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استدالل الشافعية بأخبار اآلحاد " دراسة أصولية "
د .محمد السايح ال وربو– كلية ال انون – جامعة بني وليد
مقـدمـــة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم  ...وبعد .

إن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي قائم بذاته.

وقددد اعتبر علمدداء الشد د د د د د ددر ال ريم كددل مددا ن ددل عن النبي  من أقوال أو أفعددال أو ت ري ار
أو صفة سنة نبوية.
وقد قس د ددم الامهور الس د ددنة النبوية من إيى روااتها إلى متواترة وآإاد ،بينما قس د ددمها األإناف

إلى متواترة ومشهورة وآإاد .

وقد كان الختالف العلماء في ت سد د د د د د دديمها من إيى روااتها وعدد رواتها اختالف في إكمها،
ففي الوقت الذي أف د د د د دداد ايه التبر المتواتر العلم ،كان الحكم بوجوب العمل به وت فير جاإده ،إال اذا
كان اللفظ الوارد ايه ظني الداللة ،وكان إكم خبر اآلإاد الذي لم يص د ددل إلى درجة التواتر إفد د د د د د د د د ددادة
ُ
الظن عند الامهور ،و وجوب العمل به في األإكام العملية دون األإكام االعت ادية .
ونتياددة لددذلددت ف ددد تنوعددت آراء العلمدداء في المددذاهددر األربعددة إول أخبددار اآلإدداد ،من إيددى

إفادتها للعلم أو الظن ،وكذلت إكم العمل بها في األإكام العملية واألإكام االعت ادية والعلمية .
ولذلت رأات أن أتناول بالدراسة مذهر السادة الشافعية في خبر اآلإاد لألسباب اآلتية:
 -1الوقوف على آراء علماء الشافعية في خبر اآلإاد.

 -2معرفة الشروط التي اشترطها الشافعية للعمل بتبر اآلإاد.
 -3كيف تعامل الشافعية مع الحداى المرسل.
 -4ما مدى إاية خبر اآلإاد عند الشافعية.
 -5ما موقف الشافعية من شروط األإناف في خبر اآلإاد .

 -6الوقوف على أقوال الش د د د ددافعية في الرد على المال ية في عدم األخذ بتبر اآلإاد إذا خالف عمل
أهل المدانة .
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إيى كانت هذه األس ددباب الدافع وراء تناول هذا المو ددو بالبحى والد ارس ددة ،وكان تناولي له
عبارة عن عرض ألهم آراء السادة الشافعية ،إيى استتدمت في ذلت المنهج الوصفي التحليلي ولم

يكن لي من جهد سوى إوصلة اآلراء والتعليق عليها إن دعت الحاجة لذلت .

ولم أقد د د ددم بت سيم هذه الدراسة إلى مباإى أو مطالر كما هو م رر في مناهج البحى العلمي؛

وذلت ألن تناولي للمو و كان محدوداً ؛ لذا رأات أن أعر ه على هيئدة ن داط .

وأخي ار ال يسد د د ددعني إال ال ول  :إن وف ت فمن هللا ،وإن كان غير ذلت فهذا جهد العاجز و أس د د د د ل هللا
لتوفيق والسداد .
أقسام السنة النبوية باعتبار الرواية:

هناك أنوا للس د ددنة النبوية المطهرة بحس د ددر روااتها عن الرس د ددول ال ريم عليه أفض د ددل الص د ددالة

والسالم وطرق وصولها إلينا ،إيى إن للعلماء في ت سيمها بهذا االعتبار مذهبين:
المذهب األول :وهو مذهر الامهور ويرون أن السنة تن سم قسمين:

الق سم األول :السددنة المتواترة :وهو التبر الذي جمع أربعة شددروط هي :جمع غفير اسددتحالت

العددادة على تواطمهم وتواف هم على ال ددذب ،ورووا ذلددت عن مثلهم من االبتددداء إلى االنتهدداء ،وكددان
مستند انتهائهم الحس ،وأن يصحر خبرهم إفادة العلم لسامعه.

()1

القسم الثاني :سنة اآلإاد أو خبر اآلإاد :كما أنهم ي سمون سنة اآلإاد إلى ثالثة:
أ -الغرير

ج -المستفيض.

ب– العزيز

أ -الحديث الغريب :وهو ما ارويه راو واإد في كل طب ة من طب اته الثالث (طب ة الص د ددحابة ،طب ة
التابعين ،طبعة تابعي التابعين).

ب -الحديث العزيز  :وهو مدا ارويده اثندان في كدل طب دة من الطب دا

الثالث أو في طب دة منهدا ولو

كان الرواة في الطب تين أكثر من اثنين.

ج -الحداى المس ددتفيض :وهو ما ارويه ثالثة رواة أو أكثر في الطب ا
الرواة عن ثالثة وال يصل إلى مرتبة المتواتر.

الثالث بحيى ال ان ص عدد

المذهب الثاني :وهو مذهر األإناف إيى اذهبون إلى أن السنة تن سم إلى ثالثة أقسام:
أ -السنة المتواترة

ب -السنة المشهورة

ج -سنة اآلإاد أو خبر اآلإاد.

والسددنة المشددهورة :عندهم ما كان في األصددل من أخبار اآلإاد ثم انتشددر فصددار ان له قوم ال

اتوهم تواطمهم على ال ذب وهم أهل ال رن الثاني من الهارة (بعد عصد د ددر الصد د ددحابة ومن بعدهم من
( )1الكفاية في علم الرواية ،للخطيب البغدادي ،تقديم الحافظ التجاني ،مراجعة عبدالحليم محمود وآخرون ،مطبعة السعادة،
ط ،1:الت ،ص.50
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الرواة) ومن ثم ف د بلغ هذا الحداى أو التبر الواص د د د د ددل عنهم بش د د د د ددهادتهم وتعدالهم فبلغ منزلة التبر
المتواتر إاة في العمل به.

()1

وقد عرف األإناف أيضداً السددنة المشددهورة  :ب نها كانت من اآلإاد في األصددل ثم تواتر في

ال رنين الثدداني والثددالددى ،وهي عندددهم تفيددد الطمد نينددة ،وبمنزلددة المتواتر في االإتادداج بهددا ويض د د د د د د دلددل

جاإدها وال يكفر وهي دون المتواتر وفوق اآلإاد ،ومثلوا لها بحداى المسد د د د د د ددح على التفين وإداى

الرقم.

()2

المشهور عند المحدثين:

عرفه ابن إار :ب نه " ماله طرق محصد د د ددورة ب كثر من اثنين وهو المشد د د ددهور عند المحدثين،

س د د ددمي بذلت لو د د ددوإه ،وهو المس د د ددتفيض على رأي جماعة س د د ددمي بذلت؛ النتش د د دداره من فاض الماء

يفيض".

()3

● التعريف بسنة اآلحاد أو خبر اآلحاد:

ي ول اإلمام الباجي" :وإد خبر اآلإاد عند أهل األصد ددول ما لم ي ع العلم بمتبره

جهة اإلخبار به ،وإن كان ال ائلون له جماعة".

()4

وي ول اإلمام ال رافي" :وهو خبر العدل الواإد أو العدول المفيد للظن".

د ددرورة من

()5

وي ول اإلمام الغزالي ":وهو ما ال انتهي من األخبار إلى إد التواتر المفيد للعلم ،فما ن له من

خمسة أو ستة مثالً فهو من خبر الواإد".
وي ول إمام الحرمين ":وهو م ابل المتواتر؛ وهو الذي اوجر العمل وال اوجر العلم الإتمال
()6

التط ايه".

()7

( )1انظر :أصول البرذوي ،علي بن محمود البرذوي ،بهامش كتاب كشف األسرار ،دار الكتال العربي ،بيروت لبنان، ،
 ،1979ج 2ص.378 ،368
( ) 2انظر :اإلحكام في أصول األحكام ،سيف الدين علي بن محمد اآلمدي ،تحق  :عبدالرزاق عفيفي ،المكتب االسالمي
بيروت لبنان ،الط الت ،ج 2ص ،31انظر :مختصر المنتهى األصولي مع شرحه وحواشيه البن الحاجب ،تحق:
شعبان محمد اسماعيل ،مكتبة الكليات االزهرية ،القاهرة مصر 1973 ،ج 2ص ،55انظر :كشف األسرار عن
أصول البرذوي ،عالء الدين بن أحمد البخاري ،ج 2ص.368
( )3شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ،البن حجر العسقالني ،مطلعة بابي الحلبي ،القاهرة مصر ،1973 ،ص.5
( )4أحكام الفصول في أحكام األصول ،لإلمام الباجي ،تحق :عبدهللا الجبوري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان 1409 ،ه،
ص.319
( ) 5شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول لإلمام القرافي ،تحق :طه سعد ،مكتبة الكليات االزهرية،
القاهرة ،مصر1393 ،ه ،ص.356
( )6المستصفى من علم األصول ألبي حامد الغزالي ،المطبعة األميرية بوالق ،القاهرة ،مصر1324 ،هـ ج 1ص.45
( )7شرح الورقات في علم أصول الفقه ،لجالل الدين المحلى ،دار الفكر ،بيروت لبنان ،2003 ،ص.63
2020
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وعلى هذا نتلص إلى ال ول ب ن خبر اآلإاد  -الذي نتناوله في هذه الدراسة :هو الذي اروى

عن النبي  عن طريق الضددابطين أو غيرهم الذان لم يصددلوا إلى إد التواتر ،وال يترجه عن اآلإاد

كونه اشتهر بعد ال رن األول لوروده عن طريق اآلإاد المفيد للظن ال العلم.
أقوال بعض علماء الحديث النبوي في أخبار اآلحاد:

ي ول اإلمام النووي" :ما قاله المح ون واألكثرون فإنهم قالوا أإاداى الص ددحيحين التي ليس ددت

بمتواترة إنما تفيد الظن ،فإنها أخبار آإاد واآلإاد إنما يفيد الظن على ما ت رر ال فرق بين البتاري
ومسد د د ددلم وغيرها في ذلت ،وتل ى األمة بال بول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيها وهذا متفق عليه ،فإن
أخبار اآلإاد التي في غيرها يار العمل بها إذا صحت أسانيدها وال تفيد إال الظن ف ذا الصحيحان،

وإنما يفرق الص د ددحيحان وغيرهما من ال تر في كون ما فيها ص د ددحيحاً ال يحتاج إلى النظر بل العمل
به مطل اً ،وما كان في غيرهما ال يعمل به إتى انظر وتوجد ايه ش د د د د د ددروط الص د د د د د ددحيح ،وال الزم من
إجما األمة على العمل بما فيها إجماعهم على أنه م طو ب نه كالم النبي عليه أفض د د د د ددل الص د د د د ددالة

والسالم".

()1

وي ول الحافظ العراقي" :وإيى قال أهل الحداى هذا إداى صد د د د د د ددحيح فمرادهم ايه ظهر لنا

عمالً بظاهر اإلس ددناد ،ال أنه م طو بص ددحته في نفس األمر ،كاواز التط والنس دديان على الث ة هذا
هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خالفاً لمن قال :إن خبر الواإد اوجر العلم الظاهر.
قال ال ا د د د د د د ددي الباقالني أبوبكر :إنه قول من ال يحصد د د د د د ددل علم هذا الباب ،ممكداً قولهم هذا

إداى

دعيف ،فمرادهم لم تظهر لنا ايه شدروط الصدحة ،ال أنه كذب في نفس األمر؛ لاواز صددق

ال اذب ،وإصابة من هو كثير التط ".

()2

وي ول ابن رش ددد الحفيد" :وأما أهل ال وفة فردوا هذا الحداى باملته لمتالفته لألص ددول المتواترة على
طري تهم في رد خبر الواإد إذا خالف األصد د ددول المتواترة ،ل ون خبر الواإد مظنوناً واألصد د ددول ي ينية م طو
بها كما قال عمر في إداى فاطمة بنت قيس :ما كنا لند كتاب هللا وسنة نبينا لحداى امرأة".

()3

( )1صحيح مسلم بشرح النووي ،يحيى بن شرف النووي ،دار احياء التراث العربي ،بيروت لبنان1398 ،ه ،ج1
ص.20
( )2فتح ا لمغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ،شمس الدين السخاوي ،تحق :عبدالرحمن محمد عثمان ،المكتبة السلفية،
القاهرة مصر ،ط ،1968-2:ص ،9والتبصرة والتذكرة ،زين الدين عبدالرحيم بن الحسين عبدالرحمن العراقي،
ج 1ص.15
( )3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ألبي الوليد محمد بن رشد القرطبي ،تحق :طه عبدالرؤوف سعد ،المكتبة االزهرية
للتراث ،القاهرة مصر ،1986،ج 2ص.216
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أقوال بعض علماء الشافعية في أخبار اآلحاد:
ي ول اإلمام الغزالي" :خبر الواإد ال يفيد العلم وهو معلوم بالضد ددرورة ،فإنا ال نصد دددق بكل ما

نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين ف يف نصدق بالضدان؟

وما إكي عن بعض المحدثين من أن ذلت اوجر العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العمل إذ يسددمى
الظن علم داً؛ ولددذلددت قددال بعضد د د د د د ددهم  :اورث العلم الظدداهر ،والعلم ليس لدده ظدداهر وبدداطن وإنمددا هو

الظن"(.)1

ي ول التطير البغدادي" :خبر اآلإاد  :هو ما قص د د ددر عن ص د د ددفة التواتر ،ولم ي طع به العلم

وإن روتدده الامدداعددة ...وأمددا التعلق في أن خبر الواإددد اوجددر العلم فددإن هللا تعددالى لمددا أوجددر العمددل
ف ما ل ْيس لت ِب ِه ِعْلم  ،)2(وقوله تعالى  :وأن تُ وُلوا على
بص دددقه وص ددحته؛ ل وله تعالى  :وال تْ ُ
َّللاِ ما ال ت ْعل ُمون  ،)3(فإنه أيض د د د د د د داً بعيد ،وقد ثبت إياابه تعالى علينا العمل بتبر الواإد وتحريم
ه

وي طع به ،ولو كان ما
ال طع على أنه صدق أو كذب ،فالحكم معلوم من أمر الدان وشهادة بما ُيعلم ُ
لدل على صد دددق الشد دداهدان أو صد دددق يمين طالر
تعل وا به من ذلت دليالً على صد دددق خبر الواإد ،ه
الحق ،وأوجر ال طع بإيمان اإلمام وال ا د ددي والمفتي ،إذا لزمنا المص د ددير إلى أإكامهم وفتواهم؛ ألنه
ال ياوز ال ول في الدان بغير علم وهذا عاز ممن تعلق به ابطل ما قالوا"(.)4

ي ول اإلمام الس د د د ددبكي" :يار العمل بتبر الواإد في الفتوى والش د د د ددهادة إجماعاً ،وكذا س د د د ددائر
األمور الدنيوية وتابعه في الوجوب في ال ل الاالل المحلي والبناني ،والش د دديط العطار في إاش د دديتهما
فلم يفرقوا بين المذكو ار

حكم خبر اآلحاد:

في الحكم.

()5

ذهر جمهور األصد د ددوليين إلى أن خبر الواإد يفيد الظن ال الي ين وال الطم نينة ويار العمل

به ال االعت اد؛ للشت في ثبوته ،وهذا هو مذهر أكثر العلماء وجملة الف هاء.

()6

واستدلوا ب دلة منها:

( )1المستصفى من علم األصول ،أبو حامد الغزالي ،ص.173
( )2سورة اإلسراء ،آية .136
( )3سورة البقرة ،آية .169
( )4الكفاية في علم الرواية ،للخطيب البغدادي ،ص 66-65بتصرف.
( )5انظر حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع  ،131/2حاشية ابن العطار على المحلى.182/2 ،
( )6انظر :المستتتتتصتتتتفى لإلمام الغزالي ،ص ،93وكشتتتتف األستتتترار على أصتتتتول اإلمام البزدوي لعالء الدين البخاري ،ج1
ص ،690وفواتح الرحموت بشتترح مستتلم الثبوت محب هللا بن عبد الشتتكور ،مؤستتستتة الحلبي ،القاهرة مصتتر ،مصتتورة
عن الطبعة االولى للمطبعة االميرية1322 ،ه ،ج 1ص ،88والتلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني ،مطلعة محمد
صتتبيح واوالده ،القاهرة مصتتر ،1957 ،ج 2ص ،3وروضتتة النا ر وجنة المنا ر البن قدامة المقدستتي ،تحف :شتتعبان
محمد اسماعيل ،الكتبة المكية والمكتبة التدمرية ،السعودية ،ط ،2000-1:ج 1س ،260ويرى اآلمدي وبعض المتأخرين
أن خبر اآلحاد يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن ،أصول الفقه اإلسالمي ،وهبة الزحيلي ،ج 1ص.455
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-1
-2

أن خبر الواإد لو اقتضى العلم القتضاه كل خبر.

()1

لو كان خبر الواإد اوجر العلم لما اعتبر ايه صد د د ددفا

وغير ذلت.

()2

المتبر من العدالة واإلسد د د ددالم والبلو
ُ

-3

ولو كان موجباً للعلم ل ان الشد د د د د د دداهد الواإد إذا أخبر الحاكم بشد د د د د د دديء وقع للحاكم علم ذلت
()3
ومعرفته ...ألن العلم ي ع ب وله.

-5

أنه لو كان اوجر العلم لوجر إذا عار دده خبر المتواتر أن اتعار ددا ،ولما لم اثبت أنه ي دم

-4

-6

أنه ياوز السهو والتط وال ذب على الواإد ايما ن له فال ياوز أن ي ع العلم بتبره.

دل على أنه غير موجر للعلم.
على المتواتر ،ه

()4

أنه لو أفاد العلم لااز نسط ال رآن واألخبار المتواترة به ل ونه بمنزلتها في إفادة للعلم.

()5

شروط الشافعية في العمل بأخبار اآلحاد:

ل د اشترط اإلمام الشافعي ل بول أإاداى اآلإاد شروطاً في الراوي وهي(:)6
أ -أن يكون ث ة في دانه معروفاً بالصدق في إداثه.

ب -أن يكون عاقالً لما يحدث فاهماً له بحيى يسد د د د ددتطيع أداء الحداى بحروفه كما سد د د د ددمع أو ب لفا
مساوية له ال يحدث به على المعنى.

ج -أن يكون ابطاً لما ارويه ب ن يكون إافظاً له إن ه
إدث به من كتابه.
د -وأن يكون التبر غير متالف لحداى أهل العلم بالحداى إن شاركهم في مو وعه.

ه -وأال يكون خبر اآلإاد مرسالً.

وقد اشددترط هذه الشددروط في كل طب ة من طب ا

النبي .

الرواة إتى انتهي الحداى موصدوالً إلد د د د د د د ددى

وفي الاملة فإن ش ددرط العمل بتبر اآلإاد عند الش ددافعية هو ص ددحة الس ددند واتص دداله ولهذا لم

يعملوا بالحداى المرسل إال بشروط.

( ) 1انظر :المعتمد في أصول الفقه ،ألبي الحسين البصري المعتزلي ،تحق :محمد عبدهللا آخرون ،ج 2ص.366
( )2انظر :التبصرة والنذكرة ،للحافظ العراقي ،المطلعة الجديدة ،فاس النغرب 1354 ،ه ،ص.399
( )3انظر :العمدة في أصتتتتول الفقه ،ألبي يعلى الحنبلي ،ج 2ص ،902-901وانظر أحكام الفصتتتتول في أحكام األصتتتتول
ألبي الوليد الباجي ،ص.325-324
( )4انظر :التمهيد في أصول الفقه ،محفوز بن أمد بن الحسن الكوذاني ،تحق :منير محمد أبوعمشة ،ج 3ص.79
( )5انظر :المستصفى في علم أصول ،ألبي حامد الغزالي ،ج 1ص ،145انظر :روضة النا ر البن قدامة المقدسي ،ص.93
( ) 6انظر :اإلحكام في أصتتول األحكام ،لدمدي ،دار الصتتميعي للنشتتر والتوزيع ،الريا  ،الستتعودية ،ط2003 ،1م ،ج2
ص ،98-88وأصول الفقه اإلسالمي ،وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق سوريا ،1986 ،ج 2ص.468
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الحديث المرسل:
تعريفه:

أ -عند المحدثين :هو ما رواه التابعي عن النبي  ايس ط الواسطة بينه وبين النبي وهو الصحابي.

ب -عند األص ددوليين :فهو قول من لم الق النبي  سد دواء كان من التابعين كبارهم أو ص ددغارهم أو

من

تابعي التابعين أو ممن بعدهم فيدخل ايه المن طع مطل اً.

()1

ومذهر الس ددادة الش ددافعية في الحداى المرس ددل هو االعتدال بين الرادان للمرس ددل وال ائلين به،

ِ
المرسل نفسه وفي التبر المرسل.
اي بلون المرسل بشروط في
أما شروط المرسل:

أ-

ب-
ج-

أن ال يعرف له رواية عن م بول الرواية من ماهول أو ماروح.

أن ال يكون مما يتالف الحافظ إذا أسند الحداى ايما أسندوه وإال لم ي بل.

أن يكون من كبار التابعين ،فإنهم ال اروون إال عن صحابي أو تابعي كبير واألإاداى كانت

في زمانهم يغلر عليها الصحة ،كسعيد بن المسير فإنه ال اروي إال عن ث ة.

قال اإلمام الشافعي في مراسيل سعيد بن المسير" :إني تتبعتها فوجدتها مسانيد".
أ-
ب-
ج-

أما التبر المرسل نفسه ايشترط ل بوله أمو اًر:
أن ي تي مسنداً من طريق آخر عن الحفا العدول.

أن ي تي مسنداً من طريق آخر ايكون دليالً على تعدد مترجه وأن له أصالً.

أن يعمل به بعض الصحابة؛ فذلت دليل على أن الصحابي إنما أخذه عن النبي . 

()2

ودليل اإلمام الشافعي أن قبول الراوي مشروط بمعرفة عدالته وعدالة األصل المرسل لم تعلم؛

ألن معرفتها فر من معرفة اس د ددمه ،فإذا لم نعلمه تعين رده ،وعندما انظم إليه أإد الش د ددروط الس د دداب ة

يصير ظن صدقه راجحاً على ظن كذبه ،ويكون العمل به سائغاً.

()3

( ) 1انظر :تدريب الراوي ،لجالل الدين الستتيوطي ،دار إحياء الستتنة النبوية ،تح :عبدالوهاب عبداللطيف ،ط1979 ،2:م،
ص ،117ومقدمة ابن الصتتالح ،البن الصتتالح ،مطبعة صتتبيح القاهرة ،مصتتر1324 ،هـتتتتتتتت ،ص ،20ومعرفة علوم
الحديث ،للحاكم النيسابوري ،طبع بدار المعارف العثمانية ،ص ،25وإرشاد الفحول الشوكاني ،مطبعة بابي الحلبي،
القاهرة ،مصر ،ص.64
( )2انظر :الرسالة لإلمام الشافعي ،مطبعة البابي الحلبي1358 ،هـ ،ص ،461وانظر :نزهة النظر شرح نخبة الفكر ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1987 ،م ،ص ،60-59وانظر :نهاية الستتتتول في شتتتترح منهاج األصتتتتول ،عبدالرحمن
األسنوي ،دار الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط ،1980 ،1:ج 3ص.200
( )3أصول الفقه اإلسالمي ،وهبة الزحيلي ،ج 1ص.461
2020
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وقد قال اإلمام الشد د د ددافعي" :أقبل م ارسد د د دديل سد د د ددعيد بن المسد د د ددير؛ ألني اعتبرتها فوجدتها بهذه
الش د د د درائط  ...وقال :ومن هنا أإببت قبول م ارسد د د دديله ،وال أسد د د ددتطيع أن أقول :الحاة تثبت به كثبوتها

بالمتصل"(.)1

األمثلة على الحديث المرسل:
الحديث األول :عن ابن شددهاب عن سددعيد بن المسددير أن رسددول هللا  قال" :ال يغلق الرهن
ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه"( ،)2قال الشد د د ددافعي" :أخبرنا الث ة عن يحيى بن أبي أنيسد د د ددة عن ابن
شد د ددهاب عن ابن المسد د ددير عن أبي هريرة عن النبي  مثله أو مثل معناه ال يتالفه (قال الشد د ددافعي)
وبهذا ن خذ وايه دليل على أن جميع ما كان رهناً غير مض ددمون على المرتهن؛ ألن رس ددول هللا  إذ
قال" :الرهن من صد د دداإبه الذي رهنه فمن كان منه شد د دديء فضد د ددمانه منه ال من غيره" ،ثم زاد ف كد له
ف ال" :له غنمه وعليه غرمه" وغنمه سالمته وزيادته وغرمه عطيه ون صه فال ياوز ايه إال أن يكون
مانه من مال ه ال من مرتهنه"(.)3
ول د أخذ السددادة الشددافعية بهذا التبر المرسددل الذي رواه الزهري عن سددعيد بن المسددير؛ ألنهم
قالوا" :مراسيل سعيد بن المسير إاة؛ ألنها ُفِتشت فوجد

كلها مسندة".

()4

الحديث الثاني :عن السد د دديدة عائشد د ددة ر د د ددي هللا عنها أنها قالت :أهدي لحفصد د ددة طعام وكنا
صائمتين فافطرنا ثد د د ددم دخل رسول هللا  ف لنا :يا رسول هللا إن أُهدات لنا هداد د د ددة فاشتهيناها ف فطرنا
ف ال الرسول  : ال عليكما صوما مكانه اوماً آخر"(.)5
ولم ي خذ السددادة الشددافعية بهذا الحداى المرسددل الذي أرسددله الزهري عن السدديدة عائشددة ر دي
هللا عنها وهو لم يس د د ددمعه منها وإنما س د د ددمعه من عروة بن الزبير ،ولذلت لم اوجبوا ال ض د د دداء على من
شر في صوم اوم تطوعاً ولم اتمه(.)6

( )1المحصول في علم األصول ،للرازي ،دار الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط1992 ،1:م ،ص.271
( ) 2أخرجه مالك في الموطأ ،باب ما ال يجوز م غلق الرهن ،حديث رقم ( ،)1422وابن ماجه في ستتتتتتتننه ،باب ال يغلق
الرهن ،حديث رقم ()2453
( ) 3كتاب األم ،للشافعي ،تحق :احمد محمد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ج 3ص.170
( )4ا لمحصتتتتتتتول في علم األصتتتتتتتول ،فخر التدين الرازي ،تحق :طته جتابر فيتتا  ،دار الكتتتب العلميتتة ،بيروت لبنتتان،
ص.271
( )5أخرجه أبوداود في سننه ،حديث رقم ( ،)2457وأخرجه النسائي في سننه ،حديث رقم (.)3290
( )6انظر :المجموع ،ليحيى الدين النووي،دار الفكر ،بيروت لبنان ،ج 6ص .396والمحصول في علم األصول للرازي،
ص.271
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موقف اإلمام الشافعي من منكري خبر الواحد:
ل د أفاض اإلمام الشد د د د د د ددافعي ر د د د د د د ددي هللا عنه في الرد على من أن ر

()1

إاية أخبار اآلإاد

مسد ددتدالً ب نها ظنية الثبو  ،والإتمال التدليس وال ذب من الرواة؛ ول ثرة ما أدخله أهل األهواء والبد
في األخبار إتى عسر التمييز بين التبيى والطير منها.
وإاج اإلمام الشافعي تتلتص في(:)2

أولا :القياس على أمر م رر في الش دريعة ثابت بال رآن والسددنة ،وهو أنه ي تضددي بشددهادة شدداهدان
أو رجل ،وبش د د د ددهادة امرأة ايما ال يطلع عليه الرجال ،وال ض د د د دداء إلزام بترجيح جانر الص د د د دددق على جانر
ال ذب.
ثانيا :أن الرسد د د د ددول  دعا إلى إفظ قوله ووعيه ،وأدائه سدد د د د دواء بطريق الواإد أو الاماعة ،ف ال
ِ
إامل ف ه إلى من هو أف ه
فرب
عليه الصالة والسالم" :نضر هللا إم أًر سمع م التي فوعاها وإفظها وبلغها ه

منه ،ثالث ال يغل عليهن قلر مسد ددلم  :إخالص العمل هلل ،ومناصد ددحة أئمة المسد ددلمين ،ولزوم جماعتهم،
فإن الدعوة تحيط من ورائهم"( ،)3وليس لألداء إذا كان كالم الناقل الواإد إاة وم بوالً لدى الممدى إليه.

ثالث ا :ثبت أن الص ددحابة كانوا اتناقلون األإكام الش ددرعية ب خبار آإادهم والنبي  أقرهم على

ذلت ،بل وكان النبي  يكتفي بتبليغ األإكام بواإد ارسد ددله كما إص ددل في إادثة اس ددتدارة المصد ددلين
في مساد قباء ب خبار واإد عند تحول ال بلة.
رابع ا :أن النبي  بعى في وقت واإد اثنى عشد د ددر رس د د دوالً إلى اثنى عشد د ددر مل اً ادعوهم إلى

اإلسالم ،وكان النبي  ارسل ال تر إلى الوالة على اد آإاد من الرسل.

خامس ا :كان الصحابة ر وان هللا عليهم ي خذون خبر الواإد إذا لم يادوا دليالً من كتاب هللا

أو من الس د ددنة المتواترة ،وقد ي ض د ددون في المسد د د لة برأاهم ،فإذا عرفوا إداثاً رجعوا إليه كما فعل عمر
ر ددي هللا عنه الذي كان اورث دية الم تول لعاقلته ،ثم أخذ بتبر الض ددحاك بن س ددفيان في أن المرأة
ترث من دية زوجها.
وهذه األدلة تبناها جمهور العلماء في االس د د د د ددتدالل على رأاهم في وجوب العمل بتبر الواإد،
وأ افوا إليها أدلة أخرى من ال رآن ال ريم ،ومن المع ول.

()4

( ) 1منكري العمل بخبر الواحد هم ( :الجبائي والقاشاني وبعض الروافض وجماعة من المتكلمين).
( )2علم أصول الفقه اإلسالمي ،وهبة الحيلي ،ج 2ص.468-467
( )3أخرجه الترمذي في سننه ،حديث رقم (.)2658
( )4انظر :مستتتتلم الثبوت في أصتتتتول الفقه ،لمحب هللا الحنفي ،ج 3ص ،96وكشتتتتف األستتتترار ،عبدالعزيز البخاري ،ج2
ص ،91ونهاية السول شرح منهاج الوصول ،لألسنوي ،ج 2ص.281
2020
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حجية أخبار اآلحاد عند الشافعية:

 -1إفادة الظن:

ذهر الش د د د د د ددافعية إلى ال ول ب ن خبر الواإد يفيد الظن ،وقد إكى اإلجما على ذلت وأنه لو

إص د د د ددل العلم به لوجر تتطئة من يتالفه باالجتهاد وهو خالف اإلجما وكذلت لااز نس د د د ددط ال رآن

ال ريم ومتواتر السنة النبوية به؛ ألنه علمي مثلها ،ل ن نسط ال رآن ومتواتر السنة به ال ياوز لضعفه

فدل ذلت على أنه ال يفيد العلم( ،)1وعلى ذلت فإن خبر اآلإاد يعمل به في األإكام العملية
عنها ،ه
دون األإكام االعت ادية.

 -2إفادته العلم النظري إذا احتفت به القرائن:

إيى ذهر بعض علماء الشد ددافعية إلى أن خبر الواإد العدل المحتف بال رائن الزائدة على ما

ال انفت عنه التعريف ،أنه يفيد العلم النظري؛ ألن ال رينة قد تفيد الظن ماردة عن التبر ،فإذا اقترن

بدالتبر المفيدد للظن قريندة مفيددة للظن ،فدإنهدا ت وم م دام خبر آخر ثم ال ازال الت ازادد في الظن بزيدادة

ا قت ارندده بددالتبر إلى أن يحص د د د د د د ددل العلم في كددل خبر التواتر ،وممن اختددار هددذا ال ول إمددام الحرمين،

وأبويحيى زكريا األنصاري ،واآلمدي.

()2

موقف الشافعية من أخبار اآلحاد الواردة في الصحيحين:

وقد اعتبر علماء الشافعية إن من التبر المحتف بال رائن المفيد للعلم ما في الصحيحين سوى

ما انت ده الحفا .

قال ابن إار العس الني" :و المحتف بال رائن أنوا :

منها ما أخرجه الش د د د دديتان في ص د د د ددحيحهما ما لم ابلغ إد التواتر ،فإن اإتفت به قرائن منها:

جاللتهما في هذا الش ن ،وت دمها في تمييز الصحيح عن غيره.

وتل ى العلماء ل تابيهما بال بول وهذا التل ي وإده أقوى في إفادة العلم من مارد كثرة الطرق

ال اص د د د د د د درة على التواتر ،إال أن هذا يتتص بما لم انت ده أإد الحفا مما في كتابيهما ،وبما لم ي ع

التااذب بين مدلوليه ،مما وقع في ال تابين إيى ال ترجيح؛ السد د د د د د ددتحالة أن يفيد النقيضد د د د د د ددان العلم

بصد د د د د د دددقها من غير ترجيح ألإدهما على اآلخر ،وما عدا ذلت فاإلجما إاصد د د د د د ددل على تسد د د د د د ددليم

صحته"(.)3

( )1انظر :المستتصتفى من أصتول الفقه ،للغزالي ،ج 1ص ،142وتدريب الراوي ،لجالل الدين الستيوطي ،ج 1ص،132
واإلحكام في أصول األحكام ،لدمدي ،ج 2ص.22
( )2انظر :نهاية السول شرح منهاج الوصول لألسنوي ،ج 2ص ،215واإلحكام في أصول األحكام ،لدمدي ،ج 2ص33
( )3شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ،ابن حجر العسقالني ،ص.7-6
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قال ابن الص د ددالح" :وهذا ال س د ددم جميعه م طو بص د ددحته والعلم الي يني النظري واقع به خالفاً
()1
ل ول من نفي ذلت محتااً ب نه ال يفيد في أصله إال الظن".
وتع ر اإلمام النووي ابن الصد ددالح ف ال" :الذي ذكره الشد دديط في هذا المو د ددع خالف ما قاله

المح ون واألكثرون ،فإنهم قالوا :أإاداى الص ددحيحين التي ليس ددت بمتواترة إنما تفيد الظن ألنها آإاد

واآلإاد إنما تفيد الظن على ما ت رر ،وال فرق بين البتاري ومسد د د د د د ددلم وغيرهما في ذلت وتل ي األمة
بال بول إنما يفيد وجوب العلم بما فيها وهذا متفق عليه".

()2

خالصة:
أ-

مما سبق نتلص إلى اآلتي:

أن خبر الواإد عند السادة الشافعية إنما يفيد الظن وهو ما عليه جمهور علماء المذهر.

ب-

أن خبر الواإد يفيد العلم النظري إذا اإتفت به ال رائن الرائدة.

ج-

أما أخبار اآلإاد الواردة في الصحيحين فإن لهم فيها رأاين:
األول :أنها ال تتتلف عن أخبار اآلإاد الواردة في غيرهما في إفادة الظن الذي يفيد وجوب

العمل ،وهو ما عليه جمهور المذهر.

الثاني :أنها تفيد العلم النظري وهو مذهر ابن الصد د د د د د ددالح ومن تابعه في ما ذهر إليه وأن

الحكم الذي ال اختالف ايه عند السادة الشافعية هو أن خبر الواإد أياً كانت إفادته سواء الظن أو
العلم النظري ،فإنه مامع على وجوب العمل به في األإكام دون االعت اد.
رد الشافعية على األحناف والمالكية في عدم األخذ ببعض آحاديث اآلحاد:

 -1ل د أوجر اإلمام الش ددافعي العمل ب خبار اآلإاد إذا اس ددتوفت ش ددروط الرواية الص ددحيحة ورهد على
األإناف والمال ية في الشروط التي اشترطوها للعمل ب خبار اآلإاد ،نذكر من ذلت:

أ -ل د اشترط األإناف أال يتالف راوي التبر روااته ،فإن عمل أو أفتى بتالف روااته قالوا:

امخذ بعمله ال روااته ،ولهذا لم يعمل األإناف بما رواه الزهري عن السد د دديدة عائشد د ددة ر د د ددي هللا عنها
أنها قالت" :أيما ام أرة ن حت بغير إذن وليها فن اإها باطل ،)3( "...فهم لم ي خذوا بهذا الحداى؛ ألن
السد د د دديدة عائشد د د ددة ر د د د ددي هللا عنها عملت على خالفه وزوجت بنت أخيها عبدالرإمن وهو غائر في
الشد د د د د ددام ،وعلى هذا لم يمنعوا المرأة من مباش د د د د د درة الزواج ،وأجازوا لها أن تتولى ع د الزواج بنفسد د د د د ددها
ولغيرها.

( )1علوم الحديث ،البن الصالح ،ص.25-24
( )2مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي ،ج 1ص..20
( )3أخرجه أبوداود في سننه ،حديث رقم (.)2083
2020
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وقد خالفهم اإلمام الشد د د د د د ددافعي وقال" :إنه يار الحمل على ظاهر التبر دون الرأي ،وقال:
"كيف اترك التبر ألقوال أقوام لو عاص د د د د د د درتهم لحاجاتهم بالحداى"( ،)1والمتتار عند اآلمدي أنه إن

علم م خذه في المتالفة وكان ذلت مما اوجر إمل التبر على ما ذهر إليه الراوي وجر اتبا ذلت

ال ددليددل؛ ال ألن الراوي عمددل بدده ،فليس عمددل أإددد الماتهدددان إاددة على اآلخر ،وأن جهددل م د خددذه
فالواجر العمل بظاهر اللفظ؛ وذلت ألن الراوي عدل وقد جزم بالرواية عن النبي  وهو األصد ددل في

وجوب العمل بالتبر ومتالفة الراوي له يحتمل أن يكون لنسد د د د د د دديان ط أر عليه ،ويحتمل أنه كان لدليل
اجتهد ايه وأخط أو هو مما ي ول به دون غيره من الماتهدان.

()2

ب -أال يكون خبر اآلإاد مما تعم به البلوى:

وقد رهد الش ددافعية على هذا الش ددرط ،واس ددتدلوا بعموم قوله تعالى :فل ْوال نفر ِم ْن ُك ِل ِف ْرقة ِم ْن ُه ْم
ط ِائفة لِيتفه هوا ِفي ِ
الد ِ
ان ولُِي ْن ِذ ُروا ق ْوم ُه ْم ِإذا رج ُعوا ِإل ْي ِه ْم لعهل ُه ْم ي ْحذ ُرون ،)3( وأوجر اإلنذار على كل
ُ
طائفة خرجت للتف ه في الدان ،وإن كانت آإاداً ،وهو مطلق ايما تعم به البلوى وما ال تعم.

واس د د د ددتدلوا كذلت بإجما الص د د د ددحابة ر د د د د دوان هللا عليهم على العمل بتبر الواإد ايما تعم به

البلوى ف د رجعوا إلى قول السدديدة عائشددة ر ددي هللا عنها في إلت اء التتانين في قوله " : إذا الت ى
التتانان وجر الغسل ،نزل أم لم انزل"(.)4
وقالوا :إن الوتر

()5

الميدت

()8

وإكم الفصدد

()6

وال ه هة

()7

في الصدالة ،والحاامة ووجوب الغسدل من غسدل

ممدا تعم بده البلوى ،وقدد عمدل بده األإنداف وأدلتهدا كلهدا خبر الواإدد ،وقدد ذهدر أبوإنيفدة إلى

ال ول ب ن ال ه هة ت تض د د د د ددي الو د د د د ددوء في كل ص د د د د ددالة وركو لما جاء في الحداى ،بينما ذهر اإلمام
الش د د ددافعي إلى ال ول ب نها ال توجر الو د د ددوء ،وقال بالقياس أنها ال تن ض الو د د ددوء؛ ألنه ليس بتارج
ناس.
( )1اإلحكام في أصول األحكام ،اآلمدي ،ج ،1ص.293
( )2المرجع نفسه والصفحة نفسها.
( )3سورة التوبة ،آية .122
( )4أخرجه الترمذي في سننه ،حديث رقم ( ،)112وأخرجه مسلم بلفظ آخر ،حديث رقم (.)349
( )5روى خارجة عن حذافة رضتتتتي هللا عنهما قال :خرج علينا رستتتتول هللا " : إن هللا أمركم بصتتتتالة هي خير لكم من
حمر النعم الوتر ."...عارضة األحوذي شرح سنن الترمذي ،ألبي بكر بن العربي ،ج 1ص ،447والسنن الصغرى
للبيهقي ،ج 1ص.276
( )6عن عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا " : من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ،فليتوضأ
ثم ليبين على صالته وهو ذلك ال يتكلم" أخرجه ابن ماجه في سننه ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء في
البناء على الصالة ،حديث رقم (.)1221
( )7عن الحستتن بن معبد الجهني أن النبي  كان يصتتلي وأصتتحابه خلفه فجاء أعرابي وفي بصتتره ستتوء – أي ضتتعف –
فوقع في ركية فضحك بعض أصحابه ،فلما فرغ من صالته قال" :أال من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصالة
جميعاً" .أخرجه الدار قطني في سننه ،ج 1ص.161
( )8عن أبي هريرة رضتتتي هللا عنه عن النبي  قال :من غستتتل ميتا ً فليغتستتتل ،ومن حمله فليتوضتتتأ ،وقال أبوداود  :هذا
منسوخ .أخرجه الترمذي في سننه ،حديث رقم ( ،)993وأخرجه ابن ماجه في سننه ،حديث رقم (.)1463
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ج -وقد رهد اإلمام الشد د د د د د ددافعي على قول المال ية في ت ديم عمل أهل المدانة على خبر اآلإاد إيى
قال :ادعون في إثبا

العمل وما يعتمد عليه من سنن ما ي تي:

أولا :ادعون أن عمل أهل المدانة إجما كله أو األكثر منه ،وقد رد اإلمام الشد د د د د د ددافعي على
تلت الحاج وعرض لها بالرد إيى قال :إذا كان عمل أهل المداند د د د د د د ددة إجماعاً كله أو األكثر منه ف د
خالفوه ال بل خالفوا أعالم أهل المدانة من كل قرن في بعض أقاويلهم ،وإن كان في عملهم اختالف
()1
فلِم اهدعوا لهم اإلجما ؟
ثانيـــــــا  :أل هم بطرفي الحاة ايما اتعلق بعمل األئمة وأقوالهم ف ال اإلمام الشافعي :أما دعواهم
العمل بما وافق قول األئمة أو إكمهم وتركهم ما لم ي ولوا به أو يحكموا به فتراهم اثبتون س ددنناً ال ارد
فيها عن أإد من األئمة شيء اواف ه مثل:

-

تحريم كل ذي ناب من السبا .

-

ال ضاء في ال سامة.

-

ال ضاء باليمين مع الشاهد.

بل اوردون عن بعضهم فيها خالف ما اروونه عن النبي  كما في ال سامة.

ي ول إمام الحرمين في كتاب اإلجما  :ن ل أصحاب عن مالت ر ي هللا عنه أنه ارى اتفاق

أهل المدانة – بمعنى علماؤها – إاة وهذا المشد د ددهور عنه وال إاجة إلى ت لف رد عليه ،فإن صد د ددح
فإن الب ا ال تعصم ساكنيها.

()2

وي ول اإلمام الغزالي في أبواب اإلجما في مسد لة ،قال مالت :الحاة في إجما أهل المدانة

ف ط ،ثم يفرض له فرو د د د د د د داً ارد عليها اي ول :فإن أراد المدانة هي الاامعة لهم فمس د د د د د ددلم له ذلت لو
جمعت – وعند ذلت ال يكون للمكان ايه ت ثير – وليس ذلت بمس د د د د ددلم فلم تامع المدانة جميع العلماء
ال قبل الهارة وال بعدها ،بل ما زالوا متفرقين في األسفار والغزوا

واألمصار.

فال وجدده ل الم مددالددت إال أن ي ول :عمددل أهددل المدددانددة إاددة؛ ألنهم األكثرون ،والعبرة ب ول

األكثرين ،وقد أفسدناه.)3( "...
وقال اآلمدي :في مسد د د د د د ددائل اإلجما " :اتفق األكثرون على أن إجما أهل المدانة وإدهم ال
يكون إاة على من خالفهم في إال انع اد إجماعهم خالفاً لمالت فإنه قال يكون إاة.)4("...

( )1كتاب األم للشافعي ،ج 7ص( 248-220بتصرف).
( )2البرهان في أصول الفقه ،أبو المعالي الجويني ،تحق :عبدالعظيم الذيب ،دار األنصار ،القاهرة ،مصر140 ،هـتتتت ،ج1
ص.720
( )3المستصفى للغزالي ،ج 1ص.187
( )4اإلحكام في أصول األحكام ،لدمدي ،ج 2ص.243
2020
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تطبيقات فقهية على منهج الشافعية في العمل بأخبار اآلحاد:

ل د أخذ الس د ددادة الش د ددافعية ب خبار اآلإاد التي واف ت الش د ددروط التي اتتذوها منهااً للعمل بها
من صحة السند واتصاله وايما الي بعض األمثلة على منهاهم األخذ ب خبار اآلإاد:
الحديث األول :عن أبي هريرة ر د ددي هللا عنه قال :قال رس د ددول هللا " : إذا اس د ددتي ظ أإدكم

من نومه فليغسد ددل اديه قبل إدخالها في اإلناء ،)1( "...إيى ذهر الشد ددافعية إلى ال ول بعدم وجوب
غس ددل اليدان قبل إدخالهما في اإلناء في ابتداء الو ددوء عند االس ددتي ا من النوم ،وبذلت أيضد داً قال
اإلمددام مددالددت ،في إين رأى اإلمددام أإمددد وجوب ذلددت عن نوم الليددل دون نوم النهددار ،ورأى اإلمددام
الشافعي أن األمر في الحداى محمول على الندب.

()2

الحديث الثاني :عن أبي هريرة ر د د ددي هللا عنه أن رسد د ددول هللا  قال" :إذا شد د ددرب ال لر في

إناء أإدكم فليغسله سبعاً" ولمسلم" أوالهن بالتراب"(.)3
وفي إداى عبدهللا بن مغفل أن رس د د ددول هللا  قال" :إذا ولغ ال لر في إناء أإدكم فاغس د د ددلوه
سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب"(.)4

إيى ذهر السد د د د د د ددادة األإناف إلى ال ول بعدم العمل بهذا الحداى ،وإاتهم في ذلت متالفة

الراوي لما روي ،إيى ورد عن أبي هريرة ر د د د د د د ددي هللا عنه أنه يفتي بالغسد د د د د د ددل ثالثاً خالفاً لما روي

عنه.

()5

كما ذهر السد د د د د د ددادة المال ية إلى رد هذا الحداى لمعار د د د د د د ددته ظاهر ال رآن في قوله تعالى:
ُإ هل ل ُ م ه
ُإ هل لهم ُقل أ ِ
 يس ُلونت ماذا أ ِ
الطِيبا ُ وما عهل ْمتُ ْم ِمن اْلاو ِارِح ُم لِِبين تُعلِ ُمون ُه هن ِم هما عهلم ُ ُم
ُْ ْ
ْ
ُ
()6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع اْلحسداب  ، وقالوا :امكل
َّللا إ هن ه
َّللا عل ْيه واتهُ وا ه
َّللاُ ف ُ ُلوا م هما أ ْمسد ْكن عل ْي ُ ْم وا ْذ ُك ُروا ا ْسدم ه
ه
َّللا سد ِر ُ
صدديده ف يف يكره لعابه ،ف د اتتذ من أكل صدديده الثابت باألصددل في اآلية السدداب ة دليالً على طهارة

لعابه ،والحداى على نااسد د د د د د ددته فتعارض الحداى مع اسد د د د د د ددتنباط قطعي من ال تاب؛ ويظهر أنه رده

لمعار ته ظاهر ال تاب ،وقال ابن العربي في ذلت أنه عارض أصلين.

()7

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،حديث رقم ( ،)162وأخرجه أبوداود في سننه ،حديث رقم (.)105
( )2انظر :إحكام األحكام ،البن دقيق العيد ،تحق :احمد شاكر ،دار عالم الكتب ،القاهرة مص ،ط1987 -2:ج  1ص.68
( )3أخرجه البخاري في صحيحه ،حديث رقم ( ،)172وأخرجه مسلم في صحيحه ،حديث رقم ( )279واللفظ لمسلم.
( ) 4عارضة األحوذي ،ألبي بكر بن العربي ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،الط ،ج 1ص.125
( )5انظر :فتح الباري ،البن حج ر العستتقالني ،تحق :محمد فؤاد عبدالباقي وآخرون ،المكتبة الستتلفية ،القاهرة مصتتر ،ج1
ص.232
( )6سورة المائدة ،آية .4
( )7انظر :الموافقات ،للشتتتاطبي ،عنى بضتتتبطه محمد عبدهللا دراز ،المكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة ،مصتتتر ،ال ط ،ال ت،
ج 2ص ،11-10وانظر :خبر الواحد وحجيته في التشريع ،أبوعبدالرحمن برهون ،ج 2ص.233
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في إين ذهر السددادة الشددافعية إلى العمل بحداى أبوهريرة ر ددي هللا عنه وقالوا :إن الحداى
نص في اعتبار عدد الغسد د ددال  ،وهو إاة ،بل إن اإلمام الشد د ددافعي أخذ بزيادة ابن سد د دديرين "التراب"
وعلى الرغم من اختالف الروايا

في غس ددلة الترتير فالش ددافعية قالوا :المهم إص ددول الترتير في مرة

من الم ار أوالهن أو أخراهن.

في إين لم ي خذ الشد د د د د ددافعية بحداى محمد بن عبدهللا بن مغفل السد د د د د ددالف ذكره ،لما ن ل عن

اإلمام الشددافعي قوله" :لم أقف على صددحته ،ولهذا لم يعمل به؛ ألن

ددابطه في ذلت قوله :إذا صددح

الحداى فهو مذهبي.

