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From Editor:  

We are pleased to announce the launch of Twelveth issue of International Journal of 

Humanities and Educational Research specifically dedicated to Humanities and Educational 

Research. We hope that readers will find the published articles as informative as we found it 

to be. 

 

               Our journal is committed to shoulder the responsibility to encourage Humanities and 

Educational Research, not only by building a worldwide bridges and bonds among 

researchers, but also by granting Humanities and Educational sciences researchers equal 

opportunities for serving humanity and finding solutions for itsproblems. 

One of the objectives of this journal is to encourage publication from various 

contexts addressing different issues dealing with an applied perspective to the field of 

Humanities and Educational Research. We therefore would like to welcome submissions to 

discuss the latest developments in the field of Humanities and Educational Research for the 

future issues of IJHER. 

 

 

 

Dr. OSMAN TURK 
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ABOUT JOURNAL 

International Journal of Humanitiesand Educational Researchis an 

international scientific journal published by Rimar Academy in Istanbul, Turkey. 

Professionally, IJHER publishes research, studies and revisions written in English, 

Arabic, and Turkish which are judged by a committee of arbitrators and experts to 

be handed over to the editorial board to determine its suitability for publication. 

The board of referees and editors is a collective body of international and 

Turkish expert scholars who consider the liability of research projects to be 

published according to the parameters and regulations of IJHER. Many of updated 

topics and foucsed aimes are carefully considered within the academic dimentions 

of the journal. This will allow researchers to function their intreset to search deep 

into most concerened topics of nowadays. Being open access and online available, it 

is able to offer excellent visibility and a fast processing time from submission to 

publication. IJHERaims to provide an inter-disciplinary forum to showcase state-of-

the-art research challenges on human and social. 

 

VISION 

IJHER views the most interesting topics of close relatedness to the new topics 
that point to updated results and motivations. Moreover, the Journal searches for 
most distinguished subject matters that provide zealous interest by scholars and 
high study students to write about and tackle. It also looks forward to establishing 
a bridge of scientific, human and modern communication among researchers from 
all over the world firstly, and among societies secondly, to strengthen human, 
scientific, research-based, dialogue, respect and other ways away from dissonance, 
exclusion, and nervousness of all kinds. 

 

MISSION 

The Journal seeks to focus on how to connect human societies with each other 
on the basis of scientific research and common interests, and the basic 
humanitarian principles that are aimed at upholding man and preserveing his 
dignity. İt leads scholars to develop their points of view about the new curriculums 
for under and post graduate levels. Beside, it helps to focus more views on how 
humanitarian issues find solutions in education and its progress. It seeks to 
develop scientific research in this field, and to provide opportunities for researchers 
around the world to contribute to solving human problems, whatever the need to 
reach High-class human communities away from war, destruction, tyranny, 
enslavement, poverty, hunger, ignorance, spiritual, ethnic, and moral.... 
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JOURNAL ID 

Full name 
International Journal of Humanities and Educational 
Research 

Short name IJHER 

Area of concentration Educational and Humanitarian Research 

Frequency of publishing Six Issues a year 

Language of publication English, Arabic, Turkish 

Reviewing Double Blinded Review Process 

Publisher Rimar Academy 

Country Turkey 

City Istanbul 

 

WHY IJHER 

Educational and Humanitarian topics are of a great important significance 

that goes deep into a wide average of scholars who deal with problems related to 

education and humanitarian subjects especially those paralleled with the political 

issues in various areas overall the world. IJHER takes into its responsibility to 

provide that opportunity to search, write, and publish the contemporary issues all 

related to human's interests and aims. It tackles the human life, his issues for 

understanding the life, and others, for developing it, and living with them in the 

style of a happy human life in its religious, moral, linguistic, literary and historical 

aspects... Consequently, the study of educational and humanitarian issues may 

help to recognize the real needs of the future generations and how to develop the 

serious solutions for those problems. 

 

COMMITMENTS 

IJHER is committed to shoulder the following responsibilties: 

 Developing scientific research and encouraging it in the field of educational 

and human studies. 

 Establishing scientific communicational bridges among researchers in this 

field throughout the world. 

 Providing an equall opportunity for researchers to contribute to the service of 

humanity and to build its own civilization. 

 Holding scientific conferences specialized in educational and human studies. 

 to find out the latest scientific research in educational mattears that related 

to how develop education and its systems and politics, and to find 

appropriate solutions concerning the serious human problems. 
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COPYRIGHT 

Articles published in International Journal of Humanities and Educational 

Research will be Open-Access articles distributed under the terms and conditions of 

the Creative Commons Attribution License. IJHER will insert the following note at  

the first page of the published text: 

Copyright © Published by IJHER www.ijherjournal.com, 

Rimar Academy, Istanbul, Turkey. 

All rights reserved. 

 

PUBLICATION ETHICS 

International Journal of Humanities and Educational Research emphasizes 

the significance of dealing with educational problems of great connection to 

humanitarian studies that in turn tackle the educational morals and human ethics 

Unfortunately, cases of plagiarism, data falsification, inappropriate authorship 

credit, and the like, do arise. To verify the originality of content submitted to our 

journals, we use iThenticate to check submissions. 

 

PUBLICATION PRINCIPLES 

For the submission of research studies the following regulations should be 

followed: 

 The material sent for publication must be authentic, has never been 

published and has not been sent for publication elsewhere.. 

 The first page should contain the complete research title, the researcher's 

name, his/her academic rank, the institution's name and the researcher's 

email. 

 The research article should contain English abstract with key words. 

 The research article should not exceed a number of 20 and not less than 7 

Microsoft Word document, with 2 centemetres margins and single spaces 

lines, pages including the bibliography, tables and charts. 

 Arabic researcharticle should be written in 13 fonts Simplified Arabic in the 

body of the research, 20 bold fonts (Gras) for the main title and 16 bold fonts 

for the subtitles. 12 fonts Times New Roman for the Latin inscript in the 

body of the research, and 14 fonts bold type (Majusclue) for the main title. 

 7 APA documentation system is the recommended style in writing 

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf 

 The research projects will be submitted to a blind peer reviews. 

 The researchers will be automatically notified through emails upon the 

reception of their research projects. They will also be notified about all the 

procedures of reviewing, and they should submit the amendments if 

required. 
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GEOPOLITICAL PROBLEMS AFFECTING PLANNING FOR THE PALESTINIAN CITY 

                                                      (TULKARM CITY AS A MODEL) 

 
Naser A.M. MOFLEH 1 

Researcher, University Mohammed V de Rabat, Morocco 

 

 

Abstract 

Planning is the main entry point for the sustainable development and development that all 

peoples of this planet aspire to achieve, Planning has become a way of life in the home, 

institution, city, region and state.  

As for planning the Palestinian city, it faces great difficulties and challenges on the ground 

due to the political conditions that Palestine has lived through since the British rule until 

the present day.  

 In light of this, we see that Palestinian cities have been affected by the complex geopolitical 

situations imposed by the procedures and policies of the Israeli occupation at various levels, 

this matter requires a comprehensive review of their planning conditions on the one hand 

and the future of their development and meeting the needs of their inhabitants on the other 

hand.  

 Hence, this study comes to clarify the geopolitical problems that affect the planning of the 

Palestinian city, as a starting point for understanding and studying what can be done in the 

areas of sustainable planning and development as a basic requirement for the advancement, 

prosperity and development of Palestinian cities to provide security, stability, comfort and 

development for their residents. 

Key words: Problems, Geopolitical, Planning, Cities, Tulkarm. 
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التخطيط للمدينة الفلسطينيةاإلشكاليات الجيوسياسية المؤثرة على   

 )مدينة طولكرم نموذجاً( 

 

 محمد مفلح  نصر عبدهللا
 الرباط، جامعة محمد الخامس ،حثابلا

 

 

 

 الملخص

يعد التخطيط المدخل األساس للتطور والتنمية المستدامة التي تطمح لتحقيقها كل شعوب هذا الكوكب، فقد أصبح التخطيط 

والمدينة، واإلقليم، والدولة، واما التخطيط للمدينة الفلسطينية فهو يواجه صعوبات منهج حياة في البيت، والمؤسسة، 

 .وتحديات كبيرة على ارض الوقع، بسبب الظروف السياسية التي تعيشها فلسطين منذ الحكم البريطاني وحتى يومنا هذا

االحتالل إجراءات وسياسات  على ضوء ذلك نرى أن المدن الفلسطينية تأثرت بأوضاع جيوسياسية معقدة، فرضتها 

لي على مختلف المستويات، هذا األمر يستوجب إعادة النظر بشمولية إلى أوضاعها التخطيطية من ناحية، ومستقبل رائياإلس

 .تطورها وتلبية احتياجات ساكنيها من ناحية أخرى

المدينة الفلسطينية، وذلك كنقطة بدء لفهم من هنا تأتي هذه الدراسة لتوضيح اإلشكاليات الجيوسياسية التي تؤثر على تخطيط 

ودراسة ما يمكن عمله في المجاالت التخطيطية والتنموية المستدامة كمطلب أساسي لرقي وازدهار المدن الفلسطينية لتوفير 

 األمن واالستقرار والراحة والتطور لساكنيها.

 اإلشكاليات، جيوسياسية، تخطيط، طولكرم.: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة

يعد التخطيط في عصرنا الحالي االساس الذي يبني عليه االفراد والحكومات استراتيجيتهم من اجل النهوض بواقع 

الدولة والمجتمعات االنسانية في الحفاظ على الموارد، وتوفير نوعية حياة لساكنيها، من هنا يعد تخطيط المدن هو احدى 

ما تواجه المدن من هجرات متنوعة، وارتفاع في اعداد ساكنيها، فالمدينة ابراز انواع التخطيط في عصرنا الحالي ل

الفلسطينية شأنها شأن مدن العالم تخوض هذه التحديات في التطور وزيادة أعداد السكان تجعلها بأمس الحاجة إلى التخطيط، 

امجها التخطيطية المقدمة ولكنها تعاني من ظروف وأوضاع جيوسياسية معقدة وصعبة، أدت إلى أحداث اختالل في بر

وضعف الرؤيا في تطورها، حيث نشاهد فيها الطرقات الضيقة، والمباني العشوائية، وغياب المنهجيات التخطيطية 

المعروفة، وضعف وفقدان العمل بالقوانين التخطيطية السائدة في البالد، ونقص في احتياجات السكان الخدمية، إضافة الى 

بسبب الظروف واالشكاليات الجيوسياسية المرتبطة في سيطرة االحتالل على كل مناحي الحياة  فقدان االمن واالستقرار

 الفلسطينية.

 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

يعد التخطيط مفتاح الحلول لإلشكاليات التي تعيشها المجتمعات والية فاعلة بيد السلطة المخططة التي تسعى إلى 

والمساعدة على توفير الحلول لها، فاألراضي الفلسطينية تعيش اعتبارات خاصة ناتجة عن  استيعاب كل المتغيرات الحياتية،

احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية، هذا االحتالل خلق الكثير من األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 ام بواجبها في المدن الفلسطينية.والتخطيطية على األرض، وكذلك أضعف دور المؤسسات التخطيطية المختلفة من القي

أن المدن الفلسطينية تعيش بصورة متغيرة تطورت عمرانية وتغيرات سكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك 

منذ قدوم السلطة الفلسطينية التي عادات من الشتات ومعها أالف من الفلسطينيين العائدين بموجب اتفاق )أوسلو( السياسي 

 م.1993حرير الفلسطينية وإسرائيل في العامبين منظمة الت

ومن اجل تمكين المؤسسات التخطيطية في الضفة الغربية وقطاع غزة من القيام بواجبها، أجرت أول تعداد للسكان 

م، حيث بلغت أعداد السكان في التجمعات الفلسطينية الريفية والحضرية والمخيمات في الضفة 1997والمنشآت في العام 
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% في 15.9% يقيمون في المناطق الحضرية، 53.1( نسمة، وكان توزيعهم النسبي2,895.683قطاع غزة )الغربية و

 (.1998% في المناطق الريفية )اإلحصاء الفلسطيني،31.0المخيمات، 

ام م(، بناءا على نتائج التعداد في لع2017أما التقديرات السكانية التي أجرتها دائرة اإلحصاءات المركزية في العام )

% 77.1( نسمة، وكان توزيعهم النسبي4,976,684م، بلغت أعداد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي )2007

% يقيمون في المناطق الريفية، )اإلحصاء 14.6% يقيمون في المخيمات 8.3يقيمون في المناطق الحضرية، 

 (.2019الفلسطيني،

في الضفة الغربية وقطاع غزة يتضاعف نتيجة للزيادة الطبيعية في تشير المعطيات اإلحصائية أن عدد سكان المدن 

 أعداد السكان والحراك السكاني كالهجرة الناتجة عن تغير توزيع السكان. 

هذه الزيادة ستؤدي إلى محاولة الهيئات المحلية للمدن الفلسطينية من توسيع مخططاتها الهيكلية، وهذه التوسعة 

(، هذه التصنيفات A.B.Cراضي تخضع للتصنيفات التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو )تحتاج إلى أراضي، واغلب األ

توزع الصالحيات في أدارتها على الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي، حيث يختص الجانب الفلسطيني بإدارة المنطقة المصنفة 

ِ(A.B) ,( والتي تشكل الجزء القليل من األراضي، والمنطقة المصنفةC) راتها إلى إسرائيل والتي تشكل الجزء تخضع إدا

األكبر من أراضي الضفة الغربية، والتي تحيط بالمدن الفلسطينية ويحتاج التوسع فيها إلى الموافقات المسبقة من الجانب 

 اإلسرائيلي.

ض لهم هذه األراضي يدور حولها خالفات كبيرة على ادارتها واالستفادة منها، فالفلسطينيين يعتبرون ان هذه االرا

الحق في التصرف فيها، واسرائيل تعتبرها كذلك وتعمل على تنفيذ مخططاتها في التوسع وبناء المستوطنات واعطائها 

االراضي الزراعية، وبناء الطرق االلتفافية، والمناطق الصناعية، والنقاط األمنية، وعليه تحاول الدراسة اإلجابة على 

وسياسية المؤثرة على التخطيط للمدينة الفلسطينية وعلى بعض االسئلة الفرعية على السؤال الرئيس: ما هي االشكاليات الجي

 النحو التالي:

 ما هو إثر هذه االشكاليات على التخطيط الحضري لمدينة طولكرم. -

 تحديد االجراءات االسرائيلية التي اتبعتها اسرائيل على االراض. -

 معالجة إثر هذه االشكاليات.بيان دور المؤسسات التخطيطية الفلسطينية في  -

 

 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة في تناولها لإلشكاليات الجيوسياسية المؤثرة على المدن الفلسطينية، كعامل أساس في اعاقة 

ثت عمليات التخطيط، التي تسعى الى احتواء التغيرات السكانية واالقتصادية واالجتماعية في المدن الفلسطينية التي حد

وتحدث، لما له من إثر نفسية واجتماعية واقتصادية مستقبلية على حياة سكان المدن الفلسطينية، التي تعد من األماكن األكثر 

 ازدحاما، وضعفا في التخطيط العمراني.

 ن تقوم المدن بوظيفتها، فال بد من العمل على إيجاد حالة من التوازن بين التخطيط العمراني للمدينةأجل أفمن 

وتطور التغيرات السكانية التي تحدث، وقلة االراضي التي تستطيع التوسع فيها، وضعف جهات التخطيط، ونمو 

 االحتياجات الحياتية، حتى تستطيع من توفير البيئة العمرانية والحياتية المناسبة لساكنيها.

 

 :أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 ى االشكاليات الجيوسياسية التي تؤثر على تخطيط المدينة.التعرف عل-1

 إبراز دور اإلجراءات اإلسرائيلية وأثرها في اضعاف مؤسسات التخطيط الفلسطينية.-2

 ابراز دور مؤسسات التخطيط الفلسطينية في القيام بواجبها. -3
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 منهجية الدراسة:

 استخدام المناهج واألدوات البحثية التالية: من اجل الوصول إلى األهداف المرجوة للبحث فقد تم

 

 المناهج:

  المنهج التاريخي:

يعد التاريخ عنصرا ال غنى عنه في فهم وانجاز البحوث االجتماعية، حيث يتناول هذا المنهاج التعرف على عمليات 

 التخطيط التي مرت بها المدينة خالل الحقب المتالحقة.

نستطيع من خالله دراسة المخططات العمرانية للمدنية، للحصول على البيانات والمعلومات المنهج الوصفي التحليلي الذي 

التي تعطي إجابة ألسئلة الدراسة، وال تقف عند حدود وصف المشكلة فقط وإنما تتجاوزها لتحليل العالقة بين المتغيرات، 

 من خالل جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية.

 :منهج دراسة الحالة

 ا المنهج مكمل للمناهج السابقة حيث تم اعتماد مدينة طولكرم نموذجا دراسيا.هذ 

 

 : أدوات البحث العلمي

من اجل جمع البيانات لتعزيز محتوى البحث العلمي تم اعتمد الباحث في كثير من األحيان على نفسه للحصول على 

ت االختصاص في المؤسسات التخطيطية والتنفيذية لعدم البيانات، وذلك من خالل المسح الميداني وإجراء المقابالت مع جها

 توفر قاعدة بيانات خاصة في موضوع البحث.

 

 الدراسات السابقة 

م بعنوان )التخطيط الجيوسياسي لمدينة القدس(، وتعد هذه 2010دراسة قام به معهد األبحاث التطبيقية أريج في العام 

يلية المختلفة وأثرها على واقع الحياة الفلسطينية في مدينة القدس ومحيطها، الدراسة عبارة عن مشروع لتقيم الخطط اإلسرائ

وقد تم من خالل الدراسة عرض مقترحات وسيناريوهات لمستقبل مدينة القدس، وذلك لمساعدة وتوعية صناع القرار 

 الفلسطيني بمخاطر الوضع الجيوسياسي للمدينة، ولفت أنظار وتوعية المجتمع المحلي والدولي.

م بعنوان )أهداف التخطيط الحضري اإلسرائيلي في القدس ومحيطها(، 2007دراسة للدكتور راسم خمايسة في العام 

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض االستراتيجيات وسياسات التخطيط التي تنتهجها إسرائيل لتامين السيطرة اليهودية على 

يلية تؤدي إلى تعاظم سيطرة إسرائيل في المدينة وتهدد الوجود حيث يرى الباحث ان السياسات اإلسرائ مدينة القدس،

 الفلسطيني فيها وتمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وحرمان العرب من حقوقهم التاريخية.

( 2017، 2007دراسة أعدها الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني بعنوان )التنمية اإلسكانية المستدامة في فلسطين

والتي ترى أن اإلسكان من متطلبات الحياة العصرية، وهي متطلبات لم تتمكن أي دولة من حلها وهي من أكثر المشاكل 

تفاقماً، حيث يعتمد مفهوم التنمية اإلسكانية المستدامة على تلبية احتياجات اإلفراد واألجيال القادمة من السكن، من خالل 

 رؤية تخطيطية مقدرة.

، بعنوان التحوالت العمرانية واالجتماعية بين 2016يزيد الرفاعي والباحثة ديمة ياسر في العام دراسة للباحث 

إقصاء وحضرنه الريف _ دراسة حالتي بلدة عناتا وبلدة بيرزيت، حيث تعنى هذه الدراسة في البحث قي التغيرات الطارئة 

ات الفلسطينية المحيطة بمدينة القدس وارتباطها بالسياسات على تكوينات ألحيزي العمراني واألنماط المعمارية للقرى والبلد

اإلسرائيلية وغياب السياسات الوطنية، وتبحث في اثر التغيرات الجيوسياسية على التحوالت في األنماط العمرانية 

 والمعمارية وعالقة ذلك بأنماط السلوك االجتماعي.

كاليات التخطيط ألحيزي وتحدياته في منطقة األغوار م بعنوان إش2020دراسة للدكتور راسم خمايسة في العام 

الفلسطينية نموذجاً، حيث تناولت مستقبل منطقة األغوار بصورة مكثفة ووضعها على طاولة النقاش الفلسطيني والعالمي 

 وذلك فيما يسمى مشروع ضم األغوار وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها، وذلك من خالل عرض اإلشكاليات والتحديات

 التي تواجه التخطيط اإلقليمي في المنطقة المصنفة)ج( في محاولة إلى إخراج الحالة الفلسطينية من ردة الفعل إلى المبادرة.
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 :اإلطار النظري

إن التخطيط للمدينة هو من أوائل االهتمامات التي عمل عليه اإلنسان في سبيل تحقيق رغباته في الحماية والحفاظ 

استغالله، لكي يعيش بأمن وسالم وتوفير احتياجاته، واليوم يقع على سلم أولويات المجتمعات على المكان ومحاولة 

اإلنسانية تخطيط المدن للحفاظ على تراثها المعماري ومستقبلها الحضاري لتوفير الراحة والرفاهية لساكنيها ولألجيال 

 القادمة.

عقيد من خالل اإلجراءات التي تمارسها إسرائيل على فاألراضي الفلسطينية تعيش أوضاع جيوسياسية غاية في الت 

األرض لتأمين السيطرة عليها، والعمل على تحقيق أهدافها في التوسع، من خالل االستمرار في بناء المستوطنات، والمدن 

ين الصناعية، والطرق، والمعسكرات، والسيطرة على أجزاء كثيرة من األراضي على الرغم من االتفاقات السياسية ب

إسرائيل ومنظمة التحرير، الذي كان من المفترض أن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الفترة االنتقالية المتفق 

 عليها بين الطرفين، فيما عرف عنه باتفاق أوسلو.

المدن فالمدن الفلسطينية كمدينة القدس والخليل يوجد داخل حدود تخطيطها إحياء استيطانية ومعسكرات أمنية و 

األخرى كمدن رام هللا، نابلس، أريحا، طوباس، سلفيت، قلقيلية، جنين، طولكرم، حيث يوجد في محيطها وعلى أراضيها 

 مستوطنات ومعسكرات وطرق التفافية ومناطق صناعية لخدمة المستوطنين اليهود الذين جاءوا من شتى بقاع األرض.

بات مواطنيها من خالل تخطيط المكان، وتوجيهه وإعادة توزيع الخدمات إما المدن الفلسطينية فهي تحاول إن تلبي متطل 

فيها، لكي تتمكن من تلبية المتطلبات المتعلقة بالزيادة الطبيعية للسكان وتوفير احتياجاتهم، ومحاولة الحفاظ على التطور 

 والتقدم وتحقيق غايات المدينة الوظيفية في توفير المتطلبات الالزمة لساكنيها. 

  

 مفهوم الجيوسياسي )الجيوبولتيك( 

وتعني السياسة مما يوحي بوجود  Politicوتعني جغرافيا  Geo مصطلح الجيوبولتيكا باليونانية يتكون من شقين

عالقة بين األرض والجغرافيا والسياسة، وعليه فالجيوسياسية أو الجيوبولتيك هي علم دراسة تأثير األرض على السياسة أو 

علم تأثير السلوك السياسي في تغير اإلبعاد الجغرافية، وهناك أكثر من تعريف للجيوبولتيك تبعا لالتجاهات الفكرية 

 : والزمنية

على أنها دراسة البيئة الطبيعية للدولة، وان أهم ما تعنى به الدولة هو  Rudolf Kjellenعرفها رودولف كجيلين 

 القوة، وحياة الدولة تعتمد على التربية، والثقافة واالقتصاد والحكم.

يم تقاس اإلقل اعتبرها دراسة لمختلف إشكال صراع السلطة على األرض، وقدرة Yves Lacosteأف الكوست 

 (.2010بالموارد التي يحتويها)الكوست،

ويعرفها الدكتور محمد عبد السالم في كتابه الجيوبولتيكا على أنها معرفة علمية تتضمن مجموعة من المفاهيم، والتي 

تنطلق من المعطيات الطبيعية والبشرية الصادرة عن الفواعل السياسية، وتهدف للسيطرة على مجال معين )عبد 

 (.18ص-17، ص2019السالم،

يرتبط مفهوم الدولة في التعريفات السابق باألرض واإلنسان الذي يعيش عليها، وعليه فهي تماثل الحالة الجيوسياسية 

على األرض الفلسطينية، فإسرائيل تحاول التمدد على األراضي بطرق مختلفة، لفرض رؤية تخطيطية على ارض الواقع، 

 استكمال إقامة مشروعها االستيطاني على األرض. البتالع األرض الفلسطينية لصالح

 

 :التخطيط المكاني وعالقته بالقوة

يعد التخطيط المكاني إلية فاعلة بين السلطة القائمة وجهات التخطيط لتحديد استخدامات األراضي وتوجيه 

سياسات الجهة المخططة والتي  استعماالتها في حيز الدولة أو اإلقليم أو المدينة، حيث يعتمد تحديد هذا االستعمال على

تترجم أهدافها من خالل تخطيط رغبات، وطموحات السكان كما يراها صناع القرار، الذين يمثلون هذه الطموحات، كذلك 

فان التخطيط المكاني يوضح السياسات التنموية وكيفية تحقيقها لتأمين احتياجات السكان وتطويرها واستدامتها والتي تسعى 

 (1، ص2007لعدالة والمساواة في توزيع الموارد )خمايسة،إلى تحقيق ا

لكن في حالة الصراع بشان الحيز وفي مجتمعات تعيش حالة الصراع على المكان فان التخطيط يستخدم أداة بيد 

ال  الطرف الذي يملك القوة من اجل فرضه على الطرف الضعيف للقبول به، هذا يعني إن ملكية اإلفراد أو الجماعات للمكان

تكفيان لتخطيطه وتنميته وعلية فان القوة المسيطرة تحاول فرض رؤيتها على ارض الواقع من خالل استخدامها لمصادر 
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القوة في التخطيط المكاني بصور متعدد منها ما يعرف بالقوة الفيزيائية والتي تشمل السيطرة على األرض واإلنسان محاولة 

تاريخ والحاجات، وهناك ما يعرف بالقوة األخالقية والتي تحاول عرض إحداث تغير حضاري عبر عرض انتقائي لل

مرجعية أخالقية ذات عمق تاريخي حضاري لوجود الدولة المسيطرة عليها، فالدول المسيطرة تحاول استخدام القوة 

 األخالقية وعرض رواية تمتلك من خاللها القوة التي تمنحها المصداقية في عملية التخطيط المكاني

 (2-1، ص2007مايسة،)خ

 :1967الضفة الغربية وقطاع غزة بعد االحتالل اإلسرائيلي عام 

% من 21أي  2كم 5,860سميت الضفة الغربية بهذا االسم لوقوعها غرب نهر األردن وتشكل ما مساحته حوالي 

وغور األردن، فرضت مساحة فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر وتشتمل على جبال نابلس والقدس وجبال الخليل 

م، 1967وبقيت تحت حمايتها حتى احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام  1951الحكومة األردنية الحماية عليها في العام 

حيث تشكل أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة الدولة الفلسطينية الموعودة التي تفاوض منظمة التحرير 

 .2014ا )موسوعة الجزيرة، الفلسطينية على إقامته

 

 توضيحية لمنطقة الضفة الغربية من مساحة فلسطين التاريخية (1خريطة رقم )

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المصدر:

تتميز الضفة الغربية بأهمية موقعها الناتج عن أهمية موقع فلسطين االستراتيجي، فهي تعتبر حلقة الوصل بين 

ومنطقة حيوية إلسرائيل التي تتمسك ببسط سيطرته العسكرية عليها وإقامة المستوطنات ورفض الشرق والغرب، 

 (.5، ص2003االنسحاب من جميع أراضيها )حماد، 

تاريخي ديني يربط شعبها باألرض الفلسطينية التي تقاطرت عليها  أرثن دولة إسرائيل تحاول االدعاء بوجود إ 

سكنتها القبائل الكنعانية والفينيقية الباحثة عن االستقرار، وسكنها الغزة من الرومان  األمم عبر الحقب المتالحقة، فقد

 والفراعنة والعبرانيون.  

 :مدينة طولكرم

-م55من  سطحِ البحر في ُمنتصف السهل الساحلي، ترتفع عن الضفة الغربية غربتقع شمال  فلسطينية مدينة

م شرقا لتشكل بداية سلسة جبال نابلس، تبلُغ مساحةُ أراضي 600ريفها ترتفع عن سطح البحر حوالي اعلي نقطة في  م125

 35للمحافظة، يتبع لها أكثر من  تعتبر مركز البحر األبيض المتوسط عن ساحلِ  كم15دونما، وتبعد نحو  32,610المدينة 

 (.29،ص2011تجمعا سكانيا ما بين بلدة وقرية وخربة) الجهاز المركزي لإلحصاء،

http://www.ijherjournal.com/
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 اريج -توضيحية للحالة الجيوسياسية في محافظة طولكرم: من عمل الباحث استنادا الى خرائط مركز البحوث الجغرافية  (2الخريطة رقم )

كباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وبقيت كذلك حتى  م1967 عام اإلسرائيلي تعرضت مدينة طولكرم لالحتالل

حيث أصبحت تتبع إدارتها للسلطة الوطنية الفلسطينية، محاذية لألراضي التي احتلتها  م1993 عام اتفاقيّة أوسلو توقيع

يطرة م( أجزاء كبيرة من أراضيها، وأصبحت تحت الس1948م، عزل الخط األخضر)خط الهدنه1948إسرائيل عام 

 (.119An atlas of Palestine, 2002,pاإلسرائيلية  بالكامل )

 

 الواقع الديموغرافي للمدينة

، وهو ما 2021نسمة في منتصف العام 198,856تعد مدينة طولكرم المركز الرئيسي للمحافظة، قدره عدد سكانها 

نسمة، وفي  63,972المدينة أكثر من % من أجمالي عدد السكان الضفة الغربية، يعيش منهم في 7,3يشكل حوالي 

 (.2021األطراف والقرى تعيش البقية الباقية من السكان )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 :اإلشكاليات الجيوسياسية المؤثرة على تخطيط مدينة طولكرم -أوال

طرت القوات اإلسرائيلية م، حيث سي1948شكلت األرض محور الصراع بين الفلسطينيين واالسرائيلين منذ العام 

م أكملت 1967على أجزاء كبيرة من األرضي الفلسطينية في العام المذكور، وأقامت عليها دولة إسرائيل، وفي العام 

إسرائيل سيطرتها على الجزء المتبقي والمعروف باسم الضفة الغربية، وأخضعته للحكم العسكري اإلسرائيلي الذي ما زال 

ئيل عن إقامة المشاريع االستيطانية في الضفة الغربية في محاولة لفرض سيطرتها على هذا الجزء، قائما، فلم تتوقف إسرا

 ويحاول الفلسطيني كذلك المحافظة على ما تبقى من فلسطين التاريخية إلقامة دولتهم.

ألرض، تشكل األرض محور اهتمام الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، فكل طرف يحاول فرض إرادته على هذه ا 

ويبقى المشهد كما عليه الحال دولة محتلة وشعب تحت االحتالل، فإسرائيل تسيطر على جميع مناحي الحياة في الضفة 

الغربية، وتحاول فرض رؤية تخطيطية تنسجم مع مخططاتها في السيطرة على األراضي ومنع الفلسطينيين من التطور 

دن الفلسطينية، هذه المدن تعيش أوضاع جيوسياسية صعبة تؤثر عبر محاصرتهم في جيوب وكنتونات منعزلة تسمى الم

 على التخطيط للمدينة الفلسطينية حيث يمكن توضيحها على النحو التالي: 

 تقسيم المناطق والصالحيات على األراضي الفلسطينية: -1

لمدة خمس سنوات، نصت م، مبني على أطار زمني 1993عقد الفلسطينيين واالسرائيلين اتفاق سالم مرحلي في العام 

االتفاقية على إن تقوم دولة إسرائيل بإعادة االنتشار في األراضي الفلسطينية وتسليم الصالحيات على هذه األراضي 

والسكان إلى منظمة التحرير الفلسطينية )السلطة الفلسطينية( خالل الفترة زمنية المحددة، وبعد ذلك يقوم الطرفان بالتفاوض 

هائية، والتي تضمن ملفات الحدود والمياه والمستوطنات، لتفضي الحقا إلى قيام دولة فلسطينية)االتفاقية على المرحلة الن

 (.1993اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، 

http://www.ijherjournal.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
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اء منها في ، وقد تمت إعادة انتشار قوات األمن الفلسطيني في أجز2كم 5.860تبلغ مساحة الضفة الغربية حوالي  

م وذلك حسب االتفاق السياسي بين الطرفين، هذا االتفاق قسم الضفة الغربية إلى تصنيفات مختلفة على هذا 1993العام 

النحو )أ، ب، ج( وأعطى صالحيات مدنية وأمنية لكل طرف من االطراف بحسب هذه التصنيفات، وذلك حتى الوصول إلى 

راف بالحقوق الفلسطينية، إلقامة كيان فلسطيني مستقل، وقد قسمت هذه اتفاق النهائي على األرض يفضي إلى اعت

التصنيفات الصالحيات على النحو التالي، حسب الدراسة التي أعدها معهد أريج للدراسات واألبحاث الجيولوجية )اريج، 

2015:) 

% 18مالصقة لها، وتبلغ مساحتها وتتشكل من المدن الرئيسية في الضفة الغربية وبعض المخيمات ال المناطق المصنفة )أ(

من مساحة الضفة الغربية، تقوم السلطة الفلسطينية على إدارتها مدنيا وامنيا، وتضم مدن طولكرم، جنين، نابلس، أريحا، 

قلقيلية، سلفيت، رام هللا، وبيت لحم، والخليل ما عدى أجزاء من البلدة القديمة في مدينة الخليل التي تخضع للسيطرة 

 يلية بالكامل.اإلسرائ

% من مساحة الضفة 21بلدة وقرية وبعض المخيمات الفلسطينية، تبلغ مساحتها  450وتتشكل من  المناطق المصنفة )ب(

 الغربية وتديرها مدنيا السلطة الفلسطينية وامنيا إسرائيل.

% من مساحة 61هي المناطق التي تخضع لصالحيات اإلسرائيلية بالكامل وتعادل نسبتها حوالي  المنطقة المصنفة )ج( 

 الضفة الغربية، وتضم لعدد من القرى والتجمعات البدوية والخرب الصغيرة. 

ومن تاريخ هذا التقسيم وحتى يومنا هذا لم يتم أي تغير يذكر على ارض الواقع، ولم يحدث أي تقدم جديد بل على  

العكس هناك إجراءات إسرائيلية أحادي على ارض الواقع )االتفاقية اإلسرائيلية_ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية، 

1993.) 

هذا التقسيم يعني إن المدن والبلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة )أ، ب( مناطق تفتقر إلى التواصل 

خططاتها لكي تلبي االحتياجات الديموغرافية المتغيرة، هذا المناطق نقلت السيطرة الجغرافي، وغير قادرة على تطوير م

عليها للسلطة الفلسطينية بصورة شكليه، إما المناطق المصنفة )ج( هي مناطق أعلنت إسرائيل عن أراضيها مناطق 

فيها المستوطنات، وأبقت عسكرية وأراضي دولة ومحميات طبيعية ومناطق تدريب وإطالق نار وحدائق وطنية واقامات 

إسرائيل سيطرتها عليها في جميع المجاالت المدنية واألمنية، وكذلك التخطيط والبناء وإقامة المرافق الخدمية والبنى التحتية 

والتطوير، هذه السيطرة منعت المدن والبلدات الفلسطينية من التطوير الحضري والزراعي واالقتصادي في الضفة الغربية 

 (.2017 )بتسيلم،

أن إسرائيل تعمل على تطبيق سياسة تخطيطية تمنع الفلسطينيين من البناء شبه التام في المناطق المصنفة )ج( سواء 

كانت هذه المباني منازل للسكن أو منازل زراعية أو إقامة المباني العامة أو مرافق للبنية التحتية أو مشاريع خدمية، أو 

 جمع المياه.  إقامة طرق، وحفر اآلبار الجوفية أو أبار

م أعدت بلدية طولكرم مخطط لتوسعة حدودها التخطيطية وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، 2011ففي العام 

وبعض الدول والمؤسسات المانحة، هذه التوسعة التي تم طلب إضافتها تقع في المناطق المصنفة )ج(، وهي المنطقة 

تظر حتى هذه اللحظة الحصول على الموافقات اإلسرائيلية األزمة لهذه التوسعة، الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية، فالمدينة تن

حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة، األمر الذي أدى إلى بناء المواطنين بصورة عشوائية، دون الحصول على تراخيص بناء، 

ة التي تراقب البناء في هذه المناطق، هذا قد يعرض منازلهم إلمكانية هدمها من قبل جهات التنظيم والتخطيط اإلسرائيلي

 بحجة عدم الحصول على ترخيص بناء من طرفها باعتبارها صاحبة الصالحية لقبول أو رفض إعطاء هذا الترخيص.

 

 اريج -المخطط الهيكلي لمدينة طولكرم والحالة الجيوسياسية / من عمل الباحث استنادا الى خرائط مركز البحوث الجغرافية (3الخارطة رقم )
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 األوامر العسكرية اإلسرائيلية: -2

م، أصبحت هي صاحبة القرارات التي تعنى باإلنسان 1967منذ االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية في العام 

واألرض والمياه واألمن في، حيث قامت بإصدار األوامر العسكرية التي تستطيع من خاللها إحكام سيطرتها على الضفة 

أمر عسكري تتعلق في مناحي الحياة المختلفة، ولم تتوقف عن إصدار هذه األوامر  1400أصدرت أكثر من الغربية، فقد 

حتى وقتنا الحاضر، على الرغم من االتفاق السياسي )اتفاق أوسلو( الذي ابرم بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير 

 م.1993الفلسطينية في العام 

مات العسكرية المتعاقبة في الضفة الغربية تركت بآثارها الجيوسياسية في كل أن هذه األوامر التي أصدرتها الحكو

مكون من مكونات الحياة في األراضي الفلسطينية، فمنها ما اختص باألراضي، والبناء والتنظيم، والمواصالت، والمياه، 

م، وحتى العام 1967غربية في العام واألمن، والتنقل، والتجارة والصناعة، والحريات، حيث أصدرت منذ احتاللها للضفة ال

أمر عسكري، تتعلق في البناء والتنظيم في المدن والقرى، وذلك لتقيد أعمال البناء والتطور للمدن  41م أكثر من 1993

والبلدات والقرى الفلسطينية، فعلى سبيل المثال ال الحصر أصدرت قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي بعض األوامر التي 

 (:2008يط في الضفة الغربية جاءت على النحو التالي)جامعة بيرزيت، تختص بالتخط

لمراقبة أعمال البناء، والذي يخول القائد العسكري بهدم أي بناء يتم بنائه بحجة  1970لسنة  393أمر عسكري رقم  .1

 الحفاظ على امن قواته.

لقانون البناء والتنظيم للمدن والقرى  م، وهو أمر تعديل1971لسنة  418أمر عسكري بشأن تنظيم المدن والقرى رقم  .2

م، والذي يحول صالحيات الوزير بموجب القانون األردني إلى القائد العسكري 1966لسنة  79األردني رقم 

اإلسرائيلي في الضفة الغربية )ضابط شؤون الداخلية(، ويحول صالحيات اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء والقرى 

 األعلى، ويحول صالحيات اللجنة المحلية للبناء والتنظيم إلى لجنة خاصة. واألبنية لمجلس التخطيط

م، هذا األمر يمنع البناء على أراضي تم 1972لسنة  465أمر عسكري بشأن حظر البناء في الضفة الغربية رقم  .3

 من أنظمة الطوارئ. 119مصادرتها، وهدم المباني الموجودة عليها بموجب المادة 

م، حيث عدل 1974لسنة  577انون تنظيم المدن والقرى واألبنية المعدل في الضفة الغربية رقم أمر عسكري بشأن ق .4

بإعطاء مجلس التنظيم األعلى الصالحية بتعين الرسوم التي يجب استيفاءها  418من األمر  7هذا األمر المادة 

 إلصدار رخص البناء ومصادقات الشهادات.

م، بموجبه عدل األمر 1975لسنة  604من األمر رقم  2واألبنية، تعديل رقم أمر عسكري بشأن تنظيم المدن والقرى  .5

/ب التي تقضي بتعين لجنة 4التي حولت صالحية اللجنة المالية إلى لجنة خاصة، والمادة  2/3وألغى المادة  418رقم 

حية لقائد المنطقة /أ والتي تنص على أعطاء الصال2وهي المادة  418تنظيم خاصة، وأضاف مادة جديدة إلى األمر 

 العسكري، بتعين لجنة تنظيم خاصة وتخول لها صالحيات لجنة التنظيم اللوائية في حاالت خاصة:

 ذا كانت منطقة تنظيم ال تشتمل على حدود بلدية أو مجلس قروي.ا من القانون. 9/1أذا صدر أمر كما جاء في المادة 

م 1966لسنة  79م جاء لتوضيح أن القانون رقم 1979لسنة  778أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 

 من نفس القانون يمنع مجلس التنظيم األعلى من تحديد نسبة رسوم تجديد رخص البناء. 418والمادة رقم 

من القانون األردني  8/1م، والذي عدل المادة 1979لسنة  810أمر عسكري بشأن قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليهار

م وداخل 30م بدل 40م وخارج المدن 40م بدل 50م، بتحديد جديد لعرض الطرق الرئيسية العامة 1966لسنة  79م رق

 م.20م بدل 30م وخارج القرى 15م بدل 25م وأصبح عرض الطرق الزراعية داخل القرى 20م بدل 30المدن 

هذه األوامر هي جزء من الكثير من األوامر العسكرية التي أصدرها الجيش اإلسرائيلي، والمتعلقة في البناء والتنظيم في 

الضفة الغربية، والتي غيرت مسار التطور للمدينة الفلسطينية، بسببها أصبحت المدن الفلسطينية تعاني العديد من المشاكل 

 التخطيطية الحقا.  

 زل:الجدار العا -3

م قررت حكومة إسرائيل بناء الجدار العازل بين الضفة الغربية واألراضي 2002في شهر حزيران من العام 

م، وذلك لفصل التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية عن التجمعات اإلسرائيلي 1948الفلسطينية المحتلة في العام 

يات عسكرية فيها، حيث بدأت بعملية تنفيذ بناء الجدار العازل في الموجودة فيها، بحجة منع تسلل للفلسطينيين والقيام بعمل

 (3، ص2018م)الحاليبة، 2003العام 
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لم يعتمد مسار الجدار على مسار الخط األخضر، أو ما يعرف بخط الهدنة الذي يفصل األراضي المحتلة عام 

في أراضي الضفة الغربية، على امتداد م، وإنما قامت ببناء الجدار 1967م عن األراضي التي احتلت في العام 1948

كم(، من مدينة جنين  771م، وكذلك في محيط مدينة القدس بطول )1948األراضي المحاذية لألرض المحتلة في العام

 (.2015شماال مرورا بمدينة طولكرم وقلقيلية وحتى مدينة الخليل جنوبا باتجاه صحراء النقب )هيئة الجدار،

م في مدينة طولكرم حيث امتد من بلدة عكابا شماال إلى بلدة كفر جمال 2003لعازل في العام بداء العمل في الجدار ا

بلدة وقرية وخربة، وقد بلغ مجمل األراضي التي وقع عليها مسار  14كم، ويمر بأراضي حوالي 25جنوبا بطول حوالي 

أقامة الكثير من اإلشكاليات التخطيطية دونم، وعزل خلفه الكثير من أراضي المواطنين، ونتج عن  6043الجدار حوالي 

 التي أصبحت تعاني منها مدينة طولكرم وضواحيها وقراها حيث يمكن حصرها باآلتي:

والتي تفرض إسرائيل سيطرتها عليها بالكامل، وتمنع البناء عليها وأية  مسار الجدار يقع في األراضي المصنفة )ج(

 أنشطة أخرى دون الحصول على أذن مسبق.

دونم من أراضي المدينة والتي تعتبر المتنفس المستقبلي للتطور الزراعي واالقتصادي  28357أكثر من عزل 

 والتخطيطي. 

الدخول إلى األراضي المعزولة بحاجة إلى الحصول على تصاريح واذونات من قبل الجيش اإلسرائيلي، حيث 

ثباتات ملكية وخرائط لموقع األراضي المعزولة، يحتاج صاحبها للحصول على هذه التصاريح، تقديم طلب يحتوي على إ

 وانتظار وقت طويل لإلجابة على طلبه أم بالقبول أو الرفض.

الدخول إلى هذه األراضي يتم من خالل عدد من البوابات االلكترونية التي تفتح من خالل قوات الجيش اإلسرائيلي 

 وفي أوقات زمنية محددة.

 اضيهم ومصادر دخلهم االقتصادي بسبب عزل أراضيهم الزراعية.فقدان الكثير من الفلسطينيين ألر

منع بعض البلدات من تطوير مخططاتها الهيكلية من الجهة الغربية، بسبب عزل الكثير من أراضيها، وفقدان الرؤية 

 المستقبلية لهذه األراضي.

 االستيطان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية: -4

عملية اجتماعية اقتصادية، تهجر فيها جماعة بشرية أرضها الى ارض أخرى، إلقامة  يعد االستعمار االستيطاني

عليها مجتمعات بشرية مستحدثة، بهدف إحالل مجموعة أثنية يهودية مكان سكان البلد األصليين في المناطق المحتلة، عبر 

 (2014 استخدام شتى الطرق واالستيالء على األراضي لصالح تنفيذ هذه العملية )منصور،

بدأت مالمح المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية منذ سبعينيات القرن الماضي فيما سمي مشروع  

م الذي كان يهدف إلى إقامة كتل استيطانية على سفوح التالل الشرقية للضفة 1967ألون )يغال اللون( االستيطاني عام 

 (69م، ص2006ل الضفة عن جنوبها )ايوب، الغربية وذلك لمحاصرة المدن الفلسطينية وفصل شما

م الذي كان يهدف إلى إقامة أكثر من سلسلة استيطانية، 1977ومشروع شارون )ارئيل شارون( االستيطاني عام  

 .(48، ص2006األولى في عمق الضفة الغربية، والثانية على طول الخط األخضر )التفكجي، 

إلى توطين مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية خالل م التي كانت تهدف 1974وخطة غوش امونيم عام 

عشر سنوات بالقرب من البلدات والقرى الفلسطينية وعلى طول الشوارع الرئيسية وبالقرب من األماكن التاريخية األثرية، 

، 2001، وقد بدأت نشاطها بالقرب من مدينة نابلس وعلى طول الطريق الى مدينة الخليل مرورا بمدينة القدس )غلمى

 (.137ص

م والتي كانت تهدف إلى الجمع بين الخطط االستيطانية السابقة 1983وخطة المنظمة الصهيونية العالمية في العام 

مليون مستوطن، عبر تقسيم  1.5م، قادرة على استيعاب 2010مستوطنة جديدة حتى العام  185وذلك من خالل إنشاء 

عطاء األولوية للمنطقة الشمالية الغربية من الضفة الغربية، وهي مناطق مدن الضفة الغربية إلى مربعات استيطانية، وإ

 (.33-32، ص2017نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، سلفيت )اشتية، 

م وتقوم هذه الخطة على أساس محاولة تخفيض عدد السكان العرب في المدينة 2020وخطة القدس الكبرى في العام 

ام بإجراءات المضايقة ومنع التطور في اإلحياء الغربية، وإجبارهم على الهجرة من % من خالل القي10% إلى 34من 

المدينة، وعملت الخطة على توسيع مساحة المدينة على حساب المدن المحيطة لمدينة القدس كمدينة بيت لحم وبيت جاال 

 (.2014ورام هللا )عالونة،
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م وهي خطة إسرائيلية تهدف إلى محاولة ضم منطقة األغوار 2017خطة غاالنت )يؤاف غاالنت( في العام 

الفلسطينية الى دولة اسرائيل وإقامة مجموعة من المستوطنات الجديدة عليها، وتوسيع للمستوطنات القائمة فيها )المكتب 

 (.  2017الوطني للدفاع عن األراضي ومقاومة االستيطان، 

ن خالل هذا العمل يتم االستيالء على مساحات شاسعة من الضفة الغربية وضمها للكيان اإلسرائيلي، ومنع م 

 التواصل الجغرافي بفصل مدن الضفة الغربية والقضاء على الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية. 

لى أراضيها منذ سيطرة إسرائيل على بدأ االستيطان في محافظة طولكرم في سبعينات القرن الماضي، فقد أقيم ع

 م أربع مستوطنات هي:1967الضفة الغربية في العام 

م على أراضي قرية كفر صور في محافظة طولكرم، تقع في الجهة الجنوبية 1979: أقيمت في العام مستوطنة سلعيت

مستوطن، هذه  1100والي دونم، ويسكنها ح 450دونم، تم البناء على مساحة  702للمدينة، بلغت مساحتها حوالي 

 المستوطنة سكنية وصناعية أقيمت لتمنع تطور المدينة من الجهة الجنوبية.

م على أراضي كفر أللبد ورامين وبيت ليد، وتقع في الجهة الشرقية لمدينة 1981أقيمت في العام  مستوطنة عيناف:

مستوطن، هذه  970وعدد سكانها حوالي  دونم، 230دونم، تم بناء على مساحة  602طولكرم، بلغت مساحتها حوالي 

 المستوطنة سكنية وأمنية.

م على أراضي بلدة ففين والنزالت، تقع في الجهة الشمالية لمدينة طولكرم، بلغت 1984: أقيمت في العام مستوطنة حرميش

 مستوطن. 320دونم، وعدد سكانها حوالي  140دونم، تم البناء على مساحة  310مساحتها حوالي 

م على أراضي قرية شوفه وكفر أللبد وخربة الحفاصي، وتقع في الجهة 1987: أقيمت في العام نة أفني حيفتسمستوط

دونم، وعدد سكانها حوالي  279دونم، تم البناء على مساحة  889الجنوبية الشرقية من المدينة، بلغت مساحتها حوالي 

 مستوطن، وهي مستوطنة سكنية وامنية. 1800

 المناطق الصناعية -5

سعت إسرائيل ومنذ ثمانيات القران الماضي للعمل على نقل الكثير من المصانع من داخل إسرائيل )األراضي  

م، حيث إن التقديرات تشير إلى وجود 1967م( إلى الضفة الغربية وهي األراضي المحتلة في العام 1948المحتلة في العام 

منطقه صناعية في الضفة الغربية، واغلب هذه الصناعات قد تكون خطرة  25على مصنع إسرائيلي موزعة  300أكثر من 

 –على البيئة والحياة العامة، وقد أقيمت هذه المصانع في الضفة الغربية لتحقيق األهداف اإلسرائيلية التالية )وكالة وفا 

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2363) انظر.

 عاج الناتج عن المصانع في محيط المدن اإلسرائيلية.التخلص من التلوث واإلز-

 توفير األيدي العاملة الرخيصة من الفلسطينيين.-

فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية على اعتبار أنها جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل من خالل االستيالء على -

 المزيد من األراضي.

 بيعية في الضفة الغربية وعلى األخص في قطع الحجر.محاولة االستفادة من الموارد الط-

م، على أراضي تابعة لألوقاف اإلسالمية وبعض 1983أقيم بمحاذاة مدينة طولكرم منطقة صناعية في العام 

األراضي الخاصة التابعة ألهالي المدينة، عرفت باسم المنطقة الصناعية جيشوري وهو إحدى المصانع الكبيرة التي تم نقلها 

دونم، يوجد فيها خمس مصانع تقوم على  110داخل إسرائيل إلى هذا الموقع، بلغت مساحة المنطقة الصناعية حوالي  من

 (:2014الصناعات التالية )مكتب هيئة البيئة طولكرم، 

 : يقوم بإنتاج األسمدة الزراعية، والمبيدات الحشرية، ومواد الطالء.مصنع جيشوري

 اد المتعلقة بالعزل الحراري والمعتمدة على الفيبر إجالس.: يقوم بإنتاج المومصنع شاحف

 : يقوم بمعالجة الزجاج بإشكاله المختلفة.مصنع لينوي سخوخيت

 يقوم بصناعة فالتر المياه وأنابيب السماد الكيماوي. مصنع يميت:

 والصناعة.: يقوم بصناعة وإعادة تأهيل الحاويات الخاصة بالغاز المستخدم في البيوت مصنع دكسون جاز

هذه المنطقة تقع على حدود المخطط الهيكلي لمدينة طولكرم من الجهة الغربية، حيث تمنع تطور المدينة باتجاه 

 الغرب بصورة كاملة، إضافة إلى أنها تعتبر من الملوثات األساسية للمدينة، لما تنتجه من غازات وأدخنة إثناء العمل فيها.
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إيداع مشروع تفصيلي لمنطقة صناعية جديدة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من  تم اإلعالن عن 16/2/2018وبتاريخ 

دونم تم  530م على مساحة 2020مدينة طولكرم، على أراضي قرية شوفه، وقد بداء العمل في تنفيذ هذا المشروع في العام 

في هذه األوقات بإعمال البنية مصادرتها من أصحابها لغرض إقامة منطقة صناعية، حيث تقوم الجرافات اإلسرائيلية 

 (.2021التحتية الخاصة بالمنطقة الصناعية )الهيئة العامة للشؤون المدنية، 

 

 : الطرق االلتفافية -6

تهدف الطرق االلتفافية إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل مدنها وتحويلها إلى كنتونات صغيرة لمنع التواصل بينها، 

فلسطينية في الضفة الغربية، فقد عملت هذه الطرق على ربط المستوطنات االستعمارية التي والقضاء على حلم إقامة دولة 

أنشئت حديثا، في تغير للمشهد التاريخي للطرق الفلسطينية التي كانت تربط المدن والبلدات الفلسطينية قبل احتاللها، 

إيجاد تواصل استعماري، تستطيع من خالله ضم وتكريس فكرة العزل لهذه المدن، ليسهل الهيمنة على األرضي المعزولة و

 ما يمكن ضمه من األراضي الفلسطينية.

ن فكرة الطرق االلتفافية تهدف دولة إسرائيل من خاللها رسم خريطة الضفة الغربية لكسب المزيد من األراضي إ

عمرات والطرق االلتفافية لفرض وقائع على األرض، ومنع الفلسطينيين من االستفادة من األراضي الواقعة بين المست

وحرمانهم من أرضهم ومصدر رزقهم، وقد صممت إسرائيل منظومة الطرق االلتفافية لغايات ربط المستعمرات 

م، من أجل تسهيل تنقل المستعمرين 1948اإلسرائيلية بعضها ببعض مع العمق اإلسرائيلي في األراضي المحتلة في العام 

أن يتطلب ذلك منهم المرور بالطرق الواقعة في المناطق المأهولة بالفلسطينيين )العزة،  اإلسرائيليين فيما بينها، من دون

 (.58، ص2017

ً في تثبيت االستيطان في الضفة الغربية، حيث وضع أول مخطط هيكلي شامل  فالطرق االلتفافية أدت دوراً مهما

ل بشق الشوارع وإنما منحتها حرماً يبلغ متوسط م، ولم تكتِف إسرائي1970للشوارع االلتفافية في الضفة الغربية سنة 

متراً على جانبي الطريق، ويمنع في حرم الشارع إقامة بناء أو تمديد شبكات مياه أو كهرباء أو غيرها إالّ  150عرضه 

دمتها كم متر من الشوارع، وضع لخ 100بموافقة لجنة البناء التنظيم العليا التابعة لها، وبحسب بعض المعطيات فإن لكل 

ألف دونم إضافي من األمالك الخاصة وغيرها  140اآلف دونم؛ أي أن إسرائيل قامت بمصادرة 10000حرم شارع يبلغ 

من أراضي الفلسطينيين، وتشير البيانات عن الطرق االلتفافية في الضفة الغربية إلى تقسيم الضفة إلى أربع أقسام؛ اثنان في 

افة إلى ربط المستعمرات اإلسرائيلية بإسرائيل، ومنع المدن والتجمعات الفلسطينية الوسط واثنان في الشمال والجنوب، إض

 (.164، ص 2012من التوسع العمراني باتجاه تلك الشوارع، وفصلها عن محيطا المتجانس )الهندي، 

ً التفافي -عن مركز أبحاث األراضي 2014وبين تقرير سنوي صدر سنة  ة القدس، أن االحتالل قد أنشأ طرقا

دونم، وحرم الفلسطينيين من استخدم أراضيهم القريبة من تلك الطرق والتي بلغت ما  196.000استعمارية نهبت أكثر من 

دونم، ناهيك عن االستيالء على كل الموارد الطبيعية القريبة من الطرق االلتفافية مثل آبار المياه  100.000يزيد على 

 (.105ص، 2015والينابيع )مركز أبحاث األراضي، 

ففي مدينة طولكرم قامت قوات االحتالل بمصادرة أراضي المواطنين من بلدات فرعون، وشوفه، وسفارين، وبيت 

كم لربط 12إلغراض شق طريق التفافي في الجهة الجنوبية لمدينة طولكرم بطول حوالي  1980ليد، ورامين، في العام 

ها بمستوطنات محافظة نابلس، هذا الطريق عزل الكثير من مستوطنة افني حيفتس وعناب مع العمق اإلسرائيلي وربط

األراضي عن مدينة طولكرم والبلدات المحيطة، حيث يمنع من التوسع العمراني لهذه البلدات أو العمل بمحيط هذا الشارع 

التجمعات م وذلك العتبارات أمنية حسب ما يتحدث به االسرائيلين، وعليه يكون ليس باإلمكان من 150بعمق أكثر من 

 السكانية الفلسطينية التوسع بهذا االتجاه أو التخطيط بالقرب منه.

 المعابر الحدودية: -7

م بإقامة المعابر)الحواجز( اإلسرائيلية على طول الحدود بين فلسطين المحتلة في العام 1995قامت إسرائيل منذ العام 

معبر لعبور اإلفراد والنقل التجاري مع  26م، حيث أقامت أكثر من 1967م وبين الضفة الغربية المحتلة في العام 1948

ة الغربية في الغالب، تهدف إلى عزل الضفة الغربية عن األراضي المحتلة إسرائيل، هذه المعابر أقيمت على أراضي الضف

م، وكذلك تهدف إلى التحكم بكل البضائع التي تدخل للمناطق الفلسطينية ومراقبة مواصفاتها لمنع االستخدام 1948في العام 

ها ممنوع من الدخول الى الضفة الغربية المزدوج ) العتبارات أمنية(، فالمواد المتعلقة بالزراعة كاألسمدة هناك الكثير من

مما يعيق تطور العمليات الزراعية، وكذلك الحديد ال يدخل بجميع األقطار واإلحجام األمر الذي يعيق تنفيذ الكثير من 
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المشاريع، وكذلك المعدات المتعلقة بضخ المياه الجوفية عليها رقابة عاليا جدا، فالمعبر أقيمت من اجل فرض واقع جديد 

تستطيع من خالل سلطة االحتالل من فرض السياسة التي تريدها وذلك من خالل ربط كل االقتصاد الفلسطيني بإسرائيل 

 ومنعه من االستقالل عنها.

ففي مدينة طولكرم أقامت قوات االحتالل معبرين رئيسيين في الجهة الجنوبية الغربية من طولكرم وأطلقت عليه 

معد لدخول اإلفراد وكذلك للتبادل التجاري، وقد أقيم على أراضي المواطنين من مدينة  معبر شعار فرايم وهذا المعبر

دونم، األمر الذي منع المدينة من التطور في الجهة الجنوبية  400طولكرم وضاحية ارتاح وبلدة فرعون، على مساحة 

 (.2010دنية، م )الشؤون الم150الغربية بسبب منع البناء بمحاذاة المعبر بمساحة ال تقل عن 

 المخيمات الفلسطينية:   -8

فلسطين التاريخية، وطردت من سكانها الفلسطينيين  % مـن أرض78م ما مساحته 1948احتلت إسرائيل في العام 

غزة والضفة الغربية وبلدان عربية أخرى مجاورة مثل سوريا، ولبنـان،  إلف فلسطيني إلى قطـاع 750بالقوة أكثر من 

وأشكالها إلى يومنا الحالي، تشرف وكالة  زالت أزمة مأساة الالجئين الفلسطينيين قائمة بكل معالمهـا ، ومـاواألردن وغيرهـا

مليون فلسطيني حسب  4.5االونروا على خدمة ثالث أجيال من الالجئين يقدر عددهم حوالي  –الغوث وتشغيل الالجئين 

 (.2015تقديرات االونروا )وكالة الغوث الدولية، 

كان مأساة حقيقية ليس من السهل  م لم يكن مجرد حدث عادي، بل1948تعرض له الشعب الفلسطيني عام  إن ما

تجاوز نتائجها فقد طالت جميع مجاالت ومناحي حياة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، وكان من أهم نتائجها المباشرة 

مأساة  ي كافة أنحاء العالم، باإلضافة إلى ما نتج عن ذلك مناقتالع شعب من أرضه وممتلكاته وتشريده ف وما ترتب عليهـا

 ).1983إنسانية، واجتماعية، واقتصادية )صايغ، 

من الحجر والطين ومسقوفة بالصفيح  كانت البيوت في البداية خياما استبدلت بعد ذلك بوحدات سـكنية مبنيـة

 المخيم إلى حارات تضم وحـدات سـكنية متراصـة بجانـب واالسباست، ومن ثم تم سقفها باإلسمنت والحديـد، وقد تم تقسم

بعضها البعض، يفصل الوحدات السكنية بعضها عن بعض شوارع الصغير، بمحاذاة قنوات الصرف الصحي المكشوفة، 

تتسع لكافة أفراد األسرة مهما كان عددها )دليل مخيمات الضفة الغربية،  وال يتعدى عدد الغرف في الوحدة عن غـرفتين

 (https://group194.net/menu/3م، 2006

 دولة في الفلسطينيين السكان من% 42.2 أن إلى 2017 والمنشآت والمساكن للسكان العام التعداد بيانات أشارت وقد

 741 حوالي الغربية الضفة في عددهم بلغ إذ ،2017 عام الجئ مليون 1.98 بنحو عددهم يقدر حيث الجئون هم فلسطين

 (ص م ،2019الفلسطيني، االحصاء) الغربية الضفة سكان مجمل من% 26.3 بنسبة الجئ ألف

 465دونماً، ثم زادت لتصل إلى  165م على رقعة مساحتها حوالي 1950تأسس مخيم طولكرم لالجئين في عام 

م، اما 2020نسمة حسب تقديرات السكان في العام 10378دونما، يقع في قلب مدينة طولكرم ويبلغ عدد سكانه حوالي 

م، بلغت مساحة المخيم عند اإلنشاء حوالي 1952المخيم الثاني الواقع في مدينة طولكرم هو مخيم نور شمس، اقيم في العام 

دونًم، استأجرتها األونروا من الحكومة األردنية، يقع المخيم شرق مدينة طولكرم ويبعد عن  310دونماً، وصلت إلى  226

نسمة حسب  6718 يسي الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم، يبلغ عدد سكانه حواليكم، على الشارع الرئ3مركزها 

 (.2021م) اإلحصاء الفلسطيني،2020تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 المياه -9

سيطرت على جميع مصادر المياه  1967في عام   )الضفة الغربية( منذ احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية

السطحية والجوفية، فأصدرت سلسلة من األوامر العسكرية التي أحكمت من خاللها سيطرتها، فال يحق التصرف بها 

واستخدامها إال بتصاريح خاصة يمنحها ضابط المياه في الجيش اإلسرائيلي، وقيدت عمل دائرة مياه الضفة الغربية القائمة 

م تغير الوضع السياسي الذي رافق االعتراف المتبادل بين منظمة من أبان الحكم األردني، واستمرت هذه السيطرة رغ

)اتفاقية أوسلو( الذي بموجبه أعلن عن قيام  1993التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتوقيع اتفاقية إعالن المبادئ في سبتمبر 

بية وقطاع غزة، ماعدا المناطق السلطة الوطنية الفلسطينية،حيث نصت االتفاقية بالوالية القانونية على كل من الضفة الغر

% من مساحة 60المصنفة )ج( وتضم عدد من المستوطنات المتناثرة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، والتي تشكل 

الضفة الغربية، وقد كانت مدة االتفاقية المرحلية خمس سنوات يتم التوصل بعد ذلك إلى حل عادل وشامل للقضايا المركزية 

كالحدود، والالجئون، والمستوطنات، والقدس، والمياه التي تركت لمفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين بين الطرفين، 

 ، م ص(.1993واإلسرائيليين)اتفاق أوسلو، 
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من  40أما فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية في المياه، فقد ورد في االتفاقية المرحلية االنتقالية أوسلو في الفقرة 

لث من بروتوكول التعاون االقتصادي بعنوان "المياه والمجاري" بموجبه تعترف إسرائيل بحقوق المياه الملحق الثا

للفلسطينيين في الضفة الغربية، على إن يتم البت والتفاهم النهائي في مفاوضات الوضع النهائي، حيث خصص هذا البند 

الموجودة كالينابيع واآلبار في الضفة الغربية، وكان مليون متر مكعب من المصادر  118للجانب الفلسطيني ما مجموعه 

مليون متر مكعب إضافية من  80من المفترض تمكين الجانب الفلسطيني من حفر آبار تضيف إلى مجموع ما يتم استخدامه 

عة أعطت أألحواض المائية الثالث في الضفة الغربية، ولكن لم تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من حفر آبار سوى مجمو

مليون متر مكعب، كان من المفترض الحصول عليها عبر حفر أبار جديد  80مليون متر مكعب من أصل  30ما يقارب من 

مليون متر مكعب إضافية لتكون المحصلة  30أو تطوير ألبار قائمة خالل الفترة االنتقالية المرحلية التفاقية أوسلو، وكانت 

 ، م ص(.2011فية والينابيع لسد حاجة المواطنين الفلسطينيين )اإلحصاء الفلسطيني،مليون متر مكعب من اآلبار الجو 96

ن السياسة اإلسرائيلية تقوم على التمييز والحرمان في استغالل الموارد المائية الفلسطينية، وهذا األمر ترك تفاوت إ

لتراً مياه  72ك الفرد الفلسطيني للمياه نحو كبير في الحصول على المياه بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، حيث بلغ استهال

لتر  100للفرد في اليوم، وهذا اقل من المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية حول حاجة الفرد من المياه  وهو 

إضافة إلى أن لتر يومياً، أي إنه يزيد بنحو أربعة أضعاف،  300للفرد يومياً، فيما بلغ استهالك الفرد اإلسرائيلي للمياه نحو 

 20لتراً في اليوم، وقد تصل إلى  72الفلسطينيين الذين يعيشون في بعض التجمعات القروية، تقل كمية استهالك المياه عن 

، 2016لتراً للفرد يوميا وهذا هو الحد األدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية الستهالك الفرد من المياه )علقم، 

 (.45ص

في المياه الفلسطينية، وتفرض القيود على مقدار المياه المتاحة بشكل يفتقر إلى العدل، ويعجز عن  إن إسرائيل تتحكم

% من مصادر المياه المشتركة وتضع إجراءات وعراقيل على 90تلبية االحتياجات الحياتية للفلسطينيين، وتسيطر على 

موارد المياه واألراضي، وفرض قيود وإجراءات معقدة الفلسطينيين في استغالل الكمية المتبقية، من خالل السيطرة على 

على الفلسطينيين للحصول التصاريح الالزمة الستخراج المياه وإقامة المشاريع المائية، حيث أن إسرائيل تقوم بهدم اآلبار 

لطة المياه، االرتوازية وآبار جمع مياه األمطار التي يقوم الفلسطينيين ببنائها دون الحصول على موافقات مسبقة )س

2013.) 

يوجد في مدينة طولكرم ست أبار جوفية للمياه تشرف على إدارتها بلدية طولكرم، حيث تشكل المصدر األساس 

% من األسر تستخدم المياه من الشبكات العامة التي تغذيها 99.9للشرب والزراعة والصناعة في المحافظة، حيث أن نسبة 

من اآلبار الجوفية في أنحاء مختلفة من المحافظة، وهذه اآلبار منها ما يستخدم للشرب  هذه اآلبار، باإلضافة إلى وجود عدد

ومنها ما يستخدم للزراعة، حيث قام االحتالل اإلسرائيلي بتحديد كميات المياه المسموح ضخها من هذه اآلبار بموجب أوامر 

 (.2021عسكرية تحدد كمية انتاج المياه من هذه االبار، )بلدية طولكرم، 

 البنية التحتية والخدمات )الكهرباء، االتصاالت، الطرق والمواصالت، البيئة، الصرف الصحي(: -10

تعد البنية التحتية من األهمية بمكان في تطور المجتمعات ونموها وتوفير الرفاهية للمواطنين، فمن خالل يتطور 

اإلفراد على التكيف، وأعمار المكان، فالمدن الفلسطينية  االتصال والتواصل، واالقتصاد وتتوفر البيئة الصحية التي تساعد

في الضفة الغربية حالها حال مدن العالم تتطور وتنمو، ولكنها مدن محتلة ال تملك إرادتها في القرار والتنفيذ، فهي تعاني 

ينيين، بسبب وجود المعوقات التي الكثير من اإلشكاالت المتعلقة في تنفيذ وتوفير البنية التحتية االزمة لتقديم الخدمات للفلسط

تراكمت بفعل األوضاع الجيوسياسية )االحتالل االسرائيلي( التي تعيشها، والتي يمكن تحديدها على النحو التالي: )دولة 

 (.85، ص2018فلسطين،  

البالغة حوالي % من مساحة الضفة الغربية 60. كثرة األراضي الواقعة في المنطقة المصنفة )ج( والتي تبلغ حوالي 1

 .2كم 5860

. محدودية الصالحيات التي تتمتع بها الهيئات المحلية والبلديات على األرض بسبب القيود المرفوضة على المنطقة )ج( 2

 من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

ذا تم بسبب .اعتماد المدن الفلسطينية على إسرائيل في توفير احتياجاتها الخدمية مثل الكهرباء بشكل شبه كلي، وه3

 م.1967السياسات اإلسرائيلي خالل احتالله المستمر لألراضي الفلسطينية منذ العام 

 . ضعف استثمار القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية الفلسطينية.4

. سيطرت قوات الحتالل اإلسرائيلي األراضي الفلسطينية أدى الى عدم القدرة على التحكم بالموارد الفلسطينية 5

 استثمارها.و
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. اقامة المستوطنات اإلسرائيلية، والطرق االلتفافية، والمدن الصناعية في محيط البلدات والمدن الفلسطينية، اعاق تطور 6

 وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

ك وعليه فالمدن الفلسطينية تعيش حالة من فقدان التوازن بين التطور الديموغرافي واالحتياجات الخدمية، حيث هنا

حاجة متزايدة للخدمات البنيوية، التي تحتاجها المدن الفلسطينية لكي تستطيع أن تنهض، كبناء المدارس، والمراكز الصحية، 

والطرق والصرف الصحي، والكهرباء، التي تنعكس بصورة ايجابية على القطاع االقتصادي، وتوفير بيئة صحية مناسبة 

ا الفلسطينيون في مدنهم مرتبطة بشكل مباشر مع االحتالل اإلسرائيلي، الذي للعيش، فكل القضايا الخدمية التي يحتاجه

 يتصرف بها بصورة مدروسة تؤسس لخدمة استمرار مخططات االحتالل في السيطرة على األراضي الفلسطينية.

 

 الواقع التخطيطي لمدينة طولكرم: -ثانيا

م( من قبل مجلس التنظيم األعلى 2006ي العام)تم انجاز المخطط الهيكلي لمدينة طولكرم والمصادقة علية ف

نسمة( وذلك  61.941دونم(، حيث كان تعداد سكان المدينة حوالي ) 13790.351(الفلسطيني، وقد بلغت مساحة المخطط 

 م، ويعد هذا المخطط هو:2007حسب اإلحصاء السكاني في العام 

 اول عملية تخطيطية تتم في ظل وجود السلطة الفلسطينية

إضافة ضواحي ذنابة وشويكة وارتاح لحدود المدينة حيث كانت مصنفة مناطق )ب( كون المنطقة مأهولة تم 

بالسكان، وعلى ذلك ان عملية إعادة االنتشار األولى وثانية تمت في الحدود التنظيمية للمدن والبلدات الفلسطينية حسب اتفاق 

 اوسلو.

كان التوسع في المخطط توسع بسيط ال يكاد يذكر، وأعتبر هذا المخطط هو تخطيط إلعادة صياغة المكان بصورة  

 مخططه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م(2006)مخطط هيكلي لمدينة طولكرم 

 بلدية طولكرم المصدر

 ، بلدة قديمة، مخيم(، بلغت المساحة المخصصةA ،B ،C ،Dاعتماد المخطط ست تصنيفات للسكن وهي )

 دونم(.10.182.5ألغراض السكن حوالي)

حدد المخطط نوعين من االستعماالت التجارية )تجاري طولي، تجاري معارض(، حيث اعتمد مركز المدينة واغلب  - 

الشوارع المتفرعة منه تجاري طولي، واعتمدت مراكز الضواحي مناطق تجاري معارض، وقد بلغت المساحة المخصصة 

 دونم(.437ألغراض التجارة حوالي )

 األراضي لالستعماالت الزراعية في المخطط الهيكلي الجديد غير موجود وذلك بسبب قلة المساحة. -

حدد المخطط المناطق المخصصة لصناعة إلى نوعين )منطقة صناعات ثقيلة، منطقة ورش وصناعات حرفية(، بلغت  -

مختلطة مع االستعماالت األخرى لألراضي، والمناطق دونم( مع العلم ان الصناعة ما تزال 174.6مساحتها حوالي )

 الصناعية التي تم تخطيطها في المخطط لم يتم العمل بها.

حدد المخطط عدد من المواقع ألغراض الخدمات العامة )مناطق إدارية، مدارس، معاهد وجامعات، مالعب، خدمات  -

 دونم(. 727.95صحية، مناطق سياحية وأثرية، مقابر(، بلغت مساحتها )
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حدد المخطط عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات في أنحاء متفرقة من المدينة، بلغت  -

 دونم(.2236.546مساحتها حوالي )

دونم( وتعد مساحات قليلة نسبة الى 31.513حدد المخطط بعض المواقع للمساحات الخضراء، بلغت مساحتها حوالي ) -

 عدد السكان. 

العمل بالمخطط الهيكلي الذي تم اعداده لم يعالج الوضع التخطيطي للمدينة بالصورة التي يجب ان تكون عليها في  إن

المستقبل، وذلك بسبب االنتفاضة التي اضعفت أداء السلطة التخطيطية المتمثلة في بلدية طولكرم، التي كانت في تلك الفترة 

ية، وأصبحت المخالفات التنظيمية حاضرة في كل انحاء المدينة الذي لم تتمكن تحاول المحافظة على تقديم الخدمات األساس

 من معالجته الحقا.

هذا الواقع التخطيطي لم يتغير على الرغم من التطور في اعداد السكان سواء من خالل الزيادة الطبيعية او الهجرة 

لفة، وبقي المخطط دون توسع حتى هذه اللحظة وذلك الى المدينة، على الرغم من زيادة الطلب عل الحاجات الخدمية المخت

 بسبب اإلشكاليات الجيوسياسية المفروضة على المدينة.

 

 تلخيص وتوصيات

التخطيط عملية عقالنية تسعى لرسم صورة المستقبل، لتحقيق اهداف المجتمع وتوفير نوعية حياه، من خالل 

فترة زمنية واضحة، يتم فيها انجاز ما تم التخطيط له، وعلى ذلك استخدام األدوات واألجهزة والبرامج التخطيطية، خالل 

فالتخطيط ليس أحالم وطموحات، بل هو تحديات وبرامج اجتماعية واقتصادية وسياسية وتكنولوجية وتنموية لتحقيق اهداف 

 جماعية، وتعيد صياغة المكان وعوامل اإلنتاج فيه لخدمة حياة ساكنيه.

م حالها حال المدن الفلسطينية األخرى، ال تملك زمام المبادرة في التخطيط ووضع وعلى ذلك فان مدينة طولكر

رؤية مستقبلية، ألنها قد تصطدم في موانع الدولة المحتلة، وعليه فان كل عمليات التخطيط التي تجريها البلديات او هيئات 

من األراضي الي تسعى المدن للتوسع التخطيط تتم داخل حدود المناطق المصنفة )أ، ب( والتي تشكل الجز اليسير 

 والتخطيط فيها.

م، هذا المخطط كان عبارة عن مخطط توجيهي لما هو 2006أنجزت بلدية طولكرم مخطط هيكلي للمدينة في العام 

قائم، ولم يلبي متطلبات المدينة في التطور وزيادة عدد السكان، بسبب ان التوسع في التخطيط في أماكن مسكونه أصال 

حاولت بلدية طولكرم توسيع مخططها عن طريق إضافة احواض وقطع أراضي جديدة  2018مخططه، وفي العام  وغير

لها، هذه الخطوة لم يكتب لها النجاح بسبب وقوعها في المناطق المصنفة )ج( والتي تحتاج الى موافقات من جانب الدولة 

ر مخطط، وزاد اعتداء المواطنين على الشوارع واالرصفة، ادى المحتلة، هذا االمر أدى الى انتشار البناء العشوائي والغي

 هذا لخلق وقائع تخطيطه ال يمكن التعامل معها مستقبال.

ان جهات التخطيط في المدينة تعي حجم التحديات الواقعة عليها للنهوض بواقع المكان وتحقيق التنمية وتوفير 

زدهار واألمان، ولكن حالة عدم االستقرار والصراع والتهديد وفقدان االستقرار، الذي يؤدي الى حياة مليئة بالتطور واال

االمن التي تعيشها، تجعلها تحاول البحث عن اليات تخطيطية مبنية على تصورات وحلول وطنية مقاومة للحفاظ على 

 المكان وتطوره.

ة وضبط عمليات فالتخطيط اإلسرائيلي مبني على رؤية تسعى الى فرض الحصار على التجمعات الفلسطيني

التخطيط واخضاعها لسيطرتها، وعليه يجب فهم اهداف التخطيط اإلسرائيلي الذي يحاول فرض حقائق على األرض، 

ومواجهته من خالل برامج وحلول وبدائل مقاومة، تعتمد على اعتبارات أخالقية وتاريخية وحضارية في مواجهة التخطيط 

 لواقع.الغاشم القائم على الظلم وسياسة االمر ا

ان التخطيط المقاوم هو السبيل الذي من خالله يتم تمكين االنسان في ارضه، والحفاظ على كرامته، وعوامل بقاء 

 معيشته، وتحقيق االمن واالستقرار.

فالمدن الفلسطينية تحاصرها المستوطنات والطرق االلتفافية والمدن الصناعية والمناطق المصنفة )ج( التي ال يسمح 

ين من التوسع او العمل فيها، اال من خالل اخذ الموافقات االزمة من الدولة المحتلة التي تمنع وتقيد وتحاصر للفلسطيني

الوجود الفلسطيني، إضافة الى مجموعة من اإلشكاليات البنيوية المرتبطة بالواقع الفلسطيني، كضعف مؤسسات التخطيط 

ة، وغياب التجارب التخطيطية الواعية المبنية على اهداف وطنية في المدن الفلسطينية وضعف تطبيق القوانين التخطيطي

 واضحة ومحدده.

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 1, February 2022 

 

 

17  

 

www.ijherjournal.com 

 

هذا الحال ينطبق على مدينة طولكرم التي تحاصرها المناطق المصنفة )ج( من كل الجهات إضافة الى جدار الفصل 

رج الحيز المكاني، االمر الذي العنصري، والمستوطنات والطرق االلتفافية، والمناطق الصناعية التي تعيق تطور المدينة خا

يؤدي الى ضعف في تطور الخدمات البنيوية للمدينة، وضعف في البنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويجعلها تعتمد 

 على الدولة المحتلة في تحقيق متطلباتها واحتياجاتها للحفاظ على وجودها.

عتماد رؤية تخطيطية وطنية ناضجة في المناطق المصنفة لذلك نرى من الضروري ان تقوم السلطة الفلسطينية با

)ج(، وتبني مخططات وإقرارها من خالل مؤسسات التخطيط في كل المستويات، والعمل على تمكين الطواقم العاملة 

ية، والقيام بالتخطيط وتدريبها وتأهيلها، وتزويدها باإلمكانات المادية واإلدارية لكي تكون قادرة على ابتكار الحلول اإلبداع

بحمالت التوعية المجتمعية للتعريف بأهمية التخطيط ومحاولة دمج المجتمع بذلك، وكذلك العمل على اعداد المفاوض 

الفلسطيني وتأهيله وتوعيته حول القضايا الوطنية واهميتها، ورفع مهارته المهنية في التفاوض، وإعادة صياغة أفكار 

 والمقاومة لكل اإلجراءات التي تحاول الدولة المحتلة فرضها.   وطرق تخطيطية جديدة عنوانها التحدي
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Abstract 

The study aimed to identify the role of mathematical modeling through queuing theory 

models in improving the quality of services at the port of the free zone in Misurata, to arrive 

at a proposal to apply one of the queue theory models to raise the level of service quality, 

and to minimise costs. In order achieve to that was collected daily statistical data and 

analyzing it using probability theory to reach knowledge of the rate and distribution of ships 

arrival time and service time. The total viewing time was estimated at one hundred and 

eighty (183) days. A model (M / M/ 2) (FCFS /∞ / ∞) has been applied using the 

(Quantitative System for Business Windows) WinQSB program.  For Cars ships. And it has 

been reached can a model that contribute to raising the level of services inside the port. Also 

proposal model that can minimise the costs, and it can Through the results achieved the 

study recommends to raise awareness among employees through various means of the 

importance of caring for operations research, because of its tangible results in the practical 

aspect, and the importance of using quantitative methods in general and the queuing grow 

theory in particular, the study recommends that it can be used to rationalize the decisions. 
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 دور النمذجة الرياضية في تحسين جودة الخدمات بميناء المنطقة الحرة بمصراتة

 )نظرية صفوف االنتظار أنموذجا( 

 

 محمد أحمد عبد اللطيف 
 ليبيا، المنطقة الحرة بمصراتةالباحث، 

 

 
 الملخص

لدراسة إلى التعرف على دور النمذجة الرياضية من خالل نماذج نظرية صفوف االنتظار في تحسين جودة الخدمات هدفت ا

بميناء المنطقة الحرة بمصراتة، للوصول إلى تحديد البدائل وتقييمها واختيار البديل المناسب بما يحقق أدنى التكاليف، 

يومية وتحليلها باستخدام نظرية االحتماالت للوصول إلى معرفة معدل وللوصول إلى ذلك تم تجميع البيانات اإلحصائية ال

( يوما. تم 183وتوزيع زمن وصول السفن وزمن تقديم الخدمات لها، وقدرت مدة المشاهدة الكلية بـــمائة وثالثة وثمانين )

  :باستخدام برنامج (2/M/M ): (FCFS/∞/∞) تطبيق نموذج

  (WinQSB) Windows Quantitative System for Business)  

لسفن السيارات، وتُوصل إلى أنه يمكن تقديم مقترح لنموذج يسهم في الرفع من مستوى الخدمات داخل الميناء، كما أنه 

يمكن تقديم مقترح لنموذج يحقق أدنى التكاليف، ومن خالل النتائج توصي الدراسة ببث الوعي لدى الموظفين عن طريق 

ية العناية ببحوث العمليات لما لها من نتائج ملموسة في الجانب العملي، وألهمية استخدام األساليب الوسائل المختلفة بأهم

 الكمية بصفة عامة ونظرية صفوف االنتظار بصفة خاصة فإن الدراسة توصي باالستفادة منها في ترشيد القرارات.

 ن، التوزيع األسي.النمذجة الرياضية، صفوف االنتظار، توزيع بواسو: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 

تعد المنطقة الحرة بمصراتة من المشاريع التي تهدف إلى جذب االستثمارات المختلفة في بيئة حرة خالية من القيود 

اإلدارية والمالية؛ نظرا للموقع االستراتيجي الذي تتمتع به بالبحر األبيض المتوسط، والذي يفتح آفاق التبادل التجاري بين 

ق العالمية والسوق األفريقية، ويعتبر الميناء التابع لها أحد الموانئ المهمة التي توفر الخدمات للتجار والمتعاملين مع األسوا

الميناء، وتأتي هذه الدراسة لتتناول موضوع تقديم أفضل الخدمات بأسلوب كمي؛ لخلق ميزة تنافسية تؤدي إلى تحقيق 

 هو التعرف على دور النمذجة الرياضية في تحسين جودة خدمات الميناء. الرضا عن مستوى الخدمات. والهدف من ذلك

 ويتم تنفيذ ذلك 

عن طريق تحليل النظام بواسطة المحاكاة في شكل معادالت رياضية، وذلك بجمع البيانات الالزمة فيما يتعلق بمعدل  أوالً:

 .وصول السفن ومعدل تقديم الخدمات

  .اسبعرض النموذج الرياضي المن ثانياً:

 ً  : تقديم أفضل النتائج بإيجاد الحل األمثل للرفع من مستوى جودة الخدمات وتحقيق أدنى التكاليف.ثالثا

 

 مشكلة الدراسة

من خالل اإلحصائيات يتبين وجود مشكلة تحتاج إلى دراسة، وهي: )انتظار السفن قبل إرسائها على الرصيف لتلقي 

 الخدمات(، و يمكن طرح التساؤل التالي:

 ا الذي يمكن أن تقدمه النمذجة الرياضية لتطوير مستوى الخدمات بميناء المنطقة الحرة بمصراتة؟ م

 وينبثق منه التساؤالت الفرعية التالية: 

 إلى أي مدى يمكن االستفادة من النمذجة الرياضية في التقليل من التكاليف؟ -

 أي توزيع احتمالي يتبع زمن وصول السفن؟   -

 يتبع زمن خدمة السفن؟         أي توزيع احتمالي  -
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 الهدف من الدراسة 

ياضية من خالل نماذج نظرية صفوف االنتظار في تحسين جودة تهدف الدراسة إلى التعرف على دور النمذجة الر

الخدمات بميناء المنطقة الحرة بمصراتة، للوصول إلى تحديد البدائل وتقييمها واختيار البديل المناسب بما يحقق أدنى 

 التكاليف.

 

 منهج الدراسة

لدراسة من خالل عرض اإلطار المفاهيمي تم اتباع المنهج الوصفي؛ لإلجابة عن األسئلة المطروحة لتحقيق هدف ا     

لنماذج نظرية صفوف االنتظار، وتجميع البيانات اإلحصائية الخاصة بوصول السفن وزمن تقديم الخدمات لها، وتم 

االعتماد على المنهج التطبيقي بهدف تطبيق النمذجة الرياضية من خالل نماذج نظرية صفوف االنتظار على مستوى ميناء 

 ة بمصراتة واقتراح النموذج الذي يحسن مستوى الخدمات.   المنطقة الحر

 

 الدراسات السابقة 

: " تقييم نظام انتاج الخدمة الصحية وفق نظرية صفوف االنتظار" بدولة بعنوان (2018)صبري و مزهر،  دراسة  -1

 العراق.

مي، وهدفت إلى بيان دور نظرية صفوف االنتظار في تقييم أجريت هذه الدراسة على المستشفى الزهراوي التعلي 

نظام انتاج الخدمة الصحية، وإيجاد الحلول لعدد من المشاكل التي يعاني منها النظام في المستشفى، وكذلك تقليل الوقت 

ستلالل األمثل الضائع للموارد البشرية، والمعدات الطبية المستخدمة، وما يترتب عليه من تقليل التكاليف من خالل اال

للموارد المتاحة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان أهمها: أن المستشفى يعاني من زخم كبير في عدد المراجعين، وفي حالة 

 إضافة مقدمي الخدمة )أطباء( فإن أوقات انتظار المرضى تنخفض، وخلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:

 يل زمن االنتظار.إضافة مقدم خدمة ثان لكل استشارية لتقل 

  توعية متخذي القرار بمزايا نظرية صفوف االنتظار؛ لما لها من أهمية في إعادة هيكلة تصميم نظام تقديم الخدمة

 بجودة وكفاءة عالية.

 ية.لكترونبرمجة العمل بنظام البطاقة اإل 

   .توعية المرضى بأسلوب جدولة الوصول إلى المستشفى 

 Performance Measures of Wireless Communication"  بعنوان: (Parwani, 2015) دراسة  -2

Network approach Queueing Theory " 

 أسلوب الشبكة في قائمة انتظار النظرية " بدولة الهند. " مقاييس األداء لالتصاالت الالسلكية

ا يحدث فيها من مشكالت، مثل: فقد اإلشارة، والتأخير، عرضت هذه الدراسة تقنية االتصاالت للشبكات الداخلية وم

والحظر، وفشل قدرة الشبكة على تحمل كمية االتصاالت، وهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تقديم نماذج انتظار 

دودة بالنسبة مختلفة، والتي تكون مفيدة لالتصاالت المتنقلة، وبفضل هذه النماذج قد ينتج عن ذلك استخدام فعال للموارد المح

ً للبيانات والفيديو والتطبيقات الهامة  لمشللي الهواتف الخلوية لتوفير تلطية داخلية جيدة، ليس فقط للصوت ولكن أيضا

األخرى للشبكة الداخلية، وكانت أهم النتائج أن قوائم انتظار التسليم المتوفرة لمكالمات التسليم، ال تتلقى القناة المطلوبة على 

 يتسبب في االنهيار في الشبكة بسبب االكتظاظ. الفور، مما 

وكان من أهم التوصيات التي أوصت بها بناء على نتائج الدراسة أنه يمكن توفير قوائم انتظار تقنية تعرف 

( وهي قاعدة للهاتف المحمول صليرة جدًا متصلة بشبكة الهاتف عبر اإلنترنت، يتم استخدامها في المناطق femtocellبـ)

 ون فيها إشارة التلطية ضعيفة، بحيث يمكن أن يحقق ذلك تحسناً أكبر في األداء.التي تك

: " نظرية صفوف االنتظار كأداة التخاذ القرار في المؤسسة الصناعية" بدولة بعنوان (2009)بوجمعة، دراسة  -3

 الجزائر.

نظرية صفوف االنتظار كأداة التخاذ القرار في المؤسسة  تناولت هذه الدراسة الجانب النظري والتطبيقي حول

الصناعية على المجمع الصناعي إلنتاج األلبان بتلمسان، وهدفت إلى تشخيص المشكالت والتللب على مشاكل االنتظار 

اليف اإلنتاج التي ترافق بعض العمليات اإلنتاجية في هذه المؤسسة، واتخاذ القرار المناسب في تحديد المثالية، وتخفيض تك

الكلية، وكان من أهم استنتاجاتها التي توصلت إليها أنه يمكن تشخيص مشكالت االختناق وتحديد تكلفة االنتظار باستخدام 
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صفوف االنتظار باعتباره أحد األساليب الكمية التي توجه المسير إلى اتخاذ القرار المثالي، وقد أوصت الدراسة المؤسسة 

أسباب ارتفاع مدة االنتظار في كل األقسام اإلنتاجية، حتى بمكنهم العمل على استخدام أفضل  بإجراء دراسة علمية عن

 األساليب التي تسهم في تسريع الخدمة.

 

 اإلطار النظري

 تعريف نظرية صفوف االنتظار 

رارات تعتبر نظرية صفوف االنتظار فرعا من فروع بحوث العمليات، ونتائجها غالبا ما تستخدم عند اتخاذ الق

   (Gross & and others , 2008, p. 18) التجارية حول الموارد الالزمة لتقديم الخدمة".

   (Terekhov, 2013, p. 61) وتعرف نظرية صفوف االنتظار بأنها " الدراسة الرياضية لصفوف االنتظار".

رف "عزي" صف االنتظار بأنه عباارة عان نظاام يتكاون مان قنااة خدماة واحادة أو العدياد مان قناوات الخدماة ومكاان كما تع

لالنتظار باإلضافة إلى الزبائن القادمين من الخارج )وحدات طالباة للخدماة( والاذين ينتظارون فاي الوقات الحاالي فاي صاف 

 (76، صفحة 2012)عزي،  خدمة أو أكثر ثم يلادرون النظام".االنتظار ليتلقوا بعد ذلك الخدمة المقدمة من طرف مركز 

ويمكن استنتاج التعريف التالي لنظرية صفوف االنتظار، وهو أنها:" أسلوب رياضي احتمالي يساعد صانعي القرار 

الجة المشاكل التي تؤدي إلى زيادة فترات في اتخاذ قرار أفضل للوصول إلى تحسين الخدمات، وذلك عن طريق دراسة ومع

 االنتظار، وذلك وفق نماذج وتوزيعات احتمالية ".

 خصائص نظرية صفوف االنتظار

 من ست سمات رئيسية هي: (Terekhov ،2013) يتكون النموذج الرياضي في نظرية صفوف االنتظار

 .لنمط الوصول في التوزيع االحتمالي لألوقات بين وصول العمالء المتعاقبين نمط الوصول: تتمثل السمة الرئيسية -1

 نظام الخدمة: ويقصد به كيفية خدمة الزبائن كنظام: القادم أوال يُخدم أوال. -2

 سعة النظام: يمكن أن يكون لنظام الطابور قدرة محددة، في قائمة انتظار محددة. -3

 طابور من محطة أو أكثر )مراحل(عدد محطات الخدمة: يمكن أن يتألف نظام ال -4

( Nعدد طالبي الخدمة )مصدر القدوم(: وهو إما أن يكون مصدر قدوم الوحدات الطالبة للخدمة منتٍه يعبر عنه بـ) -5

 ∞(. أو غير منتٍه يعبر عنه بـ)

 

 التوزيعات االحتمالية الخاصة بنماذج صفوف االنتظار

  (2011)مضحي،  Poisson Distributionتوزيع بواسون  أوالً:

 (  إذا كانت له دالة الكتلة االحتمالية التالية: < 0 λ) λتوزيع بواسون بمعلمة  Xإن للمتلير العشوائي 

𝑝〈𝑋 = 𝑥〉 = {
𝑒−λ λx 

𝑥!

0
       

X = 0, 1, 2, … 

p〈Xومن الواضح أن   = x〉 ≥  (2013و العجيلي، )العماري  0

 

 خصائص توزيع بواسون 

 .الحدث الذي يحصل في وحدة زمنية واحدة مستقل عن حدوث حدث آخر 

  احتمال وقوع الحدث في فترة زمنية يتناسب مع طول الفترة، أي إن المعدل ثابت خالل الزمن، بمعنى أنه لو

ثواٍن، فهذا يعني أن معدل الوصول  10 افترضنا أن المعدل وصول شخص واحد متلٍق للخدمة لمركز الخدمة كل

     (2012)سعدي،  ثانية وهكذا. 40أشخاص لكل  4ثانية، و 20هو اثنان لكل 
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                                         (2011)مضحي،  Exponential Distributionالتوزيع األسي  ثانياً:

 (  إذا كانت له دالة الكتلة االحتمالية التالية: < 0 μ) μتوزيعاً أسيّاً بمعلمة    Xإن للمتلير 

𝑓(𝑥) = {µ𝑒−µ𝑥                                  , 𝑥 ≥ 0
0                                  , 𝑥 < 0

       

      

 لشكل التالي: ا 𝐹〈𝑋〉وتأخذ دالة التوزيع التجميعي

𝐹〈𝑋〉 = 𝑝〈𝑋 ≤ 𝑥〉 = ∫ µ𝑒−µ𝑥  𝑑𝑥 = 1 − 𝑒−µ𝑥 𝑥

0
    , 𝑥 ≥ 0  

 

 النماذج الرياضية لصفوف االنتظار

م، ووضعها 1953( أول من وضع ترميزا لتصنيف أنظمة الطابور، وذلك سنة David G. Kendallيعتبر كندال )

وصول، وتوزيع الخدمة، وعدد مراكز الخدمة، ويتم كتابتها على في ثالث ميزات رئيسية لنظام قائمة االنتظار: عملية ال

  (Saul , 2005)( A/S/cالشكل )

( للداللة على سعة مصدر f( وبعد ذلك أضيف الرمز )d/e( الرمزين )A. M. Leeأضاف ) 1966وفي عام 

 ( حيث:d/e/f( )A/S/cوعليه أصبحت نماذج صفوف االنتظار تصنف على هذا الشكل: ) ، (2011)مخضار،  الوحدات

A.توزيع أوقات وصول متلقي الخدمة لمراكز الخدمة : 

S.توزيع أوقات الخدمة : 

c.عدد مراكز الخدمة  : 

d( تشير إلى نظام تقديم الخدمة :LCFS , FCFS. ) 

e.تشير إلى قدرة النظام على أداء الخدمة : 

f:  .تشير إلى مصدر قدوم متلقي الخدمة 

 ( حسب نوع التوزيع المناسب الذي يتبعه زمن الوصول وزمن الخدمة فيعبر بالرمز:A/Sويمكن أن نعبر عن الرمزين )

 (M عن توزيع بواسون إذا كان زمن الوصول عشوائيّاً متقطعاً بمعدل متوسط ثابت قدره) λ .لكل وحدة زمنية 

(M عن التوزيع األسي) إذا كان زمن الخدمة عشوائيّاً متصالً بمتوسط زمني يساوي
1

λ
  

(D.ًإذا كان زمن الوصول وزمن الخدمة ثابتا ) 

(EK( إذا كان الفاصل الزمني بين عملية الوصول وزمن الخدمة يتبع لتوزيع إيرالنك )Erlang.) 

(GI.يشير إلى أن توزيع عملية الوصول تتبع التوزيع المستقل العام ) 

(G.يشير إلى أن توزيع زمن الخدمة يتبع التوزيع المستقل العام ) 

 وسنتناول بعضا من هذه النماذج فيما يلي:

  أوالً: نماذج صفوف االنتظار ذات القناة الواحدة

  (Giambene ،2014)( FCFS (: )1/M/ M )∞/∞/النموذج  -1

وفقًا لهذا -فوف االنتظار، ويكون معدل الوصول للوافدين متلقي الخدمة يعتبر هذا النموذج من أبسط نماذج ص

( لكل وحدة زمنية، وأوقات الخدمة موزعة على أساس التوزيع األسي، وتقدر λتابعا لتوزيع بواسون، ويقدر بـــ )-النموذج

ودة، ومصدر القادمين متلقي ، وقدرة النظام غير محدFCFS (، وهناك مركز خدمة واحد، وتتم الخدمة وفقًا لــμبـــ )

< μالخدمة غير منته، ويشترط لتطبيق هذا النموذج أن تكون  λ   وإال سيكون الصف في تزايد غير متناه، ويمكن تصور

 هذا النموذج في ورش تصليح السيارات عندما تحتوي على مركز واحد لتقديم الخدمة. 

 رات التالية:ونستطيع حساب مقاييس األداء لهذا النموذج وفقا للمؤش
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= P :احتمال أن يكــــون النظــــــــــــام مشلــــــوالً  -
λ

μ
 

P0احتمال أن يكــــون النظام غير مشلــــــول:    -  = 1 −
λ

μ
 

Pnوحدة في النظام:  nاحتمال وجود  -  = ⟨
λ

μ
⟩

n

P0 = ⟨
λ

μ
⟩

n

⟨1 −
λ

μ
⟩ 

Lsاحتمال عدد الوحدات الموجودة في النظام:  - =
λ

μ−λ
=

ρ

1−ρ
 

Lqاحتمال عدد الوحدات الموجودة في الصف:  - =
λ2

μ(μ−λ)
 

Wsمتوسط وقت االنتظار المتوقع في النظام:  - =
Ls

λ
=

1

μ−λ
 

Wq متوسط وقت االنتظار المتوقع في الصف: - =
Lq

λ
=

λ

μ(μ−λ
 

 

 ثانياً: نماذج صفوف االنتظار ذات القنوات المتعددة 

 (70، صفحة and others  ،2008و  Gross) (FCFS (: )C/M/M )∞/∞/النموذج  -1

(، وأوقات λيختص هذا النموذج بأن معدل الوصول للوافدين متلقي الخدمة يتبع توزيع بواسون بمعدل وصول )  

، وتتم Cمركز خدمة واحد على التوازي  ( لكل مركز خدمة، ويوجد أكثر منμالخدمة خاضعة للتوزيع األسي بمعدل )

(، وقدرة النظام غير محدودة، ومصدر القادمين متلقي الخدمة غير منتٍه، ويشترط لتطبيق هذا FCFSالخدمة وفقًا لـ)

λالنموذج أن تكون  < μC  .ويعد هذا النموذج أكثر تعقيدا من النموذج ذي القناة الواحدة ، 

 :(2011)مخضار، ثالث حاالت كما ذكرها   nنه الحتمال وجود من مراكز الخدمة فإ Cوفي ظل وجود 

nفعندما تكون   < C  فهذا يعني أنه ال يوجد صف انتظار فتكونPn =
λ

μ
Pn−1                1وعندما تكون ≤ n ≤

C − λوهذا يعني أن كل المراكز تكون مشلولة، ويشترط أن تكون    1 ≤ Cμ يه فتكون، وعل  Pn = P0 (
λ

μ
)

n

(
1

n!
)                                         . 

nوعندما تكون   ≥ C  فهذا يعني أن كل المراكز تكون مشلولة، وما يزيد عن عدد مراكز الخدمة يبقى في صف انتظار

λينتظر دوره، ويشترط أن تكون   ≤ Cμ                   وعليه فتكون ،Pn = P0 (
1

C!
) (

λ

μ
)

n

(
1

Cn−C)  

 وعليه يتم حساب هذا النموذج وفقا للمؤشرات التالية:

= P :احتمال أن يكــــون النظــــــــــــام مشلــــــوالً  -
λ

μC
 

P0احتمال أن يكــــون النظام غير مشلــــــول:  -  =
1

∑
(λ μ⁄ )n

n!
+

(λ μ⁄ )n

c!⟨1−
λ

μc
⟩

c−1
n=0

 

Pnوحدة في النظام:  nاحتمال وجود  -  = {

(λ μ⁄ )n

n!
P0         n ≤ C

(λ μ⁄ )n

c!cn−c P0          n ≥ C
 

 

Lsاحتمال عدد الوحدات الموجودة في النظام:  - = Lq +
λ

μ
 

 

Lqاحتمال عدد الوحدات الموجودة في الصف:  - = Ls −
λ

μ
 

 

Wsتوقع في النظام: متوسط وقت االنتظار الم - =
Ls

λ
=

1

μ
+

(λ μ⁄ )c

μc!(1−
λ

μc
)2
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Wq متوسط وقت االنتظار المتوقع في الصف: - =
Lq

λ
= Ws −

1

μ
 

 

 الدراسة الميدانية

 نبذة تاريخية عن المنطقة الحرة بمصراتة والميناء التابع لها 

 (www.mfzly,com)تعريف بالمنطقة الحرة بمصراتة : أوالً 

المنطقة الحرة بمصراتة هي منطقة جلرافية محررة من كافة القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقديــة 

على مساحة  2000وغيرها، باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة واألمن الوطني والقومي والصحة وحماية البيئة. تأسست سنـة 

( هكتار مقسمة إلى موقعين: 20000راً، شاملة ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية تصل إلى مساحة )هكتا 539

كلم عن الموقع األول،  كما  8( هكتار، ويبعد مسافة 3000( هكتاراً شامال ميناء مصراتة البحري، والثاني: )539األول: )

ها عائد تجاري ومردود اقتصادي واجتماعي إيجابي، يرتكز في تعتبر المناطق الحرة من المشاريع االقتصادية التي ل

محصلته على نمو متوسط دخل الفرد، وتحسين الحياة المعيشية للمواطن التي هي الهدف النهائي ألي نشاط اقتصادي داخل 

لوطني، كتخفيف منظومة التنمية، وهي تعتبر كليرها من المشاريع االقتصادية األخرى التي تعود بالنفع على االقتصاد ا

القيود الجمركية على حركة التجارة، وتقليل معوقات انتقال رؤوس األموال، وانتشار بعض الصناعـات التي تقـوم علـى 

التصديـر إلى الخارج، وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد األجنبي، وزيادة صادرات 

ر الموانئ والمطارات، واستقدام تكنولوجيا متطورة في كل المجاالت، وتدريب العمالة الدولة إلى الخارج، وتعظيم دو

الوطنية عليها، ومنها ما يتعلق بالعائد على المستثمرين والمشروعات كاستفادة رؤوس األموال المستثمرة والمشروعات من 

م الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات في المناطق اإلعفاءات الجمركية والضريبية، واالستفادة من البنية األساسية التي تقو

 الحرة، وتقليل تكاليف وأسعار المنتجات، وتسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة. 

 (www.lma.ly) تعريف بميناء المنطقة الحرة بمصراتة  ثانياً:

ً من المرافئ الطبيعية التي استخدمها الفينيقيون في الساحل عرف ميناء المنطقة البحري منذ أقدم العص ور مرفأ

اللربي من ليبيا، ابتداء من القرن العاشر قبل الميالد لمميزاته الطبيعية، وقد لعب دورا فعاال في حركة التبادل التجاري منذ 

وانئ، بهدف تقديم أفضل الخدمات م وفقا لخطة مدروسة روعي فيها أحدث أساليب إنشاء الم1978القدم، حيث أنشئ عام 

البحرية بما يساهم بشكل كبير في زيادة حركة التبادل التجاري، وصنف أحداً من أفضل الموانئ بليبيا، وأصبح مقصدا 

م بضم الميناء بجميع مراحله إلى المنطقة 2006لكثير من خطوط النقل البحرية العالمية. وقد صدر قرار من الدولة عام 

 ة؛ لتتم إدارته من قبل إدارة المنطقة الحرة. الحرة بمصرات

 الدراسة اإلحصائية لزمن وصول وخدمة السفن بميناء المنطقة الحرة بمصراتة -

 الدراسة اإلحصائية لزمن وصول السفن بميناء المنطقة الحرة بمصراتة -

خالل مدة معينة،  لكي ندرس هذه الظاهرة فإننا سنستخدم نظرية االحتماالت لمعرفة معدل تكرار وصول السفن -

 ( يوما، لسفن السيارات. 183وللوصول إلى هذه البيانات قمنا بدراسة إحصائية يومية تقدر بـــ )

 توزيع وصول سفن السيارات (1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول: من إعداد الباحث

عدد سفن السيارات القادمة 

 في اليوم
 مجموع السفن  التكرارات المشاهدة باأليام 

0 141 0 

1 35 35 

2 6 12 

3 1 3 

 50 183 موعالمج
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 ( يبين عملية تكرار سفن السيارات1شكل )

 
 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق

 

من خالل الجدول السابق نستطيع إيجاد معدل أو متوسط وصول سفن السيارات عن طريق الوسط الحسابي ونرمز 

 لعالقة التالية:( والذي يحسب باλله بالرمز )

λ =
𝑓01𝑋1 +𝑓02𝑋2+⋯+𝑓0𝑘𝑋𝑘

∑ 𝑓04
𝑖=1

=
∑ 𝑓0𝑖𝑋𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑓0  4
𝑖=1

  

 = التكرارات المشاهدة باأليام.𝑓0 حيث إن:   

   x.عدد السفن القادمة في اليوم = 

λ =
(0∗141)+(1∗35)+(2∗6)+(3∗1)

183
=

50

183
= 0.273  

 سفينة في اليوم خالل فترة المشاهدة الكلية. = λ  0.273، فإن معدل الوصول لسفن السيارات هو  عليه

وبعد تحصيل معدل الوصول للسفن، نقوم بتحديد نوع التوزيع االحتمالي لوصول السفن، وذلك باستخدام توزيع 

نة بتوزيع بواسون الذي يعنى بحدوث الظواهر مربع كاي للمقارنة بين التكرارات المشاهدة والتكرارات النظرية، وباالستعا

 في فترات زمنية محددة وزمن عشوائي متقطع، وعليه نفرض الفرضيتين التاليتين:

 H0   يتبع وصول السفن توزيع بواسون 

 H1   ال يتبع وصول السفن توزيع بواسون 

 ويعبر عن مربع كاي بالعالقة التالية:

𝑘2 =  ∑
𝑓0(i)−𝑓t(i)

𝑓t(i)

𝑛
𝑖=0   

 = التكرارات المشاهدة.f0 حيث إن:   

                     𝑓t .التكرارات المطلقة النظرية = 

 ونستخرج التكرارات المطلقة النظرية باستخدام قانون بواسون وضرب الناتج في مجموع التكرارات المشاهدة:

𝑝〈𝑋 = 𝑥〉 = {
𝑒−λ λx 

𝑥!

0
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 تالية:ونعبر عنها بالعالقة ال

𝑝〈𝑋 = 0〉 = 𝑒−0.273 0.2730 

1
= 0.761092787 ∗ 183 = 139.28  

𝑝〈𝑋 = 1〉 = 𝑒−0.273 0.2731 

1
= 0.207778331 ∗ 183 = 38.02  

𝑝〈𝑋 = 2〉 = 𝑒−0.273 0.2732

2
= 0.028361742 ∗ 183 = 5.19  

𝑝〈𝑋 = 3〉 = 𝑒−0.273 0.2733 

6
= 0.002580918539 ∗ 183 = 0.47  

 ج حسب الجدول التالي:وكانت النتائ

 ( لوصول سفن السياراتK2( حساب مجموع الفروق التربيعية )توزيع مربع كاي 2جدول رقم )

عدد سفن 

السيارات 

 القادمة في اليوم

إجمالي عدد 

التكرارات 

المشاهدة للسفن 

(i)fobs 

التكرارات المطلقة  

 fth(iالنظرية )
(fobs(i)-fth(i))2 X2 

0 141 139.28 2.9584 0.0212 

1 35 38.02 9.1204 0.2398 

2 6 5.19 0.6561 0.1264 

3 1 0.47 0.2809 0.5976 

 0.9852 13.0158 182.96 183 المجموع

 الجدول: من إعداد الباحث

 

 ( يبين التكرارات المشاهدة والنظرية 2شكل )

 

 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق

 

التكرارات النظرية المطلقة من التكرارات المشاهدة، وهذا يدل على أن وصول سفن يتبين من المنحنى تقارب 

السيارات قريب من توزيع بواسون، وإلثبات ذلك، نقارن بين قيمة كاي المحسوبة التي تحصلنا عليها، وبين قيمة كاي 

 إلى ذلك نحسب أوال درجة الحرية. الجدولية، وللوصول

0
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1234
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 V= c-m-1حساب درجة الحرية = 

 ((.4( إلى )0= عدد المتليرات )خاليا الجدول العمودية من )Cحيث إن: 

                    m  عدد معالم القانون =   

  2= 1-1-4درجة الحرية 

 𝑘2 0.99قيمة مربع كاي المحسوبة = 

 0.05𝑘2 5.99قيمة مربع كاي الجدولية = 

عليه فإننا نقبل  0.99بر من قيمة مربع كاي المحسوبة = ، وهي أك5.99يتبين أن قيمة مربع كاي الجدولية = 

وذلك عند مستوى المعنوية =λ 0.273، وهي أن وصول سفن السيارات يخضع إلى توزيع بواسون بمعلمة H0الفرضية 

5.% 

 الدراسة اإلحصائية لزمن خدمة السفن بميناء المنطقة الحرة بمصراتة

( سفينة خالل فترة 50نا بمتابعة يومية إلجمالي عدد السفن، وهو )من أجل معرفة متوسط زمن الخدمة للسفن قم 

يوماً( وتم رصد زمن الخدمة لكل سفينة على حدة، ولمعرفة التوزيع االحتمالي الذي تخضع له أزمنة أداء  183المشاهدة )

خدمة للسفن قد اعتمدنا بداية الخدمة ، فإننا سنتبع الخطوات التي قمنا بها سابقا لمعرفة زمن الوصول، ولحصر زمن تقديم ال

الخدمة من بداية صعود المرشد للسفينة ليقوم بعملية اإلرشاد إلدخال السفينة، إلى حين انتهاء الخدمة المقدمة للسفينة، ومن 

 ثم صعود المرشد إلخراج السفينة ونزوله منها بعد عبورها الممر المالحي.

  Sturgesات نتبع طريقة من أجل تحديد طول الفئة ومركز الفئة وعدد الفئ

𝐾ويتم التعبير عنها بالعالقة التالية:  = 1 + 3,322 log10(𝑛) 

 = عدد الفئات 𝐾حيث إن:  

 𝑛  عدد المشاهدات =   

 وبالتعويض في العالقة نجد أن: 

𝐾 = 1 + 3,322 log10(50) 

𝐾 = 6.6 ≅ 7 

 دد الفئاتعK ، نقوم بقسمة مدى العينة على قيمة  Pوإليجاد طول الفئة 

ρ =
86 − 8.55

7
 ≅ 12 

 ساعة للفئة الواحدة.  12فئات بطول  7مما سبق يتبين أنه لدينا 

 سفينة(  50( توزيع زمن خدمة سفن السيارات لعدد )3جدول رقم )

 التكرارات المشاهدة )عدد السفن( زمن الخدمة بالساعات

20-.8 12 

32-20 11 

44-32 11 

56-44 7 

68-56 4 

80-68 4 

92-80 1 

 50 المجموع
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  الجدول: من إعداد الباحث وفقا لمعاينة أزمنة الخدمة لسفن السيارات

 ( يبين تكرار خدمات سفن السيارات3شكل )

 
 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق

 

% 68نسبة بللت ساعة، وب 44ساعات و 8يتبين من المنحنى أن معظم أزمنة خدمة سفن السيارات تتراوح ما بين 

 باأليام. 1.8ساعات إلى  8مقارنة مع باقي الفترات، أي إن غالبية السفن المشاهدة يتراوح زمن خدمتها من 

(، 𝛼ومما سبق نستطيع إيجاد معدل أو متوسط زمن خدمة سفن السيارات عن طريق الوسط الحسابي، ونرمز له بالرمز )

 والذي يحسب بالعالقة التالية:

𝛼 =
∑ 𝑓0𝑖𝑡𝑖

7
𝑖=1

∑ 𝑓0  7
𝑖=1

 

 = معدل زمن الخدمةα حيث إن:   

                 𝑓0  التكرارات المشاهدة للفئة =i . 

𝑡𝑖                               مركز الفئة =i:ويتم استخراجه عن طريق المعادلة ، 

𝑡
𝑖=

الحد األول للفئة+الحد الثاني للفئة
2

 

 ( حساب معدل زمن خدمة سفن السيارات4)جدول رقم 

 زمن الخدمة بالساعات
  f0 * t (f0التكرارات المشاهدة )عدد السفن( )

 (tمركز الفئة ) الفئات

20-.8 14 12 168 

32-20 26 11 286 

44-32 38 11 418 

56-44 50 7 350 
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68-56 62 4 248 

80-68 74 4 296 

92-80 86 1 86 

 1852 50 المجموع

 الجدول: من إعداد الباحث 

 

  من خالل الجدول نجد أن:

𝛼 =
∑ 𝑓0𝑖𝑡𝑖

7
𝑖=1

∑ 𝑓0  7
𝑖=1

 

𝛼 =
1852

50
= 37.04 

  α  =37.04إذن معدل خدمة لسفن السيارات 

 (، وهي تساوي مقلوب معدل الخدمة:µومنه نجد معلمة التوزيع األسي )

µ =
1

𝛼
=

1

37.04
= 0.0270 

( نقوم بتحديد نوع التوزيع االحتمالي µ،  وتحصيل معلمة التوزيع األسي ) αدل الخدمة لسفن السيارات وبعد تحصيل مع

لهذه الخدمة، وذلك بحساب توزيع مربع كاي للمقارنة بين التكرارات المشاهدة والتكرارات النظرية باستخدام التوزيع 

 األسي؛ وعليه نفرض الفرضيتين التاليتين:

 H0  دمة سفن السيارات التوزيع األسي يتبع توزيع خ 

 H1 ال يتبع توزيع خدمة سفن السيارات التوزيع األسي 

 ونستخرج التكرارات المطلقة النظرية باستخدام العالقة التالية:

𝑓(𝑥) = { µ𝑒−µ𝑥                                  , 𝑥 ≥ 0
0                                  ,         𝑥 < 0

      

 ومنه يتم استخراج االحتمال التالي:

𝑝〈𝑋 ≤ 𝑥〉 = ∫ µ𝑒−µ𝑥  𝑑𝑥 = 1 − 𝑒−µ𝑥 
𝑥

0

    , 𝑥 ≥ 0 

 وعليه نستخرج النتائج في الجدول التالي:

 ( لزمن خدمة سفن السياراتK2( مجموع الفروق التربيعية )توزيع مربع كاي 5جدول رقم )

 زمن الخدمة بالساعات
التكرارات المشاهدة 

 (F0لسفن)عدد ا

التكرارات النظرية 

 fth( iالمطلقة )
(fth(i)-fobs(i))2 X2 

 الفئات
مركز الفئة 

(t) 

26-.8 17 12 11.1494 0.7236 0.0649 

44-26 35 11 8.0637 8.6214 1.0691 

62-44 53 11 5.8321 26.7071 4.5793 

80-62 71 7 4.2180 7.7390 1.8347 
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98-80 89 4 3.0507 0.9011 0.2953 

116-98 107 4 2.2064 3.2168 1.4579 

134-116 125 1 1.5958 0.3549 0.2224 

 9.52     50 المجموع

 الجدول: من إعداد الباحث

 

 ( يبين التكرارات المشاهدة والنظرية لخدمة سفن السيارات4شكل )

 
 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق

لتكرارات النظرية المطلقة من التكرارات المشاهدة، وهذا يدل على أن أزمنة الخدمة لسفن يتبين من المنحنى تقارب ا

السيارات قريبة من التوزيع األسي، وإلثبات ذلك، نقارن بين قيمة كاي المحسوبة التي تحصلنا عليها، وبين قيمة كاي 

 الجدولية، وللوصول إلى ذلك نحسب أوال درجة الحرية.

 V= c-m-1 حساب درجة الحرية =

 = عدد المتليرات )خاليا الجدول العمودية(.Cحيث إن: 

                    m  عدد معالم القانون =   

  5= 1-1-7درجة الحرية 

 𝑘2 9.52قيمة مربع كاي المحسوبة = 

 0.05𝑘2 11.07قيمة مربع كاي الجدولية = 

عليه،  9.52من قيمة مربع كاي المحسوبة             = ، وهي أكبر 11.07يتبين أن قيمة مربع كاي الجدولية = 

وذلك عند =λ 0.0270، وهي أن توزيع خدمة سفن السيارات يخضع إلى التوزيع األسي بمعلمة H0فإننا نقبل الفرضية 

 %.5مستوى المعنوية 

 

 تحديد النماذج للسفن وحساب التكاليف وتقييم البدائل

 تحديد نماذج صفوف االنتظار للسفن 

بعد استكمال الدراسة اإلحصائية لزمن وصول السفن لميناء المنطقة الحرة بمصراتة والدراسة اإلحصائية لزمن 

( للسفن، نأتي على باقي خصائص النموذج، فإن عدد السفن µ(، ومعدل الخدمة )λالخدمة، واستخراج معدل الوصول )

مط تقديم الخدمة هو )القادم أوال يتلقى الخدمة أوال(، بالتالي يعتبر غير معروف وغير متناٍه، وقدرة النظام غير محدودة، ون

 (FCFS (:)2/M/M )∞/∞/يكون النموذج كما يلي: 
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( Windows Quantitative System for Business( WinQSBنقوم بتحليل النموذج باالستعانة ببرنامج ))

 األخرى. لحساب مقاييس األداء، ولمحاكاة نظام صف االنتظار وباقي المؤشرات 

 

 .( WinQSB( من برنامج ) Help Menu( )قائمة المساعدة )WinQSBنبذة عن برنامج )

( بأنه: النظام الكمي لألعمال، ويقوم بإعطاء الحل والتحليل للعديد من األساليب WinQSBيعرف برنامج ) 

نتظار وغيرها. ويتمثل الحل في الرياضية في بحوث العمليات عن طريق المتليرات المدخلة، بما فيها نماذج صفوف اال

 محاكاة النمذجة للحصول على قياسات ومؤشرات أداء نظام الطابور، وذلك من أجل التوصل لتحليل النظام.

 

   .مقاييس األداء

( )تحليل قائمة االنتظار( من قائمة أوامر البرنامج، (Queuing Analysisنقوم بتشليل البرنامج، ونختار األيقونة 

( )إدخال مشكلة جديدة(، New) problem ( )ملف(، ونختارFileلبرنامج على جهة اليسار نختار األمر )ومن أعلى ا

(، وندخل الوحدة الزمنية problem Titleسيقوم البرنامج بإظهار نافذة المواصفات ثم ندخل عنوان المشكلة في خانة )

البسيط  M/Mننقر فوق تنسيق اإلدخال التالي: نظام  (، وهنا نختارها باليوم، ثمTime unitلوصف نظام الصف في خانة )

(Simple M/M System( ثم نقوم بالنقر على األمر ،)OK:كما هو موضح بالشكل التالي ) 

 

 (WinQSB( تبين واجهة المستخدم في برنامج )1لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )

 

افذة جديدة ندخل فيها معلمات قائمة االنتظار في عمود "اإلدخال" كما تم التوصل لها في بعدها يقوم البرنامج بفتح ن

(، وأوقات الخدمة خاضعة للتوزيع األسي λالجانب التحليلي، وهي أن وقت الوصول يتبع توزيع بواسون بمعدل وصول )

ساعة(  24ب زمن الخدمة في )(، ونقوم بتوحيد وحدة الزمن بين زمن الوصول وزمن الخدمة، وذلك بضرμبمعدل )

 للتوصل إلى زمن معدل الخدمة باليوم كما هو موضح بالشكل التالي:
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 ( تبين معلمات قائمة االنتظار 2لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )

 

راء محاكاة لمدة يوم من (، نقوم بإجSimulate the System(، ثم )Solve and Analysisومن خالل األمر )

 (، كما هو موضح بالشكل التالي: Simulation timeخالل الخانة )

 ( تبين المحاكاة لمدة يوم3لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )
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 ( فيتم حساب المؤشرات كما هو موضح بالشكل التالي:OKثم نقوم بالنقر على األمر )

 ( تبين حساب مؤشرات األداء لسفن السيارات4لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )

 

= P :نجد أن نسبة احتمال أن يكــــون النظــــــــــــام مشلــــــوالً هو من  21.06%، أي إن نسبة  21.06

وهو الوقت الذي -حتمال أن يكــــون النظام غير مشلــــــول الوقت تكون فيه أرصفة سفن السيارات مشلولة بالخدمة،  وا

P0هو:  -يكون فيه الميناء من غير خدمة  = Ls،واحتمال عدد السفن الموجودة في النظام هو:  %65.20 = 0.4409 ،

تمال عدد وهو يشمل عدد السفن في منطقة المخطاف التي تنتظر تلقي الخدمة وعدد السفن في األرصفة، وعليه، فإن اح

Lqالسفن الموجودة في الصف هو:   = ، وهو عدد السفن في منطقة المخطاف التي تنتظر تلقي الخدمة،  0.0196

Wsومتوسط وقت االنتظار المتوقع في النظام هو:   = ، أي إن الوقت الذي تبقى فيه سفينة السيارات في الميناء  1.6149

دقيقة، وعليه فإن  45ساعة و 14يوم و 1.6149درتها بعد تلقي الخدمة هو: من وصولها إلى منطقة المخطاف إلى حين ملا

Wq متوسط وقت االنتظار المتوقع في الصف هو:   = دقيقة، وهو الزمن الذي تقضيه السفينة في  43= ساعة و 0.0717

 كون كما يلي:تلقي الخدمة على الرصيف، وإذا ما افترضنا تقليل عدد األرصفة إلى رصيف واحد فإن النتيجة ت

 ( تبين افتراض تقليل عدد األرصفة إلى رصيف واحد5لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )
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 وإذا ما افترضنا زيادة عدد األرصفة إلى ثالثة أرصفة فإن النتيجة تكون كما يلي:

 ( تبين افتراض زيادة عدد األرصفة إلى ثالثة أرصفة6لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )

 

 وتكون مقارنة النتائج بين عدد األرصفة في خدمة سفن السيارات عن طريق الجدول التالي:

 ( يوضح المقارنة بين عدد األرصفة في خدمة سفن السيارات6جدول رقم )

 الرمز مقاييس األداء

 عدد أرصفة السيارات

1 2 3 

 P 42.12% 21.06% 14.04% كــــون النظــــــــــــام مشلــــــوالً احتمال أن ي

 P0 57.87% 65.20% 65.59% احتمال أن يكــــون النظام غير مشلــــــول

 Ls 0.7280 0.4409 0.4229 احتمال عدد السفن الموجودة في النظام 

 Lq 0.3067 0.0196 0.0016 احتمال عدد السفن الموجودة في الصف 

 Ws 2.6667 1.6149 1.5489 توسط وقت االنتظار المتوقع في النظام)باأليام(م

 Wq 1.1235 0.0717 0.0057 متوسط وقت االنتظار المتوقع في الصف)باأليام(

 (WinQSBالجدول: من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج )

 

 تفسير النتائج

، زادت نسبة احتمال 1إلى  2انخفض عدد أرصفة السيارات من  ( نالحظ أنه كلما6من خالل الجدول السابق رقم )  

أرصفة انخفضت هذه النسبة  3(، وكلما زاد عدد األرصفة إلى %42.12( إلى )%21.06انشلال األرصفة بالخدمة من )

عدد  (،  أي إن االزدحام ينخفض بزيادة عدد األرصفة، ومنه نستنتج أن وقت انتظار السفينة يقل بزيادة%14.04إلى )

األرصفة ، ونالحظ من خالل الجدول أنه كلما انخفض عدد األرصفة، انخفضت نسبة الوقت الذي يكون فيه الميناء من غير 

( وهذا يعني أن %65.59(، وكلما زاد عدد األرصفة، زادت هذه النسبة لتصل إلى )%57.87( إلى )%65.20خدمة من )
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حظ في حال انخفاض عدد األرصفة ازدياد احتمال عدد السفن الموجودة فترات الراحة تنخفض بانخفاض هذه النسبة، ونال

 0.4229سفينة(، وفي حال ازدياد عدد األرصفة، فإن العدد ينخفض إلى ) 0.7280سفينة( إلى ) 0.4409في النظام من )

يوم( إلى  1.6149سفينة(، ونالحظ في حال انخفاض عدد األرصفة أن متوسط وقت االنتظار في النظام يزداد من )

 يوم(.     1.5489يوم(، وفي حال ازدياد عدد األرصفة، فإن متوسط وقت االنتظار يقل إلى ) 2.6667)

مما سبق نستنتج أن إضافة رصيف آخر لخدمة سفن السيارات سيؤدي إلى تقليل االزدحام، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى 

ذا يقودنا إلى تحسن جودة الخدمات التي ترضي متلقي تقليل زمن االنتظار، ومن ثم تتحسن باقي مؤشرات األداء، وه

 الخدمة.   

   

 حساب التكاليف التشغيلية ألرصفة السفن 

والتي من -إن ما توصلنا إليه عبر تحليل النتائج السابقة للدراسة، والنتائج التي توصلنا إليها من خالل الدراسة   

هو إمكانية الوصول إلى تحسين جودة الخدمات عن طريق -ينخفضبينها أنه كلما زاد عدد األرصفة فإن زمن االنتظار 

تقليل زمن االنتظار، ولكن في الوقت ذاته ال يمكننا الوصول إلى اقتراح النموذج األمثل إال بعد دراسة التكلفة المالية الكلية 

 بإضافة عدد من األرصفة، وهذا ما ستناوله في هذه الجزئية. 