()1

الحديث الثالث :عن عبدهللا بن عمر ر د ددي هللا عنهما عن رس د ددول هللا  أنه قال" :إذا تبايع

الرجالن فل ل منهما التيار ما لم اتفرقا ،وكانا جميعاً ،أو يتير أإدهما اآلخر فيتبايعان على ذلت،

ف د وجر البيع.

()2

وفي رواية :البيعان بالتيار ما لم اتفرقا – أو قال  :إتى اتفرقا – فإن صدقا وبينا بورك لهما

في بيعهما ،وإن كتما ف ذبا مح ت بركة بيعهما.

()3

والحداى اتعلق بمس لة خيار المالس ويدل عليه.
والمراد بتيار المالس في اصددطالح الف هاء :تفويض كل واإد من المتبايعين في طلر أإر
األمرين إليه من الفسط واإلمضاء ما داما في مكان التبايع ما لم اتفرقا"(.)4

وق ددد اختلف األئم ددة األربع ددة في ال ول بتي ددار المالس للمتب ددايعين فمنهم من أثبت دده ك دداإلم ددام

الش د د د د د ددافعي واإلمام أإمد ،ومنهم من نفى العمل به كاإلمام أبوإنيفة واإلمام مالت ،وقد أورد كل منهم
أدلة على ما ذهر إليه في قوله.
وقد رد السددادة الشددافعية على السددادة األإناف والمال ية في أدلتهم التي اسددتندوا عليها لرد هذا

الحداى ،إيى كان دليل األإناف أن هذا خبر واإد ايما تعم به البلوى وأنه خبر الواإد ايما تعم به

البلوى غير م بول؛ وذلت ألن البياعا

مما تت رر م ار ال تحصد د د د د د ددى ،ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة

إكمه؛ وألن العادة ت تضد ددي أن ما عمت به البلوى يكون معدوماً عند ال افة ،وانفراد الواإد به خالف

العادة.

( )1انظر :المجموع للنووي ،ج 2ص ،567وإحكام األحكام ،البن دقيق العيد ،ج 1ص.77-74
( )2أخرجه البخاري في صحيحه ،حديث رقم ( )2082وأخرجه مسلم في صحيحه ،حديث رقم (.)1531
( )3أخرجه البخاري في صحيحه ،حديث رقم ( ،)210وأخرجه مسلم في صحيحه ،حديث رقم (.)1532
( )4شرح المجموع ،محمد األمير المالكي ،عبدالحافظ علي الصعيدي األزهري ،المطبعة الخيرية ،القاهرة ،مصر ،ال ط ،ال
ت ،ج 9ص.174
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قال الس د د د ددادة الش د د د ددافعية :نعم إن البيع مما تعم به البلوى ،ول ن الحداى دل على إثبا

خيار

الفس د ددط وليس الفس د ددط مما تعم به البلوى في البيو  ،وإن الظاهر من اإلقدام على البيع الر بة من كل

واإد من المتعاقدان ايما صد د د ددار إليه ،والحاجة إلى معرفة إكم الفسد د د ددط ال ت ون عامة؛ وألن المعتمد

في الرواية على عدالة الراوي وجزمه بالرواية ،وقد وجد ذلت ،وعدم فعل غيره ال يصد د د د د ددلح معار د د د د د داً
لاواز عدم سددماعه لحكم ،وقد كان الرسددول ال ريم عليه أفضددل الصددالة والسددالم ابلغ األإكام ل إاد

والاماعة.

()1

أما قول السددادة المال ية :إن هذا إداى معارض إلجما أهل المدانة وعملهم ،وما كان كذلت
ي دم عمل أهل المدانة ،وهذا ي دم عليه العمل.

()2

ورد السد د ددادة الشد د ددافعية على هذا بال ول :إنه إذا ت ملنا لفظ اإلمام مالت لم ناده مصد د ددرإاً ب ن

المس لة من إجما أهل المدانة ،ويعرف ذلت بالنظر في ألفاظه ومنها :أن هذا اإلجما إما أن ارويه

إجما س ددابق أو الإق ،واألول باطل؛ ألن ابن عمر رأس المفتيين في المدانه في وقته ،قد كان ارى
إثبا

خيار المالس ،والثاني :أيضاً باطل ،فابن أبي ذئر – من أقران مالت ومعاصريه – وقد أغلظ

على مالت ل هما بلغه متالفته للحداى.

()3

الحديث الرابع :عن أبي هريرة ر ي هلل عنه أن رسول هللا " : ال تصروا اإلبل والغنم ومن

ابتاعها فهو بتير النظرين بعد أن يحلبها ،إن ر د د د دديها أمس د د د ددكها ،وإن س د د د ددتطها ردها وص د د د دداعاً من

تمر"( ،)4وفي لفظ "هو بالتيار ثالثاً"(.)5

وقد رد السد د د ددادة األإناف هذا التبر ولم ي خذوا به ،وذلت ل ولهم إنه متالف لقياس األصد د د ددول

المعلومة ،إيى إن

د ددمان المثليا

بالمثل و د ددمان المت وما

بالقيمة من الن دان ،وهنا اللبن مثلياً

وكان انبغي مانه بمثله وإن كان مت وماً من بمثله من الن دان ،وقد وقع هنا مضموناً بالتمر فهو
()6
خارج عن األصلين جميعاً ،وقد توسعوا في األدلة التي اثبتون فيها صحة ما ذهبوا إليه.
وقد ذهر السددادة الش ددافعية إلى قبول العمل بهذا الحداى بل قاموا بالرد على السددادة األإناف

ايما ذهبوا إليه وساقوه من أدلة لعدم قبول األخذ بهذا الحداى وهي على النحو اآلتي:
( )1انظر :صتتتتتحيح مستتتتتلم بشتتتتترح النووي ،ج 1ص ،246-245والحاوي الكبير ،للماوردي ،تحق :محمود مستتتتتطرجي
وآخرون ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،ج 6ص ،39-38إحكام األحكام ،البن دقيق العيد ،ج 2ص.106-104
( ) 2انظر :ترتيب المدارك ،للقاضتتتتي عيا اليحصتتتتبي ،تحق :أحمد بكر محمود ،مكتبة الحياة ،بيروت ،لبنان1967 ،م،
ج 1ص.45
( )3إحكام األحكام ،البن دقيق العيد ،ج 2ص.108-107
( )4أخرجه البخاري في صحيحه ،حديث رقم ( ،)2150وأخرجه مسلم في صحيحه ،حديث رقم ( )1515واللفظ له.
( )5عارضة األحوذي ،ألبي بكر بن العربي ،ج 2ص.230
( ) 6خبر الواحد في التشريع اإلسالمي وحجيته ،أبو عبدالرحمن القاضي برهون ،مكتبة التراث اإلسالمي ،القاهرة ،ط،2:
1997م ،ج 2ص.200
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أن الحداى ي تضي إثبا

التيار بعد الحلر ،والتيار ثابت قبل الحلر إذا علمت التصرية –

أي بمعنى أن ي تض د د ددي إثبا

التيار في هذان األمر ،أعني اإلمس د د دداك أو الرد مع الص د د ددا ،

وهذا إنما يكون بعد الحلر؛ لتوقف هذان المعنيين على الحلر.
-2

وردوا على قولهم :أن ما كان من أخبار اآلإاد متالفاً لقياس األصد د د د د د ددول المعلومة لم يار
العمل به؛ وذلت ألن األصددول المعلومة م طو بها من الشددر وخبر الواإد مظنون والمظنون
ال يعارض المعلوم.

ف د ذهر السد ددادة الشد ددافعية إلى ال ول :أما أنه خالف األصد ددول ف د فرق بعضد ددهم بين متالفة

األص د د د ددول ومتالفة قياس األص د د د ددول ،وخص الرد لتبر الواإد بالمتالفة لألص د د د ددول ال بمتالفة قياس

األصول وهذا التبر إنما يتالف قياس األصول.

()1

وقالوا أيضاً :إن خبر الواإد أصل بنفسه يار اعتباره؛ ألن الذي أوجر اعتبار األصول نص

صاإر الشر عليها ،وهو موجود في خبر الواإد ايار اعتباره.

()2

نتائج الدراسـة :
من خالل استعراض هذه الدراسة نستطيع نستتلص النتائج التالية :

-1

ذهر السددادة الشددافعية إلى أن خبر الواإد ال يفيد العلم ،وإنما يفيد الظن ،وأنه يحر العمل به

-2

ل د اشددترط الشددافعية شددروطا للعمل بتبر اآلإاد وهي في ماملها ت د د د د د د د ددوم على صددحة السددند

-3

في األإكام العملية دون األإكام االعت ادية .
واتصاله .

كما اشد د ددترط الشد د ددافعية للعمل بالتبر المرسد د ددل شد د ددروطاً في الراوي وشد د ددروطاً في المروي ،ولم
تاتمع هذ الشروط إسر قول االمام الشافعي إال في مراسيل سعيد بن المسير ؛ لذلت قال
االمام الشافعي  :أقبل مراسيل سعيد بن السير ؛ ألني تتبعتها فوجدتها بهذه الشرائط .

-4

ل د أفاض االمام الشد د د د ددافعي بالرد على من ري إاية أخبار اآلإاد من الروافض وغيرهم ،وقد

-5

ذهر بعض علماء الشافعية إلى ال ول بإف د د د ددادة آخبار اآلإاد العلم النظري ؛ وذلت إذا اإتفت

ساق لذلت العداد من األدلة ،وهو في كل ذلت ال يتالف الامهور ايما ذهبوا إليه .

بها ال رائن .
( ) 1انظر :اللمع في أصتتتتتتول الفقه ،ألبي إستتتتتتحاق الشتتتتتتيرازي ،تحق :عبدالقادر الحستتتتتتيني ،دار الحديث الكتانية ،طنجة،
المغرب ،ط2013 ،12م ،ص.200
( )2انظر :إحكام األحكام البن دقيق العيد ،ج 2ص ،121-151وانظر :الرسالة ،لإلمام الشافعي ،ص.426
2020
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-6

أما اخبار اآلإاد الواردة في الصحيحين فلهم فيها رأاين :
األول  :انهددا ال تتتلف عن أخبددار اآلإدداد الواردة في غيرهمددا في إفددادة الظن و وجوب العمددل

بها ،وهو ما عليه جمهور المذهر .

الثاني  :أنها تفيد العلم النظري إذا اإتفت بها ال رائن .

-7

ال يعتبر الشدافعية عمل أهل المدانة سدند د د د د د د ددداً ُارد به خبر اآلإاد ؛ وذلت ألن عملهم ال يعتبر
إجماعاً ،وإتى لو أجمع علماء المدانة وإدهم فال يكون إا ًة على من خالفهم إال انع اده،
وي ولون  :إن الب ا ال تعصم ساكنيها .

-8

ل د رد الشد د د د د د ددافعية على األإناف في عدم قبولهم خبر اآلإاد إذا خالف قياس األصد د د د د د ددول

المعلومة ب ولهم :أما إن خالف االصول ف د فرق بعضهم بين متالفة االصول ومتالفة قياس
وخص الرد لتبر الواإد بالمتالفة لألصول ال بمتالفة قيداس األصول .
االصولُ ،
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.
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بيرو
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 -5الحاوي ال بير ،للماوردي ،تحق :محمود مسد د د د د د ددطرجي وآخرون ،دار الف ر ،بيرو  ،لبنان ،ج6
ص،39-38
 -6الرسالة لإلمام الشافعي ،مطبعة البابي الحلبي ،ال اهرة مصر1358 ،هد.
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والمكتبة
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ال اهرة مصر،
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 -20اإلإكام في أصول األإكام ،سيف الدان علي بن محمد اآلمدي ،تحق  :عبدالرزاق عفيفي،
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.

 -21البرهان في أصد د د د د د ددول الف ه ،أبو المعالي الاويني ،تحق :عبدالعظيم الذار ،دار األنصد د د د د د ددار،
ال اهرة ،مصر140 ،هد .
 -22التبصرة والتذكرة ،للحافظ العراقي ،المطبعة الادادة ،فاس المغرب 1354 ،ه.
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منظور التفاعلية الرمزية
وتصوره لواقع اإلنسان والمجتمع
د .الطاهر سعد ما ي – كلية اآلداب – جامعة بني وليد
مقدمـة:

التف دداعلي ددة الرمزي ددة  Symbolic Interactionismهي إإ دددى أهم النظري ددا

المعاصدرة التي تهتم بالوإدا

االجتم دداعي ددة

أو األنسداق االجتماعية الصدغرى ،فهي تركز اهتمامها على األفراد في

الماتمع وتركز على مفاهيمهم عن المواقف التي يعيشونها والمعاني التي يضفونها على األشياء من
إولهم وكذلت تهتم ب نماط التفاعل واألدوار ،هذه النظرية ال تنطلق إذن في تحليلها لواقع اإلنسد د د د د د ددان

والماتمع من خالل الوإدا

واألنسد دداق ال برى كما فعلت غيرها من النظريا

التي سد ددب تها كالنظرية

الوظيفية ونظرية الص د د د د د د د ار بالرغم من اهتمام بعض من روادها بتحليل الوإدا

ال برى نذكر منهم

على سبيل المثال العالم ماكس فيبير .Max weber

ويعد كل من تشد د د د د ددارلز كولي  C.H.Cooleyوهربر بلومر  H.Blumerوهربر ميد من

أبرز العلمدداء الدذان يمثلون هدذا االتادداه النظري الدذي ارت ز على أهميددة الرموز والمعدداني بدالنس د د د د د د دبددة

لألفراد أثناء تفاعلهم أو ما أطلق عليه ماكس فيبير  Max weberمدخل الفهم  versteherكطري ة
لد ارسد د د ددة الحياة االجتماعية ،إيى يمكن لعالم االجتما أن اتعرف عن أف ار ومشد د د دداعر الناس الذان

يعيشون ويسل ون سلوكهم ويتصرفون وف اً لتفسيرهم هم لعالمهم االجتماعي.

إذن وعلى ما س د د د ددبق فإن مو د د د ددو هذه الد ارس د د د ددة هو ت ديم تحليل منظور من منظو ار

االجتما واألنتربولوجيا اهتم ويركز على االنطالق من الوإدا

علم

االجتماعية الصغرى في رؤيته لواقع

إياة اإلنسان والماتمع.
أهداف الدراسة:

-1

التعريف بإإدى النظريا

-2

التعرف على ال ضايا األساسية لمنظور التفاعلية الرمزية.

-4

التعرف على رؤية هذه النظرية وتصورها لواقع اإلنسان والواقع االجتماعي.

-5

ال شد د د د د د ددف عن ن دداط االلت دداء واالختالف بين هددذه النظريددة مع غيرهددا من منظو ار

-3

االجتماعية المعاصرة.

ال شف عن أهمية الرموز والمعاني في هذه النظرية.

االجتماعي األخرى.
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أهمية الدراسة:
تنطلق أهمية الدراسة من أهمية النظرية بالنسبة للعلم فهي الموجه والمرشد للباإى في دراسته

لمو د د ددوعا

اإلنسد د ددان والماتمع ،وأهمية هذه الد ارسد د ددة تت تى من خالل ما الإظه الباإى من إاجة

ماس د ددة للطالب والباإثين عموماً للتعريف باالتااها

النظرية وتحليلها ود ارس د ددتها وبالتالي االس د ددتفادة

منها كإطا اًر مرجعياً تفسيرياً.

ل د الإظ الباإى وهو عضددو هيئة تدريس ب س دم علم االجتما بكلية اآلداب جامعة بني وليد

وقد قام بتدريس العداد من المواد العلمية ولمدة زاد
الد ارسددا

عن العشد د د د د د ددر سد د د د د د ددنوا

عزوف الطالب عن

النظرية وبتاصددة في بحوث التترج وكذلت الن ص الوا ددح في المراجع التي تهتم بالنظرية

االجتماعية أو عدم و د د ددوإها وصد د ددعوبة فهمها إن وجد  ،ولتلت األسد د ددباب ماتمعة وكذلت الهتمام
الباإى بد ارس د د د د ددة المداخل النظرية ف د مكان مو د د د د ددو الد ارس د د د د ددة التفاعلية الرمزية كإإدى النظريا

االجتماعية المعاصرة.
تساؤلت الدراسة:
-1

ما هي التفاعلية الرمزية.

-3

ما أهمية الرموز والمعاني بالنسبة لهذه النظرية؟

-4

ما تصور ورؤية هذه النظرية لوقع اإلنسان والماتمع؟

-2

-5

ما ال ضايا التي تنطلق منها هذه النظرية؟

ايما تتفق وتتتلف هذه النظرية مع المنظو ار

منه؟

التي تركز على التفاعل االجتماعي أو تنطلق

أولا :التعريف بالتفاعلية الرمزية كنظرية:
مصطلح التفاعلية الرمزية صكه هربر بلومر عام 1937م وقد قامت النظرية التفاعلية الرمزية
ونهضددت على أسددس فلسددفية ونفسددية ،إيى ت ثر بالفلسددفة النفعية البراجماتية Pragmatic Phials
وبتاصة مدرسة شيكاغو في الواليا

المتحدة األمريكية ،وكتابا

جورج هربر ميد الفلسفية.

1

وتركز اهتمامها على طرق ت وين المعاني خالل عملية التفاعل وتحليلها من خالل المالإظة

المباشرة أو المالإظة بالمشاركة مع المبحوثين ،وتدور ف رة التفاعلية الرمزية إول مفهومين أساسيين
هما الرموز  Symbolsوالمعاني . Meanings

 1محم د عاطف غيث وآخرون ،مجاالت علم االجتماع المعاصر ،أسس نظرية ودراسات واقعية ،اإلسكندرية ،دار المعرفة
الجامعية1982 ،م ،ص.71
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الرموز باعتبارها ال درة التي تمتل ها ال ائنا

البشدرية اإلنسددانية للتعبير عن األف ار باسددتتدام

الرم وز في تعامالتهم مع بعضد د د د د د ددهم البعض ،مع األخذ في االعتبار أن هناك أشد د د د د د ددكال من التفاعل
الغريزي التل ائي لدى بعض التامعا

األخرى كالحش د ار مثالً كما في ماتمعا

النمل والنحل ،كما

تهتم التفاعلية الرمزية بطري ة اختيار معاني الرموز واالتفاق على تلت المعاني ،فالرموز هي أشد د د د د دياء

ترمز وتشير إلى أشياء أخرى ويكون لها معاني عمي ة ومتضمنة تتااوز الاوانر السطحية للرمز وال

يكون ذلت إال باتفاق أعضاء الاماعة.

وتعتبدد د در اللغدد د دة أهدد د دم الرموز الالزمدد د دة لعمليد د د دة التفاعد د د دل االجتماعد د د دي ،وتعدد د دد عملية االتصال
 Communicationمن خالل اللغة أإد أشكال التفاعل الرمزي.

أما المعاني فهي المحور الثاني التي تهتم به التفاعلية الرمزية إيى إن أفراد الماتمع هم من

يض د ددفيها على س د ددلوكهم وس د ددلوك غيرهم من أفراد الماتمع الذان يعيش د ددون معهم ،فالفعل في الماتمع
اإلنساني اتااوز بالمعنى الفعل المحسوس بالمالإظة المباشرة.
ومن خالل ده يحدداول أفراد الماتمع بندداء الحقي ددة ومعرفددة معدداني األش د د د د د د ديدداء والمو د د د د د د ددوعددا
واألإداث.

فالمعاني من وجهة نظر التفاعلية الرمزية ليسد د ددت أشد د ددياء موروثة وكامنة في األشد د ددياء ول نها

تعبر عن إإسد دداس أولي للشد ددعور اإلنسد دداني نحو األشد ددياء ،وهذا الشد ددعور هو الذي يعبر عن المعاني
التي ترمز إليها األشياء.

1

كما ارى التفاعليون أن الناس هم الذان يصد د دديغون الح ائق االجتماعية لتفسد د ددير ما يحدث في

العالم الذي يعيش ددون ايه ،وفي هذا الص دددد ارى الفيلس ددوف االجتماعي الفريد ش ددوكز  A.Schutzأن
الناس يستمدون الح ائق من خبرة الحياة اليومية التي يعيشونها عن طريق النشاط الع لي ،وذلت على
اعتبار أن هذه الح ائق تعد من صنع الع ل البشري.

2

وتنتمي النظرية التفاعلية الرمزية إلى ما يسمى بنظرية الفعل في علم االجتما كنسق علمي،

إيدى البددء بدالفعدل بددل البنداء ،فنظريدا

الفعدل هي تلدت التي ترى أن المو د د د د د د ددو األكثر أهميدة أو

الوإيد لعلم االجتما هو الفعل اإلنسد د د د د د دداني ،وتشد د د د د د ددمل هذه الماموعة من النظريا
واالتااها

الفينومنولوجية والت ويلية والتفاعلية الرمزية واألثنوميتودولوجيا ونظرية الص د د د ددياغة البنائية،

وال تهتم هذه النظريا

1

على آراء فيبير

بطبيعة الفعل وإس ددر بل هي تهتم أيضد داً بمعنى وتفس ددير الفعل ،ويعد المعنى

سمير نعيم أحمد ،النظرية في علم االجتماع :دراسة ،القاهرة ،دار المعارف1981 ،م ،ص.65
Jonalthan H. Turner. The stracture of sociological theory Illinois; the Dorsey press, 1982,
P.340.
2
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الذاتي الذي انطوي عليه الفعل بالنسبة للفاعل أإد السما
السلوك.

األساسية المميزة لذلت الفعل على خالف

1

ولذا فإن نظريا
اتعامل مع ظواهر ذا

الفعل ال تنظر إلى علم االجتما باعتباره علماً على غرار العلوم الطبيعية،

طبيعة خارجية ومس د ددت لة ،بل إنها تعتبره ذا

ع النياً متماسكاً ألفعال الناس وأف ارهم وعالقاتهم.

طبيعة علمية ألنه ي دم تفسدد ددي اًر

2

والتفاعل كما يعرفه أارفنج جوفمان في كتابه (تصدور الذا

في عالم الحياة اليومية) المنشدور

عام 1959م هو الت ثير التبادلي لألفراد على أفعال بعضد ددهم البعض أثناء وجودهم المباشد ددر معاً ،أو
هو العملية التي امثر بها أفراد اتواجدون س د د د ددوياً في أفعال بعض د د د ددهم البعض ،ول د اس د د د ددتتدم (أنتوني
جيدنز) الف رة نفسها في نظريته عن الصياغة البنائية.

3

ويميز المشد د د د د د ددتغلين به د ددذه النظري د ددة بين نوعين من التف د دداع د ددل تف د دداع د ددل مركز Focused
 Interactionوهو التفاعل المباشد د د ددر الذي ي وم على عالقة الوجه بالوجه بين فاعلين أو أكثر وأبرز
وسددائله وطرقه اللغة .وتفاعل غير مركز  Unfocused Interactionوهو الذي ي وم على االتصددال
من خالل اإليماءا

واإلشد ددا ار

المثال في لغة الاسد.

التي تصد دددر عن فاعلين اتواجدون سد ددوياً كما هو الحال على سد ددبيل

القضايا األساسية للتفاعلية الرمزية:

يمكن ت سيم ذلت إلى أربعة محاور رئيسة:

األول :وهو إل اء الض د ددوء على الطرق التي يايد بها البش د ددر التعامل بالرموز باعتبارها س د ددمة

مميزة لهم ،فهم وإدهم من بين كل ال ائنا

الذان يستطيعون بفضل الرموز إنتاج الث افة واستتدامها

في ن ل تاريط مع د من جيل إلى جيل ،ويبدي التفاعليون الرمزيون اهتماماً ملحوظاً بد ارسد د د د د د ددة الطرق

التي يض ددفي بها الناس معان على إإس دداس ددهم ،وعلى مش دداعرهم ،وعلى ذواتهم ،وعلى تواريط إياتهم،

والمواقف التي يمرون بها ،وعموماً على العوالم االجتماعية ال بيرة التي اوجدون فيها.
ويسددتتدم الباإى في هذا الد ارسددا المالإظة بالمشدداركة إيى يمكن له الوصددول إلى معرفة

الرموز والمعاني في ماتمع البحى وطرق ظهورها وارتباطها بسياقها.

 1جوردن مارشال ،موسوعة علم االجتماع ،المجلس األعلى للثقافة ،المجلد الثالث ،ترجمة :محمد محيي الدين وآخرون،
الطبعة األولى2001 ،م ،ص.1504
 2المرجع السابق ،ص.1506
 3جوردن مارشال ،موسوعة علم االجتماع ،المجلس األعلى للثقافة ،المجلد األول ،ترجمة :محمد محيي الدين وآخرون،
الطبعة األولى2001 ،م ،ص.437-436
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الثاني  :العددالم االجتمدداعي في نظر التفدداعليين الرمزيين عبددارة عن شد د د د د د ددبكددة داندداميددة جدددليددة،
والمواقف تواجهها دائماً نتائج غير ممكدة أو مس د د د د ددت رة ،والحياة وتواريط كل إياة منترطة على الدوام
في عملية تحول وصيرورة ،وال تثبت على إال واإدة وال تتوقف عن الطف ار .
ويار أن انصر االهتمام هنا على مالإ ة مسا ار

النشاط بما ارتبط بها من عمليا

تواؤم

وما انام عنها من نتائج ،ومن المفاهيم األس د دداس د ددية لهذا االتااه مفاهيم مثل :الس د ددلت المهني ،النظام
المتفق عليه والصيرورة ،ومواقف الل اء ،والتحكم في االنطبا .
الثالث :إل اء الضددوء على العالم االجتماعي بوصددفه ي وم تماماً على التفاعل ،فلدى أصددحاب

وجهة النظر هذه ال اوجد فرد وإيد منعزل ،فالبشد د د د د د ددر في إالة ارتباط دائم مع اآلخرين وأهم وإدة

أسدداسددية في التفاعلي هي الذا
كمو د ددوعا

(األنا) التي تهتم بالطرق التي يسددتطيع الناس أن انظروا إلى أنفسددهم

ويض د ددطلعوا بدور اآلخرين من خالل عملية أداء الدور ،وتبدو هذه الف رة بص د ددورة جلية

في ف رة تشارلز هورتون كولي عن مرآة الذا  ،وفي ف رة ميد األكثر عمومية عن الذا .
الرابع :أن التف دداعلي ددة الرمزي ددة تنظر إلى م ددا وراء الرموز والعملي ددا

والتف دداعال

ل ي تح دددد

األنماط األساسية أو األشكال األساسية للحياة االجتماعية.
فالتفاعليون ابحثون عن العمليا

االجتماعية الحقيقية ،وهكذا فعندما ادرس د د ددون خب ار

الحياة

التاصد ددة باألطباء ،وعازفي فرق الرقص الموسد دديقية ،ومتعاطي المتد ار يسد ددتطيعون أن يعثروا على
العمليا

المش ددتركة الفعالة وراء تلت التامعا

التي تبدو متباانة وبعيدة عن بعض ددها ،ويمكن أن ناد

مثاالً لذلت في مملف بارني جالسددر وأنسددلم شددتراوس :عبور المكانة الصددادر عام 1967م الذي ي دم
نظرية تفاعلية صورية في التغي ار

المالزمة للمكانة.

1

رابع ا :رؤية التفاعلية الرمزية وتصورها لواقع وطبيعة اإلنسان والمجتمع:
تش د ددير بعض االفت ار د ددا

األس د دداس د ددية الرئيس د ددة للتفاعلية الرمزية إلى أن اإلنس د ددان قادر على

تحسددين ذاته ،كما تمكد بعض هذه االفت ار ددا

أن اإلنسددان ي وم بصددياغة وتشددكيل الواقع االجتماعي

الذي يعيش ايه من خالل عملية التفاعل االجتماعي ،وعن طريق اسد د د ددتتدام الرموز مثل اللغة ،وعن

طريق عمليددا

التفدداعددل الرمزي اتم ت وين البندداء االجتمدداعي والحفددا عليدده ،أو تغييره ،وليس من

الممكن فهم أنمدداط التنظيم االجتمدداعي – إتى تلددت التنظيمددا

الرمزية بين األفراد الذان يشكلون في النهاية هذه األنماط.

المع دددة – بدددون معرفددة العمليددا

2

 1المرجع السابق ،ص.439-438
 2أحمد زايد ،علم االجتماع بين االتجاهات الكالسيكية والنقدية ،القاهرة ،دار المعارف1981 ،م ،ص.456
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وتنطلق التفاعلية الرمزية من مسددلمة أن الظواهر االجتماعي هي ظواهر (داخلية) بمعنى أنها
داخل وعي األفراد ومداركهم وليس لها وجود إقي ي خارج ذلت الوعي واإلدراك.
وأن لإلنسددان ال درة على تشددكيل وصددياغة وتغيير الواقع االجتماعي إ ددافة إلى تحسددين ذاته
وبناء شتصيته ،كل ذلت اتم من خالل عمليا

التفاعل االجتماعي بين مكونا

الماتمع من األفراد

والاماعا  ،هذا الماتمع الذي هو نسق متفاعل ومتادد وباستمرار وال وجود ألي شيء في الماتمع
خارج إطار تفاعل أفراده.

وترى التفدداعليددة الرمزيددة أن الروابط االجتمدداعيددة س د د د د د د دواء بين األفراد أو الامدداعددا

وارتبدداطهددا

بالماتمع ال بير اتم عن طريق عملية التنشد ددئة االجتماعية ،فالفرد اولد في أس د درة وينتمي الطالر إلى

ممسسة تعليمية ويعمل الرجال والن ساء في تنظيما

مهنية متتلفة ،وعليه فإن الفرد والماتمع وجهان

لعملة واإدة وذلت ما أكده تشارلز كولي .C.Cooly
ويعد تشارلز كولدي  C.Coolyوجورج هربر ميد  G.H.Meadوهربر بلومر H.Blumer
من أبرز علماء التفاعلية الرمزية وممن كانت لهم إس ددهاماتهم األس دداس ددية في تطور هذا المنظور ،ف د
قام كل منهم بد ارس ددة الماتمع انطالقاً من أنه نتاج التفاعال

بين أفراده كما درسد دوا تلت العملية التي

اتم عن طري ها تطوير تصد د د د د د ددوراتهم ومفاهيمهم الذاتية وكل أنوا تفاعلهم االجتماعي إيى ارون أن
التاربة الذاتية "والمفهوم الذاتي للش د د ددتص يعد نتاجاً للطري ة التي اتعامل بها هذا الش د د ددتص من قبل
األش د د ددتاص اآلخرين ،ونتياة ل يفية تفس د د ددير هذا الش د د ددتص لمعاملة اآلخرين له ،ومن تم فإن الطفل
الذي اتعامل معه اآلباء والمدرسددين واألصدددقاء على اعتبار أنه صددانع للمشددكال  ،فمن المحتمل أن
ارى هذا الطفل نفسه على اعتبار أنه صانع للمشكال ".
ويرى ميد أن ال ائنا

1

البش د درية قادرة على اسد ددتتدام الرموز وهي أي الرموز هي ما يميز بين

اإلنسان والحيوان وما يسمح بت وين النظم االجتماعية والماتمعا

والث افا .

2

وأن الناس ال اتصد د د درفون أو يس د د ددتايبون بش د د ددكل آلي ،بل أنهم يعطون المعاني ألفعالهم ،فهم

ي خذون في االعتبار ما يعت ده األشد ددتاص اآلخرون ،والموقف  Sitrationالذي يادون أنفسد ددهم ايه،
وناد أن التوقعا

 expectationورد فعل األشد ددتاص اآلخرين تمثر بشد دددة في كل تصد ددرف فردي،

باإل افة على أن الناس يعطون األشياء معاني ويتصرفون ويستايبون على أساس هذه المعاني.
1

Conklin John. E, Sociology: an In trod, New York: Macmillan publishing company, 1987,
P.23.
2
Thio, Alex, Sociology; am introduction, New York, Harper & Row Publisher 1986, p.16.
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أما هربر بلومر فإنه يعتبر الماتمع نتاجاً للتفاعل االجتماعي والذي ارت ز من وجهة نظره

على الم دما
لهم.

المنطقية التالية:

أوالً :أن الناس تس ددلت إزاء األش ددياء في

ددوء ما تنطوي عليه هذه األش ددياء من معاني ظاهرة

ثانياً :أن المعاني هي نتاج للتفاعل االجتماعي في الماتمع اإلنساني.

ثدالثداً :أن هدذه المعدداني تتعدددل وتت رر وتتش د د د د د د دكددل من خالل عمليددا

تد ويدل األفراد لهددا أثندداء

التعامل والتفاعل.

وعليه فإن بلومر وعلى ما ت دم من م دما منطقية ارى أن التفاعل الرمزي متططاً تحليلياً
للماتمع اإلنساني يتتلف عن بقية المتططا األخرى.

رابع ا :التفاعلية الرمزية وعالقتها بتطورات التفاعل الجتماعي األخرى:

التفدداعددل بين األفراد ليس إك اًر على منظور التفدداعليددة الرمزيددة فل ددد اهتمددت نظريددا

أخرى بدده

كنظريددة الوصد د د د د د ددم أو العالمددة ومنظور التبددادل االجتمدداعي ومنظور األثنوميثودولوجي والنموذج أو
الص د د ددغرى م ابل اهتمام

المدخل المس د د ددرإي من منطلق اهتمامها وتركيزها على األنس د د دداق أو لوإدا
بعض النظريددا

بتحليددل األنس د د د د د د دداق أو الوإدددا

االجتمدداعيددة ال برى كددالنظريددة الوظيفيددة أو نظريددة

الص ار .

فالتفاعلية الرمزية تركز االهتمام على سدد د ددلوك اإلنس د د ددان وتعتبره المو دد د ددو األسدد د دداس د د ددي لعلم

االجتما ومااله وبتاص د د ددة التفاعل الذي اتم بين األش د د ددتاص والاماعا  ،وكذلت د ارس د د ددة اتااها
الناس والمعاني التي يعطونها لسد د ددلوكهم وسد د ددلوك اآلخرين ،بمعنى آخر اهتم منظور التفاعلية الرمزية
بذا

اإلنسددان وبشددتصدديته أثناء صددياغته لواقعه االجتماعي الذي يعيش ايه إيى يمكن د ارسددة ذلت

من خالل الرموز والمعاني.
وتتفق أغلر منظو ار

التفاعل االجتماعي على أن الناس ال يسد د د د ددتايبون مباش د د د د درة لألشد د د د ددياء

المادية إال أنهم يستايبون لتفسيراتهم ورؤيتهم التاصة إول هذه األشياء.

1

وإن الناس دائماً وبشددكل مسددتمر لهم تفسدديراتهم التاصددة من إولهم ول خرين وأن تصددرفاتهم
وسد ددلوكهم يكون على أسد دداس من تلت التفسد ددي ار وعليه يعتبر السد ددلوك اإلنسد دداني سد ددلوكاً مرناً ومتغي اًر
وبشكل مستمر ،فطري ة تصرفنا تتغير طب اً ل يفية تفسيرنا لتصرفا
التاص.

اآلخرين ورد فعلهم نحو سلوكنا

2

1

Martindale, Don Nature and Types of sociological theory, London: Rutledge & Theory,
Keg an panl, 1967, p.339.
2
Alex, Thio op.cit, pp.16-17.
2020

35

وبالرغم من أن اتفاق منظو ار
هنالت بعض االختالفا

التفاعل االجتماعي على كثير من ال ضدايا والمنطل ا

إال أن

والتي يمكن تو د دديحها من خالل مدخلي نظرية الوص د ددم أو العالقة ومدخل

النموذج المسرإي.
 -1نظرية الوصم أو العالمة : Labeling Theory

وهي تهتم بكيفية إظهار الرموز لتص د د د ددائص لناس وكيف يطورون تص د د د ددوراتهم التاص د د د ددة ثم

اتصد د درفون ويتفاعلون في

د ددوء تلت التص د ددو ار  ،فمن يعرف نفس د دده على أنه منحرف ويتص د ددور ذاته

كذلت ،اتصددرف بعد ذلت على أسدداس تلت الصددورة والهوية الذاتية التي رسددمها لنفسدده .تسدداعد نظرية
الوصم أو العالمة كذلت على فهم كيفية ت بل الناس لمراكزهم في الحياة ومعرفة نااح أو فشل بعض
الناس في تح يق أهدافهم وكيف ات بل البعض الفشل على اعتبار أنهم فاشلين.

1

كذلت فإن نظرية الوص د د د ددم والعالمة قدمت تحليالً إول تفس د د د ددير الاريمة ،فهي ترى أن األفراد
ارت بون السد د د د د د ددلوك اإلجرامي نتياة رد فعل الماتمع نحوهم وبناء على تصد د د د د د ددنيف أجهزة الضد د د د د د ددبط
االجتماعي وبناء على قوانين وقواعد رسمية.
وهناك من ارى من علماء االجتما أن الاهد الذي تبذله أجهزة الضد د د د د د ددبط االجتماعي يعتبر
من العوامل التي قد تمدي إلى االنحراف وذلت نظ اًر ألن الفعل في إد ذاته ال يعد سد د د د د د ددلوكاً منحرفاً
وإنما اوصد ددم الفعل على أنه كذلت إذا تولت أجهزة الضد ددبط االجتماعي وصد ددف وتصد ددنيف هذا الفعل

على اعتبار أنه نمط من أنماط السلوك المنحرف.
فاالنحراف ليس خاصد د د د د د ددية للفعل الذي ي وم به الشد د د د د د ددتص وإنما هو نتياة لرد فعل الماتمع
بالنسبة لهذا الفعل وقيام أجهزة الضبط االجتماعي بتطبيق الع وبا

على الشتص الذي ي وم به ،أي

أن رد فعل الماتمع ومحاوالته لضبط عملية االنحراف قد تمدي إلى زيادة أنماط السلوك المنحرف.
وقد وجهت بعض االنت ادا

إلى الممسد د دس د ددا

الع ابية في

2

د ددوء نظرية العالمة ،باعتبار أن

تاربة الحبس في إد ذاتها تعتبر عامالً هاماً في خلق الطري ة اإلجرامية في الحياة.

3

 -2النموذج المسرإي : The Dramaturgical Approach
1

Margaret. M. Poloma. Contemporary sociologal theory, New York: Macmillan Publishing
co, 1979. P162.
2
Broon .et.al, sociology: Alex with adapted reading New York: Harper, Row publishers,
1981, p.187.
 3سامية محمد جابر ،القانون والضوابط االجتماعية ،مدخل علم االجتماع إلى فهم التوازن في المجتمع ،اإلسكندرية،
دار المعرفة الجامعية1982 ،م ،ص.404-403
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وقد اهتم هذا النموذج باألسد ددلوب الذي ي دم به الشد ددتص نفسد دده ل خرين ونشد دداطه في مواقف
العمل العادية ،واألسدد د ددالير التي عن طري ها يضدد د ددبط الفرد االنطباعا

التي يشدد د ددكلها اآلخرون عنه،

ونو األشياء التي ارغر أو ال ارغر في عملها أثناء إناازه عمله أمامهم.

1

ويتم تحليل الس د د ددلوك في النموذج المس د د ددرإي بنفس الطري ة التي ي وم بها الفرد بتحليل عرض
المس د د ددرإية على الامهور ،وفي ذلت فإن الناس يفر د د ددون جوانر محددة من أنفس د د ددهم على اآلخرين
بحسر ما اذهر إليه جوفمان . E.Goffman
كما أن الطري ة التي يعرض بها الفرد نفسد د د د د د دده تتوقف على المحاور أو المواقف االجتماعية،
فالتصرف في م ابله للحصول على عمل يتتلف عن التصرف في إفلة مع األصدقاء.
وقد كان جوفمان ارى أن الناس ي ومون باألدوار المتتلفة ويحاولون أداء هذه األدوار بطري ة

جيدة مستتدمين ما يستعان به في اإلخراج المسرإي مثل اللغة ،والسلوك ،وتصميم المالبس.

2

وقد انت د هربر بلومر  H.Blumerالنموذج المسد د د د د د ددرإي على أسد د د د د د دداس أن جوفمان قد قام
بددالتركيز على الفعددل  actionإال أندده قددد فشد د د د د د د ددل في التعددامددل بش د د د د د د دكددل كدداف مع عمليددة التفدداعددل

.interaction

3

البعد التطبيقي لمنظور التفاعلية الرمزية:

انصر االهتمام هنا نحو دراسة المشكال

النفسية التطيرة الشائعة بين األفراد الذان يعيشون

في المناطق المتتلفة مثل مشد د د د د د ددكلة المرض الع لي وتعاطي التمور وإدمان المتد ار  ،وقد أشد د د د د د ددار
علماء مثل جورج زيميل  G.Simmelولويس ويرث  L.wirthإلى أن إياة المدنية تمدي إلى نتائج
سلبية انعكس أثرها على كثير من األفراد ،وقد كانت آراء (زيمل)( و(ارث) تعكس القيم الت ليدية التي
تفضد ددل نوعية الحياة الريفية بالنسد ددبة لنوعية الحياة في المناطق الحض د درية ،مما ياعل من أصد ددحاب
هذا المدخل يفض ددلون الحياة في البلدة والمدانة الص ددغيرة عن الحياة في المدن ال برى ،وي ترح العلماء
ت سد دديمها إلى وإدا

صد ددغيرة إتى اتمكن األفراد من المعيشد ددة في ماتمعا

باالنتماء أو العضوية ويتمكنون فيها من تدعيم عالقا

الاوار.

صد ددغيرة يشد ددعرون فيها

4

1

Erving Goffman. The presentation of self in every day life. New York: Doubleday, 1959.
P.XI.
2
Conklin John B., Sociology; an introduction New York: Macmillan publishing company,
1987. P.23.
3
Margret. M. Poloma, op.cit. p162
4
Coleman, Jams W., & cressey – DR, social problems. New York: Harper & Row publishers,
1987. Pp488-489.
2020
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التفاعلية الرمزية ودراسة األسرة:
توجه هذه النظرية في كيفية ارتباط األزواج والزوجا

واآلباء واألبناء وكيفية ارتباطهم بالعالم

التارجي ،كذلت تفيد في د ارس ددة العملية التي عن طري ها اتعلم األعض دداء في األسد درة كيفية التص ددرف

مع آبائهم أو أص د د دددقائهم وتوجه نظرية التفاعل الرمزي كذلت إلى كيفية تنمية أعض د د دداء األسد د د درة للفهم

المشد د د د د د ددترك ألفعالهم من خالل عملية االتصد د د د د د ددال اللفي وغير اللفظي وكيف تعكس عملية االنفعال
االختالفا

بين األعضاء داخل األسرة من إيى الثروة وال وة والنفوذ.

ويمكن للتفدداعليين مالإظددة أن اآلبدداء ابدددأون المحددادثددا

والحددداددى وأنهم ي ومون بم دداطعددة

إداى غيرهم أكثر مما يفعل األبناء وأن األزواج ي ومون بذلت أيض د د د د د د داً أكثر مما ت وم بها الزوجا ،
وقد كشفت الدراسا التفاعلية الرمزية في هذا الاانر أن الناس الذان اتحدثون أكثر من غيرهم غالباً

يميلون إلى الت ثير أكثر من غيرهم في عملية اتتاذ ال رار الاماعي ،وعليه يمكن أن يسد د د ددتتلص من
ذلت أن اآلباء داخل األسرة أكثر ت ثي اًر من األبناء ،كما أن األزواج أكثر ت ثي اًر من الزوجا .
كما انظر التفاعليون إلى بعض الممشد د د د د ار األخرى لالختالفا

يستدل على ذلت من أنماط أو كيفية الالوس أثناء تناول وجبا

في ال وة داخل األسد د د د درة وقد

الطعام ،إيى يالس األزواج واآلباء

على رأس المائدة األمر الذي ارمز إلى سيادتهم على جميع األعضاء داخل األسرة.

ومما يشد د ددير أيض د د داً إلى سد د دديادة الرجل داخل األس د د درة قيامه بقيادة السد د دديارة عندما يكون جميع
األعضاء داخل السيارة وال ت وم بذلت زوجته غالباً.
التفاعلية الرمزية وتفسيرها لمشكلة عدم المساواة بين النوعين (الجنسين):
إن أدوار الانسد ددين وما اتعلق بها تعد من أهم مكونا

الشد ددتصد ددية اإلنسد ددانية كما ارى علماء

النفس االجتمداعي ويمكددون على أن تلدت األدوار تنمو خالل السد د د د د د ددنوا
نتياة التفاعل مع اآلباء ،وجماعا
وأن التمييز

المبكرة من مرإلدة الطفولة

األقران والمدرسين ووسائل اإلعالم.

د د د د د د د د ددد المرأة يظهر نتياد ددة االختالفد ددا

في عمليد ددة التنش د د د د د د دئد ددة االجتمد دداعيد ددة

 Socializationففي هذه العملية تتم تنشددئة الذكور على االسددت الل والسدديادة بينما تتم تنشددئة اإلناث
على التبعية والتضو  ،ومن ثم اتعلم كل من الانسين أن ارى المرأة على اعتبار أنها في منزلة أدنى

من منزلة الرجل.
ومن بين علماء النفس االجتماعي ناد أن هناك أصد د د د د د ددحاب النظرية البيولوجية االجتماعية

الذان ارون أن االختالفا
اتتاذ اإلجراءا

بين الانسدددين لها أصدددول بيولوجية وقد يصدددعر تغييرها وبالتالي يصدددعر

ال فيلة بال ضاء على مشكلة عدم المساواة بين الانسين أو العمل على التتفيف من

إدتها.
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وعلى عكس وجهة النظر الس د د د د د دداب ة ناد أن أص د د د د د ددحاب نظرية التفاعل الرمزي Symbolic

 interactionارون أن مشددكلة عدم المسدداواة بين الانسددين لها أصددول ث ااية يمكن إملها عن طريق
تغيير محتوى أو مضددمون عملية التنشددئة االجتماعية والعمل على تغيير أدوار الانسددين وخلق أدوار
إداثة تتناسر مع الت دم االقتصادي واالجتماعي الذي تشهده الماتمعا

الحداثة.

1

التفاعلية الرمزية والتنشئة الجتماعية:

التنش د ددئة االجتماعية عملية تس د ددتمر مدى الحياة عند أص د ددحاب التطور التفاعلي ،وش د ددتص د ددية

اإلنسددان متغيرة وبشددكل مسددتمر ،وينبغي األخذ بعين االعتبار ظروف العالم التارجي المحيطة بالفرد
التنشددئة االجتماعية فاألشددتاص والمعاني واألف ار لها

والتي تمثر في إياته وهي من تفسددر توجها

عالقة بنمو الطفل وبتطور ش ددتص دديته ،فمثالً عملية التنشدددئة االجتماعية وعن طريق كل ممسد دسددداتها
هي من تحدد أنماط وأدوار الذكور واإلناث وأن ل ل منهما أدوار خاصد د د د د د ددة تتتلف عن أدوار النو

اآلخر.

2

التفاعلية الرمزية وتفسيرها للمشكالت البيئية:
القيم واالتااها

واألاداولوجيا

هي أس د د د دداس المش د د د ددكال

المنظور التفاعلي ،فت ييم البيئة على أسدداس إإصددائيا

البيئية من وجهة نظر أص د د د ددحاب

اإلنتاج والمنفعة والمردود المادي وليس على

أساس صحة اإلنسان وسعادته وسالمته هذا السبر ل ثير من المشكال

البيئية.

كذلت ارى علماء النفس االجتماعي على أن االتااه نحو الحضد د د د د درية  urbanismامدي إلى

تدمير النظم البيئية  Ecosystemsوبالتالي ظهور المش د ددكال

البيئية ف ثير من المظاهر المر د ددية

(الباثولوجية) تص د دداإر الحضد د درية والتوطن الص د ددناعي كالاريمة والرذالة والوفاة والفس د دداد الس د ددياس د ددي
والبطالة والطالق ،وتمكد ال ثير من الد ارسد د د د د ددا

االجتماعية على أن تدهور البيئة االجتماعية والبيئة

الحض د د د درية بصد د د ددفة عامة كان نتياة تزااد أعداد السد د د ددكان وجهلهم بالنظم البيئية والتعدي على البيئة
الطبيعية واستغاللها ،ويعد تدهور البيئة الطبيعية من المظاهر الوا حة في مدن العالم الحداثة.
ويرى أصحاب المدخل التفاعلي أنه يمكن عالج المشكال

البيئية عن طريق تعلم االتااها

التي تسد د د دداعد على عدم تدمير البيئة واسد د د ددتنزاف مواردها ،كذلت امكدون على أن جزء من عالج هذه
األزمة هو عن طريق عدم تعلم االتااها
تعلمه الناس في الماتمعا

الضد د د د د د ددارة ،إيى يمكن أن اتعلم الناس في هذا الزمن ما

البدائية ،من إيى النظر إلى الطبيعة باإترام وتبايل وأن اإلنس د د د ددان هو

جزء يعتمددد على غيره من األجزاء األخرى الموجودة في البيئددة الطبيعيددة وأن أسد د د د د د ددلوب الحيدداة الددذي
i.bid, P.301.

1

 2سناء الخولي ،األسرة والحياة العائلية ،بيروت :دار النهضة العربية1984 ،م ،ص.236
2020
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يحاول تح يق االنس د دداام مع الطبيعة يعد أفض د ددل من أس د ددلوب الحياة الذي يحاول التحكم في الطبيعة

وتدمير التوازن البيئي.

1

التفاعلية الرمزية ومشكلة الجريمة:

اركز أصد ددحاب منظور التفاعل عند د ارسد ددتهم للاريمة إلى الطري ة أو الطرق التي تتطور بها

قواعد الس د د د د ددلوك من خالل التفاعل بين األفراد ويرون أن الاريمة ما هي إال س د د د د ددلوك قد تم و د د د د ددعه
وتعريفه عن طريق جماعة من الناس ألنه امدي إلى الضد د د د د ددرر الواقعي كال تل واالغتصد د د د د دداب أو أنه

ارمز إلى مصدددر لإلزعاج كالتشددرد والمتد ار والتسددكع ،كما أن د ارسددة العالقا
والمشتبه بهم وبين المارمين والضحايا هذه ماال لدراسا

بين رجال الشددرطة

التفاعليون ،وقد بينت دراسة عن ال تل أن

الضدحايا يسدهمون غالباً في قيام المارمين ب تلهم سدواء ببدء اسدتتدام ال وة أو تهداد المارم أو إهانته
اس د ددتف اززه ،كما كش د ددفت د ارس د ددة عن س د ددلوك رجال الش د ددرطة عن أنهم يعتمدون على الرموز من س د ددلوك

واتصد د ددال لفظي لتحداد ما إذا كانوا سد د ددي ومون بالقبض على المشد د ددتبه بهم أو تحذارهم أو تركهم دون
تحذار.

وكثير من أنماط السد د د ددلوك غير ال انون اتم تعلمه من خالل التفاعل فاللصد د د ددوص والنشد د د ددالين

ومتعاطي المتد ار اتعلمون سد د ددلوكهم من خالل التفاعل مع لصد د ددوص سد د دداب ين ،كذلت كيفية تدخين
المتد ار وت ثيرها واالستمتا بت ثيراتها هي سلوكيا

اتم تعلمها أثناء عملية التفاعل االجتماعي.

الخالصة:
كائنا

تبين من خالل الد ارس د ددة أن المنظور التفاعلي يص د ددور أعض د دداء الاماعة اإلنس د ددانية على أنهم

إية ونش ددطة وقادرين على التف ير وص ددنع وتش ددكيل الحياة االجتماعية وأن ما انبغي االهتمام

به ودراسته والتركيز عليه هي أفعال الناس الواقعية وكذلت معانيهم ورموزهم وتصرفاتهم أثناء تفاعلهم
االجتماعي وهو الماال الحقي ي لعلم االجتما وأن تفسد د د ددير الظواهر والنظم االجتماعية وكافة أنماط
وأشددكال السددلوك انبغي كذلت أن اتم تفسدديره من خالل التفاعل بين األفراد والاماعا

أثناء ممارسدتهم

لحياتهم اليومية بكل تفاصيلها ويتم ذلت من خالل مالإظتهم المالإظة العلمية الدقي ة والمنظمة.

اتضح كذلت تركيز منظور التفاعلية الرمزية واهتمامه بمو و الرموز والمعاني التي ي ضيفها
الناس على إياتهم وأن لها أهميتها البالغة وت ثيرها على سلوكهم وتفاعلهم فهي توجه السلوك وتصنفه
وتعطيه داللته االجتماعية والث ااية وهي إقي ة معاشدده يمكن الوصددول إليها وتفسدديرها .بينت الد ارسددة

كذلت أن منظور التفاعلية الرمزية انطلق من اإلنس د ددان أو الفرد في د ارسد د دته للنظم االجتماعية ال برى

والماتمعا  ،وينطلق في ذلت من أن تلت النظم ت ونت أس د دداسد د داً نتياة تفاعل األفراد ايما بينهم وأنها
1

محمد عبدالرحمن الشرنوبي ،اإلنسان والبيئة ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية1981 ،م ،ص.274-272
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ال توج ددد خ ددارج همالء األفراد وأن فهم عملي ددة التفد دداع ددل االجتم دداعي يمكن من فهم طبيع ددة األبني ددة

االجتماعية ال برى ،كما يمكن على مسد د د د ددتوى التحليل الامع بين تحليل الوإدا
سواء بالنسبة للاماعا

الصد د د د ددغرى وال برى

أو النظم االجتماعية.

أو حت الدراسة كذلت أن هناك ال ثير من عناصر االلت اء بين منظور التفاعلية الرمزية مع

غير من منظو ار

التفاعل االجتماعي كنظرية الوصد ددم أو العالمة والمدخل أو النموذج المسد ددرإي أو

منظور التب ادل في الحياة االجتماعية وأنه مثلما هناك ن اط الت اء فإن هناك بعض ن اط االختالف
وهي من وجهة نظر الباإى طبيعية بالنظر إلى مرجعية العلماء واهتمامهم والظروف المحيطة بهم
ورؤيتهم للواقع ،فالواقع االجتماعي هو واقع إنسداني واالنطالق من الذا

االجتماعي األكبر على مسد د د د د د ددتوى النظم والعالقا

والبناءا

أو الشدتصدية لد ارسدة الواقع

المتتلفة هو النهج النظري الذي تبنته

وانطل ت منه التفاعلية الرمزية في دراستها لواقع اإلنسان والواقع االجتماعي.

2020
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مجال السلطة التقديرية في القرار اإلداري
أ .بدر ميالد ع يلة الامل  -كلية ال انون – جامعة بني وليد

ملخص البحث :
تناولنا في هذا البحت ماال السلطة الت دارية في ال رار اإلداري إيى تطرقنا في المطلر

األول إلى التعريف بالسلطة الت دارية ومبرراتها من خالل تتصيص الفر األول بالتعريف السلطة
الت دارية والفر الثاني تناول مبر ار السلطة الت دارية إيى اتفق أغلر الف هاء على أنه من الضروري

أن تتمتع اإلدارة بسلطة ت دارية وذلت لحسن سير عمل اإلدارة ولتح يق أهدافها ولتتح ق هذه األهداف
إال ي در من المرونة ونحاول أن نلتصها في مبر ار قانونية ومبر ار علمية ومبر ار
في المطلر الثاني نطاق الت دار في ال ار ار

فنية تم تناولنا

اإلدارية ولمعرفة نطاق السلطة الت دارية التي تتمثل بها

اإلدارة عند صدورها لل رار اإلداري علينا أن نبحت عن مو و هذه السلطة في كل ركن من أركان
ال رار اإلداري وهي (االختصاص والشكل والمحل والسبر والغاية).

المقدمة

تسعى اإلدارة إلى تح يق الصالح العام وإشبا إاجا

الوظيفة فإنها ت ون بحاجة إلى بعض من السلطا

األفراد ،ول ي تح ق اإلدارة هذه

تتحرك بواسطتها لتح يق الصالح العام ،وهذا ما

دفع بالمشر وال ضاء والف ه لمنح اإلدارة مثل هذه السلطا .
فاإلدارة تباشر اختصاصاتها بدرجا

متفاوتة من الحرية باعتبار أن الت ييد لإلدارة يكبلها

مما يعرقل تحقي ها للمصلحة العامة ،ومن تم فان اإلدارة في إاجة إلى التمتع ببعض الحرية والتحلل

من بعض ال يود في ت دار بعض ق ارراتها ،إتى يمكنها اتتاذ ال رار المناسر وبما يح ق المالئمة بين
المصلحة العامة والمصلحة التاصة ،وهو ما يسمى بالسلطة الت دارية ،من ثم تلتزم اإلدارة بموجبه أن

ت ون جميع ق ارراتها خا عة لحكم ال انون وإال اعتبر قرارها غير مشرو  ،وبالتالي فإن منح اإلدارة
بالنسبة لبعض تصرفاتها سلطة الت دار ال يمكن أن يكون خارج ال انون وإنما
الممنوإة لإلدارة وسيلة لتطبيق ال انون سواء كانت م يده أو ت دارية.
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مشكلة البحث:
يمكن اختصار المشكلة التي انطلق منها البحى في التساؤال

التالية :

 .1ما مدى إرية اإلدارة في التدخل وإصدار ق ارراتها وف اً للسلطة الت دارية التي منحها لها
المشر ؟

 .2هل تعتبر السلطة الم يدة للدارة قيداً على نشاطها وإرساء للبيروقراطية اإلدارية؟

أهداف البحث:

تستهدف الدراسة التركيز على بيان ماال السلطة الت دارية في ال رار اإلداري إيى تعتبر السلطة

الت دارية استثناء على مبدأ المشروعية اإلدارية التي تلتزم اإلدارة بموجبه ان ت ون جميع ق ارراتها

خا عة لحكم ال انون كما تسلط الضوء على مم ار

في كل ركن من أركان ال رار اإلداري.

السلطة الت دارية وكذلت نطاق السلطة الت دارية

منهج الدراسة:

اعتمد الباإى في بحثه المنهج الوصفي التحليلي مراعياً في ذلت أصول البحى العلمي.
المطلب األول

التعريف بالسلطة التقديرية ومبرراتها

السلطة الت دارية تتضح في الحاال التي اترك فيها المشر لإلدارة قد اًر من إرية التصرف عند
ممارستها لصالإياتها الممنوإة لها في ال انون ،وذلت على عكس من السلطة الم يدة التي يحدد فيها
المشر نو وطبيعة التصرف الواجر إتباعه وشروط اتتاذه ،وهناك عدة مبر ار

الفرع األول  -:التعريف بالسلطة التقديرية:
ل د تعدد

التعريفا

لوجود السلطة.

للسلطة الت دارية إيى عرفها البعض ب نه " قدرة اإلدارة على أعمال إ اردة إرة

في مباشرة النشاط اإلداري " .
()1

وفي تعريف أخر ي ول هدي :مدي مدا تتمتدع بده اإلدارة مدن إرية االختيار في اتتاذ ال رار المناسر،

وفدى الحاال

التدي تتضع فيها لاللتزام من جانر المشر .

()2

وفى تعريف أخر للسلطة الت دارية تعني تمتع اإلدارة ب سط من إرية التصرف ،عندما تمارس
اختصاصاتها ال انونية ،بحيى يكون لإلدارة ت دار اتتاذ التصرف أو االمتنا عن اتتاذه أو اتتاذه

على نحو معين ،أو اختيار الوقت الذي تراه مناسباً للتصرف ،أو السبر المالئم له أو في تحداد
()3
محله.
( )1محمد فؤاد مهني ،القانون اإلداري العربي، ،ط 2القاهرة ،دار المعارف 1965ص
( )2أحمد حافظ ،السلطة التقديرية لإلدارة ،مجلة العلوم اإلدارية،ع ،2،1982ص.48
( )3سامي جمال الدين ،قضاء المالئمه والسلطة التقديرية ،القاهرة ،دار النهضة 1992،ص .22
2020
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ويقول أخر ب ن السلطة الت دارية تعني أن ال واعد ال انونية المتتلفة ،قد وفر لإلدارة قسطاً من إرية
التصرف في ممارسة نشاطها وت دار ما تراه مناسباً من إجراءا
اإلدارية.

إيال ما تواجهه من وقائع في الحياة

()1

ويقول أخر السلطة الت دارية ،يكون اختصاص اإلدارة في إصدارها لل ار ار اإلدارية اختصاصاً ت دارياً
ال بعينه ،وإنما اترك لها إرية في االختيار بين عدة إلول كلها مشروعه.
في كل مرة ال يحدد لها إ ً

()2

من خالل است راء التعريفا

في الحاال

الساب ة ابين لنا أن اختصاص اإلدارة في إصدار ق ارراتها يكون ت دارياً

التي يحدد فيها المشر مسب اً الظروف بالوقائع المادية التي تبرر تدخلها ،كما ال يحدد

لها إالً معيناً يار عليها اتتاذه ،وإنما اترك لها إرية االختيار بين عدد إلول كلها مشروعة ،أي
ت ون بصدد اختصاص ت ريري عندما اترك المشر لإلدارة بعض الحرية في التدخل أو االمتنا عن
التدخل وفى اختيار وقت التدخل وت دار خطورة وأهمية الوقائع التي تبرر تدخلها والوسائل التي تناسبها.

وبالتالي تمتلت اإلدارة إرية في مواجهة األفراد ،فهم ال يمل ون إجبارها على اتتاذ قرار معين فلها
الحرية في إجابة طلباتهم أو رفضها وذلت إسر دواعي المصلحة العامة.

()3

كما أن االختصاص الت داري يمكن أن اتح ق بالرغم من نص ال انون وذلت ما إذا استتدم استتدام
ال انون عبا ار

عامة غير محددة بدقه فهذا اتيح لإلدارة قد اًر من السلطة الت دارية .

وهذا ال يعني أن السلطة الت دارية هي سلطة تحكمية أو تعسفية ،بل هي سلطة قانونية ال تتول اإلدارة
سوى االختيار بين عدة إلول كلها مشروعه ف نه ال رار الذي تتتاره اإلدارة يار أن يكون متف اً مع
المشروعية وأكثر مالئمة الن الحلول المتاإة والمطروإة لإلدارة كلها مشروعه ول ن اإد الحلول هو
األكثر مالئمة ،لدلت اترك المشر لإلدارة الحق في ت دار مالئمة التصرف
الفرع الثاني -:مبررات السلطة التقديرية:
اتفق أغلر الف هاء على انه من الضروري أن تتمتع اإلدارة بسلطة ت دارية ،ودلت لحسن سير عمل
اإلدارة ولتح يق أهدافها الن هذه األهداف ال تتح ق إال ب در من المرونة ونحاول أن نلتصها في
اآلتي:

( )1خليفة سالم الجهمى ،أحكام ومبادئ القضاء اإلداري الليبي ،ص.40
( )2محمد عبدهللا الحراري ،أصول القانون اإلداري،ج ،2طرابلس،جامعة ناصر،1992 ،ص .184
( )3عصام عبد الوهاب،السلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية،رسالة الدكتوراه ،جامعة القاهرة ،1971،ص.113
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أول -:مبررات قانونية:

السلطة الت دارية هي إقي ة واقعة وظاهرة مالزمة للنشاط اإلداري فمهما كانت ال واعد التي تنظم هذا
النشاط الذي يعد نشاطاً إنسانياً بطبيعته .ف نه يستعصى أن ي يد ت ييداً تاماً ،بل أن الت ييد العام هو
()1
االستحالة بعينها.

إيى أن ال انون يضع اإلطار العام لنشاط اإلدارة ،في داخل هذا اإلطار اتمتع أشتاص ال انون بحرية
الحركة ،ف واعد ال انون ال تمثل سوى مبادئ ارت ز عليها في نشاط المتاطبين ب إكامه ،إذا أن هذه
األمور ترجع إليهم والسلطة الت دارية جزء من هذه الحرية المتروكة للمتاطبين ب إكام ال انون وهى

ت رر لإلدارة م ابل تحملها المسئوليا

الضتمة في سير المرافق العامة ،ول ن بدون تعسف.

()2

كما أن الظروف التي تو ع بها ال وانين تتغير من وقت ألخر ،مما يستوجر إعادة النظر في الشروط

واألو ا  ،بالتالي صعوبة تغيير ال وانين لصعوبة اإلجراءا التاصة بدلت ،وتحقي اً ل در من
االست رار للنظام ال انوني فيلاا إلصدار اللوائح ،ألنها أكثر مرونة ولبساطة إجراءا و عها وتعدالها

وسرعة اتتاذها من قبل اإلدارة.

ثانيا -:مبررات عملية:
السلطة الت دارية رورة الزمة لت مله الن ص والف ار الذي اوجد في ماموعة النظام ال انوني ،وذلت
لعاز المشر مهما إاول مدن التصور واإلإاطة المسب ة ل ل تفاصيل العمل اإلداري وظروف الوظيفة
اإلدارية عن رسم مسار معين لإلدارة لمزاولة نشاطها ،أو عن تحداد لها الوقت المناسر الذي يار

عليها اتتاذ قرارها ايه.

بمعني أن ال انون ال يمكن له ب ن يامع ويحيط بكل المسائل والمو وعا  ،فالمو وعا التي تظهر
أمام اإلدارة في التطبيق كثيرة وال انون قد ال ي بل الظروف المتاددة والمتطورة التي تحيط بكل تصرف

ومالبساته.

()3

كذلت إن تشعر المسائل المتعل ة ب و ا الموظفين و تزااد أعباء الدولة ،فإن المشر ال يمكن له أن

يعالج كل مو و على إدة ،أو أن يضع الازئيا

و التفاصيل ل ل تصرف ،فالتشريع اتسم ب واعد

عامة ماردة ،واإلدارة اقدر على تحداد التفاصيل.

()4

وبالتالي بما أن اإلدارة هي األكثر دراية وإإاطة بالظروف و المالبسا
قد اًر من الحرية والحركة لمواجهة هذه الظروف على

فإنه من األفضل أن اترك لها

وء الظروف المصاإبة لتصرفا

اإلدارة.

( )1عصام عبد الوهاب ،مرجع سبق ذكره ،ص .184
( )2عمر أحمد حسبو ،الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ،رسالة الدكتوراه 1991،ص.74
( )3رأفت فوده ،مصادر المشروعية اإلدارية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1994 ،ص.239
( )4سامي جمال الدين ،قضاء المالئمة و السلطة التقديرية لإلدارة ،مرجع سبق ذكره ،ص.27
2020
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ثالثا -:مبررات فنية:
إذا كانت مهمة اإلدارة تتركز في ت دار اختبار الوقت المناسر لمباشرة االختصاص ،فعمل اإلدارة بالمعنى

الوظيفي هو تتير ما إذا كان هناك ماال للتدخل أو عدم التدخل للقيام بإجراء

بطي مثالً ،وكت دار ما إذا

كان من المالئم إنشاء مرفق عام أو إلغاؤه أو دعمه على نحو يكفل تح يق النفع العام بصورة أفضل ،فاإلدارة
تحدد مدى مناسر أو عدم مناسر استعمال اختصاصاتها فاإلدارة العليا هي فن استعمال االختصاص الذي
عماده إرية االختيار.

()1

وإتى ال تتحول اإلدارة إلى أداه صماء ي تصر دورها ف ط على تنفيذ ال وانين إرايا ،ون ضي على

مل ة االبت ار والتاداد ،أصبح من الضروري منحها قد اًر من الحرية في التصرف إتى تتصرف بشكل
اتناسر مع المالبسا

والظروف.

كما أن التطور الت ني والت نولوجي الذي إد في العالم وت ثر اإلدارة بثورة المعلوما فانه ال شت أن جميع

هذه التطو ار تتطلر التغير والتطور لتح يق النفع العام وتح يق الفاعلية ،وهذا يحتاج إلى منح اإلدارة قد اًر
من السلطة الت دارية لتواكر تطو ار العصر ،و ماناً لحسن سير العمل اإلداري مما انعكس على مان
إ وق األفراد وإرياتهم ،فالغاية التي تسعى اإلدارة إلى تح يق المصلحة العامة ،وهو ما يمثل عنصر
المشروعية ايه ،أما الرسائل الممدية لذلت فتترك لت دار اإلدارة باعتباره من عناصر المالئمة.
المطلب الثاني:

نطاق التقدير في الق اررات اإلدارية

لمعرفة نطاق السلطة الت دارية التي تتمتع بها اإلدارة عند إصدارها لل ارر اإلداري الذي تعبر به عن
إراداتها ،علينا أن نبحى عن مو ع هذه السلطة في كل ركن من أركان ال رار اإلداري وهي
(االختصاص والشكل والمحل والسبر والغاية) إيى أن السلطة الت دارية الممنوإة لإلدارة تتراوح بين
االتسا والضيق بحسر الركن المتعلق به ،فال اوجد قرار إداري تست ل اإلدارة بت دار جميع عناصره،
بل توجد سلطا

ت دارية متفاوتة في كل قرار إداري ت ريباً ،ومن تفحص مامو أركان ال رار اإلداري

اتضح لنا أن بعضاً منها اتعلق بكيفية ممارسة اإلدارة لسلطتها ،وتتاسد في ركن االختصاص والشكل،
وتتمثل فيهما شرعية أو قانونية ال رار التارجي وتسمى بالعناصر التارجية لل رار اإلداري ومنها ما
اتعلق باوهر هذه السلطا  ،وتتاسد في كل من ركن السبر والمحل والغاية ،وتتمثل شرعية ال رار
الداخلية في هذه األركان وتسمى بالعناصر الداخلية لل رار اإلداري ،وسنحاول تحداد ذلت النطاق من
الت دار على النحو التالي:
( )1عمر أحمد حسبو ،مرجع سبق ذكره ،ص.73
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الفرع األول :نطاق التقدير في العناصر الخارجية للقرار اإلداري:

تتمثل العناصر التارجية لل رار اإلداري في كل من ركن االختصاص وركن الشكل ولمعرفة مدى ما
تتمتع به اإلدارة من سلطة ت دارية إيالهما سوف ت وم بتحداد نطاق هذا الت دار في كل منهما على

إده:
أولا :نطاق التقدير في ركن الختصاص:
االختصاص هو ال واعد التي تحدد الهيئا

واألشتاص التي تملت إبرام التصرفا

العامة ،أي أن

يصدر ال رار من شتص أو هيئة متتصة بإصداره وأي خروج عن ال واعد التي تحكم االختصاص
اترتر عليه إبطال أو إلغاء ال ار ار اإلدارية التارجة عن هذه ال واعد ،فاالختصاص ال توجد في
مااله سلطة ت دارية ،ألنه يحدد بال انون فاإلدارة أما أن ت ون متتصة وأما أن ت ون غير متتصة
إلصدار ال رار اإلداري فسلطة اإلدارة م يدة دائما بالنسبة ل واعد االختصاص ،إذ ال تملت أي خيار
في ت دارها بل اتوجر عليها وفي كل الظروف والحاال االستمرار في إصدار ق ارراتها ،وف اً ل واعد
االختصاص التي انص عليها ال انون ،وإذا ما خالفت وخرجت عن هذه ال واعد كان قرارها باطالً وغير
مشرو .
فالهدف وال صد من تحداد قواعد االختصاص تح يق المصلحة العامة ومصلحة األفراد ويكون ذلت
بت ابل السلطا والمسئوليا وتح يق التنظيم في العمل بما يمنع الفو ى ويمنع إصول اال طراب
ويح ق سرعة إنااز األعمال ،كذلت يعين هذا التحداد األفراد على تحداد السلطة المتتصة بإصدار
ال رار اإلداري ،كما يمكنهم من الوقوف بسهولة ويسر على مدى مشروعية ال رار الصادر في إ هم
من ناإية الاهة المتتصة بإصداره ،وبالتالي في إالة صدور ال رار من شتص غير مفوض أو منوط
به أصالً كان مصيره البطالن لتااوز إدود اختصاصه ،ف ن قواعد االختصاص تحتم إصر إصدار
ال ار ار اإلدارية في أشتاص محددان ال انبغي لغيرهم إصدار مثل هذه ال ار ار وهم وإدهم لهم الحق
في ممارسة االختصاص المحدد لهم من قبل المشر .
وبالتالي اتبين لنا مما سبق عر ه أن سلطة اإلدارة م يده دائما بالحدود التي و عها ال انون ،فال
ياوز لرجل اإلدارة أن اتااوز االختصاص المحدد ،ومن ثم فإنه ال ماال للسلطة الت دارية في ركن
االختصاص ،ألنه محدد مسب اً من قبل ال انون ب واعد أمره ال ماال لت دار اإلدارة فيها ،ف واعد تنظيم
االختصاص من النظام العام ويترتر على دلت أنه ال ياوز لإلدارة االتفاق مع األفراد على تعدالها
كذلت ال ياوز لإلدارة التنازل عنها.
وهذا ما قضت به المحكمة العليا في أإد أإكامه إيى قضت ب ن ((عير عدم االختصاص اتعلق

بالنظام العام ،وتعرض له المحكمة من تل اء نفسها)) (.)1

( )1طعن إداري ،رقم ،1لسنة 16ق ،مجلة المحكمة العليا ،العدد الرابع ،ص.27
2020
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ثانيا :نطاق التقدير في ركن الشكل:
ال رار اإلداري عمالً قانونياً ،واألعمال ال انونية تتطلر إسن التعبير عنها إفصاح اإلدارة عن نيتها

ب صد تح يق أثر قانوني ،وبالتالي يار أن اتتذ هذا اإلفصاح شكالً خارجياً إتى اترتر عليه األثر
ال انوني المراد تحقي ه ،واألصل العام في هذا التصوص هو عدم ت ييد ال ار ار اإلدارية بشكل معين

أو إجراءا

خاصة إلصدارها إال انه استثناء من دلت قد اوجر ال انون العتبا ار

ي درها

رورة

ار مشوباً بعير متالفة الشكل وهو
صدور ال رار في شكل يحدده ،وعدم اإترام اإلدارة له ياعله قر اً
الوجه الثاني إللغاء ال رار اإلداري بعد عير عدم االختصاص ،وهذا ما قضت به المحكمة العليا في
أإد أإكامها على أنه "األصل في ال ار ار اإلدارية هو عدم ت يدها بشكل معين أو صورة معينة تفصح

عن إرادة اإلدارة ما لم اوجر ال انون إتبا دلت الشكل أو تلت الصور في إصدار ق ارراتها ،دلت الن
ال ار ار

اإلدارية ال تحصرها أشكال وال ألوان فإذا أوجر ال انون دلت وجر النزول على إكمه وإال

عير ال رار في شكله"(.)1

وكذلت است ر ال ضاء اإلداري على أنه إذا اشترط ال انون شكل معيناً لل رار اإلداري ،أو إذا أوجر
تمهيدية قبل صدوره ،أو استشارة هيئة من الهيئا

على اإلدارة اتتاذ إجراءا

ولم تتبع اإلدارة دلت

عند إصدار ال رار ،ف نه ياوز التمست بإلغاء هذا ال رار ألنه معير في شكله.
وإن الغرض من ت رير الشكليا

واإلجراءا

السلطة الضتمة الممنوإة لإلدارة .
كما أن الشكليا

إنما هو إقامة بعض الضمانا

ليست مارد روتين أو عقبا
مانا

ويمنعها من التسر وتهداد
تعسف اإلدارة ،وإن الشكليا

لألفراد لت ون ث الً اوازي

ال قيمة لها ،و أنما في إقي تها

األفراد وإملها على التروي ،وهو ما يعتبر

مانا

مانة

لإلدارة،

د اإتماال

تعد األخت التوأم للحرية وهي العدو اللدود للتحكم واالستبداد ،وذلت

خالف الشائع بين العامة من عدم أهميه ال واعد الشكلية والنظر إليها على أنها ماموعة من التع يدا

منعدمة الفائدة.

إال أن ال ضاء اإلداري إيماناً منه بضرورة عدم التشداد بال يود الشكلية واإلجرائية إلى إد يعطل نشاط
اإلدارة ،ميز بين نوعين من الشكليا

واإلجراءا  ،وتتمثل في الشكليا

واإلجراءا

الاوهرية وهي

التي اتوجر على اإلدارة إتباعها وإال أعتبر ال رار الصادر عنها باطل.

وأخرى شكليا

وإجراءا

ثانوية وهنا األمر على العكس بالنسبة للشكل الثانوي والذي ال امثر يابه

على صحة ال رار اإلداري إيى أن إتبا هذا الشكل متروك لمواء ما اإلدارة في

وء ظروف الحال

( )1طعن إداري رقم  20لسنة 6ق،مجلة محكمة العليا ،السنة الثانية ،العدد الثالث ،ص .13
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وهذا ما أكدته المحكمة العليا إيى قالت(( :أن العير الشكلي الذي يعير ال رار اإلداري هو الذي

يكون من ش نه الت ثير على مو و ال رار ،أو االنت اص من الضمانا

الم ررة لصالح األفراد))(.)1

وبالتالي ف ن سلطة اإلدارة ت ون م يدة إذا نص المشر على وجوب إتبا شكل أو إجراء معين في
إصدار ال رار اإلداري ،وعلى اإلدارة أن تفر إرادته في الشكل الذي يحدده ال انون ،بحيى يكون عمله

باطالً أو معدوماً إذا ما خرج عن ال واعد المحددة مسب اً.

ومما سبق اتضح لنا أن األصل هو تمتع اإلدارة بسلطة ت دارية في اختيار الشكل الذي تراه مناسباً
إلظهار قرارها ايه ،إال أن المشر قد الزمها بإف ار قرارها في شكل معين وبإتبا إجراءا

معينة قبل

أو عند إصدارها لل رار.

الفرع الثاني -:نطاق التقدير في العناصر الداخلية للقرار اإلداري:

تتمثل العناصر الداخلية لل رار اإلداري في كل من ركن المحل والسبر والغاية ولمعرفة مدى ما تتمتع
به اإلدارة من سلطة ت دارية في هذا الركن من األركان سن وم بتحداد نطاق هذا الت دار في كل ركن

على إده.
أولا -:نطاق التقدير في ركن المحل:

المحل هو األثر ال انوني الذي تتاه إرادة مصدر ال رار اإلداري إلى تحقي ه أو المركز ال انوني المراد

إنشاؤه.

فال رار اإلداري اهدف دائماً إلى تح يق اثر قانوني ،هذا األثر يحدثه ال رار في الحال وبشكل مباشر،
وذلت بالتعبير أو التعدال في المراكز ال انونية ال ائمة وقت صدور ال رار بحيى يكون هذا األثر ممكناً

وجائ اًز قانوناً.

لذلت فان محل ال رار اإلداري يار أن يكون مواف اً لل انون ،وذلت أعماالً لمبدأ المشروعية ،وي صد بال انون
في هذا الم ام ماموعة ال واعد ال انونية التي تظهر في نصوص قانونية مكتوبة ،أو غير مكتوبة فال واعد

ال انونية تشمل ال واعد الدستورية والتشريعية باإل افة إلى المبادئ العامة لل انون والعرف ،وما است ر
على أإكام ال ضاء.

()2

ويمكن أن يكون محل ال رار اإلداري محالً لسلطة اإلدارة الت دارية إيى تتمتع جهة اإلدارة ومن تعهد
إليهم من موظفيها ب داء عمل معين بسلطة ت دارية تتصل بمحل ال ارر اإلداري المتتص بإصداره،

( )1طعن إداري رقم  3لسنة 7ق،مجلة محكمة العليا ،س،1ع ،3ص .18
( )2د.نبيل عبد الحليم ،د.فتحي فكري ،الدعاوي اإلدارية و الدستورية ،و دعوى اإللغاء ،القاهرة ،دار النهضة العربية،
 ،2000ص.290
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ودلت عندما تترك النصوص ال انونية لإلدارة إرية االختيار من بين عدة إلول ،بذلت يستطيع رجل

اإلدارة إن يحدد بحرية محل ال رار اإلداري الذي منحه ال انون الحق في إصداره.

()1

بمعني أن السلطة الت دارية لإلدارة تبدو متمثلة في قدره اإلدارة على االختيار بين عدة إلول ،أما

االختصاص الم يدة ايكون إينما تعاز اإلدارة عن اختيار محل ال رار ،وذلت لعدم قدرتها على اتتاذ

إجراء معين يكون مطاب اً للنص ال انوني الذي أوجبه.

وتتضح معالم السلطة الت دارية الممنوإة لاهة اإلدارة ايما اتعلق بركن المحل في ال رار اإلداري

بو وح في إريتها ال املة في التدخل أو االمتنا عن التدخل وفي اختيار وقت تدخلها وفي اختيار

مضمون ال رار ،أي الوسيلة المناسبة لمعالاة الحالة الواقعية أو ال انونية السبر الذي دعت اإلدارة

إلصدار ال رار.
-1

سلطة اإلدارة التقديرية في التدخل أو عدم التدخل إلصدار القرار:

فاإلدارة بعد ما تتح ق من وجود الحالة ال انونية التي تبرر تدخلها ،وبعد أن ت وم بت ييفها ال انوني السليم ،تم
ت در النتائج المترتبة عليه ،عليها أن تتدخل وتصدر قرارها ،وذلت إذا ما ألزمها ال انون بذلت ،أما إذا لم الزم
ال انون عليها اتتاذ قرار معين عند توافر أسباب معينة ،فان مارد تح ق أسباب تابر تدخل اإلدارة إلصدار
قرار معين ال يابرها على التدخل إلصدار مثل هذا ال رار ،فوجود وظائف شاغرة في الاهاز اإلداري ال
يفرض على اإلدارة أن ت وم بتعين موظفين جدد لشغل هذه الوظائف ،ف د ت تفي اإلدارة بترقية موظفين لشغل
تلت الوظائف الشاغرة كذلت قيام اإد الموظفين لمتالفة ت دابية ال يعني بالضرورة إن اإلدارة ملزمة بتوقيع
ع وبة ت دابية عليه ،ف د ترى جهة اإلدارة أن تغض النظر عن هذه المتالفة.
وبالتالي كما رأانا ساب اً أن اإلدارة تتمتع بسلطة ت دارية واسعة بالنسبة لتدخلها أو امتناعها عن التدخل
إلصدار ال رار اإلداري إذا لم الزم ال انون بضرورة التدخل باتتاذ قرار ،فمارد تح ق أسباب ال رار ال
يكفى إلجبارها على اتتاذه.

()2

وهذا ما قضت به المحكمة العليا إيى قالت أن "أمر المحاكمة الت دابية من إق جهة اإلدارة تستعمله
أو ال تستعمله إسر إرادتها"(.)3

( )1د.عصام عبد الوهاب ،مرجع سبق ذكره ،ص.462
( )2صبيح بشير بسكوني ،مبادئ القانون اإلداري الليبي ،طرابلس ،الشركة العامة للنشر والتوزيع ،1978 ،ص.464
( )3خليفة علي الجبراني ،مرجع سبق ذكره ،ص64
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 - 2سلطة اإلدارة التقديرية في اختيار وقت تدخلها.
اإلدارة تتمتع بسلطة ت دارية واسعة في اختيار وقت تدخلها إيى تتضح معالمها في اختيارها وت دارها

للوقت الذي تراه مناسباً إلصدار ال رار إيى أن المشر ال يمكن له أن يحدد الوقت المناسر لتدخل
اإلدارة إلصدار ال رار ،ودلت الن اإلدارة هي األكثر دراية وإإاطة بالظروف والمالبسا  ،خاصة وان

الظروف متاددة ومتطورة بشكل يصعر على المشر أن يحيط به ،لدلت كان من األفضل أن تمنع
اإلدارة قد اًر من الحرية في اختيار الوقت المالئم لتتدخل وإصدار ال رار ،ودلت إسر ما تمليه عليها

الظروف والمالبسا وفق خبرتها وتااربها وبما تراه مح اً للمصلحة العامة.
ومع دلت فإن المشر إرصاً منه على إماية إ وق األفراد من ت اعس اإلدارة وإهمالها ،قد اتدخل

ويحدد ميعاداً معيناً الزم اإلدارة على اتتاذ ق ارراتها اإلدارية خالله وقبل فواته ،ومن أمثلة دلت ما نصت
عليه المادة ( )8من ال انون 1971/88م بش ن ال ضاء اإلداري إيى ألزمت اإلدارة باتتاذ قرار صريح
بش ن التظلما
وبفوا

الم دمة إليها من دوى الش ن ودلت قبل فوا ميعاد ( )60اوماً من تاريط ت ديم التظلم،

هذا الميعاد دون أن تصدر اإلدارة قرارها ،فان ذلت يعد بمثابة قرار سلبي برفضها للتظلم،

وكذلت الحال ايما اتعلق باالست الة ف د إدد المشر مدة معينة لإلدارة باتتاذ قرار بش نها.
-3

سلطة اإلدارة التقديرية في اختيار مضمون القرار اإلداري:

مضمون ال رار اإلداري هو األثر ال انوني الذي تريد اإلدارة ترتيبه من إصدارها لل رار اإلداري ،فإذا
لم الزم المشر جهة اإلدارة بترتير اثر معين على قرارها ،فإن اإلدارة تتمتع بسلطة ت دارية واسعة في
تضمين قرارها األثر الذي تراه مناسباً مع الحالة المادية أو ال انونية التي دعت اإلدارة إلى تدخلها،
على أن يكون هذا األثر من الممكن تحقي ه من الناإية الواقعية ،وان يكون جائ اًز قانوناً ،وب صد تح يق
النفع العام ومن أمثلة تمتع اإلدارة بسلطة ت دارية في اختيار مضمون ال رار اإلداري إرية اإلدارة في
ن ل موظفيها ن الً مكانياً وندبهم وإعارتهم.
كما تتمتع اإلدارة بسلطة ت دارية في اختيار مضمون ال رار ،كحرية اإلدارة في ت دار موقع ومساإة
الع ا ار المراد نز مل يتها التاصة للمنفعة العامة وكذلت إريتها في السماح أو عدم السماح لمواطنها
بالسفر خارج البالد كما تتمتع اإلدارة بسلطة ت دارية في ماال ترقية موظفيها إيت ت ول المحكمة
العليا "إن الترقية بما تترخص فيها جهة اإلدارة وليس للموظف إجبارها على ترقيته"(.)1

( )1طعن إداري ،رقم  ،5لسنة 10ق ،مجلة المحكمة العليا ،عدد  ،2ص12
2020
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ثانيا  -:نطاق التقدير في ركن السبب:

ال رار اإلداري ابني على إالة واقعية أو قانونية تدفع الاهة اإلدارية إلى التدخل على أثرها وتصدر

قرارها ،وهذه الحالة تسبق ال رار اإلداري وت ون هي الدافع لإلدارة ل ي تتدخل ذلت ب ن ال رار اإلداري

هو عمل إداري تفحص من خالله اإلدارة عن إرادتها الملزمة ،وكل عمل ي وم على اإلدارة البد وان

بناء على ف ره معنية ،وهذه الف رة تت ون لدى اإلدارة كنتياة ألمر
اتم عن طواعية واختيار ،وذلت ً
خارج عن إرادتها إيى إن هذه الف رة ال تت ون من نفسها في دهن مصدر ال رار اإلداري ،وهذا األمر
التارجي الذي يشكل الحالة المادية أو ال انونية هو السبر في تدخل اإلدارة وتصدر قرارها.

()1

بالتالي السبر هو الحالة الواقعية وال انونية التي تبرر إصدار ال رار فاإلخالل بالنظام العام يمثل إالة
واقعية تبرر لاهة اإلدارة إصدار ق ار ار ت فل صيانة النظام العام وإفظه.

والمالإظ أن سبر ال رار اإلداري هو الحالة الواقعية وال انونية الساب ة إلصدار ال رار وهي التي تملي
على الاهة اإلدارية تدخلها إلصدار هذا ال رار ول ن قد يكون سبر ال رار اإلداري إالة قانونية ف ط

دونما إالة واقعية فالحاجة ال انونية الساب ة إلصدار ال رار ت ون سبباً إلصدار اإلدارة لل رار اإلداري،

ول ن الحالة الواقعية بمفردها دونما توافر إالة قانونية ال ت في ل ي ت ون سبباً منطقياً إلصدار ال رار

اإلداري.

()2

ويتتلف السبر في ال رار اإلداري عن التسير ،إيى إن السبر كما عرفناه وهو الدافع والمحرك لتدخل
اإلدارة ،إما التسبير فهو ذكر اإلدارة لألسباب التي أنبنى عليها ال رار ،ويعتبر التسبير اإد الضمانا
للمحافظة على إ وق األفراد ألنه يسهل على ال ضاء اإلداري رقابته على مشروعية ال ار ار اإلدارية،
بناء عليه ،إال إذا ألزمها
واألصل العام إن اإلدارة غير ملزمة ب ن تفصح عن السبر الذي تدخلت ً
المشر بذكر األسباب التي دعتها التتاذ ال رار الصادر عنها ،وفي هذه الحالة يعتبر التسبر شرطاً
شكلياً في ال رار ويترتر على إغفاله عدم مشروعية ال رار إتى لو كان السبر صحيحاً لل رار ولمعرفة
ماال السلطة الت دارية الممنوإة لاهة اإلدارة المتعل ة بركن السبر يار علينا دراسة اآلتي:

 -1الوجود المادي للوقائع.

وي صد به قيام الحالة الواقعية التي اتتذتها اإلدارة سبباً إلصدار ال رار إيى يشترط لصحة الوقائع
المادية التي استند إليها اإلدارة عند إصدارها لل رار اإلدارية ،وان ت ون هذه الوقائع مح ة الوجود
وقائمه بفعل وقت صدوره ،فاإلدارة ال تملت أية سلطة ت دارية بش نها ،فعلى اإلدارة إن تستند إلى وقائع
صادقه وهذا ما قضيت به المحكمة العليا إيت قالت " يشترط في ال رار اإلداري إن يكون سبباً صحيحاً
إقي اً ،فان لم يكن كذلت بان كان السبر الذي بني عليه وهمياً أو صورياً كان ال رار باطالً "(.)3

( )1د.خالد سمارة ،القرار اإلداري بين التطوير و التطبيق ،ب د ،1999 ،ص39
( )2د.عصام عبد الوهاب ،مرجع سبق ذكره ،ص230
( )3طعن إداري ،رقم  ،26لسنة 16ق ،مجلة المحكمة العليا ،ع  ،2ص
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أي إن مارد إصدار اإلدارة لل رار مستندة إلى وقائع ادعت وجودها ،وتبين بعد ذلت إن هذه الوقائع
وهمية وال وجود لها وقت صدور ال رار فان ذلت ياعل ال رار الصادر عن اإلدارة ق ار اًر معيباً لعدم
استناده إلى اسبر واقعية وهذا ياعله قابالً لإللغاء.

 -2التكيف القانوني للوقائع:

ي صد بالت يف ال انوني للوقائع أدارج إالة واقعية معينه داخل إطار ف ره قانونية ،بحيى يمكن أن

يحمل ال رار المتتذ عليها اعتبارها دافعاً مشروعاً التتاذه وبالتالي عندما يطلق المشر وصفاً لحالة

معنية أو وقائع مادية محدده فان تطبيق هذا الوصف على الوقائع الذي يصادف جهة اإلدارة وتستدعي

تدخلها بإصدار ق ار ار إدارية يطلق عليها اصطالح الت يف ال انوني للوقائع ومن هذه الناإية ال تملت
اإلدارة أي سلطة ت دارية بش نها ،إيى اإلدارة تلتزم بالوصف ال انوني الذي أعطاه المشر لتلت الوقائع

بعد الت كد من صحة وجودها مادياً ،فسلطة اإلدارة ت ون م يدة ايما اتعلق بالت يف ال انوني للوقائع.

 -3تقدير أهمية وخطورة الوقائع:

سلطة اإلدارة ت ون ت دارية ايما اتعلق بت دار أهمية الوقائع وتحداد التطورة المحتملة الوقو والناشئة
عن الوقائع الثابت إدوثها ووجودها المادي والمكيفة ت ييفا قانونياً ،وبالتالي إن ت دار أهمية الوقائع
التي تذرعت بها اإلدارة واستند

إليها في إصدار قرارها وتحداد مدى خطورتها وجسامتها هي من

األمور المتروكة لمحض ت دار واقتنا اإلدارة ،شريطة ان تضع نفسها في أإسن الظروف عند قيامها
بالت دار مع

رورة مراعاة عنصر المالئمة بين هذه الوقائع وبين مضمون ال رار المتتذ بش نها.

ثالثا -نطاق التقدير في ركن الغاية:
غاية ال رار اإلداري هي النتياة النهائية ابتغيها رجل اإلدارة ويهدف لتحقي ها أو الهدف الذي يستهدف
تحقي ه من إصدار ال رار اإلداري ،فال رار اإلداري ليس غاية في إد ذاته ،بل هو وسيلة للوصول إلى
غرض أو هدف معين ،وهو تح يق المصلحة العامة.

فاإلدارة دائما تسعي لتح يق المصلحة العامة في كل تصرفاتها ،وقد يحدد المشر لاهة اإلدارة هدفاً
معينا من أهداف المصلحة العامة ،وفي هذه الحالة ال يحق لإلدارة إن تسعي إلى تح يق هدف أخر

غير ذلت الذي إدده المشر  ،ولو كان من أهداف المصلحة العامة وبالتالي ت ون سلطة اإلدارة م يدة
في هذه الحالة بش ن تحداد الهدف من قرارها فالمشر يحدد سالفاً الهدف من إصدار اإلدارة ل رارها
فإذا ما تغيير اإلدارة هدفاً أخر غير الذي إدده المشر لها فان قرارها يكون معيباً بعير االنحراف

بالسلطة ،ومن تم فعلى الاهة اإلدارية أن تلتزم بالغرض الذي يحدده ال انون مسب اً فهذا التحداد قيد

على سلطة اإلدارة ،وهذا ما قضت به المحكمة العليا في أإد أإكامها إيى قالت "أن عير االنحراف

الذي يطلق عليه أإياناً إساءة استعمال السلطة وهو أن يستعمل رجل اإلدارة سلطته الت دارية لتح يق
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غرض غير معترف له به...إذ ي تصر رجل اإلدارة على تح يق األغراض التي ياوز لل رار تحقي ها،
بحيى لو استعمل ال رار لتح يق غيرها إتى لو تعل ت تلت األهداف بالصالح العام أُعتبر ال رار باطالً
لالنحراف وجاز إلغاؤه "(.)1

إال انه أإيانا ال يحدد المشر غر اً خاصاً من وراء إصدار ال رار اإلداري كان اتضمن النص
ال انوني اصطالإاً عاماً كاصطالح األمن ال ومي أو االقتصاد الوطني ،فهنا لإلدارة الحرية في اختيار
الغرض المالئم من األغراض المتاإة ،فحرية اإلدارة تتمثل في االختيار بين أهداف محددة أيضا

بتح يق غاية عامة وهي الصالح العام ،فتح يق المصلحة العامة قيد على اإلدارة يعتبر في إالة عدم
تتصيص األهداف.

و اتضح لنا مما سبق أن سلطة اإلدارة تعتبر م يدة ايما يتص ركن الغاية في ال رار اإلداري ،إتى

و لو لم يحدد المشر غر اً معينا يار علي اإلدارة تحقي ه.
وفي هذا التصوص ل د اختلفت أراء الف هاء فالبعض ارى أن لإلدارة سلطة ت دارية تتمتع بها في
ماال ركن الغاية في ال رار اإلداري ،وذلت عندما يغفل النص ال انوني تحداد األهداف ففي هذا الحالة

ارى أصحاب هذا الرأي أن لإلدارة سلطة ت دارية في اختيار الغرض من ال رار بشرط تح يق المصلحة
العامة ،إيت ارون أن عدم فرض أهداف معينة من قبل المشر أو ال ضاء في الوقت الذي بإمكانهما

أن يفعل ذلت.
يعني ترك الحرية لإلدارة باختيار الفرض الذي تراه مالئما في إطار المصلحة العامة بمعناه الواسع

كما ارون أن منح اإلدارة هذه الحرية ارجع إلى دور اإلدارة الواسعة وازدياد مهما وإلى تطور المستمر
لهذه المهام ،التي ال يمكن للمشر أن يكون ملم بها.

()2

إال أنه اري البعض األخر أن اإلدارة ال تملت سلطة ت دارية تااه غاية ال رار فال رار اإلداري يستهدف
دائما تح يق الغاية التي انص عليها ال انون في إالة عدم تتصيص األهداف ،إي أن غاية أي قرار

إداري يار أن ال تترج عن استهداف المصلحة العامة .

من جانبنا نتفق مع هذا الرأي بعدم وجود سلطة ت دارية لإلدارة ايما اتعلق بركن الغاية في ال رار

اإلداري.
كذلت في إالة تحداد عدده أهداف من

من المصلحة العامة أو في إالة عدم تحداد غاية أو هدف

بطري ة محددة ،وإنما يشير إليه ب سلوب عام ف ن سلطة اإلدارة الت دارية ال تنصر علي ركن الغاية
وإنما علي ركن السبر ،الن تح يق غاية معينة يار أن تتفق مع سبر ال رار.

()3

( )1طعن إداري ،رقم  ،6لسنة 3ق ،مجلة المحكمة العليا ،ج  ،1ص79
( )2د.سالم جمال الدين ،مرجع سبق ذكره ،ص .278
( )3د.محمد عبدهللا الحراري ،مرجع بق ذكره ،ص .185
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النتـائج:

يعتبر ال رار اإلداري من أهم الوسائل التي تستتدمهدا اإلدارة لتح يدق أهدافهدا وتتمتع اإلدارة

-1

عند إصدارها لل ار ار

اإلدارية بنوعين من االختصاص أولهما اختصاص م يد وايه يشترط المشر

لإلدارة شروطاً معينة لممارسة اختصاصها ويلزمها بطري دة امرة بوجوب التصرف على نحو معيدن
وفي وقدت محدود مسب اً ،والثاني اختصاص ت داري يكون عندما اترك المشر اإلدارة قد اًر من إرية
التصرف عند ممارستها الختصاصها .

السلطة الت دارية الممنوإة لإلدارة ليست امتيا اًز لها تستطيع ان تتعسف في استعمالها ،بل

-2

رورة الزمة لتح يق أهدافها والمتمثلة في تسيير المرافق العامة بانتظام وا طراد لتح يق المصلحة
العامة .
تتراوح السلطة الت دارية الممنوإة إلدارة بين االتسا والضيق في ال رار الواإد بحسر الركن

-3

المتعل ة به ،فال اوجد قرار ت داري كامل تست ل اإلدارة بت دار جميع عناصره ،بل اتمازج االختصاصين

الت داري والم يد في كل قرار ت ريباً .
ادراكاً من ال ضاء اإلداري ب ن السلطة الت دارية الممنوإة لإلدارة ت من فيها شبهة التعسف
-4
والتسلط واالستبداد من جانر اإلدارة األمر الذي يشكل خط اًر اهدد إ وق األفراد وإرياتهم ،قام هذا

ال ضاء بفرض رقابته على اإلدارة اثناء ممارسة اختصاصها بما اتمتع به من سلطة ت دارية ،وذلت

ب صد كفالة الموازنة بين إماية إ وق األفراد وإرياتهم وتمكين اإلدارة من تح يق اغ ار ها.
التوصيات :

-1

رورة توسيع نطاق الرقابة ال ضائية ب در ما تتسع سلطة اإلدارة الت دارية ،إذ كلما اتسع

نطاق الرقابة على أعمال اإلدارة كلما

اق نطاق ت دار اإلدارة فإذا كان من المهم منح اإلدارة سلطة

ت دارية واسعة ،فمن األهم أن تب ى تلت السلطا
نتمنى من المشر

-2

من الحدود الم ررة قانوناً .