 حساب تكاليف الخدمة :أوال

لتوصل إلى حساب التكاليف الكلية، يتطلب ذلك أوال دراسة التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمة، وهنا نعني بها ل

التكاليف التي يتحملها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة لتشليل األرصفة لخدمة السفن، وقد تم دراستها والتوصل إلى قائمة من 

 حساب التكاليف في نظرية صفوف االنتظار. التكاليف يمكن االستعانة بها لتكملة معادلة 

 حساب تكاليف االنتظار :ثانيا

وما يتطلب دراسته ثانيا هي تكاليف االنتظار، وهي التكاليف الناتجة عن التأخر عن خدمة السفن، وبعد مقابلة 

لعالقة بالميناء قيد الدراسة، تبين مسؤولين باإلدارة المالية وإدارة الميناء واإلدارة القانونية، واالطالع على التشريعات ذات ا

أن هذه التكلفة ال يتم تحميلها إذا كان التأخر عن خدمة السفن بسبب الميناء، ولعدم وجود ما يفيد تحمل هذه القيمة فعليّاً على 

التشليلية لخدمة إدارة الميناء، وكذلك عدم وجود ما يفيد قانونيا تحمل هذه القيمة، فإننا سنكتفي بما تم دراسته من التكاليف 

 أرصفة السفن كما يلي: 

 التكاليف التشغيلية اليومية لرصيف سفن السيارات

 ( يبين التكاليف التشليلية اليومية لرصيف سفن السيارات7جدول رقم )

 التكاليف التشليلية اليومية لرصيف سفن السيارات

 القيم بالدينار الليبي

 القيمة البيان رم

 4,411.778 اتم. المرتبات والعالو 1

 9,018.579 م. الفرق اإلنتاجية 2

 27.531 م. وقود قواطر 3

 9.311 م. زيوت قواطر 4

 552.617 م. استهالك قواطر 5

 833.478 م. استهالك األرصفة 6

 1,189.617 م. التأمين 7

 136.117 م. المصروفات األخرى 8

د.ل  اإلجمالي  16,179.029 

 بناء دراسة التكاليفالجدول: من إعداد الباحث 

 

 16,179.029 ( يتبين أن إجمالي التكاليف التشليلية لرصيف سفن السيارات هو:7من خالل الجدول السابق رقم )

 د.ل في اليوم الواحد، ولمعرفة تكلفة تشليل أكثر من رصيف نقوم بضرب إجمالي التكلفة في عدد األرصفة.  
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 ( يوضح البدائل المقترحة لتشليل رصيف سفن السيارات8جدول رقم )

 

 الجدول: من إعداد الباحث

 

 عمل الحالي: نموذج رصيفيننظام ال      

 المقترح األول: نموذج رصيف واحد      

 المقترح الثاني: نموذج ثالثة وأربعة أرصفة      

 

 ( يوضح البدائل المقترحة لتشليل رصيف سفن السيارات18.3شكل )

 

 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق

 

 

 16.179,029  

 32.358,058   48.537,087  

 64.716,116  
26,964 

1,7208 0,1368 0,0096 

-10

0

10

20

30

1 2 3 4

 -

 20.000,000

 40.000,000

 60.000,000

 80.000,000

 عدد األرصفة

 وقت االنتظار تكلفة الخدمة

 4 3 2 1 عدد األرصفة

النظام احتمال أن يكــــون  P  

مشلوال     
57.87% 65.20% 65.59% 65.62% 

 P0 احتمال أن يكــــون النظام

غير مشلول       
42.12% 21.06% 14.04% 10.53% 

احتمال عدد السفن الموجودة 

 Lqفي الصف 
0.3067 0.0196 0.0016 0.0001 

متوسط وقت االنتظار المتوقع 

 Wqفي الصف)باأليام( 
1.1235 0.0717 0.0057 0.0004 

متوسط وقت االنتظار المتوقع 

 Wqفي الصف)بالساعة( 
26.964 1.7208 0.1368 0.0096 

 64,716.116 48,537.087 32,358.058 16,179.029  تكلفة الخدمة cs بالدينار
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 سفن السياراتتقييم البدائل المقترحة لتشغيل رصيف 

، اآلتي: في حال االعتماد على معيار التكلفة -عند مقارنة البدائل المقترحة-( 8يتبين من خالل الجدول السابق رقم )

هو الوضع المناسب الذي يحقق أدنى التكاليف في نظام خدمة سفن  -وهو العمل بنموذج رصيف واحد-فإن المقترح األول 

 -وهو التقليل من زمن االنتظار-يوميا، وفي حال االعتماد على معيار مستوى الخدمة  د.ل 16,179.029السيارات، بقيمة 

هو ساعتان تقريبا  Wqفإن العمل بنموذج نظام العمل الحالي بعدد رصيفين بمتوسط وقت االنتظار المتوقع في الصف 

سفينة ، أي أقل من سفينة، وكذلك  0.0196يعتبر مناسبا إذا أخذنا في االعتبار عدد السفن الموجودة في الصف بعدد  2:00

من الوقت هي نسبة قريبة جدّاً من النموذجين الباقيين، وهما نموذج ثالثة  %65.20احتمال أن يكون النظام مشلوالً بنسبة 

؛ لذا فإن المفاضلة بين نموذج نظام العمل الحالي %65.62، ونموذج أربعة أرصفة بنسبة %65.59أرصفة بنسبة 

ثاني بنموذج ثالثة وأربعة أرصفة هو معيار التكلفة، إذ إن تكلفة العمل بنموذج نظام العمل الحالي تكون والمقترح ال

 د.ل يوميا، وهي أقل تكلفة مقارنة بالمقترح الثاني.     32,358.058

 

 النتائج

وكذلك تقديم مقترح  تم التوصل إلى أنه يمكن تقديم مقترح لنماذج تسهم في الرفع من مستوى الخدمات داخل الميناء، -1

 لنماذج تحقق أدنى التكاليف.

 تم التوصل إلى أن زمن وصول السفن يتبع التوزيع االحتمالي بواسون، وزمن خدمة السفن يتبع التوزيع األسي. -2

 

 التوصيات

توصي الدراسة ببث الوعي لدى الموظفين عن طريق الوسائل المختلفة بأهمية العناية ببحوث العمليات؛ لما لها  -1

 ن نتائج ملموسة في الجانب العملي، والقيام بتدريب العناصر البشرية للرفع من مستوى األداء.م

نظرا ألهمية استخدام األساليب الكمية بصفة عامة، ونظرية صفوف االنتظار بصفة خاصة، فإن الدراسة توصي  -2

 باالستفادة منها في ترشيد القرارات.

فإن الدراسة توصي باالهتمام بالتكاليف وإثباتها في السجالت الخاصة بها، من خالل النتائج التي تم التوصل إليها،  -3

 وتحميلها على مركز التكلفة حسب نوعية هذه التكلفة.
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OXYGEN EXERCISES AND THEIR EFFECT ON PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY، SOME 

FUNCTIONAL INDICATORS, CONCENTRATION OF BETA-ENDORPHINS AND BASIC SKILLS OF AL-

KARKH JUNIOR BASKETBALL TEAM PLAYERS 
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Abstract 

Identified the research problem stating that the oxygen exercises prepared by the two 

researchers have an effect on improving psychological compatibility, functional and 

chemical indicators, and basic basketball skills for young players? Through it, the 

researcher set the objectives of this study in terms of first: identifying the tribal and 

dimensional differences between the level of psychological adjustment، oxygen susceptibility, 

functional indicators، beta-endorphin and basic skills in basketball for the junior category 

for the experimental and control samples, and secondly: identifying the dimensional 

differences in psychological adjustment, oxygen susceptibility, functional indicators and 

beta-endorphin And the basic skills of basketball for the junior category between the 

experimental and control samples, using the statistical methods of the program spss shows 

the result of the first goal. It appeared that the level of statistical significance for all 

variables is less than (0.05), which indicates that there are significant differences between 

the results of these pre and post tests and in favor of the post tests. As for the result of the 

second goal, it also appears that its level of statistical significance is smaller from (0.05), 

which indicates that there are significant differences between the results of these pre and 

post tests in the previous tests and in favor of the post tests.  

Key words: Oxygenating Exercise, Psychological Compatibility, Beta-Endorphins. 
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ها على التوافق النفجي كوبعض المؤشرات الوظنفنة كوترسنز البنتا تأثنرنة كوكوسجيننالتمرينات األ

 نة لالعبي فريق الكرخ بكرة الجلة للناشئنناسااساأل اندكورفنن كوالمهارات

 

 جوالن حجنن
 العراق، وزارة التعليم العالي ،حثةابلا

 

 

 

 الملخص

على تحجن التوافق النفجي  تأثيرية المعدة من قبل الباحثتان لها وسجيينالتمرينات األ نإحددت مشكلة البحث تنص على 

بكرة الجلة لالعبين الناشئين ؟ ومن خاللها حدد الباحثة االهداف لهذه  يةاسااسوالمؤشرات الوظيفية والكيميائية والمهارات األ

ة والمؤشرات وسجيينالدرااسة بميلي اوالً: التعرف على الفروق القبلية والبعدية بين مجتوى التوافق النفجي والقابلية األ

ً  ،ين التيريبية والضابطةللعينت ية بكرة الجلة لفئة الناشئيناسااسوالمهارات األ أندوروفينالوظيفية والبيتا  التعرف على  :وثانيا

ية بكرة اسااسوالمهارات األ أندوروفينة والمؤشرات الوظيفية والبيتا وسجيينالفروق البعدية في التوافق النفجي والقابلية األ

 األولتبين نتيية الهدف  spssوبااستخدام الواسائل االحصائية لبرنامج  ،الجلة لفئة الناشئين بين العينتين التيريبية والضابطة

ن هناك فروق معنوية بين نتائج أ( مما يدل على 0.05من ) أصغرن مجتوى الداللة االحصائية ليميع المتغيرات هي أظهر 

ن مجتوى الداللة أاما نتيية الهدف الثاني تبين سما ظهر ،ات البعدية.ختيارات القبلية والبعدية ولصاح االختيارهذه اال

ات القبلية والبعدية في ختياروجود فروق معنوية بين نتائج هذه اال ( مما يدل على0.05أصغر من )ي االحصائية لها ه

 ات البعدية. ختيارات الجابقة ولصالح االختياراال

 .ية، التوافق النفجي، البيتا اندورفينوسجيينالتمرينات األ: الكلمات المفتاحنة

 

 المقدمة: 

منهيية  إلىتقدمهما الرياضي وتحقيقها االنيازات الرياضية والمجتند  أاسباباالاستفادة من تيارب الميتمعات وتتبع 

ية لالنطالق نحو حل لكل المشاسل التي يعاني منها الالعبين والعاملين في حقل اسااسالبحث العلمي والتي تعد القاعدة األ

نظرية وتطبيق علم التدريب الرياضي والعلوم المرتبطة به التدريب وهذا يتطلب بذل جهود ااستثنائية في 

 (. 44ص،2002،)التكريتي

ات والقياس وبذل جهود ااستثنائية ليس فقط ختياروالتعلم الحرسي وعلم البيولوجيا واال ومنها علم التدريب الرياضي

لذين يعدون قاعدة النياح من خالل في قمة الهرم الرياضي المتمثل في فرق المتقدمين بل االهتمام بالفئات العمرية وا

مجتوى اعتالء منصات الفوز  إلىن سثير الرياضيين وصلوا أ أثبتن الواقع أحيث  ،الجليم والمبرمج منذ الصغر عداداإل

 هم واالهتمام بهم منذ الصغرإعداديميا وقاريا وعالميا من الذين تم أقلوالحصول على المراسز المتقدمة 

 (. 74ص1976 ،)الخولي

اسجاب الرياضي  وهذا يتطلب سيفية اختيار التمارين التي تحجن المجتوى وتؤثر على اليانب النفجي من خالل،

التوازن المنجق بين الكائن وما يحيط به، بحيث تعمل سل الوظائف التي تحافظ على ااستمرارية الكائن بشكل 

المتطلبات حتى يجتطيع الفرد أن يقيم عالقة منجقة مع فالتغيرات في الجلوك التي يقتضيها إشباع الحاجات ومواجهته .اسوي

  .(71ص 2005 ،محمد) االحمال الخارجية والمنافجات التي يخوضونها البيئة. وهو ينطبق على

ها على تحجن التوافق النفجي وتطوير المؤشرات تأثيرومدى  يةوسجيينتناول التمرينات األ وهذا مادعى الباحثة

 (. 19.ص2004 ،في لعبة سرة الجلة ) رشدي لدى عينة البحث ون البيتا اندورفينالوظيفية والمهارية وهرم

ها الباحثة لتحجن القابلية أعدتالتمرينات التي  تأثيربالكشف عن  إليهالبحث والحاجه  أهميةومن هنا تكمن 

في تحجين المجتوى ة على التوافق النفجي لشخصية الرياضيين والتي ترتبط باليانب الصحي مما لها دور وسجييناأل

 .العصبية والمهاري أقلالوظيفي والكيميائي للنو
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 :مشكلة البحث

ه بصورة علمية ولذا ارتأت الباحثة من أاسبابرغم التدريب المنتظم يتطلب البحث ان  داءن التوقف عن تحجن األإ

ية تتنااسب مع أوسجيينتمرينات  إعدادخالل خبرتهم في الميال الرياضي ومتابعتهم لعينة البحث فئة الناشئين مما تطلب 

ذلك على تحجن  تأثيرالفئة العمرية التي تم اختيارها فضال عن االختيار للتمارين ضمن خصائص ومتطلبات اللعبة ومدى 

تفهم المجؤولية الرياضية  إلىالتوافق النفجي لشخصية الالعبين سون ذلك يؤثر على العالقات االجتماعية بين الرياضيين و

الفوز والخجارة وهذا يزيد من  أثناءبالقيم التربوية في حالة العبء الرياضي ال اسيما بين الالعبين والمنافجين والتعامل 

سذلك على تطوير المتغيرات التابعة التي تناولتها الباحثة والتي تعطي انطباعا على المزاج االييابي سلما ارتفع التحجن 

 .(26. ص1980،م )الجماكالمهاري له داءالوظيفي وهذا ينعكس على األ

 :كولذا يمكن صناغة المشكلة بالجؤال اآلتي

على تحجن التوافق النفجي والمؤشرات الوظيفية  تأثيرية المعدة من قبل الباحثتان لها وسجيينهل التمرينات األ

 ية بكرة الجلة لالعبين الناشئين ؟اسااسوالكيميائية والمهارات األ

 

 :مايلي إلىيهدف البحث  :أهداف البحث 

ة والمؤشرات الوظيفية والبيتا وسجيينالتعرف على الفروق القبلية والبعدية بين مجتوى التوافق النفجي والقابلية األ .1

  .للعينتين التيريبية والضابطة ية بكرة الجلة لفئة الناشئيناسااسوالمهارات األ أندوروفين

 أندوروفينة والمؤشرات الوظيفية والبيتا وسجيينالتعرف على الفروق البعدية في التوافق النفجي والقابلية األ  .2

 .ية بكرة الجلة لفئة الناشئين بين العينتين التيريبية والضابطةاسااسوالمهارات األ

 

 :فركوض: تفترض الباحثة مايلي

ة والمؤشرات الوظيفية والبيتا وسجيينالنفجي والقابلية األوجود فروق في القبلية والبعدية بين مجتوى التوافق  .1

ات ختيارية بكرة الجلة لفئة الشابب للعينتين التيريبية والضابطة ولصالح االاسااسوالمهارات األ أندوروفين

 .والقيااسات البعدية

ة والمؤشرات نوسجييات والقيااسات البعدية في مجتوى التوافق النفجي والقابلية األختياروجود فروق في اال .2

ية بكرة الجلة لفئة الناشئين بين العينتين التيريبية والضابطة اسااسوالمهارات األ أندوروفينالوظيفية والبيتا 

  .ولصالح الميموعة التيريبية

 

 مياالت البحث -1

 .بكرة الجلة فئة الناشئين الكرخ : العبي ناديالميال البشري -

    2021/  10/ 3 إلى  2021/  4/ 2 : للفترة منالميال الزماني -

 .....بغداد شارع الجعدون.عيادة التحليالت الكيميائية .ملعب وقاعة نادي الكرخ بكرة الجلة :الميال المكاني -

 

 الدرااسات النظرية -2

 :البنتا اندكورفنن 2-1

طبيعيا ويعد موصال عصبيا ومن أهم مجكنات األلم التي تفرز  ،حامض أمينيا 31وهو هرمون عصبي يتكون من 

 (27ص. 1984،في حالة الشعور باأللم )ااسماعيل من اليجم

 :التوافق النفجي 2-2

ي من علم البيولوجي، على أاسااسمفهوم التوافق مأخوذ من مصطلح التكيف، ذلك بعد ظهوره سمفهوم مجتمد بشكل 

أنَّ الكائنات الحية تحاول أن توائم بين نفجها والعالم  إلىنحو ما حددته نظرية النشوء واالرتقاء، يشير هذا المفهوم غالباً 

( ويعرف التوافق النفجي بأنّه اتزان داخلي يحدث 94ص،1987،البقاء. )حمودات أجل الطبيعي، الذي يعيشون فيه من

باألحااسيس لألفراد، بحيث يكونوا راضيين عن أنفجهم متقبلين لها، مع التحرر بشكل نجبي من التوتر والصراع الذي يرتبط 

ص  ،2013،مال هللا  الجلبية عن الذات، من الممكن لحالة االتزان الداخلي أن يصاحبها التعامل اإلييابي مع الواقع والبيئة )
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( أنواع التوافق النفجي: التوافق الشخصي: هو أن يشعر الفرد بالراحة والجعادة والرضا عن نفجه، يتم هذا من خالل 56

( التوافق االجتماعي: ال يمكن قياس 55.ص2016،)عدنان ، أي الفطرية والمكتجبة والثانويةيةاسااسإشباع الحاجات األ

، بل نجبة نياح الشخص في اختيار الميموعة المنااسبة له، أي خرينالتوافق االجتماعي بكم العالقات االجتماعية مع اآل

ون مجاير بشكل دائم أو متجلط أو مجتبداً برأيه التي تنااسب الميول واالتياهات والقدرات والقيم الخاصة به، بحيث ال يك

. 2000 ،ا. التوافق المهني: هو أن يقوم الفرد باالختيار المالئم للمهنة واالاستعداد لها )ضمدإليهضمن اليماعة التي ينتمي 

 .(82ص

 

 :اته المنداننةإجراءمنهينة البحث كو-3

 : منهج البحث 3-1

الهدف أو الخيط الغير مرئي الذي يشد البحث من بدايته حتى النهاية بقصد  إلىالمنهج" هو الطريق المؤدي "

 .لمالئمته حل مشكلة بحثها وقد ااستخدمت الباحثة المنهج التيريبي 1975) نتائج معينه )عالوي، إلىالوصول 

 : عننة البحث 3-2

بالبطوالت الراسمية التي   المجيلين( ناشئا بكرة الجلة يمثلون نادي الكرخ الرياضي ومن 16شملت عينة البحث )

التيانس في )الطول والوزن والعمر ومعدل التنفس ومعدل  إجراءسما قامت الباحثتان ب .يقيمها االتحاد العراقي لكرة الجلة 

 (1ضربات القلب في الراحة ( سما في اليدول رقم )

 يوضح التيانس لعننة البحث (1جدكول رقم )

 معامل االختالف االنحراف المعياري الواسط الحجابي المتغيرات

  1.03 14.17 العمر

  8.71 59.21 الوزن

  7.34 170.11 الطول

HR  2.76 72.12 ضربات القلب بالراحة  

RR  1.86 22.57 التنفس بالراحة  

 تيانس العينة  إلى% وهو يشير 30من  أقلن معامل االختالف أويبن اليدول 

 :قجمين إلىثم تم تقجيم العينة بصورة عشوائية 

 ( العبين 8ى )التيريبية ( وضمت )األولالميموعة  -

 ( العبين 8الميموعة الثانية )الضابطة ( وضمت ) -

 :كواالدكوات المجتخدمة جهزةكواسائل جمع المعلومات كواأل 3-3

المعلومات والتي من خاللها يتمكن من البحث الميدانية فقد ااستعان الباحث بواسائل ليمع  اتإجراءلغرض تحقيق 

 :الحصول على البيانات وسما يلي

 :كواسائل جمع المعلومات 3-3-1

 .المصادر والمراجع العربية واالجنبية-1

 ات والقياس ختياراال-2

 .شبكة المعلومات -3

 :كواالدكوات المجتخدمة في البحث جهزةاأل 3-3-2

 .ماعة طبية لقياس معدل ضربات القلباس -1

  .قياس الضغط الدموي الشرياني ) زئبقي (جهاز  -2

 .حااسوب نوع -3

Hp-4 ( أقراص ليزريةC.D عدد )6. 

 .4اساعات توقيت عدد  -5

 .صافرة -6
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 .شريط قياس -7

 .سرات اسلة-8

 .جهاز لقياس الجعة الحيوية -9

 .(20شواخص عدد) -10

 .عدة تشخيصية لقياس البيتا اندورفين-11

 .النفجيااستمارة قياس التوافق -12

 :ات المجتخدمة في البحثتختنارالقنااسات كواال 3-3-3

 :كوال: قناس المؤشرات الفجنولوجنةأ

 .عدد ضربات القلب  -1

2-  HR -  الضغط الدموي الشرياني 

3- DBP- الضغط الدموي الشرياني 

4- SBP -معدل التنفس 

 الجعة الحيوية  -5

 :ات البدننةتختنارثاننا: اال

 دقيقة  12سوبر اليري  اختيار:يةوسجيينات القابلية األاختيار

  :ات مهارات سرة الجلةاتختنارثالثا:

  (Foul shotالرمية الحرة ) اختيار -1

 دقة التمرير بالدفع )التمريرة الصدرية(  اختيار -2

  Dribbleالمحاورة )الطبطبة(  اختيار -3

 :التوافق النفجي( اختيار):النفجنة تختناررابعا: اال

التوافق النفجي الذي اعده عبد هللا هزاع الشافعي وطارق نزار الطالب والذي يشمل اعتمدت الباحثة على مقياس 

  .( درجة30( درجة والصغرى )90على ثالثين عبارة نصفها اييابية ولنصف االخر اسلبية وتكون القيم العليا للمقياس )

 :ات كوالقنااسات الكنمنائنةتختنارتخامجا: اال

  البنتا اندكورفنن1-5

  :القبلنة اتتختناراال 2-5

  :وحجب اآللية اآلتية أيامات والقيااسات القبلية لعينة البحث خالل يومين ختياراال إجراءقامت الباحثة ب

سوبر ( وقياس ترسيز  اختياراليري ) اختيارات والقيااسات القبلية ختياراال إجراءتم  2021/ 3/4بتاريخ  األولاليوم  كوال:أ

  والقيااسات الوظيفية البيتا اندورفين

 .ية بكرة الجلةاسااسات المهارات األاختيار إجراءتم  2021/  4/4اليوم الثاني بتاريخ  ثاننا:

ات المهارية في ختيارفي حين تم قياس اال ،اليهد مباشرة أداءالقيااسات الكيميائية والوظيفية بعد  إجراءوقد تم 

ي على المتغيرات التابعة الوظيفية وسجييناليهد البدني األ تأثيراحماء فقط والغاية من ذلك معرفة  إجراءالراحة بعد 

 .الوظيفي ضمن الحدود الطبيعية داءالحيوية على المحافظة على األ جهزةوالكيميائية ومدى قدرة األ

  :المتغنر التيريبي3-5

يحتوي على منهج  إعداد تم سرة الجلة على المصادر العلمية ومن خبراتهما في ميال الباحثة إطالعمن خالل 

وتتميز بالشدة المتواسطة وفوق المتواسطة وبطريقة  وتتنااسب مع الفئة العمرية للناشئين يةوسجيينتطور القابلية األ تمرينات

ية بشكل اسااسوتعتمد التمارين على االرساض فضال عن تطوير للمهارات األ التدريب المجتمر والفتري المنخفض الشدة

 2021/  4/  5 احية العقلية والوظيفية والبدنية وقد تم البدء بتطبيق المتغير التيريبي بتاريخيتنااسب وقابليات الناشئة من الن

وحدات  3دقيقة ولمدة  45-30العام سما سان الزمن المخصص للمتغير التيريبي  عدادوتنفيذ المتغير التيريبي في مرحلة اإل

وحدة تدريبية( تم تنفيذها خالل الوقت المخصص  36ات التدريبية )\ااسبوعا أي بلغت ميموع الوحد 12ااسبوعية ولفترة 

تنفذ نفس مفردات المنهج  ما الميموعة الضابطةأوتم تنفيذ المتغير التيريبي من قبل مدرب الفريق .للقجم الرئيجي
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للميموعة التيريبي وهو منهج المدرب بااستثناء التمارين المقترحة في المتغير التيريبي من قبل الباحثتان سما ان 

 .2021/ 8/ 5 وسان تنفيذ المتغير التيريبي المقترح لغاية .الميموعة الضابطة هي االخرى تحت اشراف المدرب واساعديه

 :ااسات البعديةات كوالقنتختناراال6 -3

ات القبلية مع مراعات المحافظة ختيارات والقيااسات البعدية بنفس اآللية الجابقة في االختياراال إجراءقامت الباحثة ب

 :وحجب اآللية اآلتية أياميومين  على التوقيت الزماني والمكاني وقد تمت خالل

  ة والبيتا اندورفين والوظيفيةوسجيينوالقيااسات للقبلية األات ختياراال إجراءتم  2016/ 8/ 6بتاريخ  األولاليوم  كوال:أ

 .ية بكرة الجلةاسااسات المهارات األاختيار إجراءتم  2016/ 7/8اليوم الثاني بتاريخ  ثاننا:

ات المهارية في ختيارفي حين تم قياس اال ،اليهد مباشرة أداءالقيااسات الكيميائية والوظيفية بعد  إجراءوقد تم 

ي على المتغيرات التابعة الوظيفية وسجييناليهد البدني األ تأثيراحماء فقط والغاية من ذلك معرفة  إجراءالراحة بعد 

 .الوظيفي ضمن الحدود الطبيعية داءالحيوية على المحافظة على األ جهزةوالكيميائية ومدى قدرة األ

 SPSSااستخدام الحقنبة االحصائنة :الواسائل االحصائنة  7 -1

 عرض كومناقشة نتائج البحث -4

ية والمؤشرات وسجيينات القبلية والبعدية في التوافق النفجي القابلية األختيارعرض ومناقشة نتائج الفروق بين اال4-1

 ية قيد البحث للميموعتين الضابطة والتيريبية اسااسالوظيفية والبيتا اندورفين والمهارات األ

 (2ل رقم )جدكو

المحجوبة واليدولية بين القيااسات  Tالحجابية وقيمة  واساطالحجابية واالنحرافات المعيارية وفرق األ واساطيبين األ

ية والمؤشرات الوظيفية والبيتا اندورفين والمهارات وسجيينفي التوافق النفجي القابلية األ ات القبلية والبعديةختيارواال

 للميموعة التيريبيةية قيد البحث اسااساأل

 المتغنرات 
 كوحدة

 القناس

 البعدي تختناراال القبلي تختناراال

 متواسط

 الفركوق

 الخطأ

المعنار

 ي

T 

محجو

 بة 

Sig 
المعنو

 ية

 
 الواسط

 الحجابي

 االنحراف

 المعناري

 الواسط

 الحجابي

 االنحراف

 المعناري

معدل 

ضربات 

 القلب 

 عدد

177.32 3.65 170.88 2.96 

6.44 1.73 

3.74 

 معنوي 0.001

معدل 

 التنفس 
 عدد

48.65 3.76 42.27 2.11 
3.29 1.84 

3.63 
 معنوي 0.000

بيتا 

 اندورفين 

بيكو 

جرام/ 

 ملي لتر

221.35 31.23 246.11 30.25 

24.76 3.84 

3.87 

 معنوي 0.010

 معنوي 0.001 3.57 1.89 4.32 1.82 16.11 2.42 20.43 ثانية الطبطبة 

 معنوي 0.000 2.99 2.45 4.2 2.71 17.21 1.58 13.01 درجة التمرير 

الرمية 

  الحرة
 درجة

5.22 2.11 9.25 1.32 4.03 0.23 5.12 
 معنوي 0.010

القابيلة 

 ية وسجييناأل
 دقيقة

2350 21.84 2755 29.92 405 2.98 4.04 
 معنوي 0.000

التوافق 

 النفجي 
 درجة

57.74 3.98 68.04 5.32 10.3 2.01 3.92 
 معنوي 0.001

المحجوبة في )معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومجتوى  (t( ان قيم )2يظهر من النتائج المعروضة في اليدول )

 -3.87 - 3.63 -3.74سوبر ( بلغت على التوالي ) اختيارترسيز البتا اندورفين ومهارة الطبطبة والتمرير والرمية الحرة و

( مما يدل 0.05من ) أصغر( سما ظهر ان مجتوى الداللة االحصائية ليميع المتغيرات هي  4.04 -5.12 - 2.99 - 3.57

 ات البعدية.ختيارات القبلية والبعدية ولصاح االختيارعلى ان هناك فروق معنوية بين نتائج هذه اال
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 (3جدكول رقم )

المحجوبة واليدولية بين القيااسات  Tالحجابية وقيمة  واساطالحجابية واالنحرافات المعيارية وفرق األ واساطيبين األ

ية والمؤشرات الوظيفية والبيتا اندورفين والمهارات وسجيينات القبلية والبعدية في التوافق النفجي القابلية األختيارواال

 ية قيد البحث لميموعة الضابطةاسااساأل

 

 المتغنرات 
 كوحدة

 القناس

 البعدي تختناراال القبلي تختناراال

 متواسط

 الفركوق

 الخطأ

 المعناري

T 

 محجوبة

Sig المعنوية 

 الواسط

 الحجابي

 االنحراف

 المعناري

 الواسط

 الحجابي

 االنحراف

 المعناري

معدل 

ضربات 

 القلب 

 عدد

178.27 4.87 174.98 3.86 

3.29 1.23 1.84 0.11 
غير 

 معنوي

معدل 

 التنفس 
 عدد

47.51 2.98 46.98 3.16 
1.53 0.56 2.73 0.134 

غير 

 معنوي

بيتا 

 اندورفين 

بيكو جرام/ 

 ملي لتر

219.35 29.76 232.76 31.21 
13.41 2.86 2.03 0.23 

غير 

 معنوي

 معنوي 0.001 3.84 1.02 1.32 3.33 18.45 3.67 19.77 زمن الطبطبة 

 معنوي 0.000 3.28 1.67 2.15 1.52 15.04 2.11 12.89 درجة التمرير 

الرمية 

  الحرة
 درجة

5.68 1.98 7.74 1.85 2.06 0.74 
 معنوي 0.010 4.85

القابلية 

 ية وسجييناأل
 متر 

2354 32.84 2450 22.92 96 3.08 
 معنوي  0.001 3.11

التوافق 

 النفجي 
 درجة

56.79 4.82 61.81 5.93 5.02 0.35 
1.63 0.03 

غير 

 معنوي

المحجوبة في )معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومجتوى  (t( ان قيم )3من النتائج المعروضة في اليدول )يظهر 

( سما ظهر ان مجتوى 1.63- 2.03- 2.73 -1.84والتوافق النفجي( والتي بلغت على التوالي )-ترسيز البتا اندورفين 

ات القبلية والبعدية ختياروجود فروق معنوية بين نتائج هذه اال( مما يدل على عدم 0.05الداللة االحصائية لها هي اسبر من )

 .في المتغيرات الجابقة

ية(والتي بلغت وسجيينالمحجوبة في )مهارات الطبطبة والتمرير والرمية الحرة والقابلية األ (tفي حين اظهرت قيم )

( مما يدل 0.05من ) أصغر( سما ظهر ان مجتوى الداللة االحصائية لها هي 4.85 -3.11 - 3.28 -3.84على التوالي )

 .ات البعدية ختيارات الجابقة ولصالح االختيارات القبلية والبعدية في االختياروجود فروق معنوية بين نتائج هذه اال على

( ان جميع المتغيرات قيد الدرااسة الكيميائية والوظيفية والمهارية ومجتوى التوافق النفجي 2يتضح من اليدول رقم ) كوال:أ

 ات والقيااسات البعدية ختياراحدثت فروق معنوية دالة احصائيا ولصالح اال

الناتئج البعدية والتي سانت لها  وترى الباحثة ان المتغير التيريبي المعد من قبلها سان له االثر في التغيير الحادث في

  .تراسمي في البيئة الداخلية لليجم تأثير

وحدة  36أاسبوع وبعدد من الوحدات بلغت  12الفروق الحادثة نتيية التدريب المنظم ولفترة  إلىسما تعزو الباحثة 

االييابية التي اثرة بتطوير  والتي تحتوي على عدد من المثيرات وبتكرارات مختلفة وشدد سان لها االثر في االاستيابات

سفاءة اليهاز الدوري وعضلة القلب مما اسبب انخفاض بمعدل ضربات القلب وعدد مرات التنفس وهذا يعد دليل على اثر 

. سما صحب ذلك تغيرات داءات اقتصادية في وظائف جهاز الدور التنفجي على الرغم من تحجن األتأثيرالمتغير باحداث 

ورفين الذي زاد من نشاطه وترسيزه دليل على التحجن االييابي والميول نحول التمارين الرياضية في هرمون البيتا اند

 اختيارية من خالل تحجن المجافة المقطوعة في وسجيينالمعدة من قبل الباحثتان فضال عن التحجن الحادث في القابلية األ

وسما ترى الباحثتان ان التحجن في النتائج البعدية يعد  وهو يتوافق مع التحجن الحادث فس اليهاز الدوري التنفجي .سوبر

 .ية في زمن الطبطبة ودقة التمرير والتصويب في الرمية الحرة بكرة الجلةاسااسالرئيجة لتطور المهارات األ اسباباحد األ
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وسذلك  داءاسرعة التعلم فضال عن االرتفاع بمجتوى األ إلى أداء( "سلما ازداد تكرار المهارة 2012ويؤسد )أمبارك،

 .االحتفاظ"

ة زاد من تحجن نشاط وسجيينسما ترى الباحثة ان المتغير التيريبي والذي يتجم بالتاسيد على تطوير القابلية األ

 .هرمن البيتا اندورفين مما اسبب حدوث فروق لصالح القيااسات البعدية

ااسات، فإن ترسيز األندورفين في بالزما الدم يفرز األندورفين ااستيابة لليهد البدني الهوائي. وطبقاً لنتائج بعض الدر

 &Sgolund)اسيولوند وار يكجون  أضعاف ترسيزه في الراحة. ويذسر 5 إلىيزداد ااستيابة لليهد البدني ألتحملي ليصل 

Eriksson )ويحجن المزاج يخفف األلم البيتا اندورفين إفراز.  

التوافق النفجي لديهم وهذا يعد امر مهم ييب االهتمام به سما ان ذلك يتوافق مع نتائج الالعبين في ارتفاع مجتوى 

هم ونتائيهم وهذا يكجب الجالمة الصحية والتعامل مع الزمالء والمدربين أدائالرياضيين من خالل الرضا عن  إعداد أثناء

  .ية وهذا ماتجعى له االلعاب الرياضية سافةنجانوحتى الخصوم ضمن القيم التربوية واإل

خضوع الالعبين للمناهج التدريبية اسوف تحدث تغيرات في الواسط الداخلي  أثناء في العمليات الفجيولوجية اسرعة التكيف

  .والتي ترافقها تحقيق نتائج اييابية

وبهذا الصدد يشير الخولي ان الصعوبات المجتمرة التي يتعرض لها الفرد الرياضي من بيئته والتي يحاول التغلب 

   .استقرار سثيراً ما تشكل أجهاداً له ال يجتطيع التغلب عليها إلعادة توافقه النفجيعليها ليحتفظ بحالة اال

ية وسجيينالقابلية األ اختيارات المهارية قيد الدرااسة وختيار( بالفروق المعنوية فقط في اال3ما يوضحه جدول رقم ) :ثاننا

ومعدل التنفس وسذلك في متغير الكيميائي البيتا في حين لم تحدث اي فروق في المؤشرات الوظيفية لمعدل ضربات القلب 

 .اندورفين والتوافق النفجي

التمارين التقليدية والتي ال تتنااسب مع الفئة العمرية وطريقة اللعب وال اسيما التي  إلىوترى الباحثة ان الجبب يعود 

عن عن االهتمام بالمثيرات وترتيبها بطريقة ية في الدائرة التدريبية فضال وسجيينال تتنااسب مع النجبة المئوية للقابلية األ

الحيوية فضال عن عدم التقنين العلمي والمنجيم مع المرحلة العمرية لألحمال التدريبية لعينة  جهزةعلى األ تأثيرتحقق من ال

الحجابية في المؤشرات الوظيفية  واساطولكن يتضح وجود تطور نجبي من خالل األ .البحث في الميموعة الضابطة

 .لكميائيةوا

المنهج التقليدي للمدرب  إلىية قيد الدرااسة تعود اسااسفي حين ترى الباحثة ان الفروق الحادثة في المهارات األ

 .الفريق

 

نة كوالمؤشرات كوسجيننات كوالقنااسات البعدية في التوافق النفجي كوالقابلنة األتختنارعرض كومناقشة نتائج الفركوق في اال

 قند البحث بنن الميموعتنن الضابطة كوالتيريبنة  نةاسااسكوالمهارات األالوظنفنة كوالبنتا اندكورفنن 

 (4جدكول رقم )

 في ات البعديةختيارالمحجوبة واليدولية بين القيااسات واال Tوقيمة  الحجابية واالنحرافات المعيارية واساطيبين األ

ية قيد البحث بين الميموعتين اسااسوالمهارات األية والمؤشرات الوظيفية والبيتا اندورفين وسجيينالتوافق النفجي القابلية األ

 الضابطة والتيريبية

 المتغنرات 
 كوحدة

 القناس

 الميموعة الضابطة

  البعدي تختناراال

الميموعة التيريبنة 

 T البعدي تختناراال

 محجوبة

sig  المعنوية 

 الواسط

 الحجابي

 االنحراف

 المعناري

 الواسط

 الحجابي

 االنحراف

 المعناري

معدل ضربات 

 القلب 
 عدد

174.98 3.86 170.88 2.96 
4.72 

 معنوية 0.001

 معنوية 0.000 3.87 2.11 42.27 3.16 46.98 عدد معدل التنفس 

 معنوية 0.000 4.19 30.25 246.11 31.21 232.76 بيكو جرام/ ملي لتر بيتا اندورفين 

 معنوية 0.001 3.01 1.82 16.11 3.33 18.45 ثانية الطبطبة 

 معنوية 0.002 3.65 2.71 17.21 1.52 15.04 درجة التمرير 
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 معنوية 0.001 4.61 1.32 9.25 1.85 7.74 درجة  الرمية الحرة

القابلية 

 ةوسجييناأل
 متر

 معنوي 0.003 3.86 29.92 2755 22.92 2450

 معنوي 0.002 3.77 5.32 68.04 5.93 61.81 درجة التوافق النفجي 

المحجوبة في )معدل ضربات القلب ومعدل التنفس  (t( ان قيم )4المعروضة في اليدول )يظهر من النتائج 

سوبر وقياس مجتوى التوافق النفجي(  اختيارومجتوى ترسيز البتا اندورفين ومهارة الطبطبة والتمرير والرمية الحرة و

هر ان مجتوى الداللة االحصائية ( سما ظ 3.77- 3.86 -4.61 -3.65 -3.01 -4.19 -3.87 -4.72بلغت على التوالي )

ات القبلية والبعدية ختيار( مما يدل على ان هناك فروق معنوية بين نتائج هذه اال0.05من ) أصغرليميع المتغيرات هي 

 ات البعدية.ختيارولصاح اال

التطور الحادث في ية ناتج عن وسجيينلذا ترى الباحثة ان اسبب الفروق الحادثة للميموعة التيريبية في القابلية األ

العضالت العاملة وهذا  إلىي بالهيموسلوبين وزيادة تدفق الدم وسجيينعضلة القلب واليهاز التنفجي الذي يزيد من التشبع األ

اليجمية عن التخلص من المخلفات االيضية ومنها الفضالت للنواتج االيضية وغاز ثاني اوسجيد  جهزةيزيد من قدرة األ

المحافظة على الواسط الداخلي عند الظروف الطبيعية والتي تجهم في تحجن االنياز وهذا ما حدث في  إلىالكاربون اضافة 

 .سوبر للعينة التيريبية اختيارزيادة المجافة المقطوعة في 

( "إن المهارات التي نكررها ونماراسها بصورة مجتمرة تكون أاسهل في ااستدعائها 2000وبين )عبد الجتار، 

 ".. ات التي نماراسها بشكل متقطعوتذسرها من المهار

ترافق جميع  إلىالمهاري ودقته بما ينجيم مع حرسة لعب الزمالء والخصوم يحتاج  داءسما ترى الباحثة ان األ

تحقيق هدف المهارة فان حالة االطمئنان والشعور بالمزاج الهادئ وابعاد القلق وااللم تكون من  أجل العمليات في اليجم من

 أطراف...ومن هنا سان مؤشر البيتا اندروفين احد .ة لتحقيق مهارة الدقة في التهديف والتمرير والطبطبةالعوامل المهم

 .التحجن في المجتوى المهاري لعينة البحث التيريبية أاسباب

أضعاف ترسيزه في الراحة.  5 إلىإن ترسيز األندورفين في بالزما الدم يزداد ااستيابة لليهد البدني ألتحملي ليصل 

  ويحجن المزاج يخفف األلم البيتا اندورفين إفراز( Sgolund& Eriksson)اسيولوند وار يكجون  ويذسر

المهاري لدى عينة البحث اذ احد  داءة اساهم في تحجن األوسجيينسما ترى الباحثة ان التحجن الوظيفي والقابلية األ

تطور المجتوى المهاري هو تحجن القابلية الوظيفية والبدنية وهذا ما تحقق لدى عينة البحث التيريبية والتي سان  أاسباب

اسبب زمن المتغير التيريبي الذي نفذه العبي العينة التيريبية وما تخلله من مثيرات وراحة واحمال منجيمة مع عينة 

التي تجكن االلم  اسبابة ومنها هرمون البيتا اندورفين الذي يعد احد األالبحث وهذا احدث تغيرات وظيفية وبدنية وسيميائي

اليهود البدني وهو ينشط في التمرينات المعتمدة على انتاج الطاقة الهوائية وهذا ما اعتمدت عليه الباحثة  أداءالحادث من 

 .الذي اسبق قياس هرمون البيتا اندورفين ختيارفي المتغير التيريبي واال

بمقدار ما يبذله من جهد بدني وباختالف  نجانغالبا ما ترتبط االاستيابات الكيميائية ليجم اإل 2005 اعويذسر هز

شدته فان المهاد يصنع البيتا اندورفين ويفرزه بالدم عن طريق الغدة النخامية مما يقلل الشعور بااللم واالحجاس باالرتياح 

  لما يحقق من نتائج

الوحدات التدريبية والمنافجات  أثناءسما ان هذا الهرمون يزيد من الشعور االييابي على ما يبديه الالعبين من عطاء 

 .ولذا انجيم ذلك من زيادة قيم ومجتوى التوافق النفجي لدى عينة البحث التيريبية عما هي عليه لدى العينة الضابطة

المشاعر االييابية اتياه الزمالء وحتى الخصوم اسوف يجمح لتحجن  مهاري او بدني يرافقه تحجن في أداءي أن إو 

 .. سما تتفق الباحثتان مع درااسة.اذ يكون بعيد عن الوقوع تحت الضغط المتمثل بالخوف والعدائية والخيل والقلق داءاأل

التدريبية التي تتجم بالنظام المناهج  إلىبزيادة ترسيز هرمون البيتا اندورفين عند خضوع الالعبين  اسعد عدنانأعلي مهدي و

 .يوسجييناأل

ان النشاط الرياضي يزخر بأنواع متعددة من خبرات االنفعالية التي تتميز بقوتها التي  إليه أشاروهذا ما  جهزةاأل

اً سبيرا على شخصية الفرد ويتطلب ذلك سله من الفرد الرياضي القدرة على التحكم في انفعاالته وتعلم اخضاعها تأثيرتؤثر 

لجيطرته ولذلك الن االنفعاالت من حيث سونها حاالت داخلية وذاتية لكنها تتميز بارتباطها بالتغيرات العضوية او 

  الخصائص الفجيولوجية التي تختلف من انفعال آلخر.
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سامل عبد الحميد ااسماعيل ( ان التوافق هو عملية اشباع حاجات الفرد التي تثير دوافعه بما يحقق الرضا  أشاريث ح

شان  خرينالتعامل مع اآل أحجن إذا عن النفس واالرتياح لتحقيق التوتر الناشئ عن الشعور بالحاجة ويكون الفرد متوافقا

  ا يرضيه ويرضى الغير.هذه الحاجات وايياد تبادل ما يحقق رغباته مم

 

 :االاستنتاجات كوالتوصنات

 :ان اهم ما ااستنتيته الباحثتان ما ياتي:االاستنتاجات-1

  ية لعينة البحث التيريبيةوسجيينن التمرينات المعدة طورة القابلية األإ-1

في حالة الراحة وعدم  للمتغيرات قيد الدرااسة الوظيفية والكيميائية هي ضمن الحدود الطبيعية ن التوصيف االحصائيإ-2

 .وجود مؤشرات تشير على التكيف

 إلىالحيوية مما يشير  جهزةي من قبل األوسجيينتحجن االاستهالك األ إلىان القيم البعدية للميموعة التيريبية تشير -3

 .تطور اليهاز الدوري والتنفجي

العصبي البيتا اندورفين مما اساهم في االنعكاس االييابي على اليانب النفجي  أقلان المتغير التيريبي حجن من نشاط الن-4

  .اليهود البدني والمهارية وانعكس على اليانب االجتماعي أداء أثناءلدى العينة التيريبية 

  تحجن التوافق النفجي دليل على التكيف الوظيفي والصحي الذي انعكس على الجالمة الصحية-5

ية لدى عينة اسااسيا في تطور المهارات األأاسااسان التغيرات في اليانب الوظيفية والكيميائية والبدني والنفجي سان عامال -6

 .البحث التيريبية

التغيرات التي ظهرت لدى  إلىان التغيرات التي حدثت لدى الميموعة الضابطة سانت تغيرات اييابية ولكن ال تصل -7

 الميموعة التيريبية

برامج اسثر تطورا ولفترة  إلىات القبلية والبعدية مما تحتاج ختيارعينة البحث ليجت بالمجتوى الييد في عموم االان -8

 .احداث تغيرات افضل أجل زمنية اسبر من

 :هم ما توصي به الباحثة ما ياتيأالتوصنات: -2

النفجي والوظيفية والكيميائي والمهاري والقابلية  التاسيد على ااستخدم التمرينات المعدة من قبل الباحثتان لتطوير التوافق-1

  يةوسجييناأل

البيتا اندورفين بعدد من الوظائف اليجمية ومدى تحجنها وتكيفها بالمناهج  ات بعالقة ترسيزاختيار إجراء إلىالجعي -2

  التدريبية

  البيتا اندورفين باليوانب النفجية االخرى تأثيربحوث حول  إجراء-3

على التمارين المهارية المصحوبة بالصفات البدنية التي لها الدور االسبر في تحجين المجتوى واالنياز لدى التاسيد -4

 .الرياضيين
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 المصادر

  141ص  ..دار الفكر العربي القاهرة ،بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي (1998ابو العال عبد الفتاح )

مبيتين، راسالة األولالرفعتين  أداء( اثر ااستخدام الفيديو التفاعلي في استجاب واحتفاظ فن 2012محمد مهدي ) ،أمبارك

  .سلية التربية الرياضية جامعة الموصل اسنة،ماججتير غير منشورة

  ميلة علوم التربية الرياضية  .النشاط الرياضي واثره في التوافق النفجي لطلبة جامعة ميجان 2014) جااسم علي محمد

  - 4العـدد   - 7الميلـد

 . )دار المعارف.،القاهرة 4ط ،علم النفس التربوي الرياضي ((1975اسعد جالل ومحمد حجن عالوي، 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان 1( فجيولوجيا العمليات العقلية في الرياضة، ط2000عبد الجتار جبار ضمد )

  160 :9".اسنة. 

وبعض متغيرات الدم الكيميائية  التدريب التخصصي على هرمون البيا اندورفين تأثير) 2016(.:علي مهدي وااسعد عدنان

 .ميلة القاداسية في مراسز اللعب الجريع )الجنتر( في الكرة الطائرة داءوتحمل األ

منهيين تأهيليين على أحد مؤشرات تجكين األلم وبعض المتغيرات البيوسيميائيه  تأثير (2013) مال هللا قصي صالح

وتقويم الرباط الصليبي لمفصل الرسبة. طروخة  والبدنية بعد االاستئصال اليزئي للغضروف الهاللي اإلنجي

 .،جامعة البصرة -سلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  ،دستوراه

 . جامعة الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،س و مبادىء سرة الجلة) ااس1987فائز بشير وحمودات )

التوافق الشخصي واالجتماعي لمدراسي ومدراسات التربية الرياضية في (1984سامل عبد الحميد ااسماعيل واخرون )

  .جامعة الزقازيق 1،2العدد  األولالميلد ،ميلة بحوث التربية الرياضية ،يةعدادالمرحلة اإل

  مؤاسجة دار الكتب للطباعة والنشر ،االصول في البحث العلمي (1980الجماك ) محمد ازهر

  . االاسكندريه،منشأة المعارف ،1ط ،العالج الطبيعي أاسس ومبادئ (2004محمد عادل رشدي )

 .القاهرة مرسز الكتاب للنشر.) طرق قياس اليهد البدني في الرياضية 1980محمد نصر الدين رضوان اسيد )

 2صفحة  ،جامعة الملك اسعود .1ط،االندورفين واليهد البدني (2005محمد )هزاع بن 

 .(المواسوعة المختصرة في علم النفس والطب الفعلي)القاهرة، دار المعارف.(1976)وليم الخولي

 .التطبيقات اإلحصائية وااستخدامات الحااسوب في بحوث التربية الرياضية الموصل  (2002وديع يااسين التكريتي )
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Abstract 

Vienna Convention arises many argumentative legal issues, which made the scholars deeply 

study its controversies, and the courts are conflicted in applying some of its provisions,  and 

led to the necessity of researching in this convention due to the importance of this research 

paper which submitting good knowledge in relation with the application of Vienna 

Convention internationally, shows the fundamentals that should be taken in account, and it 

will provide a practical tool to the specialized people shows the valuable legal approaches in 

the way of applying some the convention’s provisions. The purposes of this article fall under 

showing the mechanism of achieving the uniform application of Vienna Convention’s 

provisions and knowing the effective factors in fostering the uniform application of its 

provisions. In addition, showing the mechanism of filling the gaps in its provisions, as well 

as, knowing the different judicial decisions in countries concerning the uniform application 

of the convention or gap filling.  
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 قواعد ضمان وحدة تطبيق نصوص اتفاقية فيينا

 وسد النقص الحاصل في نصوصها 1980للبيع الدولي للبضائع 

 
 صفاء تقي العيساوي

 العراق، الجامعة المستنصرية ، د .أ

 

 العبيديأسماء داود سلمان  
 العراق، ديوان الوقف السني ،الباحث

 
 

 الملخص

تعد اتفاقية فيينا من االتفاقيات التي اثارت الكثير من القضايا القانونية المثيرة للجدل التي جعلت الكتاب يتعمقون في دراسة 

إلى ضرورة البحث في هذه االتفاقية لما في هذا البحث من  أدىها، مما أحكامخالفاتها، والمحاكم تتضارب في تطبيق بعض 

اهمية تندرج في تقديم معرفة جيدة فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا على الصعيد الدولي ويبين للمهتمين من القانونيين 

ن تبيّن اهم التوجهات االساسيات التي يجب مراعاتها عند التعامل مع االتفاقية وسوف يوفر البحث اداة عملية ألصحاب الشأ

تحقيق التطبيق  أليةهذا البحث تندرج في بيان  أهدافالقانونية الغالبة في طريقة تطبيق بعض نصوص االتفاقية. إذ إّن 

 أليةالموحد لنصوص اتفاقية فيينا والتعرف على العوامل المؤثرة في تعزيز التطبيق الموحد لنصوصها، باإلضافة إلى بيان 

في نصوص االتفاقية، وكذلك التعرف على القرارات القضائية المختلفة في الدول فيما يتعلق بالتطبيق  سد النقص الحاصل

 سد النقص الحاصل في نصوصها. أو  الموحد لالتفاقية

 .اتفاقية فيينا، التطبيق الموحد التفاقية فيينا، سد النقص في اتفاقية فيينا: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة: 

من اتفاقية فيينا على أنّه: )المسائل التي تتعلّق بالموضوعات التي تتناولها هذه االتفاقية  7من المادة  2تنص الفقرة 

والتي لم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التي أخذت بها االتفاقية، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ، 

التي يجب اتباعها في حال  ليةد القانون الدولي الخاص(. تبيّن هذه المادة  األتسري أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواع

وجود مشكلة لم تعالجها االتفاقية بنص صريح. إذ تبيّن هذه الفقرة في حال وجود مشكلة لم تعالجها االتفاقية بنص صريح 

فإنّه يتم اللجوء إلى المبادئ العامة التي تستند إليها االتفاقية. أّما في حال عدم توافر مبدأ يعالج المشكلة المعنية. في هذه 

 Schlechtriem andالحالة خّولت المادة بأنّه يتم اللجوء إلى القانون المحلي الواجب التطبيق وفقا للقانون الدولي الخاص )

Butler, 2009.) 

إّن اتفاقية فيينا جعلت الكتّاب يتعّمقون في دراسة خالفاتها والمحاكم تتضارب في طريقة تطبيق بعض أحكامها 

التي يجب اتباعها عند تفسير نصوصها من  ليةاالتفاقية بعض األحكام العامة التي تبيّن األ (؛ لذلك تضّمنت2015)عطية، 

قبل المحاكم، وهذا بدوره يساهم في تحقيق الهدف الذي تسعى إليه االتفاقية وتجنب مشكلة تضارب األحكام القضائية في 

)يراعى في تفسير هذه االتفاقية صفتها  :نا تنصُّ على أنّهمن اتفاقية فيي 7من المادة  1(. إذ إّن الفقرة 2005شأنها )عثمان، 

الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية(. ويظهر من نص 

االعتبار مختلف النظم ديباجة اتفاقية فيينا أنّها تسعى إلى "اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع وتأخذ في 

االجتماعية واالقتصادية والقانونية، من شأنه أْن يسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وأن يعّزز تنمية 

 (.2001التجارة الدولية" )الصغير، 

واختيار حلول موحدة وبذلك فإّن اتفاقية فيينا جاءت نتيجة دراسات دولية واسعة ومحاوالت لتقريب وجهات النظر 

( من اتفاقية فيينا التي تتضّمن المبادئ التي يجب 7(، ومن هذه األحكام هي المادة )2007تالئم التجارة الدولية )شهاب، 

(. بعد هذه المقدمة فإّن هذا المبحث مقسم إلى مبحثين على الشكل 2005)عثمان،  مراعاتها عند تفسير وتطبيق االتفاقية

 :التالي
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  األّول: ضمان وحدة التطبيق.المبحث 

 .المطلب األّول: الصفة الدولية 

 .المطلب الثاني: رفع التعارض وإزالة الغموض بين نصوص االتفاقية 

 .المبحث الثاني: قواعد سد النقص في نصوص اتفاقية فيينا 

 .المطلب األّول: سد النقص بالطرق الداخلية في اتفاقية فيينا 

 طرق الخارجية في اتفاقية فيينا.المطلب الثاني: سد النقص بال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 1, February 2022 

 

 

55  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

:: ألالمبحث ا  ول

 ضمان وحدة التطبيق

لبيان القواعد التي تضمن التطبيق الموحد لالتفاقية. تأتي الصفة الدولية في المقام األّول؛ وذلك ألّن اتفاقية فيينا 

معالجته وتنظيمه بطريقة موحدة على الصعيد الدولي. ومن األمور التي يجب تتعامل مع موضوع دولي معقد وتهدف إلى 

معالجتها لضمان التوحيد هي مشكلة التعارض والغموض بين نصوص االتفاقية التي قد تؤدي إلى تفسيرات وتطبيقات 

المطلب األّول الصفة الدولية مختلفة من قبل المحاكم وهيئات التحكيم الدولية. وعليه ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين يتضّمن 

 ويتناول المطلب الثاني كيفية رفع التعارض والغموض بين أحكام االتفاقية.

 

::   المطلب األول

 الصفة الدولية

تعاني القوانين التجارية المحلية الكثير من الخالفات في النهج والمفهوم المعتمد. وعليه كانت اتفاقية فيينا الحل 

جاءت بقواعد متراّصة من أجل تنظيم التجارة الدولية، والحد من المشكالت والعقبات التي تشكل عائقاً األمثل؛ وذلك ألنّها 

أمام سير المعامالت التجارية الدولية. إذ تؤكد االتفاقية على ضرورة تطبيق أحكامها بشكل موحد في جميع المحاكم وهيئات 

 (.Komarov, 2005علق بتفسير وتطبيق االتفاقية )التحكيم الدولية. ومع ذلك فإنّه تنشأ دوما نزاعات تت

تعد اتفاقية فيينا نتاج لتعاون الكثير من الدول التي لها خلفيات قانونية مختلفة ومتنوعة. باإلضافة إلى ذلك، فإّن 

تفسير االتفاقية تنظم موضوعا دوليا معقدا بشكل يتسق مع المتطلبات واالحتياجات الدولية المعاصرة. لذلك فإنّه عند 

(، وليس طابع Felemegas, 2007نصوص االتفاقية يجب األخذ باالعتبار طابعها الدولي؛ ألّن هذا ضروري لنجاحها )

( من اتفاقية فيينا 7( من المادة )1الفقرة )  محلي الذي قد يؤدّي إلى تفسيرات متضاربة لنصوص االتفاقية، وهذا ما بينته

دة أنّها تضع نهج حديث يمنع اللجوء إلى القانون المحلي عند تفسير نصوص (. والذي يميز هذه الما2001)الصغير، 

االتفاقية، وهذا بدوره يلبي مقتضيات التجارة الدولية. وعليه فإنّه عند تفسير جميع أحكام االتفاقية يجب الرجوع إلى القاعدة 

 (.Komarov, 2005( اعاله )7التي وضحتها المادة )

هدف الحفاظ على التوحيد في تفسير وتطبيق االتفاقية وتعزيزه. إذ يؤكد التاريخ التشريعي إّن اتفاقية فيينا جاءت ب

التفاقية فيينا بأنّه يجب عدم تفسيرها وفقا للمفاهيم المعتمدة في النظام القانوني المحلي، وإّن اإلشارة إلى الصفة الدولية 

(. على الرغم من تبني الكثير من 2011تفسيرها )محاسنة،  لالتفاقية جاءت لمنع اللجوء الواسع إلى القانون المحلي في

 (.Felemegas, 2007الدول لالتفاقية على أنّها قانون محلي إال أّن ذلك لم ينتزع منها صفتها الدولية )

ً واحداً وموحداً من أجل تحقيق التطبيق الموّحد لالتفاقية. وال يعود ذلك إلى صفت ها إّن اتفاقية فيينا تتبنى مفهوما

الدولية فقط، وإنّما لتعزيز تطبيقها الموحد أيضاً. وهذا بدوره يؤدي إلى إزالة العقبات القانونية أمام التجارة الدولية؛ ألنّه 

يأخذ في االعتبار مختلف النظم االجتماعية واالقتصادية والقانونية. وعليه يمكن القول إّن مراعاة الصفة الدولية في تفسير 

د في تطبيقها، هما وجهان لعملة واحدة. إذ إّن التفسير الدولي لالتفاقية مهم لتحقيق التوحيد في تطبيقها. االتفاقية والتوحي

 (.Felemegas, 2007ضروري للمحافظة على صفتها الدولية )أمر  وبالمثل فإّن تحقيق التوحيد في تطبيق االتفاقية

نا في الواليات المتحدة ان اتفاقية فيينا تفرض واجبا على في شرق والية لويزيا أليةذكرت المحكمة االبتدائية الفيدر

 (.CLOUT Case No. 418, 1999محكما بمراعاة صفتها الدولية وتعزيز تطبيقها الموحد)"أو  المفسر سواء كان قاضيا

 من أجل الوصول إلى تفسير دولي صحيح لالتفاقية، فإنّه عند تفسير اي نص من نصوص اتفاقية فيينا يجب النظر

إلى الغرض األساس منه إلى جانب األغراض االساسية لالتفاقية. ويجب االبتعاد عن التفسير النحوي الضيق لتلك 

 (.Koneru, 1997) (؛ ألّن المبادئ االساسية توفر تفسيراً اكثر دقة ألحكام االتفاقيةSollund, 2007النصوص )

من خالل وثائق التاريخ أو  اقية في نص االتفاقية نفسهاإذ يمكن ايجاد المبادئ األساسية التي تستند إليها االتف

مصادر أخرى. في حالة عدم ايجاد بعض المبادئ بشكل صريح في االتفاقية، فيجب مراعاة الهدف العام أو  التشريعي لها

 (.Sollund, 2007من االتفاقية وصفتها الدولية عند البحث عن تلك المبادئ )

قرارات التحكيم التي صدرت أو  هي اللجوء إلى السوابق القضائية وتطبيق االتفاقية،ومن السبل المتبعة في تفسير 

من هيئات التحكيم الدولية والنظر في الكيفية التي تّم تفسير وتطبيق أحكام االتفاقية فيها. والتي بدورها أو  من محاكم الدول

إلى تشجيع المحاكم في مختلف البلدان من االستفادة  أدىا تؤدي إلى تسهيل مهمة التطبيق الموحد لالتفاقية على المحاكم. وهذ
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القرارات التحكيم الدولية أو  من الخبرة العملية في تطبيق االتفاقية من السوابق القضائية لمحاكم الدول االخرى

(Komarov, 2005.) 

فاقية فيينا ان يأخذ في بأنّه على القاضي عند تفسير وتطبيق ات أليةعلى سبيل المثال، أقرت محكمة بافيا اإليط

( من اتفاقية فيينا 7( من المادة )1االعتبار السوابق القضائية االجنبية وإْن لم تكن ملزمة، وذلك وفقا لنص الفقرة )

(Tribunale Di Pavia, 2000 على الرغم من أّن هذا اإلقرار يبيّن عدم الزامية السوابق القضائية االجنبية ولكن يمكن .)

إرشادي تبيّن مواقف المحاكم االجنبية وتفسيراتها لنصوص االتفاقية من أجل تحقيق التوحيد في تطبيق االتفاقية عدّها كدليل 

 من خالل مراعاة صفتها الدولية.

وتجدر اإلشارة أيضاً إلى انه عند تفسير اتفاقية فيينا من الضروري ان يؤخذ في االعتبار ان االتفاقية جاءت بمثابة 

(. ويمكن أن تكون Sollund, 2007ف اآلراء والتوجهات القانونية واالجتماعية واالقتصادية للدول)حل وسط بين مختل

القضية السويسرية مثاال جيدا تبّين كيفية التعامل مع مشكلة مراعاة الصفة الدولية في حالة وجود تعارض في التفسيرات 

 الدولية. 

ي سويسري. تم االتفاق بموجب العقد بأّن يقوم البائع ببيع كمية إذ أبرم بائع منتجات طبية ايطالي عقد بيع مع مشتر

من المنتجات الطبية للمشتري. بعد استالم المشتري للبضاعة قام بإعادة بيعها لمستشفى سويسري. رفضت المستشفى قبول 

ى أثر ذلك رفع البضاعة بسبب عدم مطابقتها للموصفات. وامتنع المشتري السويسري عن دفع ثمن البضاعة للبائع. عل

 البائع دعوى على المشتري. وأمرت المحكمة االبتدائية السويسرية المشتري بدفع الثمن.

وعند االستئناف لدى محكمة كانتون لوسيرن العليا السويسرية، أكدت حكم المحكمة االبتدائية باإلشارة إلى نص 

د المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع اذا لم )يفق :( من اتفاقية فيينا التي تنص على39( من المادة )1الفقرة )

كان من واجبه اكتشافه(. وبما أّن أو  يخطر البائع محددا طبيعة العيب خالل فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب

( من اتفاقية فيينا. وجدت 7دة )( من الما1االتفاقية تتطلب مراعاة الصفة الدولية لها لتحقيق التوحيد في تطبيقها وفقا للفقرة )

 المحكمة ان هناك تفسيرات دولية مختلفة لمعيار " الفترة المعقولة " لإلخطار بعدم مطابقة البضاعة في نص المادة اعاله. 

إذ وجدت في سوابق قضائية لمحاكم الواليات المتحدة وهولندا اعتبرت الفترة المعقولة لإلخطار هي اقل من سنة 

ائية لمحاكم المانية اعتبرتها ثمانية ايام كحد اقصى. ونتيجة لهذه التعارضات بين التفسيرات الدولية. رأت وفي سوابق قض

المحكمة انه يستلزم ايجاد التوازن بين هذه التفسيرات. وبذلك أقّرت المحكمة أّن الفترة المعقولة لإلخطار هي شهر واحد. 

 CLOUTدفع الثمن؛ ألنّه قام بإخطار البائع بعدم المطابقة بعد ثالثة اشهر)بناء على ذلك أمرت المحكمة أنّه على المشتري 

Case No. 192, 1997.) 

 

 المطلب الثاني:

 رفع التعارض وإزالة الغموض بين نصوص االتفاقية 

المقصود بالتعارض هو وجود تناقض بين نصوص القواعد القانونية المنظمة لمسألة معينة. إذ تنص قاعدة قانونية 

 ترجيحأو  يتعارض مع ما تنص عليه األّولى. مما يؤدي إلى الجمع بين األحكامأمر  وتنص قاعدة اخرى علىأمر  على

 (.2010ها على االخر)منصور، أحد

( من اتفاقية فيينا 14( من المادة )1تتناول االتفاقية في الجزء الثاني األحكام التي تنظم تكوين عقد البيع ومنها الفقرة )

عدة اشخاص معينين، وكان محدداً بشكل أو  اً اي عرض إلبرام عقد اذا كان موجهاً إلى شخصإيجاب)يعتبر  :علىإذ تنص 

كاف وتبيّن منه اتجاه قصد الموجب إلى االلتزام به في حالة القبول. ويكون العرض محدداً بشكل كاف اذا عين البضائع 

ات يمكن بموجبها تحديدهما(. إذ يظهر من نص الفقرة انها تتطلب ان بيانأو  ضمنا تحديداً للكمية والثمنأو  وتضمن صراحة

ضمني وليَس مفتوحا. فلم ينجح وفد الواليات المتحدة في تغيير صيغة هذه الفقرة لصالح أو  يكون الثمن محدداً بشكل صريح

 :االتفاقية التي تنص على( إلى نصوص 55العقود ذات الثمن المفتوح. ولكن تم التوصل إلى حل من خالل ادراج المادة )

بيانات يمكن بموجبها تحديده أو  ضمنًا، تحديدا لثمن البضائعأو  )اذا انعقد العقد على نحو صحيح دون ان يتضّمن، صراحة

يعتبر ان الطرفين قد أحاال ضمنا في حالة عدم وجود ما يخالف ذلك، إلى السعر االعتيادي الموجود وقت انعقاد العقد 

لبضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من التجارة(. وتبيّن نص هذه المادة ان العقد يكون مبرما بالنسبة لنفس ا

(. وهذا خلق تعارض مع ما تنص عليه Garro, 1989ضمني )أو  بشكل صحيح رغم ان الثمن غير محدد بشكل صريح

 (.Maggi, 2004( من اتفاقية فيينا )14( من المادة )1القاعدة في الفقرة )
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أو  ( من اتفاقية فيينا بمفردها14( من المادة )1وعليه ثار اختالف في الراي حول ما اذا كان يجب قراءة الفقرة )

(. هناك اتجاهان في هذا الصدد، االتجاه األّول يبين امكانية قراءة 2005( من اتفاقية فيينا )عثمان، 55باالقتران مع المادة )

 يجاب( من اتفاقية فيينا تفسير اإل14االتجاه أّن المادتين تنظمان مسائل مختلفة. إذ تتناول المادة )المادتين معا. يبيّن هذا 

إلبرام عقد فيما اذا كان يشكل عرض محدد بما فيه الكفاية ام ال، وال تتناول مسألة صحة عقد نافذ لم يتم تحديد الثمن فيه. أّما 

 (.Maggi, 2004) ضمناأو  ظيم العقود المبرمة التي لم يحدد فيها الثمن صراحة( من االتفاقية فإنّها تتناول تن55المادة )

وهنالك رأي مقارب لرأي هذا االتجاه من ناحية قراءة المادتين جنبا إلى جنب. إذ يبين الرأي بأنّه عندما تكون الدول 

( من االتفاقية، على الجزء 92( من المادة )1رة)المتعاقدة ملتزمة بجميع اجزاء االتفاقية. أي أنّها لم تبِد تحفّظها بموجب الفق

( جنبا إلى جنب مع المادة 14( من االتفاقية. هنا يجب قراءة المادة )14الثاني المتعلّق بتكوين عقد البيع الذي يتضّمن المادة )

( 55عليها في المادة ) يفتقد عوامل تحديد الثمن فنلجئ إلى القاعدة المنصوص يجاب( من اتفاقية فيينا. أي إذا كان اإل55)

 (.1980من االتفاقية، وهي بتحديد الثمن بالسعر االعتيادي الموجود في السوق )شفيق، 

أّما االتجاه الثاني يبين قراءة المادتين بشكل منفصل عن بعضهما. وذلك يستند االتجاه الثاني إلى سبب وهو وجود 

( 1إذ إنّه ال يمكن إبرام عقد دون تحديد الثمن بشكل كافي وفقا للفقرة ) ( من اتفاقية فيينا.14( و )55التعارض بين المادتين )

( من االتفاقية وهو وجود عقد صحيح دون تحديد الثمن فيه. و 55( من اتفاقية فيينا، عكس ما تبّينه المادة )14من المادة )

الث من االتفاقية الذي ينظم التزامات البائع ( تقع في الجزء الث55انضم هذا الراي إلى اراء االخرين الذين يرون ان المادة )

والمشتري؛ لذلك فإنّها تطبق فقط عندما يكون هناك دول أعلنت تحفظها من تطبيق الجزء الثاني من االتفاقية الذي ينظم 

 (.Maggi, 2004( )14أحكام تكوين عقد البيع والذي يضم المادة )

واب؛ ألّن المادتين تنظمان مسائل مختلفة وال وجود للتعارض. كما كما يبدو أّن االتجاه األّول هو االقرب إلى الص

والقبول وليس العقود ذات الثمن المفتوح المبرمة بين األطراف والمتفق  يجاب( تنظم المسائل المتعلقة باإل14تبيّن ان المادة )

 ( من االتفاقية.55على االلتزام بها التي تتناولها المادة )

ضمني. فإّن أو  ( من اتفاقية فيينا تلزم بأن يكون الثمن محددا بشكل صريح14( من المادة )1في حين أّن الفقرة )

 السؤال الذي يطرح هنا هو هل أّن عقد البيع الذي تحكمه االتفاقية يكون صحيحا اذا لم يحدد فيه الثمن ؟ 

قد بيع ومنها تحديد الثمن بشكل كافي ( من اتفاقية توفر المعايير التي يكون فيها العرض صحيح إلبرام ع14ان المادة )

(Mistelis, 2005 يمكن اإلشارة إلى القضية االلمانية إذ كان هناك عقد بيع بين بائع الماني ومشتري سويسري. وكان .)

محل العقد هو اجهزة تصوير الفيديو وغيرها من االجهزة الكهربائية. لم يتم ذكر الثمن في العقد ومع ذلك رأت محكمة 

ات المحلية في المانيا أّن الطرفين اتفقا صراحة على الثمن من خالل تبادل الجداول الحسابية والموافقة على الفواتير دارمشت

 "(.CLOUT Case No. 343"2000) من قبل البائع دون اعتراض

الثمن فيها. وذلك لتحديد ( من اتفاقية فيينا فإنّها جاءت لسد الفجوة في العقود التي لم يتم تحديد 55أّما بالنسبة للمادة )

ضمني فيما يتعلق بالثمن في العقد الصحيح المبرم بين األطراف. ويكون ذلك بإحالة أو  الثمن عند عدم وجود اتفاق صريح

تحديد الثمن إلى السعر االعتيادي الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع 

 .(Mistelis, 2005) ة. إذ تؤدي بدورها إلى السماح بإبرام عقود دون تحديد الثمن في العقدمن التجار

بعد تناول جزئية التعارض في االتفاقية سيتم تناول الجزئية الثانية من هذا الفرع، اال وهي إزالة الغموض في 

(. إذ 2010تحمل اكثر من معنى )منصور، العبارات في النص أو  نصوص االتفاقية. إذ إّن الغموض يعني أّن المصطلحات

إّن اتفاقية فيينا تحتوي على العديد من الجزئيات الغامضة التي تحتاج إلى تفسير سليم. هذا الغموض ناتج عن محاولة 

(. وإلزالة الغموض فإنّه يجب اوال البحث داخل اركان Jiangاالتفاقية بأّن تكون حال وسطا بين آراء الدول المختلفة )

تفاقية، فإّن تعذر العثور على تفسير مالئم فيجب االستعانة بالمصادر الخارجية كاألعمال التحضيرية لالتفاقية وكذلك اال

 وهذا ال يمنع مقارنة معنى المصطلحات مع القانون المحلي الن قد تتطابق االتفاقيات ذات الصلة باالتفاقية.

 (.2001)الصغير،  

ففي البند )أ(  يجابن اتفاقية فيينا تتناول الحاالت التي ال يجوز فيها الرجوع عن اإل( م16( من المادة )2ن الفقرة )إ

بطريقة اخرى(. ان أو  من نفس الفقرة الذي ينص على: )اذا تبيّن منه انه ال رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول

ددة، ولكنه لم يبين صراحة فيما اذا كان العرض الغموض في هذا البند هو انه يبين ان العرض قابل للقبول في الفترة المح

 (.Gillette and Scott, 2005)   قابل لإللغاء قبل المدة المحددة
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الذي يشكل عرضا انه قابل لإللغاء إلى الوقت الذي  يجابإذ إّن البلدان التي تتبنى القانون األنجلوساكسوني تعتبر اإل

نون الالتيني التي تعتبر العرض المحدد بمدة ال يمكن الغائه لحين انتهاء المدة يتم فيه القبول. عكس الدول التي تتبنى القا

 (.Gillette and Scott, 2005) المحددة. لم  تتوصل الدول إلى حلَّ هذا االختالف وتركت المادة كما منصوص عليها

( من االتفاقيه وهنا 16( من المادة)2قرة)ثم جعلت القاعدة العامة تخضع الستثنائيين: األّول تم توضيحه في البند )أ( من الف

(من البند)ب( من االتفاقية في بلدان القانون الالتيني ال 2( من الفقرة)16أخذت بنظم القانون الالتيني، والثاني اي المادة)

 ,Felemegasينطبق اال اذا كان الموجب له  يحتاج إلى وقت للتحقيق فيما إذا كان ينبغي عليه قبول العرض ام ال )

2007.) 
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 المبحث الثاني:

 قواعد سد النقص في نصوص اتفاقية فيينا 

(. 2019أْن يغفل النص حكم حالة كان يجب أن يتناولها بالحكم )البكري وبشير، أو  يقصد بالنقص خلو النص

بالموضوعات التي تناولتها االتفاقية ولم تحسمها ويشترط لسد النقص في النصوص أن يتعلق األمر بمسألة متعلقة 

 :( من اتفاقية فـيينا تنص على أنّه4(، ولـبيان المسائل التـي تحكمها االتفاقية فإّن المادة )2001نصوصها )الصغير، 

والمشتري. وفيما )يقتصر تطبيق هذه االتفاقية على تكوين العقد والحقوق وااللتزامات التي ينشـئها هذا العقد لكل من البائع 

)أ(  :عدا األحوال التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه االتفاقية، ال تتعلق هذه االتفاقية بوجه خاص بما يلي

األعراف المتبعة في شأنه؛ )ب( اآلثار التي قد يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة(. أو  شروطهأو  صحة العقد

ة أّن اتفاقية فيينا تحكم الموضوعات المتعلقة بتكوين العقد وحقوق والتزامات البائع والمشتري يتبيّن من نص هذه الماد

 تأثيره على ملكية البضائعأو  الناشئة عن العقد فقط، وأّن االتفاقية ال تحكم الموضوعات المتعلقة بصحة العقد

(Honnold and Flechtner, 2009 إذ إّن الفقرة .)اتفاقية فيينا تشّكل األساس لسد الفجوات من  7من المادة  2

  (Schlechtriem and Schwenzer, 2016)فيها.

وعليه ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول المطلب األّول سد النقص بالطرق الداخلية في اتفاقية فيينا ويتناول 

 المطلب الثاني سد النقص بالطرق الخارجية في اتفاقية فيينا. 

 

 :: المطلب األول 

 سد النقص بالطرق الداخلية في اتفاقية فيينا

عند وجود فجوة داخلية فإنّه يجب سـدّها وفقا للمبـادئ العامة التي تستند إليها االتفاقية. إذ إّن ايجاد مبدأ مناسب لسد 

 ,Schwenzer, Atamer, and Butler) الفجوة يجعل من السهل التعامل معها على أنّها فجوة داخلية وليست خارجية

 (. ومع ذلك فإنّه قبل اللجوء إلى المبادئ العامة يجب التأكد من إمكانية حل المسألة من خالل تفسير نوايا األطراف،2014

من خالل التفسير الواسع لنصوص أو  من خالل التعامالت السابقة بين األطراف التي انشأت عادات ملزمة بينهم،أو 

 .(Schlechtriem and Schwenzer, 2016االتفاقية، وكذلك من خالل القياس )

)في حكم هذه االتفاقية تفّسر  :( من اتفاقية فيينا تنصُّ على أنّه8( من المادة )1فيما يتعلّق بنوايا األطراف فإّن الفقرة )

ال و أ الطرفين وفقا لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف اآلخر يعلم بهذا القصد أحد البيانات والتصرفات الصادرة عن

( من نفس المادة على أنّه: )في حالة عدم سريان الفقرة السابقة، تفسر البيانات والتصرفات 2يمكن أن يجهله( وتنص الفقرة )

الطرفين وفقا لما يفهمه شخص سوي االدراك ومن نفس صفة الطرف اآلخر اذا وضع في نفس  أحد الصادرة عن

ت والتصرفات الصادرة من األطراف المتعلقة بتنفيذ وتكوين وفسخ العقد الظروف(. إذ تستخدم هذه المادة لتفسير البيانا

(، فعلى سبيل المثال، قد تكون هنالك التزامات إضافية للبائع Buga, 2009وغيرها من األمور األخرى المتعلّقة بالعقد )

توفير معلومات متعلّقة أو  ع الغيارتسليم قطأو  الضمني لألطراف فيما يتعلّق بتخزين البضاعةأو  تستند إلى االتفاق الصريح

(. وعليه فإنّه في حالة وجود فجوة في االتفاقية في مسألة Schlechtriem and Schwenzer, 2016بالبضاعة وغيرها )

 ( من اتفاقية فيينا.8ضمنا فيمكن سدها من خالل تفسير بياناتهم وفقا للمادة )أو  قد نظمها أطراف العقد فيما بينهم صراحة

( من اتفاقية فيينا تـعد االعـراف 9( من المادة )1ا يتعلق بالتعامالت السابقة بين األطراف فإنّه وفقا للفقرة )وفيم

)يلتزم   :(، إذ تنص على أنّهFerrari, Flechtner and Brand, 2004والممـارسات التـجارية بين األطراف مـلزمة لهم )

ت التي استقرَّ عليها التعامل بينهما(. وعليه فإنّه عند وجود فجوة في االتفاقية فإنّه الطرفان باألعراف التي اتفقا عليها وبالعادا

ً إلى الممارسات التجارية بين األطراف فقد تكون هنالك بعض الممارسات التي تؤدي إلى التزامات  يجب النظر أيضا

 اضافية، وبالتالي يمكن من خاللها سد بعض الفجوات.

لواسع ألحكام اتفاقية فيينا. فإّن هناك بعض المسائل لم تتناولها االتفاقية بشكل صريح ولكن وفيما يتعلق بالتفسير ا

يمكن حلها من الخالل التفسير الواسع لنصوصها ومصطلحاتها القانونية وغير قانونية. إذ يؤدي التفسير الواسع إلى توسيع 

 ,Schlechtriem and Schwenzer) كل صريح فيهانطاق تطبيق أحكام االتفاقية لحل بعض المسائل غير المحسومة بش

 وعليه فإنّه يجب النظر في امكانية حل المسألة من خالل التفسير الواسع لنصوص االتفاقية. .(2016
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اما بالنسبة لسد الفجوات عن طريق القياس وهو اعطاء حالة غير منصوص على حكمها حكم حالة منصوص عليها 

( من اتفاقية فيينا تنص 13( وكمثال على القياس، فإّن المادة )2010بينهما )محيو ومنصور،  لتماثل الحالتين واتحاد العلة

)يشمل مصطلح "كتابة"، في حكم هذه االتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس(، وبسبب التطّور التقني وان الرسائل  :على أنّه

مادة عن طريق القياس على االعالنات التي تتم عن طريق البرقية والتلكس قد عفى عليها الزمن، فإنّه يمكن تطبيق هذه ال

وعليه فإّن مصطلح  (Schlechtriem and Butler, 2009البريد االلكتروني في حالة امكانية طباعتها )أو  الفاكس

 "كتابة" في اتفاقية فيينا يشمل رسائل الـبريد االلكتـروني والفاكس.

رفع المدعي )جمعية المستهلكين( دعوى على المدعى عليه )البائع(،  وكذلك يمكن اإلشارة إلى قضية نمساوية، إذ

شلن نمساوي نقدا عند شراء  49700المستهلكين بأنّه سوف يدفع له مكافئة قيمتها  أحد بسبب ان البائع قد خلق انطباع لدى

البضاعة، ولكن لم ينفذ البائع التزامه عند مطالبته. بالتالي رأت المحكمة االتحادية العليا النمساوية بأّن المسألة في هذه 

قية فيينا لم تنّظم مسألة مكـان تنفيذ االلتـزامات االضـافية القضية تتعلق بتحديد مكان دفع ثمن المكافئة. على الرغم من أّن اتفا

( من 57( من المادة )1المرتبطة بالعقد كالمكافأة، انما فـقط نظمت مسالة مكان دفع ثمن البضاعة في البند )أ( من الفقرة )

ب عليه أن يدفعه إلى البائع: )أ( في )اذا لم يكن المشتري ملزما بدفع الثمن في مكان معين وج :اتفاقية فيينا إذ تنص على أنّه

مكان عمل البائع(. رأت المحكمة انه من المبرر تطبيق هذه المادة على االلتزامات التعاقدية االخرى عن طريق القياس لحل 

 يهمسألة تحديد مكان اداء االلتزام المتمثل بدفع ثمن المكافئة. فقررت المحكمة أّن مكان األداء هو مكان عمل المدعي عل

(Federal Supreme Court Of Austria, 2002) 

بناء على ما تقدّم فإّن تعذّر سد فجوة داخلية من خالل الطرق المذكورة أعاله، فإنّه يتوّجب اللجوء إلى المبادئ العامة 

 التي تستند إليها اتفاقية فيينا لسدّها. فيما يلي سيتم بيان أهم هذه المبادئ مع السوابق القضائية:

 .األطراف لية: مبدأ استقألأوال

أو  األطراف تنسجم في مفهوم ان األطراف تمتلك الحق في استبعاد تطبيق االتفاقية ليةوفقا التفاقية فيينا فإّن استقأل

شفوي، أو  تعديل أحكامها والحق في تحديد بنود العقد وكذلك امكانية إبرام العقد بالشكل الذي يناسبهم سواء كان بشكل كتابي

 (.GÜL, 2016الحق في توقيع العقد من عدمه ) وكذلك

)يجوز  :( من اتفاقية فيينا إذ تنصُّ على أنّه6يمكن إيجاد هذا المبدأ ضمنياً في بعض نصوص االتفاقية، مثل المادة )

من ( 11تعديل آثـاره( والمـادة )أو  للطرفين استبعاد تطبيق هذه االتفاقية، كما يجوز لهما... مخالفة نص من نصوصها

إثباته كتابة، وال يخضع الي شروط شكلية( وكذلك المادة أو  )ال يشـترط ان يـتم انعقاد عقد البيع :اتفاقية فيينـا تـنص على أنّه

 (Sica, 2006( من اتفاقية فيينا التي تسمح لألطراف بااللتزام باألعراف والعادات التي اتفقا عليها )9)

 ليةالتي استندت فيها محكمة االستئناف البلجيكية )خنت( على مبدأ استقأليمكن اإلشارة إلى القضية البلجيكية 

األطراف. إذ جرت مفاوضات بين البائع البلجيكي والمشتري الفرنسي تتعلق بإّنتاج وتوريد أجهزة استدعاء. وأعرب 

ضات الحقة. الجدير بالذكر أّن الطرفان عن نواياهم في وثيقة مكتوبة على أّن االتفاق النهائي سيتم التوّصل إليه بعد مفاو

الوثيقة تضّمنت كمية البضاعة التي سوف يشتريها المشتري، والمدة الزمنية لتسليمها وثمنها. ولكن نشأ نزاع بين الطرفين 

خالل المفاوضات الالحقة. إذ أنكر المشتري وجود اي اتفاق مع البائع. وعلى إثره رفع البائع دعوى مطالبا فيها بدفع ثمن 

جهزة وإلزام المشتري باستالم البضاعة. رأت محكمة االستئناف البلجيكية )خنت( أّن الجزء الثاني من اتفاقية فيينا يتناول األ

وقبول. ومع ذلك، ذكرت المحكمة بأّن األطراف يمكنهم التوّصل التفاق تدريجي من  إيجابتكوين العقد إذ يستلزم وجود 

( من اتفاقية 6الطرفين الوارد في المادة ) ليةواضحين، وذلك وفقا لمبدأ استقأل وقبول إيجابخالل المفاوضات دون وجود 

فيينا. إذ عدّْت وثيقة إعالن النوايا بمثابة اتفاق ملزم للطرفين في حدود البنود التي اتفقوا عليها. وعلى اثر ذلك لم تأخذ 

 ( CLOUT Case 1017”, 2011“) المحكمة بادعاء المشتري الذي انكر فيه وجود اي اتفاق مع البائع

وعليه يمكن االستنتاج من هذه السابقة القضائية بأّن المحكمة وجدت أّن مسألة تحديد وجود اتفاق بين الطرفين من 

عدمه تقع ضمن المسائل التي تحكمها االتفاقية وهي "تكوين العقد"، اال أّن ظروف القضية ال يمكن تكييفها مع نصوص 

والقبول بشكل واضح ودقيق. وعليه لجأت  يجابنظمة لمسألة تكوين العقد بسبب عدم امكانية تحديد اإلاالتفاقية الصريحة الم

 المحكمة للمبادئ العامة لالتفاقية لحسم المسألة.
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 ثانيا: مبدأ المجابهة بالدليل.

إّن اتفاقية فيينا (. إذ Janssen, Meyer, 2009) من المهم تحديد أي من األطراف يتحّمل عبء اإلثبات في النزاع

تحكم مسألة عبء اإلثبات إال أّنها لم تحسمها بشكل صريح. لذلك فإنّها تشّكل فجوة داخلية في االتفاقية يستلزم سدّها وفقا 

 (UNCITRAL Digest, 2016للمبادئ العامة التي تستند إليها االتفاقية )

( 1بات بشكل صريح في مادة واحدة فقط وهي في الفقرة )وتجدر اإلشارة إلى أّن اتفاقية فيينا تناولت مسألة عبء اإلث

الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت أّن عدم  أحد )ال يسأل :( من اتفاقية فيينا التي تنص على أنّه79من المادة )

أن يأخذ العائق في  التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وأنّه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة

على عواقبه(. إذ تلقي هذه المادة أو  التغلب عليهأو  تجنب عواقبهأو  أن يكون بإمكانه تجنبهأو  االعتبار وقت انعقاد العقد

عبء اإلثبات على الطرف الذي لم ينفذ التزامه، ويستمد من هذه المادة وجود مبدأ عام يهدف لحل مسألة عبء اإلثبات 

 ,UNCITRAL Digestمعين يتحمل عبء اإلثبات )أمر  يرفضأو  يحتج بقانونأو  الذي يعترض وذلك بأّن الطرف

2016) 

، إذ رفع المشتري دعوى على البائع ادعى فيها ان البضاعة غير مطابقة امام محكمة أليةيمكن اإلشارة إلى قضية ايط

إذ إنّه قام فقط بإبالغ البائع بأّن هناك عيوب تشوب . ولكنه لم يوضح طبيعة العيب الذي يشوب البضاعة. أليةفيجيفانو االيط

البضاعة. وعلى إثر ذلك بحثت المحكمة مسألة عبء إثبات عدم مطابقة البضاعة. ورأت ان هذه المسألة يجب البت فيها من 

فيينا. بعد النظر في نص  ( من اتفاقية7( من المادة )2خالل اللجوء للمبادئ العامة التي تستند عليها اتفاقية فيينا وفقا للفقرة )

( من اتفاقية فيينا، وجدت المحكمة ان من المبادئ العامة التي تستند عليها االتفاقية هي ان المدعي يجب ان يقدم 79المادة )

 ,"CLOUT Case 378“دليال يؤيد دعواه. وعليه قررت المحكمة ان المشتري يتحمل عبء إثبات عدم مطابقة البضاعة)

2000) 

 

 لثاني: المطلب ا

 سد النقص بالطرق الخارجية في اتفاقية فيينا

عند وجود فجوة خارجية فإنّه يجب سدها من خالل اللجوء إلى القانون المحلي الواجب التطبيق وفقا ألحكام القانون 

(. ومن Ferrari, 1994( من اتفاقية فيينا)7( من المادة )2الدولي الخاص المتعلق بتنازع القـوانين، وذلك وفقـا للفقرة )

الواضح ان اتفاقية فيينا لم تنظم مسألة تحديد القانون المحلي الواجب التطبيق في أحكامها، إذ اناطت االمر للقانون الدولي 

 (.Schlechtriem and Schwenzer, 2016الخاص )تنازع القوانين( )

من الفجوات الخارجية، منها ان واضعو االختالف في اآلراء بين الدول عند صياغة اتفاقية فيينا إلى تخلف عدد  أدى

 Schwenzer, Hachem) اتفاقية فيينا  لم يتمكنوا من تنظيم مسألة تحديد قيمة الفائدة وكذلك مسألة فترة التقادم لخرق العقد

and Kee, 2012.) 

معدل الفائدة، إذ أبرم يمكن اإلشارة إلى قضية بولندية لجأت فيها المحكمة العليا إلى القانون المحلي لحل مسألة تحديد 

البائع البولندي مع المشتري االلماني عقدا لبيع كمية من وقود فحم الكـوك. بعد إبرام العقد ارتفعت أسعار وقود فحم الكوك 

في االسواق العالمية. وعلى إثر ذلك امتنع البائع عن ارسال باقي كمية وقود الكوك بالسعر المتفق عليه في العقد. محتجا 

الحاصل في السوق. ونتيجة لذلك فسخ المشتري العقد، ورفع دعوى تعويض عن األضرار الناجمة عن مخالفة العقد  بالتغير

 ومعظمها يتألف من رد قيمة وقود فحم الكوك غير المسلم اعتبارا من تاريخ اشعار الفسخ.

تأخرة بما فيها التعويضات عن رأت المحكمة العليا في بولندا أّن المشتري يحق له تقاضي فائدة على المبالغ الم

اي مبلغ اخر متأخر عليه، أو  الطرفين الثمن أحد )اذا لم يدفع :( من اتفاقية فيينا التي تنصُّ على أنّه78األضرار وفقا للمادة )

قية ال يحق للطرف االخر تقاضي فوائد عليه...(. رأت المحكمة مع أّن هذه المادة تفرض التزاما بسداد الفائدة، فإّن االتفا

( من اتفاقية فيينا فإنّه يجب حسم مسألة تحديد نسبة 7( من المادة )2تحدد نسبة الفائدة. وخلصت المحكمة إلى أنّه وفقا للفقرة )

 الفائدة وفقا للقانون الواجب تطبيقه بحكم قواعد القانون الدولي الخاص السارية للمحكمة. 

(، ومن خالله حدّد القانون 1965يم بشأن القانون الدولي الخاص )وعليه لجأت المحكمة إلى القانون البولندي القد

ه قانونا محل عمل البائع. وحددت المحكمة  أدىالواجب التطبيق على العقد، و إلى تطبيق القانون المدني البولندي، بعدِّ

 (CLOUT Case 1306, 2008)  بموجبه معدل الفائدة
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د سعر الفائدة يقع خارج نطاق اتفاقية فيينا. أي أنّها تشكل فجوة من الواضح أّن المحكمة وجدت أّن مسألة تحدي

( من اتفاقية فيينا لجأت المحكمة العليا إلى القانون المحلي لسد الفجوة. بعد أن 7( من المادة )2خارجية. واستنادا إلى الفقرة )

ه عندما تكون هناك مسألة خارج نطاق االتفاقية ( من اتفاقية فيينا. وهكذا فإنّ 78وجدت استحقاق المشتري للفائدة وفقا للمادة )

 فإنّه يجب اللجوء إلى القانون المحلي. 

األطراف من  أحد ومن جهة اخرى فإّن من الحاالت التي تستوجب اللجوء إلى القانون المحلي أيضاً هي إذا كان

( من 92( من المادة )1ن االتفاقية وفقا للفقرة )الثالث مأو  الدول المتعاقدة التي أبدت تحفظها بأنّها ال تلتزم بالجزء الثاني

االنضمام، انها أو  االقرارأو  القبولأو  التصديقأو  )للدولة المتعاقدة ان تعلن، وقت التوقيع :اتفاقية فيينا التي تنصُّ على أنّه

ة(، فإنّه ال يمكن اللجوء للمبادئ انها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه االتفاقيأو  لن تلتزم بالجزء الثاني من هذه االتفاقية

ومن ثم فإّن   .(Schlechtriem and Butler, 2009العامة المستمدة من الجزء الذي ابدت الدولة المتعاقدة التحفظ عنه )

االقتصار على االلتزام بأحد الجزأين سيؤدي إلى حدوث نقص في األحكام التي تنظم جوانب عقد البيع الدولي، ومن ثم 

 (.2008النقص باللجوء إلى القانون المحلي الذي تحدده قواعد القانون الدولي الخاص )محمد، يكون سد 
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Abstract 

Throughout these papers I intend to expose that language like the other forms of social 

activity has to be appropriate to the speaker  using it. It also needs to be suitable for a 

particular situation and occasion according to the important social factors field, mode and 

tenor. This variability is a normal feature of language; for this reason we have not the right 

to blame any one since each established his language to satisfy the needs of his mind.  

Linguistically speaking, we can not study language without referring it to society which uses 

it since the study of language without referring it to society is to exclude the possibility of 

finding social explanations for the structures that are used. It also needs to be added that 

language is not a simple code used by all people in societies but it differs from a person to 

another, from a social class to another, from a region to another, an ethnic group to 

another. 

  It is through this paper that I will try to show and elucidate the contribution of some of 

these factors in language variability in speech community showing in the meantime the 

strong connection between language and society. 

Key words: language, Culture, Semiotics, Speech. 
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Introduction: 

Sociolinguistics as a branch of linguistics tends to study the ways in which language is 

integrated with human society. The topic of language variation and its relation to different 

factors (regional, social) belongs to this branch of linguistics. Thus, the study of variation is 

very interesting to know people’s origin through their speech community. 

 The word language can be defined as a system used by people to express their 

thoughts, emotions, feelings and ideas. We can not study language without referring it to 

society that uses it, where we live and there is no existence of society without language. 

That is to say language is part of society’s culture. 

Basically speaking, there is a strong correlation exists between society and language or 

between language organization and society. This relation reflects the attitudes of people 

toward other people including of course the cultural notms, context on the way language is 

used and the effect of any language use on society. 

Language variability shows that language plays a very important role in conveying 

information about the speaker and it has a social function in establishing and maintaining 

social relationship.3 

Sociologically speaking, society is divided into groups, each group is characterized by 

common interests and may have distinctive culture and institutions an as a result language 

creates society, it is language that brings people together. 

In addition to that, there is no society without the existence of language, but also there 

is no study of language without reference to its society. and aspects of linguistic behaviour 

are reflections of the fact that there is a close inter-relationship between language and 

society. 

 

Historical background 

It is obvious that the national and official language in Algeria is Arabic. However, if we 

listen to the Algerian daily speech in general, wedistinguish the use of other languages, 

especiallyFrench which is widely spread in the Algerian society. 

The French language is spoken by a large portion of the Algerian population. Many 

centuries go; Algeria witnessed the coming of different people with different cultures. 

In the sixteenth century, another domination of the Spanish one, aimed at colonizing 

some Algerian territories (Oran, Miliana, Tenes, Mostaghanem, Tlemcen…) which somehow 

influenced the daily speech of the Algerians and this continuous even in the present-day 

Algeria. For instance, in the region of Ghazaouat, near Tlemcen people say BOTé which 

means boat in Spanish4.  

But at that time the Turks, who reached theAlgerian coasts, in order to save the 

Algerians from the Spanishinvasion, brought with them the Turkish language and 

introducing some lexical terms. 

The Maghreb in general and Algeria in particular, knew an increasing political 

instability because of the multiple dynasties such as those of Phoenicians, The Byzantines 

bringing with them new popultations, regimes and languages. 

The social situation was made of different linguistic communities, theAlgerians have not lost 

their religion Islam which was deeply rooted in Algeria, and its Arabic language had to be 

preserved. 

                                                           
3
 Ana Huerta –Macias, code switching, bilingualism and illiteracy 1980. 

4 David Cristal (1999) the Cambridge encyclopedia of English language 
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  In 1830, the French people invaded Algeria to rule, takecontrol and colonize the 

country5. 

The French military authorities occupied Algeria and gradually introduced the French 

language that would disturb the linguistic structure of the Algerian Arabic-speaking 

country. 

Therefore, two communities were defeated, with which language did they communicate? 

Finally, what were the consequences of French on the Algerian community? 

Before French colonialism, Arabic, the language of Islam, established a linguistic 

harmony in Algeria, but the French language disorganized gradually the sociolinguistic 

situation of the Algerian people. 

Hence, the French policy imposed the use of French as the official language, this is 

why an important number of pedagogues were sent to Algeria in order to point education to 

implant the French language. 

The main objective of France was to replace slowly Arabic by French; In this respect 

The Duke of Rovigo says  (1832:)  

 “Le vrai prodige a opérer serait de remplacer peu a peu l’arabe par la langue Française …”6 

Although, the situation of the Algerians was made of two different linguistic 

communities, Arabic did not disappear and the great goal of France during the last years of 

colonization was total assimilation. In 1954, the Algerian people revolted against the French, 

and after a long armed struggle, Algeria obtained independence in 1962. However the 

consequences on more than a century of French domination were considerable on the daily 

speech of Algerians who use two languages and a certain tendency was created known as 

bilingualism. 

 It is clear that the association of these two languages is very interesting, seeing that 

French is an Indo-European language and Arabic a Semitic one, two quite different origins 

and completely divergent civilizations and cultures Arabo-Muslim VsChristiano European. 

The regular relationship between French users and Arabic ones, which existed during 

colonialism, and still exist nowadays, has been a strong linguistic impact. 

However, the coexistence of two different communities speaking two different 

languages allowing a direct communication with no respect of either the Arabic grammatical 

rules or the French ones7. 

The vocabulary of Algerian Arabic relies on many borrowed words from French 

language; these French words are used by the Algerian people in almost all kinds of their 

daily conversation. the borrowed words are accommodated phonologically and 

morphologically to the Algerian dialect. 

Some would say that we are not talking about the French vocabulary but about that of 

Algerian Arabic, but if we analyse such words, we will find them in different languages and 

mainly the French language. here are some French words that seem to be Arabic. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 David Cristal (1999) the Cambridge encyclopedia of English language 

6
 James M. Anderson (1991) the linguistic encyclopedia edited by Kristen Malmkjar.london and New York by rout ledge. 

7
 Tagmikhaled, the aspect of Algerian bilingualism, university of Tlemcen 2001-2002. 
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The study of the Algerian Arabic reveals the accommodation of French words at 

different linguistic levels. that is to say, some modifications are essential since the two 

languages diverge in their grammatical rules, phonemes and morphemes. 

On the morphological level, the French language has some consonants that do not 

exist in theArabic language, such as V and P, thus, these sounds are substituted by the 

nearest sounds in terms of articulation which are F and B, for instance the word 

Villagebecame Fillageand paquetbecame baki8 . 

 

Conclusion 

In Algeria, the French language was imposed as the official language of administration 

and the government during the colonial rule. It is obvious that after such a long period of 

time, the daily speech of Algerians became not only influenced but also dominated by the 

French language 

The Algerian bilingualism is the result of this historical process and geographically 

speaking, the spread of French was concentrated in the north of Algeria but this does not 

mean that all people in that area were inevitably bilingual. On the contrary, there are 

monolinguals, bilinguals and even trilingual those speakers mastering Arabic, French and 

Berber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 - Peter Trudgill (1974) sociolinguistics, an introduction to language and society.penguin books. 

Words in French                                                    Words in A.A 

Par-dessus                                                                        Bardso 

Batiment Batéma 

Trottoir   Trottoir 

Pilier Pili 

Lampe lamba 

Bicyclette Biciclita 

Banque   Banca 

Marché    Marché 

Terrain Terrain 

Table     Tabla 
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Abstract 

The study aimed at identifying the level of psychological security well as to identify the 

relationship and its relationship to some variables in Omani society in light of the Corona 

pandemic 19. And also identifies the differences in the level of feeling of psychological 

security according to the variable of gender, nature of work, and age. The sample of the 

study consisted of (311) of them (157) males and (154) females.      A questionnaire was 

applied to measure the level of feeling of psychological security, which included (20) items, 

distributed on two dimensions: the first dimension is satisfaction with life under the Corona 

pandemic and includes (10) items, and the second dimension psychological reassurance in 

light of the Corona pandemic and includes (10) paragraphs. The results of the study 

indicated that there is a high level of psychological security in the Omani society in light of 

the Corona Covid 19 pandemic. And the absence of statistically significant differences due to 

the gender variable and the age variable, while there were statistically significant differences 

in the variable nature of work for the benefit of employees. The study recommended the 

necessity of providing members of society with social and psychological skills that enhance 

positive feelings, and achieve their presence and their social and psychological interaction in 

light of the pandemic of Corona Coved 19 by employing workshops and divergent 

conferences using modern electronic technologies. 

Key words: Psychological, Corona, Socıety. 
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النفسي وعالقته ببعض المتغيرات في المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا مستوى الشعور باألمن 

 19كوفيد 

 
 سالم بن ناصر بن سعيد الكحالي

  ، سلطنة عمانالباحث

 
 خلفان بن سالم بن عبد هللا الكحالي 

 سلطنة عمان، جامعة صحار الباحث، 

 
 الملخص

وعالقته ببعض المتغيرات في المجتمع العماني في ظل هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الشعور باألمن النفسي 

. وكذلك تعّرف الفروق في مستوى  الشعور باألمن النفسي وفق متغير النوع االجتماعي، وطبيعة 19جائحة كورونا كوفيد 

مستوى  ( اإلناث. وتم تطبيق استبانة لقياس154( الذكور، و)157( منهم )311العمل، والعمر. وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة, موزعة على بعدين: البعد األول الرضا عن الحياة في ظل جائحة كورونا 20الشعور باألمن النفسي اشتملت على )

( فقرات. وأشارت نتائج 10( فقرات، والبعد الثاني الطمأنينة النفسية في ظل جائحة كورونا ويتضمن )10ويتضمن )

. وعدم 19ن النفسي لدى المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا كوفيد الدراسة إلى وجود مستوى عال في مستوى األم

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماعي، ومتغير العمر، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في 

الجتماعية والنفسية متغير طبيعة العمل لصالح الموظفين. وأوصت الدراسة بضرورة إكساب أفراد المجتمع المهارات ا

( بتوظيف الورش 19المعززة لمشاعر اإليجابية، وتحقيق وجودهم وتفاعلهم اجتماعيا ونفسيا في ظل جائحة كورونا كوفيد)

 والمؤتمرات التباعدية باستخدام التقنيات اإللكترونية الحديثة.

 .داللة إحصائية، جائحة كورونا، من النفسياأل: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

يرتبط األمن النفسي ارتباطا مباشر بحياة األفراد اليومية في مجتمعنا المعاصر لما يوفره من طمأنينة في النفوس، 

وسالمة التعامل وحسن التصرف, كما أن وجوده يعد من العوامل األساسية في حفظ اإلنسان ومجتمعه فال يمكن تصور 

مستقر األوضاع إذا لم تتوافر فيه سبل الطمأنينة، والعيش والرفاهية والتغلب وجود مجتمع مزدهر وقوي البنية التحتية  و

 (.2013على الجوائح واألوبئة, فوجود مجتمع سليم فيه داللة واضحة على وجود أفراد سليمين) خضر، 

ذا ما وأصبحت الحاجة لألمن النفسي من الحاجات النفسية الضرورية، واحتياجا أساسيا من احتياجات اإلنسان وه

( )عسيري، 2010(، ودراسة)خويطر، 2011(. ودراسة)فروجه، 2014أشارت إليه الدراسات مثل دراسة:)نعيسه، 

(. فشعور الفرد باألمن النفسي يجعله ينمو سويا فاعال في مجتمعه. ويتكيف مع ظروف الحياة التي أوجدتها جائحة 2003

ض لديه درجة القلق والخوف. ويعيش الناس حالة من القلق وعدم كورونا على مستوى حياته الشخصية واالجتماعية. وتنخف

على مستوى األفراد واألسر والمجتمعات في العالم كله، حيث اتخذت 19االستقرار النفسي في ظل جائحة كورونا كوفيد

 الدول إجراءات وتدابير احترازية للحد من انتشاره.

درجة األمن النفسي يؤدي إلى ارتفاع مستوى األداء ومعدالت وقد الحظ علماء النفس االجتماعي بأن االرتفاع في 

اإلنتاج. فالشعور باألمن النفسي يعتبر عامال مؤثرا في توافق الفرد وإدراكه لبيئته ولآلخرين، فمن يشعر باألمن النفسي 

أتي الدراسة الحالية (. وت2013يدرك بأن بيئته مشبعة لحاجاته ومعززة للعالقات االجتماعية الناجحة مع اآلخرين)خضر، 

 .19للبحث في مستوى الشعور النفسي وعالقته ببعض المتغيرات لدى المجتمع العماني في ظل هذه الجائحة كوفيد 

 

 مشكلة الدراسة:

تتأثر حياة الناس ومصالحهم بجائحة كورونا، فقد توقفت مناشط الحياة االجتماعية والتعليمية واالقتصادية، 

والمشاريع التطويرية، والخطط المستقبلية؛ حرصا من الجميع على حماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم من هذه الجائحة. 
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ماعيا ونفسيا؛ لذا تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على وشرع المختصون في دراسة هذه الجائحة علميا وصحيا واجت

 .19مستوى الشعور باألمن النفسي وعالقته ببعض المتغيرات في المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا كوفيد

والتي تتحدد في السؤال الرئيس اآلتي: ما مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني في ظل جائحة  

 (. وتتفرع منه األسئلة اآلتية:19كوفيد كورونا)

 ( ؟19ما مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا)كوفيد  - 1

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني في ظل جائحة  - 2

 جتماعي؟( تعزى لمتغير النوع اال19كورونا)كوفيد 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا - 3

 ( تعزى لمتغير طبيعة العمل ؟19)كوفيد 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا - 4

 ( تعزى لمتغير العمر؟19)كوفيد 

 

 أهداف الدراسة:

 .19التعرف على مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا كوفيد - 1

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني وفق متغير) النوع  - 2

 وطبيعة العمل، والعمر(.االجتماعي، 

 

 أهمية الدراسة:

 تتجلى أهمية الدراسة في اآلتي:

 . 19دراسة مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا كوفيد - 1

للبحث في  إثراء المكتبات العمانية والعربية بنتائج هذه الدراسة حيث تشكل تغذية راجعة للباحثين, وحافزا للدارسين - 2

 كيفية توظيف األمن النفسي في رفع معدالت المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية.

 تزويد المختصين وصانعي القرار بعدد من التوصيات والمقترحات لتعزيز األمن النفسي في المجتمع العماني. - 3

 

 حدود الدراسة:

 المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا.: مستوى الشعور باألمن النفسي في الحدود الموضوعة

 : اقتصرت الدراسة الحالية على محافظات سلطنة عمان. الحدود المكانية

 م.2021/  2020: اقتصر الدراسة الحالية على المجتمع العماني. عامالحدود البشرية والزمانية

 

 مصلحات الدراسة:

:"هو شعور الفرد بأنه محبوب ومتقبل من اآلخرين له مكان بينهم، ويدرك أن بيئته صديقة ودودة غير  األمن النفسي

 (.2009محبطة، يشعر فيها بندرة الخطر والتهديد والقلق")الشهري، 

 : الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خالل فقرات االستبانة المعدة لغرض الدراسة.التعريف اإلجرائي

هو نوع جديد من عائلة الفيروسات التاجية يتسبب في مجموعة من األمراض تتراوح بين  (:19س كورونا)كوفيد فيرو

عدوى الجهاز التنفسي الخفيفة، وااللتهاب الرئوي الحاد، ولم تسجل إصابات به في البشر من قبل, وظهرت أول حالة 

في مقاطعة هوبي، بجمهورية الصين الشعبية. وتشمل في مدينة ووهان،  2019ديسمبر  31لإلصابة بهذا الفيروس في 

 (. 2020األنواع األخرى المعروفة من فيروسات كورونا كال من فيروس سارس وفيروس ميرس)وزارة الصحة، 
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة

 أوال: األمن النفسي:

الل الخبرات التي يمر بها، والعوامل البيئية ينشأ األمن النفسي نتيجة تفاعل اإلنسان مع البيئة المحيطة من خ

( األمن النفسي 2009(. ويعرف )الشهري، 2002واالجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تؤثر في حياة الفرد) زيدني، 

ندرة أنه شعور الفرد بأنه محبوب متقبل من اآلخرين له مكان بينهم، يدرك أن بيئته صديقة ودودة غير محبطة، يشعر فيها ب

 الخطر والتهديد والقلق. 

: هو الطمأنينة النفسية أو االنفعالية وهو األمن الشخصي أو أمن كل فرد على حده، وهو حالة يكون واألمن النفسي

فيها إشباع الحاجات مضمونا وغير معرض للخطر، وهو محرك الفرد لتحقيق أمنه وترتبط الحاجة إلى األمن ارتباطا وثيقا 

( األمن النفسي بأنة مفهوم معقد نظرا لتأثره بالتغيرات 1995(. ويعرف)جبر، 1989على البقاء) زهران،  بغريزة المحافظة

التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية السريعة والمتالحقة في حياة اإلنسان خاصة في الفترة المعاصرة، لذلك فدرجة شعور 

االجتماعية ومدى إشباعه لدوافعه األولية والثانوية؛ لذا فإن األمن المرء باألمن النفسي ترتبط بحالته الصحية وعالقاته 

 النفسي يتكون من جانبيين هما: 

يتمثل في عملية التوافق النفسي مع الذات أي قدرة المرء على حل الصراعات التي تواجهه وتحمل األزمات  داخلي: -

 والحرمان. 

: يتمثل في عملية التكيف االجتماعي، بمعنى قدرة المرء على التالؤم مع البيئة الخارجية والتوفيق بين المطالب خارجي -

 الغريزية والعالم الخارجي واألنا األعلى. 

( إلى أن إشباع الحاجة إلى األمن والطمأنينة في جميع مراحل الحياة ضروري للنمو 1986ويشير )محمد؛ مرسي، 

النفسي السوي والتمتع بالصحة النفسية؛ فقد تبين في دراسات كثيرة أن األشخاص اآلمنين متفائلون، سعداء، متوافقون مع 

ينما األشخاص غير اآلمنين قلقين متشائمين، معرضين لالنحرافات مجتمعهم، مبدعون في أعمالهم، ناجحون في حياتهم، ب

 النفسية واألمراض السيكوسوماتية. 

( أن الحاجة إلى األمن النفسي تعتبر من أهم الحاجات النفسية ومن أهم دوافع السلوك، 2003ويري )الخضري، 

عمرية المختلفة من الطفولة وحتى آخر لحظات في والتي تنشأ منذ اللحظات األولى في حياة الفرد، وتستمر عبر المراحل ال

حياة الفرد، وأن الفرد بحاجة ماسة لعقيدة دينية صلبة يستمد منها الشعور باألمن عبر تلك المراحل، وال تنحصر الحاجة إلى 

حاجة إلى األمن في الجانب المادي فقط بل تتعداه إلى الجوانب المعنوية )من حرية شخصية، وفكرية( كما أن اإلنسان ب

 األمن في شتى أماكن تواجده في البيت، والعمل، والمدرسة. 

 

 : عوامل األمن النفسي وفقدانه

الشعور بالحب مقابل الحرمان من الحب: فالشعور بالحب يلعب دورا كبيرا في نشأة شخصية اإلنسان وفي تشكيل  - 1

مفهوم الذات لدية، وبالتالي في شعوره باألمن النفسي بحيث يؤدي إحباط الحاجة إلى الحب إلى تدهور الحالة النفسية 

 (. 2001والجسمية لإلنسان)عثمان، 

همال والنبذ: فالقبول الذي يمنحه األبوان البنهما يعد غذاء ضروريا لنموه النفسي، فهو بحاجة إلى أن القبول مقابل اإل - 2

يشعر باألمن النفسي الذي ينتج عن شعور بالحب والقبول وإال فإنه لن يصبح ناضجا، كذلك حسن التوافق من الناحية 

مقاطعته وخصامه إلى شعوره بانعدام األمن النفسي والطمأنينة الوجدانية، بحيث يؤدي رفضه وعدم تقبله أو نبذه أو إهماله و

 (. 2001مما ينمي لديه الشعور العدائي نحو العالم من حوله )مختار، 

االستقرار العائلي مقابل عدم االستقرار العائلي: إن استقرار العائلي يؤدي إلى شعور المراهق باألمن النفسي، فكلما  - 3

 لتي يعيش فيها ثابتة ترحب به ساعد ذلك على نموه وتوافقه مع البيئة. كانت البيئة العائلية ا

 

 

 

 

 :النظريات المفسرة لألمن النفسي
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 تناولت عدد من النظريات األمن النفسي وربطت تفسيره بعده عوامل، ومن تلك النظريات: 

المدرسة النفسية االجتماعية(: حيث تشير كارين هورني إلى أن شعور  –نظرية كارين هورني ) نظرية التحليل النفسي   -1

الفرد باألمن النفسي يتوقف في الدرجة األولى على)عالقة الطفل بوالديه( منذ اللحظات األولى في حياته، ويمكن أن يحدث 

في إبداء عطفا حقيقيا، ودفئا نحو الطفل، وبالتالي يشبعان حاجته إلى األمن، وأن أمران في هذه العالقة: أن يقوم الوالدان 

يبدي الوالدان عدم المباالة بل وعداء لدرجة الكراهية نحو الطفل وبالتالي يحبطان حاجته لألمن. فالظروف األولى تؤدي إلى 

ورني أن أصول السلوك العصابي ينشأ نتيجة النمو السوي، بينما الظروف الثانية تؤدي إلى النمو العصابي حيث ترى ه

 (. 1995لعدم نمو الطفل في جو أسري ينعم فيه بالدفء والحب من خالل عالقته بوالديه )جابر، 

علم النفس الفردي(. حيث تركز نظرية آدلر على المحددات االجتماعية  –نظرية الفرد آدلر ) نظرية التحليل النفسي  - 2

وجية للسلوك، وأن الفرد يتجه لتحقيق غايات محددة تتمثل في التخلص من النقص والسعي نحو أكثر من المظاهر البيول

 (. 1999الكمال الذي يجعل اإلنسان يشعر بالسعادة والطمأنينة ) العزة؛ عبد الهادي، 

ذ الوالدة نتيجة ويرى آدلر أن عدم شعور الفرد باألمن والطمأنينة ينشأ نتيجة للشعور بالدونية والتحقير الذي ينشأ من

لمشاعر القصور العضوي أو المعنوي؛ مما يدفعه للقيام بتعويض ذلك القصور إيجابيا)يبذل المزيد من الجهد من أجل 

الوصول إلى أعلى طموح(، أو سلبيا)باتخاذ أنماط سلوكية تأخذ شكال من العنف والتطرف الذي ال يقبله المجتمع مما يزيد 

(. وكما يشير آدلر إلى أن الشعور 2000هذه الظاهرة ) بالتعويض النفسي الزائد( )جبل، من حدة القلق لديه(، وتعرف 

بانعدام األمن يعود إلى نوع التربية التي يتلقاها الطفل في أسرته في مرحلة الطفولة والتي تؤثر في نشأة القلق النفسي )آغا، 

1988 .) 

( أن آدلر اعتبر سعي الفرد لتحقيق األمن النفسي ناشئ عن الشعور بالدونية والقصور، 2003ويرى)الخضري، 

وأشار إلى مدى تأثير نوع التربية التي يتلقاها الفرد على شعوره باألمن، وأن تحقيق األمن النفسي يتوقف على قدرة 

لى أن األمن النفسي يختلف من شخص إلى آخر ويتأثر بصورة الشخص بالتكيف مع الذات ومع البيئة المحيطة، وهذا يدل ع

 كبيرة بالبيئة المحيطة والظروف االجتماعية والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، وعلى نوعية التربية األسرية والمدرسية. 

 

 : المشكالت التي تؤثر على الشعور باألمن النفسي

عدم اإلحساس باألمن ظاهرتان موجودتان لدى اإلنسان منذ ( أن الخوف و1998( و)جمال، 2003ترى )حنون، 

وجوده على سطح األرض، فاإلنسان يخاف ويفزع من الظواهر الطبيعية غير المفهومة له، فكلما زاد المجتمع تعقيدا 

كن ظهرت ظهرت مشكالت جديدة تهدد أمن اإلنسان النفسي. فلم تعد الظواهر الطبيعية وحدها هي التي تهدد أمن األفراد ول

سرقة (، وكثرت الضغوط على اإلنسان، مما أدى ظهور االحتراق النفسي  –اغتصاب  –الجرائم بمختلف أنواعها ) قتل 

والذي يشعر عندها الفرد بفقدان األمل والتعاسة. لذا فتحرر اإلنسان من الخوف وإشباع حاجاته إلى األمن يجعل الفرد حرا 

 مجتمعة المحلي، ووطنه، والعالم. قادرا على اإلسهام في تنمية ذاته و

، 19مما سبق يتضح لدى الباحثين أن هذه الظروف واألحاسيس تولدت لدى األفراد في ظل جائحة كورونا كوفيد

حيث حرص األفراد على التزود بالحاجات األساسية للحياة، وتغيرت الممارسات الحياة من خالل إغالق المؤسسات 

، وساد نمط الحياة التباعدي حفاظا على صحة األفراد؛ وتجنبا لإلصابة بفيروس كورونا. والمصالح االجتماعية والشخصية

( أن من بينها: االجتماعية، والتربوية، والثقافية، واالقتصادية، 2002وتتعدد أبعاد األمن النفسي ويذكر)زهران، 

اته الجسمية والفسيولوجية، والعدل، والحرية، والعسكرية، والنفسية. ويكون اإلنسان آمنا حين تتوافر له الطمأنينة على حاج

والمساواة، والكرامة، وبغير هذا األمن يظل  اإلنسان قلقا، ضاال، خائفا، ال يستقر على األرض، وال يطمئن إلى حياة ال 

 سيما في ظل الظروف التي أوجدتها هذه الجائحة.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة العربية واألجنبية 

تنوعت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت دراسة الشعور باألمن النفسي، ويعرض لكم هذا الفصل  الدراسات 

ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة الحالية. وقد ساهمت في تعزيز ودعم الدراسة من خالل استقصائها وتحديد أدواتها 

لمقترحات. وروعي في ترتيبها التسلسل الزمني وفق قسمين دراسات ومنهجيتها وتفسير النتائج وصياغة التوصيات وا

 .عربية، ودراسات أجنبية

 أوال: الدراسات العربية:

( إلى تحديد الفروق بين الذكور واإلناث في الطمأنينة االنفعالية لدى طلبة الجامعة. 2017هدفت دراسة )حليم، 

وتحديد الفروق في التوافق االجتماعي. وكذلك التعرف على العالقة بين الطمأنينة االنفعالية والتوافق االجتماعي والضغوط 

طالب وطالبة. وطبق عليهم مقياس الطمأنينة االنفعالية ومقياس التوافق  (435األكاديمية. وتكونت عينة الدراسة من ) 

االجتماعي من إعداد الباحثة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط موجب دال بين الطمأنينة االنفعالية والتوافق 

 االجتماعي. ووجود ارتباط سالب دال بين الطمأنينة االنفعالية والضغوط األكاديمية. 

( إلى التعرف على األمن النفسي وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى عينة 2009وهدفت دراسة )جاسم؛ خليل، 

من طلبة المرحلة اإلعدادية )الصفين الخامس والسادس اإلعدادي بفرعيهما العلمي واألدبي( في مركز محافظة بغداد 

طالبة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية موزعين وفق ( طالب و1500الرصافة األولى. وتكونت عينة الدراسة من )

متغير الجنس والتخصص الدراسي. وطبق عليهم مقياسين األول لألمن النفسي، والثاني للشعور بالوحدة النفسية من إعداد 

فسي، ومستوى الباحثين. وأظهرت النتائج أن طلبة المرحلة اإلعدادية أظهروا مستوى عال من ضعف الشعور باألمن الن

عال من الشعور بالوحدة النفسية. ولم توجد فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث والتخصص الدراسي في الشعور باألمن 

 النفسي والشعور بالوحدة النفسية. وأوجدت عالقة ارتباطيه سالبه دالة بين الشعور باألمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية.

( فهدفت إلى الكشف عن عالقة األمن النفسي بالصالبة النفسية لدى المراهقين ذوي 2009وأما دراسة )الهادي، 

( طالب وطالبة. وطبق عليهم مقياس 180اإلعاقة السمعية والكشف عن أبعاد األمن النفسي. وتكونت عينة الدراسة من )

راسة إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة األمن النفسي إعداد الباحثة ومقياس الصالبة النفسية إعداد الباحثة وتوصلت الد

بين درجات الشعور باألمن النفسي ودرجات الصالبة النفسية لدى المراهقين. ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

درجات األمن النفسي لدى المراهقين تعزى لمتغير النوع االجتماعي ومقر اإلقامة. تتصف أبعاد األمن النفسي بالصالبة 

 سية لدى المراهقين ذوي اإلعاقة السمعية. النف

( والتي هدفت إلى التعرف على مستوى األمن النفسي لدى طالبات كلية التربية 2008وفي دراسة )قاسم؛ سلطان، 

( طالبة. 45للبنات، وتعرف الفروق في مستوى األمن النفسي بحسب التخصص الدراسي. وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة موزعة على خمسة 46م الذي تكون من )1997ألمن النفسي للتل، شادية، وعصام أبو بكرة وطبق عليهم مقياس ا

مجاالت هي: الشعور باألمن في الجماعة، الراحة النفسية والجسمية، تقبل اآلخرين، الرضا والقناعة، واالستقرار النفسي. 

في الشعور باألمن النفسي. وجود فروق ذات داللة في وأظهرت النتائج أن طالبات الكلية يتمتعن بدرجة أعلى من المتوسط 

مستوى األمن النفسي تعزى لمتغير التخصص الدراسي لصالح قسم التربية اإلسالمية. وأوصى الدراسة بتدعيم األمن 

 النفسي في سلوك الطالبات وإقامة الندوات والحلقات الدراسية للتأكيد على األمن النفسي. 

( إلى التعرف على الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة 2005وسعت دراسة )اقرع، 

( طالب وطالبة. واستخدم الباحث مقياس ماسلو للشعور باألمن النفسي. 1002النجاح الوطنية، وتكونت عينة الدراسة من )

( 49.9ان منخفضا وحصل على نسبة)وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبة الجامعة ك

%. ولم تجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبة الجامعة تعزى لمتغير الجنس، الكلية، 

 مكان السكن، المعدل التراكمي، والمستوى التعليمي. 

سي لدى عينة من تالميذ المدرسة ( فهدفت إلى بحث إساءة المعاملة واألمن النف2004أما دراسة )عبد الحميد، 

( تلميذا وتلميذة. وطبق عليهم مقياس األمن النفسي، ومقياس 331االبتدائية الحكومية والخاصة. وتكونت عينة الدراسة من )

لسوء المعاملة من إعداد الباحث. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة بين سوء المعاملة واألمن النفسي. وتوجد فروق 

داللة إحصائية بين المدارس الحكومية والخاصة في األمن النفسي لصالح المدارس الحكومية. وتوجد عالقة دالة ذات 

 إحصائية بين المستوى الدراسي ومستوى الشعور باألمن النفسي. 
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معة ( إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين االغتراب واألمن النفسي لدى طلبة جا2004وهدفت دراسة )العقيلي، 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرياض، والكشف عن الفروق وفق متغير العمر، والصف الدراسي، ونوع السكن، 

( طالب وطالبة. وطبق عليهم مقياس 517والحالة االجتماعية، والتخصص األكاديمي. وتكونت عينة الدراسة من )

(. وأظهرت نتائج 1993لطمأنينة النفسية إعداد فهد الدليم وآخرين )(، ومقياس ا1989االغتراب النفسي إعداد سميرة أبكر)

الدراسة وجود عالقة ارتباطيه متوسطة بين االغتراب والطمأنينة النفسية لدى الطلبة فكلما زادت الطمأنينة النفسية قل 

الدراسي. ولم توجد فروق الشعور باالغتراب.ووجدت فروق ذات داللة في الشعور بالطمأنينة تعزى لمتغير الكلية والصف 

 ذات داللة في الشعور بالطمأنينة النفسية تعزى لمتغير نوع السكن، الحالة االجتماعية، العمر، التخصص األكاديمي.

( فسعت إلى تحديد العالقة بين مدى مشاركة الطالب في األنشطة ودرجة شعورهم 2004أما دراسة )العنزي، 

والكشف عن الفروق في درجة الشعور باألمن النفسي واالجتماعي بين الطالب  باألمن النفسي واالجتماعي المدرسي.

( طالب. وطبق عليهم استمارة الوضع 240المشاركين في األنشطة وغير المشاركين. وتكونت عينة الدراسة من )

لدراسة إلى وجود فروق االجتماعي لألسرة، استبيان األمن النفسي، استبيان األمن االجتماعي المدرسي. وقد توصلت نتائج ا

ذات داللة بين الطالب المشاركين في النشاط الطالبي وغير المشاركين في مستوى األمن النفسي واألمن االجتماعي 

الصالح الطالب المشاركين. ووجدت فروق في جميع األنشطة الديني، الثقافي، االجتماعي العلمي، الرياضي، الكشفي في 

 لطالب المشاركين. مستوى األمن النفسي لصالح ا

( إلى التعرف على مستوى األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف الطبية 2003وهدفت دراسة )الخضري، 

وعالقته ببعض سمات الشخصية وااللتزام الديني، وقوة األنا والحالة االجتماعية وسنوات الخبرة، وعدد أفراد األسرة. 

عاملين. وطبق عليهم اختبار األمن النفسي، واختبار االلتزام الديني، واختبار قوة ( من ال123وتكونت عينة الدراسة من )

األنا. وتوصلت النتائج إلى وجود مستوى متوسط من األمن النفسي. ووجود عالقة ارتباطيه موجبة بين األمن النفسي 

مستوى األمن النفسي تعزى لمتغير الحالة  وااللتزام الديني، وكذلك بين األمن النفسي وقوة األنا. ووجود داللة إحصائية في

االجتماعية لصالح المتزوجين. وال توجد فروق ذات داللة في مستوى األمن النفسي تعزى لمتغير الخبرة. ووجود فروق 

 ( أفراد. 10-5ذات داللة تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة لصالح األسر المتوسطة )

 ثانيا: الدراسات األجنبية: 

إلى التعرف على العالقة بين استجابة عينة  Wilkinson & cook, 2016) ويلكنسون و كوك ) هدفت دراسة

المراهقين للضغوط في حالة عدم توافر الطمأنينة االنفعالية لديهم، وتعرف الفروق في مستوى شعورهم بالطمأنينة االنفعالية 

راهقين. طبق عليهم مقياس الطمأنينة االنفعالية ( من الم100وفق متغير النوع االجتماعي. وتكونت عينة البحث من )

ومقياس للضغوط األكاديمية. وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة داله إحصائية بين الطمأنينة االنفعالية وزيادة 

 مستوى الضغوط األكاديمية. وعدم وجود فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث في مستوى الطمأنينة االنفعالية.

( فتهدف إلى التعرف على العوامل التي تتأثر باألمن An Lijuan etal., 2004 أما دراسة آن ليجوان وآخرون )

( طالبة وطالبة بالصف الثاني ثانوي. 545النفسي لطالب المدارس الثانوية، وقد أجريت الدراسة على عينة تكونت من )

فروق بين الطالب الذين عاشوا في أسر بها طفل واحد واألسر  وطبق عليهم مقياس األمن النفسي. وأظهرت النتائج وجود

التي يوجد بها أكثر من طفل في األمن النفسي. ووجود فروق بين الطالب من نفس البلد والطالب المغتربين في األمن 

 النفسي. ووجود فروق بين الجنسين في األمن النفسي.

( إلى التعرف على العالقة بين عدم االستقرار Forman, Davies, 2005وهدفت دراسة فورمان وديفيس )

( مراهق. وطبق عليهم تقارير 220األسري واألداء النفسي للمراهق وشعوره باألمن النفسي، وتكونت عينة الدراسة من )

مقدمي الرعاية ونماذج أسرية لألمن االنفعالي. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين عدم االستقرار 

األسري وتعرض المراهقين للمشكالت النفسية من خالل إحساسهم بانعدام األمن النفسي من األسرة. ووجود ارتباط سلبي 

 بين عدم االستقرار األسري والصعوبات الوالدية والمستويات المنخفضة لألمن النفسي المدركة في األسرة.

هدفت إلى التعرف على عالقة األمن النفسي لألطفال ( التي  Kerns, etal, 2001وبينت دراسة كيرنز وآخرون )

( 76في مرحلة ما قبل المراهقة وشعورهم بالوحدة النفسية في مرحلة المراهقة، وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من )

أن  طفل وطفلة في الصف الخامس. وطبق عليهم مقياس الشعور باألمن النفسي والوحدة النفسية. وأظهرت نتائج الدراسة

 األطفال الذين يشعرون باألمن النفسي كانوا أكثر تحكما في الضغوط ولديهم نظرة إيجابية نحو ذواتهم واآلخرين والعالم.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

تضمنت الدراسات السابقة التي تم تحليلها واالستفادة منها عددا من المتغيرات المرتبطة باألمن النفسي ومنها: النوع 

الجتماعي، الوحدة النفسية، الصالبة النفسية، سنوات الخبرة، والتخصص الدراسي، المعدل التراكمي، الكلية، المستوى ا

(، ودراسة ويلكنسون و كوك                   2017التعليمي، الحالة االجتماعية، الترتيب األسري ومن تلك الدراسات: دراسة )حليم، 

( (Wilkinson &  cook, 2016،  ،(، ودراسة آن ليجوان وآخرون   )2009ودراسة)جاسم؛ خليلAn Lijuan etal, 

 (.2004(، ودراسة )عبد الحميد، 2004

استهدفت الدراسات السابقة مجتمعات متنوعة فتعددت العينات فمنها: طبقت على طلبة الجامعات والكليات مثل: 

وبعضها استهدفت طلبة المدارس ومنها دراسة:آن ليجوان  (،2004(، )العقيلي، 2008(، )قاسم؛ سلطان، 2009)الهادي، 

 (.Kerns, etal, 2001(، كيرنز وآخرون )2004(، )العنزي، An Lijuan etal, 2004وآخرون )

واستخدمت الدراسات السابقة أدوات تم تصميم معظمها وفق المتغيرات وظروف العينة، مع االهتمام بالخصائص 

 ,Wilkinson &  cook) (، ويلكنسون و كوك )2009(، )جاسم، 2017ت كدراسة: )حليم، السيكومترية. مثل: االستبانا

(،  ومنها استخدمت أدوات معدة ومطبقة مسبقا كدراسة: )قاسم؛ Forman, Davies, 2005، فورمان وديفيس )2016

ك األدوات في إعداد (. واستفاد الباحثان من تل2004(، )العنزي، 2004(، )العقيلي، 2005(، )أقرع، 2008سلطان، 

 وتصميم أداة الدراسة الحالية وتحقيق الخصائص السيكومترية.

وتنوعت نتائج الدراسات السابقة فأشارت بعض الدراسات إلى وجود مستوى منخفض للشعور باألمن النفسي مثل 

(. Forman, Davies, 2005(، ودراسة فورمان وديفيس )2005(، ودراسة )أقرع، 2009دراسة: )جاسم؛ خليل، 

(. وأشارت بعضها إلى وجود 2003وبعض منها وجدت مستوى متوسط للشعور باألمن النفسي ومنها: دراسة )الخضري، 

 (.2008مستوى عال للشعور باألمن النفسي مثل دراسة: )قاسم؛ سلطان، 

سنوات الخبرة، أما من حيث الفروق فمنها أوجدت فروقا ذات داللة إحصائية  تعزى لمتغير النوع االجتماعي، و 

 An(، آن ليجوان وآخرون )2008والتخصص األكاديمي والدراسي، الكلية، الصف الدراسي مثل دراسة: )قاسم؛ سلطان، 

Lijuan etal, 2004 ،وبعض الدراسات لم توجد فروقا ذات داللة إحصائية في المتغيرات 2004( ودراسة)العقيلي .)

(، ودراسة 2009، ودراسة )جاسم؛ خليل، Wilkinson &  cook, 2016) المذكورة مثل دراسة: ويلكنسون و كوك )

 (. 2003(، ودراسة )الخضري، 2009)الهادي، 

وتمت االستفادة بعد االطالع على الدراسات السابقة وتحليلها في إعداد منهجية الدراسة الحالية، وتصميم االستبانة 

حصائية. وربط نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة وتفسيرها وفق التي تم تطبيقها، وفي اختيار العينة واألساليب اإل

في السلطنة، واستنتاج عدد من  19اآلثار النفسية واالجتماعية التي أثرت على حياة األفراد في ظل جائحة كورونا كوفيد 

. وكذلك دعم اإلجراءات التوصيات والمقترحات لتعزيز حماية الناس وتكيفهم مع طبيعة الحياة في مثل هذه الظروف

والتدابير الموجهة لحماية الناس والمحافظة على سالمتهم. والمشاركة الفاعلة في تحمل المسؤولية المجتمعية وتوعية الناس 

بخطورة فيروس كورونا وسبل الحماية والمحافظة على الصحة العامة على المستوى العائلي والمجتمعي وعلى مستوى 

 السلطنة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

78  

 

www.ijherjournal.com 

 

 الفصل الرابع

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات التي تساعد على الكشف عن مستوى الشعور 

وعالقته ببعض المتغيرات. من خالل األسئلة  19باألمن النفسي لدى أفراد المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا كوفيد 

 لعينة الدراسة، وأهداف الدراسة الحالية. الموجهة

 

  :أوال: مجتمع وعينة الدراسة

( 154( فرد منهم )311تكون مجتمع الدراسة من المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان، وتكونت عينة الدراسة الفعلية من )

 ( ذكور، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية. 157إناث و)

 

 ثانيا: أداة الدراسة:

االطالع على األدبيات والدراسات السابقة في مجال األمن النفسي والمتغيرات المرتبطة به،  تم إعداد وتصميم بعد 

 ,Wilkinson & cook) (، ويلكنسون وكوك)2017استبانه الدراسة الحالية اعتمادا على الدراسات ومنها دراسة: )حليم، 

(. وبعد التحكيم تم تطبيق االستبانة Lijuan etal., 2004) (، ودراسة آن ليجوان وآخرون2009، )جاسم؛ خليل، 2016

. وتشتمل االستبانة على 19للوقوف على مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا كوفيد 

والبعد الثاني ( فقرات، 10( فقرة. توزعت على بعدين: البعد األول الرضا عن الحياة في ظل جائحة كورونا ويتضمن )20)

( فقرات،. وتتم االستجابة عليها باختيار بديل من البدائل الخمسة 10الطمأنينة النفسية في ظل جائحة كورونا ويتضمن )

 المحددة أمام كل فقرة وهي: )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.

 

 صدق األداة:

لحالية، صدق األداة فقد تم عرضها على عدد  من المختصين في علم تحقيقا للخصائص السيكومترية في الدراسة ا

النفس واللغة العربية؛ للتأكد من مالءمتها لعينة الدراسة، وسالمتها اللغوية. وبعد مناقشتها وتعديلها وفق المالحظات وآراء 

تم حسابه بمعامل ألفا كرونباخ حيث كان  المحكمين. تم إعدادها بصورتها النهائية التي طبقت على العينة. أما ثبات األداة فقد

 .( وهو معامل جيد ومناسب للدراسة.903معدل الثبات الكلي لألداة هو )

 

 تطبيق أداة الدراسة:

بعد إعداد االستبانة بصورتها النهائية, شرع الباحثان في تطبيق الدراسة على العينة إلكترونيا, وتم تقديم شرح 

 رص على المشاركة وتقديم االستجابات المناسبة. إلجراءات التطبيق, وأهمية الح

 

 األساليب اإلحصائية:

 استخدمت الدراسة الحالية الوسائل اإلحصائية اآلتية:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.  - 1

 االختبار التائي لمجموعتين مستقلتين لتعرف الفروق بين متغيرات الدراسة الحالية. - 2

 ( لتحديد الفروق وداللتها اإلحصائية.ANOVAتحليل التباين األحادي )  - 3
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيرها

 :أوال: السؤال األول

("؟ ولإلجابة عن السؤال 19" ما مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني في ظل جائحة كورونا)كوفيد  

األول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع 

بين مستوى الشعور باألمن النفسي من خالل استجابة أفراد ( ي2(. والجدول)19العماني في ظل جائحة كورونا)كوفيد 

( لتصنيف وترتيب مستوى الشعور باألمن النفسي حسب 1العينة. وقد استخدم الباحثان المعيار المشار إليه في الجدول )

: )مستوى استجابات أفراد العينة، حيث يبين التقدير الخماسي الذي توزعت عليه االستجابات وفق المستويات المحددة

منخفض جدا، مستوى منخفض، مستوى متوسط، مستوى عال، مستوى عال جدا(. ويستخدم هذا المعيار في كثير من 

 الدراسات واألبحاث العلمية؛ ليساعد على تفسير النتائج وتوجيهها حسب األهداف واألسئلة البحثية.

 ستويات المقياسالتقدير الخماسي الستجابات عينة الدراسة موزعة على م (1الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة حول مستوى الشعور باألمن النفسي وترتيب  (2جدول )

 األبعاد

نتائج تحليل استجابات أفراد العينة حول مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني، ويتضح أن  (2يعرض الجدول)

 .( 385 –. 422(، واالنحرافات المعيارية )4.075 – 4.113المتوسطات الحسابية تراوحت بين    )

( فإن هذه القيم تقع عند مستوى عال. مما يؤكد وجود مستوى عال للشعور باألمن النفسي 1وبالرجوع إلى الجدول )

لدى المجتمع العماني ويعزو الباحثان ذلك إلى الجهود التي تبذلها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات 

والتي تشكلت بأوامر سامية من لدن جاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد  ،19الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 

سلطان عمان حرصا منه على سالمة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، فجميع الجهات تتلقى التوجيهات وتتابع 

ألساسية والضرورية لحياة تنفيذها على مستوى المحافظات والواليات واألسر واألفراد في المجتمع؛ لتوفير االحتياجات ا

 المستويات المدى مقياس الوعي م

 التقدير

 مستوى منخفض جدا 1.79 - 1.00 قليلة جدا 1

 مستوى منخفض 2.59 – 1.80 قليلة 2

 مستوى متوسط 3.39 - 2.60 متوسطة 3

 مستوى عال 4.19 – 3.40 عالية 4

 مستوى عال جدا 5.00 – 4.20 عالية جدا 5

  األبعاد م
 المتوسط  الحسابي العدد

 االنحراف المعياري

ترتيب 

 األبعاد

 األول )الرضا عن الحياة في ظل جائحة كورونا(.    1
311 4.075 385. 2 

 الثاني )الطمأنينة النفسية في ظل جائحة كورونا(    2
311 4.151 422. 1 

  .355 4.113 311 المجموع

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

80  

 

www.ijherjournal.com 

 

األفراد، والمحافظة على سالمتهم، وحمايتهم من اإلصابة بهذا الفيروس والذي انعكس على حياة األفراد وشعورهم باألمن 

 النفسي، هذا ما يؤكد وجود مستوى عال للشعور باألمن النفسي لدى المواطن العماني. 

( حيث أشارت إلى أن طالبات الكلية يتمتعن بدرجة 2008سلطان، وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة: )قاسم؛ 

( التي أوضحت وجود مستوى متوسط من األمن 2003أعلى من المتوسط في الشعور باألمن النفسي. ودراسة)الخضري، 

مان (، ودراسة فور2005(، ودراسة )أقرع، 2009النفسي لدى أفراد العينة. واختلفت النتيجة مع دراسة)جاسم؛ خليل، 

( التي توصلت إلى وجود مستوى منخفض من األمن النفسي لدى أفرد العينة. وهذا Forman, Davies, 2005وديفيس )

التباين واالختالف في النتائج يعزز ويدعم نتيجة الدراسة الحالية التي أشارت إلى وجود مستوى عال من الشعور باألمن 

فراد العينة، حيث إن اختالف الظروف وثقافة المجتمع، واآلثار المترتبة من النفسي في المجتمع العماني من خالل استجابة أ

جائحة كورونا عوامل تؤثر في مستوى الشعور لدى األفراد. فانعكست االهتمامات وسبل الرعاية، واإلجراءات االحترازية 

 مستوى عال من األمن النفسيالموجهة لألفراد في المجتمع في مستوى الشعور لديهم فتولدت قناعات واتجاهات بوجود 

 وهذا ما أشارت إليه النتائج.

ويالحظ من الجدول السابق ترتيب أبعاد األمن النفسي حسب استجابات أفراد العينة حيث جاء البعد الثاني )الرضا 

.( وهذا 422( واالنحراف المعياري )4.151عن الحياة في ظل جائحة كورونا( في الترتيب األول فكان المتوسط الحسابي )

يشير إلى التفاعل اإليجابي الوطني بين المواطن العماني والحكومة في الممارسات الحياتية المجتمعية. حيث إن المسؤولية 

االجتماعية والدور الفاعل لدى المواطن في المواقف االجتماعية المهمة واضح. وال شك أيضا بأن دور  الشعائر الدينية في 

الشخصية التي يتسم بها العمانيون. وأيضا الجهود التي يبذلها المسؤولون في رعاية المواطنين القبول والرضا من السمات 

وحمايتهم ترفع من مستوى الرضا عن الحياة، وكذلك تسهيل الخدمات وسهولة اإلجراءات فيما يتعلق بالخدمات األساسية 

الحياة وأنشطتها الصحية، واالجتماعية،  التي يحتاجها اإلنسان في عالقته وممارساته اليومية في جميع مجاالت

 واالقتصادية، والتعليمية وغيرها.

( واالنحراف 4.075وجاء البعد األول )الطمأنينة النفسية في ظل جائحة كورونا( في الترتيب الثاني بمتوسط )

والجهود المبذولة محل  .( وتوضح هذه النتيجة األثر الفعلي للرضا عن الحياة حيث إن المسؤولية الوطنية385المعياري )

تقدير وتفاعل في حياة الناس، فهي تنعكس في سلوكهم وحياتهم األمر الذي زاد من الطمأنينة النفسية لديهم في أصعب 

 (، ترتيب فقرات االستبانة حسب استجابات العينة، وفق األبعاد.4(، )3الظروف. وتعرض الجداول )

يبين ترتيب فقرات االستبانة وفق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة في البعد  (3جدول ) 

 األول)الرضا عن الحياة في ظل جائحة كورونا(

ترتيب  ت

الفقرا

 ت

 المتوسط  

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 العدد الفقرات

 .6628 4.324 311 أتقبل التوجيهات الداعية إلى المحافظة على نفسي من فيروس كورونا. 5 1

 1.191 3.012 311 أثق في قدرتي على حماية نفسي وأسرتي من هذه الجائحة. 10 2

 .4796 4.768 311 أرى أن الحياة تسير من سيء إلى أسوأ في ظل هذه الجائحة. 1 3

 1.170 3.263 311 وجودي بين أفراد أسرتي يشعرني باألمان واالطمئنان في حياتي. 9 4

 .5900 4.636 311 أشعر أن حياتي في الوقت الحالي أفضل من الماضي. 4 5

 1.101 3.752 311 ينتابني شعور بالبهجة والسرور في حياتي وأنا بالقرب من عائلتي. 7 6

اللوم والعتاب لنفسي وألسرتي من حين آلخر حفاظا من فيروس يزداد  2 7

 كورونا.

311 4.739 5619. 

 1.165 3.549 311 أشعر بالحزن واأللم عند ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا. 8 8

 .7947 4.025 311 أشعر باالنزعاج الشديد النعزالي عن الجميع. 6 9

 .5361 4.684 311 بالنفس في حياتي في ظل هذه الظروف.أشعر بزيادة مقومات الثقة  3 10
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( استجابات العينة على فقرات االستبانة، والترتيب الذي حصلت عليه كل فقرة من 3يتضح من خالل الجدول رقم )  

الفقرات في البعد األول الذي يمثل )الرضا عن الحياة في ظل جائحة كورونا(، والذي يعبر عن رضا المواطن العماني على 

ه في مساعدة اآلخرين حيث ظهرت بكثرة التبرعات والمشاركة على الخدمات الصحية واالجتماعية المقدمة له. وتفاعل

، وهذا يشير إلى أن 19مستوى المحافظات والواليات في تقديم الرعاية للمصابين واألكثر تضررا من فيروس كورونا كوفيد

 مستوى الرضا تعدى حدود المسؤولية الشخصية واألسرية إلى خدمة المجتمع وأفراده. 

يبين ترتيب فقرات االستبانة وفق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة في البعد  (4جدول ) 

( استجابات العينة على فقرات االستبانة، 4يتضح من خالل الجدول رقم ) الثاني)الطمأنينة النفسية في ظل جائحة كورونا

والترتيب الذي حصلت عليه كل فقرة من الفقرات في البعد الثاني الذي يمثل)الطمأنينة النفسية في ظل جائحة كورونا(، 

 ليومية. والذي يعكس مدى األثر النفسي للرضا والقناعة على حياة الناس في تعامالتهم وممارساتهم ا

:" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني في ظل ثانيا: السؤال الثاني

( تعزى لمتغير النوع االجتماعي؟ ولإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 19جائحة كورونا)كوفيد

( يعرض النتائج حسب متغير النوع 5دول)واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمعرفة الفروق في استجابات العينة، والج

 االجتماعي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتيب  ت

الفقرا

 ت

 المتوسط  

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 العدد الفقرات

 .6921 4.347 311 تشعرني قيمي الدينية وعبادتي باألمن واالطمئنان في ظل جائحة كورونا. 4 1

 .6600 4.453 311 أقدر تعاطف الجميع في مثل هذه الظروف. 3 2

 .6364 4.475 311 كورونا.أشعر بالقدرة على التحمل والصبر لمواجهة جائحة  2 3

 1.070 3.662 311 أتجنب الوقوع في اإلحباط النفسي واالنهزامية في ظل هذه الجائحة. 9 4

يزيد شعوري بالحيوية والنشاط أثناء مشاركتي ألفراد أسرتي في ظل هذه  6 5

 الجائحة.

311 4.209 6609. 

 .7436 4.257 311 أطمئن للمستقبل أكثر من الحاضر في ظل هذه الجائحة. 5 6

 1.107 3.398 311 أتمتع بحسن التصرف في ظل جائحة كورونا. 10 7

 .8194 4.077 311 أحرص على أداء عملي رغم وجود المعوقات بسبب جائحة كورونا. 7 8

 .9333 3.945 311 أشعر بعدم االرتياح وعدم الهدوء النفسي في ظل هذه الظروف. 8 9

10 1 
معارفي ومهاراتي للحصول على أفضل النتائج في  أستثمر قدراتي لتطوير

 ظل هذه الجائحة.

311 4.691 6073. 
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 )ت( الستجابات العينة حسب متغير النوع االجتماعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  (5جدول )

جائحة كورونا في  ( أن نتائج الدارسة تشير إلى أن مستوى الشعور باألمن النفسي في ظل5يتضح من الجدول ) 

المجتمع العماني حسب متغير النوع االجتماعي ال توجد فيها فروق ذات داللة إحصائية. فقد جاءت المتوسطات الحسابية 

واالنحرافات المعيارية للذكور في البعد األول )الرضا عن الحياة في ظل جائحة كورونا( على النحو التالي المتوسط 

( واالنحراف 4.081.(. ولإلناث حيث كان المتوسط الحسابي هو)339ف المعياري هو)( واالنحرا4.070الحسابي هو)

.( وهي غير دالة إحصائيا. أما في البعد الثاني 811.( عند مستوى داللة  )239.( بينما بلغت قيمة ) ت( )428المعياري هو)

.( بينما كان 368( واالنحراف المعياري)4.135)الطمأنينة النفسية في ظل جائحة كورونا( فكان المتوسط الحسابي للذكور)

.( عند مستوى داللة 678.( كما بلغت قيمة )ت( )471( واالنحراف المعياري هو)4.168المتوسط الحسابي لإلناث )

.(. 305( واالنحراف المعياري )4.103.( وهي غير دالة إحصائيا. وفي المجموع الكلي جاء المتوسط للذكور)498)

.( عند مستوى داللة 532.( بينما بلغت قيمة )ت( )401( واالنحراف المعياري )4.124ط الحسابي )ولإلناث كان المتوس

 (. α= 0.05.( وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )595)

وتشير النتيجة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور باألمن النفسي في المجتمع العماني في  

( حسب متغير النوع االجتماعي.  ويعزو الباحثان ذلك إلى أن المجتمع العماني يراعي الحقوق 19كورونا)كوفيد  ظل جائحة

والمساواة بين الجنسين. فالرعاية االجتماعية والنفسية والتعليمية وجميع جوانب الحياة يتساوى فيه الذكور واإلناث وهذا ما 

روق بين الجنسين في الشعور باألمن النفسي. يضاف إلى ذلك تركيبة المجتمع أكدته نتائج الدراسة الحالية بعدم وجود ف

العماني في تواصله وعادته وتماسكه، فالجميع يتحمل المسؤولية ويشارك في  خدمة المجتمع الذكور واإلناث. ويؤيد ذلك 

 ة.االستقرار األسري والتواصل المجتمعي الذي يعيشه المواطن العماني والمقيم في السلطن

، ودراسة )جاسم؛ Wilkinson &  cook, 2016) واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة  ويلكنسون و كوك )

( حيث توصلت هذه الدراسات إلى عدم وجود 2003(، ودراسة )الخضري، 2009(، ودراسة )الهادي، 2009خليل، 

(، آن ليجوان 2008سة كل من: )قاسم؛ سلطان، فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة. واختلفت مع درا

( حيث وجدت فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 2004( ودراسة)العقيلي، An Lijuan etal, 2004وآخرون )

النوع االجتماعي. ويدعم هذا التنوع في النتائج الدراسة الحالية من حيث اتفاقها مع الدراسات في عدم وجود فروق ذات 

 ائية في استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع االجتماعي.داللة إحص

 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى المجتمع العماني في ظل  ثالثا: السؤال الثالث:

 ( تعزى لمتغير طبيعة العمل ؟19جائحة كورونا)كوفيد 

ولإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمعرفة الفروق في استجابات 

 ( يعرض النتائج حسب متغير طبيعة العمل.      6العينة،  والجدول)

 

 

      

 

 قيمة )ت( 154إناث   =  157ذكور  ن= األبعاد

 المحسوبية

الداللة   

 اإلحصائية
 ع م ع م

استبانه 

قياس 

الشعور 

باألمن 

 النفسي 

 .811 .239 .428 4.081 .339 4.070 البعد األول

 .498 .678 .471 4.168 .368 4.135 البعد الثاني

 .595 .532 .401 4.124 .305 4.103 المجموع الكلي
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 الستجابات العينة حسب متغير طبيعة العملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  (6جدول )

 

( أن نتائج الدارسة تشير إلى أن مستوى الشعور باألمن النفسي  لدى المجتمع العماني في ظل 6يتضح من الجدول ) 

( حسب متغير طبيعة العمل توجد بينها فروق ذات داللة إحصائية. فقد جاءت المتوسطات الحسابية 19جائحة كورونا)كوفيد 

( 4.114)الرضا عن الحياة في ظل جائحة كورونا( المتوسط الحسابي هو)واالنحرافات المعيارية للموظفين في البعد األول 

.( 363( واالنحراف المعياري هو)4.037.( ولغير الموظفين كان المتوسط الحسابي هو)404واالنحراف المعياري هو)

طمأنينة النفسية في ظل .( وهي دالة إحصائيا. أما في البعد الثاني)ال077( عند مستوى داللة  )1.775بينما بلغت قيمة )ت( )

.( ولغير الموظفين كان 405( واالنحراف المعياري هو)4.224جائحة كورونا( فللموظفين كان المتوسط الحسابي هو)

 .(003)( عند مستوى داللة 3.028.( بينما بلغت قيمة )ت( )427( واالنحراف المعياري هو)4.080المتوسط الحسابي هو)

لنتائج إلى وجود داللة إحصائية لصالح الموظفين في البعد الثاني ويعزو الباحثان ذلك إلى وهي دالة إحصائيا. حيث تشير ا

أن الموظفين لديهم استقاللية كاملة في تصرفاتهم واتخاذ قراراتهم ويتحملون المسؤولية ويشاركون في الفعاليات االجتماعية 

من الطمأنينة النفسية لديهم. وفي المجموع الكلي جاء الفاعلة األمر الذي ينعكس إيجابا على حياتهم الشخصية. ويزيد 

( 4.059.( ولغير الموظفين  كان المتوسط الحسابي )361( واالنحراف المعياري )4.169المتوسط الحسابي للموظفين )

 .( وهي دالة إحصائيا عند مستوى006( عند مستوى داللة )2.762.( بينما بلغت قيمة )ت( )341واالنحراف المعياري )

(. واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات التي لم تجد فروقا لعدد من المتغيرات من بينها α= 0.05الداللة )

 (.2003(، ودراسة )الخضري، 2009، طبيعة العمل كدراسة ودراسة )الهادي

ن النفسي لدى المجتمع العماني في ظل : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور باألمرابعا: السؤال الرابع

 ( تعزى لمتغير العمر؟19جائحة كورونا)كوفيد 

ولإلجابة عن السؤال الخامس تم استخدام تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات في استجابات العينة 

 ( يعرض النتائج حسب متغير العمر.7وفق متغير العمر، والجدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استبانه قياس الشعور 

 باألمن النفسي 

 موظف   األبعاد

154ن=  

غير موظف           ن = 

157 
 قيمة )ت(

 المحسوبية

الداللة 

 اإلحصائية

 ع م ع م

.404 4.114 األول  4.037 363.  1.775 077.  

.405 4.224 الثاني  4.080 427.  3.028  

003.  

.361 4.169 المجموع الكلي  4.059 341.  2.762 006.  
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 تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات وفق متغير العمر (7)جدول 

.( وهي دالة إحصائيا، بينما 012( عند مستوى داللة )4.486أن قيمة )ف( في البعد األول )( 7يتضح من الجدول )

( عند 2.056.( وهي غير دالة، وبلغت في المجموع الكلي )564.( عند مستوى داللة)573بلغت قيمة )ف( في البعد الثاني )

م وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير .( وهي غير دالة إحصائيا. حيث تشير نتائج الدراسة بعد130مستوى داللة)

العمر في المجموع الكلي. ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن آثار جائحة كورونا على حياة الناس كانت عامة وعلى جميع 

على  المستويات، فشملت األطفال والشباب، وكبار السن وعطلت مناشط الحياة اليومية. وحسب التقارير الطبية فإن أثرها

األطفال وكبار السن أشد وأقوى؛ لذا فإن متغير العمر في الدراسات العلمية الهادفة إلى دراسة جائحة كورونا وآثارها مهم 

جدا وال بد أن يعطى األولوية واألهمية. وقد وجه األطباء والمختصون بضرورة تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، 

، ال سيما األطفال، وكبار السن، وذوي األمراض المزمنة؛ 19ن فيروس كورونا كوفيد والتدابير الوقاية لحماية الناس م

لخطورته الشديدة على حياتهم وألثره الصحي عليهم، ولعل كثرة الوفيات كانت في كبار السن وذوي األمراض المزمنة. لذا 

ى حياة البشر بجميع الوسائل واإلمكانيات. فخطر الجائحة لم يفرق بين الصغير والكبير، وأصبحت الغاية العظمى الحفاظ عل

، ودراسة )جاسم؛ خليل، Wilkinson &  cook, 2016) واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة ويلكنسون و كوك )

 ( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدد من المتغيرات.2004(، )العقيلي، 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قمية ) ف(

مستوى 

 الداللة

البعد 

 األول

  .653 2 1.305 بين المجموعات

4.486 

 

 .145 308 44.804 في المجموعات .012

  310 46.109 المجموع

 

البعد 

 الثاني

  .102 2 .205 بين المجموعات

573. 

 

 .179 308 55.052 في المجموعات .564

 المجموع
55.257 310  

 

المجموع 

 الكلي

  .258 2 .517 بين المجموعات

2.056 

 

 .126 308 38.714 في المجموعات .130

  310 39.231 المجموع
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 التوصيات: 

إجراء المزيد من البحوث والدراسات للتعرف على عوامل تعزيز الشعور باألمن النفسي وأثره على حياة األفراد  - 1

 باستخدام أدوات ومقاييس جديدة وبمتغيرات متنوعة ومتعددة في ظل هذه الجائحة.

في حياة الناس، ال سيما في ظروف إقامة الندوات والمحاضرات والحلقات النقاشية التوعوية حول أهمية األمن النفسي  - 2

 . 19جائحة كورونا كوفيد 

االستفادة من مراكز اإلرشاد النفسي واالجتماعي ومراكز االستشارات األسرية في تنمية المجتمع بجميع فئاته  - 3

وشرائحه، ودعم مهارات األفراد حول أساليب التكيف والتعايش مع اآلثار المترتبة من فيروس كورونا تعزيزا لتحقيق 

 مستويات من األمن النفسي.  

النفسي لدى اآلباء واألمهات من خالل التعرف على احتياجاتهم، واحتياجات أبنائهم في ظل تعزيز الشعور باألمن  - 4

 جائحة كورونا.

االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي، وتعزيز ثقافة أفراد المجتمع حول أهمية األمن النفسي  - 5

 على مستوى الفرد والمجتمع.19ائحة كورونا كوفيد وعالقته بالتفاؤل واإليجابية وأثرها في التعامل مع ظروف ج

إكساب األفراد المهارات االجتماعية والنفسية المعززة لمشاعر اإليجابية نحو الذات، وتحقيق وجودهم وتفاعلهم  – 6

 يثة.اجتماعيا ونفسيا في ظل جائحة كورونا من خالل الورش والمؤتمرات التباعدية باستخدام التقنيات اإللكترونية الحد

 

 المقترحات: 

دراسة التوافق المهني وعالقته باألمن النفسي لدى العاملين بمؤسسات المجتمع المدني بسلطنة عمان في ظل جائحة  - 1

 كورونا.

 دراسة عالقة األمن النفسي بالحاجات النفسية لدى طلبة الجامعات بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا. - 2

لشعور باألمن النفسي لدى طلبة التعليم األساسي بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا كوفيد برنامج مقترح لتعزيز مستوى ا

19. 

دراسة األمن النفسي وعالقته بالضغوط األكاديمية والقلق واالكتئاب لدى طلبة الجامعة بسلطنة عمان في ظل جائحة  - 3

 كورونا.

 كورونا. ببعض المتغيرات في المجتمع العماني بعد جائحة)دراسة مقارنة( مستوى الشعور باألمن النفسي وعالقته  - 4
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 المراجع: 

(. القلق والتحصيل الدراسي: دراسة تجريبية مقارنة لعالقة القلق بالتحصيل الدراسي لدى الذكور 1988اآلغا، كاظم ولي)

مجلة جامعة دمشق في العلوم واإلناث من طالب المرحلة اإلعدادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 .37 – 9(، ص ص 14)4اإلنسانية، 

(. الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، رسالة 2005أقرع، إياد محمد نادي)

 ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. 

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.1(. نظريات الشخصية، ط 1995بر)جابر، عبد الحميد جا

(. األمن النفسي وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من طلبة 2009جاسم، شاكر مبدأ؛ خليل، عفراء إبراهيم)

 (. 37 - 1، ص ص)15المرحلة اإلعدادية، مجلة العلوم النفسية، 

(. بعض المتغيرات الديموغرافية المرتبطة باألمن النفسي، مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة 1996جبر، محمد جبر)

 (. 95 - 80(، ص ص )39)10للكتاب، 

(. العالقة بين الضغوط الوالدية وسمتي القلق واالكتئاب عند األطفال كما تدركها األمهات العامالت 1998جمال، بهيجة )

 العامالت، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. وغير

(. الطمأنينة االنفعالية لدى طلبة الجامعة وعالقتها بالتوافق االجتماعي والضغوط األكاديمية 2017حليم، شيري مسعد)

 (. 316 - 261(، ص ص) 95)2ـــوية ونفســــية(، لديهم، مجلة كلية التربية بالزقازيق )دراســـــــات ترب

(، ص 31)11(. مفهوم الذات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، دراسات نفسية تربوية، 2001حنون، رسمية )

 .42 – 32ص 

ون (. مقترحات ممأسسة لتعزيز األمن النفسي واالجتماعي لموظفي وزارة الشؤ2013خضر، بثينة تيم عبد الرحمن)

 االجتماعية في مديريات شمال الضفة الغربية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين.

(. األمن النفسي لدى العاملين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالقته ببعض سمات 2003الخضري، جهاد عاشور )

 جامعة اإلسالمية، غزة فلسطين. الشخصية ومتغيرات أخرى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، ال

(. األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية لدى المرأة الفلسطينية )المطلقة واألرملة( 2010خويطر، وفاء حسن علي )

وعالقتهما ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

 فلسطين.

 ( ، عالم الكتب، القاهرة. 19)4(. األمن النفسي دعامة لألمن القومي العربي، مجلة دراسات تربوية،1989زهران، حامد )

، عالم الكتب للطباعة والنشر، 1(. دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، ط2002زهران، حامد عبد السالم )

 القاهرة. 

 (، فلسطين. 10ين، العدد )( فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني2002زيداني، سعيد )

(. األمن النفسي لدى طالبات كلية التربية للبنات في ضوء 2008سلطان، أحمد عامر؛ المولى، أزهار يحي قاسم أحمد )

 .22 - 1(،        ص ص 1)8القران الكريم، مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، 

قتها باألمن النفسي لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية (. إساءة المعاملة المدرسية وعال2009الشهري، عبد هللا )

 بمحافظة الطائف، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

راسات نفسية، (. إساءة المعاملة واألمن النفسي لدى عينة من تالميذ المدارس االبتدائية، مجلة د2004عبد الحميد، السيد )

 (.274  - 237(، ص ص ) 2)14رابطة األخصائيين النفسيين المصرية، 

(. المساندة االجتماعية من األزواج وعالقتها السعادة والتوافق مع الحياة الجامعية لدى 2001عثمان، أحمد عبد الرحمن )

 (.65 - 1(، ص ص )37طالبات الجامعة المتزوجات، مجلة كلية التربية بالزقازيق، )

، مكتبة دار الثقافة للنشر 1(. نظريات اإلرشاد والعالج النفسي، ط1999العزة، سعيد حسني؛ عبدالهادي، جودت عزت )

 والتوزيع، عمان، األردن. 

(. عالقة تشكل هوية األنا بكل من مفهوم الذات والتوافق النفسي واالجتماعي والعام لدى عينة من 2003عسيري، عبير )

الثانوية بمدينة الطائف، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، طالبات المرحلة 

 المملكة العربية السعودية.

(. االغتراب وعالقته باألمن النفسي لدى طلبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة 2004العقيلي، عادل )

جتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، رسالة ماجستير منشورة، كلية العلوم اال

 الرياض.
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(. عالقته اشتراك الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمن النفسي واالجتماعي 2004العنزي، منزل عسران جهاد )

لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة 

 العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية. نايف

(. التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى المراهق المتمدرس في التعليم الثانوي، 2011فروجه، بلحاج )

 ر.رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائ

 ، دار القلم الكويت.2(. الصحة النفسية في ضوء علم النفس واإلسالم، ط 1986محمد، عودة؛ مرسي، كمال )

(، الهيئة 58(. سلوك الوالدين اإليذائي وأثرة على األمن النفسي له، مجلة علم النفسي، )2001مختار، حمزة جمال )

 (.143-128المصرية العامة للكتاب، ص ص )

(، ص 2)30(. مستوى الشعور باألمن النفسي وعالقته بالتوافق االجتماعي، مجلة جامعة دمشق، 2014نعيسة، رغداء )

 (. 125-81ص )

(. األمن النفسي وعالقته بالصالبة النفسية لدى المراهقين ذوي اإلعاقة السمعية )دراسة سيكومترية 2009الهادي، مروة )

 زقازيق، مصر.إكلينيكية(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ال

 (. 19(. مرض فيروس كورونا)كوفيد202وزارة الصحة سلطنة عمان )
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Abstract 

The current study aimed to identify the role of school principals in facing the challenges of 

technological development and developing appropriate solutions in the educational process 

in Palestine from the point of view of principals. Palestine. The results of the study showed 

that there are many challenges related to the technological development in the field of 

education in Palestine, which were classified into several domains, and the study also found 

a set of proposed solutions to reduce the challenges of technological development. In light of 

the results of the study, the researcher recommended a set of recommendations. 
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Introduction: 

Technological development in most sectors has saved effort and time in the era of 

speed, and as a result a new form has emerged in the work environment, where this 

technology has increased and raised the efficiency of management and employees together 

in order to achieve the desired goals from various sectors. 

It is no secret to many that technology, especially information technology, has invaded 

various societies, as it helps individuals and societies alike in carrying out their daily 

activities, whether simple or complex activities, and information technology included various 

sectors, especially educational ones. 

The introduction of technology in education has reduced the dependence of 

educational institutions on the human element, as the use of information technology was 

not limited to the development of work methods and procedures, but also to the 

development of its use in order to provide the information necessary for institutions to 

perform their tasks and achieve their goals to the fullest, especially with regard to 

education. Improving performance, as it showed strategic decision support systems, and 

technology contributed to the development of means of communication between the various 

administrative levels in the educational institution in all directions. 

The spread of the use of information technology has gained an advantage for 

organizations, in light of the fact that the business environment is characterized by 

continuous change and development, and technology has become the element supporting 

the development efforts in the organization, by contributing to the provision of appropriate 

information at the right time and time (Al-Azzam, 2017). 

Since the current era is the era of technological development; The era of the global 

technological and information revolution, that revolution contributed to the emergence of 

many achievements and inventions. Modern devices, which have varied and varied forms, 

uses and applications are one of the means used by the various parties to the educational 

process, especially since these devices have diversified uses, as it has become possible to 

use them at any time or place. Also, modern devices are available in educational 

institutions, so it has become necessary to employ them in what is useful in the field of the 

educational process and to inform users of their disadvantages and the way to benefit from 

them in studying and searching for information from reliable sources (Abu Gedi, 2008) . 

Modern technology has also come to dominate a large part of life and take up a large 

amount of time and spread everywhere, in cities, villages, streets, high mountains and in 

the corners of homes. As a result of this spread, the world is witnessing a development in 

the telecommunications sector, and every day that passes a new invention or applications 

are born. New and continuous developments in communication devices, which today are an 

important factor for many in their daily lives (Al-Mahasna, 2018). 

 In the era in which communication technology has become the true proof of the 

endless technological development, which allows the provision of many services in various 

fields, this has led to an excessive use of communication means. But we cannot ignore or 

ignore the valuable benefits that modern devices provide in terms of saving a lot of time and 

effort and facilitating access to information faster and more accurately. Also, modern devices 

facilitate a lot of correspondence and communication between people around the world in 

various educational, social and economic contexts. This is directly related to the method of 

use carried out by the learner (Al-Jamal, 2014). 

In addition to the roles that school principals play in the management system, their 

role includes motivating, encouraging and using technology to manage students and their 

affairs, managing the dismissal system, attendance, daily schedules, stores, purchases, and 

private interactive sites in the school on the Internet, storing and preserving all data and 

certificates, and following up on lessons and plans. The course of the educational process, 
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monitoring the behavior of students and controlling them inside the school (Al-Harahsheh, 

2013). 

Al-Saifi (2011) also indicated that school principals are responsible for employing 

modern technology in the educational process of school students by setting internal laws 

that students should follow, or adhere to external laws that come from the Ministry of 

Education so that they work to apply them to Students inside schools. School principals can 

also add various methods of employment, either through software, applications, educational 

platforms, online lessons, and work to motivate and honor students who adhere to the laws 

of use of smart devices and who follow the information and duties that are published on 

educational platforms, or by conducting awareness sessions and dialogues on how The best 

use of smart devices in the educational process, or communication with parents and 

agreement and cooperation with them on a mechanism that enables them to employ modern 

technology inside and outside schools. 

 Regarding the importance of the role of school principals in employing students for the 

proper use of technology, Majiru et al (Maguire& Ball, & Braun, 2010), that the school 

administration is the main point in employing modern technology, controlling its use, 

setting internal laws, guidance and counseling, monitoring behavior, correcting errors and 

applying penalties to students. This role is represented in managing and controlling 

students’ behavior in the classroom, as school principals have the authority to set laws that 

control the behavior of individuals and penalties within a specific framework that is 

determined by the Ministry of Education. Also, members of the administrative and teaching 

bodies can assist school principals in controlling and monitoring the behavior of individuals 

and informing the administration of any wrong student behavior. It is also their 

responsibility to educate students and direct them about the seriousness of the things that 

the school administration prevents them from doing or using, such as smoking, using the 

smart device in the wrong way, and others . 

There are many problems that may occur due to the lack of good use of technology in 

schools, including autism and isolation while explaining the lesson, sending and receiving 

messages, exchanging information and joking between students via mobile phones in the 

classroom, exchanging messages and Bluetooth clips, and the spread of cheating in exams 

and inventing methods New in transferring and receiving answers to exam questions 

without the knowledge of others. Educators recommended employing this technology in a 

beneficial way for students so that it is not used in ways that confuse the educational 

process within the classroom and confuse the teacher and the rest of the students during 

the teaching process 

 (Al-Tamimi, 2011). 

Speaking about the role of school principals in responding to educational innovations, 

Al-Zoubi (2015) emphasized that effective school administration responds to the influences 

around it and interacts with technological developments and developments that occur in the 

modern era and contemporary technology and deals with matters positively and improves 

and develops from its administrative system. She also added that school principals can 

adjust the educational system, send circulars and alerts, and communicate with students 

and their families directly within the educational institution and indirectly through 

electronic administration using the school's website, in which communication with students 

and their parents is carried out, messages, notes, circulars and the settings required to be 

adhered to by the students . 

In addition to the roles that school principals play in the management system, their 

role includes motivating, encouraging and using technology to manage students and their 

affairs, managing the dismissal system, attendance, daily schedules, stores, purchases, and 

private interactive sites in the school on the Internet, storing and preserving all data and 
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certificates, and following up on lessons and plans. The course of the educational process, 

monitoring the behavior of students and controlling them inside the school (Al-Harahsheh, 

2013). 

Therefore, the practice of school principals of their role in responding to the technical 

developments that entered the school reality and became a part of it, requires school 

principals to practice proper employment to use technology as one of the technical 

developments that have entered educational institutions. School administrators should also 

guide, educate and guide students in the effective use of technology through dialogue and 

discussion with students. The trick (2017) considered dialogue as one of the educational 

methods that administrators and teachers should follow in teaching, organizing school 

matters, solving problems between students, controlling their behavior and directing them. 

Dialogue can also persuade students to give up some bad habits and follow some good 

habits through effective persuasive dialogue that employs convincing evidence and examples 

and motivates students to follow examples, walk in the right direction, and start applying 

what they hear advice, because it makes them feel that they are responsible people and 

have their place, opinion and thinking. Others want to impress and respect their presence 

and thinking. 

In light of the successive developments in the information age, educators seek to keep 

abreast of developments through the efforts made to transform the normal learning 

environment by the teacher into a learning environment of diverse sources, and given the 

development of technological knowledge, employing it in the educational process represents 

a fundamental goal of contemporary educational reform (Al-Heila, 2017) . 

The technological means used in learning and teaching have increased significantly in 

light of the development of the infrastructure of information and communication technology 

in schools, software for learning, educational digital content, school management, 

interactive board, as well as portable wired and wireless technology, as its use in schools 

has increased as a result of its effectiveness, and that Virtual learning has begun to find its 

way in multiple ways and has begun to be recognized as a complementary tool for 

traditional learning (Darwaza, 2020). 

The success of students’ learning process with modern technology depends largely on 

the degree to which teachers use it and their desire to use it in the teaching process. 

Teachers who use modern technology in their education feel confident and comfortable, and 

its practice and training increases their confidence. (Prensky, 208). 

The tremendous development in the means of communication and transportation, has 

contributed greatly to the movement of scientific information exchange, and the speed of its 

spread through the global Internet, as well as the rapid spread of technological inventions, 

so that they have appeared in both developed and developing countries alike, and therefore 

the intrusive nature of technology , is increasing as more advanced technological systems 

are expected to appear during the twenty-first century, as a result of the interest of some 

developed countries in conducting research and studies, in the field of inventing 

technological devices, and the accompanying production of educational programs (Bin 

Maaizah, 2018)  

There have been many benefits to the use of modern technological means, which led to 

its spread in various parts of the world, and modern technological means have positively 

affected students and their achievement, where researchers concluded that students who 

use modern technological means in the education process, their level of achievement was 

higher than their colleagues. Those who studied in the traditional way, especially in Arabic, 

English and science subjects, stressing that modern technological means make the 

educational process enjoyable, and the student does not feel bored, in addition to other 

benefits (Kunda, 2018) : 
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1 - Modern technological means have helped students to be active, interact and explore 

instead of direct, boring, passive indoctrination. 

2 - Technological means helped to draw the attention of the students and at the same time 

reduced the students who get distracted from their thinking and attention because it is 

attractive and allows asking all the questions that revolve in their minds through 

simulation. 

3 - The use of modern technological means has reduced the individual differences between 

students, as there are many educational situations and experiences that suit all students so 

that students can learn remotely individually and at any time. 

4 - Modern technological means have contributed to finding solutions to problems related to 

place and time. There are places that cannot be traveled to due to their danger and high 

material costs. Through these means, the student is able to reach them while he is in his 

homeland. 

5 - Modern technological means have contributed to solving the problem of the shortage of 

qualified teachers. Through these means, the student is able to reach all qualified teachers 

and learn remotely, and this is what happened in light of the spread of the Corona virus. 

Despite the importance of using technology in education, there are obstacles that 

prevent its use. I found many studies that show the obstacles that prevent the use of 

modern technology in education, most notably the lack of conviction among the majority of 

teachers of the importance of using modern technology and its introduction in the 

educational process, and the lack of Qualified and trained teachers to use it, which causes 

some teachers to make mistakes while using it, some teachers fear using modern 

technological means because they believe that it will replace them one day, and this is what 

we see today during the spread of the Corona virus (Covid-19 weak capabilities in obtaining 

some programs necessary for the educational process, due to their financial cost, in addition 

to the fact that schools are somewhat not equipped to use such technologies, and the lack of 

sufficient financial support from the competent authorities, in addition to the view of some 

teachers that the use of technological means in Education distracts the student (Al-Anzi, 

2018). 

As a result of the development in all areas of life, where “the world has become a small 

village,” the technology used faces many difficulties and obstacles that prevent its use and 

its rapid and wide spread, including: the material cost, the weak role of teachers in the 

process of integrating information and communication technology into the educational 

process, but its use It enriches the educational process and makes it more effective, as the 

role of the student has changed from a passive non-participant to an interactive positive 

(Yulia, 2020). 

Technology has many positives, in the field of life, and in the field of education, but it 

has suffered from difficulties that have limited its application at the global or Arab level. 

Among the most prominent of these difficulties in the field of education, as indicated by 

(H.E., 2003): the absence of sufficient awareness of the importance of introducing 

technology in the field of education, especially in developing countries, as some educators 

believe that the use of technology will become the educational process far from humane . 

He adds (Al-Tamimi, 2004) that the difficulties arise in the absence of planning for 

good preparation before the lesson. Some schools lack the necessary infrastructure to use 

them . 
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Previous studies: 

Harry 's, (2011) in the United States of America with a study aimed at knowing the 

extent to which modern technology is employed by teachers in the educational process and 

determining the factors that affect its employment. teachers. The study sample consisted of 

(133) male and female teachers. In this study, the descriptive survey method was used to 

collect data. The results showed that the highest percentage of use of technology in the 

Internet, and word processors to prepare educational materials, and teaching students in 

the classroom. While the results showed the use of a small number of Teachers have ready-

made software other than word processor in their classrooms. The results also showed the 

teachers’ need for training and qualification to develop their abilities to employ modern 

technology in the classroom, and the results indicated that the use of modern technology is 

low, as a result of the lack of capabilities that contribute to its functionality . 

And the study of Al-Ajlouni and Al-Jarrah (2012) aimed to identify the degree to which 

kindergarten teachers practice information and communication technology in kindergartens 

in Amman and to identify the obstacles that prevent its use. The study sample included (43) 

kindergartens in the city of Amman, which were randomly selected in the second semester 

of the academic year (2007/2008), and the study tool was distributed to all female teachers 

working in those kindergartens, with a number of (172) female teachers. (157) completed 

questionnaires were retrieved from them. The results indicated the lack of availability of 

equipment and software in many kindergartens in the Amman study, in addition to the 

weakness of kindergarten teachers in general in the use of information and communication 

technology. The results also indicated that there are many obstacles that prevent 

kindergarten teachers from using information and communication technology, most notably 

the lack of equipment and software, the lack of time and the lack of material incentives. 

And Awad’s study (2014) aimed to reveal the reality of learning resource centers in the 

governorates of Gaza and ways to raise them from the point of view of the technology 

teacher. Two questionnaires were designed specifically for the purposes of the study. The 

first questionnaire was concerned with revealing the reality of the use of educational 

materials, devices and technological innovations in the learning resource centers, and the 

second questionnaire was concerned with revealing the reality of the availability of 

materials, devices and educational technological innovations in the learning resource 

centres. Educational materials, devices and technological innovations at the tool level as a 

whole were average, and the degree of use of educational materials and devices and 

technological innovations at the tool level as a whole was medium . 

Hamdi's study (2011) also aimed to know the degree of willingness of teachers in 

Jordan to cope with the future challenges arising from the use of information and 

communication technology in the educational field. The study sample consisted of 360 male 

and female teachers who study in public schools. To achieve the objectives of the study, a 

special scale was prepared for the future challenges resulting from the application of 

information technology in teaching. A scale was also prepared to identify the nature of 

teachers' attitudes towards the various roles related to the use of information and 

communication technology in teaching. When collecting and analyzing data, the results 

resulted in the following: 1) Teachers have a high degree of readiness that enables them to 

cope with the future challenges of using information and communication technology in the 

educational field. 2) Teachers of all academic levels have a high willingness to accept their 

future roles as presented by information and communication technology. However, there are 

differences in the degree of readiness that appeared in the variables of sex and experience in 

favor of males and newcomers, respectively. 

Nair (2012) also conducted a study aimed to identify the degree teachers use modern 

technology in teaching English, the researcher used a questionnaire as a tool for data 
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collection and study consisted sample of (60) teachers studying English language in basic 

schools in the Sawak area in Malaysia, were randomly selected, showed the results of the 

study The degree of English language teachers' use of modern technology was satisfactory. 

The results also indicated that the younger teachers (20-30) years used more modern 

technology compared to the older teachers (41-50 years), and the teachers who attended his 

training courses were more use of modern technology. Compared with teachers who did not 

attend training courses . 

  Al-Azzam’s study (2017) aimed to reveal the degree of use of smart devices in the 

educational process, and the study data was collected from school students through a 

questionnaire on the use of smart devices in the educational process. The results of the 

study showed that students use mobile phones moderately to little in the educational 

process. The study recommended the necessity of holding special courses for both students 

and teachers to employ the use of smart devices in the educational process and how to 

benefit from them and not waste time using them to reduce its negative effects on students . 

Deronian (2017) conducted a study on the use of smart devices in the classrooms and 

the negative impacts. The data was collected using a questionnaire to study the pros and 

cons of smart devices. The results revealed that the majority of students use smart devices 

for entertainment, games, communication with others, taking pictures, accessing social 

networking sites, or following the news and publications of their favorite stars or those who 

want to follow them. It was found that few or even rare students use smart devices to search 

for information or to find sites that provide scientific information that supports their 

understanding of what they have learned in the lessons. Also, there are many students who 

request to go to private lessons after school to improve their academic level or to understand 

their lessons, but this step also does not add to their level or academic achievement. The 

researcher recommended the need to strengthen the effective aspects of smart devices, 

which would enhance the academic materials and information received by students. He also 

recommended that useful and effective ways be found to employ smart devices in 

educational institutions and that there should be cooperation between principals, teachers 

and educational supervisors on finding effective ways to employ smart devices in education . 

Konda's (2018) study aimed to identify the reality of the uses of information and 

communication technology in the field of school sports, by addressing the various modern 

technological techniques that help teachers in physical education to present their lessons 

and deliver them to the student to the fullest. The researcher used the qualitative approach 

based on the interview tool that was conducted with teachers of physical education and 

sports in the intermediate and secondary stages in the municipality of Saleh Bey. The result 

concluded that information and communication technologies in the field of physical and 

sports education are many and varied, including computers, slide projectors and 

multimedia..etc. 

 In addition, information and communication technology contributes significantly and 

effectively to the development of school sports by facilitating the process of explaining and 

absorbing physical movements from one side. The student  

The study of Ben Maiza (2018) aimed to identify the challenges and difficulties facing 

the application of educational technology in primary schools from the point of view of 

teachers in Algeria (mobile education as a model), according to several axes: (the degree of 

possession of these devices and the need for training, the field of employment and time use 

of these devices The negatives and positives that it leaves on children’s behavior, difficulties 

in integrating mobile education). Where the study followed the descriptive analytical 

approach and the semi-directed interview was used with (30) teachers in primary schools, 

and during our analysis of its results we used the content or content analysis tool (L'analyse 

de contenu), As the results of the study indicated that there is a weak integration of mobile 

learning in primary schools as a result of several difficulties (subjective, administrative, 
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technical, material, security), and the study concluded that a set of suggestions and 

solutions. 

Noreen’s study (2018) aimed to identify the obstacles that limit the use of 

computerized programs in the College of Education, determine the availability of devices and 

equipment necessary for the use of computerized programs, determine the readiness of 

faculty members to employ computerized programs in teaching, and understand the 

obstacles facing the use of computerized programs in the College of Education. Education. 

In order to reach these goals, the study used the descriptive analytical approach, and the 

study used the questionnaire and the interview as means of collecting data from a sample of 

faculty members and educational technology experts. The study reached several results, the 

most important of which is that the devices and equipment are insufficient and do not 

match the specifications required for the use of computerized programs in the College of 

Education, and that faculty members are ready to employ computerized programs in 

teaching in terms of skill capabilities, but there are obstacles facing the employment of 

computerized educational programs in the College of Education, such as ( The lack of 

sufficient budget for the application of computer programs, the lack of strategic plans for 

the employment of computerized programs, and the material cost of employing 

computerized programs constitutes an obstacle to its use. Accordingly, the study 

recommended the necessity of developing computer labs, and taking into account the 

possibility of computerizing curricula when designing them. Also, teachers should be 

trained to use technology in education and prepare plans and strategies that clarify the 

various activities that can be practiced, as well as overcoming the existing obstacles in 

terms of administrative, financial and organizational aspects. 

Al-Saud’s study (2019) aimed to investigate the role of technological development in 

the effectiveness of educational administration, through a survey of the opinions of 

educational supervisors affiliated with the First Amman Education Directorate. For the 

purpose of achieving the goal of the study, the descriptive analytical method was relied on, 

and a questionnaire was prepared and distributed to the study sample, which numbered 

(66) supervisors. To test the hypotheses of the study and answer its questions. The study 

concluded that there is a role for technological development in the effectiveness of 

educational management in terms of strengthening the educational institution’s connection 

with the community, creating the appropriate climate for cooperation and joint work 

between educational supervisors, providing educational means and materials necessary for 

teaching operations, students’ educational attainment, teachers’ competencies and skills, 

and preserving the cultural heritage of the community. To prepare a generation capable of 

meeting the needs and requirements of society.  

The study recommended the necessity of directing educational supervisors towards 

access to scientific and educational information and training programs presented by 

technological media and technologies in order to benefit from them in updating their 

information, improving their performance level, and holding workshops of interest to 

students dealing with scientific research curricula and scientific ways of thinking using 

technology, and encouraging educational supervisors and those concerned with 

administration Educational institutions To use social networks to educate and guide 

students, correct misconceptions, and promote ethical aspects and values. 

 

Study problem  

Technological development and the rapid spread of it has become a danger to young 

people in the absence of clear guidance from the family, the surrounding environment and 

the school, where students find themselves voluntarily or unwillingly drawn to the use of 

this technology. The researcher noticed this through her work in the Ministry of Education, 

where the widespread, comprehensive and rapid use of technology by educational 
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institutions and students appears, especially since many students still use this technology 

in a way that is far from the goals of this technology. There is also an unorganized 

employment of the use of technology in the educational process. Based on the foregoing, 

and in view of the importance of keeping pace with educational developments in light of the 

development of technology, and their strong attachment to it, and their continued use; It 

has become necessary to employ this technology in the educational learning process in 

schools in a safe and secure manner based on guidance, guidance and supervision by the 

school administration, especially since achieving effective employment of technology is 

directly related to the process of training teachers and guiding students and using 

educational applications or platforms that encourage students to employ technology. 

Modern learning for learning inside and outside the school by developing a conscious sense 

of the way it is used and employed . 

Accordingly, this problem is crystallized by seeking to reveal the role of school 

principals in facing the challenges of technological development and developing appropriate 

solutions in the educational process in Israel from the point of view of the principals . 

This is done by answering the study questions. More specifically, this study attempts 

to find answers to the following questions: 

What are the challenges resulting from technological development in the educational 

process in educational institutions in Israel from the point of view of principals? 

What are the proposed solutions to meet the challenges resulting from technological 

development in the educational process in educational institutions in Israel from the point 

of view of principals? 

 

Significance of the study: 

The importance of the study can be divided into theoretical and practical importance 

as follows: 

Theoretical importance: The theoretical importance of the study is in the following aspects: 

It deals with an important educational topic, which is revealing the challenges 

resulting from the technological development in the educational process in educational 

institutions in Israel from the point of view of principals and principals. Within the limits of 

the researcher's knowledge  -.  

Its addition to educational literature involves new educational knowledge about the 

proposed solutions to meet the challenges resulting from the technological development in 

the educational process in educational institutions in Israel from the point of view of 

principals, which embodies its importance in filling the shortage in educational literature 

related to the topic. 

 

Applied importance: The practical importance of this study is as follows : 

Benefiting from the results of the current study in the service of all officials related to 

the study from the Ministry of Education, especially through their awareness of the 

challenges resulting from technological development in the educational process in 

educational institutions in Israel from the point of view of managers and directors, and the 

proposed solutions to meet the challenges resulting from technological development The 

educational process in educational institutions in Israel from the point of view of principals. 

It helps provide an initial conception of appropriate alternatives to decision makers 

and responsible authorities to address challenges and keep pace with technological 

development. 
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This study discusses the challenges of technological development and the proposed 

solutions, showing the causes, effects and dangers of these challenges. It also proposes 

solutions to get rid of these challenges, reduce them, or reduce their negative impact on the 

educational process. 

 

Study limits : 

The limits of the study include the following: 

Objective limits: The subject of the study is limited to its title, which focuses on the 

challenges, and the proposed solutions to meet the challenges resulting from technological 

development in the educational process in educational institutions in Israel from the point 

of view of principals. 

Human limits: This study is applied to a selected sample of principals in educational 

institutions in Israel. 

Time limits: This study was conducted in the first semester of the academic year 

2021/2022. 

Spatial boundaries: This study was conducted in Israel. 

The study tool is limited to conducting interviews with principals to reveal the challenges 

resulting from the technological development in the educational process in educational 

institutions in Israel, and the proposed solutions to meet the challenges resulting from 

technological development in the educational process in educational institutions in Israel 

from the point of view of principals and directors . 

 

Methodlogy: 

The use of a qualitative approach to study the role of school principals in the face of 

the challenges of technological development and the development of solutions appropriate in 

the educational process in Israel from the point of view of managers, so that this 

methodology works on the description of the role of school principals and analysis in the 

face of challenges and develop solutions proposed, and by interviewing managers and 

managers. 

 

Study popilation 

The study community consists of all principals working in Arab schools inside Israel, 

in the North. 

The study sample: 

An intentional sample representing the study community was selected, which included 

(30) male and female principals . 

 

The Interviews: 

The interview tool was prepared in order to identify the role of school principals in 

facing the challenges of technological development and to develop appropriate solutions in 

the educational process in Israel from the point of view of principals in the northern region. 

The interview questions were built in their initial form to include two main questions: They 

are : 

1 - What are the challenges resulting from technological development in the educational 

process in educational institutions in Israel from the point of view of principals? 

2 - What are the proposed solutions to meet the challenges resulting from technological 

development in the educational process in educational institutions in Israel from the point 

of view of principals? 
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More clearly, interview data was collected by audio recording, and the duration of each 

interview ranged from (25 to 35) Minutes, and it included interviews questions on two 

questions, and verified the authenticity of the interview questions through a presentation to 

a group of arbitrators in order to ascertain the suitability of the study, in order to express 

their views and suggestions, and in order to ensure the stability of the questions the 

interview, four interviews made with The study members from outside the study sample 

twice, in order to know the clarity of the questions and their suitability in obtaining the 

study data, and then those interviews were analyzed in order to identify the differences 

between the responses between the first and second interviews, and the differences were 

minor, and the percentage of congruence in the responses between the two times very high. 

This provides an indication that the interview questions are clear and appropriate for the 

study, and therefore reliance on them in data collection . 

The interviews were analyzed using the qualitative research methodology represented 

by critical reading of the responses of the interview sample, then doing the coding 

operations, and then the code operations were classified into categories where these 

categories were presented in the form of axes. 

 

Presentation and discussion of the results: 

The first study question stated: What are the challenges resulting from technological 

development in the educational process in educational institutions in Israel from the point 

of view of principals? To answer this question, a semi-structured interview was conducted 

with thirty school principals in northern Israel, to identify the challenges. The results of the 

analysis of the interviews revealed a set of challenges, which are represented in the following 

domain: 

 

The Physical Domain 

The results of the data analysis showed that the study members confirmed that the 

Arab schools inside Israel suffer from a lack of funding to keep pace with the developments 

of the times. The budgets of our Arab schools lead to a weakening of our ability to purchase 

equipment and follow developments.” Another said: "There is a great shortage of electronic 

devices and equipment in our Arab schools ". 

 

The Technical Domain 

Many managers, with a rate of 80%, expressed that there are many problems and 

difficulties in the infrastructure, such as coverage and poor Internet coverage, and 

difficulties in maintaining these devices. In this regard, one of them said: "We face many 

problems with the coverage of the Internet, as there are often interruptions in the lesson 

until the problem is fixed." Another said: "The Internet in schools is weak". 

 

Cognitive Competencies Domain 

The interview sample members complained of not keeping pace with the use of 

different programs and their technologies, and their use in the teaching-learning process, 

and that there is a major obstacle in the inability of teachers and students to the English 

language, which is a prevalent language in the use of computers. Perhaps what confirms 

this is that 70% of the interview sample confirmed by saying: "The teachers' lack of 

knowledge of the various applications and programs makes it difficult for them to access 

this field." One of them said: "The difficulty is due to the inability of students and teachers 

to speak foreign languages when using the devices". 

Attitudes and tendencies of teachers, students and parents 
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The results of data analysis revealed that many teachers, students and parents refuse 

to deal with modern technology and are afraid to deal with it for fear of changing and 

corrupting its software or getting into a dilemma from which it is difficult to get out. The 

attachment of the young generation to these devices has also become worrying, and the 

cadres lack motivation to use them. In this context, one of the principals said: "The biggest 

challenge in keeping pace with technological development is the lack of motivation among 

teachers to use them". 

 

Strategic planning domain 

Many respondents expressed that our schools suffer from strategic planning and 

emergency planning, and the problem has become clear in light of the Corona pandemic. 

There is no vision and philosophy about integrating modern technology into the teaching 

and learning process. One of them said, "There should be a clear plan, especially for 

emergency times". 

 

Evaluation doman 

Many respondents expressed that if computers are used in the teaching-learning 

process, there is great difficulty in conducting assessment of students, and in preparing 

teaching materials and teaching units especially teaching physics and mathematics. In this 

context, one of them said: "There is a contradiction between the methods of learning and the 

method of assessment through these devices". 

Presenting the results of the second question, which states: What are the proposed 

solutions to meet the challenges resulting from technological development in the 

educational process in educational institutions in Israel from the point of view of principals? 

 

The respondents suggested various solutions to address the challenges, which are 

detailed in the following axes: 

1 - The role of the Ministry of Education and local authorities 

2 - The interview sample confirmed that there is a major role that falls on the shoulders of 

officials in the Ministry of Education, in defining binding instructions for principals and 

teachers to use and keep pace with technology in the education process, and their role in 

allocating budgets and preparing infrastructure in schools, including: providing equipment, 

maintaining and updating it, and strengthening world Wide Web. In this regard, 70% of 

principals said: "If sufficient budgets and funding are available, devices can be used in the 

education process." 

 Some of them said: "setting clear laws and instructions for schools on how to use 

technology for all". 

 

Professional development 

80 % of the principals expressed that there is a necessity and an urgent need to carry 

out continuous professional development and training and guidance for cadres and teaching 

staff. In this context, 40% of the principals said: "Prepare teachers and encourage them to 

increase knowledge in this field, through complements, and communication with the two 

computing centers, to acquire new teaching methods ". 

 

Planning 

Several members of the study sample mentioned the importance of having an 

educational vision, a philosophy, and strategic planning for education and assessment by 

school principals for learning using modern technology in all its forms, throughout the year, 
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especially in emergency situations. In this regard, 60% of managers said: "The need for 

strategic planning and a special action plan in emergency situations ". 

Awareness of Parents, Students And Teachers  

All members of the interview sample stressed the need to educate parents, teachers' 

cadres and principals to change their negative attitudes towards using modern technology, 

and prepare school staff to deal with it, by guiding them in choosing what suits their 

students. Parents must also be educated and urged to use it to communicate with the 

school, and guide and train students to carry out various school tasks through different 

devices in normal days and emergency situations. 

Perhaps what confirms this is that 30% of the principals said: “Awareness texts should 

be sent to parents to learn about the behavior and achievement of their children through 

the use of available technology, and to send educational tasks and instructions to students 

through various devices”. 

Although the results of the interview revealed a positive role for school principals in 

coping with the challenges of technological development in the educational process from the 

point of view of principals in the north, the results of the semi-structured interview showed 

the existence of a set of challenges related to the role of school principals in the effective use 

of technology in the educational and learning process The results of the semi-structured 

interview revealed that cognitive problems related to the proper way to use technology is one 

of the most prominent of these challenges. Emphasis on this problem came from school 

principals' lack of focus on educating all parties in the educational process on the effective 

use of technology in a correct manner. Perhaps the reason for this can be attributed to the 

lack of knowledge of school principals of the proper procedures for using advanced 

technology. 

 

Recommendations 

In light of the study results, the study recommended the following: 

1 - Continuous dialogue and awareness-raising for all about keeping pace with the 

technological development taking place. 

2 - Organizing ongoing training and workshops To keep pace with modern technological 

developments in the field of education. 

3 - Bridging the knowledge gap between teachers and students in the use of technology, and 

changing teachers' attitudes and attitudes towards it. 

4 - Take advantage of the advantages of using technology in achieving the goals of education 

in the classroom and in distance learning. 

5 - Eliminate the use of paper by communicating with parents and students through the 

use of various applications. 

6 - Equipping schools with technological devices and setting awareness controls for their 

use. 

7 – Designing curricula and the contents of scientific content electronically. 

8 - Developing the teacher's technical skills in the knowledge society and his training needs 

in the electronic age. 
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Abstract 

The development in the field of information and communication technologies, in particular 

the Internet, has had a great impact on the increase in the dangers that threaten children 

and the development of its methods. Despite the advantages given by this method, it had 

another aspect related to selfishness and an illegal attack on the child’s life and privacy, 

which is known today as the Internet child. This method has inevitably entered the lives of 

children due to the spread of the Covid epidemic, and schools today are using it as a 

contemporary educational curriculum that helps develop the child's mental skills, creativity 

and innovation. 

However, this use has become without guidance or supervision and the Internet spaces are 

open to all without restriction 

Key words: Children, Exploit, A threat, Internet. 
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 األطفال عبر األنترنت استغالل

 
 جادي فايزة

 الجزائر، كلية الحقوق بن يوسف بن خدة ،د 

 

 بوسحابة لطيفة
 تيارت، الجزائرجامعة  –كلية الحقوق العلوم السياسية  ، د

 

 الملخص

البالغ في زيادة األخطار  األثرلقد كان للتطور الحاصل في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وبصفة خاصة االنترنت 

التي تهدد األطفال،  فبالرغم من اإليجابيات التي منحتها هذه الوسيلة إال أنها كانت لها جانب آخر متعلق باألنانية واالعتداء 

غير مشروع على حياة الطفل وخصوصيته والذي يعرف اليوم بطفل األنترنت، وهذه الوسيلة دخلت إلى حياة األطفال 

نظرا النتشار وباء الكوفيد وأصبحت المدارس اليوم تستخدمها كمنهج تربوي معاصر تساعد على تنمية بصفة حتمية 

 .مهارات الطفل العقلية واإلبداع واالبتكار

 غير أن هذا االستعمال أصبح دون توجيه أو إشراف وأصبحت فضاءات األنترنت مفتوحة للجميع دون تقيد.

 القوى العاملة التعليمية، التعليم االبتدائي.: تحليل جغرافي، الكلمات المفتاحية

 

  :مقدمة

لقد عرف العالم األنترنت على يد وزارة الدفاع األمريكية،وأخذت الشبكة في التطور حتى أصبحت سهلة االستخدام 

ومتاحة للجميع األعمار، حتى األطفال فأصبح فرصة مالمة ألصحاب النفوس الضعيفة والمنظمات اإلجرامية لتوظيفها في 

ق األلعاب اإللكترونية  ومواقع الدردشة ومن هناك يمكن طرح االطفال عن طري استغاللعمليتها المختلفة وخاصة في 

 األطفال عبر األنترنت؟ ستغاللاإلشكالية التالية: هل وفر المشرع الحماية الكافية لال

تماشيا مع طبيعة الموضوع استعملنا المنهج الوصفي في تحديد المفاهيم النظرية المتعلقة بالطفل واالنترنت، إضافة 

على األنترنت،  استغاللتحليلي في تحليل القوانين والتشريعات التي يتم إقرارها لحماية الطفل من مخاطر إلى المنهج ال

  :وقسمنا هذه الدراسة إلى ثالث محاور

 : اإلطار المفاهيمي للطفل والعوامل المؤدية بالطفل إلى األنترنتالمحور األول

 ترنتاألطفال عبر االن استغالل: صور جرائم المحور الثاني

  .: الحماية القانونية للمشرع الجزائري من مخاطر األنترنت على االطفالالمحور الثالث
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  اإلطار المفاهيمي للطفل والعوامل المؤدية بالطفل إلى األنترنت: المحور األول -أوال

الرشد، وتبتدأ الطفولة من يوم تعد الطفولة من أهم مرحلة اإلنسان سواء مرحلة المراهقة أو الشباب أو مرحلة 

 .الوالدة وتنتهي عند سن البلوغ

  :تعريف الطفل 1 - 

حدث، وقد عرفت اتفاقية حقوق الطفل  –ولد  –غالم  –كلمة الطفل مرادفة لكلمات صبي )والجمع صبية وصبيان( 

ة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بقولها " ألعراض هذه االتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر 1989لعام

 "بموجب القانون المنطبق عليه

وقد عرفت الطفل في مؤتمر اإلسالمي الثاني والثالثين لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء )اليمن( خالل الفترة من 

لم يبلغ سن الذي جاء فيه أن الطفل هو "كل إنسان  1426جمادي األول  23إلى  21الومافق لـ  30/06/2005إلى  28

 (29، ص 2019الرشد وفقا للقانون المطبق عليه". )نجيمي ج، 

  :العوامل المؤدية بالطفل إلى االنترنت 2-

 .قبل التطرق إلى العوامل المؤدية بالطفل إلى االنترنت البد من تعريف االنترنت

 : تعريف االنترنت- 

هي شبكة عالمية متصلة بين أجهزة الحاسب اآللي، ويمكن لهذه األجهزة أن تتصل ببعضها البعض بعدة طرق، مثل 

خطوط الهاتف، واألسالك واألقمار الصناعية، يمكن من خاللها إرسال المعلومات أو المشاركة فيما، سواء كانت معلومات 

ل إليها من أي مكان وفي أي وقت بشرط توفر جهاز لذلك نصية ام صوتية ثابتة أم متحركة ويمكن ألي شخص الدخو

 كهاتف أو حاسب آلي. 

ومن اهم الجوانب اإليجابية لألنترنت في عصرنا هذا تتمثل في قضاء وقت ممتع في التسلية والترفيه وذلك من 

واالستماع إلى الموسيقى إضافة خالل ما يقدمه االنترنت من برامج ألعاب ومسابقات إلى جانب مشاهدة األفالم والمسلسالت 

أصبح من السهل اكتساب المعلومات في أقل وقت ممكن، فيمكن فتح مواقع فيرفوكس وجوجل كروم وإكسبلور والبحث عن 

 (mqaall.comجيرجل، ل، ) .المعلومة وكل وما يخصها

عليه خاصة مع ظهور وباء  ونظرا لسهولة استعمال االنترنت توجهة فئة كبيرة من األطفال إلى استخدامه واإلدمان

الكوفيد وغلق المدارس والمؤسسات الترفيهية األخرى كالمكتبات، قاعات الرياضة، حدائق التسلية... غير أن هذا االتجاه 

 .السلبي لالنترنت له عدة عوامل كالعامل األسري والعامل النفسي

خصية األبناء ونموهم النفسي السليم وتنمية قدراتهم : تلعب التنشئة األسرية دورا أساسيا في تشكيل شالعامل األسري-  1

  (19، ص 2015العقلية ومهارتهم الشخصية وتوافقهم االجتماعي والنفسي. )نقيب، ن، 

إال أنه يزداد حدوث سوء معاملة االطفال وإهمالهم في بعض األسر نتيجة ظروفهم الحياتية المتمثلة في البطالة، 

الية والعزلة االجتماعية، والعنف المنزلي مما أدى لألطفال إلى اإلدمان في استخدام الخالفات الزوجية، الضغوط الم

الحاسوب ووسائل التواصل األخرى إلى درجة االنطواء وعدم الجلوس مع اآلباء واالخوة داخل األسرة الواحدة ومنه بدأت 

 (119، ص 2019ب.ش، أمليزي، يعقوب، األسر تفقد قيمة من أهم قيم مجتمعنا وهي قيمة الترابط والتآزر. )دحيران 

ويتيح االستخدام الفردي لصفحات االنترنت والغوص فيما تجاوز الكثير من الطابوهات والممنوعات التي حرم منها 

الطفل فيقيم العالقات االفتراضية ويتخفى وراء الشاشة ليشبع رغباته خاصة في ظل غياب الرقابة األبوية.)دحيران ب.ش، 

 (116، ص 2019يعقوب، أمليزي، 

: تعد اإلساءة النفسية هي كضربة قاضية على البنية والقيمة الذاتية للطفل والمتمثلة في تشويه السمعة العامل النفسي- 2

والتحقير وتؤدي هذه اإلساءة إلى بعض التصرفات التي يقابلها الطفل من مواقف كالتهديد والخوف واأللفاظ غير الالئقة 

 (8-7، ص ص 2013واإلهانات والتحقير والذي يطلق عليه العنف اللفظي. )رصاع، ف، والشتائم 

وهناك العديد من األطفال الذين يتعرضون للعنف او الضرر أو اإلساءة البدنية وغيرها، وقد تتم اإلساءة لهم عبر 

ينها في المستقبل والبد من اتخاذ ه مما يؤدي على بناء شخصياتهم وتكواستغاللمواقع التواصل االجتماعي المختلفة ويتم 

إجراءات عاجلة للحد من األخطار المحتملة ليضمنوا أن تكون تجارب األطفال على شبكة االنترنت آمنة وإيجابية أثناء 

 (UNICEF. Org/ar).19جائحة كوفيد 
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 .األطفال عبر االنترنت استغالل: صور جرائم المحور الثاني

  :األطفال عبر االنترنت  تتمثل في استغاللومن أمثلة عن بعض صور الجرائم 

سبرانيا عن طريق العالم االفتراضي والتي لم تسلم في السنوات األخيرة من موجة الجرائم اإللكترونية التي ارتفعت 

شخصا في الجزائر مع أن  946جريمة إلكترونية تورط فيما أكثر من  1055وثيرتها بشكل تصاعدي لتبلغ العام الماضي 

الدولة قامت باقتناء تجهيزات وأنظمة معلومات متقدمة ومعقدة لحماية بينتها التحتية اإللكترونية غير أنها غير 

 .( ومن أهم هذه الصور22، ص 2021كافية.)بوحسون، ع ر، 

  :التحريض على العنف والتطرف عبر االنترنت1-

ة او دينية، للسيطرة على وجدان الطفل وهذا من خالل بث األفكار المتطرفة سواء كانت سياسية أو عنصري

طموحاتهم وإندفاعهم لقلة خبرتهم وسطحية تفكيرهم في إفساد عقائدهم، وقد نص المشرع الجزائري في قانون  استغاللو

 .1مكرر  293التي تنص على التهديد إما المادة  287إلى  284لحماية حقوق الطفل في المادتين  15/12العقوبات رقم 

سنة عن طريق العنف، أو التهديد، أو االستدراج أو غيرها من  18الخطف أو أي محاولة على قاصر لم يكمل فتنص على "

من ق.ع. "يعتبر فاعال كل من ساهم... أو حرص على ارتكبا الفعل بالهبة، أو  41الوسائل"، كما أشارت إليه نص المادة 

 (16، ص 2018)بلقاسمي، م. أ، لفقير،ع،  الوعد، أو التهديد، الوالية أو..." يعني إكراهه بالعنف.

  :جريمة التشهير عبر األنترنت2- 

ه، واإلساءة استغالليعد التشهير من الجرائم الخطيرة تعني نشر وإذاعة معلومات شخصية للطفل الضحية، من أجل 

غالب اإلحيان من لسمعته وتشويه شخصيته والمساس بعرضه، بعد عرضها على المأل عن طريق االتصال التزامني في 

أجل إحداث قدر من اإلساءة، فالنشر في مواقع التواصل االجتماعي تحقق فيه صفة العالنية مما يعد تشهيرا بما أن المنشور 

يراه عدد من األشخاص دون تمييز، ودون أن تربطهم صلة معينة سواء كان ذلك على صفحة شخصية أو في مجموعة 

  .عامة أو مغلقة

المعلومات السرية الشخصية للطفل يكون عن طريق االختراق والسرقة أو بالثقة في الغير ونشرها والحصول على 

عالنية بواسطة االنستجرام أو الفايسبوك ونشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير والمحداثات والصور عن طريق 

ول على موافقة منهم. )غزالي، ل، دون الحص (screen shat) أو (phone screen image) خاصية أخذ صورة للشاشة

 (885-884، ص ص 2020ديوادي، م.، 

 

 :الجنسي لألطفال عبر االنترنت ستغاللجريمة اال 3- 

الجنسي لألطفال عبر االنترنت على أنه كل تصرف جنسي من قبل شخص بالغ موجه إلى الطفل  ستغاللويعرف اال

عبر االرنتنت عن طريق اإلكراه أو التحايل للقيام بأفعال ذات بعد جني أو تشجيعه على القيام بهذه األفعال، او التوسط فيها 

كل من األشكال بهدف إشباع الرغبات الجنسية للبالغ أو ها عن طريق النشر أو التوزيع بأي شاستغاللأو اإلفادة منها أو 

الجنسي للطفل قد يأخذ وجهتين وجهة تجارية وغير تجارية ومثال عن الوجهة  ستغاللتحثيق منفعة مادية وقد يتبين أن اال

  .يةالتجارية يظهر الطفل عبر شبكة االنترنت يمارس أنشطة جنسية حقيقية أو تكشف بعض أجزاء وأعضائه التناسل

أما الوجه غير تجاري أي طابع غير الربح المادي وهو إشباع الرغبات والغرائز الجنسية للشخص البالغ وهذا 

بإغوائهم وإفساد أخالقهم وتحريضهم على القيام بنشاطات جنسية بمختلف أشكالها وهو من أخطر الجرائم التي تهدد حياة 

 .(538، ص2020الطفل وسلوكه في المستقبل. )العرفي، ف، 
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 : الحماية القانونية للمشرع الجزائري من مخاطر االنترنت على األطفالالمحور الثالث

ه عن طريق األنترنت وهذا وفقا للمادة استغالللقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانين لحماية الطفل من 

بحماية الطفل في الجزائر التي نصت "يجب أن تكون المتعلق  2015يوليو سنة  15المؤرخ في  12-15من قانون رقم  7

مصلحة الفضلي للطفل الغاية من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي أو إداري يتخذ بشأنه ، يؤخذ بعين االعتبار في 

ة ووسطه تقدير المصلحة الفضلى للطفل، ال سيما جنسه وسنه وصحته واحتياجاته المعنوية والفكرية والعاطفية والبدني

العائلي وجميع الجوانب المرتبطة بوضعه" وهذا جاء مؤكدا وفقا للمبدأ معروف ومعمول به في قانون األسرة "يجب في 

 (46، ص 2019جميع الحاالت مراعاة مصلحة المحصون". )مجيمي، ج، 

جتمع بصفة ومصلحة الطفل أصبحت مفروضة وهذا نظرا النتشار األنترنت والتي أصبحت وسيلة حتمية على الم

من قانون الطفل، والتي نصت أن الطفل الذي هو في  02عامة والطفل بصفة خاصة وقد جاءت هذه الحماية في نص المادة 

 (02، المادة 02-2015خطر "... الطفل الذي تكون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عوضة له". )قانون 

 .األطفال غبر األنترنت ستغاللسوف نتناول بعض العقوبات المقررة لال

 :االطفال عبر االنترنت استغاللالعقوبات المقررة على  -أوال

الطفل عبر االنترنت بل يمكن استخالصها من القواعد  ستغالللم ينص المشرع الجزائري على عقوبات خاصة لال

  :العامة المتمثلة

 :جريمة تحريض طفل على العنف وفساد األخالق- 1

من قانون العقوبات الجزائري على أنه "كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة على الفسق  342 نصت المادة

أو فساد األخالق أو تشجيعه عليه او تسهيله له ولو بصفة عرضية يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات 

سيلة كانت وهو يمارس أنشطة سنة بأي و 18دج، كل من صور قاصرا لم يكمل 100.000إلى  20.000وبغرامة من 

جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صورا ألعضاء الجنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا أو قام بإنتاج أو توزيع 

أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر..." وفي حالة اإلدانة تأمر 

ضائية بمصادرة الوسائل المستعملة الرتكاب الجريمة أو األموال المتحصل عيها بصفة غير مشروعة مع مراعاة الجهة الق

 .(1مكرر  333، المادة 01-14حقوق الغير من النسبة". )قانون العقوبات 

  :األطفال على المخدرات استغاللعقوبة جرائم  2-

في فقرتها الثانية "يضاعف الحد األقصى للعقوبة إذا تم  04/18من القانون  13لقد نص المشرع الجزائري في مادته 

تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص 

كين الطفل يعالج بسبب إدمانه..." فالسلوك اإلجرامي هو عرض أو تسليم، أو أي تسهيل، تعاطي المخدرات ويقصد به تم

من استهالك المخدرات بمقتضى نشاط الجاني ولواله ما استطاع الطفل اإلدمان عليها، ولم يبين لنا المشرع صور هذا 

التسهيل في هذه المادة حيث اكتفى بالنص على  أنه: "... يسلم، أو يعرض بطريقة مشروعة..." فالمشرع الجزائري يشمل 

التي تعرض القاصر للمخدرات بما فيها األنترنت التي تروج للمخدرات. )فرالي، ل، كل الوسائل التي يستخدمها  الجاني و

 .(806، ص 2020ديوادي، م، 

  :العقوبة الجزائية من التشهير عبر االنترنت -أوال

( إلى 01من قانون الطفل على أنه "دون اإلخالل بالعقوبات األشد يعاقب بالحبس من سنة ) 141لقد نصب المادة 

دج كل من يشغل الطفل عبر وسائل االتصال مهما كان  300.000دج إلى 150.000( سنوات وبغرامة من 03ثالث )

شكلها في مسائل منافية لألداب العامة والنظام العام" فالنص تكلم على أشكال ووسائل االتصال على وجه العموم في هذه 

ن خالل التسجيل السمعي والبصري والتصوير واالبتزاز المادة يجعلها تشمل مواقع التواصل االجتماعي وأي وسيلة يتم م

 .والتشكل والتشهير من كان محتواها يضر بأخالق وسمعة وصحة وخصوصية الطفل

ويتمثل الركن المادي هنا علما أنه يصعب تحديده كون أن الجريمة تتعلق ببيئة افتراضية إذا يتعلق األمر بالسلوك 

خاصة وبيانات وأسرار متعلقة بالحياة الخاصة للطفل الضحية سواء عن طريق  اإلجرامي وهو عبارة عن نشر معلومات

 .الثقة أو عن طريق اختراق جهازه وسرقة محتوياته من صور وفيديوهات وتسجيالت ودردشات
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  : وتتم متى تم التشهير بالمعلومات عبر المواقع التواصل االجتماعيالنتيجة اإلجرامية

العالقة السببية في هذه الجريمة جد صعب بسبب تعقيدات البيئة االفتراضية  فالعالقة السببية في : تحديد العالقة السببية

 .جريمة التشهير الرقمي تكون في تنفيذ الجانبي تهديده بالنشر والعالنية في موقع التواصل االجتماعي

 .الركن المعنوي: يشترط في الشخص القائم بالتشهير توافر عنصري العلم واإلرادة

يشترط أن يعلم الجاني أن نشره للمعلومات خاصة بالطفل الضحية عالنية في مواقع التواصل االجتماعي هو جريمة  العلم:

 .يعاقب عليها القانون حتى ولو بعد فشل ابتزازه

كونها تتجه نية الجاني لنشر معلومات مسيئة عن طفل ونشرها في مواقع التواصل االجتماعي مع علمه األكيد ب اإلرادة:

 (541-540، ص ص 2020تسبب له أدى جسيما. )العرفي، ف، 

إن الحماية الردعية المفروطة لحماية الطفل ال تكفي لحماية الطفل من مضار االنترنت بل ال بدى من تدخل المجتمع لزيادة 

  :الحماية ومثال على ذلك

  :حوار الوالدين مع الطفل1- 

االنترنت، إن التواصل والحوار المستمر بين الوالدين وأطفالهم داخل األسرة ه عبر استغاللكآلية لتجنب  الطفل من 

خصوصا وإذا تناول موضوع مخاطر االنترنت ووضع خطة أسرية للحرص على سماح للطفل لدخول مواقع مفيدة التي 

لبيانات وعدم الدخول تنمي مواهب األطفال والتي يتبناها أشخاص لهم خبرات في التعامل مع األطفال وتسمح بعدم سرقة ا

إلى المواقع التي يتم تصنيفها على أنها ضارة من قبل األبوين كذلك تحديد بعض األوقات للجلوس على االنترنت حتى يكون 

الوالدين متفرعين ألبنائهم وعدم السماح لألطفال من المشاركة في دردشة على مواقع التواصل االجتماعي ويعد حوار 

كيزة األساسية التي تطفو عليه سمات األخالق العالية والتربية الدينية الالزمة التي تسهم في إبعادهم اإلباء مع أطفالهم الر

 .عن الرذيلة حتى يصبر الطفل رقيب على نفسيه وهو يتصفح االنترنت

  :دور المؤسسات التربوية في توعية وتحسين الطفل بمخاطر االنترنت 2- 

األطفال في تصفح األنترنت واضطالعهم بمخاطر االنترنت في مناهج تعليمية ويتجلى ذلك في توعية وتعليم 

وترشيدهم في حسن اختيار المواقع واأللعاب والفيديوهات اإللكترونية والموثوقة بمصدرها ومنبعها وتنبيهه أن المعلومات 

 .ومضللة الواردة بالشبكة والمأخوذة من االنترنت ليس علما صحيحة وحقيقية بل قد تكون خاطئة

ويكون ذلك عن طريق مساعدة بعض المرشدين االجتماعيين أو مستشاري علم النفس المعتمدين او المتوفرين 

بالمدرسة وذلك بتحدير التالميذ واألطفال بشكل عام من تنزيل برامج من دون استئذان المعلم أو المدرس ألنها قد تحوي 

رنت معلومات شخصية عن الطفل أو أهله تجنب مقابلة شخص على أدوات التجسس، عدم إعطاء أي شخص على االنت

 (22-21، ص ص 2021غريب ثم التعرف عليه عبر الشبكة من دون استشارة الوصي او الولي. )بوحسون، ع ر، 

 

  :عبر االنترنت ستغاللالجهود الدولية لحماية األطفال من اال -ثانيا 

على حقوق بعضهم البعض بموجب أحكام قواعد قانونية فالحماية  وتتمثل هذه الحماية في منع األشخاص من االعتداء

هم عبر استغاللتختلف من نوع آلخر تبعا الختالف الحقوق المحمية ونظرا لألخطار الكبيرة التي يتعرض لها األطفال جراء 

صارمة ومن أبرز األنترنت ظهرت مجموعة من االتفاقيات نتيجة مؤتمرات دولية داعية لضرورة وضع قوانين عقابية 

  :االتفاقيات تتمثل في

(: تصدر االتفاقيات العالمية لحقوق الطفل التي وفقت عليها الجزائر إلى مثل هذه 1989التفاقية الخاصة بحقوق الطفل )ا1-

حق الطفل في الحصول على المعلومات وحمايتهم  17الجرائم التي تمس بالطفل عبر األنترنت، حيث أقرت بموجب المادة 

الجنسي لألطفال بكل أنواعه في الفقرة "ج" فقد اعتبرت  ستغاللالتأكد على تجريم اال 34ما يضرهم كما أقرت المادة  من

هذه االتفاقية مرجعا لحقوق الطفل إلتزمت بها دول العالم، وكانت مصدرا ونقطة انطالق لمؤتمرات وبروتوكالت لحماية 

 .االجتماعيعبر مواقع التواصل  ستغاللالطفل من كافة اال

  :االتفاقيات االقليمية المقررة لحماية األطفال من مخاطر االنترنت: من مجمل االتفاقيات2-

األطفال عبر مواقع  استغاللاالتفاقيات العربية االقليمية:  ال يوجد لدى معظم الدول العربية نصوص قانونية تجرم 3-

التواصل االجتماعي، غير أن الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي هي التي لديها قانون خاص بمكافحة تقنية 
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الذي ركز  2008هي دولة اإلمارات العربية المتحدة وهناك المؤتمر اإلقليمي العربي  2006المعلومات الصادرة في عام 

-224، ص ص 2020لسب والقذف وتسهيل الدعارة عبر االرنترنت. )فيبير، م، حيبرش، ل. أ، على الجرائم المتعلقة با

225) 

 

  :جهود الهيئات الوطنية لحماية األطفال من مخاطر االنترنت -ثالثا

تكاد تنعدم نشاطات المنظمات الوطنية المتخصصة في حماية الطفل من جرائم األنترنت وهذا راجع إلى غياب 

  .بحاث حول جرائم االنترنت التي تستهدف القاصرينالدراسات واأل

كما أقدمت شركة اتصاالت الجزائر بإطالق خدمة لزبائنها خصوصا لفئة األطفال وذلك كما يتسم من مخاطر 

االنترنت ويمكن لهذا البرنامج الدخول إلى التطبيقات والبرامج والمواقع ومنع أي ولوج إلى برامج محضورة ولهذا البرنامج 

  (223، ص 2020اصة أساسية وهي التحكم في جميع برامج الحاسوب. )فيبير، م، حيبرش، ل. أ، خ

 

  :الخاتمة

الجزائر كغيرها من الدول تعمل على تطوير التكنولوجي الذي غزى العالم وهذا من أجل مكافحة الجرائم المرتكبة 

 .ضد األطفال عن طريق األنترنت

كفيلة لمحاربة هذه الجرائم بل ينبغي أن يلعب المجتمع واألسرة والمدرسة دورا إال أن الدولة وحدها أصبحت غير 

  :في التصدي لهذه الظاهرة وهذا من خالل تفعيل المراقبة المستمرة من مكافحة الجهات

 .تعزيز دور المدرسة واألسرة في التوجيه الطفل .1

األطفال عبر مواقع  استغاللضرورة سن خصوصي قانونية جديدة تجرم وتعاقب صراحة وبصورة مستقبلة  .2

 .التواصل االجتماعي

 .وضع قوانين خاصة لحماية خصوصية وهويات األطفال على األنترنت .3
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  :قائمة المراجع

طر التعرض لألذى عبر األنترنت في جائحة كوفيد اكبر من  /UNICEF.org/ar األطفال يواجهون مستوى / البيانات

19. 

الجنسي عبر شبكة االنترنت، مجلة االجتهاد  ستغالل(، الحماية الجزائة للطفل من جرائم اال2019بن عبد هللا زهراء، )

 .01، العدد 12القضائي، المجلد 

طفل حاضرا ومستقبال، مجلة العمارة (، أثر المعلمة اإللكترونية على نمائي شخصية ال2021بوحسون عبد الرحمان، )

 .01، عدد 6وبيئة الطفل، مجلد 

(، االطفال واألنترنت التأثيرات السلبية وطرق الحماية، مجلة التمكين 2019دحيران بن شاعة، أمليزي يعقوب، )

 .االجتماعي )جامعة األغواط(، المجلد األول، العدد الثاني

ئية للمعلومات على شبكة االنترنت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم (، الحماية الجنا2013-2012رصاع فتيحة، )

 .القانونية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية

(، الحماية القانونية للحق في الخصوصية لألطفال من جريمة التشهير عبر المواقع التواصل 2020فاطمة العرفي، )

 .02، العدد 12ري، مجلة االجتهاد القضائي، المجلد االجتماعي في القانون الجزائ

(، الحماية الجزائية للغطفال من التحريض عبر شبكات التواصل االجتماعي في 2020لخضر غزالي، ديوادي مصطفى، )

 02، العدد 12التشريع الجزائري والمقارن، مجلة االجتهاد القضائي، المجلد 

ماية الجزائية لألطفال من التحريض عبر شبكات التواصل االجتماعي في (، الح2020لخضر فرالي، ديوادي مصطفى، )

 .02، العدد 12التشريع الجزائري والمقارن، مجلة االجتهاد القضائي، المجلد 

 ./mqaall.com/definition-internet-benefits ليلة جيرجل، ماهو تعريف األنترنت وفوائده

، ويتعلق بحماية 2015يوليو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28في المؤرخ  12-2015من قانون رقم  02المادة 

 .الطفل

والمتضمن قانون العقوبات،  66/156المعدل والمتمم لألمر رقم  01-14من قانون العقوبات رقم  1مكرر  333المادة 

 .2014فيفري  16، الصادرة بتاريخ 7الجريدة الرسمية، العدد 

(، سوء معاملة األطفال وإهمالهم، اآلثار الناجمة عنها وكيفية الوقاية منها، 2018لفقير، )محمد األزهر بلقاسمي، د. علي 

 .02مجلة اإلبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 

(، الجهود الوطنية والدولية لحماية الطفل من مخاطر األنترنت، مجلة التراث، 2020مراد فريبير، لعزيز أحمد حيبرش، )

 .، المجلد العاشر01العدد 

 15المؤرخ في  12-15(، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل مادة بمادة القانون رقم 2019نجيمي جمال، )

 .الطبعة الثالثة  دار هومة 2015يوليو سنة 

اجستير، كلية (، اآلليات القانونية لحماية الطفل في الجزائر، مذكرة نيل شهادة الم2015-2014نقيب نور اإلسالم، )

 الحقوق، بن يوسف بن خدة.
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Abstract 

This research paper works in the light of relying on the theory of value determinism in the 

media by professor Dr. Izzy Abdel Rahman, to research, excavate and explore the impact of 

the distance learning process through the digital space on the cognitive values of Algerian 

students, and by applying the survey method and relying on the questionnaire tool as a 

main tool and the observation tool as a secondary tool, We chose the cluster sample; whose 

vocabulary comes to more than one stage, so we chose the study sample in several stages, 

and the final number of the study sample was estimated at 483 items, distributed as 

follows: 152 items were chosen from Djiliali Bounaama University, Khemis Miliana, 136 

items were selected from Ibrahim Sultan CHibout University Algeria3, 96 subjects were 

selected from Ali lounici University Blida2, 100 subjects were selected from Hassiba Ben 

Bouali University Of Chlef, and all this released By distributing  

An electronic questionnaire form through a Google form to the study sample students. 

Key words: Value Determinism Theory İn The Media, Cognitive Values, Distance 

Education, Algerian University Students. 
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 أثر التعليم عن بعد على القيم المعرفية لدى الطلبة الجزائريين

 دراسة مسحية من منظور نظرية الحتمية القيمية

 
 ياسين صدوقي 

الجزائر ،جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة ،لباحثا   

 
 الملخص

هذه الورقة البحثة تعمل في ضوء االعتماد على نظرية الحتمية القيمية في االعالم لألستاذ الدكتور عزي عبد الرحمن، 

للبحث والتنقيب واستكشاف أثر العملية التعليمة عن بعد عبر الفضاء الرقمي على القيم المعرفية للطلبة الجزائريين، 

االستبيان كأداة رئيسية وأداة المالحظة كأداة ثانوية، قمنا باختيار العينة  وبتطبيق المنهج المسحي واالعتماد على أداة

العنقودية والتي يأتي اختيار مفرداتها على أكثر من مرحلة، لذا قمنا باختيار عينة الدراسة على عدة مراحل، وقدر العدد 

ها من جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، مفردة تم اختيار 152مفردة، موزعة كتالي:  483النهائي لعينة الدراسة بــــ 

مفردة تم اختيارها من جامعة علي لونيسي  96، 3مفردة تم اختيارها من جامعة إبراهيم سلطان شيبوط الجزائر 136

مفردة تم اختيارها من جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، وتم توزيع استمارة استبيان الكترونية من خالل  100، 2البليدة

 على الطلبة عينة الدراسة. Google نموذج

 نظرية الحتمية القيمية في االعالم، القيم المعرفية، التعليم عن بعد، الطلبة الجامعيين الجزائريين.: الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

يعتبر دوما العلم التعلم أهم حلقة في الحياة اإلنسانية للبشرية جمعاء، لذلك يبحث ويتباحث االنسان في فرص 

تحصيله للمعارف والعلوم ما استطاع الى ذلك سبيالً، وهو دوما يسعى لتحقيق االكتفاء المعرفي والفكري مما يحصل من 

علوم بطرق متعددة، وطرق وأساليب التحصيل العلمي اكتسبت حقول منهجية عديدة، عرفت تطوراً كبيراً من أشكالها 

البحثية اقتربنا من األشكال العصرية ألنها تشكل سطراً في العملية الكالسيكية الى أشكالها العصرية، وفي هذه الورقة 

التعليمة في عصر المعلومات، عصر أصبح يطلق عليه عصر الفضاءات االفتراضية، عصر الرقمنة، عصر 

الخورزميات، عصر الثورة الصناعية الرابعة، أصبحت فيه أساليب وتقنيات اكتساب المعارف والعلوم تكتسب أشكاالً 

جددة متطورة أكثر، وهنا نشير الى تقنية التعليم عن بعد التي انتشرت بسرعة في ميادين عصر المعلومات، وزاد مت

انتشارها خاصة بفعل الضغوطات االجتماعية التي فرضتها األزمات الصحية، حيث أصبحت أساليب التعليم عن بعد 

ع هذا ومن جهة أخرى أهم ما يعمل المتعلم لتحصيله وتعزيزه المتنفس األخير للجامعات والدوائر التعليمية بصفة عامة، وم

نجد القيم المعرفية، فهي أهم وأبرز ما يرسم مستقبل الطالب الجامعي ويحدد أبعاد مستقبله وضوابط شخصيته العلمية، لذلك 

ين الجزائريين، ومع االرتكاز عملنا في هذه الورقة البحثية على قياس أثر التعليم عن بعد على القيم المعرفية للطلبة الجامعي

على نظرية الحتمية القيمة في االعالم لألستاذ الدكتور عزي عبد الرحمن كغطاء نظري للدراسة، التي نزلنا فيها للميدان 

وأخذنا عينة من الطلبة الجامعيين الجزائريين من مختلف الجامعات الجزائرية، واستكشفنا األثر الذي خلفه التعليم عن بعد 

 .القيم المعرفية لدى الطلبة الجزائريينعلى 

 

 :اإلطار المنهجي للدراسة

 :إشكالية الدراسة

منذ سنوات عديدة عرفت البشرية وسائل االعالم التقليدية التي كانت بالنسبة إليهم أهم وعاء فكري يتلقون فيه 

على الدوام  -نخبة المجتمع-رهمعارفهم ويعززون فيه مكتسباتهم، والطالب الجامعي الجزائري على وجه الخصوص بدو

يفترض انه فهم هذه المقاربة، لذا سار في مضمار ما يوصله الى حقول المعرفة واالدراك الفكري، وعلى طول المضمار 

الذي يسير فيه الفرد نحو تسلق سلم المعرفة فانه يمر حتماً عبر ضغوطات وظروف قد تفرض عليه في بعض األحيان 

من نسق سيره، أو تعزز وتطور درجة سيره، لذا عندما اقتحم التعليم عن بعد أسوار الجامعات متغيرات اجتماعية تغير 

الجزائرية، بشكل مباشر أو غير مباشر، ووجد الطلبة انفسهم امامه اعتبروه من األوعية التي يتوجب التعامل معها، لتطور 

معرفية التي يتلقاها الطالب الجامعي تعد هي مربط الفرس أسلوب التلقي وتعزز غزارة التدفق المعرفي لديهم، اذ أن القيم ال

في سيرورة العملية التعليمة التي يمر بها الطالب، والقيمة هي البداية والنهاية فيما يتلقاه االنسان في وسائل االعالم حسب 
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دية أو حديثة في صورة (، وهنا نشير الى وسائل االعالم سواء كانت تقلي2013األستاذ الدكتور عزي عبد الرحمن )عزي، 

الوعاء الرقمي الذي انضوى تحت عرشه التعليم عن بعد ووجه مضامينه للطلبة الجزائريين من خالله، هذه األوعية الرقمية 

التي نتحدث عنها يتفق الجميع حول مدى األثر الذي بإمكانها أن تغرسه في المتلقي، حيث أن الفرد سريع االنغماس في 

لها، من هنا يأخذ النقاش أبعاد متعددة، ويستهلك من الجهد الغزير قصد التنقيب والبحث عن زاوية شباكها واالستسالم 

التعليم عن بعد في الوعاء الرقمي المؤثر بقوة، يعني هل هي أيضاً ستأثر في الطالب الجامعي الجزائري بمضامينها أم أنها 

هذه المضامين التعليمية المعرفية التي يتلقاها الطالب في  ستفشل؟ كما ان النقاش يستنزف من جهة أخرى فيما يخص قيمة

ضوء التعليم عن بعد، لذا فان مشكلة الدراسة في األساس من منظور قيمي تتمحور حول أثر التعليم عن بعد على القيم 

  المعرفية لدى الطالب الجزائري؟

 

 :تساؤالت الدراسة

 للتعليم عن بعد؟ماهي عادات استخدام الطلبة الجزائريين 1- 

 ما حجم تعرض الطلبة الجزائريين للتعليم عن بعد؟2- 

 ما هو أثر التعليم عن بعد على تلقي الطلبة الجزائريين للتحصيل المعرفي؟3- 

 ما هو أثر التعليم عن بعد على إدراك المعرفة لدى الطلبة الجزائريين؟4- 

 لدى الطلبة الجزائريين؟ما هو أثر التعليم عن بعد على تطوير سلوك التلقي 5- 

 

 :أهمية الدراسة

تنبثق أهمية هذه الدراسة من الدور الكبير والجوهري الذي بات يلعبه التعليم عن بعد خاصة في زمن وباء كورونا 

الكلي الذي بعثر أوراق العالم، وال يمكننا ان ننكر أن الفضاء الرقمي قد أنقذ الدول من االصطدام بشعوبها وطلبتها بعد الغلق 

والتعطيل التام للحياة، حيث جعل التعليم عن بعد يرتفع الى السطح ويثبت قدرته على ضمان استمرارية العملية التعليمية 

والتشجيع على التحدي ومواصلة التعليم في كل الظروف، وان كان له تواجد من قبل اال وأنه برز اكثر في ظل التحديات 

بعد من شأنه ترك أثار متعددة على الطلبة، وتزيد األهمية في هذه الدراسة من خالل االجتماعية الراهنة، والتعليم عن 

االعتماد على نظرية الحتمية القيمية في االعالم التي جاء بها األستاذ الدكتور عزي عبد الرحمن، وحاولنا االنطالق منها 

المية سواء وسائل االعالم الكالسيكية أو وسائط كون ان هذه األخيرة أبرز وأهم نظرية تركز على القيم في المضامين اإلع

 .االعالم المتجددة في صورة الفضاءات الرقمية الحديثة، وأثرها على معظم فئات المجتمع

 

 :أهداف الدراسة

 :هذه الدراسة تهدف الى

التي تعني بالتعليم  فتح المجال أمام الباحثين مستقبالً من أجل تطبيق نظرية الحتمية القيمية في االعالم بالدراسات1- 

 .والوسائط الجديدة

الرغبة في اقتراح وفتح المجال قصد توظيف نظرية الحتمية القيمية لقياس كل األثار التي تنعكس على الطلبة الجزائرية 2- 

 .في العملية التعليمية

 .عليم من البوابة الرقميةالتنقيب حول القيم المعرفية التي استخلصها الطالب الجزائري من خالل الولوج لعالم الت3- 

ً تطور تحصيله المعرفي وتعزز مكانته 4-  معرفة مدى نجاعة التعليم عن بعد في تعزيز واكساب الطالب الجزائري قيما

 .الفكرية

ً معرفية وفق أصول 5-  محاولة اقتراح جملة من األليات والتوصيات لكيفية التعامل مع الوعاء الرقمي في سبيل تلقي قيما

 .مجتمعنا اإلسالميومبادئ 
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 :منهج الدراسة

تعتمد كل دراسة على السير وفق خطوات فكرية منظمة وعقالنية هادفة لبلوغ نتيجة ما، وما ذلك اال باتباع منهج 

معين يتناسب مع طبيعة الدراسة التي تتطرق اليها، حيث يعرف المنهج بانه الطريقة التي تتبع للكشف عن الحقائق بواسطة 

مجموعة من القواعد العامة التي ترتبط اساساً بتجميع البيانات وتحليلها حتى تسهم في الوصول الى نتائج ملموسة استخدام 

(،  وهذه الدراسة في األساس تعد من الدراسات االستكشافية، لذا فان المنهج المسحي هو ما يصلح لها، 1995)الهادي، 

للبحث والتوظيف في الدراسات االستكشافية التي تعتمد على تحليل  حيث يعد من أبرز وأكثر المناهج العلمية الصالحة

ً من تحديد المكان والمجال والناس المعنيين بالدراسة )بن مرسلي،  (، ويقوم المنهج 2010الظاهرة قيد الدراسة انطالقا

عنصري الوصف  المسحي على تناول الظواهر األخرى ودرجة ارتباطها بالظاهرة محل الدراسة كما يعتمد كذلك على

والتحليل لربط هذه المتغيرات مع بعضها البعض وكشف العالقة بينهما، والوظيفة األساس للدراسات المسحية هي جمع 

(، ويهدف منهج المسح 2000المعلومات التي يمكن فيما بعد تحليلها وتفسيرها وثم الخروج باستنتاجات منها )شفيق، 

 ً التعرف على شخصية الوسيلة اإلعالمية، وما يميزها عن غيرها من الوسائل سواء  اإلعالمي أو مسح وسائل االعالم أيضا

(، كما أن المسح يستخدم عندما يرتبط تحقيق األهداف 2009من حيث الشكل او المضمون أو حدود التأثير )شيماء، 

في الحيز الطبيعي الذي تنتمي المطروحة في إشكالية الدراسة بالحاضر القائم، حيث تتوفر للباحث إمكانية الرجوع اليها 

 .(2013اليه، لمعاينتها ميدانياً والقيام بالمسح لخصائصها وللمتغيرات داخلها. )بنمرسلي، 

 

 :مجتمع الدراسة

هناك من يطلق عليه مجتمع الدراسة األصلي ويقصد به كامل أفراد موضوع البحث، ويعرف على أنه مجموعة 

 .(2004المجددة مسبقاً والتي ترتكز عليها المالحظات )موريس، منتهية أو غير منتهية من العناصر 

ويمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة مجموع الطلبة الجزائريين الذين بإمكانهم االطالع أو الولوج للتعليم عن بعد 

وجب اختيار عينة من عبر الفضاء الرقمي، ولما كان االلمام بمجتمع البحث قاطبة من المستبعد تفعيله في أي دراسة علمية، 

المجتمع الكلي تمثله، حيث استهدفنا عينة من الطلبة في كل من جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، جامعة إبراهيم 

 .، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف2، جامعة علي لونيسي البليدة 3سلطان شيبوط الجزائر 

 

 :عينة الدراسة

نات نظراً الستحالة تطبيق المسح الشامل لكونه يتميز بضخامة العدد عادة ما ترتبط بحوث الوصف بنظام العي

والتشتت لذلك يلجأ الباحث الى اختيار عدد أصغر من أفراد مجتمع البحث يكون ممثالً في خصائصه للمجموع ويسمح في 

العينة يحث يسمح نظام  نفس الوقت بتحقيق أهداف الدراسة في حدود الوقت واالمكانيات المتاحة، وهذا العدد األصغر يسمى

العينات للباحث باستنتاج خصائص عدد كبير جداً من المفردات من خالل االتصال المباشر مع عدد صغير مختار منها 

 .(1993)عبد الحميد، 

في دراستنا الحالية ونظراً لصعوبة مسح كل مجتمع البحث لألسباب العلمية والمنهجية المعلومة، شرعنا في دراسة 

غر والمتمثل في العينة انطالقاً من هذا االعتبار، ونحاول أن نجعل من عينتنا قدر اإلمكان ممثلة لمجتمع البحث مجتمع أص

األصلي لذا اخترنا اتباع العينة العنقودية والتي يأتي اختيار مفرداتها على أكثر من مرحلة، فيتم اختيار وحدات العينة من 

يقسم المجتمع الكلي أوالً الى مجموعة من الوحدات، وهي وحدات ابتدائية نختار المجموع الكلي لوحدات المجتمع، على أن 

منها عينة وهذه هي المرحلة األولى، ثم يعاد تقسيم الوحدات االبتدائية في العينة التي اختيرت الى وحدات ثانوية نختار من 

 ...بينها عينة جديدة، وهذه هي المرحلة الثانية وهكذا

تسمى أحيانا بالعينة الجغرافية أو العينة المساحية، حيث تقسم المساحة الجغرافية الكلية إلى  والعينة العنقودية

مساحات أصغر كوحدات أولية وأن كل وحدة من هذه الوحدات لها مساحة محددة ثم تسحب عينة عشوائية من هذه 

إلى العينة المطلوبة )موريس،  المساحات أو من هذه الوحدات التي تقع ضمنها أو بعضها، وهكذا نستمر حتى نصل

2004).  