رورة ت نين الارائم الت دابية وتحداد الع وبا المناسبة ل ل جريمة ،على

أن ت ون لهذه الع وبة إد ادنى وإد اقصى تسهيالً لاهة الت دار واختيار الع وبة المالئمة وف اً للظروف

المتففة والمشددة والمصاإبة الرت اب الاريمة ،وبالتالي ت ون السلطة الت دابية م يدة عند اختيار
الع وبة .
-3

نحى المشر على

رورة استحداث رقابة ساب ة على أعمال اإلدارة ،وت ون هذه الرقابة

بقيام الرئيس اإلداري االعلى بمراقبة االدنى منه قبل إصداره ال رار اإلداري ،وذلت تحقي اً لمبدأ الشفااية
وتدعيماً لمبدأ المشروعية ،وسعياً إلقامة التوازن بين متطلبا

وإريا

الفعالية اإلدارية وبين

مانا

وإ وق

األفراد .

2020
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أثر بعض مكونات إدارة المعرفة
على عمليات القيادة اإلدارية
دراسة تحليلية آلراء بعض القادة اإلداريين في مصرف الصحارى
د .ر ا عبدهللا أبوراس – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس
د .عياد جمعة عياد– كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس

ملخص الدراسة

هدددفددت هددذه الددد ارس د د د د د د ددة إلى التعرف على بعض مكونددا

عمليا

إدارة المعرفددة ودورهددا في تعزيز

القيادة اإلدارية من خالل د ارسد د د ددة ميدانية على مصد د د ددرف الصد د د ددحارى ،وقد تم اخذ عينة من

موظفين المصددرف بلغ عددهم ( )40موظف وذلت من اجل التعرف على واقع هذه الممسدسددة ومعرفة
آراء أفراد العينة بدور إدارة المعرفة في تعزيز عمليا

القيادة اإلدارية ،ولتح يق أهداف هذه الد ارسد ددة

تم تصد ددميم اسد ددتمارة اسد ددتبانة تحتوي على  16ف رة تم توزيعها على أفراد العينة بالمصد ددرف ،اسد ددتلمت
منها  35اس د د د ددتبانة ،واعتمد الباإثان عند تحليل نتائج إجابا

عينة الد ارس د د د ددة على اس د د د ددتتدام إزمة

البرامج اإلإص د د ددائية  ،SPSSوقد وأظهر نتائج الد ارس د د ددة ب ن الت نيا

لها اقوى درجة ت ثير معنوية

في قدرة القيادة في الت ثير باآلخرين ومن ثم التنظيم ومن ثم العالقا

و ال توجد عالقة أثر معنوية

بين الث افة وقدرة القيادة في الت ثير باآلخرين ،و بناء على نتائج الد ارسد د ددة توصد د ددل الباإثان إلى ت ديم
ماموعة من التوصيا

أهمها على القيادا

اإلدارية بالمصرف تطوير عالقاتهم الث ااية واالجتماعية

مع زمالئهم والعاملين تحت إش درافهم من خالل المشدداركة في الممتم ار والبرامج التطويرية التي تنمي
ث افة ال ادة؛ ألن ذلت من ش نه أن يساهم في تحسين قدراتهم القيادية والت ثيرية ويسهل قيادتهم للموارد
البشرية.
الكلمات المفتاحية :إدارة المعرفة ،مكونا

إدارة المعرفة ،القيادا

2020
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اإلطار العام للدراسة
مقدمة
شد ددهد

تعد إدارة المعرفة من الموا يع الاوهرية التي نمت األدبيا
السد ددنوا

المتعل ة بها كماً ونوعاً ،إيى

األخيرة اهتماما متزااداً من قبل العداد من الباإثين في ماال العلوم اإلدارية ،وذلت

من خالل إل اء الضد د د د ددوء على جوانبها ود ارسد د د د ددتها من متتلف الزوايا ،وذلت بهدف إغناء المو د د د د ددو
واالسدتفادة من نتائج الد ارسدا

والبحوث السداب ة من أجل تطويرها و تطبي اتها في ممسدسدا

األعمال

المتتلفة ،إن تطبيق المعرفة هي هدف إدارة المعرفة وهي تعني اسد د د د د ددتثمار المعرفة ،فالمعرفة التي ال
تعكس في التنفيذ تعد مارد كلفة

ائعة ،وأن نااح أي ممسسة في برامج إدارة المعرفة لداها اتوقف

على إام المعرفة المطب ة قياسدد د داً لما متوفر لداها ،والفاوة بين ما تعرفه وما نفذته من ما تعرفه يعد
اإد أهم معااير الت ييم في هذا الماال ،وتعد القيادا

اإلدارية في أي ممسد دس ددة هي الاهة المس ددمولة

عن دعم وتطبيق إدارة المعرفة ،ونشرها ف اًر وتطبي اً بين األقسام المتتلفة في الممسسة وفي أنشطتها
وعملياتها المتمثلة بال درة في الت ثير على اآلخرين والسلوك القيادي والقيادة التفاعلية بتاصة والقيادة
الموقفية بشدد د ددكل عام؛ كون أن إدارة المعرفة هي اسدد د ددتثما اًر ت وم به الممسد د د دس د د ددا

بهدف توظيفها في

أنشطتها لتطويرها وتح يق أهدافها االستراتياية.
وفي ال رن الواإد والعشد درين أص ددبح التحدي األهم الذي اواجه ممسد دس ددا
خاصد ددة الممس د دسد ددا
خدما

ذا

التي ترت ز على المعرفة ،أو الممس د دسد ددا

األعمال وبص ددورة

التي ت وم بإنتاج أو ت ديم منتاا

أو

طبيعة معلوماتية ورقمية هو العمل من أجل إدارة المعرفة بهدف تح يق الميزة التنافس ددية

االسد ددتراتياية الممكدة ،و د ددمن هذا السد ددياق أهتمت المصد ددارف التاارية في الدول المت دمة بتتطيط
وتنفيذ مش د د د ددروعا

وبرامج إدارة المعرفة لتعزيز قدراتها التنافس د د د ددية وتحس د د د ددين جودة التدما

للعمالء ،والوصول إلى مستوى من الفعالية عند اتتاذ ال ار ار اإلدارية ذا
إدار
التي تتتذها ا
المعلوما

المصد د د د د د ددارف ،وبسد د د د د د ددبر كون ال ار ار

ومعارف وخب ار

العالقة بالعمل المصرفي

اإلدارية ترتبط بصد د د د د د ددورة جوهرية بموارد

المصددرف (الصددريحة والضددمنية) الموجودة لدى المدارين والعاملين أوالً،

وفي نظم إدارة المعرفة ثانياً ،ف د إاول الباإثان التعرف على واقع مشد د د د د ددروعا
في تعزيز عمليا
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الم دمة

إدارة المعرفة ودورها

القيادة اإلدارية في المصارف التاارية الليبية.
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مشكلة الدراسة
على الرغم من الدور الذي ت وم به إدارة المعرفة في تعزيز العمليا اإلدارية بالمصد د د د د د ددارف التاارية،
إال أن هذا الدور ال ازال غير ملموس بصددورة وا ددحة في المصددارف الليبية ،ومن وأقع خبرة الباإى
في ماال العمل المصد د درفي (مص د ددرف الص د ددحارى) اتض د ددح بش د ددكل ملحو أن أغلر ال ادة اإلداريون
اركزون في ماددال عملهم وقيددادتهم على األمور الفنيددة البحتددة عنددد مزاولتهم لتلددت العمليددا أكثر من
االهتمام بتتطيط وتنفيذ برامج إدارة المعرفة لتعزيز قدراتهم التنافسية وتحسين جودة خدماتهم الم دمة،
إال أن من المهم معرفة آراء العاملين إول مدى تطبيق إدارة المعرفة ببعض مكوناتها في مصد د د د د د ددرف
الصحارى ،وما هو أثر تطبيق إدارة المعرفة على عمليا القيادة اإلدارية.
التساؤلت الدراسة
 -1ما هو ت ثير إدارة المعرفة في تفعيل عمليا القيادة اإلدارية في مصرف الصحارى ؟
 -2ماهي األهمية النسد د د د د د ددبية وما هو أثر كل مكون من مكونا إدارة المعرفة في عمليا
اإلدارية المعتمدة في مصرف الصحارى ؟

القيادة

فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة :
ال تمثر مكونددا إدارة المعرفددة في عمليددا القيددادة اإلداريددة بمصد د د د د د ددرف الص د د د د د د دحددارى ،وتنبثق عنهددا
الفر يا الفرعية اآلتية :
أ .ال تمثر مكون ددا إدارة المعرف ددة (العالق ددا  ،الت نيدددا  ،الث ددداف ددة والتنظيم) في ال دددرة في التد د ثير
باآلخرين.
ب .ال تمثر مكونا إدارة المعرفة (العالقا  ،الت نيا  ،الث افة والتنظيم) في السلوك القيادي.
ج .ال تمثر مكونا إدارة المعرفة (العالقا  ،الت نيا  ،الث افة والتنظيم) في القيادة الموقفية.
د .ال تمثر مكونا إدارة المعرفة (العالقا  ،الت نيا  ،الث افة والتنظيم) في القيادة التفاعلية.
أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تح يق األهداف اآلتية:
 -1صياغة ت طير مفاهيمي أكثر و وإاً لمفهوم المعرفة وإدارة المعرفة.
 -2إبراز الدور المتزااد إلدارة المعرفة في تح يق وتعظيم كفاءة المص د ددرف وتحس د ددين عمليا
اإلدارية ايه.
 -3بناء نموذج مستنبط من أدبيا
التاارية في القيام ب نشطتهم.

اإلدارة ،يمكن أن يكون دليالً علمياً يسترشد به قيادا

2020
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أهمية الدراسة
ت من أهمية الدراسة في الن اط التالية:

 .1هذه الد ارس د د د ددة تتناول مو د د د ددوعاً إيوياً إداثاً في ماال العلوم اإلدارية وهي إدارة المعرفة،
وتتالى أهمية إدارة المعرفة في أنها أداة أس دداسددية فاعلة تهيظ المنظما

(التاصددة والعامة)

للدخول إلى عصر االقتصاد الرقمي بنااح.

 .2التعرف على العداد من مكونا

إدارة المعرفة التي تتفاعل مع بعضد د ددها البعض والتي تمثر

بطري ة أو ب خرى في أنشددطة المصددارف التاارية بشددكل عامة ،وتمثر في أنشددطة مصددرف
الصحارى وعمليا

القيادة اإلدارية المتبعة فيها بشكل خاصة.

منهجية الدراسة :

أولا  :مجتمع وعينة الدراسة :
ماتمع الدراسة  -:ات ون من مصرف الصحارى (اإلدارة العامة  ،الفر الرئيسي ،فر إي األندلس،
وكالة عين ازرة)

عينة الد ارسد د د ددة  -:تت ون من ال ادة اإلداريين بمصد د د ددرف الصد د د ددحارى اإلدارة العامة متمثلة في مدراء

دار الرئيس د ددية ومس د دداعداهم ورؤس د دداء األقس د ددام ،وكذلت بعض مدراء الفرو ومس د دداعداهم ورؤس د دداء
اإل ا
األقسدددام بالفرو قيد الد ارس ددة ،وقد جرى اختيار عينة طبقية متتارة مكونه من بعض ال ادة اإلداريين

الذان يشغلون المناصر اإلدارية والبالغ عددهم  40موظفاً.
وقد جرى توزيع اسددتما ار االسددتبيان على مفردا عينة الد ارسددة بواقع ( )40اسددتمارة وقد تم اسددترداد

( )35استبانة صالحه للتحليل إيى بلغت نسبة االستاابة (. )%87.5
حدود الدراسة
تقتصر حدود هذه الدراسة على التي-:

 .1الحدود المكانية -:مص د ددرف الصد د دحارى اإلدارة العامة ،الفر الرئيس د ددي ،فر إي األندلس،
وكالة عين ازرة (بمدانة طرابلس)

إدار  ،مدراء فرو  ،رؤسد د د دداء األقسد د د ددام) بمصد د د ددرف
 .2الحدود البشـــــرية -:تمثلت في (مدراء ا
الصحارى.

 .3الحدود الموضوعية -:اقتصددر هذه الد ارسددة على بعض مكونا

إدارة المعرفة في األبعاد

الت ددالي ددة (العالق ددا  ،الت ني ددا  ،الث دداف ددة والتنظيم) و عملي ددة القي ددادة اإلداري ددة المتمثل ددة في
أبعادها(ال درة في الت ثير باآلخرين ،السلوك القيادي ،القيادة الموقفية ،القيادة التفاعلية ).
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مصادر جمع البيانات :
تم االعتماد على نوعين من المصادر لامع البيانا

الالزمة المتعل ة بالدراسة وهي :

 -1المصادر األولية  :وي صد بها االستبانة التي تم تصميمها لامع البيانا
 -3المصادر الثانوية  :وي صد بها ال تر والمراجع العلمية والدراسا
مو و إدارة المعرفة ومنظما

الالزمة للبحى.

الساب ة التي بحثت في

األعمال.

األدوات اإلحصائية المعتمدة في معالجة البيانات واستخراج النتائج :

تم اسد د د د د د ددتتدام برنامج الحزم اإلإصد د د د د د ددائية للعلوم االجتماعية  ،SPSSإيى اعتماد الباإثان على
اإلإصائية اآلتية لمعالاة البيانا

ماموعة األدوا

:

أ .الوسط الحسابي  :لتحداد مستوى استاابة أفراد العينة لمغي ار البحى وم اايسها.

ب .االنحراف المعياري  :لتشتيص مديا
ج .اختبار ) (Fلتحداد معنوية عالقا

تشتت قيم االستاابة الفصلية عن وسطها الحسابي.

االرتباط المتح ة بين المتغي ار

أنموذج الدراسة
اعتمد

هذه الد ارس د د د د ددة على ماموعة من المتغي ار

المحسوبة

المس د د د د ددت لة وهي (بعض مكونات إدارة المعرفة)،

ومتغير تددابعددة ،وهى (عمليــات الايــادة اإلداريـة) .وتم تعريف تلددت المتغي ار
صياغة ماموعة من الفر يا

وقيدداس د د د د د د دهددا من خالل

ل ل متغير.

الشكل رقم ( )1يوضح النموذج الفتراضي والعالقات التأثيرية فيما بين المتغيرات
مكونات إدارة المعرفة

الثقافة

التنظيم

العالقات

التقنيات

عمليات القيادة اإلدارية
القيادة
التفاعلية

السلوك
القيادي

القدرة في التأثير
باآلخرين

القيادة الموقفية

المصدر :إعداد الباحثان
2020
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اإلطار النظري للدراسة
اولا – إدارة المعرفة :
ما المقصود بالمعرفة

تناول المتتصون في ماال اإلدارة مكونا

إدارة المعرفة من منظور ثنائي إذ ذكروا بد ن

المعدرفدة تنشا مدن خدالل تفاعدل مكونيدن رئيسديين همدا المعرفة الضمنية والمعرفة
الظاهرة ) .(Nonake & Takeuchi, 1998) ( Explicit Knowledge
وتتعلق المعرفة الضمنية بالمها ار

والتي من الصعر

التي هي في إقي ة األمر توجد في داخل كل شتص

ن لها أو تحويلها ل خرين ،وقد ت ون تلت المعرفة فنية أو إدراكي،

ف د عرفها ) (Daft, 2001ب نها المعرفة التي تعتمد على التبرة الشتصية وال واعد االستداللية والحكم
الشتصي والحدس وعادة ما يصعر و عها في رموز أو كلما  ،وتشير إلى ما له صلة بمعرفة -

كيف ،بالتالي ف ن المعرفة الضمنية ال يمكن ترميزها ويصعر لفظها وصعوبة انتشارها ألن التعبير
عنها يكون عبر مها ار مستمدة من العمل ويتم تعلمها من خالله

)(Herschel, 2000
أما المعرفة الظاهرة فهي تتعلق بالمعلوما

المتاإة والمتزنة في أرش دديف الممسد دس ددة ومنها (ال تيبا

المتعل ة بالسياسا  ،اإلجراءا  ،معااير العمليا

والتشغيل و المستندا

) وفى الغالر يمكن لألفراد

داخل الممس د دسد ددة الوصد ددول إليها واسد ددتتدامها ويمكن ت اسد ددمها مع جميع الموظفين من خالل الندوا
الل اءا

وال تر ،وقد ميز  Polanyiبين نوعين من المعرفة عندما قال " أننا نعرف أكثر مما يمكن

أن ن ول" ""We can Know more than we can tellوفى ذلت إشددارة صدريحة بالطبع لصددعوبة
و ع المعرفة الضمنية في كلما

منطوقة.

في إين أش د ددار)  ( Daft , 2001أن المعرفة الظاهرة ب نها المعرفة الرس د ددمية والمنسد د د ة والتي يمكن

ترميزها وكتابتها ون لها إلى اآلخرين بواسد د ددطة الوثائق واإلرشد د ددادا

العامة ،وتشد د ددير إلى ما له صد د ددلة

بددالمعرفددة إول مو د د د د د د ددو محدددد ومن خالل مددا ت دددم ف د ن ت وين المعرفددة ي د تي من خالل التفدداعددل
الداناميكي بين المعرفة الضد ددمنية التي يمكن اكتسد ددابها وتبادلها وفق مدخل ( شد ددتص إلى شد ددتص )

بآليا

الن اش وتبادل ال صص والمعرفة الظاهد درة التي يمكن اكتس ددابها واكتش ددافها من الوثائ ددق ويمكن

وفق مدخل ( الوثائق إلى األشتاص ) بآليا

التن ير عن المعرفد د د د د د ددة في المطبوعد د د د د د ددا

والمكتبد د د د د د ددة

اإلل ترونية ) . ( Nonaka & Takeuchi , 1998
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مفهوم إدارة المعرفة
ال يمكن ال ول إن هناك تعريفاً واإدا شد د د د د د ددامالً وواسد د د د د د ددعاً ومتفق عليه بين الباإثين إلدارة
المعرفة ،إذ أن هناك اختالفا عدادة إول تحداد مفهوم واإد لهذا المصد د د د د د ددطلح ،وهناك ال ثير من

الباإثين الذان انظرون إلى هذا المص ددطلح على انه يعبر عن ماال جداد ال ازال في مرإلة التطور

واالكتش د د د د د دداف الذاتي  ،Self-Discoveryويمكدون على إن إدارة المعرفة تتعدى وتفوق كونها مارد
بيانا

أو معلوما .

ويرى الباإى ( )Malhotra, 1998إن إدارة المعرفة عبارة عن العمليا

الممس د دسد ددا
المعلوما

التي تسد د د د د د دداعد

على توليد والحصد ددول على المعرفة ،اختيارها ،تنظيمها ،اسد ددتتدامها ،ونشد ددرها ،وتحويل
الهامة والتب ار

التي تمتل ها الممسد دس ددة والتي تعتبر

ددرورية لألنش ددطة اإلدارية المتتلفة

كاتتاذ ال ار ار  ،إل المشكال  ،التعلم ،والتتطيط االستراتياي.

بينما تناول العداد من الباإثون مفهوم إدارة المعرفة من زوايا متعددا ،فمنهم من تناولها من جانر
ت ني بالتركيز على ت نيا

المعلوما

التي تيسر نشر المعرفة وتطبي ها ،ف د عرفها

) ال بيسددي )2002 ،ب نها تعتني ببناء وتطوير نظم إدارة المعرفة المسددتندة على ت نولوجيا المعلوما
مثل نظم التن ير عن البيانا  ،مس د د ددتودعا
نظم المعلوما

الذكية ،نظم المعلوما

البيانا  ،النظم التبيرة ،نظم المعالاة التحليلية الفورية،

المستندة على الوير وغيرها

باإل افة إلى أن بعض الباإثين قاموا بالتركيز على النواإي الث ااية واالجتماعية ف د جرى

تعريف إدارة المعرفة ب نها " الفهم الواعي والذكي لث افة الممس د د د د دسد د د د ددة وال درة على اسد د د د ددتتدام وتطبيق
التغيير الحاصل في هذه الث افة (. )Koenig , 1999
وعرفها ) (Darling, 2006ب نها عملية اكتسد د دداب ومشد د دداركة التبرة الاماعية للماتمعا
وإنااز رسالتها .

في تح يق

وأشد د د د ددار ) (Wjck, 2000ب نها نظام أو فر من المعرفة ارت ز على األسد د د د ددالير النظامية
واإلبداعية والممارس د د ددا

وأدوا

إدارة توليد المعرفة واكتس د د ددابها وتبادلها وإمااتها وتوزيعها واس د د ددتتدام

المعرفة ورأس المال الف ري والموجودا  ،بينما عرفها (ال بيسد د ددي )2002،ب نها " إزمة من أنشد د ددطة
اس د ددت طاب وامتالك ،نش د ددر ،تنس د دديق ،وت وين وابت ار المعرفة واس د ددتتدامها لتحس د ددين أنش د ددطة األعمال

األساسية من خالل األشتاص ،فرق العمل وعبر المااال
والعمليا

الوظيفية والتنظيمية.

اتضد ددح من مما سد ددبق ب ن إدارة المعرفة تسد ددتند على عناصد ددر أسد دداسد ددية هي الموارد الت نية
( . ) Duffy , 2000
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و في إين ورد تعريفاً شمل في ثناياه العناصر المذكورة أعاله وهو أنها " العملية النظامية الت املية

لتنسيق نشاطا

الممسسة في

وء اكتساب المعرفة وخل ها وخزنها والمشاركة فيها وتطويرها وت رارها

من قبل األشتاص والاماعا الساعية وراء تح يق األهداف التنظيمية الرئيسة (.)Rastogi , 2000
باإل افة إلى ذلت أن إدارة المعرفة تعني تعلم االستنباط ،فهي تشمل العناية الفائ ة وتطوير المعرفة

والمها ار واالتصاال بالتركيز على الرؤية المشتركة والمرغوبة للمست بل ومستندة على القيم المشتركة
والمعروفة ،من جهة ثانية ف ن إدارة المعرفة تتطلر االبت ار وتتطلر قيادة مسمولة.

ثاني ا -إدارة المعرفة في المصارف التجارية :
إن ظهور ثورة ت نولوجيا المعلوما واالتصد دداال وت نيا الشد ددبكا هو تحول المعرفة إلى
عنصددر اسدداسددي من عناصددر اإلنتاج والتدما  ،بل صددار المعرفة العامل األسدداسددي لإلنتاج األمر
الذي دفع  Peter Druckerإلى أن ي ول عن المعرفة ب نها المورد االس د د د د ددتراتياي في منظما اليوم
والمس ددت بل وليس ددت مارد مورد من الموارد األخرى ( ،)Takeuchi & Nonake, 1998أن ص ددعود
المعرفددة وتعدداظم أهميتهددا في ماددال إدارة األعمددال أرتبطً بعدددة عوامددل هددامددة أخرى نددذكر منهددا ت ازاددد
أهمية إنتاجية المعرفة ،وظهور الممسد دس ددا المس ددتندة على المعرفة وص ددناعا المعرفة ،ولهذا ناد أن
التطبي ا الرائدة في إدارة المعرفة قد بدأ في ال طاعا المصد د د د د د ددراية والمالية بسد د د د د د ددبر ارتباط هذه
ال طاعا بالمعرفة المتتصد دص ددة في كل أبعادها وعناص ددرها ولطبيعة الص ددناعة المص ددراية التي تركز
على إنتاج وت ديم التدما المص د د ددراية والمالية الش د د دداملة إلى العمالء في كل مكان ،وفي المص د د ددارف
التاارية ت خذ المعرفة التنظيمية (المتتص د د د دصد د د ددة والفنية) الممزوجة مع التب ار العملية المتراكمة بعد
الش د ددكل واالطار أو الس د ددياق  Contextوبعد المحتوى أو المض د ددمون  ، Contentوبالتالي يكون دور
إدارة المعرفددة هو تطوير المحتوى واالطددار وتشد د د د د د ددكيلهمددا في توليفددة واإدددة لتمكين إدارة المصد د د د د د ددرف
والموظفين من إنااز األنشطة المصراية المتتصصة من إدارة األصول والتصوم ،تتطيط وتصميم
التدمة المصد د ددراية باودة عالية وت ديمها للمسد د ددتفيد النهائي أو إدارة محفظة االسد د ددتثمار وتعزيز ال درة
التنافسية للمصرف.
كذلت تسد د دداهم إدارة المعرفة في ت ليل متاطر االئتمان في المصد د ددارف التاارية من خالل عدة

محاور نذكر منها ما الي (:)Takeuchi & Nonake, 1998
.1

ت ليص فاوة أي عدم التناظر بالمعلوما

.2

المساعدة في فهم أعمال العمالء.

.3

المعرفة األفضل بالم ترض.

.4
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تحليل المتاطر ودعم ق ار ار

بين المصرف والم ترض.

االئتمان.
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ثالثا -أهمية إدارة المعرفة للمصارف التجارية

ت تي أهمية إدارة المعرفة من كونها مو وعاً إداثاً ات امل مع غيره من الموا يع الف ري ددة

الحداثة في ماال اإلدارة مثدل إدارة الاودة الشاملة ) (TQMوالم ارنة المرجعية )(Benchmarking
واآلازو ) (ISOوإعادة هندسد د د ددة العمليا

(الهندرة) جميعها أسد د د ددهمت في تطور المعرفة وخلق التراكم

المعرفي في ظل تنامي العولمة وانتشد ددار نظم االتصد دداال

سهل انتشار المعرفة وتبادلها.

واتسد ددا شد ددبكة المعلوماتية (اإلنترنت) مما

وتتمثل أهمية إدارة المعرفة بالنسبة للمصارف التاارية في كونها تساعد على و ع معااير
متعددة المس د ددتويا

تفيد في إدراك المتاطر المص د ددراية بطري ة مو د ددوعية ،باإل د ددافة إلى توظيف

المعرفة التنظيمية والمهنية المتراكمة والتب ار

(.)Seeley & Dietrick , 2000

العملية لدعم ال ار ار اإلدارية في المص د د ددارف التاارية

أما ( )Rastogiايشير إلى أن أهمية استتدام عمليا
تتعلق بعملية اتتاذ ال ار ار

إدارة المعرفة في الممسسا

المالية

الصحيحة في الوقت المناسر والمكان المناسر.

ومن جهة أخرى ف ن إدارة المعرفة تسد د د دداهم بشد د د ددكل كبير في رفع مسد د د ددتوى إداء المصد د د ددارف التاارية
إدار
وتح يق أهدافها بكفاءة و فاعلية ،اذ من خاللها تسددتطيع ا

المصددارف التاارية من التعرف على

ماهية المعرفة المسددتتدمة في أعمالها وتطبي اتها ومن ثم كيفية العمل على رفع وتطوير هذه المعرفة

من أجل تح يق االهداف المرغوبة( Rastogi, 2000) .
إن أهم قض د د د ددية تتعرض لها إدارة المعرفة في المص د د د ددارف التاارية هي معالاة عدم تناظر
المعلوما

بين المصد د د د د د ددرف من جهة والم ترض من جهة اخرى ،أي بين ما يعرفه المصد د د د د د ددرف عن

الم ترض وما يار أن ي دم للم ترض من معلوما

أسد د دداسد د ددية عن إ ائق وقواعد وشد د ددروط االقتراض

ومضامين هذه العملية التعاقدية والمالية التي تامع العميل بالمصرف.

عالوة عن ذلت انبغي أن يكون تطبيق المعرفة مس د ددتهدفاً من منطلق االهمية االس د ددتراتياية وأن ت ون
له قيمة كبيرة لصد ددالح المصد ددرف مما يعني ترابط اسد ددتراتياية إدارة المعرفة مع اسد ددتراتياية المصد ددرف

الرئيسة ) . ( Seeley & Dietrick , 2000

إن معرفة المص د د د ددرف بالمنافس د د د ددين ومعرفة المص د د د ددرف بالعميل يار أن ي ابله معرفة جيدة

بالمصد ددرف وبطبيعة ونو التدما

المصد ددراية التي ي دمها ،ولهذا ت ع المسد ددمولية على إدارة المعرفة

في و د ددع خطط عملية طموإة لسدد ددد الفاوة المعراية في داخل المصدد ددرف والتي تظهر عندما يكون
هناك إاجة ل ار ار اسد د ددتراتياية او تغيي ار

تنظيمية او عندما ال تسد د ددتطيع بعض الوإدا
2020
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بالمصد ددرف من المشد دداركة بالمعرفة او عندما ال يسد ددتطيع المصد ددرف من التعامل بمرونة مع التغي ار
التنظيمية او االستاابة لتغي ار

في البيئة التنافسية ).(Seeley & Dietrick, 2000

وفي جميع األإوال يحتاج المصد د د ددرف إلى المعرفة و ابت ار المعرفة الادادة لتعزيز الادارة
الاوهرية للمدارين والعاملين من صد د د د د د ددنا المعرفة ،وهنا ال بد أن نشد د د د د د ددير إلى أن معظم برامج إدارة

المعرفة تتوجه نحو االسد د د د د د ددتثمار في نظم وأدوا

والمضد د د ددامين األخرى للمعرفة ذا

ت نولوجيا المعلوما

اكثر من تركيزها على االبعاد

الصد د د ددلة بالاانر الث افي والسد د د ددلوكي وبرامج التدرير والتعلم مدى

الحياة ،عليه ف ن إدارة المعرفة هي ليست مارد مبادرة او مشرو  ،بل هي مفهوم شامل ل ل اقسد د د د د ددام
المنظمدة اركدز على قيمدة المعرفدة كنتائدج إلدارة المعرفدة تددرك فدي العمل ). (Rastog , 2000

وأن المص د د د ددارف التاارية الناجحة تعي أهمية إدارة المعرفة فيها ،وأنها رأس المال الف ري ،واالص د د د ددل

االكثر أهمية من االصددول االخرى للمصددرف ؛ لذلت ،تسددعى إلى توفير كل السددبل والوسددائل المتاإة؛
لتهيئتها واالس د د د د د ددتفادة منها ،واس د د د د د ددتتدامها ،والمحافظة عليها ،وأن ما امكد الحاجة إلى عمليا

إدارة

المعرفة أن المص د ددارف تتعرض إلى خس د ددارة في أرس د ددمالها عندما اترك أإد موظفيها من ذوي ال د ار

العالية أو من قيادته دون تسايل خبراته ون لها لمن يتلفه.

واخي اًر نس د د د ددتنتج مما س د د د ددبق أن تطبيق المعرفة هي غاية إدارة المعرفة وهي تعني اس د د د ددتثمار المعرفة،
فالحصد د د د ددول عليها وخزنها والمشد د د د دداركة فيها ال تعد كااية ،والمهم هو تحويل هذه المعرفة إلى التنفيذ،
فالمعرفة التي ال تعكس في التنفيذ تعد مارد كلفة

د د ددائعة ،وأن نااح أي ممس د د دسد د ددة في برامج إدارة

المعرفة لداها اتوقف على إام المعرفة المنفذة قياسد د د د د د ددا" لما متوفر لداها ،والفاوة بين ما تعرفه وما

نفذته من ما تعرفه يعد اإد أهم معااير الت ييم في هذا الح ل.

ثالث ا -مكونات إدارة المعرفة بالمصارف
الايادة :

تلعدر اإلدارة العليدا بالمصد د د د د د ددارف التادارية دو اًر مهمداً في تعزيز إدارة المعرفة من خالل الدعم
والمشد دداركة ،فالقيادة الرشد دديدة عليها دور كبير في ارشد دداد االفراد العاملين وترسد دديط قناعتهم ب همية
إدارة المعرفة وت ثيرها اإلياابي في نمو ومست بل المصرف.
التنظيم :

أن عمل إدارة المعرفة المتعلق بتعريف وخزن ونشد د ددر وأسد د ددتتدام عمالً واسد د ددعاً اتطلر تنظيماً فائ اً
وقيادة مركزية لتوجيهه وتطبي ه فضد د د د دالً عن د د د ددرورة توافر فريق عمل يس د د د دداهم في إنااز المهام
التاصددة ب قس ددام إدارة المعرفة ،كالمكتبا واإلنترنيت وغيرها لتدمة جميع المسددتفيدان في متتلف
المستويا اإلدارية والتشغيلية في المصرف.
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اهداف العمل :



هناك عالقة طردية بين المصارف التي تطبق إدارة المعرفة وقدرتها على تح يق أهداف العمد د د د د ددل،

لذا انبغي أن ت ون أهداف المصددرف وا ددحة ومعروفة قبل االسددتثمار في إدارة المعرفة ،وأن ت ييم
نااح اي مصرف ي تي من خالل م ارنة نتائج االستثمار المتح ة مع أهداف العمل وأهداف إدارة
المعرفة المتططة) Rastogi, 2000).
التقنيات :



على الرغم من فاعلية قواعد البيانا

ك داة لتزن ونشد د د ددر المعرفة ،هناك العداد من الوسد د د ددائل االخرى

تس د د دداهم في تفعيل إدارة المعرفة مثل برامج تطوير المحترفين وبرامج توجيه وتوعية الاماعا
تعد من األمثلة الشائعة والتي ال تتضمن أستتدام ت نيا

وغيرها

عالية ،من جهة اخرى ف ن تصميم المكاتر

مثل المكاتر المفتوإة وغرف فرق العمل وال افتيريا جميعها تسدداهم في نااح إدارة المعرفة من خالل
خلق البيئة المناسبة التي تشاع على المشاركة في المعرفة.
العمليات :



يمكن ال ول ب ن إدارة المعرفة هي العملية النظامية الت املية لتنسدديق نشدداطا

المصددرف في

ددوء

اكتسد د د د د د دداب المعرفة ،وخل ها وخزنها والمشد د د د د د دداركة فيها ،وتطويرها وت رارها من قبل االفراد والاماعا
الساعية وراء تح يق االهداف التنظيمية الرئيسية .


التعلم :

أن توليد المعرفة الادادة اتم من خالل أقسد د د د د د ددام البحى والتطوير والتارير وتعلم الدروس والتف ير

االبداعي ،وت تسد د د د د د ددر المعرفة عبر طرق ثالثة هي التعلم والبحى العلمي والتطوير الت اني ،وهناك
أربعة عناصر اساسية تمكن المصرف من إدارة المعرفة هي -:
 .1التعلم الفردي :اذ و عت مسمولية التعلم المستمر على االفراد انفسهم .

 .2تعلم الفريق :تحميل الماموعة المكلفة بإدارة المعرفة مسمولية التعلم الذاتي .

 .3تعلم المؤسسة :عن طريق نشر المعرفة المتولدة في التنظيم من خالل شبكة التعلم .

 .4تعلم العميل :أن ادرك المص د ددرف إن عمالئه بحاجة إلى المعرفة ،وخاص د ددة المتعل ة ب نش د ددطته
فيبادر بفتح دو ار



من

الثقافة :

ددمن الغايا

عامة للعمالء بهذا التصوص.

الرئيسددية إلدارة المعرفة ،هي محاولة إيااد طري ة للحصددول على إكمة العاملين،

ومعرفتهم داخل المصرف ألجل رفع تلت المعرفة إلى أقصى إد ممكن ،واالإتفا بهد د د ددا وأن تطبيق
2020
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إدارة المعرفة واسد ددتتدامها يسد ددتلزم وجود موارد بش د درية ذو ممهال

عالية وث افة رايعة ،أي بمعنى أن

المصرف عليه أن يحصن نفسه وموارده البشرية ث اايا".
العالقات :



تحاول المص د ددارف أن تنظم ذاتها من خالل زيادة قدرتها على الت يف فردياً وجماعياً وباس د ددتمرار مع

الظروف المتغيرة ،وتفترض أنهددا ت وم بتعددداددل معرفتهددا بمددا امدي إلى التغيير في السد د د د د د ددلوك ،ويلعددر

االنسد د ددان دو اًر مهماً في بناء المعرفة ،لذا يكون من الضد د ددروري بناء وادامة عالقا
البشرية من جهة و بين الع ول البشرية والمعرفة من جهة اخرى ).(Rastogi , 2000

وثي ة بين الموارد

ثانيا – مفهوم الايادة :

نظ اًر لسد ددعة وإيوية القيادة تعدد

تعاريفها إال أن أكثر العناصد ددر اشد ددتراكاً في تلت التعاريف هو أن

القيادة تتضددمن عملية ت ثير ال ائد في اتباعه لبلو هدف فردي او جماعي او تنظيمي ،فالقيادة من

وجهة نظر (آل صددبرة  )2016,العمل الذي امثر في نشدداط المنظمة لتوجيه ماهوداتها نحو تح يق
هدف والسد د د ددعي للوصد د د ددول اليه ،كذلت تعني القيادة ب نها عملية التفاعل بين ال ائد والمرؤوسد د د ددين فهي
عملية تحفيز ومدساعدة المرؤوسين نحو انااز وتح يق األهداف (Bush & Kaparou ,2018

ويرى  Selznickأن القيادة ظاهرة هالميد د د ددة ارجع معظم الفشل فيها إلى عدم الفهم ال افي لطبيعتها،
في إين عرفها ( ( Shafique & Loo-See , 2018ب نها ال درة على الت ثير باآلخرين وتوجيه
سد ددلوكهم لتح يد ددق أهد ددداف مشتركة وتنسيق جهودهم لي دموا أفضل ما لداهم لتح يق األهداف والنتد ددائج

الم د د د د د د د دصددودة للوصددول إلى األهداف المرسددومة ،كذلت تعني ب نها ال درة على الحصددول على تعاون

وتااوب االفراد العاملين تحت إشد دراف رئيس معين والحص ددول على اإترامهم لرئاس ددته وقبولهم لها او
بعبارة اخرى ال درة على الت ثير في سد ددلوك جماعة من الناس من اجل دفعهم للعمل المشد ددترك المثمر
لتح يق هدف معين ،وكذلت تعني القيادة ال درة على تو يح الرؤية اإلستراتياية للمنظمة فضال ع ددن
ال دددرة عل ددى تحفيز ودفع اآلخرين لإليمان بهذه الرؤية وفهمها( (Nawaz & Khan, 2016وتعرف
كذلت ب نها فن اسد د د د د د ددتمالة االفراد للتعاون في تح يق هدف مشد د د د د د ددترك  ،ول د عرف & ( Heresy

)  Blanchardعام  1996القيادة ب نها عملية الت ثير في انشد د د د ددطة الفرد او الاماعة لغرض تح يق
هدف معين في ظرف محدد.
ولعل أفضد د ددل تعريف للقيادة اإلدارية اتفق وطبيعة العمل في المنظما

اإلدارية هو أنها ال درة على

الت ثير في سلوك االفراد العاملين واستمالتهم لتح يق الهدف المشترك عن طريق ال بول والر ا اساسا

او باستتدام السلطة الرسمية في إاال
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من خالل ما ت دم يمكن ال ول أن القيادة اإلدارية الناجحة تستند على تنفيذ العمليا

اآلتية:

-1الايادة القدرة في التأثير في اآلخرين :

إدد ماموعة من الباإثين عملية القيادة اإلدارية باعتبارها ال درة في الت ثير في االخرين و د د د د د د ددمن

هذا التصددور عرفها (المعيوف (2018 ،هي عملية ت ثير ال ائد بمرؤوسدديه من إيى تحداد وتو دديح
المهام والواجبد د د ددا

المطلوب القيام بها من قبل المرؤوسين

من موقف معين لغرض تسهيل الاهود

الفردية والاماعية وتح يق األهداف المشد د د د د د ددتركة .بينما أشد د د د د د ددار( )Naylor,2011ب نها العملية التي

تستهدف الت ثير التوجيهي في سلوك الفرد او الاماعة وتنسيق جهودهم وعالقاتهم و رب المثل لهم
في االفعال والتصرفا

بما يكفل تح يق االهداف المنشودة.

اما ( )Teadف د تناولها على انها النش د د د دداط الذي يمارس د د د دده الش د د د ددتص للت ثير في االخرين وجعلهم

اتعدداونون لتح يق االهددداف التي ارغبون في تحقي هددا ( )Tead , 2013ومن خالل هددذه التعدداريف
اتضح لنا ب ن هناك شروطاً يار توافرها لممارسة القيادة من أهمها -:
 -1وجود ماموعة من االفراد .

 -2أن يكون الهدف من وراء الت ثير توجيه نشاط الاماعة وتعاونها لتح يق الهدف المشترك
الذي تسعى لتحقي ه.
 -3وجود ش د ددتص من بين أعض د دداء الاماعة لديه ال درة على الت ثير االياابي في س د ددلوك بقية
األعضاء .

ومن المالإظ أن هذه المفاهيم تبين لنا أن فعالية القيادة بوصد د د د د د ددفها عملية ت ثير تتحدد في المدى

الددذي يكون ايدده ال ددائددد قددادرا" على التد ثير في مرؤوس د د د د د د ديدده بددالطري ددة التي ت ود إلى تح يق او انادداز
االهداف المنشددودة وقدرة ال ائد بالت ثير في اآلخرين ت ون في

تمكنه من هذا الت ثير.

-2الايادة كسلوك :

تعتبر عملية القياده من أكثر العمليا

ددوء ما اتمتع به من سددما

شددتصددية

ت ثي اًر على السلوك التنظيمى ،فهى تمثر علد ددى دافعيد ددة االف د دراد

لد د د د د د د ددألداء واتااهاتهم النفسددية ور دداهم عن العمل ،وتعتبر القيادة محو اًر رئيسددياً للعالقه بين الرؤسدداء
والمرؤوسدين ،و

دمن هذا السدياق ف د عرفها )آل صدبرة( ب نها عملية سدلوكية تناز من ال ادة الذان

ارشدددون االخرين والذان بدورهم يصددفون صددفة الشددرعية على هذا السددلوك )آل صددبرة , (2016وهذا
يعنى أن ال ائد امثر فى أعضاء ماموعته بت ديم نفسه كنوذج لسلوك اياابى يحتذى بده ايظهدر تواف اً
بين أقواله وأفعاله ،وبمعنى م ارب أش ددار كال من ) (Davis & Newstonإلى أن القيادة هي عملية
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تفاعلية بين ال ائد ومرؤوسد دديه ،وبم تضد دداها ي وم ال ائد بتشد ددايع المرؤوسد ددين ومسد دداعدتهم على العمل
بحماس من أجل تح يق األهداف ).(Davis, 1988
فالقيادة بوصددفها سددلوكاً هي المحصددلة الطبيعية للتفاعل االجتماعي بين األفراد فالوجود المشددترك في
زمان ومكان واإد انتج عنه أن ابرز للوجود من ي وم بتوجيه األفراد وتنظيم شد د د د د د ددمونهم (ال حطاني،

. (2008

أن القيادة كسد د ددلوك تعمل على تح يق أهداف الاماعة وتماسد د ددكها وترابط أعضد د ددائها ،وذلت من خالل
المشدداركة في اتتاذ ال ار ار المتتلفة عند مواجهة المواقف المتعددة لمصددلحة الماموعة أو المنظمة،

لذلت فهي ال ت تصد د ددر على فرد واإد بل أنها مشد د دداركة فعالة ألعضد د دداء الاماعة طالما انهم يسد د ددعون

لتح يق أهداف مش د د د د ددتركة ( .)Shafique & Loo-See , 2018فالعالقة هي عالقة تفاعلية بين
ال ائد والمرؤوسين او يعالج هذا المدخل ال صور في المدخل السابق إيى التركيز كان منصبا" على
قدرة ال ائد في الت ثير في المرؤوسين في

وء ما يمتل ه من سما

شتصية تح ق له هذا الت ثير.

-3الايادة كعملية موقفية :

وقد اسد د د د د د ددهم فيدلر في تحليل الموقف اإلداري وذلت من خالل تحليل وت ييم ماموعة واسد د د د د د ددعة من
الد ارسددا  ،التي تناولت مو ددو القيادة اإلدارية ،والتي امتد
تركز كل الد ارس د د ددا

التي قام بها إول معرفة الس د د ددما

من عام  1951إتى عام  1967وقد

التي تحدد مدى الص د د ددالإية للقيادة ،ومدى

تغيير هذه السد د د ددما واختالفها تبعاً لتغير واختالف الموقف اإلداري ،وإول تحداد عناصد د د ددر الموقف
اإلداري التي تمثر في مالئمة وعدم مالئمة النمط القيادي للموقف اإلداري المسد د د د د د ددتتدم ايه .و على
أثر االنت ادا

التي وجهت لمدخل الس د د ددما

والمدخل الس د د ددلوكي في القيادة اإلدارية ظهر اتااه جداد

يعالج ال صور في االتااهين ساب ين الذكر من خالل التسليم ب همية العوامل المتصلة بالموقف الذي

تمارس ايه القيادة وأثر هذه العوامل في فعالية القيادة ووفق هذا التصد د د د د د ددور ارى )المعيوف( القيادة
ب نها عملية ت ثير في نشدداطا

أفراد الاماعة نحو تح يق األهداف في موقف محدد بذاته )المعيوف،

 (2018فالموقف ايه من العناصر المتتلفة التي تتطلر قيادة معينة وإلى ال ائد الناجح فد د ددي موقد د ددف

معين ليس بالضدرورة أن يكدون قائدداً فدي كدل المواقف ).) Halloran, 1999
فددالقيددادة اإلداريددة ال فمة وف داً للمدددخددل الموقفي ياددر أن ت ون قددادرة على فهم الموقف من اتادداهددا

متتلفة وأن ت ون قادرة على تحداد العوامل وثي ة الص د د ددلة بالموقف مما يس د د دداعدها في تحداد الموقف
بدقة و و وح من أجل أن ت ون ق ارراتها المتتدذة لمعالادة ذلت الموقف ق ار ار صائبة & (Nawaz

) . Khan, 2016

72

2020

ومن مالإظ للمفاهيم التي ورد

للقيادة بوصد د د د د د ددفها عملية موقفيه يمكن ال ول ب ن العملية القيادية

تت لف من ثالثة عناصر رئيسية هي :
 -1ممي از

االتبا

 -2ممي از

ال ائد

 -3ممي از

الموقف ،إيددى لهددا أهميددة كبيرة وأن ال ددائددد يكون ندداجح داً عندددمددا ت ون ممي ازتدده أو

صفاته مالئمة لمتطلبا

او ممي از

الموقف .

-4الايادة كعملية تفاعلية :
أن االنت ادا

التي وجهة إلى المفاهيم الس د د د د دداب ة في تفس د د د د ددير عملية القيادة أدى إلى ظهور المدخل

التفاعلي إيى يعرف ( ال ريوني ) القيادة وف اً لهذا المدخل ب نها محصلة تفاعل بين مواقف تستدعي
االبت ار وبين مها ار

إنس د د د ددانية قادرة على التفاعل مع هذه المواقف وعليه فالقيادة هي إص د د د دديلة كل

هذه المتغي ار ( ال ريوني. )2003 ،
اما ) (Mcgregorف د عرفها ب نها عالقة مركبة بين متغي ار
واتااها

وإاجا

وسدما

عدادة إددها بس ددما

ال ائد والم ددوقف

اإلبدا وخصائص المنظمة ( هيكلها ،اهدافها ،طبيعة األعمال المطلوب

أدائها) والمتغي ار االقتصادية واالجتماعية والسياسية ).(Mcgregor, 1999
اتضد د د د ددح مما ت دم أن القيادة اإلدارية باعتبارها عملية تفاعلية بمعنى أن التفاعل بين سد د د د ددما
وس د ددما

ال ائد

المرؤوس د ددين وخص د ددائص المنظمة وطبيعة الموقف هو الذي ابرز لنا ال ائد ،باإل د ددافة إلى

وجود قواسم مشتركة بين المفاهيم الساب ة إول المفهوم التفاعلي للقيادة أهمها -:
 -1وجود قائد يمتلت صفا

ومها ار وقد ار

علمية وع لية وبدنية.

 -2وجود هدف أو ماموعة أهداف مشتركة يسعي الاميع إلى تحقي ها.
 -3وجود مرؤوسين م تنعين باألهداف والمشتركا

ايما بينهم وبين القيادة والتنظيم.

 -4ارتبط نااح القيادة بالموقف وطاعة مرؤوسين و مها ار
 -5نتاج تفاعلي ذو ت ثير تبادلي بين ال ائد وجماعا

ال ائد و و وح الهدف.

العمل فالقيادة إصيلة جهودهم .

 -6وجود موقف أو ظرف معين امدى ال ائد و مرؤوسين ايه وظائفهم.
 -7إتبا أسالير التحفيز المتتلفة لتح يق األهداف.
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اإلطار العملي للدراسة
أولا  :تحليل البيانات :
يس د ددعى الباإثان من خالل تحليل البيانا
الد ارسدد د د ددة ايما اتعلق بمتغي ار

ومناقش د ددة النتائج إلى إظهار مس د ددتويا

إجابا

أفراد عينة

البحى التي جرى تناولها ،وتحقي اً لهذا الغرض تم اسدد د د ددتتدام األدوا

اإلإصائية المناسبة مثل (األوساط الحسابية واالنحرافا

المعيارية)

عرض نتائج الدراسة :

ل د تم اسد د د ددتتراج الوسد د د ددط الحسد د د ددابي واالنحراف المعياري لوصد د د ددف إجابا

أفراد العينة نحو الف ار

المو حة بالادول أدناه :
جدول ( /) 1نتائج اإلحصاء الوصفي
العبارة

االنحراف
الوسططططط
الحسابي المعياري

مكونات إدارة المعرفة
Q1
Q2

Q3
Q4

Q5
Q6

Q7
Q8

Q9
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 .5العالقات
أساهم في بناء عالقات وثيقة مع زمالئي والعاملين تحت اشرافي.
أهتم بالمشتتتاركة في البرامل التدريبية الخاصتتتة بمجال العمل المصتتترفي
وتطوير عالقاتي الثقافية .
 .6التقنيات
ا سعى إلى تحديث ا ساليب العمل من خالل ادخال تقنيات جديدة ومتطورة
في العمل المصرفي.
اعمتتتل على تحفيز زمالئي على االطالع وتبتتتادل المعلومتتتات المتعلقتتتة
بالتقنيات الحديثة في المجال
المصرفي .
 .7الثقافة
اشتتتتتتجع االفراد العاملين تحت أشتتتتتترافي على ابداء افكارهم واقتراحاتهم
لتطوير العمل .
استتعى إلى استتتقطاب واستتتخدام المو فين الذين يتمتعون بمؤهالت عالية
وثقافة جيدة .
 .8التنظيم
يوفر المصرف وحدة إدارية متخصصة تجهز االقسام المختلفة بالبيانات
والمعلومات الحاسوبية الضرورية .
يعمل في إدارة الحاستتتب اآللي بالمصتتترف كادرا ً متخصتتتصتتتا ً يقوم على
خدمة االقسام المختلفة .
عمليات القيادة اإلدارية
 .9القدرة في التأثير باآلخرين
يستتتتتتتجيتب األفراد العتاملين تحتت اشتتتتتترافكم لكتافتة األوامر والتعليمتات
الصادرة من قبلكم .