وتعرفها شيماء ذو الفقار بأنها عينة ذات كفاءة اقتصادية عالية، وتكون وحدة المعاينة األساسية عبارة عن عنقود  

كبير من العناصر، وليس مجرد مفردة من مفردات المجتمع، ويتم اختيار العناقيد عشوائياً، ويشترط في العناصر المكونة 
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ً كمياً -عنقود وجود تقاربلكل  ً ما يكون تقاربا ً بين أنواع العينات  -غالبا بينها، وتعد عينة المناطق هي األكثر استخداما

 .(2009العنقودية.)شيماء، 

مفردة، موزعة  483وعليه قمنا باختيار عينة الدراسة على عدة مراحل، وقدر العدد النهائي لعينة الدراسة بــــ 

مفردة تم اختيارها من جامعة إبراهيم  136م اختيارها من جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، مفردة ت 152كتالي: 

مفردة تم اختيارها من جامعة  100، 2مفردة تم اختيارها من جامعة علي لونيسي البليدة 96، 3سلطان شيبوط الجزائر

 4.على الطلبة عينة الدراسة Google الل نموذجحسيبة بن بوعلي الشلف، وتم بتوزيع استمارة استبيان الكترونية من خ

 

 :أدوات الدراسة

يحتاج أي بحث الى أدوات منهجية يفعلها قصد الحصول واستخراج المعلومات الالزمة التي يرتكز عليها في بحثه، 

المفتقرة والتي حيث تعود قيمة الدراسة ومدى سالمة نتائجها الى مدى قدرة الباحث على الحصول الكافي على المعلومات 

تحقق أهداف الدراسة، ويختار الباحث األدوات الالزمة والكافية ألي دراسة بناء على ما يرتبط بطبيعة اإلشكالية والبيانات 

الالزمة لإلجابة عليها، وبما  أن بحثنا هذا يسير وفق المنهج المسحي ونظراً لطبيعة الدراسة االستكشافية كما ذكرنا قمنا 

ارة االستبيان من أجل معرفة أثر التعليم عن بعد على القيم المعرفية لدى الطالب الجزائري، ووظفنا استمارة باستخدام استم

لإلحصاء، وذلك لما تفرضه الظروف االجتماعية نتيجة وباء كورونا المستجد  Google االستبيان من خالل نموذج

بالموضوع، باإلضافة الى أداة المالحظة كأداة مساعدة الى الحاصل، وهي أداة رئيسية لجمع البيانات والحقائق المرتبطة 

  ت.جانب االستبيان، مع مراعات إجراءات الصدق والثبا

 

 :استمارة االستبيان -

هي أسلوب جمع البيانات التي تستهدف استشارة األفراد المبحوثين بطريقة منهجية ومقننة لتقديم حقائق وآراء وأفكار 

المرتبطة بموضوع الدراسة وأهدافها دون تدخل من الباحث في التقرير الذاتي للمبحوثين في هذه معينة في إطار البيانات 

(، استمارة استبيان كذلك هي وسيلة يستعملها الباحث في جمع الحقائق والمعلومات من المبحوثين 2003البيانات )حجاب، 

(، واالستبيان هو أيضاً مجموعة من 2014عي )عثمان، فبدونها ال يستطيع الباحث جمع الحقائق العلمية من الحقل االجتما

األسئلة التي تطرح على مبحوث ما، وهي تتعلق بآرائه واعتقاداته ومختلف المعلومات الشخصية المتعلقة بالذات أو حول 

ستمارة (، واالستبيان أو اال2007محيطه، وهي الوسيلة القاعدية لكل بحث ميداني كما انه ال يمكن تعويضها )زرواتي، 

االحصائية هي أداة مالئمة ومناسبة وفعالة للحصول على المعلومات أو الحقائق المرتبطة بموضوع معين أو دراسة محددة 

أو موقف معين أو بحث محدد، ويقوم االستبيان على تحديد عدد من األسئلة يطلب من األفراد المعنيين أو المفردات تحت 

 .(2008انوا يمثلون المجتمع أو عينة الدراسة اإلجابة عليها )أبرش، الدراسة أو موضوع االستبيان سواء ك

التي تحوي تطبيق  Drive لإلحصاء على أنه تطبيق ويب وأحد أفراد عائلة تطبيقات Google ويعرف نموذج

إلجراء دراسة المستندات وجداول البيانات والعروض التقديميَّة وغيرها من التطبيقات. يوف ِّر هذا التطبيق طريقة سريعة 

أو استبيان ونشره على الويب ثمَّ الحصول على الردود وحفظها في تطبيق جداول بيانات جوجل  Survey استقصائيَّة

وإنشاء ملخَّص لها وتحليلها، يمكنك دعوة األشخاص لإلجابة بطرائق عدَّة منها دعوتهم عبر البريد اإللكتروني أو نشر 

ع التواصل االجتماعي، ويمكن ألولئك األشخاص اإلجابة على أسئلتك من أي متصفح االستبيان على موقعك أو أحد مواق

  .(2017ويب وفي أي وقت ومن أي مكان )بيلوني، 

 :ولقد شملت االستمارة المصممة لهذا الغرض المحاور التالية

  للمبحوثين : وهو يشتمل على ما يصطلح عليه بأسئلة الحقائق، أي أسئلة البيانات الشخصيةالمحور األول

مثل الجنس، العمر، المستوى الجامعي ومكان اإلقامة، ويعتبر هذا المحور مهماً لتصميم أي استمارة بحث وهذا من أجل 

 .التعرف على الخلفية الثقافية واالجتماعية للمبحوثين. ويتكون هذا المحور في بحثنا من أربعة أسئلة مباشرة

  مجموعة من األسئلة تهدف في األساس الى كشف أنماط : ويحتوي هذا المحور علىالمحور الثاني

 18وعادات تعرض الطلبة الجزائريين عينة الدراسة للتعليم عن بعد من خالل الفضاء الرقمي، وجاء هذا المحور في 

 .22الى السؤال  5سؤاالً، يعني من السؤال 
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  ثيرات التي تحدثها عملية التعليم عن: ويعتبر أهم محور في االستبيان، ألنه يركز على التأالمحور الثالث

 .36الى السؤال  23سؤاالً، يعني من السؤال  14بعد على القيم المعرفية لدى الطلبة الجزائريين، ويشمل هذا المحور على 

 

 :اإلطار النظري للدراسة

الدراسة وجب قبيل استعراض باقي األطر المنهجية المبرمج السير عليها في الموضوع، والتعريج على فصول 

ً التوقف عند محطة الدراسات السابقة التي تناولت أو اقتربت من زاوية دراستنا الحالية، وعند النزول الى ميدان  الزاما

الدراسات السابقة قصد ضبط تعريفها نجد بأنها تعرف على أنها الجهود البشرية السابقة التي بحثت الموضوع الذي يدرسه 

قاربا له من زاوية من الزوايا، وفي ظرف من الظروف البيئية المتعددة، مما تم نشره بأي شكل الباحث بعينه أو موضوعا م

من األشكال، بشرط أن يكون مساهمة ذات قيمة علمية، وقد يكون النشر بالطباعة أو بالمحاضرة أو األحاديث المذاعة صوتا 

جة علمية، أو على مقابل مادي، أو بغرض الرغبة فقط، أو صوتا وصورة، أو تم تقديمها لمؤسسة علمية للحصول على در

في المساهمة العلمية، وال يندرج تحت هذه الدراسات ما يعد كتب دراسية، أو مداخل التأصيل فيها أي أنها مجرد تجميع 

( وهي أيضا: البحوث التي أجريت حول نفس موضوع بحثنا أو لها عالقة مباشرة به 2000لمعلومات متوافرة، )صيني، 

( 2014ميع أبعاده أو باألهم منها سواء كان مصدرها كتابا أو مجلة أو موقعاً إلكترونيا أو رسالة أو مذكرة جامعية )دليو، بج

وعلى حد تعبير األستاذ الدكتور رشيد زرواتي هي تلك الدراسات التي تحترم القواعد المنهجية في البحث العلمي، حيث 

المجالت أو الكتب، واالشارة إلى الدراسات السابقة قد تكون مطابقة تماما للموضوع  يوجد هذا النوع في الرسائل الجامعية،

 .(2008فيشترط بذلك أن يكون االختالف في ميدان الدراسة، كما قد تكون مشابهة. )زرواتي د.، 

 

 (2021)هادفي،  –رؤية نظرية تحليلية -قراءة في نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم لعبد الرحمن عزي 

هذه الدراسة تظهر وتبز أهميتها في مساهمتها في قراءة نظرية الحتمية القيمية في االعالم ومعرفة أسس بنائها 

ومرجعتيها وخلفية فلسفتها ومدى مساهمتها في مجال التنظير والبناء المعرفي، انطالقا من خصوصيتها التي تكلم عنها 

ستدراك معرفي له مرجعية خاصة، ألنه حسب ما ترى الباحثة فان مؤسسها األستاذ الدكتور عبد الرحمن عزي، فهي ا

مجال التنظير في جميع العلوم اإلنسانية واالجتماعية خصوصا منذ عصر النهضة األوروبية كان وال يزال الي يومنا حكرا 

العرب والمسلمين إال إسقاط على الدوائر األكاديمية الغربية بكل مدارسها واتجاهاتها الماركسية أو الوظيفية...إلخ، وما حظ 

هذه النظريات الغربية على الواقع المحلي في محاولة االستفادة منها من أجل مقاربة الظواهر والوقائع االجتماعية بغرض 

التشخيص وفهم المعالجة النظرية والتطبيقية، بمقاربتها وإسقاطها على البنى االجتماعي، وفي ضوء ما رأته الباحثة ينجم 

وسائل تكنولوجيا اإلعالم على هذه المنظومة القيمية لدى الجمهور المستهلك للمادة اإلعالمية،  خلصت الى تحديد  عن تأثير

 :بعض التساؤالت البحثية والتي جاءت انطالقا من التساؤل الرئيسي اآلتي

 ما هي األسس النظرية التي تقوم عليها الحتمية القيمية؟

 :وهي ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة أخرى

  ما هي اإلضافة الجديدة التي أتت بها هذه النظرية؟1 -

  هل استوفت الحتمية القيمية شروط بناء النظرية؟2 -

 هل يمكن تطبيق هذه النظرية في البحث السوسيو إعالمي؟3 -

على وهذه الدراسة في منهجها ارتكزت على البناء المنهجي الراهن على الطبيعة النظرية للموضوع التي تقوم 

المفهوم النظري واألبعاد األمبريقية لنظرية الحتمية القيمية في اإلعالم لصاحبها عبد الرحمن عزي، فدراسة النظرية تقوم 

 .على قراءة في مرجعية بناء نظرية الحتمية القيمية

األستاذ الدكتور  وفي هذه الدراسة وبعد تحديد المحددات المرجعية الفكرية لنظرية الحتمية القيمية التي استند فيها

عزي عبد الرحمن لبعض األطر الفكرية التي استلم منها أدوات البحث في الظاهرة اإلعالمية، وذلك ضمن اتساع الرؤية 

الفكرية وتحديد المنظور المعرفي والفلسفي الذي شكل السياق التأملي للنظرية، وإبراز االشتقاقات واالستنباطات الفكرية 

 .المقوالت في بناء نظريتهالتي استلهم منها بعض 

وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج يخلص أبرزها في ان نظرية الحتمية القيمية هي جزء من النظرية االتصالية 

العامة التي تكرست الجهود في التنظير لها لتفسير الظاهرة االتصالية وتحليل السلوك االتصالي واإلعالمي لألفراد في 
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وسائل اإلعالم، كما ساهمت النظرية في تقديم براديغم تفسيري لعناصر وأبعاد العملية االتصالية، في  تفاعالتهم اليومية مع

إطارها التقني والمرتبط بامتدادات تأثيراتها على البنى القيمية للمنظومة االجتماعية والثقافية ضمن عالقات تفاعلية تبادلية، 

صاحبها ليست بديلة عن تكلم النظريات المعروفة في التراث األكاديمي لعلم  ونظرية الحتمية القيمية في االعالم كما يضعها

 .اإلعالم واالتصال، ولكن استدراك علمي ومعرفي له مرجعيته الفكرية وخصوصيته البحثية

 

 (Nassir Bouali, 2021) كيف تقرأ وتفهم نظرية حتمية القيمة لوسائل اإلعالم؟ نهج هيكلي داللي

بين الدراسات القليلة التي طرحت نظرية الحتمية القيمية في االعالم باللغة اإلنجليزية، وقد عملنا هذه الدراسة من 

على ترجمتها للعربية قصد عرضها، وهذه الدراسة عملت على توضيح وتبسيط وشرح نظرية الحتمية القيمية في اإلعالمي 

ي في نتائج ورؤى البنيوية التي كتبت هياكل األدب على أساس نهج بنيوي، حيث يقول الباحثان أن الدراسة بشكل أساس

والمسرح والدراما، أين يستخدم البنيوية كإطار نظري يتم من خالله تنظيم األفكار هيكليا وكطريقة تحليل يتم من خاللها 

التي يرتكز شرح األفكار ذات الصلة وتوضيحها،  يعني بشكل مباشر تناولت هذه الدراسة المفاهيم األساسية أو المنهجية 

عليها لقراءة وفهم نظرية الحتمية القيمية في االعالم، وطرحت هذه الدراسة إشكالية أساسية مفادها، هل من الممكن اآلن 

 قراءة وفهم نظرية الحتمية القيمية في االعالم من خالل المنهج البنيوي الداللي؟

البنيوي الداللي القدرة المنهجية والنظرية التي تمكننا  يعني عملت الدراسة على التنقيب والبحث فيما إذا يمتلك المنهج

في فهم واستيعاب نظرية الحتمية القيمية في االعالم خاصة في ظل التجاذبات الموجودة بين الثقافة كعالم حقيقي ووسائل 

ضية تعود الى بداية االتصال كعالم رمزي، أين رأى الباحثان في هذه الدراسة أن العالقة بين الثقافة والتكنولوجيا هي ق

الثورة الصناعية، مع النظر في اعتقاد بعض الباحثين أن التكنولوجيا ستطغى على كل شيء ثقافي، ألن الثقافة تنتمي الى 

كل من المادة والعامل غير الملموس، ويشمل غير الملموس كل ما يزيد من قيمة المعني، كما هو الحال بالنسبة للمادي فهو 

  .الواقع المعاش، مثل العادات والتقاليد وبناء العالقات يشمل ما يقترب من

  :وخلصت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج نذكر أبرزها وأهمها في التالي

  نظرية عزي هي إنتاج ثقافي وفكري وإعالمي مهم ال يمكن فهمه إال من خالل قراءة أدق تفاصيل كتب1- 

 .ظرية التي بحثوا عنهاعزي والدراسات البحثية للمهتمين بالن2-

فهمها وآفاقها  يبدو من الصعب فهم العديد من المفاهيم والمصطلحات في النظرية ولكن بمجرد قراءتها بعناية يمكنك3- 

 .المستقبلية في البحث اإلعالمي

  بأنها فكرة كبيرة على مدى المائة عام 2012لوسائل اإلعالم في يوليو  (VDT) وصفت هذه النظرية- 4

الماضية، من خالل المسابقات البحثية، وحلقات المؤتمرات والمجالت العلمية، وتنظر هذه الفكرة الجديدة إلى "القيم"، التي 

  .يتمثل جوهرها في "األخالق" كأساس لقياس تأثير وسائل اإلعالم على المجتمع

  .الغربي، وهكذا تدعي العالمية تعتمد النظرية على التراث النظري لالتصاالت لكل من السياق الغربي وغير -5

وتم اإلشادة بهذه النظرية والتعليق عليها من قبل علماء اإلعالم البارزين مثل البروفيسور كريستيان ج.  كليفورد، 

 .البروفيسور ماكس ماكومب، مؤلف جدول األعمال نظرية اإلعداد، والبروفيسور إم جريفين

الفيلسوف العربي  االجتماعي" في اللغة العربية، ويستخدم هذا المفهوم من قبلعصبية )مفهوم عربي(، يمثل "التماسك - 6

عبد الرحمن بن خلدون، الذي وصف الثقافة واألقاليم العربية، ويشير هذا المصطلح إلى التضامن االجتماعي مع التركيز 

ياق قبلي أو عشائري، ولكن على الوحدة والوعي الجماعي والتماسك االجتماعي، وهو في األصل مصطلح يستخدم في س

وفقا لبعض المعاني، يمكن أن يشير أيًضا إلى القومية الحديثة، بطريقة جماعية مماثلة،  إنه مفهوم مألوف في عصر ما قبل 

اإلسالم وقد تم تعميمه من قبل بن خلدون الذي يصفه بأنه الرابط األساسي للمجتمع البشري، والقوة الرئيسية لتحريك 

عصبية ليست بالضرورة قائمة على روابط الدم، فهي أقرب إلى الجمهورية الكالسيكية، ويمكن أن يكون التاريخ، وال

 .مصطلح "عصبية" مرادفًا للتضامن، ومع ذلك غالبًا ما يكون لها داللة سلبية، ألنها تضع الوالء فوق الظروف
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 (2020منصة رواق للتعليم الذاتي )جمعي، 

لست محاضرات سمعية بصرية ألقيت عبر منصة رواق، وهي من انجاز الدكتورة عائشة هي دراسة وصفية تحليلية 

جمعي من جامعة يحي فارس المدية الجزائر، وقد تم طرح التساؤل الرئيسي للدراسة على النحو التالي: هل حقيقة يمكن 

  لتلك المنصات التعليمية أن تأتي ثمارها؟

هذا األثر من خالل االعتماد على المنهج المسحي لوصف وتحليل الظاهرة عملت الباحثة في هذه الدراسة على قياس 

ومعرفة واقع المنصات التعليمية، وذلك من خالل االعتمام على األداة البحثية تحليل المحتوى، وهذا لجمع البيانات الكمية 

  .والكيفية والتي تسمح بتحليل وتشريح واقع الظاهرة

 :من النتائج نذكر أهماها فيما يليوقد توصلت الباحثة الى مجموعة 

 .كانت المحاضرات واضحة الصوت فبدت وكأنها قد سجلت في استديو خاص يغيب فيه عنصر التشويش -1

اعتمد المحاضرون جهاز العرض، واعتمدوا االلوان للتركيز على العنصر المهم، وكانت الكتابة واضحة، واعتمدوا لغة  -2

 .الجسد كذلك في إيصال المعلومة

تميزت المحاضرات باإليجاز خاصة محاضرة االستماع، وهو ما يجعل المتكلم يرغب بسماعها ومشاهدتها فقد كان  -3

دقيقة أي: ما يقارب  271:34الزمن الالزم لمشاهدتها يقارب ثالثين دقيقة، والزمن الالزم لمشاهدة كل المحاضرات هو

 .خمس ساعات لست محاضرات

 .د 58:35د و 30:19الساعة الواحدة فكل المحاضرات كانت دون الساعة وتراوح زمنها بين لم تتجاوز وال محاضرة  -4

قسمت المحاضرات إلى مجموع فيديوهات تراوح عددها بين الثالثة والعشرة، وكان متوسط زمنها عشر دقائق تقريباً،  -5

 .تركيز على الجانب التطبيق دون غيرهونالت الفيديوهات التطبيقية ذات الجانب اإلجرائي الحظ األوفر، حيث كان ال

تمكنا من خالل االطالع الكافي على الدراسات السابقة أدبيات الموضوع من ضبط إجراءات هذه الدراسة، الى جانب     

بلورة زوايا المعالجة، أين اتجهنا الستكمال السيرورة البحثية في الحقل األكاديمي، وكذلك سمح لنا االطالع على الحلقة 

حثية المتصلة من بناء قاعدة معرفية نظرية ترتكز عليها هذه الدراسة، وسيأتي استكمال نقاطها النظرية في باقي صفحات الب

 .هذه الورقة البحثة

 

 :المقاربة النظرية لنظرية الحتمية القيمية في االعالم

القيمية في االعالم المنتسبة حسب قول الدكتور نصير بوعلي فان الناظر والمتمعن في صميم وعمق نظرية الحتمية 

للبروفيسور عبد الرحمن عزي يجد بأن الجديد في النظرية هو أن العملية التعليمية في حقل علوم االعالم واالتصال ال 

 l\ 121عزي CITATION>تتوقف عند حدود المعرفة العملية فحسب بل الجانب التربوي في النظرية يبدو واضحا جليا،

(< بمعنى أن النظرية ال تقوم بنقل المحتوى العلمي والمعرفي فقط وانما يتعدى دورها لتكون 2012)عبدالرحمن،   5121

أداة في يد األستاذ المشرف على طلبته لينقل إليهم أرائه وتوجهاته وسلوكياته عن طريق هذه األداة التي ال تتعدى أن تكون 

 .ذاتهم وأفكارهمأداة للقيمة اإلعالمية حيث تسهم في تعزيز ثقة الدارسين ب

تتكامل منهجية الحتمية القيمية في االعالم مع بعض األدوات المتولدة عن أكثر من منهجية، فهي تتعايش مع تلك 

األدوات ولكنها تتميز عن تلك المناهج واألدوات من حيث أنها تعتبر أن المستهدف من الدراسة القيمة، وبين ووضح 

قيمة في نظرية الحتمية القيمية في االعالم بشكل مفصل في الفصل الخامس من الدكتور عزي عبد الرحمن المقصود بال

مؤلفه دراسات في نظرية الحتمية القيمية: نحو فكر اعالمي متميز، وما يزيد من ابراز ذلك هو اعتبار القيمة هي البداية 

في االعالم في اضاءة الخلل المعرفي  والنهاية في منهجية الحتمية القيمية في االعالم، وتسهم منهجية الحتمية القيمية

الحاصل في توظيف مناهج وأساليب دون وعي بافتراضاتها ودون انخراط في الجو القيمي والثقافي واالجتماعي 

(< وكثيرا ما نجد 2013)عزي ع.،   l 5121\ 13عزي CITATION>والحضاري في المنطقة اإلسالمية والعربية،

ية واإلسالمية ترتدي ما يعرف بالتسطيح في المعالجة، أي السهولة البحثية الناجمة عن دراسات وأبحاث في المنطقة العرب

 .فقر فكري وتسيب أدواتي يبتعد عن تقاليد البحث األكاديمي وأخالقيات الممارسة البحثية
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 :تعريف النظرية يشتمل على شرح ثالثة مصطلحات يتوجب التوقف عندها وشرحها وهي على النحو التالي

 يقصد بالحتمية اعتبار متغير واحد أنه المحرك األساس في تفسير أو فهم أي ظاهرة، والمتغير تمية:الح

)عبدالرحمن،   l 5121\ 121عزي CITATIONالرئيس في هذه النظرية القيمة، أما الظاهرة فتخص االعالم واالتصال، 

من حيث قربه أو بعده عن القيمة، وتعتبر باقي (  يعني أي ظاهرة إعالمية كانت ال يمكن أن يفسر أو يفهم اال 2012

 .المتغيرات مكملة أي تابعة

علميا كلما ارتفع  يقصد بالقيمة االرتقاء، أي ما يسمو في المعنى، والقيمة معنوية وقد يسعى االنسان الى تجسيدها القيمة:

 >.يقوم قياما، بمعنى وقف واستوىبفعله وعقله الى منزلة أعلى، وتعني القيمة في اللغة اسم النوع من الفعل قام 

CITATION 121عزي \l 5121   ،(< وهي كلمة مرادفة لكلمة2012)عبدالرحمن Value  باللغة االنجليزية، ويقصد

أو العلوم األخالقية، أما  ηθική هي كلمة يونانية تفيد معنى األخالق Ethique  بها مجموعة قواعد السلوك، بينما اإليتيقا

(< ومن 2010)معلوف،   l 5121\ 10لوي CITATION >يشتقك منها فعل قيم بمعنى قدر، valeur  القيم جمع قيمة

زاوية أخرى ينظر للقيم للتفريغ من مفهومين أساسيين األول يرتبط بحجم التضحية والثاني بموضع الرغبة في ذلك، من 

ة هي صفة األشياء من حيث أنها جديرة بشيء الناحية الذاتية تعد صفة الشيء ويكون محل تقدير، أما الناحية الموضوعي

قليل أو كثير من التقدير، مثال: قيمة الحياة، قيمة العمل، قيمة الحرية، الثقافة، اإلبداع، وكلها قيم أخالقية تواكب قيم أخرى 

..، .جتمع والسياسةكالقيم الجمالية )الحسن والقبح( وقيم أخرى تدعى القيم المنطقية، وأخرى جماعية ارتبطت باالقتصاد والم

 CITATION>والرغبة في األصل تحيل إلى مثل عليا غير أنها ارتبطت مع الحاجة وبالتالي بعامل اإلنتاج والسوق،

 <(2001جان بول، )  l 5121\ 01جان

  : يقصد بذلك رسالة االعالم بوسائله التقليدية )الصحف، المجالت، اإلذاعة، التلفزيون...(في االعالم

 (2012عبدالرحمن، ) l 5121\ 121عزي CITATION .أدبيات االتصال الحديثة تركز على الوسيلةيتضح أن 

 

  :التعليم عن بعد

عندما نتحدث عن التعليم الرقمي أو التعريف عن بعد، عن تعريفه وماهيته فإننا نصطدم أمام واقع يغيب عنه تعريف 

، والذي بات يشكل حلقة في غاية األهمية في الساحة األكاديمية شامل موحد متفق عليه جامع لهذا الوعاء التعليمي المهم

والتعليمية الدولية في ظل التحديات الصحية الكثيرة التي طرحت، ولكن بشكل اجرائي يسير األمر حسب ما نرى نحو كافة 

لتي يتم بينهم نشاط تعليمي األوعية التي تستخدم وتوظف الوسائل التكنولوجية الحديثة بين كافة أعضاء العملية التعليمة، وا

تواصلي مباشر، يثري الملف المطروح للتعلم، ومع ذلك يمكن أن نجذب من بطون العلوم هذه االختالفات التعريفية ونشير 

  اليها على النحو التالي

المعلم يعرف التعليم الرقمي على إنه عبارة عن استخدام الوسائل اإللكترونية والتي تهدف إلى االتصال بين كل من 

 (2014والمتعلمين بل نجد إنها تزيد االتصال اإللكتروني بين المؤسسة التعليمية ككل. )الجريوي، 

كما يعرف على أنه عبارة عن تقديم المعلم لمحتوي تعليمي بطريقة إلكترونية حيث يعتمد على مجموعة من الوسائط 

توجد لديه وبين المحتوي الذي يوجد لدي المعلم، حيث نجد ان  التكنولوجية المتعددة والتي تربط بين المتعلم والشبكات التي

هذا النوع من التعليم يحقق التعلم النشط والذي يهدف إلى التفاعل بين المعلم والمتعلم، أي ال يكون دور المتعلم سلبي في 

تبط بمكان معين وال وقت معين، العملية التعليمية، كما نجد انه من جهة أخرى ونظراً إلى هذا النوع من التعليم بأنه ال ير

 (2016وإنما نجد انه يراعي ما يعرف بمبدأ الفروق الفردية. )بوزيفي، 

ومن ذلك يظهر لنا أن التعليم الرقمي أو التعليم عن بعد أضحى يتمتع بأشكال متعددة ومتنوعة، تتمحور حول 

والتعليم الرقمي غير المباشر والتعليم الرقمي اتجاهات رئيسية انقسمت الى ثالث أقسام وهي التعليم الرقمي المباشر 

 .المختلط
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 :اإلطار التطبيقي للدراسة

 :نتائج الدراسة الميدانية

 :عادات وأنماط التعرض للتعليم عن بعد

% من المبحوثين ال يوافقون على أن التعليم عن بعد ينظم حياتهم التعليمية من حيث 35.90كشفت الدراسة الميدانية أن  -1

اثراء المعارف الفكرية لديهم، وهذا في أغلب األحيان يعاز الى نقص التركيز واالنضباط غير المراقب لدى الطلبة عند 

متابعتهم للدروس من خالل البوابة الرقمية، الى جانب المشاكل المحيطة بالعملية والتي في بعض األحيان قد تكون خارج 

ق االنترنت في الجزائر، كما تحدثت عن ذلك وزارة التعليم العالي والبحث نطاق الطلبة أنفسهم، ونقصد هنا مشاكل تدف

(< ألن عملية التعليم عن بعد كما هو معروف 2020)زايد،   l 5121\ 20نوا CITATION >العلمي في الجزائر بنفسها،

ً جيداً في كل مراحلها حتى يتمكن الطالب من متابعة المضمون والتركيز والتفاعل معه وهذا ما قد يفتقر اليه  تتطلب تدفقا

الطالب في ظل وجود تدفق أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن المطلوب، من جهة أخرى يعد نقص ثقافة التعلم عبر النت في 

ً في تشكيل صعوبة في إمكانية التعاطي مع التعليم في الوقت الحاضر  المجتمع الجزائري كما هو مالحظ لدينا سبباً وجيها

 .التعليم عن بعد، لذا فان ولوج الطلبة اليهم دوماً يحقق أرقاماً ليست بالكبيرةمن خالل زاوية 

توصلنا من خالل نتائج الدراسة الميدانية الى أن أغلبية الطلبة عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن معظم المضامين  -2

في التعليم الحضوري وذلك في زاوية كيفية المقدمة من خالل زاوية التعليم عن بعد تختلف وتبتعد عن المضامين المقدمة 

% ويفسر ذلك في كون أن ظروف معالجة األستاذ للمضامين 71.76معالجة المعلومات المعروضة وهذا بنسبة قدرت بـــ 

التعليمية حضورياً تختلف عن ظروف معالجتهاً عن بعد، وذلك في ظل غياب االنسجام والتواصل المباشر جسمانياً وفكرياً 

لطلبة واألستاذ اذا أخذنا في الحسبان كذلك المشاكل التقنية التي أشرنا اليها والتي تالحق العملية التعليمية عن بعد، اذ بين ا

أن التعلم قبل كل شيء هو فعل اجتماعي ناتج عن المواجهة المباشرة والتبادل، حيث أن العملية التعليمية تفرض في ذات 

بط بين المعلم والطالب، ومهما كانت طرائق التبادل عبر االنترنت أو غيرها، اال وتبقى السياق أن تقوم على أساس عالقة تر

(<  وهكذا يزداد عمق 2020)فيلول،   l 5121\ 20شار CITATION >ناقصة الن الذي يهم هو التبادل الحضوري

ولت في بعض األحيان الى شبه الفجوة التي نالحظها اليوم بين الطلبة واألساتذة خاصة في الجامعات الجزائرية أين تح

 .مواجهة

% من الطلبة عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن التعليم عن 59.82أظهرت لنا نتائج الدراسة الميدانية أن ما يقدر بــ  -3

ي بعد ال يخدم سيرورتهم التعليمة لتعزيز مكتسباتهم الفكرية، وهذا يعاز الى مشاكل تقنية في صورة االنقطاع المتكرر ف

شبكة النت، مع أخذ في الحسبان ما اصطلح على تسميته في الجزائر بمناطق الظل التي يعيش فيها السواد األعظم من طلبة 

الجامعات عينة الدراسة، والتي تعرف انقطاعاً للنت في كثير من األحيان، وهذا يعد مرفوضاً في عملية التعليم عن بعد، اذ 

 .اً في معظم جوانبه فان االنقطاع يأتي على تلك النسبية المتبقيةكان نقص التدفق يضمن تحصيالً نسبي

% من الطلبة عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن المضامين التعليمية 69.49كشفت لنا نتائج الدراسة الميدانية أن  -4

لعاتهم المستقبلية أو تخدم المعروضة عبر االنترنت والتي يمكن تحصيلها ضمن عملية التعليم عن بعد ال يمكنها أن تعكس تط

أهدافهم التعليمية والفكرية، وذلك حسبهم يعد بعيداً عن عملية التطبيق المباشر لألفكار التي تلقوها، حيث أن عملية التعليم 

ً كما هو الحال في التعليم الحضوري، وهذا في التخصصات التطبيقية  عن بعد ال تفرض تطبيق مباشر للمعلومات ميدانيا

 .ه في التخصصات االجتماعية واإلنسانيةأكثر من

توصلنا من خالل نتائج الدراسة الميدانية بأن أغلبية الطلبة عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن أغلب المضامين  -5

%، حيث 61.33التعليمية المقدمة عن بعد ال ترتقي الى المستوى األكاديمي المطلوب، وشكلت نسبة ذلك من الطلبة بــ 

أن معظم المضامين المقدمة من خالل المنصات الرقمية ال تخضع للمقاييس والضوابط المنهجية التي تضمن حسن نالحظ 

سير ونجاح العملية التعليمية، اذ أنها تلجأ في كثير من األحيان الى التلخيص أو التنقيص من محتوى المضمون، حتى يقدم 

وكيفي في التلقي وان كان التعليم العالي فضاء البحث والتحري عن  للطالب في قالب سهل االستيعاب، وهذا ينتج نقص كمي

المعلومة من قبل الطالب، اال أن ما نالحظه وما سرح به الطلبة عينة الدراسة أن اعتمادهم عن التلقي من األستاذ هو األكثر 

 .رواجاً من عملية التنقيب عن المعلومات

بينت نتائج الدراسة الميدانية بأن معظم الطلبة عينة الدراسة يوافقون على أن التعليم عن بعد ال يشجع على بث روح  -6

%، حيث يعتقد الطلبة عينة الدراسة أن التعليم عن بعد يعطيهم مساحة 77.35النشاط والمثابرة لدى الطلبة وذلك بنسبة 

ذنا في الحسبان ظروف التنقل وما تفرضه من ضغوطات مادية ومعنوية أوسع للراحة والبعد عن مقاعد الدراسة اذ أخ
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للطلبة، لذا فان عملية التعليم عن بعد التي تقصي كل ذلك وتسمح للطالب من متابعة نشاطه التعليمي من المكان الذي كان 

كسل، وغاب عنهم فيه وفي أي ظرف، وهذا ما بدوره انعكس على الطلبة بالسلب حيث تربى لدى الطالب الخمول وال

 .الحيوية والنشاط الذي كانت تفرضه الجامعة ومحيطها المنضبط بالوقت والمكان

% من الطلبة عينة الدراسة يوافقون على أن األساتذة ومن خالل 65.53توصلنا من خالل نتائج الدراسة الميدانية بأن  -7

ر من مهارات التدريس االفتراضي الذي يختلف كلياً عن المنصة الرقمية أثناء تقديمهم للمضامين التعليمية يفتقدون لكثي

التدريس الحضوري، اذ يحاول معظم األساتذة التعامل وفق نفس المنهج التربوي الذي يطبقه في التعليم الحضوري، وهذا ما 

 .تسييرها واحاطتهايكون غير صالح وال مناسباً مع متطلبات التعليم عن بعد، حيث لكل بيئة ومهاراتها القيادية التي تسمح ب

% من الطلبة عينة الدراسة يوافقون بشدة على ان التعليم عن بعد في الجزائر 69.76أفادت نتائج الدراسة الميدانية أن  -8

يمكن أن يشهد تطوراً شكالً ومضموناً، وذلك نتيجة المتطلبات العصرية التي باتت تفرضها الظروف وتطلبها المتطلبات 

عة الجزائرية، على مستوى سيرورة العملية التعليمية وجعلها أكثر حداثتاً تتناسب ورؤية الغد في المستقبلية في الجام

ً لتحسين الخدمة والتخلص من اإلشكاالت والظروف التي تحول دون تقديم خدمة  الحكومة الجزائرية، وهذا يعتبر دفعا

 .محترفة ترتقي الى المستوى األكاديمي المطلوب

الدراسة الميدانية أن أغلبية الطلبة عينة الدراسة يوافقون على أن مختلف تجارب التعليم عن بعد في العالم أظهرت نتائج   -9

% من الطلبة، حيث غيرة البيئة 67.70تساهم في الترويج لضرورة ولوج عالم التعليم عن بعد، وقال هذا ما يقدر بـــ 

من تطلعات ونظرة الطلبة وحتى المشرفون على العملية التعليمية في  الدولية ال سيما الغربية األوروبية واألمريكية منها،

الجزائر، ودفعت بهم نحو التفكير بقوة لضرورة التواجد في هذه المساحة على هذا النحو، الذي لم يكن له وجود ) قبل زمن 

وضة من الوباء وتم انشاء وباء كورونا المستجد ( وذهبت الحكومة الجزائرية اليه نتيجة الضغوطات االجتماعية المفر

 .منصات

% من الطلبة عينة الدراسة يوافقون على أن المضامين 82.53اتضح لنا من خالل نتائج الدراسة الميدانية أن نسبة  -10

التعليمية التي يتلقونها في التعليم عن بعد، ال تعزز القيم المعرفية لديهم، حيث أن التعليم عن بعد حسب نظرهم في ظل ما 

ليه ال يقدم وفق قالب يعزز المعرفة، انما االكتفاء بتقديم شبه سطحي للمعرفة المعروضة، في قوالب وأساليب تقليدية، هو ع

حتى المضامين التي تعتني بالبحث العلمي في مضمار الدراسات االجتماعية واإلنسانية فهي تكتفي برؤية بحثية في 

تنقيب أو تحليل الدروس والمضامين التي يقدمها األساتذة عن بعد فإنها مساحات كالسيكية، وهذا ما نالحظه نحن أثناء ال

تفتقر الى الحداثة أو الرؤية االستشرافية االستكشافية التي بدورها تخدم الطالب الجامعي وتنمي فكره وتعزز معرفته وتطور 

  .أسلوبه

عينة الدراسة يوافقون بشدة على االتجاه القائل بأن % من الطلبة 74.66اتضح لنا من خالل نتائج الدراسة الميدانية أن  -11

التعليم عن بعد بإمكانه أن يعزز القيم المعرفية لدى الطالب الجزائري ان تم وضعه في قالبه الصحيح وتم ادخال التعديالت 

بر من التي كانت الالزمة عليه، وذلك الن الميدان في تجارب الدول الغربية قد نجح وفتح أفاق معرفية وفكرية للطلبة أك

لديهم في الجامعة، لذا يمكن االعتماد عليه في عملية تعزز القيم المعرفية، لكن يتوجب النظر والتعامل مع التعليم عن بعد 

من زاوية االستماالت العقالنية في النقد والتصحيح، وهذا قصد تغيير الصورة النمطية الموجودة عن التعليم عن بعد في 

 .العمل على تحقيق متطلباتهم من متطلبات تقنية ومنهجيةالجزائر أوال، ثم 

% قد اتفقوا على أن الكثير من 49.23بينت نتائج الدراسة الميدانية بأن معظم الطلبة عينة الدراسة وما تقدر نسبتهم بـــ  -12

ً لديهم في بعض األحيان،  ً فكريا فالكثير من المضامين حسب ما المضامين التي يتلقونها في التعليم عن بعد تحدث اختالطا

هو مالحظ ال تعتمد على التدقيق والتحليل العلمي المنهجي للمعلومة وانما عرضها بشكل مباشر وهذا ما يحدث خلالً في 

الفهم لدى الطلبة، خاصة وأن أقسام الطلبة تختلف في مقوماتهم الفكرية من حيث الفهم واالستيعاب، واألستاذ في التعليم عن 

 .ب عليه فهم وادراك ذلك بما ان االتصال بينه وبين الطالب في بعض األحيان غير مباشر كما أوضحنابعد يصع

% من الطلبة عينة الدراسة يعارضون االتجاه القائل بان التعليم 82.66اتضح من خالل نتائج الدراسة الميدانية بأن  -13

في المنصات الرقمية فقط، حيث يعتقد المبحوثين بأن  عن بعد يدعم عملية اخراج التعليم عن أصوار الجامعات وحصره

التعليم الجامعي الحضوري ضروري ال مجال النقاصه، مع اإلقرار بإمكانية وضرورة السير في اتجاه تدعيم الجامعات 

ارات بالتعليم عن بعد سواء للمقررات الدراسية المتخصصة التي يتلقاها الطالبة في الفصل أو غيرها من الخبرات والمه

التي يتلقاها وتعزز فرص اكتسابه للمعرفة، ويعزز هذا اعتماداً على ما هو مالحظ حيث أن الميدان خاصة على المستوى 

الدولي هو بحاجة الى تزاوج بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، أي ضرورة فتح الجامعات ألجنحة ومنصات رقمية 
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لعمل اليوم بات يتطلب جهد علمي وثقافي كبير لفهم معانيه ومفرداته وخطة تقدم خدمات التعليم عن بعد، بما ان سوق ا

 .سيره

% من الطلبة عينة الدراسة يوافقون على أن برامج التعليم عن 68.22كشفت نتائج الدراسة الميدانية بأن ما يقدر بــــ  -14

ات المدى القصير، وقد ساهمت هذه الطريقة بعد تساعد على التحصيل المعرفي السريع، وهذا في إطار ما يعرف بالبرامج ذ

في التدريس في ادخال قيم معرفية وفكرية جديدة على الطلبة، وهذا ما نالحظه أين نكتشف انحدار مؤشر قيم الصبر على 

الدراسة لدى الطلبة الجامعيين، وهم في كثير من األحيان يفضلون الحصول على الشهادة في أقصر وقت حتى يتمكنوا من 

عالم الشغل، والتعليم عن بعد ببرامجه ومضامينه في بعض األحيان يفتح الباب للبرامج ذات المدى القصير والقصير  ولوج

 .جداً 

كشفت نتائج الدراسة الميدانية على أن أغلبية الطلبة عينة الدراسة يوافقون بدرجات متفاوتة على استخدام القيم  -15

% وقيم المعرفة الصريحة 75.49الفضاءات الرقمية، قيم المعرفة الضمنية بنسبة  المعرفية االتية ضمن التعليم عن بعد في

% وقيم المعرفة 75.36% وقيم المعرفة اإلجرائية بنسبة 69.85% وقيم المعرفة االبتكارية بنسبة 85.14بنسبة 

تعزيز قيمهم المعرفية رغم %، وهي كلها قيم إيجابية تأكد على حرص الطلبة عينة الدراسة على 69.33االستكشافية بنسبة 

ً على المنظومة القيمية في عملية المعرفة الى جانب المعايير  الصعوبات المجسدة في اطار التعليم عن بعد، وهذا حفاظا

الفكرية التي تستند عليها العملية التعليمة لدى االنسان. وكذلك ما نالحظه داخل على بعض الطلبة ممن اعتادوا شراء 

 .من خالل المنصات الرقيمة والجامعات االلكترونية المعرفة عن بعد

وكشفت الدراسة كذلك أن جل الطلبة عينة الدراسة يوافقون بشدة على استخدام القيم المعرفية التالية داخل المضامين 

نجاح %، وقيم اإلصرار على ال45.26المعروضة في إطار التعليم عن بعد: قيم الفضول المعرفي والتفكير العلمي بنسبة 

%، وما نشاهده ونالحظه في ميدان التعليم عن بعد يتفق الى حد ما هذه 73.05%، وقيم الطموح بنسبة 63.29بنسبة 

 .النتائج، حيث نالحظ الى جانب هذه القيم استخدام قيم الثقة في النفس وقيم االبداع وقيم اإلنتاجية الفكرية

لبة عينة الدراسة يعتقدون أن ولوجهم الى التعليم عن بعد يساعدهم على كشفت نتائج الدراسة الميدانية بأن أغلبية الط -16

التمسك واالرتباط بالقيم المعرفية، التي تفتح أمامهم المستقبل وتمكنهم من فرض أنفسهم في سوق العمل، وتتراوح نسب 

الى تعزيز ذلك نجد: قيم التنوع  % ومن بين القيم التي يعتقد الطلبة أن التعليم عن بعد أدى70% و50اإلجابة الموجبة بين 

%، قيم 72.30% حيث سمح لهم باالطالع على مختلف التخصصات الموجودة، قيم االبداع بنسبة 73.42الثقافي بنسبة 

% ويعتبر الذكور األكثر اعتقاداً لذلك، ويذهب أغلبية المبحوثين الى االعتقاد أن عادات وأنماط 76.22اإلنتاجية بنسبة 

م عن بعد مكنتهم كذلك من االرتباط بالقيم ذات البعد النفسي مثل احترام الذات، ضبط النفس، حفظ األخالق، التعرض للتعلي

 .أكثر من األبعاد القيمية األخرى

كما ذهب الطلبة عينة الدراسة لالعتقاد بان التعليم عن بعد يساعدهم في االرتباط بالقيم ذات البعد االجتماعي مثل االحترام 

% من الطلبة عينة الدراسة للقول بأن 36.81%، من جهة أخرى ذهب 45.52المسؤولية والتعاون، وذلك بنسبة وتحمل 

التعليم عن بعد مكنهم تطوير لغتهم األكاديمية وزاوية رؤيتهم للمواضيع خاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي، وهذا ما يطرح 

قصد تطوير المنظومة التعليمية وتحسين الرؤية األكاديمية لدى ضرورة السير في اتجاه العمل على ملف التعليم عن بعد 

 .% من الطلبة عينة الدراسية35.28الطلبة الجزائريين، وهذا ما قال به 

 

 خاتمة

تعتبر القيم من بين أبرز وأهم وأكثر الملفات التي تحتاج للبحث والتنقيب في الساحة االجتماعية واإلنسانية، خاصة 

ً شامالً  عندما تنعكس وترتبط بالطلبة الجامعيين، اللبنة األساسية والمهمة في المجتمعات، لذا أتت هذه الدراسة وهي مسلكا

يسبط المجال أمام الباحثين األكاديميين من أجل استكشاف واستدراك واقع الميدان االجتماعي والمسح عليه من خالل 

ة التي باتت تتكاثر وتطرح بشكل أقوى يوماً بعد يوم، وما كان األدوات البحثية المتبعة، خاصة في ضوء التحديات االجتماعي

للتعليم عن بعد أن يطرح لو لم تكن أسهم التحديات االجتماعية في المحيط اإلنساني أكبر، وجاءت هذه الدراسة في ضوء 

البداية والنهاية في العملية  نظرية الحتمية القيمية في االعالم لألستاذ الدكتور عزي عبد الرحمن، والتي تعتبر أن القيمة هي 

اإلعالمية، والتعليم عن بعد وان كان مجال تعليمي اال انه يتم في ميدان اعالمي، وما ذاك بالغريب حيث أنه من أبرز وأهم 

يفية مبادئ العملية اإلعالمية هو التعليم والتثقيف واإلرشاد، لذا فان القيم المعرفية التي تنمو وتكبر في فناء العملية التثق

واالرشادية هي ما ترسم وتشكل مستقبل المجتمعات، وطبعا من المستبعد أن تقاد المجتمعات بعيد عن معسكرات الشباب 
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والطلبة الجامعيين، خريجي الجامعات المتصدرين للمناصب القيادية، من هذا المنطلق أوضحت الدراسة فرص التعليم عن 

ريق حتى تتماشى والسيرورة العلمية التي يتسارع العالم نحوها، كما أوضحت بعد بين تعزيز أرضيتها وبين تعبيد تلك الط

الفجوة الموجودة في الساحة الجزائرية والتي اشتك منها الطلبة عينة الدراسة، مع الدعوة لضرورة معالجة جل النقاط 

ربها أو بعدها عن القيم المعرفية، والفواصل التي باتت تتشكل في محيط العملية التعليمية عبر الفضاء الرقمي، من زاوية ق

كما أوصت الدراسة بضرورة ضخ ميزانيات أكبر لدعم العملية التعليمية عبر الفضاء الرقمي، حيث أنها باتت تشكل الوجهة 

 مستقبالً نحو العالم األكاديمي.
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Abstract 

The current study aimed to identify emotional intelligence and its implications for the 

teaching profession in the childhood generation within the Green Line in Palestine. The 

results showed that emotional intelligence increases efficiency and effectiveness and thus 

raises the overall performance of the institution, as emotional intelligence helps to act well 

and reduce various pressures, reduces stress and makes better decisions, and emotional 

intelligence helps teachers to establish relationships Better social and thus emotional 

intelligence  It is considered one of the basic requirements to achieve quality and 

competitiveness at work, as it helps to motivate oneself, create self-motivation and increase 

career success, as confirmed by many studies. The study recommended a set of 

recommendations. 
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Introduction: 

 As a result of developments in societies, which resulted from the information 

revolution and the explosion of global knowledge, which made educational leaders focus on 

abilities and skills in order to achieve their goals, foremost of which is emotional 

intelligence and the skills it contains that enable the individual to achieve a great deal of 

success in achieving educational and learning goals in The school.   

A person has two minds, a mind that thinks and a mind that feels, and both of them 

work in a harmonious and harmonious way to lead our lives. Emotions feed the processes 

in the logical mind, and in turn, the logical mind reduces and filters the input of the 

emotional mind and sometimes it objects. Therefore, emotions are essential to thinking, 

and thought is essential to feelings. (Goleman, 2005).  

 In this context, emotional intelligence creates good working relationships and 

contributes to maintaining them, as individuals who are characterized by high 

performance in their work, they are characterized by a high ability to create good working 

relationships (Al-Khafaji, 2016).  

 Emotional intelligence refers to knowing feelings, and how to employ them in order to 

improve performance and achieve goals through empathy and understanding of the 

feelings of others, which leads to a successful relationship with them. Himself that will 

predict what he will do in the future (Al-Failakawi, 2015).  

 Emotional intelligence is a modern, modern concept that has a clear impact on the 

course of human life, and an important impact on the way he thinks, his relationships, 

and his emotions, as there is a common denominator between emotions and thinking and 

between the mind and the heart, and there is cooperation among them to allow the person 

to make the right decisions and think properly. A person who suffers from emotional 

disturbance or emotional imbalance cannot control his emotions or his emotions, even if he 

is at a high level of intelligence. Throughout the ages, scientists have studied the 

relationship between intelligence and emotion as complementary and not contradictory, so 

we find that the theories that give the character of intelligence On emotion is not recent, 

(Abu Riash et al., 2006).  

Davis points out (2000, (DaviesThe basic rule in emotional intelligence includes 

knowing our emotions, and using them to make our decisions by learning ways of thinking 

that include problem solving, planning, and decision-making, in order to help people 

transfer social and personal skills, and transfer them to life situations as tools for long-

term learning, and thus learn Emotional efficiency in a direct manner. Abu Al-Nasr (2008) 

believes that emotional intelligence is an essential foundation for human success because 

it is related to the person's knowledge of himself and his attributes, his knowledge of others 

and their attributes, and his awareness of the reality of others.   

Abraham, (1999) identify Emotional intelligence is the ability to regulate the emotions 

of self and others, separate them, and use that information to control an individual's 

thinking and reactions.  

 And knew Baron and Parker (Baron & Parker, 2000) That is associated with the 

understanding of the capabilities of both self and others and link individuals to each other, 

and adapt to the needs of the environment, and emotions management. 

As, Salovey & Mayer, 1993It is the evaluation and expression of emotions, and it 

includes the ability to clarify and identify feelings through words or facial expressions, 

relationships with others, sympathy, judge the feelings of others and re-experience with 

these feelings, as it is the adaptive regulation of emotions through Through the 

organization and calendar and then change the emotions. 
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The historical roots of emotional intelligence: 

Since the second half of the twentieth century emotional intelligence has become the 

subject of time although the actual historical roots of this topic in the nineteenth century.  

Although some researchers claim that they were the first to carry out a scientific 

study of emotional intelligence, the credit goes to Charles Darwin, who has been exposed to 

this topic since 1837 and published the first book in 1871, where he was exposed to the 

topic of “emotional expression ”(emotional expression ),) . which plays an important role in 

the harmonic behavior, which remains a real and important axiom of emotional intelligence 

until now (Bazazo, 2010).   

In the 1920s - 1930s, Thorndike considered that social abuse, the ability to 

understand others, and wise behavior in human relationships, is a manifestation of 

intelligence. He presented this idea in a magazineHarper's MagazineAnd some Alsekolugen 

have interpreted the intelligence as the ability aloft to make others act depending on what 

you want (Southpaw and Kafafi, 2000). 

And in 1959, Guilford presented his modified model about the structure of the mind 

and added the behavioral content category, which includes the abilities that require 

awareness of the behavior of others and our own, and thus he combined social and 

personal intelligence in one category, and in 1967 Guilford modified again, but this time he 

focused on The first part of the meaning of behavioral content (that is, related to the 

perception of others) and it is in the essence of social intelligence, while the second part of 

it (which relates to self-awareness) did not receive much research attention, and Guilford 

reiterated the same position in his third presentation of his model in 1971 (Ibrahim, 2010). 

And it was Salovey and Mayer who first coined the term emotional intelligence in 

1990, due to their vigilance of the work of other researchers who focused in their studies 

on the non-cognitive aspects of intelligence, including Gardner 1983. Therefore, their vision 

was broader and they tried to develop a new definition of intelligence that describes the 

non-cognitive abilities that have an important role for success in life in general. Therefore, 

they described emotional intelligence as a form of social intelligence - despite the presence 

of independence between the two terms - and we will refer to that later - as it refers to the 

ability of a person to monitor his feelings and emotions and the emotions of others to 

distinguish between them, and use this information for guidance and thinking and person 

verb (Salovey & Mayer, 1993). 

Both Salovey & Mayer, (1990) mention that emotional intelligence has its historical 

roots related to social intelligence, and can be considered as a branch of it, there is some 

overlap between them, particularly in the concepts of perception and empathy and 

conscience. The two researchers state that the skills they presented are part of emotional 

intelligence, usually classified within social intelligence, but they believe that emotional 

intelligence is broader than social intelligence, as it combines personal (self) emotions and 

emotions in their social context (through interaction with others) as well. It is more specific 

in dealing with the emotional component and not all aspects of social or linguistic fields, 

which enhances the imposition of discriminatory charity.   

Daniel Goleman Conscious and vigilant about the work of Salovey and Mayer in that 

period, which prompted him to publish his well-known book “Emotional Intelligence” in 

1995. Since then, researchers have been trying to conduct numerous studies on this 

concept and how to measure it to identify its role in success in life in general, and despite 

the fact that This interest, this topic needs many studies in the field of psychometrics, as 

well as methods of its development in the early stages of life, whether in childhood or 

adolescence ( Sivanathan, 2002).   
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The importance of emotional intelligence: 

The importance of emotional intelligence stems from the connection between feelings, 

personality, and innate moral predispositions, and there is ample evidence that basic 

moral attitudes in our lives stem from our basic emotional capacities. This is because the 

emotion for the human being is the “mediator” of the conscience, and the seed of each 

emotion is a feeling that explodes inside him to express himself in a situation or a certain 

action. Those who are unable to control themselves because they are prisoners of their 

emotions suffer from a moral deficit because the ability to control emotions and self is the 

basis of the will and personality (Jarwan, 2012).  

Sees Samdoni (2007) In leadership positions, more than 90% of the capabilities 

needed to succeed in leadership are social and emotional in nature. Employees realized a 

lot about the capabilities of emotional intelligence in the mid-eighties of the last century. 

The Business Administration Organization in the United States of America conducted a 

national survey of what employees look forward to, as it prepared a list that measures 

social and emotional traits and skills; Such as adaptation in the face of frustrations and 

obstacles, self-management, self-confidence, motivation to work to achieve goals and 

objectives, group effectiveness at work, relationships between individuals and the work 

team, skill in the practice of rejection, and leadership power. As individuals need these 

qualities and traits to a great extent now, as the workplace is increasingly characterized by 

the pressures of competition at work, constant change, and reduced working hours to 

lower salaries despite the complexity of some jobs.  

This study aims to reveal the repercussions of emotional intelligence in the teaching 

profession, where emotional intelligence is one of the important aspects in the work of 

workers in the field of education. The teacher's school performance in addition to his 

private and public life.   

Man has two minds, a mind that thinks and a mind that feels, and both of them work 

in a harmonious and harmonious way to lead life, where emotions feed the processes in the 

logical mind, and in turn the logical mind reduces and filters the input of the emotional 

mind and sometimes it objects. Therefore, emotions are essential to thinking, and thought 

is essential to feelings. Emotional intelligence is the ability to recognize feelings, motivate 

oneself, and manage emotions and relationships with others. It also indicates that the 

material loss of some institutions, including what they spend on training in vain, is due to 

those institutions ignoring personal skills during training, and also confirms that 

Emotional competence is one of the secrets of success when compared to mental 

intelligence or functional skills. Goleman, 2005). 

 According to Fulton and Keeler (Forltin & Keller, 2012) indicated that the job climate, 

which is characterized by freedom of communication and expression of opinion, constitutes 

a strong motivation for the institution for change for the better. 

All situations that a person goes through stem from the basic ability of a person, 

which is represented by his emotions and conscience that help a person to control himself, 

and do not make him a prisoner of his negative emotions, and in this context, emotional 

intelligence creates good working relationships and contributes to maintaining them, as 

individuals who are distinguished by performance In their work, they are distinguished by 

a high ability to create good working relationships (Al-Khafaji, 2016). Emotional intelligence 

refers to knowing feelings, and how to employ them in order to improve performance and 

achieve goals by empathizing and understanding the feelings of others, which leads to a 

successful relationship with them. Himself that will predict what he will do in the future 

(Al-Failakawi, 2015).  
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Abraham knows (Abraham, 1999Emotional intelligence is the ability to regulate the 

emotions of self and others, separate them, and use that information to control an 

individual's thinking and reactions. Also known as Baron and Parker (Baron & Pa rker, 

2000) It is the abilities related to understanding both self and others and the connection of 

individuals to each other, adapting to the needs of the environment, and managing 

emotions. Both Salovey and Meyer are known. Salovey & Mayer, 1993Emotional 

intelligence is the evaluation and expression of emotions, and it includes the ability to 

clarify and recognize feelings through words or facial expressions, relationships with 

others, empathy, judgement of the feelings of others and re-experience with these feelings, 

as it is the adaptive regulation of emotions And that through the organization and the 

calendar and then change the emotions.  

The problem of lack of emotional intelligence skills is one of the social and 

educational problems faced by many teachers in many educational societies.  

 

Reflections of emotional intelligence: 

The success of any organization is related to the level of emotional intelligence among 

those in charge of it, and they must recognize the feelings of individuals towards the 

professional environment in which they work, intervene when problems occur, and manage 

their own emotions in order to gain the confidence of employees. Emotional intelligence is 

the key to good performance in the organization, as it takes A successful leader makes 

decisions based on the interaction of a combination of social skills, the ability to self-

manage, and awareness of how his personal behavior affects others within the 

organization. Human Resource Management, 2004) And recently, the study of emotional 

intelligence as a factor in leadership effectiveness has become widespread, and most 

studies have confirmed the existence of a positive relationship between emotional 

intelligence and other variables such as: leadership effectiveness, achievement and job 

performance. Watkin indicated (Watkin, 2000) indicated that emotional intelligence is the 

key to successful professional performance and that it contributes about (85%) of 

successful administrative performance. 

And Abraham mentions (Abraham, 2000) Emotional intelligence creates good working 

relationships and contributes to maintaining them. It distinguished between individuals 

with average performance and high performers. A comparison was made between groups’ 

performance rates in terms of emotional intelligence. It was found that individuals with 

high and distinguished performance were characterized by the ability to create good 

relationships and harmony within a team. Work, and the mutual trust between them, 

which governs the feelings and interests of the work team members.  

In this regard, it is mentioned thatLaw et.al,2007 Emotional intelligence is a suitable 

predictive tool for predicting motivation because individuals with high emotional 

intelligence are able to regulate their emotions and use them to improve his performance, 

they are able to focus and maintain their level of motivation, and it also predicts 

procedural performance skills because part of these skills consists of self-management And 

social communication skills, which are closely related to emotional intelligence, and each of 

them added that emotional intelligence is closely related to motivation and motivation, 

which is related to motivational behavior. Individuals who maintain an optimistic outlook 

can overcome the negative impact of depression, frustration and stress. 

As Kari Cranes mentions four things that explain the importance of emotional 

intelligence over performance, which requires attention to its development: 

Many studies in the field of organizational work have shown that two-thirds of the 

competencies (such as self-confidence, resilience, and empathy) that high performers have 

are related to emotional intelligence. 
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Many surveys have shown that new employees lack the motivation to continue 

learning and improve their professional performance. 

US industry spends more than $50 billion annually on training that focuses on 

developing emotional intelligence and social skills in particular. 

Because most of the waking hours are spent by the individual in his workplace, and 

therefore professional success, a happy life and mental health are related to the work 

environment and its environment ( Bar-On & Parker, 2000, p.43 ). 

Emotional intelligence plays an effective role in the lives of individuals and societies 

because it is based in essence on positive emotions that enhance emotional and mental 

development. The problem of the study is to study the effectiveness of a cognitive 

behavioral counseling program for developing emotional intelligence among primary school 

students. Emotionally intelligent students are more capable of high achievement. They are 

also more motivated, accomplished and satisfied with life, so it is the duties of the school 

and curricula to seek to raise the level of emotional intelligence among its students, and 

this represents a problem for educators, as the development of emotional intelligence 

represents an important entrance to academic achievement and achievement motivation 

(Al-Habashi, 2020) .   

From the above, it becomes clear to us the importance of emotional intelligence in the 

individual’s performance of his work, and his ability to overcome work pressures, which 

increases the effectiveness of his performance, as emotional intelligence is the key to 

success in professional life.  

 

Previous studies: 

Al-Shatti’s study (2020) aimed to study the relationship between emotional 

intelligence and academic achievement among university students in the State of Kuwait, 

“a comparative study between outstanding and normal students”. The study was 

conducted on a sample of (60) outstanding students in the College of Arts, Kuwait 

University, consisting of (30) outstanding students, and (30) ordinary students, their ages 

ranged between (20-21) years with an average age of (20.5). The study used the Emotional 

Intelligence Scale, prepared and codified by Rasha Abdel Fattah Al-Didi (2003). The study 

concluded that there is a statistically significant correlation at 0.01 between all dimensions 

of the emotional intelligence scale and its total score, and the academic achievement of the 

total sample of the study from ordinary and outstanding university students. And there are 

statistically significant differences between outstanding students and ordinary students in 

the dimensions of the scale and its total score, and all differences are in favor of the 

academically superior students. The study also found that the personal motivation 

dimension is the only dimension of emotional intelligence that predicts the academic 

achievement of outstanding and ordinary university students. 

Al-Otaibi’s study (2020) aimed to identify the relationship between a teacher’s 

emotional intelligence and personality patterns among secondary school students in 

Riyadh, as well as to study the differences according to the variable of professional 

specialization, income level, number of years of experience, social status of female 

teachers, grade and specialization variables for female students. The researcher used the 

descriptive correlative approach as a method for the study and used a random sample of 

students and teachers alike and by applying the study tools, which were represented in the 

emotional intelligence scale and personality patterns scale and using the statistical data 

package for social sciences SPSS. The study reached a set of results, the most important of 

which are: There are no differences in the personality style of secondary school students in 

Riyadh according to the high and low emotional intelligence of the teachers, and there are 
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no statistically significant differences between the mean scores of the study sample 

parameters in the emotional intelligence scale due to the two variables [(Status).  

There are no statistically significant differences between the mean scores of the study 

sample parameters in the emotional intelligence scale due to the variables [(experience (less 

than 11 years - more than 11 years), income (less than 10 thousand - more than 10 

thousand)]. There are no statistically significant differences between the mean scores of the 

female students in the study sample in the personality style scale due to the variables 

[study specialization (scientific - literary), academic level (first - second - third). 

Al-Shehri study (2020) aimed to investigate the predictive ability of emotional 

intelligence and self-efficacy towards the goal of achievement among a sample of female 

students of the Department of Islamic Studies at Princess Nourah University in the 

Kingdom of Saudi Arabia. Measures of emotional intelligence, self-efficacy, and 

achievement goal orientation were applied to a sample of 180 female students. The 

arithmetic averages showed that the female students hold a mixture of performance and 

proficiency orientations with a high degree of agreement, and a avoidance orientation with 

a medium degree of agreement. Pearson's correlation coefficients showed a positive 

relationship between emotional intelligence and self-efficacy and both performative and 

mastery orientation, while emotional intelligence and self-efficacy were associated with a 

negative relationship indicative of avoidance. The results of the regression analysis also 

showed a predictive ability of emotional intelligence and self-efficacy in both the 

performative, avoidance and mastery orientations. 

The study of Muhammad (2020) aimed to identify the effectiveness of using the 

reciprocal teaching strategy to develop emotional intelligence skills among female students 

of the second year of secondary school for studies of psychology. The study followed both 

the descriptive method and the experimental method. The sample consisted of (120) female 

students at Al-Masara Secondary School for Girls and Zahraa Helwan Preparatory and 

Secondary School for Girls affiliated to Al-Masara Educational Administration, Cairo 

Governorate. The results of this research showed the effectiveness of the reciprocal 

teaching strategy in teaching psychology. To develop emotional intelligence among high 

school students; They are as follows: 1) There is a statistically significant difference at the 

average level (0.01) between the scores of the experimental group students who study 

psychology using the reciprocal teaching strategy, and the average scores of the control 

group students who study psychology in the traditional way on the emotional intelligence 

scale, in favor of the experimental group  .2 ) There is a statistically significant difference at 

the level (0.01) between the mean scores of the experimental group students in the pre and 

post application on the emotional intelligence scale, in favor of the post application.  

Mansour's study (2021) aimed to reveal the effect of playing recreational electronic 

games on the emotional intelligence of secondary school students in Dakahlia Governorate. 

The descriptive approach (associative relationships) with its steps and procedures was 

used. The study sample was chosen randomly from secondary school students, whose ages 

ranged from (15 to 18) years and who were enrolled in the academic year (2018-2019) in 

the educational administrations (Aja - Sinbillawain - Sherbeen - Belqas - West Mansoura - 

Manzala - Mit Ghamr - Talkha). The demographic distribution was taken into consideration 

in the selection of educational departments, then 155 male and female students were 

selected from each of the educational departments - the study sample. 

 

 In collecting data, the study used the following: 

-1 A questionnaire about recreational electronic games for secondary school students 

- 2 The modified emotional intelligence scale for secondary school students. 
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 The most important findings of the study: 

1) Secondary school students enjoy a moderate degree of freedom when playing 

recreational electronic games, and they are satisfied with the family's treatment of them 

 2 ) Secondary school students in Dakahlia Governorate - the research sample - prefer to 

play recreational electronic games on special days and in clubs equipped with halls . 

(3 Secondary school students in Dakahlia Governorate - the research sample - practice 

recreational electronic games for 5 hours or more per day and individually, and they 

acquire some behavioral characteristics 

(4 Awareness of secondary school students in Dakahlia Governorate - the research sample - 

of the importance of having emotional intelligence for them 

(5 Secondary school students in Dakahlia Governorate - the research sample - who practice 

recreational electronic games feel an improvement in emotional intelligence . 

(6 Secondary school students prefer to play sports - battle games, while high school 

students play adventure games and cultural games 

(7 High school students prefer playing recreational electronic games out of a desire for 

adventure and winning 

8) The level of high school students converges in how they can easily identify the emotions 

as well as the feelings of others  .9 ) High school students have the ability to solve problems, 

meet the challenge to prevent failure. 

Al-Khafaji’s study (2016) aimed at studying the relationship between psychological 

exhaustion, emotional intelligence and psychological hardness. The sample size was 224 

male and female teachers in some primary schools in Basra Governorate. The researcher 

used the following scales: Psychological Exhaustion Scale; emotional intelligence scale; 

Psychological hardness scale. A set of statistical methods were also used, including: 

Pearson's correlation coefficient; T-test, relative weight, multiple regression analysis. The 

research found a set of results, the most important of which are: the existence of a 

statistically significant negative correlation between psychological exhaustion and 

emotional intelligence, as well as a negative correlation between psychological exhaustion 

and psychological toughness, and a positive, statistically significant correlation between 

emotional intelligence and psychological toughness. The results also indicated that there 

are statistically significant differences between high and low emotional intelligence on the 

psychological exhaustion scale in favor of low emotional intelligence; And the presence of 

statistically significant differences between high and low psychological hardness on the 

psychological exhaustion scale, in favor of low psychological hardness; And there is a 

function between male and female teachers on the psychological exhaustion scale in favor 

of female teachers, and there are differences between male and female teachers on the 

psychological exhaustion scale according to the variable years of experience in favor of 

teachers with less than five years of experience.   

The study of Al-Omrani (2016) aimed to identify the relationship between the 

emotional intelligence of the teacher and personality patterns among female secondary 

school students in Riyadh, as well as studying the differences according to the variable of 

professional specialization, income level, number of years of experience, social status of 

female teachers, and grade and specialization variables for female students. The researcher 

used the descriptive correlative approach as a method for the study and used a random 

sample of students and teachers alike and by applying the study tools, which were 

represented in the emotional intelligence scale and personality patterns scale and using 

the statistical data package for social sciencesSPSS. The study reached a set of results, the 

most important of which are: There are no differences in the personality style of secondary 

school students in Riyadh according to the high and low emotional intelligence of the 

teachers, and there are no statistically significant differences between the mean scores of 
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the study sample parameters in the emotional intelligence scale due to the two variables 

[(Status). There are no statistically significant differences between the mean scores of the 

study sample parameters in the emotional intelligence scale due to the variables 

[(experience (less than 11 years - more than 11 years), income (less than 10 thousand - 

more than 10 thousand)].  

There are no statistically significant differences between the mean scores of the 

female students in the study sample in the scale of personality style due to the variables 

[study specialization (scientific - literary), academic level (first - second - third).  

The goal Kamour (2015) to identify the relationship between emotional intelligence 

skills, competence, professional, social and personal with the teachers of gifted and 

talented students in the light of some variables such as sex (male, female) and Alahl 

scientific expertise. The research community consisted of all teachers of King Abdullah 

Schools for Excellence in the governorates (Zarqa, Irbid, Balqa, Karak, Aqaba) for the first 

semester in the academic year 2010/2011, numbering 213, distributed to 58 female and 

155 male teachers. Of them, 52 teachers and 36 female teachers were randomly selected, 

and the Barron Scale (developer for youth) was used to measure the level of emotional 

intelligence among the sample members, and the professional, social and personal 

competency scale was used for teachers of gifted students, which was built by researchers. 

The research reached the following results:  

-1 There is a strong and direct statistically significant relationship between emotional 

intelligence and each of the competencies (professional, personal, social) among teachers of 

gifted and talented students 

-2 There are statistically significant differences between the degree of emotional intelligence 

and professional, personal and social competencies among the sample members due to the 

effect of the gender variable, in favor of females . 

-3 There are statistically significant differences between the degree of emotional intelligence 

and professional, personal and social competencies among the sample members due to the 

effect of the educational qualification variable, in favor of those with higher qualifications . 

-4 There are statistically significant differences between the degree of emotional intelligence 

and professional, personal and social competencies among the sample members due to the 

variable of experience, in favor of those with long experiences .   

The aim of the study of Sayed (2015) was to identify the emotional intelligence of 

secondary school teachers and its relationship to effective classroom management. The 

sample of the field study consisted of (140) male and female secondary school teachers in 

Beni Suef Governorate. As well as applying the measure of emotional intelligence to the 

research sample. The results showed that there is a statistically significant relationship at 

the level of 0.01 between the average scores of secondary school teachers who practice 

active classroom management with a high degree, and secondary school teachers who 

practice active classroom management with a low score in the total score of the emotional 

intelligence scale in favor of secondary school teachers who practice active classroom 

management The results also showed that there is a statistically significant relationship at 

the level of 0.01 between the average scores of secondary school teachers who practice 

effective classroom management with a high degree, and secondary school teachers who 

practice effective classroom management with a low degree in each of the dimensions of 

emotional intelligence in favor of teachers. High schools who practice active classroom 

management. That is, there is a positive relationship between the emotional intelligence of 

secondary school teachers and their practice of effective classroom management to a high 

degree .   

Oweidah (2013) also conducted a study aimed at knowing the "level of emotional 

intelligence and leadership behavior among gifted and normal female students at the 
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secondary stage in the Tabuk region in the Kingdom of Saudi Arabia." Where the sample 

was randomly selected from gifted and normal female students in the second secondary 

and third secondary grades in the city of Tabuk, and amounted to (200) female students 

(100) gifted and (100) normal. And the developer with (Matar, 2004) according to the 

Jordanian environment, and the researcher developed some of its paragraphs according to 

the Saudi environment, and its validity and stability were verified. The researcher 

developed some of its paragraphs according to the Saudi environment, and its validity and 

stability were verified, and the second tool (Leadership Behavior Scale), which was 

developed by the researcher, and its validity and stability were verified. The results 

indicated a high level of general emotional intelligence among gifted female students in the 

total score and sub-dimensions, compared to normal female students, and there is a 

difference in the order of the dimensions of emotional intelligence for both gifted and 

normal female students. She also indicated the high level of leadership behavior among 

talented students.  

The results showed a relatively strong correlation between all dimensions of 

emotional intelligence and the total degree of leadership behavior among talented female 

students at the secondary stage in the Tabuk region in the Kingdom of Saudi Arabia. It also 

showed a weak correlation between some dimensions of emotional intelligence (self-

awareness, social skills) and the total degree of leadership behavior among ordinary female 

secondary school students in the Tabuk region in the Kingdom of Saudi Arabia, while the 

rest of the dimensions of emotional intelligence did not reach the correlation coefficient 

between them and the total degree of leadership behavior level of statistical significance. 

and performed a past ( .2014.)  A study that aimed to study the relationship between 

the emotional intelligence of managers and conflict management by applying them to 

government organizations in Kafr El-Sheikh Governorate. It also aimed to identify the most 

important dimensions that explain the difference in managers’ approach to conflict 

management strategies in these organizations under study. The results of the study 

indicated that emotional intelligence is directly related to the strategy of integration and 

settlement in dealing with conflicts, as these strategies depend on cooperation and on 

finding a neutral area or a compromise that satisfies all parties by making concessions 

from both sides of the conflict. The results of the study also showed that managers with 

high and medium emotional intelligence prefer the integration strategy, while managers 

and leaders with low emotional intelligence prefer the avoidance strategy. 

Performed pilgrimages ( .2014.)  In a study that aimed to know the level of emotional 

intelligence and its relationship to the effectiveness of the leader among the principals of 

the schools of Petra Education and Wadi Sir Education in Jordan. (102) principals and 

principals. The results indicated that the level of emotional intelligence of school principals 

came to a medium degree, as well as the degree of leadership effectiveness came to a 

medium degree, and the results indicated significant and significant differences. α = 0.05In 

the level of emotional intelligence due to the interaction of the variables of sex, academic 

qualification, school level and experience, in favor of males who hold master’s degrees in 

basic schools in the field of ideal influence, and the absence of statistically significant 

differences at the level of significance α = 0.05It is attributed to the academic qualification 

variable in the degree of estimating the effectiveness of the leader, and the results indicated 

the existence of a correlative relationship between the level of emotional intelligence and 

the degree of effectiveness of the leader. 

The study of Abul Fotouh (2012) aimed to reveal the relationship between emotional 

intelligence and burnout among kindergarten teachers, and to identify the impact of some 

demographic variables such as: age, Trieste experience and salary, on emotional 

intelligence and burnout. The study sample consisted of 305 kindergarten teachers 

working in public and private schools in Cairo and Giza governorates. The researcher used 
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the Bar-On Emotional Intelligence Scale, and the Burnout Scale for teachers. The results 

showed a statistically significant negative correlation between emotional intelligence and 

burnout (total score and sub-dimensions). In addition to the existence of statistically 

significant differences between the average scores of kindergarten teachers, high and low 

emotional intelligence in burnout (total score and sub-dimensions) in favor of high 

emotional intelligence. And there were no statistically significant differences between study 

groups in emotional intelligence due to any of the age, teaching experience and salary. And 

there were no statistically significant differences between study groups in psychological 

burnout due to any of the age, teaching experience and salary .   

Al-Khulaifi study (2010) aimed to reveal the nature of the relationship between job 

satisfaction and emotional intelligence, in light of some variables (age - academic 

qualification - specialization - years of work experience - monthly income - job type). The 

study sample consisted of 307 public secondary school teachers in Makkah Al-

Mukarramah, in the second semester of the academic year 1429/1430 AH, their ages 

ranged between 23-55 years, with an average age of 37. The comparative descriptive 

approach was used, as well as the teachers’ job satisfaction scale and the teachers’ job 

satisfaction scale. Emotional intelligence, personal data form.  

The study concluded with the following results:  

 -1 There is a positive, statistically significant correlation between the total degree of job 

satisfaction and the total degree of emotional intelligence. There is also a positive and 

statistically significant correlation between the nature of work and the total degree of 

emotional intelligence, and there is also a positive and statistically significant correlation 

between the administrative and professional interaction and the total degree of emotional 

intelligence, while there is no statistically significant correlation between wages and 

rewards and between all dimensions of emotional intelligence and the total degree of 

emotional intelligence. Where it was found that there is a significant positive correlation 

 -2 There are no statistically significant differences between the average scores of female 

teachers in the dimensions of job satisfaction, while there are statistically significant 

differences between the average scores of female teachers in the remaining dimensions and 

the total degree of job satisfaction in favor of older female teachers . 

 -3 There are statistically significant differences between the average scores of female 

teachers in the dimension (wages and bonuses) according to the academic qualification 

variable in favor of female teachers with master’s academic qualifications and above, while 

there are no statistically significant differences between the average scores of female 

teachers in the remaining dimensions and the total degree of job satisfaction . 

 -4 There are no statistically significant differences between the average scores of the 

parameters in the total degree of job satisfaction and all its sub-dimensions according to 

the specialization variable . 

 -5 There are no statistically significant differences between the mean scores of the 

parameters in the dimension (belonging) according to the variable of different years of work 

experience . 

 -6 There are no statistically significant differences between the mean scores of the 

parameters in the two dimensions (affiliation - administrative and professional interaction) 

according to the variable monthly income difference. 

(Al-Otaibi, 2010) conducted a study aimed at to me Submit Imagine Suggestion to 

hire intelligence emotional in a lift from effectiveness Leadership educational from during 

recognition On Concept Leadership educational, and its dimensions actor, and its 

characteristics, and its requirements, And from During Identify On intelligence concept 

emotional, and its models, and its dimensions, realization Importance skills intelligence 

emotional to drive educational, and my reasons need Our educational institutions she has, 

Then Submit Imagine Suggestion to hire intelligence emotional in a lift from effectiveness 
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Leadership educational going off from theoretical premises clear, It contains Mechanisms 

possible Application to activate This visualization, and implement it. 

And she did studying On style search desktop, where It was completed examining On 

Sources and references related fields educational leadership, and fields intelligence 

emotional, and on some Studies Previous associated so, Then Launched studying for a 

clockwork the proposal from During many from starting points the theory which from the 

most important : Importance Leadership educational in a our world Contemporary and 

Necessity Strengthen and activate her role inside organizations educational, and the role 

Which play it intelligence emotional in a to understand Communication and tuning and 

deal with her all the way to to me finding The environment educational sedentary able On 

Success.and provided studying in a End Ultimate some Mechanisms proposed to activate 

and implement that visualization Such as Benefit of skills emotional emotional I have 

leaders educators to increase and boost their acquaintances and their methods in a 

overcome On Challenges and threats that face their organizations and to capture chances 

Development possible, and exploit leaders educators for their practices emotional that 

Increase from their ability On thinking creativity, and invention solutions innovative for 

every what face them face their organizations of problems and challenges, and benefit from 

skills intelligence emotional in a Management feelings staff in style Which lets The ability 

to Forecasting Reply their actions And their responses expected before its occurrence so 

loan staff their importance inside the organization educational, rehabilitation leaders 

educators to frame see clear for their work all the way to to me Guidance their 

organizations educational according to That Vision. 

He did it ( .2010.)  A study that aimed to identify the impact of emotional intelligence 

on the job performance of managers working in the UNRWA Gaza Regional Office, and to 

come up with recommendations that increase interest in this aspect as one of the factors of 

excellence and career superiority, by studying the reality of emotional intelligence among 

the managers’ segment in the Gaza Regional Office. The emotional intelligence levels of 

managers in the three components of the model (emotional sensitivity, emotional maturity, 

and emotional adequacy) and their impact on managers’ ability to lead work teams and 

manage the relationship with others and their ability to morally motivate workers as well 

as their ability to manage conflict and conflict resolution have been studied. The researcher 

adopted the descriptive analytical method, which depends on collecting and interpreting 

data about the phenomenon. SPSS Statistical data analysis. The questionnaire was used to 

survey the opinions of the study sample, which is made up of directors working in the 

UNRWA Gaza Regional Office, who numbered 92 directors, as this number represented the 

study population. The comprehensive inventory method was used in the study, and the 

study showed a statistically significant relationship between intelligence Emotional with its 

three components according to Singh's model and the effectiveness of professional 

performance in its four dimensions (team leadership, relationship management with 

others, the ability to morally motivate workers, and the ability to manage conflict and 

conflict resolution). 

Conducted by Rost and Sirucci (Rost & Cirrochi, 2005) Study aimed to know the 

relationship between both emotional intelligence and personal intelligence knowledge as 

well as the effectiveness of leadership, the study was conducted on (41) Director of the 

executives in one of the Australian companies operating in the public services sector, and 

the results showed that there is a strong between emotional intelligence high - owners 

association And leadership effectiveness, it was also found that emotional intelligence gives 

explanations for the differences in leadership effectiveness so that other variables such as: 

cognitive intelligence and personality were unable to provide an explanation for it, and the 

results suggested that those with high emotional intelligence have the ability to achieve 

and achieve work results, and the results indicated that intelligence Emotional 
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communication can be an important and effective tool in distinguishing or identifying who 

has the ability to deal effectively with colleagues and employees. 

And did Sivanatan and be (Sivanathan & Fekken, 2002) studying intelligence 

emotional and thinking Ethical, leadership Situational I have Staff university resident in a 

one Universities American as a sample study as leaders for them their own importance, 

Done Verification from Degree Engagement intelligence emotional and thinking moral With 

pattern Leadership and degree its effectiveness and its effect, a sample studying from (31) 

Professor resident fill in resolution especially To measure their intelligence emotional and 

their thinking moral, as did number from helpers for them and their number (737) member 

put sort for behavior the leader So cadre university The resident and their efficacy and 

their influence, and lent consequences studying insult leaders Whose enjoy in degrees High 

in a intelligence emotional were considered enjoy levels High very from patterns Leadership 

Situational according to what stated their helpers and supervisors on them, And they were 

considered effective And ready Always for service and work, and showed Results that 

intelligence emotional high did not not the Engagement with ranks potency and the effect 

that put it moderators On cadre university the resident, and who she was They have links 

High with efficiency and efficacy professional, where It was completed Link That 

Effectiveness professional With thinking moral and deductive high. 

As did Martha and George (Martha & George, 2001) Study aimed to find out about " a 

impact of both sex and academic achievement and race in emotional intelligence". The 

study sample consisted of (319For male and female students, an inventory called the 

Modified Emotional Intelligence Inventory was used to measure four dimensions of 

emotional intelligence: empathy, managing feelings, managing relationships and engaging 

in them, and self-control. And managing relationships, engaging in them, and self-control), 

but the statistical data showed that there is sufficient evidence of an effect of the variables 

of sex and academic achievement in two dimensions of emotional intelligence (relationship 

management, engagement and self-control), as the study showed that there are statistically 

significant differences between males and females in Both managing relationships, 

engaging in them, and academic achievement, for the benefit of males. The study also 

found that there are statistically significant differences between males and females in both 

self-control and academic achievement, in favor of females. 

Cherns Study (Cherniss,2000) Which dealt with emotional intelligence and 

productivity among managers, and the study was applied to a sample of (515) managers in 

the US state of New Jersey, and the study found that managers' high emotional intelligence 

is a criterion for increasing productivity and performance at work compared to managers 

with low intelligence. 

 

Study Problem: 

 The problem of lack of emotional intelligence skills is considered one of the social 

and educational problems faced by many teachers in many educational societies, and 

accordingly this study comes in the Arab community inside Palestine to try to treat it and 

limit its spread. The problem of the study is to try to answer the following question:  

What are the implications of emotional intelligence on the teacher's profession in primary 

schools in the Arab sector in northern Palestine?  

 

Objectives of the study: 

The current study aims to identify the repercussions of emotional intelligence in the 

teaching profession in the childhood generation, and also aims to conclude the most 

important problems facing teachers in primary schools inside Palestine with regard to 
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achieving emotional intelligence skills, and to derive solutions that can help teachers in 

primary schools within Palestine in achieving emotional intelligence skills.  

 

Study significance:  

 The importance of the current study through the importance of the need for them as 

they seek to study emotional intelligence and its impact on the teaching profession, as it 

stems also from the importance of the sample target and are teachers in primary schools, 

where elementary schools have many challenges in the student 's life, which is reflected in 

Or the other on everyone who deals with this category, especially the teacher 

.   

Methodology 

The researcher used the qualitative approach by surveying previous studies and the 

theoretical literature related to the repercussions of emotional intelligence for the purposes 

of this study.  

 

Study limits:  

Objective limits:  

The subject of the study is limited to the subject of emotional intelligence and its 

reflection on the educational process. 

Spatial limits:  

The study is limited to primary schools in the Arab community inside Palestine. 

 

Implications of emotional intelligence in the teaching profession 

The personality of the teacher affects the students’ achievement and non-achievement 

behavior, and the relationship of the effectiveness of education with the emotional 

characteristics of teachers is stronger than it is with their cognitive characteristics, as it 

was found that the most effective teachers are tolerant towards their students’ behavior 

and motives, express friendly feelings towards them, and prefer to use educational 

procedures Not directed (such as discussion, conclusion and induction) on directed 

procedures (such as lecture and memorization) in their classroom interaction, and they 

listen to their students and accept their ideas and encourage them to participate in various 

classroom activities. 

And since the educational work is in this way of complexity, it must be based on 

principles, rules and theories that have been proven to be true and effective in an 

acceptable manner, so that the able teacher can identify and use them in addressing many 

of the daily problems he faces in the classroom, but such principles, rules and theories do 

not It is translated into classroom practices or educational behavior automatically, but its 

role is limited to providing the teacher with general guidelines that enable him to better 

practice his professional work. 

The roles of the teacher are numerous and overlap between the cognitive, assessment 

and administrative role, and the less rigid the role of the teacher is, the teacher finds 

himself participating in a specific type of social treatment in which the social distance 

obstacle to him disappears. Some differentiate between the basic roles of the teacher 

(teaching, social normalization and social criticism) and the auxiliary roles (maintenance of 

order and administrative and supervisory responsibilities). By transferring culture, 

information and values, the teacher becomes an academic expert and moral trainer, and is 

interested in assisting in the social normalization of each child under his care and in 

building his personality and creation and developing values and trends. 
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The most effective teacher resorts to using strategies that make the learning of his 

students meaningful, by preparing these students cognitively and effective positive 

communication between the teacher and the parties to the educational process in the 

school. The teacher also works to bridge the gap between him and the students through 

his use of emotional intelligence in the school. 

 Employing emotional intelligence within the school is considered a must, as the 

modern educational administration encourages stimulating the use of patterns of 

intelligence in the educational learning process in the school, including emotional 

intelligence because of its significant impact on the teaching and learning process in the 

school, which means that employing the skills of Emotional intelligence and its programs 

in implementing curricula and classroom and extra-curricular activities at school have 

become a necessity, as emotional factors are the basis for the school climate and for all 

forms of learning. Studies have emphasized the importance of emotional intelligence in 

activating the learning process and helping students achieve academic achievement and 

creativity.  

Several studies have concluded that the development of social and emotional aspects 

is necessary to improve teacher performance, as it helps to increase understanding 

between teachers and students, and thus positively affects the academic achievement of 

students. 

Also, teachers, through their use of emotional intelligence, can reduce the severity of 

students' behavioral problems, by working to train students in this skill, and this also 

results in alleviating the problems faced by the teacher and making him feel pressured. 

Emotional intelligence also has a positive impact on the teacher’s personality. Several 

studies have indicated that a teacher with high levels of emotional intelligence makes 

students more restrained of their emotions and impulses, which makes them more tolerant 

and more understanding of others’ points of view. 

Emotional intelligence also creates good working relationships, as it helps manage 

stress, the ability to speak clearly in order to plan work, reach the desired goals, and 

persevere in the face of challenges and difficulties, and frustrations facing the teacher and 

the educational learning process. A teacher who uses emotional intelligence is also better 

able to adapt to changes in school.  

The focus on feelings and emotions and values of teachers in the school helps to 

achieve excellence and success through all stages of life, as the advancement of the level of 

emotional teacher helps him to achieve the best results in the classroom, because teachers 

focus their work on the negative aspects of the issues they face and difficulties than   

others, as the development of their emotional skills is a good indicator of the success of the 

teaching-learning process through the success of teachers and students in achieving the 

goals and vision of the school. 

 Emotional intelligence has a great role in the teacher’s self-realization, as it pushes 

the individual to express himself, reveal his personality and affirm it by achieving what he 

has of his capabilities, expressing what he has of opinions, doing useful actions of value to 

others, and being productive and creative, which is all that a person can do. He is, and he 

must be until he becomes happy, and therefore the individual who achieves himself is the 

individual who has the characteristics of the ability to perceive reality, self-acceptance, 

independence and interaction with others. Detective for himself who is he he have 

realization effective for the truth, and accept same in the form of Grand, and clear to me 

Limit old, and accept others and nature, and be sensitive, and gives interest for problems 

surrounding with it more from his problems Personal, and be optimistic and shows 

autonomy About the culture and environment, and has experiences wide and share in a 

relationships with others and be creative and has feeling philosophical and cheerful.              
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           Therefore, self-actualizing teachers are creative, and are often distinguished by the 

creativity that they express in most aspects of their lives to the extent that success and 

failure in the social aspect depends on: profession, marriage, celibacy, family economic 

changes, divorce cases. All these factors influence the development of self-concept and the 

level of self-development.  

 Having the skill of emotional intelligence makes the teacher have the ability to 

control different emotions, especially negative ones, as he has the ability to transform the 

teacher’s negative emotions into positive ones, and works to defeat anxiety and depression 

and practice social life within the school effectively.  

When the teacher's self-awareness increases, this means that the teacher is moving 

towards achieving Self he is as a process Orientation and struggle individual towards 

Investigation Self or Investigation what aspire mechanism individual or achievement. This 

requires taking advantage maximum from Capacity and skills and possibilities in a 

Investigation levels higher from the performance And in the use of Techniques inventive 

Availability for him destiny from chances progress and growth self and professional. 

Also, when the teacher possesses emotional intelligence, he communicates better 

socially with others, as he has the ability to deal with the feelings of others, and they have 

the ability to self-manage and empathize with others in school, as the skill of dealing with 

others requires social competence that contributes to the effectiveness of dealing and 

communicate with others. 

Also, self-motivation when it is achieved with the teacher, this means that the 

internal incentives such as the feeling of pleasure in work, love of learning, and knowledge 

are more important and influential in pushing the individual to work and creativity than 

external incentives such as material incentives, and therefore emotional intelligence helps 

to increase the internal incentives of the teacher, and therefore Achieving school goals. 

Hence, the emotional intelligence of teachers enables teachers to feel that the school 

is their second home, in which the spirit of teamwork should be present for the 

advancement and development of the educational process. Hence, the director has the 

responsibility to motivate teachers to adopt modern educational systems, which include 

the aspect of educational knowledge content to the processes by which learning takes 

place, and from the indoctrination and preservation of knowledge to its construction and 

production, as well as the emotional intelligence of teachers in the school.  

Emotional intelligence of teachers can help them provide the classroom with activities 

to improve their various skills (planning, monitoring, evaluation). Thus, it was found that 

these skills are among the most important tools of successful learning, as they help 

students to self-learn, increase the process of awareness of thinking, design action plans, 

and monitor and evaluate their implementation. Teachers must practice these skills to 

enable their students to use them. Although skills grow as we age, experience and intended 

education play a more important role in the development of these important skills than 

does maturity alone, and so it is the responsibility of teachers to help students develop 

their skills through the use of the emotional intelligence skills that teachers possess.  

Possession of effective communication and communication skills, which include 

listening well to others, can reflect positively on students and on the school, as they 

increase their sense of other people's problems and needs and work to meet them.  

Positive human relations, through possessing the emotional intelligence skills of 

teachers, lead to providing his basic demands in life, and satisfying his needs to reach an 

acceptable degree of satisfaction and balance. Their morale to enhance their healthy 

growth and their adaptation to the elements of society, and for this reason scholars began 

to talk about the role of human relations in crystallizing a successful management that is 

able to take care of human personal, social, professional and other demands, but in a 
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behavioral sense it means the process of activating the reality of individuals in a particular 

situation while achieving a balance between their satisfaction It also refers to the 

behavioral methods and the means by which people can be motivated and motivated to 

more productive work. Human relations focus on individuals more than on economic or 

material aspects, and they are not just good words or beautiful phrases, but rather they 

indicate understanding A deep understanding of people's abilities, energies, capabilities, 

circumstances, motives, and needs, and the use of all these things Circumstances and 

factors to motivate them to act and seek to achieve one's goal in an atmosphere of 

understanding, cooperation, empathy and love. 

Hence the importance of human relations for the teacher, who is one of the most 

prominent inputs to the educational system, and on his efforts and the level of his 

performance depends on the success of the educational process. Therefore, many 

educators attached importance to the teacher and the factors that affect his effectiveness, 

the most important of which was his acquisition of the skills and dimensions of emotional 

intelligence and their application within the school. 

The teacher’s emotional intelligence can also lead to the formation of an effective 

teacher who is able to improve student outcomes through professional development, 

teacher input, and classroom practices. He presents the material to his students, taking 

into consideration all aspects of his personality. 

It is the teachers who combine good teaching skills with positive personal characteristics 

that make students eagerly await back to the classroom. 

Emotional intelligence can achieve many advantages so that the teacher can meet the 

requirements of education, he must enjoy emotional intelligence, as the dimensions of 

emotional intelligence and skills can be reflected on the teaching competencies that, if 

taken, become an effective teacher, including the competencies of lesson planning and its 

objectives: include determining The educational objectives of the educational material, its 

content and the appropriate activities and means Lesson implementation competencies, 

which include organizing educational experiences and accompanying activities and 

employing them in the educational educational process. Evaluation competencies: These 

include preparing appropriate measurement tools for the educational material. Human 

relations competencies: These include building positive human relations between the 

teacher and the student and between the students themselves in the teaching/learning 

process. 

A good teacher, by possessing emotional intelligence skills, can raise and increase his 

professional level himself through many things that can be summarized, including 

meditating and evaluating his actions and practices to improve his performance, and 

attending training courses regularly. He keeps pace with the latest developments in 

educational theories and practices and in his subject matter, and he can apply that. He 

exchanges experiences from his interactions with his colleagues, superiors and students.  

Also, emotional intelligence can positively affect the personal characteristics of 

teachers, just like other groups of people, but some of these personal characteristics have a 

strong relationship to effective successful learning from them. That the teacher enjoys 

mental health, psychological compatibility, warmth and affection for students,.And to be an 

active, diligent optimist who does not leak despair to himself, helps his students to find 

solutions to their academic, psychological and social problems, and to be clean, elegant in 

his clothes, beautiful in his appearance and attendance, and he chooses his clothes well 

and harmonizes their colors in moderation and without exaggeration, and to be a good 

example by his actions and words And that students accept their flaws, do not 

discriminate between them in treatment and be polite with them. 
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The most important results of the study: 

- Emotional intelligence helps to increase the speed of obtaining the required information, 

as sufficient knowledge of developing plans, implementing them and various skills greatly 

affects the speed of obtaining the required information, and increases the activity and 

speed of work.  

- Emotional intelligence increases efficiency and effectiveness and thus increases the 

overall performance of the organization, as emotional intelligence helps to act well and 

reduce various pressures, reduce stress and make better decisions.  

- Emotional intelligence helps teachers to establish better social relationships, and 

therefore emotional intelligence is a prerequisite for achieving quality and competitiveness 

at work, as it helps to motivate the self, create self-motivation and increase career success, 

as confirmed by many studies.  

- Emotional intelligence increases the quality and effectiveness of psychologically complex 

work, and thus positively affects the productivity and consequently the practices of 

teachers, where they are more attentive and less erroneous compared to those who have 

low emotional intelligence.  

- Emotional intelligence works to inspire creativity, innovation and motivation to 

employees.  

 

Recommendations: 

In light of the review of previous studies and theoretical literature, the researcher made the 

following recommendations: 

- The necessity of developing and developing teachers around professional competencies 

related to emotional intelligence through holding various courses and workshops.  

- Focusing on students and paying attention to students' opinions about teaching and 

learning. 

- Work on the appointment of qualified and scientifically and practically qualified teachers. 

- Spreading the spirit of teamwork among teachers, supporting them financially and 

morally, and working to solve the problems facing teachers. 

- Building strong and good relationships between the parties to the educational process to 

increase communication through the use of emotional intelligence mechanisms. 
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Abstract 

International diplomatic relations represent one of the greatest manifestations of 

independence and national sovereignty.  This requires each autonomous state to establish 

various relationships with other countries.  This leads, subsequently, to exchanges of 

ambassadors to manage foreign affairs. 

It is of prime importance to highlight the significance of the preponderant role played by 

diplomatic representations in the development of international relations.  This consequently 

justifies the privilege and the great assurance granted by States to representatives, and 

allows them to be more efficient in their representation. 

This is why all States must ensure that the conditions of diplomatic agents are maintained, 

their rights are respected, as well as any act of deviation and violation of their assurances. 

 This study therefore proposes to highlight the concept of diplomatic immunity, with its 

various types and contexts, as an essential element in the practice of this profession. 

It also aims to make explicit the regulations of the diplomatic system and the legal nature of 

the privileges granted to ambassadors. 

Following the various changes recently produced in the international political arena, we 

consider it necessary to understand the challenges in the field and to study in as much 

detail as possible the security and guarantees possessed by the diplomatic agent. 

This study is subdivided into four parts: We will first attempt to define the concept of 

diplomatic immunity, 

And we explain, in a second place, the course and the historical development of the latter. 

While the third part of the study, will be devoted to the explanation of the legal bases being 

at the origin of this immunity. 

Finally, the fourth part will include the study of the various types of diplomatic immunity 

and their different manifestations. 

Key words: Diplomacy, Diplomatic İmmunity, Diplomatic Envoy, Diplomatic Agents, 

Diplomatic Bag, Diplomatic Sector. 
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 حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي

 
 أنور محمد أحمد أبو جناح 

 ليبيا ،جامعة بن وليد، د

 
 

 الملخص

سيادة، إذ أن ظهور الدولة في مجال العالقات الدولية يستتبع تعد العالقات الدبلوماسية بين الدول من أهم مظاهر ال

بالضرورة دخولها في عالقات دولية متنوعة مع غيرها من الدول، األمر الذي يقتضي تبادل المبعوثين الدبلوماسيين بين 

 .الدول إلدارة الشؤون الخارجية

ً في نظام التمثيل الدبلوماسي السيما في خضم ولقد تبوأت حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي مكاناً بارزاً  ومرموقا

تطور العالقات الدولية حيث ثبت أن أداء المبعوث الدبلوماسي لمهمته على الوجه األكمل يتطلب تمتعه بقسط وافر من 

 .الضمانات للقيام بوظائفه وواجباته على أكمل وجه

عاة احترام حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي وتبتعد لذلك تحرص كل الدول في ضوء التمثيل الدبلوماسي على مرا 

 .بصفة عامة عن خرق وانتهاك جوهر هذه الحصانات واالمتيازات

ً في ممارسة الوظيفة الدبلوماسية،  وتأتي أهمية الدراسة باعتبار أن حصانات المبعوث الدبلوماسي أضحت عنصراً أساسيا

 .وضيح أهم هذه الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسيكما تأتي أهمية الدراسة أيضاً من خالل ت

كما تهدف الدراسة إلى بيان النظام الدبلوماسي ومن تم الطبيعة القانونية للحصانات واالمتيازات الممنوحة للمبعوث 

 .الدبلوماسي

متيازات المبعوث الدبلوماسي في النظام وفي إطار ما سبق فإن هذه الدراسة تنعقد لتسلط الضوء على جوهر حصانات وا

الدبلوماسي، خصوصاً بعد ما طرأ على النظام الدولي من مستجدات ومتغيرات دولية، وقد تم تقسيم هذ الدراسة إلى ثالثة 

مباحث، تناول المبحث األول منها التعريف بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، بينما يدرس المبحث الثاني األساس 

َص المبحث الثالث لدراسة أنواع حصانات وامتيازات النظ ِّ ري والقانوني لمنح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، وُخص 

 المبعوث الدبلوماسي.

الحصانة الدبلوماسية، المبعوث الدبلوماسي، أعضاء البعثة الدبلوماسية، الحقيبة  الدبلوماسية،: الكلمات المفتاحية

 وماسي.الدبلوماسية، السلك الدبل

 
 : المقدمة

تعد الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ضرورة من ضرورات التمثيل الدبلوماسي ودعامة من دعائمه على مر 

العصور، فهي لم تكن وليدة العصر الحالي، وإنما ترجع إلى عهودها األولى وإلى العالقات الدولية القديمة والمعاملة بالمثل، 

 ازات ترجع في أدلتها القوية إلى قواعد المجامالت الدولية.وكانت تلك الحصانات واالمتي

أما في العصر الحديث فقد أصبحت هذه الحصانات واالمتيازات تستند وتقوم دعاماتها على القانون الدولي، كما 

 ً مميزاً  استقر العرف الدولي على التسليم للمبعوث الدبلوماسي بمجموعة من الحصانات واالمتيازات التي تكفل له وضعا

وتمكنه من النهوض بأعباء وظيفته على الوجه األمثل، وهي استثناء يرد على اختصاص الدولة إذ تتنازل الدولة عن جزء 

من سيادتها بهدف إعفاء بعض األشخاص الذين يقع على عاتقهم القيام بالوظائف الدبلوماسية من سلطات الدولة 

 واختصاصها القضائي.

ات واالمتيازات بمفهوم الدبلوماسية منذ بداية نشأة الدبلوماسية، فعلى مر العصور قديمها ولقد ارتبط مفهوم الحصان

وحديثها تمتع المبعوثون الدبلوماسيون بحماية كافية تكفل لهم األمان واالطمئنان والحرية في تأدية المهام المنوطة بهم، حيث 

 بلوماسية.كانت حماية المبعوث وتأمين وصوله من األغراض األساسية للد

كما اختلفت طبيعة الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية من فترة زمنية إلى أخرى بسبب التطور الذي طرأ في 

العالقات الدولية، فهذا التطور استلزم تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة الشخصية كنوع من القداسة التي تحيط بمهمته، 

صية بين الشعوب واألمم والقبائل، تم مع تطور العالقات الدولية بدأت تبرز أي أنه أول  ما عرف، عرفت الحصانة الشخ
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أهمية الحصانات واالمتيازات للمبعوثين من أجل تأدية مهامهم على أكمل وجه وانتقلت من حماية دينية إلى تشريعات 

نح هذه الحصانات واالمتيازات وقوانين تنظم هذه العالقات المتبادلة بين الدول، كما بدأت تظهر النظريات التي تبرر م

الدبلوماسية، األمر الذي يدفعنا إلى تناول الخلفية التاريخية للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية وكذلك األساس النظري 

ً مع تزايد المهام والوظائف الدبلوماسية في ضوء المتغيرات الدولية، تم نتناول بالشرح أنواع  والقانوني لهما خصوصا

 امتيازات المبعوث الدبلوماسي.حصانات و

 

 :ولتوضيح ذلك اتبعنا الخطة المنهجية اآلتية في تناولنا لهذه الدراسة

 سبب اختيار موضوع الدراسة: -1

الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية تعفي السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين من الخضوع إلى قضاء الدولة المضيفة 

م بكل يسر وسهولة، ولكن في كثير من األحيان يستغل التمتع بالحصانة الدبلوماسية أسوأ ومحاكمها حتى يتم تأدية عمله

استغالل حيث تجعل ستاراً للجرائم واألعمال الغير مشروعة. لذلك كان اختيارنا لموضوع هذه الدراسة حتى نعلم أحكامها 

المتيازات الدبلوماسية تختلف عن غيرها من في القانون الدولي، إضافةً إلى تقديم دراسة شاملة لموضوع الحصانات وا

الدراسات التي سبقتها والتي جاءت على شكل دراسات تقليدية معظمها كان تكراًر ونقالً عن بعض المصادر التي أصبحت 

ً ولم تعد تواكب ما طرأ من متغيرات ومستجدات دولية عالوةً على أنها دراسات لم تخرج عن نطاق القانون  قديمة نسيبا

 بلوماسي والعالقات الدبلوماسية في القانون الدولي العام.الد

أما الدافع الشخصي فهو رغبة التعمق في هذا المجال من مجاالت التنظيم الدبلوماسي ذي الصلة بالعالقات السياسية الدولية 

 وبالمسؤولية الدولية.

 

 إشكالية الدراسة:-2

ات الدولية المثارة باستمرار وتكمن هذه اإلشكالية في البحث عن تعد الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية من االشكالي

ماهية الحصانات ومداها في القانون الدولي العام، ومن أجل معالجة هذا الموضوع والوصول إلى نتائج مثمرة تحاول هذه 

 الدراسة أن تجيب على التساؤالت اآلتية:

 الدبلوماسي؟ما الطبيعة القانونية لحصانات وامتيازات المبعوث  -1

 ما هي أهم النظريات المؤسسة للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية؟  -2

 ما المزايا والحصانات الشخصية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي؟ -3

 ما مدى مسؤولية الدولة المضيفة عن احترام الحصانات الدبلوماسية؟ -4

 ها غير المشروعة؟ما مدى مسؤولية الدولة الموفدة عن أعمال مبعوثي-5

 

  أهمية الدراسة: -3

تكمن أهمية الدراسة من الناحية النظرية من أنها ستزودنا بالعديد من النتائج القانونية التي تساعدنا في توضيح 

األساس القانوني لمنح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية الذي من شأنه أن يبي ِّن الحصانة الدبلوماسية للمبعوث 

ي، فالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية من الموضوعات التي شغلت المؤسسات القانونية التخصصية وعلى الدبلوماس

رأسها القانون الدولي العام التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة باعتبارها الجهة المختصة بتدوين قواعد القانون الدولي العام 

 وتقنينه.

ة الدراسة لما ما للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية من ضرورة حتمية تمليها أما من الناحية العملية تنبع أهمي

طبيعة العمل الدبلوماسي والمصالح المشتركة، لذلك تشعبت وتنوعت هذه الحصانات بما يتفق وعالقات الدول مع بعضها 

ا كان من المهم وضع حد لهذه البعض، وهذه الفكرة اوجدتها متطلبات الواقع الدولي، وما يشهده من صراعات وحروب، لذ

الصراعات أو التقليل منها لدعم العالقات السلمية، ولتحقيق تلك الغايات والمآرب التي يوفد من أجلها يجب منح الشخص 

 الدبلوماسي الحصانة الكاملة من مالحقة سلطات الدولة المضيفة.

ي مجال الدراسات الدبلوماسية وذلك من خالل كما أن أهمية الدراسة من الناحية العملية تأتي خدمةً للباحثين ف

 االستفادة من نتائج هذه الدراسة لتكون نواة لدراسات أخرى مستقبلية تبحث في الحصانات الدبلوماسية.
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 أهداف الدراسة:  -4

 تهدف هذه الدراسة لتحقيق جملة من األهداف تتمثل فيما يلي:

 بيان ماهية الدبلوماسية بشكٍل عام.-1

 على األساس النظري والقانوني للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية. الممنوحة للمبعوثالوقوف -2

 تقديم دراسة مستفيضة عن التطور التاريخي للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية.-3

 االسهام في تطوير نظام التمثيل الدبلوماسي وقواعده.-4

 متيازات التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي.االسهام في معرفة الطبيعة القانونية للحصانات واال-5

 

 الحدود الزمانية والمكانية للدراسة: -5

: غطت هذه الدراسة الفترة الممتدة منذ زمن اإلغريق مروراً بأحكام اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية الحدود الزمانية -

 قت إجراء هذه الدراسة.وحتى و 1962والتطبيقات العملية لها منذ وقت تصديقها العام  1961لعام 

 : البعثات الدبلوماسية في الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسيالحدود المكانية -

: تتحدد نتائج هذه الدراسة بما ستتضمنه من معلومات حول حصانات وامتيازات المبعوث الحدود الموضوعية -

 نوني لمنح هذه الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية.الدبلوماسي الشخصية والقانونية، واألساس القا

 

 منهجية البحث: -6

من المعلوم لكافة العاملين في مجال العلوم السياسية، أن هذه العلوم تنفرد بمجموعٍة من المميزات مثل شمولية 

بحث تحليلية في موضوع دراستها، وتنوع المتغيرات التي قد تؤثر عليها، هذا األمر يستلزم وجود أكثر من منهج أو أداة 

 وبالتالي فقد اعتمدت هذه الدراسة على كل من المناهج التالية: .الدراسة الواحدة، وذلك حتى يكون اإللمام بجوانبها المتعددة

وذلك لفهم التغيرات التي شهدتها مراحل التطور للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، وكذلك المراحل  :المنهج التاريخي-

 ة لالتفاقيات والمعاهدات الدولية إلقرار قواعد الحصانات واالمتيازات في القانون الدولي العام.التاريخي

ً دقيقاً  المنهج الوصفي التحليلي:- والذي يفيد في فهم أدق جوانب وأبعاد الظاهرة موضوع الدراسة، حيث يصفها وصفا

 ويعب ِّر عنها كماً وكيفاً.

 

 هيكلية الدراسة: -7

 الدراسة في هذا الموضوع ضرورة أن يتم تقسيم هذه الدراسة ألربعة مباحث هي كالتالي:اقتضى البحث و

 المبحث األول: التعريف بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية.-1

 المبحث الثاني: األساس النظري والقانوني لمنح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية.-2

 ت المبعوث الدبلوماسي.المبحث الثالث: أنواع حصانات وامتيازا-3
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 المبحث األول: تعريف الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية

للتعريف بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية تتطلب الضرورة منا التعرض لمعنى كل من الحصانة واالمتياز من 

 حيث الداللة اللغوية والداللة االصطالحية.

 أوالً: تعريف الحصانة لغةً واصطالحاً:

  تعريف الحصانة لغةً:-1

( immunitas( في اللغة األجنبية وخاصة الفرنسية من اللغة الالتينية من كلمة )immunityتشتق كلمة الحصانة )

 .(2001)عبيد هللا، ( وتعني اإلعفاء من أعباء معينة manusوجذرها )

 (2010)شابيش،  يويشرح قاموس روبير الحصانة في عدة معان وه

 . إعفاء من عبء أو امتياز يمنح قانوناً لفئة معينة من األشخاص.أ

. الحصانة هي امتياز يمنح من الملك إلى مالك كبير أو إلى مؤسسة كنسية، تقوم بمنح تصرف الوكالء المالكين في حقل ب

 هذا المالك الكبير.

وهذا -ضريبي-ة حصانة في اللغة األجنبية تعود في أصل اشتقاقها لكلمة إعفاء ذات طابع ماليومن المالحظ أن كلم

( هو اإلعفاء من األعباء البلدية ومن دفع الضرائب ومن manusما عنته الكلمة في القانون الروماني إذ أن جذر الكلمة )

 .(1994لشامي، )االقيام بالسخرة ومن إسكان الجنود 

الضريبي، وأنَّ مجموع الحصانات المختلفة تتمحور حول -إذاً كلمة حصانة تعني من الناحية التاريخية اإلعفاء المالي

كلمة الحصانة المالية التي هي األصل بالنسبة لكل الحصانات، غي أن قاموس روبير يقول ان القانون الحديث يعطي كلمة 

 .(2004)زهرة،  واعد العامة في مادة القضاء والماليحصانة معنى اإلعفاء من الق

)الشامي، وتعني الحصانة القضائية حسب القانون الدولي العام أن الدول ال يمكن أن تخضع ضد إرادتها لقضاء دولة 

1994). 

التي يتمتع بها الجسم لدرء األمراض عنه". وفي التعبير الحقوقي هي: "  والحصانة في التعبير اللغوي هي" المناعة

اب الشعب( من تطبيق بعض النظم  إجراء يقوم على إعفاء أشخاص معينين )كرجال السياسة، أو الدبلوماسيين، أو نوَّ

 .(1996)جرجس، والقوانين عليهم إالَّ بحسب القواعد واألصول واإلجراءات القانونية المعمول بها" 

أما على صعيد اللغة العربية، فإن كلمة حصانة تملك اشتقاقات لغوية عديدة، فالحصانة هي حالة الحصين، والحصين 

ه في  نه أي حرزَّ هو المنيع أي من الحصن، والحصن هو كل مكان محمي ومنيع، وفعل حصن يعني: كان منيعاً وحصَّ

 .(1994)الشامي،  موضع حصين

كما ترادف كلمة حصانة، كلمة َمنَعة، والَمنَعة هي القوة التي تمنع من يريد أحداً بسوء، وكلمة منع الحصن أي تعسر 

الوصول إليه، ومانع أي حامي عنه، وكلمة تمنِّع بقومه أي احتمى بهم، وجمع منَعَة: منعات أي يقال لهم منعات بمعنى لهم 

 .(1990)الزاوي،  عاقل حصينة ال يقدر العدو عليهام

ً غير قابل لالنتهاك أو أنه يستحيل انتهاكه أو خرقه  ً من الالتينية وتعني أنَّ شيئا أما كلمة حرمة فهي مشتقة أيضا

 .(1968)محمد،  بمعنى حق مقدس ال ينتهك

 ريف الحصانة اصطالحاً:تع -2

 مصطلح كلمة حصانة يعني في األصل المنع وهي منح حماية للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه

، وكذلك عدم التعرض لذات المبعوث الدبلوماسي وحمايته من أي اعتداء يوجه إليه، واي فعل فيه  (1996)جرجس، 

 .(2005)أبو هيف،  امتهان لصفته مساس بشخصه أو

ً عدم جواز القبض على المبعوث الدبلوماسي إذا وقع منه فعالً مخل بقانون الدولة  والحصانة الدبلوماسية هي أيضا

ى تكليفه بمغادرة المبعوث لديها أو بسالمتها، وإنما تخطر دولته بذلك ويطلب إليها استدعاؤه ويجوز في الحاالت القصو

 .(2005)أبو هيف،  اإلقليم على الفور

فالحصانة الدبلوماسية امتياز يتمتع به السياسيون والدبلوماسيون الذين يمثلون دولهم في إحدى الدول التي تقيم معها 

امام القضاء، ومن دفع رسوم معينة، أو دفع عالقات دبلوماسية، إذ يُعفى هؤالء من المالحقات القضائية أو الشهادة 

 .(1996)جرجس،  الضرائب بحسب االتفاقيات المعقودة بين الدولتين
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وحسب رأي الكثير من الفقهاء فإن هناك حصانات وامتيازات أساسية وهي ُملزمة للدول وحصانات وامتيازات غير 

وتمنح على سبيل المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل. من هؤالء الفقهاء )فوشي( حيث يقول  أساسية، وهي غير ُملزمة للدول

إن الحصانات األساسية تتضمن الحرمة الشخصية والحصانة القضائية الناشئة عنها، تتضمن الحصانات غير األساسية 

لدبلوماسيين على قاعدة المعاملة بالمثل ودون أن تدابير المجاملة أي االمتيازات التي يمنحها العرف الدولي إلى المبعوثين ا

يفرض القانون الدولي التزامات بهذا الشأن. وكذلك الكاتب )روسو( الذي يرى بأنه من المفيد التمييز بين الحصانات 

 واالمتيازات بالمعنى الدقيق" أي حرمة الشخصية والحصانة القضائية، واالعفاءات المالية، بين التسهيالت البسيطة

 .(2011)األسود، واالمتيازات األخرى كتسهيالت السفر، والتوقف، وسمات الدخول والخروج 

( كانت هناك حصانات وامتيازات تعتبر غير 1961ولكن البعض من الكتَّاب يرون أنه "وبعد إبرام )اتفاقية فيينا لعام 

ة بالمثل ولكنها أصبحت أساسية وضرورية لوظائف البعثة الدبلوماسية أساسية وتقع على صعيد المجاملة والمعامل

مادة تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الحصانات واالمتيازات في هذه  33وأعضائها، حتى أنه كان ما يقارب من 

 .(1994)الشامي،  مادة" 53االتفاقية، وهذا يقترب من ثلثي مواد االتفاقية البالغة عدد 

 

 ثانياً: تعريف االمتيازات لغةً واصطالحاً:

 تعريف االمتيازات لغةً:-1

( ويراد بها حسب قاموس روبير privilegiumمشتقة في األصل من كلمة التينية )( privilegeإن كلمة امتياز )

( avantage( تعني اإلعفاء وكلمة )franhise)( تعني امتيازاً أو ميزة، تم كلمة prerogativeعدة معان، أولها أن كلمة )

( أو التفضيل، كما يذكر قاموس روبير إن كلمة امتياز تعني favoriser( وتعني المحاباة )faveurتعني األفضلية، وكلمة )

ة تعني كلمة قانوناً ميزه أي أفضلية خاصة تمنح لفرد مع إمكانية التمتع بها خارج إطار القانون العام، ومن الناحية التاريخي

امتياز الحقوق األفضلية الفخرية أو النفعية التي يملكها بعض األشخاص بحكم نسبهم )أي النبالء(، أو بحكم وظائفهم أو 

 .(2010)شابيش،  انخراطهم في بعض )الهيئات القضائية( أو بعض المناطق من إقليم الدولة

بية، فإن كلمة امتياز تشتق من كلمة ميز، وكلمة ميز أو أماز الشيء، تعني فرزه عن غيره أما على صعيد اللغة العر

له على سواه، وامتاز امتيازاً أي انفصل عن غيره وانعزل  .(2011)األسود،  أي فضَّ

عض، فإن أميز ميزاً وقد أماز بعضه وجاء في لسان العرب: ميز المميز. التميز بين األشياء نقول مزت بعضه عن ب

من بعض. ومزت الشيء أميزه ميزاً، وجاء في الحديث النبوي الشريف:" ال تهلك أمتي حتى يكون بينهم التماثل، والتمايز 

ً ويتميز بعضهم من بعض ويقع التنازل". ويقال مزت الشيء فرقت بينهما فامتاز ومزته فتميز )إبن  أي يتحزبون أحزابا

 .(2000منظور، 

 تعريف االمتيازات اصطالحاً:-2

)الشامي،  يقصد بهذا المصطلح: منح بعض المزايا المالية المتعلقة باإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

 ف مهنته.، تسمح هذه اإلعفاءات للمبعوث الدبلوماسي بتأمينه وتحقيق أهدا(1994

 وقد جرت العادة بين الدول ومن باب المجاملة إعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من أداء الضرائب الشخصية كضريبة الدخل

ً ونقلته من نطاق  1961وما شابهها، وقد أقرت اتفاقية فيينا لعام  بصفة عامة هذا اإلعفاء فاكتسبته بذلك طابعاً ملزما

 .(2005)أبو هيف ع.،  قانونيةالمجامالت إلى نطاق القواعد ال

واالمتيازات كذلك الرعاية التي تمنح لرؤساء الدول والتي تتناسب مع صفتهم إذا ما وجدوا في إقليم أجنبي، كما تمنح 

 .(2002)السامرائي،  لوزراء الخارجية وللممثلين الدبلوماسيين

قد ثبت هذه االمتيازات للملوك واألمراء منذ القد واستقرت وأصبحت من األمور المرعية التي ال جدال فيها على ول

مر الزمن، ومن هذه االمتيازات ما يستند إلى مجرد اللباقة والمجاملة كاإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المختلفة، 

الت والخدمات الخاصة بالتنقل واإلقامة في البلد األجنبي الذي يوجد فيه، التي يخضع عموم األفراد وتقديم مختلف التسهي

ومنها ما هو نتيجة قانونية لما تتمتع به الدولة التي يمثلها من سيادة وسلطان، ويقتضيان مراعاة حرمة ذاته ومسكنه وعدم 

 .(2005)أبو هيف ع.،  خضوعه لسلطات الدولة األجنبية التي يكون موجوداً في إقليمها

على تسع عشرة مادة على االمتيازات الدبلوماسية لشخص الدبلوماسي سواء كان  1961كما نصت اتفاقية فيينا لعام 

رئيس دولة، أو كان وزير خارجية، أو أي مبعوث أو ممثل دبلوماسي، مما يعني أنها أصبحت ملزمة للدول وأن مخالفتها 
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لية دولية واضحة، حيث كانت هذه االمتيازات تمنح على أساس المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل، تترتب عليه مسؤو

 فأصبحت اليوم ملزمة لكل الدول. 

وتشمل هذه االمتيازات جميع ما يتعلق باإلعفاءات المالية من ضرائب ورسوم جمركية، وجميع اإلعفاءات األخرى 

ن الدبلوماسي، بغض النظر عن أنها أساسية وملزمة فرضها القانون الدولي، أو من ضمان اجتماعي وخدمات يقرها القانو

 . (2010)شابيش،  كانت غير أساسية وليست ملزمة ولم يقرها القانون بل نشأت من باب المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل

 ثالثاً: تعريف الدبلوماسية لغةً واصطالحاً:

 : تعريف الدبلوماسية لغةً -1

استخدم لفظ الدبلوماسية ألول مرة في بالد اليونان ليشير إلى الوثائق المطوية التي تبادلها حكام المدن اإلغريقية في 

 . (1993رة ع.، )زه عالقاتهم الرسمية. كما أطلقت على التصاريح التي كان يمنحها القاضي أو الحاكم لبعض األفراد

( ومعناها يطوي. وهي تشير إلى وثائق Diplounويرى هارولد نيكسون أنهذه الكلمة مشتقة من الفعل اليوناني )

مطوية بشكل معين صدرت عن السلطة العليا في اإلمبراطورية الرومانية لتمنح حامليها امتيازات معينة في تنقالتهم عبر 

، وذلك بعد تطور المفهوم عند الرومان، والذي أصبح يعني الصفائح المعدنية ذات الوجهين  (sir harlod, 1969) طرقها

 المطبقين والمخيطين بإتقان والتي كانت تمنح لحامليها ترخيص مرور على طرقات اإلمبراطورية.

لرسمية األخرى، بعد أن زاد عدد االتفاقيات وقد اتسع مدلول الكلمة فيما بعد ليعني الكثير من األوراق والوثائق ا

والمعاهدات التي ابرمها الرومان مع المجتمعات والقبائل األجنبية لتظهر الحاجة إلى تكوين ملفات خاصة بها وتنظيمها 

ً لذلك موظفون مختصون مهمتهم التبويب وفهرسة تلك الوثائق وهم ما يعرفون اليوم بأمناء  وحفظها، وليظهر تبعا

 .(1993)زهرة ع.،  وظاتالمحف

لإلشارة إلى إدارة وتوجيه العالقات الدولية، أما الشخص الذي يقوم  Negotiationكما استخدمت كلمة المفاوضة 

لإلشارة إلى الهيئة التي  Mission. كما استخدم لفظ سفارة Legate)) (garrett, 1969)بها فقد أطلق عليه لفظ مبعوث

كانت تقوم بهذا العمل، ولم تشر كلمة الدبلوماسية إلى هذا المعنى إال في النصف الثاني من القرن السابع عشر عقب توقيع 

، حيث أخذت فكرة التمثيل الدبلوماسي الدائم، ومن أوروبا انتقل هذا المفهوم إلى بقية دول 1648معاهدة وستفاليا العام 

 عالم.ال

أما على صعيد اللغة العربية فال توجد لكلمة دبلوماسية ترجمة حرفية مقابلة لها، فقد استخدم العرب كلمتين للتعبير 

عن النشاط الدبلوماسي األولى: كلمة )كتاب( تعبيراً عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة فيما بينهم تمنح حامله مزايا 

تقترب من معنى الدبلوماسية عند اإلغريق، والثانية: كلمة )سفارة( والتي تستخدم عند العرب الحماية واألمان، وبهذا فهي 

بمعنى الرسالة أي التوجه نحو القوم بغية التفاوض، ويقابل مصطلح الدبلوماسية الوارد في اللغة اليونانية مصطلح الرسول 

، ومع تطور الدبلوماسية أصبحت الكلمة تستخدم في جميع اللغات بمعنى  (2009تالوي، )الف أو المبعوث في اللغة العربية

 .(1994)الشامي،  واحد للتعبير عن مفهوم علمي له أصوله وقواعده المنظمة

 تعريف الدبلوماسية اصطالحاً:-2

أشكال العالقات الخارجية بين الدول، فأصبحت الدبلوماسية  اتسع مدلول الدبلوماسية في عصرنا الحالي ليشمل جميع

وسيلة االتصال والتفاهم والتفاوض بين مختلف الدول والحكومات، وعلى مختلف األصعدة السياسية، أو االقتصادية، أو 

 .(2016)أبو أنور،  العسكرية، أو حتى االجتماعية

 ريفات لمصطلح الدبلوماسية التي تناولها الكتاب ومنها:وهناك مجموعة من التع

)الهاشمي، تعريف قاموس أكسفورد للغة اإلنجليزية بأنها " تصريف شؤون العالقات الدولية عن طريق المفاوضات" -1

2003). 

قت السلم أو في وقت الحرب، ففي وقت السلم تحاول ويعرفها إبراهيم خليفة "على أنها فن إدارة العالقات الدولية سواء و-2

 أشخاص القانون الدولي استخدام األسلوب الدبلوماسي كوسيلة من الوسائل الودية بمواجهة هذه الحرب والحد من آثاراها"

 .(2007)خليفة، 

 .(2004)أبو عامر،  وتاريٌخ ومؤسسةٌ ومهنةٌ"أما حسن صعب فيعرف الدبلوماسية بأنها "علٌم وفٌن وقانوٌن -3
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ويعرفها راؤول جينيه بأنها:" فن تمثيل الحكومة، ورعاية مصالح الدول لدى بلد أجنبي، ويتضمن هذا السهر على احترام -4

ً للتعليمات المرسلة بالقيام )صباريني، بالمفاوضات الدبلوماسية  حقوق مصالح الدولة، وإدارة العالقات الخارجية طبقا

2011). 

ومن خالل التعريفات السابقة نالحظ أن مفهوم الدبلوماسية يختلف من مفكر آلخر، حيث عدها البعض علماً، والبعض اآلخر 

 فناً، في حين جمع آخرون بين اإلثنين معاً.
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 وني للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية:المبحث الثاني: األساس النظري والقان

 والً: األساس النظري للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية:أ

بحث فقهاء القانون الدولي عن األساس النظري الذي يفسر الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، وظهرت عدة 

 نظريات، أهمها ثالث نظريات هي:

 انتشرت هذه النظرية في القرن الثامن عشر إبان النظام الملكي في أوروبا ية":نظرية التمثيل الشخصي "الصفة التمثيل-1

، ويعتبر الفقيه الفرنسي مونتسكيو أول من نادى بهذه النظرية، مفادها أن الحصانات واالمتيازات (2011)صباريني، 

نيابية باعتبارهم يمثلون دولهم نيابةً عن رؤسائهم، وما يقتضه ذلك من المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين تستند إلى صفتهم ال

ضرورة احتفاظهم باستقاللهم في مهمتهم وتجنب أي اعتداء عليهم أو على كرامتهم صيانة لكرامة وهيبة حاكم دولهم التي 

 يمثلونها.

 الدولة بكاملها ككيان سياسي وقانوني وأخيراً، فإنه في الوقت الحاضر، فإن المبعوث الدبلوماسي ال يمثل الملك ولكن

 . (2001)الجاسور، 

وقد تعرضت هذه النظرية للنقد ألنها ال تفسر إال الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي للقيام 

، كما أنها لم (2011)صباريني،  بصفته الشخصيةبأعماله الرسمية، وال تفسر تلك الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بها 

 تستطع تفسير السبب الذي من أجله تتمتع أسرة المبعوث الدبلوماسي بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية.

منطق هذه النظرية  هذه النظرية ال تفسر تمتع المبعوث بالحصانات واالمتيازات أثناء تواجده في دولة أخرى، كما أن

 . (2009)األحمر،  يتعارض ويتمتع به موظفي المنظمات الدولية بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية

 مقتضى هذه النظرية أنَّ المبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية يعتبران وكأنهما امتداد إلقليم نظرية االمتداد اإلقليمي:-2

، أي أن هذه النظرية تقوم على االفتراض بمعنى أن المبعوث الدبلوماسي يعتبر افتراضاً كأنه  (1997)علي،  الدولة الموفدة

 لم يغادر إقليم دولته، ولهذا فهم ال يخضعون لقوانين الدولة المعتمد لديها.

 وأول من قال بها الفقيه الهولندي جورشيوس. وقد ظهرت هذه النظرية في القرن التاسع عشر،

تعرضت هذه النظرية إلى العديد من االنتقادات ألنها تقوم على افتراض خيالي، والقانون الدولي ال يحتاج إلى 

 .(1993)المالح،  .االفتراض لتفسير قواعده فامتداد اإلقليم افتراض غير محدد وغامض ألن يقود إلى نتائج غير مقبولة

وإنها ال تفسر التزام المبعوث الدبلوماسي باحترام لوائح الشرطة واألمن والتزامه بدفع الرسوم المحلية عن الخدمات التي 

 .(2009)األحمر،  تقدم له

طع السلطات المحلية وضع يدها عليه إالَّ عن كما أنه إذا لجأ مجرم إلى مقر البعثة بعد ارتكاب جريمة خارجها لم تست

 طريق اإلجراءات الخاصة بتسليم المجرمين كما لو كان قد فر إلى إقليم دولة أخرى، وهذا يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة.

 لهذا أصبح من الضروري البحث عن نظرية متطورة حيث ظهرت نظرية مقتضيات الوظيفة.

د هذه النظرية أن الحصانات واالمتيازات التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي ضرورة ومفا نظرية مقتضيات الوظيفة:-3

 .(2004)شكري،  اقتضتها قيامه بوظيفته، في جو من الطمأنينة بعيداً عن تأثير من الدولة المعتمد لديها

س هذه النظرية هو أكثر االتجاهات قبوالً من حيث إن إسناد الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية وتحديدها على أسا

المنطق، ألنه من جهة يتمشى مع الواقع ومنطق األمور، وألنه من جهٍة أخرى يتسع لتبرير كافة األوضاع السابق اإلشارة 

 إليها، إذ تالفت نظرية مقتضيات الوظيفة الدبلوماسية العيوب التي انطوت عليها النظريات السابقة.

ه الحصانات واالمتيازات مؤسسة على فكرة" ضرورات الوظيفة أو مصلحة الوظيفة" لتأمين استقالل فحرمة هذ 

 .(1990)شباط،  المبعوث الدبلوماسي في أداء مهامه

النظرية إذ جاء في نجد أنها أخذت بهذه  1961وإذا تمعنا النظر في اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية الصادرة العام 

ديباجتها أنه: )إذ تدرك الدول األطراف في االتفاقية أن مقصد هذه االمتيازات والحصانات ليس إفادة األفراد بل ضمان 

 األداء الفعَّال لوظائف البعثات الدبلوماسية(.
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 ثانياً: األساس القانوني للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية:

 :قانونياً للحصانات واالمتيازات الدبلوماسيةالعرف الدولي أساساً  -1

كان العرف واليزال المصدر األساسي للقواعد القانونية التي تحكم العالقات الدبلوماسية، ومن ثمَّ فإن غالبية القواعد 

بلوماسي الخاصة بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية كانت حتى وقت قريب تستند إلى العرف وحده، وباستقرار التنظيم الد

، وبالرغم من عقد هذه االتفاقية فإنه مازالت للعرف 1961توصلت الدول إلى عقد اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية العام 

أهمية في نطاق دراسة العالقات الدبلوماسية حيث جاء في ديباجتها: " ... إن قواعد القانون الدولي العرفية يجب أن تظل 

 لتي لم تعالج صراحةً في أحكام هذه االتفاقية".سارية بالنسبة للمسائل ا

وقد كانت الشرائع الدينية في مبدأ األمر مرجع القواعد المتعلقة بمعاملة المبعوثين، وكانت هذه القواعد تفرض لهم 

دوا، وتحيط بمهمتهم نوع من القدسية يكفل لهم االحتر ام حماية خاصة وامتيازات معينة ألشخاصهم وأموالهم أينما ُوج 

والرعاية الالزمين ألداء مهمتهم. وما فرضته المعتقدات الدينية األولى في هذا الشأن أقرته بعد ذلك الشرائع السماوية 

المعروفة لنا من اليهودية والمسيحية واإلسالم. ويذكر عن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم أنه قال لمبعوثَْي مسيلمة الكذاب 

قتل لضربت أعناقكما"، وداللة هذا الحديث أن اإلسالم كان يكفل لمبعوثي أعدائه وحاملي رسالتهم " وهللا لوال أن الرسل ال ت

)أبو هيف ع.، صيانة أرواحهم، كما أن هكان يمنحهم نوعاً من الحصانة االجتماعية التي تخولهم حرية العودة إلى أوطانهم 

 .(1967القانون الدبلوماسي، 

وانتقلت هذه القواعد على مر الزمن من نطاق األحكام الدينية إلى نطاق األحكام الدنيوية، وتكون تباعاً عرف دولي 

عام تبلورت وتحددت بمقتضاه كافة األصول الواجبة اإلتبِّاع في شأن التمثيل الخارجي، وأصبح الكثير من هذه األصول في 

لبعض منها في نطاق المجامالت تتبعه الدول على أساس التبادل والمعاملة حكم قانون تلتزم الدلو بمراعاته، كما ظل ا

 بالمثل.

  :المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية -2

أبرمت بعض الدول معاهدات ثنائية ولكنها لم تتضمن قواعد محددة تراعي في معاملة المبعوثين الدبلوماسيين لكل 

ٍة عامة على أن يراعي كل من أطرافها أن يكفل لمبعوثي الطرف اآلخر لديه طرفيهما لدى اآلخر، وإنما كانت تنص بصف

التمتع بالحصانات واالمتيازات التي يقرها لهم القانون الدولي، من هذه المعاهدات على سبيل المثال المعاهدة المبرمة بين 

اً االتفاق المبرم بين الواليات المتحدة ، ومن ذلك ايض1809وبين بريطانيا وتركيا عام  1809بين البرتغال وبريطانيا عام 

 .(1993)المالح،  والفلبين الذي عالج  العالقات الودية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي بينهما

ً للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما سية هي لذلك تعد المعاهدات الدولية أساسا

األساس االتفاقي العام لحصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية، وهناك اتفاقيات إقليمية عالجت هذا الموضوع فيما بينها 

في مدينة هافانا بدولة كوبا خالل انعقاد المؤتمر األمريكي  1928فبراير  20اتفاقية هافانا الموقعة بين الدول األمريكية في 

 السادس.

ً للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية حيث أن بعض الدول ضمن تشريعاتها كما تعد الت شريعات الوطنية أساسا

الوطنية نصوصاً حددت فيها الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بها مبعوثو الدول األجنبية لديها مستندةً في ذلك على 

ة على ذلك: التشريع الفرنسي الصادر بعد السنة الثانية القواعد التي استقر عليها العرف الدولي في هذا الشأن، ومن األمثل

والمعروف بتشريع الملكة " آن"، والقانون األمريكي  1709إلعالن الجمهورية األولى، والتشريع البريطاني الصادر عام 

 . (2014-2013)رحيمة،  1790أبريل 30الصادر في 
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 :صانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسيالمبحث الثالث: أنواع ح

هو: " رئيس البعثة أو أحد موظفي البعثة ذو الصفة  1961المقصود بالمبعوث الدبلوماسي حسب اتفاقية فيينا لعام  

 .(1961)إتفاقية فيينا، الدبلوماسية سواًء كان وزير مفوض أو مستشار أو سكرتير أو ملحق..." 

كانت الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي بمثابة تقديس لمهنته التي يقوم بها من أجل تأمين 

 االتصال واالحتكاك بين الشعوب، لذلك اقتضت الحاجة إلى منحه جملة من الحصانات لتيسير أداء مهمته بأكمل وجه

 .(2001)الشامي ح.، 

كما يكفل القانون الدولي المعاصر وغيرهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية في حدود معينة حصانات وامتيازات 

، وفي 1961معينة هامة ومتعددة مصدرها العرف الدولي المدون من عد في اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية المرمة عام 

، وغايتها تمكين المذكورين من أداء المهام 1969العامة لألمم المتحدة عام اتفاقية البعثات الخاصة التي أقرتها الجمعية 

 . (2017)إبن صاري،  المعهودة إليهم بها على أكمل وجه ممكن

دة هي على ، فإن الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية متنوعة ومتعد1961وبحسب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 

 النحو التالي:

 الحصانات واالمتيازات الخاصة بمقر البعثة الدبلوماسية.-1

 الحصانات واالمتيازات أو التسهيالت المقررة لعمل البعثة الدبلوماسية.-2

 الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي. وهي هدف دراستنا هذه.-3

 ات واالمتيازات الدبلوماسية الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي في ثالث نقاط هي:كما يمكننا اجمال الحصان

 الحرمة الشخصية )الحصانة الشخصية(. والً:أ

 الحرمة القضائية )الحصانة القضائية(. ثانياً:

 االمتيازات والتسهيالت المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين. ثالثاً:

الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي وفق القانون الدولي، وما أقرته  واالمتيازاتونحاول هنا بالشرح دراسة هذه الحصانات 

 .1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية الصادرة عام 

 

 أوالً: الحرمة الشخصية )الحصانة الشخصية(:

مصونة فال  على: " ذات المبعوث الدبلوماسي 1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  29تنص المادة 

يجوز إخضاعه ألي إجراء من إجراءات القبض أو الحجز، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله باحترام الواجب له، وأن 

 تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع اعتداء على شخصه أو على حريته أو على كرامته"

اس بشخصه وحمايته ضد االعتداء عليه وحفظ فالدولة المعتمد لديها تلتزم بحماية المبعوث الدبلوماسي من المس

كرامته. وتجب معاملته صورة الئقة تتسم باللطف والحسنى، وال يجوز القبض عليه ألي سبٍب كان. ففي حالة مخالفة 

و المبعوث الدبلوماسي قوانين الدولة المعتمد لديها، فعليها إخبار بعثته عن تصرفاته المخالفة للقوانين دون تقييد لحريته أ

 منعه من أداء عمله.

كما يجب على الدولة المعتمد لديها أن تتخذ اإلجراءات المناسبة لحمايته من أي اعتداء يتعرض له المبعوث 

الدبلوماسي من قبل السلطات المحلية أو من المواطنين أو مواطني دولته أو من أي جهٍة كانت، وتتمتع أمواله الخاصة 

 . (2009)الفتالوي،  الحجز عليها أو وضع اليد عليها من قبل السلطات أو المواطنين الحماية فال يجوز التعرض لها أو

وال يقل عن الحرمة الشخصية من حيث األهمية ما يتمتع به المسكن الدبلوماسي من حرمة تضاهي الحرمة الخاصة 

، إذ ال يجوز 1961من اتفاقية فيينا  30، وهو ما نصت عليه المادة  (2017)إبن صاري،  بمقر البعثة الدبلوماسية ذاتها

الدخول لمنزل المبعوث الدبلوماسي الخاص الدائم والمؤقت ومقر عمله دون موافقٍة صريحة منه مهما كانت أساب ذلك، 

دبلوماسي أو مكتبه الرسمي، وكانت هناك وحتى في حالة صدور حكم قضائي بتفتيش المنزل الذي يسكنه المبعوث ال

ضرورة تتعلق بسالمة المبعوث الدبلوماسي، فال يجوز للمحكمة الدخول مهما كانت األسباب إالَّ بعد االتصال بالبعثة 

 الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بطلب موافقة الدبلوماسي. فإذا رفض فال يجوز الدخول لمنزله

 .(2014-2013)رحيمة، 
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فإن يجب على الدولة المعتمد لديها اتخاذ  1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية عام  30كما أنه وتطبيقاً للمادة 

قه جميع الوسائل واإلجراءات الضرورية لحماية أموال المبعوث ومنزله وتضمن له سالمة مراسالته ووثائقه وأورا

. وهذه الحصانة مطلقة سواًء في زمن الحرب أو في حالة قطع العالقات الدبلوماسية، وال يجوز (2009)الفتالوي،  الرسمية

 التنازل عنها ألي سبب، كما ال يجوز التنازل عنها، وال يجوز التعرض لهذه الوثائق أو كشف سريتها.

مكفولة للمحفوظات والوثائق سواًء الموجودة بمقر البعثة أو تلك الوثائق والوثائق الموجودة وطبيعي أن هذه الحصانة 

 .(1998)العناني،  خارج المقر ومحفوظاتها

من اتفاقية فيينا. ويقصد بالحقيبة  27/3كما ال يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها بحسب نص المادة 

 لوماسية تلك الطرود التي تحتوي على المراسالت الرسمية وكذلك الوثائق واألشياء الموجهة حصراً لالستعمال الرسمي. الدب

ً للجهة المرسل إليها  وتلجأ الدول لنقل مراسالتها الدبلوماسية عبر موظف دبلوماسي يقوم بحملها وتسليمها شخصيا

رسول الدبلوماسي، ويكون مزوداً بجواز سفر رسمي حيث يتمتع خالل قيامه يطلق عليه لقب حامل الحقيبة الدبلوماسية أو ال

. إذ تقوم الدولة المضيفة بحماية (2009)الفتالوي،  بهذه المهمة بحصانة شخصية فال يجوز القبض عليه أو حجزه بأي حال

تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها زوداً بوثيقة رسمية الرسول الدبلوماسي أثناء قيامه بوظيفته، على أن يكون م

الحقيبة الدبلوماسية، على أنه من المالحظ أن هذه الحصانة قد يساء استخدامها في التهريب، أو حمل مواد ممنوعة أو 

؟ تهريب القطع األثرية إلى غيرها من األمور، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ هل يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية؟ أو حجزها

خاصةً بعد أن رفضت اتفاقية فيينا إقرار نص يفيد بهذا المعنى رغم جهود القانونيين في ذلك، وللدولة المضيفة وفي حالة 

ً مؤكداً ال يدع مجاالً للشك في أمر الحقيبة الدبلوماسية أمران  االشتباه في محتويات الحقيبة الدبلوماسية أو الطرود اشتباها

 .(1061-04-18)إتفاقية فيينا ف.،  :هما

 إما منع دخول الحقيبة أصالً.-1

 أو فتحها بعد استئذان وزارة الخارجية، وفي حضور رئيس البعثة الدبلوماسية.-2

 

 ثانياً: الحرمة القضائية )الحصانة القضائية(:

بد له من منحة قضائية ال يخضع بموجبها ضماناً الستقالل المبعوث الدبلوماسي في تأدية مهامه، وعدم إعاقته ال

)رحيمة،  للقضاء اإلقليمي في الدولة المعتمد لديها وليس له الحق في أن يفعل ما يشاء بل البد أن يراعي قوانين هذه الدولة

2013-2014). 

ة بالدولة الموفد إليها بالقبض على وألن الوظيفة الدبلوماسية تكون عرضة للخطر إذا سمح للسلطات المختص

من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  31/1، فقد نصت المادة (2010)الصابري،  المبعوث الدبلوماسي ومحاكمته وسجنه

معتمد لديها، ويتمتع كذلك على أنه:" يتمتع المبعوث الدبلوماسي باإلعفاء من القضاء الجنائي في الدولة ال 1961لعام 

 باإلعفاء من القضاء المدني واإلداري".

فالهدف من الحصانة القضائية هو ضمان االستقاللية التامة للمبعوث الدبلوماسي للتفرغ الحر لمهامه دون أي تدخل 

حرية للمبعوث الدبلوماسي في من قبل السلطات القضائية للدولة المستقبلة وطيلة فترة اقامتها، إالَّ أن هذا ال يعني إطالق ال

مخالفة قوانين الدولة الموفد إليها ولوائحها، طالما أن هذا ضمن االعفاء من الخضوع للقضاء، بل يتوجب عليه احترام 

من اتفاقية فيينا للعالقات  41القوانين والنظم واللوائح والعادات المرعية في الدولة الموفد إليها وهذا ما أكدته المادة 

في فقرتها األول بأنه: " يجب على جميع المتمتعين باالمتيازات والحصانات مع عدم االخالل بها،  1961ماسية لعام الدبلو

 .(1995)عامر،  . )الربيع( احترام قوانين الدولة وانظمتها كذلك يجب عليهم عدم التدخل في شؤونها الداخلية"

 وهذا يدل على أن الحصانة القضائية ليست حصانة مطلقة وإنما هي إعفاء مؤقت من القضاء اإلقليمي للدولة المعتمد لديها.