3.960
4.135

1.107
0.976

4.210

0.852

4.326

0.857

4.235

0.863

4.251

0.670

4.176

0.813

4.276

0.785

4.153

0.770
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Q10

Q11
Q12

Q13

Q14

Q15
Q16

يستتتتتتعى األفراد العاملين إلنجاز المهام وتحقيق األهداف المرستتتتتتومة من
قبلكم بقناعة تامة .
 .10السلوك القيادي
يعد الفهم المشترك بينكم وبين مرؤوسيكم أساس النجاح وتحقيق األهداف
.
اعمل على النظر للمرؤوستتتتتين كفريق عمل استتتتتتمد منه القدرة في اتخاذ
القرارات .
 .11القيادة الموقفية
اعمتتل على تعتتديتتل القرارات اإلداريتتة المتختتذة من قبلي كلمتتا تغيرت
الظروف وبما يواكب تلك
التغيرات .
يقابل أي تغيير في قراراتي المتخذة استتتتتتتجابة وتنفيذ فوري من األفراد
العاملين تحت إشرافي .
 .12القيادة التفاعلية
ً
أسعى إلى اتخاذ القرارات المدروسة آخذا بعين االعتبار قدرات المصرف
المالية والبشتتتتتترية والتنظيمية وأهدافه العامة و روفه القائمة على حد
سواء .
يح صل القرار المدروس وفق االعتبارات المذكورة آنفا ً على دعم وإ سناد
األفراد العاملين .

4.153

0.834

4.351

0.5797

4.210

0.649

4.276

0.717

4.126

0.686

4.276

0.678

4.300

0.677

ثانيا – اختبار الفرضيات وتحليل النتائج :

الختبد د د د د ددار الفر د د د د د ددية الرئيسد د ددية ،تد د ددم اسد د ددتتدام اختبد د ددار االنحد د دددار التطد د ددي البسد د د د د دديط(sample-
)Regressionللتح ق من أثر بعض مكونا

إدارة المعرفة على القيادة اإلدارية في مصد د د د د د ددرف

الصحارى.
 -1اختبار الفرضية الفرعية األولى المنبثقة من الفرضية الرئيسة :
ال تمثر مكونا

إدارة المعرفة ( العالقا  ،الت نيا  ،الث افة ،والتنظيم ) في ال درة على الت ثير

باآلخرين.
جدول رقم ( )2أثر بعض مكونات إدارة المعرفة على التأثير باآلخرين
المتغير المعتمد
التأثير باآلخرين

المتغيرات
المستقلة
 العالقات التقنيات الثقافة -التنظيم

مستوى الداللة
قيمة )(P
0.040
0.001
0.084

معامل التحديد
)( R2
%12.8
%26.5
%7.1

قيمة ))F
المحسوبة
6.05
14.01
3.50

0.007

%17.6

8.73
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نوع األثر
معنوي
معنوي
غير
معنوي
معنوي
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من خالل الادددول رقم ( )2أظهر نتددائج االختبددار أن هندداك عالقددة أثر معنويددة بين العالقددا

وقدرة القيادة في الت ثير باآلخرين ،بمسد د د د د د ددتوى داللة ( )0.040وكانت قيمة معامل التحداد )(R2
لهذه العالقة ( )%12.8وبلغت قيمة ( )Fالمحسوبة ( )6.05وهي اكبر من قيمتها الادولية ،مما
يش د د د د دير إلى قدرة ال ائد في الت ثير في مرؤوسد د د د دديه من خالل بناء عالقا

وثي ة مع العاملين تحت

إشد د د درافه ،وكذلت من خالل االهتمام بالمش د د دداركة في البرامج التدريبية التاص د د ددة بالعمل المصد د د درفي

وتطوير عالقاته الث ااية مرؤوسد د د دديه ومع زمالئه ،كما أظهر النتائج ب ن هناك عالقة أثر معنوية
بين الت نيا

وقدرة القيادة في الت ثير باآلخرين ،بمسد د د د د د ددتوى داللة ( )0.001وكانت قيمة معامل

التحددادد ( )R2لهدذه العالقدة ( )%26.5وبلغدت قيمدة ( )Fالمحسد د د د د د ددوبدة ( )14.01وهي اكبر من
إداثة ،و التواص د د د ددل من خالل غرف فرق

قيمتها الادولية ،مما يش د د د ددير إلى أن اس د د د ددتتدام ت نيا

العمل بالمص د د درف و إعطاء الفرصد د ددة لاميع الموظفين للمشد د دداركة في إبداء الرأي وت ديم م ترإا
جميعها تس دداهم في نااح إدارة المعرفة من خالل خلق البيئة المناسددبة التي تشدداع على المشدداركة
في المعرفددة وبددالتددالي ال دددرة في الت د ثير بدداآلخرين ،كمددا أظهر النتددائج ب د ندده ال توجددد عالقددة أثر

معنوية بين الث افة وقدرة القيادة في الت ثير باآلخرين أي أن العالقة كانت غير معنوية بمسد د د د د د ددتوى
داللددة ( )0.084وكددانددت قيمددة معددامددل التحددداددد ( )R2لهددذه العالقددة ( )%7.1وبلغددت قيمددة ()F

المحسددوبة ( )3.50وهي اصددغر من قيمتها الادولية ،مما يشددير إلى الضددعف الشددداد الذي تعانى
منه ث افة المص رف المبحوث وتبين أن ا عدددددف إل دددددددددة في هذه المكونا
بشرية متتصصة في إدارة المعرفة اتمتعون بممهال

هي قلة وجود موارد

عالية وث افة جيدة ،أي بمعنى أن المصرف

عليه أن يحصن نفسه وموارده البشرية ث ااياً ،باإل افة إلى أن النتائج بينت ب ن هناك عالقة أثر
معنوية بين التنظيم وقدرة القيدادة في التد ثير باآلخرين ،بمسد د د د د د ددتوى داللة ( )0.007وكانت قيمدة
معامل التحداد ( )R2لهذه العالقة ( )%17.6وبلغت قيمة ( )Fالمحسد د د د د د ددوبة ( )8.73وهي اكبر
من قيمتها الادولية ،مما يشد د ددير إلى قدرة القيادة في الت ثير باألخرين من خالل وجود وإدة إدارية

متتصصة تاهز األقسام المتتلفة بالبيانا

والمعلوما

الضد د د د ددرورية كذلت وجود فريق عمل منظم يسد د د د دداهم في إنااز المهام التاصد د د د ددة باألقسد د د د ددام داخل
المصد د د د د د ددرف ،وألجل اختبار قوة ت ثير كل من ( العالقا

والت نيا

والتنظيم ) في قدرة القيادة في

الت ثير باآلخرين ،جر المعالاة باس د د د ددتتدام أنموذج )  ( Stepwiseوقد أو د د د ددحت النتائج ب ن
الت نيا

العالقا
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لها اقوى درجة ت ثير معنوية في قدرة القيادة في الت ثير باآلخرين ومن ثم التنظيم ومن ثم
تباعاً.
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والت نيا

من خالل ما ت دم اتم رفض فر ددية العدم هذه وقبول الفر ددية البدالة أي ( تمثر العالقا

والتنظيم في قدرة القيادة في الت ثير باآلخرين ) كما ويتم قبول فر د ددية العدم ورفض الفر د ددية البدالة
أي ( ال تمثر الث افة في قدرة القيادة في الت ثير باآلخرين ).

ومن المالإظ أن فعالية القيادة بوصد د د د د د ددفها عملية ت ثير تتحدد في المدى الذي يكون ايه ال ائد قاد اًر
على الت ثير في مرؤوسد د د د دديه بالطري ة التي ت ود إلى تح يق أو إنااز األهداف المنشد د د د ددودة وقدرة ال ائد

بالت ثير في اآلخرين ت ون في

وء ما اتمتع به من سما

شتصية تمكنه من هذا الت ثير.

 -2اختبار الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة من الفرضية الرئيسة :
ال تمثر مكونا

إدارة المعرفة ( العالقا  ،الت نيا  ،الث افة ،التنظيم ) في السلوك القيادي.

جدول رقم ( )3أثر بعض مكونات إدارة المعرفة على السلوك الايادي
المتغير المعتمد

المتغيرات
المستقلة
 -العالقات

مستوى الداللة
قيمة )(P
0.389

معامل التحديد
)( R2
%1.8

قيمة ))F
المحسوبة
0.72

 -التقنيات

0.605

%0.6

0.26

 -الثقافة

0.426

%1.6

0.63

 -التنظيم

0.541

%1.0

0.37

* السلوك القيادي

نوع األثر
غير
معنوي
غير
معنوي
غير
معنوي
غير
معنوي

أظهر النتددائج من خالل اختبددار أثر(العالقددا  ،الت نيددا  ،الث ددافددة والتنظيم) في السد د د د د د ددلوك القيددادي
بمصد ددرف الصد ددحارى إلى أنه ال توجد عالقة اثر معنوية بين العالقا و السد ددلوك القيادي ،بمسد ددتوى
داللة ( )0.389وكانت قيمة معامل التحداد ) (R2لهذه العالقة ( )%1.8وبلغت قيمة ( )Fالمحسوبة
( ) 0.72وهي اصد د د د د د ددغر من قيمتها الادولية ،كما بينت النتائج ب نه ال توجد عالقة اثر معنوية بين
الت نيا و الس ددلوك القيادي بمس ددتوى داللة ( )0.605وكانت قيمة معامل التحداد ( )R2لهذه العالقة
( )%0.6وبلغت قيمة ( )Fالمحسد د ددوبة ( )0.26وهي اصد د ددغر من قيمتها الادولية ،كما بينت النتائج
ب نه ال توجد عالقة اثر معنوية بين الث افة و السد د د د د د ددلوك القيادي أي أن العالقة كانت غير معنوية
بمس د ددتوى داللة ( )0.426وكانت قيمة معامل التحداد ( )R2لهذه العالقة ( )%1.6وبلغت قيمة ()F
المحس د د ددوبة ( )0.63وهي اص د د ددغر من قيمتها الادولية ،باإل د د ددافة إلى أن النتائج بينت عدم وجود
عالقة اثر معنوية بين التنظيم و السد د د د د د ددلوك القيادي بمسد د د د د د ددتوى داللة ( )0.541وكانت قيمة معامل
التحداد ( )R2لهذه العالقة ( )%1.0وبلغت قيمة ( )Fالمحس د د ددوبة ( )0.37وهي اص د د ددغر من قيمتها
الادددوليددة ،وألجددل اختبددار قوة تد ثير كددل من ( العالقددا والت نيددا والتنظيم والث دافددة ) في السد د د د د د ددلوك
القيادي.

2020

77

و من خالل نتائج التحليل اتبين أن السددلوك القيادي لم ات ثر بمكونا
ذلت يعود إلى النظرة الت ليدية السائدة عند القيادا
من خالل ما ت دم من نتائج االختبار تم إثبا

إدارة المعرفة ولعل السددبر في

اإلدارية في المصرف.

صد د د ددحة الفر د د د ددية المذكورة إيى تم رفض الفر د د د ددية

البدالة وقبول فر ية العدم أي ال تمثر (العالقا  ،الت نيا  ،الث افة ،التنظيم) في السلوك القيادي
 -3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة من الفرضية الرئيسة :
ال تمثر مكونا

إدارة المعرفة (العالقا  ،الت نيا  ،الث افة ،التنظيم) في القيادة الموقفية

جدول رقم ( )5أثر بعض مكونات إدارة المعرفة على الايادة الموقفية
المتغير المعتمد

المتغيرات
المستقلة
 -العالقات

مستوى الداللة
قيمة )(P
0.275

معامل التحديد
)( R2
%3.1

قيمة ))F
المحسوبة
1.24

 -التقنيات

0.711

%0.2

0.11

 -الثقافة

0.750

%0.2

0.08

 -التنظيم

0.975

%0.0

0.00

* القيادة الموقفية

من خالل اختب ددار أثر مكون ددا

نوع األثر
غير
معنوي
غير
معنوي
غير
معنوي
غير
معنوي

إدارة المعرف ددة (العالق ددا  ،الت ني ددا  ،الث دداف ددة ،التنظيم) في القي ددادة

الموقفية ،أشد د د د د د ددر نتائج االختبار ب نه ال توجد عالقة أثر معنوية بين العالقا

و القيادة الموقفية

بمسد د د ددتوى داللة ( )0.275وكانت قيمة معامل التحداد ) (R2لهذه العالقة ( )%3.1وبلغت قيمة ()F
المحسوبة ( )1.24وهي أصغر من قيمتها الادولية ،كذلت ال توجد عالقة أثر معنوية بين الت نيا

و

القيادة الموقفية بمسد د د د د د ددتوى داللة ( )0.711وكانت قيمة معامل التحداد ( )R2لهذه العالقة ()%0.2

وبلغت قيمة ( )Fالمحسددوبة ( )0.11وهي أصددغر من قيمتها الادولية ،كما بينت النتائج ب نه ال توجد
عالقة أثر معنوية بين الث افة و القيادة الموقفية أي أن العالقة كانت غير معنوية بمسد د د د د د ددتوى داللة

( )0.750وكانت قيمة معامل التحداد ( )R2لهذه العالقة ( )%0.2وبلغت قيمة ( )Fالمحسد د د د د د ددوبة
( )0.08وهي أصددغر من قيمتها الادولية ،باإل ددافة إلى عدم وجود عالقة أثر معنوية بين التنظيم و
القيادة الموقفية بمسد د د د د د ددتوى داللة ( )0.975وكانت قيمة معامل التحداد ( )R2لهذه العالقة ()%0.0

وبلغت قيمة ( )Fالمحسد د ددوبة ( )0.00وهي أصد د ددغر من قيمتها الادولية ،مما يشد د ددير إلى أن مكونا
إدارة المعرفة ليس لداها أثر على القيادة الموقفية في مصددرف الصددحارى ،ولعل السددبر في ذلت يعود
إلى عدددم وجود قيددادا
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متتلفة و العمل على تعدال ال ار ار اإلدارية المتتذة كلما تغير الظروف وبما اواكر تلت التغي ار ،
وبالتالي ياد صد د د د ددعوبة في تنفيذ ال ار ار

المتتذة وعدم االسد د د د ددتاابة الفورية من قبل األفراد العاملين

تحت إشرافه.
و من خالل ما ت دم من نتائج تم إثبا

ص د د د ددحة الفر د د د ددية المذكورة إيى تم رفض الفر د د د ددية البدالة

وقبول فر ددية العدم أي ال تمثر (العالقا  ،الت نيا  ،الث افة ،التنظيم) في القيادة الموقفية بالمصددرف

المبحوث.
 -4اختبار الفرضية الفرعية الرابعة المنبثقة من الفرضية الرئيسة :
ال تمثر مكونا

إدارة المعرفة (العالقا  ،الت نيا  ،الث افة ،التنظيم) في القيادة التفاعلية.

جدول رقم ( )6أثر بعض مكونات إدارة المعرفة على الايادة التفاعلية
الططمططتططغططيططرات مستوى الداللة
قيمة )(P
المستقلة
0.879
 -العالقات

المتغير المعتمد

معامل التحديد
)( R2
%0.1

قيمة ))F
المحسوبة
0.02

* القيادة التفاعلية
 -التقنيات

0.943

%0.0

0.01

 -الثقافة

0.492

%1.4

0.51

 -التنظيم

0.482

%1.5

0.55

نوع االثر
غير
معنوي
غير
معنوي
غير
معنوي
غير
معنوي

أظهر نتائج التحليل اإلإص د د د ددائي وكما هو مبين في الادول رقم ( )6عدم وجود عالقة معنوية بين
بعض مكونددا

إدارة المعرفددة و القيددادة التفدداعليددة ،إيددى أظهر النتددائج ب د ندده ال توجددد عالقددة أثر

معنوية بين العالقا

و القيادة التفاعلية بمسد د ددتوى داللة ( )0.879وكانت قيمة معامل التحداد )(R2

لهذه العالقة ( )%0.1وبلغت قيمة ( )Fالمحسدوبة ( )0.02وهي أصدغر من قيمتها الادولية ،وبينت
النتائج ب نه ال توجد عالقة أثر معنوية بين الت نيا

و القيادة التفاعلية بمسد د د د د د ددتوى داللة ()0.943

وكانت قيمة معامل التحداد ( )R2لهذه العالقة ( )%0.0وبلغت قيمة ( )Fالمحس د د ددوبة ( )0.01وهي
أصد د د د د د ددغر من قيمتها الادولية ،كما بينت النتائج ب نه ال توجد عالقة أثر معنوية بين الث افة و القيادة

التفاعلية أي أن العالقة كانت غير معنوية بمسد د د د د د ددتوى داللة ( )0.492وكانت قيمة معامل التحداد
2020
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( )R2لهذه العالقة ( )%1.4وبلغت قيمة ( )Fالمحسددوبة ( )0.51وهي أصددغر من قيمتها الادولية،

باإل د ددافة إلى أن النتائج بينت عدم وجود عالقة أثر معنوية بين التنظيم و القيادة التفاعلية بمسد ددتوى
داللة ( )0.482وكانت قيمة معامل التحداد ( )R2لهذه العالقة ( )%1.5وبلغت قيمة ( )Fالمحسوبة
( )0.55وهي أصددغر من قيمتها الادولية ،ولعل السددبر في ذلت ارجع إلى عدم التفاعل بين سددما
ال ائد وسما

المرؤوسين وخصائص المصرف وطبيعة الموقف.

من خالل ما ت دم من نتائج تم إثبا

صددحة الفر ددية المذكورة إيى تم رفض الفر ددية البدالة وقبول

فر د د د د د د ديدة العددم أي ال تمثر بعض مكونا

القيادة التفاعلية بالمصرف المبحوث.

 -4اختبار الفرضية الرئيسة :
ال تمثر مكونا

إدارة المعرفة (العالقا  ،الت نيدا  ،الث دافة ،التنظيم) في

إدارة المعرفة في عمليا

القيادة اإلدارية بمصرف الصحارى.

جدول رقم ( )7أثر بعض مكونات إدارة المعرفة على عمليات الايادة اإلدارية
المتغير المعتمد

المتغيرات المستقلة

* مكونات إدارة
المعرفة

عمليات القيادة
اإلدارية

مستوى الداللة
قيمة )(P
0.135

معامل التحديد
) (R2
%5.6

جرى اختبار الفر ية الرئيسة من خالل اختبار أثر بعض مكونا

قيمة ))F
المحسوبة
2.33

غير
معنوي

إدارة المعرفة في عمليا

اإلداريددة ،إذ بينددت نتددائج االختبددار اندده ال توجددد عالقددة أثر معنويددة بين بعض مكونددا

وعمليا

نوع االثر

القيادة

إدارة المعرفددة

القيادة اإلدارية ،أي أن العالقة كانت غير معنوية بمسد د د د ددتوى داللة (  )0.135وكانت قيمة

معامل التحداد ( )R2هي ( )%5.6وبلغت قيمة ( )Fالمحس د د د ددوبة ( )2.33وهي اص د د د ددغر من قيمتها
الادولية ،وألجل ذلت تم قبول فر د د ددية العدم و رفض الفر د د ددية البدالة أي ( ال تمثر بعض مكونا
إدارة المعرفة في عمليا
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النتائج والتوصيات
اول – النتائج :

 -1امدي تطوير العالقدا

التي تعتبر واإددة من مكوندا

إدارة المعرفدة إلى زيدادة قددرة القيدادة في

التد ثير بداآلخرين ،اذ ان مس د د د د د د دداهمددة ال ددائدد اإلداري في بندداء وإدامدة عالقدا

وثي ددة مع زمالئده

واألفراد العاملين واهتمامه بالمش د د د د د دداركة في الممتم ار والبرامج التي تعمل على تطوير عالقاته
الث ااية تمدي إلى زيادة اسد د د د د د ددتاابة األفراد العاملين ألوامره وتعليماته وسد د د د د د ددعي األفراد العاملين
النااز المهام وتح يق األهداف المطلوبة .

 -2يعد إدخال ت نيا

جدادة في األجهزة وتحداى أسد ددالير العمل من قبل ال ائد اإلداري وعمله في

تحفيز زمالئه على االطال وتبادل المعلوما

المتعل ة بالت نيا

الحداثة السد د د د د دديما في تحداى

المنظومة المصددراية واإداً من اقوى مكونا
قد ار ال ائد وبالتالي يعمل المرؤوسد ددين إلى تنفيذ تعليماته وإنااز كافة المهام المناطة بهم بكل
إدارة المعرفة التي تسدداهم ب وة في تحسددين وتعزيز

قناعة.
 -3إن توفر وإدددة إداريددة تعمددل على تاهيز متتلف أقس د د د د د د ددام المصد د د د د د ددرف بددالبيددانددا

والمعلومددا

الحاسوبية المطلوبة وتوظيف موارد بشرية متتصصة تمتلت مها ار وتساهم في إنااز أنشطة
هذه الوإدة بكفاءة من شد د د د نه أن ادعم قدرة ال ادة اإلداريين في المص د د ددرف على اتتاذ ال ار ار

وتحداد األهداف المناسبة والتي ي تنع األفراد العاملين بدقتها و واقعيتها ويستايبون إلى تنفيذها
وتحقي ها .
 -4يعتبر تطوير ث افة المرؤوسددين واالسددتفادة منها في إنااز األنشددطة ام أر مهماً لص د ل شددتصددية
المرؤوسين انفسهم ،إال انه ال يساهم في زيادة قدرة قادتهم اإلداريين في الت ثير بهم .

 -5ال توظف مكونا

إدارة المعرفة ( العالقا  ،الت نيا  ،التنظيم ،الث افة ) في تطوير وتحسد د د د ددين

أنش د ددطة وعمليا

ال ادة اإلداريين والمتعل ة بالس د ددلوك القيادي والقيادة الموقفية والقيادة التفاعلية

ال سيما في ماال العمل المصرفي ،وهذا ما أفرزته نتائج الدراسة الحالي.
 -6ارجع عدم اسد د د د د د ددتثمار بعض مكونا
تطوير عمليا

إدارة المعرفة (العالقا  ،الت نيا  ،التنظيم ،الث افة) في

ال ادة اإلداريين بالمص ددرف والمتعل ة بالس ددلوك القيادي والقيادة الموقفية والقيادة

التفدداعليددة ،بس د د د د د د دبددر انهم اركزون في ماددال عملهم وقيددادتهم على األمور الفنيددة البحتددة عنددد

مزاولتهم لتلت العمليا

اإلدارية.
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ثانيا – التوصيات :
في ضــوء ما تم التوصــل إليه من اســتنتاجات ،يمكن أن يتقدم الباحثان بعدد من التوصــيات وعلى

النحو اآلتي :

 -1اوصددي الباإثان القيادا

اإلدارية بالمصددرف بتطوير عالقاتهم الث ااية واالجتماعية مع زمالئهم

والعاملين تحت إشد د درافهم من خالل المش د دداركة في الممتم ار والبرامج التطويرية التي تنمي ث افة
ال ادة؛ ألن ذلت من ش نه أن يساهم في تحسين قدراتهم القيادية والت ثيرية ويسهل قيادتهم للموارد
البشرية .

 -2ي ترح الباإثان على قيادا

المصددرف بمتابعة االطال على متتلف الت نيا

الحداثة في ماال

العمل المصدرفي واالسدتفادة منها وإدخالها في العمل المصدرفي ؛ ألجل تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم

في قيادة إداراتهم بصورة افضل .

 -3ي ترح الباإثان قيام القيادا
والت ني ددا

اإلدارية بالمص د د د د ددرف باس د د د د ددتثمار مكونا

إدارة المعرفة ( العالقا

والث دداف ددة والتنظيم ) وع دددم إهم دداله ددا والتركيز على الاوان ددر الفني ددة ف ط في ما دداال

وأنشد د د ددطة القيادة اإلدارية ال سد د د دديما تلت المتعل ة بالتصد د د ددرفا

القيادية المتبعة والمواقف القيادية

الظراية واألنشطة القيادية التفاعلية ؛ الن ذلت يمكن أن يساهم في تطوير قدراتهم القيادية.
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تأثير الﺟماعات المرﺟعية على القرار الﺷرائي
دراسة ميدانية علي سوق أبو سليم للمالبس
د.محمد ابوبكر عثمان الحضيري – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة الزيتونة
د.صالح العايلى صالح ميالد – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني وليد
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلي معرفة مدي ت ثير الجماعا المرجعية على قرار شراء المالبس بالنسبة

للزبون في سوق أبو سليم للمالبس .إيى تم استتدام استبيان ات ون من  20عبا ةر تم توزيعه علي عينه عر ية عددها 73
مفرده .وتوصل البحى إلي ماموعة من النتائج أهمها وجود عالقة ذا

داللة إإصائية بين األسرة وعملية اتتاذ

قرار الشراء في سوق أبو سليم للمالبس كما أثبتت الدراسة أن ( )%41من التغي ار
اتتاذ قرار الشراء ترجع إلي عالقة األسرة .وان ( )%76من التغي ار

تعود إلى عالقة األصدقاء وأن ( )%74من التغي ار
العمل .كما أكد

نتائج الدراسة على أن الاماعا

الحاصلة في

الحاصلة في اتتاذ قرار الشراء

الحاصلة في اتتاذ قرار الشراء تعود إلى زمالء
المرجعية تلعر دو اًر ممث اًر في ق ار ار

شراء

المالبس وبتاصة عالقة األصدقاء ،مما ابرز الناإية السلوكية لدى أفراد العينة من إيى االهتمام
بنظرة األصدقاء ،وهذا يساعد المسوقين على التركيز على هذا المتغير عند القيام بالترويج ،ونظ اًر

للتبرة ال ليلة لصغار السن ابرز لداهم ت ثير الاماعا المرجعية على ق ارراتهم الشرائية للمالبس بشكل

أكبر من كبار السن.وتوصي الدراسة محال

وشركا

المالبس اعتبار الاماعا

المرجعية عامل

مهم في اتتاذ قرار الشراء .إ افة أنه من الضروري أن تتولي األسواق بتتطيط وتنفيذ مزيج تروياي
عملي ومدروس و رورة التركيز علي عالقة األصدقاء بشكل كبير في الحمال التروياية التي تعتمد
علي الاماعا

المرجعية كونها األكثر ت ث ار عند اتتاذ قرار الشراء .كذلت تفعيل ث افة اتتاذ قرار

الشراء بين المستهل ين والتنبيه للعناصر التي يمكن أن تمثر فيهم .وإجراء دراسا

أخرى أكثر عم ا

اراعي فيها العوامل األخرى مثل السن والحالة االجتماعية والمستوي التعليمي وأثر وسائل التواصل
االجتماعي علي الاماعا

المرجعية.

الكلمات الدالة  :الاماعا

المرجعية  -اتتاذ قرار الشراء  -السلوك الشرائي – األصدقاء.
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المقدمة

تمثل الاماعا

واألسر في كافة الماتمعا

المرجعية إإدى العوامل الهامة والممثرة على السلوك االستهالكي لألفراد

اإلنسانية .ذلت ألن عملية الفهم والتنبم بالسلوك أو المواقف التي ابرزها

األفراد قد ت ون من خالل التعرف على الاماعا

التي ات ثرون بها سواء أكانت هذه الاماعا

رسمية أو غير رسمية (عبيدا .) 2008،فاإلنسان بطباعته في أي زمان ومكان ات ثر باألشخاص

المإاطان به واؤثر فاهم وارجع السبب في ذلك لكون اإلنسان كائن اجتماعي ت وم إااته على التفاعل

والتواصل مع اآلخران والبي إاجاته ورغباته في كثار من األإاان باالعتماد علاهم فهو استمد قامه
وعاداته من خالل التعلم والتفاعل مع اآلخرين ،وبناءاً عليه ،فإن فهم طبيعة التفاعل الذي يحدث
وباستمرار بين الفرد وبيئته المحيطة به ،يساعد وبدرجة كبيرة رجال التسويق في بناء استراتياياتهم
التسويقية والتروياية الهادفة لت وين انطباعا ومشاعر ومعت دا واتااها اياابية ذا صلة فعلية
القيمة لدى المستهلت المستهدف .وتادر اإلشارة هنا إلى أن ت ثير الاماعا

بالمنظوما

المرجعية،

وخاصة غير الرسمية منها.
ولذا فإن الجماعا

المرجعاة تشكل له ال اعدة األساساة التي استند علاها وارجع إلاها في

كثار من الممارسا التي ا وم بها ،فمن خالل الجماعا المرجعاة اتم ت اام سلوك الفرد واتجاهاته ،إاث
أن الجماعا

المرجعاة توفر له من خالل عملاة التنشئة االجتماعية عبر مفاهام وتراكم خبراتها ما

امكنه من اكتساب الخبرة ،كما توفر له المعلوما
الجماعا

الالزمة بإاث اتشكل نمط إدراكه ،وهذا اعني أن

المرجعاة تؤثر على الفرد في العداد من تصرفاته وسلوكااته ومن

منها سلوكه العشوائي،

وقد اكون ت ثار الجماعا المرجعاة بطرا ة ااجاباة أو سلباة على سلوك الفرد (اإمد شاكر.(2000،
فالجماعا

المرجعاة التي انتمي إلاها الفرد والتي تؤثر في سلوكه متعددة فمنها مجموعة المواجهة

المباش ةر والتي يسود فاها االرتباط الفعلي كاألس ةر ومنها جماعا

انتمي إلاها الشخص بصوةر ألاه بإكم

سنه أو مهنته أو ث افته أو و عه اإلجتماعي كاألصدقاء والزمالء والايران ومنها تلك التي اطمح أو
اتوقع الفرد األنتماء إلاها كالجماعا

الفكراة والفئا

االجتماعاة وأصإاب الرأي وبالرغم من أهماة

الجماعا المرجعاة في تإداد ال رار الشرائي إال أنها لاس الوإادة المؤثرة في هذا األخار فهناك عوامل
أخرى ال ت ل أهماة تؤثر في ال رار الشرائي للمستهلك ،فناد في كثير من األإاان بان المستهلك نفسه
ال اكون صاإب ال رار ،بإاث اتطلب ذلك منه جمع المعلوما المطلوبة من مصادرها المختلفة ،واكون
للجماعا

المرجعاة األثر الكبار في تصواب ال رار الشرائي للمستهلك (تيسيرالعالق )2001،وبذلت

ت تي هذه الدراسة إلى تحداد أهمية وأنوا الاماعا
للمستهلت في سوق أبي سليم للمالبس.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
إن ال رار الشرائي لدى المستهلت ات ثر بعدة عوامل ونشاطا
عوامل داخلية قد تتمكن الشركا

ت وم بها الشركا

وهي إما أن ت ون

من السيطرة عليها واستتدام هذه العوامل لصالحها ،أو عوامل

خارجية تمثر على ال رار الشرائي لدى المستهلت مثل العوامل السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والتي يصعر على الشركا أن تسيطر عليها .وبالتالي يار على الشركا معرفة وفهم هذه العوامل
وكيفية الحد منها أو توظيفها لصالحها .

ومن خالل الزيا ار الميدانية إلى سوق أبوسليم للمالبس ،ومن خالل المالإظا
إدارة السوق ت تي دراسة ت ثير الاماعا

المستمدة عن كيفية

المرجعية على اتتاذ ال رار الشرائي تحداداً في سلعة

المالبس ،وكيفية التعامل مع هذا الت ثير ايما يفيد المسوقين في العملية التسويقية .وعليه يمكن إل
مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن السمال التالي:
هل هناك عالقة بين الاماعا

المرجعية وإتتاد قرار الشراء في سوق أبو سليم للمالبس ؟

واتفر منها األسئلة الفرعاة التالاة :
-

كيف تؤثراألسره في اتتاذ قرار الشراء؟

-

كيف اؤثر األصدقاء في اتتاذ قرار الشراء؟

-

ما مدى ت ثير زمالء أو جماعة العمل في اتتاذ قرار الشراء؟

فرضيات الدراسة
الفر ية الرئيسية  -:هناك عالقة ذا داللة إإصائية بين الاماعا المرجعية وقرار الشراء في سوق أبو سليم
للمالبس ،وتتفر منها الفر يا التالية:

 .1توجد عالقة إياابية ذا داللة إإصائية بين األسرة وقرار الشراء.
 .2توجد عالقة إياابية ذا داللة إإصائية بين األصدقاء وقرار الشراء.
 .3توجد عالقة إياابية ذا داللة إإصائية بين زمالء العمل أو جماعة العمل وقرار الشراء.
أهمية الدراسة وأهدافها

تظهر أهمية الدراسة من خالل تركيزها على واإده من أهم العوامل التارجية ،التي تمثر بشكل مباشر
في األفراد عند اتتاذ قرار الشراء ،أال وهي الاماعا
المرجعية من خالل ت وين القيم واالتااها

المرجعية .إيى يظهر ت ثير الاماعا

وأنماط الشراء لألفراد بشكل ال يمكن تااهله ولذلت يار

االهتمام بالاوانر االجتماعية  (Solomon, 2011)،والدور التي تلعبه الاماعا

المرجعية في

الت ثير على السلوك الشرائي ،لت ثيرها على المستهلت إيااباً أو سلباً على شراء سلعة معينة او عدم
2020
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شرائها .ولذلت تظهر أهمية هذه الدراسة بتحداد أثر الاماعا

المرجعية في اتتاذ ال رار الشرائي

تحداداً في سلعة المالبس ،باإل افة إلى تحداد دور العوامل الديموغرااية (مثل العمر والانس وغير
ذلت) في ت ثير الاماعا المرجعية على ال ار ار الشرائية .وكيفية التعامل مع ذلت ايما يفيد المسوقين
في العملية التسويقية.
نموذج الدراسة

تم تطوير نموذج الدراسة في

وء ما تم االطال عليه من الدراسا

الساب ة ،ايمثل المتغير التابع

في هذه الدراسة ال رار الشرائي ،في إين أن كالً من(ت ثير األسرة ،ت ثير األصدقاء،و ت ثير زمالء
العمل) هي المتغي ار

المست لة.

منهج الدراسة

تم استتدام المنهج الوصفي التحليلي وتصميم صحيفة استبيان خاصة لتاميع البيانا

تت ون من

( )20عبارة ،وت ونت عينة الدراسة من ( )73مفردة من الزبائن المترددان علي سوق أبو سليم
للمالبس ،وهي البيانا

التي تم عليها إجراء التحليل اإلإصائي با ستتدام الحزمة اإلإصائية

 SPSSلتحليل البيانا

واختبار الفر يا .

حدود الدراسة

الحدود المكانية:اقتصر الدراسة علي الزبائن المترددان علي سوق أبي سليم للمالبس بطرابلس.
الحدود الزمنية :تم إجراء الدراسة خالل النصف الثاني من العام 2020م.

التعريفات
 -السلوك الشرائي للمستهلك :هو عبارة عن نشاطا األفراد أثناء االختيار والشراء للسلع والتدما

من أجل إشبا ر با

وسد إاجا

المستهلت المطلوبة (الصميدعي ،اوسف.(2007 ،

 قرار الشراء :هو ماموعة من المراإل والتطواالسلع والتدما

التي ي وم بها المستهلت من أجل الحصول علي

التي تح ق له إشباعا لحاجاته ور باته.

 -الجماعة المرجعية :هي الاماعة التي تت ون من شتصين أو أكثر((Solomon, 2011إيى

يشترك أفراد الاماعة الواإدة بقيم أو أعراف أو سلوك معين ،وتامعهما عالقة معينة بحيى اتداخل
سلوك أعضاء الماموعة ،وتُستتدم هذه الاماعا
الشرائية وتشكيل مواقفهم وسلوكهم .

المرجعية كإطار مرجعي لألفراد في ق ارراتهم

 -إتخاد قرار الشراء :الشراء هو عبارة عن عملية الشراء أو عدم الشراء ( تيسير العاارمه.)2002،
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الد ارسات السابقة:
الدراسات العربية

 .1دراسة (محمد عمر عبد ال ادر الزعبى  :) 2009عن ت ثير الاماعا

المرجعية علي ال ار ار

الشرائية للمستهلت األردني في مدانة اربدإيى تم التعرض في هذه الدراسة ل رار الشراء لدي

المستهلت األردني والدور ال بير الذي تلعبه العالقا

الشرائي وهدفت هذه الدراسة إلي التطرق إلي مفاهيم ذا
وآليا

إتحادها وطرق ت وية وبيان أنوا الاماعا

االجتماعية في الت ثير علي ق ارره
عالقة بطبيعة ال ار ار

الشرائية

المرجعية التي تمثر علي ال رار الشرائي

للمستهلت وتحداد أنوا الت ثير ودرجة ت ثير كل منها للسلع مو ع الدراسة.

 .2دراسة (لمياء عامر :) 2006تعل ت بدراسة أثر السعر علي قرار الشراءإيى هدفت هذه
الدراسة علي التركيز علي مدخل التسعير علي أساس القيمة المدفوعة من طرف المستهلت
وإل اء الضوء علي الدراسا الحداثة المهتمة بإدراك المستهلت للسعر وإيضاح أنوا االختبا ار
التسويقية التسعيرية وأهميتها في فهم تصور المستهل ين لألسعار.
 .3دراسة (نظام موسي سويدان  ) 2009ت ثير ال لمة المنطوقة علي ال رار الشرائي للمستهلت
من إيى اختياره ووالءه للعالمة التاارية إيى هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي ت ثير

ال لمة المنطوقة علي قرار شراء المستهلت من إيى اختياره للعالمة التاارية ووالئه لها وايما
كان هناك اختالف في هذا الت ثير باختالف المتغي ار

الديموغرااية للمستهل ين.

الدراسات األجنبية

 .1دراسة ( Uchenna Cyril Eze 2012وأخرون) :تدور هذه الدراسة إول فهم دور
الاماعا

المرجعية النفعي إلتبا

ر با

اآلخرين النااز الاوائز أو اتفادى الع وبا

والسبر في ذلت أن بعض الشباب يشعر ب لة ث ة لت ييم قرار شرائهم مما ياعله يعتمد علي

النظائر لتحسين هذه العملية.
 .2دراسة ( )J.Turcinkova-J.Mooisidis 2012هدفت الدراسة إلي تحليل سلوك المستهلت
عند شراء واستعمال السلع وتحليل العوامل الممثرة علي سلوكه مركزة علي الاماعا

المرجعية إيى تلعر هذه الاماعا
الدراسة علي المراه ين.

دور مهم جداً في جعل واتتاذ قرار الشراء وركز هذه

 .3دراسة ) آرليت  ( 2000والتي هدفت إلى التعرف إلى اتااها

ربا

البيو الفلسطينيا

في

الضفة الغربية نحو المالبس النسائية الااهزة المحلية م ارنة بمثيالتها المستوردة من الدول
األجنبية .وخلصت الدراسة إلى أن الاماعا

المرجعية تمثر في اتااها
2020

ربا

البيو
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الفلسطينيا نحو المالبس النسائية المحلية م ارنة بمثيالتها المستوردة .وتمثر كذلت في المكون

اإلدراكي والشعوري التااهاتهم نحو المالبس النسائية المحلية م ارنة بمثيالتها المستوردة .كما
تبين أنه ال تتتلف العالقة بين الاماعا

المرجعية وبين اتااها

ربا

البيو الفلسطينيا

نحو المالبس الااهزة المحلية باختالف العوامل الديموغرااية (الفئة العمرية ،المستوى التعليمي،
الحالة الزوجية ،الدخل الشهري ،والمركز الوظيفي).

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراسا
وجود دراسا

الساب ة إول مو و أهمية وت ثير الاماعا

وا حة إول الاماعا

متتلف الاماعا

المرجعية ،تبين من ذلت عدم

المرجعية في ليبيا ،لذا فإن هذه الدراسة ركز علي ت ثير

المرجعية علي ال رار الشرائي لبيان ت ثير البيئة االجتماعية علي سلوك المستهلت

من خالل مرجعياتهم األساسية المتمثلة في ( األسرة،األصدقاء،زمالء العمل).

وقد اهتمت بالمستهل ين المترددان علي سوق أبو سليم للمالبس ،وتعتبر دراسة إداثة نسبيا في ليبيا
وذلت ل لة الدراسا

الساب ة التي اهتمت بهذا المو و من قبل ،زاد

زيادة الوعي التسوي ي ليبيا وتوجه بعض الشركا

تسويقياً.

من أهمية هذه الدراسة بعد

المفاهيم العامة للجماعات المرجعية
أول.مفهوم الجماعات المرجعية وأهميتها في ميدان التسويق
رغم أن العوامل الداخلية أي السيكولوجية تعتبر من أهم الممث ار

على سلوك المستهلت الفرد كونها

تتعلق به وإده وتتدخل في ق ارره الشرائي مباشرة ،إال أننا ال نستطيع اعتبار ق ارره الشرائي فرديا منعزالً
نظ ار لتدخل عناصر أخرى متمثلة في العوامل التارجية ،فالفرد يعيش مع أسرته وأصدقائه ات ثر

ويمثر فيهم ،كما يحمل ث افة الماتمع الذي يعيش ايه بما ياعله اتصرف بطري ة معينة وف ا ألعراف
وت اليد الماتمع كما أن للطب ة االجتماعية التي انتمي إليها دور في صناعة وتوجيه قرار الشراء
باإل افة إلى الاماعا

المرجعية.

ويتفاعل اإلنسان مع المكونا

المادية والبشرية المحيطة ويتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بال وى

المحيطة به من أهل وأصدقاء وزمالء وشتصيا

بطرق وبدرجا

مشهورة ،ويتعلق سلوك اإلنسان باألفراد اآلخرين

متتلفة ،ويعد همالء األفراد عادة مرجعاً بالنسبة للمستهلت من إيى السلوك واألف ار

والقيم ،وهذا ما يطلق عليه الاماعة المرجعية ،وينطبق هذا المفهوم على أي جماعة اتواجد فيها الفرد
فيتتذها هادياً لتصرفاته التاصة أو لتنمية أهدافه ،ويشعر أنها تشبع ميوله وتح ق آماله ،فيت بل
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معاايرها ويعتز بقيمها ،وقد ادافع عنها ويضحي من أجلها .وكلما كانت هذه الاماعة قوية كلما كان
ت ثيرها أكبر على أفرادها (محمد إبراهيم .)1998،
تعريف الجماعات المرجعية
تعد الاماعا

المرجعية عامال اجتماعيا ممث ار على السلوك بصفة عامة و على سلوك المستهلت

النهائي بصفة خاصة و تعرف الاماعا

المرجعية ب نها " :هي جماعة إالية أو افت ار ية تمثر

إياابيا أو سلبيا في سلوك الفرد من خالل القيم و المعااير المتعل ة به " .فالاماعا
المستهلت مرجعا له في قيامه بعملية الشراء و التدما

المرجعية اتتذها

المتتلفة فهم قدوة له ،و يمكن أن يكون

المستهلت في اتصال مباشر مع هذه الاماعا  ،كما يمكن أن ال اوجد اتصال مباشر( عبد العليم

محمد .)1992،

المرجعية ب نها :هي الاماعة التي ارجع إليها الفرد المنتمي إليها في تحداد قيمه

كما تعرف الاماعا

ومعت داته وسلوكه بشكل عام (عاكف اوسف.)2014 ،
وتعرف الاماعا

المرجعية ب نها“ :ماموعة األشتاص التي تمثر اياابيا أو سلبا على الفرد في

اتااهاته و سلوكياته و على إكمه الت ويمي".
كمددا تعرف الامدداعددا

المرجعيددة بد نهددا "الامدداعددا

التي اتتددذهددا الفرد نموذجداً أو إطددا اًر مرجعيددا لدده

للدرجة التي تمثر فيها قيم ومعااير الاماعة على سددلوك الفرد" ،وهذه الاماعا
لت ييم نفسد دده بم ارنة صد ددفاته وتص د درفاته الشد ددتصد ددية بصد ددفا

أو تصد ددرفا

يسددتتدمها الشددتص

أفرادها ،وتعتبر كمقياس

للصواب أو التط  ،وناد أن المستهلت يسعى للمحاكاة ويعت د أن هذا السلوك هو السلوك الم بول (
وصفي ع يل .)1994،
أنواع الجماعات المرجعية األساسية

األسرة :تعتبر األسرة من أكثر الاماعا

األساسية التي لها ت ثير كبير وفعال على أنماط سلوك

األفراد المنضمين لها.ويظهر هذا الت ثير من قدرتها على ص ل شتصية األفراد من إيى القيم

والمبادئ .هذا وتنبع أهمية األسرة كونها تفرض على أفرادها ت اررية االتصال المباشر مع بعضهم
البعض وت اررية العالقة ،مما انتج عنه تفاعل كبير بين أفراد األسرة ،إيى ي وم أفراد األسرة بالتشاور

والحصول على المعلوما
الاماعا

التي لها عالقة بال رار الشرائي ،والذي بدوره انتج عنه ت ثير لهذا النو من

المرجعية على ال رار الشرائي )(Shiffman and Kanuk, 2010

األصدقاء :يعتبر األصدقاء من أإد أنوا الاماعا

الغير رسمية ،ويظهر ت ثير األصدقاء كاماعة

مرجعية من خالل الت ثير المعنوي على مواقف ومشاعر أصدقائهم ،نحو متتلف ال ضايا واألمور
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المعيشية والمرتبطة بالعداد من السلع والتدما  ،وينتج هذا الت ثير من طبيعة العالقة ما بين األصدقاء
والتي تنتج من خالل العالقة واالإت اك الدائم ما بين األصدقاء ).(Pride and Ferrell, 2008
المرجعية الرسمية ،ويظهر أهميتهم نتياة الوقت

زمالء العمل :يعتبر زمالء العمل من الاماعا

الطويل الذي يمضيه األفراد مع زمالئهم في وظائفهم ،مما اولد فرصة كبيرة لتفاعل األفراد مع بعضهم

البعض في معظم األمور الحياتية والمعيشيةٕ ،واستتدام بعضهم البعض كمصدر للمعلوما والتب ار

المتعل ة بال رار الشرائي ،باإل افة إلى أن طبيعة العالقة الرسمية في العمل تفرض على األفراد

االهتمام بآراء زمالئهم بالعمل ( ,2008عبيدا ).
مميزات الجماعات المرجعية
تتميز الاماعا

المرجعية بالعداد من الممي از

المتتلفة ،وقد إددها (عامر  )2009في األتي:

 .1العالقة بين أعضاء الاماعة المرجعية ت ون عالقة مستمرة.

 .2يكون بعض أعضائها ذا ت ثير يفوق ت ثير غيرهم من األعضاء.
 .3لداهم أنماط وقيم.

 .4ادركون أنفسهم كوإدة متميزة.
 .5تفضيال

الشتص ور باته تتشكل إسر قواعد الماموعة.

 .6مصدر معلوما

عن أنوا السلع والتدما .

أسباب تأثر الفرد بالجماعات المرجعية
 .1عندما ت ون معلوما

الفرد عن السلع والتدما

أن خبرته وتااربه قليلة.

 .2كلما كانت الاماعة المرجعية موثوق بها وذا
 .3عندما ت ون السلع والتدما

التي ارغر بشرائها محدودة أو ناقصة أو
موقع مميز بالماتمع.

التي يشتريها الفرد تعكس مكانة اجتماعية معينة ( مظهرية،

تفاخرية).
 .4كلما كانت السلع والتدما

التي يشتريها الفرد كمالية وترفيهية.

ثانيا.السلوك الشرائي واتخاذ قرار الشراء

يعد سلوك المستهلت أإد أنوا السلوك اإلنساني.ويعتبر سلوك المستهلت عملية مع دة نظ ار ل ثرة ما
ات ثر به ،وفهم واقع المستهل ين ليس باألمر السهل والبسيط بل أنه عملية شائ ة ومع دة فهذا راجع

ل ون أغلر األفراد ال يصرإون عن دوافعهم.