إذ جاء فيها: " ان الحصانة القضائية التي  1961من اتفاقية فيينا لعام 31وهذا ما تؤكده الفقرة الرابعة من المادة 

 .)ولي(في الدولة الموفد إليها ال تعفيه من الخضوع لقضاء الدولة الموفدة )المعتمدة( "  يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي

وفي سبيل دراسة الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي وما تثيره من إشكاليات تتعلق بأمن الدولة المعتمد لديها فإنه البد 

 حصانة من خالل دراسة أهم أنواع الحصانة القضائية وفقاً للتالي:من تسليط الضوء على جوهر هذه ال

: يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة الجنائية، وال يحق للدولة المعتمد لديها وتحت أي ظرف أن الحصانة القضائية -1

من اتفاقية فيينا  31ادة تحاكمه أو تعاقبه بواسطة محاكمها الجنائية، وهي حصانة مطلقة حيث نصت الفقرة األولى من الم
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على: " يتمتع المبعوث الدبلوماسي باإلعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها،  1961للعالقات الدبلوماسية لعام 

 .(2010)الصابري،  ويتمتع كذلك باإلعفاء من القضاء المدني واإلداري"

ائية إذا رفعت امامها دعوى جنائية ضد مبعوث دبلوماسي أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم ويتعين على المحاكم الجن

 .(1995)عامر،  االختصاص

غير أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة جنائية مطلقة ال يعني أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء بل يجب عليه احترام 

إليها، إذ أن ابعاد هذه الحصانة الجنائية للمبعوث قد تصطدم بوسائل متشابكة تنطوي على المساس بأمن قوانين البلد الموفد 

الدولة الموفد لديها، فما هو الحكم إذا كان نشاط المبعوث يشكل اجراماً موجهاً ضد الدولة، كما لو قام بالتآمر عليها أو سعى 

 م فيها أو قام بهمل من شأنه أن يعكر صفو األمن والطمأنينة.إلشعال نار الثورة فيها أو سعى لقلب نظام الحك

ففي هذه الحالة هل يحق للدولة الموفد إليها أن تتجاوز حصانة المبعوث الدبلوماسي وتتخذ ضده اإلجراءات؟ أم أنه يجب أن 

 تطلب من المبعوث الدبلوماسي مغادرة أراضيها مع ابالغ دولته لتتولى هي محاكمته؟

هذه التساؤالت السابقة فإن كل ما تستطيع أن تفعله الدولة الموفد إليها هو أن ترفع األمر إلى الدولة لإلجابة عن 

الموفدة التي يمثلها إلجراء محاكمته أمام محاكمها، وفي حالة قيام المبعوث بارتكاب جريمة خطيرة كالتآمر على أمن 

 ً غير مرغوب فيه وتطرده من إقليمها، وعلى الدولة المعتمدة أن  الدولة، فإنه يمكن للدولة المعتمد لديها أن تعتبره شخصا

 . (2014-2013)رحيمة،  تعاقبه على الجريمة التي ارتكبها في الدولة المعتمد لديها

ي المسائل المدينة إلى : يستند عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة الموفد إليها فالحصانة المدنية واإلدارية -2

 اعتبارين:

: إن إقامة المبعوث مهما طال أمدها فهي إقامة عارضة تفرضها عليه مهام وظيفته، فضالً عن أن مقر البعثة االعتبار األول-

 التي يعمل بها ال تعتبر محل إقامة له في الدولة التي يمثلها. 

من ضرورة احتفاظه باستقالله عند قيامه بمهمته والمحافظة على  أن طبيعة عمل الدبلوماسي وما يطلبه االعتبار الثاني:-

 مظهر صفته التمثيلية لدولته يتنافى مع جواز رفع الدعوى عليه أو مقاضاته كأي فرد عادي أمام محاكم الدولة الموفد لديها

 .(2010)الصابري، 

 يجوز لها محاكمته من أجل دين أو منعه من مغادرة بالدها بسبب عدم وعليه فإن محاكم الدولة المعتمد لديها ال

تسديده لديونه، أو مصادرة أمتعته وما يملكه. ذلك أن إعفاء المبعوث الدبلوماسي من المثول أمام المحاكم يقوم على مبدأ أن 

 ل حضوره. تقييد حرية المبعوث يمنعه من القيام بواجباته. فضالً عن احتمال حدوث مشاكل في حا

وعلى الرغم من تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة من الخضوع لالختصاص القضائي المدني في الدولة التي 

يعمل بها. إالَّ أن هذه الحصانة ليست مطلقة كما هو الحال بالنسبة للحصانة من االختصاص القضائي بل أن هناك حاالت 

 .(2014-2013)رحيمة،  ائي المدني في الدولة المعتمد لديهايخضع فيها المبعوث الدبلوماسي لالختصاص القض

من اتفاقية فيينا الحاالت التي يجوز فيها اخضاع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني  31وعليه فقد حددت المادة 

 واإلداري للدولة الموفد إليها والتي تتمثل في التالي:

عينية متعلقة بعقار خاص كائن بأراضي الدولة المعتمد لديها، ما لم تكن حيازته له لحساب دولته في إذا كانت دعوى -1

 خصوص أعمال البعثة.

إذا كانت دعوى خاصة بميراث )تركة(، يكون المبعوث الدبلوماسي قد ُعيِّ َن منفذاً للوصية       أو مديراً للتركة أو وارثاً -2

 ية ال باسم الدولة المعتمدة.فيها أو موصي له بصفته الشخص

إذا كانت الدعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري أياً كان نوعه، كان يقوم به المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد -3

 .(1986)البكري،  لديها خارج نطاق أعماله الرسمية

ث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء في المسائل المدنية ال يعني ضياع حقوق من المفيد اإلشارة إليه، إن اعفاء المبعو

ً لهم في الدولة الموفد إليها، بل أنه في حالة ما رفض المبعوث الوفاء بديونه أو عدم القيام  األشخاص الذي يكون مدينا

س البعثة، أما إذا كان المدين نفسه هو بالتزاماته عند مطالبتهم ودياً، أن يلجؤوا إلى  تقديم شكوى لرئيسه المباشر أي رئي

رئيس البعثة فإن الشكوى تقدم لوزارة خارجية المبعوث الدائن، ولرؤساء البعثات المشكو منه أن يجبرونه على الوفاء 

التي تنص على أن: "حصانة  31دة ، وذلك استناداً للفقرة الرابعة من الما)ولي( بديونه، أو مقاضاة المبعوث أمام محاكم بلده

 المبعوث الدبلوماسي ال تعفيه من الخضوع لقضاء الدولة الموفدة".
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كما يمكن أن تحل هذه اإلشكالية ودياً وذلك بأن يقوم وزير الخارجية الدولة الموفد إليها باستدعاء رئيس بعثة العضو 

 . (2010)الصابري،  العالقات الثنائية بين البلدين الدبلوماسي وذلك لحل الموضوع ودياً حتى ال يلقى بضالله على

أما من جانب الحصانة من القضاء اإلداري، فإن أكثر المخالفات التي يتعرض لها المبعوث الدبلوماسي هي 

نظيم شؤونها اليومية، وبالنظر لبساطة المخالفات المتعلقة باللوائح واألنظمة والتعليمات التي تصدرها الدولة المعتمد لديها لت

ل أجهزتها األمنية صالحية فرض العقوبات على مرتكبي هذه المخالفات، ومن  هذه الجرائم وكثرة عددها فإن الدول تخوِّ 

)رحيمة،  أبرز هذه المخالفات وأكثرها شيوعاً هي المخالفات المتعلقة بتعليمات قواعد وأنظمة المرور واألنظمة العامة

2013-2014). 

نصت بالفقرة الثانية من المادة  1961وفيما يتعلق بإدالء الشهادة من قبل المبعوث الدبلوماسي فإن اتفاقية فيينا لعام 

على أن: "ال يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على اإلدالء بالشهادة". أي أن المبعوث الدبلوماسي غير ملزم بأداء  31

لشهادة فالقاعدة المستقرة في هذا الشأن عدم جواز تكليف المبعوث الدبلوماسي بأداء الشهادة كعموم األفراد ويعفى أيضاً من ا

 .(2010)الصابري،  هذا الواجب أفراد عائلته وحاشيته

أن يطلب إليه ذلك بالطرق الدبلوماسية أي عن  أما إذا كان ال بد من االستماع إلى المبعوث الدبلوماسي، فإنه يمكن

 .(2014-2013)رحيمة،  طريق وزارة الخارجية

ومن الجدير بالذكر أن تنازل المبعوث الدبلوماسي عن الحصانة القضائية وخضوعه للقضاء اإلقليمي سواًء كمدعٍ أو 

 32فيذية ضده أو على أمواله في حالة صدور حكم في غير صالحه استناداً للمادة مدَعى عليه فإنه ال يعني اتخاذ إجراءات تن

. التي نصت على أن: " التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوي المدنية 1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 

التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل" واإلدارية ال يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة إلجراءات تنفيذ األحكام 

 .)ولي(و  (2010)الصابري، 

 :ثالثاً: االمتيازات المالية والتسهيالت األخرى المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين

لحصانة القضائية بشتى جوانبها هي األهم من إذا كانت الحرمة الشخصية وحرمة المسكن وحرية التنقل واالتصال وا

بين ما للدبلوماسي من حصانات وامتيازات متعددة، فإن له باإلضافة إليها امتيازات وتسهيالت أخرى أبرزها االمتيازات 

 المالية الضريبية والجمركية وتلك المتعلقة بنظام التأمينات االجتماعية المطبق في الدولة المستقبلة. 

)إبن  هذه اإلعفاءات جزءاً من العمل الدبلوماسي ال يستطيع المبعوث الدبلوماسي أن يعمل بشكل جيد بدونها كما أصبحت

 . (2017صاري، 

 ويمكن الحديث عن فريق االمتيازات المالية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي على النحو التالي:

 لدبلوماسي من الضرائب والرسوم الجمركية:أوالً: إعفاء المبعوث ا

حيث يُعفى المبعوث الدبلوماسي من أداء الضرائب المفروضة على األفراد كالضريبة على رأس المال والدخل 

واإلقامة التي تفرض على غير المواطنين، ويعفى أيضاً من أنواع معينة من الضرائب المباشرة مثل الرسوم الجمركية على 

، ولكن هذا األصل ليس مطلقاً، إذ ترد عليه وعلى سبيل (2010)الصابري،  ه معه أو يستورده من أشياءكل ما يستقدم

وفي اتفاقية البعثات الخاصة الصادرة عام  1961الحصر بعض االستثناءات المبينة في اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 

تثناءات التزام المبعوث الدبلوماسي بدفع الضرائب الغير مباشرة المدمجة في أسعار السلع ، ومن أبرز هذه االس1969

والخدمات والتزامه بدفع الضرائب والرسوم المستحقة على ما يملكه بصفته الشخصية من عقارات كائنة في إقليم الدولة 

مت بال ، كرسوم التسجيل (2017)إبن صاري،  فعل إليهالمعتمد لديها والتزامه بدفع الرسوم المستحقة نظير خدمات قُدِّ 

 .(2010)الصابري،  ورسوم المياه والكهرباء حيث يلتزم المبعوث الدبلوماسي بدفعها مثل بقية األفراد

 لى النحو التالي: عليه يمكن التطرق إلى هذه االعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية ع

 :اإلعفاءات من الضرائب المباشرة -1

في إحدى عشرة مادة على االمتيازات المالية التي يتمتع بها  1961نصت اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 

ممارسة التي اللتين أكدتا على ال 36و 34المبعوثون الدبلوماسيون، وأهم هذه اإلعفاءات المالية ما جاء في نص المادتين 

، حيث نصتا على إعفاء المبعوثين 1928سارت عليها الدول والتي تضمنت بعض االتفاقيات الدولية كاتفاقية هافانا 

)رحيمة،  الدبلوماسيين من جميع الرسوم والضرائب المباشرة والمفروضة على عموم األفراد العاديين للدولة المعتمد لديه

 .ا(2013-2014
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هذا على عكس الضرائب غير المباشرة والرسوم مقابل خدمات معينة التي ال يعفى منها المبعوثون الدبلوماسيون، بل 

يتوجب عليهم دفعها كاألفراد العاديين، فقد جعلت اتفاقية فيينا من هذه اإلعفاءات من عدمها قاعدة قانونية عامة، إذ نصت 

عوث الدبلوماسي من جميع الضرائب والرسوم الشخصية والعينية والوظيفية واإلقليمية على أن: "يعفى المب 34المادة 

 . (2011)الزين،  والبلدية باستثناء ما يلي

 أ. الضرائب غير المباشرة التي يشتمل عليها بشكل طبيعي سعر البضائع والخدمات.

اصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها، ما لم يكن المبعوث الدبلوماسي يحوزها ب. الضرائب والرسوم على العقارات الخ

 لحساب الدولة المعتمدة الستخدامها في أغراض البعثة.

 .39من المادة  4ج. ضرائب التركات المستحقة للدولة المعتمدة مع عدم االخالل بأحكام الفقرة 

خاص الناشئ في الدولة المعتمد لديها، والضرائب المفروضة على رؤوس د. الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل ال

 األموال المستثمرة المشاريع التجارية في تلك الدولة الموفد إليها.

 ه. الضرائب والسوم المستوفاة مقابل خدمات معينة.

 .23المادة و. رسوم التسجيل والقيد والرهن والطابع المتعلقة باألمالك العقارية، مع مراعاة أحكام 

وهكذا، تكون اتفاقية فيينا قد نصت على قواعد ملزمة فيما يتعلق باإلعفاء المالي، وقامت بعض الدول بإضافة 

إعفاءات أخرى للمبعوث الدبلوماسي وتسهيالً ألداء مهمته، قائمة على أساس المعاملة بالمثل، مثل اإلعفاء من الرسوم 

ضاء البعثة الدبلوماسية، أو رسوم رخصة قيادة السيارات أو ضريبة الدخل والضرائب على المحروقات وعلى سيارات أع

وعلى الرغم من هذه الدول   ، (1986)البكري،  على أموال المبعوث الدبلوماسي الخاصة، المودعة بالبنوك

فإنه ال يجوز لها أن تُضيِّ ق نطاق اإلعفاءات اجازت التوسع في منح اإلعفاءات وفي بعض الحاالت التي تراها مناسبة، 

 .34المالية إال في حدود االستثناءات التي نصت عليها المادة 

 :اإلعفاء من الرسوم الجمركية -2

يتمتع المبعوث الدبلوماسي باإلعفاء من الرسوم الجمركية عن كل ما يستورده من األشياء الالزمة إلقامته واستعماله 

لمعتمد لديها في الحدود التي تضعها القوانين واللوائح في هذه الدولة مثل )أثاث المنزل الخاص والسيارة الخاص في الدولة ا

اللزمة لتنقله واألشياء الالزمة لالستهالك الشخصي...(، والتي يقوم باستيرادها من الخارج وقد تقصر بعض الدول هذا 

)الصابري، لدبلوماسي عند قدومه إلى الدولة المعتمد لديها أول مرة اإلعفاء على األمتعة واألشياء التي يجلبها المبعوث ا

2010). 

، إلى األحكام التفصيلية في هذا الشأن 1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  36هذا ما أشارت إليه المادة 

قاً لما قد تسنه من قوانين وأنظمة، بالسماح بدخول المواد اآلتية وإعفائها تقوم الدولة المعتمد لديها، وف-1حيث نصت على: "

 من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف األخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة، وذلك عن:

 األشياء المخصصة لالستعمال الرسمي للبعثة.-أ

بعوث الدبلوماسي وألفراد أسرته الذين يقيمون معه في معيشة واحدة، بما األشياء المخصصة لالستعمال الشخصي للم-ب

 في فيها المواد المعدة إلقامته.

تعفى األمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش، ما لم توجد أسباب قوية تدعو إلى االعتقاد بأنها تحوي أشياء ال -ج

ه المادة أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو من هذ 1تمنح عنها اإلعفاءات المذكورة بالفقرة 

تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها وفي هذه الحالة ال يجوز إجراء الكشف إال بحضور المبعوث 

 .(2014-2013)رحيمة،  الدبلوماسي أو ممثله المفوض

، واتفاقية فيينا للبعثات الخاصة 1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  36لفقرة األخيرة من المادة وقد نصت ا

على عدم جواز تفتيش األمتعة الخاصة للمبعوث الدبلوماسي ما لم تتوافر أسباب قوية تدعو إلى االشتباه في احتواء  1969

ا أو غير داخلة في نطاق اإلعفاء الجمركي، ويشترط في هذه الحالة أن هذه األمتعة على سلع ممنوع استيرادها أو تصديره

 يتم التفتيش في حضور المبعوث الدبلوماسي أو من ينوب عنه.

من  36ونظراً لما قد يحدث من استغالل اإلعفاءات الجمركية فقد رأت لجنة القانون الدولي وبموجب مشروع المادة 

بأن تقر للدولة الحق في أن تفرض عن طريق التشريعات واللوائح الخاصة  1961عام  اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية
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القيود التي تراها مناسبة لمنع هذا االستغالل كتحديد قدر السلع المستوردة التي تتمتع باإلعفاء والمدة التي يجب أن يتم 

 .(2017)إبن صاري،  خاللها استيراد األشياء الالزمة إلقامة المبعوث

لذلك يمكن القول إن االمتيازات المالية التي يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيين ليست مطلقة وإنما هي نسبية فهم 

يتمتعون فيها في الحدود التي ال تتعارض مع مصالح الدولة المعتمد لديها وأمنها االقتصادي وللدولة الحق في أن تفرض 

)الصابري،  للوائح القيود التي تراها مناسبة لمنع إساءة استغالل االمتيازات المالية للمبعوث الدبلوماسيعن التشريعات وا

2010). 

 

 ثانياً: االمتيازات والتسهيالت األخرى للمبعوث الدبلوماسي:

، ولكن التزمت بها الدول 1961قات الدبلوماسية عام هناك العديد من التسهيالت التي لم تنص عليها اتفاقية فيينا للعال

 على أساس المعاملة بالمثل، ومن أهم هذه التسهيالت ما يلي:

 إعفاء المبعوث الدبلوماسي وأفراد أسرته من تطبيق اإلجراءات المتعلقة باإلقامة:-1

 اً عن بطاقات اإلقامة.حيث تقوم إدارة المراسم بمنح أعضاء البعثة الدبلوماسية، بطاقات دبلوماسية عوض

رفع العلم: يستطيع أعضاء البعثة رفع علم دولتهم على المباني الخاصة بالبعثة وعلى مباني إقامتهم، بل حتى على وسائل -2

من اتفاقية فيينا، إالَّ أن هذه الميزة المنصوص عليها تختلف من دولة ألخرى فبعض  20المواصالت الخاصة، استناداً للمادة 

فع علمها على مقر بعثتها الدائمة في أعيادها الوطنية واألعياد الوطنية للدولة المعتمد لديها بينما هناك دول ترفع الدول تر

 العلم يومياً فوق مقار بعثاتها.

الحق في إقامة الشعائر الدينية: حق طبيعي ألي إنسان بأن يتمتع بحرية كاملة لممارسة الشعائر الدينية، فإن حصانة مقر -3

عثة وتوابعها يضمن إقامة الشعائر الدينية في بداخلها، كما يحق ألفراد البعثة الدبلوماسية حق ارتداء اللباس الخاص الب

 لدولتهم الموفدة بالدولة الموفد إليها.

تقديم التسهيالت الالزمة لإلقامة والسفر: نظراً للوضع الخاص للدبلوماسيين فإنهم معفون من وجوب الحصول من غدارة -4

الشرطة واألمن على تصريح لإلقامة في الدولة الموفد إليها إنما يترتب على البعثة الدبلوماسية إبالغ وزارة الخارجية 

من اتفاقية فيينا كل ما يتعلق بهذه  10بتعينهم ووصولهم وأسمائهم وصفاتهم وصفة أفراد عائالتهم وقد احتوت المادة 

 اإلجراءات.

المبعوث الدبلوماسي بالنسبة للخدمات الخاصة التي  33ي: أعفت اتفاقية فيينا بموجب المادة اإلعفاء من الضمان االجتماع-5

يؤديها لدولته الموفدة له من أحكام الضمان االجتماعي في الدولة الموفد إليها، والتي تشمل صندوق التقاعد والتأمين ضد 

 الموت، والتأمينات الصحية وغيرها.

تفاقية المبعوث الدبلوماسي حق االستفادة من األنظمة والخدمات وبشكل اختياري وذلك وعلى الرغم من ذلك تمنح اال

 على ذلك.-المعتمد لديها–بعد تأمين موافقة الدولة الموفد إليها 

ويبدأ تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات واالمتيازات المقررة له في الدولة المعتمد لديها بمجرد دخوله إقليمها 

له في البعثة الدبلوماسية التي عينته الدولة الموفدة عضواً بها  أو بمجرد إخطار وزارة الخارجية في الدولة الستالم عم

، (2017)إبن صاري، المستقبلة )الموفد إليها( بتعيينه إذا كان موجوداً بالفعل في إقليم هذه الدولة وقت صدور قرار التعيين 

تفادة المبعوث الدبلوماسي من حصاناته وامتيازاته طوال المدة التي يظل فيها شاغالً لمنصبه، سواًء كان يقوم وتستمر اس

 بمهامه فعالً  أو متوقفاً عن أداء عمله لمرض أو لعطلة أو غيرها.

المعتمد لديها، كما ينتهي تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية بانتهاء مهمته في الدولة 

غير أن الدول قد جرت على إبقاء حصانة المبعوث بعد انتهاء مهمته لمدة كافية لتدبير شؤونه ومغادرته إقليم الدولة المعتمد 

لديها، أما إذا طالت فترة إقامته بال داع تسقط عنه هذه الحصانات، كذلك إذا توفى المبعوث تبقى أفراد أسرته المدة التي 

 شؤونهم ومغادرة أراضي الدولة. تكفيهم لترتيب

كذلك يمكن أن ينتهي التمتع بالحصانات واالمتيازات الشخصية بالنسبة لعضو البعثة الذي تقرر الدولة المعتمد لديها 

ً غير مرغوب فيه لقيامه بأعمال تتنافى مع واجباته ق بََل هذه الدولة، وذلك إذا لم تقم دولته الموف دة  أنه أصبح شخصا

)رحيمة،  ه خالل آجٍل معقول بعد ابالغها بهذا القرار أو رفضت استدعاءه وابقته بالرغم من ذلك في منصبهباستدعائ
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، كما قد تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي بفقد الدولة التي يمثلها المبعوث حق التمثيل الخارجي نتيجة (2013-2014

 خضوعها لدولة أخرى.

بداية وانتهاء تمتع المبعوث الدبلوماسي  1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية عام  39ددت المادة وقد ح

 بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية سالفة الذكر.

فالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية تُمنح لشخص المبعوث الدبلوماسي بصفته الوظيفية، تسهيالً ألداء مهات تلك 

التي تتسم بطابع الخصوصية التي تتمتع بها وال يتمتع بها الموظفون العموميون، فإذا ما زالت عنه تلك الصفة  الوظيفة

)الدبلوماسي( بفقدانه لوظيفته الدبلوماسية سواء باستقالته أو بإحالته على التقاعد أو ألي سبب تم ذكرها آنفاً، لم يعد يتمتع 

  .(2011)الزين،  باستمرار تلك الحصانات واالمتيازات

أما بالنسبة إلى تحديد المستفيدين من الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، فهم األشخاص أعضاء البعثة الدبلوماسية 

المعترف بهم من الدولة المضيفة، وإن كيفية انتمائهم إلى أعضاء السلك الدبلوماسي هو وجود أسمائهم على القائمة 

 الدبلوماسية.

ويتحدد عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية باتفاق بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها، وتشمل البعثة الدبلوماسية الفئات 

 التالية: 

: وهو الشخص الذي يتولى تمثيل دولته في الخارج بصفة دائمة في كل ما يمس عالقاتها الدولية مع الدول رئيس البعثة-1

 األخرى.

 : وهم الموظفون الذين تعينهم الدولة الموفدة للبعثة للعمل مع رئيس البعثة وهم ثالث فئات هي كاآلتي:أعضاء البعثة-2

أ. الموظفون الدبلوماسيون: وهم الذين يشغلون درجات دبلوماسية، ويشمل هؤالء المستشارين، والسكرتيرين والملحقين، 

 وصف أعضاء السلك الدبلوماسي.ويطلق على هؤالء ومن بينهم رئيس البعثة 

 ب. الموظفون اإلداريون والفنيون: وهم من يقومون باألعمال اإلدارية الفنية.

 ج. مستخدمي البعثة: وهم الذين يقومون بأعمال الخدمة والصيانة والحراسة في مقر البعثة الدبلوماسية.

 البعثة أو ألحد أعضائها.: وهم الذين يعملون في الخدمة المنزلية لرئيس الخدم الخصوصيين-3

إالَّ أن مسألة تحديد مدى تمتع كل من األشخاص الذين تضمهم البعثة الدبلوماسية بالحصانات واالمتيازات 

الدبلوماسية من المسائل التي تناولتها التشريعات الدولية، كما تناولها بعض فقهاء القانون الدولي، وكذلك الدول لم تنتهج 

 الشأن إالَّ بالنسبة لكبار السلك الدبلوماسي.نهجاً واحداً في هذا 

كما أن الدول لم تذهب مذهباً واحداً بالنسبة لمدى الحصانات واالمتيازات التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي الذي يكون 

 من جنسية الدولة المعتمد لديها أو يكون محل إقامته الدائمة بها.

وماسية يختلف مداه بالنسبة لكل عضو من أعضاء البعثة تبعاً لمركزه أو وبما أن التمتع بالحصانات واالمتيازات الدبل

صفته، لزم أن يكون لدى الحكومة في كل دولة قائمة بكافة األشخاص الذين تضمهم البعثات الدبلوماسية األجنبية المعتدة 

ً التمتع (2009)الجعيدي، لديها وبالوظيفة التي يشغلها كل من هم في البعثة التي ينتمي إليها  ، وحتى يتاح لهم أيضا

بالحصانات واالمتيازات التي تبيحها لهم القوانين. فهذه البعثات يعمل بها عدة أصناف من الموظفين، الصنف األول 

صنف الثاني هم األشخاص الذين يحق لهم تمثيل دولهم ويتمتعون بالصفة الدبلوماسية، وهم المبعوثون الدبلوماسيون، وال

األشخاص الذين يقومون باألعمال اإلدارية والفنية وهم االداريون والفنيون والمستخدمون، أما الصنف الثالث فهم الخدم 

 .)ولي( الخاصون لدى المبعوث الدبلوماسي

بعوث الدبلوماسي حصانات وامتيازات لم تقتصر على تأكيد منح الم 1961يمكن القول من أن اتفاقية فيينا لعام 

ضريبية -دبلوماسية، بل أكدت على منح أفراد البعثة اآلخرين من غير ذوي الصفة الدبلوماسية امتيازات واعفاءات

من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية، وتشمل هذه االمتيازات أفراد أسرة  40-39-38-37وذلك بموجب المواد -وجمركية

 .والخدم الخاصين والموظفين اإلداريين والفنيين وأفراد أُسرهم، والمستخدمين، لوماسي،المبعوث الدب

غير أن هذه الحصانات واالمتيازات مشروطة بعدة شروط منها: شرط الجنسية وشرط اإلقامة الدائمة في الدولة المعتمد 

 .(2014-2013)رحيمة، لديها، وشرط المعيشة تحت سقٍف واحد 
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فئات هؤالء األشخاص كما تحدد شروط  1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  37فقد حددت المادة 

تمتعهم بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، فأفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي يتمتعون كل منهم المقيمين في كنفه ذات 

انات وامتيازات، شرط أن يكون أفراد المبعوث الدبلوماسي هم من أهل بيته وضع رب األسرة من حيث ما له من حص

 39ويعيشون معه تحت شقف واحد، وأن ال يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها، كما تطبق على هؤالء أحكام المادة 

بالنسبة  44ثة )دولة عبور(، والمادة بالنسبة للمرور في إقليم دولة ثال 40بالنسبة لتمتعهم بهذه االمتيازات، وكذلك المادة 

 .(2001)الشامي ح.،  لمغادرة إقليم الدولة المعتمد لديها في حال نشوب نزاع مسلح

أما الموظفون اإلداريون والفنيون، وكذلك أفراد أسرهم )إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين بها 

من اتفاقية فيينا للعام  35و34و33و29ة دائمة( فإنهم يتمتعون بالحصانات واالمتيازات المنصوص عليها في المواد رقم إقام

، أما البعض المستثنى على سبيل الحصر هو عدم تمتع اإلداريين بالحصانة من القضاء المدني واإلداري للدولة 1961

ار أدائهم لمهامهم في البعثة التي ينتمون إليها، وفي عدم تمتع اإلداريين بأية المعتمد لديها إال بصدد األعمال الداخلة في إط

إعفاءات جمركية عدا ما يتعلق بما يحضرونه معهم عند قدومهم إلى الدولة المعتمد لديها ألول مرة بغرض بدء العمل في 

 . (2017)إبن صاري،  البعثة الدبلوماسية الدائمة أو العارضة للدولة الموفدة

أما المستخدمون الذين يعملون في البعثة كعمال الخدمة وساعي البريد والحارس وعمال التنظيف فقط إذا لم يكونوا 

من مواطني الدولة الموفد إليها أو المقيمين فيها إقامة دائمة فإنهم يتمتعون باإلعفاء من الرسوم والضرائب فيما يتعلق 

أي اإلعفاء من أحكام الضمان  33تي يتقاضونها لقاء خدمتهم، وكذلك باإلعفاء المنصوص عليه بالمادة بالمرتبات ال

 .)ولي( و (2014-2013)رحيمة،  االجتماعي

البعثة، إالَّ باإلعفاء من الرسوم  وال يتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية من الخدم الخاصون العاملون لدى أفراد

والضرائب على مرتباتهم التي يتقاضونها لقاء خدمتهم،  ويشترط  لتمتع أعضاء البعثة من الخدم الخصوصيين لدى أفراد 

البعثة أال يكونوا من رعايا الدولة المستقبلة أو من المقيمين فيها إقامة دائمة، كما ال يتمتع الخدم الخاصون بالحصانة 

قضائية سواء الجزائية أو المدينة، والعلة في عدم منحهم الحصانة كون أن الخادم الخاص يعمل في داخل منزل المبعوث ال

ومن المحتمل أن يرتكب جرائم ضد المبعوث الدبلوماسي أو غيرها فال تكون الحصانة وسيلة للتهرب من المسؤولية 

 ما أن أفراد أسرة من يعمل في البعثة من خدم فال يتمتعون بأي حصانة  أو امتيازات.، ك(2009)الفتالوي، 

 

 الخاتمة

 )النتائج والتوصيات(

بعد الدراسة المستفيضة التي قمنا بها بشأن تسليط الضوء على حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي وهو 

ساس النظري والقانوني للحصانات واالمتيازات التي تمنح موضوع ورقتنا العلمية، حيث تناولنا بالشرح والتحليل األ

للمبعوث الدبلوماسي، وتوضيح الجدل الفقهي الذي ثار حول منح هذه الحصانات واالمتيازات، وترجيحنا لنظرية مقتضيات 

نات ومتطلبات الوظيفة الدبلوماسية في تفسير ذلك األساس، ومن ثم قيامنا بالتحليل العميق لمضمون تلك الحصا

واالمتيازات، وطبيعة األشخاص الذين تشملهم تلك الحصانات واالمتيازات، مع ذكر السند القانوني آللية منح تلك 

الحصانات واالمتيازات ألعضاء البعثة الدبلوماسية، سواًء بالنسبة للحصانة الشخصية  أو الحصانة القضائية، باإلضافة 

االعفاءات من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية، وبداية وانتهاء التمتع لحرمة المسكن وحصانة التنقل واالتصاالت، و

 بتلك الحصانات واالمتيازات للمبعوث الدبلوماسي.

 ولقد تم من خالل هذه الدراسة استخالص العديد من النتائج والتوصيات على الوجه التالي:

 أوالً: النتائج:

تكن وليدة العصر الحالي، فمنذ القدم تمتع الدبلوماسيون بحماية تكفل لهم األمان إن الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية لم -1

 واالطمئنان.

تعد الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية ضرورة من ضرورات العمل الدبلوماسي ودعامة من دعاماته على مر -2

 ة بها وضمنتها تشريعاتها الداخلية.العصور. لذلك نجد أن الدول أولتها اهتماماً كبيراً وعقدت االتفاقيات الخاص

تكفل القانون الدولي عبر العرف الدولي، ثم بصدور اتفاقية فيينا بمنح المبعوث الدبلوماسي مجموعة من الحصانات -3

 واالمتيازات الدبلوماسية من أجل القيام بعملهم بكل حرية واطمئنان.
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 وث الدبلوماسي وإنما بصفته الوظيفية، التمنح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية لشخص المبع-4

 تسهيالً ألداء مهمته التي تتسم بطابع الخصوصية التي تتمتع بها وال يتمتع بها الموظفون العموميون.

 للدولة المعتمد لديها البعثة الحق الكامل في قبول أو رفض هذا المبعوث الدبلوماسي.-5

ة يختلف مداه بالنسبة لكل عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية تبعاً لمركزه إن التمتع بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسي-6

 أو صفته.

جرت العادة أن تقوم وزارة الخارجية في الدولة المعتمد لديها بتسليم بطاقة دبلوماسية إلى كل دبلوماسي وإلى كل أفراد -7

صفته الدبلوماسية وحقه في التمتع بالحصانات أسرته بغرض تمكين حامل هذه البطاقة من إبرازها عند اللزوم، إلثبات 

 واالمتيازات الدبلوماسية.

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية إزاء الدولة المعتمد لديها، وهو ال يتمتع بها في دولته وال في دولة ثالثة -8

 باستثناء إذا كان مروره فيها من مقتضيات توجهه إلى عمله أو العودة إلى بلده.

 

 ثانياً: التوصيات:

يوصي الباحث الدول بكافة مؤسساتها على احترام العمل الدبلوماسي من خالل حماية واحترام كل ما يتعلق بالبعثة -1

الدبلوماسية من شخص المبعوث الدبلوماسي ومقر البعثة والمباني الدبلوماسية الموجودة على أراضيها عندما تكون دولة 

 الدبلوماسي بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية. مضيفة لها. تمتع المبعوث

، وذلك نظراً 1961الدعوة لعقد مؤتمر دولي إلجراء تعديالت في بعض نصوص اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام -2

ظيفة الدبلوماسية لق دم الفترة الزمنية لنفادها، بحيث تتالءم هذه التعديالت وتتوافق مع اإلشكاليات التي صاحبت مستجدات الو

في ميدان العالقات الدولية نتيجة المتغيرات الدولية والتطورات التكنولوجية واالنعكاسات األمنية التي شهدها العالم في 

 اآلونة األخيرة.
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Abstract 

No doubt that the aggressive (violent) behaviour For a student as a teenager has become a 

reality that exists in most of our educational institutions.  

And this is very interesting for all those who work in the field of education.  

In particular, and society in general, departments of educational institutions take a long 

time and have a negative impact on the educational process. The school departs from the 

task entrusted to it by society to transform its objectives in accordance with an agreed 

educational philosophy into behavioural habits that ensure the complete and appropriate 

development of pupils, as well as the processes of compatibility, adaptation and preparation 

for the future 

Adolescence is a period of time characterized by physical and physiological changes under 

certain social pressures that make this stage a distinct psychological manifestation, which 

is reflected in the violent behaviour of certain adolescents who may direct them towards the 

teacher, their colleagues, or objects around them, and which is the result of the adolescent’s 

much hated feeling for the school of being unable to accept many of his tendencies and 

interests.  

Key words: Violence, Educational Treatment, Schools.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.12.12 

1
  sabristar1@hotmail.fr, https://orcid.org/0000-0002-0712-4300 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 1 , February 2022 

 

 

169  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

 معالجة تربوية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي

  -دراسة ميدانية في مؤسسات التعليم بالجزائر-

 
   طبوش صبرينة

 الجزائر، عبد الحميد مهري، 2جامعة قسنطينة ، د

 
 

 الملخص

أصبح حقيقة واقعية موجودة في معظم  لدى التلميذ في مرحلة المراهقة مما ال شك فيه أن السلوك العدواني )العنيف(

و تأخذ من ، اهتمام كافة العاملين في ميدان التربية بشكل خاص و المجتمع بشكل عام وهي تشغل، مؤسساتنا التعليمية

و تنحرف بالمدرسة عن تحقيق المهمة ، إدارات المؤسسات التعليمية الوقت الكثير و تترك آثار سلبية على العملية التعليمية

كلة إليها من طرف المجتمع و المتمثلة في تحويل أهدافه وفق فلسفة تربوية متفق عليها إلي عادات سلوكية تؤمن النمو المو

لذا فهي تحتاج إلى تضافر الجهود ، المتكامل والسليم للتالميذ إلي جانب عمليات التوافق والتكيف واإلعداد للمستقبل

لكونها ظاهرة اجتماعية بالدرجة ، الخاصةأو  مؤسسات المجتمع المدنيأو  المشتركة سواء على صعيد المؤسسات الحكومية

 . األولى وانعكاساتها السلبية تؤثر على المجتمع بأسره

لهذه  تعد المراهقة فترة زمنية تتميز بالتغيرات الجسمية و الفيزيولوجية التي تتم تحت ضغوطات اجتماعية معينة تجعل

نحو أو  قد يوجهونها نحو األستاذ لبعض المراهقين التي هو ما يتجلى في السلوكات العنيفةو ، المرحلة مظاهر نفسية مميزة

الناتجة عن شعور المراهق بكره شديد للمدرسة لعجزها عن تقبل الكثير من  وهي، نحو األشياء من حولهم، أو زمالئهم

الضوابط التي كثيرا ما تثير سخطه لكونها ترمز في جملة من القوانين و  فالمدرسة تفرض على المراهق، ميوله و اهتماماته

 .  تصوراته إلى سيطرة الراشد عليه

 العنف لدى المراهق داخل المؤسسة التعليمية ؟ لماذا تزداد سلوكات، إن المشكلة تطرح نفسها بإلحاح

 . مؤسسات التعليم، المراهقين، العنف: الكلمات المفتاحية

 
 إشكالية البحث:

 موضوع أن من على الرغم و الدول و المجتمعات بين انتشارا األكثر الظواهر من المدرسي الوسط في العنف يعد

أين  األخيرة السنوات خالل إال باالهتمام لم تحضى قديمة ظاهرة يشكل أنه إال الساعة مواضيع من أصبح المدرسي العنف

 فقد. الثانويات خاصة  و المدارس عامة استفحلت التي الخطيرة هذه الظاهرة حول الحكومات و جلبت اهتمام الدارسين

 طريق عن الفوضى إحداث مثل متنوعة أشكال في الصفوف إلى داخل وامتدت المدرسي الوسط العنف في سلوكات سادت

وحتى ضد ، والمدرسين التالميذ ضد الموجه اللفظي والجسدي العنف، الشغب والتحريض على، التالميذ بين المشاجرة

 . ة داريالهيئة اإل

، اآلخر في يؤثر أي طرف سلوك فإن، طرفيها بين والمتبادل الدائم التفاعل على أساسا مبنية التربوية العملية أن بما

 وعلى مردود، عام بشكل األهداف البيداغوجية على سلبا ذلك وينعكس، الصفية البيئة في السائد بالسلوك معا ويتأثران

 إلى بالضرورة منها العنف انتقل بالعنف تتميز الخارجية للمدرسة البيئة كانت فمتى. خاص بشكل التعلمية التعليمية العملية

 بيئة في البيداغوجية األهداف وتحقيق التعليمية العملية في التحكم صعوبة المدرسون من يشتكي ما فكثيرا، المدرسي الوسط

 . العنف يسودها صفية

 عدم :منها متعددة في صور تظهر أنفسهم التالميذ على المدرسي الوسط في العنف يفرزها التي االنعكاسات أهم إن

 المظاهر هذه وتعتبر، شخصية واالنشغال بأمور الدرس عن االنصراف، الخوف، التردد، اإلدراك واالنتباه تشوش، التركيز

 تتماشى التي السلوكية النماذج مع التوافق عن دائما يبحث المراهق أين، واالجتماعية النفسية للضغوطات امتدادا السلوكية

كما . العنف أبواب فتح على يساعد مما هدفه تحقيق في الفشل المراهق يصيب من األحيان كثير وفي، االجتماعية الحياة مع

من  لهما لما وذلك والتعليم التربوية العملية اهتمامات في الهرم قمة واالنضباط في الوسط المدرسي السلوك عنصرا يحتل

 يتالءم بما التالميذ سلوك في واضحة تغيرات رسم هو المدرسة دور كان ولما. واالجتماعي النفسي الفرد توافق على أثار

 عملت للتالميذ كما السلوكية بالمشكالت المدرسة عنيت فقد، ورعايتها تنميتها إلى المربون يسعى التي واألهداف األساسية

الخارج عن  السلوك خانة المدرسة ضمن تصنفها والتي التالميذ بعض عن يصدر الذي المقبول غير السلوك اكتشاف على
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فتعمل  المستوى المأمول من االنضباط الصفي بلوغ من تمكنها ووسائل طرق باستعمال تقويمه على فتعمل قانون المدرسة

 . سلوك التالميذ وتوجيهه رعاية على

 والتوجيهات التعاليم قبول عملية يمثل الصفي الذي االنضباط على التربوية المؤسسة نظام يتركز المنظور هذا من

 التعليم من الالزم القدر على الحصول بغية وتطبيقها على احترامها والعمل التالميذ تجاه التربوية المؤسسة عن الصادرة

 المجتمع مع صراع حالة في تجعلهم التالميذ لذا سلوكية مشاكل تظهر األحيان كثير من وفي، سليمة بيئة في السليم والنمو

 المدرسة بحجة دنوهم لمرحلة الرشد والبحث عن االستقاللية عن الصادرة والتوجيهات التعليمات ورفض كل المدرسي

 السلوكي الجانب حضي فقد ورعايتهم التالميذ سلوك ضبط من أجل وكيانها المدرسة لنظام تهديدا مجملها في وتشكل

انطالقا من . المربين وكذا التربوية الدوائر انشغاالت في كبيرا حيزا احتل كما للتربية الرسمية النشرة ضمن خاص باهتمام

هذا االهتمام الذي ظهر مؤخرا لدى الهيئات الحكومية والوزارية ومختلف فئات الباحثين حول ظاهرة العنف وتفشيها في 

ويكون ذلك بطرحنا التساؤل ، لهذه الظاهرةالوسط المدرسي رأينا أننا البد أن نساهم كباحثين لتقصي حلول ميدانية 

الى أي مدى يمكن مساهمة أطراف العملية التربوية في ايجاد حلول بديلة لتفشي ظاهرة العنف في الوسط  :المحوري التالي

 . المدرسي ؟

 

 :التساؤالت الفرعية

 لظاهرة العنف في الوسط المدرسي؟ إليجاد حل ة(إداريهيئة ، أستاذ، تلميذ ماهي اقتراحات أطراف العملية التربوية ) .1

 لهذه الظاهرة ؟ هل هناك استراتيجية وقائية .2

 من هم المعنيين بتنفيذ هذه االستراتيجية في الوسط المدرسي ؟ .3

 . قسنطينة وسطيف  بواليتي ين من مؤسسات التعليم الثانويإداريشملت عينة الدراسة أساتذة وتالميذ و :العينة

 

  أهداف هي:وضعنا لهذه الدراسة  

حصر جميع أشكال و مظاهر العنف الممارس من قبل المراهق داخل المؤسسة التربوية حسب أراء التالميذ و الفريق -1

 . والتربوي  دارياإل

 .  للعنف داخل المؤسسة التربوية التعرف على األسباب المؤدية إلى ممارسة المراهق-2

 . طرف المؤسسات التربويةالتعرف على طرق معالجة العنف المتخذة من -3

 . اقتراح أساليب عالجية بديلة حسب أطراف العملية التربوية-4

للمؤسسة لتفادي تفشي ظاهرة العنف بالوسط  داريتحديد اإلجراءات المتخذة من طرف أعضاء الفريق التربوي واإل-5

 . المدرسي وخارجه

لتفادي انعكاساتها السلبية على المؤسسة التربوية بصفة عامة جلب اهتمام المختصين إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة -6

 . والتلميذ بصفة خاصة

 . ولبلوغ هذه األهداف استعملنا منهجية في العمل تمكننا من ذلك 

 

 المنهج المستخدم: 

 طبيعة الموضوع محل الدراسة تستدعي اللجوء إلى مناهج متنوعة نلخصها في فئتين:-1

التوثيقي التاريخي والمنهج التحليلي عند دراسة حالة العنف في الوسط المدرسي بواليتي قسنطينة المنهج الوصفي والمنهج 

 . وسطيف

 

 الوسائل المستعملة: 

  :قمنا لدراسة حالة المؤسسات التربوية بتحليل وثائق عديدة منها

 . 2012-2011و  2011-2010محاضر مجالس الـتأديب بمصلحة التنظيم التربوي في الفترة الممتدة مابين 

 . ة والتربوية وتالميذ بعض الثانوياتداريتوزيع استمارات على أعضاء الهيئة اإل
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 الجانب الميداني

 مساعدين تربويين -مراقبين عامين  -نظار  -مدراء  - دارياالستبيان الخاص بالفريق اإل

 

 :بيانات شخصية

 :الجنس -1

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

 . عضو يختلفون باختالف الوظيفة والعدد90ب:  داريقدر عدد المستجوبين من الفريق اإل

  :المهنة -2

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

مساعد تربوي بسبب احتكاكهم المباشر  30مراقب عام وكذلك  20ناظر و 20مدير ثانوية و 20تم استجواب 

 . بالتالميذ

 سنوات الخبرة في مجال االدارة -3

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

 60سنة فما فوق حيث قدر العدد ب/12سنوات و6مابين  تراوحت أكبر نسبة بها داريسنوات خبرة عينة الفريق اإل

 . سنوات 6 -0% مابين 33. 33% و66. 66مستجوب وبنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إناث ذكور ين المستجوبينداريعدد اإل

90 48 42 

 مساعد تربوي مراقب عام ناظر  مدير مؤسسة  

20 20 20 30 

 سنوات الخبرة 

 

 النسبة 

 فمافوق12 9-12 6-9 3-6 3₋ 0

08 22 28 14 18 

8 .88 24 .44 31 .11 15 .55 20 
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 ما واقع وأشكال العنف في الوسط المدرسي ؟  :األول المحور

 سنوات األخيرة ؟ 3ين ضد التالميذ خالل داري: يوضح عدد التقارير المقدمة من طرف األساتذة واإلالجدول األول

2012 2011 2010  

 سنوات األخيرة 3حدد العدد خالل  602 581 816

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

حيث نجد ، أعالهو هذا ما يتجلى لنا من خالل الجدول ، نالحظ ان نسبة التقارير المقدمة لإلدارة في تزايد مستمر

 . هذا يؤكد أن الظاهرة تتفاقم تدريجيا من سنة إلى أخرى ،  2012، -2010حالة بين سنتي  214التقارير ب  ازدياد عدد

 . : يوضح عدد التقارير التي تم معالجتها داخل المؤسسة من خالل مجلس تأديب داخليالجدول الثاني

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

 . عدد كبير من التقارير الموجهة للتالميذ تعالج داخل المؤسسة وال يصرح بها للمديرية 

 . ؟ كم هي عدد التقارير التي تم تحويلها الى المجلس الوالئي ة التربية :السؤال الثالث

 . يوضح عدد التقارير التي تم تحويلها للمجلس الوالئي  الجدول الثالث:

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

لما تكون نوع العقوبة يفوق الدرجة  هناك من التقارير مايتم تحويلها الى مديرية التربية التخاذ القرار النهائي بها

 . وهذا يعبر عن خطورة األفعال المرتكبة من طرف التالميذ . تقرير135سنوات ب:  3وقدرت خالل 1

 يوضح أبرز حاالت العنف التي تنتشر في الوسط المدرسي لدى فئة التالميذ :الجدول الرابع

امتناع عن 

 االجابة 

تحطيم ممتلكات 

 المؤسسة 

 ايذاء ذاتي

أو  تناول مخذرات

 مواد سامة 

حدد العدد خالل  عنف لفظي عنف جسدي

سنوات  3

 األخيرة

4 22 12 30 66 

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  المصدر:

  حالة 30تليها حاالت العنف الجسدي ب: . حالة66أبرز الحاالت تمثلت في العنف اللفظي وقدرت:

 . حالة  22أن حاالت تحطيم ممتلكات المؤسسة أخذت نسبة معتبرة وهي  كما

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2011 2010  

 سنوات األخيرة 3حدد العدد خالل  572 474 770

  2010 2011 2012 المجموع

 سنوات األخيرة 3حدد العدد خالل  33 38 46 135
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  :أسباب العنف والحلول البديلة للتخلص من الظاهرة :المحور الثاني

 يوضح أسباب العنف داخل الوسط المدرسي ؟ :الجدول األول

 تصنيف السبب نوع السبب التكرار %

  سرةأسباب تعود لأل عدم توفر العدل في معاملة األبناء  13 44. 14

 من طرف األولياء  سرةالضغوطات التي يعيشها الطفل داخل األ 33 66. 36

 غياب السلطة األبوية والسماح للتلميذ بالتصرف بكل حرية  45 50

 عدم اشباع حاجات التلميذ األساسية  12 33. 13

  سرةلألالمستوى الثقافي  22 44. 24

  سرةكثرة الخالفات داخل األ 44 88. 48

 غياب مراقبة ومتابعة التالميذ من طرف األولياء  55 11. 61

 انفصال األبوين  12 33. 13

 تشجيع بعض األولياء البنائهم على السلوك العدواني 15 66. 16

 له  سرةشعور التلميذ بكراهية األ 11 22. 12

 أسباب دراسية  التلميذ في حياته المدرسية ) التكرار والرسوب(فشل  12 33 .13

غياب التجانس في تشكيل األقسام من حيث الفروق الفردية  10 11. 11 وبيداغوجية 

 . والسلوك

 عدم تقديم خدمات إرشادية وتحسيسية لحل مشاكل التالميذ  33 66 .36

 وعي التلميذ بالقوانين المانعة لسلوك الضرب  43 77. 47

 لألستاذ أو  كره التلميذ للمادة الدراسية 33 33 .36

 ضعف قدرة األستاذ على التحكم في القسم  34 33. 37

 غياب القوانين الرادعة لسلوك العنف داخل الوسط المدرسي 12 33 .13

 أسباب نفسية   وجود صراع نفسي عند المراهق 54 60

 الشعور باإلحباط االجتماعي في تشكيل عالقات مع اآلخرين  23 55. 25

 حب السيطرة والتسلط  12 33 .13

 ضعف الوازع الديني لدى الطفل  23 55. 25

 االحساس بالنقص بين األقران  09 10

 اهانة األستاذ للتلميذ مما يجعله يبدي قلق وبالتالي عنف 12 33 .13

 أسباب اقتصادية   سرةتدني مستوى دخل األ 22 44. 24

 ظروف السكن السيئة  12 33 .13

 تلبية للتلميذ حاجات ومطالب المدرسة  سرةعدم قدرة األ 22 44. 24

 تأثير وسائل اإلعالم  تقليد السلوك العدواني من خالل أفالم العنف  23 25,55

 . واألفالم المرعبة اإلنترنيت ودوره تبادل الصور 40 44. 44

 الحروب والمجازر المروعة والتأثر بالثورات العربية  33 66 .36

ـ الثورة التكنولوجية أنتجت جيال متمردا ال يخضع ألي منظومة  47 22. 52

 قيميه

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر
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تتمثل في  يرى أن األسباب األساسية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي دارياستخلصنا من الجدول أن الفريق اإل

 %11. 61غياب مراقبة ومتابعة التالميذ من طرف األولياء حيث قدرت نسبة االستجابة 

هو سبب أساسي في ظهور ظاهرة  كما أن نسبة كبيرة من المستجوبين يرون أن وجود صراع نفسي عند المراهق

% من المستجوبين يرون أن الثورة التكنولوجية أنتجت جيال 22. 52%كما أن نسبة 60ب:  العنف وقدرت االستجابة

 كما أن غياب السلطة األبوية والسماح للتلميذ بالتصرف بكل حرية من طرف األولياء. متمردا ال يخضع ألي منظومة قيميه

 . ات كانت متفاوتة % وبقية االستجاب50سبب في ظهور العنف وقدرت ب:  دارياعتبرها الفريق اإل

 األسباب التي تدفع بالجماعة التربوية إلى اقتراح عقد مجالس التأديب 

 % التكرار القتراح مجلس التأديب داريضاء الفريق اإلعأسباب التي دفعت أحد أ 

. 38 35 استدعاء ولي التلميذ، كتابي، استنفاذ جميع وسائل العقاب )إنذار شخصي - 

88 

 50 45 السوي خاصة السب والكالم الفاحشالسلوك غير  -

. 24 22 شجار داخل القسم بين التالميذ -

44 

. 36 33 التعدي على المساعدين التربويين بالكالم وعدم االمتثال كالنظام الداخلي للمؤسسة -

66 

. 12 11 . شعور األستاذ باإلهانة أمام زمالئه يدفعه إلعادة االعتبار لشخصه بمجلس تأديبي  -

22 

 10 09 أسباب خارجية مثل المحيط االجتماعي واألسري لألستاذ -

 88 .8 08 أسباب داخلية ) داخل المؤسسة التربوية( -

 33 .3 03 عقليات األساتذة القدامى التي ال تتماشى مع عقلية الجيل الجديد ) صراع األجيال( -

 .28 26 التكسير العمدي -

88 

 .25 23 االمتحاناتالغش في  -

55 

 المصدر:من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية 

نالحظ ان االسباب االكثر بروزا والتي تدفع باألستاذ إلى اقتراح مجلس التأديب هي ، من خالل قراءتنا للجدول

بلغت نسبة هذا السلوك المؤدي الى حيث ، ارتكاب التالميذ للسلوك غير السوي الخاص بالسب و الشتم و الكالم الفاحش

التعدي على بعض ، الشجار مع التالميذ، اما باقي السلوكات العنيفة كالشجار داخل الفسم، % 50مجلس تأديب ب 

من هنا يتبين لنا ان حاالت العنف ، %88. 38%و 33. 3فبلغت نسبتها بين ، عدم االمتثال للنظام التربوي، أو المساعدين

 . الحاالت شيوعا في الوسط المدرسي اللفظي هي اكثر 

 . يوضح مدى فعالية مجلس التأديب كحل في معالجة الظاهرة :الجدول الثاني

 ظاهرة العنف في الوسط المدرسي؟: مناسبة لعالج ظاهرة هل تعتبر مجالس التأديب وسيلة

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

حيث قدرت  للحد من تفاقم الظاهرة المجلس التأديبي كوسيلة تربوية وعالجية أفراد العينة على نجاعة أغلباتفق 

% وهي بدورها نسبة 33. 23في حين قدرت نسبة الفئة التي ال ترى من ورائها جدوى ، %11. 61نسبة المؤيدين لها ب

 النسبة المئوية عدد التكرارات 

 %11. 61 55 نعم

 %33. 23 21 ال

 %55. 15 14 أحيانا
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% من العينة ترى أن مجالس التأديب قد تكون وسيلة عالجية في بعض 55. 15كما ان نسبة ، تحتاج الى التمعن فيها

 . الحاالت وقد تفقد فعاليتها في حاالت اخرى 

 ين كحل لهذه الظاهرة دارييوضح اإلستراتيجية التي يقترحوها اإل :الجدول الثالث

 % التكرار العبارات 

 22 .72 65 . الذين يقومون بمثل هذا السلوك تحرير تقارير ضد التالميذ

 55 .85 77 . احالة التالميذ على مجالس تأديب 

 50 45 . احالة التلميذ الذي يظهر هذا السلوك على مختص نفساني

 66 .56 51 . التربوية تنظيم حمالت تحسيسية داخل المؤسسات

 88 .48 44 . لمثل هذه السلوكات في مضمون التشريع المدرسي القوانين الرادعةاعادة النظر في 

 44 .74 67 . ضمن المقررات الدراسية  واستراتيجيات الوقاية أسبابه، أخطاره، دمج موضوع العنف

 66 .96 87 . المكتوبة للتخفيف من الظاهرة ، المرئية، توسيع نطاق االستعانة بوسائل االعالم المسموعة

 44 .24 22 تطبيق تقنيات الوساطة في الوسط المدرسي

توسيع نطاق تكوين المختص النفساني ومستشار التوجيه في مجال دراسة الظواهر االجتماعية وتحسين 

 أساليب االتصال مع هذا النوع من التالميذ

44 48. 88 

 33 .13 12 توظيف أشخاص قادرين على آداء مهامهم في قطاع التربية 

 77 .37 34 والتربوي دارياعتماد دورات تدريبية ذات مستوى عالمي ألعضاء الفريق اإل

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

نستخلص من خالل الجدول أن نسبة كبيرة من المستجوبين ترى أن وسائل االعالم لهل دور فعال في توعية 

و 66 .96 % خاصة حول أخطار الظاهرة وطرق الوقاية منها حيث قدرت نسبة االستجابة ب:األشخاص عامة والمراهقين 

كتابة تقرير بالتلميذ واحالة التالميذ الذين يظهرون سلوك غير  %من المستجوبين يرون أن22. 72% و 55. 85نسبة 

أن  دارياإل أعضاء الفريق% من 44. 74بالمقابل يرى ، مرغوب فيه داخل المدرسة على مجلس التأديب أمر ضروري

 . واستجابة المستجوبين على بقية العبارات كانت متفاوتة ، دمج موضوع العنف في المقرر الدراسي يعتبر امر مهم

 حاالت أخرى أذكرها 

ضرورة عدم تخلي االولياء عن وظيفتهم و دورهم التربوي واعتباره أساسيا في اعداد ابنائهم إعدادا تربويا 

 . واجتماعيا واخالقيا سليما 

22 24 .44 

مواجهة التغير ألقيمي وحمايتهم من الصراع الذي يقودهم إلى  من اجل تعزيز المنظومة القيمية للمراهقين

 .  العدوانانتهاج سبل العنف و 

04 4 .44 

تفعيل اليات الضبط و الردع داخل المؤسسات التعليمية بشرط ان تحمل معاني التهذيب و التعديل ال معاني 

 العقاب و التوبيخ

10 11 .11 

 55. 5 05 . وتوعيتهم بأهمية دورهم في تنشئة أجيال متوافقة نفسيا واجتماعيا و علميا  تكوين افراد الجماعة التربوية

 33. 13 12 . و المدرسة في معالجة وتخفيف سلوكات العنف و التمرد لدى المراهق  سرةضرورة تكامل كل من دور األ

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

دور فعال في التخفيف من الظاهرة عن طريق اهتمامهم بأبنائهم واعدادهم  سرةأن األ دارييرى أعضاء الفريق اإل

 تربويا واجتماعي

و المدرسة في معالجة وتخفيف  سرةأن من الضروري تكامل كل من دور األ داريكما يندد أعضا الفريق اإل

 . سلوكات العنف و التمرد لدى المراهق

 

 االستبيان الخاص باألساتذة
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 الجنس:

 إناث ذكور األساتذة المستجوبينعدد 

60 28 32 

 أنثى32ذكور و 28أستاذ منهم  60قدر عدد األساتذة المستجوبين ب:

  

 سنوات الخبرة في التدريس

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

 سنوات يختلفون باختالف المادة المدرسة  4جل األساتذة خبرتهم المهنية تفوق 

 : المادة المدرسة

 بدنية -ت تاريخ وجغرافيا علوم فيزياء انجليزية رياضيات فرنسية عربية

09 08 09 08 10 07 07 02 

15 .00 13 .33 15 .00 13 .33 16 .66 11 .66 11 .66 3 .33 

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  المصدر:

الظاهرة والجدول يوضح  فضلنا أن يكون هناك تنوع في المواد المدرسة لتقصي مدى تأثير طبيعة المادة على تفشي

 . عدد األساتذة المستجوبين في كل مادة 

 واقع العنف في الوسط المدرسي  :المحور األول

 يوضح عدد األساتذة الذين سبق لهم أن الحظوا وجود حاالت من السلوكات العدوانية :01الجدول 

 . ) العنف( في المؤسسة التي تدرسون بها ؟ 

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

من األساتذة سبق لهم أن الحظو سلوكات عنيفة في المؤسسة التي يدرسون بها وهذا دليل على انتشار الظاهرة  66%. 71

 بشكل ملفت لالنتباه

 سنوات األخيرة؟ 3يوضح عدد هذه الحاالت بالتقريب خالل  :02 الجدول

 المواد

 

 التكرارات

 تاريخ وجغرافيا علوم فيزياء انجليزية رياضيات فرنسية عربية

04 10 18 10 03 // 05 

6. 66 16. 66 30. 00 16. 66 05. 00 // 8. 33 

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

تأثر بالعنف في الوسط المدرسي وهذا مايفسر أن نالحظ أن أساتذة اللغة الفرنسية والرياضيات واالنجليزية هم أكثر 

أو  ومنه نستطيع أن نستنتج أن عدم التمكن من المادة، بالنسبة للتالميذ في المنظومة التربوية هذه المواد هي مواد االخفاق

 له دور في تفشي الظاهرة ! عدم فهمها

 فما فوق 12 12-10 10-8 8-6 6-4 4₋2 2₋ 0

11 16 18 04 // 06 05 

18 .33 26 .66 30 .00 06 .66 // 10 .00 08 .33 

 النسبة المئوية عدد التكرارات 

 66. 71 43 نعم

 33. 28 17 ال
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 األساتذة ؟  يوضح الفئة األكثر عرضة لسلوك العنف داخل المؤسسات حسب 03:الجدول

 الفئة

 

 التكرارات

 عمال مهنيين ينإداري أساتذة  تالميذ 

21 29 18 12 

35. 00 48. 33 30 20 

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

% 33 .48الفئة األكثر عرضة للعنف حسب الفئة المستجوبة هي فئة األساتذة والتالميذ بنسبتين متفاوتتين قدرتا ب: 

 . % بالنسبة للتالميذ00. 35بالنسبة لألساتذة و 

 . يوضح الفئة األكثر ممارسة لسلوك العنف في الوسط المدرسي ؟ 04 :الجدول

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

نستخلص من الجدول أن الفئة األكثر ممارسة للعنف في الوسط المدرسي هي فئة التالميذ مع بعضهم البعض وضد األستاذ 

الفئات فيعتبر العنف عندها تقريبا منعدم , أما بقية . %على التوالي 30%و66. 26وكانت االستجابة متفاوتة تراوحث مابين 

 . في الوسط المدرسي يظهر عند فئة المراهقين أكثر وبالتالي نستطيع أن نستنتج أن العنف

 

 

 

 

 

 

 

 2الفئة نعم ال

تكرارت % 1الفئة % تكرارات

 فئةالتالميذ معبعضهمالبعض 16 66 .26  

28. 
33 

 ضداألساتذة 18 00 .30 17

 ضداإلدارة 07 66 .11 01 66 .1

 ضدالعمالالمهنيين 02 33 .3 03 00 .5

 فئةاألساتذة معبعضهمالبعض 02 33 .3 03 00 .5

 ضدالتالميذ   03 00 .5

 ضداإلدارة   03 00 .5

 ضدالعمالالمهنيين   03 00 .5

 فئةالعمالالمهنيين معبعضهمالبعض   03 00 .5

 ضدالتالميذ   03 00 .5

 ضداإلدارة   03 00 .5

11. 
66 

 ضداألساتذة 05 33 .8 07

 ينداريفئةاإل معبعضهمالبعض   15 25

23. 
33 

 ضدالتالميذ 01 66 .1 14

 ضدالعمالالمهنيين    

 ضداألساتذة    
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 :في الوسط المدرسي وأسباب انتشارها المحور الثاني: أنواع السلوكات العدوانية الممارسة

 يوضح نوعية السلوكات العدوانية األكثر انتشارا في الوسط المدرسي ؟  :الجدول األول

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

السلوكات العدوانية األكثر انتشارا في الوسط المدرسي هي االعتداء اللفظي وتخريب ممتلكات الموسسة عمدا حيث 

 . % وبيقة النسب هي متفاوتة66. 46%و  00. 45 :تراوحت النسب مابين

 . يوضح األسباب التي ترونها وراء انتشار هذه الظاهرة في الوسط المدرسي ؟ :الجدول الثاني

 لى ضوء نتائج الدراسة الميدانية من إنجاز الباحثة ع :المصدر

 -66. 41% أسباب اجتماعية66. 46أسباب نفسية :أهم األسباب التي أكتشفها األساتذة واراء ظاهرة العنف هي

 %66. 46والتواصل داخل المدرسة %نقص في التحسيس 33. 43أخالقيةأسباب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إيذاء ذاتي 

بتناول مواد 

أو  سامة

 مخدرات

تخريب ممتلكات 

 في المؤسسة عمدا

سرقة ممتلكات 

 من المؤسسة

 اعتداء جسدي

 )ضرب(

 اعتداء لفظي

 )سب وشتم (

 نوع السلوك

 

عدد الحاالت 

من هذا 

 28 18 17 27 15 النوع

25 45 28 .33 30 .00 46 .66 % 

  عدد التكرارات %

 أسباب نفسية - 28 66. 46

 أسباب اجتماعية 25 66. 41

 أسباب عاطفية - 16 66. 26

 أسباب تحصيلية 14 33. 23

   

   

 أسباب أخالقية - 26 33. 43

 أثناء االمتحاناتالغش - 22 66. 36

 والتواصل داخل المدرسة نقص في التحسيس 28 66. 46

 تناول المخدرات- 15 25
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 االستراتيجيات الوقائية والعالجية المقترحة إليجاد حلول بديلة لظاهرة العنف في الوسط المدرسي  :المحور الثالث

 . وأن حررت تقارير إلحالة أحد التالميذ على مجلس تأديب ؟: هل سبق لك 1الجدول 

 . لم يسق لهم ذلك  %24%من األساتذة سبق لهم وأن حرروا تقارير ضد التالميذ و 46

 . سنوات األخيرة ؟ 3يوضح عدد التقارير التي تقدمتم بها خال  :2الجدول

 فما فوق 10 12-10 10-8 8-6 6-4 4₋2 2₋ 0

// 10 04 // 05 // 03 

 45 .45 18 .18 // 22 .72 // 13 .63 

 تقارير 10-8% حرروا من  72. 22% و 45. 45تقرير وذلك بنسبة  2₋4أكبر نسبة من األساتذة حرروا مابين 

 هل ترون أن مجلس التأديب هو وسيلة عالجية مناسبة للتخفيف من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي؟:3الجدول

% من األساتذة يرون أن مجالس التأديب هي وسيلة عالجية مناسبة للتخفيف من ظاهرة العنف في الوسط 66 .76

 . المدرسي

 . ماهي االستراتيجيات التي ترونها مناسبة للتخفيف من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ؟ 4الجدول 

 % نعم العبارات

 33. 48 29 . إحالة التالميذ على مجالس تأديب 

 45 27 المكتوبة للتخفيف من الظاهرة، توسيع نطاق االستعانة بوسائل اإلعالم المسموعة المرئية

 33. 53 23 . إحالة التلميذ الذي يظهر هذا السلوك على مختص نفساني

 33. 53 23 التربوية تنظيم حمالت تحسيسية داخل المؤسسات

 33. 28 17 لمثل هذه السلوكات في مضمون التشريع المدرسي إعادة النظر في القوانين الرادعة

 33. 33 20 . الذين يقومون بمثل هذا السلوك تحرير تقارير ضد التالميذ

 15 09 والتربوي دارياعتماد دورات تدريبية ذات مستوى عالمي ألعضاء الفريق اإل

 66. 26 16 ضمن المقررات الدراسي واستراتيجيات الوقاية أسبابه، أخطاره، دمج موضوع العنف

% يرون أنه من الضروري إحالة التلميذ 33. 53نستخلص من خالل الجدول أن نسبة كبيرة من األساتذة قدرت:ب 

نسبة كما أنه توجد . التربوية  الذي يظهر هذا السلوك على مختص نفساني و تنظيم حمالت تحسيسية داخل المؤسسات

من األساليب المناسبة  احالة التالميذ على مجالس التأديب %من األساتذة المستجوبين يرون أن33. 48معتبرة قدرت ب: 

كذلك تعتبر وسائل االعالم لهل دور فعال في توعية األشخاص عامة ، للتخفيف من الظاهرة في الوسط المدرسي

  %45منها حيث قدرت نسبة االستجابة ب: والمراهقين خاصة حول أخطار الظاهرة وطرق الوقاية 

 

 

 

 النسبة المئوية عدد التكرارات 

 33. 23 24 نعم

 66. 76 46 ال

 المئويةالنسبة  عدد التكرارات 

 66. 76 46 نعم

 33. 23 14 ال
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 :أخرى ذكرها:الجدول الخامس

ضرورة عدم تخلي االولياء عن وظيفتهم و دورهم التربوي واعتباره أساسيا في اعداد ابنائهم 

 . إعدادا تربويا واجتماعيا واخالقيا سليما 

22 36 .66 

انجاز دراسات وبحوث ميدانبة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واعتماد 

 . نتائجها ميدانيا 

12 36 .66 

تنصيب لجان وزارية لالهتمام باألفات االجتماعية والتعمق في البحث عن أسبابها وجدورها 

 التاريخية ووضع خطط معمقة لتجاوز األزمة

20 33 .33 

الدولة يجب وضع مخطط أمني واسع النطاق لمنع دخول مسببات األفات على مستوى 

 -المهلوسات والمخذرات -االجتماعية 

09 15 

و المدرسة في معالجة وتخفيف سلوكات العنف و التمرد  سرةضرورة تكامل كل من دور األ

 . لدى المراهق 

12 20 

دور فعال في التخفيف من الظاهرة عن طريق اهتمامهم بأبنائهم وإعدادهم تربويا  سرةيرى األساتذة أن لأل

باآلفات االجتماعية والتعمق في البحث عن أسبابها  كما يرى األساتذة ضرورة تنصيب لجان وزارية لالهتمام، واجتماعيا

و  سرةضروري تكامل كل من دور األوجدورها التاريخية ووضع خطط معمقة لتجاوز األزمة كما يندد األساتذة أنه من ال

كما ترى فئة قليلة منهم أنه من الضروري وضع . المدرسة في معالجة وتخفيف سلوكات العنف و التمرد لدى المراهق

 -المهلوسات والمخدرات -جتماعية مخطط أمني واسع النطاق لمنع دخول مسببات اآلفات اال

 

 االستبيان الخاص بالتالميذ

 بيانات شخصية 

 الجنس:

 إناث ذكور عدد التالميذ المستجوبين

85 38 47 

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

 ذكور 47ذكور و  38تلميذ منهم  85عدد التالميذ المستجوبين قدر ب: 

 المستوى الدراسي:

 ثا3السنة ثا2السنة ثا1السنة

 % العدد % العدد % العدد

20 23 .52 52 61 .17 13 15 .29 

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

%هم من 52. 23%هم من السنة الثانية و17. 61تختلف استجابة التالميذ باختالف مستوياتهم الدراسية حيث نجد 

 %هم من السنة الثالثة29. 15السنة األولى 

 . واقع العنف في الوسط المدرسي وأنواعه :المحور األول

 يوضح في أي مكان تشعر باالرتياح أكثر :الجدول األول

 في المدرسة في الشارع في البيت

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

53 62 .35 08 9 .41 23 27 .05 

 %35. 62التالميذ وذلك بنسبة  أكثرهو البيت حسب استجابة يشعر به المراهق بالراحة المكان الذي
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 لماذا؟ :الجدول الثاني

 % التكرارت العبارات 

 82. 38 33 الحصول على الراحة النفسية والطمأنينة في البيت

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

أحس المراهق بالطمأنينة واألمن تخلى عن وبالتالي نستنتج أنه كلما . حسبهم السبب هو الشعور بالطمأنينة واألمان

 . سلوك العنف

  حسب التالميذ؟ يوضح هل من الضروري مكافحة كل سلوك يتسبب في تخريب المدرسة :الجدول الثالث 

 النسبة المئوية عدد التكرارات 

 94. 72 62 نعم

 48. 29 23 ال

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

 % من التالميذ يرون أنه من الضروري مكافحة أي سلوك يتسبب في العنف في الوسط المدرسي94. 72

 . بضرورة توفر األمن في الوسط المدرسي وبالتالي نستنتج أن المراهقين يميلون الى االحساس 

 التي يدرسون بها ؟  التعليميةمع األفراد المحيطين بهم داخل المؤسسة  تقيم عالقاة التالميذ يوضح :الجدول الرابع

 عالقة مشحونة عالقة هادئة عالقة جيدة 

 % العدد % العدد % العدد

 47 .16 14 52. 43 37 11. 14 12 المدير

 41 .29 25 70 .24 21 76. 11 10 الناظر

 64 .17 15 05 .27 23 52. 23 20 المراقب العام

المساعد 

 التربوي

14 16 .47 23 27. 05 17 20 

 70 .24 21 29 .35 30 37,64 32 األستاذ

 58 .10 09 58 .10 09 70. 44 38 الزمالء

 41 .9 08 58 .30 26 52. 23 20 العمال المهنيين

 70 .24 21 58 .30 26 29. 15 13 يندارياإل

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

  :باألفراد المحيطين بهم كانت كالتالياستجابة التالميذ حول عالقتهم 

% منهم لهم عالقة 70. 24بينما ، % من التالميذ يؤكدون أن لهم عالقة مشحونة مع ناظر المؤسسة41 .29

 . ينداريمشحونة مع األستاذ و اإل

معنى ذلك أن أفعال المراهقين داخل الوسط المدرسي هي سلوكات انفعالية . % لهم عالقة جيدة مع األساتذة64 .37

 يمكن ضبطها بسهولة وسلوكاتهم العنيفة لها عالقة بطبيعة المرحلة وهذا ما يفسر أن عالقة األستاذ والتلميذ 

 . هي عالقة يمكن احتوائها من طرف األستاذ اذا تعامل مع الموقف بحكمة 
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التربوي أو  داريأحد أعضاء الفريق اإلأو  تعرض التلميذ لسلوك عدواني من طرف زمالئه يوضح هل :الجدول الخامس

 المحيطين به داخل المؤسسة التعليمية التي يدرس بها ؟ 

 النسبة المئوية عدد التكرارات 

 94. 52 45 نعم

 11. 34 29 ال

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

 . التربوي أو  دارييرون أنهم سبق لهم وأن واجهوا سلوك عنيف من طرف احد افراد الفريق اإل % من التالميذ 94. 52

 من هؤوالء األشخاص وماهو نوع هذا العنف ؟:الجدول السادس

اهانة وتحقير من   سب وشتم  ضرب 

  الذات

 %     العدد %     العدد %     العدد

 20 17 76 .11 10 88 .5 05 المدير 

 82 .38 33 29 .15 13 05 .7 06 الناظر 

 58 .10 09 29 .15 13 88 .5 05 المراقب العام 

 47 .16 14 11 .14 12 88 .5 05 المساعد التربوي 

 52 .23 20 94 .12 11 88 .5 05 األستاذ

 05 .7 06 76 .11 10 76 .11 10 الزمالء 

 41 .9 08 05 .7 06 88 .5 05 العمال المهنيين 

 47 .16 14 82 .18 16 05 .7 06 ين داريالموظفين اإل 

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية :المصدر

  :حسب التالميذ أكثر األشخاص الذي يواجه منهم عنف هم

. 38حول هذه العبارة ناظر الثانوية عن طريق استعمال أساليب االهانة والتحقير من الذات حيث كانت االستجابة 

82% 

المدير أيضا يقوم باهانة ، % يرون أ20.  % يرون أن األستاذ يقوم بممارسة العنف اللفظي على التلميذ52. 23

 . سلوكات العنف الموجهة ضد التلميذ هي سلوكات للفظية  أغلبومنه نستنتج أن . وتحقير التالميذ

 ماهي أنواع العنف األكثر ممارسة في الوسط المدرسي ؟ :الجدول السابع

إيذاء ذاتي 

بتناول مواد 

أو  سامة

 مخدرات 

تخريب ممتلكات 

 في المؤسسة عمدا 

سرقة ممتلكات 

 من المؤسسة 

 اعتداء جسدي 

 )ضرب(  

 اعتداء لفظي 

 )سب وشتم ( 

 نوع السلوك

 

عدد 

الحاالت من 

 52 28 30 47 16  هذا النوع

18 .82 55 .29 35 .29 32 .94  61 .17 

السلوكات العدوانية األكثر انتشارا في الوسط المدرسي هي االعتداء اللفظي وتخريب ممتلكات المؤسسة عمدا حيث 

 . هي متفاوتة %وبالنسبة لبقية االستجابات17. 61%و و 29. 55تراوحت النسب ما بين 
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 المحور الثاني أسباب تفشى ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وإستراتيجية الوقاية منه: 

التربوي داخل أو  دارياهانة من طرف أحد أعضاء الفريق اإلأو  يوضح في حالة ما إذا صادف التلميذ عنف :الجدول األول

 المؤسسة التعليمية التي يدرس بها كيف يكون رد فعله كتلميذ ؟

 النسبة المئوية التكراراتعدد  

 41. 29 25 تواجه العنف بعنف مثله

 35. 42 36 تحترمه كونه أستاذك

 76. 11 10 تثر الشغب داخل المؤسسة

نستخلص من الجدول أن ردود أفعال التالميذ ضد األساتذة ة حسب استجاباتهم تكون باحترام األستاذ كونه مربي 

 %35. 42 وكانت نسبة االستجابة

 . %76. 11%و41. 29اثارة الشغب حيث قدرت ب: أو  ونسبة قليلة منهم يرون أنه يجب مقابلة العنف بالعنف

 . األسباب التي تدفع بالمراهق إلى اقتراف العنف داخل المؤسسة ؟ يوضح :الجدول الثاني 

 % التكرارت العبارات 

 11 .54 46 . أسباب عالئقية مع األستاذ 

 41 .49 42 . أسباب نفسية 

 41 .29 25 . أسباب اجتماعية 

 17 .21 18 . أسباب اقتصادية 

 94 .32 28 . أسباب دراسية 

 64 .37 32 . رفقاء السوء والمحيط الخارجي 

 05 .27 23 . عدم اهتمام األولياء به

 47 .16 14 عدم وجود عقاب رادع يؤدي بالتلميذ إلى التمادي في السلوكات العدوانية

 94 .32 28 . تفشي ظاهرة المخذرات عند فئة المراهقين 

 

% من التالميذ يرجعون األسباب التي تدفع المراهق الى اقتراف العنف في الوسط المدرسي هي أسباب 11. 54

 . % يرجعونها لألسباب النفسية 41. 49عالئقية مع األستاذ و 

 . % يسندونها الى األسباب الدراسية  94. 32و % يرجعونها الى االحتكاك برفقاء السوء  64. 37بينما 

 يقترفون سلوكات عنيفة داخل المؤسسة التعليمية ؟أو  أكثر السلوكات التي تجعل التالميذ يثيرون الشغب يوضح :الجدول الثالث

 العبارات العدد %

 . اإلدارة أو  التهميش والحقرة من طرف األستاذ 50 82. 58

 . على نقاط ال تعكس مجهوده الدراسي أثناء االمتحانحصول التلميذ  33 82. 38

 . والتربوي حدوده مع التلميذ  داريأحد أعضاء الفريق اإلأو  إذا تجاوز األستاذ 37 52. 43

 . في حالة ما إذا كان التلميذ في حالة مزاجية سيئة  26 58. 30

 . أثناء استخدام األستاذ أسلوب عقابي مهين يثير سخط التلميذ  32 64. 37

 . في القسم  اذا وجد التلميذ أن األستاذ غير كفئ في عمله وال يستطيع التحكم 36 35. 42

 . اذا وصلت الى المؤسسة التعليمية ومنعت من الدخول بعد غيابك عن الدراسة لمدة معينة  19 35. 22
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 . اذا منع التلميذ من الغش أثناء االمتحانات  22 88. 25

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

حسب التالميذ فان التهميش والحقرة من طرف األستاذ هو السبب الرئيسي في اثارة العنف في الوسط المدرسي 

أحد أو  % يرون أنه اذا تجاوز األستاذ52. 43كذلك نسبة ، %82. 58حيث استجاب التالميذ حول هذا العنصر بنسبة 

% يرون أنه اذا تبين أن 35. 42حدوده مع التلميذ فان التلميذ يثيلر سلوكات العنف , كذلك نسبة  داريأعضاء الفريق اإل

 . األستاذ غير كفئ في مادته فانه يجعل التالميذ يثيرون الشغب في الحصة 

 للحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ؟ يوضح ماهي الحلول التي يقترحها التلميذ :الجدول الرابع

 العبارات العدد %

 . الذين يقومون بهذا السلوك تحرير تقارير ضد التالميذ 14 47 .16

 . إحالة التالميذ على مجلس تأديب  31 47 .36

 . توجيه التلميذ الذي يبذي هذا السلوك على مختص نفساني  28 94 .32

تنظيم حمالت تحسيسية داخل المؤسسات التربوية من طرف مختصين في علم االجتماع  33 05 .27

 لتقصي الظاهرة

 . إعادة النظر في القوانين الرادعة لهذا السلوك في مضمون التشريع المدرسي  21 70 .24

 . لحمالت إعالمية حول الظاهرة مستشار التوجيه واإلرشادتنظيم  27 76 .31

 . دمج موضوع العنف وأخطاره داخل المقرر الدراسي 24 23 .28

 . توسيع االستعانة بوسائل االعالم المرئية والمكتوبة للتخفيف من الظاهرة  16 82 .18

 من إنجاز الباحثة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية  :المصدر

 :اقترحها التالميذ للحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي هي الحلول التي

 %47. 36احالة التلميذ على مجلس تأديب بنسبة  -1

 % 94. 32توجيه التلميذ الذي يبذي هذا السلوك الى مختص نفساني بنسبة  -2

 %76. 31تنظيم مستشار التوجيه لحمالت اعالمية حول الظاهرة  -3

 %23. 28العنف ضمن المقرر الدراسي  دمج موضوع -4

 

 :النتائج العامة

 : داريالنتائج المستخلصة بالنسبة ألعضاء الفريق اإل

 %22. 72 ضرورة استعمال أسلوب التأديب بتحرير تقارير ضد هؤالء التالميذ بنسبة -1

 %55. 85احالة هؤالء التالميذ على مجلس تأديب  -2

 %66. 96المكتوبة للتخفيف من الظاهرة ، المرئية، االعالم المسموعةتوسيع نطاق االستعانة بوسائل  -3

 %44. 74. ضمن المقررات الدراسية  واستراتيجيات الوقاية أسبابه، أخطاره، دمج موضوع العنف -4

 %88. 48. لمثل هذه السلوكات في مضمون التشريع المدرسي اعادة النظر في القوانين الرادعة -5

ن المختص النفساني ومستشار التوجيه في مجال دراسة الظواهر االجتماعية وتحسين أساليب االتصال توسيع نطاق تكوي -6

 %88. 48مع هذا النوع من التالميذ

 %50احالة التلميذ الذي يظهر هذا السلوك على مختص نفساني -7

 %44. 24تطبيق تقنيات الوساطة في الوسط المدرسي -8

 %33. 13مهامهم في قطاع التربيةتوظيف أشخاص قادرين على آداء -9
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ضرورة عدم تخلي االولياء عن وظيفتهم و دورهم التربوي واعتباره أساسيا في اعداد ابنائهم إعدادا تربويا واجتماعيا  -10

 %44. 24واخالقيا سليما

دهم إلى انتهاج سبل مواجهة التغير ألقيمي وحمايتهم من الصراع الذي يقو من اجل تعزيز المنظومة القيمية للمراهقين -11

 %44. 4 العنف و العدوان

تفعيل اليات الضبط و الردع داخل المؤسسات التعليمية بشرط ان تحمل معاني التهذيب و التعديل ال معاني العقاب و  12

 %11. 11التوبيخ

 %55. 5واجتماعيا و علمياوتوعيتهم بأهمية دورهم في تنشئة أجيال متوافقة نفسيا  تكوين افراد الجماعة التربوية - 13

 %33. 13و المدرسة في معالجة وتخفيف سلوكات العنف و التمرد لدى المراهق سرةضرورة تكامل كل من دور األ -14

 

  :النتائج المستخلصة بالنسبة لألساتذة

 %33. 48إحالة التالميذ على مجالس تأديب -1

 %45المكتوبة للتخفيف من الظاهرة، المرئية، توسيع نطاق االستعانة بوسائل اإلعالم المسموعة-2

 %33. 53التربوية تنظيم حمالت تحسيسية داخل المؤسسات-3

 %33. 28لمثل هذه السلوكات في مضمون التشريع المدرسي إعادة النظر في القوانين الرادعة-4

 %33. 33الذين يقومون بمثل هذا السلوك تحرير تقارير ضد التالميذ-5

 %00. 15والتربوي داريريبية ذات مستوى عالمي ألعضاء الفريق اإلاعتماد دورات تد-6

 %66. 26ضمن المقررات الدراسي واستراتيجيات الوقاية أسبابه، أخطاره، دمج موضوع العنف-7

ضرورة عدم تخلي االولياء عن وظيفتهم و دورهم التربوي واعتباره أساسيا في اعداد ابنائهم إعدادا تربويا واجتماعيا -8

 %66. 36واخالقيا سليما

 %66. 36انجاز دراسات وبحوث ميدانبة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واعتماد نتائجها ميدانيا-9

تنصيب لجان وزارية لالهتمام باألفات االجتماعية والتعمق في البحث عن أسبابها وجدورها التاريخية ووضع خطط -10

 %33. 33معمقة لتجاوز األزمة

المهلوسات  -على مستوى الدولة يجب وضع مخطط أمني واسع النطاق لمنع دخول مسببات األفات االجتماعية -11

 %15والمخذرات

 %20. و المدرسة في معالجة وتخفيف سلوكات العنف و التمرد لدى المراهق  سرةضرورة تكامل كل من دور األ-12

 

  :جواب التالميذ تالنتائج المستخلصة من اس

 %47. 16. الذين يقومون بهذا السلوك تحرير تقارير ضد التالميذ -1

 %47. 36. إحالة التالميذ على مجلس تأديب  -2

 %94. 32. توجيه التلميذ الذي يبذي هذا السلوك على مختص نفساني  -3

 %05. 27الظاهرةتنظيم حمالت تحسيسية داخل المؤسسات التربوية من طرف مختصين في علم االجتماع لتقصي  -4

 %70. 24. إعادة النظر في القوانين الرادعة لهذا السلوك في مضمون التشريع المدرسي  -5

 %76. 31. لحمالت إعالمية حول الظاهرة تنظيم مستشار التوجيه واإلرشاد -6

 %23. 28. دمج موضوع العنف وأخطاره داخل المقرر الدراسي -7

 %82. 18المرئية والمكتوبة للتخفيف من الظاهرةتوسيع االستعانة بوسائل االعالم  -8
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  :النتائج العامة

ة الى عدة حلول داريتوصلنا من خالل دراستنا للعنف في الوسط المدرسي لدى فئة التالميذ األساتذة والهيئة اإل

  :مايليبيداغوجية محضة لظاهرة العنف في الوسط المدرسي نضف اليها حسب وجهتنا التربوية الخاصة كميدانيين 

 . تفعيل دور جمعية أولياء التالميذ باالتصال وتحسيس األولياء بضرورة التكفل التربوي واالجتماعي بالتالميذ -1-

 اعادة النظر في طبيعة الهيكلة البنائية للمؤسسات التربوية ودراسة مدى تأثيرها على سلوك التلميذ  -2-

 تفعيل وتيرة النشاطات الالصفية وإثرائها  -3-

 والتربوي  دارينبذ سلوك العنف من طرف أعضاء الفريق اإل -4-

 تطبيق تقنيات الوساطة في الوسط المدرسي قبل الوصول الى مجالس التأديب  -5-

لمرافقة التلميذ خالل مراحل حياته  -مشروع المؤسسة مثال -وضع إستراتيجية محكمة ضمن مشروع تربوي مسطر-6-

ساني ومستشار التوجيه المدرسي والمهني بحكم انه من ذوي االختصاص في علم النفس التعليمية من طرف المختص النف

 . بكل تخصصاته  التربوي واالكلنيكي وعلم االجتماع

توعية التالميذ و أوليائهم ضمن برنامج اإلرشاد المدرسي و تحسيسهم بأهمية مرحلة المراهقة و طريقة التعامل مع  -7-

 . حساسة أبنائهم في هذه المرحلة ال

عن طريق تعيين ممثلين عنهم لحضور المجالس التربوية  (la vie scolaire)إدماج التالميذ في إدارة الحياة المدرسية -8-

و فن اإلصغاء للتلميذ حتى يدرك أنه ، ة للمدرسة و ذلك لتفعيل أسلوب التواصل بين القمة و القاعدةداريالتي تعقدها الهيئة اإل

و عنصر مهم فيها و بالتالي جعل التلميذ يعي المجهودات التي تبذلها الدولة بصفة عامة و المدرسة جزء من المدرسة بل ه

 . بصفة خاصة من أجل راحته و إستقراره و من أجل تحسين تحصيله الدراسي

ية ضمن على مستوى هيئات عليا يمكن اإلهتمام أكثر بنظام الوتائر المدرسية و تخصيص وقت لد مج النشاطات الترفيه-9

الرسم( ألن هذه النشاطات تستقطب أكبر قسط من الطاقة لدى المراهق و ، المسرح، الموسيقى، العملية التعليمية )كالرياضة

 بالتالي فهي مجال للتنفيس و إكتشاف المراهق لمواهبه و قدرا

 (. فسانيين و مستشاري التوجيهاإلهتمام بالمراهق و اإلصغاء الجيد إليه من خالل فريق الطب النفسي )المختصين الن-10-

 :تحت اإلشراف التقني ومتابعة مراكز التوجيه بالنسبة لمستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و ذلك ب

 . القيام باإلرشاد النفسي قصد مساعدة التالميذ على التكيف مع النشاط التربوي و مع الحياة المدرسية -11-

إجراء الفحوص النفسية الضرورية )في إطار التخصص اإلكلينيكي قصد التكفل بالتالميذ الذين يعانون من مشاكل -12-

 . خاصة 

المساهمة في عملية إستكشاف التالميذ المتخلفين مدرسيا و المشاركة في تنظيم التعليم المكيف و دروس الدعم و -13-

 . لتجنب التفاقم  اإلستدراك و عالج المشكل في بداية ظهوره

التنسيق مع طبيب الصحة المدرسة إلستكشاف التالميذ الذين يعانون من ظروف صحية تؤثر على سلوك التالميذ و -14-

 . و تجاوز هذه الظروف دون تأثير كبير على نفسية التلميذ ، محاولة دمجهم مع جماعة الرفاق في الوسط المدرسي

مستوى القطاع الواسع هدفها كشف مستوى تفشي اآلفات اإلجتماعية ومحاولة وضع إنجاز دراسات ميدانية على  -15-

 . للتحكم أكثر في الظاهرة إستراتيجيات تدخل آنية مع عدة شركاء
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Abstract 

The research included a study of the formal diversity and its ability to attract the recipient in the 

designs of industrial products، especially (kitchen utensils) through its performance and formal 

effectiveness, Which plays a key role in the development and diversity of design forms that are 

reflected on the aesthetic taste of the user through ease of use، lack of boredom and monotony in the 

forms of products and their ability to meet the needs of users over time with easiness. Technology has 

crossed the spatio-temporal boundaries from the development of production and the diversity of its 

means. Technology has changed the course of humanity with technological innovations and 

inventions, which made the industrial designer able to manipulate and diversify shapes and identify 

modern technologies in industrial products. Hence, we find that the formal diversity in kitchen tools 

helps in understanding and raising the level of user ability to suit its functionality or multiple uses 

and ease of choosing shapes models. From here، the researcher relied in her research on four 

chapters; the first included the setting forth of the research problem, which was determined by the 

following question: What is the formal diversity and its effectiveness in the industrial product design? 

As for the aim of the research, it was represented in reaching to determine the relationship of formal 

diversity in the design of the industrial product. As for the second chapter, it included two topics, the 

first is formal diversity in industrial products, and the second topic is formal diversity through the 

technical variable. As for the third chapter, it included research procedures, methodology, description 

and analysis of samples arriving at the results, conclusions, recommendations and suggestions, the 

researcher reached the most important results: 

1- The formal diversity was characterized by high transparency through the designer's ability to 

diversify the design forms for the first and second models, through the diversity in shapes and in the 

complements that showed an aesthetic in the internal and external form with a variety of options in 

use for the user. 

2- Modern technical developments and their diverse effects have greatly added to the design bodies، 

and sought to raise them to the highest levels of innovation and creativity and achieve harmony 

between aesthetic values with functional values. The modern technological development achieved the 

addition of new systems that increased the effectiveness of functional performance as well as the 

smart work mechanism through formal features and characteristics، and the sum of those features 

meet the needs of users and help products to be able to interact with them  

As for the conclusions, they included 

1- Designs of industrial products for kitchen utensils have been linked to technical variables and their 

implications on designs in line with formal and functional systems within the data of the new era and 

what it devolves in the future. 

 2- Diversity and harmony in shapes in the design of kitchen utensils constitute a unit of shape and a 

point of visual attraction for the recipient through control options, performance and mechanisms of 

presentation.  

Key words: Diversity, Form, Technical Variable. 
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 اأنموذجالمطبخية(  األجهزةالتنوع الشكلي وفاعليته في تصميم المنتج الصناعي )

 
 حنان غازي صالح 

 ، العراقكلية الفنون الجميلة، جامعة يغداد

 
 

 الملخص

المطبخ(  أجهزةعلى جذب المتلقي في تصاميم المنتجات الصناعية وباألخص )تضمن البحث دراسة التنوع الشكلي وقدرته  

التصميمية التي تنعكس على الذا قة  كشكا يا يسهم في تطوير وتنوع األأساسية والشكلية والتي تؤدي دورا دا عبر فعاليتها األ

نتجات ولقدرتها على تلبية احتياجات الم أكشكا الية للمستخدم من خال  سهولة االستخدام وعدم الملل والرتابة في الجم

وتنوع وسا له و غيرت  نتا لقد عبرت التقنية الحدود الزمكانية عن تطوير اإل ، المستخدمين عبر الزمن بسهولة ويسر

التقنية مجرى الحياة البشرية باالبتكارات واالختراعات التكنولوجية مما جعل المصمم الصناعي قادر على التحكم وتنوع 

المطبخية  األجهزةن التنوع الشكلي في أوالتعرف على التقنيات الحديثة في المنتجات الصناعية ومن هنا نجد  كشكا األ

االستخدامات المتعددة والسهولة في اختيار نماذ  أو  ها الوظيفيأدا يساعد في فهم ورفع مستوى قدرة المستخدم لتتال م في 

ما التنوع  اآلتي:بيان مشكلة البحث والذي تحدد بالتساؤ   األو ضمن ة فصو  تأربعمن هنا تضمن البحث على  ،كشكا األ

تحديد عالقة التنوع الشكلي في تصميم إلى  هدف البحث  تمثل بالتوصلأما  الشكلي وفاعليته في تصميم المنتج الصناعي  ؟

والمبحث الثاني التنوع   ،اعيةالتنوع الشكلي في  المنتجات الصن  األو الفصل الثاني كشمل مبحثين أما  ،المنتج الصناعي

الفصل الثالث تضمن إجراءات البحث ومنهجيته ووصف وتحليل نماذ  العينات أما  ،الشكلي من خال  المتغير التقني

  :عدد من النتا ج من أهمهاإلى  توصلت الباحثة ،النتا ج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحاتإلى  وصوال

ين عبر التنوع نموذجلأل التصميمية كشكا ة عالية من خال  قدرة المصمم على التنويع في األالتنوع الشكلي بشفافي أتسم -1

 .وفي المكمالت ظهرت جمالية في الشكل لخارجي مع مجموع خيارات متنوعة في االستخدام للمستخدم كشكا في األ

 االرتقاء بهاإلى  وسعت ،يئات التصميميةالتطورات التقنية الحديثة وتأثيراتها المتنوعة بشكل كبير على اله أضافتلقد  -2

وحقق التطور التقني  ،وتحقيق االنسجام بين القيم الجمالية مع القيم الوظيفية بداعمستويات من االبتكار واإل أعلىإلى 

ق الوظيفي وكذلك بآلية العمل والتشغيل الذكية عن طري داءمن فاعلية األ أدتجديدة ز أنظمة إضافةوالتكنولوجي الحديث 

ومجموع  تلك المزايا تلبي احتياجات المستخدمين وتساعد المنتجات على القدرة على  ،مزايا وخصا ص كشكلية في هيئاتها

 .التفاعل معهم

 :ما االستنتاجات فقد تضمنتأ

مع المطبخية بالمتغيرات التقنية وانعكاساتها على التصاميم بما يتوافق  جهزةارتبطت تصاميم المنتجات الصناعية لأل.1

 .الشكلية والوظيفية لها ضمن معطيات العصر الجديد وما يؤو  عليه مستقبال نظمةاأل

المطبخ وحده للشكل ونقطه جذب بصري  لدى المتلقي من خال   أجهزة. يشكل  التنوع واالنسجام الشكلي في تصميم 2

 .وآليات االظهار داءخيارات التحكم واأل

 .متغير التقنيالتنوع، الشكل، ال: الكلمات المفتاحية

 

 
 المقدمة: 

في المنتجات الصناعية من خال  توضيح العالقة بين توظيف التقنيات الحديثة وبين  كشكا ن تنوع وتعدد األإ

التقليدية واالعتماد على التقنيات الحديثة مما قد يتزايد في  األطرية ووجود الحلو  المناسبة وتجاوز نسانالحاجات اإل

إلى  نتا  التقنيات كما في المنتجات الصناعية الذكية حيث ترجمإلى  ات التي يمكن ان تضيففضاو اإل كشكا تنوعات األ

طفرات وقفزات  أدى إلى أحداثبانتشار التقنيات وفعلها النفعي والوظيفي والجمالي مما  أثرالذي ت نسانعالقة جديدة لإل

 .ةية واالجتماعينتاجكبيرة في مختلف ميادين الحياة االقتصادية واإل

 

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

190  

 

www.ijherjournal.com 

 

 :البحث أهمية

كا ن حي يحب التجديد والتغيير ومتنوع في طلب الحاجات وتزداد تلك الحاجات والرغبات بمقدار  نسانن اإلأبما 

الصناعي وفا ض العرض  نتا ت بشكل كبير بزيادة اإلأسهممستوى التطورات العلمية واالقتصادية والمجتمعية والتي 

وبما ان التصميم بصورة عامة والمنتج الصناعي بصورة خاصة  ، ف في منتج  واحدللمنتجات وتعدد االستخدامات والوظا

المطبخية التي كانت  دواتالبحث الحالي للتعرف على األ أهميةلذا برزت  ،والتصاميم والوظا ف كشكا متعدد ومتنوع األ

معرفية للمتخصص في  إضافةالموضوع كما يعد هذا  ،ها المتنوعةأكشكالحصيلة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية وب

 التصميم عموما والتصميم الصناعي بشكل خاص.

 

 :هدف البحث

  .تحديد عالقة التنوع الشكلي في تصميم المنتج الصناعيإلى  التوصل

  

  :حدود البحث

 .اأنموذجالمطبخ (  أجهزةالتنوع الشكلي وفاعليته في تصميم المنتج الصناعي ):الحدود الموضوعية -1

 ( اليابانية. KENOODالمطبخية في كشركة ) األجهزة :الحدود المكانية -2

 2021-2020 :الحدود الزمانية -3

 

  :تحديد المصطلحات

 التنوع:

  :لغويا  

(  وقد تنوع 993ص 1992) الفيروزبادي ، صار انواعاً(:"ورد تعريف التنوع لغوياً ضمن باب )نوع وتنوع

 ( 658ص  ،1982ابي بكر الرازي ،محمد بن  ،)الرازي الشيء )انواعاً(.

 فلسفيا :

"يطلق على الضرورة التي تفرض نفسها على الفكر، حين يفكر بكيفية ما ويتصورها بوصفه نوعاً يستدعي تمييزاً  

 ( 1324ص ،2001اندريه ، ،نوعيا... والتنويع )كل مفهوم معطي فعال ال يزا  يتضمن اصنافاً دونه(")الالند

  :التنوع في التصميم

الهيئة الواحدة بغية التخلص من الرتابة التي يخلقها التماثل الذي يكون  إطارعناصر متعددة ضمن  استعما "هو  -

االتجاه، وقد يكون هذا االختالف على هيئة أو  الملمسأو  بتكرار الوحدات بشكل آلي، وقد يكون اختالفا في الشكل أواللون

 (.61ص ،2004 ،ى هيئة أختالف بين لون وآخر يجاوره)طاهر عبد مسلمعلأو  الحجمأو  األتجاهأو  تدر  في اللون

 :التعريف االجرائي للتنوع الشكلي

تناغم ايقاعي يبعد الرتابة التي يخلقها التماثل  يجادالتصميمية للمنتجات الصناعية  إل كشكا هو تحقيق التغير في األ

وقد يكون هذا التغير على  .م القيم الوظيفية مع القيم الجماليةمع االحتفاظ بوحدة العمل التصميمي من خال  تناغم وانسجا

والتقنية ومتغيراتها الجديدة من خال  االبتكار   ضافةالحذف واإلأو  الالمألوف الشكلي وأالملمس أو  هيئة تدر  في اللون

  .واالرتقاء وبما يتوافق وأهداف الفكرة التصميمية
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 :الفصل الثاني

 األول:المبحث  

 ع الشكلي في المنتجات الصناعية التنو 

 ،ىآخر حا إلى  فكل كشيء تبدأ من حا  وما تلبث أن تتغير وتنتهي ،يعد التنوع والتغير سمة من سمات الطبيعة ككل

لمراحل متطورة من المعرفة  نسانولوال هذا التنوع لما وصل اإل ،ذاتيةأو  بسبب التغيرات التي تطرأ عليها بعوامل خارجية

التنوع إلى  ية المنحازةنسانفهذه المعطيات المتنوعة بطبيعتها تتساير وتتماكشى مع الطبيعة اإل ،لعلم والتطبيقعلى صعيد ا

والمصمم باختالف مرجعياته وثقافته هو في حالة من البحث والتقصي عن كل ما هو جديد مبتكر  ،والتجديد المستمر

يمتلك التصميم وبشكل مميز استشراقا واسعا بحكم المتغيرات إذ  ،ومكتشف دا م للتنوع التي تتطلبها احتياجاته اليومية

التقنية المتنوعة التي تختلف وتتباين في أنماطها محدثة  ساليبوبفعل األ ،فكارالمتجددة والزاخرة بوسا ل عدة للتعبير عن األ

 ،محمد عبد اللطيف مطلبالتي تشمل االبتكار العلمي والفني الجمالي ) نشطةيأتي كواحد من هذه األ ،تنوعا ها ال

 (.114ص،1989

ن هذه التغيرات المستمرة فرضت مسؤولية كبيرة على المصمم وخصوصا المصمم الصناعي المطالب دوما إ

 دواتبفعل التطورات واأل ،وتفعيل حالة التنوع في المفردة التصميمية التي من كشأنها تبديد الرتابة في التصميم أحداثب

تطرا على المنتج التصميمي موظف خاللها خيارات إظهاريه  ىآخر ستحصلة من نواتج كشكلية ومؤثراتالتقنية والفنية الم

ذي التكوين المنظم المتصف بالوحدة والتنوع في  ،تتحدد على وقعها تجسيد الفكرة واظهارها بشكلها المادي الملموس

  .تأسيسه

عطت المجا  للمصمم الصناعي القدرة على أوالمتغيرة دوما  وبمعنى ان الثقافة السا دة والتطورات الها لة المتجددة

فالمصمم  .االنقالب على المنهجية القديمة على وفق رؤية متجددة علمية وأكاديمية معززة بضوابط التصميم المتعارف عليها

من خال  التنوع لهذه المنتج الصناعي النها ي معززا اياه بالجانبين الجمالي والوظيفي  إخرا هنا يوظف عناصر التصميم و

 (.75ص،1996 ،العالقات التصميمة المعقدة التي إنشات بها )ناثان نوبلر

تجسيد المنتج الصناعي ماديا ضمن نظام تصميمي متكامل مما  أساليبومن خال  سمة التنوع والمؤامة بين الفكرة و

وتتنوع من حيث قدرتها على  كشكا تتفاوت األإذ  ،لبناء التصميم ساسالتنوع في الشكل الذي يعد هو األ أهميةيعزز دور و

خيارات عديدة ومتنوعة يمكن ان تساهم في إلى  فالمصمم غالبا ما يلجأ ،تحقيق وظيفتها بشكل يمتع المتلقي ويجذب انتباهه

ى القبو  والتفاعل الجمالي ليقدم بالنتيجة منتجا صناعيا يلق درا أغناء الفكرة التصميمية للمنتج الصناعي على مستوى اإل

الجمالية للشكل تتميز في مقدرتها على احتواء بقية عناصر التصميم والتي تحتوي على  هميةان األ ،واالستحسان من المتلقي

فمعيار قيمة التصميم تقاس من خال  تنظيم  ،النها ي للشكل خرا العديد من المفاهيم الجمالية وقدرتها الجاذبية على اإل

 أكشكا تتنوع آليات اظهارها بين استخرا   ،م ولون وملمس قابلة جميعها للتشكيل واالبتكارمجموعة العناصر من خط وحج

 ،مختلفة ومتنوعة وحسب الحاجة الوظيفية للمنتج )اسماعيل كشوقيأو  لها سمات هندسية أكشكا  إنشاءمجردة وتسهم في 

 (. 164ص ،1999

عي بوصفها تقع في صدارة عمل المصمم من مثيرات وتظهر الحركة كأحدى أهم الركا ز البصرية في المنتج الصنا

 ساليبفالحركة تتصف بالتنوع الها ل وعدم الثبات وتعتمد كشكل العالقات واأل ،ة واالنتباه لدى المتلقيثارالجذب واآل

يستلمها  متعددة تمتلك ابعادا تتمثل باالتجاهية وااليقاع والسرعة أكشكاالفهي تأخذ  ،المستخدمة من قبل المصمم نظمةواأل

  .المتلقي من خال  مجموع التفاعالت الحاصلة بين العناصر داخل النظام التصميمي

ن عملية تنظيم تلك العالقات والتفاعالت بين المادة والتعبير والوظيفة والتوازن واالستقرار والحاجة الوظيفية إ

إلى  ه الطريقة ينتقل المنتج الصناعي(. وهو بهذ114ص،2018 ،والفعلية ) كشيماء عبد الجبار و جاسم خزعل العقيلي

إذ يعتمد ،مرحلة جديدة من التنوع الشكلي بما قدمته التقنية والتكنولوجيا مما جعلت  من المنتج ظاهرة ثقافية في المجتمع

للتواصل بين المرسل والمتلقي بتخطيط ودراية معرفية متراكمة وتحويل مجموعة من العناصر المساهمة  ألية المصمم على

ويجد حضورا لدى المتلقي  ،(452ص ،2020ي المنتج الصناعي للخرو  بمنتج يلقي القبو  والرضا )حنان غازي صالح ف

والشروط التي وضعها المصمم لتتحقق بالنتيجة حالة الرضا والتفاعل مع  نظمةومقدرته على استيعاب مجموعة القواعد واأل

ها من خال  أكشكالالمطبخ اليدوية والكهربا ية التي تعددت وتنوعت   أجهزةالمنتج الصناعي والتعاطي معه بإيجابية مثل 

التطورات التكنولوجية والتقنية وأفرزت وظا ف واستخدامات تشد وتثير انتباه المتلقي في عملية االختيار للمنتجات 

  .المتنوعة
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المستويات وتحقيق  أعلىإلى  بها التنوعات الشكلية للمنتج الصناعي من خال  االبتكار المتجدد واالرتقاء أضافتلقد 

التقنيات الحديثة  أهميةالتكامل التصميمي الذي يتجسد من خال  تناغم وانسجام القيم الوظيفية مع القيم الجمالية فضال عن 

في كافة مفردات حياته  نسانوتوظيفها جعلت من فن التصميم من أهم الفنون التطبيقية على نطاق واسع بحكم تعاملها مع اإل

وانعكس هذا التطور والتقدم بمجمل تلك اآلليات والتوظيفات بتنوعها الشكلي والجمالي والوظيفي على المنتجات  ،اليومية

ها المتغيرة أكشكالالمطبخية بمختلف تنوعاتها و األجهزةوهو ما يظهر بمستوى التجديد واالبتكار المستمر ومنها  ،الصناعية

 .يفية مصحوبة بالطابع الجماليوالمتجددة دوما والمعززة بآليات توظ

ومن هنا ترى الباحثة أن جمالية المنتج الصناعي تتعزز وترى القبو  عند المتلقي من خال  مجموعة التنوعات 

وهذا التنوع في المنتجات الصناعية لم  .الشكلية المتحققة في المنتج الصناعي والمعززة بوظا ف جديدة تحقق الغاية منها

بل "وفق نظام معين قابل للتحويل والتغيير ضمن نظامها الذاتي من خال  قوانينها الوظيفية  ،اطااعتبأو  يأتي صدفة

(. وهذه التعددية تؤدي دورا ر يسا ومهما 61ص ،2004 ،والجمالية والترابطية المتعددة والمتنوعة " )هدى محمود عمر

 ومعبرا عن الحركة والتغيير والتنوع نحو تحقيق األفضل.

واآلليات لتحقيق التنوع الشكلي وذلك من  ساليبمد المصمم في حاالت كثيرة في توظيف واستخدام أهم األوقد بع 

 :أظهار التنوع من خال إلى  خال  طرا ق عديدة تهدف

بهيكلية  آخر الحاق جزءأي  مختلفةأو  من جديد لوظيفة مماثلة أجزاءه إضافو أكثرأو  بمعنى ازالة جزء ضافة:الحذف واإل

تكون عامال جيدا في رفع قيمة التصميم على  ىآخر أجزاء أو إضافة ،ي لوظيفة المنتجإضافي أدا تج متمثال لعامل المن

ووفقا للثوابت الوظيفية الضاغطة  .(70ص،2014 ،جاسم خزعل،ي ) العكيليدا األأو  المستوى االستخدامي والجمالي

مثل حالة من التعبير الواضح عن الوظيفة وهو ما متحقق على ي ساسبنظام متناسق مع حالة الوظيفة والشكل والذي باأل

الصناعية  األجهزةاعتماده بعض التغييرات في العديد من إلى  سبيل المثا  ال الحصر من خال  سعي المصمم الصناعي

في الهواتف كما في مفاتيح التشغيل  ضافةاإلأو  ة والجذب للمتلقي من خال  الحذفثارلكسر الرتابة وإظهار نوع من اآل

ات اللمس أو إضاف نوع من الحركة الجمالية الفاعلة سواء في حركة الجهاز إليهاالمنزلية مضيفا  األجهزةبعض أو  النقالة

مثا  على ذلك نوعين من الخالطات يحمالن نفس العالمة التجارية الشكل  ضافةوالتشغيل واالطفاء وغيرها من آليات اإل

 .ضافةمن خال  عمليتي الحذف واإل ( يوضح كشكل الخالطات2-1رقم )

  

    (يوضح خالط يعمل بانية واحدة وبالزر متعدد السرعات1الشكل رقم )

 ات والتنوع في الشكل  وتغيير المشغل االزرار مع الهراسة باللمسضاف( يوضح محضرة الطعام بعد اإل2الشكل رقم )

products/details/arzummaxiblendglassjugblenderinox-sh                 

أي  الذي يوضح زر التشغيل والخالط العادي بدون األو من خال  الشكل  ضافةتوضح عمليتي الحذف واإل كشكا األ

ي للعصر وانات والشكل الثاني يوضح التقنية اللمسية في زر الشغيل الموجود في يد المهراسة والخالط وتنوع األإضاف

وخلط الطعام والطاحونة فالتنوع هنا والحذف هنا  وفق كشروط ومحددات تتوافق وأنظمتها الجديدة لتلقي القبو  والتفاعل 

من خامات مختلفة كاألزرار  جهزةبعض المكمالت لأل إضافةويجدد المصمم آليات التنوع لديه كذلك من خال   ،من المتلقي

ين للخرو  من حالة الجمود والتقليدية في الصناعة وبشكل يراعي فيه المصمم المتنوعة في الحجم واالهتمام بعنصر التلو

  .الناحية الجمالية دون التأثير على الناحية الوظيفية في الشكل العام للمنتج الصناعي
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والتغييرهنا  دورا ملموسا في أظهار المنتج الصناعي  ضافةوآليات الحذف واإل ساليبوعلى الرغم من كل األ

اال أن الضاغط الوظيفي يشكل قيدا كبيرا على المصمم وتحقيق فكرته  ،وافق وتحقيق الوظيفة المصنع من أجلهبشكل يت

الشكل العام للعديد من المنتجات أو  المطبخية دواتوهذا ما يتحقق في األ ،ورؤيته في تشكيل المنتج من خال  التكرار

ومتنوعة الوظيفة  كشكا مختلفة من األ أجهزةه من أدواتومثا  على ذلك الشكل العام ألثاث المطبخ و ،الصناعية

كالمايكرويف والثالجة وتعد من المحددات التي تفرض قيودا وكشروطا على المصمم في هيئة البنية التصميمية وتحدد أحيانا 

فضال عن  ،ية لدى المصممإدراكوالتعديل مما تتطلب تلك المعالجات قدرات تصميمية  ضافةقدرته في عمليات الحذف واإل

أذ أن لكل مادة من المواد دالالتها وتقنياتها وخصا صها التي يعبر بها المصمم ،طبيعة الخامة المصنعة منها المنتج الصناعي

"تختلف المعالجات الشكلية لكل مادة عن غيرها التي تنتج مع الملمس الخارجي للسطوح والتي إذ  عن مايدور في فكره

 (. 10ص،2011،)سامر جاسم حلو يتعامل معها المصمم الصناعي

 

  :الالمألوف الشكلي

ورؤى تصميمية غير  أساليبيلجأ المصمم المحترف المتمكن من المعرفة بالخرو  عن التفكير التقليدي باعتماده 

تقليدي فالتفكير ال ،مألوفة يمنح المنتج تجدد ال مألوف على المتلقي ولكن بشروط وآليات يجذب المتلقي ويتفاعل معه ويتقبله

واالنفتاح في تقديم منتج صناعي خار   درا يمنحنا نتا ج تقليدية بينما التفكير خار  المألوف يمنح المصمم القدرة واإل

المخالفة للسا د المتعارف عليه وغالبا ما  سبابالتي تستحضر األ ساليبالمألوف وهو ما يسعى اليه المصمم في انتقاء األ

 CHRistpherجدة وانفتاحا وقبوال على مستوى المعطيات الذاتية والموضوعية ) أكثرتا ج نإلى  ا في التوصلعإبداتشكل 

Norris،2009،p.119  .) 

 على أكشكااليضيف أو  التقليدية في التصميم بل يقحم كشكا األأو  الخرو  عن المألوفإلى  يعمد المصمم آخر وبمعنى

قين في التلقي والتعاطي مع المنتج ليثير بذلك انتباههم واالستئثار المنتج خار  عن السياق التي اعتاد عليها جمهور المتل

الفكر الخيالي في التصميم مثا  على ذلك محضرة القهوة التي استخدم فيها إلى  أقرب أسلوببالنصيب االكبر من االهتمام وب

 .و يشكل غير مألوفالمصمم كشكل غير مألوف بالنسبة للمتلقي كما في الشكل التالي الذي يوضح محضرة كابتشين

 

 

 ( يوضح محضرة قهوة بشكل غير مألوف للمتلقي3شكل رقم )

M&vet=1&docid=Y6abw08f3aNr2M 

 

الموازنة بين مهارة االبتكار والبديهيات التصميمية إلى  فكل كشيء في التصميم قابل للتجديد واالبتكار والحاجة

حداثة تمنح المنتجات الصناعية كيانها  أكثرتاح على مفردات تصميمية استثنا ية متفردة كحافز ووسيلة للتغير واالنف أساليبب

تحررا عن  أكثر أسلوبالوظيفي والجمالي للمنتج الصناعي ب داءالمادي وتجددها وحيويتها وتنوعها تتناسب وتتناغم مع األ

  .السياق التقليدي للتصميم
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 :المبحث الثاني

 . لتقنيالتنوع  الشكلي من خالل المتغير ا 

 إعادةن فكرة التنوع الشكلي في المنتج الصناعي تخضع العتبارات كثيرة ومتعددة تسهم أجمعها في تشكيل وإ 

تصميم وتجديد المنتج الصناعي ليظهر في النتيجة منتجا يتلقى القبو  والرضا من المتلقي والتعاطي معه بإيجابية مما 

عا  من المعرفة والتجدد الفكري والخرو  عن السياق التقليدي ليجذب  وفهم مستوى إدرا يتطلب األمر من المصمم سعة 

فالتقنية  ،اعتماد أحدث التقنيات التي ترتبط بشكل عام بالفن والفعل التصميمي والصناعةإلى  والحاجة ،المتلقي ويثير انتباهه

لتنظيم االجتماعي التي تتجسد في هي مخزون المعرفة المتاحة لمجتمع ما في لحظة معينة في مجا  الفنون الصناعية وا

 (. 43ص ،2002،والمؤسسات )بال  النجار فرادة عند األداريية واإلنتاجاإل ساليبالسلع واأل

 وتنوعات جديدة أكشكاالالتطورات التقنية الحديثة وتأثيراتها المتنوعة بشكل كبير على الهيئات التصميمية  أضافتلقد 

وتحقيق االنسجام بين القيم  بداعمستويات من االبتكار واإل أعلىإلى  رتقاء بهااالإلى  وسعت ،في المنتجات الصناعية

ضرورة  أكثرفقد كشهد التصميم تطورا متميزا وخاصة بعد انبعاث الثورة الصناعية لتغدو التقنية  ،الجمالية مع القيم الوظيفية

لتصميم لتجسيد الفكرة التصميمة للمنتج الصناعي للمنتج النها ي وحيث تمتز  الوظيفة بالجما  ويتبع الشكل الوظيفة في ا

 (.198ص،2008 ،اياد حسين عبد هللا،)الحسيني

ن التقنية تمثل بشكل عام الطريقة المنهجية في التعامل مع الخامات والمواد البتكار منتج من خال  استخدام إ

وهدفها غاية واحدة وهي تطوير المنتج وتنوع وسا له  ،مخرجاتإلى  وتوظيف خليط من المدخالت وتحويلها بطريقة تقنية

(. وهو ما تشهده مجتمعاتنا الحالية من تطور تقني له دور مؤثر 53ص،1983،فيه )ابراهيم مذكور نسانوتحديد دور اإل

العالية توافر المهارات التصميمية والتقنية إلى  ضمن اطر متنوعة وبطريقة متسارعة وهذا يعود ،ومهم في المشهد الحياتي

ت تحقق أصبححتى  بداعوالتركيب والجودة والتشغيل وبشكل منحت التقنية مجاال واسعا لإل نتا من القدرة التصميمية لإل

"تجسد صفة الفعل  ىآخر إلى ية ترجمته بشكل مادي ومتحو  ومتجدد من حالةإمكانوما يعد خياال ب ،خيا  المصمم

تمتد لتال م حاله أو  ،لمتطلبات تساير الحا  الوظيفي والجمالي والتعبيريلجعله مواكبا  فكارالتطوري القا م على األ

اسعد  ،ية المستمرة ") العزاوينسانات التطويرية والتغيرات والتي تتفاعل مع تطور الحاجات اإلضافالمستقبلي عبر اإل

 (. 49ص،2019 ،مطر خليل

ه الوعــي االجتماعي والطبقي باتجاه عالم آثاراوز في وبذلك تشكل التقنية  نوع جديد من الوعي الكوني ، الذي يتجــ

جديد مبدع ومؤسس على مبادئ علمية سليمة تمثلـت بعصر التكنولوجيـــا والمعلومات و رفع كشــعار التنوع و السرعة 

نمط التكوين فبعد ان كانت تركيبتها تتحدد ب ،وعلى سبيل المثا : المسجالت .واالبتكار كبديل للتكرار والنمطية الثابتة

ية إمكانت اليوم ذات تراكيب هيكلية متنوعة تتناسب وأصبح( 4كما في الشكل رقم ) داءالوظيفي وانصياعها لطبيعة األ

ي كما في الشكل نسانت احجامها صغيرة األحجام و بشكل يتجاوز احيانا اعتبارات المقياس اإلأصبحو ،وحجم التطور التقني

 (5رقم )

 

                   ة في تغيير شكل وحجم المنتجات( دور التقني4شكل )

 ( دور التقنية في تغير شكل وحجم المنتجات5شكل )

ww.google.com/imgres?imgurl=https://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/th 

 

ت المنتجات أصبحو ،ل من ان تنمو وتتطور بشكل جذريذ مكن التطور التقني المصمم والعملية التصميمية ككإ

 .ذات الوظا ف الجديدة عناصر روتينية في حياتنا اليومية
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ترى الباحثة مما سبق أن القفزات التقنية المتسارعة في مجا  الوسا ل والخامات والطاقات غيرت وبشكل كبير نمط 

يمتلك  أصبحمما سبق و أكثرالتجديد إلى  مياال أصبحلك المتلقي ن المستهأفضال عن  ،مزايا جديدة إليها أضافتبل  ،الحياة

 .ايجابية مع المنتج الصناعي بما يقدمه له من مزايا االستخدام أكثرالذا قة للتعامل واالختيار والتعاطي بإيجابية 

 

 :النظري طاراإلمؤشرات 

ت بفعل أتسمالتصميمية والمتغبرات التي المطبخية( وفق انظمتها  األجهزةتتنوع وتتغير المنتجات الصناعية )  -1

مما جعل ضرورة التنوع تعد فعال تصميميا  ،ها وحجومها ووظا فها وآلية عملهاأكشكالت في أثرالتطورات التقنية التي 

 .كشرطيا تعرضه الفكرة وتأسس نظامها

اء عملية التفكير من خال  يقوم بها المصمم اثن ،ضافةتشذيب بوساطة الحذف واإلإلى  فكرة تصميمية تحتا أي  ان -2

والتي تعد من اهم التنوعات في المنتج الصناعي  ،الخ---اللون  ،الحجم ،ونوع الخامة ،التقنية،تفصيالت وتنوعات الشكل

 .وهي حقا ق كامنة ذات ديناميكية متحركة ومتنوعة بتنوع نظام المنتج الصناعي

ذب انتباهه تعد المعيار الحاسم لنجاح مبدا التوازن والذي يضم في ذاته غير المألوفة والتي تثير المتلقي وتج كشكا ان األ  -3

  .اكبر قدر ممكن من التنوع واتساع المدى في العناصر المتعارضة في الحقل البصري للمنتج الصناعي

لى مهارات ها عاجآخر والتصاميم غير المألوفة والتي تعتمد في فكارالتقنية الحديثة افرزت العديد والجديد من األ -4

يته في توظيف المؤثرات والتقنيات الحديثة على المنتج  بأنساق واستعارات غير إمكانالمصمم الفنية والتصميمية وقدراته و

مبتكرة في كشكلها وطريقة تقديمها وعرضها التصميمي  مما حولها  إلى أكشكا  القديمة كشكا مألوفة يتم صياغتها وتحويل األ

 .واقع التنافس والتداو إلى  واالبتكار عالم تحقيق الخيا  بداعي والوظيفي واإلالمصمم عالم للتميز الشكل

المطبخية  احدى المجاالت التي اسست  األجهزةالتصاميم الصناعية وخصوصا منتجات   نتا تعد العمليات التصميمية إل -5

أدى إلى ية المعاصرة ونسانلمتطلبات اإلبشكل مباكشر لتطوير وتنوع ا أسهمتطوراتها بفعل معطيات المتغيرات التقنية مما 

 .زيادة التفاعل في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار
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 .أوأل: منهجية البحث

كشف إلى  للوصو  اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في تحليل العينة ) دراسة البحث ( بوصفه المنهج المال م 

 .علمي دقيق وتحليل المعلومات التي تم تجميعها من مجتمع البحث أسلوبشخيصها بالظاهرة المبحوثة وت

 

 .ثانيأ: مجتمع البحث

ين أنموذج( وتم اختيار   Kenwood Corporationالمطبخ لشركة كينوود اليابانية )  أجهزةتضمن مجتمع البحث 

 (.2021-2020المطبخ للسنوات ) أجهزةمن 

 

 .ثالثا: عينة البحث 

لباحثة باختيار عينة غير احتمالية حصصيه ) عينة قصدية ( من مجتمع البحث وتم اختيار النماذ  التي تخدم قامت ا

 .ينأنموذجتحقيقها والبالغ عددها  إلى  اهداف الدراسة واالقرب

 

 البحث  أداةرابعا:  

 ،النظري طاراإل ور تناولهالغرض الوصو  ألهداف البحث تم استخدام استمارة تحديد محاور التحليل وتضمنت محا

خالصة ألدبيات التخصص وكشملت  النظري من مؤكشرات تمثل طاراإلما تمخض عنه إلى  استندت الباحثة في تصميمهاإذ 

 هدفه محاور متعددة ذات تفاصيل تفي بمتطلبات البحث وتسهم في تحقيق

 

  ماكينة اسببريسو وكابتشينو  (1رقم ) أنموذج تحليل 
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 :المطبخ أدواتالتنوع الشكلي في  -1

تصميمي يحقق قيم جمالية تصميمه  إنشاء إيجاداعتمد المصمم  مبدا التنوع وعده ضرورة من الضروريات المهمة ب

الوظيفي والجمالي  ق الهدفيه تحقيإمكانفاعل في تحقيق الروا  المطلوب فالتنوع الشكلي يخدم العملية التصميمة و أثرذات 

كشكا  أو وما يحدث من تنوع باستخدام األ كما يرتبط التنوع الشكلي بهدفيه التصميم ألنه وسيله من وسا ل العملية التصميمية

المنطقي في التصميم فالعمل  ساسخطه تنظيميه كشامله تكون بمثابه األ التعدد بالقيم اللونية والتنوع في الحجم والشكل ضمن

ن يضمن هذه الوحدة تنويعا أه المتلقي ويجب ان يمتلك وحده لكنه يجب آثارقادرا على  ن يمتلك تحدياأميمي يجب التص

 وفعا  في التصميم فهو احد الوسا ل التي تعطي للتصميم أساسنرى التنوع كعامل إذ  في كل عمل فني فالتنوع ضروري

المتلقي  ن خالله يمكن ان يحقق انتقاالت بصريا لدىالذي يتركه والدور الذي م ثرحضور وحيوية تأتي من األ

 إنشاءالتنوع الشكلي في ) الجاذبية وهنا يكمن دور أحداثتستحصل بالفعالية التي يمتلكها التصميم في سحب االنتباه و

تبعث الملل  يقضي على الرتابة في التصميم ألنها ( والتنوعىآخر ملمسيه وتنوعاتأو  اتجاهيهأو  حجميهأو  عالقات لونيه
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لمسايره رغباته في التغير المستمر فينوع من االستخدامات التقنية التي  التنوع الشكليإلى  في نفس المتلقي فيحتكم  المصمم

عمل تصميمي ينبغي ان يحمل الصفة الجمالية والتشويق باعتبارها من أي  وسحب انتباهه ان ه المتلقيثارتكون مصدر آل

 .الوسا ل

ه عمليه التنوع للعناصر واكشتغاالها على مبدأ الحذف آثارلعملية االتصالية ويأتي تحقيقها من المهمة لتحقيق ا

ه  وتضمن أجزاءالحالي هو ذات تنوع كشكلي ووظيفي من ناحية تنوع وتعداد  نموذ والالما لوف الشكلي  واأل ضافةواإل

ومكان نزو  االسبريسو والكابتشينو  آخر ن قدحالشكل مجموعه من المكمالت مثل بد  االقدح الواحد استحدث المصمم مكا

ألنها ساعدت ربة البيت في تسهيل  دواتحينما صمم هذه األ أبدعوالمصمم في التصميم  ضافةاإل أسلوبإلى  لجا أيضا

 .عملية كسب الوقت  حيث توفر عليها الوقت والجهد في ان واحد وحقق كشكال جماليا متميزا

  :يةدائته األالمتغير التقني وفاعلي -2 

من خال  التحو  الشكلي من حيث توظيف   نموذ ها المتنوعة والمتعددة  في األأساليبالحديثة ب ت التقنيةأتسم

تأسس الشكل االظهاري على وفق إذ  ،الوظا ف جديدة الذي احدث اتساقا متجانسا في تجميع وتنوع متجانس موحد إضافةو

اصره البنا ية من كشكل ولون وملمس ليبرز بشكل جديد تتجاوز حاجز األنماط ت بالبساطة والتناسق في عنأتسمتصاميم 

القديمة وهي تقنية تنفرد  نظمةتشغيل جديدة تتجاوز األ أنظمة نموذ تميز األإذ  ،في االستخدامية سلوبالمألوفة من حيث األ

التوزيع  أسلوببمزية جديدة وهي  نموذ وتميز األ،تقنية تتفرد بها عن غيرها في الجوانب الوظيفية أساليببها الماكنة وب

الجودة  نموذ لألأضاف  مما ،ضبط يدوي لتوفير المقدارإلى  يقوم باستالم المادة وبالكمية المضبوطه وال تحتا إذ  ،التلقا ي

ريد تم تجإذ  االختزا  أسلوبتقليل حجم ووزن الماكنة من خال  استخدامه إلى  أيضاواالستخدام عمد المصمم  داءفي األ

الهندسية من دوا ر ومنحنيات في بناء كشكله العام ال ضفاء البساطة  كشكا الكثير من مفرداته التصميمية باستخدام األ

ه الوظيفي النفعي وبطريقة مريحة وان مجموع المعطيات الجديدة التي تولدت عبر التراكمات أدا االستخدامية ومخرجات 

التنوع والتغير والتطوير إلى  أدت  التجارب والتطبيقات التصميمة والتي المعرفية والعلمية والتي استخلصت من خال

 ،الحجم ،الشكل ،التصميمية في اختيار المادة ساليبت بطرح خيارات متعددة في األأسهمية ونتاجوالتجديد في التقنيات اإل

وحققت  نموذ مصمم بتوظيفها في األتصميمية متنوعة ومتجددة والتي قام ال أكشكا  إنتا والتي تساعد المصمم على  ،اللون

من خال  كفاءة الدور الوظيفي وتلبية الحاجات من  نموذ ي بفعل التنوع الشكلي في األدا دورا وظيفيا على المستوى األ

 .جمالي متميز أسلوبوب نموذ األ أجزاءخال  استنباط المصمم لدور كل جزء من 
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 .المطبخ أدواتالتنوع الشكلي في  -1

متعدد  كشكا توظيف العناصر التصميمية للشكل العام من خال  احتوا ها مجموعة من األإلى  عمد المصمم

مطحنة  ،عصارة مستمرة،عصارة يدوية للحمضيات،خالط،لتر  3يدوية يحتوي وعاء كبير بسعة  أداةاالستخدامات وهو 

جديدة من  أساليبواتخذ الشكل العام سمة  التنوع واستخدم المصمم  ،مضرب معدني مزدو  الغرض ،عجن أداة ،متعددة

الشكل بالبساطة عبر مجموع  أتسمثرم متنوعة و أدواتمن قطاعات و نموذ في الشكل العام لأل ضافةخال  الحذف واإل

ببساطه الشكل فكانت  نموذ تميزت الهيئة في هذا األ ،مالي متناسقحجم حيث تمتعت بمظهر ج ،ملمس،العالقات من لون

ذات حركه انسيابيه ومرونة نسبيتين من خال  فاعليه الخطوط ذات االنحناءات البسيطة التي كونت السطح الخارجي 

ايحاء بالثبات   نموذ من خال  هيكلها العام الشكل الهندسي الدا ري والخطوط االنسيابية مما اعطى لشكل األ نموذ لأل

وفق العالقات الكلية  نظمةها التصميمية وفق عالقات مدروسة حيث ان استخدام األأجزاءواالستمرارية نتيجة ترتيب 

الذي   نموذ واللونية في هذا المنتج اكدت االستثمار المناسب للفكرة التصميمية من خال  استخدام اللون الرصاصي لأل

 ،واالستقرار ،جمالي على مستوى الشكل والوظيفة ا خرإ إلى أدتجمالية  إضافء واعطى كشعورا بالراحة واالسترخا

التصميم  أجزاءوالترابط بين  نموذ وبهذا يكون النظام التصميمي المبني وفق العالقات الشكلية واللونية متحقق وفق هذا األ

ها ساعدت ربة البيت في تسهيل عملية الطعام الخالط ألن إضافةب  نموذ حينما صمم هذه األ أبدعو المصمم  ،في هذا المنتج

 أكشكا ان التنوع في  ،المطبخ هي على درجه عالية من التخصص أجهزةحيث توفر عليها الوقت والجهد ان ،والقيام بمهامها

ماليا ية سهلت على ربة البيت الوقت والجهد بالقيام بواجباتها البيتية وكذلك حقق كشكال جدا وتقنيتاها األالمطبخ  أجهزة

 .متميزا

 . يةدائالمتغير التقني وفاعليته األ -2 

بسيط دون تعقيد  أسلوبالتقني الهندسي عبر توظيف عناصر تم اختيارها ب سلوبالمصمم في استخدام األ أبدع

 نموذ األ أجزاءالالمألوف وان الدور التقني واضح من خال  تأثيرها في جميع إلى  وبرؤية بصرية واضحة المعالم وقريب

الندما  مما عزز ا أيضاالدا رية الهندسية والمستطيلة وجاءت متال مة مع الداخل  كشكا بدأ من الهيئة العامة والذي تمثل األ

ية المتنوعة والمتغيرة نسانوالتناسق نتيجة التطورات العلمية والعملية المادية في النظام العام ليلبي رغبة الفرد والحاجات اإل

تقني ذكي من خال  تقسيمات محضر الطعام  المزدو   أسلوبوحقق المصمم  ،مما يحقق النفعية عبر الزمان والمكان

وتنوعاتها االستخدامية من خلط وثرم وعصر والتعدد الوظيفي واستخدام الطاقة التشغيلية المتعددة الدورات ويوفر نظام 

تيح للمستخدم اختيار السرعة المناسبة المحر  المزدو  ويعمل بسرعات مختلفة ومجهز بخاصية سرعة النبض مما ي

 ،لتحضير الطعام ويتضمن مضرب معدني مع قرص التقشير وعصارة العصير وكشفرة سكين مصنوعة من الستانلس ستيل

الجديدة التي جاءت عبر تغيرات وتحوالت وتطورات في مفردات المهام التكنولوجية والتقنية الحديثة  ساليبلذا تعد هذه األ

ي الشكلي والتي تتسم بالتغير دراكوالتي تعمل على تحو  في المستوى اإل داءتغيرات في التوظيف واألمن استحداث 

المستمر والتطور الحاصل في مجموع القيم االجتماعية واالقتصادية والتداولية  وفقا للقيم التسويقية  والتي حفزت المصمم 

المطبخ بشكل خاص نابع  أدواتفي في المنتجات الصناعية بشكل عام والوظي داءن األأ  ،في استغالله للقيم العصرية الحالية

ت المنتجات الصناعية اليوم تدخل كافة مجاالت أصبحمن حاجة المستخدم في الحصو  على اكشباع لهذه الحاجات حيث 

ام منتج واحد على استخدإلى  العصر الحالي لم يعد قادرا على انجاز ابسط مهامه من دون اللجوء إنسانية ونسانالحياة اإل

 .األقل

 

 :نتائج البحث

 التصميمية كشكا التنوع الشكلي بشفافية عالية من خال  قدرة المصمم على التنويع في األ أتسم -1

المكمالت التي  اظهرت جمالية في الشكل لخارجي مع مجموع خيارات متنوعة  كشكا ين من خال  التنوع في األنموذجلأل  

        .في االستخدام للمستخدم 

وساهمت  اليةالمطبخية وبنسبة ع األجهزةالمستخدمة في تصميم  كشكا في هيئات األ ضافةالحذف واإل ألية استخدمت -2

 .في إظهار الناحية الوظيفية والجمالية ضافةاإل

ة الشكلية بفعل المتغيرات ت بالحداثأتسمت التصاميم الموجودة بالغرابة وبالسياقات البعيدة عن النمطية التقليدية أتسم -3

 .واالستخدامية داءالتقنية الحديثة التي قدمت مستوى عالي من األ
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 ،ت بشكل كبير على الهيئات التصميميةأثرات كشكلية متنوعة إضافقدمت التطورات التقنية وتأثيراتها المتنوعة -4

 ،مع القيم الوظيفية النسجام بين القيم الجماليةوتحقيق ا بداعمستويات من االبتكار واإل أعلىإلى  االرتقاء بهاإلى  وسعت

العمل  الوظيفي وكذلك بآلية داءمن فاعلية األ أدتجديدة ز أنظمة إضافةوحقق التطور التقني والتكنولوجي الحديث 

ومجموع  تلك الميزات تلبي احتياجات المستخدمين  ،والتشغيل الذكية عن طريق ميزات وخصا ص كشكلية في هيئاتها

 .المنتجات على القدرة على التفاعل معهم وتساعد

 

 :االستنتاجات

 ه في الجانبأثرالمطبخية  األجهزةان الستخدام العالقات والتنوعات الشكلية واللونية  وانواع الخطوط في هيئة  -1

 التي تكون عنصر جذب لدى المتلقي. الجمالي حيث يعطي كشعورا بالحركة وبالقيم الجمالية

صفة  إعطاءإلى  المطبخية الحديثة األجهزةفي تصاميم  ضافةعناصر من خط ولون وحجم والحذف واإليساهم توظيف ال -2

 الهندسية من خال  التقليل من حدة الكتل مع مراعاة الضاغط الوظيفي.  كشكا مختلفة لأل

تصاميم بما يتوافق مع المطبخية بالمتغيرات التقنية وانعكاساتها على ال دواتارتبطت تصاميم المنتجات الصناعية لأل -3

 .الشكلية والوظيفية لها ضمن معطيات العصر الجديد وما يؤو  عليه مستقبال نظمةاأل

المطبخ وحده للشكل ونقطه جذب بصري  لدى المتلقي من خال   أدواتفي تصميم  كشكا يشكل  التنوع واالنسجام في األ -4

العمل والتشغيل الذكية عن طريق  الوظيفي وكذلك بآلية داءاأل وآليات االظهار ويزيد من فاعلية داءخيارات التحكم واأل

 ميزات وخصا ص كشكلية في هيئاتها.