92

2020

وي وم المفهوم التسوي ي الحداى على اعتبار أن المستهلت هو ن طة البداية والنهاية في أي نشاط

تسوي ي ،ولهذا فعلى الممسسة ال ار بة في الب اء واالستمرار في السوق أن توليه ال ثير من العناية وهذا

يكون بدراسة كافة الاوانر المحيطة به ،ف بل البدء في التتطيط لإلنتاج اتوجر على الممسسة تحداد
إاجا

ور با

المستهلت المستهدف ودراسة كل العوامل الداخلية والتارجية التي تحكم تصرفاته

لتتمكن من التنبم بسلوكياته المست بلية ،وت ديم ما االئم اإتياجاته ،وبالتالي تح ق له الر ا من جهة

وتضمن االستمرار في السوق وتح يق األرباح من جهة ثانية ( بندقاي)1997 ،
تعريف المستهلك
ل د تباانت الرؤى ووجها

النظر إول إعطاء مفهوم للمستهلت؛ إذ يعرف المستهلت على أنه الهدف

الذي يسعى إليه منتج السلعة أو م دم التدمة والذي تست ر عنده السلعة أو اتل ى التدمة ،أي هو

محط أنظار جميع من يعمل في ماال التسويق (أيمن علي عمر.)2006،

ويعرف المستهلت علي أنه الشتص الذي يشتري أو الذي لديه ال درة لشراء السلع والتدما المعرو ة
للبيع بهدف اشبا الحاجا

والر با

الشتصية أو العائلية( ،عنابي بن عيسي.)2011 ،

مفهوم اتخاذ قرار الشراء
ويعرف علي أنه ما ي وم به المستهل ون اوميا بسلوكيا

شرائية متتلفة ومتباانة وفي غالر األإيان

ت ون تل ائية وغير مدروسة (في إالة الشراء الروتيني كشراء التبز والمياه المعدنية) ألن المستهلت
صار معتادا عليها ،ل ن في بعض األإيان يحتاج المستهلت إلى منتاا

من الوقت والاهد للبحى عنها وجمع معلوما

مع دة نسبيا اي خذ ال ثير

تتصها قبل أن ي وم بسلوك شرائها

كما يعرف السلوك الشرائي للمستهلت ب نه تصرفا المستهل ين النهائيين الذان يشترون السلع والتدما

من أجل استهالكهم الشتصي .بينما يعرف قرار الشراء على أنه قرار المشتري المتعلق للقيام بفعل
شراء سلعة أو خدمة بغية إشبا إاجة بعد الحكم على خصائص العرض .وتعرف عملية اتتاذ ال رار
الشرائي الذي ي وم المستهل ون من خالله بامع المعلوما

وتحليلها واالختيار بين بدائل السلعة أو

التدمة ( اندقاي)1997 ،
مراحل عملية اتخاذ قرار الشراء
ي وم المستهلت اوميا باتتاذ العداد من ال ار ار

الشرائية التي تتفاو

في أهميتها إسر درجة تع د

المنتج وإسر العناية التي يعطيها المستهلت لعملية الشراء ،إيى أن هذه األخيرة تحكمها إجراءا
2020
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مع دة نظ ار لوجود عدة عوامل تمثر على المستهلت عند قيامه بعملية الشراء ،وتمر هذه العملية بعدة
بدءا من الشعور بالحاجة وصوال إلى ت ييم مدى إشبا هذه الحاجة ومرو ار بمراإل تتتلف
مراإل ً
باختالف المنتاا ( نسيم إنا.)1985 ،
بناء علي التعريفا

الساب ة يمكن أن ت ون عملية اتتاذ ال رار الشرائي فردية أو جماعية ،أي أن

هناك بعض السلع والتدما

اتتذ قرار شرائها من طرف الشتص وإده علي سبيل المثال شراء مالة

علمية معينة ،بينما ناد أن قرار شراء بعض السلع أو التدما

اتطلر قرار شرائها أكثر من عضو

واإد في العائلة علي سبيل المثال مكان قضاء العطلة الصيفية.وبالتالي فإن مراإل عملية اتتاذ ال رار
هي:
.1التعرف على المشكلة

تبدأ عملية اتتاذ قرار الشراء من إدراك المستهلت لحاجته أو رغبته ،ويكون هذا لما ادرك المستهلت

الفرق بين مستوى اإلشبا الحالي لحاجة معينة وم دار اإلشبا الذي ارغر في تحقي ه ،ويمكن أن
تظهر الحاجة تحت عالقة الممث ار

الداخلية عندما تصبح إإدى االإتياجا

الطبيعية اإلنسانية

كالاو والعطش ملحة جدا بحيى تتحول إلى إافز أو دافع ويمكن للحاجة أن تظهر نتياة للممث ار
التارجية أيضا ،وكلما زاد

إدة الحاجة كلما زاد إصرار المستهلت على تلبيتها ،وبالنسبة لرجل

التسويق فإن هذه المرإلة توفر له منافع خاصة وهذا ادفعه إلى دراسة الدوافع التي يمكن أن ت ون
مرتبطة بمنتاه.
.2مصادر جمع المعلومات

عند إدراك المستهلت لوجود إاجة معينة وتوجهه للبحى عن المعلوما

من أجل توفير أكبر قدر ممكن من المعلوما

المستهلت من أجل جمع البيانا

فإنه يعتمد على عدة مصادر

التي تهمه .لذا فإن هناك مصادر أساسية يعتمد عليها

والتي تتمثل في؛ المصادر الشتصية ( صو العائلة ،األصدقاء،

الايران) ،المصادر التاارية :والتي تضم (اإلعالن ،المواقع االل ترونية ،رجال البيع ،التغليف،

الموزعون ،المعارض) ،والمصادر العامة مثل وسائل اإلعالم المتتلفة (عبيدا
.3التقييم

بعد أن يامع المستهلت متتلف المعلوما

. )1995،

األساسية فإنه ي وم بعملية الت ييم والمفا لة بين متتلف

البدائل قبل اتتاذ قرار الشراء ،و تتتلف عملية الت ييم من شتص آلخر ،إيى تمر عملية الت ييم بعدة

مراإل هي :

 .1تحداد معااير الت ييم :ابد أ المستهلت بتحداد المعااير التي سيستتدمها لت ييم البدائل المتوفرة ،وال
يشترط أن ي وم المستهلت بالت ييم كلما قام بالشراء.

94

2020

.2تحداد أهمية المعااير :بمارد تحداد معااير الت ييم ي وم المستهلت بتحداد أهمية كل معيار ،رغم أن
السعر يستتدم كمعيار للت ييم لدى معظم المستهل ين.
.3تحداد قيمة السلعة للمستهلت :بعد االنتهاء من تحداد أهمية المعااير ت تي مرإلة الم ارنة بين البدائل
أي العالما

هذه المعااير.

المتاإة وف ا لمعت دا

الشتص تااه متتلف العالما

وكذلت مستوى كل معيار من

.4اتخاذ قرار الشراء

هذه المرإلة هي التي تسعى إليها كل الاهود التسويقية ،فالمستهلت في هذه المر إلة وبناء على
التي جمعها ي وم باختيار المنتج الذي يحس ب نه قادر على إشبا إاجته وي وم بشرائه .

المعلوما

ل ن قبل اتتاذ قرار الشراء الفعلي تظهر عوامل أخرى تتوسط بين النية في الشراء والشراء الفعلي.
.5سلوك ما بعد الشراء

تعتبر هذه المرإلة آخر مرإلة في قرار الشراء ،إيى اتم فيها معرفة مدى اإلشبا المح ق من المنتج

ارتباط مع المشترى .ويعتبر سلوك ما بعد الشراء على أنه سلوك الإق لشراء سلعة أو خدمة ،وقد
يشعر المستهلت بالر ا أو بالستط ،ف د يحس المستهلت باإلإباط إذا لم ي تنع بالمنتج أو إذا سمع
تعلي ا

إياابية من المحيطين به ايما يتص العالما

المعلوما

المنافسة وبالتالي اتاه إلى البحى عن

التي تعزز ق ارره ،وفي هذه الحالة ابرز الدور ال بير الذي العبه االتصال التسوي ي إيى

ي وم بالعالقة اإلياابية مع المستهلت وإشعاره ب نه صائر في ق ارره ،فمهمة الممسسة ليس البيع في إد
ذاته وإنما بناء عالقة مستديمة بينها وبين المستهل ين وهذا ال ات تى إال إذا شعر المستهلت بالر ا

بعد تاريبه لمنتاها ،ف لق المستهلت يمكن ت ليصه بواسطة ت ديم الضمانا

والعمليا

االتصالية ما

بعد البيع.
العوامل الداخلية المؤثرة على سلوك المستهلك واتخاذه لقرار الشراء

اتوجر على أي ممسسة قبل القيام ب ي خطوة تسويقية في ماال عملها أن ت وم بدراسة سلوك

المستهلت ومعرفة محددا

اتتاذه ل رار الشراء ،وتعتبر دراسة سلوك المستهلت من أهم الدراسا

وأكثرها صعوبة وذلت لتعدد ال وى التي تحكم وتمثر على المستهلت عند اتتاذه لل رار الشرائي ،إيى
تتفاعل هذه ال وى ايما بينها لتعطي ردود أفعال متتلفة قد ت ون استاابا
الممسسة ،وقد ت ون استاابا

اياابية تااه المنتج أو

سلبية ( مصطفي اإمد.)1994 ،ونستعرض ايما الي متتلف العوامل

الداخلية التي تحكم سلوك المستهلت وتوجه ق ارره الشرائي وهي :
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أول.العوامل الشخصية
تتتلف سلوكيا

المستهل ين وتصرفاتهم ويتتلف أسلوب اتتاذهم لل ار ار

الشرائية باختالف

خصائصهم الشتصية ،ومن أهم العوامل الشتصية الممثرة على المستهلت واتتاذه ل رار الشراء ما
الي:
 .1السن والمرإلة من دورة الحياة :تتتلف إاجا

المستهل ين وتتنو ر باتهم باختالف المرإلة

العمرية التي يعيشوا بها ولهذا فعلى المسوق أن اتعامل مع كل فئة إسر خصوصياتها عن
طريق تازئة األسواق ( او السلع) المستهدفة إلى قطاعا إسر عامل السن ( األطفال و الشباب
ال هول.....الط).

 .2الجنس :ترتبط سلوكيا

المستهل ين بشكل كبير بالانس وعلى هذا يار على المسوق أن اولي

هذا المتغير ال ثير من االهتمام ويكون بدراسة إاجا

ور با

كل جنس على إده ،ف د ت ون

إاجا كال الانسين واإدة كالحاجة إلى عطر معين ل ن إدراكهم له يتتلف ،ولهذا على الممسسة
التاصة بهذا ( االزهري.)1988،

أن تركز في رسالتها علي اإلعالنا

 .3المهنة :تمثر مهنة الفرد على س د د د ددلوكه الشد د د د درائي واالس د د د ددتهالكي إيى ي وم المس د د د ددتهلت باختيار

التي تتوافق مع مهنته ،وإتى اناح رجل التسويق في الوصول إلى أهدافه فإنه اتوجر

المنتاا

عليه تازئة السد د د ددوق إلى قطاعا
إاجا

إسد د د ددر الوظيفة ألن إاجا

المهندس المعماري تتتلف عن

الطبير واألستاذ والفالح و المهندس المعماري  ..الط ( نظام موسي .)2003،

 .4الوضعية القتصادية :تحدد ال درة الشرائية للمستهلت سلوكه الشرائي للمنتاا  ،وهي مرتبطة
بدخل المستهلت وممتل اته وكذلت قدرته على االقتراض ،ولهذا على المسوقين دراسة قدرة

المستهل ين قبل محاولة تسويق منتااتهم ،ف لما كانت الحالة االقتصادية للفرد جيدة كلما استطا
الحصول علي تشكيال

متتلفة من المنتاا

يكون من صالح المسوق اتتاذ ق ار ار

مهما ارتفع سعرها وكلما انتفضت هذه الو عية

إلعادة تصميم منتااته وتسعيرها بما اتوافق مع الحالة

االقتصادية للمستهلت (وصفي ع يل .)1994،
 .5الشخصية ومفهوم الذات الشخصية :تعتبر الشتصية من أهم العوامل التي تمثر على سلوك
المستهلت ،إيى يتتلف األفراد في درجة استاابتهم وذلت تبعا للتصائص والممي از

الشتصية

التي اتمتعون بها ،ولهذا صار هذا العامل محل اهتمام ال ثير من الباإثين والمتتصين في ماال
التسويق بصفة عامة ودراسة سلوك المستهلت بصفة خاصه والتركيز علي الاانر الشتصي.

 .6الايم  :وهي ماموعة منظمة من المعت دا
و المعت دا
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الثابتة ايما يتص أنماط السلوك أو أسلوب العيش

التي تحدد مواقف المستهلت وسلوكياته.
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أسلوب الحياة :وهي طري ة معيشة الفرد المعبرة عن نشاطاته التي يمارسها واهتماماته التي اركز

.7

عليها وآرائه التي اتبناها،ف سلوب إياة الفرد هو متطط إياة يعبر عنه بنشاطاته ومراكز اهتماماته
.)1995،

وآرائه ،وهو او ح صورة الفرد في مواجهته مع محيطه ( عبيدا
الدراسة الميدانية

تحليل البيانات واختبار فرضياتها
أول .تحليل ووصف متغير الدراسة:

من خالل الادول ( )1الذي ابين التوزيع الت راري والنسر المئوية لعينة الدراسة إسر الانس

والعمر وجد أن  %75من العينة إناث والباقي من الذكور بما يعكس ارتفا نسبة اإلناث بين أفراد
العينة.كما نالإظ أن النسبة األكبر من أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين ( – 18أقل من  22سنة)
و( – 28أقل من  33سنة) وبنسبة  %31.5ل ل فئة منهم من عينة الدراسة ،تليها من تتراوح
أعمارهم بين ( – 23أقل من  28سنة) وبنسبة  %29وأن هذه النسبة تتراجع كلما زاد
األعمار .مما ادل علي ارتفا نسبة الشباب في م تبل العمر بين أفراد العينة.

مستويا

جدول ()1

التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعينة الدراسة حسب (الجنس والعمر)
ت

الخاصية

1

الجنس

2

العمر

()n=73
الفئة
ذكر

التكرار
18

النسبة المئوية %
%25

أنثى

55
73

%75
%100

من  18الي  23سنة

23

%31,5

من  23إلى  28سنة

21

%28,7

من  28الى  33سنة
من  33سنة فأكثر
المجموع

23
6
73

%31,5
%8,2
%100

المجموع

أداة الدراسة

صممت االستبانه بهدف دراسة العالقة بين متغي ار

صنفت جميع إجابا

عبا ار

االستبانه للمتغي ار

الدراسة والتي ت ون من ( )20عبارة .هذا وقد
المست لة والتابعة وف اً لمقياس ليكر التماسي
2020
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وهو أسلوب يستتدم لقياس السلوكيا والتفضيال

في االستبيانا وبتاصة في ماال دراسة سلوك

المستهلت .ويعتمد المقياس علي ردود تدل علي درجة المواف ة أو االعتراض علي صيغة ما بناءاً
علي األجوبة تبدأ من (معترض بشدة – درجة واإدة ،معترض– درجتان،محااد–  3درجا ،موافق–

 4درجا  ،وموافق بشدة–  5درجا )
اختبار صدق األداة وثباتها

ل د تم استتدام الصدق الظاهري من خالل عرض االستبانة علي عدد من المحكمين إيى تم تعدال
االستبانة بناء علي مالإظاتهم .أما ثبا

االستبانة ،ف د تم اختباره عن طريق اختبار كرونباخ ألفا

والمو ح بالادول رقم ( )2الذي يعرض نتائج اختبار وصدق األداة وثباتها إيى بلغت قيمة معامل
الثبا

ال لية  (α) = 81.6%وهي نسبة ممتازة ألنها أعلي من النسبة الم بولة .كما بلغت قيمة

)(αبالنسبة لمتغي ار

الدراسة كما الي(:األسرة  ،%55.8األصدقاء  ،%91.1زمالء العمل

 ،%88.3وقرار الشراء )%87.3

جدول ()2
نتائج اختبار صدق األداة وثباتها
المتغيرات الرئيسية

المتغيرات الفرعية

الجماعات المرجعية

األسرة
األصدقاء
زمالء العمل
المعامل الكلي

قرار الشراء
تحليل نتائج الدراسة

ايما الي عرض نتائج التحليل اإلإصائي الوصفي للبيانا
واالنحرافا

عدد
العبارات
5
5
5
5
20

%55.8
%91.1
%68.3
%87.3
%81.6

وهي قيمة المتوسطا

المعيارية واألهمية النسبية لاميع أبعاد الدراسة .إن قيم المتوسطا

وصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها لتفسير البيانا

كرو نباخ ألفا

الحسابية

الحسابية التي

بم دار درجة األهمية علي النحو التالي:

مرتفع ( 3.68فما فوق) ،متوسط( )3.67 – 3.4ومنتفض ( ،)2.33 – 1وتم اعتماد هذا المعيار
استناداً علي رأي العداد من ذوي التبرة واالختصاص الذان تم التشاور معهم ،وكذلت العتماد هذا
المعيار في العداد من الدراسا

التي تم الطال عليها.

الادول رقم ( )3ابين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابا أفراد الدراسة لمتغير األسرة
كمرجعية للشراء ،وباستعراض قيم الترتير ناد أن العبارة رقم ( )2والتي تنص على (قبل اختيار نوعية
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المالبس أستشير أفراد أسرتي) ف انت أكبر قيم العبا ار بالمواف ة وجاء في الترتير األول بمتوسط
إسابي ( )4.00وبانحراف معياري ( )0.507تلتها في الترتير الثاني العبارة رقم ( ،)3والتي مفادها
(أخد في االعتبار رأي الوالدان عند شرائي المالبس) بمتوسط إسابي ( )3.70وبانحراف معياري
( )0.466وجاء العبارة رقم ( )5التي تنص على (تتدخل األسرة في نمط المالبس التي اشتريها)
في الترتير الثالى بمتوسط إسابي بلغ ( )3.63وانحراف معياري ( )0.480تلتها في الترتير الرابع
العبارة رقم ( )4والتي نصت على (إخوتي لهم عالقة عند شرائي للمالبس) بمتوسط إسابي بلغ
( )3.60وانحراف معياري ( ،)0.855بينما جاء في الترتير األخير العبارة ( )1والتي تنص على
(اعتبر أسرتي الممثر األساسي في عملية شراء المالبس) بمتوسط إسابي ( )3.53وانحراف معياري
(.)0.507
جدول ()3

ر.م
1
2
3
4
5

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمتغيراألسرة
درجة
المتوسط االنحراف
الترتيب
العبارة
األهمية
الحسابي المعياري
اعتبر أسرتي المؤثر األساسي في عملية شراء
5
0.705
3.53
متوسط
المالبس
1
0.743
4.00
مرتفع
قبل اختيار نوعية المالبس أستشير أفراد أسرتي
2
0.466
3.70
مرتفع
أخد في االعتبار رأي الوالدين عند شرائي المالبس
4
0.855
3.60
متوسط
إخوتي لهم عالقة عند شرائي للمالبس
3
0.480
3.63
متوسط
تتدخل األسرة في نمط المالبس التي اشتريها
3.69
مرتفع
المتوسط العام

ويتضح كذلت من بيانا

الادول أن قيمة المتوسط الحسابي العام للعبا ار

بلغ نحو( )3.69بدرجة

أهمية مرتفعة وف اً للمقياس المعتمد للدراسة ،وهذا ممشر ادل على أن أفراد عينة الدراسة ادركون جيداً
الدور ال بير لألسرة كاماعة مرجعية عند شراء المالبس.
جدول ()4

ر.
م
6
7
8
9
10

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمتغير األصدقاء
المتوسط االنحراف ترتيب درجة
العبارة
الحسابي المعياري العبارة األهمية
1
0.679
3.77
مرتفع
استعين بخبرة األصدقاء في شراء المالبس
5
0.498
3.40
متوسط
أتشاورمع أصدقائي عند اختياري للمالبس
أفضل رأي األصحاب علي األسرة عند شراء
2
0.855
3.60
متوسط
المالبس
اختار المالبس التي تظهرني بصوره ملفته
3
0.626
3.57
متوسط
الصدقائي
4
1.006
3.43
متوسط
أقوم بتجريب المالبس إذا نصحني احد االصدقاء
3.55
متوسط
المتوسط العام
2020
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اتضح من الادول رقم ( )4أن العبارة ( )6والتي تنص ب نه (استعين بتبره األصدقاء في شراء
المالبس) جاء

بمتوسط إسابي ( )3.77وانحراف معياري ( ،)0.679وبدرجة أهمية في المرتبة

األولى ،بينما تلتها العبارة رقم ( ،)8والتي تنص علي(أفضل رأي األصحاب علي األسرة عند شراء
المالبس) بمتوسط إسابي( )3.60وانحراف معياري( ،)0.855أما العبارة ( )9التي تنص على (اختار
المالبس التي تظهرني بصوره ملفته ألصدقائي ) بمتوسط إسابي( ،)3.57وانحراف معياري

( ،)0.626وبدرجة أهمية في المرتبة الثالثة ،بعدها العبارة ( ،)10والتي تنص (أقوم بتارير المالبس
إذا نصحني اإد األصدقاء) بمتوسط إسابي( )3.43وانحراف معياري( )1.006بالمرتبة الرابعة في

درجة األهمية ،في إين جاء

العبارة ( )7والتي تنص (أتشاور مع أصدقائي عند اختياري للمالبس)

بمتوسط إسابي( )3.40وانحراف معياري( )0.498في المرتبة األخيرة ،ويتضح من بيانا

الادول

للعبار بلغ ( ،)3.55وف اً للمقياس المعتمد للدراسة ،وأن جميع
ا
أن قيمة المتوسط الحسابي ال لي
أفراد عينة الدراسة مواف ين على العبا ار الواردة في المحور بدرجة أهمية متوسطة ،وهذا ممشر ادل

على أن أفراد العينة اولون اهتماماً كبي اًر باألصدقاء كاماعه مرجعية ممثره علي قرار الشراء.
جدول ()5

ر.
م
11
12
13
14
15

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لمتغير زمالء العمل
المتوسط االنحراف ترتيب درجة
العبارة
الحسابي المعياري الفقرة األهمية
أفضل أن أحصل على إعجاب زمالء العمل
1
0.258
3.93
مرتفع
للمالبس التي اختارها
أحبذ شراء المالبس من األماكن التي يرتادها
4
0.730
3.53
متوسط
زمالء العمل
المالبس التي أسمع عنها من اختيار أفضل
2
0.828
3.73
مرتفع
زمالء العمل
يؤثر مظهري الخارجي على نظرة زمالء العمل
3
0.466
3.70
متوسط
لدي
زمالء العمل لهم تأثير علي قرار الشراء أكثر من
5
1.006
3.43
متوسط
اآلخرين
3.66
متوسط
المتوسط العام

من الادول رقم ( )5ناد أن العبارة( )11والتي تنص علي (أفضل أن أإصل على إعااب زمالء
العمل للمالبس التي اختارها) جاء بدرجة أهمية في المرتبة األولي بمتوسط إسابي ( )3.93وانحراف

معياري ( ،)0.258بينما جاء

الف رة ( ،)13ونصها (المالبس التي أسمع عنها من اختيار أفضل

زمالء العمل) بمتوسط إسابي( )3.73وانحراف معياري( )0.828في الترتير الثاني ،أما العبارة

( )14التي تنص علي(امثر مظهري التارجي على نظرة زمالء العمل لدي) بمتوسط إسابي(،)3.70
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وانحراف معياري( ،)0.466في المرتبة الثالثة ،تليها العبارة ( ،)12ونصها (أإبذ شراء المالبس من
األماكن التي ارتادها زمالء العمل) ،بمتوسط إسابي( )3.53وانحراف معياري( )0.730في المرتبة
الرابعة ،في إين جاء

العبارة ( )15ونصها (زمالء العمل لهم ت ثير علي قرار الشراء أكثر من

اآلخرين) بمتوسط إسابي( )3.43وانحراف معياري( )1.006في المرتبة التامسة.
ويتضح من بيانا

الادول أن قيمة المتوسط الحسابي ال لي للعبا ار

بلغ ( ،)3.66وف اً للمقياس

المعتمد للدراسة ،ويعتبر ممشر ادل على أن المبحوثين اولون اهتمامهم بدرجة أهمية متوسطة إول
زمالء العمل في إتتاد قرار الشراء.
جدول ()6

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري
ر
.م
16
17
18
19
20

العبارة
اجمع المعلومات من اآلخرين قبل شراء المالبس
اسأل اآلخرين قبل شراء المالبس الخاصه ني
يهمني رأي اآلخرين عندما أقوم بشراء مالبسي
اشتري المالبس التي تجعلني مختلفا عن اآلخرين
قرار شراء المالبس خصوصا يعتبر صعبا لدي
فأنا أستشير اآلخرين
المتوسط العام

لمتغير قرار شراء المالبس
المتوسط االنحراف ترتيب
الحسابي المعياري الفقرة
2
1.501
3.57
5
0.913
3.17
4
1.157
3.20
3
1.143
3.27
3.60

0.498

درجة
األهمية
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

1

متوسط

3.36

اتضح من خالل الادول رقم ( )6أن العبارة ( )20والتي تنص (قرار شراء المالبس خصوصا يعتبر
صعبا لدي ف نا أستشير اآلخرين) جاء

بدرجة أهمية مرتفعة وفي المرتبة األولي بمتوسط إسابي

( )3.60وانحراف معياري ( ،)0.498تلتها العبارة ( ،)16ونصها (اجمع المعلوما

من اآلخرين قبل

شراء المالبس) بمتوسط إسابي( )3.57وانحراف معياري( )1.501بدرجة أهمية متوسط ،أما العبارة

( )19التي تنص (اشتري المالبس التي تاعلني متتلفا عن اآلخرين) بمتوسط إسابي(،)3.27
وانحراف معياري( ،)1.143بدرجة أهمية متوسطة بالمرتبة الثالثة ،بعدها العبارتين رقم ()18،17
بمتوسط إسابي ( ،)3.20(،)3.27وانحراف معياري( )1.157(، )1.143على التوالي.
ويتضح من بيانا

الادول أن قيمة المتوسط الحسابي ال لي للعبا ار

بلغ ( ،)3.36وف اً للمقياس

المعتمد للدراسة ،وأن أفراد عينة الدراسة مواف ين بدرجة أهمية متوسطة على اتتاد قرار الشراء.
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اختبار فرضيات الدراسة:
أول.اختبار الفرضية الفرعية األولى:
 : H1توجد عالقة ذا داللة إإصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين األسرة واتتاذ قرار الشراء (H1:
).β1≠0للتح ق من هذه الفر ية تم استتراج تحليل االنحدار لقياس العالقة بين األسره (كمتغير
مست ل) ،واتتاذ قرار الشراء (كمتغير تابع).
جدول ()7

نتائج تحليل التباين لالنحدار
مامو

المصدر

المربعا

االنحدار

4.870

التط
المامو

9.893
14.710

درجا

الحرية

متوسط

المربعا

1

4.817

72

0.341

قيمة

قيمة

المحسوبة

الادولية

14.119

0.000

F

F

مستوى
الداللة

معامل

التحداد
2

0.05

R

0.418

معامل

االرتباط
R

0.541

73

*دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ( )0.05قيمة ( )fالجد ولية عند مستوى دللة

0.000=0.05

او ح الادول ( )7اختبار العالقة بين األسرة (كمتغير مست ل) ،واتتاذ قرار الشراء (كمتغير تابع)،
إيى أظهر نتائج التحليل اإلإصائي المدونة بالادول ثبا

صالإية النموذج الختبار الفر ية

الفرعية األولى إلى ارتفا قيم ( )fالمحسوبة والتي بلغت( ،)14.119عن قيمتها الاد ولية عند مستوى
داللة ( ،)0.05ودرجا

إرية ( )72-1والبالغة (.)5.230ويتضح من نفس الادول أن قيمة معامل

التحداد ( )R2قد بلغت ( ،)0.418وهذا يعني أن ( )%41من التغي ار
الشراء ،ناتاة عن ت ثير األسرة .مما ادل على أن هناك عالقة ذا

الحاصلة في اتتاذ قرار

داللة إإصائية للمتغير المست ل

في المتغير التابع ،وبمالإظة أن مستوى الداللة أقل من( ،)0.05فإننا ن بل الفرض البدال
) ،(H1:β1≠0ونرفض الفر ية العدمية ) (H0:β1=0هذا يعني بوجود ت ثير ذو داللة إإصائية
للاماعا

المرجعية علي قرار شراء المالبس ،وإيت أن إشارة معامل االرتباط ) (Rموجبة وتساوي

( )+0.541يشير ذلت إلى أن هذا العالقة إياابية وقوية بين المتغيرين.
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ثانيا.اختبار الفرضية الفرعية الثانية
 : H1توجد عالقة ذا

داللة إإصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05لت ثير متغير األصدقاء علي اتتاذ

قرار الشراء) .(H1: β1≠0للتح ق من هذه الفر ية تم استتراج تحليل االنحدار لقياس العالقة بين
ت ثير األصدقاء علي اتتاذ قرار الشراء.
جدول ()9

نتائج تحليل التباين لالنحدار يبين تأثير األصدقاء علي اتخاذ قرار الشراء
مامو

المصدر

المربعا

درجا

الحرية

متوسط

المربعا

االنحدار

5.229

1

4.229

التط

9.481

72

9.481

المامو

14.710

73

قيمة

قيمة

المحسوبة

الادولية

15.997

0.001

F

*دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ()0.05

مستوى دللة 0.000= 0.05

F

مستوى
الداللة

معامل

معامل

االرتباط

التحداد

R

R2

0.000
0.762

0.971

قيمة ( )fالجدولية عند

او ح الادول ( )9ت ثير األصدقاء (كمتغير مست ل) ،علي اتتاذ قرار الشراء ،إيى أظهر نتائج
التحليل اإلإصائي المدونة بالادول ثبا صالإية النموذج الختبار الفر ية الفرعية الثانية إلى ارتفا

قيم ( )fالمحسوبة والتي بلغت( ،)15.997عن قيمتها الاد ولية عند مستوى داللة ( ،،)0.05ويتضح
من نفس الادول أن قيمة معامل التحداد( )R2قد بلغت ( ،)0.762وهذا يعني أن( )%0.762من
التغي ار

الحاصلة في اتتاذ قرار الشراء تعود إلى ت ثير األصدقاء ،أي أن ت ثير األصدقاء في هذا

النموذج يفسر ما م داره ( )%76من التغير في إتتاد قرار الشراء ،مما ادل على وجود ت ثير ذو داللة
إإصائية للمتغير المست ل في المتغير التابع ،وبمالإظة أن مستوى الداللة أقل من( ،)0.05فإننا ن بل

الفرض البدال ) ،(H1:β1≠0ونرفض الفرض العدم ) (H0:β1=0ون ر بوجود عالقة خطية ذا

داللة

إإصائية بين ت ثير األصدقاء علي اتتاذ قرار الشراء وإيت أن إشارة معامل االرتباط ) (Rموجبة

وتساوي ( )+0.971يشير ذلت إلى أن هذه العالقة إياابية وقوية جداً بين المتغيرين المست ل والتابع.
ثالثا.اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

توجد عالقة ذا داللة إإصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05لت ثير متغير زمالء العمل علي اتتاذ قرار
الشراء) .(H1: β1≠0للتح ق من هذه الفر ية تم استتراج تحليل االنحدار لقياس العالقة بين ت ثير
متغير زمالء العمل علي اتتاذ قرار الشراء.
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جدول ()11
نتائج تحليل التباين لالنحدار يبين تأثير زمالء العمل علي اتخاذ قرار الشراء
مامو

المصدر

المربعا

متوسط

درجا

المربعا

الحرية

االنحدار

7.006

1

7.006

التط

7.703

72

0.266

المامو

14.710

73

قيمة

قيمة

المحسوبة

الادولية

26.375

0.000

F

F

مستوى
الداللة

معامل

التحداد
R2

االرتباط
R

0.000
0.746

*دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ()0.05

معامل

0.621

قيمة ( )fالجدولية عند

مستوى دللة 0.000= 0.05

او ح الادول ( )11اختبار العالقة بين عالقة زمالء العمل (كمتغير مست ل) ،علي اتتاذ قرار الشراء
(كمتغير تابع) ،إيى أظهر

نتائج التحليل اإلإصائي المدونة بالادول ثبا

صالإية النموذج

الختبار هذه الفر ية الفرعية إلى ارتفا قيمة ( )fالمحسوبة والتي بلغت ( ،)26.375عن قيمتها

الاد ولية عند مستوى داللة ( ،)0.05ويتضح من نفس الادول أن قيمة معامل التحداد ( )R2قد
بلغت ( ،)0.746وهذا يعني أن( )%74من التغي ار الحاصلة في اتتاذ قرار الشراء تعود إلى عالقة
زمالء العمل ،أي أن عالقة زمالء العمل في هذا النموذج تفسر ما م داره ( )%74من التباان في
اتتاذ قرار الشراء مما ادل على أن هناك عالقة ذا

داللة إإصائية للمتغير المست ل في المتغير

التابع ،وبمالإظة أن مستوى الداللة أقل من( ،)0.05فإننا ن بل الفر ية البدالة ) ،(H1:β1≠0ونرفض
الفر ية العدمية ) (H0:β1=0ون ر بوجود عالقة خطية ذا

داللة إإصائية بين عالقة زمالء العمل

علي اتتاذ قرار الشراء ،وإيت أن إشارة معامل االرتباط ) (Rموجبة وتساوي ( )+0.621يشير ذلت
إلى أن هذه العالقة إياابية وقوية بين المتغيرين المست ل والتابع.
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النتائج والتوصيات
أول .الــنتائج

ان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو است شاف عالقة الاماعا

المرجعية علي اتتاذ قرار الشراء،

وبناء على التحليل اإلإصائي وتحداد قيم معامل التحداد وقيم معامال

االرتباط ف د تم رفض جميع

الفر يا الصفرية ) (H0وقبول الفر يا البدالة ) (H1وف ا لنتائج التحليل اإلإصائي  .SPSSول د
بينت النتائج وجود ت ثير للاماعا

المرجعية علي قرار شراء المالبس في سوق أبوسليم للمالبس.

وتعتبر العالقة قوية كون  r= 0.541والمتغير المست ل تفسر  %41.8من التغير من المتغير التابع
وهو ما ابين ت ثير األسرة علي قرار ش ارء المالبس .وكان هناك ت ثير لألصدقاء علي قرار شراء

المالبس ،إيى تعتبر العالقة قوية جداً كون  r= 0.971والمتغير التابع يفسر  %76.2من التغير
في المتغير المست ل.كما تبين ت ثير زمالء العمل علي قرار شراء المالبس وتعتبر العالقة قوية كون

 r= 0.621والمتغير المست ل يفسر  %74.6من التغير في المتغير التابع.
وبهذا فإن نتائج الدراسة والتحليل اإلإصائي لعينة الدراسة قد بينت أن الاماعا
ممث ار في ق ار ار

المرجعية تلعر دو اًر

شراء المالبس وبتاصة عالقة األصدقاء ،ما ابرز الناإية السلوكية لدي أفراد العينة

من إيى االهتمام بنظرة األصدقاء ،وهذا يساعد المسوقين بالتركيز علي هذا المتغير عند القيام
بالترويج للمالبس .كما بينت النتائج ت ثير الاماعا

المرجعية علي قرار الشراء لدي اإلناث بشكل

أكبر من الذكور وقد يعزي ذلت إلي طبيعة المرأة التي تميل إلي االهتمام بمظهرها التارجي بشكل
أكبر من ال رجل .وهذا يساعد المسوقين في زيادة االهتمام بتوجيه البرامج التسويقية التي تعتمد علي
الاماعا المرجعية علي اإلناث بشكل أكثر من الذكور ،ونظ ار للتبرة ال ليلة لصغار السن ابرز لداهم
ت ثير الاماعا

المرجعية علي ق ارراتهم الشرائية للمالبس بشكل أكبر من كبار السن .وبهذا يمكن

تلتيص أهم نتائج الدراسة في األتي :
 .1كشفت نتائج الدراسة أنه اوجد ت ثير ذو داللة إإصائية بين عالقة األسرة و اتتاذ قرار الشراء
بدرجة مرتفعة وذا

عالقة إياابية في سوق أبو سليم للمالبس.

 .2أظهر نتائج الدراسة وجود عالقة ذو داللة إإصائية بين عالقة األصدقاء واتتاذ قرار
الشراء بدرجة مرتفعة وذا

ت ثي ار

إياابية وعالية جدا وهذا ادل على أن عالقة األصدقاء

لها دور أكبر علي اتتاذ قرار الشراء في سوق أبو سليم للمالبس.

 .3أظهر نتائج الدراسة وجود عالقة ذو داللة إإصائية بين عالقة زمالء العمل و اتتاذ قرار
الشراء في سوق أبو سليم للمالبس.
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 .4أثبتت الدراسة أن ( )%41من التغي ار
وان ( )%76من التغي ار

الحاصلة في اتتاذ قرار الشراء ترجع إلي األسرة،

الحاصلة في اتتاذ قرار الشراء تعود إلى عالقة األصدقاء.

 .5أثبتت الدراسة أن ( )%74من التغي ار

الحاصلة في اتتاد قرار الشراء تعود إلي عالقة

األصدقاء.

خالصة ال ول ان عالقة األصدقاء تعتبر األكثر ت ثي ار في اتتاذ قرار الشراء من بقية الاماعا

المرجعية األخرى اليها زمالء العمل ثم األسرة في المرإلة األخيرة من إيى العالقة علي اتتاذ قرار

الشراء.
ثانيا .التوصــيات
علي

وء النتائج والمضامين الساب ة توصي الدراسة باآلتي:

 .1علي الشركا

واألسواق األخذ بعين االعتبار دور الاماعا

المرجعية كعامل مهم وممثر

في عملية اتتاذ قرار الشراء.
 .2إعطاء مزيد من االهتمام الستتدام الاماعا

المرجعية عند تسويق مالبس الشباب لزيادة

ت ثيرها عليهم بشكل كبير.
 .3إعطاء مزيد من االهتمام الستتدام األصدقاء عند الترويج للمنتاا

لزيادة ت ثيرها علي

المشترين بشكل أكبر ،إيى توصلت الدراسة ما إلي األصدقاء من ت ثير كبير علي األفراد

عند إتتادهم ل رار الشراء.
 .4االهتمام بزمالء العمل ف د اتضح أن لهم ت ثير كبير علي قرار الشراء ،لذلت يار التركيز
عليهم عند بدء عملية الترويج للمنتاا

الستغالل هذه الفرصة التسويقية.

 .5بناء علي نتائج التحليل أتضح أنه ليس لألسرة ت ثير كبير علي قرار الشراء لذلت نوصي
الشركا المعنية بالتسويق بت ليل التركيز علي استتدام هذه األنوا من الاماعا المرجعية.
 .6في

م النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة ب نه من الضروري قيام الشركا

بتتطيط وتنفيذ مزيج تروياي علمي مدروس بحيى يكون لرأي الاماعا المرجعية األساسية
عن العالما

اإلعالنية.

التاارية المسوقة دور اياابي في الرسائل التروياية المتضمنة في الحمال

 .7تفعيل ونشر ث افة اتتاذ ال رار الشرائي بين المستهل ين والتنبيه إلى العوامل الممثرة فيهم
وخاصة الاماعا
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أثر تقلبات أسعار الصرف
على الميزان التجاري في ليبيا
د .مفتاح المبروك ميالد علي– كلية ال انون – جامعة بني وليد
الملخص

هدف البحى إلى معرفة أثر تغير سعر صرف الدانار الليبي على صافي الميزان التااري ،وارت ز

منهج البحى على المنهج االست رائي واالستنباطي معاً في جانبي الدراسة النظري والتحليلي ،وباالعتماد
على البيانا

الصادرة من الاها

المتتصة ،وعلى بعض الدراسا

في هذا الماال ،وذلت

الستتالص ماموعة من الدروس المستفادة ،كما تم استتدام األسلوب التحليلي لتحليل البيانا ،
وكذلت استتدام األسالير القياسية لقياس العالقة بين المتغي ار

التا عة للدراسة ،إيى تم استتدام

نموذج االنحدار المتعدد لت دار المعلما  ،وكذلت استتدام أسلوب االنحدار التدرياي لمعرفة أكثر
المتغي ار

المست لة ت ثي اًر علي المتغير التابع (النمو االقتصادي).

وقد تبين من البحى صحة هذا الفرض ،وعليه أوصى البحى بضرورة العمل على زيادة االست رار
في سعر صرف الدانار م ابل العمال

األجنبية ،وذلت ألن عدم است رار سعر الصرف له أ رار

كبيرة على المتغي ار االقتصادية ال لية األخرى ،و رورة االست رار السياسي ،ألنه أكثر العوامل ت ثي اًر
على المتغي ار االقتصادية ال لية ،وزيادة الصاد ار للحد من عاز صافي الميزان التااري ،وتشايع
التصنيع محل الواردا  ،وذلت للحد من الواردا

وزيادة فائض الميزان التااري.

الكلمات المفتاحية :سعر الصرف ،الميزان التااري ،النمو االقتصادي ،اإلنفاق العام ،الواردا .
Abstract

The impact of Exchange Rate Fluctuations On The Trade Balance in
Libya:

The aim of the research is to know the effect of the change of the Libyan
dinar exchange rate on the net trade balance, and the research method is

based on the inductive and deductive approach together in both sides of the
theoretical and analytical study, and by relying on data issued by the
competent authorities, and on some studies in this field, in order to extract
a set of lessons learned , The analytical method was used to analyze the
2020

109

data, as well as the use of standard methods to measure the relationship
between the variables under study, where the multiple regression model was
used to estimate the parameters, as well as the use of the gradual regression
method to find out the most independent variables affecting the dependent
variable (economic growth).

The research has shown the validity of this hypothesis, and therefore the
research recommended the necessity of working to increase the stability of
the exchange rate of the dinar against foreign currencies, because the

instability of the exchange rate has great damages to other macroeconomic
variables, and the necessity for political stability, because it is the most
influential factor on the variables. Macroeconomic increases in exports to
reduce the net trade balance deficit, and to encourage import substitution, in
order to reduce imports and increase the trade balance surplus.
Key words: exchange rate, trade balance, economic growth, public
spending, imports.

 -1المقدمة:
شددهد

السدداإة المصددراية العالمية العداد من المسددتادا

المتالإ ة وعرفت ال ثير من التطو ار ،

التي انعكسد ددت بدورها على إعادة صد ددياغة النظام المصد ددرفي العالمي ،وقد بدأ

تلت المالمح تتضد ددح

أكثر مع موجة التحرير المص د د د د د د درفي ،وتحرير األنظمة المصد د د د د د ددراية والمالية في كثير من الدول من
التدخل وال يود الحكومية ،واتااه البنوك إلى ميادان وأنش د د د د د ددطة غير مس د د د د د ددبوقة من أجل تعظيم الربح
والفرص والمكاس د د ددر ،تلت الموجة التي ازدهر في التس د د ددعينا
المنافسة والتوسع في أنشطة البنوك على المستوى العالمي.
وصدداإر هذه التطو ار

في ماال النشدداط المصدرفي على المسددتوى العالمي ،الت دم المذهل الذي

تم على ص د د ددعيد ت نولوجيا االتص د د دداال
الدفع ،لتنتج كل هذه التطو ار
واالبت ا ار

من ال رن الما د د ددي ،وأفرز تيا ار من

والمعلوما  ،واس د د ددتفادة البنوك منه في نظم االتص د د ددال ونظم

عالما مص د د د د ددرايا أص د د د د ددبح أهم س د د د د ددماته التحرير واالنفتاح والمنافسد د د د ددة

المتتالية في العمل المصرفي وفي أسالير التمويل والتدما

المصراية.

وأمام إركة اإلصالإا االقتصادية التي تبنتها معظم دول العالم الثالى من بداية تسعينيا ال رن

الما ي ،وذلت باالتااه نحو اقتصاديا السوق تدرياياً ،وكان من متطلبا ذلت تحرير سعر الصرف،
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مهما في األنشطة االقتصادية األجنبية التي ت وم بها أي دولة ،سواء
إيى العر سعر الصرف ًا
دور ً
طا تاارًيا أو استثمارًيا.
كان نشا ً
ويعتبر سعر الصرف أداة هامة من أدوا

المشكال

السياسة الن دية التي يمكن استتدامها في عالج

االقتصادية ،ويمثل سعر الصرف الت لفة والسعر ،سواء داخل الدولة أو خارجها ،ويمكن
في النهاية(.)1

أيضا كممشر على ال درة التنافسية للدولة ،وبالتالي لميزان المدفوعا
استتدامه ً
وفي عالم مثالي إيى يمكن التنبم بالتغي ار في سعر الصرف ،فلن يكون للت لر آثار سلبية

جدا .ويمكن للتاار أن ي خذوا في االعتبار التغيي ار المتوقعة
كبيرة إتى لو كانت هذه التغيي ار كبيرة ً
عن طريق تعدال السعر المتفق عليه ،وعليه فإن التحركا

التاارة مع أنظمة سعر الصرف المعومة ،وإذا كانت التحركا

غالبا ما تمدي إلى بعض الت ثي ار
إد كبيرً ،
التااري(.)2
وتعود الصعوبا

الملحوظة في أسعار الصرف لن تعوق
في أسعار الصرف غير متوقعة إلى

غير المرغوب فيها أو غير المتوقعة على الميزان

التي اواجهها ميزان المدفوعا

في الدول النامية إلى سبعينيا

ال رن الما ي،

وقد وصلت إلى ذروتها في عام 1982عندما أعلنت المكسيت عدم ال درة على سداد خدمة داونها،
وفي منط ة أفريقيا جنوب الصحراء ،أد

الصدما

الاهود المبذولة إلصالح أسعار الصرف على الرغم من

التارجية مع عدم وجود دعم للسياسا

المالية والن دية إلى وجود أسعار صرف مبالغ في

قيمتها مع إإداث نتائج سلبية على ميزان المدفوعا  ،واتسمت أنظمة الصرف األجنبي القتصادا
دول جنوب إفريقيا بضوابط إدارية على الن د األجنبي ،وذلت بت نين واسع النطاق للعمال

بسبر

عف الحسابا

األجنبية

التارجية باستمرار ،وظهور السوق السوداء ،مما أدى إلى تراجع الدخل

الحقي ي للفرد خالل الفترة (،)1990-1980وقامت العداد من هذه الدول لمواجهة االختالال الشدادة
في االقتصاد ال لي بالعداد من اإلصالإا االقتصادية لتحريره ،إيى شملت هذه اإلصالإا جوانر
كثيرة ،ومنها تحرير سعر الصرف وتحرير التاارة الدولية ،بالتزامن مع إإداث إصالإا

هيكلية(.)3

وترت ز أول قضايا اإلصالح على إصالح أسعار الصرف والتي تعتبر ك داة لتطوير السياسة الصناعية
في هذه الدول ،ويبرز الدور المركزي الذي العبه التنويع االقتصادي في النمو طويل األجل للدول

الناشئة والنامية ،ولذلت فإن التوسع في استتدام الت نولوجيا الحداثة في استغالل الموارد الطبيعية هو
) (1نجوى محمد العجرودي ،فاطمة شفيق .وسهير مختار ،أثر ارتفاع سعر الدوالر على االقتصاد المصري ،مجلة
الشرق األوس التطبيقية ،المجلد ،5 .رقم  ،2015، 2ص ص .514-509
)(2أكرم نعمان ،اثر التحرر االقتصطططادي علل الج ال المصطططرفي المصطططري ،رستتتالة ماجستتتتير( ،كلية التجارة ،جامعة عين
شمس ،)2001 ،ص .33
(3)Fetai ،B. "Exchange Rate Pass-Through in Transition Economies: The Case of Republic
of Macedonia" ،Transition Studies Review ،Vol.20 ،No. 3،2013, p.23.
2020
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مفتاح النمو الداناميكي ،وأكبر مثال على ذلت تاارب دول جنوب شرق آسيا ،والدول الصناعية
وممخر الصين ،على أنها قصص نااح لمثل هذا التنو (لين،)2017 ،وهذا بعكس الدول
ًا
المت دمة،
التي يعتمد اقتصادها على الموارد الطبيعية ف ط في تنويع هياكل اإلنتاج والتصدار ،مما أدى إلى
تراجع التصنيع فيها لما اواجهه من مشكال

متعددة.

ال ازال أثر ت لر أسعار الصرف في النمو االقتصادي محل جدل كبير ،وهناك قضيتان مركزيتان

و مترابطتان ايما اتعلق بسياسا سعر الصرف في أدبيا النمو االقتصادي وفي االقتصادا الناشئة
في الع ود األخيرة والتي تتعلق بالصلة بين ميزان المدفوعا

واست رار النمو االقتصادي ،هما(:)1

 -الدور الذي العبه سعر الصرف في رفع أو عرقلة النمو االقتصادي.

 إلى أي مدى يساعد نظام سعر الصرف وإدارة إساب رأس المال في إدارة الت لباالتمويل التارجي وت لبا

الدورية في

شروط التاارة.

 -2مشكلة البحث:

يعتبر سعر صرف مصدر قلق محوري لاميع الدول بسبر دوره في معالاة مشكال ميزان المدفوعا ،
وذلت من خالل ت ثيره على الممش ار

االقتصادية ال لية ،وخاصة األسعار ،ومن ثم على إام

الصاد ار والواردا  ،والذي بدوره العر دور كبير في الت ثير على ميزان المدفوعا .
وعليه تتمثل مشكلة البحى في السؤال التالي:

هل هناك عالقة طردية وذات دللة إحصائية بين تقلبات سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولر
األمريكي وصافى الميزان التجاري في ليبيا ؟

 -3أهداف البحث:

يسعى البحى إلى تح يق األهداف التالية:
أ -تحليل تطور ت لبا

ب -بيان أثر ت لبا

سعر الصرف في ليبيا خالل فترة الدراسة.

سعر الصرف على صافى الميزان التااري في ليبيا.

 -4فرض البحث:

اتمثل فرض الدراسة في الفرض التالي:

هناك عالقة طردية وذا داللة إإصائية بين ت لبا سعر صرف الدانار الليبي م ابل الدوالر األمريكي

وصافي الميزان التااري في ليبيا.

) (1جي جاياكندران ،تأثير سعر الصرف على الناتل المحلي اإلجمالي للتجارة للهند :دراسة عن العقود األربعة الماضية،
المجلة الدولية للتسويق ،والبحوث المالية واإلدارية ،المجلد  ،2العدد  ،2013 ،9ص .9
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 -5أهمية البحث:
ترجع أهمية الد ارس ددة إلى أن انتفاض س ددعر الص ددرف الدانار الليبي م ابل الدوالر األمريكي ،وقد نتج
عن ذلت ارتفا األس د د د ددعار ،ف د ارتفع معدل التض د د د ددتم إلى  ،%35مما أدى ذلت إلى تراجع معدال
الطلر ،وما تبعه من ارتفا معدل البطالة والتي تااوز .%20

ول ن من ناإية أخرى فإن انتفاض سددعر الصددرف أدى إلى ارتفا أسددعار المنتاا
أمام المنتاا

األجنبية نسددبياً

المحلية ،مما أدى إلى خفض الواردا  ،ول ن الس د د دمال كيف لدول نامية مثل ليبيا أن

تنتفض وارداتها وكل السددلع التي تسددتوردها هي سددلع وسدديطة و ددرورية لعملية اإلنتاج ،وعليه فإن

خفض سعر الصرف لن يكون مادي لدولة نامية تستورد معظم سلعها من التارج.
 -6حدود البحث:

أ -الحدود المكانية :اقتصر البحى على ليبيا.