 

 :التوصيات

  األجهزة أجزاءتوصي الباحثة بضرورة ان يكون هنالك تقارب وتكامل وتنوع كشكلي ووظيفي في 

قسم التصميم وتعريفهم بمواضيع وضرورة تنمية مهارات الطالب في  خرىالمطبخية بحيث تكون الواحدة مكملة لأل

 .المتنوعة في التصميم الصناعي األجهزةالتنوعات الشكلية في 

 

 :المقترحات 

اء الجانب العلمي والمتغير أثردراسة مدى تأثير التنوع الشكلي الوظيفي على جذب االنتباه وكشد المتلقي والتوجه نحو  -1

 حقق المزاوجة العلمية والعملية في هكذا مجا المطبخية وبما ي دواتالتقني في مجا  تصميم األ

المطبخية من قبل ذوي االختصاص في الحقل الصناعي ودور هذه المتغيرات على  دواتدراسة المتغيرات التقنية في األ -2

 .وماهية تأثيراتها على المتلقي التصاميم وانعكاساتها على المستويات الوظيفية والجمالية
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Abstract 

The current research aims to evaluate the knowledge of a sample of primary school teachers 

from different disciplines in The City of Baghdad, where the size of the random research 

sample (50 teachers) distributed on both sides of al-Karkh and Al-Rasafa, About safety 

measures and first aid and their role in implementing those measures and carrying out first 

aid for students in the event of accidents within the school environment and then arranging 

the transfer of the injured person to the nearest hospital within the geographical area of the 

school, The aim of the research was also to evaluate that knowledge by making 

recommendations and suggestions.     

The descriptive analytical method of the research sample vocabulary was adopted using the 

resolution tool that set its questions to achieve the above-mentioned research objectives. 

Hence the scheduling and presentation of research data and the adoption of the percentage 

as a statistical means of research and then presenting the findings and conclusions followed 

by a review of the most important recommendations and proposals that may contribute to 

raising the efficiency and role of primary school teachers in the field of health, safety and 

accident prevention, as well as early detection of infection swells among pupils, Finally, the 

research was appendixed to the most important sources used, which were used to record 

search information. 

Key words: Assessment, Evaluation, First Aid, Primary School, School Health, Preventive 

Medicine. 
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معارف عينة من معلمي المرحلة االبتدائية حول إجراءات السالمة واإلسعاف األّولي في تقييم وتقويم 

 بيئة المدرسة )دراسة ميدانية(

 
 عاتكة فخري خير هللا 

العراق ،الجامعة التقنية الوسطى ،د   

 
 

 الملخص

التخّصصات في مدينة بغداد يهدف البحث الحالي إلى تقييم معارف عينة عشوائية من معلمي المرحلة االبتدائية من مختلف  

معلم ومعلمة( موّزعين على جانبي الكرخ والرصافة، حول إجراءات السالمة واإلسعاف األولي ودورهم في  50قوامها )

تنفيذ تلك اإلجراءات والقيام باإلسعاف األولي للتالميذ في حال وقوع الحوادث داخل بيئة المدرسة ومن ثم ترتيب نقل التلميذ 

أقرب مستشفى ضمن الرقعة الجغرافية للمدرسة، كما هدف البحث إلى تقويم تلك المعارف من خالل تقديم المصاب إلى 

 .التوصيات والمقترحات

تّم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لمفردات عينة البحث باستخدام أداة االستبانة التي وضعت أسئلتها لتحقّق أهداف البحث 

بيانات البحث واعتماد النسبة المئوية كوسيلة احصائية في البحث ثم عرض النتائج  آنفة الذكر، ومن ثم جدولة وعرض

واالستنتاجات يليها استعراض ألهم التوصيات والمقترحات التي قد تساهم في رفع كفاءة ودور معلمي المرحلة االبتدائية في 

انتشار العدوى بين التالميذ، وأخيراً تّم مجال الصحة والسالمة والوقاية من الحوادث فضال عن الكشف المبكر لحاالت 

 تذييل البحث بأهم المصادر المستخدمة والتي تم االستفادة منها في ترصين معلومات البحث.

الصحة المدرسية، الطب الوقائي، الصحة  التقييم، التقويم، اإلسعاف األولي، المرحلة االبتدائية، :الكلمات المفتاحية

 .المدرسية

 

 المقدمة:

ساعات يوميا يتلقى خاللها مختلف المعارف التعليمية العلمية  8 – 5التالميذ في المدرسة وقتا يمتد بين  يقضي

ى، إّن وجود الطفل داخل المدرسة آخر واألخالقية والسلوكية، فالمدرسة بيئة رديفة لبيئة األسرة من جهة وللمجتمع من جهة

على سالمته، تلك المتطلبات ما هو مرتبط ببيئة المدرسة وخلوها من  ولساعات طويلة يوميا يتطلّب تأمين وحماية للحفاظ

مسببات وقوع الحوادث السيما ونحن نعي ما تحمله مرحلة الطفولة ومرحلة التعليم االبتدائي من نشاط وسرعة الحركة 

السن وقلة الخبرة؛ لذلك  والرغبة في االكتشاف والتقليد الذي قد يخلو أحيانا كثيرة من ادراك التلميذ للمخاطر بسبب صغر

في مثل هذا العمر إلى مراقبة ومتابعة وتوجيه مستمر، كما يتطلب التهيؤ الكامل لمواجهة أي حادث طارئ  طفاليحتاج األ

من قبل المعلمين والمشرفين على التالميذ خالل يومهم الدراسي من خالل ما يمتلكه المعلمين من معلومات علمية وعملية 

المبكر  واإلسعاف تمكنهم من سرعة التدخل لمنع حدوث المضاعفات ولحين الوصول إلى المستشفى، وال بشروط التدّخل 

تقتصر أهمية تزويد المالكات التعليمية بقواعد اإلسعاف األولي للحاالت الطارئة وإنّما تمتد لتشمل خطوات الكشف المبكر 

وجيه على ممارسة التالميذ للعادات الصحية وااللتزام بشروط السارية والمعدية باإلشراف والت مراضوالحد من انتشار األ

النظافة والتباعد الجسدي في حال وجود أي مرض معدي كـ االنفلونزا الوبائية وكورونا، التهاب الكبد الفيروسي وغيرها 

ع السيما في الوضع التي تتطلب حرصا كبيراً لمنع انتشارها وتحّولها إلى وباء، مّما تقدم وألهمية الموضو مراضمن األ

داخل المدارس  طفالالراهن ونحن نواجه وباء عالمي وتحدي كبير يتطلّب منّا جهداً استثنائيا لحماية أنفسنا وحماية األ

السيما عند عودة الحياة الدراسية، فقد ارتأت الباحثة اختيار موضوع البحث الموسوم بـ تقييم وتقويم معارف عينة من 

ائية حول إجراءات السالمة واإلسعاف األولي في بيئة المدرسة )دراسة ميدانية(؛ إذ هدف البحث إلى معلمي المرحلة االبتد

إجراء تقييم أولي لمعارف عينة من المعلمين حول اإلجراءات الصحية واإلسعاف األولي التي يمتلكونها ومن ثم إجراء 

مواجهة مع وباء كورونا إلى جانب اإلسعاف األولي. تقويم وتعديل وتحديث لتلك المعلومات تتناسب ومتطلبات مرحلة ال

)مشكلة البحث وأهميّته، أهداف البحث المفاهيم والمصطلحات( فيما تناول الجانب  تضمن البحث جانبين األول نظري تناول

 الميداني )منهجية وعينة وأدوات البحث، عرض النتائج واالستنتاجات، التوصيات والمقترحات، المصادر(.
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 (نب النظري: )مشكلة البحث وأهميته، أهداف البحث المفاهيم والمصطلحاتالجا

 مشكلة البحث وأهميته: 

ترتبط مشكلة البحث بما يمتلكه عينة البحث من معلمي المرحلة االبتدائية من معارف تخصُّ اإلسعاف األولي 

والمؤشرات األولية للمرض ومصدر تلك المعرفة، فال يخفى على أحد تعدد مصادر المعرفة فمنها ما هو رصين كالكتب 

مية، ومنها ما هو ضعيف قد يختلط فيه الصائب مع الخرافة واألبحاث والدورات وورش العمل المعتمدة من قبل جهات أكادي

وربما الدجل السيما ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل االجتماعي، وعليه سنحاول في بحثنا إجراء تقييم أولي لكمية ونوعية 

تطوير وترصين تلك ومصدر المعرفة التي يمتلكها معلمي المرحلة االبتدائية بغية الوصول إلى وضع خطة تقويمية لغرض 

المعرفة من خالل تقديم بعص التوصيات إلى الجهات الرسمية لتبنيها وبعض المقترحات التي تقدّم بشكل مباشر إلى 

المعلمين ومدراء المدارس كنوع من التثقيف والتوعية الصحية التي تنعكس بدورها على الواقع المدرسي واألسري وحتى 

 حماية التالميذ ونشر الوعي الصحي في عموم المجتمع. أجلمية البحث والسعي من المجتمعي، مّما سبق تظهر لنا أه

 

 أهداف البحث:

إّن الهدف النهائي للبحث الحالي والبحوث المثيلة هو نشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر واإلسعاف األولي للحد من 

من خالل ما ترمي اليه البحوث من اهداف ثانوية، حدوث المضاعفات وشيوع حالة الكفاية الصحية لألفراد وعموم المجتمع 

 اذ يمكن للقارئ الكريم من خالل عنوان وهدف البحث العام استقراء اهداف البحث الثانوية وبما يلي:

: تقييم ما يمتلكه المعلمين من معارف تخص اإلسعاف األولي ومظاهر المرض األولية من خالل المالحظة الهدف االول -

 ميذ.اليومية للتال

 : التعّرف على طبيعة ونوعية ومصدر المعلومات التي يمتلكها المعلمين.الهدف الثاني -

 : معرفة اإلمكانيات المتوافرة داخل المدرسة والتي تخصُّ إجراءات الصحة والسالمة واإلسعاف األولي.الهدف الثالث -

 

 المفاهيم والمصطلحات:

 : Assessmentالتقييم -

 : في اللغة هو تثمين الشيء. التقييم 

يعني بأنّه إصدار حكم باستخدام محكمات لغرض ما على قيمة األفكار، األعمال، الحلول لتقدير  Bloom: عند بلوم والتقييم

ً عملية تفسير المعلومات وإصدار أحكام عليها، وأّن بيانات التقييم  مدى كفاية األشياء ودقتها وفاعليتها، والتقييم يعني أيضا

رديئة بل إنّها ببساطة تعكس ما يجري في الواقع، وتصبح تلك المعلومات ذات معنى أو  في ذاتها ال يحكم عليها بأنّها جيدة

 ,Mohammed A, M, D, 2012)().2012دياب، )حين نقرر فحسب إنّها تعكس شيئاً نفهمه ونقيمه 

 عليها.على أنّه عملية تفسير المعلومات وإصدار الحكم  ويعرف التقييم:

 :Evaluationالتقويم -

 في اللغة يعني قوم الشيء؛ أي صّححه وأزال عنه العوج. التقويم: 

ضعف ومن عوامل أو  الجماعات لمعرفة ما يتضّمنه أي عمل من األعمال من نقاط قوةأو  : عملية يقوم بها األفرادوالتقويم

 النجاح والفشل في تحقيق غاياته المنشودة على أحسن وجه ممكن.

للتقويم: بأنّه ينير لنا الطريق وبدونه ال نستطيع معرفة مدى التقدّم الذي أحرزناه، كما ال نستطيع  آخر ويشير تعريف

معرفة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه أي عمل وفي النهاية بدونه ال نستطيع العمل، وعليه فإّن التقويم هو ليس فقط 

ً للواقع بل هو معرفة وتحديد  جوانب الخلل والضعف والعيوب والعمل على عالجها، والتقويم ال يكتفي بتحديد تشخيصا

القصور وإنّما العمل على تالفيها والقضاء عليها والتقدّم، فهو عملية تشخيصية عالجية متكاملة ومستمرة تستخدم في  أوجه

 مختلف العلوم االجتماعية، التربوية، الصحية، النفسية، االقتصادية. 

في مجال الصحة العامة هو عملية قياس ومقارنة وتهتم بصفة خاصة بقياس فاعلية البرنامج وكفاية الطرق  والتقويم

والوسائل المستخدمة فيه فهي تقييس النتائج التي تحققت كما تعطي اإلرشاد لسير البرنامج، وهناك نوعان من التقويم األول 

 تقويم سير البرنامج وتقويم نتائجه.
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رة إلى أّن التقييم والتقويم مصطلحان شائعان يستخدمان في جميع فروع العلم وبالنظر إلى تقارب بين والبد من اإلشا

رمزية الغريب، )المصطلحين من حيث اللفظ فقد نجد من يفضل مصطلح التقويم على التقييم كونه اكثر شمولية امثال 

، كوثر حسن كوجاك، 1985سبع أبو لبدة، )م امثالون التقييم على التقويآخر ( بينما فضل1992، فؤاد أبو حطب، 1983

( فيما استخدم البعض االخر مصطلحي التقييم والتقويم بنفس المعنى مثل )رؤوف 1996، محمد زياد حمدان، 1997

 Mohammed A, M, D, 2012;10))(2012:10دياب، )( 1982العاني، 

النظر في أهمية وجدوى تكثيف برامج االرشاد والتثقيف الصحي  إعادةوالتقويم كهدف في سياق البحث الحالي هو 

للمالكات التربوية كونهم مرآة التالميذ لتقليد السلوك الصحي السيما ونحن نعيش ظروف االنتشار المجتمعي لوباء كورونا 

 المستجد.  19كوفيد 

  

 اإلسعاف األولي: -

هو تقديم الرعاية والعناية األولية الفورية المؤقتة للحاالت تشير الدكتورة شيماء عثمان إلى أّن اإلسعاف األولي 

الطارئة والحوادث المفاجئة ومنها )الجروح، الكسور، الحروق، اللسعة الحشرات، ضربة الشمس، أنواع الصدمة....الخ( 

 لحين تقديم الرعاية الطبية المتخصصة، فاإلسعاف األولي ليست عالجا نهائيا ألغلب الحاالت.

 أجلحادث ُمفاجئ، من أو  الُمصاب بمرض نساناإلسعافات األولية بأنها الُمساعدة المبدئية التي تُقدّم لإل وتُعّرف

ه( 1:1432الِحفاظ على حياة الُمصاب ومنع حدوث أي ُمضاعفات إلى أن يصل الفريق الطبي المتخصص )قرنفل،

((Kurunful, A, R,1432;51. 

ً بأّنها الرعاية األولية عند تعرضه لحالة صحية طارئة بشكل  نسانالمؤقتة التي يحصل عليها اإل وتُعرف أيضا

العيادة أو  نقله لمكان المستشفىأو  تقديم الرعاية الُمختصة له أجلإنقاذ حياته إلى حين وصول الطبيب من  أجلُمفاجئ، من 

-Al)م(2013المهيرات، )كسورأو  إغماء،أو  نزيف،أو  ،الطبية، ومن الممكن أن تكون الحالة الطارئة على شكل جروح

Mutairi,S,201 فرٍد في المجتمع، (. ولإلسعاف األولي أهمية اذ يعد يُعد اإللمام بُطرق اإلسعافات األولية ضرورةً لكل

، فمن الممكن أن يتوقف شفاء الشخص الُمصاب على نسانفهي في غاية األهمية خصوصاً في الدقائق األولى من إصابة اإل

وُمختلف الُمنشآت المعرفة التامة  سرعة إسعافه بالطريقة الصحيحة، لذا يجب على جميع العاملين والمنتجين في المصانع

م الذي ينتج بسبب اإلصابة، والعمل على أن يتمّكنوا من الُمساهمة في الحدّ من األل أجلفي قواعد اإلسعافات األولية، من 

من خالل أهداف Wans, A, L, I, 201))م(2015ونس، )منع حدوث أي مضاعفات تهدد حياة الشخص الُمصاب

اإلسعاف األولي والمتمثّلة بما يلي: الحفاظ على الحياة وهو االمر االهم عن طريق الحفاظ على درجة وعي المصاب 

ً كان سببها والحفاظ على درجة حرارة الجسم ضمن المستوى الطبيعي االخأو  واسعاف حاالت النزف تناق والصدمة أيا

والتخفيف من االم المصاب وطمأنته، إّن جميع اإلجراءات السابقة تهدف إلى الحفاظ على الحياة وعدم تدهور الحالة 

 والمساهمة في تعجيل الشفاء.

 

-6المرحلة بانها مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة والتي تمتد بين عمر : يُعبّر المختصون عن هذه المرحلة االبتدائية-

( سنة ويطلق عليها المربون 12-9( سنة والمتأخرة من )9-6سنة يفصلها بعضهم إلى المرحلة المتوسطة ما بين ) 12

لمقاومة والنشاط الزائد، أّما علماء والتربويون المرحلة االبتدائية في التعليم النظامي، فيما يُسميها االباء  مرحلة التمرد وا

الرفقة حيث يبدأ الطفل بتكوين الصداقات بشكل كبير، وفي هذه المرحلة أو  النفس واالجتماع فيطلق عليها مرحلة الرفاق

يتسع عالم الطفل ويبدأ باكتساب المهارات المتنوعة المعرفية، الصحية، الحركية، واالستقاللية ومرونة التفكير، وبناء 

 ((Ibrahim, Abu Qasim2009) 2009جاهات وسلوكيات ايجابية...الخ. )كتاب ألكتروني، ات

 

: تمثّل الصحة المدرسية فرع هام من فروع صحة المجتمع، تهتم بصحة التالميذ والطلبة خصوصا في الصحة المدرسية

، ويشير مفهوم التعزيز الصحي في المجتمع المدرسي عموما، ويمثل االهتمام بها وسيلة فعالة لتعزيز صحة المجتمع ككل

المدارس: إلى عملية تفعيل مجتمع المدرسة لزيادة سيطرتهم على صحتهم وتحسينها للوصول إلى مستوى جيد من الصحة 

يتكيف أو  الجسدية والعقلية واالجتماعية، وأن يكون بإمكان كل طالب ومعلم أن يحدد ويتعرف ويلبي احتياجاته وأن يتغير

محيطة، وبهذا تكون الصحة من مقومات الحياة اليومية وليس هدفا نسعى إليه فقط، لذا فإّن تعزيز الصحة ليست مع البيئة ال

مسؤولية القطاع الطبي فقط بل هو أبعد من ذلك ليصبح نمط الحياة اليومي لإلحساس باكتمال الصحة، وفق البرنامج العالمي 

 الشامل للصحة المدرسية.
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المدرسية هي مجموع ة المفاهيم والمبادئ واالنظمة والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة التالميذ للصحة   آخر وفي تعريف

الصحة المدرسية  والمعلمين وعموم العاملين ضمن اطار

 المجتمع من خالل المدارس. صحة وبالتالي تعزيز

وكتعريف إجرائي خاص بالبحث يمكننا القول بأّن الصحة 

والبرامج التي تخضع لها  المدرسية: هي مجموعة األنشطة

المالكات التعلمية بهدف تفعيل مشاركتهم مع الطلبة في 

تخطيط وتنفيذ و متابعة أنشطة و برامج الصحة المدرسية 

الشاملة عبر رفع مستوى الوعي الصحي و البيئي للطلبة 

والمعلمين ورفع مستوى النظافة الشخصية والعامة في 

ي والتغذوي المدارس فضال عن تحسين الوضع الصح

للطلبة والمعلمين و مراقبتها من خالل مؤشرات الصحة 

 اليومي للتالميذ والمعلمين.  داءالبدنية والنفسية وجودة األ

 

 مصطلحات ذات عالقة بموضوع البحث 

العمر وتقوية الصحة سواء على  إطالةو مراض: هو علم وفن الوقاية من األPreventive Medicine الطب الوقائي 

التغذية، )ذ يرتبط الطب الوقائي على مستوى الفرد بمفهوم الصحة الشخصية بمكوناتها إالمجتمعي، أو  المستوى الفردي

وكذلك الكشف  مراضالنظافة، الرياضة.. الخ( مضافا لها استعمال المركبات الحيوية كاللقاحات واالمصال للوقاية من األ

بكر للحاالت المرضية قبل ان تحدث مضاعفات مرضية قد تؤدي إلى آثار دائمية. )جاد هللا والعالج الم

 Jadallah, F, et al, 1983;20)().20:ص1983وآخرون:

أّما الطب الوقائي على مستوى المجتمع  فهو يشبه في مفهومه العام الطب الوقائي على مستوى الفرد اال أنّه يرّكز 

 مراضالبيئة والرقابة الصحية على مرافق الخدمة المجتمعية واالهتمام بمكافحة مسببات األعلى عموم المجتمع كصحة 

 الحشرات الناقلة والقوارض وحماية البيئة بكافة اشكال وصور الحماية. 

ترتبط  : إّن مفردة ثقافة من المفاهيم التي تحمل معاني كثيرة تتسع بمدى استخدامها في مختلف العلوم والتيالثقافة الصحية

 بمختلف جوانب الحياة، فال يمكن حصر مفهوم الثقافة في تعريف محدد. 

صار حاذقا خفيفا كم أّن الثقافة هي ما  –من باب ظرف  –ثقف الرجل )والثقافة في اللغة أتى جذر المصطلح من 

 ,Abdullh, H, M)().1934)عبد الحميد، ومحمد عبد الطيف، (تسويتها، وثقفه من باب فهم –تًسوى بها الرماح، وتثقيفها 

&, Al-Sayis, M, A, 1934 

والثقافة عند رالف لنتون بانها التشكيل الخاص بالسلوك المكتسب ونتائج السلوك الذي يشترك جميع افراد مجتمع ما 

 في عناصره المكونة ونتائجها.)نظرية الثقافة، كتاب الكتروني(

لتثقيف الصحي بالتعاون والتنسيق بين الوحدات الصحية والمجتمع التربوي في ا سلوب: هي اتباع األوالثقافة الصحية

 جاد هللا، مصدر سابق( )بمؤسساته ومنظماته المجتمعية والتربوية.

وال ننسى دور اإلعالم الصحي كجزء ال يتجزأ من اإلرشاد والتثقيف الصحي وفي زيادة نشر الوعي لدى األفراد كي 

لمحيطة بهم من خالل تعريف وتثقيف الجمهور بطبيعة وابعاد مشاكل السكان يكونوا قادرين على استيعاب الظروف ا

  Al-Shimmari, A, J, (2018)(2018الصحية. )الشمري، 

والثقافة كمفهوم اجرائي في البحث الحالي هو كل ما يرتبط بالمعارف السلوكية الصحية التي يمتلكها معلمي المرحلة 

ولي والكشف المبكر للحاالت المرضية والسلوك الصحي اليومي والتي بإمكانهم نقلها االبتدائية ذات العالقة باإلسعاف األ

 إلى التالميذ.
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 دراسات سابقة:

، دراسة ميدانية على عينة من المدارس 2018-2017واقع البيئة المدرسية بوالية سكسيدة موسم )دراسة بعنوان -1

 قريشي الياس وبلعربي زبيدة( -االبتدائية

 Volume 7 ,Numéro 3, Pages 66-75الملخص 

اذ ينمو المتمدرس جسميا وعقليا، وفي هذه المرحلة يكون الطفل اكثر  نسانتعد فترة الطفولة مرحلة هامة في حياة اإل

تقبال للمعرفة والتعلم كما يقول المربي الفرنسي )جون ستيوات ميل( "الطفل كاإلسفنجة يمتص كل شيء" ولكي يتمكن 

. مراضالقيام بواجباتهم المدرسية على اكمل وجه يجب ان يكون المتمدرس صحيح الجسم خاليا من األ المتمدرسون من

وتعتبر البيئة المدرسية بيقسميها الحسي والمعنوي احد المكونات الرئيسية للصحة المدرسية، ولها تأثير مباشر على صحة 

لدراسة تسليط الضوء على واقع البيئة المدرسية في المدارس التلميذ وبالتالي على مردوده العلمي. لهذا سنحاول في هذه ا

من خالل استقصاء موجه لمدراء المدارس يضم اسئلة استقصاء  2018-2017االبتدائية بوالية سكسيدة للموسم الدراسي 

والوقاية  مراضموجه للمدراء ويضم أسئلة خاصة بالمؤشرات العالمية للصحة المدرسية التي نصها مركز السيطرة على األ

 . 2014( أطالنطا عام CDCمنها )

التربية الصحية البيئية لتالميذ المرحلة االبتدائية بين البيت والمدرسة دراسة حالة في )دراسة لصالح فالح بعنوان  -2

ر ( حيث دارت اشكالية الدراسة حول مدى قدرة المعلمين مي المرحلة االبتدائية الختبا2008-2007مدارس والية الوادي 

كفاءة التالميذ في بيئة المدرسة وانطلقت الدراسة من تساؤل رئيس هو ما مدى مساهمة المؤسسات التربوية في تنمية الثقافة 

كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع  2008-2007الصحية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وفق البرنامج المنتهي للعام 

سة والبيت مستعينا باستمارة االستبانة كأداة لجمع البيانات وبالمنهج االحصائي لتحليل التربية الصحية البيئية بين المدر

 البيانات كما شملت عينة الدراسة عدد من معلمي وتالميذ المرحلة االبتدائية وقد خلصت الدراسة إلى:

درون بأي  نوع من األنشطة خارج هناك ضعف ذو داللة في معارف المعلمين مثّل عائقا لتقييم الكفاءة كما أنّهم ال يبا -1

د مدى قيامه بالمبادرة.  نطاق المقررات التعليمية وأّن اقدمية المعلم وجنسه ال تُحدِّ

أوضحت الدراسة أّن مفهوم البيئة الصحية غير واضح في ذهن التالميذ وأّن المعلمين والمدارس ال تكترث لتعزيز  -2

الممارسات الصحية وتنميتها وأّن هناك قطيعة بين البيت والمدرسة في تنمية  السلوك الصحي وال تزرع روح التنافس وتقليد

 ذلك. وأخيراً تّم تقديم مجموعة من التوصيات منها: 

 تخصيص دورات للمعلمين في مجال الصحة والسالمة داخل البيئة المدرسية  -

 تخصيص مادة بهذا الخصوص. -

 المعلمين والتالميذ من تطوير ثقافتهم ومهاراتهم الصحية.االهتمام بالوسائل التوضيحية الحديثة التي تمكن  -

دور المؤسسات االجتماعية في تعزيز الوعي البيئي المذعن( اطروحة دكتوراه في علم النفس وعلوم )دراسة بعنوان  -3

ة لتعويد الطفل إذ تمخضت إشكالية الدراسة حول النظافة كقيمة اجتماعية تعتمد بالتربية األساسي 2007التربية / الجزائر 

على التكفّل بذاته واالستقاللية واالندماج االجتماعي وقد هدفت الدراسة إلى البحث في فجوات المناهج والمقررات الدراسية 

للتطلع على الكيفية التي يمكن بها تدارك القيم البيئية الصحية في المضامين التربوية والكشف عن العالقة بين التنشئة 

ور المؤسسات التربوية في ذلك حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتفحص محتوى المناهج والسلوك الصحي ود

للمرحلة االبتدائية والتي تخص الجانب الصحي البيئي وقد جاءت النتائج لتشير إلى ان السلوك البيئي المذعن راجع إلى خلل 

مؤسسات التعليمية والتربوية إلى تفعيل مدخالت التربية في التنشئة االجتماعية االسرية وخطأ في التعليم والتعلم وعلى ال

 البيئية الصحية اذ بينت الدراسة ان الوعي البيئي اساس للتخلص من اإلذعان.

: من خالل ما تقدّم يمكننا القول بأّن اإلسعاف األولي والثقافة الصحية وصحة البيئة ليستا مجرد معلومات عابرة، إذ مناقشة

يكتسي أهمية تفوق أي وقت مضى السيما مع انتشار أنواع وسالالت جديدة من المسببات الممرضة مثل إّن الموضوع اليوم 

وباء كورونا المستجد؛ إذ البد من مواصلة تعبئة الجهود لنشر اساليب الوقاية واإلسعاف األولي للحاالت أو  19كوفيد 

 لمصاب كونه احد اهم اسباب انهيار المقاومة. المصابة ومنع انتشار المرض فضال عن االهتمام بالجانب النفسي ل
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 تمهيد نظري:

 نساناألمر الذي تطلب من اإل مراضواأل وبئةلقد واجهت وتواجه البشرية الكثير من الحوادث والكوارث وانتشار األ

اتخاذ ما يلزم للحفاظ على سالمته وااللتزام باإلجراءات االحترازية التي تحفظ حياته من الهالك من خالل نشر التعاليم 

الصحية الوقائية كالحث على أهمية االغتسال ونظافة الجسم وصحة ونظافة المأكل، فقد تمت االشارة إلى ذلك في معظم 

ة والصينية حيث تم التأكيد على على االبتعاد عن وصف الدواء قدر اإلمكان الحضارات القديمة منها الحضارة الفرعوني

واالكتفاء بالتركيز على جودة الطعام واستخدام األعشاب الطبيعية، وفي الحضارة اليونانية تمت اإلشارة إلى الصحة من 

، كما أكدت Hygienceمنها كلمة  الصحة إذ اشتقتإله  وهو Hygiaيدعى إله  خالل االهتمام بالفرد ونظافته فقد كان لهم

الحضارة الرومانية على أهمية الصحة البدنية وممارسة الرياضة فضال عن االهتمام بصحة البيئة وضرورة التخلص اآلمن 

لجميع أنواع الفضالت، هذا وعرفت الحمامات العامة للتشجيع على االستحمام ونظافة الجسم السيما العمال والمزارعين، 

ي وما دعا سالمية من دور مهم في مجال الصحة سواء من خالل تعاليم الدين اإلسالمى أحد لما للحضارة اإلوال يخفى عل

إليه من أهمية لالستحمام والطهارة والتي أفضت إلى ظهور العديد من اإلرشادات التي شّكلت بدايات االهتمام بصحة 

ً في  أو  عالج المرضى وإسعاف الحاالت الطارئة سواء في الحروبالمجتمع كما أّن لعلماء العرب المسلمين دوراً أساسيا

الحياة اليومية إذ تم تأسيس دوائر صحية ومستشفيات يشرف عليها مفتشين صحيين في جميع المدن واالمصار بالضافة إلى 

لفتاكة كالطاعون، الوبائية ا مراضفتح العديد من الحمامات العامة، كما أنّهم عرفوا الحجر الصحي كنوع من الوقاية من األ

ولم يكتِف العلماء المسلمون بصحة الجسم فقط وإنّما شمل االهتمام بالصحة النفسية ومن أعالم األطباء المسلمين أبو بكر 

الرازي الذي أّكد على أهمية الصحة النفسية والبدنية كنوع من تكامل الصحة كما أشار إلى أهمية الغذاء وطرق حفظه من 

التسمم، والبن سينا اسهامات تمثلت بربط أسباب المرض بعوامل البيئة الخارجية كالهواء، الطعام،  التلف الذي قد يسبب

شرابه تسبب له المرض لذلك يجب التأكيد على أو  مع طعامه نسانالشراب، وبان هناك كائنات دقيقة ال نراها قد يتناولها اإل

 (Farihat,et alفريحات وآخرون، بدون سنة نشر())النظافة.

لقد شهد العصر الحديث تطّوراً كبيراً على مستوى التكنلوجيا الطبية سواء التشخيصية كانت أم التأهيلية والعالجية 

 عاقةالسيما المسببة لإل مراضوالصناعات الدوائية السيما الصناعة الخاصة باللقاحات المتنوعة والخاصة بمختلف األ

م كإحدى 1948في السابع من نيسان عام  WHOة الصحة العالمية ، حيث تأسست منظمطفالالدائمية كلقاح شلل األ

وكاالت هيئة االمم المتحدة المتخصصة في حقل الصحة مقرها سويسرا/ جنيف هدفها االساس هو رفع المستوى الصحي 

الماليين، التطعيم البيئة النظيفة تقود إلى صحة جيدة، الجوع مرض )للعالم دون تمييز فقد اكدت من خالل شعاراتها على 

كان شعارها الصحة للجميع، وشعارها للعامين  2000(،وفي العام مراضالحشرات الناقلة لأل إبادةيحصن الجميع، أهمية 

 19وانتشار وباء كورنا كوفيد  2020وبداية العام  2019، ومع نهاية العام (التغطية الصحية الشاملة)هو  2019، 2018

رت المنظمة وعلى لسان رئيسها إلى أّن كورونا أثبت عدم جاهزية العالم لمواجهة الجائحات أي وزيادة أعداد اإلصابات أشا

أّن النظام الصحي على مستوى العالم غير مهيأ لمواجهة مثل هكذا وباء وأّن عدم قدرة النظم الصحية باإليفاء بما مطلوب 

 مدعاة للقلق.

عا بالطب الوقائي وطب المجتمع كأحد فروع الطب الذي يهدف لقد رافق نشأة منظمة الصحة العالمية اهتماما واس

وتعزيز صحة الفرد والمجتمع من خالل دراسة مكونات الصحة الشخصية للفرد كالتغذية،  مراضإلى الوقاية من األ

عضاء المرتبطة به، الترويح عن النفس، ممارسة الرياضة، العناية بأ مراضالنظافة، النوم والراحة، أوقات العمل واأل

الجسم، االهتمام بالملبس، استخدام العالجات الوقائية كاللقاحات والمكمالت الغذائية لعالج النقص في بعض المكونات 

كالمعادن واألمالح والفيتامينات، والبد من اإلشارة هنا إلى أهمية التعاون والتكامل في العلوم للوصول إلى فهم أعمق 

ية لعلم االجتماع والتي تربط حدوث المرض بالعوامل نسانالطبي كأحد الفروع اإلومعرفة أوسع فقد ظهر علم االجتماع 

مجال  المعيشة والعالقات االسرية واالجتماعية. لقد انعكس ذلك النمو والتطور في أسلوبالبيئية االجتماعية واالقتصادية و

ذ داخل المدرسة و وتزويدهم بالمعارف المتزايد بالبيئة المدرسية وصحة وسالمة التالميالصحة عموما على االهتمام 

، وألهمية وسعة تلك الشريحة جاء االهتمام المتزايد لتأسيس عاقةاإلأو  الصحية التي تضمن لهم حياة خالية من المرض

( هي منظمة احترافية من االطباء ASCHAحركة الصحة المدرسية االمريكية وهي أتحاد الصحة المدرسية األمريكية )

والتي  1906المدارس التي تأسست عام  أطفالين في صحة آخر ين والممرضات ومساهمينداريواإل انسنوأطباء األ

المدرسية والمحاماة وفي توصية التي نشطت في قضايا الصحة  التقدميةيشارك بها مصلحين وسياسيين من حقبة الحركة 

م تم التأكيد على أنه ينبغي في كل مدينة وبلدة توفير ما يكفي من تدابير الزمة إلجراء 1921االجتماع االخير لها في عام 

المعدية، ولكن يشمل أيًضا العيون  مراضالفحص الصحي للمدارس والفحص الطبي، بحيث ال يشمل الفحص الطبي فقط األ

والحلق واألنف، والحالة البدنية العامة... أن جميع المدارس التي لديها دورات لتدريب المعلمين يجب أن  سنانألواألذنين وا

http://www.ijherjournal.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

208  

 

www.ijherjournal.com 

 

تقدم تعليمات في )أ( النظافة الشخصية والمدرسية، و )ب( مبادئ وممارسة التدريب البدني، وأن كل من هذه المواد يجب 

حركة اإلصالح الصحي في العصر التقدمي: قاموس  -سية في الدورة ". أن تكون نظرا للوقت الذي تستغرقه المواد الرئي

،  والبد من االشارة إلى ان برامج وخدمات الصحة المدرسية في الدول النامية (الصحة المدرسية االمريكية تاريخي.)

تشتمل على الناحيتين العالجية والوقائية فيما تركز الدول المتقدمة على الجانب الوقائي فقط للداللة على انها قد تجاوزت إلى 

، وهذا يتناقض مع تصريح منظمة الصحة Abdul Ghani, H, 1994)()1994وقاية )عبد الغني، هدى، فكرة العالج بال

نا، حيث لم تفي الخدمات العالجية في ومواجهة كورو أسرهحول فشل االنظمة الصحية في العالم ب WHOالعالمية 

كالمستشفيات بالتزاماتها نحو اعداد المصابين كما فشل الجانب لوقائي في مواجهة الوباء، فقد بات من الضروري خلق جيل 

عبر االهتمام بنشر الوعي الصحي وأهمية  وبئةجديد يحمل ثقافة الوقاية الصحية واالحترازية كطريق امن لمواجهة األ

عيشنا حفاضا على سالمتنا وسالمة البيئة التي نحيا فيها على ان يكون ذلك  أسلوبإجراء تعديل وتغيير على ثقافتنا و

 . وبئةواأل مراضحياة وليس في اوقات انتشار األ أسلوبطواعية وك

 

 لنتائج واالستنتاجات، التوصيات والمقترحات، المصادر(.: )منهجية وعينة وأدوات البحث، عرض االجانب الميداني

يعرف المنهج بأنّه الطريقة التي توصلنا إلى الحقيقة العلمية استنادا إلى مجموعة قواعد يهتدي بها الفكر  منهجية البحث: -

يهدف إلى لقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي كمنهج علمي موضوعي Mohamed, H, 1977))(1977محمد حسن، )

 الحصول على المعلومات وتحليلها احصائيا باستخدام النسبة المئوية.

معلم ومعلمة وكانت العينة عشوائية لكنها محددة بخصائص  50: لقد تّم جمع معلومات البحث من عينة قوامها عينة البحث -

 كونهم من ضمن المالكات التعليمية للمرحلة االبتدائية.

المقابلة واستمارة االستبانة كأداة ساندة لعملية جمع البيانات حيث تم صياغة أسئلة  أسلوباستخدام  : لقد تمّ أدوات البحث -

 االستمارة لتتوافق مع أهداف البحث.

 عرض نتائج البحث واستنتاجاته:-

 توزيع فئات عينة البحث  (1)جدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار الفئات 

 %68 34 معلمة / انثى 

 %32 16 معلم / ذكر 

 %100 50 المجموع

 50%  ليكون مجموع العينة 32ذكوراً بنسبة  16%  إناثا، و68بنسبة  34يبين فئات العينة وتوزيعها حسب النوع 

 %100ونسبة 

 خاص بالتحصيل الدراسي لفئات العينة  (2الجدول رقم )

 النسبة % معلمة  معلم  التحصيل العلمي

 %38 معلم جامعي 11 جامعيمعلم   8 بكالوريوس 

 %62 31 - دبلوم 

 %100 50  المجموع 

يشير الجدول إلى توزيع فئات العينة حسب التحصيل العلمي حيث كان مجموع المعلمين من حملة شهادة 

% توّزعوا على مختلف التخصصات )رياضيات، علوم، 31( بنسبة 31% وحملة والدبلوم )38(بنسبة 19)البكالوريوس 

 (ية، لغة انكليزية، فيزياء، علوم حياةإسالملغة عربية، 
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 هل لديك معرفة بمؤشرات المرض الظاهرية التي يمكن قياسها؟)يوضح إجابات المبحوثين عن السؤال  (3جدول رقم )

 النسبة% التكرارات  اإلجابة  

 %100 50 نعم

 %0 - ال

 %100 50 المجموع

يوضح الجدول معرفة المعلمين بمؤشرات المرض الظاهرية والتي جاءت باتفاق عام لجميع فئات العينة وبنسبة 

أو  البطنارتفاع في درجة الحرارة، الرشح، الخمول والتعب، باإلضافة إلى شكوى التلميذ من الم ما في )% على انها 100

 .(االسهال بعد سؤاله من قبل المعلمأو  الرأس

يبين إجابات المبحوثين على السؤال )ماهي العالمات الحيوية التي تحتل االولوية لقياسها في حاالت  (4جدول رقم )

 اإلسعاف األولي والمرض؟

يبيّن الجدول تسلسل أولوية العالمة الحيوية الواجب قياسها من وجهة نظر المبحوثين والتي تبدأ بالحرارة إذ كان    

% على أنّها أول عالمة يمكن االستدالل عليها وبشكل بسيط من خالل لمس جسم الطفل فضال عن 100هناك اجماع بنسبة 

بطئ أو  يليها سرعة (انخفاضها )برودة الجسمأو  ها )سخونة الجسم(كونها عالمة شبه عامة لوجود المرض سواء ارتفاع

% مع االشارة إلى عدم المعرفة بالطريقة العلمية لحساب معدل التنفس الطبيعي، ثم يأتي قياس معدل 100في التنفس بنسبة 

% لضغط الدم وهذا 32% للنبض و12النبض والضغط كعالمتين تحتاجان إلى معرفة وخبرة علمية وعملية لقياسهما بنسبة 

ما ال يمتلكه معظم المبحوثين وان كان البعض منهم لديه معرفة بسيطة لكنها غير دقيقة، حيث تم تقييم تلك المعرفة من خالل 

على المبحوثين وتلقي  (طرح السؤال المفتوح التالي )هل لديك معرفة بخطوات قياس العالمات الحيوية بشكل علمي؟

 طوات واداة إجراء قياس العالمة الحيوية.اإلجابة عن طريق شرح خ

 يبين مشاركة المبحوثين في دورات اإلسعاف والرعاية الصحية للحاالت الطارئة. (5جدول رقم)

 النسبة % العدد هل شاركت في دورة لإلسعاف األولي ؟

 %12 6 نعم   

 %88 44 ال   

 %100 50 المجموع 

% في دورة لإلسعاف األولي  88( معلم بنسبة 44تبيّن إجابات المبحوثين على السؤال أعاله عدم مشاركة )

حسب إجابة )% في دورة بنفس العنوان السابق، والسبب يعود إلى 12( منهم بنسبة 6والرعاية الصحية مقابل مشاركة )

عن اإلسعاف األولي والرعاية الصحية المدرسية ؟(  المبحوثين على السؤال المفتوح أال ترغب بالحصول على معلومات

بانهم غير ملزمين بان يقوموا بإجراء اي تداخل وانهم يفضلون ارسال المصاب إلى المستشفى كي ال تقع عليهم اي 

مسؤولية. وهذا ان دل على شي انما يدل على عدم المشاركة في تحمل المسؤولية المجتمعية ازاء المواقف التي تتطلب 

 حفاظ على حياة االخرين فضال عن عدم وجود ضوابط تحمي الطرفين. ال

يوضح إجابات المبحوثين على السؤال هل تعلم ان ما تحّصل عليه من معلومات عن اإلسعاف األولي قد  (6جدول رقم )

 م؟وكل رقإنسانيكون سببا في انقاذ حياة 

 النسبة% التكرار  الفئات 

 %100 50 الحرارة 

 %100 50 التنفس 

 %12   6 النبض

 % 32 باستخدام اجهزة القياس االلكترونية  16 الضغط

 المجموع يمثل اكثر من إجابة للمبحوثين  122 المجموع 
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هل تعلم ان ما تحصل عليه من معلومات عن اإلسعاف 

 ؟رقإنساناألولي قد يكون سببا في انقاذ حياة 

     

 العدد   

 

 النسبة   % 

 %100   50   نعم   

 صفر     صفر   ال   

 %100        50  المجموع 

%على علمهم بان المعلومات عن اإلسعاف األولي من 100وبنسبة  50تؤكد إجابة جميع المبحوثين البالغ عددهم 

التدريب على بعض أو  ليسوا مهتمين في ان يحصلو على تلك المعلوماتأو  ، اال انهم اليبالونإنسانشأنها انقاذ حياة 

والرعاية الصحية المدرسية  مراضولية والكشف المبكر لبعض األالمهارات اإلسعافية ومهارات قياس العالمات الحيوية األ

عملهم كمعلمين وهذا  أماكنفي  أطفالفي سن المدرسة ويتعاملون مع  أطفالم أسرهعلى الرغم من ان معظمهم لديه ضمن 

التي قد تحول  الظروفأو  الممرض مستبعدين الحاالتأو  يعود إلى سببين ولهما انهم يعتمدون كل االعتماد على الطبيب

 وصول الطبيب اوالممرض بالوقت المناسب الذي قد يشكل نقطة فارقة بين الحياةأو  دون وصول المصاب إلى المستشفى

نهم يمتلكون القدرة والشجاعة الكافية للقيام بدور المسعف وغالبا يعود إلى أالموت، والسبب الثاني هو عدم الثقة في أو 

بالدور المرتبط بعدم المعرفة والمهارة التي يفترض الحصول عليها عن طريق المشاركة في ضعف تقدير الذات للقيام 

 دورات وورش التدريب النظري والتطبيقي.

 يوضح إجابات المبحوثين حول وجود صندوق لالسعاف األولي في المدرسة ؟ (7جدول رقم)

يعكس الجدول أعاله إجابات المبحوثين حول معرفتهم بوجود صندوق لالسعاف األولي من عدمه وقد كانت 

 اإلجابات

على  (ال، ال أعلم)% إذ تدّل مجموع اإلجابتين 28( بنسبة 14% و)ال أعلم 30ال( بنسبة  15)15%  42بنسبة (نعم 21) 

عدم اكتراث بعض المعلمين لوجود صندوق لالسعاف األولي من عدمه كونهم ُمسلًمين بان اي حالة طارئة يتم استدعاء ولي 

 مدرسة دون اتخاذ اي إجراء خاص باإلسعافات األولية.امر الطفل وارساله إلى اقرب مركز صحي اومستشفى إلى ال

يجيب فيه المبحوثين عن السؤال من المسؤول عن وجود وامداد صندوق اإلسعاف األولي بالمواد االزمة مع  (8)جدول رقم

 متابعة مدى صالحيتها ؟

 38مسؤولية االدارة بواقع تشير إجابة المبحوثين على السؤال أعاله إلى وقوع صندوق اإلسعاف وموجوداته تحت 

بنسبة   27للمدرسة  ومعلم العلوم  داري% كونهم يمثلون قمة الهرم اإل20.5بنسبة  41% والمعاونين 19إجابة بنسبة  

% كونه 9إجابة بنسبة   18% كونه االكثر قربا من حيث التخصص للمجال الصحي، وأخيراً جاء مرشد الصف 13.5

 بة %النس     العدد      هل يوجد صندوق لالسعاف األولي في المدرسة ؟

 %42 21 نعم      

 %30 15 ال      

 %28 14 ال اعلم      

 %100   50 المجموع     

من المسؤل عن وجود وامداد صندوق اإلسعاف األولي 

 يتها ؟بالمواد االزمة مع متابعة مدى صالح

 عدد اإلجابات    

    

 النسبة %   

 %19    38    اإلدارة    

 %20.5   41    المعاونين    

 %13.5   27    معلم العلوم    

 %9     18    مرشد الصف   

  114   المجموع اإلجابات  

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 1, February 2022 

 

 

211  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

سيما أوقات االستراحة بين الدروس، والبد من اإلشارة إلى أّن مجموع اإلجابات تجاوز عدد المسؤول عن مراقبة التالميذ ال

 العينة الختيارهم اكثر من إجابة. 

 التوصيات والمقترحات:

التأكيد على أهم هدف لإلسعاف األولي في إنقاذ حياة المصاب من خالل تدريب وتأهيل األفراد عموما من غير  -1

المجال الطبي والتمريضي على كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة والحرجة ومساعدة المصاب لحين المتخصصين في 

 توفر الخدمة الطبية الالزمة.

العمل بكل جهد على تنفيذ بنود البرنامج الوطني للصحة المدرسية باعتباره احد االولويات الوطنية التي تهتم بشريحة  -2

 ة على صحتهم تمثل استثماراً بشرياً للمستقبل. واسعة من التالميذ كون المحافظ

االستفادة من المدرسة كمكان لنشر التوعية والتربية الصحية كأحد ركائز الصحة المدرسية من خالل اكساب المعلمين  -3

 .وبئةفي اوقات انتشار األأو  والتالميذ العادات والسلوك الصحي السليم في االحوال االعتيادية

مين من الكشف المبكر للحاالت المرضية عبر تزويدهم بالمعلومات العلمية المرتبطة بمؤشرات المرض تمكين المعل -4

االنتقالية المعدية كاالنفلونزا االعتيادية والوبائية، التهاب الكبد الوبائي،  مراضاألولية وعالمات واعراض عدد من األ

الحسي صعوبات  داءم، قلة النشاط والتركيز وضعف األاالخرى كفقر الد مراضحاالت االسهال المعدي، فضال عن األ

 التعلم النمائية وغيرها من المشاكل النفسجسمية وتربوية.

االستفادة من ما يتلقاه التالميذ من عادات صحية سليمة وتحويله إلى سلوك يومي ونقله إلى االسرة والمجتمع في تحقيق  -5

 عملية توعية مجتمعية شاملة.

العاملين في المجال التربوي بالمعارف المرتبطة بالسلوك الصحي السليم وسبل إجراء تقييم دوري لصحة التالميذ تزويد  -6

 من خالل معرفتهم بأكثر المشاكل الصحية والنفسية والتعليمية التي قد تصيب تالميذ وطلبة المدارس.

ول مستقبال من النمط العالجي السائد إلى النمط العمل على ضرورة تطبيق وانجاح برامج الصحة المدرسية بغية التح -7

المعروفة لعموم المجتمع من خالل المجتمع الطالبي  مراضالوقائي المعمول به في دول العالم المتقدم فيما يخص األ

 .وبئةوتعزيز المعرفة الوقائية كإجراء احترازي لمواجهة األ

ي مزود بالمستلزمات االساسية ويمكن تشكيل فريق عمل السعي إلى تخصيص مكان مناسب إلجراء اإلسعاف األول -8

 مدرب من قبل عدد من معلمي المدرسة للقيام بذلك.

االستفادة من خريجي المعاهد الطبية والصحية كي يكونوا مشرفين صحيين في المدارس والقيام بمتابعة وتقييم صحة  -9

 المستجدات. آخر الورش والندوات وفق التالميذ وتزويد المالكات التعليمية بالمعارف من خالل عقد
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IDIOMS USED IN HATAY-KUMLU DISTRICT 

 
 Ahmet ŞAFAK 1 

Dr, Türkiye 

 

 

Abstract 

One of the important elements of Turkish culture and oral tradition is idioms and proverbs. 

It has an important place in reflecting the cultural values of societies. They are wise words 

that reflect the thoughts, attitudes and behaviors of nations towards life. They reflect the 

cultural values and lifestyles of that society. Culture can also be expressed as social 

accumulation that includes the abstract and concrete structures of that society. As a mirror 

reflecting the cultural and religious structure of a nation, it has an important place in the 

literature of many nations. 

The aim of this study is to determine the idioms and proverbs used in Hatay/Kumlu 

district. There are many idioms and proverbs in the Hatay/Kumluk dialect. These materials, 

which live in the oral language, have been recorded and made available to the people who 

exist, as well as not to be forgotten. 

Key words: Hatay, Kumlu, Idioms, Turkish Language, Vocabulary. 
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HATAY-KUMLU İLÇESINDE KULLANILAN DEYIMLER 

 
 Ahmet ŞAFAK  

 
Öz: 

Türk kültürünün ve sözlü geleneğinin önemli unsurlarından biri de deyim ve 

atasözleridir. Toplumların kültürel değerlerin yansıtılmasında önemli bir yere sahiptir. 

Milletlerin hayat karşısında düşüncelerini, tutum ve davranışlarını yansıtan bilge sözlerdir. 

O topluma ait kültürel değerleri ve yaşam biçimlerini yansıtırlar. Kültür de o toplumun 

soyut ve somut yapıları bünyesinde barındıran ve toplumsal birikim olarak da ifade 

edilebilir. Bir milletin kültürel ve dini yapısını yansıtan bir ayna olmaları yönüyle birçok 

ulusun edebiyatında önemli bir yer tutar.  
Bu çalışmanın amacı Hatay/Kumlu ilçesinde kullanılan deyim ve atasözlerini tespit 

etmektir. Hatay/Kumluk ağzında çok sayıda deyim ve atasözü yaşamaktadır. Sözlü dilde 

yaşayan bu malzemeler kayıt altına alınarak hem unutulmamasını hem de var insanların 

istifadesine sunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Hatay, Kumlu, Deyimler, Türk Dili, Söz varlığı. 

 
Giriş 

Dil, bir toplumun düşünce yapısını gösteren, toplumu toplum yapan, insan ile toplum 

arasındaki bağı sağlayan en güçlü kültür öğesidir. Bu düşünceyle bağlantılı olarak, dil 

aracılığıyla kültürel bağların kuşaktan kuşağa aktarımının sağlanabildiğini ve toplum 

yapısının anlaşılabilirliğinin kolaylaştığını söyleyebiliriz. İnsanların yaşadığı toplum 

yapısıyla bağlantılı olarak bir yaşayış şekli ve dil yapısı vardır (Şafak:2021: 41). Dil, yaşamın 

bütün alanlarında, günlük yaşamın en sade olaylarında, bilimin ana formlarında, gelenek-

görenek ve törelerde, inançlarda ortaya çıkar; dil her türlü maddesel yaşamın, tekniğin, 

ekonominin de koşuludur; dinde, hukukta, felsefe ve sanatta yeri vardır. Dilin etkide 

bulunan gücü, dilde izini bırakan dünya tablosu ile yaşamın bütün alanlarına yayılır. Buna 

karşılık dil de her bir alanın özel gereksinimleri ve koşulları ile kendi çevresini ve yönünü 

belirler (Türk, 2019: 333). Bir ulusun yaşayış biçimi, inançları, gelenekleri, dünya görüşü, 

çeşitli nitelikleri ve hatta tarih boyunca bu toplumda meydana gelen çeşitli olaylar üzerinde 

hiçbir bilgimiz olmasa, yalnızca dilbilim incelemeleriyle, bir dilin söz varlığının, söz 

hazinesinin derinliğine inerek bütün bu konularda çok değerli bilgiler ve güvenilir ipuçları 

edinebiliriz… Bir dildeki Kavramlar, çeşitli atasözleri, deyimler, kalıplaşmış sözler incelenir, 

ilgili oldukları kavram alanlarına göre öbekleştirilirse kimi alanlardaki ögelerin kabarık 

olduğu, öbürlerine oranla fazlalık gösterdiği göze çarpar. Dikkat edilirse bu kabarık öbekler, 

dili konuşan ulusun tarih boyunca en çok ilgilendiği, yaşayışında büyük bir yer tutan 

kavramlar, konulara aittir (Aksan. 2009: 65). Kültür hazinesinde yer alan değerleri tespit 

etmek için ağız çalışmaları bu bakımdan önemlidir. Maddi ve manevi kültüre ait olan 

deyimlerin açığa çıkarılması dil çalışmalarına önemli kaynak oluşturacaktır (Türk-Koç, 

2021: 21). 

Bir dilin zenginliğinin bir ölçüsü şüphesiz kelime hazinesi olmakla beraber o 

kelimelerin her birinin taşıdığı mana çokluğu-çeşnisi, bir başka sözle yoğunluğu ve ince 

nüanslar da bunun kadar önemli bir zenginliktir. Hatta denir ki, medeniyet nüanslar 

üzerine kurulmuştur. Bunda, kısa ve özlü atasözü (darb-ı mesel) ve deyim (tabir) adı 

verdiğimiz ince ve derin manalı cümle ve kelime tertiplerinin zenginliği önemli rol oynar. 

Atasözü ve deyim bir milletin yaşadığı acı-tatlı, sevindiren veya üzen, varlık yokluk 

hallerinin olgunlaştırdığı, pişirip yoğurduğu, haddeden ve süzgeçten geçirdiği halk beyninde 

ve vicdanında doğup ve yine halka mal edilmiş, asırların birikimini ve tecrübelerini 

bünyesinde, anlamında taşıyan en özlü söz guruplarıdır (Saraçbaşı, Minnetoğlu: 2002: 17). 
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Bilindiği gibi bir dilin söz varlığı içinde sadece dilde kullanılan kelimeler değil; atasözleri, 

deyimler, kalıplaşmış sözler gibi unsurlar da yer alır. Çünkü bu unsurlar o dili kullanan 

insanların maddi ve manevi kültürlerinin, yaşam biçimlerinin yansıtıcısı olan unsurlardır. 

Temel söz varlığı deyince de akla ilk gelen unsurlar, organ isimleri başta olmak üzere 

insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan hareketleri, akrabalık ilişkilerini, sayıları ve 

bunlarla doğrudan ilgili olan diğer kavramları yansıtan kelimelerdir. Organ isimleri temel 

söz varlığı içinde önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu isimler dillerin deyim oluşturma 

sürecinde çok sık kullanılmıştır. Türkçedeki deyimlere bakıldığında baş, göz, el, yüz, yürek 

gibi organ isimleriyle kurulmuş deyimlerin sayısının yüksek olduğu görülmektedir (Şahin, 

2009: 2). Dil bilimi araştırmalarındaki diğer önemli bir husus, deyimlerin teşekkül 

sebeplerinin açıklığa kavuşturulmasıdır. Dilimizdeki birçok deyimin kökü, belli bir tarihî 

olaya veya hikâyeye dayanmaktadır. Tarihte meydana gelen bazı olaylar, o devirde 

yaşayanları öyle etkilemiştir ki; söz konusu olayla ilgili fikirler ve yorumlar dilde kısa ve özlü 

bir ifadeyle ebedîleştirilmiştir (Özkan ve Şadiyeva, 2003: 146). Son yıllarda, giderek artan bir 

biçimde bu metinlerde yer alan deyimlerle ilgili çalışmaların yapıldığını da belirtmeliyiz.  

 

Atasözleri  

Atasözleri; anonim özellik taşıyan, atalardan kaldığı kabul edilen ve toplumun 

yüzyıllar boyunca geçirdiği sözlem ve denemelerden, ortak düşünce, tutum ve 

davranışlarıyla dünya görüşünden oluşan, genel kural niteliğindeki kısa, özlü, kalıplaşmış 

sözlerdir (Korkmaz 2007: 27). Eski nesillerin uzun denemelere dayanan hükümlerini, genel 

kural, bilgece düşünce veya öğüt olarak düstur haline getiren ve kalıplaşmış söz biçimleri 

bulunan, herkesçe benimsenmiş özlü söz tanımlarına karşılık gelmektedir (Özkan, 

Gündoğdu. 2011: 1135). Atasözleri bulunduğu kültür coğrafyasının ve milli değerlerin tüm 

özelliklerini içinde barındıran ve anlamlar bakımından çeşitlilik gösteren edebi kavram 

özelliğidir (Türk, 2016:467). 

Atasözlerinin bilinen en eski örneklerine, Göktürk Kitabeleri Divanü Lügati’t Türk ve 

Uygur dönemi yazılı metinlerinde rastlamaktayız. Atasözlerinin toplandığı ilk önemli kitaplar 

ise, 1840 tarihli Kitab-ı Atalar adlı yazma; Berlin’deki Hazihi’r-risalet-i min kelimat-ı 

Oğuzname el meşhur bi atalar sözü; 1476’da yazılan Paris’te bibliotheque Nationale’deki 

Kitab-ı Atalar ve halk şairi Levni’nin H. 1282 tarihli bir cönkte bulunan destanıdır (Güzel: 

2007). Göktürk Kitabeleri arasında atasözlerinin ilk örneklerine Bengü taşda 

rastlamaktayız. İki parça halindeki 62 satırlık Bengü taşında, içinde bulunduğu olayları 

sade ve sanatsız bir şekilde, halk diliyle anlatır. Zaman zaman ayrıntılar üzerinde durmakla 

beraber genellikle vak’aları sözü uzatmadan, ana çizgileriyle verir; yeri geldikçe milletin ders 

alması için öğütlerde bulunur; bazen de atasözlerine ve deyimlere başvurur (Ercilasun: 

2007:131). 

 

Deyimler 

Türk dilinin zengin söz varlıklarından olan deyimler, insanın duygu ve düşüncelerini, 

dünya görüşünü, dış çevre ve olaylar karşısında takındıkları tavırlarla davranışları, gerçek 

anlamından az çok farklılaşarak, tezat ve mecaz gibi sanatlardan da yararlanmak suretiyle 

tasvir eden kalıplaşmış sözlerdir. Türk millî felsefesinin dile yansıyan özlü ifadeleri 

niteliğindeki deyimler, sayıları, kullanılma sahaları, konu ve muhtevaları bakımından Türk 

dili ve folklorunun önemli söz zenginliklerindendir. Konuları bakımından pek çok gruba 

ayrılan deyimler, tarihî ve çağdaş lehçeleriyle birlikte genel olarak Türk dilinin etimolojik ve 

semantik araştırmalarına yön verecek zengin bir dil varlığını meydana getirmektedir (Özkan 

ve Şadiyeva. 2003: 136). Deyimler, belirli olan bir durumu veya duyguyu belli kavramlar 

içerisinde dile getirmek için tek bir sözcüğün yan anlamıyla kullanılmasını sağlayan 

sözcüklerdir (Türk, 2016: 468). Deyimler dilimizin en önemli zengin kaynaklarından biridir 

ve Türk kültürünü yansıtmasında önemli rol alır (Türk, 2019: 561). 
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Söylenen ya da yazılan sözün gücünü arttırmak için bir araya getirilen veya genellikle 

anlamları dışında kullanılan, kalıplaşmış söz kümelerine deyim denmektedir. Deyimler en 

az iki kelimenin bir araya getirilmesiyle oluşturulur ve deyimleri oluşturan sözcükler her 

zaman ayrı ayrı yazılır (Gökçeoğlu. 2009: 69). Deyimlerle atasözleri dilsel varlığımızın temel 

göstergelerinden başlıcalarıdır. Anlatımı güçlendirip, dirileştirip, derinleştirirler. 

Konuşmanın süsü, incisi olan deyimler Türk toplulukları tarafından çok kullanılmaktadır. 

Bazıları vardır ki ayrı beldelere, ülkelere yayılmıştır (Gökçeoğlu. 1997: 8). Aksoy atasözleri ve 

deyimleri şu şekilde bir sınıfa koymuştur: atasözlerimizi ve deyimlerimizi, kullanıldıkları 

çevre ve zaman bakımından dört kümeye ayırıyorum: 1. Bugün yurdumuzun her yerinde 

kullanılanlar; 2. Kullanılışları, yurdumuzun kimi bölgelerine özgü olanlar; 3. Türkiye 

dışında Türk lehçelerinde yaşayanlar; 4. Eski zamanlarda kullanılmış, bugün unutulmuş 

olanlar (Aksoy. 2004: 7). Deyimler, özel nitelikleri (ya da yan özellikleri) bakımından çeşitli 

kümelere ayrılabilirler. ’’Özel nitelikleri’’ sözüyle belirtmek istediğimiz şey onların (ulusal 

ruh, düşünüş, zevk, yaşayış, tarih, eğitim, kültür, adet, gelenek, inanç, dünya görüşü… 

gibi) çeşitli yönlerden inceleme konusu olabilecek değerleri değil, dil yapıları, kuruluş ve 

anlamları açısından –deyimler için belirttiğimiz genel niteliğin yanı sıra- gösterdikleri yan 

niteliklerdir (Aksoy. 1988: 65).  

Gerçek anlamından az çok farklı bir anlam taşıyan, en az iki kelimeden kurulmuş, 

çekici bir anlatıma sahip kalıplaşmış söz, kelime topluluğu olarak da tanımlanabilen 

deyimler bir dilde önemli yer tutarlar. Uzun gözlem ve tecrübelerin ürünü olan atasözleri 

ise; bir olayı açıklamaya, bir duruma açıklık getirmeye ve bir olaydan ders çıkarılmasını 

sağlamaya yönelik, hüküm anlatan dil birlikleridir. (Sinan 2001). Bu doğrultuda bir 

toplumda var olan atasözleri o toplumun dini, siyasi ve toplumsal yapısı ile ilgili birikimleri 

ortaya koyabilme özelliğine sahiptir. Öte yandan, atasözleri ve deyimler birbiri ile anlamsal 

ve durumsal açılardan karşılıklı ilişki içerisindedir. Söz gelimi “Bir kızı bin kişi ister, bir kişi 

alır.” atasözünde “kız istemek” ve “kız almak” deyimleri kullanılmıştır. Aynı şekilde, “Çobana 

verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu.” atasözünde “kız vermek” deyimi yer almaktadır. 

Atasözleri kalıplaşmış bir yargıyı nasihat biçiminde ele alırken, deyimler de söz konusu 

yargının durumsallığı ile ilgili bilgi vermektedir (Özkan ve Gündoğdu, 2011: 1136). 

Erenoğlu deyimleri anlamsal ve yapısal açılardan incelememiştir. Anlamsal açıdan 

deyimler ikiye ayrılmaktadır. Bazı deyimlerde deyimi meydana getiren sözlerden biri ya da 

hepsi kendi anlamı dışında kullanılırken bazılarında sözler gerçek anlamlarında kullanılır. 

(Cümle halinde bulunan deyimlerin sözleri gerçek anlamlarında kullanılır.) Bazıları ise 

mantık dışı ve abartılıdır. Yapısal açıdan ele alındığında ise deyimler dört farklı grupta 

toplanabilir. Bunlar; mastar halinde olanlar, tümcesel özellik taşıyanlar, fiil kipleri ile 

kullanılanlar ve isim veya fiil çekimine girenlerdir (Erenoğlu 2007: 1152). Yakıcı ve Yücel ise 

deyimlerin yazılışlarını ele almışlardır. Kalıplaşmış söz öbeklerinden biri olan deyimler ayrı 

yazılır: çam devirmek, çantada keklik, kulağı delik, eli uzun (Yakıcı, Yücel: 2012). 

 

Atasözleri ile Deyimler Arasındaki Farklar 

Bilindiği üzere deyimler iki ya da daha fazla kelimeden oluşurlar ve genellikle 

benzetmeler yaparak etkili bir anlatım amaçlı kullanılırlar deyimlerin öğretici olma özelliği 

yoktur sadece bir durumu mecazi yollarla ifade eder ve çoğunlukla fiille birlikte mastar 

oluştururlar. Deyimlerde kesin hüküm, öğüt, yol göstericilik deyimlerde olmaz, kavram ve 

durum bildirirler.  

Atasözleri genelde cümle şeklindedir deyimlerin aksine atasözleri kesin bir yargı ifade 

ederler. Bu yüzden genel kural oluşturmazlar. Atasözleri ise kesin bir yargı bildirirler. Bazı 

atasözleri aynı zamanda deyim olarakta kullanılır fakat deyimler atasözü yerine geçmez. 

Sonuç olarak bir karşılaştırma yapacak olursak, atasözleri az sözcükle çok şey anlatan özlü 

sözlerdir. Anlattıkları denenmiş, doğruluğuna inanılmış düstur (genel kural, kaide) 

niteliğindedirler. Deyimler ise, kalıplaşmış anlatım araçlarıdır. Cümle şeklinde olanlar bile 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

218  

 

www.ijherjournal.com 

 

bir anlam bütünlüğü taşımaz. Asıl anlamlarını içinde bulundukları cümleden alırlar; 

aldıkları anlam da değişmez bir kural niteliğinde değildir. 

 

Araştırmanın Amacı  

Toplumumuzu ve değerlerini, geleceğe doğru olarak taşıyabilmek, geçmişten bugüne 

intikal eden değerlerimizi sahiplenmemizle mümkündür. Sosyo-ekonomik, kültürel, siyasi, 

askeri ve dini bütün alanlarda geçmişteki yaşanmışlıklar, geleceğin tasarımı için önemli 

malzemelerdir. Bu malzemeleri edindiğimiz en önemli kaynaklardan birisi de atasözleri ve 

deyimlerdir. Geleceğimizin inşasında bu kaynaktan beslenme ihtiyacı çalışmamızın hem 

motive edici gücünü hem de amacını oluşturmaktadır (Şafak. 2016: 280). Bu çalışmada 

Hatay’ın Kumlu ilçesinde halk ağzında kullanılıp yazıya geçmemiş olan deyimlerin derlenmiş 

Çalışmamız kültür hayatına dair yazılı olmayan kaynak oluşturması açısından önemlidir. 

Ayrıca çalışmamız geçmişimizle yeniden buluşma, kendi kültürel varlığımız konusunda 

farkındalık oluşturma, gelecek tasarılarımıza misyon belirleme ve vizyon geliştirmemize 

kaynaklık ettiği için önemlidir. 

 

KUMLU 

Kumlu ilçesi Hatay il merkezine 40 kilometre mesafede Amik Ovası’nın ortasında 

düzlük bir arazi üzerine kurulmuştur. Kuzeyinde Kırıkhan ilçesi, batısında Antakya, 

güneyinde Reyhanlı ilçesiyle çevrilmiş olup, doğusunda 22 kilometrelik Suriye hududu olan 

bir sınır ilçesidir. Denizden ortalama yüksekliği 95 metre olan Kumlu, iklim olarak Akdeniz 

iklimi özelliğini taşımaktadır. İlçenin yüzölçümü 223 kilometrekaredir. Amik ovasının 

merkezinde bulunan Kumlu ilçesi 1945 yılından önce Amik Gölü’nün istilası altında çeşitli 

sazlıklara kaplı bataklık bir yer iken, 1945 yılında iskan yeri olarak tahsis edilmesinden 

sonra Killik köyü olarak yerleşim yeri olmuştur (Şafak. 2021: 465). Çevre köylerden göçün 

hızla devam etmesi ile Killik kısa zamanda ovanın en büyük köyü olmuştur. Bunun sonucu 

olarak 1956 yılında Hamam köyünde bulunan nahiye ve jandarma teşkilatı Killik köyüne 

nakledilmiş, 1965 yılında nüfusu 2000’in üzerine çıkması ile kasaba, 1968 yılında da 

belediye teşkilatı kurulmuştur. Belediyenin hizmete başlaması ile birlikte Killik olan köyün 

adı değiştirilerek KUMLU olmuştur. Daha sonra 09.05.1990 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisince kabul edilen kanunla Reyhanlı ilçesinden ayrılarak 09 Eylül 1991 tarihinde ilk 

Kaymakamın göreve başlamasıyla Hatay ilinin on birinci ilçesi olarak teşkilatlanmıştır 

(Şafak, 2021: 229). 

 

Tesbit Edilen Deyimler 

Ağzını ökenor: Konuşma esnasında karşısındakinin sesini hem de kelimeleri söylerken 

yüzünün aldığı şekli mimikleri ve aynı duyguyu abartılı bir şekilde taklit edilmesi 

Ale rasi: Arapçadan geçme bir deyim. Arapça anlamı başımın üstüne’dir. Yaygın olarak 

kullanılan bu deyim birine bir iş/görev verirken ya da bir şey söylerken karşıdaki kişinin 

tamam kabul ediyorum başım üstüne başımla beraber demek için kullanılan bir deyimdir. 

Ağzı gavlak: Boş boş konuşan, gelişigüzel konuşan. 

Aşlanık etmek: Şaka yapmak. 

Baldır bacak: Açık saçık giyinmiş olmak. 

Ceviz kırmak: Hovardalık yapmak. 

Ciğeri parçalanmak: Çok büyük acılar çekmek. 

Ciğeri sızlamak: Yaptığı bir yanlış yüzünden pişmanlık duymak. 

Ciğeri yanmak: Kötü bir olay karşısında çok üzülmek. 

Cöbeli yuha: Yufka yürekli, hassas olan kimse. 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 1, February 2022 

 

 

219  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

Çalgın etmek: Deli etmek, delirtmek 

Çalgına çevirmek: Delirtmek. 

Çalgına döndürmek: Kafayı yedirmek. 

Çalgina dönmek: Deli olmak. 

Çer vurasıca: Hafif bir beddua anlamında kullanılır.  

Eciğini bücüğünü çıkarmak: Seçmek, ayırmak, irili ufaklı ayırmak. 

Ekmek var yer misin: Genellikle bir işte başarısız olanlara söylenir. Yine mi yapamadın 

anlamında kullanılır. Yeme içmeden başka bir işe yaramıyorsun, sen ne işe yararsın demeye 

getirilir. 

Firez sürmek: Buğday biçildikten sonra tarlayı sürmek. 

Firez yakmak: Anız yakmak. 

Firtiklik yapmak: Çok bilmişlik yapmak. Genellikle çocukların bir olay karşısındaki 

tutumu ve söylemleri üzerine söylenir. 

Gamber bazar: Birden bire aniden hazırlıksız olarak bir yere gitmek. 

Gıran oğlu gıran: Yaramazlık yapanlara denir. Yaramaz oğlu yaramaz anlamında kabahat 

işleyenlere söylenir. 

Gıran vurasica: Bela okumak, kötülükler seni bulsun anlamında kullanılır. 

Gıranı dıhtıgım: Türlü müsibetlerin karşısındaki kişiyi bulmasını dilemek, bela okumak 

gibi.  

Hımbıl herif: Uyuşuk, paspal, uyuşuk adam anlamında. 

Hış olmak: İki anamda kullanılır. Birincisi hış etti de anlatıldığı gibi kavga eden iki taraftan 

kavgayı kaybedenin daha açık bir söyleyişle dayak yiyenin içinde bulunduğu durum. 

İkincisi de çok fazla çalıştıktan sonra bütün enerjisi biten kişilerin içinde bulunduğu 

halsizlik durumu denir. 

Hıcıl etmek: Mahçup etmek. Kişiyi yaptığı bir eylem ya da söylediği bir söz yüzünden 

toplum içerisinde uyarmak, utandırmak. 

Hıcıl olmak: Mahçup olmak. Yaptığı bir hareket ya da kullandığı bir söz yüzünden 

utanılacak bir duruma düşmek. 

Hırrıflamak: Bunamak. Yaşlılıktan ya da hafıza kaybından ötürü bazı şeyleri 

hatırlamamak. 

Hış etmek: Bir kavga esnasında iki taraftan galip gelenin rakibini çok kötü bir şekilde 

dövmesi  

Hışı çıkmak: Bitmek, tükenmek, güçsüz kalmak. 

Humsuluk olmak: Usanmak, bıkmak, çok beklemek.  

iflahi kesilmek: Yenik düşmek, halsiz kalmak, takatsız, güçsüz bir duruma düşmek. 

istifil olmak: Ne halin varsa gör. Bundan sonra benden bir şey bekleme, medet umma, sen 

kendi kararlarını kendin ver ve daha sonra meydana gelebilecek olumsuzluklarda beni 

sorumlu tutma anlamında birdeyim. 

It ayağı yemiş: Çok gezen kişiler için kullanılır. 

Kayıl olmak: Razı olmak, rıza göstermek.  

Kör keseye: Boşu boşuna. Bir olay karşısında o olayla alakası olmadığı halde olaydan 

dolayı en fazla zararı gören kişilere denir. 

Mabal almak: Mabal kelimesinin aslı vebal olarak Başkasının günahını almak 

anlamındadır. 
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Mabalım boynuna: Vebal atmak, (Günahım boynuna). 

Mihayet olmak: Mukayyet olmak. Göz kulak olmak, korumak. Bir çocuğu, kendi kendisini 

idare edemeyecek kadar yaşlı olan bir kimseyi bir hayvanı ya da bir eşyayı kısa süreliğine 

bir yere bırakırken orada bulunan kimselere ben gelene kadar bunlara sahip çık göz kulak 

ol anlamında  

Ödü kopmak: Çok korkmak. 

Ödü patlamak: Ödü kopmakla aynı anlama gelir ama burada korkunun şiddeti biraz daha 

fazladır. 

Örüme gitmek: Baharın gelmesiyle hayvan sürülerinin gece yarısından sonra yaylıma 

götürülmesi. Burada genellikle çobanlar başkalarına ait tarlalarda ha yvanlarını gizlice 

otlatırlar. 

Ötede bayıl: Benden uzak ol. 

Sıcak ekmeğe gülmez: Her zaman yüzü asık olanlara denir. Bu gibi insanlar mutlu 

olmaları gereken yerlerde bile daima asık suratlı olurlar.  

Su sulamak: Genellikle yaz aylarında tarla sulamak anlamında kullanılan bir deyimdir. 

Südü pis: Kötü niyetli, asaleti bozuk, kötü karakterli kimse. 

Şiplik çalmak: Alkışlamak. 

Tamaşa/Temaşa etmek: izlemek, seyretmek, bir olay yada bir duruma seyirci kalmak 

sadece izlemekle yetinmek. 

Tanrı canını ala: Allah iyiliğini versin manasında olumlu ya da kullanıldığı cümleye göre 

olumsuz anlamda kullanılır. 

Tas yitik: Karmakarışık, düzensiz. 

Ümüğünü sıkmak: Boğazını sıkmak. 

Viçcığını çikarmak: Ezmek, herhangi bir nesneyi ezip o nesne ile olan benzerliği ortadan 

kaldırmak.  

Yüzüne barabar: Yüzüne karşı, karşısında, yüz yüze iken söylenen söz. 

Yüzüne nalet: Lanet olsun sana.  

Zıgal yapmak: Hile yapmak. 

 

Sonuç  

Çalışmanın asıl amacı Hatay-Kumlu halkı arasında varlığı devam eden deyimlerin 

tespitini yapmak. Yapmış olduğumuz saha çalışmasında günümüzde yazı dilinde 

kullanılmayıp, belli bir bölgede halk arasında özellikle yaşlı insanlar tarafından kullanılan 

ya da daha önce kullanmış oldukları deyimler derlenmiş olup, derlenen bu deyimlerin 

anlamları farklı farklı kaynak kişiler tarafından teyit edilip onaylandıktan sonra bu 

çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu deyimler sonraki çalışmalarda toplanacak ve bölge ağzıyla 

ilgili daha kapsamlı bir liste oluşturulacaktır. Yapılacak yeni derlemeler sonucunda yabancı 

kökenli kelimeler ile Türkçe’nin farklı dönem ve lehçelerine ait çok daha fazla çağdaş ve 

arkaik sözcük tespit edilebilecektir. Yöre ağzıyla ilgili çalışmaların yapılmasının aciliyeti 

noktasında kıymetlidir.  
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Abstract 

The COVID-19 epidemic has put a strain on our university  structures. She made each of 

us  think about how we viewed our  social responsibility in such a difficult situation for 

students.  On  March 12, 2020, the President of the Republic Abdelmadjid 

Taboun  announced the  closure of universities. It quickly became clear that  the classes 

would not resume face-to-face  before next fall, which  was officially confirmed on April 2, 

2020, asking them to provide  the  courses online to ensure pedagogical continuity using 

all  available means, in particularly the  internet and digital  communication tools. The spread 

of the coronavirus in Algeria  has  therefore upset not only study programs, but also 

student  vacations. The questions we ask in  relation to this situation are to  know, what is 

the current situation of distance education  in  Algeria? how do these students appropriate 

these technologies  in an education and training  context? Has it changed the practices  of 

teachers and students? Are they satisfied with this  change?  Does it take into account the 

new needs of students? The main  objective of this  research is to assess the state of play of 

teaching  through what the students of the University  of Bejaia, SHS faculty  say, testimony 

relating to emotions and reflections. and the  choices  made in this context, believe that 

Covid-19 is a virus like  no other and that this threat should  be taken seriously   .  
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AUCŒURDELAVIEUNIVERSITAIREDESETUDIANTSDEBEJAIA FACE AU COVID 19 
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RÉSUMÉ: 

L’épidémie de COVID-19 a mis à rude épreuve nos structures universitaires. Elle a 

obligé  chacun d’entre nous à réfléchir à la façon dont il concevait sa responsabilité sociétale 

dans une  telle situation qui est difficile pour les étudiants. Le 12 mars 2020, le Président de 

la  République Abdelmadjid Taboun a annoncé la fermeture des universités. Il est 

rapidement  apparu que les cours ne reprendraient pas en présentiel avant l’automne 

prochain, ce qui a été  confirmé officiellement le 02 avril 2020, leur demandant de dispenser 

les cours en ligne pour  assurer la continuité pédagogique en utilisant tous les moyens 

disponibles, en particulier  internet et les outils numériques de communication. La 

propagation du corona virus en Algérie  a donc chamboulé non seulement les programmes 

des études, mais aussi les vacances des  étudiants. Les questions que nous posons au 

regard de cette situation sont de savoir, quelle est  la situation actuelle de l’enseignement à 

distance en Algérie ? Comment ces étudiants  s’approprient ces technologies dans un 

contexte d’enseignement et de formation ? A-t-elle  modifié les pratiques des enseignants, des 

étudiants ? Ces derniers, sont-ils satisfaits de ce  changement ? Tient-il compte des 

nouveaux besoins des étudiants ? La présente recherche  s’est fixée comme un objectif 

principale, l’appréciation de l’état des lieux de l’enseignement à  travers ce qu’en disent les 

étudiants de l’université de Bejaia faculté SHS, témoignage relatif  aux émotions, aux 

réflexions et aux choix qui furent dans ce contexte, estiment que le Covid-  19 est un virus 

pas comme les autres et qu’il faudrait prendre au sérieux cette menace.  
Mots clés: Covid-19, Université De Bejaia, Etudiant, Enseignement A Distance.   

 
Nous voulons remercie tous les étudiantes de Master en sociologie de différentes 

spécialités à l’université de Bejaia, ont consacré un peu de leur temps pour répondre à 
l’ensemble des questions posées. Ils ont ainsi contribué à une meilleure connaissance de leur 
perception de l’enseignement à distance en situation de confinement pendant la pandémie de 

COVID19.  

« Nous pensons certes que nous vivons une évolution, une transformation, 

mais le virus nous rappelle que nous vivons une Aventure, 

une Aventure dans l’inconnu, 

l’Aventure inouïe de l’espèce humaine ». 

Edgar Morin 

La pandémie de la COVID 19 a basculé le monde dans un confinement qui a provoqué 

l’arrêt de nos structures universitaires tout en accélérant de nouvelles pratiques 
organisationnelles. Les effets de cette pandémie ont été ressentis dès le mois de mars 2020, 

signifiant toutes les activités académiques des universités algériennes ont été suspendues 

en raison de cette crise sanitaire. L’adoption de nouveaux modes de vie pendant le temps de 

confinement et en suite dans les temps de dé-confinement, elle a obligé chacun d’entre nous 

à réfléchir à la façon dont il concevait sa responsabilité sociétale dans une telle situation, et 
à se positionner à cet égard. Cette adaptation très rapide avec de nouvelles règles de travail 

est accompagnée de peur et d’angoisse, une situation doublée d'incertitude. 

La pandémie et les mesures de confinement imposées par le gouvernement, a obligé la 

communauté universitaire, à explorer et à développer de nouvelles méthodes et stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage, notamment au travers de l’enseignement à distance et 

en ligne. Néanmoins, ce mode d’enseignement exige la disponibilité d’un matériel 

technologique adéquat et d’une connexion internet à haut débit. Mais ces conditions ne sont 

pas réunies dans tous les pays en développement ou ceux qui sont les moins 
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développés. Cela s'est avéré difficile à la fois pour les étudiants et les enseignants, qui doivent 

non seulement faire face aux difficultés émotionnelles, physiques et économiques posées par la 
pandémie mais aussi faire de leur mieux pour freiner la propagation du virus. Face à cette 

situation de crise sanitaire, plusieurs publications scientifiques de nombreuses langues 

sont présentes, se sont multipliées rapidement dans le champ des sciences humaines et 

sociales, et ce, dès le début de la pandémie. « Un grand nombre d’entre elles ciblent les 
corolaires psychologiques du confinement sur la population générale » (Brooks et al., 2020, 

Coconel, 2020). 

Il ne s’agit pas ici d’analyser les effets du confinement sur le moral des étudiants, 
même si la perception qu’ils peuvent avoir de l’enseignement à distance qu’ils subissent 

depuis plusieurs mois est indéniablement liée à cet isolement imposé, mais surce qu’en 

disent les étudiants vis-à-vis de l'atteinte de leurs objectifs respectifs dans cet enseignement 

à distance et des outils mis en œuvre au sein de l’université pendant la pandémie de COVID 

19. Il s’agit d’éléments destinés à être débattus, de façon à faire avancer la belle cause 

universitaire à laquelle nous sommes tous si attachés. 

 

L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE EN PERIODE DE LA PANDEMIE COVID 19: CE QUI A 
ETE FAIT: 

Le 12 mars dernier, le Président de la République Algérienne Abdelmadjid Taboun a 

annoncé la fermeture des universités. Il est rapidement apparu que les cours ne 

reprendraient pas en présentiel avant l’automne prochain, ce qui a été confirmé 

officiellement le 02 avril. Le but est, en effet, de lutter contre la propagation de la pandémie 
de la Covid-19. Très vite, un débat s’est instauré autour de la notion de continuité 

pédagogique de leurs étudiants. 

Assurer la continuité pédagogique pendant la fermeture de l’université est devenu la 

priorité des États partout sur la planète. Beaucoup se sont tournés vers le numérique et de 

maintenir les examens, quitte à trouver des modalités d’évaluation aménagées. Cette 

situation a conduit les établissements universitaires à introduire des nouvelles mesures 

urgentes pour le déploiement de l'enseignement à distance (Marinoni, Land, et Jensen, 

2020). L’importance du sujet, ont permis d’entreprendre une réflexion réelle autour de 
l’implication de ces technologies pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement (Clifad, 

2010). De nombreuses études ont été menées, il y a déjà plus de vingt ans pour explorer 

cela (Dessus, Lemaire et Baillé, 1997, Geneviève Lameul, 2000). Signalons également que 

l’enseignement à distance offert aux étudiants depuis mars 2020 est majoritairement 

constitué d’une simple transposition d’un enseignement classique présentiel (Cerisier, 2020 

cité par Makhloufi Abdelouahab). 

Les enseignants des universités Algériennes continuent, dans leur majorité, à 
représenter l’université comme un espace réservé exclusivement à la transmission des 

savoirs dans un mode d’enseignement et de formation3 auquel ils ne sont pas habitués, ou 

qui se trouve soudainement appliqué dans des conditions exceptionnelles et à un nombre 

d’étudiants dépassant les possibilités des dispositifs en place. Au niveau de l’université de 

Béjaia, nouvelles mesures ont été adoptées, les cours théoriques de l’unité fondamentale et 

l’unité méthodologie en présentiel et les cours théoriques de l’unité découverte et l’unité 
transversale ont immédiatement été transférés sur des plateformes en ligne (il s’agit d’un 

système LMD). La plupart ont été donnés de façon synchrone et enregistrés sur la 

plateforme, afin de permettre aux étudiants ne pouvant assister au cours en direct de 

pouvoir les consulter plus tard. 

L’enseignement à distance est défini donc selon l’Association Française de 

Normalisation (AFNOR), comme étant un mode de formation à distance « conçu pour 

permettre à des individus de se former sans se déplacer sur le lieu de la formation et sans la 
présence physique d’un formateur ». La rupture des échanges entre les enseignants- 

chercheurs et les étudiants est virtuellement remplacée par des réseaux sociaux et des 

                                                           
1 Nous emploierons le terme formation à distancepour désigner, à la fois, l’activité d’enseignement et l’activité 

d’apprentissage, séparées dans le temps ainsi que dans l’espace et réalisées d’une part, par le professeur et, 

d’autre part, par l’étudiant. Nous réservons le terme enseignement à distance pour désigner l’activité 

d’enseignement dans le sens commun du terme. 
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moyens de communication, une façon de retrouver la présence de l’autre, sans pour autant 

accéder à son contact humain. 

 

UN COURS À DISTANCE: QUELLE TECHNOLOGIE ET DANS QUEL BUT ? 

L’origine des technologies comme supports d’enseignement et de formation remonte à 
la pratique de l’enseignement à distance. En tant que technologie, le média est donc au 

centre de l'attention des étudiants et enseignants, puisqu'il est censé véhiculer 

l'enseignement pour les étudiants et être l'objet de décisions institutionnelles chez les 

enseignants. Face à cette nouvelle génération d’étudiants pour que Internet est devenu le 

médium de référence, dans ce cadre, l’outil pédagogique numérique mérite d’être étudié, 

parce qu’il connaît une perturbation remarquable a nous étudiants au sein de notre 
communauté. D’après le projet du télé-enseignement en Algérie (2003), l’intégration et 

l’utilisation des technologies n’ont pas encore atteint les objectifs assignés, par manque de 

personnel qualifié et d’équipements adéquats (Michel, 2017).  

Même dans des circonstances normales, ces changements spectaculaires seraient 

difficiles à exécuter, alors imaginons en temps de crise sanitaire. A cet effet, le corps 

professoral et les enseignant- chercheur font de leur mieux pour transformer rapidement les 

cours, et apprendre de nouveaux outils et technologies pour la prestation de cours qu’ils ne 

connaissent peut-être pas. 

Il semble y avoir un consensus pour dire qu'une suspension totale des cours est 
inenvisageable, qu'il faut continuer à délivrer les enseignements. Sachant que, les cours 

offerts à distance en mode asynchrone permettent aux étudiants de réaliser les démarches 

d’apprentissage qui y sont proposées aux moments qui leur conviennent, que ce soit pour 

consulter les ressources d’apprentissage mises à leur disposition ou pour interagir avec le 

professeur (formateur). La question que nous posons, au regard de ces technologies, est de 

savoir comment les technologies contribuent à l’enseignement à distance ? Ce mode 
d'enseignement requiert des techniques spéciales de formation, de conception de cours et 

des moyens de communication. Elles offrent un arsenal de dispositifs techniques qui 

permettent de minimiser les effets de la crise sanitaire, en laissant à chacun la possibilité de 

poursuivre aussi normalement que possible ses activités pédagogiques. La technologie 

assure, dans ce cas, une double fonction, celle de la médiatisation des contenus et des 
ressources pédagogiques d’une part, et d’autre part, celle de la communication ou médiation 

pédagogique entre les acteurs. 

À proprement parlé, ces technologies contribuent largement à « la promotion de la 

formation à distance par le développement et le raffinement des télécommunications, 

définies, grossièrement, comme la communication entre des personnes et des ordinateurs 

localisés à des points éloignés ». (Hotte Richard, Leroux Lium Pascal, 2003).  

Dans un cours à distance, on cherche ainsi à réduire la distance spatiale et/ou 

temporelle séparant les deux. L’UNESCO (2003) définit ce type d’enseignement comme « Un 

processus interactif dans lequel l’enseignement dans sa totalité ou pour l’essentiel est 
assuré par une personne éloignée de l’apprenant dans l’espace et/ou le temps, de sorte que 

la communication, dans sa totalité ou pour l’essentiel, entre les enseignants et les 

apprenants, se fait par un moyen artificiel, soit électronique, soit imprimé. Par définition 

dans l’éducation à distance, les moyens de communication nouveaux ou principaux 

s’appuient sur les technologies ». 

Toutefois, la distance dans le temps et dans l’espace entre les enseignant et les 

étudiants est caractéristique des dispositifs d’enseignement à distance et de formation à 

distance. La médiation technico-pédagogique joue alors un rôle de toute première 
importance. Comme dira Jacquinot (1993) cité par Mamoudou Coumaré (2010), celle-ci 

permet de « supprimer l’absence », du moins « d’apprivoiser la distance ». D’où l’importance 

et le rôle des technologies à travers les plateformes d’enseignement à distance et 

apprentissage des étudiants.  
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UNIVERSITE DE BEJAIA: LE CONTEXTE DE L’ETUDE: 

L’université de Bejaia créée en octobre 19834, est un établissement publique 

d’enseignement supérieur pluridisciplinaire qui dispose actuellement de quatre campus: 

Targua Ouzemour, Aboudaou, El kseur et le campus d’Amizour qui est devenus depuis 

l’année universitaire 2019-2020 l’Ecole supérieure en sciences et technologies de 

l’informatique et de numérique (ESSTIN). L’université compte aujourd’hui plus de 42 000 

étudiants encadrés par 1722 enseignants permanents, accompagnés par 1270 agents 
techniques et de service. De vocation pluridisciplinaire, elle couvre actuellement 12 sur les 

14 domaines de la formation supérieur.  

Elle dispose d’une plateforme d’enseignement en ligne e-learning. Cette dernière sert à 

héberger des cours en ligne, conférences, des supports de cours des enseignants, des notes 

des étudiants de différents cycles. Elle a également un site WEB qui permet d’héberger 

toutes les activités pédagogiques et de recherche (conférences nationales et internationales, 

colloques nationaux et internationaux, séminaires, journées d’études, etc). 

De nouvelles méthodes d’enseignement et de nouvelles stratégies pour améliorer la 

réussite des étudiants (Clark, 1998, Clark et Salomon, 1986, Weiner, 1992). Ces produits 

pouvant être intégrés au matériel de cours diffusé dans un cadre d’enseignement à distance. 

Nous nous intéressons dans notre présente recherche sur ce qu’en disent les 
étudiants de l’université de Bejaia faculté SHS, vis-à-vis de l'atteinte de leurs objectifs 

respectifs dans cet enseignement à distance, l’utilisation d’une plateforme comme espace 

d’apprentissage dans l’enseignement supérieur pendant la pandémie de COVID 19, et les 

perceptions des étudiants en matière d'usage des outils d'enseignement à distance en 

exploitant leur expérience lors du confinement. L’accent est mis sur les effets et les indices 
d’appropriation de ces outils technologiques par les étudiants.  

 

METHODOLOGIE: 

Le choix de la cible de l’enquête s’est orienté vers l’ensemble des étudiants de Master 

de diverses spécialités de la faculté SHS –Bejaia-. Cette étude est qualitative, dont les 

participants doivent être abordés profondément, chacun dans sa particularité., et ce, afin 
d’obtenir des informations qualitatives, requièrent généralement une étude plus 

approfondie. Permettant à l’étudiant de raconter son expérience d’utilisation des plateformes 

dans l’enseignement supérieur et selon son système de valeur. La population mère de notre 

étude constitue d’une population mère hétérogène. Autrement dit, elles renvoient à 

l’ensemble d’étudiants de master de différents spécialités (10). Cette enquête a été effectuée 
via les réseaux sociaux, en adoptant la technique d’échantillonnage accidentel, les 

témoignages se sont faits via la messagerie instantanée ou par appel vocal, selon la volonté 

des étudiants.  

Dans ce cadre, nous avons mené un entretien semi-directif, comprenant 10 questions, 

relatifs à leur situation individuelle, leur suivi des cours pendant cette période, 

l’organisation de leur travail personnel et enfin leur point de vue sur cet enseignement à 

distance contraint. En effet, le refus de certains enquêtés de parler sur le sujet, ce qui 

conduit à l’annulation de certains entretiens, c’est pourquoi notre échantillon est devenu 

plus restreint. 

Afin d’analyser les données récoltées lors de nos entretiens basés sur les diverses 
questions5, toutes les questions posées l’ont été dans le cadre d’entretien semi directifs, les 

informations recueillies ayant fait par la suite l’objet d’une analyse de contenu thématique, 

il convient également de préciser que lors de la retranscription, les erreurs de français ont 

été corrigées par nos soins. En effet, pour que la relecture soit plus aisée et compréhensible, 

il était judicieux de corriger les quelques erreurs commises par les interviewés du fait qu’ils 
ne parlent pas encore très bien le français. 

 

 

 

                                                           
4
 Voir la charte de l’université de Bejaia.  

5
 Les questions ouvertes sont identifiées dans le corps du texte et un format d’écriture en italique ; les réponses 

ont été choisies parmi un large panel, nous avons retenues les plus concises, en lien avec la thématique.  
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PANDEMIE DE COVID 19: CE QU’EN DISENT LES ETUDIANTS:  

La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations importantes dans l’espace 

universitaire. Un réel changement dans le mode d’enseignement et de la recherche, qui 

plonge brutalement dans l’incertitude du futur, elle nous fait aussi mieux voir notre présent 

ce à quoi nous tenons, mais aussi les dysfonctionnements, qui, d’ordinaire cachés dans les 
replis de nos habitudes pratiques qui a durement éprouvé la vie universitaire des étudiants 

de Bejaia. 

Manque de motivation et difficultés de concentration, les étudiants évoquent toutes 

sortes de raisons pour s’opposer à l’enseignement à distance. Une situation qui inquiète les 

étudiants. Meriem est étudiante en première année Master sociologie des organisations et 

du travail. La jeune femme a fait sa rentrée entièrement en présentiel en septembre, sans 

que la distanciation physique puisse être respectée. Au vu de la propagation du coronavirus 

dans l'université, les cours se déroulent désormais entièrement à distance. 

« J'habite loin, Je n'aurai pas pu suivre la formation avec une telle distance depuis mon 
domicile. Je n’ai pas la chance d'avoir une connexion et un ordinateur et je n’arrive pas à 
suivre les cours entièrement. Les profs devaient publier leurs cours à l'écrit pour ceux qui 
n'arrivent pas à accéder à Zoom et à la plateforme, mais un seul l'a fait sur une dizaine de 

profs. Enseigner à distance, ça ne s'improvise pas » (Meriem, 24 ans, étudiante). 

Le problème majeur qu’ils rencontrent réside dans la faible connexion et le manque de 
moyens, Karim, étudiant en première année Master sociologie de la communication: « 
Certains étudiants qui viennent des différentes wilayas sont obligés de travailler en même 
temps qu’ils suivent les cours en ligne. Il leur est très difficile de s’adapter à ce système en 
raison de la mauvaise organisation des cours en ligne. Cela est aussi valable pour les 
étudiants qui ne disposent pas de revenus et qui ne peuvent pas se permettre un abonnement 
internet, ni les outils nécessaires, ni un smartphone. Il leur est donc impossible d’être à jour 

avec les cours mis en ligne ». (Karim, 23 ans, étudiant). 

À cet égard, et selon l’Union Internationale des Télécommunications, 11,8 % 

seulement des ménages dans les pays les moins développés ont accès à internet. De plus, 
les ménages disposant d’un ordinateur représentent 9,5 % dans les pays les moins 

développés. 

Le manque de moyen, le problème de connexion à haut débit qui fait défaut dans 

plusieurs régions, notamment les zones rurales, est un autre facteur qui prive les étudiants 

de poursuivre régulièrement leur enseignement à distance pendant le confinement. Les 

situations d’apprentissage mises en place par l’université exigent des étudiants de 

l’attention et des pensées consciemment contrôlées. On pourrait croire que, dans de telles 

situations, l’émotion ressentie n’influencera l’attention mobilisée dans le travail intellectuel 

demandé. 

La situation est aussi compliquée pour Leila, étudiante en deuxième année Master 

psychologie clinique, a aussi du mal à suivre ses cours à distance. Depuis le début de 

l'année, L’enseignement et l’examen des modules des unités découvertes et transversale se 

feront en ligne. « C'est très compliqué de travailler chez soi. J'ai le matériel nécessaire, mais 

j'ai eu des problèmes de connexion. En plus certains profs ne donnent pas leurs cours à 

distance. Je ne pense pas pouvoir tenir l'année ». (Leila, 23 ans, étudiante).  

Pour elle, l’enseignement à distance « est une mauvaise idée, surtout pour l’étudiant en 
fin de cycle qui n’arrive pas à gérer son temps ». (Leila, 23 ans, étudiante).  

La difficulté à travailler et à s’organiser reste également un élément problématique 
dans ce travail à distance. Même si les étudiants semblent faire face à des difficultés de 

compréhension, mais l’adaptation des enseignements n’est pas tout à fait optimale.  

Il ne s'agit en aucun cas ici de critiquer l'usage des technologies dans l'enseignement 

et l'apprentissage, car la technique a toujours eu un rôle fondamental dans l’enseignement. 

Il faut arriver à engager l’étudiante, à l’accompagner dans sa formation pour que le diplôme 

soit valorisé. Les cours à distance, une contrainte en matière d’organisation du travail 

notamment.  

C’est pourquoi Peters (1973) définit l’enseignement à distance comme: « une forme de 

communication de connaissances et de compétences rationalisée par la division du travail, 

une organisation systématique et l’utilisation des technologies de la communication, en 
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particulier la reproduction pédagogique de grande qualité et permettant d’enseigner de 

nombreux étudiants où qu’ils soient ». 

Les cours en ligne étaient un véritable calvaire, Amir étudiant en première année 
Master, sociologie des organisations: « Nous sommes vraiment épuisés. Nous faisons des TD 
en présentiel, en plus des cours que nous devons suivre en ligne. Nous n’arrivons pas à bien 
comprendre les cours à distance. Nos enseignants ne semblent pas être familiarisés avec 
l’outil numérique et nous font perdre du temps. Ils n’arrivent pas à envoyer les fichiers 
correctement, du coup, nous ne pouvons pas les ouvrir. Il manque le contact 

étudiant/enseignant qui rend le cours plus interactif ». (Amir, 26 ans, étudiant). 

L’harmonisation des semestres et du calendrier universitaire continue de poser 

problème, certains enseignements ayant pu se poursuivre en ligne et d’autres pas. D’après 
une étude réalisée par Abdelouahab Makhloufi, sur l’usage de l’enseignement à distance en 
Algérie à l’heure de la crise sanitaire Covid-19: Entre solutions provisoires et un nouveau 
mode d’apprentissage en ligne qui s’impose dans le futur- cas l’université de Bejaia- L’enquête 

a pour objectifs de voir dans quelle mesure l’usage de ces plateformes peuvent être des 

solutions provisoires et complémentaire afin de valider l’année universitaire en cours et que 

ces dernières peuvent être également un mode d’enseignement qui s’impose dans le futur. 

Malheureusement, les résultats de cette enquête indiquent que, le non maitrise de la 

technologie numérique appliquée dans ce sens, auprès la majorité des enseignants de SHS 

qui utilisent les plateformes pour déposer leurs supports de cours. Les enseignants, le staff 
administratif et les étudiants se sont vus dans l’obligation d’adopter ce mode 

d’enseignement afin d’achever et valider l’année en cours. 

Pour Béchard et Pelletier (2001), « en contexte universitaire, l’enseignement magistral 

est une méthode encore utilisée par une très grande majorité de professeurs ». Cette 

situation règne dans une université qui accuse un retard important par rapport aux modes 

de communication quotidienne marqués par l’usage à grande échelle des technologies de 

l’information et de la communication. Ce retard ne concerne pas le niveau des équipements 
ou de l’encadrement technique, mais il se rapporte essentiellement à l’appropriation 

pédagogique de ces technologies et à leur adoption comme vecteur de formation et d’accès 

aux savoirs. 

L’enseignement à distance à la faculté SHS de Bejaia connaît beaucoup de lacunes. 
Amine étudiant en Deuxième année sociologie de la santé soutient l’idée de Amir: « 
L’université a mis la plateforme E-learning et le Zoom à notre disposition, mais beaucoup 
d’étudiants n’arrivent pas à y accéder. Les fichiers PDF ne contiennent pas les explications 
nécessaires, ni même une petite vulgarisation. Personnellement l’enseignement en ligne n’est 
pas parfait ». (Amine, 25 ans, étudiant).  

Pour lui, c’est encore un peu tôt pour parler des cours à distance au sens strict du 
terme, l’administration de la Faculté se retrouve débordée face aux problèmes que 
rencontrent les étudiants: « Bah écoute, nos délégués sont épuisés. Ils sont étudiants, mais se 
chargent aussi des requêtes des étudiants et enseignants, de la programmation des séances 

avec les enseignants, que ce soit en ligne ou en présentiel. Au lieu de s’occuper de leurs 
études, ils courent derrière nos enseignants, les sollicitant à nous faire des visioconférences 
ou des TD en présentiel pour mieux comprendre nos cours. Souvent, les enseignants préfèrent 
envoyer des PDF mieux détaillés avec leur adresse e-mail pour répondre aux questions. Je 
pense qu’on est juste au milieu, j’ai déjà dit ce vers quoi on voulait aller. Entre le dire et le 
faire, il y a toujours un peu de temps et de douleur parfois donc il faut qu’on parvienne à faire 

ça. Je ne sais pas si j’ai bien répondu à la question ! ». (Amine, 25 ans). 

Moore et al en 1996, a ainsi introduit la théorie de « la distance transactionnelle ». La 

distance transactionnelle peut être assimilée à ce que Jacquinot (1993) appelle « la distance 
pédagogique » En effet, dans la mesure, où la communication est artificielle, passant par 

l’imprimé, et les moyens électroniques, la qualité des ressources humaines est un élément 

qui a tout autant d’impact que les technologies utilisées, d’autant que l’organisation et la 

gestion sont des aspects intimement liées à la qualité des acteurs. 

La part de travail en autonomie est donc devenu un point sensible. Il est donc 
important de prendre en compte l’absence d’autonomie chez une majorité d’étudiants et de 

les aider à la développer car, comme le précise Linard (2000), « l’autonomie n’est pas une 

simple qualité mais un mode de conduite intégrée (une méta conduite) et, pour la plupart 
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des individus, cette conduite ne faisant pas naturellement partie de leur répertoire, elle doit 

être apprise ». 

Donner un cours à distance nécessite alors une adaptation de la pédagogie pour 

maintenir l'attention des étudiants. Pour Radia, étudiante en première année Master, 
sociologie de la communication: « Les problèmes ne se situent pas au niveau de telle ou telle 
plate-forme, mais du manque d'outils mis à la disposition. Ex: pas de logiciel pour échange 
audio ou visioconférence. La formation est insatisfaisante est difficile pour certains 

enseignants et étudiants ! ». (Radia, 27 ans, étudiante). 

Même si les étudiants sont nés avec les outils numériques entre les mains, et que 

certains enseignants sont formés pour utiliser les plateformes en ligne, l’expérience de 
l’enseignement à distance pose certainement plusieurs défis tant pour les étudiants que 

pour les enseignants. 

Pour Chanez, étudiante en deuxième année Master sociologie de la santé: « Je n'ai pas 

le sentiment d'apprendre à en devenir un avec les cours à distance. Pendant cette crise 
sanitaire il n'y a pas de suivi, mauvaise connexion, mauvaise explication au départ, très peu 
d'informations en ligne, je me suis très vite retrouvée confrontée à la difficulté d'évoluer seule. 
J'aurai préférée choisir une formation traditionnelle (présentiel), être sur place parce que je 
pense que c'est plus facile de comprendre, poser des questions directement. J’ai aucun contact 
visuel avec les autres étudiants ou professeurs si ce n'est des discussions par courriel. De 
plus, c'est la première fois que je fais cette formation et j'ai du mal à m'organiser et parfois à 

bien me concentrer ». (Chanez, 24 ans, étudiante). 

Une enquête réalisée récemment par le Centre de recherche en économie appliquée 

pour le développement (CREAD) révèle de son côté que le contact entre l’enseignant et 

l’étudiant est la principale difficulté soulevée par la famille universitaire. Plusieurs raisons 

peuvent être avancées, notamment l’absence d’une base de données fiable et tenue à jour de 

l’ensemble du corps estudiantin, ce qui rend le suivi et l’évaluation de l’étudiant quasiment 

impossibles, souligne le CREAD. 

Par contre Kamel, étudiant en première année sociologie des organisations, 
l’enseignement à distance « était pour moi le seul moyen de mener à bien ma reprise d'étude. 
Compte tenu de ma situation familiale et de mon activité professionnelle à temps, la formation 
à distance était pour moi la seule chance de pouvoir reprendre des études, me permet de 
concilier emploi et études. Pour moi, c'est l'occasion de préparer mon diplôme en Master 2 tout 
en travaillant à temps plein, même si avec une mauvaise connexion, je peux se rattraper 

lorsque la connexion devient meilleure !». (Kamel, 40 ans, étudiant). 

La mise en œuvre d’un dispositif d’enseignement à distance, favorise l’autonomie de 
l’étudiant et fait en sorte que ce dernier organise son propre apprentissage selon son 

rythme. Cette dernière insiste aussi bien sur la précision qu’apporte l’enseignement à 

distance dans les pratiques pédagogiques (cela implique l’utilisation de plateformes 

numériques et d’outils technologiques dédiés à l’enseignement dans le but de rendre les 

espaces d’apprentissage aussi ouverts et stimulants que possible). Il y a un caractère de 

rationalité qu’offrent ces outils en enseignement à distance. Cette rationalité et cette rigueur 
sont rendues possibles grâce aux outils, même si ces enseignants déplorent au passage le 

fait que la communication pédagogique en situation présentielle est plus riche qu’à distance. 

On remarque clairement dans les réponses que c’est une autre forme de formation 

dans laquelle se retrouve l’étudiant. Aujourd’hui vivent dans un contexte économique 

dépriment (disparités socio-économiques) qui est de plus en plus difficile, de plus en plus 

compliqué, car, plusieurs régions ne disposent pas d’un réseau internet fiable ou abordable 

pour répondre aux conditions minimales d’un enseignement à distance de qualité. Les 
enseignants nouveaux recrutés doivent, par ailleurs, être formés aux nouvelles méthodes de 

l’enseignement en ligne, car 

le numérique apparaît dès lors à la fois comme une opportunité et un défi pour l’université 

de Bejaia.  

Donc, nous sommes absolument convaincues qu’il faut développer les formations 

hybrides, il faut développer l’enseignement à distance, il faut développer tout ce qui est 

formation continue. Aujourd’hui, la formation tout au long de la vie, c’est une réalité, c’est 

une vraie réalité pour adapter l’organisation de l’apprentissage, de l’enseignement à distance 

à la situation des étudiants. 
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CONCLUSION:  

Le confinement forcé par la pandémie de covid 19, a été dominé par la question de la 

continuité pédagogique décidée après la suspension des cours le 12 mars 2020 dans les 

différents cycles de l’enseignement supérieur. Cette continuité vise à maintenir à distance 

un lien entre les enseignants et les étudiants et à assurer la poursuite des études en 

mobilisant les technologies de l’information et de la communication existantes. 

L'enseignement à distance se présente actuellement comme une alternative pour 
élargir l'accès à la formation et en réduire le coût (Deming et al., 2015, Bowen, 2012). Les 

résultats de cette étude montre que les outils et les médias se font l’écho 
de souffrances chez les différents étudiants de master qui se déclaraient en difficulté pour 

poursuivre leur formation concernant le dispositif de l’enseignement à distance mis en place 

pour assurer la continuité pédagogique durant la période du confinement. D’après les 

témoignages recueillis dans le cadre de cette étude, l’isolement et l’anxiété freinent le succès 

de l’enseignement à distance pendant cette crise sanitaire à cause de l’absence 
d’interactivité enseignant/étudiant, ce qui constitue un facteur démotivant. Au début, les 

principales contraintes étaient liées à la qualité de la connexion à internet. Le manque de 

préparation des étudiants et des enseignants à l’enseignement en ligne a eu des 

conséquences négatives sur la qualité des enseignements, le faible niveau de formation des 

enseignants. L’inadaptation technique, matérielle et infrastructurelle a fortement rendu ce 

mode d’enseignement contraignant, malgré tous les efforts déployés par les pouvoirs publics 

afin d’améliorer notamment le débit de connexion à internet. 

La réflexion sur ces outils désormais popularisés mais toujours méconnus doit 
désormais s’envisager dans une perspective de profonde rénovation de l’université que la 

crise sanitaire a complètement bouleversé au point de rendre un retour à la situation 

antérieure difficilement envisageable. 

Cette enquête, ainsi que les travaux de recherche réalisée en Algérie portant sur cette 

crise sanitaire, ne se limitent pas à montrer des arrangements que les étudiants et les 

enseignants auraient réussi à mettre en œuvre pour faire face aux difficultés inhérentes à 

un enseignement à distance, mais d’approcher les évolutions de grande ampleur qu’a 
nécessité cette crise et dont il conviendra, et de tenir compte pour concevoir une, réflexion, 

une formation plus adaptée aux réalités de terrain. 
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Abstract 

Ideological dimensions are a phenomenon that contributes to raising the level of design that 

is reflected in acceleration, accuracy and increasing the circulation of advertisements within 

the digital display of technical media, which has produced new dimensions, cultural, 

communication, knowledge, and environmental, adding to the participatory communication 

message a new reality that depends on the features of the new era. In addition, it helped to 

change the course of design and advertising in line with cases of growth and prosperity. The 

ideological dimensions were able to reduce the knowledge gap between the advertising 

message and the diversity of language and cultures of the recipients of the communication 

message, The advertising designs were characterized by the employment of a design 

structure that depended on the necessities and requirements Conditions to achieve 

excellence and effectiveness, pull factors resulting from movement and harmonious 

variations of visual elements, and activate the symbolic and textual language to promote 

and show effective communication dimensions. In view of the influences that ideology 

confers on the design process, the researcher generated the following question: What are the 

ideological dimensions of interactive communication in digital advertising designs? The aim 

of the research was based on highlighting the ideological dimensions of interactive 

communication in digital advertising designs. 

As for the second, it included the first topic entitled - Dimensions of Ideology of Interactive 

Communication - and the second - Ideological Dimensions and Designs for Digital 

Advertisements, Chapter - And the three factors are effective for the communicative 

message, those reflections made by those movements in enriching the aesthetic, cognitive 

and psychological dimension outside the traditional presentation style that characterized 

each of the samples (2,3). As for the most important conclusions, they included:- The use of 

information ideology, symbolic culture and discourses of color and shape in the structure of 

digital advertising design, helped to activate the communicative message in all its cognitive, 

psychological and social dimensions, because the symbolic message corresponds to the 

developments of the accelerating digital age, which changed the paths and habits of 

readings reflected on the recipient. 

Key words: Ideology, Interactive Communication, Dimension Design, Advertising Design. 
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 دت الرقميةعالنااليديولوجية لالتصدل التفدعلي في تصدميم األ عباد األ

 
 هدى فدضل عبدس

 العراق ،جامعة بغدادد، 

 
 

 الملخص

األيديولوجية ظاهرة تُسهم في االرتقاء بمستوى التصميم المنعكس على تحقق اإلسراع والدقة وزيادة تداولية  بعادتعد األ

للرسالة  أضفتجديدة ثقافية اتصالية معرفية بيئية  أبعاد أفرزتات ضمن دائرة العرض الرقمي للوسائط التقنية التي عاناأل

ساعدت على تغيير مسار التصميم  بعاداالتصالية التشاركية واقعا جديدا ارتهنت بسمات العصر الجديد، باإلضافة ان تلك األ

ية عانن تقلص من حدة الفجوة المعرفية بين الرسالة األأفقد استطاعت  دهار.بما يتوافق وحاالت النمو واالز عانواأل

من توظيفات بنية تصميمية  عانن ما تميزت به تصاميم األأو ،وتنوعات اللغة والثقافات لمستلمي الرسالة االتصالية

وعوامل الجذب الناتجة عن االختافات الحركية والمتناغمة  ،ارتهنت بضرورات واشتراطات تحقق التميز والفاعلية

االتصال التفاعلي.  في ضوء التأثيرات التي تضفيها  أبعاد إظهاروتفعيل اللغة الرمزية والنصية لتعزيز و ،للعناصر المرئية

جية لااتصال التفاعلي في تصاميم االيديولو بعاد: ما األاآلتياأليديولوجيا في العملية التصميمية  تولد عند الباحثة التساؤل 

االيديولوجية لاتصال التفاعلي في تصاميم  بعادالكشف عن األ–ما هدف البحث ارتكز على أات الرقمية ؟ عاناأل

 .ات الرقميةعاناأل

األيديولوجية  بعاداأل)، والثاني (ايديولوجيا االتصال التفاعلي أبعاد)بعنوان  األولما الفصل الثاني فقد تضمن مبحثين أ

. والفصل الثالث ارتكز على إجراءات البحث وتحليل العينات، والفصل الرابع ارتكز على عدد (ات الرقميةعانوتصاميم األ

حركة  العناصر  إظهارات وفق أيديولوجيا توظيف التقنيات المعاصرة في عانها: نتج عن تصميم األأهم من النتائج

في إضفاء قوة فاعلة للرسالة  أسهم( والذي 1ي كعنصر أساس كما في العينة رقم )عانم األالتصميمية التي يتضمنها التصمي

االتصالية، بالتالي تلك االنعكاسات التي تنتجها تلك الحركات ستُسهم في إثراء البعد الجمالي والمعرفي والسيكولوجي خارج 

ان استخدام أيديولوجيا - :االستنتاجات فقد تضمنت أهم اما (.2،3نمطية العرض التلقيدي التي تميزت بها كل من العينات )

ساعدت على تفعيل الرسالة  ،الرقمي عانالمعلومات والمثاقفة الرمزية وخطابات اللون والشكل في بنية تصميم األ

الرسالة الرمزية تتوافق مع تطورات العصر الرقمي  ألن ذلك ،ها المعرفية والسيكولوجية واالجتماعيةأبعاداالتصالية بكافة 

 المتسارع والتي غيرت من مسارات وعادات القراءات المنعكسة على المتلقي.

 : تحليل جغرافي، القوى العاملة التعليمية، التعليم االبتدائي.الكلمدت المفتدحية

 
 المقدمة: 

وتلك الرسائل  ،ية وتقنية التنفيذعاناأليديولوجية لاتصال تمثل هيمنة فكرية تحكمها مضامين الرسائل األ بعاداأل

والن  ،ي الذي يمثل  الوسيط الناقل ذا المؤثر الفاعل في بناء البعد الثقافي والمعرفي والجماليعانيجسدها  التصميم األ

 ،كاسات بيئية ومجتمعية وسيكولوجية من خال تكنلوجيا االتصال الرقميوما يحمله من رسائل اتصالية يجسد انع عاناأل

تاج األفكار المنظمة التي تم ترتيبها وتنسيقها في ألن وااليديولوجيا المرتكزة على نظرية االشباع تمثل وسيط ثقافي معلوماتي

لشكل المصمم المعزز لعمليتي الشد البصري ية لتحقيق التكافؤ بين الكم المعلوماتي وتدفقه وبين جمالية اعانالتصاميم األ

 .بالتالي ستتحقق الفاعلية االتصالية ،والجذب لمدركات التلقي
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 المنهجي( اإلطدر) األوللفصل ا

 مشكلة البحث   -1

العديد من التوظيفات واالستخدامات  إظهارت في تفعيل وأسهمالتطورات الرقمية التي شهدها عصرنا الحالي 

ات الرقمية التي استطاعت اختراق عانوفق ايديولوجيا اتصالية متقدمة انعكست على تصاميم األ عامالمتقدمة لوسائل األ

ات من رسائل اتصالية تفاعلية تساهم في تفعيل عملية التواصل الناتجة من اتفاق عانمدركات التلقي عبر ما تحمله تلك األ

من  أفرزهبشكلها المبسط والواضح والذي كان للتطور التقني وما  عانوتحقق امكانية  ترجمة الرسالة التي يحملها األ

تطبيقات رقمية ساعدت على تكاملية العرض النصي والعناصر الشكلية بما يحقق االندماج االيديولوجي لتصاميم االشكال 

استخدامات ايديولوجيا فن  هميةوأل ،ن علمي االتصال والفن التصميميوالنصوص ليدخل التصميم في عملية تكاملية بي

ال لهذه االستخدامات في العديد من المؤسسات أهم وما نجده من عامي المساهم بشكل فاعل في وسائل األعانالتصميم األ

 المحلية لتظهر مشكلة البحث وفق التساؤل التالي: عانية ووكاالت األعاماأل

 ات الرقمية ؟عانااليديولوجية لااتصال التفاعلي في تصاميم األ بعادما األ

 

  :البحث أهمية -2

البحث بما يفرزه من نتائج تسهم في اضفاء خدمات توظيفية في معالجة بعض الترهالت االستخدامية  أهمية تكمن
ية عالميتها على العاملين في المؤسسات األأهم لتنعكس ،ات الرقميةعالناليديولوجيات االتصال التفاعلي المقترن بالفن التصميمي لأل

 .عالنووكاالت األ

 

 : هدف البحث -3

 ات الرقمية.عانااليديولوجية لاتصال التفاعلي في تصاميم األ بعادالكشف عن األ :يتحدد هدف البحث في

 

 :حدو  البحث موضوعية -4

الفترة  :ات الرقمية. زمانيةعانااليديولوجية لاتصال التفاعلي في تصاميم األ بعاديتحدد البحث في موضوعات األ

ات الرقمية التي تم نشرها عاناأل :مكانية.وهي المدة المتوافقة مع فترة الكتابة البحثية 1/1/2021لغاية  1/10/2020من 

 .إنترنتعلى الشبكة الدولية Pinterest "2 "في موقع بينترست 

 

 :البحثمصطلحدت  -5

إدالجا ودلّج  ،ادلج ،ادلوجة :نهاأكونها تعود للغة التينية لكن البعض قولبها لغويا على  :التاريف اللغوي ،االيديولوجيد-1

واالخاق والقيم المراد تحقيقها على المدى البعيد والقريب )عبد هللا  هدافو التي تمثل مجموع األ ،تدليجا  

 ،االرتباط الفكري والمنطقي بالواقع وبنظريات تعمل على تفعيل عملية التفكير :(.التعريف الفلسفي9:ص2012،العروي

 :األيديولوجية بعاد(.التعريف االجرائي لأل13:ص2012فتؤثر على مستوى التحليل واالختيار والمنهج )عبد هللا العروي، 

معرفية وسيكولوجية تتوافق مع  مجالي التصميم الكرافيكي و  أبعادعاقات ارتباطية لمجموعة انجازات فكرية تحمل 

 االتصال التفاعلي.

هو اتصال تشاركي ذو اتجاهين مرسل ومستقبل ضمن فترات زمنية تتراوح بين الاتزامنية  :االتصدل التفدعلي-2

يمثل تبادلية  :يف االجرائيالتعر.(1675:ص2015والتزامنية محققا الهدف االتصالي وصوال للتفاعلية )سمر هاني السعيد، 

مقترنة بالتفاهم  أبعادغايتها تحقق  ،واالفكار والبيانات المعلوماتية بمختلف اشكالها الرمزية والمباشرة راءوتشاركية األ

 .واالستجابة وفقا للتغذية الراجعة

 

 .تم اعتماد المنهج الوصفي )تحليل مضمون( لتوافقه مع متطلبات البحث الحالي :منهجية البحث -6

 

                                                           
2
 " Pinterest "  تعد احد شبكات التواصل االجتماعي االمريكية ، تشكل واجهة إعالنية لنشر وتبادل الصور واالعالنات والفديوهات بعد عملية ، 

and-https://www.mosoah.com/internet-) 2010التسجيل ، انشأ الموقع بول سيارا ، ايفان شارب وبن سبليرمان عام 
network/pinterest-telecom/social/ ) 
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 النظري( اإلطدرالفصل الثدني )

 ايديولوجيد االتصدل التفدعلي أعباد /  األولالمبحث  1

  تطور ايديولوجيد االتصدل التفدعلي: 1-1

تطور االيديولوجيا بشكل عام هو مرورها بعدد كبير من الحقب الزمنية والتأريخية والنظريات  أسباب إحدى أهم

 .ايديولوجيا العلم والمعرفة إلىوالتي انتجت تحوالت التكنلوجيا  ،مراحله المتقدمة إلىوتنوعات فكر الفاسفة التي اوصلته 

صراع فكري وتمثات صورية توظف كأدوات للتعبير تفرض ن األيديولوجيا أما إضفاه ماركس  إلىاكد الفاسفة إضافة 

لقد ادى اقتران اتجاهات فلسفة  (.74: ص2018،سيطرتها وقدراتها لخلق أيديولوجيا مهيمنة على فكر التلقي )إريك ميغري

مراحل  إلىوصوال   توافق بنية المؤسسات الفنية واالجتماعية والفكرية  إلىية مع اتجاهات فلسفة فرويد النفسية نساننيتشة اإل

ها التقنيىة ليتخذ أضفتفضا عن التطورات التي  .(53ص :2015التقدم العلمي والمعرفي واالتصالي )عبد هللا العروي،

ت التطورات الرقمية أسهم(. 63: ص2018،االتصال مسارا جديدا نحو االشتراك في لغة العقل والتبادلية )إريك ميغري

 .خذ مسار جديد نحو التفاعلية التي تجسدت بتشاركية المتلقي رغم بساطة خبراته التقنيةعلى تدعيم الفكر االتصالي ليت

يؤكد المتخصصين بهذا المجال ان التقنية الرقمية ستُظهر إذ  ،بالتالي انعكس على انتاج قواعد جديدة للنشروحرية التعبير

وهذا ما اكدته العديد من نتاجات التطورات  (.20ص :2012فكر كوكبي يغيير العالم نحو رؤى جديدة )محمود الفظاظة،

ثت االندماج مابين النص والصورة والفديو)مصطفى صادق أحد ية لوسائط معلوماتيةأعامتطبيقات  أفرزتالرقمية التي 

 .(31-30: ص2008،عباس

 :تحوالت ايديولوجيد االتصدل وفق نظرية االستخدامدت واالشبدعدت 1-2

كما هو معروف وبديهي مبتدءا بالمسار  ،البد من ايضاح ان االتصال قد مر بمسارات عدةنؤكد مع ما تم ذكره اعاه 

ت في أسهمتجسد مسيرة نتاجات تقنية   أجمعوتلك المسارات  ،السماعي والشفاهي والبصري والمرئي وصوال للتفاعلي

فقد تم توظيف نظريات  .م الكرافيكيتغيير المسار االجتماعي والثقافي وااليديولوجي وكل جوانب االحياة ومنها التصمي

نظرية االستخدام واالشباع التي تضع فرضياتها على ان  :واالتصال وهي تخصصات مقترنة مع التصميم منها عاماأل

وان النظرية تؤكد ان  ،وفق ما تحمله من مضامين تتوافق مع سايكولوجية كل فرد ورغباته عانالمتلقي يختار وسائل األ

العاطفية بل أو  لها القدرة على تحقيق التأثير الذي يتجاوز مجرد التأثيرات المعرفية والسلوكية والوجدانية وسائل االتصال

فكرية اتصالية تحملها  أبعاد(، أي تكوين 164ص :2003وظيفتها النقل المعلوماتي المكثف والمتميز )عصام الموسى،

ظهور السوشيال ميديا وما تملكه من مساحات افسحت مجال المشاركة االتصالية  .هاأبعادات الرقمية التي تم تعزيز عاناأل

ية وصناعة االشكال الفنية المجسدة لتلك المضامين عام(.التي ساهمت في صناعة المضامين األ2:ص2010)اماني مجاهد،

االتصال التفاعلي في  أفرزتالتي  لقد اتاحت التطورات الحديثة.يعانلتكتمل صورة تفاعلية ايديولوجيا االتصال بالفن األ

وبيان رأيه في  .(163ص :2011اتاحة فرصة للمتلقي في التعليق والتاعب بالمحتوى والتعبير )عبد الرزاق محمد الدليمي،

االمثلة التي تبين ان هناك عدد كبير من المواقع الرقمية والروابط التي اتاحت الفرصة للمتلقي  إحدىو.ات المصممةعاناأل

ات عان(  حيث تمثل موسوعة تضم المايين من المقاالت والتقارير واألwikisالتواصل التفاعلي هو )ويكيس  في

 (. p133:Erben,T.et al,2009والتصاميم بتنوع لغاتها ) 

الجديد االكثر تفاعلية )محمد  عامكذلك تمثل المنتديات مساحات مخصصة للنقاش وتداول المعلومات حيث تجسد األ

في تحقيق التواصل واالندماج  أهمية كذلك موقع الفيس بوك يمثل اكثر الشبكات .(52: ص2009الحميد،عبد 

في  أسهممما  .(8-7: ص2007حيث يسهم في اتاحة المجال امام المستخدمين في نشر نشاطاتهم )عبد هللا عامر،،االجتماعي

شركات، أو  ات الثابتة والمتحركة في تلك المواقع من جهات متنوعة شخصيةعانتكثيف وتحفيز استخدام تصاميم األ

 ان .بالتالي اعتمدت في نشر رسائلها االتصالية للحصول على اكبر ساحة جماهيرية ،مؤسسات حكوميةأو  ،يةأعانوكاالت 

االتصالية التي زادتها الثورة  ظهور مواقع السوشيال ميديا كوسائل اتصال فاعلة لسد العديد من الثغرات أسباب ى أهمأحد

ات والتقدم االقتصادي وزيادة القوة التسويقية التي تطلبت النهوض بواقع التسويق من خال عانالمعلوماتية وكثرة األ

 .اتعانالجديد الذي اصبح االداة الفاعلة في انجاح العملية االتصالية لتلك األ عاماالعتماد على وسائل األ

 :ات الرقميةعانااليديولوجي لاتصال التفاعلي في تصاميم األاقترانات البعد 

 :سيكولوجية أعباد -1

تماشيا مع ما جاء به ماسلو والذي ترجم أفكاره بمثلثه الهرمي الذي اسماه التسلسل الهرمي لاحتياجات ففي حال سد 

 والرضا سيتحقق العطاء بشكله المثاليجميع الثغرات السيكولوجية والفسيولوجية واالنتماء واالمان واكتمال الذات 
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(Aarron Walter,2011:pp5-6 ).  الشعور بالسرور وإمكانية االستخدام والشعور بأن  إلىفمستلم الرسالة يحتاج

بكل ما يحمله من رسائل اتصالية صادقة غير  عانسيقدم وظيفة نفعية بأمكانها ان تزرع الثقة له ليتواصل مع األ عاناأل

والتي بدورها تصنع سلوك خفي يتحكم  ،تتولد عبر التأثيرات التي تنتجها تحوالت فكر التصميم التفاعلي بعادتلك األ ،خادعة

وهي تمثل االدلجة الفكرية التي اعتمدتها العديد  ،بالقدرات الشرائية والتي تشبه سياسة العولمة المتسيدة على عقول التلقي

 .عانفرضت سطوتها على سلوك الفرد المستهدف في األ ات التفاعلية التيعانمن تصاميم األ

 سيسيولوجية: أعباد -2

ي يبحث عن االستدالل اليقيني لمعرفة األشياء ذات المضامين التي سبق التعرف نساناكد دريكارت ان العقل اإل

وان توظيف أيديولوجيا  .(122: ص1987،)محمد دقبري واالستدالل اليعتمد الفهم بل ينصب اهتمامه على الذاكرة،عليها

المستندة على مراعاة مستويات الفرد المعرفية لتحقيق بعد  عانالتصميم تجسد مستويات ومراحل التجهيز وصناعة األ

ي عانوتلك المستويات المعرفية ممكن تعزيزها بنوع وسائل العرض األ ،يةعانمعرفي تواصل تفاعلي مع الرسالة األ

فضا عن المخزونات الفكرية والخبرات  ،وياتها المتوافقة ومستوى الخبرات المعرفية للمتلقيوالقنوات المعلوماتية ومحت

لذا .المعلوماتية مع توظيفات المحفزات والمنبهات البصرية التي تنعكس على مستويات االدراك لتلك المحتويات وانتقاءها

في لتولد بدورها لغة إبداعية معرفية تشترك بها نجد ان المنبهات البصرية مع السمعية تحفز مستويات االدراك المعر

ي ومستلم الرسالة والتي تدعى بالتغذية عانمخزونات التلقي مع تلك المنبهات لتولد رسالة تفاعلية تواصلية بين التصميم األ

عن طريق انتقاء المثير  وهذا ما أكده )جيلفورد ( ان االنتباه عملية تتم .الراجعة المقترنة بمستويات المعرفة والشد االنتباهي

التي يخضعها الفرد للتحليل على ان يكون االستعداد لتلك المؤثرات حاضر لديه لتحقق االستجابة )عمر 

يهدف التوجه نحو بناء متكامل األركان يحمل استراتيجيات سيسيولوجية  أعان(.فعند تصميم أي 79:ص2014بوقصة،

والشركات العالمية  عانووكاالت األ  عانلوك استهاكي يحدده مصمم األبعيدة المدى يعمل على قولبة المجتمع وفق س

(. المصمم الكرافيكي يسعى دوما لمراعاة ما يتوافق مع 56: ص2008الكبرى المنتجة للسلعة )محمد بن سعود البشر،

 ،عانالتصميمية لألالمستهلك من حيث البيئة والعادات والتقاليد واألعراف المجتمعية اليتعداها عند عرض االشكال 

الصور والمضامين الخادشة للمدركات البصرية التي قد تسبب اتجاهات مضادة تؤثر سلبا على عملية  إظهارواالبتعاد عن 

اتصالية  أهدافتحقق  إلىالمصمم والذي يسعى  عانية بالتالي تتاشى القيمة األيديولوجية  لألعانالتواصل مع الرسالة األ

 .تفاعلية

  :جمدلية أعباد -3

يُنظر للجمال على انه حقيقة أساسية ممتعة حسيا لما يحمله من صفات جوهرية  ،تقدير الجمال لغة عالمية متفق عليها

العناصر  ى أهمأحد هاألن ات تعتمد الصورةعان(. وتصاميم األMaggie Macnab,2012:p7معبر عنها ظاهريا )

تأثيرات عقلية  أبعادالكرافيكية الحاملة للقيم الجمالية التي تضفي حيويتها وفاعليتها على المحتوى وألنها قادرة على إضفاء 

ية تتضمن في بنيتها الفضائية العديد عانان التصاميم األ ها في غالب االمر تستوقف النظر.ألن وبصرية واستجابات بصرية

 ،وتلك اللقطات المصورة بدورها لها وظائف داعمة لقوة الجذب والشد االنتباهي ،بتنوعاتها الشكلية من التراكيب المصورة

لذا نجد المصمم الكرافيكي يبحث دوما على توظيف العناصر األكثر تأثيرا واقناعا  ،عانكونها تضفي لغتها التعبيرية لأل

 اللون.أو  النصأو  مكونات وتركيبات الصورةلتحقيق البعد الجمالي والتفاعلي عبر  عانفي فضاءات األ

 :عبيئية أعباد -4

في توفر نسقا ثابت المعيار من  أسهموهذا ما ،البيئية من فهم لغة النمط والبديهيات التي يمتلكها الفرد بعادتتحقق األ

 Maggieخاله تُفسر وتُعالج االحداث الخارجية بلغة أنماط الطبيعة المقترنة بالمعرفة الغريزية المتراكمة )

Macnab,2012:p111).  نظام يقترن بالوعي والفكر المرتبط بالقدرات االقناعية  إلىالتصميم ينقلنا من خطاب تصميمي

السياسي، االجتماعي، ،الفكر البراغماتي إلىويتأثر بها الفكر التصميمي الذي يدخل  ،لفن يتأثر بالبيئةوبما ان ا ،والشرائية

بما يتوافق واتجاهاته الفكرية  أعانوالتي تجتمع جميعها تحت مظلة االشتراطات البيئية عند تصميم أي  ،النفسي المعرفي

 .يعانين المنتجات المتوافقة مع بيئة العرض األالهادفة لتفعيل القوة االستهاكية والتعريفية لمضام

 : اتصدلية تفدعلية أعباد -5

ية التي تسهم في تطوير مسارات استراتيجيات التصاميم عانتحقق القدرة على معرفة مقدار نجاح الحمات األ

الخدمة التي بدورها تسهم في أو  فضا عن بناء صورة ذهنية بين المتلقي والمنتج ،ية بما يتوافق ورغبات التلقيعاناأل

ي بوصفها وسائل تعبيرية قادرة على نقل واثراء عانفضا عن تظافر مجموع عناصر التصميم األ ،زيادة فاعلية االتصال
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داعمة لقوة الجذب البصري ومدركات جوانب معرفية وفق أيديولوجيا يتبعها المصمم والتي تسهم في بناء مسارات نسقية 

التفاعلي لما تملكه من قوة تأثير ترفع درجة  عانويتحقق البعد االتصالي نتيجة ما تضفيه تظافرات عناصر األ ،التلقي

السيما ان االقناع يتحقق وفق القوة التأثيرية  وصوال لاستجابة  .االقناع التواصلي والتفاعلي بما يتوافق وذهن التلقي

بالتالي ان المصمم  .(130ص:2010)علي فاح الزغبي ي كافةعانلوكية التي فيها يتقبل المستهلك مراحل العرض األالس

ان وسائل  إلىفي عرض المفاهيم بشكلها المبسط للجمهور. ومن تلك االسهامات نصل لحقيقة  أسهمالكرافيكي يكون قد 

بتنوع تقنياتها وتطورها اال انها غير قادرة على تحقق التغذية الراجعة والتأثير واالتصال التفاعلي دون تدخل  عاماأل

 .(6ص: 2014،)معتصم بابكر مصطفى عانعناصر التصميم والشكل الفاعل لأل

 

 دت الرقميةعالناأليديولوجية وتصدميم األ عباد المبحث الثدني / األ 2-2

 :دت الرقميةعالنايديولوجيد االتصدل التفدعلي على تصدميم األ أعباد اناكدسدت  2-2-1

ي القترانها بالعلم والمعرفة الذان من عانتأتي االنعكاسات األتصالية بشكل فاعل على الموجودات زمنها التصميم األ

وبما ان وظيفة التمثات تختص بتنظيم البنية التركيبية للموجودات والتي  ،الصعب ابتعادهما عن التمثات األيديولوجية

(. لذا تم اعتمادها في بنية تصميم 109:ص2012تمثل نتاج رمزي لعاقات اإلنتاج االتصالي )كمال عبد اللطيف،

م رموز تجسد العديد من وللتأكيد على انعكاسات االتصال الجديد على التصميم نجده جليا في العديد من تصامي ،اتعاناأل

فضا عن سرعة  ،مواقع ونطبيقات الميديا التي كان للتصميم دور في تدعيم النص وتحقيق سرعة التلقي واالستيعاب

التي  ،الترويج والحصول على المعلومات المدعمة بالصورة المجسدة للواقع والساندة للموضوعات النصية والمصورة معا

المتجسدة ببساطة وسرعة التلقي وتاشي موانع الفهم واالستيعاب البصري لمفردات التصميم منها تتحقق معايير االتصال 

 .و التي باتت تشكل الركيزة االساس التي تعتمدها ايديولوجيا االتصال التفاعلي،يةعانوالرسائل األ

                                

 تفدعلي أعالنتدج ألن يديولوجيد والتصميموضع وتصميم البدحثة يوضح اقتراندت اال (1مخطط رقم )

وبما ان التصميم صناعة فكر  ،ه وبنيتهأبعاد( يبين اقترانات ايديولوجيا االتصال ببيئة التصميم و1المخطط رقم )

فالمصمم حريص على ايصال  ،الوظيفية والمتعددة االستخدام نسانالمصمم لذا يعمل التصميم على تنظيم وتغيير سلوك اإل

منطقة التفاعل والتي تمثل هم حلقاته، ولكي يتحقق هذا االيصال التفاعلي و االكتمال الوظيفي البد من خلق رؤيا  إلىالتلقي 

وسيكولوجية التلقي وعناصر التشويق واالقناع  عانالتفاعلي ابتداءا من فكرة األ عانمتكاملة بكل ما يحيط بعملية انتاج األ

ي بكل ما يحمله من مثيرات عانونقطة االلتقاء والتحقق مقترنة بجمالية وفاعلية التصميم األ ،تشاركية المتلقي إلىصوال و

بصرية )تتمثل بتوظيفات اللون والصورة والنصوص وتقنية الوسائط المتعددة( وتلك المؤثرات تسهم في تحفيز الحواس 

وهذا االنحراف المساري يمثل اقوى نقطة  ،عانتلقى لتغيير مساره نحو األالمنعكسة بدورها على اثارة الفضول لدى الم

االنشطة التسويقية والترويجية التي تقدم للمستهلك درجة  أهم أحد السيما انه يجسد  .يعانتأثيرية يمتلكها التصميم األ

: 2010،لشرائي )حسنين شفيقمعرفية ذات شمولية بطبيعة السوق ونوعية المنتج التي تشكل حافزا التخاذ القرار ا

أيضا نتيجة تظافر جهود المصمم مع المخرج  عان(.ودافعية هذا الحافز االستهاكي تتزايد بقوة فاعلية التصميم لأل229ص

 (.286: ص2007 ،يمثل عمل تكاملي لتحقيق االتصال التفاعلي )بشير العاق عانمع محرر األ

 :دت الرقميةعالناأل توظيفدت المحفزات البصرية لتصدميم 2-2-2

لزيادة فاعلية المحفزات البصرية البد من معرفة اساس قواعد التصميم والتنظيم وفق التسلسل المنطقي الذي يحتاج 

ية وصوال للتغذية عانلعين فنية ومقدرة على توزيع عناصر التصميم واالختيارات اللونية المتوافقة مع فكرة الرسالة األ

والتعبير المرئي لترجمة فكرة  عانترتيب العناصر البنائية لأل :هاأهم وتلك التوظيفات تعتمد على مبادئ عدة ،البصرية

(. لتحقيق االنعكاسات االيديولوجية 289: ص2011،عبر الصورة الذهنية المرتسمة في ذهن المتلقي )نعيم عباس عاناأل

الرقمي التي تتمثل  عانعبر تكويناتها البنائية المتجسدة بعناصر األعلى التصميم البد من اعتماد عناصر الجذب والتشويق 

ايديولوجيا 
 االتصال

بنية التصميم 
الكرافيكي 
وابعاده 

االتصالية 
 التفاعلية 

اعالن 
 تفاعلي
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بترابطاتها العاقاتية المتناغمة والمنسجمة وفق تنظيماتها اللونية وحجوماتها الحروفية والصورية وتنوع اعتمادية العنوانات 

داللية لتعد جميعها محفزات بصرية تسهم في ة واالستفهامية والتشويقية ذات التنوعات الاألمريالرئيسة والثانوية بأنواعها 

من  عانات وصوال لعمليتي الفهم والتفسير لكل ما يحمله األعانتفعيل مدركات التلقي نحو مضامين واشكال تلك األ

وهذا يجسد هدف كل من  ،رسائل ودالالت تعمل على خلق وتحفيز استمرارية الرغبة واالثارة واالقناع للتسوق والتواصل

 ي والعملية االتصالية.عانالتصميم األ

 :ات الرقمية منهاعانانواع التراكيب البنائية المحفزة لأل ى أهمأحد لذا البد ان نبين

 :الانواندت -1

ين البنية وفق ما اكده الفيلسوف )لوسيان غولدمان( ان العاقة التراطية بين البنية االجتماية واالقتصادية من جهة وب 

ات بعدد عانلذا تتفرد األ.(50: ص2013،النصية والشكلية للتكوينات الفنية المصورة للواقع بلغة إبداعية )السعيد عموري

الداللية الرمزية والتي يتم  ،التشويقية ،االستفهامية ،ةاألمري :من العنوانات الرئيسة والفرعية والثانوية بأنواعها منها

ية تحمل عانالسيما ان العديد من التصاميم األ ،ية ولغتها البصريةعانتوظيفها بما يتوافق وفكرة ومضمون الرسالة األ

ة بطريقة ودية األمريوالبعض االخر يرتكز على تفعيل العنوانات  ،عنوانات رمزية تسهم في جذب وتحفيز الذائقة الجمالية

تتراوح فيها عملية توظيف النصوص بأتباع اللغة المحلية المتداولة  أجمعوتلك األنواع  ،لوك نحو تحقق الغاياتتحفز الس

أيديولوجية منها المعايشة واالندماج الفكري مع تلك األنواع من اللهجات التي تضفي القوة لعملية  أهداف)الدارجة( لتحقيق 

 .حال التفسير واالقناع والتلقي كونها تجسد واقع

  (:الرموز ،المرتسمة ،الصور )الفوتوغرافية -2

فهي تضفي حالة االستمتاع العقلي والثراء البصري بالتالي  عانالصور بكل أنواعها تقترن بفكرة ومضمون األ

دون سواه  عانستؤثر على عملية التسويق والترويج لما تمتلكه من قوة جذب تسهم في شد المدركات البصرية نحو األ

 إلىوالتي تتطلب من المصمم الكرافيكي ان يصل  ،ي كبير في سوق التنافسعانالسيما ان حدة التنافس بين العرض األ

 .منطقة االبداع والتفرد لتحقيق غايات أيديولوجيا االتصال التفاعلي

اكبية واالتحادية بين الصورة إذ تمتلك الصورة قوة تحقق توازني تنتجه المساحة والحجوم واالشكال والعاقات التر

وقيمها اللونية  عانمكونة استقرار نسبي بين أجزاء األ ،يةعانوتركيبات العناصر األخرى الداخلة في بينية التصاميم األ

تمكنها من الوصول بدالالتها األيديولوجية نها تمتلك قدرات أ(. فضا عن 28: ص2020،والداللية )محمد خليل الرفاعي

الن الصورة تمتلك من لغة الخطاب البصري الفاعل  ،والظاهرة بطريقة سريعة مقارنة بأيديولوجيا االنساق النصيةالضمنية 

بالتالي ستحقق استمالة سلوكه نحو الشراء واالقناع أي سيتم التحكم األيديولوجي  ،لزيادة قوة العملية االقناعية للمستهلك

اتصالية معاصرة متوافقة مع تلك  أبعاد إظهارفي  أسهمتقنيات االتصال الذي  علما ان تطور ،بمدركاته العقلية والفكرية

اال انها  ستبقى فارغة المضمون الداللي نوعا ما اذا  ،والمنعكسة بدورها على صناعة الصورة بقوتها التأثيرية ،التطورات

 .ية بعدا داللي متداولعانلم يتم اقترانها ببعد أيديولوجي ليمنح الرسالة األ

 الرواعبط(:  ،االرقدم ،ية )النصعالنالرسدلة األ -3

ليس من الضروري توظيفها في تصاميم إذ  ،عانية النصية وفق فكرة وحاجة األعانيقترن وجود الرسالة األ

وحاجة  ،ي يهدف تحقق التوافقية بين عرض الفكرة وترجمتها عبر ارتباطاتها الشكليةعانالتصميم األ ألن ،أجمعات عاناأل

التدريجي  ظهارفالتصميم الناجح يعتمد اإل .االستغناء عنهاأو  المتلقي مما يتعكس هذا بدوره على ضرورات اعتماد الرسالة

ية واالبتعاد عن التكثيف والحشو النصي والشكلي منعا لارباك عانوالمبسط للمعلومة بما يتوافق وحاجة الرسالة األ

(Susan M.Weinschenk,2011:p62.) 

 الشادر والفضدءات وااللوان: -4

ات تعتمد بشكل كبير على ضرورات ومحددات العرض االبهاري المقترن بالوضوح عانالبنية التصميمية لأل

ولتحقيق ذلك على المصمم فسح المجال الفضائي لتلك المسارات  ،االرباكأو  وتحققات المسرى البصري  الخالي من التلكؤ

البصرية وتغذيتها باأللوان المتدفقة وما تمتلكه من ايحاءات بصرية توهم عين التلقي بالبعد الرابع والخامس ليتعايش ذهنيا 

ومن ثوابت .عانميمية لألوفق تصوراته مع تلك الفضاءات اللونية المنسجمة مع المكونات الشكلية المكملة للبنية التص

ي عانعناصر بنية النصميم، لما يحمله من رموز ودالالت تعبر عن هوية المنتج األ أهم أحد ات الشعار الذي يمثلعاناأل

بوصفها ميزة تنافسية تحققها للشركات المصدرة للمنتج  ،المحقق للتواصل العقلي )التذكر( والبصري المثير للرائي

(. بالتالي سيعزز اللون من :elsada.netطورات ومتغيرات استراتيجية الذائقة )نصيف جاسم محمدالتسويقي ولتلبية ت
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فاعلية الذهن لتحقيق االقناع وتنشيط الذاكرة مع مراعاة عدم وجود رمزية عالمية للون لتغير مدلوالتها بما يتبع التنوع 

 (.William Lidwellm,2010:p48بيئة )أو  الثقافي لكل مجتمع

 التقني:  ظهدرأيديولوجيد اإل-5

تحقيق غايات تعليم الجمهور على كيفية استخدام  إلىالمعاصر اليهدف  عاناكدت جوديت وليامسون ان )صناعة األ

يختزل  عان( هنا نؤكد ان األ56: ص2008)محمد بن سعود، من المنتج نفسه( أهم مايحمله من رمزية ومعنى بل ،المنتج

من  ،فمن طبيعة المنتج واالستمالة والمنافسة ،الثقافية،التجارية،السياسية ،ايديولوجيات تتخلل مفاصل واتجاهاته االقثتصادية

الممكن معرفة طبيعة النظم وااليديولوجيا السائدة للبلد الذي يسوق ويروج لتلك المنتجات،  السيما ان المعلن يحمل قصدية 

ية البعض يعتمد عانلمختزالت عن طريق توظيف التقنيات الرقمية بما يتوافق وفكرة الرسالة األتلك ا إظهارفي نشر و

والبعض يعتمد برامج الفوتوشوب لمعالجة الصور  ،االشكال الرمزية والبيانات اليصال الرسالة ظهاربرامج االلستريتر إل

 ،( )هند رستمهدافخواص األ ،التحويل والتقطيع ،رالتكبير والتصغي ،)معالجة البكسل .الفوتوغرافية  بمستويات منها

والباحثة هنا التود  .ات المتحركةعانومعالجات أخرى تعتمد تطبيق وسائط الملتيميديا في تصميم األ.(39: ص2008

 (.161: ص2008،االسهاب في شرح تلك التوظيفات لوجود العديد من الدراسات التي اغنتها لاستزادة ينظر )هند رستم
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 إجراءات البحث(الفصل الثدلث  )

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي في تحليل النماذج، لرصد الظاهرة وتحليلها بما يقترن وموضوعة منهجية البحث:  3-1

 .اتعانها المتوافقة مع بنية تصميم األأبعادالبحث المنسجمة مع معطيات األيديولوجيا و

 -:اآلتيات رقمية تم نشرها على موقع بينترس  لتميزها بأعان: تضمن مجتمع البحث الحالي مجتمع البحث 3-2

 .اخرى أبعاداتصالية و بعادالرقمي مع التوظيفات االيديولوجية المعززة أل عاناقتران فكرة البناء التصميمي لأل -1

 .تنوع موضوعاتها المتوائمة مع البحث الحالي -2

تتضمن  ،ات الرقمية في موقع بينترس بأعداد كبيرة يتم نشرها بشكل يومي ال يمكن عدهاعانتميزت األ: عينة البحث 3-3

( نماذج تم اخضاعها للتحليل بعد 3لذا تم اختيار )،البعد األيديولوجي إظهارأفكارا  واشكال متنوعة  ممكن اعتمادها في 

 التالية: سبابلأل اعتماد الطريقة القصدية

ية من عانذج المعتمدة وما تحويه من توظيفات فرصة للباحثة للتعرف على البعد األيديولوجي للتصاميم األ.تضفي النما1

 حيث أساليبها وبنيتها التصميمية. 

 .ات الرقمية لبيان فاعلية االتصالعان.تنوع توظيفات البعد األيديولوجي لتصاميم األ2

 :أ وات البحث3-4

لتكون محاور  ،النظري الذي يجسد خاصة ادبيات التخصص اإلطارالبحث تم االعتماد على ما اسفر عنه  هدافوصوال أل

 .3اعتمدتها الباحثة بوصفها مفاتيح لتحديد الفئات الرئيسة والثانوية ألداة التحليل )استمارة التحليل( 

  .الماحظة بما يتوافق ودراسة الظاهرة: اعتمد البحث اثناء جمع المعلومات على دقة طرق جمع المالومدت 5-ـ3

 :تحليل الايندت 3-6

 (    1الاينة رقم )  3-6-1

 

 :دت الرقميةعالنللمثيرات البصرية في تصدميم األ ظهدرأيديولوجيد اإل-1

فاعلية البنية التصميمية بأعتماد المزاوجة بين الثابت والمتحرك  إظهاراعتمد المصمم الكرافيكي على أيديولوجيا 

لشكل الفايروس  بعادالتي ساهمت في تفعيلها التوظيفات التراكبية البنائية المتجسدة في حركة الشكل التجسيمي ثاثي األ

والعناصر البنائية األخرى  المعزز بحركة تباعدية وتقريبية جاءت متوافقة مع مسرى الرؤية ومتوازنة مع ثباتية الحروف

فضا عن اعتماد المصمم اللون االحمر لشكل الفايروس الذي ساهم بشكل كبير على زيادة فاعلية الشكل المقترن  ،عانلأل

من تلك المتغيرات حدد  ،العكسأو  مع الحركة التي اوهمت عين الناظر بزيادة حجمه الشكلي كلما اقترب من مستوى النظر

وجيا فكرية تنظيمية  سيطر من خالها في إمكانية فرض السيطرة و استاب خوالج المتلقي لمتابعة الرسالة المصمم أيديول

عبر تفعيل العاقات البنائية للعنوانات بأنواعها المتعددة والنصوص والحروف والروابط  عاناالتصالية التي يحملها األ

مما  ،التي تمثل ترسانة داعمة للفكرة االبتكارية التي اعتمدها المصمموالفضاءات والقيم اللونية  ومتغيرات حجوم االبناط 

السيما انه تم توظيف  ،ساعد على إمكانية تحقق الربط الذهني بين فكرة الرسالة االتصالية للناتج التصميمي وعملية التلقي

                                                           

 بحثها.يجري اختيار الوحدات المكونة لهذه العينة بطريقة يؤخذ فيها بنظر اإلعتبار ان تكون قريبة من المتوسط للظاهرة  التي يجري قياسها أو 
3
 يل ينظر محاور استمارة التحلالمالحق ،    
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ا لتحقيق الدعم االتصالي معتمدا العنوان العنوانات بأحجام ابناط متنوعة وبأنواع متعددة فقد استطاع المصمم المزاوجة بينهم

( تم ترميزه 19تعني التغلب على كوفيد   Beat covid 19الذي حمل دالالت توجيهية تحذيرية )  األمريالرئيسي بنوعه 

قه تم ارفا ،باللون األحمر الدال على خطورة الموقف المقترن بزيادة فاعلية الجذب لما يملكه اللون من ترددات موجية عالية

..(لتوعية الجمهور وللحد من قوة .بعدد من العنوانات الفرعية االرشادية تؤكد ضرورة )ارتداء الكمامة وغسل االيدي

( باللون األحمر لتحقيق الغايات سابقة الذكر Spread the wordأيضا وظف المصمم العنوان الفرعي )  ،انتشار الفايروس

ي منظم بعيدا عن إظهاريق وحدة العرض المتوافقة ومسرى القارئية وفق نسق مع بيان ترابطيته مع العنوان الرئيس لتحق

فقد تم توظيف العنوانات المقترنة  عاناما الجهة السفلى لفضاء األ .االرباك والتشويش في إيصال الرسالة االتصالية

االصفر لزيادة فاعلية الجذب  ية التي اظهرت تأريخ ومكان التجمع والذي ميزه المصمم باعتماد اللونعانبالرسالة األ

فضا  ،( brictin park. 6pm 18th February 2020البصري مع تحقق التميز للنص عن بقية العنوانات االخرى )

 1234 )ية لتحقيق التواصل مع الجمهور المتلقي  ) عانعن اعتماد عنوان اخر باللون االبيض استكماال للرسالة األ

HALL WAY STREET. ADD YOUR DETAILS HERE TO.  

  :دت الرقميةعالناأليديولوجية على تصدميم األ عباد اناكدسدت األ -2

الرقمي الناتج من التنوعات اللونية المقترنة بمؤثرات سيكولوجية  عاناأليديولوجية في تصمييم األ بعادتجسدت األ

من كوامن تسهم في اثارة واستيقاف مدركات التلقي ية للدالالت النصية وما تحمله ظهاروفسيولوجية اثارتها التنظيمات اإل

يحمل دالالت ارشادية تحذيرية  عانفكل نص وجد في فضاءات األ ،ي ليتأمل مدى خطورة الحدثعانامام المنتج األ

في توحيد ترجمة الرسالة  أسهموالذي  عانجاءت متوافقة معرفيا رغم التنوع الثقافي واللغوي لمستويات متلقي األ

الشكلي  للفايروس والنصوص كونها لغة  بصرية معرفية مكتسبة من  ظهارصالية بسبب اعتماد المصمم ايديولوجيا اإلاالت

ترجمة وتفسير بمجرد النظر للشكل  إلىالموجودات البيئية المحيطة والمتعايش معها سكان األرض التي باتت التحتاج 

 أبعادية  وتحديد اتجاهها الفكري وما تحمله من دالالت رمزية ذات )رمز الفايروس والنصوص (يتم ترجمة الرسالة االتصال

 بيئية وجمالية مثيرة للمحفزات البصرية. 

  :دت الرقميةعالنتحوالت أيديولوجيد االتصدل التفدعلي وفق نظرية االستخدام واالشبدع المناكسة على تصدميم األ-3 

للقوة اللونية الجاذبة والحركة عبر توظيفاته للعنوانات ذات حرص المصمم على تفعيل الجانب االتصالي  إضافة 

الدالالت التعبيرية االرشادية والتحذيرية لمخاطر الفايروس المتجسدة بالمانشيت الذي اتخذ اكبر حجم بنطي وتمايز لوني 

لها امتداد فكري ومعاِن وما تحمله تلك النصوص من لغة خطابية تعبيربة   (Beat covid 19بكلمة )  عانالظاهر في األ

داللية محفزة لعملية التواصل على اعتبار ان  اللغة البصرية متجه تواصلي مؤثر على ادلجة الفكر محققة بعد سيكولوجي 

تجسيمية للشكل الكروي للفايروس المقترن بوسائط الملتيميديا  إظهارفضا عن مزاوجتها بتقنيات  ،اقناعي تفاعلي

(multimedia بأعتماد )ومن جميع تلك التوظيفات التقنية تم تفعيل العملية  ،وسيط فديوي مجسد لحركة شكل الفايروس

 عاناالتصالية التي تؤكدها نظرية االستخدام واالشباع من حيث التكثيف المعلوماتي المقترن بروابط تشعبية ظهرت في األ

لذا حرص المصمم توظيفها في  ،وعات اكثر تفصيامن خال تفعيل العنوانات بمجرد الضغط عليها ينتقل المستخدم لموض

ي لتحقيق االشباع البصري والفكري واالتصالي والمعرفي والثقافي ويعد هذا تحوال كبيرا للتفاعل عانالتصميم األ

 .االتصالي النفعي
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 (     2الاينة رقم ) 3-6-2

 

  :دت الرقميةعالنللمثيرات البصرية في تصدميم األ ظهدرأيديولوجيد اإل-1

جاءت متوافقة ومتوازنة بين توزيعات الصورة الفوتوغرافية والنص  عانالتراكيب البنائية المحفزة لتصميم األ

المصمم ابراز اللغة البصرية عبر الصورة وما تحمله من مضامين مباشرة ورمزية تمثلت بالقفل والزي  أسهمالحروفي فقد 

سالة االتصالية وإمكانية تحقق ترجمتها لبيان خطورة الحدث مع ضرورة الواقي الذي يرتديه األطباء لتحقيق المزاوجة للر

ى عبر األولالصورة هنا حملت داللتين  .االغاق المعبر عنه بالقفل المحمول الدال على ضرورة االغاق لتحقيق السامة

مكن ان تسهم في زيادة قابلية الزي تم التعرف على مهنة الشخصية المصورة والداللة الثانية القفل وما يحمله من رمزية م

 ،النص االيضاحي لتحقيق التواصل رغم تنوع اللغات بالنسبة لمستقبلي الرسالة االتصالية إلىالفهم والتفسير دون الحاجة 

 Reduce yourية عمد المصمم توظيف النصوص الحروفية بعناوين امرية عانولزيادة فاعلية البعد االتصالي للرسالة األ

risk of covid-19 Infection)   وعنوان اخر تحذيري تشويقي19( )قلل من خطر اإلصابة بكوفيد )Lock down!)  )

-بقيت في العمل من أجلك- (I stayed at work for you  والتحفيزي األمري)اغاق!( وعناوين اخرى ممتزجة بين 

كذلك حرص المصمم ،عنوان امري (-في المنزل من اجلنا ابقى- (You stay at home for usعنوان تحفيزي( 

يكونوا تحت شعار واحد هو أو  داللية لجمع العالم بمفهوم واحد أبعادشعارك( يحمل  Your LOGOنص توجيهي )إظهار

 .الحفاط على الصحة

الرسالة االتصالية  ت بزيادة فاعليةأسهمومن العناصر التصميمية التي استطاع المصمم توظيفها وفق تركيبات بنائية 

باللون األسود لبيان دالالت الحزن والموت الناتج  عانهي األلوان الثاث )األبيض واألسود واالحمر( فقد حدد خلفية األ

كذلك اللون األبيض وما يرمزه من دالالت السلم واألمان  ،عن تلك الجائحة مما اعطى عمق تعبيري للرسالة االتصالية

ة لضرورات اتباع األمرينوانات لتضفي دالالت مضاعفة لمكنوناتها التحفيزية والتحذيرية ووظفت في النصوص والع

ة الرئيسة والذي اتخذ تنظيم األمريه الهندسية المربعة الشكل والحاوي للعنوانات أبعاداما اللون األحمر ب ،التعليمات للسامة

كوامن تلك  إظهارفي  أسهمن التنظيم األيديولوجي قد نجد ا ،لتحقيق الشد البصري والجذب عانمكاني سيادي وسط األ

ي لدالالت كل منها ظهاربالتالي ان تلك التوظيفات التعبيرية قد زادت من فاعلية التكثيف اإل ،العنوانات بفاعلية عالية

تظافرات العناصر لتنعكس بشكل فاعل الغناء واسناد كل ما تم توظيفه من عناصر بنائية وفق أيديولوجيا شمولية انتجتها 

 .قوتها الداللية التعبيرية ظهار)الصورة الرمز النصوص والروابط والعناوين والشعار والفضاء( إل أجمع

  :دت الرقميةعالناأليديولوجية على تصدميم األ عباد اناكدسدت األ -2

متعددة استطاع المصمم ان يزيد فاعليتها عن طريق تنظيماته البنائية المترابطة  أبعادي عانتضمن التصميم األ

في تحقق تلك الفاعلية االتصالية لترجمة مكنونات كل عنصر  تصميمي يتضمنه  أسهمالنسقي الذي  ظهاروالمتوافقة ذات اإل

ة التي جسدت شخصية طبية لها دور فاعل نجد ان البعد السيكولوجي متحقق من تأثيرات الصورة الفوتوغرافي ،عانهذا األ

من جهود فاعلة لتنعكس على ضرورات التعاطف والتأثر بمجرد تحقق المدركات  األولفي زمن الجائحة وما قدمه الصف 

ية  وترابطهما مع عاناما مدركات الفهم والتفسير واالقناع فقد كان لرمزية القفل المقترن مع النصوص األ .البصرية نحوها

ه من عناصر تصميمية إظهارما تم  ألن ية اللون االحمر وما يحمله من دالالت الخطورة  فقد انتج إمكانية معرفية عاليةفاعل

)الصورة ورمز القفل واللون( قد استمدها من الموجودات البيئية التي منها يمكن ان نُفسر الرسالة االتصالية دون الحاجة 

 .رورات  تحقق البعد البيئي والمعرفي واالجتماعي واالتصالي في آن واحدمن ض أسهموهذا ما  ،قراءة النصوص إلى
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 : دت الرقميةعالنتحوالت أيديولوجيد االتصدل التفدعلي وفق نظرية االستخدام واالشبدع المناكسة على تصدميم األ-3

واللون الشباع التصميم ي الرقمي على توظيفات أيديولوجية مكثفة ارتكزت الصورة والنص عاناحتوى التصميم األ

بمضامين تعبيرية داللية تتوافق مع نظرية االستخدام واالشباع بأعتماد وسائط رقمية متنوعة لتحقيق تبادلية المعلومات وفق 

بيان مدى خطورة تلك ( التي منها تعطي إمكانية زيادة حجم النطاق المعرفي وwww.health.govالروابط الدولية )

نجد  هميةونتيجة لهذه األ ،الجائحة التي تسهم في زيادة المستوى المعرفي والتثقيفي عبر تلك الوسائط المعلوماتية المتعددة

(  وهي (Follow usكلمة  إظهارالرابط الدولي لاتصال بل اعتمد على أو  ان المصمم لم يكتفي بوضع الوسيط المعلوماتي

( انتجت تلك األيديولوجية  إضفاء قوة  Follow us:@ health.govه مع الرابط الدولي  )إظهارأيضا عنوان امري اقترن 

  .وإمكانية زيادة فاعلية التواصل واالستمرارية في استقبال الرسالة االتصالية

 (   3الاينة رقم ) 3-6-3

 

  :دت الرقميةعالنللمثيرات البصرية في تصدميم األ ظهدرأيديولوجيد اإل-1

المرتكزة على الصورة المختزلة  عانالتي اعتمدها المصمم تجسدت في التراكيب البنائية لتصميم األ ظهارتقنية اإل

ي هارإظفقد اعتمد المصمم نمط  .للزمن المتطلب لنقل المعلومة واشراك مدركات التلقي نحو التفسير للرسالة أالتصالية

لشكل البالون بطريقة ابداعية ترجمت اللغة بصرية بكل ما يحمله  من دالالت كامنة وظاهرة لبيان رمزية الفايروس  

فرغم قوة  ،المقترن بأديولوجيا فكرية نحو بيان ألتضاد  بين الشكل والمضمون معتمدا المعطيات التي يحملها شكل البالون

د شفافية البالون وإمكانية اختراقه وتفجيره بسهولة المتجسدة في غلق فوهاتها الفايروس وخطورته اال ان المصمم استم

ولتعزيز العنصر الرمزي للبالون وظف  ،المتعددة التي ترجمها للغة بصرية تجسد وسائل الدفاع المتوفرة وضرورة اتباعها

بأختيار نوع  عانالمصمم العنوانات المعتمدة التي تميزت بمانشيت بحجم حروف اتخذت الحجم األكبر في فضاء األ

البقاء بالبيت( ).( اعتمد النقطة الفاصلة للتوقف  Stay home. Stay safeذا البعد االرشادي والتوجيهي) األمريالعنوان 

 stop theوأيضا وظف المصمم عنوان امري اخر بحجم حرف اصغر)  .ال النص الذي يدعوا  البقاء امناوالختز

spreadالثالث الذي وظف بأصغر الحجوم الحروفية معوضا إياه بتنظيم  مرياألوالعنوان  ،( يدعو إليقاف انتشار الفايروس

(يجمل دالالت تعبيرية يوجه  Don’t let it balloon out of control) مكاني اتخذ الصدارة مقارنة بالعنوانات األخرى

من تلك التوظيفات نجد المصمم اتخذ من النص ورمزية  ،عن طريقه بعدم ترك البالون أي )الفايروس( خارج سيطرتك

 .الشكل ودمجهما بتوليفة بصرية تحمل مضامين غير ظاهرة

 :رقميةدت العالناأليديولوجية على تصدميم األ عباد اناكدسدت األ-2

ي على توجهات سيكولوجية نحو تحريف مسار ترجمة شكل الفوهات المغلقة للبالون بلونه عاناحتوى التصميم األ

غاق األحمر لتعطي بعد جمالي وسيكولوجي ينذر بوجود الخطر وضرورة اتباع التعليمات االرشادية من خال تحقق االن

هنا  ،تحث على التباعد االجتماعي مجتمعية أبعادالمجتمعي التي اتخذ من شكل البالون لتجسيد لغة حوار بصرية لها 

التصميم بمكوناته البنائية وتنظيماته البصرية اغنى التلقي بجوانب معرفية تُظهر حيثيات الفيروس واعتماد موجودات البيئة 

  .غاياته تحفيز الحث الثقافي أجمع بعادت في تحقيق األأسهملتجسيد تلك الرسائل وفق أيديولوجيا فكرية 

  :دت الرقميةعالنلوجيد االتصدل التفدعلي وفق نظرية االستخدام واالشبدع المناكسة على تصدميم األتحوالت أيديو-3

ي على اعتماد عناصر لاتصال الحديث بما يتوافق ونظرية االستخدام واالشباع في التصميم عاناقترن التصميم األ

وما يحمله من دالالت بصرية لتحريك الفكر نحو  ي استطاع عن طريق تفعيل ايديولوجيا الشكل الرمزي للبالونعاناأل
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هنا حرص المصمم  ،بكل تفصياته عانية التي يحويها األعانالمضمون لتحقيق االتصال الفاعل واالقناع مع الرسائل األ

ل وفي الوقت نفسه اغفل متطلبات نظرية االستخدام و االشباع في تفعي ،اتباع البساطة في عرض الرسالة المعلوماتية

المباشر ضمن الموقع  ظهارنجد ان التصميم  اقتصرعلى اإل ،واستخدام الوسائط المتعددة التي تحفز فاعلية النشر والتواصل

تشار الرقمي دون إعطاء إمكانية للمتلقي للتفاعل وفق تعددية المواقع األخرى مما قد يُسهم في تحجيم وتحديد قوة االن

 .التفاعلي
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 (النتدئج واالستنتدجدت ) الفصل الراعبع 

 :النتدئج

زيادة  إلىبشكله النهائي  عاناأل ظهارنتج عن توظيف تركيبات العناصر التصميمية وفق أيديولوجيا معلوماتية منظمة إل-1

 (.1،2،3فاعلية دعم الرسالة االتصالية كما في العينات )

الثراء المعلوماتي عبر الروابط التشعبية كما في العينات نتج عن استخدامات نظرية االستخدام واالشباع اعتماد وتعزيز -2

( اعتمد المصمم توظيف 3اما العينة رقم ) ،اتعاناأليديولوجية لمضامين األ بعادفي زيادة فاعلية األ أسهمالذي  ،(1،2)

عد معرفي وجمالي في الرمز )+ ( االستزادة المعلوماتية بمجرد الضغط عليه سيتحقق الولوج لوسائط معلوماتية مما يحقق ب

تفعيل تلك الوسائط اال ان بعض العينات افتقرت  توظيفات الوسائط والروابط المعلوماتية كما في  أهمية ورغم ،آن واحد

الحد من إمكانيات التشاركية مع الجمهور مما يقلل من التوازنات أو  ( التي قد تسبب تحجيم حدة وقوة انتشارها3العينة رقم )

 .من قوة تصميمية  لتتوافق مع حجم التطورات التقنية وإمكانات التداولية عاناألبين ما يملكه 

إمكانية زيادة قوة  إلىأدت  ،أجمعسيكولوجية موجهة وارشادية كما في العينات  أبعادانتجت األيديولوجيا التصميمية -3

معرفية استمدت تفسيراتها من الموجودات البيئية كما في العينات  أبعادالتفاعل مع تلك الرسائل الموجهة لتخلق بدورها 

ات وما تحمله من مرموزات بالتالي إمكانية تحقق البعد عان( التي تساعد في زيادة القدرة االقناعية لتلك األ1،2،3)

 .االتصالي التفاعلي

صمم اظهرتها تنظيمات تصميمية فيها ( على نمط فكري وفق أيديولوجيا خاصة اعتمدها الم1،2،3احتوت العينات )-4

 التوظيفات تلك تجلت في ضرورتها أسبابو ،امترجت الرموز والنصوص معا في إيصال الرسالة االتصالية بشكلها الفاعل

اهما قد يسبب ضعف في إيصال فكرة الموضوع السيما انه يجسد حالة كونية جديدة أحد ه في حال االستغناء عنألن

 .األيديولوجية المطلوبة بعادتوظيفات وسائل الدعم كافة لتعزيز األ ىإل)الجائحة( تحتاج 

ات وفق أيديولوجيا توظيف التقنيات المعاصرة بأعتماد الحركة كعنصر أساس كما في العينة رقم عاننتج عن تصميم األ-5

عكاسات التي تنتجها تلك الحركات ستسهم في اثراء بالتالي تلك االن ،في إضفاء قوة فاعلة للرسالة االتصالية أسهم( الذي 1)

 (.2،3البعد الجمالي والمعرفي والسيكولوجي خارج نمطية العرض التلقيدي التي تميزت بها كل من العينات )

 االستنتدجدت 

بناء محددات ايديولوجية تعمل ان اشتغال ثنائية النص والمضمون وتفاعلها مع رمزية الشكل واللون والتكوين كونتا معا -1

االيديولوجية لفكرة التصميم  بعادية منشطة للذاكرة متوافقة مع األأعانعلى سيرورة تشكيل المعنى وبناء فضاءات 

 .مما سبب في زيادة فاعلية الرسالة االتصالية ،يعاناأل

لتحقيق غايات  ،ات الرقميةعانااليديولوجية تتشكل وفق قصدية المصمم التي يظهرها في الشكل البنائي لأل بعادان األ-2

 .منها  تفعيل الخطاب االتصالي

ت أسهمايديولوجية متنوعة  أبعادات ساهمت في إضقاء طاقة تعبيرية لها عانان اشتغالية االساليب التصميمية في بنية األ-3

 ة وزيادة الحافز البصري والذهني.في إضفاء الواقعي

 .ان اقترانات بنية عناصر التصميم وفق رؤى ايديولوجية كانت سببا في تفعيل العملية االتصالية-4

ي حقق توافقا معلوماتيا ومعرفيا عانان اعتماد توظيفات نظرية االستخدامات واالشباع وجعلها من مكمات التصميم األ-5

اع المعلوماتي مقترن بتطبيقات الوسائط المنصهرة في رحم عناصر الجمال المتجسدة باللون واتصالية السيما ان االشب

 .المحفزة بدورها على العملية االتصالية عانوالنص والرمز وفكرة موضوعات األ

ساعدت  ،الرقمي عانان استخدام أيديولوجيا المعلومات والمثاقفة الرمزية وخطابات اللون والشكل في بنية تصميم األ-6

الرسالة الرمزية تتوافق مع  ألن ذلك ،ها المعرفية والسيكولوجية واالجتماعيةأبعادعلى تفعيل الرسالة االتصالية بكافة 

 .تطورات العصر الرقمي المتسارع والتي غيرت من مسارات وعادات القراءات المنعكسة على المتلقي

 :التوصيدت

   .ات الرقمية ضمن تطبيقات مواقع التواصل االجتماعيعانوتوظيفاتها في تصاميم األإياء تفعيل الجوانب األيديولوجية 

 :المقترحدت

 .ات الرقميةعاندراسة آلية توظيفات الوسائط المعلوماتية في تصاميم األ 
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Abstract 

This research entitled with ' the Iraqi Parliament first elections on 17 January,1953 as 

tackled by the classified US documents published for the first time '.  

It examined the classified reports and cables sent by the US Embassy in Baghdad and its 

consulate in Basra to the US Department of State between October,1952 until the end of 

the elections on 17 January,1953. 

The thorough study of the documents disclosed how the US Embassy went far in its 

intervention in the Iraqi internal affairs to convey a clear idea to the US Department on the 

Iraqi political landscape and parties that won the direct elections and to increase 

its domination on Iraq at that time  .
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  1953  كانون الثاني  17ى لمجلس النواب العراقي األولاالنتخابات المباشرة 

 ى األولة تُنشر للمرة أمريكيفي وثائق سّرية   

 
  محمد هاشم خويطر الربيعي  

 د.، الجامعة المستنصرية، العراق
 

 :الملخص

ة، سعت يكياألمر السوفيتي والواليات المتحدة  دحتحافي خضم الحرب الباردة بين القطبين العالميين األ

واالقتصادية، وعليه حدد  إلى االهتمام بدول الشرق االوسط، ومنها العراق، ألهميته الستراحتيجية  ةخيراأل

بتقديم المساعدات االقتصادية  ة في واشنطن أهدافهم في العراق، وغيره، يكياألمرصانعو السياسية 

الشيوعي المزعوم((، وكلفت وزارة  ليصبح قادرا على مقاومة ))التغلغل والعسكرية لتعزيز دفاعه 

المعلومات عنه، بما  أكبرفي العراق، وجمع  الخارجية، يومها، سفارحتها ببغداد بمراقبة التطورات الداخلية 

سرية ، وبتوافر الوثائق ال١٩٥٣كانون الثاني  ١٧العراقي في  في ذلك االنتخابات المباشرة لمجلس النواب 

أيدينا، اصبح من الممكن أن نسلط الضوء على حتلك المرحلة من مراقبة السفارة  ة غير المنشورة بين يكياألمر

ى، والسيما عندما بدأت القوى السياسية العراقية الفاعلة األوللموضوع االنتخابات المباشرة  ة ببغداد يكياألمر

الثاني  كانون  ١٧ت في ولغاية انتهاء االنتخابا ١٩٥٢ ولاألالمطالبة باالنتخابات المباشرة في حتشرين  آنذاك 

ى في األولالمباشرة  أنطوت الدراسة على مقدمة ومدخل حتعريفي..ومحوروقائع االنتخابات  . وقد١٩٥٣

 .ة غير المنشورة، وخاحتمة وملخص باللغة اإلنكليزيةيكياألمرضوء الوثائق 
 . ىاألولسرية،  ة،أمريكيانتخابات، وثائق،  الكلمات المفتاحية:




 املقدمة
ة، مجموعة من يكياألمر السوفيتي والواليات المتحدة  حتحادفرضت ظروف الحرب الباردة بين القطبين العالميين األ

العالقات الدولية. يومها، انصبت جهود الدبوماسية  المتغيرات، كانت حتدفع باحتجاهات ومعطيات جديدة، والسيما في حتاريخ 

في دول الشرق االوسط، ومنها العراقية، ومتابعتها عن كثب، وحتأحتي االنتخابات  تمام بالتطورات الداخلية ة في االهيكياألمر

  ، في سياق ذلك. 1953كانون الثاني  17لمجلس النواب العراقي في  ى األولالمباشرة 

ً يكياألمريؤلف التصدي لدراسة السياسة  ً ومطلوبا ً وعلميا ً حيويا آن، كونه مليئاً  في  ة حتجاه العراق، موضوعا

الثالث، حتتحكم فيها مجموعة من القوى  من بلدان العالم  آخرىإنموذج للعالقات بين دولة عظمى و أساسبالدروس على 

واقع الحال، يدخل موضوع البحث ضمن اهتمام الباحث ومتابعته،  الدولية بدرجات متفاوحتة، ومن منطلقات متباينة، وفي 

ة الحديث والمعاصر، وأغلب دراساحته السابقة حتناولت جانباً يكياألمريخ الواليات المتحدة حتار كون اختصاصه الدقيق 

  ة وعالقاحتها مع دول المنطقة. يكياألمرمن حتاريخ الواليات المتحدة  مهماً 

، وكان ةيكياألمرالمتحدة  استثنائية، في أية دراسة حتتناول سياسة الواليات  أهميةة غير المنشورة، يكياألمرللوثائق 

، دافعاً 1953و 1952يعود حتاريخها إلى سنتي  ة غير المنشورة التي يكياألمرحصولنا على مجموعة من الوثائق السرية 

ى األولة من االنتخابات المباشرة يكياألمربموضوع موقف الواليات المتحدة  مهماً للباحث للتصدي لهذه الدراسة التي اهتمت 

الدراسة عكست  ة التي استخدمت في هذه يكياألمرد الملكي. مع األخذ بالحسبان أن الوثائق العراقي في العه لمجلس النواب 

، وهيأحته الدبلوماسية 1952آب  11السفارة في  ببغداد بورحتن بيري الذي باشر بمهام عمله في  يكياألمروجهة نظر السفير 

 بما في ذلك قنصليتها في البصرة. 

  

  مدخل تعريفي:

، وحتم نشره 1924حتموز  10  ي العراقي )الدستور( )صادق عليه المجلس التأسيسي العراقي في اسسضم القانون األ

مقدمة. بحث الباب الثالث منه "السلطة التشريعية" وهي  مع  أبوابمادة موزعة على عشرة  123( 1925آذار  21في 

حق وضع القوانين وحتعديلها والغائها، كما  ، وللسلطة التشريعيةعيانومجلسي النواب واأل مع الملك  األمةمنوطة بمجلس 

ألف  عن كل عشرين ومدحتها. ويتألف مجلس النواب باالنتخابات بنسبة نائب واحد  األمةشروط العضوية في مجلس  حدد 

  (. 1فيعين اعضاؤه من قبل الملك ) عياننسمة من الذكور، اما مجلس األ
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(، حتشريع قانون 1933 1921)    األولر في عهد الملك فيصل وحتبع مصادقة المجلس التأسيسي العراقي على الدستو

، ونص على االنتخاب غير 1924 األولحتشرين  22الرسمية في  ، الذي نشر في الجريدة 1924آب  2انتخابات النواب في 

مره، واعطى حق االنتخاب للذكور فقط على أن يكون عراقي الجنسية واكمل العشرين من ع المباشر والتصويت السري، 

ً أو  ولم  معتوهاً، ويعد كل  يخسر حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بالسجن بجريمة أو جنحة حتمس شرفه، وليس مجنونا

يصوحتوا للمنتخبين الثانويين، ويقابل كل منتخب  المواطنين الذين حتتوفر فيهم الشروط "منتخبون اولون"، يستطيعون أن 

ً منتخباً  250ثانوي    (.2الثانويين انتخاب النواب ) خبين ووظيفة المنت أوليا

( في يوم 1937 1882الهاشمي ) أُجريت أول انتخابات نيابية في العراق ألول مجلس نيابي في عهد وزارة ياسين 

  (.3( رئيساً الول مجلس نيابي )1965 1892الكيالني ) ، ويومها، انتخب رشيد عالي 1925حتموز  16

(. ثم 4باالنتخاب غير المباشر ) ، وقد جرت 1952حتموز  30اثني عشر دورة، حتى وقد بلغ عدد الدورات االنتخابية 

، واستمر عمل مجلس النواب حتى 1953كانون الثاني  17  جرت أول انتخابات مباشرة في دورة المجلس الثالثة عشرة في 

سها، على أن يدعى إلى حزيران من السنة نف 9، وانتهت في 1958مايس  10في  الدورة السادسة عشرة التي بدأت 

 14الجمهورية العراقية في  ، ولكن قيام 1958 األولكانون  1في دورحته االنتخابية السادسة عشرة، في  األولاجتماعه  عقد 

  (، انهى هذه الدورة والحكم الملكي برمته.5) 1958حتموز 

  ى: األولة حتُنشر للمرة أمريكيسّرية  في وثائق  1953كانون الثاني  17ى لمجلس النواب العراقي األولاالنتخابات المباشرة   

واشتداد الحرب الباردة بين  أسهمت المتغيرات الجديدة في العراق بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها، 

ى جانبها، عدد ممكن إل أكبرومحاولة كل طرف استمالة  ة، يكياألمرالسوفيتي والواليات المتحدة  حتحادالقطبين العالميين األ

ة الحثيث لتكثيف جهودها لمراقبة التطورات الداخلية في العراق، بسبب يكياألمر الدبلوماسية  وساطإلى سعي األ

  الستراحتيجية واالقتصادية االستثنائية.  أهميته 

بريطانيا  السيما بعد أفول نجم وإثَر هذا التطور في العالقات الدولية، سعت واشنطن إلى حتعزيز وجودها في العراق، 

، ولم يكن ذلك بمعزل عن متطلبات االمن 1947في عام  ة يكياألمروحتخليها عن دورها في المنطقة لصالح الواليات المتحدة 

في العراق، لكي حتتمكن من التصدي للسياسة السوفيتية في ظروف الحرب الباردة  باحتجاه حتعزيز نفوذها  يكياألمرالقومي 

حتبنت حكومتها  ة في العراق حتتحرك بتأن، والسيما بعد أن يكياألمرالدبلوماسية  وساطت األالرغم من ذلك، كان (. وعلى 6)

  "سياسة االحتواء".

ومنها العراق في حزيران  ة، اهدافهم في دول الشرق االوسط، يكياألمرفي ضوء ما حتقدم، حدد صانعو السياسة 

ً : حتقوية دول المنطقة اقتصادياً وعسكراآلحتي، على النحو 1952 لتصبح قادرة على مقاومة حتغلغل النفوذ الشيوعي فيها  يا

في دول المنطقة، وإحتاحة المجال لحكومات دول المنطقة للمشاركة  يكياألمرحتأثير النفوذ  بحسب ادعائهم، فضال عن زيادة 

افها المذكورة آنفا، منها، اهد ة إلى استخدام اساليب عدة لتحقيق يكياألمرمشاريع الدفاع عن المنطقة. عليه لجأت الحكومة  في 

وحتنمية اقتصادها، وحث البنك الدولي للمساهمة بهذا  حتزويد دول المنطقة بالسالح والمساعدات المالية لتعزيز دفاعها، 

ممكن من المعلومات عن االوضاع الداخلية )السياسية واالقتصادية واالجتماعية(  قدر  أكبراالحتجاه، فضال عن محاولة جمع 

  (. 7ة وبعثاحتها الدبلوماسية الموجودة في هذه الدول )يكياألمرعن طريق مراكز المعلومات  قة لدول المنط

ة في عهد يكياألمرالخارجية  وفي خضم التطورات السياسية في الشرق االوسط والعراق حتحديداً، اختارت وزارة 

ديداً لبالدها في العراق، هو بورحتن سفيراً ج 1952آب  ، في شهر (1945 1953)(  H.Truman الرئيس هاري )حترومان 

، وكان من اولويات مهام أعماله، مراقبة نشاط القوى 1952آب 11بمنصبه في  الذي التحق   ( Burton Berry) بيري 

ان السفير  العراق، في سياق اهتمامه بالتطورات الداخلية العراقية، ومنها االنتخابات المباشرة. والشك في  السياسية في 

 حتحاديتحول العراق إلى منفذ يتغلغل األ ا كان يفكر في حتفاقم االوضاع الداخلية في العراق، اال من زاوية قلقه من أن بيري م

ة في بغداد إلى أن حتولي يكياألمرهو الذي دفعه مع الهيئة الدبلوماسية  السوفيتي من خالله إلى المنطقة برمتها، وهذا بالتحديد 

قدم  ب القوى السياسية العراقية باجراء االنتخابات المباشرة العضاء مجلس النواب العراقي. فقد مطال اهتماماً خاصاً، بقضية 

قانون االنتخاب غير المباشر، على  حتضمن حتعديل  1951بعض اعضاء مجلس النواب طلباً إلى الحكومة العراقية في شباط 

ر العراقي الذي منح المواطن العراقي ممارسته من دون الدستو أن االنتخاب المباشر أفضل منه، انسجاماً مع احكام  أساس

ً لطريقة االنتخاب  على درجتين، فضال عن ذلك انها حتقصر مدة االنتخابات وحتبسطها، كما حتضمن ارادة  صعوبة، خالفا

ندما نوقش وع في انتخاب نوابهم، واالهم من ذلك كله، أن االنتخابات المباشرة حتؤدي إلى دعم الحياة الحزبية،  الناخبين 

  (. 8ابقاء دائرة االنتخابات ضيقة ) الطلب رفضه معظم اعضاء مجلس النواب الذين رأوا فيه ما يتعارض وفكرحتهم في 

كبيراً وعدحتها أمراً حيوياً في  أولت القوى السياسية العراقية وصحافتها، يومها، قضية االنتخابات المباشرة، اهتماماً 

(، 1952حتموز  10 1950ايلول  15( الحادية عشرة )1958   1888د أن حكومة نوري السعيد )الحياة السياسية العراقية. بي

"، 1946لسنة  11السياسية المعارضة، وقدمت "الئحة قانون حتعديل انتخاب النواب رقم  لم حتستجب لمطالب القوى 

طرق النشر المنصوص  بإحدى  مجلس النواب، واهم ماجاء فيه المادة السادسة التي نصت على "كل من وجه طعناً  إلى 

التي حتمت بمقتضى هذا القانون وبعد حتصديق المضابط  من قانون العقوبات البغدادي ضد االنتخابات  78عليها في المادة 

دينار أو بكلتا العقوبتين"،  500بالحبس مدة ال حتتجاوز السنتين أو بغرامة ال حتتجاوز الـ  االنتخابية من قبل المجلس يعاقب 

اسرائيل، وقد قبلت الالئحة  حتضمن حتعديل مدة االنتخابات، والغاء حتمثيل اليهود في المجلس بعد أن هاجر أغلبهم إلى  كما 
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ي ساسبأنها كانت حتهدف من الالئحة إلى رفض الهدف األ باكثرية في المجلس، واحتهمت القوى السياسية المعارضة الحكومة 

(، فعهد الوصي 9) 1952حتموز  10لالئحة استقالت حكومة نوري السعيد في حتشريع ا بتطبيق االنتخابات المباشرة، وبعد 

 1952حتموز  12الحكومة في  ( بتشكيل 1952حتشرين الثاني  23 1952حتموز  12( )1960 1885مصطفى العمري ) إلى 

ت احد اساليبها رفع للمطالبة بتعديل قانون االنتخاب، وكان (، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة القوى السياسية الوطنية 10)

 3( الذي اعترف بوجود الفساد، وعليه دعا إلى عقد مؤحتمر البالط في 1958 1913)   مذكرات عدة إلى الوصي عبد االله 

 1897الجادرجي ) الثاني، حضره عدد من رؤساء الوزارات السابقين فضالً عن إلى رئيس الوزراء العمري وكامل  حتشرين 

على  حزابحزب االستقالل، وشدد رؤساء األ ( رئيس 1984 1900ومحمد مهدي كبة )( رئيس الحزب الوطني 1968

  (.11الدستوري ) حتحادرئيس حزب األ االنتخاب المباشر، عدا نوري السعيد  أهمية

لجنة حتضم فريقا من كبار  على حتشكيل  1952حتشرين الثاني  6وفي ضوء ذلك، وافق مجلس الوزراء العراقي في 

السياسية، لتقوم بانجاز قانون االنتخاب المباشر، ومن ثم   حزاباالدارة على أن يشترك فيها ممثلون من األعلماء القانون و

الدستوري،  حتحادان القوى السياسية رفضت االشتراك في اللجنة عدا حزب األ (. بيد 12مصادقة مجلس النواب عليها )

االنتخابات  تخاب وجعله مباشراً مع حتوفير الضمانات لحرية مرسوم بتعديل قانون االن إصدارالسياسية  واقترحت القوى 

(13.)  

التي  1952انتفاضة حتشرين الثاني  كان هذا التقاطع بين القوى السياسية المعارضة والحكومة العراقية بداية النطالق 

راقي في بغداد ان سيطر المتظاهرون على الشارع الع هزت اركان الحكم الملكي العراقي، وكادت أن حتسقطه، بعد 

وحتكليف  1952حتشرين الثاني  23يطلب من مصطفى العمري حتقديم استقالته في  الذي دفع الوصي ألن  األمروالمحافظات، 

كانون  23   1952حتشرين الثاني  23( بتشكيل الوزارة )1981 1899الجيش العراقي نور الدين محمود ) رئيس اركان 

حتراقبها عن كثب وحتبلغ وزارة الخارجية  ة يكياألمر، وغيرها، كانت السفارة األموره (. هذ14( في اليوم نفسه )1953الثاني 

  ة برسائلها وبرقياحتها بتلك التطورات أول بأول.يكياألمر

يكان باالنتخابات المباشرة. األمر حتتوافر في الوثائق الدبلوماسية السرية غير المنشورة، حقائق كثيرة عن مدى اهتمام 

حتشرين  24رئيس الوزراء نور الدين محمود على نفسه في  في بغداد بيري أن الوعد الذي قطعه  يكياألمرر فقد أدرك السفي

"حتأليف لجنة من  اآلحتيسيلزمهُ باجراء انتخابات مباشرة. وجاءت في برنامجه على النحو  بعد حتسنمه السلطة،  1952الثاني 

بسرعة، بحيث حتتم عملية  مبدأ االنتخاب المباشر  أساسالنتخاب، على علماء القانون، واالدارة العداد الئحة قانون ا كبار 

االنتخابات، االحكام العرفية التي فرضت في لواء )محافظة( بغداد  االنتخاب التي ستقوم بها هذه الحكومة"، التي سترفع قبل 

(15.)  

حتسنم نور الدين محمود سدة  تى قبل ة حتابعت قضية االنتخابات حيكياألمرومن المهم أن نشير هنا، إلى أن السفارة 

كانون 8ة، حملت حتاريخ يكياألمرالى وزارة الخارجية  ارسلها السفير االميركي ببغداد بيري  383الحكم. ففي مذكرة برقم 

الذي حترأسه  األمة، بأن حزب 1952 األولحتشرين  19ة في يكياألمرالخارجية  ، بيّن أن السفارة أعلمت وزارة 1952 األول

قضية االنتخابات  ( رفض التسوية التي قدمها رئيس الوزراء السابق مصطفى العمري بشأن 1957 1890)   جبر  صالح

على وزراء العمري  ألمراالمعارضة، وانعكس هذا  الحزب إلى االنضمام إلى  –بحسب الوثيقة  –المباشرة، وهذا ما دفع 

كل بارز، ولذلك قدموا استقاالحتهم، في الوقت نفسه، احتهم "رجال نوري جي( بش )جمال بابان وعبد هللا الدملوجي ونديم الباجه 

ََ بأنه "اخرق وجبان"، بسبب فشله في كبح "االشكال المتطرفة لنشاط معارض" مثل  السعيد"، العمري  ً دعواحتهم  علنا

  (.16العلنية للناس لـ "مقاطعة االنتخابات" )

وغيرهم، الحالي قدمها الوصي  ات في قلق جماعة نوري السعيد، ة، أن االسهاميكياألمريومها، استنتجت السفارة 

حتسوية قضايا االنتخابات، ومن خالل محاوالحته قطع قاعدة  عبد االله من خالل غيابه المطول في الخارج، ُمؤخراً بذلك 

فضال عن عداوحته الشخصية مع صالح جبر ووجهة نظره حتجاه مطالب المعارضة،  حكومة العمري، ونوري السعيد عبر 

المسؤولون في  العمري نفسه فاقد الشدة في كبح اشكال متطرفة لنشاط المعارضة. لقد اظهر جميع رجال الدولة  ذلك، أن 

 آخرىانتخابات مباشرة ومطالب  ، مع قضية حزابالعراق هؤالء، فقدانهم للتكتيك والتصور في التعامل مع قادة األ

ة أن يهربوا من حصتهم في يكياألمروالكالم للسفارة  –الثالث  المتطرفة  حزابللمعارضة، وال يمكن لصالح جبر وقادة األ

  (.17المتصلبة ونداءاحتهم للشعب بـ"مقاطعة" االنتخابات ) اللوم على وجهة نظرهم 

وانهيارها، مما بدا وكأنه  ببغداد بيري، بأن الشيوعيين استفادوا من ضعف حكومة العمري  يكياألمراقتنع السفير 

(، ثانوية ال صلة لها بالمعارك والسياسة 1952   األولحتشرين  26ثة )اضراب الطلبة في كلية الصيدلة والكيمياء في حاد

القوى الفاعلة ورأس الرمح الفعال في االنتفاضات التي شهدها العراق الملكي{ إلى  المحتدمة، لتحقيق مفاجأة وجلب الطلبة }

السفارة، وكان احد  قوية من وجهة نظر  أجراءاتعدم استعداد الحكومة الحتخاذ يومها استغل قادة المظاهرات  الشارع. 

حتشرين الثاني بحسب الوثيقة  23مساء يوم  اهدافهم على مايبدو، كسر معنويات الشرطة وقد حتحقق هذا بوضوح في 

  (. 18ة )يكياألمر

وعدت اشتراكهم "امراً غير  ة، يكياألمرسفارة السياسية القانونية بالتظاهرات، لل حزابلم يَُرْق اشتراك بعض قادة األ

للقيام باضرابات، عندما حتعلن الحكومة موعد  خططت  حزابواضح"، على الرغم من ذلك فهمت السفارة، أن األ

اي المعارضة كانت غير متيقظة كفاية مثلما كانت الحكومة –العراقية، بيد انها  االنتخابات، وانها مستعدة لمقاومة الحكومة 
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استفادت بتوجيه شيوعي  نفسها. من ذلك كله حتوصلت السفارة إلى نتيجة مفادها، أن المعارضة "غير المخلصة"،  عراقية ال

السفارة شكاوى حتصف اولئك الذين عارضو النظام  من وجهة نظر  –من حتطور االوضاع في بغداد، وحتؤكد هذه الفرضية 

ابات، ادت إلى أن حتصدر الحكومة العراقية احكاماً عرفية في بغداد واحدثوا اضطر الملكي، من أن "الشيوعيين حتحركوا"، 

  (.19) حزاباأل وحل 

ة في بغداد، يكياألمرالسفارة  ة المتوافرة بين ايدينا، أن المالحظة المثيرة لالهتمام، أن يكياألمرفي حدود الوثائق 

، التفتت أكثر من أي وقت مضى للبحث 1952ي الثان حتشرين  23وبعد حتسنم العسكري )نور الدين محمود( دفة الحكم في 

االنتفاضة، واهدافها في الفكر والممارسة. فقد  أسبابخالل التركيز على دراسة  والتحري عن منابع االنتفاضة، من 

عنها، الحزب   األولالسفارة، أن ستكون هناك ألشهر حتبعات بشأن التظاهرات التي قادها والمسؤول في المقام  استنتجت 

المرجح أن حتكون هناك جداالت مريرة فيما  يوعي "غير القانوني"، وحتحديداً عن الهجمات ضد منشآت اجنبية، ومن الش

يجب أن يتخذ لتفاديها، وماذا يجب فعله لمنع حتظاهرات مستقبلية، وبالتحديد  يتعلق من المسؤول عن التظاهرات، العمل الذي 

موجوداً  السفارة، سيكون هناك كره وارحتياب متبادل يظهر من حيث لم يكن المباشرة الوشيكة، وحتوقعت  خالل االنتخابات 

الجديدة، لن حتكون الصورة السياسية  قبالً. وحتى حتأخذ التبعات صوراً واضحة وحتكتمل التحقيقات وحتترسخ نوايا الحكومة 

  (.20واضحة )

حتطورات الوضع السياسي  ة في بغداد يكياألمرلنا، لماذا أخضعت السفارة  األقلوغيرها، حتفسر على  األمورهذه 

 يكياألمرسفارة بريطانيا في بغداد. فبعد لقاء السفير  الداخلي في العراق، والسيما االنتخابات المباشرة، لدراسة مكثفة مع 

هاء" إلى اعتقاد مفاده، أن الشيوعيين العراقيين "البل ةخيرالبريطانية، خلصت األ بيري في بغداد مع أحد أعضاء السفارة 

الحكومة عن  باالضطرابات قبل اوانها. أن النظرية النموذجية لبريطانيا حترى انهم لو انتظروا إلى ما بعد بيان  قاموا 

المعارضة بشكل حتام،  أحزابحتجنيد  ، النه عندئذ كان سيتم أكبراالنتخابات، لتمكن الشيوعيون من القيام باضطرابات 

معادية  األولعدت السفارة البريطانية أن التظاهرات في المقام  من ذلك كله،  لتستدعي متظاهرين ضد الحكومة، واالهم

  (.21ة )يكياألمرللغرب، كما ورد في الوثيقة  للحكومة العراقية وليست معادية 

البريطاني، وما قد يحصل من  في بغداد مع قرينه  يكياألمرفي ضوء حتلك القناعات التي حتوصل اليها السفير 

ة عدت التظاهرات نكسة لهيبة الغرب، ومن يكياألمرالسفارة  فإن  رها على سير عملية االنتخابات المقبلة،حتطورات وحتأثي

  (.22لها حتاثير رادع على حكومة العراق في ربط نفسها بالبرامج والسياسات الغربية ) المرجح، عاجالً ام آجالً، أن يكون 

حتصريحات المسؤولين بشأن  داد ما حتنشره الصحافة العراقية من ة في بغيكياألمركان من الطبيعي أن حتولي السفارة 

، المرسلة إلى 1952 األولكانون  7والمؤرخة في  731  االنتخابات المباشرة المقبلة. فقد نقلت السفارة في برقيتها المرقمة 

ة ووزير الخارجية وكالة (، حتصريحاً لوزير الماليD. Acheson( )1949 1953) ة دين اشيسون يكياألمروزير الخارجية 

خالل المدة التي  ، قائالً: " أن الحكومة العراقية، وعدت باجراء االنتخابات األولكانون  5الشيخ علي في  علي محمود 

 جراءاتانتخابات مباشرة، وثم استكمال األ  أساسحددها القانون، وهي أربعة أشهر من حتاريخ حل البرلمان، وعلى 

  (.23" )أيام 10ل وسيصدر قانون بهذا خال

"اصدرت الحكومة العراقية   والثابت، بحسب ما ذكره عبد الرزاق الحسني في سفره "حتاريخ الوزارات العراقية"، 

مميزاحته حتوزيع المناطق االنتخابية إلى شعب عديدة، حتسهيالً  ، وكان من 1952 األولفي كانون  1952لسنة  6المرسوم رقم 

طريقة  ديق االنتخاب، وعدم قصر انتخاب اعضاء الهيئات التفتيشية على المحالت، وقبول صنا للناخبين في الوصول إلى 

يذكر لم يرد في المرسوم ما يشير إلى  انتخاب النائب باالكثرية التي يحوز عليها من آراء الناخبين بنسبة معينة...الخ. ومما 

اً يسلتزم العقاب، وهو المبدأ الذي أقرحته الوزارة السعيدية االنتخابية يُعد جرم أن الطعن في النيابات بعد حتصديق المضابط 

  . 1952انتفاضة حتشرين الثاني  أسباب(، وكانت من أهم 24" )1952عام  الحادية عشرة 

اهتماماً خاصاً، ففي سيرحته  ة في بغداد شخصية رئيس الوزراء العراقي نور الدين محمود يكياألمرأولت السفارة 

، اشارت إلى أن " نور الدين محمود، 1952األولكانون   8ة في يكياألمرا السفارة إلى وزارة الخارجية الذاحتية التي ارسلته

، حتولى منصبه بعد 1921، ضابط في الجيش العراقي منذ عام 1899السليمانية عام  عراقي من أصل كردي، ولد في 

ضرورة االلتقاء  بيري  يكياألمروعليه وجد السفير  (،25صائب رئيساً لالركان العامة للقوات المسلحة العراقية" ) صالح 

المباشرة المقبلة، وأمور غيرها، فتم لقاء خاص  في الحكومة العراقية للتعرف على حتوجهاحته بشأن االنتخابات  األولبالرجل 

شرة المزمع طلبه حتداوال اثناءه موضوعات عدة، منها، االنتخابات المبا بناء على  1952 األولكانون  13بينهما يوم 

وأشار  في محاكم عسكرية "،  ةخيرانه " سينفذ خطط االنتخابات، ومعاقبة محرضي االنتفاضة األ اجراؤها، فقد أكد محمود 

واوضح أن "الحكومة لم حتقرر ما إذا  إلى أنه حتطرق في هذا اليوم في لقائه مع السفير البريطاني ببغداد إلى الموضوع نفسه، 

بيري على"عدائه  يكياألمروشدد رئيس الوزراء العراقي للسفير  (. 26ة االشتراك باالنتخابات" )السياسي حزابسيسمح لأل

ة بتفاصيل اللقاء يكياألمركان ذلك كله مصدر ارحتياح للسفير بيري الذي اعلم وزير الخارجية  الشديد للشيوعية"، وبالتاكيد 

  (.26) 1952 األولكانون  13في  761برقيته المرقمة  في 

ة يكياألمرقد زار السفارة  األمة ة السرية غير المنشورة أن صالح جبر رئيس حزب يكياألمرشفت لنا احدى الوثائق ك

كانون  13والمؤرخة في  762وبحسب برقية السفارة المرقمة  ، 1952 األولكانون  12في بغداد، والتقى بالسفير بيري في 

حتطرق صالح جبر إلى موضوعات مختلفة، منها، االنتخابات المباشرة  ة، فقديكياألمر إلى وزير الخارجية  1952 األول
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حكومته كانت متحيزة  وشدد جبر على أنه كان من المستحيل إجراء انتخابات حتحت حكم حكومة العمري السابقة الن  المقبلة، 

على نسخة من قانون االنتخاب السفير "انه لم يطلع  وقانون االنتخاب غير منصف، اما بشأن االنتخابات المقبلة فقد أعلم 

اً أحزابحزبي سيشارك، واعتقد بأن فإن  الالزمة النتخابات مباشرة على نطاق الدولة الجديد، ولكنه رأى لو احتخذت الترحتيبات 

"، على وفق قناعته، واشار إلى " أنه لم حتكن لديه فكرة عما اذا سمح رئيس   آخرى ََ ً الوزراء نور الدين  ستشارك ايضا

كانت جزءاً مكمالً للحياة السياسية في العراق،  سياسية منحلة. وأمل أن حتكون كما  أحزاببل االنتخابات باحياء محمود ق

  (.28مباشرة" ) ياً الدارة مناسبة لالنتخابات أساسوجزءاً 

ا من أن مقاطعة االنتخابات، ومنعه السياسية  حزابفي اللقاء نفسه، أن من حق األ يكياألمركرر صالح جبر للسفير 

للشعب. وعندما سئل عما يعنيه بكالمه، قال أنه قصد ابقاء المقترعين  حتجري لو امتنعت الحكومة عن اعطاء الحق الطبيعي 

ثالثة  بضمنها مظاهرات عند الضرورة، وحتوقع فوز االغلبية لحزبه في االنتخابات الوشيكة، وعجز  عند صناديق االقتراع، 

المجموع، ورغب في حتمثيل مرغوب  في  10انتخاب اكثر من نواب قالئل، ليس اكثر من متطرفة } لم يسمها{ عن  أحزاب

شيوعية. وأكد في حال حصوله على االغلبية، سيختار رجاال كفؤين  فيه في مجلس النواب للمتطرفين، لكن ليس لمجموعات 

  (.29)يسهموا في برنامجه، وسيشغل مؤيدو حزبه المناصب الرئيسة  في حكومته، شريطة أن 

 حتحادالسعيد وحزبه )األ ية، مع نوري األقلوعندما ُسئل صالح جبر عن استطاعته التعاون، سواء في االغلبية أم 

ح إلى  الدستوري(، اعلن "انه سيتعاون لو كانت الثقة واضحة وقائمة على  اسس بشكل راسخ، وان ال يتعرض للخيانة، ولمَّ

سفير بيري برقيته، بالتشديد على أن صالح جبر " عرض حتعاونه" مع وختم ال شكه بإمكان حتأسيس عالقة كهذه"، 

  (. 30ة )يكياألمر السفارة 

االنتخابات المباشرة المقبلة لمجلس  ي البريطاني من عالميكان الموقف الرسمي واألاألمروفي االطار نفسه، أولى 

ف البريطانية من مقاالت وحتعليقات بشكل موضوعي مانشرحته الصح ة في لندن يكياألمرالنواب العراقي. فقد حتابعت السفارة 

بأن  1952 األولكانون  15والمؤرخة في  2821يكبة في برقيتها المرقمة األمرالخارجية  وباهتمام، وأعلمت بها وزارة 

ً في بريطانيا بأن مطلب انتخابات مباشرة في العراق ليس اال سبب ظاهري النتفاضة  هناك  ً عاما ثاني حتشرين ال 23  وعيا

( )الليبرالية( افتتاحية في عددها الصادر في Manchester Curdian ) "(. كتبت صحيفة "مانشستر غارديان31) 1952

رئيس الوزراء نور الدين محمود على الساخطين االجتماعيين والقوميين فسيكون  حتشرين الثاني "انه في حال سيطر  25

وبرنامجه االصالحي  ومة انتقالية، وهذا يعني احتمال عودة نوري السعيد سبيالن مفتوحان، إذ يمكن أن يعمل لحك امامه 

ويطهر االدارة ويكبر القوة االقتصادية والسياسية الصحاب  غير المناسب إلى حد ما، أو يمكنه أن يترسم خطا محمد نجيب، 

، شددت على  (Daily Worker) (. وفي مقالة صحفية لجريدة "ديلي وركر" 32المقبلة" ) االرض قبل إجراء االنتخابات 

انتخابات  أساسعلى  المعارضة الشعبية حتطالب بأن حتجري  أحزاباالنتخاب العام واجب وحق في العراق". وكانت  أن " 

المؤهلون " منتخبين ثانويين"، وليس المقترعون، الذين  مباشرة وإال ستقاطعها، وحتحت القانون الموجود، ينتخب المقترعون 

وهذا يعني أن االنتخابات العراقية ثابتة، وكما قال مراسل " األوقات البغدادية"، " أنه في  ضاء المجلس النيابي. ينتخبون اع

أجل االنتخابات، وقف  (. وشددت المقالة، على أنه في الحملة من 33المرحلة حتتأثر نتيجة االنتخابات بادارة الحكومة" ) هذه 

المعاهدة االنكلو العراقية، وسحب القوات المسلحة  ، بتأميم صناعة النفط، الغاء العراقيون إلى جانب انتخابات مباشرة

بدالً من حتعيينهم. وحتطرقت المقالة إلى أن النضال الشعبي وصل على  عيانمجلس األ البريطانية، فضال عن انتخاب اعضاء 

ة يكياألمراالمبريالية  ضد الهيمنة  حد في حتظاهرة شعبية كبيرة، أقصىالمطالبة بالديمقراطية والوطنية، وهذا  حد 

يُعاَمل وعدهم باجراء انتخابات حتحت قانون جديد  والبريطانية وقانون االنتخاب المزيف، ودعت الصحيفة إلى وجوب أن 

(34.)  

ً من مضامين بعض الوثائق الدبلوماسية  ة السرية المتوافرة يكياألمر ومن المفيد أن نشير هنا، إلى أنه يبدو واضحا

الداخلية في المدينة عن كثب، وال سيما االحداث التي  ة في البصرة راقبت التطورات يكياألمرين ايدينا، أن القنصلية ب

كانون  15والمؤرخة في  25ة في برقيتها المرقمة يكياألمرواعلمت بها وزارة الخارجية  ، 1952شهدحتها في حتشرين الثاني 

حتزامن معها أن طالبت  الع مظاهرات طالبية في البصرة عقب االنتفاضة في بغداد، ، فقد أكدت القنصلية أن اند1952   األول

  (.35العراق ) الصحف البصرية المعارضة لحكومة العمري بانتخابات مباشرة في 

الحزبية الطبيعية في العراق،  ة ببغداد، ماكانت حتنشره الصحافة العراقية بشأن عودة الحياة يكياألمرواكبت السفارة 

ما نشرحته صحيفة "الشعب"  1952 األولكانمون   16والمؤرخة في  405د لخصت السفارة في برقيتها المرقمة وق

كية. اذ المحت الصحيفة إلى أن حتنتهج الحكومة العراقية األمروزارة الخارجية  ، وارسلتها إلى األولكانون  9)المستقلة( في 

  (.36ة من أجل استئناف حياة حزبية طبيعية في العراق )السياسية العراقي حزابحتجاه األ سياسة االسترضاء 

مصممة إلى الحد الذي يمكنها  : "لم حتكن صحف بغداد اآلحتيمن جانبها علقت السفارة على مقالة الصحيفة على النحو 

السماح لها سياسية و أحزابفيما يتعلق بتخفيف الحظر على  أن حتمضي اليه بأمان في حتقديم اقتراحات إلى الحكومة الجديدة 

ً بتقارير من مصادر موثوق بها عن احتمال استئناف حياة  باستئناف نشاطاحتها". بيد أن  ً مختلفة اولت اهتماما صحفا

السياق، لتكون معدة في  قبل االنتخابات المقبلة، ومن ثم حتظهر مقالة صحيفة "الشعب"، االفتتاحية، لو حتُقرأ في هذا  حزبية 

  (.37اف حياة حزبية في العراق" )لتجادل استئن األولالمقام 
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 814والمرقمة  ة، يكياألمرة ببغداد إلى وزارة الخارجية يكياألمرحسبما حتروي البرقية الصادرة من السفارة 

رسمياً حددت بموجبه إجراء االنتخابات  ، بأن وزارة الداخلية العراقية اصدرت بياناً 1952 األولكانون  26والمؤرخة في 

الثاني، وفي البرقية نفسها، وردت معلومات صحفية للسفارة فُهم منها أن  كانون  22بدالً من  1953ن الثاني كانو 17بتاريخ 

الباجه جي }فاز باالنتخابات عن لواء بغداد{ ووزير المواصالت علي جودت ووزير العدل  وزير االقتصاد نديم 

للترشيح في االنتخابات  يخططون للدخول في حملة انتخابية  الرسول الخالصي }فاز باالنتخابات عن لواء بغداد{ كانوا عبد 

  (.38المقبلة، في حين لم يرشح اعضاء الوزارة )

االنتخابات المباشرة بسبعة  بيري في الدعوة التي وجهها له الوصي عبد االله، قبيل  يكياألمرمن هنا وجد السفير 

الوصي وحتصوراحته عن االنتخابات المباشرة المقبلة. أن هذا  وسياسة  عشر يوماً، المناسبة الخالقة في حتكوين انطباع عن اراء

ً ليس للسفير فقط، وانما للوصي يكياألمرحتوجيه الوصي الدعوة للسفير  اللقاء حتم بالفعل في اليوم نفسه من  ، وكان مهما

  الذي كان سعيداً لمعرفة قراءة واشنطن وموقفها لواقع الحياة السياسية العراقية.  ايضا، 

 األولكانون  30في   828ة البرقية المرقمة يكياألمرببغداد بيري إلى وزير الخارجية  يكياألمرارسل السفيرة 

، وذكر أن الوصي حتطرق إلى 1952 األولكانون   30، أوجز فيها ما حتم بحثه عن لقائه بالوصي عبد االله في 1952

التي  حزابائالً "انه يجد من المضحك أن يأحتي اليه االن، اعضاء األالمقبلة، ق التطورات الداخلية في العراق، واالنتخابات 

كانون  17االنتخابات في  على انتخابات مباشرة )لم يتم حتسميتهم في البرقية( ويطلبون دعمه لضمان فوزهم في  صرت بقوة أ

لمصلحة اي مرشح"، بيد  محمود بعدم ممارسة أي ضغط الثاني". وشدد الوصي على أنه "اخبر رئيس الوزراء نور الدين 

من  الوصي بأنه "بعث برسالة حتعريفية بالمرشحين الجيدين والسيئين حسب قناعته وطلب  أنه في اللقاء نفسه، اعترف 

}وفي هذا دليل باّت على حتناقض   موظفي الحكومة مساعدة المرشحين الجيدين واإلحجام عن مساعدة المرشحين السيئين"، 

في الدولة العراقية{. على أية حال،  األوللواقع حتوجهات الرجل  ، وهو مثار السخرية يكياألمركالم الوصي مع السفير 

والذين  ة قائالً: "انه حتأثر بوجهة نظر عدد من الشيوخ الذين زاروه مؤخراً، يكياألمربحسب الوثيقة  استمر الوصي بالحديث 

ً مع مصلح ً عبر  تهم، الن الطريق اصبح اشاروا إلى أن قرار االنتخاب المباشر، جاء حتوافقا ً لهم، كي يصبحوا نوابا مفتوحا

اعتقدوا بأن البالد ستعاني على المدى البعيد، ألن مجلس النواب  التصويت المباشر من ابناء رجال عشائرهم، اال انهم 

حتحت هذه  والكالم للوصي  –طلبوا من الوصي حتوجيهاحته. وقد وعدهم  ساسمثقف "، وعلى هذا األ سيصبح بذلك قبلياً وغير 

الذين يتوجب انتخابهم من مناطق  الظروف بأن "يبعث برسائل قبل االنتخابات حتبين نسبة سكان المدن ورجال العشائر 

أو اثنتين"، )لم يرد  حتوقع احتمال حدوث اضطرابات في منطقة واحدة قبلية"، وحتوقع الوصي "ان حتمر االنتخابات بهدوء، مع 

  (.39ة( )يكياألمر اسميهما في نص الوثيقة 

 1914جمال عمر نظمي ) في البصرة ومتصرف لواء )محافظة( البصرة  يكياألمرجرى لقاء آخر بين القنصل 

ية ة السريكياألمر"شخصياً"، كما ورد في نص الوثيقة   القنصلية  خير، فقد زار األ1953كانون الثاني  8( في 1967

وحتشاور مع القنصل بأمور عدة، جاءت بالمقدمة منها، االنتخابات المباشرة المقبلة،  ، 1953كانون الثاني  8والمؤرخة في 

اللقاءات وبكل ما  (. وكانت القنصلية حتزود سفارحتها ببغداد بتفاصيل هذه 40لعضوية مجلس النواب العراقي ) وحترشيحه 

 يكياألمربالحسبان هنا، أن استشارة القنصل  رها الدورية والخاصة. مع االخذ يتعلق باالنتخابات المباشرة في حتقاري

ة السرية التي حتعاملت بها مع يكياألمرالخاص به، انما حتأحتي في ضوء السياسة  لألصدقاء اليمكن أن حتأحتي على وفق اجتهاده 

  وحكومات منطقة الشرق االوسط.  القوى السياسية 

مرشح عن منطقةرانيا في  آنفاً، اعلم جمال عمر نظمي القنصلية " أدرج اسمه كنائب  ومن ثنايا الوثيقة المذكورة

بالتزكية عن المنطقة أمر طبيعي. وأكد نظمي للقنصل "  فوزه فإن  (. التي ال يتوافر فيها مرشح معارض،41لواء اربيل" )

  (.42حتقع ضمن حدود لواء بغداد" ) حتشابه منطقة رانيا  آخرىأن منطقة 

ً من االرحتياح على المتصرف نظمي الذي حتحدث  يكياألمرالقنصل  الحظ معه، كما يبدو، بصراحة  قدراً واضحا

: " أنه كان مسروراً بهذا الترشيح، وبذل جهداً اآلحتيالنحو  مطلقة، ليسجل القنصل لنا انطباعه الخاص عن نظمي وعلى 

رة والمسؤوليات الملقاة على عاحتقه، وانه يفضل العيش كما اخبره نظمي من حرارة البص لسنوات عدة ليناله، وقد عانى

  (.43بغداد" ) في 

ً من نص الوثيقة  فيما  جاء فيها ما نصه يكان، فقد األمرة أن نظمي ارحتبط بعالقة جيدة مع يكياألمرويبدو واضحا

ة واشنطن، لكنه رغب بتأجيلها ، وانه يرغب بزيار1953عام  يتعلق "منحة القائد" فانه أي نظمي حتوقع االفادة منها في مطلع 

نفسه، وينوي زيارة السفارة في بغداد، لمناقشة الموضوع بعد انهاء اعماله في البصرة،  إلى شهر حزيران من العام 

  (.44نهاية شهر كانون الثاني" ) نحو 

وقد كرس السفير بيري من  ة ببغداد لها حتتزايد. يكياألمروكلما اقترب موعد االنتخابات المباشرة كانت متابعة السفارة 

خاصة، والتي وردت فيها معلومات مهمة من شأنها القاء   أهميةحتقاريره التي حتعود إلى حتلك المرحلة لهذا الموضوع، حتحديداً، 

الجتماعات القوى السياسية العراقية ومواقفها، انذاك، وعليه لم حتكن السفارة  ة يكيمراألالضوء على مراقبة السفارة 

امور  ، للتداول في 1953كانون الثاني  8الذي حترأسه صالح جبر في مساء يوم  األمةاجتماع لحزب  عيدة عن ة بيكياألمر

إلى وزارة خارجية بالده،  1953  كانون الثاني  9والمؤرخة في  861االنتخابات. فقد ورد في برقية السفير بيري المرقمة 

كانون الثاني، باالنسحاب من االنتخابات  8اجتماع ليلة  ، في ، قد احتخذوا قراراً األمةأن صالح جبر وأعضاء من حزب 
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في السليمانية واربيل والعمارة  األمةالحكومة بتدخلها ضد مرشحين موالين لحزب  المقبلة، واحتهم رجال صالح جبر 

ة، أن يكياألمر وسوق الشيوخ وكربالء وكركوك والبصرة، وبحسب المعلومات التي وردت إلى اروقة السفارة  والناصرية 

على العنف، بل االعتماد على حتأثير معنوي  ، احتفقوا في االجتماع نفسه، على أن رجال الحزب لن يحرضوا األمةقادة حزب 

 23مع دعوحتهم السابقة إلى الشعب "بمقاطعة االنتخابات"، قبل انتفاضة  باالنسحاب، وقد وجدت السفارة هذه الدعوة، حتتباين 

ان  وقد ادعى صالح جبر في هذا الموضوع حتحديداً "بانها يُساء حتفسيرها". والجدير باالشارة هنا، ،   1952حتشرين الثاني 

لمناطق معينة لوحدات  ة، بتوافر حتقارير لديها مفادها حتقسيم حكومي يكياألمرة اعلمت وزارة الخارجية يكياألمرالسفارة 

االقتراع ولجان التفتيش، وسوف حتمارس ضغوطاً على  ق سياسية لمصلحة جماعات معينة، فضال عن النية للتالعب بصنادي

ً من الصحة" )أساسبما نصه:" يظهر أن لها  األمرالسفارة هذا  مرشحين في هذه المناطق، وقد أكدت  (. وعلى الرغم 45ا

فه من بسبب خو الدستوري( وغيرهم من المستقلين، سوغوا انسحاب صالح جبر  حتحادرجال نوري السعيد )األ فإن  من ذلك،

الحقيقي النضباط مرشحي صالح جبر اذا كانوا  الهزيمة وفقدان االنضباط داخل حزبه، مع ذلك رأت السفارة أن االختبار 

ً يوم   األمةالموعد النهائي للترشيح، وحتوقعت السفارة أن بعض اعضاء حزب   1953كانون الثاني  11ينسحبون فعليا

  (. 46و من دون دعم صالح جبر لهم )للفوز باالنتخاب مع أ سيحظون بفرصة جيدة 

السياسية العراقية من  ة بمواقف القوى يكياألمرحتتوافر في الوثيقة نفسها، حقائق كثيرة عن مدى اهتمام السفارة 

 1908قادة حزب االستقالل، فائق السامرائي ) ة، أن يكياألمراالنتخابات المباشرة. فقد اعلمت السفارة، وزارة الخارجية 

( لم يرشحوا انفسهم لالنتخابات، عدا اسماعيل الغانم القيادي 1990 1910شنشل ) محمد مهدي كبة ومحمد صديق ( و1979

بغداد{. أما اعضاء  في حزب االستقالل. وحتوقعت السفارة أن يحظى بفرصة انتخاب }فاز باالنتخابات عن لواء  السابق 

  (. 47لعضوية مجلس النواب العراقي ) تخابات المباشرة الحزب الوطني الديمقراطي فلم يرشحوا أنفسهم لخوض االن

انسحابهم من االنتخابات،  حتوقعت السفارة أن يفوز اعضاء حزب الجبهة الشعبية بـ " فرصة طيبة" في حال عدم 

المعلومات التي وصلت إلى السفارة أن طه الهاشمي  مقعداً{، بيد أن  11مقاعد" }حصلوا على  5وسيحصلون على " 

الذين رشحوا انفسهم، من القياديين البارزين في الحزب و " ذوي ميول شيوعية"  ( لم يرشح نفسه، أما 1958 1890)

  (.48طاهر ) اعتقاد السفارة عبد الرزاق الشيخلي }فاز باالنتخابات عن لواء بغداد{، واالخر عبد الرزاق  حسب 

)حتسميهم السفارة رجال نوري    توري والمستقلين الدس حتحادفي الوقت نفسه، الحظت السفارة أن اعضاء حزب األ

ومن ذلك كله، استنتجت السفارة، عدم حصول حتغيير في  السعيد كما يحلو لها(، هم المرشحون الوحيدون في المنافسة. 

سياسية كبيرة من حلبة المنافسة للفوز  أحزابالنواب العراقي، بسبب انسحاب قادة  الخارطة السياسية العضاء مجلس 

الحكومة العراقية  مجلس النواب، فضال عن القضايا المعلقة امام المحاكم العسكرية وغير مكتملة"، ولم حتسمح  عضوية ب

كانون  17كانون الثاني إلى يوم االنتخاب  9  االوضاع في العراق ما بين فإن  . وعليهحزابباعادة الحياة الحزبية وحتشكيل األ

المعارضة"  أحزابالنظام، وحتوقعت السفارة، "انتخاب نوري بالط مع  اظ على الثاني، اصبح الجيش مسؤوال عن الحف

(49.)  

ة يكياألمرلدن السفارة  حظيت الصحافة العراقية وحتعليقاحتها عن االنتخابات المباشرة المقبلة، باهتمام خاص من 

خارجية بالدها، حتحدثت عن إلى وزارة  1953  كانون الثاني  12والمؤرخة في  468ببغداد. ففي مذكرحتها المرقمة 

يوم االنتخابات، بدأت صحف بغداد بممارسة جرأة في مناقشة االنتخابات،  : "كلما اقترب اآلحتيالموضوع حتحديداً على النحو 

بعض صحف  لضمان حرية التصويت دون حتدخل. لقد كان ميل  جراءاتاحتخاذ الحكومة العراقية لبعض األ حتزامن ذلك مع 

مع االخذ بالحسبان أن الصحف  ةخيراأل ود للحكومة العراقية يمكن مالحظته على مدار االسابيع بغداد، بانتقاد محد

  (.50الحكومة العراقية" ) والمجالت الحزبية حتوقفت عن الصدور بأمر من 

االنتخابات. مثالً: نشرت صحيفة  في المذكرة نفسها، ارسلت السفارة معلومات مقتضبة عما نشرحته صحف بغداد عن 

ً في " ، " امتدحت فيه الحكومة العراقية الستعدادها لتعديل قانون 1952   األولكانون  17االوقات البغدادية" مقاالً افتتاحيا

خاصة"، وفي  أهميةفي المقال " أن الرأي العام العراقي يترقب ويولي االنتخابات المقبلة  االنتخابات"، واهم ما جاء 

وطلبت من الحكومة  وفي عددها الصادر في اليوم التالي" ذهبت إلى حد أبعد من ذلك، السفارة أن الصحيفة نفسها،  رأي 

". 1952حتكن لديهم أية صلة بانتفاضة حتشرين الثاني  أن معظمهم لم  أساسالعراقية اطالق سراح المعتقلين السياسيين على 

 األولكانون  21( في 1960 1897لبصام )"الدفاع"، فقد نشرت مقاالً لصادق ا  (. اما صحيفة 51حسب ادعاء الصحيفة )

استرداد الفرص  السياسية إلى نسيان االخطاء الماضية، والى العمل من أجل  حزابفيه الحكومة العراقية واأل دعا  1952

برنامجها، لن حتنه، من دون شك، الكره السابق،  الضائعة، واوضح البصام، أن حكومة نور الدين محمود وسعيها في حتنفيذ 

  (.52) آخرىالسياسية المعارضة من جهة  حزابوالشعب واأل ء التفاهم بين الحكومة السابقة، من جهة، وسو

، الطالق 1952 األول كانون  22ة في دعوة صحيفة "االخبار" في عددها الصادر يوم يكياألمروفي رأي السفارة 

في مناقشة االنتخابات المقبلة، فقد أكدت طفيف"  سراح شخصيات حزبية وصحفية وجدت فيها "اكثر حتحديداً على نحو 

ً في  ةخيروصحفيين من السجون، من قبل الحكومة العراقية، اثبتت األ الصحيفة، أن اطالق سراح حزبيين  فيه رغبتها حقا

 نواب طالما احتاجه الذي سيفضي إلى مجلس  األمرللمشاركة فيها،  حزاباالنتخابات المقبلة بحرية، وهي دعوة لأل إجراء 

  (.53الشعب العراقي )
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"االوقات البغدادية" في   ة، من صحيفة يكياألمرللحكومة العراقية، بحسب السفارة  األوللقد جاء االنتقاد الواضح 

العراقية إلى الغاء الرقابة على الصحف، والسيما بعد أن  ، عندما دعت الحكومة 1952 األولكانون  24عددها الصادر يوم 

واقتراب يوم االنتخابات، وجادلت الصحيفة أنه " لو كان السبب لرقابة الصحف االحداث  المعتقلين،  حتم اطالق سراح معظم

لم حتعني الرقابة منع  في استمرارها ما  آخرىجرت في حكومة العمري وأدت إلى استقالتها، فانه ال حتوجد هناك فائدة  التي 

حد لتؤكد  أقصىالصحيفة نفسها، في اليوم التالي، إلى  قد ذهبت الصحف من انتقاد اهمال اقسام حكومية معنية، وبشجاعة، و

ً في ذلك االحتجاه، كما  أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء  ً ايجابيا وعد بتنفيذ انتخابات عامة وحرة اال أنه لم يفعل شيئا

جانبها، رحبت  (. من 54الصحيفة إلى الغاء االحكام العرفية والمحاكم العسكرية ورفع الرقابة على الصحف" ) دعت 

أنه مرحلة  أساساالنتخاب الجديد، على  بقانون  1952 األولكانون  30صحيفة "صوت الجبل" في عددها الصادر يوم 

القانون يضع نهاية للتدخل أو النفوذ الذي ساد في المرحلة السابقة،  جديدة في حياة البالد السياسية، ورأت الصحيفة أن 

والتمتع  الكبيرة يمكن أن حتُدار فقط في جو حر حتماماً، ويُمكن للمقترعين االدالء باصواحتهم  هميةاأل هذه واضافت أن انتخابات ب

(. وفي 55"النقطة االستثنائية" )  بحقوقهم كاملة التي منحها لهم الدستور، ودعت الحكومة العراقية إلى االنتباه إلى هذه 

ة، بأن يكياألمر، وبحسب الوثيقة 1953كانون الثاني   3لصادر يوم االطار نفسه، حتنبأت صحيفة "الشعب" في عددها ا

السيادة، لن يستسلموا في االنتخابات"، واملت في أن "يحل شباب جدد محل  "المتأنقين واالفندية وحتى أصحاب 

  (.56القديمة التي كانت على الدوام اعضاء المجالس السابقين" ) الصور 

من االنتخابات، أن يرسم   أيامبيري، قبل خمسة  يكياألمرئل التي حتوافرة لدى السفير كافة، كانت الدال األحوالوفي 

من صراع على السلطة بعد إجراء االنتخابات. فقد  مشاهد الخارطة السياسية في العراق، وما ستؤول اليه االحداث المقبلة 

ة على ما نصه:"يستمر الميل أو يكياألمرية إلى وزير الخارج 1953الثاني  كانون  13في  875شدد في برقيته المرقمة 

لمجموعة  نحو احتمالية مجلس نواب عراقي يسيطر عليه نوري السعيد والبالط، مع ارجحية حتمثيل  االحتجاه، بوضوح 

  (.57معارضة من حزب الجبهة الشعبية فقط" )

المذكورة آنفاً، أن انسحاب  ه نه ذكر في برقيتأ، لم حتأِت رؤية السفير بيري من فراغ، والسيما واألمروحقيقة 

مرشحاً، بسبب "التدخل العلني في االنتخابات وفقدان الحياد من   115من أصل  105البالغ عددهم  األمةمرشحي حزب 

معارضين لالنتخابات  حسب ادعاء صالح جبر "، مع االخذ بالحسبان أن المنسحبين غير معارضين أو  جانب الحكومة 

دعا احتباعه من الحزب لالبتعاد عن صناديق االقتراع في يوم  ة يكياألمرالح جبر بحسب الوثيقة المباشرة، والمهم أن ص

  (.58إبعاد احتمال حدوث صدامات مع الحكومة العراقية ) االنتخاب ألجل انهاء أو 

النسحابات والمنتخبين نتيجة ل رصدت السفارة في اليوم نفسه، أن "شهادات المرشحين الذين وافقت عليهم الحكومة 

ً  43حتدفقت إلى بغداد، والثابت حتم منح شهادات لـ  ً من رجال نوري السعيد، و 32بضمنهم  نائبا وزراء في الحكومة  3نائبا

انتخاب  الخالصي، وعبد المجيد القصاب وعلي جودت(، ونائب واحد من احتباع صالح جبر، كما أُعيد  الحالية )عبد الرسول 

  (. 59نوري السعيد" ) ابق وجميل عبد الوهاب وزير العدل السابق في حكومة ضياء جعفر وزير المالية الس

، اكدت أن صالح جبر 1953  كانون الثاني  13من المهم أن نشير إلى أن التقارير التي حتواردت إلى السفارة حتى يوم 

سمه في نص الوثيقة(، ابلغ )لم يذكر ا األمةمصدراً في حزب  وافق على استمرار بعض اعضاء حزبه بالترشيح، بيد أن 

الذين لم ينسحبوا، سيجدون أن من الصعب العودة إلى الحزب الحقاً، وأكد  األمةحزب  السفارة، بأن معظم مرشحي 

  (. 60في الحزب ) نفسه أن اسماعيل الغانم العضو المشارك الوحيد من حزب االستقالل السابق، لن يعود للعمل  المصدر 

انسحاب وزير المعارف قاسم خليل  ة من مصادرها الخاصة، عن يكياألمرة، علمت السفارة كيياألمروبحسب الوثيقة 

( "مرجحا" 1997 1903وبذلك يجعل انتخاب محمد فاضل الجمالي ) (، من منطقة االنتخاب في الديوانية، 1970 1912)

"الموالي   تي وصلت إلى السفارة أن الشيخ شنشل لواء الديوانية{، وفي الوقت نفسه، لم حتؤكد التقارير ال }فاز باالنتخابات عن 

  (.61لحزب صالح جبر، يخطط الثارة مشكالت في الديوانية": )

(، فسح المجال للتنافس 1945   1881وفي االطار نفسه، علمت السفارة ايضاً أن انسحاب المرشح جعفر ابو التمن )

( }فاز باالنتخابات 1976 1914واحد، هما نديم الباجه جي ) بمقعد في المنطقة العاشرة في لواء بغداد لمرشحين اثنين للفوز 

( }فاز باالنتخابات عن لواء بغداد{، فضال عن ذلك، وفي لواء 1965 1889الشبيبي ) عن لواء بغداد{ ومحمد رضا 

("الموالي 1992 1909)   ايضاً، رأت السفارة أن التنافس المحموم بين وزير االقتصاد السابق عبد المجيد محمود  بغداد 

المناهض للغرب" صادق البصام}فاز باالنتخابات عن  لنوري السعيد" قد جعله بوضع حرج في انتخابه مقابل " المستقل 

  (. 62لواء بغداد{ )

ة ببغداد، مما يكياألمرللسفارة  بدأت ابعاد موقف الفائزين باالنتخابات المباشرة المقبلة لمجلس النواب العراقي حتتضح 

والبالط )المستقلين الموالين للبالط( ستكون  –السعيد  لديها قناعة بأنه على الرغم من االنقسام بين اعضاء نوري  ولّد

الدستوري، وفي الوقت نفسه انتقد صالح جبر الحكومة العراقية، " النها  حتحادلحزب األ األغلبية في مجلس النواب العراقي، 

السعيد البالط، حاملة  مسيطر عليها، وحتتباهى بتدخلها من أجل فوز جماعة نوري إظهار بأن االنتخابات بمظهر ال حتحاول 

  (. 63السوط، سواء أكانت االنتخابات مباشرة أم غير مباشرة" )

الذين حتحولوا بصورة أو  ة ببغداد، حتحاول إقامة اوثق العالقات مع بعض ساسة العراق، يكياألمركانت السفارة 

حتحدث حتقرير مهم اخر بشأن الموضوع حتحديداً بعثت به  تزويدها بأدق المعلومات وأهمها. فقد ية لأساسإلى مصادر  آخرىب
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( وزير 1957 1894عن اللقاء الذي جرى بين السفير بيري وشاكر الوادي ) ة في بغداد إلى واشنطن، يكياألمرالسفارة 

المرقمة  ، أكد السفير بيري في مذكرحته أيامبثالثة ، أي قبيل انتهاء االنتخابات 1953كانون الثاني  14  الدفاع االسبق في 

الوادي الذي "حتواردت عليه أخبار  ، أنه اجرى محادثات غير رسمية مع شاكر 1953كانون الثاني  14والمؤرخة في  479

مستشار العراقي المقبل"، وقد حتم اللقاء بحضور فليب ايرلند  السياسية العراقية مفادها أنه رئيس الوزراء  وساطمن األ

" نفى   الحديث قائالً: سيحقق انصار نوري السعيد انتصاراً ساحقاً في االنتخابات المقبلة"، مع أنه  السفارة. وقد استهل الوادي 

حتضمن فوز مؤيدي نوري السعيد  أن حتتدخل الحكومة بنتائج االنتخابات"، اال أنه حتحدث بثقة بانها احتخذت خطوات عدة 

الوزراء المقبل، وقد اعترف الوادي بأن اشاعات قد حتواردت  د على أن نوري السعيد لن يكون رئيس باالنتخابات. بيد أنه شد

(. على حد 64مرشح لتسنم رئاسة الوزارة، وانه سيكون سعيداً في حال حتسنمه المنصب ) السياسية العراقية بأنه  وساطفي األ

  الوثيقة. حتعبير 

ويأس"، ولم يفهم كيف  لح جبر من االنتخابات بانها "خطوة خوف انسحاب صا أسبابفسر الوادي للسفير بيري 

، حتى مع المقاعد المخصصة في البصرة. ثم األمورجرت  مقاعد، كما  9أو  8استطاع صالح جبر أن يحصل على اكثر من 

  (.65حتتعلق التطورات الداخلية واالقتصادية في حكومة نور الدين محمود )  آخرىحتحدث الوادي عن امور 

قدمت المحادثة إشارة وافية  :" اآلحتيبعد ذلك سجل لنا السفير بيري انطباعه الخاص عن شاكر الوادي على النحو 

بالعصابة، وهم مجموعة افراد يحيطون بنوري السعيد  إلى أن شاكر الوادي عضو قيادي لما يطلق عليه هو وزمالؤه 

اقتصادي يمسك بإحكام االلية التي سيعيد بها لمجموعته القوة"، حتبجيل سياسي أو  ومعتمدين عليه وعلى البالط لتعظيم أو 

في الشرق االوسط، وله   ةخيراالحتجاهات السياسية واالقتصادية األ أهميةللسفير بيري ايضاً " أن الوادي لم يفهم بعد  وحتبين 

ك هو مقتنع بالحاجة إلى صداقة رئيس الوزراء، مع ذل افكار بناءة من الممكن أن يبني عليها برنامجا في حال حتولى منصب 

لسياسي صديق اآلن  بالمعضلة المألوفة آخرىفي أي حكومة جديدة سيواجهنا مرة  وجوده فإن  وحتعاون مع الغرب، لذلك،

بالده بشكل بناء خارج  بسبب النظرة الغربية، وبسبب حاجته لدعمنا معاً، لكن من دون حتبصر كاٍف وقدر لقيادة  لنا، 

  (. 66ادية واالجتماعية الحالية التي حتهدد بتدميرها" )المعضالت االقتص

المهمات التي أُلقيت على عاحتقها.  ة في البصرة بصورة ملفتة للنظر، على الرغم من حتشعب يكياألمرنشطت القنصلية 

ين، فقد شدد وانسحابهم في البصرة قبل انتهاء االنتخابات بيوم السياسية  حزابفقد حتابعت كل ما يتعلق بالمرشحين من األ

في  األمةة، أن " قادة حزب يكياألمرإلى وزير الخارجية  1953كانون الثاني  15  القنصل في برقيته المؤرخة في 

ضد المقترعين  أخبروه بانسحاب مرشحيهم من االنتخابات النها ليست حرة، وقد مارست الحكومة حتهديدات  البصرة، 

الدستوري أن صالح جبر، عندما علم أن النتائج  جانبهم أعلن انصار الحزب  االميين، والسيما خارج مدينة البصرة، ومن

، الحزب الدستوري بقيامهم بتأييد األمةفضال عن ذلك، احتهم اعضاء في حزب  ستضر بحزبه انسحب من االنتخابات "، 

قائالً: " أن هذا  نصل على ذلك، الجبهة الشعبية، من أجل اظهار االنتخابات بانها "انتخابات حرة"، وقد علق الق مرشحين من 

وحتهديدات  أجراءاتالحكومة العراقية باحتخاذ   األمةاالحتهام صحيح" كما ورد في نص الوثيقة، فضال عن ذلك احتهم حزب 

منهم المنافس لمحمد فاضل الجمالي، والمرشح المنافس لجمال عمر  ادت إلى انسحاب عدد من المرشحين في الديوانية، 

  (.67اربيل ) انية في نظمي في قضاء ر

)لم يرد اسمه في نص    في البصرة"  األمةبرقيته قائالً "ان السكرحتير السابق لحزب  يكياألمروقد ختم القنصل 

ً للوزراء" للحكومة الجديدة )1958   1890الوثيقة(، قد اخبره أن " نوري السعيد سيختار جميل المدفعي ) (. 68( رئيسا

  للقنصل نفسه{.  قد بأن هذا التوقع }وهذا ما حصل بالفعل ونعت

السياسية الفاعلة على الساحة  للشعب العراقي وقواه  األولنجحت حكومة نور الدين محمود في احتواء المطلب 

(، بيد 69) 1953كانون الثاني  17العراق الملكي وانتهت في  العراقية. والثابت أن االنتخابات المباشرة جرت الول مرة في 

والمواطنين على  حزاباالحكام العرفية، فضال عن وجود أعداد كبيرة من قادة األ في ظل استمرار اعالن انها جرت 

 األمةالديمقراطي واالستقالل و الوطني  أحزاباحتجاهاحتهم السياسية في السجون، فضال عن ذلك قاطعت االنتخابات:  اختالف 

االنتخابات وعندما لم يحصل على دعم الوصي بمساعدحته على  في  قرر المشاركة خيراالشتراكي، مع االخذ بالحسبان أن األ

(، وكانت نتائج االنتخاب فوز 70من االنتخابات، وأدى إلى انسحاب بعض اعضائه منه ) الفوز في مناطق عدة، انسحب 

مقعداً لحزب  11قلين وللمست مقعداً  48الدستوري و حتحادمقعداً لحزب األ 67(، بواقع 71بالتصويت ) 59نائباً بالتزكية و  76

(. }انشق 72االشتراكي، ومقعد واحد فاز به النائب اسماعيل الغانم )  األمةمقاعد من المنشقين من حزب  8الجبهة الشعبية و

  االنتخابات{. من حزب االستقالل قبل 

سجل لنا المؤرخ الوصي، وقد  شعر رئيس الوزراء العراقي نور الدين محمود بانتهاء مهمته، فقدم استقالته إلى 

: "الظاهر أن مواهبه كانت مقتصرة على اآلحتيعلى النحو  جورج لنشوفسكي انطباعه الخاص عن استقالة نور الدين محمود 

، وعهد الوصي إلى جميل المدفعي 1953كانون الثاني  29(، وقبلت في 73الداخلي" ) الشؤون المتعلقة باالمن 

 .D )   الجديد دوايت ايزنهاور  يكياألمروقد حتزامن ذلك كله مع حتسنم الرئيس (، 74الوزراة في اليوم نفسه ) بتشكيل 

Eisenhower  (1953 (1961 الحكم في )في سياسة الواليات المتحدة  ، لتبدأ مرحلة جديدة 1953كانون الثاني  20

  ة حتجاه العراق. يكياألمر
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 الخاتمـــة

البصرة، كانت  ة ببغداد وقنصليتها في يكيمراألاضح، أن السفارة بينت المعلومات الواردة في هذه الدراسة بشكل و

، اوالً بأول. وكتب 1953كانون الثاني  17   – 1952حتراقبان دقائق التطورات الداخلية في العراق،ما بين حتشرين الثاني 

ن موقف القوى السياسية التقارير المسهبة والبرقيات المستعجلة، ع بيري وهيأحته الدبلوماسية، عنها  يكياألمرالسفير 

  الملكي من االنتخابات المباشرة لمجلس النواب العراقي. العراقية وأقطاب النظام 

السياسي في  ة، ودورها الخفي في التأثير على الواقع يكياألمرة، مناورات السفارة يكياألمراحتضح من الوثائق 

  العراق الملكي.

العالقات الطيبة مع  ن في العهد الملكي، كانوا يرنون إلى إقامة أفضل كشفت الدراسة أن عدداً من الساسة العراقيي

في الحكومة العراقية، وعرضوا حتعاونهم من أجل  ة ببغداد، وطلبوا مساندحتهم في حتبوء مناصب مهمة يكياألمرأركان السفارة 

  مصالحهم الشخصية. 

التحوالت الكبيرة التي  ، مرحلة مهمة في 1953والى كانون الثاني  1952حتمثل المدة الممتدة بين حتشرين الثاني 

في عالقاحتها مع العراق، واستغالل اوضاعه الداخلية  اخذت واشنطن حتتبع نهجاً جديداً  ساسجرت في العراق، وعلى هذا األ

واالقتصادية فيه، ويمكن القول أن الفضل في ذلك يعود إلى سفيرها بيري وقنصليتها  لتحقيق مصالحها الستراحتيجية 

حتشرين  23قيام انتفاضة  ة ببغداد احتواء الواقع السياسي الجديد في العراق بعد يكياألمرالبصرة، فقد استطاعت السفارة  في 

ة يحق لها أن حتفخر بسفيرها بيري الذي حتمثل يكياألمر ، ونتائجها، وال نجانب الحقيقة أن قُلنا أن الدبلوماسية 1952الثاني 

داؤه على خير وجه خدمة لستراحتيجية بالده في أالدبلوماسي، فقد أدى ما كان عليه  خدمته في العراق ذروة عمله 

 .األوجهحتاريخية حاسمة من جميع  مرحلة 
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Abstract 

Sami Mikhail's novel productions have recently received considerable attention from critics, 

scholars and researchers around the world. Perhaps this is due to the fact that his literary 

products serve as an artistic tool for awareness of the fate of the Jewish immigrant or citizen 

and his psychology and behaviors, and the daily reality lived and lived by the Iraqi or Israeli 

society, and the issues and transformations that occur in the life of the Israeli, as well as 

thanks to its artistic formulation and its substantive objectives. Many analysts saw Sami 

Michael's novels as a reflection of society and its current reality. Sami Michael was 

distinguished by his choice of the panoramic novel model because it is a mirror of the Israeli 

society with all its satisfactory and illuminated details, which may be difficult to engage in 

other literary genres, especially in monitoring social transformations, cultural changes, 

environmental and living developments and their repercussions in the lives of Israeli 

immigrants in the past century and the present century. Thinking and behaviors in society, 

as well as a clear expression of the traditions and values of Israeli society, addressing issues 

of concern to man, and the accounts of Sami Michael the Israeli-Jewish-Iraqi individual, 

And his concerns and issues and conflicts intellectual, psychological, cultural and 

emotional, and presented many solutions to the problems related to his existence and 

psychological and social conflicts, according to the vision of the author. 