ب -الحدود الزمانية :تناول البحى الفترة من (.)2019-1995

 -7بيانات البحث:

تم االستعانة في الحصول على بيانا

أ -الت ارير السنوية للاها

الدراسة بالمصادر التالية:

المالية والن دية الدولية كالبنت الدولي وصندوق الن د الدولي.

ب -المراجع العربية واألجنبية (الرسائل ،وال تر ،والدوريا  ،والممتم ار  ،والنش ار ..إلط).

-8الدراسات السابقة:

الدراسة األولى( :دراسة :مهدي بسيرات ،اريزو ناسيربور ،علي رضا جورجارداه:)1()2014،
بعنوان" أثر تقلبات أســــعار الصــــرف على النمو القتصــــادي بالنظر إلى مســــتوى تطور األســــواق
المالية في بلدان نامية مختارة":
هدفت هذه الد ارس ددة إلى د ارس ددة ت ثير ت لبا

أس ددعار الص ددرف على النمو االقتص ددادي ،كما افتر ددت

الد ارس د ددة أن ت ثير التطور المالي على النمو االقتصدد ددادي وت ثير ت لبا

أس د ددعار الص د ددرف على النمو

االقتص د ددادي هو ت ثير س د ددلبي وهام .ومن ناإية أخرى ،فإن الت ثير المتبادل لت لبا

أس د ددعار الص د ددرف

والتنمية المالية على النمو االقتص د د د ددادي أمر إياابي ،ول ن األثر في البلدان التي ش د د د ددملتها الد ارس د د د ددة
صغير جدا ليس ذي أهمية إإصائية.

) (1مهدي بصيرات ،ونصير بور ،أريزو ،تأثير تقلبات أسعار الصرف على النمو االقتصادي مع األخذ في االعتبار
مستوى تطور األسواق المالية في بلدان نامية مختارة ،المجلة االقتصادية والمالية األسيوية ،المجلد ،4 .رقم ،2014 ،4
ص 528-517
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اللوإة الختبار فر يتها ،وأظهر الد ارسة

واستتدمت الدراسة نموذج االقتصاد القياسي لبيانا

أن ت ثير التنمية المالية على النمو االقتصد ددادي وآثار ت لر أسد ددعار الصد ددرف على النمو االقتصد ددادي
س د د ددلبي وهام .ومن ناإية أخرى ،فإن الت ثير المتبادل لت لبا

أسدد د ددعار الص د د ددرف والتنمية المالية على

النمو االقتصادي أمر إياابي ،ول ن األثر في البلدان التي شملتها الدراسة صغير جدا ال يمثل أهمية
إإصائية.

الدراسة الثانية( :عبيد هللا محجوب  ،أكتوبر :)1()2014

بعنوان" :أثر تقلبات أسعار الصرف على األداء القتصادي الكلي في السودان":
قامت هذه الد ارسد ددة بتحري ت ثير ت لبا

ركز على ثالثة ممشد د د ار

أسد ددعار الصد ددرف على االقتصد دداد ال لي السد ددوداني إيى

رئيس د ددية هي  :النمو االقتص د ددادي ،االس د ددتثمار األجنبي المباش د ددر والتوازن

التااري خالل الفترة بين ( ،)2009-1979وقاست الدراسة سعر الصرف الفعلي الحقي ي باستتدام

نموذج التباان الشرطي المتغاار واالنحداري التطي.

وكشفت النتائج باستتدام طري ة ( )2slsأن ت لر سعر الصرف الحقي ي له ت ثير

ار على

النمو االقتصادي وتدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى السودان ،وتدل هذه الطري ة على أن ت لبا
( )REERلعر دو ار هاما في ت لبا

النمو االقتص ددادي وتدف ا

الع ود الما ددية ،كما تشددير النتائج أيضددا إلى أن ت لبا

االس ددتثمار األجنبي المباش ددر خالل

أسددعار الصددرف له أثر اياابي على رصدديد

الحسد دداب الااري ،مما يشد ددير إلى أن مرونة سد ددعر الصد ددرف تعزز تسد ددوية ميزان المدفوعا

للصدددم ا

اسد ددتاابة

الدولية ،وفضددال عن ذلت فإن نتائج ال وة تو ددح التحليل المتباان ومدى االسددتاابة لت كيد

نتائج وم د ار نظرية (.)2SLS
الدراسة الثالثة:)2()Akpan, O.E., & Atan, A.J: 2012.( :

بعنوان":آثار تحركات أسعار الصرف على النمو القتصادي في نيجيريا":

تذبذبت سددياسددة سددعر الصددرف في نيايريا من نظام سددعر الصددرف الثابت في عام  1960إلى

نظام مربوط بين السد د ددبعينا

ومنتصد د ددف الثمانينا

 1986مع إدخال برنامج الت يف الهيكلي.

وأخي ار إلى متتلف أشد د ددكال النظام العائم منذ عام

) (1عبيد هللا محجوب ،2014 ،أثر تقلب سعر الصرف على أداء االقتصاد الكلي في السودان ،مجلة التنمية والسياسات
االقتصادية ،المجلد ،16 .رقم  ،1ص ص 105 - 73
(2)Akpan, O.E., & Atan, A.J. Effects of exchange rate movements on economic growth in
Nigeria. CBN Journal of Applied Statistics.Vol.2, no 2, 2012.
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وأجر هذه الد ارسددة اختبا ار ألثر سددياسددا

سددعر الصددرف األسدداسددية وهما النظامان الثابت والمرن

باستتدام إجراء اختبار (تشاو) لتحداد االست رار الهيكلي للعالقة بين سعر الصرف ومترجا
والتدما

السلع

خالل النظامين.

ومع ذلت ف بل تطبيق اختبار تشاو ،تم اختبار خصائص السالسل الزمنية للمتغي ار

المستتدمة

في النموذج ،وذلت باسددتتدام المعززة ديكي فولر،وجذر الوإدة ،وشددركة جوهانسددون دمج االختبا ار .
تم دمج جميع المتغي ار من النظام واإد ،وش د د د د ددركاه مت املة ،وكش د د د د ددفت المعادلة الم درة على المدى

الطويل أنه ،بص د د ددرف النظر عن اإلنفاق الحكومي ( ،)GEXفإن س د د ددعر الص د د ددرف ( )EXRوعرض

الن ود ( )M2لهما أهمية كبيرة في تحداد أداء النمو االقتصادي في نيايريا.

وكانت قيمة معامل التحداد نحو  ،%85مما يعني أن  %85من تباان أداء النمو االقتصد د د ددادي

في نيايريددا يحدددده المتراجعون ،والت د ثير المشد د د د د د ددترك للتغي ار

التفسد د د د د د دديريددة التي ت دداس بقيمددة Fمن

 76.19601هو أيض ددا ذو أهمية كبيرة ،وأش ددار  D-Wمن القيمة  0.288965وجود ارتباط ذاتي
من الدرجة األولى .وأظهر اختبار شد د ددو أن العالقة بين سد د ددعر الصد د ددرف وأداء النمو االقتصد د ددادي في
نيايريا لم تشهد أي تغيي ار

هيكلية هامة.

وما اترتر عليه أنه أيا كان نظام سددعر الصددرف ثابت أو مرن فما اهم هو فعالية اإلدارة ،ويمكن

لنيايريا أن تحسددن بشددكل كبير من األداء االقتصددادي من خالل إدخال تحسددينا

على اإلدارة العامة

لسياسة سعر الصرف.
تعليق عام على الدراسات السابقة:
تو ح كل الدراسا

الساب ة أن ت لر سعر الصرف الحقي ي له أثر سلبي على النمو االقتصادي.

 -9منهجية الدراسة:

ارت ز منهج البحى على المنهج االست رائي واالستنباطي معاً في جانبي الدراسة النظري والتحليلي،

وباالعتماد على البيانا الصادرة من الاها المتتصة ،وعلى بعض الدراسا في هذا الماال ،وذلت
الستتالص ماموعة من الدروس المستفادة ،وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي والتاريتي

الستعراض األبعاد النظرية لمو و الدراسة ،أما الاانر الوصفي فيتالى في االعتماد على المراجع
والت ارير اإلإصائية كمصدر لمتتلف مفاهيم الدراسة،أما المنهج التاريتي ايظهر من خالل است راء
المسار التاريتي لتطور سعر الصرف.
كما تم استتدام األسلوب التحليلي لتحليل البيانا  ،وكذلت استتدام األسالير القياسية لقياس

العالقة بين المتغي ار

التا عة للدراسة،وذلت باستتدام أسلوب االنحدار التدرياي ،وذلت باستتدام

برنامج .SPSS
2020
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 -10خطة الدراسة:
تم تناول هذا البحى من خالل المحورين التاليين:

المحور األول :اإلطار النظري لسعر الصرف.

المحور الثالث :تحليل وقياس أثر تغير سعر الصرف على الميزان التااري في ليبيا.
المحور األول
اإلطار النظري لسعر الصرف
تس د د ددتتدم العمال

الوطنية في إدود كل دولة كوس د د دديط للتبادل ومس د د ددتود للقيم الحا د د د درة

واآلجلة ويمكن أن تسد ددتتدم كوإدة للحسد دداب وبصد ددفة عامة تسد ددتتدم الن ود المحلية إلجراء المبادال
التي تتم داخل كل دولة ،ول ن اليمكن أن تسد د د د د د ددتتدم العمال

الوطنية في المعامال

أصددبح من الالزم وجود سددوق صددرف دولي تبا وتشددترى ايه العمال
المكان الذي اتم ايه التبادل بين العمال

الدولية لذلت

األجنبية ،وسددوق الصددرف هو

المتتلفة.

وعليه سيتم تناول هذا المحور ،من خالل النقاط التالية:
 مفهوم سوق الصرف األجنبي. الفرق بين سوق الن د األجنبي واألسواق الت ليدية للسلع والتدما . مفهوم سعر الصرف. مراإل تطور سعر الصرف. المتعاملون في سوق الصرف األجنبي. نظم أو أنوا سعر الصرف األجنبي. أنوا أسواق الصرف. -العمليا

التي تتم في أسواق الصرف اآلجلة.

 -متطلبا

وشروط التحرير المصرفي.

 -1مفهوم سوق الصرف األجنبي:
هو سوق ليس له مكاناً محدداً بعينه بل يمد إول العالم إيى الت ي ايه البائعون والمشترون لتبادل
سلع غير ت ليدية وهي الن ود ،وهو سوق ذو إطار منظم يستند إلى جها
عمليا
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البيع والشراء عبر شاشا

ال مبيوتر والتليفونا

وشبكة المعلوما

وسيطة تشارك في تسهيل
الدولية.
2020

 -2الفرق بين سوق النقد األجنبي واألسواق التقليدية للسلع والخدمات:
أ -في أسواق الصرف اتم إعالن سعرين ،وهما سعر الشراء (الطلر) وسعر البيع (العرض) والفرق
بين السعرين يسمي المدى أو الهامش ،ويشار إلى التاار الذان اتعاملون في مثل هذه الصف ا
"بصنا السوق" ،إيى يستفيدوا من فروق السعرين ،ول ن في األسواق الت ليدية اوجد سعر واإد.
ب -صعوبة معرفة األسعار في كل األسواق في نفس اللحظة ،وفي األسواق الت ليدية يسهل ذلت.
ج -صعوبة تح يق التوازن في سوق الصرف عنها في سوق السلع والتدما

والتي اتح ق بتعادل

الطلر والعرض ،وذلت لتعدد أسواق الصرف األجنبي والتي تغطي ال رة األر ية ،ايمكن أن اوجد
فائض عرض لعملة ما في سوق معين وفي نفس اللحظة اوجد ن ص عرض لها في سوق أخر ،أي
أنه من الصعر توجد لحظا

سوق في هذه األسواق.

 -3مفهوم سعر الصرف:
هو عدد الوإدا

من العملة المحلية التي اتم استبدالها لشراء وإدة واإدة من العملة األجنبية ،أو هو

ثمن العملة األجنبية بالعملة المحلية.
مثال :إذا كان سعر الدوالر يعادل  5دنانير ليبية.
فإن سعر الدوالر بالدانار الليبي يعادل  5دنانير ليبية.
وسعر الدانار الليبي بالدوالر يعادل =  0,20 =5 ÷1دوالر أو  20سنت.
 -4مراحل تطور سعر الصرف:
 -1-4المرحلة األولى :مرحلة سريان الذهب "الثبات المطلق لسعر الصرف:
تم األخذ بهذه ال اعدة خالل ال رن التاسع عشر ،إتى اندال الحرب العالمية األولى في عام .1914
ومن التصائص األساسية لهذه المرإلة خاصيتين ،هما:
الخاصية األولى  :التزام الدولة التي تسير على هذه ال اعدة بتحداد قيمة وإدة الن د األجنبية بالذهر
بسعر ثابت وتلتزم الحكومة ببيع وشراء الذهر لمن يطلبه وممن يعر ه عند ذلت السعر ،ويتحدد
السعر الثابت بإإدى الطرق الثالثة التالية:
أ -إذا كانت العملة نفسها ذهبية كالانيه الذهر ذا

وزن ثابت ومحدد تسمى هذه قاعدة الذهر هذه

"بقاعدة المسكوكات أو العملة الذهبية".
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ب -إ ذا كانت الن ود المتداولة ورقية ول ن اثبت السعر بينها وبين الذهر ومع االستعداد التام لمبادلة
أوراق الن د الورقية بالذهر ،مثل الانيه المصري قبل عام  ،1952تسمى هذه ال اعدة "بقاعدة السبائك
الذهبية".
ج -إذا كانت الن ود المتداولة ورقية ول ن تلتزم الدولة بشراء وبيع عمال

دول أجنبية تتبع قاعدة

الذهر هذه ،تسمى هذه ال اعدة "بقاعدة الصرف الذهبي".
الخاصية الثانية :إرية تصدار واستيراد الذهر بين الدول بدون أي قيود.
 -2-4المرحلة الثانية :بعد الحرب العالمية األولى:
مع اندال الحرب العالمية األولى في  ،1914إيى أد
في ذلت اإلصدار الن دي الورقي ال ثيف لتغطية نف ا
عملتها ،وبدأ
السابق الذي

إلى ارتفا كبير في األسعار وكان السبر

الحرب ،مما دفع معظم الدول في تعويم صرف

الدول متتابعة بإي اف تحويل عمالتها إلى ذهر ،وترتر على ذلت انتهاء نظام الذهر
من ثبا

سعر الصرف.

 -3-4المرحلة الثالثة :قاعدة الذهب الجديدة "نظرية تعادل القوة الشرائية" (:)1931-1925
أدى ارتفا أسعار السلع بعد الحرب األولى إلى تراجع سعر صرف الذهر ،ومن ثمن ل ي تتم العودة
إلى ما قبل الحرب البد من رفع سعر صرف الذهر ،فلو فرض قبل الحرب األولى أن سعر الذهر
كان =  10وإدا

وسعر السلع يساوي  2وإدة ،فإن سعر صرف الذهر = 5 =2÷10

ول ن بسبر الحرب وارتفا أسعار السلع إلى  5وإدا

فإن سعر الصرف= 2 =5 ÷10

وعليه ل ي اتم العودة إلى الو ع ال ديم البد من رفع سعر الذهر إلى  25وإدة 5 =5 ÷25
ول ن هذه المرإلة اتصفت بعدة خصائص ،هي:
أ -زي ادة أهمية الدوالر فلا

ال ثير من البنوك المركزية للدول باالإتفا بازء كبير من اإتياطياتها

بالدوالر ،ومن ثم اقتربنا من قاعدة"الصرف الذهب".
ب -أصبحت هناك ندرة نسبية في المتاح من الذهر أي الطلر اكبر من العرض.
ج -عدم واقعية سعر صرف بعض العمال

بالذهر.

د -عدم تعادل أسعار السلع بعد الحرب مع أسعارها قبل الحرب بسبر التضتم في معظم الدول.
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 -4-4المرحلة الرابعة :نظام بريتون وودز أو مرحلة الدولر أساسا ":"1971-1944
إيى كانت الحرب العالمية الثانية على وشت االنتهاء فاجتمع ممثلو  44دولة في مدانة بريتون وودز
بالواليا

المتحدة األمريكية لتحداد نظام سعر الصرف الاداد وهو في نفس الوقت كان بمثابة ميالد

صندوق النقد الدولي ،إيى اتفق الماتمعون على أنه يار على كل دولة تحداد قيمة ثابتة لعملتها
بالذهر أو بالدوالر ،ويشبه هذا نظام "قاعدة الذهب السابقة"
ول ن هذه المرإلة لم تشبه مرإلة قاعدة الذهر  %100إيى كانت هناك يسمح ببعض التذبذبا
في سعر الصرف ارتفاعاً أو انتفا اً ،ول ن عاد شبه االست رار لسعر الصرف ،إيى كانت أوقية
الذهر تعادل  35دوالر ،ول ن الحكومة األمريكية ال تلتزم بتحول الذهر ألي شتص بل للبنوك
المركزية ف ط.
 -5-4انهيار نظام بريتون وودز في عام :1971

انهار النظام السابق في عام  1971بسبر اعت اد جميع دول العالم أنه ال مفر من انتفاض سعر
الدوالر أمام الذهر بسبر تباطم معدل النمو االقتصادي في الدول الصناعية في نهاية الستينيا ،
وإيى زاد

أرصدة البنوك األوربية من الدوال ار ،فبدأ

تتعامل بها إق ار ا واقت ار ا.

وأعلنت معظم دول أوروبا قابلية عمالتها إلى التحويل ف صبح باإلمكان شراء وبيع السلع ب ي عملة
من العمال

التي تتوافر لدى الدول األوربية كاإتياطا  ،مما سهل من انت ال رؤوس األموال بين

الدول ،وأمام ر بة ال ثير من الدول في خفض االإتفا بمعظم اإتياطياتها بالدوالر ،ظهر أصل

جداد يسمى "حقوق السحب الخاصة" والتي يمكن أن يحتفظ بها كاإتياطيا .
وفي النهاية استاابة الواليا

المتحدة وخفضت سعر الدوالر أمام أوقية الذهر ف صبحت تعادل

 38دوالر بدالً من  35دوالر.
مفهوم وحدة حقوق السحب الخاص:تعادل  %1.39من قيمة الدوالر هو أصل اإتياطي دولي
استحدثه الصندوق عام  1969ليصبح مكمال لالإتياطيا

الرسمية التاصة بالبلدان األعضاء.

وبحلول مارس  ،2016كان قد تم استحداث  204.1مليار وإدة إ وق سحر خاصة (ما يعادل

إوالي  285مليار دوالر) وتوزيعها على البلدان األعضاء ،ويمكن مبادلة إ وق السحر التاصة ب ي
من العمال

ال ابلة لالستتدام الحر ،وتتحدد قيمة إق السحر التاص وفق سلة من خمس عمال

رئيسية (اإلاوان الصيني ،والدوالر األمريكي ،واليورو ،والين الياباني ،والانيه اإلسترليني) اعتبا ار من

 1أكتوبر .2016
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 -5المتعاملون في سوق الصرف األجنبي:
أ -البنوك التجارية:
وهي أهم التنظيما

التي تشارك في سوق الصرف األجنبي وهي ت وم ببيع أو شراء الن د األجنبي من

عمالئها الذان ارغبون في استبدال العمال

الوطنية بالعملية األجنبية لغرض السفر أو االستيراد

والتصدار ،وعادة ما تحتفظ هذه البنوك ب رصدة من الن د األجنبي لداها في فرو خارجية لها لتسهيل

عمليا

االستبدال لعمالئها أانما كانوا.

وتن سم هذه البنوك التاارية المتعاملة في الن د األجنبي إلى ثالثة أقسام ،هي:


األول :البنوك الكبيرة المحركة للسوق :وهي التي ت وم بت ديم عروض البيع والشراء لعدد كبير

من العمالء ومثل هذه البنوك عددها محدود على مستوى العالم ألنها كبيرة الحام وتحتاج لرؤوس
أموال كبيرة.



البنوك الكبيرة غير المحركة للسوق :وهي أقل إاماً من الساب ة وإن كانت ت وم بعدد كبير من



بنوك متوسطة أو صغيرة غير ايجابية :تتل ي عروض البيع والشراء للن د األجنبي ،ول نها تترك

عمليا

البيع والشراء ولعدد كبير من العمالء.

ذلت للسماسرة.

ب -عمالء التجزئة:
وهم الذان يشاركون في عملية بيع أو شراء الن د األجنبي لغرض التصدار أو االستيراد ،ويتعاملون مع
بعضهم البعض أو مع البنوك التاارية أو السماسرة.

ج -سماسرة النقد األجنبي:
وهم الذان اتوسطون بالتوفيق بين البنوك التاارية التي عندها فائض والتي عندها عاز م ابل عمولة
تحسر كنسبة من الصف ة ،وعليه ليس لداهم أي أرصدة من الن د األجنبي ،أو اتوسطون بين العمالء
لتدبير اإتياجاتهم من الن د األجنبي ألجل االستيراد أو التصدار.

د -البنوك المركزية:
ال تتدخل البنوك المركزية ببيع أو شراء الن د األجنبي ألي جهة ول نها تتدخل لتنفيذ سياسة ن دية أو
تاارية عامة تتدم االقتصاد ككل وتتدخل عادة للحفا على سعر صرف العملة الوطنية من التدهور

بتوفير عطاءا
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 -6نظم أو أنواع سعر الصرف األجنبي:
 -1-6سعر الصرف الثابت:

يعني تثبيت سعر صرف العملة المحلية أمام عملة واإدة كالدوالر أو بتثبيتها بوإدا

إ وق السحر

التاصة.
 -2-6التثبيت الزاحف:هو السماح بتغير سعر الصرف في إدود معينة وخالل فترة معينة.

بناء على تعادل قوى العرض والطلر على العملة
 -3-6التعويم الحر :هو ترك سعر الصرف اتحدد ً
في السوق ،بدون أي تدخل من البنوك المركزية.

بناء على تعادل قوى العرض والطلر
 -4-6التعويم المدار (النظيف) :هو ترك سعر الصرف اتحدد ً
على العملة في السوق ،ول ن يسمح للبنوك المركزية بالتدخل في إاال

خاصة ،وذلت لمنع تدهور

سعر صرف عملة الدولة.

 -5-6التعويم المدار (القذر) :وهنا يكون تدخل البنوك المركزية باستمرار ويكون معوقاً لتفاعل قوى
العرض والطلر ،ب ن يشتري العملة التي ادافع عنها في إالة انتفاض سعر صرفها ،وي وم ببيع
العملة التي ارتفع سعرها.

وي اس إام تدخل البنت المركزي بم دار شرائه للعملة التي ادافع عنها أو بنسبة تغير اإتياطياته.

 -6-6التقويم المشترك :ايه تتفق ماموعة من الدول علي تثبيت أسعار صرف عمالتها مع بعضها
البعض م ابل عمال

دول أخرى.

 -7أنواع أسواق الصرف:
 -1-7سوق الصرف الحاضرة :Spot Market
هي أسواق اتم فيها بيع أو شراء العمال

فو اًر أو على أقصى ت دار اومين بالسعر السائد في نفس

اليوم ،وتعتبر عملية المراجحة أهم عمليا

السوق الحا رة ،إيى ي وم البعض بشراء عملة من سوق

معينة وبيعها في نفس الوقت في سوق أخر لالستفادة من فروق األسعار ولتح يق ربح.
 -2-7سوق الصرف اآلجلة :Forward Market
هي السوق التي اتم فيها االتفاق إالياً على بيع أو شراء كمية معينة من العمال

األجنبية في تاريط

محدد في المست بل بعد شهر أو ثالثة أشهر أو بعد سنة.
ويتم إساب سعر الصرف األجل إما بإ افة عالوة خصم إذا السعر األجل اكبر من السعر الحا ر
أو بعمل خصم إذا كان السعر األجل أقل من السعر الحا ر.
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وتحسر عالوة األجل أو خصم األجل من المعادلة التالية:
سعر الصرف األجل (-)FRسعر الصرف الحا ر ()SR

 = FDor FPد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
سعر الصرف الحا ر ()SR
إيى أن:
 :FDالتصم األجل.
 :FPالعالوة اآلجلة.
 :FRسعر الصرف األجل.
 :SRسعر الصرف الحا ر.
مثال :إذا كان سعر الصرف بين الدوالر والمارك األلماني  1دوالر =  2.5مارك ،وإذا كان سعر
الصرف األجل " 3شهور" هو  1دوالر =  2,4مارك ،هنا يتصم من الدوالر بعد ثالثة أشهر بما
م داره  0.1مارك (أو  0.4مارك في السنة).
ومن ناإية أخرى إذا كان سعر الصرف األجل هو  1دوالر =  2.6مارك ،هنا يضاف إلى الدوالر
عالوة أجلة  0.1مارك بعد ثالثة أشهر (أو  0.4مارك بعد سنة) ،كاألتي:

أولا :حساب نسبة الخصم األجل:
2.5-2.4
= FD

د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د %16 - =100 X 4 X
2.5

ثاني ا :حساب نسبة العالوة اآلجلة:
2.5-2.6

= FP

د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د %16 + =100 X 4 X
2.5

 -8العمليات التي تتم في أسواق الصرف اآلجلة:
 -1-8عمليات مبادلة العمالت:
هي عملية بيع فوري لعملة أجنبية على أن اتم إعادة الشراء لنفس العملة في المست بل.
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 -2-8عقود المستقبل:
تعود هذه األسواق إلى نهاية ال رن السابع الميالدي ،ول نها ظهر ألول مرة في سوق الن د الدولي
عام  1972في بورصة شيكاغو،هي عبارة عن ع د أجل بمبلغ نمطي وبعملة محددة وله أجل محدد
تنتهي عنده في العام وياري التعامل بها في بورصا

منظمة وعلى أسعار تسمى أسعار مست بلية

تتحدد بصفة اومية خالل فترة سريان الع د ،وسميت بهذا االسم ألن أسعارها تتحدد في المست بل.
خصائص عقود المستقبليات:
االإظ من التعريف السابق على ع ود المست بليا :
أنها غير ملزمة للبائع أو المشتري بالبيع أو الشراء أي التسليم والتسلم للعمال

األجنبية خالل فترة

سريان الع د.
فيها عنصر إلزام على البائع والمشتري ي تصر على دفع كل من البائع والمشتري وديعة

مان تسمى

بالهامش وتبلغ  %4من قيمة الع د وكذلت دفع عمولة سمسرة.
 -9متطلبات وشروط التحرير المصرفي:
 -1-9متطلبات التحرير المصرفي:
اتطلر التحرير المصرفي توافر ماموعة من الشروط التالية(:)1
أ -ضمان المنافسة:
تتطلر المنافسددة إلغاء كافة المعوقا

أمام إرية المنافسددة ،وذلت لتانر الوقو في فروق واسددعة بين

سددعر الفائدة على الودائع وسددعر الفائدة على ال روض ،ومنع التوسددط المفرط والتمييز في عملية منح
االئتمان ،وكذلت لضمان استاابة الاهاز المصرفي لتوجيها

الن دية والمالية.

السلطا

ب -ضمان عدم تجزئة السوق:
إن اتااه المشددروعا
المتالك هذه المشددروعا

إلى التعامل مع بعض الممس دسددا

المالية و المصددراية دون األخرى نتياة

للمصددارف ،قد امدي إلى عدم اكتمال السددوق ،وكذا يار إعطاء تسددهيال

لمنح التراخيص وتسهيل عمليا

االندماج و فتح فرو مصراية جدادة.

)(1عبد هللا فكري الوكيل ،تقييم أداء البنوك في ظل سططياسططة التحرر االقتصططادي ،رستتالة دكتوراه( ،كلية االقتصتتاد ،جامعة
القاهرة ،)1997 ،ص .19
2020
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ويهدف التحرير المص د ددرفي إلى خلق ش د ددروط المنافس د ددة في الس د ددوق المصد د درفي والحد من االإت ا ار
والت ليل من الحواجز والعراقيل التي تحول دون التوسد د د ددع في أنشد د د ددطة البنوك و توفير بيئة مصد د د ددراية
تنافسية لزيادة جلر االدخار واالستثمار.
وعليه تتمثل أهداف التحرير المصرفي في جملة من األهداف،أهمها(:)1

 -تعبئة االدخار المحلي واألجنبي لتمويل االقتصاد وزيادة معدال

االستثمار.

 رفع فعالية األس د د د د د د دواق المالية المحلية وتمكين البنوك الوطنية من تطوير خدماتها وزيادة قدراتهاالتنافسية في الداخل والتارج.
 -تحرير التحويال

المالية التارجية مثل تحرير العمال

 جعل النظام المصرفي أكثر قوة لمواجهة تحديا -تمكين البنوك والممسسا

األجنبية وإركة رؤوس األموال.

التطو ار

االقتصادية العالمية.

المالية المحلية من االندماج في األسواق المالية العالمية.

 -2-9شروط نجاح التحرير المالي والمصرفي:

هناك أربعة شروط أساسية يحددها مميدو التحرير المالي والمصرفي ،وهي(:)2

أ -توافر الستقرار القتصادي العام:

إن التحرير المص ددرفي اتطلر مناخ مس ددت ر لالقتص دداد ال لي إيى اتم االس ددتفادة كلية من مزاياه،

إن التضددتم المرتفع والعاز ال بير في الميزانية العامة للدولة ،وأسددعار صددرف غير مسددت رة يمكن أن

يكون لها ت ثير سددلبي على عملية التحرير المص درفي ،وتمثر بشددكل عكسددي على االندماج في النظام
المالي الدولي ،ويس دداهم في إ ددعاف النظام المص ددرفي الوطني والت ثير على إنااح س ددياس ددة التحرير
المصد درفي ،وذلت ألن من بين األس ددباب الرئيس ددية لتعثر س ددياس ددة التحرير المص ددرفي الس ددياس ددا

غير

السددليمة إلدارة االقتصدداد ال لي ،والتنظيم واإلش دراف الحكومي غير المناسددر والتدخل غير السددليم في
األسواق المالية.

إن فترة التحول إلى نظام مالي مفتوح هامة جدا ،وذلت ل ون س د ددياس د ددة التحرير المالي والمصد د درفي

ت ون لها نتائج غير مر ددية عندما ت ون األس دواق المالية غير متطورة أو ت ون الث ة في السددياسددا
الادادة مازالت

عيفة.

)(1بن طلحة صتتتتليحة و معوشتتتتي بوعالم ،دور التحرر المصططططرفي في إاططططالم المنظومة المصططططرفية ،مداخلة قدمت في
الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصتتترفية واقع و تحديات ،المنعقد يومي 15-14 :ديستتتمبر  ،2004جامعة الشتتتلف،
الجزائر ،ص .478
)(2طارق عبد العال حماد ،التطورات العالمية و انعكاسات ا علل أعمال البنوك( ،القاهرة :الدار الجامعية ،)2001ص .27
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وعلى هذا األساس فان التحرير المصرفي اتطلر سياسة ن دية موجهة نحو االست رار ،باإل افة
إلى أسعار صرف وسياسا

مالية سليمة تدعم االست رار المالي.

ومن أجل تح يق االسد د ددت رار االقتصد د ددادي ال لي يار اتتاذ إجراءا
تمكن من التنسديق بين السدياسدا

وقائية وأخرى عالجية التي

االقتصدادية ال لية وسدياسدة التحرير المصدرفي ،فاإلجراءا

تتعلق عادة بإجراء تدابير تتتذ قبل وقو األزما

الوقائية

المالية والمصد د د د د د ددراية ،وتصد د د د د د ددميم هياكل تنظيمية

وقوانين للحد من المتاطر ،وإماية المودعين وتص د د د د ددحر هذه اإلجراءا

قوة إشد د د د د دراف إكومي على

الاهاز المصرفي وأإكام الرقابة والتدقيق المحاسبي التارجي.
أما اإلجراءا

العالجية فعادة ما تتتذ عند إدوث األزما

وت من في تطوير نظام التامين على

الودائع لحماية المودعين والت ليل من الذعر المالي الذي قد يصيبهم.
إن أهم عرء ي ع نتياة السد ددياسد ددا
السد ددياسد ددا

غير المسد ددت رة لالقتصد دداد ال لي هو

د ددعف الث ة في و د ددع

الحكومية وفي التحرير االقتصد ددادي والمص د درفي ،وذلت راجع ل ون إدارة االقتصد دداد ال لي

ت ون ص د د ددعبة خالل فترة التحول واالنت ال من اقتص د د دداد مغلق محت ر من طرف الدولة إلى اقتص د د دداد
مفتوح ومتحرر ويعمل وفق آليا

السوق.

ب -إتباع التسلسل والترتيب في مراحل التحرير المصرفي:

إن تطبيق س د ددياس د ددة التحرير المص د ددرفي يار أن تبدأ على مس د ددتوى االقتص د دداد المحلي (الوطني)

ب طاعيه الحقي ي والمالي بحيى اتم في ال طا الحقي ي ترك تحداد األسد د د د د د ددعار وفق قوى السد د د د د د ددوق،
وفرض

د درائر ع النية على الممسد دس ددا

ورفع دعم الدولة لألس ددعار ،وتطبيق س ددياس ددة التوصد دص ددة

وتشايع ال طا التاص.
ويتم في ال طا المالي والمصرفي منح المزيد من است اللية البنوك في اتتاذ ق ارراتها خاصة في منح
االئتمان ،والتتلي عن التتص ددص ال طاعي ،ورفع ال يود عن تدفق وانت ال رؤوس األموال في التاارة

التارجية على المدى ال صير ،ثم بتن ل التحرير إلى المستوى التارجي ب طاعيه الحقي ي اتم ايه رفع
ال يود عن التاارة التارجية وتحريرها ،والسماح بالتحويال

المالية نحو التارج.

أما ال طا المالي والمصرفي فيتم ايه السماح بإنشاء بنوك أجنبية ،وإرية إركة رؤوس األموال،
وقابلية العملة للتحويل وإرية الصرف ....وغيرها.

وعموما يمكن ال ول أن عملية التحرير المصد د د د د د ددرفي يمكن أن تتح ق على مراإل تتوقف درجتها

وسد د د د ددرعتها على الهيكل االقتصد د د د ددادي للدولة ،ومرإلة التنمية التي بلغها ،واألهمية النسد د د د ددبية ل ل من
ال طا العام والتاص ودورهما في االقتصد دداد الوطني باإل د ددافة إلى درجة اندماج االقتصد دداد الوطني
في االقتصاد العالمي.
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ج -اإلشراف الحذر على األسواق المالية:
إن إنااح سياسة التحرير المالي والمصرفي اتطلر إشراف إكومي قوي من اجل منع االنحرافا

والمحافظة على انضباط السوق المصرفي ،وتفادي وقو األزما
الحذر على الممس د د د دسد د د ددا

المصد د د ددراية والمالية إلى االهتمام بإدارة المتاطر والتنبيه إليها ،و د د د ددمان

الشددفااية واالهتمام باألو ددا المالية للبنوك والممسدسددا
لاها

هيئا

المالية والمصراية ويهدف اإلشراف

الرقابة و تسهيل تدفق المعلوما

المالية واالهتمام بالهيكل التنظيمي واإلداري

والتنسيق بين أنشطة إصدار ال رار ومتابعة تنفيذه ،و إقامة

رقابية وإشدرااية تتمتع باالسددت اللية وعلى أرسددها البنت المركزي وهذا كله بهدف تح يق اسددت رار

النظام المص د درفي ،ول د سد ددعت لانة بازل للرقابة المصد ددراية على الت كيد على

د ددرورة تعميق مفهوم

اإلشد د دراف الحذر وعملت منذ نشد د د تها على توإيد معااير اإلشد د دراف والرقابة على األنظمة المص د ددراية
لضمان است رار النظام المصرفي الدولي.

د -ضرورة توافر المعلومات الكافية عن السوق:

اتطلر إنااح سددياسددة التحرير المص درفي توافر المعلوما

وإتاإتها أمام كل المتدخلين ايه ،ويتعلق األمر بالمعلوما

ال ااية عن السددوق المالي والمص درفي

التي توفرها جها

اإلش د د د د د د دراف والرقابة

والمتعل ة بال وانين واللوائح المنظمة للنشد د د د د دداط المصد د د د د ددرفي ،ومن جهة ثانية المعلوما
توفرها البنوك وإتاإتها أمام جها

الرقابة واإلشد دراف ،وأمام المتعاملين والمس ددتثمرين إتى اتمكنوا من

ترشيد ق ارراتهم المالية.
كما اتطلر األمر وجود آليا

التي يار أن

لتنسدديق هذه المعلوما

من التناقض وتهدف إلى تدعيم عنصر الشفااية.

بحيى يكون انسدديابها بشددكل وا ددح وخال

المحور الثاني

تحليل وقياس أثر تغير سعر الصرف على بعض المتغيرات القتصادية الكلية في ليبيا

امثر تغير سعر الصرف علي المتغي ار االقتصادية ال لية ،وأهمها :أسعار السلع ،ومن ثم امثر علي
إام الطلر ،وعلي إام االستهالك واالدخار ،وعلى االستثمار المحلي واألجنبي ،وعلي إام
التوظف ،وعلي إام الصاد ار

والواردا  ،ومن ثم علي الميزان التااري ...إلط ،وهكذا علي باقي

المتغي ار االقتصادية ال لية ،سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وعليه سيتم تناول هذا المحور ،وذلت من خالل النقاط التالية:

 -1تحليل تطور سعر الصرف وبعض المتغيرات القتصادية الكلية في ليبيا:
ابين الادول التالي ذلت:
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جدول ( :)1تطور سعر الصرف وبعض المتغيرات القتصادية الكلية في ليبيا خالل ()2018-1995

السنة

سعر الصرف

اإلنفاق العام
 %من الناتج المحلي

إجمالي الناتج المحلي
مليار $

معدل النمو االقتصادي
%

الصادرات
مليار دوالر

الواردات
مليار دوالر

اافي الميزان التجاري
مليار $

معدل البطالة
%

معدل التضخم
%

االستثمار األجنبي المباشر
مليار$

االستثمار المحلي
مليار$

1995

0.28

70.1

25.5

2.9

7.5

5.7

1.7

19.2

7.2

0.3-

3.0

1996

0.28

71.2

27.9

3

8.0

6.7

1.3

19.2

4.0

0.4-

3.8

1997

0.28

69.8

30.7

3.2

8.2

6.7

1.5

19.2

3.6

0.2-

3.7

1998

0.30

72.5

27.2

3.1

5.3

5.7

0.4-

19.2

3.7

0.5-

3.0

1999

0.35

73.0

36.0

3.6

7.3

5.2

2.0

19.2

2.6

0.4-

3.3

2000

0.42

73.5

38.3

3.7

12.1

5.3

6.8

19.2

2.9-

0.4

4.5

2001

0.44

74.0

34.1

1.8-

9.1

5.7

3.4

19.2

8.8-

0.4-

3.6

2002

0.46

71.0

20.5

1.0-

9.2

7.0

2.2

19.2

9.8-

0.7

2.7

2003

0.47

72.0

26.3

13.0

15.1

8.7

6.3

19.2

2.2-

0.5

2.4

2004

0.46

71.7

33.1

4.5

21.1

10.7

10.4

19.1

2.2-

1.1

4.6

2005

0.51

70.8

47.3

11.9

30.2

12.8

17.3

19.0

2.7

2.2

7.2

2006

0.61

71.6

55.0

6.5

40.4

15.6

24.9

18.8

1.5

3.8

11.4

2007

1.27

72.0

67.5

6.4

49.1

19.9

29.1

18.6

6.3

6.9

17.3

2008

1.29

69.8

87.1

2.7

63.2

25.3

37.9

18.5

10.4

4.7

26.0

2009

1.30

72.1

63.0

0.8-

37.3

27.0

10.3

19.0

2.5

2.2

18.9

2010

1.31

57.9

74.8

5.0

49.1

31.5

17.6

19.0

2.8

2.4

24.7

2011

1.31

59.7

34.7

62.1-

19.0

15.5

3.5

19.0

15.5

0.0

10.2

2012

1.26

45.7

81.9

123.1

61.1

32.5

28.6

19.0

6.1

1.7

22.9

2013

1.22

88.1

65.5

13.6-

46.1

42.5

3.7

19.0

2.6

1.1

18.8

2014

1.25

143.1

41.1

24.0-

19.3

37.8

18.5-

18.9

3

0.0

12.3

2015

1.27

184.9

27.8

8.9-

11.1

20.7

9.6-

18.9

7

0.0

7.5

2016

1.22

144.9

26.2

2.8-

6.8

11.5

4.7-

18.8

9

0.0

7.2

2017

1.26

95.9

37.9

26.7

18.9

15.1

3.8

18.6

11

0.0

10.6

2018

1.27

85.8

52.6

15.1

30.0

18.8

11.1

18.5

13

0.0

15.3

2019

1.27

101.8

52.1

2.5

33.5

27.7

5.9

18.3

16

0.0

13.5

المتوس
أدني قيمة
أقصل
قيمة

0.9
0.3

83.3
45.7

44.6
20.5

4.9
62.1-

24.7
5.3

16.9
5.2

7.9
18.5-

19.0
18.3

4.2
9.8-

1.0
0.5-

10.3
2.4

1.3

184.9

87.1

123.1

63.2

42.5

37.9

19.2

16.0

6.9

26.0

المصدر :اإصاءا

البنت الدولي ،سنوا

متتلفة.
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ويتضح من تحليل بيانا

الادول السابق ،ما يلي:

أ -سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولر:

بلغ متوسط سعر الصرف للدانار الليبي م ابل الدوالر  0,9دانار م ابل الدوالر ،بحد أدنى  0,3وبحد

أقصي  ،1,3وتراوح بين ( )1,3-0,3خالل الفترة ،إيى اتضح أن قيمة الدانار تراجعت بصورة

كبيرة أمام الدوالر ،إيى بلغ نحو  0,28في عام  ،1995ثم تراجع إلى أن وصل إلى 1,27
دانار/دوالر في عام .2019
ب -تطور إجمالي الناتج المحلي:

بلغ متوسط إجمالي الناتج المحلي  44,6مليار دوالر ،وبحد أدنى  20,5مليار دوالر في عام ،2002

وبحد أقصي  87,1مليار دوالر في عام .2008
كما ت ثر إجمالي الناتج المحلي باألإداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية ،كاألتي:

ففي عام  :1998إيى تراجع إجمالي الناتج المحلي من  30,7مليار دوالر في عام  1997إلى
 27,2مليار دوالر في عام  1998مت ث اًر باألزمة المالية للنمو األسيوية في عام .1998

ففي عام  :2009إيى تراجع إجمالي الناتج المحلي من  87,1مليار دوالر في عام  2008إلى 63
مليار دوالر في عام  2009مت ث اًر باألزمة المالية العالمية في عام .2008

ففي عام  :2011إيى تراجع إجمالي الناتج المحلي من  74,8مليار دوالر في عام  2010إلى
 34,7مليار دوالر في عام  2011مت ث اًر ب إداث .2011

ج -معدل نمو إجمالي الناتج المحلي.

بلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة نحو  %4,9بحد أدنى سالر %62,1في

عام  2011وبحد أقصى  %123,1في عام .2012
كما ت ثر معدل نمو إجمالي الناتج باألإداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية ،كاألتي:

ففي عام  :2008تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من  %6,4في عام  2007إلى %2,7
في عام  2008مت ث اًر باألزمة المالية العالمية في عام .2008

ففي عام  :2011تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من  %5في عام  2010إلى %62,1-
في عام  2011مت ث اًر ب إداث .2011

د -معدل اإلنفاق العامإلى إجمالي الناتج المحلي:

بلغ متوسط معدل اإلنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي خالل الفترة بلغ  %83,3بحد أدنى

 %45,7في عام  ،2012وبحد أقصى  %184,9في عام .2015
كما ت ثر معدل اإلنفاق العام إلى الناتج المحلي باألإداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية:
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ففي عام  :2012تراجع معدل اإلنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي من  %59,7في عام 2011
إلى  %45,7في عام  2012مت ث اًر ب إداث .2011

ففي عام  :2014ارتفع معدل اإلنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي من  %88,1في عام 2013
إلى  %144,1في عام  2014مت ث اًر باشتعال الص ار الداخلي في ليبيا.

ه -معدل البطالة:

بلغ متوسط معدل البطالة خالل الفترة بلغ  %19بحد أدنى  %18,3في عام  ،2019وبحد أقصى

 %19,2في عام  ،2001وهو من أعلى معدال
و -معدل التضخم:

البطالة في العالم.

بلغ متوسط معدل التضتم خالل الفترة  %4,2بحد أدنى  %9,8-في عام  2002وبحد أقصى

 %16في عام .2019
ويالإظ أن معدل التضتم قد ت ثر باألإداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية ،كاألتي:

ففي عام  :2008ارتفع معدل التضتم من  %6,3في عام  2007إلى  %10,4في عام 2008
مت ث اًر باألزمة المالية العالمية في عام .2008

ففي عام  :2011ارتفع معدل التضتم من  %2,8في عام  2010إلى  %15,5في عام 2011
مت ث اًر ب إداث .2011

بداية من عام  :2014ارتفع معدل التضتم من  %2,6في عام  2013إلى  %3في عام 2014

مت ث اًر بالص ار الداخلي في ليبيا واستمر في االرتفا إتى وصل إلى  %16في عام .2019

ز -إجمالي الصادرات:

بلغ متوسط الصاد ار  24,7مليار دوالر بحد أدنى  5,3مليار دوالر في عام  ،1998وبحد أقصى
 63,2مليار دوالر في عام .2008

وت ثر الصاد ار باألإداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية ،كاألتي:

ففي عام  :1998تراجعت الصاد ار من  8,2مليار دوالر في عام  1997إلى  5,3مليار دوالر في
عام  1998مت ثرة باألزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا.

ففي عام  :2009تراجعت الصاد ار من  63,2مليار دوالر في عام  2008إلى  37,3مليار دوالر
في عام  2009مت ثرة باألزمة المالية العالمية في عام .2009

بداية عام  :2011تراجعت الصاد ار

من  49,1مليار دوالر في عام  2010إلى  19مليار دوالر

في عام  2011مت ثرة ب إداث  ،2011وما تالها من صراعا
في عام .2016

داخلية إتى وصلت  6,8مليار دوالر
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ح  -إجمالي الواردات:
بلغ متوسط الواردا 16,9مليار دوالر بحد أدنى  5,2مليار دوالر في عام  ،1999وبحد أقصى
 42,5مليار دوالر في عام .2013
وت ثر الواردا

باألإداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية ،كاألتي:

ففي عام  :2011تراجعت الواردا

من  31,5مليار دوالر في عام  2010إلى  15,5مليار دوالر

في عام  2011مت ثرة ب إداث .2011

ففي عام :2013وصلت الواردا
الصراعا

إلى أقصاها  42,5مليار دوالر ،ثم أخذ

في التراجع بسبر

الداخلية إتى وصلت  27,7مليار دوالر في عام .2019

ط  -صافي الميزان التجاري:

بلغ متوسط صافي الميزان التااري  7,9مليار دوالر،وبحد أدنى عا اًز ( )18,5-مليار دوالر في عام
 ،2014وبحد أقصى فائضاً  37,9مليار دوالر في عام .2008
وت ثر صافي الميزان التااري الواردا باألإداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية ،كاألتي:

ففي عام  :2011تراجع فائض الميزان التااري من  17,6مليار دوالر في عام  2010إلى 3,5
مليار دوالر في عام  2011مت ثرة ب إداث .2011

ففي عام  :2014تحول فائض الميزان التااري من  3,7مليار دوالر في عام  2013إلى عاز بلغ
( )18,5-مليار دوالر في عام  2014بسبر الصراعا

الداخلية في ليبيا.

ي  -الستثمار األجنبي المباشر:

بلغ متوسط االستثمار األجنبي المباشر خالل فترة الدراسة  1مليار دوالر بحد أدنى  0,5-مليار

دوالر في عام  1998وبحد أقصى نحو  6,9مليار دوالر عام .2007

وت ثر االستثمار األجنبي باألإداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية ،كاألتي:

ففي عام  :2008تراجع االستثمار األجنبي المباشر من  6,9مليار دوالر في عام  2007إلى 4,7
مليار دوالر عام  2008مت ث اًر باألزمة المالية العالمية في عام .2008

ففي عام  :2011تراجع االستثمار األجنبي المباشر من  2,4مليار دوالر في عام  2010إلى صفر
مليار دوالر عام  2011مت ث اًر ب إداث .2011

ك  -التكوين الرأسمالي الثابت (الستثمار المحلي):

بلغ متوسط الت وين الرأسمالي  10,3مليار دوالر بحد أدنى  2,4مليار دوالر في عام  2003وبحد

أقصى  26مليار دوالر في عام .2008
وت ثر الت وين الرأسمالي قد ت ثر باألإداث السياسية واالقتصادية العالمية والمحلية ،كاألتي:
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المرحلة األولي في عام  :1998تراجع الت وين الرأسمالي من 3,7مليار دوالر في عام  1997إلى

 3مليار دوالر في عام  1998مت ثر باألزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا في عام .1998

المرحلة الثانية في عام  :2009تراجع الت وين الرأسمالي من  26مليار دوالر عام  2008إلى 18,9

مليار دوالر في عام  2009مت ثرة باألزمة المالية العالمية في عام .2008

المرحلة الثالثة في عام  :2011تراجع الت وين الرأسمالي من  24,7مليار دوالر عام  2010إلى
 10,2مليار دوالر عام  2011مت ثرة ب إداث .2011

 -2قياس أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري في ليبيا:
يمكن قياس أثر سعر صرف الدانار الليبي م ابل الدوالر األمريكي على صافى الميزان التااري في
ليبيا من خالل النموذج التالي:

BT= a + bEX

حيث أن :

:BTصافى الميزان التااري في ليبيا.
:EXسعر صرف الدانار الليبي م ابل الدوالر األمريكي

وكان الشكل اللوغاريتمي هو الشكل األفضل في تمثيل تلت العالقة ،إيى جاء
التالي :

النتائج على النحو

Ln BT= 0.958+1.078LnEX
)(.005

)Sigt : (.000

R : 44.8%
2

Sigf : .005

إيى االإظ أن إشارة معامل االنحدار جاء

موجبة ،مما ادل على وجود عالقة طردية بين

سعر صرف الدانار الليبي م ابل الدوالر األمريكي  EXكمتغير مست ل ،والمتغير التابع صافي الميزان
التااري ،BTإيى جاء معامل االنحدار معنوياً ،نظ اًر ألن قيمة  Sigtجاءت أقل من %5وجاء
العالقة أيضا معنوية ،إيى جاء

 Sigf 0.005وهي أيضاً أقل من  ،%5بلغ R2معامل

التحداد %31.9ليدلل على أن المتغير المست ل EXDفسر  %31.9من التغي ار في المتغير التابع،
 BTوالباقي  %68.1ارجع لمتغي ار

أخرى .
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كما االإظ أن مرونة صافى الميزان التااري بالنسبة لسعر الصرف بلغت  ،1.078وهذا يعنى أنه
عندما اتغير سعر صرف الدانار الليبي م ابل الدوالر األمريكي بم دار  ،%1فإنه سوف اتولد عنه
تغير في صافى الميزان التااري بنسبة . %1.078
النتائج والتوصيات


النتائج:

تناول البحى الفرض ال ائل:

اتمثل فرض الدراسة في الفرض التالي:
هناك عالقة طردية وذا

التااري في ليبيا.

داللة إإصائية بين ت لبا

سعر صرف الدانار الليبي وصافي الميزان

وقد تبين من البحى صحة هذا الفرض ،إيى جاء الشكل اللوغاريتمي األفضل في تمثيل العالقة بين

متغي ار

النموذج ،على النحو التالي:

Ln BT= 0.958 + 1.078 LnEX
إيى جاء معامل االنحدار وكذلت العالقة أيضا معنوية ،إيى جاء
أقل من  ،%5بلغ R2معامل التحداد ،%31.9كما جاء

 Sigf0.005وهي أيضاً

مرونة صافى الميزان التااري بالنسبة

لسعر الصرف بلغت . 1.078


التوصيات:

 -1البد من العمل على زيادة االست رار في سعر صرف الدانار م ابل العمال
است رار سعر الصرف له أ رار كبيرة على المتغي ار

األجنبية ،وذلت ألن عدم

االقتصادية ال لية ،خاصة األسعار.

 -2البد من االست رار السياسي ،ألنه أكثر العوامل ت ثي اًر على المتغي ار

االقتصادية ال لية.

 -3البد من زيادة الصاد ار للحد من عاز صافي الميزان التااري.
 -4البد من تشايع التصنيع محل الواردا  ،وذلت للحد من الواردا
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Introduction
In the present time, people can't live in separation from the world that
has become a small global village. They have penetrated it and have a great
impact on it. Also, they become aware of its parameters and the great
technological advancements in different fields. This is reflected in the
present age as it is now controlled by technology. In reality, there is a
wealth of information in all its aspects, especially in many scientific fields.
When coming into exploring nanotechnology, we find that it has become the
focus of modern science with its penetration in the most important areas of
science.
The word "nanotechnology" consists of two parts. The first one "nanos"
is a Greek word "nanos", which refers to "dwarf", i.e., everything that is
very small. Nanotechnology is a term used to describe the study and
utilization of tiny things which can be utilized across all areas of science,
like physics, materials science, chemistry, biology, and engineering.
Nanoscience studies the main fundamentals of molecules and compounds
that do not exceed one hundred nanometers in size. The base of this
technology is built on the capture of the very small atoms of any material,
manipulating them and shifting them from their original positions to other
locations, then compiling them with atoms of other materials to construct a
crystal network to get nanoscale substances with apparent high-performance
features. The focus of this research is on the medical applications of
nanotechnology.

BANI WALEED UNIVIERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES – Fifteenth Issue - March 2020

3

Study the applications of nanotechnology in medicine

Aims of the study
This study aims to:
1- Identify of the meaning of nanoscience and the significance of
nanotechnology
2- State of characteristics of nanomaterials
3- Describe nanoparticles
4- Identify the significance of nanotechnology the medical field.
5- Indicate the applications of nanotechnology in medical stuff or textiles.
Definition of Nanoscience and Nanotechnology
The root ‘nano’ of the word "nanotechnology" is taken from a Greek
word which refers to ‘dwarf’ or something tiny. It describes one thousand
millionth of a meter. In fact, nanoscience and nanotechnology are not the
same. Nanoscience is defined as the study of structures and molecules on
the scales of nanometers which range from one to one hundred nanometers.
Nanotechnology refers to the technological means which uses nanoscience
in feasible utilizations like instruments…etc. (Mansoori, 2005:1-22) For
example, one must know that the thickness of only one human hair is sixty
thousand nanometers. The DNA double helix contains a radius of 1 nm as
shown in Figure 1 (Gnach, 2015:1561–1584). The Democritus and the
Greeks scientists of the fifth century B.C. are considered the pioneers of
nanoscience when they regarded the issue of the continuity of material and
therefore indefinitely breakable into very tiny parts, or constructed of tiny
particles, which can't be divided nor broken, which are termed in the present
time as "atoms".

4

BANI WALEED UNIVIERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES - Fifteenth Issue - March 2020

Ali Ahmeed Alrabee

Figure 1
A comparison of sizes of nanomaterial
Reproduced with permission from reference
(Gnach, 2015: 1561–1584)
Scientists believe that nanotechnology will be within the most
encouraging and favorable technologies in the twenty first century, due to
its capability of making use of the theoretical framework of nanoscience and
transform to beneficial utilizations. This can be achieved by monitoring,
measuring, manipulating, compiling, managing and manufacturing material
at the nanometer scale. The National Nanotechnology Initiative (NNI) in the
U.S.A defines nanotechnology as “a science, engineering, and technology
conducted at the nanoscale (1 to 100 nm), where unique phenomena enable
novel applications in a wide range of fields, from chemistry, physics and
biology, to medicine, engineering and electronics” (Bayda, 2020:2). This
definition indicates that nanotechnology has two states. One of which is a
state of scale where nanotechnology is related to utilizing structures by
managing their volume and shape at nanometer scale. The other state is
related to novelty where nanotechnology must manipulate tiny things by
means which make use of certain features in accordance with the nanoscale
(Allhoff, 2007: 185–210).
We should indicate the difference between nanoscience and
nanotechnology. The word nanoscience refers to an intersection including
materials science, physics and biology. Nanoscience addresses processing of
materials at atomic and molecular scales. On the other hand,
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nanotechnology refers to the capability of monitoring, measuring, tackling,
compiling, managing, and manufacturing material at the nanometer scale.
The available information or accounts that illustrated the history of
nanotechnology and nanoscience have not made a summary of both of them
from the start to the present age with continuous happenings. Thus, there is
an urgent need to outline the chief happenings in nanoscience and
nanotechnology for a complete perception of their development in this area
(Bayda, 2020:2).
History of nanotechnology
New science and technology often result from human dreams and
imagination. Such dreams have created nanotechnology, a 21st-century
frontier. Nanotechnology is a term which refers to grasping and managing
of material at dimensions from one to one hundred nanometers where
distinctive natural events enable new utilizations. In spite of the fact that
human has exposed to nanoparticles during the history of mankind; it has
impressively incremented since the industrial revolution. Nanoparticles have
been studied before by many scientists. For example, Richard Zsigmondy,
who won the Nobel Prize in chemistry in 1925, was the first who postulates
the idea of a ‘‘nanometer’’. He introduced the concept nanometer clearly to
describe the volume of the particle. He was also the first to measure the
volume of particles like gold colloids by utilizing a microscope. Another
scientist, Richard Feynman, who won the Nobel Prize in physics1965, is
regarded as the father of modern nanotechnology. In the annual meeting of
the American Physical Society in 1959 at Caltech, he give a lecture entitled,
‘‘There’s Plenty of Room at the Bottom’’, in which he presented the idea of
treating material in an atomic way. His new concept indicated new
approaches of thinking. Feynman’s assumptions have provided evidence to
be correct. (Hulla, 2015:1318)
“
After about fifteen years from Feynman’s lecture, Norio Taniguchi, a
Japanese scientist, began to utilize ‘‘nanotechnology’’ to depict
semiconductor operations which happen over the arrangement of a
nanometer. He emphasized that nanotechnology is composed of the
manipulation, division, combination, and adapting of matters by one
molecule or one atom. The golden age of nanotechnology has been started
6
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in the eighties of the nineteenth century when: (1) fullerenes was found out
by Kroto, Smalley, and Curl; (2) ideas from Feynman’s ‘‘There is Plenty of
Room at the Bottom’’ and Taniguchi’s concept of nanotechnology in his
1986 book entitled, ‘‘Engines of Creation: The Coming Era of
Nanotechnology" was utilized by Eric Drexler of Massachusetts Institute of
Technology. The concept of a nanoscale ‘‘assembler’’ which could build a
copy of itself and of other components of arbitrary complications was
advocated by Drexler whose perspective of nanotechnology is known as
‘‘molecular nanotechnology.’’ After that, Iijima, another Japanese scientist
developed the science of nanotechnology by improving carbon nanotubes.
Also, there was a growing interest in the promising areas of nanotechnology
and nanoscience at the start of the twenty first century. Feynman’s status in
the U.S.A and his concept of treating of material in an atomic way
contributed immensely to formulate the qualities of a national science. The
American president Bill Clinton emphasized that they will provide funding
to research in this promising technological field on his speech at Caltech on
January 21, 2000. Three years later, the American president George W.
Bush agreed on law of the twenty first Century Nanotechnology Research
and Development Act. This Act considered nanotechnology research as a
national priority. Bush also proclaimed the National Technology Initiative
which is now run by a committee. The head of this committee is the
President’s Cabinet-level National Science and Technology Council and its
Committee on Technology. The duty of The Committee’s Subcommittee on
Nanoscale Science, Engineering, and Technology is to plan, budget,
conduct, and review of the National Technology Initiative. It consists of
delegates from twenty departments and independent organizations and
commissions.” (Hulla, 2015:1318)
The Importance of Nanotechnology
The following reasons indicate the importance of nanotechnology (Noha,
2009:17):
 Scientists all over the world assert that nanotechnology will give rise to
a new scientific revolution in the following years, because of its unique
principles and incredible potentials.
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The applications and inventions of nanotechnology are utilized in
different areas of our life: medical, biological, agricultural, industrial,
electronic, petrochemical and military.
Nanotechnology may solve the problems of the times like the water
crisis, energy resources, health, poverty and unemployment; it can also
provide job opportunities, decrease the price of some products, improve
energy resources, and discover new ways of treatment and water
purification.
Nanotechnology will impact the global economy of the present century,
and the US National Science Foundation expects that the market for
nanotechnology services and products will reach a trillion dollars by the
year 2015, God willing. According to the Global Nanotechnology
Market Report it reached $5.4 billion in China in 2005.

Characteristics of Nanomaterials
The structural sizes of nanomaterials are smaller than one hundred nm in
not less than two aspects. These Nanomaterials are capable of having
multiple structures and shapes; for example, platelets, needle-like tubes and
spherical, among others. Chemical structure is another critical indicator for
the description of Nanomaterials that consist of nearly all substance
categories such as polymers, metals/ metal oxides, compounds, in addition
to biomolecules. Nanoparticles, under circumferential conditions, are apt to
connect with each other and constitute aggregates and agglomerates.
There are many shapes for these aggregates and agglomerates, ranging
from dendritic structure to chain or spherical structures with volumes
usually within the micrometer range. These characteristics of nanoparticles
could be critically changed throughout surface adaptation. It is also
important for the characterization of Nanomaterials to identify what
conditions the nanoparticles are dispersed in; for example, in liquid, solid or
gaseous status. The figure below outlines suitable factors for the
characterization of Nanomaterials. (Pawan, 2013:66)
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Figure 6: Characterization Parameters of Nano Particulate Materials
(Pawan, 2013:66)
Classification of Nano Materials
Categorization of nano materials can be based on of dimension-wise into
following types (Nikalje, 2015:83):
 The dimensions of nano rods and nano wires are less than one hundred
nm.
 The dimensions of fibers, tubes and platelets are less than one hundred
nm.
 The dimensions of quantum dots, particles and hollow spheres are from
0 or 3 Dimensions < one hundred nm.
Nano materials can be categorized according to the stage of composition
into the following:
 Single stage solids for the nano material; such as amorphous particles,
crystalline and layers.
 Multi-stage solids include covered particles and matrix composites.
 Multi-stage systems of nano material such as aero gels, colloids, Ferro
fluids, among others.
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Characteristics of Nanoparticles
 Physical features: Some nanoparticles have high solidness with little
weight.
 Chemical features: The interaction of nanoparticles increases if they
are homogeneous and of the same size.
 Electrical features: The possible energy of the ion can be managed by
controlling the size and chemical nature of the secondary particle.
 Thermal features: when the size of a nanoparticle becomes smaller, its
dissolution temperature decreases.
 Magnetic features: when the size of the nanoparticles becomes smaller,
they become more magnetic.
 Optical features: if the size of the nanoparticle is less than the critical
wavelength of light, the particle becomes transparent. (Noha,2009:25)
Applications of nanotechnology in energy and the environment
Nanotechnology will contribute largely in the following fifty years. The
environment will be protected and enough power will be provided for an
increasing world. The developed approaches of nanotechnology are capable
of providing support to many fields such as power storage, changing it into
other shapes, ecofriendly manufacturing of materials and improving the
sources of renewable energy. Another usage of nanotechnology is to
produce cheaper renewal power. Also, it can be used in solar technology,
fuel cells, nano-catalysis and hydrogen technology. In addition, we can use
the cells of carbon nano tube fuel to maintain hydrogen that can be applied
in power cars.
We can also use nanotechnology in the field of photovoltaic, to make
them not heavy, inexpensive and more effective. This can decrease the
burning of engine pollutants through nano porous filters. The exhaust can be
cleaned automatically with the aid of catalytic converters which contain
nano scale noble metal particles and through catalytic coverings on cylinder
walls and catalytic nanoparticles as additive for fuels. In addition,
nanotechnology supports the improvement of new green and ecofriendly
technologies which can reduce the unwanted pollution. The lightening of
solid state is able to decrease the total consumption of electricity. Finally,
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the techniques of nanotechnology can result in a great decrease in the
consumption of power for lighting (Nikalje, 2015:84).
Nanotechnology in health and medicine
“
There are now a lot of maladies like cancer, diabetes, Alzheimer’s
disease, Parkinson’s disease, multiple sclerosis and cardiovascular diseases
in addition to various types of dangerous infectious or inflammatory
illnesses (for example, HIV) which pose a high number of complex and
dangerous diseases that cause a main problem for humans. One of the
practical implementations of nanotechnology is Nano-medicine which deals
with medicine and health. Nano-medicine exploits nano electronic
biosensors and nano materials. In the coming years, nano medicine will
make use of molecular nanotechnology. In the field of medicine, there are
many projected benefits of nano science application which are potentially
helpful for all human species. Diagnosis improvement, appropriate healing
and follow-up of illness can be achieved with the aid of nano medicine early
detection and prevention. Some particles of nano scale are utilized as labels
and tags. They can be performed biologically and quickly. The testing has
turned to be more flexible and more precise. The invention of nano devices
like gold nano particles helps gene sequencing become more effective.
When these gold particles fixed with short parts of DNA, they can be
utilized for discovering genetic sequence in a sample. Also, nanotechnology
help in reproduction or repairing of damaged tissue. The artificially
prompted cells are utilized in tissue engineering that can make a revolution
in the field of artificial implants or transplanting organs (Nikalje, 2015:83).”
Carbon nano tubes can help develop and improve the properties of
biosensors. We can utilize these biosensors in the field of astrobiology
because they can aid in studying the origins of life. In addition, this
technology can be used to improve sensors for the diagnosis of cancer. CNT
can be operationalized at the tip with a probe molecule In spite of its
inactiveness. AFM was used in their study as an empirical platform.
(Nikalje, 2015:83)
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Figure 6: Applications of nanotechnology in stem cell biology and
medicine. (Nikalje, 2015:84)
The role of nanotechnology is evident in the researches concerning stem
cells. For instance, magnetic nanoparticles are successfully utilized to
separate and combine stem cells. Quantum dots are utilized for tracing of
stem cells, molecular imaging, providing drugs or genes into stem cells.
Nano materials like fluorescent MNPs, fluorescent CNTs and carbon nano
tubes have been utilized. Distinctive nanostructures were planned to control
arrangement of proliferation. Distinguishing of stem cells is achieved by
planning distinctive nano structures. These developments help speed up the
advancement of stem cells to be utilized in regenerative medicine (Wang,
2009:593). The recent utilizations of nanotechnology in research on stem
cell promise to break new ground in reformative medicine. Nanotechnology
can be used as a beneficial means to image and trace stem cells, to
distinguish certain cell lineage and finally to make sense of their biology.
We hope this will result in therapeutics based on stem cells for preventing,
diagnosing and treating of human illnesses (Ricardo, 2010:38-46).
Stem cell research can make use of nano devices in tracking and imaging
them. It can be utilized in major science and translational medicine as well.
We can change stem cells by merging biological molecules with nano
carriers (Figure 6). Nano or tools can be utilized for intracellular access,
sensing of biomolecules as well as smart provision. These technologies have
greatly affected the microenvironment of stem cell and studies of tissue
12
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engineering. They will be largely applied in the field of biomedicine (Deb,
2012:1747-1748).
Application of Nanotechnology in Modified Medicated Textiles
Application of nanotechnology in newer antiseptic cotton has been
improved and utilized for antiseptic textiles. A lot of developments have
been achieved in the field of works using nanotechnology in new modified
antibacterial textiles. Utilization of traditional antimicrobic factors to
textiles has been already mentioned. One can develop this method by
concentrating on inorganic nano constructed materials that obtain good
antiseptic activity and utilization of these materials in the textiles (Nikalje,
2015:88).
Conclusions
Nanotechnology is a new integrative method which includes an
application built on the structures of molecules in nano-scale size range. In
fact, nanotechnology is considered as a new but fast evolving area which
includes manufacturing, manipulating and practical utilization of structure,
instrument and system by managing size and shape in nanometer scale.
Nanoscience and nanotechnology have recently become very critical to
medical device applications, such as diagnostic biosensors, drug provision
systems.
“
Nano materials have augmented surface area and nano scale impacts,
thus utilized as a successful means for improving the delivery of gene and
drug, diagnostic biosensors and biomedical imaging. Nano materials contain
distinctive biological and physicochemical characteristics in comparison to
their bigger equivalents. Nano materials have features that can immensely
affect their interplays with cells and bio molecules because of their specific
shape, size, surface structure, chemical composition charge, solubility and
agglomeration. Nanotechnology has a very brilliant future throughout its
integrating with other technologies and the latter appearance of complicated
and novel hybrid technologies. Biological technologies are integrated with
nanotechnology which has already utilized to cope with genetic material.
Nano materials are already being structured utilizing biological elements.
The potentials of nanotechnology to engineer material at the smallest scale
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can make a revolution in fields like biotechnology, cognitive science and
information technology. Also, nanotechnologies can lead to new fields and
merge them with other fields. “
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Abstract
In Proxy Mobile IPv6 Networks, the mobile session redirection may cause
service interruption resulting in load balancing issue. An efficient admission
control should also be provided to enhance QoS guarantee. In this paper, we
propose an admission control and load balancing technique for Proxy
Mobile IPv6 networks. In this technique, the admission control decision for
multiple traffic classes is done based on the high speed mobile node and cell
loading of the BS parameters. If both the parameters are predicted to be
greater than a threshold value, then the cell is considered as overloaded.
Then a mobility session redirection is performed for load balancing. By
simulation results, we show that the proposed technique offers QoS
guarantees and reduces the network load.
1. Introduction
1.1 Mobile IPV6 Networks
The Mobile IPv6(MIPv6) is an IETF standard that allows mobile device
users to move from their Home Network to another while maintaining a
permanent IP address, thereby ensuring location transparency (similar to a
Distributed System Environment). This facility allows for seamless and
continuous internet connectivity. However, the reason for the lack of
popularity in deploying Mobile IPv6 is due to poor handoff latency and
other drawbacks leading to packet loss and poor performance for live audio
and video streaming-based applications. MIPv6 has not seen commercial
interest because it requires the mobile equipment itself to participate in the
mobility process and this reduces the battery life of the mobile equipment.
While MIPv6 manages mobility for a single host, the Network Mobility
Basic Support Protocol (NEMO BSP) Although host-based Mobile IPv6
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protocols have been studied extensively, a different approach where the
entire network moves, known as Network Mobility (NEMO) is of great
interest in the manages mobility for an entire network [1].
Mobility in IPv6 networks has evolved remarkably compared to Mobile
IPv4 protocol. Mobile IPv6 (MIPv6) enables transparent routing of IPv6
packets to Mobile Nodes (MNs) from Correspondent Nodes (CNs). The
mobility is made possible by using a Home Agent (HA) and a local Care-ofAddress (CoA). Unfortunately it is still unsolved how to minimize the
handover time between two logical subnets so that the outtime is as short as
possible. [2].
1.2 Admission Control in MIPV6
CAC (Call Admission Control) has to be revised to deal with the anticipated
new composite radio wireless environment. The ratio of the reserved
bandwidth is adjusted to make CAC in the Mobile IP networks. Because the
blocking probability, dropping probability and cell utilization are sensitive
to the reserved bandwidth, it is challenge in deciding how to adjust this
ratio. The utilization of the wire line link between HA (Home Agent) and
FA (Foreign Agent) is used to make CAC. Because the wireless links are
much easier to be the bottle neck than the wire line link, it is not proper to
use the utilization of the wire line link alone. Good CAC schemes have to
balance the new call blocking and the handoff call blocking in order to
provide the desired QoS (Quality of Service) requirements. Since the
channel reservation can be adjusted dynamically, mobility-based call
admission control schemes can be designed to provide QoS in the wireless
networks [3].
1.3 Load balancing in MIPV6
Mobile IPv6 (PMIPv6) is a network-based mobility protocol adopted for
next-generation wireless networks but, despite excellent mobility
performance, it does not specify load balancing control, a function required
for reliable mobility management. Runtime LMA assignment is recently
proposed standard in IETF has been developed for load-balancing purposes,
facilitating a runtime assignment of new LMA through a proxy binding
update (PBU) and a proxy binding acknowledgment (PBA) message
16
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exchange between a MAG and a LMA before initiating a mobility session.
After the new LMA assignment, all the sessions of the MN are anchored
through this newly assigned LMA without going through the contact LMA.
However, this is done only during the initial PMIP registration phase, and
consequently varying instantaneous session rates of existing MNs may later
cause load-unbalanced situations between different LMAs, an aspect that is
further noticeable in highly mobile environments.[4]
1.4 Previous Work
In our previous paper, we propose to design a tunneling-based routing and
handover decision model for Proxy Mobile IPv6 networks. A tunneling
based route optimization is applied in the architecture of PMIPv6 followed
by a handover decision model for network selection based on various
priority of traffic classes.
As an extension to this work, we propose an admission control and load
balancing technique for Proxy Mobile IPv6 networks
2. Related Works
Jung-ShyrWu et al [3] have proposed a CAC scheme which incorporates
multiple traffic types and adjusts the admission threshold dynamically using
fuzzy control logic to achieve better usage of resources. The method can
provide QoS inMobile IPv6 networks with few modifications on MAP
(Mobility Anchor Point) functionality and slight change in BU (Binding
Update) message formats.
Mosharrof H. Masud et al [5] have proposed an algorithm “Smooth Handoff
Controller” (SHC), to select alternative interfaces in advance while MN is
using an active interface. This mechanism helps the MN (Mobile Node) to
configure additional interfaces that reduces handoff latency and packet loss.
Ali Safa Sadiq et al [6] have proposed an an Advanced Mobility Handover
scheme (AMH) in this paper for seamless mobility in MIPv6-based wireless
networks. In the proposed scheme, the mobile node utilizes a unique home
IPv6 address developed to maintain communication with other
corresponding nodes without a care-of-address during the roaming
process.TheIPv6 address for eachMNduring the first round of AMHprocess
is uniquely identified byHAusing the developed MN-ID field as a global
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permanent,which is identifying uniquely the IPv6 address of MN.
Moreover, a temporary MN-ID is generated by access point each time an
MN is associated with a particular AP and temporarily saved in a developed
table inside the AP. When employing the AMH scheme, the handover
process in the network layer is performed prior to its default time. That is,
the mobility handover process in the network layer is tackled by a trigger
developed AMH message to the next access point. Thus, a mobile node
keeps communicating with the current access point while the network layer
handover is executed by the next access point.
Nika Naghavi et al [7] have proposed a class-based admission control to
improve the bottleneck effect caused by triangular routing in PMIPv6,
where resource units are rationed amongst different classes of traffic
according to their QoS requirements. The PMIPv6 network is modeled as an
M/M/m/m tandem queuing network with two types (classes) of arrival
process and an analytical model is presented.
Khaled Zeraoulia et al [8] have introduced a novel mobility management
strategy for mobile IP networks, in which they developed a seamless
handover scheme called SHMIPv6 (Seamless Multimedia handoff for
hierarchical Mobile IPv6). By integrating MAC and Network layer
handovers efficiently, SHMIPV6 can significantly reduce the system
signaling cost and handover delay.
3. Proposed Solution
3.1 Overview
In this paper, we propose an admission control and load balancing technique
for Proxy Mobile IPv6 networks. In this technique, the admission control
decision for multiple traffic classes is done based on the high speed mobile
node and cell loading of the BS parameters [3]. If both the parameters are
predicted to be greater than a threshold value, then the cell is considered as
overloaded. Then a mobility session redirection is performed for load
balancing [4].
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3.2.1 Ratio of High Speed Mobile Nodes (RH)
Let G be the total number of high speed mobile nodes within the cell.
Let N be the total number of mobile nodes within the cell
The ratio of high speed nodes is defined using the following equation:

RH =

(1)

3.2.2 Cell Loading
Let BWt be the total bandwidth of all traffic used in the cell.
Let BWc be the total bandwidth capacity in the cell
The cell loading of the BS is defined using the following equation:

L=

(2)

3.2.3 Admission Control Parameter
It is defined using the following equation:
= (1-(adj-1/capacity)*(capacity-residual capacity)

(3)

where Adj-1 = random adjustable value
= used for admission control of new calls
•

Admission Control

•
When a new call arrives at the cell range of a BS, it verifies if it
corresponds to a Handoff call
•
If it is a handoff call, then BS performs the following irrespective of
the call capacity:
1.1.1 Accepts the call
1.1.2 Records the registration time
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1.1.3 Records N
1.1.4 If N is related to high speed handover, then
•

Relevant high speed mobile node within the cell is recorded.

•

If (

Gth) & (

BWth)

Then
The (adj-1) value of the neighbor cell will be
modified to a (0<a<1)
Else
The (adj-1) value of the neighbor cell will be
modified to zero.
The cell will be considered as overloaded
End if
End if
End if
Here th represents the threshold values
•
Otherwise, BS verifies if capacity is greater than zero and less than
or equal to
•

If yes, then it,

•

Accepts the call

•

Records the registration time

•

Handsoff the call

•

Records N

•

Repeat Step 1.1.4
End if

•

20
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BANI WALEED UNIVIERSITY JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES - Fifteenth Issue - March 2020

Yunes Abdussalam Ali Amgahd & Tahani Ahmed Hamoma
&

Step 1.1.4 reveals that if the cell loading of the BS and the ratio of
high speed nodes are greater than the threshold, then the cell is
considered to be overloaded and the mobility session redirection
(MSRD) is performed for load balancing.
•
Load Balancing
Let W1 and W2 be the local mobility anchors
Let GW be the mobile access gateway
Let LC_Mes be the load balancing caution message
Let Z be the session mobility ratio.
Let V be the home network prefix
•
When load in a cell is high, then mobile session redirection
technique is employed which involves the following steps:
•
W sends LC_Mes to relevant GW to perform a refresh binding.
•
W1 then moves the binding update to W2 and sends a appropriate
acknowledgment message GW.
•
All the sessions of the mobile node (Ni) are handed over to W2.
•
After Ni successfully registers at W2, W2 will take over the
anchoring role for Ni
Note: This reveals that the data traffic between Ni and Nj at W2
•
V of Ni is completely deleted from the binding cache entry of W2.
When there is any service interruption in Ni during PMIPv6-MSRD
operation, then session mobility ratio based node replacement should be
performed.
If Ni contains high Z, then session activity will be greater than mobility of
Ni and Z will have less impact on user performance.
However,
If Ni is overloaded,
Then
LMA verifies if any Z > Zth exists for existing Ni
If Yes,
Then
Ni will be redirected to new LMA.
End if
If a Ni among the existing Nis can be redirected, this new Ni will be
accepted. If not, the new Ni will be tried to connect to a new W.
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Figure 1 represents the mobile session redirection technique

Fig 1 Mobile Session Redirection
4. Simulation Results
4.1 Simulation Parameters
We use NS2 to simulate our proposed Admission Control and Load
Balancing Technique for Proxy Mobile IPv6 Networks(ACLBT) protocol.
We use the IEEE 802.11 for wireless sensor networks as the MAC layer
protocol. It has the functionality to notify the network layer about link
breakage. In our simulation, the rate is varied as 50,100,150,200 and 250Kb.
The area size is 600 meter x 600 meter square region for 50 seconds
simulation time. The simulated traffic is Constant Bit Rate (CBR).
Our simulation settings and parameters are summarized in table 1
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Table 1: Simulation parameters
No. of Nodes

16

Area

600 X 600

MAC

802.11

Simulation Time

50 sec

Traffic Source

CBR

Rate

50,100,150,200 and 250Kb

Propagation

TwoRayGround

Antenna

OmniAntenna

Psize

512

4.2 Performance Metrics
We evaluate performance of the new protocol mainly according to the
following parameters. We compare the MPLFGCP [ ] protocol with our
proposed ACLBT protocol.
Average Packet Delivery Ratio: It is the ratio of the number of packets
received successfully and the total number of packets transmitted.
Delay: It is the time taken by the data packets to reach the destination.
Packet Drop: It is the number of packets dropped during the data
transmission.
4.3 Results & Analysis
The simulation results are presented in the next section.
Case-1(CBR)
A. Based on Rate
In our first experiment we vary the transmission rate as 50, 100,150,200
and 250Kb.
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Fig 2: Rate Vs Delay

Fig 3: Rate Vs Delivery Ratio

Fig 4: Rate Vs Drop
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Figures 2 to 4 show the results of delay,delivery ratio and packet drop by
varying the rate from 50 to 250Kb for the CBR traffic in ACLBT and
MBLFGCP protocols. When comparing the performance of the two
protocols, we infer that ACLBT outperforms MBLFGCP by 33% in terms
of delay, 37% in terms of delivery ratio and 89% in terms of throughput.

B. Based on Time
In our second experiment we are analysing the performance based on
the simulation time.

Fig 5: Time Vs Bandwidth
Figures 5 shows the result of bandwidth by varying the time for the CBR
traffic in ACLBT and MBLFGCP protocols. When comparing the
performance of the two protocols, we infer that ACLBT outperforms
MBLFGCP by 22% in terms of bandwidth.
Case-2 (EXP)
A. Based on Rate
In our second experiment we vary the transmission rate as
50,100,150,200 and 250Kb.
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Fig 6: Rate Vs Delay

Fig 7: Rate Vs Delivery Ratio

Fig 8: Rate Vs Drop
Figures 6 to 8 show the results of delay,delivery ratio and packet drop by
varying the rate from 50 to 250Kb for the CBR traffic in ACLBT and
26
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MBLFGCP protocols. When comparing the performance of the two
protocols, we infer that ACLBT outperforms MBLFGCP by 46% in terms
of delay, 39% in terms of delivery ratio and 89% in terms of throughput.
B. Based on Time
In our second experiment we are analysing the performance based on
the simulation time.

Fig 9: Time Vs Bandwidth
Figures 9 shows the result of bandwidth by varying the time for the CBR
traffic in ACLBT and MBLFGCP protocols. When comparing the
performance of the two protocols, we infer that ACLBT outperforms
MBLFGCP by 30% in terms of bandwidth.
5. Conclusion
In this paper, we have proposed an admission control and load balancing
technique for Proxy Mobile IPv6 networks. In this technique, the admission
control decision for multiple traffic classes is done based on the high speed
mobile node and cell loading of the BS parameters. If both the parameters
are predicted to be greater than a threshold value, then the cell is considered
as overloaded. Then a mobility session redirection is performed for load
balancing. By simulation results, we have shown that the proposed
technique offers QoS guarantees and reduces the network load.
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forms of nitrogen element preferred by
tomato plants in greenhouse
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Abstract
The growth of tomato plants in this experiment was comparable under
different supply rate and forms of nitrogen. As high concentrations of
ammonium were toxic to tomato growth, a supply rate of 1 mM nitrogen
was identified as a low supply rate and 4 mM nitrogen as a high supply rate.
The growth of the tomato plants at each concentration were comparable
irrespective of N form allowing the effect of N forms and supply rate to be
compared directly. Although the growth of the plants was comparable
under each condition, there was significant effect on other factor such as
foliar P. Tomato plants supplied with 1 mM and 4 mM nitrate, increasing
supply rates of N in the form of ammonium led to a decrease in total P
content. The growth of tomato and total content of nitrogen in plant tissue
were affected by both nitrogen form and supply rate.
Keywords:. Nitrogen form, supply rate and plant growth.
1.1 Introduction
Nitrogen is the main component of amino acids, proteins, nucleic
acids and other cellular constituents that are necessary for plant
development; therefore the availability of nitrogen is often the major
nutrient factor limiting the yield of crop plants (Manuel Ruiz and Romero,
1999; Boquet and Breitenbeck, 2000; Nagel et al., 2001; Cechin and de
Fatima Fumis, 2004, Lea and Morot-Gaudry, 2001) . Not only is the supply
rate of nitrogen important to plant growth but also the form of nitrogen,
either as inorganic forms such as nitrate and ammonium (Clarkson and
Hanson, 1980; Cramer and Lewis, 1993) or organic forms such as amino
acids (Nasholm and Persson, 2001).
1
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The impact of nitrogen form and supply rate on the plant growth has
received great attention by plant physiologists, biologists and ecologists;
and has increased the current understanding of nitrogen metabolism in
plants (Trapani et al., 1999,Walch-Liu et al., 2000). Also it has been
reported that abundant nitrogen supply increases the number of meristems
produced by plants and their growth, thus encouraging shoot formation and
growth in most plants (Lawlor et al., 1988; Lawlor et al., 1989). The impact
of nitrogen form and supply rate on plant is not only restricted to plant
morphology, but extends to the underlying physiology including
photosynthesis (Lawlor et al., 1989) (Claussen and Lenz, 1999; Cechin and
de Fatima Fumis, 2004), the activity of a number of plant enzymes and
hormones (Lawlor et al., 1989; Claussen and Lenz, 1999; Nagel et al., 2001;
Collier et al., 2003), the total content of nitrogen-containing compounds
such as amino acids and proteins (Sanchez et al., 2004),carbohydrate
content (Paul and Driscoll, 1997) and the interaction with uptake of a
number of mineral elements such as Fe, K+, Ca2+, Mg2+ and P (Zou et al.,
2001; Zubillaga et al., 2002). In order to accommodate these influences of
both nitrogen form and supply rate, plants must be able to adapt their
growth, development and metabolism accordingly. For example, plants
adjust the balance between shoot growth and root growth in response to
changing nitrogen supply. When nitrate (but not ammonium) is detected by
the root, a systemic signal is generated that stimulates leaf expansion
(Walch-Liu et al., 2000); however the accumulation of nitrate in shoot has a
negative effect on root growth (Scheible et al., 1997).
2.2 Materials and methods
2.2.1 Growth conditions of tomato plants
Seeds of tomato plants (Lycopersicon esculentum) Mill. cultivar
Moneymaker were incubated in darkness on moist filter paper for 6 days at
25 oC to promote germination. Germinated seeds were transplanted
individually (1 plant per pot) to black plastic pots (13.5  13.5  13 cm)
filled with vermiculite (Medium size) (East Riding Horticulture) and then
grown in greenhouse conditions for 6 weeks.
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2.2.2 Nitrogen nutrient treatments
Plants were watered with 40% Long Ashton Nutrient Solution (pH
6) modified to contain different concentrations of nitrogen as NO3- (supplied
as KNO3) or NH4+ (supplied as (NH4)2SO4). Plants were watered with 0.5, 1,
2, 4 and 8mM NO3- or 1, 2, 4, and 8mM NH4+. Nutrient solution (250 ml)
was applied daily. Plants were kept moistened with water throughout the
experimental period by standing each pot on a damp piece of capillary
matting. Each treatment consisted of 8 replicate plants randomly distributed
within the cabinet in the greenhouse.
2.2.3 Measurements of plant growth
The measurements of the plant height started fourteen days after
transplanting and continued until the end of experiment at the rate of once a
week. The relative growth rate (RGR) of the plants was calculated based on
the change in shoot length per week over the growth period. For the
measurement of the dry weight of shoots and roots,
tomato plants were harvested six weeks after transplanting. At harvest, the
fresh shoots and roots of tomato plants were separated at the crown region.
Roots were washed to remove vermiculite residues, rinsed three times in tap
water and then blotted dry. Both fresh shoots and roots of tomato plants
were placed in separate envelopes and dried at 54 oC for two weeks.
2.2.4 Determination of total N and P content
On the day of harvesting (42 days post-transplantation), leaf material
was harvested, placed in a paper envelope and dried at 54˚C for two weeks
for determination of the total amount of nitrogen and phosphorus using the
Kjeldahl method. This method converts all of the nitrogenous and
phosphate-containing compounds in a tissue sample into ammonia and
orthophosphate respectively via the Kjeldahl digestion technique (Allen,
1989). The amount of ammonium and phosphate can be then determined
using a spectrophotometer (N is measured at 590nm and P at 690nm).
Approximately 30-100 mg of dry plant material per replicate was
weighed and then placed in a 30 ml boiling tube. Boiling tubes and glass
marbles large enough to stopper the end of each tube were acid washed prior
to use. Five ml of acid solution (3 parts conc. sulphuric acid and 1 part
salicylic acid) and then 1 level spatula of catalyst (1 part copper sulphate to
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9 parts lithium sulphate) were added to each sample. A marble was placed
on each tube to allow reflux of the acid solution during the digestion and
prevent the sample from drying out. The samples were heated at 370-390
o
C for 8 hours in a fume hood. Once cooled the samples were diluted with
distilled water to a total volume of 50 ml. After thorough mixing 15 ml was
used for N and P analysis. Samples were analysed for ammonium and
orthophosphate via flow injection analysis (Tecator Flow injection analysis
system). Recovery of a certified reference hay powder was used for both N
and P.
2.2.5 Statistical analyses
Analysis of variance (ANOVA) was used to determine statistically
significant differences between the measurements (Minitab 13.3; Minitab
Inc., State College, PA, USA).
3.3 Results
3.3.1 The impact of nitrogen form and supply rate on the growth of tomato
plants.
The effect of varying nitrogen supply rate, supplied as nitrate or
ammonium, on the growth of tomato plants is shown in Figure 1.1. Plant
height was greatest when plants were supplied with 8 mM nitrate - lower
concentrations of nitrate resulted in progressively smaller plants (Fig. 1.1
A). The relative growth rate (RGR) of plants grown on nitrate was greatest 3
weeks after transplantation and then declined (Fig 1.1 B). This peak in RGR
was observed in all nitrate treatments. The greater the RGR at week three,
the larger the eventual size of the plant. In contrast, plants grew less well
when supplied with ammonium and toxicity effects were apparent at the
highest concentration (8 mM) supplied. The RGR was much more constant
throughout the course of the experiment and the height of the plants at the
end of the experiment did not vary as much as in nitrate-fed plants (Fig.1.1
C, D).
Figure 1.2 shows pictures of the plants taken at the end of the
experiment, 6 weeks after transplantation. The observed plant growth at the
end of the experiment was consistent with the measurements of the plant
height made throughout the experiment. Plants supplied with 8 mM nitrate
were large and bushy with well developed root systems whilst those grown
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on 0.5 mM and 1 mM nitrate were much smaller and had less developed
root systems. Although a gradation in size was apparent in plants supplied
with ammonium, the differences were less marked and there was a less
striking effect on root development.
Figure 1.3 shows the dry weight of these plants and the root: shoot
ratio (RSR). When nitrogen was supplied as nitrate, the dry weight of
shoots and roots was greater than that of tomato plants that had been
supplied with ammonium (Fig. 1.3 A & B). An increase in nitrogen supply
rate of both forms (nitrate and ammonium) was associated with an increase
in shoots of tomato plants, except at the highest concentration (8 mM) of
ammonium. The roots of tomato plants were also affected by nitrogen form
and supply rate (Fig 1.2 C, D). The highest dry weight of roots was
recorded in plants fed with 8 mM nitrate (Fig.1.3 A), while the lowest dry
weight of roots was found in plants fed with 8 mM ammonium (Fig.1.3 B).
The RSR of plants supplied with nitrate was highly responsive to
concentration.
The RSR was greatest in plants supplied with 0.5 mM nitrate (RSR = 0.356
+/- 0.017) and was least in plants fed with 8 mM nitrate (0.164 +/- 0.008).
.In contrast, the RSR was much less responsive to ammonium supply rate there was no statistically significant difference in RSR of plants supplied
with 1, 2 or 4 mM ammonium and was only reduced in plants fed 8 mM
ammonium where toxicity effects were apparent.
3.3.2The total content of nitrogen and phosphorus in tomato leave
The total nitrogen and phosphorus content of leaves of tomato plants
grown at different supply rates of nitrate or ammonium are presented in
Figure 1.4. There was no significant difference in the total nitrogen content
of tomato leaves supplied with 0.5 mM, 1 mM and 2 mM nitrate; however a
significant increase in nitrogen content was observed when the supply rate
of nitrate was increased to 4 mM or 8 mM (Fig 1.4 A). The impact of
increasing supply rates of ammonium on total content of nitrogen in tomato
leaves is presented in Figure 1.4 B. Again, the total foliar content of
nitrogen increased with an increase in the supply rate of ammonium;
however the highest content of nitrogen was recorded in tomato leaves fed
with 8 mM ammonium. There was no big difference in total content of
nitrogen in tomato leaves fed with 1 mM of nitrate or ammonium (~ 17 and
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~20 mg g-1 dry weight of leaves) respectively, also ~ 28 mg g-1 in tomato
leaves treated with 4 mM nitrate or ammonium (Fig 1.4 A,B). No
significant differences in the total content of P were found in tomato leaves
grown with different supply rates of nitrate (Fig 1.4 C); however, the total
content of P differed significantly in tomato leaves fed with ammonium (Fig
1.4 D). The phosphorus content of tomato leaves declined with increased
supply rates of ammonium, except at the highest supply rate of ammonium
(8 mM) when toxicity was apparent and the total content of phosphorus
increased (Fig 1.4 D).
4.4 Discussion
4.4.1 The impact of nitrogen form and supply rate on the growth of tomato
plants
In order to understand the impact of nitrogen form and supply rates
on the growth of tomato plants, plants were grown with different supply
rates of nitrogen in the form of nitrate or ammonium and various
measurements of plant growth and development made. Increasing supply
rates of nitrate from 0.5 mM to 8 mM led to a marked increase in plant
growth.
Plant height and dry matter accumulation increased over the entire
range of nitrate supply rates examined. This finding is consistent with
nitrogen as a major determining factor of plant growth and development
(Schortemeyer et al., 1997; Trapani et al., 1999). Although measurements
of relative growth rate peaked at 3 weeks after transplantation and then
declined, these measurements were made on plant height and did not
account for the development of side branches which were numerous in 8
mM nitrate-fed plants. This is consistent with an abundant nitrogen supply
increasing the number of meristems produced by plants and their growth,
thus encouraging shoot formation and growth in most plants (Lawlor et al.,
1988; Lawlor et al., 1989). In contrast, plants supplied with nitrogen in the
form of ammonium showed a more complex growth response. Increasing
supply rates of ammonium from 1 mM to 4 mM led to an increase in plant
growth, although the RGR was relatively uniform throughout the study
period. However, plants supplied with 8 mM ammonium were smaller than
those supplied with 4 mM ammonium
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Fig 1.1: The effect of nitrogen form and supply rate on the shoot length of
tomato plants. Tomato plants were grown at different supply rates of
nitrogen supplied as either nitrate (A&C) ammonium (B&D). Data are
means of 8 replicates ±SE.
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Fig 1.2: The effect of nitrogen form and supply rate on tomato growth.
Shoots and roots of tomato plants grown at varying supply rates of nitrate
(A&C) and ammonium (B&D) for 42 days
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Fig 1.3: The effect of nitrogen form and supply rate on the growth of tomato
plants. Dry weight of shoots, roots and root: shoot ratio of tomato plants that
have been grown at different supply rates of nitrogen supplied as either
nitrate (A) or ammonium (B).Data are means of eight replicates ± SE. Bars
sharing the same letter code within the same group do not differ
significantly from each other (Tukey’s multiple comparison test, p < 0.001).
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Fig 1.4: Total content of nitrogen and phosphorus of leaves of tomato plants
grown at different supply rates of nitrogen in form of nitrate (A&C) or
ammonium (B&D) respectively. Data are means of eight replicates ±SE.
Bars sharing the same letter code within the same group did not differ
significantly from each other. Bars marked with (ns) are not significantly
different. (Tukey’s multiple comparison test, (A) df = 4, f=15.39 and
p<0.001, (B) df=3, f=60.09 and p < 0.001, (C) df=4, f=0.75 and p < 0.567
(D) df=3, f=14.20 and p < 0.001).
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Toxicity caused by ammonium nutrition observed in many plant species is
thought to occur for several reasons including proton extrusion that is
associated with ammonium uptake, cytosolic pH disturbances, displacement
of crucial cations such as K+ and Mg2+, shifts in plant carbohydrate status
(Kronzucker et al., 2001) and the high energetic cost of pumping NH4+ back
out of cells (Britto et al., 2001; Britto and Herbert, 2002). It has been
demonstrated that high ammonium supply impairs the growth of plants
compared to nitrate–grown plants (van Beusiichem et al., 1988; Cramer and
Lewis, 1993). This finding is consistent with the results in this chapter that
tomato plants grew best when nitrogen was supplied in the form of nitrate
and that high supply rate of ammonium (8mM) were toxic to tomato plants.
In addition to plant growth, the root:shoot ratio (RSR) was
significantly affected by nitrogen form and supply rate. The RSR of plants
was greatest at low nitrogen supply rates although tomato plants were much
more responsive to nitrate than to ammonium. The well-documented
increase in root to shoot ratio under nitrogen deficiency has been correlated
to shift in endogenous phytohormone levels, with an increase in the abscisic
acid and decrease in cytokinins in particular (Palmer et al., 1996). The
greater effect of nitrate on RSR compared with ammonium is consistent
with nitrate acting as the principal signal influencing RSR as described in
section 1.1.
As 8 mM ammonium resulted in toxicity effects, 1 mM and 4 mM
nitrogen treatments were selected as ‘low’ and ‘high’ nitrogen supply rates
for further experiments. Plants grew to a comparable extent when supplied
with these concentrations of nitrogen whether supplied as nitrate or
ammonium. Plants supplied with high nitrogen were approximately twice
the size of those supplied with low nitrogen. It is important to recognise,
however, that plant growth at ‘high’ supply rates was still N limited as
further increases in height and biomass accumulation could be achieved
with greater supply rates of nitrate.
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4.4.2 Did nitrogen form and supply rate alter the total content of N and
P in tomato leaves?
In order to understand the impact of nitrogen form and supply rate on
the total nitrogen and phosphorus content of tomato leaves, samples of six
week old tomato leaves were harvested and the total content of N and P
determined as described in section 2.2.3. The total content of nitrogen in
leaves of tomato plants grown at 4 mM and 8 mM nitrate was greater (~1.5fold) than that of leaves from plants grown at 0.5 - 2 mM nitrate. However,
a much greater effect was observed in plants grown with different supply
rates of ammonium. Whilst the N content of plants grown at 1, 2 and 4 mM
ammonium increased with increasing supply rate, and were comparable to
nitrate fed plants, the N content of plants supplied with 8 mM ammonium
were much greater than in any other treatment. This finding might be
interpreted as a result of increased nitrogen assimilation and subsequent
growth in nitrate–grown plants. While the activity of nitrate reductase (NR)
and other essential enzymes that are responsible for nitrogen assimilation in
plants were clearly affected by different factors including the external
supply of nitrogen (Claussen and Lenz, 1999; Stohr, 1999; Imai et al.,
2005), it can be assumed that nitrate-grown plants have been able to
assimilate nitrate efficiently at a rate appropriate to support the observed
growth. This is also likely to be true of plants supplied with 1 - 4 mM
ammonium. However, at the 8 mM ammonium supply rate, the toxicity
effects of high ammonium have inhibited plant growth leading to an
accumulation of N within the foliar tissue. This increase may not be
attributed to an increased activity of NR and other related enzymes of
nitrogen assimilation but to the impact of ammonium toxicity on general
metabolic processes of these plants.
Whilst there were no significant differences in the total content of P
of tomato leaves supplied with different concentrations of nitrate, the P
content of tomato plants supplied with ammonium declined with increasing
N supply over the 1 - 4 mM range, but then increased significantly at the 8
mM supply rate. The latter can again be attributed to the toxicity of high
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ammonium supply rates limiting plant growth hence P taken up by the root
system, albeit inefficiently, accumulated in the foliar tissues. The reduction
in P content of tomato leaves supplied with 1 - 4 mM ammonium might be
attributed to increased proton extrusion as a result of ammonium
assimilation. The decreased pH of the medium would result in a decrease in
the uptake of P by the plant roots. Such decreases in P content have been
shown to have great effects on both the rate of leaf expansion and
photosynthetic rate per leaf area of sunflower suggesting that phosphorus
allowed more efficient use of supplied nitrogen (Lawlor, 1993; Rodraguez
et al., 1998; Zubillaga et al., 2002).
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