Key words: Sami Michael, Panoramic Social Novel, Israeli Literature. 
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 الروائي لسامي ميخائيل دباألالعبري الحديث قراءة في  دباألرواية االجتماعية البانورامية في     

 

 بيداء عباس علي
 العراق ،بغدادجامعة  ،د 

 
 الملخص

حظيت نتاجات سامي ميخائيل الروائية في اآلونة األخيرة باهتمام كبير من النقاد والدارسين والباحثين في كافة أنحاء العالم. 

ي سرائيلالمواطن اإلأو  المهاجرية هي بمثابة أداة فنية للوعي بمصير اإلنسان اليهودي دباألأن نتاجاته  إلى ولعل مرد ذلك

ي، والقضايا والتحوالت التي سرائيلاإلأو  ونفسياته وسلوكياته، والواقع اليومي الذي عاشه ويعيشه المجتمع سواء العراقي

بفضل صياغتها الفنية واهدافها المضمونية، ولذلك رأى كثير من المحللين  فضال عن ذلك ،يسرائيلتحدث في حياة الفرد اإل

وايات سامي ميخائيل هي انعكاس للمجتمع وواقعه المعاش. تميز سامي ميخائيل باختياره نموذج الرواية البانورامية أن ر

 نوا ي بكل تفاصيله المرضي عنها والمسخوط عليها، التي قد يصعب الخوض فيها في األسرائيللكونها مرآة للمجتمع اإل

الجتماعية والتغيرات الثقافية والتطورات البيئية والمعيشية ، وخصوصا في مجال رصد التحوالت اخرىية اآلدباأل

 ،يين في القرن الماضي والقرن الحالي وأنماط التفكير والسلوكيات في المجتمعسرائيلوانعكاساتها في حياة المهاجرين اإل

سان، وتناولت روايات سامي ومعالجة القضايا التي تهم اإلن ،ي وقيمهسرائيلفضال عن التعبير الواضح عن تقاليد المجتمع اإل

و همومه وقضاياه وصراعاته الفكرية والنفسية والثقافية والعاطفية،  ،اليهودي العراقي السابق –ي سرائيلميخائيل الفرد اإل

 .وطرحت العديد من الحلول للمشكالت المتعلقة بوجوده وصراعاته النفسية واالجتماعية حسب رؤية الكاتب

 ي.سرائيلاإل دباأل ،الرواية االجتماعية البانورامية ،ميخائيل سامي: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة: 

يطرح الدارسون سؤاال معقدا يقول:هل تعد الكتابة الوجه اآلخر والبديل للواقع المعيش بما يطرحه النص على لسان 

شخوصه من نقدات وتحوالت وتغيرات ؟ بطبيعة الحال فإن النص يمثل وجهات نظر متنوعة ومتعددة حول عديد القضايا 

كما  موضو  ؛ الفاعل والقيمة الضرورية للعمل السردي. والمطروحة في السرد، وهنا تبرز قيمة النص "وخصوصية ال

ن الروايات الكالسيكية قد امتازت بالسرد العلوي؛ اي تمتع السارد بصفة )كلي المعرفة( ؛وعليه ويمكن أهو معروف 

اختيار وعي إحدى  إلى تصنيف سامي ميخائيل ضمن تيار الواقعية، وهو ما يُلزم سرد وجهات نظر معينة، تؤدي

خصيات لتكون مصدرا لرؤية العالم السردي في الرواية، وبحسب هذه التقنية يغوص الروائي بصورة ما في وعي إحدى الش

الشخصيات ؛محاوال الكشف عن الواقع الذي ال ينظر إليه من جميع الجهات. بغية تقديم آراء متباينة تصل حد التناقض في 

  .حيانبعض األ

 

 سؤال البحث

 ،في سياق مناقشتنا ،العبري الجديد يستدعي دباألإن الغياب الواضح للروايات االجتماعية البانورامية في تاريخ 

 ي؟دباألي؟ وكيف التزم سامي ميخائيل بهذا الجنس دباألسؤالين رئيسيين: ما هي مصادر هذه الجنس 

 

 اسباب اختيار البحث

وضوحا في دراسة الرواية العبرية هو عدم وجود أي دراسة حقيقية للرواية البانورامية.  كثرواحدة من الحقائق األ

العالمي وفي خلفية ثروة من  دباأليتضح هذا الغياب في مواجهة مجموعة كبيرة من البحوث في هذا النو  في أبحاث 

هامشية في النظام  أكثروالتي يبدو أن لها مكانة  ،الفرعية في الروايات العبرية نوا واأل خرىاآل نوا الدراسات في األ

ولكن في الرواية  -ذلك  إلى وما ،نوفيال ،قصة ،شعرا ،العبري دباألي. لدينا مجموعة كبيرة من األبحاث في دباأل

 ال شيء تقريبًا. -االجتماعية البانورامية 
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  األولالمبحث 

 الرواية االجتماعية البانورامية 

الرواية االجتماعية والتاريخية والبوليسية والسيكولوجية  :وهي ،رئيسية للرواية أنوا يتفق النقاد على وجود 

بيد ان هذه هي المالمح  ،من الرواية آخرى أنوا ولكن هذا ال يعني انه ال توجد  .والدرامية والسياسية والدعائية والفلكلورية

 ( 1987 ،) راغب الرئيسية للفن الروائي

الرواية االجتماعية البانورامية هي نو  فرعي من الرواية الواقعية وبدأت في التطور في أوروبا في القرن الثامن 

فإن ظهور الرواية الواقعية بشكل عام والرواية االجتماعية  ،يين والثقافيين الرئيسييندباألعشر. في رأي بعض العلماء 

رئيسيتين )لهما تمثيل متبادل في أعمال ميخائيل(: صعود الطبقة البانورامية على وجه الخصوص يحدث لظاهرتين 

 (Armstrong, 1987) وظهور مفهوم األمة والقومية في سياقها الحديث.،الوسطى والطبقة المتوسطة التافهة في أوروبا

ساني. وتدرس الرواية االجتماعية اثر الوضع االقتصادي واالجتماعي في فترة ومكان معينين على السلوك االن

 ،وتبعه بعد ذلك كينجزلي في رواية " الخميرة " ،وكان بلزاك اول من اوضح اهمية المال وحيازته على كيان االنسان

العصيبة " ونظرا  وقاتودزرائيلي في رواية " سبيل " وديكنز في " األ ،ومسز جاسكل في رواية " ماري بارتون "

 ت قيمتها تاريخية ليسأصبحو ،عاصرة ؛ فقد فقدت معظم جدتها بمرور الوقتالرتباط هذه الروايات بالقضايا االجتماعية الم

 .(Burgess, 1967)إال 

لذلك تنضوي هذه الرواية تحت بند  ،اما القيمة الجمالية فلم تساعدها على المحافظة على رونقها النها لم تكن كافية

زادت حماسة فإذا  .خرىاالجتماعية اآل مراضرية واألروايات القضايا االجتماعية التي تدور حول الضيا  والتفرقة العنص

يدخل في نطاق الرواية الدعائية الصريحة وبذلك يفضي تماما على فإنه  من الالزم وقام بمساندة مبدأ ضد اخر أكثرالروائي 

 ( 1987 ،القيمة الفنية للرواية )راغب

اذ يعكس  ،من وجهة نظر الروائيأو  ،كل تفاصيلهاوتقدم الرواية البانورامية بانوراما عريضة لفترة زمنية معينة ب

فيها احداث الماضي على احوال مجتمعه المعاصر بحيث تبدو الحياة االن متعلقة ومستمرة بالحياة امس. وهذه الروايات ال 

الصحيحة والشاملة لذلك تبدو فيها العالقة الحية بين التاريخ   تهرب من الماضي والواقع ؛ انما تساعد القارئ على الرؤية

بين الزمان والمكان ؛ اذ ترتبط بالحياة العامة الشاملة وال تقتصر على حقبة تاريخية معينة والروائي تركز أو  ،والمجتمع

موقف في الرواية تنكشف فيه ي واحد يعتمد على التسلسل المنطقي والتدفق الطبيعي لالحداث من اول أساساالنتباه على خط 

، Armstrong) خرىيالشخصيات اآلأو  باالحتكاك بالمواقفإال  يتغيرإال  طبائع الشخصيات وتفكيرها وسلوكها الذي يجب

1987.) 

التوتر الكامن في النفس  إلى ودائما ما تتعدى الرواية االجتماعية البانورامية الوصف السطحي لالشياء وتتغلل

التوضيح  إلى التركيز والتكثيف وليس إلى وهنا يكون الروائي ملزما ،الذي عليه يقوم الصرا  في اية رواية ،البشرية

 (Doody, 1996) والتحليل

مسألة أو  بأنها فضفاضة العقدة، وأنها ال تركز على قضية البانورامية أما بخصوص بناء الرواية؛ وتتميز الرواية

وحدها كأمزجة الشخصيات والمواقف، والنهاية  الطارئة نحو متحيز باألشياء العريضة واحدة، واألحداث فيها تتقيد على

من كونها قرارا حاسما،  أكثرقطع لما كان يمكن أن يستمر في الطول، أو  تناقص تدريجي،أو  فيها عبارة عن عملية توقف

ليست محتومة ومنطقية ومأساوية كما هي الحال في العقدة الدرامية، فالشخصيات فيها  -باختصار- البانورامية والعقدة

 (McKeon, 1987) من كونها فردية، فيما عدا شخصية واحدة كثيرا ما تحتكر االنتباه أكثرعديدة ونمطية 

 

 العبري الحديث دباألالرواية االجتماعية البانورامية في 

اء اليهود دباألالذي كان في معظمه محصورا فقط في  ،العبري الحديث دباألهناك عدة أسباب لهذه الحالة التي تميز 

الغربيين ومن أوروبا الشرقية. تتضمن معظم األسباب المهمة شبه المستحيلة التي تعهد بها الكتّاب: إنشاء مجتمع جديد 

 ت عادات وتقاليد شرقية.بدالً من أرض أجداد قديمة ذا ،وحديث وعلماني

 :اء العبريين من كتابة روايات اجتماعية بانورامية كانت محدودة لسببين همادباألان مقدرة  ،فضال على هذا

في مقالته الشهيرة "الجنس  ،وفقا العتراف برينر ،يبدو أن كتابة الروايات االجتماعية البانورامية مطلوبة كما يبدو :أوالا 

في رأي  (أي الرواية)إنها  ،(. بمعنى آخر79ص  ،2018 ،في مجتمع متنو  ومتفّر  )رشيد ،وملحقاته"ي سرائيلي اإلدباأل
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وربط برينر بين كتابة الرواية البانورامية  ،إسرائيلكان لها تأثير كبير على تاريخ كتابة النثر العبري في  ،الجميع

والذين  ،اوربا الشرقية " –اء اليشوف الجديد أدب" ،ولكن،فةاالجتماعية مع المجتمع اليهودي ذو العادات والتقاليد المعرو

 .موركانوا يفتقدون لهذه األ ،العبري الحديث دباألفي وضع وبناء  ساسوا األأصبح

العبري شبه الغني الذي تم كتابته في الشتات من قبل  دباألويمكن سد هذه الفجوة عن طريق احتضان أجزاء من 

الذين أغنوا خزانة الكتب العبرية واللغة العبرية في  ،شالوم عليخم زلمان شنيؤر وإشعيا برشادسكي ،كتاب مثل مندل

من خالل تكييف الخصائص الجديدة للمجتمع. وايضا من خالل التعديالت المطلوبة  ،بالطبع -روايات اجتماعية نموذجية 

 ،والعديد من أحفادهم ،أوروبا الشرقية اءوا منفإن الكتاب الذين ج ،من خصائص الفضاء الوجودي الجديد ومع ذلك

 ،بكل ما فيه من نظام غني ومتفر . لقد تبنوا قرار االختيار فيما يتعلق بماضيهم التاريخي القريب ،عارضوا "العالم القديم"

ومعظمهم  ،واليديشية باللغتين العبرية ،ي الروائي االجتماعي الغنيدباألعن التقليد  ،من تلقاء أنفسهم ،ومن ثم فصلوا أنفسهم

 .(Hoffman, 2004) لم يجدو بديالً له

وخاصة أعضاء  -اء أيًضا حاجًزا لغويًا ثقافيًا ال يمكن تجاوزه. كان على معظمهم دباألواجهت نفس المجموعة من 

كما هو  ،هم وشبه مستقرالذي كان جديدًا بالنسبة ل ،يسرائيلاإل -التعامل مع المجتمع  -المؤسسات التعليمية اليهودية التقليدية 

كان هذا ألنهم واجهوا أرًضا  (Рашид, А. М,2020) الحال بالنسبة للكتاب المهاجرين في كل مكان آخر في العالم.

والتي  ،تمتلك لغة خصبة غنية بالكلمات والمصطلحات والرموز من خزانة الكتب اليهودية ،حضارية ذات تاريخ عريق

كما الحظ غيرشوم شالوم في التعابير والمصطلحات العبرية غير مسيطر عليها وذات  ،كانت محاوالت تجاهلها متشابكة

 (Kuzar, 2001) نبرة دينية متفجرة.

هذه العقبات الحاجز اإليديولوجي.اذ كتب معظم الكتاب العبريين الذين أتوا من أوروبا الشرقية في ضمن  إلى يضاف

ا أم عارضوها. ولعب كل من الكتاب المؤيدين الفكار الصهيونية المهيمنة سواء وافقوا عليه -االفكار الصهيونية القومية 

ً مناهضة لها نفس المجال اإليديولوجي السياسي. مجال من الخيال الضيق حيث  ،والكتاب الحديثين الذين ابتكروا نصوصا

فإن معظم  ،دليل على ذلكيتم تطبيق قواعد صارمة فيما يتعلق بشرعية وأهمية كل عنصر من عناصر العالم اإلبداعي. ك

في أوائل ومنتصف القرن العشرين كانوا موالين لالفكار الصهيونية االشتراكية.  إسرائيلالكتاب العبريين الذين كتبوا في 

كان يجب إعطاء المنحى المناسب للعوامل  ي.دباألهناك فجوة كبيرة بين الفكرة األيديولوجية والجنس  ،وعند دراسة أعمالهم

العالمة الواضحة  ،في معظمه ،يمثل إسرائيلالعبري المكتوب في أرض  دباألفإن  ،االجتماعية. ومع ذلكالوطنية و

كان من المفترض أن يخصص الكتاب مساحة كبيرة  ،وفقًا للفكر اإليديولوجي ،الشوفيني. على سبيل المثال -للمكون القومي 

للمصير الطبقي للعمال اليهود و الفلسطينيين الذين عانوا من اإلقطا  ومالك األراضي والفالحين والباشوات ابان الحكم 

يعتها: والتي من الواضح أنها صهيونية بطب ،آخرىفقد تم تهميش هذه القضية بسبب األسبقية في قضية  ،العثماني. ومع ذلك

 .(Laufer, 1999) احتالل العمل وطرد الفلسطينيين من اراضيهم

وتتمثل المعطيات واالسباب القوية التي حدت من رغبة وقدرة الكتاب العبريين الشرق اوربيون من كتابة روايات 

وجود نظام اجتماعي  العبري في الشتات ؛ وعدم دباألالتخلي عن المجموعة الهائلة من الثقافة و :اجتماعية بانورامية في

 وضرورة التعامل مع لغة اليهود المقدسة في وضع حياة علمانية ،-فلسطين  –متماسك وقوي في أرض المهاجرين الجدد 

 ,Laufer).فضال عن المصفوفة األيديولوجية الضيقة التي لم تسمح بمعرفة كافية عن المجتمع الجديد وسكانه ،حد كبير إلى

1999). 
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 سامي ميخائيل أدبالرواية االجتماعية في  -المبحث الثاني 

 حياته -سامي ميخائيل 

دراسته الثانوية في مدرسة "  أنهى .1926ب عام آمن  15ابصر النور في بغداد في  ،و باسمه " صالح منسة "أ

ارك في العديد من ش ،الحزب الشيوعي في العراق عند بلوغه الخامسة عشر إلى انضم .1946شماس" في بغداد عام 

التظاهرات التي اقامها الحزب الشيوعي في بغداد في االربعينيات القرن الماضي. درس في الجامعة االمريكية وكتب العديد 

 ،بعد صدور امر القاء القبض عليه من قبل السلطات المحلية 1948ايران عام  إلى هرب .من المقاالت في الصحف العراقية

وبعد ان عرض عليه اميل حبيبي ان  ،فلسطين واستقر في مدينة يافا إلى وبعد عام نجح بالوصول ،وفي ايران غير اسمه

شر  ميخائيل  ،مدينة حيفا واالستقرار في وادي "نسناس " إلى " قرر االنتقالتحاديكون عضوا في الصحيفة الشيوعية " اإل

وبعد ان خاب امله من وعود  .والجديد " الشيوعيتين حادتبنشر المقاالت والقصص القصيرة باللغة العربية في جريدتي " اإل

وعمل ميخائيل بعد ذلك في مجال حفر االبار والموارد  .السوفيتي الوهمية ؛ قرر االستقالة من الحزب الشيوعي تحاداإل

اء أدبليعة ي يعد ميخائيل من طدباألية لمدة خمس وعشرون عاما. ومن ناحية المجال سرائيلالمائية لوزارة الزراعة اإل

الكتابة بالعبرية بعد انهاء  إلى وانتقل ميخائيل ،العربي في جامعة حيفا دباألوهو استاذ  ،في العصر الحديث إسرائيل

  (. 723ص  ،2020 ،دراسته االكاديمية ) علي

 

 نتاجاته

بنشر مقاالت وقصص  إسرائيلية بتنوعها وجماليتها. حيث شر  بالكتابة في دباألتمتاز نتاجات ميخائيل 

الصرصور يغني في الشتاء  ،2012 قطرات صغيرة ،2009البحر  إلى حيث كتب قصص االطفال " حروف تذهب.قصيرة

 دباأل(. ومن ناحية 1993حمراء ) ( شياطين1990الحب بين النخيل );( 1975وايضا الرواية ) عاصفة بين النخيل  ،ايضا

(. ومن مؤلفاته 1999( ؛ وهو )1988( ؛ التوائم )1983في الطابق السفلي )كتب ميخائيل مسرحيات الشياطين ،المسرحي

ية سرائيل( والتجربة اإل2000روزنتال  ،( ؛ حدود الروح )مايكل1984) إسرائيلالتاريخية والبحثية لهذه القبائل في 

من تأليف نجيب محفوظ  (. وقام بترجمة ثالثية بيت في القاهرة2000( نشر ميخائيل الرواية الثالثة الجناح )2001)

( ؛ رعاية 1974) أكثرومتساوين ومتساوون  :(. كتب ميخائيل عشر روايات وهي1981الحاصل على جائزة نوبل )

(؛ الحمام في 2001( ؛ مياه تقبل مياه )1993( ؛ فيكتوريا )1987( ؛ البوق في وادي )1979( ؛ حفنة من الضباب )1977)

ي تم دباأل. وان مشرو  ميخائيل 2015)( ؛ والماس ) 2011مطير البجع ) ،(2008( ؛ عايدة )2005الطرف األغر )

 (. 53ص  ،2020 ،) زوبع ؛ رشيد والخارج إسرائيلاالعتراف به على نطاق واسع في 

وخصوصا الروايات االجتماعية البانورامية. التي تصور  ،سامي ميخائيل أدبتعد الرواية بال شك أهم ما يميز  

ثالث أسر رئيسية في فترة تاريخية واحدة. كلهم يصوغون الهوية والنزاعات الوجودية بين أو  سرتينحبكتها تجارب أ

النزاعات الشخصية والداخلية التي يراقبها ميخائيل عن كثب ضد  ،الصغار والكبار ،اليهود والعرب ،النساء والرجال

واالثنان هما. بغداد وحيفا. بعض الروايات  إسرائيلالخلفيات الغنية والمعقدة لفئات مختلفة من الحياة في "وطنه" العراق و

رعاية جزء من مخططها  لها لمحة على األراضي الفلسطينية المحتلة. يمكن رؤية مثال على ذلك في الرواية على أنها

وغيرها من األعمال التي قام بها  2011)مطير البجع)أو  (2005يحدث في منطقة جنين حمام في ميدان الطرف االغر )

 .ميخائيل

ي الكبير فقط ؛ اذ دباألنشاط بحثي واسع النطاق فيما يتعلق بمشوار ميخائيل  إلى المذكورة أعاله وصافوال تشير األ

ت خالل وقت وجيز أشهر أعمدة أصبح"، وأكثر" متساوون ومتساوون ،ىاألولاكتسب قراًءا متحمسين منذ صدور روايته 

في النصف الثاني من تسعينيات إال  ية التي اكتسبها لم تبدأدباألفإن المكانة  ،سلسلة مكتبة "سفريات لعام" الشهيرة. ومع ذلك

و  .مشاكل بناء الذاتية الشرقية -يل على ذلك هو األوراق البحثية التالية المكرسة ألعماله: سامي مايكل القرن الماضي. والدل

مؤتمر دولي عن عمله في جامعة  - 2007دليل آخر في هذا الصدد هو المؤتمرات األكاديمية حول اعماله خالل هذه الفترة: 

د كارثي معروف من جامعة ستانفورد ويغال شوارتز من جامعة بن ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية )منظمون لفري

يورام  ،باتيا شيموني ،مؤتمر دولي حول عمله في جامعة بن غوريون( ؛ )المنظمون هداس بن شبات - 2008غوريون( ؛ 

المؤتمر الدولي حول أعماله الفنية والثقافية في جامعة  ،2015جميعهم من جامعة بن غوريون( ؛  ،ميتال ويغال شوارتز

الواليات المتحدة األمريكية )المنظمون إيلي ريدج من جامعة نورثويسترن و فيغال شوارتز من  ،شيكاغو ،نورثويسترن
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ة ( ويشغل منصب رئيس جمعي2008جامعة بن غوريون(.انتخب سامي مايكل عضوا فخريا في أكاديمية اللغة العربية )

 (Rashed A. M.-2., 2018). 2001منذ عام  إسرائيلالحقوق المدنية في 

ومقياس عملي هو  ،األوروبي بعطش. والكتاب األوروبيون هم أساتذتي دباأليقول سامي ميخائيل: "لقد استوعبت 

هم النجوم العالمية للنثر وبالتالي فان المؤثرين في  ،فهناك ابصرت الرواية النور ،أعمالهم. ان النثر الحقيقي هو من اوربا

تلقيت درًسا  ،. في ضوء هذه الشركات العمالقة اإلبداعيةأكثروموفسان و ،دوستويفسكي ،تولستوي ،ديكنز ،مثل: شكسبير

) מיכאל ,  ا شعريًا ولم أتواصل معهأدبالعراقي  دباألكان  ،مفيدًا بشكل متواضع. بحلول الوقت الذي غادرت فيه العراق

2000 ) 

العبري لم تحط من همة سامي  دباألعدم تطور الرواية االجتماعية البانورامية في  إلى األسباب التي أدتن إ

ي العبري الذي بدأ فيه دباألية للنظام ساسميخائيل؛ ألنه نشأ في بيئة ثقافية مختلفة وألنه رفض قبول بعض االفتراضات األ

ى " متساوون األولنسبيًا؛ فروايته  متأخرفي سن  ،بيل الصدفةوربما ليس من ق ،والذي بدأ في إنشائه ،إسرائيلفي 

 ( 1989.)שקד, وهو ابن الثامنة واالربعين ،1974قد صدرت عام  أكثرومتساوون 

 

 المكان في روايات سامي ميخائيل

بدًء من العراق الذي كان له حضور متميز ابان عشرينيات وثالثينيات  ،سامي ميخائيل أدبللمكان اهمية كبرى في 

)وماسة من  ،و ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي في رواية )حفنة من الضباب( ،القرن العشرين في رواية )فيكتوريا(

وفي المناطق المحتلة  ائيلإسرفي )عايدة(. النطاق التاريخي لألعمال التي تحدث أعمالها في  2003وحتى عام  ،الصحراء(

(.و حتى حرب يوم الغفران في رواية أكثرتم افتتاحه في منتصف الخمسينيات في رواية )متساوون ومتساوون  ،أيًضا

)بوق في الوادي( و )حمام في ميدان الطرف  ،1982 ،ىاألولحتى حرب لبنان  ،حتى اآلن ،)حماية( و )مطير البجع( وهو

 االغر(.

ي. سرائيلاإل دبل هي بال شك مجموعة كبيرة وغنية تمنحه مكانة بارزة في الفريق الشرقي لألان روايات ميخائي

ولكن أيًضا بسبب األهمية الواضحة لعمله الروائي الواسع النطاق فضال  ،ي بالطبعدباألبسبب اإلنجاز  ،أوالً وقبل كل شيء

بما في  ،الرواية العبرية الحديثة )من فترة اإلحياء وما بعدها( ية لهذا النو  فيدباألعن األهمية الفلسفية التي تميز النتاجات 

 ي.سرائيلذلك الخيال اإل

بينما تلقي بعض  ،ي دباألالعبري قد تزيد من فهم فنه  دباألن البحث في روايات ميخائيل في ضوء هذا النو  في إ

ظاهرة يكمن ببساطة في ان مؤلفي الروايات ية في الروايات العبرية الحديثة.وسبب هذه الساسالضوء على بعض العيوب األ

 ،اء في عدد االصابع فقطدباأليمكن عد هؤالء  ،العبري الحديث قليلون للغاية. في الواقع دباألاالجتماعية البانورامية في 

 في شكل روادأو  ،وتولستوي وتورغنيف ،غوركي ،مثالأوالروايات العبرية قد كتبت على شكل روايات اجتماعية روسية 

 ،سنكلير لويس ،ديكنز ،الكتاب اإلنجليز واألمريكانأو  ،اإلخوة جونكور وزوال ،بالزاك ،ستاندرد ،الواقعية الفرنسية امثال

وبعدها  إسرائيلعلى شاكلة الروايات االجتماعية التي كتبت في الفترة التي سبقت قيام دولة أو  ،افتون سينكلير واخرون

 .. واخرون..البير كاهان ،هنري روت ،يوسف روط ،زلمان شنيئور :اء يهودأدببااليديشية بيد 

رواية حول  ،ويشير كوبي ميدان في لقاء تلفزيوني مع سامي ميخائيل بان االديب يكتب على مدينتين فقط وبالتناوب

ية. وتجادل دباألؤلف ولكنه يرسم سلوًكا مهًما في مهنة الم ،هذا ليس نمًطا دقيقًا تماًما ... وهكذا.على حيفا آخرىبغداد و

بأن عمل سامي  ،يةسرائيلية اإلدباألية" نيتزا بن دوف" في كتابها ) الحياة المكتوبة ( عن السيرة الذاتية سرائيلالناقدة اإل

ية". وأن سامي ميخائيل سرائيلالهوية اليهودية اإل إلى ميخائيل يمكن تحديده كمسار لالنتقال من الهوية "اليهودية العراقية

على هوياته العاطفية طوال حياته بنفس القدر من الوالء. عالج ميخائيل نفسه هذه القضية عدة مرات.و ُسؤل من خالل  أبقى

وأجاب )مع تلميح من ابتسامة روح الدعابة التقليدية( على ما  ،المقابلة مع الناقد روبيك روزنتال: "ما هو السحر في حيفا"

ألخضر على مدار العام. السماء والجبال المرتبطة بالماء، ففي حيفا جمال ال يوصف، يلي: "مزيج من الجبل والبحر. اللون ا

. ربما بسبب االرتفاعات آخرىمن مجرد العمل نفسه مثل زوجة  أكثرنو  من الهدوء الذي يسمح للمرء بعمل 

ثم لديهم وقت  ،لمملواالنخفاضات حيث يجبر الناس من حين آلخر على تغيير وتيرتهم للتغلب على التعب والروتين ا

يتعين على  ،للتفكير. ليست حركة شخص ما هي التي تدفعك خلفك وتستمر بهذه السرعة دون معرفة السبب. من وقت آلخر

يكون التعايش مقبواًل  ،النقطة التي يريدها. في حيفا إلى الشخص تنشيط الدماغ واتخاذ قرار بشأن السرعة الالزمة للوصول

 ( 2000) מיכאל ,  وبين العلمانيين واألرثوذكس المتطرفين ،تماًما في واقعنا المعقد بين اليهود والعرب
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الذي رفض أيًضا هذا  ،متبوًعا بكتاب آخرين، رفض بشدة "طلب التقليد". مثل اهارون أبلفيلد ،ورفض ميخائيل

مصدًرا حيويًا ال ينضب  ،وفي تقاليد الطائفة اليهودية العراقية التي ينتمي إليها ،فقد رأى في ماضيه السيرة الذاتية ،األمر

هي محور  ،وتاريخها الطويل والمتقلب ،بمختلف أحياءها،عدد سكانها المتنو  ،المدينة العظيمة ،كإنسان وكاتب. بغداد

 (Rashed A. M., 2020)  يةدباألمركزي في الكثير من نتاجات ميخائيل 

سؤل ميخائيل عن رواية )عايدة(، الذي يحدث في  ،ية" من هنا"سرائيلية اإلدباألوفي المقابلة التي اجرتها المجلة 

" ينتابني شعور االسى ،من القرن الحالي: "ولماذا يوصف بأنه" آخر يهودي في العراق "، فأجاب ميخائيل األولنهاية العقد 

 2500تهت بالكامل. ليس من قبيل الصدفة أن تعيش هذه الطائفة حياة متتالية قرابة حيال الجالية اليهودية في العراق التي ان

البابليون والفرس والبيزنطيين والعثمانيين  -عام وواجهت ظروفًا متغيرة من اإلمبراطوريات التي حكمت المنطقة 

ا غنيًا ؛ ولكن على مر األجيال تطورت فالجالية اليهودية لم تخلق فقط قيًما جديدة وتراثًا يهوديً  ،واالحتالل البريطاني

كان هذا سر وجودها لعدة  ،حتى لو كان عدائيا. في الواقع ،واثارت اإلعجاب في التكيف مع الظروف الصعبة مع"األخر"

ولكن ميزة البقاء على قيد الحياة من خالل  ،والخنو  ،وخفض المكانة ،قرون. لقد شقّت طريقها ليس عن طريق الطاعة

لم تعتمد هذا التقليد المتمثل في  إسرائيلمن المؤسف أن دولة  .متشابكة والمعقدة هي اهم ما يميز هذه الجاليةالظروف ال

هو تعبير محزن عن فقدان هذا  ،التفاوض. ما يوصف في رواية عايدة بأنه مجرد نزوة "أن تكون آخر يهودي في العراق"

 ( 2000) מיכאל ,  التراث في الشرق األوسط.

ابصرت عيناي على هذا التقسيم الطبقي الصعب: فكان هناك فقراء ايضا في وسط الطائفة اليهودية  :ائالويضيف ق

وفي المقابل هناك اثرياء جدا في وسطها تبلغ ثرواتهم ومشاريعهم من الصين  ،فقراء يسدون جوعهم بالقدرة فقط ،العراقية

كانت الحياة  ،كنت أحب التجوال في المناطق الفقيرة واصور أنماط الحياة عن قرب ،في طفولتي الصغيرة .وحتى انكلترا

استمتعت أيًضا بالنقود في  ،من البيئة الراقية التي نشأت فيها. كنت طفالً مدلال للغاية أكثرفقراً متنوعة  كثرفي المناطق األ

وحصلت على مصروف  ،لبدالت وربطات العنق الفاخرةجيبي وتلقيت أيًضا حبًا كبيًرا من العائلة والبيئة. ان الشعور با

 ،كان هذا الشعور بالتحديد هو الذي عّرضني للعزلة ممن حولي. في ذلك الوقت -الجيب الذي يعادل راتب شهري لموظف 

وكنت اشتري الطعام من هناك. وعندما  ،وكان هناك كشك مدرسة ،لم يكن من المعتاد إحضار السندويشات من المنزل

إنها ذاكرة تصحبني حتى يومنا هذا. كلما اتذكرها  ،و يحدقون بي ،يتجمع الطالب الجائعون من حولي ،شطيرة أشتري

بغداد  إلى وبقربها، استقر الالجئون الشيعة الذين هاجروا ،وهو حي من البيوت الفاخرة ،أختنق. كنا نعيش في حي البتاويين

وبعضهم يملك المالبس الوحيدة التي  ،ن القمح يحوي كثير الثقوببعضهم يحمل كيس م ،من جنوب العراق خاليي الوفاض

على عكس موقف المجتمع المشين  ،وكطفل أحببت التسكع هناك. ثم اكتشفت أنهم بشر مثلي ،يرتديها. لقد عاشوا في الخيام

تمع العراقي إليهم على أنه تجاههم. رأيت أطفاالً حفاة القدمين الذين تورمت معدتهم بالجو  وارتعدوا بالمالريا. أشار المج

ولم أستطع أن أكون أحد هؤالء األطفال أيًضا. بدأ هذا التعاطف بالنسبة لي منذ سن مبكرة.  ،غبار بشري. شعرت بالتعاطف

 ( 2000) מיכאל , أنا ال أعرف كيف ".

في الماس من  وفي عايدة ،فيكتوريا  ،" حفنة من الضباب :وينعكس المحور نفسه أيًضا في رواياته العراقية

ومجهز بمعرفة تاريخية اجتماعية واقتصادية على نحو واسع. لقد  ،وغالبًا من خالل مراجعات للقاص المعروف ،الصحراء 

هو نموذج لما يعتبره  ،يةدباألخدمته مئات السنين من الوجود اليهودي في العراق مكونة له ارضية خصبة لكتابة نتاجاته 

فقد كتب روايات اجتماعية تشّكل النزاعات الشخصية . مع اليهودي في الشرق األوسطالسلوك السياسي األمثل للمجت

كان التنو  األنثروبولوجي  اإلثني والديني والقبلي واالقتصادي واإليديولوجي والمتنو  والملون. أساسواالجتماعية على 

يدرك تماًما التركيب  ،ثوريًا متعلًما وعاقل العزم أصبح ،ية. كصبي صغيردباألمناسبًا لنظرة ميخائيل للعالم ومناسبًا العماله 

 كما شهد في ذلك في مقابلة مع روبيك روزنتال: ،حول مختلف اطيافه. رغم أنه ،اإلنساني للمجتمع العراقي

كملصق ضخم ولكنه مثير لإلعجاب. لم  ،كزينة ،" دكتاتورية البروليتاريا ". بدا لنا هذا المفهوم شعاًراإلى "لم نشير

 (nancy, 2005) أغنياء وفقراء". ،باشواتأو  لدينا بروليتاريا في العراق. كان هناك فالحون يكن

لم تكن هناك  ،وهي السنوات التي عمل فيها على األرض الشيوعية في العراق ،في األربعينيات من القرن الماضي

نفس  ،بروليتاريا حقيقية في العراق. لكن المجتمع العراقي المعاصر تميز باالختالفات والتوترات من المواقف المتطرفة

ليس من المستغرب أن يكون  ،لذلك .كانت محفورة في ذاكرة الكاتب ،كما اتضح في مقابالت مختلفة مع مايكل ،الفجوات

 في العديد من الصور الوصفية في )فيكتوريا( ،ا في رواياته "العراقية". على سبيل المثاللهذه الفجوات عبارات ال حصر له

عندما كان هناك تحول  ،التي سبقها الحي اليهودي في بغداد في أواخر العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي

باستخدام تقنية التقريب التدريجي.  وصافاأل ديمغرافي جذري لجميع أبطال هذه الرواية الرائعة. غالبًا ما يتم تصميم هذه
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الحي اليهودي في  إلى وبعد ذلك يقودنا الراوي في حركة مقاسة ،نتعرف أوالً على السياق الثقافي والتاريخي األوسع

 الماضي القريب والحاضر الذي تتدهور حالته باستمرار. على سبيل المثال:

הממלכה הסאסנית, חבה הרבה לאבותיה של ויקטוריה. העיר הגדולה, שהתפתחה מכפר נידח בשולי "

רופאים, מדענים, הוגי דעות, מדינאים ואנשי ספרות יהודים הרימו תרומה נכבדה לעיצובה של התרבות הערבית 

שפרחה שם. אבל דורות של כובשים, שיטפונות, מגפות, רדיפות ושחיטות, לא זו בלבד שדלדלו את כוחותיה של 

לא אף גרמו לה שתקפח את זיכרונה. היהודים הסתגרו ברובע צר למדי, ורובם נולדו וגדלו הקהילה היהודית, א

והזקינו ומתו בלי לצאת מתחומיו. קהילה שאבותיה העמידו את התלמוד הבבלי ושאיפותיהם חבקו תבל ומלואה, 

 ( "59,  1993)מיכאל  הצטמצמו אופקיה עד מאוד."

تدين بالكثير ألجداد فيكتوريا. لقد  ،ية نائية على مشارف المملكة الساسانيةالتي نشأت من قر ،إن المدينة العظيمة

ية اليهودية إسهاًما كبيًرا في تشكيل الثقافة العربية التي دباألساهم األطباء والعلماء والمفكرون ورجال الدولة والشخصيات 

لم يقتصر األمر على استنفاد قوى الجالية  ،ذابحازدهرت هناك. لكن أجيال من الغزاة والفيضانات واألوبئة واالضطهاد والم

ومعظمهم ولدوا وترعرعوا وشاخوا وماتوا دون  ،حد ما إلى أغلق اليهود في ربع ضيق ،بل جعلها أيًضا ذكرى ،اليهودية

 ."التوابل واالمتالء إلى مجتمع قام أسالفه بقبول التلمود البابلي وتطلعت آمالهم ،أن يغادروا أراضيهم

لرمزي والعاطفي الرئيسي في الحي اليهودي هو منزل عائلة فيكتوريا. إنه موقع متفكك ومتدمر يتم تصويره عن الموقع ا

 بسكانها "السريين": ،قصد من خالل عالقة أفراد األسرة المرئي بهم بأجيالهم

 

 נמלים, פרעושים, תולעים, תיקנים, עקרבים, חיפושיות, עכברים ונחשים ]...[":"

האנושיים ]ידעו[ ברוב ענווה שהם בני חלוף. לכן השקיעו מאמץ זעיר ביותר בתחזוקת הבית.  דייריו]...[ 

עברו חודשים עד שהוחלפה שמשה שחורה. לעתים הוחלפה בלוח עץ או קרטון. בורות ספיגה רוקנו רק שעלו על 

פטישים ומכושים. הקו  גדותיהם. אריחי רצפה שנשברו הוסיפו להתפורר. הדיירים הנבונים לא ששו להלום ולהניף

בין הטבעי לעל טבעי היה דק ושברירי, ומעטים העזו לגעת בו או לעבור אותו. מקטון ועד גדול האמינו שמתחת 

לרצפה רוחשים חיים פעלתניים של שדים ורוחות שפגיעתם רעה. מוטב אפוא להתעלם מאריח סדוק ולא להחריד 

 (54,  1993)מיכאל  מרבצם את כוחות השאול הנקמנים ]...["

 الفئران والثعابين ]...[": ،الخنافس ،العقارب ،الصراصير ،الديدان ،البراغيث ،"النمل

]...[ سكانه من البشر ]عرفوا[ بتواضع أنهم كانوا يمرون. لهذا السبب بذلوا مجهودًا كبيًرا في الصيانة المنزلية. 

كرتون. كانت أو  تم استبداله بلوح خشبي حيانبعض األاستغرق األمر عدة أشهر الستبدال الزجاج األمامي األسود. في 

حفر امتصاص فارغة فقط. استمر بالط األرضيات المكسور في االنهيار. كان المستأجرون الحكيمون مترددين في 

 ىإل المرور. من صغيرأو  وتجرأ قلة على اللمس ،المطرقة والمطرقة. كان الخط الفاصل بين الطبيعي والخارق رقيقًا وهًشا

كان يعتقد أنه تحت األرض كانت هناك حياة عملية من الشياطين واألرواح الشريرة. لذلك سيكون من األفضل تجاهل  ،كبير

 البالط المتصد  وعدم إخفاء قوى الرذيلة االنتقامية

شر التي يعود الزمن فيها بعد مرور خمسة ع ،)ماس من الصحراء( وتتفاقم الفروق الطبقية بين اليهود في رواية

يقارن الحي الواسع والحديث والهادئ واآلمن الذي تنتقل  ،آخرى أمورمن بين  ،عاًما من الزمن في رواية )فيكتوريا(. هذا

وهو صبي مهمل فقير أصيب في  ،المنزل الذي تعيش فيه يهوذا إلى الشخصية الرئيسية في هذه الرواية ،إليه عائلة كامل

المولودة في حي البتاوين  ،خادمة منزل كامل. والتي ستصبح حبيبته ،والذي يذهب لزيارة كامل والماسة ،حادث اثناء العمل

  :اذ يتم وصف المكان من وجهة نظر كامل ،في بغداد، الحي اليهودي الفقير

מאז ועד אחרית ימיו לא ביקש כאמל להיות חלק ממשהו, כשם שרצה להיות חלק מן הנוף האנושי "

פגש ברחוב שביתו החדש שכן בו. מחלונות הבתים לא עלו צווחות של מריבות מרות, גם לא נביחותיו והתרבותי ש

של רדיו ברלין בערבית שבאותה עת הגיח לגזענות. על קירות הבתים לא נמרחו גרפיטי בצבע שחור מאיים, שעיניו 

הברכה' וכלה ב'היטלר משמיד את הורגלו לראות, למן 'היו מחוספסים ונוקשים, הלא חיי המותרות מדבירים את 

 החיידקים' ]...[

ברובע התנוססה תחנת משטרה שהייתה נדירה מסוגה במרחבי העיר, שכן השוטרים והקצינים לא זו בלבד שלא היו 

שותפים לפורצים ולגנבים, כמו ברובעים לא מעטים בבגדאד, בחינת 'חאמיהא חראמיהא', הנוטר הוא הגנב, אלא 
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העניקו השוטרים תחושת ביטחון, שעמדה במבחן  –מוסלמים, יהודים ונוצרים  –המעורבת שלכלל האוכלוסייה 

השנים. תחילה הילך כאמל על בהונות בשכונה החדשה, זהיר ומלא חששות, כתלמיד שבן לילה הוקפץ שתי כיתות. 

 "(178,  2015 המעבר משוק חנווני לרובע החדש שהלך והתרחב, הלך ושגשג, היה כרוך בהלם תרבותי." )מיכאל

تماًما كما أراد أن يكون جزًءا من المشهد اإلنساني  ،لم يطلب من كمال أن يكون جزًءا من شيء ،منذ ذلك الحين

والثقافي الذي قابله في شارعه الجديد. كذلك صوت المذيا  العالي لراديو برلين بالعربية التي يثير النعرات العرقية لم تُلطخ 

والحياة غير الفاخرة  ،. من "أنها كانت قاسية وصلبة،والتي اعتادت عيناه على رؤيتها ،داء المهددةالمنازل بالكتابات السو

 ،تتحدث عن البركة" وإلى "هتلر يدمر البكتيريا". )...(كان هناك مركز للشرطة في الحي كان فريدا من نوعه في المدينة

ينطبق عليهم  ،الحال في العديد من األحياء في بغدادكما هو  ،حيث لم يكن ضباط الشرطة مشتركين بالسرقة واللصوص

شعور باألمان الذي صمد أمام  -المسلمون واليهود والمسيحيون  -ولكن اعطوا لجميع السكان  ،المثل "حاميهة حراميهة"

امتحانين في  كما لو كان طالبا لديه ،بحذر وخوف ،مشى كامل على أصابع قدميه في الحي الجديد ،اختبار السنين. في البداية

 منطقة جديدة مزدهرة وحديثة ينطوي على صدمة ثقافية". إلى اليوم التالي. إن التحول من سوق البقالة

  :اما منزل يهودا يصفه قائال

הבית שהתגורר בו יהודה היה ישן, בדומה לבית סבו של כאמל , אבל כאן הסביבה הייתה דלה ונחשלת "

החדרים הקטנים. בדחיסות התאכסנה כל משפחה בחדר זעיר שאף לא  עוד יותר. מעל עשר משפחות אכלסו את

חלון אחד לא היה בו. הדלתות היו רעועות, צבען התקלף מעליהן, והעץ היה מכורסם, על כן לא היה בהן לבלום לא 

 את הרוח ולא את העכברים שעל נקלה הסתננו פנימה ]...[.

רת. משב נעלף של צואה וזיעה הכה את הנחיריים. משלא נענו מפורשות, הדפה אלמאסה את הדלת המתפור

בשיטוטיו חלף כמאל על פני מזבלות מבאישות ושלוליות דומן מזוהמות, אך נדמה כי חוטם אנושי לא יעמוד 

בסירחון הלכוד בחדר הסגור הזה. בפנים שררה תערובת של אפלוליות, ייאוש, צינה קפואה, אדמה באושה ואוויר 

-220,  2015)מיכאל  של הפרשות אדם שצרבו את העיניים מעוצמת חריפות הריח]...[ מעופש שעומדת בו צחנה

219)" 

 أكثرلكن الحي هنا كان هزياًل ومهدًما. استوعبت  ،مثل منزل جد كامل ،كان المنزل الذي كان يعيش فيه يهوذا قديًما

االبواب كانت مصنوعة .ن الشبابيكمن عشر عائالت الغرف الصغيرة. حيث قطنت كل عائلة بغرفة صغيرة تخلو حتى م

 ]...[. لذلك لم تكن تمنع من دخول الريح والفئران التي تسللت منها. ،محطمة، ومقشرة الصبغ ،من الخشب

 ،االنوف. في تجواله إلى دفعت الماسة الباب المفتوح. وهنا ضربت عاصفة باهتة من روائح البراز والعرق ،دون إجابة

كان هناك  ،لكن االنف البشري لن يقف منتفًخا في هذه الغرفة المغلقة. في الداخل ،تخطى كمال مقالب مشينة وبركاً قذرة

مزيج من الكآبة واليأس والبرودة المتجمدة والتربة المضطربة والهواء الذي ال معنى له والتي كانت تبقع في إفرازات 

 ]...[. ئحة النفاذة.اإلنسان التي أحرقت العيون بكثافة الرا

 

 الفوارق الطبقية في نتاجات سامي ميخائيل

يصف ميخائيل في روايتي " فيكتوريا وماس من الصحراء" الفوارق الطبقية والفقر والغنى في وسط الطائفة 

 .اما في روايتي " عايدة وحفنة من الضباب " فقد وصف الفوارق الطبقية والفقر والغني بين المسلمين والمسيحيين ،اليهودية

عم البطل  ،العم الذي يرقد على فراش الموت ،وهنا علينا ان نذكر ان البيئة الصعبة والقذرة التي ترعر  فيها عبد العزيز

مع  ،خر عن الضيا  وفقدان الهوية والعنف السياسي نجده في رواية عايدةومثال ا ،رمزي بطل رواية )حفنة من الضباب(

 بطلة الرواية التي عانت االضطهاد والقمع من قبل افراد النظام السابق.

 دباألومن الناحية االيدولوجية السياسية يشير الناقد جرشون شيكيد بضرورة ادراج امتنا  ميخائيل بقبول فكرة "

على نظرته حول االختالفات االجتماعية  أثرتالتي  ،آخرىزيز نظرته الشيوعية من جهة وتع ،المناهض" من جهة

ضمن الشروط الالزمة لكتابة الروايات االجتماعية البانورامية التي مشهدها  -في السياق الذي أمامنا  ،والعرقية واالقتصادية

ً يهوديًا  –فلسطين  في موقفه األيديولوجي الفريد. اي أن اعمال ميخائيل تبنى موقفًا مناهض للصهيونية، بكونه كاتبا

واخذ بتمهيد طريقه  .اي انه مناهض للصهيونية ،يةدباألفكرية ويًا وليس صهيونيًا. وهو فرق كبير من الناحية الإسرائيلو

وهذا  ،والذي قد ناهض فيها عالنية النهج الصهيوني ،" أكثرى " متساوون ومتساوون األولبدء من روايته  ،ي بالتدريجدباأل

  اية المعاصرةروح الرو إلى ولكنها قليلة االحداث والشخصيات وتفتقد ،الصرا  قد خلق رواية فريدة من نوعها
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 ( 2006)שקד , 

(هي باكورة اعماله  أكثريمكن ان يكون السبب في ذلك هو كون هذه الرواية ) متساوون ومتساوون  ،في الحقيقة

الغنية باالحداث والشخصيات  ،في ضوء القفزة الواضحة في هذا السياق في روايته الثانية )حماية (  ،ية، ومع ذلكدباأل

في فترة ما بين الروايتين، دخل ميخائيل الكثير من الحسابات والخبرة  ،راً أعمق. في رأيي المتواضعتتطلب تفسي ،المتنوعة

والتي مفاده ان  ،ية الالمعةسرائيلاإل دباألمؤرخة  ،االستنتاج الذي توصلت اليه ليندا هاتشون إلى وخلص االجتماعية

 ،مجموعة من االجيال التي تسعى للحصول على مكانها في التاريخ المؤسسي إلى ية التي تتطرقدباألالروايات التاريخية 

لذا لم يقع ميخائيل في هذا الخطا الذي وقع فيه الكثير من  .المجتمع ككل إلى توجيه النقد الذاتي إلى حيانتميل في بعض األ

 ( 2006)שקד ,  ستعماربعد اال دباألالذين يرون بانفسهم "المقاتلون الشرقيون" وعلماء  ،اء قبلهدباأل

 ،.. وهكذا.يتغاضى آخرىمرة يبدي رايه و ،يمجد آخرىاذ تارة ينقد و ،فقد أجرى العديد من االساليب في الرواية 

سمح له بإعطاء  ،آخرىومن ناحية  ،ي العامسرائيلبالتحدث والتقرب مع الجمهور اإل ،من ناحية ،هذه االساليب سمحت له

 إسرائيلي في دباألنصائح شفهية وغنية ومتنوعة وجديرة بالثقة للجماعات اإلثنية واالجتماعية المستبعدة من الخطاب 

(Rashed A. M.-2., 2018). 

" ان الهجرة هي نوعا من  :ان الهجرة لها تاثير كبير في حياة ميخائيل. اذ يعترف لروزنطال في كتابه حدود الروح

تتطلب ما ال يقل عن الشجاعة  ،إنها مقامرة كبيرة ،آخرىاذ انك تقتل نفسك، انك تنتحر على امل ان تعيش في حياة  ،الموت

وهو ال يعرف أي من األرواح ستعمل  ،المطلوبة من شخص لم يسبق له مثيل على متن طائرة ولم ير المظالت واإلسقاط

الجديدة التي سيقابلها". يبدو هذا االستنتاج أقل وضوًحا في  وكيف سيتكيف مع األرض ،ومن الذي سيهبط عليه ،عليه

من مرة الحياة اليهودية في العراق على أنها استمرارية  أكثرمما وصفه ميخائيل  أكثر ،قصص الحياة اليهودية في العراق

واحدة ألنها طبيعته يمكن القول أن ميخائيل يكتب روايات لمرة  ،ية لم تتضرر بشكل كبير على مر القرون. بالطبعأساس

في وقت حدوثها وفي  ،لروايات ميخائيل ،وربما الصارمة ،حجة تتجاهل العالمات الواضحة ،في رأيي ،لكن هذه -الفنية 

 ( 2006)שקד , الموقع الجغرافي. 

ثم  ،من خالل اإلطار األيديولوجي الذي اكتسبه في شبابه في العراق صمم ميخائيل كل هذا التنو  اإلنساني الواسع

روايته  ،وتاريخ رعايته إسرائيلقام بتطويره وتفصيله على مدار سنوات عديدة مرت بين اللحظة التي وضع فيها قدمه في 

يتضح بناء العمق  ،بضمنها روايته الثانية " رعاية " ،يةسرائيلعند دراسة جميع روايات ميخائيل اإل ،الثانية. في الواقع

 ها للبناء الروائي في الروايات العراقية.االقتصادي مشاب-السياسي-االجتماعي

وربما  ،ولكن أيًضا ،هو أيًضا في شخصيات الحياة الواقعية التي واجهها ميخائيل ،ن أصل هذا التشابهأ ،وهنا نقول

والثقافي ي دباألظهر مسار متميز لإلسقاط  ،ي الذي ابتكره وذهب وعمله. على ما يبدودباألخالل الفكر  ،أوالً وقبل كل شيء

الذي لم يكن وراءه تقليد  ،ي الفلسطينيسرائيل"يلقي" ميخائيل الضوء على الواقع السياسي االجتماعي اإل ،هنا. في رأيي

وشكل مجتمعًا قبليًا  ،"القالب العراقي" الناضج الذي تم إنشاؤه على مر القرون ،وال تقليد طبقي جامد ،وطني طويل األمد

ي إسرائيلمجتمع  ،نتيجة هذه الخطوة هي عشرات المقاطع حيث نلتقي بأعمال ميخائيل  متعدد المستويات بشكل واضح

في هذا المقطع من رواية )حمام في ميدان الطرف االغر( حيث تعكس  ،متعدد الطبقات. على سبيل المثال ،فلسطيني معقد

التي يمكن العثور على  ،ة متعلمةوهي عائلة عربي ،شقيقتان "خادمتان" من مخيم لالجئين في جنين ممارسات أسيادهم

 الكثير منها في األعمال الدرامية االجتماعية البريطانية:

נבילה קיבלה בחיוך את שתי האחיות והציעה להן לקחת אל בתיהן את כל התבשילים שנותרו מאמש, יחד עם כל "

, מדלת הכניסה ועד טוב כל מה שאפשר-הירקות והפירות. הן לא הסתירו את שמחתן. "ותשפשפו ותרחצו טוב

סככת הגפן בגינה," ביקשה מהן. הן הביטו בה בפליאה. הלוא רק אתמול ניקו את הבית ניקוי יסודי. "תפטיש," 

הסבירה בקול ששיווע לאהדה. "בלילה היה תפטיש מחורבן". הן חייכו בהתחשבות ובהבנה, כפי שציפתה מהן, אך 

עמדו במקומם, אף דלת לא נסדקה, לא היו שברי צלחות. בליבן לא זע שום נים. הבית היה שלם. הרהיטים 

כרים, כיצד מבצעים תפטיש -התפנקות של עשירים, הסתודדו ביניהן השתיים. אילו ראתה הגברת נבילה, אום

בבקתות ובבתים הרעועים שבמחנה הפליטים. אילו הייתה מוצאת את עצמה יושבת בבית שבולדוזר גילח את 

 "(96-95, 2005מחציתו]...[" )מיכאל 
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 إلى ،منازلهم جميع بقايا الطعام من الليلة الماضية إلى بالشقيقتين وعرضت عليهم أن يأخذوا مبتسمة رحبت نبيلة

 من الباب األمامي ،" واكنسوا واغسلوا قدر اإلمكان:جانب جميع الخضروات والفواكه. لم يخفوا فرحتهم.وطلبت منهما قائلة

حيث أوضحت بصوت عال كما لو كان  ،فباألمس فقط تم تنظيف المنزل جيدًا ،لقد نظروا إليها في دهشة ،سقيفة العنب إلى

ولكنهما لم يثقان  ،مثلما ُطلب منهم ،وفي الليل كان حمالت تفتيش ملعونًا. "ابتسموا ابتسامة تعجب وتفكير ،تشجيع "تفتيش"

صد  في الباب وال شظايا أو  وكان األثاث في مكانه وال يوجد كسر،يشفلم يكن هناك اي اثر لعمليات التفت ،بما قالته السيدة

كيف كانت تجري عمليات الدهم  ،أم كريم ،وتشاورت كلتا االختين. لو رأت السيدة نبيلة ،الواني محطمة. تدليل األغنياء

زل دمرت الجرافة نصفه والتفتيش في األكواخ والمالجئ المتهالكة في مخيم الالجئين. لوجدت نفسها جالسة في نصف من

 االخر ".

قائمة األسباب التي مكنت سامي ميخائيل من  إلى ويضاف سبب اختيار الكتابة بالعبرية وتاثير الروايات العالمية

جاء من مجتمع يهودي علماني  ،آخرىمن ناحية  ،وميخائيل .التصدي للتحدي بنجاح وكتابة روايات اجتماعية بانورامية

كتب الكتاب  ،لكنه تخلى عن معظم رموزه الدينية وكذلك العبرية.كما ذُكر سابقًا ،كان له تقارب عميق للشعب اليهودي

ية غنية أدبأوروبا من المجتمعات الدينية اليهودية حول هذا الموضو  من خالل نتاجات  إلى العبريون الذين وصلوا

مما جعل من الصعب عليهم مواجهة المناظر الطبيعية في  ،ت والرموز من خزانة الكتب اليهوديةبالكلمات والمصطلحا

 ( 2000)מיכאל , البالد )أمثلة كالسيكية: برينر وعجنون( 

قضى ميخائيل خمسة عشر عاًما في دراسة اللغة العبرية )أوالً كتب باللغة العربية فقط( واستكشف في الوقت اسرار 

المضمنة في السياقات ذات الصلة في  ،العبرية العلمانية إلى وبعد ذلك فقط تحول ،لبالد وكرم ضيافة سكانهاواأللغاز في ا

والتي سمحت له بالتعبير بدقة والظواهر الرائعة وعروض الطبيعة المثيرة لإلعجاب )وصف  ،الكلمات والعبارات العربية

 ،طيور البجع " وصديقه في حريق الغابة في جبل الكرمل" اية أبطال رو ،أحد األخوين ،الحطاب ،لمعركة شراغا الكبير

.. .وكذلك السفرة في الصحراء مع كامل في " ماس من الصحراء " ،وكذلك في بعض الشواهد في رواية " مياه تقبل مياه "

ا  اإلنسانية بغداد وحيفا وجنين( واألوض ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،يأساسالمناظر الطبيعية الحضرية )بشكل  .الخ

 متحدثًا عن أنفسهم: ،قال سامي ميخائيل ما يلي ،المعقدة والمعقدة. في هذا السياق

 ،العبري دبكتابًا مترجًما لكل كتاب باللغة العبرية. لدي شعور بعدم الرضا عن المحتويات الداخلية لأل 20"قرأت 

 ،أعمال عبرية حديثة. "! أغنون إلى تحولت هذه التهمةبالنصوص الدينية. لقد أو  والتي يتأثر معظمها بالماضي السحيق

 ( 2000)מיכאל ,  على سبيل المثال." ،وليس برينر وتشرنيخوفسكي ،العبري دباألمنارة  أصبحالذي 

المترجم أمام عيون ميخائيل بالفعل أثناء  دبتقسيًما محددًا ومحددًا جيدًا لأل ،بتعبير أدقأو  ،المترجم دباألكان 

بغداد حيث تم تشكيل وعيه االجتماعي والطبقي وفهم رسالته كمبد . كان بمثابة إطار مرجعي مهم عند كتابة شبابه في 

 الروايات االجتماعية:

أعضاء الحركة  ،سنكلير لويس. رواية "األم" لغوركي كانت بالنسبة لنا ،الجيد. مكسيم غوركي دباأل" في الغالب 

؛ وفي الحقيقة ان الكتاب الذي ال يعنينا ال  إسرائيلألن "شعب بنفيلوف" كانوا في  ،مثل الكتاب المقدس ،الشيوعية السرية

ما يسمى ،وخاطبتنا بصورة مباشرة ولهذا تحدثت إلينا ،فقد اثارت رواية "االم" ايام الحركة السرية ثورة في نفوسنا ،نترجمه

ية الفرنسية في القرن الماضي. فيكتور دباأللترجمة كتب ديكنز حول الشؤون االجتماعية بشعور من التعاطف. لقد قرأنا في ا

 ( 2000מיכאל , ) هوغو وإميل زوال.

التقليد  إلى حد كبير إلى الذي ينتمي ،والنثر االجتماعي الطبقي ،الجميل دباألإنها مجموعة لها هوية مميزة: 

ماعية البانورامية. وجد ميخائيل في هذه الواقعي الطبيعي. انها مجموعة التي في مقدمتها مما ال شك فيه الروايات االجت

. وبالتأكيد ليس تقليدًا رومانسيًا. ،والذي لم يكن له تقليد مستمر في النثر ،يسرائيلاإل دباألا كان يفتقر إليه في أدبالمجموعة 

 األولفي محطاتها الرئيسية )في المقام  ،بطرق أصلية تعكس مجرى حياتها ،ية وأعاد تصميمهادباأللقد تبنى هذه المدرسة 

ولكن أيًضا المساحة الثقافية التي أسست  ،بغداد لخصائصها الفريدة في الثالثينيات واألربعينيات -الفضاء الثقافي العراقي 

ل قلبه ومزاجه والتي قررت العمل بها(. أثناء اختيار اللغة العبرية بدالً من اللغة العربية كلغة كتابية له( ميو إسرائيلفي 

 ،الروايات العشر التي كتبها ميخائيل حتى اآلن (إلى الفني الخاص ومبادئه األخالقية ونظرته االجتماعية للعالم )تشير هذه

إنهم يختلفون في  ليست مصنوعة من رؤيا واحدة. ،والتي تتوافق جميعها مع تقاليد الرواية الواقعية والطبيعية األوروبية

ومع ذلك  ،وفي المقياس الموسيقي الذي كتبوه وما شابه. في الوقت نفسه ،في الحبكة ،واالجتماعية الخلفية التاريخية

ويضم هذا البناء  يعتمدون جميعًا على نمط درامي واحد يعكس المواقف التاريخية المركزية في بناء سامي ميخائيل الفني.
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والتي تنسجم مع  ،ومحوران اخران ثانويان ،للتطورالذي يحتوي على قصة قابلة  ،ي للحبكةأساسالروائي على محور 

 (Rashed A. M.-2., 2018) المحور المركزي وتحديد حدودها االجتماعية والوجودية.

الذين  ،البطلةأو  التطور الروحي للبطلأو  نجد )القراء( منخرطين في قصة المتطورة ،في جميع روايات ميخائيل

وأبرزها "ذات  ،يحاولون تمهيد طريقهم وتحقيق رغباتهم وإيجاد سعادتهم في واقع اجتماعي معقد وعنيف. في بعض الكتب

مما أتاح له  ،فإن قصة التطور التي تشكلت في المقدمة هي قصة ابن، الذي نشأ في ظروف مريحة نسبيًا ،القصة العراقية"

أو  هي قصة مهاجر ساسفإن قصة التطور التي تشكلت في األ ،ية"سرائيلخاصة "اإل ،آخرىطريقًا نسبيًا للتطور. في كتب 

الجئ. كما في رواية " مياه تقّبل مياه " التي تدور احداثها على خلفية موجات الهجرة الكبيرة في الخمسينيات من القرن 

وهي وظيفة  -المستوطنة الجديدة  تم تعيينه للعمل في هيئة المياه في ،وهو مهاجر من العراق ،قصة يوسف ،الماضي

 ،جانب الرجال الشجعان. في الوقت نفسه إلى ،تنطوي على جوالت في مناطق الغابات الخطرة والمناظر الطبيعية البرية

 :العبرية. -ية باللغة الجديدة التي تعلمها مؤخًرا دباألى في الكتابة األوليخطو يوسف خطواته 

יותר בירכתי הלשכה, שקוע בגירסה השלישית לפתיחת הרומן העברי  יוסף ישב אל שולחן כתיבה צנוע" 

הראשון שלו. הוא קרא את אשר כתב שבוע לפני כן והיטלטל בין ייאוש והתפעלות. רעיונות שהסעירו את דמיונו 

 ("  2001מיכאל , " ) .בשעתם היו מוטלים עתה לפניו על הנייר כיצורים מאכזבים לאחר לידת נפל

منشغال في النسخة الثالثة من افتتاحية روايته  ،تواضعا في الجزء الخلفي من المكتب أكثر طاولة جلس يوسف على

وكان حائرا ما بين اليأس واإلعجاب. األفكار التي أثارت خياله في ذلك الوقت  ،ى. لقد قرأ ما كتبه قبل أسبو األولالعبرية 

 "عد الوالدة.ت اآلن مطروحة على الورق كمخلوقات مخيبة لآلمال بأصبح

للتنمية. تتضمن المجموعة  حيانن وجود الشخصية في بيئة جديدة تملي مساًرا صعبًا نسبيًا ومستحياًل في بعض األإ

وقصة فيكتوريا في )فيكتوريا( )وخاصة في الجزء  ،قصة رمزي في )حفنة من الضباب( ،آخرى أمورمن بين  ،ىاألول

قصة  ،آخرىمن بين أشياء  ،وقصة كامل في رواية )ماس من الصحراء(. تتضمن المجموعة الثانية ،من الرواية( األول

 تكافًؤا وقصة يوسف في )مياه تقبل مياه(. أكثرداود وشاول على قدم المساواة و

ة" ان حدود واضحة ومؤكدة بين االبناء والمهاجرين / النازحين في الروايات " العراقي شارة إلىوهنا تجدر اإل

وهذا بسبب كون لكل بطل في الروايات  ،في الحقيقة واضحة للعيان فقط .ية لهسرائيللسامي ميخائيل ؛ وبين الروايات اإل

فقدان الصواب وعدم التركيز في حياته االجتماعية. على سبيل المثال ما  إلى التي تؤرقه وتدفعه ،شخصية ظلأو  قصة

مومس ومارغليت اليهودية الغربية اللواتي اثرن على  إلى عراق التي تحولتحدث مع " مادلين " الصبية المهاجرة من ال

الذي يحاول العثور على  .( وهو المهاجر العراقي وبطل الرواية أكثرشخصية "دافد" في رواية )متساوون ومتساوون 

  :حيث تحكم هيمنة اليهودي الغربي ،مكانه في العالم الجديد الذي نحن فيه

 -בתוך בניי עמי! שווה לכולם. הולך בראש זקוף, אה? אתה יודע מה זה  -שאול, ]...[ העיקר -אבואתה מבין, יא "

מתהלכים על האדמה... כולה שלך! ]...[ לא שואלים מנין באת ומי " לחיות בחופש. ואחר כך הוא שב ומדגיש:

בן, כן... כמו שאתה עומד להיכנס כן, יא ראו" ועונה לו אבו שאול:", אביך.. אה, איך זה? איך להרגיש את כל זה?

 ."( 17, עמ'  1974מיכאל , " ) לחדר של אישה חדשה

أنت تعرف معنى  ،أه ،السير براس مرتفع .نشبهنهم في وسط أبناء شعبي ! نحن – ساس.. األ.أنت تفهم يا أبو شاؤول

ال يسألون من انت ومن أين أتيت ومن .. جميعها هي لك! ]...[ ف.ثم يؤكد مجددًا: "إنهم يمشون على األرض ،العيش بحرية

.. كما لو أنك على وشك .نعم ،روفين ،"نعم ،أجاب أبو شاؤول: كيف يتم ذلك؟"ما شعورك بكل هذا؟" ،. أوه.هو والدك

 غرفة امرأة جديدة." إلى الدخول

الماس من الخادمة الفقيرة في رواية  ،الالجئة الكردية في عايدة والماسة ،هذه هي أيًضا حالة قصص عايدة

ولكن  ،على ما يبدو ،المهاجر الجديد من روسيا في البوق في وادي ،قصة أليكس ،وفي بيئة مختلفة ورائعة ،الصحراء

إن عدم وضوح الحدود بين أفراد األسرة والمهاجرين / . في قصة عائلة مسيحية من وادي نسناس في حيفا ،ظاهريًا فقط

و "قصص الظل" تعمق الفضاء  دور جمالي وأخالقي. "شخصيات الظل" ،كما هو الحال عادة في نثر ميخائيل ،الالجئين له

الطبيعة المتقلبة للمصير  إلى فإن هذا التشويش المتعمد يلمح ،العاطفي والعقلي للشخصيات الرئيسية. في الوقت نفسه

بلده ووطنه أن يصبح على الفور مهاجر / الجئ وحتى اإلنساني وما الذي يجب تعلمه منه. يمكن ألي شخص من مواطني 

 وهذه حقيقة محددة تتطلب التواضع والتسامح. -متجول بال مأوى 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

276  

 

www.ijherjournal.com 

 

 קרוב עמיחי יהודה ועכשיו...עצמם היהודים מן יותר ישראלית להיות משתדלת אני. ערבים וידידים ידידות לי אין" 

 " ( 5, עמ'  1987) מיכאל , "ערבי משורר מכל יותר ללבי

... وأالن إن .يين أنفسهمسرائيلمن اإل أكثرية إسرائيلأنا احرص إن اكون  .صديقات عربأو  ليس لدي أصدقاء 

 من أي شاعر عربي ". أكثرنفسي  إلى يهودا عميحاي هو اقرب شاعر

صورة  سساان البناء الفني لرواية التشكيل تبرز واضحة في رواية " ماس من الصحراء ".إنها رواية تمثل في األ

لتدريب نفسه أو  للفنان وهو شاب في الوقت الذي ال يزال فيه يتخطى الدورين: الدفع مقابل نفسه كرجل سياسي من الوعي

في  ،على األقل في فهمه ،لكنه فشل ،يذهب مع رفاقه في رحلة برية ،بطل الرواية ،كقائد. يقع القرار بعد أن قاد كمال

 .منزلهم  إلى محاولته إلعادتهم بأمان

"שכאמל זלזל בו ואף התבייש בו תדיר, גילה תושייה וחוכמה שעה שהוא, כאמל, היה משותק מאימה וחש מנטאלית 

ופיזית עייף ואובד עצות". והמסקנה שלו מהניסיון הזה חדה וברורה: "לעולם לא יצליח כמנהיג ]..[ השאיפה הזו 

 "(2015)מיכאל  שבקה חיים באופן סופי."

أصيب بالشلل بنصائح  ،مثل كامل ،وأظهر الحيلة والحكمة ألنه ،كامل من تقديره وكثيراً ما كان يخجل منهلقد قلل 

 عقلية وجسدية وخائفة متعبة." واستنتاجه من هذه التجربة واضح وواضح: "لن ينجح أبدًا كقائد ]..[لقد وصل هذا الطموح

 نهايته ". إلى

إنها تفترض أن المجتمع هو طبقة سائدة. إذ ان الشخص  .تكون حبكة تفاؤلن الحبكة في رواية التشكيل دائما ما إ

يكتسب المعرفة المهنية وتطوير مهاراته االجتماعية )كما هو الحال في  ،الموهوب الذي يسير في اتجاه واقعي بشكل صحيح

مرتاح  ،ه شخص متفائلالذي صرح مرات عديدة بأن ،شخصية راستنياك في رواية بابا جوريو لبلزاك(. سامي ميخائيل

وهذا تحفظ ضروري له  ،في رواياته االجتماعية البانورامية. ومع ذلك آخرىلنموذج رواية التشكيل ولذا فهو يستخدمه مرة 

في ظل ظروف  ،في ظل ظروف مثاليةإال  ال يمكن تحقيق هذا الشكل المتفائل ،يدباألتأثير حاسم على عالم ميخائيل 

 المجتمعات الفاضلة. فيإال  اجتماعية ال توجد

ووفقًا لمسار حياة  ،مسار حياة الشخص ،كما هو معروف ان ميخائيل هو اديب واقعي مشهور في عالم المثالي

حتى أولئك الذين تتسم غموضهم بالتقدّم الواضح وتقييدهم وتمنعهم قوى محافظة قوية.و يتم تمثيل القوى المضادة  ،المجتمع

وضوًحا  أكثرواآلخر  ،انويين في الحبكة. أحدهما أقل وضوًحا ويتعلق بعالقة االباء واالبناءالمحافظة في الرواية بنهجين ث

سواء أفراد األسرة والمقيمين  ،متمثال بالصراعات وقصص الحب.حيث يكون عالم الشخصيات في روايات سامي ميخائيل

وهي ظالل ثقيلة  ،يدولوجيات بين االباء واالبناءبرفقة دائًما اختالف باال -الشرعيين والمهاجرين / الالجئين على حد سواء 

حد كبير شخصية شبح )كما هو الحال في هاملت(. وينطبق الشيء نفسه على الروايات  إلى وهو ،لشخصية األب المعيب

لصدمة من ابا متهاويا غارقا في التفكير وا ،واألب الذي يعد مصدرا للقوة للسلطة،التي يكون فيها بطل الرواية مهاجًرا شابًا

وضوًحا وصراحةً في الفصول االفتتاحية لرواية متساوون ومتساوون  كثر)تظهر هذه الشخصية األإسرائيل  إلى االنتقال

 ،من أفراد األسرة ،بما في ذلك والده ،في الروايات التي يكون فيها بطل الرواية وعائلته ،وهذا أقل وضوًحا ،(أكثر

المجاورة لها. ومن المظاهر البارزة لهذه الظاهرة وضع هش لآلباء في الروايات في المناطق  معروفون ومزدهرون

يين سرائيلاء اإلدباألفيكتوريا وماس من الصحراء". وهذا األمر قد اثر على العديد من  ،العراقية مثل " حفنة من الضباب

 (،  Rasheed , 2018جدار حي (.) مثل االديبة ) دوريت رابينيان ( في روايتها المعروفة ) ،ذوو االصول الشرقية

"כולכם מתפקעים מחשיבות עצמית. את ההתנפחות שלכם אתם מקשטים באידיאלים. בנינו מולדת! גם הנמלים 

קת, למשל, את אלי פילוסוף. הוא לא קרא לא את ברנר ולא .בונות בחריצות ובחירוף נפש מטומטם מולדת משלהן.

בשדה, עוקר הרים. צוהל כמו סוס שסוף סוף הגיע למולדת הסוסים. את ברל כצנלסון על הבונד. תראה אותו 

" ]...[רוב עובדי רשות המים מסכנים את חייהם בגלל האתגר והחירות, ולא בגלל אידיאלים ואיתותים כמו שלך

 (  2001מיכאל , ") שוי"ההרגשה שלי, ב

بنينا وطنًا! فالنمل أيضا يبني منازله وبيوته بجد  أنتم جميعاً تفتخرون بأهمية الذات. وتخفون عيوبكم في المثل العليا.

 بيرل كاتزنلسون عن البوند. أو  برينر أدبايلي الفيلسوف. لم يقرأ  ،خذ، على سبيل المثال،وحرص وطنا خاصا بهم

وطن الخيول. ]...[ معظم موظفي دائرة المياه  إلى يتسلق الجبال. مندفعا كحصان وصل أخيًرا ،انظر إليه في الحقل

 وليس بسبب المثل العليا واإلشارات التي تشبه اشاراتك، وشعوري هو الخجل ". ،يخاطرون بحياتهم بسبب التحدي والحرية
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الحركة  إلى ومن بينها اختيار ميخائيل الشاب االنضمام .ميخائيل أدبلهذه الظاهرة العديد من االنعكاسات في 

الشرقي وهناك نهج آخر في العالقة بين جيل  دباألب واالبن في سياق سهل للعالقة بين األ ،الشيوعية مناهضة بجيل االباء

من حيث  ،هذه ظاهرة ،نفس الظاهرة تتطلب ركيزة مختلفة وواسعة. من جانبه ،اآلباء وجيل األبناء هو مفهوم المحسوبية

حد األقصى عندما يرون والد لها تأثير محدود. ال يستطيع أبطال سامي ميخائيل أن يصدقوا حقًا أن السماء هي ال ،األبطال

 ،في مياه تقبل مياه  ،مساًرا مثل دمية خرقة. يحتل مكان األب مكانا مغيباً )على سبيل المثال ،رمز االستقرار والقوة ،األسرة

 (. أكثر)المثال األبرز هو رواية متساوون ومتساوون ،حيث يعمل والد البطل كأب هزيل الشخصية ومريض

 נשאר משהו. משהו לאכול"."נאזימה ! שאלתי אם 

 (.13"רק אם אבשל את עצמי ואגיש לך" הפטירה אמא בכאב".)מיכאל, עמ' 

 شيئا ما لتناوله " ،" نظيمة ! سالُت إن بقي شيء ما

 " فقط إذا طبخُت نفسي ساقدمها لك " :قالت أمي متالمة

أو  جزئية(أو  وليس بطريقة مباشرة ،آخرىولكن مرة  -يعتبر األخ األكبر في هذه الرواية بديالً واضًحا عن األب 

متبنى )ظاهرة األخوة واضحة بشكل خاص في روايات ميخائيل العراقية التي تركز على فترة المراهقة(، وكذلك في رواية 

والشيء ذاته في رواية " ماس من  ،عالقة البطل المعقدة مع بعض اقرانه من الحركة الشيوعية -حفنة من الضباب 

كمال وعالقته المعقدة )كال من الطبقة االجتماعية والنفسية( مع الصبي أنطون الذي يطور معه  بطل الروايةالصحراء " 

 .األبطال عالقة معقدة(

أهمية من  أكثروضوحا و أكثرالذي يحد ويحدد اإلمكانات التقدمية قصة الحب  خرىن محور الحبكة الثانوية اآلإ

تلعب قصة الحب  ،سابقتها. ترتكز قصة األب بشكل رئيسي على حياة البطل نفسه وآماله وتطلعاته وأحالمه. بطبيعة الحال

 .ولكن لها أيًضا دور أول في المجتمع ،دوًرا في حياة األبطال أنفسهم

אבל כשהתבוננת בה תעה  חיטובים –"היתה ישותה של נעימה מרוכזת וזורחת מתוך עיניה, פרצוף זעיר ועדין 

.. .אהבה עזה כל כך –שם נאחז בממוקד ולא משעוד. בשתי עיניים אלה שכנה שלהבת  –מבטך עד שתנקע בעיניה 

 "( 17 – 16)מיכאל,עמ'  מי הגבר שיוכל לה ? "

يها بيد انك إذا امعنت النظر إل –وجه صغير وجميل الطلة  ،كانت شخصية نعيمة مركزة وبهية من خالل عينيها 

.. من الرجل الذي يمكنه السيطرة .حبا جما –بفبهذه العينين لهبا  .سيراأوهنا تسقط  -يتعب نظرك حتى تسقط في عينيها

 عليها ؟!"

 حيانومصير هذا االقتران في الحاضر السردي وفي بعض األ ،إن المنطق وراء االختيار المحدد ألدوار العشاق

ي الجديد: المجتمع سرائيليعمل هنا كعالمات مميزة لمجتمعات معينة تم تصويرها في تكوين المجتمع اإل ،في المستقبل

 .ي على مختلف طوائفهسرائيلاليهودي العراقي مع المجتمع اليهودي اإل

أزواج  وكلها -مستقبل هذه المجتمعات في روايات ميخائيل وفقًا لنتائج االقترانات المعروضة فيها  إلى إذا نظرنا

 ،والجنس ،والمجتمع ،والوضع االجتماعي واالقتصادي ،الجنسية )هجينة: أسوار متقاطعة على كل نطاق ممكن تقريبًا 

على  ،قاتم للغاية ،الصورة المستقبلية التي تظهر من المشرو  إن فن ميخائيل الكبير قاتم ( أكثرواالختالفات العمرية و

 السردي المتفائل. ساسالرغم من األ

فإن قصص الحب في روايات ميخائيل تنضج وتنمو األبطال وكذلك األبطال األكبر سنا الذين فشلوا في  ،في الواقع

من العمر )زكي دالي في عايدة( كاختبار مثير جنسيا  متأخرفي الوقت الإال  في المحافظة عليه ولم يجدوهأو  ايجاد الحب

 ،الذي ينتهي بعد رحلة مرهقة ،من الرواية التشكيل الكالسيكية على عكس العديد من الروايات المستوحاة ،وعاطفيا

تل  ،حيفا ،جنين ،في روايات جاين أوستن( تنتهي روايات ميخائيل دائًما في ) بغداد ،باالقتران الصحيح )على سبيل المثال

 ابيب ( بالكارثة.

مردخاي  ،صة الزوجين المتوازيينوبالتالي ق ،المهاجر من العراق ومارغليت األشكنازية ،وكذلك هي قصة داود

في رواية " حماية" واللذان رزقا بطفل معيب. وهكذا فإن الزواج في رواية )بوق في وادي ( بين هدى العربية  ،وشوال

المهاجر من روسيا، والذي قُتل في الحرب وهي تفكر فيما إذا كان يجب أن تلد الجنين الذي حملت به أم  ،واليكس اليهودي

 تجهضه. 
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والتي تدور حيال شقيقين أحدهما يبقى مع  ،وينطبق الشيء نفسه في رواية " حمام في ميدان الطرف االغر "

ويلتقيان مع بعضهما البعض ويتعرف كل منهما على اآلخر بعد سنوات عديدة من  ،والدته واآلخر يتبناه زوجان يهوديان

 .بحادث ارهابي -لعربية الوجود، وفي نهاية الرواية يُقتل الشقيقين من نفس األم ا

ال يحدث انهيار االقتران المركزي في الكتاب في الساحة  ،أيًضا. هنا في رواية "ماس من الصحراء" والشيء ذاته

 االبن الثري والماسة ،القبائل بل في الساحة االجتماعية الداخلية لليهود العراقيين. تنتهي "العالقة" بين كاملأو  بين األعراق

الذي يجسد الكثير من تفاصيل حياة  ،بطل الرواية ،والذي في رأي كامل ،بالفراق بين االثنين ،ي نشأت في ملجأالخادمة الت

 (. Nancy ،2005أن هناك حدودًا قدرة اإلنسان على التغلب على العقبات المتأصلة بعمق في المجتمع المحيط ) ،ميخائيل

 

 الخاتمة

نو  فرعي من الرواية الواقعية ظهرت في اوربا في منتصف القرن التاسع عشر الرواية االجتماعية البانورامية هي -1

 نتيجة للتغيرات االجتماعية والسياسية آنذاك.

إن سامي ميخائيل هو كاتب اجتماعي بانورامي بامتياز لما حفلت نصوصه الروائية من موضوعات وأحداث سياسية -2

 نفسه.واجتماعية على ضوء المنطلقات الفكرية للروائي 

يجب استكشاف  ،ي. ولغرض فهمهاسرائيلاإل دباألتعد روايات سامي مايكل البانورامية االجتماعية ظاهرة فريدة في -3

سياق يأخذ بعين االعتبار  -إمكانية شخصياتها وخصائصها الفنية وآثارها المنطقية واألخالقية في سياق تاريخي جديد 

عندما  ،شأ فيه ميخائيل في العراق في الثالثينيات واألربعينيات من القرن الماضيالمشهد الثقافي االجتماعي المعين الذي ن

التي شارك في تأسيسها وتاثيرها على  ،وأنشطته االجتماعية والسياسية حيفا. إلى يافا ثم إلى أوالً  ،إسرائيل إلى وصل

 ية.دباألية ومصادر تأثيره دباألأنشطته 

ية المثيرة لإلعجاب تظهر في دباألفإن القراءة من أعمال سامي ميخائيل  ،عالوة على ذلككل كلمة في الرواية لها معنى. - 4

ً بالد فارس وتركيا ،يينسرائيلمناقشة أعمال الكتاب اإل  دبتتطلب تقديراً متجدداً لأل ،الذين ولدوا في البلدان العربية وأيضا

حدودها بشكل منهجي: التسلسل الزمني والجغرافي ي ككل. إنها مجموعة لم يحاول أي شخص حتى اآلن فحص سرائيلاإل

 ذلك. إلى والسرد الوجودي واإلثني وما

ولكنها أيًضا تعبر بوضوح  ،فإن قصص الحب في روايات ميخائيل االجتماعية البانورامية سمحت بتطوير قصة العائلة-5

مهما كانت  ،يتبين أن قصة حب ،"حدود الروح" للعالم الخيالي. من روايات ميخائيل ،عن األوزان االجتماعية للطبقة الراقية

فإن قصص الحب هذه  ،إلخ. على العكس من ذلك ،ال يمكنها أبدًا حل النزاعات االجتماعية والقومية والطبقية ،درامية ومثيرة

التشويه والغباء في الواقع االجتماعي والثقافي وتكشف لنا عن القسوة و ،تنفجر باستمرار مثل بالونات ضخمة مملؤة بالغاز

 الذي ينخرط فيه الشرق أوسطيون في القومية الحديثة.

اظهرت قدرته على رسم الشخصيات وتحليل الواقع  ،يتضح إن سامي ميخائيل هو صاحب رؤية اجتماعية تنويرية-6

والذي يرصده  إسرائيلته المميزة للحياة في ي جميل جمع بين السالسة والبساطة ؛ فضال عن رؤيأدباالجتماعي باسلوب 

 .بدقة متناهية
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 المصادر العربية 

 .4مج  ،45   ،مجلة الفيصل ،أين إلى (، الرواية1987نبيل ) ،راغب

شمس,  نيأداب ع اتي)نماذج مختارة((. حول ةيدباأل نريبر مييحا وسفينتاجات  ی(. عقدة القبح ف2018, علي محمد. )ديرش

 doi: 10.21608/aafu.2018.47855. 90-74)ب(,  سمبريد -)أکتوبر 46

(. قراءة في رواية" بوق في وادي" لسامي ميخائيل. مجلة مركز بابل 2020عبد الدائم زوبع, & علي محمد رشيد. ) عالء

  (.1)10للدراسات االنسانية, 

( 39)4الرك,  .ية(. بين المراة الشرقية والمراة الغرب2020محمد رشيد. ) علي

https://doi.org/10.31185/lark.Vol4.Iss39.1610 
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Abstract 

With the facilitation of God ،I was guided to an unverified grammatical manuscript from the 

Al-Azhar Library in Egypt in three copies and the fourth from the State Library in Germany. 

It is a huge book called “Lifting the veil on the rules of rap،” replete with several aspects of 

Arabic  , in which I found hadith ،grammar ،and grammar. Language ،literature ،and even 

history. 

This manuscript is one of the explanations for the book (The Expression of the rules of 

parsing) ،Hisham al-Ansari (d. 761 AH) ،in which its author presented the types of speech 

and its syntax briefly without making that at the expense of clarification. 

The research included two parts ،the first: the biography of Sheikh Burhan Al-Din Ibrahim 

bin Abi Sharif Al-Maqdisi ،a brief overview of him ،and the second section was concerned 

with the investigation of paintings that included the topic of the chapter on explaining 

sentences that have parsing and their provisions ،with a general linguistic and analytical 

approach in meaning ،parsing ،and citing all kinds of sentences.  
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(عرابفي مخطوطِة )رفُع الِحجاِب َعن قواِعـِد اإل الُجملة وذكُر أحكاِمها  

د الَمقدسّي، المعروف بابن أبي شريف )ت  هـ( 923لبُرهان الّدين أبي إسحاق إبراهيم بن ُمحمَّ  

 دراسة وتحقيق

 
 ميسون ُعمر حسن الدليمّي 

 ، العراقمديرية تربية كركوك

 
 
 

 الملخص

فَي، َراَق لي نَفُض الغُباِر عن الَمخطوطاِت العربيِة والتآليِف األصيلة، فاتخذُْت التحقيَق سبيًلا إلحياِء َما ُرِكَن، وإظهاِر ما خَ 

 .وتجديِد ما بَليَ 

سخ والرابعة من مكتبة وبتسهيٍل ِمْن هللاِ اهتديُت إلى مخطوطٍة نحويٍة غيِر ُمحقّقٍة، من داِر الُكتِب األزهرية بمصر بثًلث ن

م بـ) رفع الحجاب عن قواعد اإل (، زاخٌر بعدَّةِ جوانب من العربيِة، فقد وجدُت عرابالدولة بألمانيا، وهي كتاٌب ضخٌم ُمسوَّ

  .فيه الحديَث، والنحَو، والصرَف، واللغةَ، واألدَب، وحتى التأريخَ 

هـ(، عرَض فيِه  761( البن هشام األنصارّي )ت عرابقواعد اإلعن  عرابتُعدُّ هذه المخطوطة إحدى الشروح لكتاب )اإل

ه بإيجاٍز من دوِن أْن يكوَن ذلك على ِحساِب اإليضاحِ، فحظيْت بعدَ ذلَك بشروح كثيرة تجاوزت إعرابُمؤلِّفُها أنواَع الكًلِم و

ا  .الثًلثين شرحا

ل: سيرة الشيخِ برهان الدين إبراهي ا القسم الثاني ضمَّ البحُث قسمين، األوَّ م بن أبي شريف المقدسّي، نبذة ُمختصرة عنه، وأمَّ

وأحكامها، بمنهج تحليلّي لغوّي عام في المعنى  إعراباختصَّ بتحقيِق لوحاٍت تضمَنْت موضوع باب شرح الجمل التي لها 

 واالستشهاد بكِلّ أنواع الُجمل. عرابواإل

 .عراباإل، العربيةِ الَمخطوطاِت ، الُجملة: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة: 

ا غاَص فيه الغّواُصوَن واستخَرجوا أثمن دَُرِرها، ونظموا أْبهى  وهبَنا هللاُ أحسَن النِعَِم، وجعَل لُغتَنا العربيّة بحرا

ونظِم آللئِها ِمْن ِخًلل ُصوِرها، فإْن لم يُكْن بمقدوِرنا الغوُص فيه، فًل بأَس أْن نعمَل على َصْقِل َجواهِره وإظهاِر بريِقَها 

 المثابرةِ على طلِب الِعلِم و سبِر أغوار ُكّلِ ما يتعلُق بلغتِنا.

وقد َراَق لي نَفُض الغُباِر عن الَمخطوطاِت العربيِة والتآليِف األصيلة، فاتخذُْت التحقيَق سبيًلا إلحياِء َما ُرِكَن، 

 وإظهاِر ما َخفَي، وتجديِد ما بَلَي.

هللاِ اهتديُت إلى مخطوطٍة نحويٍة غيِر ُمحقّقٍة، من داِر الُكتِب األزهرية بمصر بثًلث نسخ والرابعة من وبتسهيٍل ِمْن 

م بـ) رفع الحجاب عن قواعد اإل (، زاخٌر بعدَّةِ جوانب من العربيِة، فقد عرابمكتبة الدولة بألمانيا، وهي كتاٌب ضخٌم ُمسوَّ

 للغةَ، واألدَب، وحتى التأريَخ. وجدُت فيه الحديَث، والنحَو، والصرَف، وا

وكان منهجي في التحقيق هو اختياُر النسخِة األولى الُمعتَمدة في التحقيِق، فنسخُت المخطوَطة، ثمَّ قابلُت النّسخةَ 

قاطاِت الُمعتَمدةَ بأخواِتها، وعزوُت اآلياِت القرآنيِة، خّرجُت األحاديَث النّبويِّة، ترجمت األعًلِم واألماكن، وضعُت االس

الواردةَ بيَن َمعقوفتيِن بهذا الشكل:] [، ونَبّْهُت عليها في الهامِش، ووضعُت الزيادات التي اقتضاها السياق بين قوسيِن بهذا 

نُت أرقاَم الصفحاِت برقِم والوجِه والَظْهِر منها بين َخطَّيِن مائليِن بهذا الشكِل://، والهوامُش جميعُها من  الشكل: > <، ودَوَّ

 ي، ولم يكْن في المخطوِط أيُّ هامٍش .عمل

هـ(، و قد  761( البن هشام األنصارّي )ت عرابعن قواعد اإل عرابتُعدُّ هذه المخطوطة احدى الشروح لكتاب )اإل

بإيجاٍز من دوِن أْن يكوَن ذلك على ِحساِب اإليضاحِ، فحظيْت بعدَ ذلَك بشروح  هإعرابوعرَض فيِه ُمؤلِّفُها أنواَع الكًلِم 

ا.  كثيرة تجاوزت الثًلثين شرحا

ل: سيرة الشيخِ برهان الدين  ابراهيم بن ابي شريف المقدسّي، نبذة ُمختصرة عنه، وقد ضمَّ البحُث قسمين، األوَّ

وأحكامها، والذي هو عنوان  إعرابوالثاني: فقد اختصَّ بتحقيِق لوحات التي تضمنَْت موضوع باب شرح الجمل التي لها 
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نحو كّلِ  بحثي الذي أرفقته بالهوامش بأسفل الصفحات، وختمُت البحث بثبت المصادر والمراجع، سائلةا الَمولى أن يوفقنا

 خير، وآخر دعوانا أن الحمدُ هلل رّبِ العالمين.

 

 :التمهيد

 سيرة اْبن أبِي َشـرْيـف

ـد بن ابي بكر بن َعلّي بن َمْسعُود ابن رضَوان ْبُن أَبِي َشِريٍف، كنيته: أَبُواسمه ين ُمـَحمَّ  : إْبَراِهيم ابن األمير نَاِصر الدِّ

يِن  )إِْسَحاَق، لقبه: بُْرَهاُن الدِّ  (.1اْلَمْقِدِسّي الَمرّي الشَّافِِعيُّ

ـد َويُعرف كلٌّ ِمْنُهَما بِـــ)ابن أَبِي َشِريٍف(، فقيه من أعيان الشافعية) (، العًّلمة الُمحقق، والفّهامة 2أَُخو اْلَكَمال ُمـَحمَّ

(، وهو من خيرة 4الُمنتضاة) (، قَاِضي اْلقَُضاة، أحد سيوف الحقّ 3المدقق، شيخ مشايخ اإلسًلم، ومرجع الخاص والعام)

 (.5القُّراء والفقهاء المشهود لهم بالثقة واإلتقان، أفتى وصنَّف ونظم ونثر)

 والدتــه

يِن فِي لَْيلَة الثًَُّلثَاء) (، الثامن عشر ِذي اْلقعدَة، سنة ِسّت َوثًََلثِيَن َوثََمانِمائَة، الموافق 6ُوِلـدَ ابن أبي شريف بُْرَهاُن الدِّ

 (.8(، بِبَْيت اْلمقَِدس ونشأ به)7ث وثًلثين واربعمائة وألف للميًلد، وقيل في سنة ثًلث وثًلثين وثمانمائة)لــــثًل

 شيـوخــه

يِن علومه عن خيرة العلماء، منهم:   أخذَ شيخ اإلسًلم بُْرَهاُن الدِّ

ـد بن ابي بكر بن علي بن ابي شريف المقدس (:9أخيه الكمال) - ـد بن ُمـَحمَّ ين ابن األمير ُمـَحمَّ ّي، أبو المعالي كمال الدِّ

ين ُوِلـدَ سنة  (، وقد نُعت بـ)شيخ اإلسًلم( 10للهجرة، وينتسب في مذهبه إلى الشافعّي، واشتهر بابن عوجان) 822ناصر الدِّ

ا لإلسًلم حقيقة، فًلبد أنه ك ان متضلعاا وهذه الرتبة ال تطلق إال على من استوفى جميع الشروط التي تؤهله ألن يكون شيخا

في جميع علوم الشريعة الغراء، من علوم القرآن وتفسيره وعلوم الحديث ومصطلحه ورجاله، وعلم الفقه وأصوله، كان 

متضلعاا ودارساا لجميع هذه العلوم، فنفسه لم تملَّ من الدراسة والقراءة، واألخذ عن العلماء أينما ذهب وحيثما حل، كان من 

ين الحنبلّي في األنس الجليل) المنهومين الذين ال يشبعون ( فقال: 11من العلم، وقد وصف نشأته أدق وصف تلميذه مجير الدِّ

نشأ في عفة وصيانة، وتقوى وديانة لم يُعلم له صبوة، وال ارتكاب محظور، وحفظ القرآن العظيم والشاطبية، والمنهاج 

ين بن سعد ين الديرّي  للنووّي، وعرضها على قاضي القضاة شيخ اإلسًلم محب الدِّ هللا الحنبلّي وقاضي القضاة سعد الدِّ

ين المقدسّي في سنة تسع وثًلثين وثمانمائة) ين في ليلة 12الحنفّي، وشيخ اإلسًلم عز الدِّ (، تُـوفّـَي شيخ اإلسًلم كمال الدِّ

بالمسجد األقصى للهجرة بمنزله، وصلى عليه بعد الظهر من يوم الخميس  906الخميس خامس عشر جمادى األولى سنة 

 (. 13الشريف)

ين ابن الدَّيرّي، النابلسّي األصل، المقدسّي  - ـد بن عبد هللا، أبو السعادات، القاضي سعد الدِّ ابن الدَّْيرّي: سعد بن ُمـَحمَّ

(( 15نابلس)(، في مردا، بجبل 14ه)ونسبته الى قرية الدير) 768الحنفّي، جد األسرة الخالدية بفلسطين، ُوِلـدَ في القدس سنة 

للهجرة، واستمر خمس وعشرين سنة، ضعُف بصره فاعتزل القضاء،  842وانتقل إلى مصر، فولي فيها قضاة الحنيفة سنة 

له كتاب )الحبس في التهمة( و)السهام المارقة في كبد الزنادقة(، و)شرح العقائد( المنسوبة للنسفّي، و)النعمانية( منظومة 

 (.16للهجرة) 867طويلة، تُـوفّـَي بمصر سنة 

ـد بن عمر بن  أبو اْلبََقاء: - ـد بن ُمـَحمَّ ـد بن عمر بن سعيد ابن ُمـَحمَّ ـد بن العز ُمـَحمَّ ـد بن أحمد بن الضياء ُمـَحمَّ ُمـَحمَّ

ين أبو البقاء الحنفّي العمرّي المكّي، ُوِلـدَ سنة  قه ه، وتف 789يُوُسف بن علي بن إسماعيل اإلمام العالم القاضي بهاء الدِّ

بوالده، وقارئ الهداية، وأخذَ عن العز بن جماعة، والشمس المعيد، وجماعة، إلى أن ضرب في العلوم بنصيب وافر، وانفرد 

بالشيخوخة في مذهبه في بًلد الحجاز؛ وولي قضاء مكة، له: )تفسير القرآن( و)شرح البزدوي( و)شرح مقدمة الغزنوي( 

ج في ثًلث مجلدات، و)تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام(، تُـوفّـَي في و)الشافي في اختيار الكافي(، ومناسك الح

 (. 17للهجرة) 854ذي القعدة سنة 

ين القرشّي المراغّي، من سًللة ُعثَمان بن عفان،  أبو اْلفَتْح المراغّي: - ـد بن ابي بكر بن الحسين، أبو الفتح، شرف الدِّ ُمـَحمَّ

هـ في المدينة، له تصانيف، منها )المشرع الروّي في شرح منهاج 775قاهرة، مولده سنة فقيه عارف بالحديث، أصله من ال

ا،  النووي( أربع مجلدات، و)تلخيص ابي الفتح لمقاصد الفتح( اختصر به فتح الباري البن حجر، في نحو أربع مجلدات أيضا

 (.18للهجرة) 859وفاته بمكة سنة 
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ـد بن  - ين األقصرائي)األَْقَصَرائّي: يحيى بن ُمـَحمَّ ( فاضل من الحنفية، تركّي األصل، من 19إبراهيم، أبو زكريا، أمين الدِّ

ه، أقرأ وأفتى، وكان من تًلميذه السخاوّي )المؤرخ( فخّرج له من  797بلدة أقصرا )آق سراي( ُوِلـدَ في القاهرة سنة 

 880(، تُـوفّـَي بالقاهرة سنة 20تحصيله)مروياته)أربعين حديثا عن أربعين شيخا(، قَـاَل السخاوّي: تداول الطلبة 

 (.21للهجرة)

 791صالح بن عمر بن رسًلن البلقينّي الشافعّي شيخ اإلسًلم: قاض، من العلماء بالحديث والفقه، ُوِلـدَ سنة  البُْلِقينِّي: -

لقضاء، له وعزل وأعيد ست مرات، وتُـوفّـَي وهو على ا 827 - 825للهجرة بمصر، ولي قضاء الديار المصرية سنة 

)ديوان خطب(، و)الغيث الجاري على صحيح البخاري(، و)الجوهر الفرد فيما يخالف فيه الحّر العبد(، و)تتمة التدريب( 

أكمل به كتاب أبيه، و)التجرد واالهتمام بجمع فتاوي الوالد شيخ اإلسًلم( و)التذكرة( و)القول المقبول فيما يدعى فيه 

 (.22للهجرة) 868سنة  بالمجهول(، تُـوفّـَي بالقاهرة

ـد بن إِْسَماِعيل بن َعلّي، اإِلَمام التقّي القلقشندّي المقدسيّ  - ين َعلّي بن أَْحمد َعلّي بن أَْحمد بن إِْسَماِعيل بن ُمـَحمَّ : َعًَلء الدِّ

، ُوِلـدَ فِي أََواِخر سنة  ين أبو اْلفتُوح القلقشندّي الشَّافِِعيُّ ى التنوخّي، َوابن َحاتِم، والحًلوّي للهجرة َوسمع عل 780َعًَلء الدِّ

ر اإِلَمام َوَغيرهم، َوَكاَن أحد ُعلََماء الشَّافِِعيَّة وأعيانهم، ولي تدريس الشَّافِِعيَّة بالشيخونية، ومشيخة الصًلحية اْلُمَجاوَرة لقب

 (، وغيرهم.23للهجرة) 856الشَّافِِعّي َرِضي هللا َعنهُ، تُـوفّـَي سنة 

 تالميذه

ين غير: )الزين بن الشماع( وهو ُعـمر بن أحمد بن علّي بن محمود لم أجد ا ا لتًلمذة الشيخ بُرَهان الدِّ ا صريحا سما

ين  ين الشماع الحلبّي الشافعّي الفقيه األثرّي االخبارّي الصوفّي المشهور بالشيخ زين الدِّ الشيخ االمام أبو حفص زين الدِّ

ين المقدسّي، له: )عيون ، رحل الى القاهر880الشماع، ُوِلـدَ سنة  ة وأخذَ من السيوطّي وزكريا االنصارّي وبُرَهان الدِّ

االخبار فيما وقع لصاحبه في االقامة واالسفار( و)القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي( و)المواهب الملكية(، وغيره كثير، 

 (.24للهجرة) 936تُـوفّـَي سنة 

 مؤلــفــاتــه

اهُ اْلَمَواِهب القدسية )التحفة القدسية في الفرائض: 1-  (.25نظم ابن الهائم َسمَّ

ا َجامع المختصرات فِي اْلِفْقه، َوَكذَا فِي )ُمْختَصر فِي اْلِفْقه( حذا فِيِه َحذْو مجمع اْلبَْحرين فِي تضمين خًلف اْلمذَاهب مَ 2-

 (.26عدا أَْحمد)

 (.28ى شرح العقائد( للتفتازانّي)(، وله )حواش عل27الجمل في المنطق، و)منطق التهذيب( للتفتازانّي)3-

رساله في التعريف والتنكير )مخطوطة بنسخة فريدة غير ُمحققة موجودٌة لدي(، حصلُت عليها من المكتبة األزهرية في 4-

 ( .2665القاهرة بمصر، تحت رقم )

 (. 29شرح اْلبَْهَجة الوردية )5-

 (.31َجلد أَو اثْنَْيِن)(: للقزوينّي في الفروع، فقه، ُمِزجا فِي مُ 30شرح الحاوي)6-

 (. 32: اِلبن ِهَشام فِي نَْحو عشَرة كراريس دمج فِيِه اْلَمتْن)عرابشرح قواعد اإل7-

 (.33عنوان اْلعَطاء َواْلفَتْح فِي شرح عقيدة ابن دَقِيق اْلِعيد ابى اْلفَتْح)8-

 (. 34لقطة العجًلن: نظم للزركشّي )9-

انّي، و)الورقات( في أصول الفقه، إِلَمام اْلَحَرَمْيِن، و)شذور الذهب( في مختصرات: )منطق التَّْهِذيب( للتفتاز10-

 (.35النحو)

 (. 36منحة اْلَواِهب النعم َوالقَاِسم فِي تَْلِخيص ِرَسالَة اأْلُْستَاذ اْلقشيِرّي ابي اْلقَاِسم)11-

 (.37في القراءات)12-

 (، كتب أبياتا فِي َمَوانِع النَِّكاح وقصيدة فِي ختم البَُخاِرّي من أبياتها: 38ديوان شعر)13-

 دموعي قد نمت بسر غرامي      وباح بوجدي للوشاة سقامي

 فأضحى َحِديثي بالصبابة ُمْسنداا    ومرسل دمعي من جفوني دامي
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 وفــاتـــه

يِن أبو إسحق إْبَراِهيم بن ُمـَحمَّ  ـد بن أبي بكر بن علي بن َمْسعُود المعروف بابن أبي شريف المقدسّي ظّل بُْرَهاُن الدِّ

المصرّي الشافعّي مرجع الخاص والعام يُعلّم، ويصنِّف، حتى توفاه هللا تعالى بالقاهرة يَْوم اْلُجُمعَة ثاني شهر اْلمحرم سنة 

مائة وألف للميًلد، َوصلى َعلَْيِه اْلَخِليفَة )المتََوكل ثًََلث َوعْشرين َوتِْسعِمائَة للهجرة المباركة، الموافق للسابع عشرة وخمس

على هللا( العباسي َصاحب مصر عقب َصًَلة اْلُجُمعَة َودفن بتربته الَّتِى أعدَها فِي ساباط، بالقرب من ضريح الشافعّي 

 (.39)رضي هللا تعالى عنه()

 

 القسم الثاني

 الــــــنـــّص الــُمحــقَّق  

مةُ   (40الِكتاِب <)> ُمقّدِ

ـد عبد)عرابعن قواعد اإل عراب)اإل  مة، ِسيبََوْيه زمانه، َجَمال الديِن أبي ُمـحـمَّ ( هللا 41(، تأليف اإلمام العًلَّ

( )تغّمده هللا تعالى بغفرانه، وأسكنَه بحبوحة ِجنانه(، بعثني على تعليقها 43( يوُسف بن أحمـد بن هشام األنصاري)42بن)

م معانيها ِمَمن يُعانيها، و هللاَ تعالى أسأل أْن ال يخيَب أملي، وأْن يسدد قولي وعَملي.إيثار النفع لمن يقص  د تفهُّ

 ( الُمـصنِّـف رحمه هللا تعالى:44)قال() 

مةُ الُمـصنِّـف <)  (45> ُمقـّدِ

ِحيِم )  حمِن الرَّ  (46)بِسِم هللا الرَّ

ُم إذا كان في حديثٍ ) ا بعدُ(: كلمةٌ يأتي بها المتكلِّ  و أراد االنتقاَل إلى غيره، و)أما( بمعنى: مهما يكن من شيء. أمَّ

)َوبَْعدُ(: ظرٌف، المشهور بناؤه على الضم، وُروي تنوينه مرفوعاا ومنصوباا، والفتح بًل تنوين على تقدير لفظ  

َمْهَما َيُكْن ِمْن (، فمعنى كًلم الشيخ: 48(  فيتعين األخير)47المضاف إليه، وأما حيث ذكر المضاف إليه كما في الكتاب)

 َشْيٍء يُقاُل بَْعدَ.

)حمد هللا حقَّ حمده( أي: الثناء عليه بما هو أهله؛ إذْ الحمد هو: الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلَق بالنعمة 

 أو بغيرها.

ا سواٌء كان باللسان أو بالجنان أو باألر كان، فمورد الحمد ال يكون والشكر فعل ينبُئ عن تعظيم الُمنِعم؛ لكونه منعما

إال باللسان، ومتعلقه يكون النعمة وغيرها، ومتعلق الشكر ال يكون إال النعمة، ومورده يكون اللسان وغيره، فالحمد أعمُّ من 

 الشكر باعتبار المتعلَّق، وأخصُّ باعتبار المورد، والشكر بالعكس.

ِ )( )50( في صحيحه من رواية أبي هريرة)49وقد روى ابن حبّان) (: " صلى هللا عليه وسلم( قال: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

(، والمعنى أنه 52(، ومعنى ذي بال: ذو حال يهتّم به، واألْجذَم: األقطع)51ُكلُّ أَْمٍر ِذي بَاٍل الَ يْبدَأُ فِيِه بِالَحْمد هللِ فَهَو أَْجذَم")

.مقطوع البركة؛ فلذلك بدأ الُمـصنِّـف بحمد هللا ُسْبَحانَهُ على وجه بليغ يتضم  ن جميع المحامد إجماالا

ولما كان سيدُ األولين واآلخرين وحبيب رّب العالمين هو الواسطة بين هللا تعالى وبين أمته، فكلُّ نعمٍة ظاهرٍة 

وباطنٍة عاجلٍة وآجلٍة إنما اتصلت إليهم بواسطة الدخول في دعوته، وكان من جملتها على الُمـصنِّـف تأهيله لهذا التأليف، 

عليه مقرونة بالسًلم ليقوم بشيء من واجب شكره فقال: )والصًلةُ والسًلُم على سيِدنَا وَعبدُهُ( وفيه من أنواع  آتى بالصًلة

ـد وآله ِمن بعده( وإنما أتى بهما عقب الثناء على هللا؛ تأسياا بما وقع في كتاب هللا في مواطَن 53البديع المطابقة) (، )ُمـحمَّ

 (.صلى هللا عليه وسلمباسم نبيه ) كثيرةٍ من قرن اسمه ُسْبَحانَهُ 

(: الصًلة من هللا رحمة مقرونة بتعظيم، 56( وغيره)55( األزهري)54والصًلةُ: في اللغة هي الدعاء بخير، وقال)

( وصفه 57( بالعبودية؛ ألنَّ هللا ُسْبَحانَهُ)صلى هللا عليه وسلمومن المًلئكة استغفار، ومن اآلدميين تضرع ودعاء، ووصفه )

()بها في أشرف المواطن فقال: )ُسْبَحاَن الَّ  (، فليس للمؤمن 59(، وقال: )فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى()58ِذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيًلا

 صفة أشرف من العبودية.

ـد: َعلَم منقوٌل من اسم و/ مفعول المضعّف، ُسّمي به نبينا باإللهام من هللا تعالى؛ تفاؤالا بأنه يكثر حمد 1(/60)]وُمـحمَّ

ه الحميدة، كما ُروَي في السير: )أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سّماه في سابع والدته: ِلم سّميَت ابنك الخلق له لكثرة خصال
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ـداا ؟ وليس من اسماء آبائك وال قومك، قال: رجوُت أن تحمد في السماء واألرض، وقد حقق هللا رجاءه كما سبق في  ُمـحمَّ

 (.61علمه()

ِلِب ابنّي عبد مناف. –( 62كما قال الشافعي) –َوآِل النبي: ُهْم   ُمْؤِمنُو بَنِي َهاِشٍم واْلُمطَّ

ا بَْعدُ.  )فهذه(: جواب قوله: أمَّ

 (.63( جمع قاعدة وهي قضية ُكليّة يُعرف منها أحكام جزيئاتها)عراب)فوائد جليلة في قواعد اإل

ظم الطريق من الجدد وهي األرض )تقتفي بمتأملها جادة الصواب(، يُـقال: قفوُت فًلناا إذا اتبعت إثره، والجادة: مع

 (، يُـقال: أجد الطريق صار جدداا أي صلبت أرضه؛ لكثرة وطئ األرجل.64الصلبة)

والمعنى أنَّ هذه الفوائد إذا استعمل ُمتفِهُمها ما يستفيده منها على ما هو الوجه في استعماله، كانت سالكة به إلى 

 (.65أثره)[ظ/ 1شد إلى المقصود الذي ال يِضل من يتبعه ما دام مقتفياا/الصواب طريقة الجادة، نّزلها منزلة الدليل المر

 ( كثيٍر من األبواب( بإضافة نكت.66)وتطلعه في األمد( أي: الزمن )القصير على نكِت)

() غةٌ (، هو َمثل سائر يُـقال طبَّ فًلٌن فًلناا، أي: عالج جسمه من الداء، وحّب ل67)عملتُها عمل: َمْن َطبَّ ِلَمْن َحبَّ

، والمقصود 68في أحّب، يُـقال: َحبَّهُ يَِحبُّهُ بِاْلَكْسِر في المضارع) (، آثروها في هذا المثل على اللغة المشهورة لموازنة َطبَّ

تشبيه بذل النصح في الفوائد المذكورة ببذل نصح طبيب يعالج جسم حبيبه من داٍء يخشى منه تلف ُمهجته، وناهيك بما يبذله 

 .من النصح في ذلك

( عن قواعد النحو، واألول من قولهم: أعرب 69( أي: الكشف والبيان)عرابعن قواعد اإل عراب)وسميتُها بــ: اإل

 (.70الرجل عن حاجته إذا بيّنها وكشفها، ومنه الحديث: "َواأْلَيُِّم تُْعِرُب َعْن نَْفِسَها")

خلق قدرة الطاعة وتسهيل سبيل الخير، وهو عكس  )وِمن هللا استمدُ( أي: اطلُب، )التوفيق( مدداا أو عوناا، والتوفيق

(، )والهداية( أي: الداللة )إلى أقوم طريق(، والهداية ضد الغواية، والهادي من اسمائه تعالى وهو الذي بصر 71الخذالن)

 عباده طريق معرفته حتى أقّروا بربوبيته.

ُ َعلَى )بمنّه وكرمه( أي: إنعامه وُجوده، والماّن الُمنِعم من غير وجوب ع ليه، ومنه قَْوله تَعَالَى: )لَقَدْ َمنَّ َّللاَّ

 (.73(اآلية، وقيل: الماّن الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال)72اْلُمْؤِمنِيَن()

 و/ القواعد يعني المعاني المقصودة منها، )في أربعة أبواب:2)وتنحصر( أي/

أربع مسائل( والمراد باألقسام الجزيئات ال وفيه ( األول: في( شرح )الجملة( وذكر اقسامها )وأحكامها74الباب)

 األجزاء:

 )المسألة األولى في شرحها(

ا و( يُسمى )جملة ويعني( معشر النحاة )بالمفيد:  ويتبع ذلك ذكر أقسامها وأحكامها، )اعلم أنًّ اللفظ المفيد يسمى كًلما

 ما( أي لفٍظ دلَّ على معنى )يُحسن السكوت عليه(.

 (.75ة أعم من الكًلم( فليسا بمترادفين خًلفاا لقائله)واعلْم: )و أنَّ الجمل

َمْخَشِرّي)77(، وهو ظاهر كًلم)76قال الُمـصنِّـف في الُمـغني) (: فَإِنَّهُ بعد أَن فرغ من حد اْلَكًَلم قال: 78( الزَّ

 ويسمى جملة، انتهى.

باسم األعّم، أال ترى أنه يصدق أن قـــْلـُت: ال يلزم من تسميته الكًلم جملة ترادفهما عنده لجواز تسمية األخّص 

)2( /79)]يُسمى ( ما صدق 80ظ/ اإلنسان حيواناا وال يلزم منه ترادف لفظّي اإلنسان والحيوان؛ لصدق اسم األعم على كّلِ

َواب أَنََّها أَعم ِمْنهُ إِذْ َشرطه اإلفادة.81عليه األخّص دون عكس، وقوله في الُمـغني) ا: َوالصَّ  ( أيضا

 مران: بخالفها فيه أ

ة )82أحدهما: مقتضاه أّن القول بترادفها خطأ وفيه نظر ال يخفى؛ ألنَّ قَُصاَراهُ) ( فيه، وأما 83( اصطًلح، فًل ُمَشاحَّ

(، لقائل أْن يقول: بل 84ما ذكره مستند للتخطئة فًل يصلح دليًلا في حقهم؛ ألنَّهم ال يشترطون اإلفادة في الكًلم الثاني دونها)

ا من وجه، فوجه عمومه ما ذكره ووجه عموم الكًلم أنه قد يكون جمًلا كثيرة ال يسمى  الصواب أّن بينهما ا وخصوصا عموما

 مجموعها جملة ووجه اجتماعها في الصدق ظاهر، فتأمله.
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( في شرح 85وممن صرح بما ذكرته من أنَّ الكًلَم قد يكون جمًلا كثيرةا وال يسمى مجموعها جملة، القرافي) 

( 87أتى بعبارة تقتضي أن الكًلم عند النحاة أعّم من الجملة مطلقاا وهو غير صواب، فالقائل) (، لكنه86المحصول)

)4بترادفهما حدُّ أحدهما عنده حدّ لآلخر، وغيره يحتاج/ ( على انفراده، ويعسر حدها تحقيقها من حيث 89( كل)88و/ إلى حدِّ

، ال يصلح حداا كما ال يصلح في حد الحيوان أنه أعّم من هي على شرائط الحدود، وقول الُمصنف: أن الجملة أعّم من الكًلم

 االنسان لصدقه على الجسم إذا تقرر ذلك.

( خبر )وال ينعكس( أي وليس 90وقلنا بأن الجملة أعّم، )فكل كًلم جملة(؛ ألنَّه ال يخلو من فعل وفاعل أو مبتدأ و)

ا؛ ألنَّ شرطه االفادة بخًلفها، )أال ترى أنَّ  نحو: إْن قام زيد من قولك: إْن قام زيدٌ قام عمرو( يعني جملة كّل جملة كًلما

ا ألنه ال( يفيد معنى )يحسن السكوت عليه وكذا( أي:  الشرط، )يسمى جملة( الشتماله على الفعل والفاعل، )وال يُسّمى كًلما

مثاله المتقدم وكذلك ( في جملة الشرط )القول في جملة الجواب( أي جوابه وهي نحو قولك: قام عمرو، من 91وكالقول)

ا لعدم افادتها، فتأمله.  جملة الصلة كـ)أكرمته( من قولك: جاء الذي أكرمته، فًل تُسّمى هذه الجملة كًلما

َمْخَشِرّي والفارسي) ( قسَّماها إلى قسمّي 92)واعلم(: أنّه قد أُختِلف في تقسيم الجملة على طرق ثًلثة، فالزَّ

( إلى الثًلثة 95)-كغيره–ظ/، والُمـصنِّـف في الُمـغني 4(، وشرطية وظرفية/94<)( >وهما: األسمية والفعلية93الكتاب)

األُول، واألكثرون إلى قسمّي الكتاب، وردَّوا إليهما الشرطية والظرفية وهو الراجح؛ فلذلك اقتصر الُمـصنِّـف عليه فقال: 

(، أي: 97مؤول نحو: )َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم()( صريح )كـ: زيد قائم(، أو 96)ثم الجملة تسمى اسمية إْن بدأت باسم(، أي)

( به معتمٍد على نفي أو استفهام نحو: أقائم الزيدان، وما قائم 100( رافعٍ لمكتٍف)99(، أو بوصٍف)98)]خيٌر لكم[وصوُمكم 

 (، أو باسم فعٍل كــ: 101الزيدان)

 (...102َهْيَهاَت العَِقيُق )

 (.104( ستة وثًلثين لغة مذكورة في المطوالت)103هيهات بمعنى: بَعدُ، وذكر فيه الصنعاني)

( غير عامل كــ )هل(، لم يغير 105واعلم: أنه إذا دخل على الجملة حرف سواء كان عامًل كـــ )أنَّ و ما(، أم)

(، )و( 106، أو غيّرهما معاا، أو لم يغيّر واحداا منهما)عرابدون المعنى، أو المعنى دون اإل عرابتسميتها، سواء غيّر اإل

ا(، ولم يمثل للرابع، ومثالهمث : ل األول بقولك: )إنَّ زيداا قائٌم، و( الثاني بقولك: )هل زيدٌ قائٌم؟ و( الثالث بقولك: )ما زيدٌ قائما

 لزيدٌ قائٌم، أي بًلم االبتداء.

ا، وسواء كان متصرفاا أم ج ا )و( والجملة تسمى )فعلية إْن بدأت بفعل( سواء كان ماضياا أم مضارعاا أم أمرا امداا، تاما

ا/ ا، مبينا للفاعل أم للمفعول، مصدرا ا لفظاا، ملفوظاا به أم غير ملفوظ به )كــ: قام زيد( و)يضرب 5أم ناقصا و/ معنىا أم مصدرا

ُ أَ 109(، )أَْسِمْع بِِهْم()108( )بِئَْس الشََّراُب()107عمرو(، و)اضرْب(، أم لم يكن كذلك نحو: )نِْعَم اْلعَْبدُ() ْن (، )فَعََسى َّللاَّ

ا()110يَأْتَِي بِاْلفَتْحِ() (، وما أشبهه من األفعال الناقصة، 111(، وما اشبهها مما ال يتصرف، ونحو: )َوَكاَن َربَُّك قَِديرا

اُصوَن()112ونحو) (، مّما هو غير مصدر لفظاا، 114(، مما بني للمفعول، ونحو: )فَفَِريقاا َكذَّْبتُْم()113(: )قُتَِل اْلَخرَّ

لفعلية ال يغير تسميتها كما تقدم )و( ذلك نحو: )هل قام زيد ونحو: زيدا ضربته و يا عبد هللا( مما والحرف في أول الجملة ا

( )ضربت زيدا ضربته و(، 115الفعل فيه غير ملفوظ به، وتسمية كّل من المثالين جملة فعلية؛ )ألن التقدير( في األولى)

ف الُمـصنِّـف الفعل ية بالفعل والمرفوع به لكان أولى؛ إذ في تعريفه خفاء وإيهام أنَّ وفي الثاني )ادعوا عبد هللا(، ولو عرَّ

نحو: )قاما الزيدان( منها وليس المجموع بفعلية على اللغة المشهورة، بل اسمية قُدم خبرها، إال أْن يُعرب )الزيدان( بدالا من 

لضمير راجعاا الى الزيدان وهو متأخر لفظاا و الضمير، أقوُل هذا إْن تقدم ما يعود عليه الضمير لفظاا، فإن لم يتقدم فيكون ا

 (: والمرفوع به يشمل الفاعل ونائبه واالسم من بابّي كان وكاد.116رتبةا وهو شاذ خارج عن القياس، وقولنا)

 ظ/ أو فعلية.5(: الُمخبر بها عن مبتدأ، اسمية كانت/117وتنقسم الجملة إلى صغرى وكبرى، فـالُصغرى هي)

التي خبرها جملة كــ)زيد قام أبوه(، فــ زيد: مبتدأ، وجملة )قام أبوه( خبره، فـتسمى جملة )قام أبوه( : هي األسمية والكبرى 

صغرى االسمية باعتبار االسمية التي هي جزءها، وجملة )زيد قام أبوه( كبرى باعتبار الصغرى، وكذلك )زيد أبوه قائم(، 

زيد أبوه غًلمه منطلق، فــ)زيد( مبتدأ( أول )وأبوه( مبتدأ ثاٍن،  )و( تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين كما )إذا قيل:

و)غًلمه( مبتدأ ثالث، و)منطلق( خبر الثالث(، وهو وُغًلُمه )والثالث وخبره خبر الثاني(، وهو أبوه )والثاني خبره خبر 

لة صغرى( ال غير، وجملة األول(، وهو زيد )ويُسّمى المجموع جملة كبرى( ال غير، )و( تسمى جملة )غًلمه منطلق( جم

( غًلمه( منطلق صغرى 118)أبوه غًلمه منطلق( جملة كبرى بالنسبة إلى( جملة )غًلمه منطلق(، و( تُسّمى )جملة )أبوه)

 بالنسبة إلى )زيد( أبوه غًلمه منطلق( المجموع. 
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ُ())ومثله( في كون الجملة فيه صغرى وكبرى باعتبارين قوله ُسْبَحانَهُ وتعالى: )لَِكنَّا  (، إذ )أصله لكن أنا، وإال 119ُهَو َّللاَّ

و/ بدل منه أو عطف بيان، بل قدر ضمير الشأن فــ 6لقيل لكنه( ففيه ثًلث مبتدآت إذا لم يقدر هو ضمير هللا ولفظ الجًللة/

( خبر 120خبره))أنا( مبتدأ و)هو( مبتدأ ثان، و)هللا( مبتدأ ثالث و)ربي( خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني و

األول، فيسمى المجموع جملة كبرى، و)هللا ربي( جملة صغرى، و)هو هللا ربي( جملة كبرى بالنسبة إلى )هللا ربي( 

 وصغرى بالنسبة إلى المجموع.

ا كــ)قام زيد( و)عمرو  وقد تكون الجملة ال صغرى وال كبرى كأن تكون فعلية أو اسمية مفردة الخبر لفظاا أو تقديرا

)في الدار( أو )عندك( إذا قدرت التعلق بـ)مستقر( ال بـ)استقر(، وإنما قال الُمـصنِّـف صغرى وكبرى موافقةا للنحاة  قائم( أو

 وإنما الوجه استعمال فعلّي: أفعل بأل أو باإلضافة.

فعوالا وأن وقد يحتمل الكًلم الكبرى وغيرها كما في نحو )أنا آتيك به(، إذ يحتمل أن يكون )آتيك( فعًلا مضارعاا وم

ا( إذ  يكون اسم فاعل ومضافاا إليه، و في نحو )زيد في الدار( إذ يحتمل تقدير )استقر( وتقدير )مستقر(، ونحو )إنما أنت سيرا

 يحتمل تقدير )تسير( وتقدير )سائر(، فالجملة مع تقدير الفعل كبرى، ومع تقدير اسم الفاعل صغرى.

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

ه(، تحقيق: فهيم شلتوت، مركز البحث العلمّي وإحياء التراث  85إتحاف الورى بأخبار أم القرى: عمر بن فهد )ت 

 ه.1404، 1اإلسًلمّي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ط:

 م.1912، 1الهًلل، الفّجالة، مصر، ط:م(، مطبعة دار 1914آداب اللغة = تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان )ت 

د بن السرّي بن سهل النحوّي المعروف بابن السراج )ت  هـ(، تحقيق: عبد الحسين 316األصول في النحو: أبو بكر ُمحمَّ

 م.1982، 2الفتلّي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، ط:

د بن علّي بن فارس، الزرك ، 15هـ(، دار العلم للمًليين، ط:1396لّي الدمشقّي )ت األعًلم: خير الدين بن َمحـُمود بن ُمحمَّ

 م.2002

، 1هـ(، المكتبة العنصرية، بيروت، ط:646إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبو الحسن علّي بن يوسف القفطّي )ت 

 هـ.1424

د بن عبد الرحمن العلي مّي الحنبلي، أبو اليمن، مجير الدين )ت األنس الجليل بتأريخ القدس والخليل: عبد الرحمن بن ُمحمَّ

 هـ(، تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة، مكتبة دنديس، عمان، )د. ت(.928

 م.1988ه/1408، 1األنساب: أبو سعد السمعانّي، تقديم وتعليق: عبد هللا عمر البارودّي، دار الجنان، ط:

د بن د بن عبد هللا الشوكانّي اليمنّي )ت  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: ُمحمَّ هـ(، دار 1250علّي بن ُمحمَّ

 المعرفة، بيروت، )د. ت(.

د أبو 911بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن بن أبي بكر، جًلل الدين السيوطّي )ت  هـ(، تحقيق: ُمحمَّ

 م.1984، 2الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، ط:

بيدّي  د بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزَّ د بن ُمحمَّ تاج العروس من جواهر القاموس: ُمحمَّ

 هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )د. ت(.1205)ت

د بن أحَمد بن عث مان بن قَاْيماز الذهبّي )ت تأريخ اإلسًلم َوَوفيات المشاهير َواألعًلم: شمس الدين أبو عبد هللا ُمحمَّ

 م. 2003، 1هـ(، تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسًلمّي، ط: 748

 م.1938ه/1357، 1تأريخ جبل نابلس والبلقاء: إحسان نمر، مطبعة ابن زيدون، دمشق، سوريا، ط:

د الغزالّي  د بن ُمحمَّ هـ(، ضبطه وصححه: أحَمد شمس 505الطوسّي )ت التبر المسبوك في نصيحة الملوك: أبو حامد ُمحمَّ

 م.1988هـ/1409، 1الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:

د بن أحَمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبّي )ت  هـ(، دار الكتب العلمية بيروت، 748تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد هللا ُمحمَّ

 م.1998هـ/1419، 1لبنان، ط:

د بن أحَمد بن حجر العسقًلنّي )ت تهذيب التهذ هـ(، مطبعة دائرة المعارف 852يب: أبو الفضل أحَمد بن علّي بن ُمحمَّ

 هـ.1326، 1النظامية، الهند، ط:

د  تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي ُمحمَّ

، 1هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط:742 القضاعّي الكلبّي المزّي )ت

 م. 1980ه/1400
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د بن أحَمد بن األزهرّي الهروّي، أبو منصور )ت  د عوض مرعب، دار إحياء 370تهذيب اللغة: ُمحمَّ هـ(، تحقيق: ُمحمَّ

 م.2001، 1التراث العربّي، بيروت، ط:

د عبد الرحمن ب د بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازّي ابن أبي حاتم )ت الجرح والتعديل: أبو ُمحمَّ ن ُمحمَّ

هـ(، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد الدكن، الهند دار إحياء التراث العربّي، بيروت، 327

 م.1952هـ 1271، 1ط:

الظاهرّي الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين حوادث الدهور في مدى األيام والشهور: يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا 

د كمال الدين عز الدين، عالم الكتب، ط:874)ت   م.1990هـ/  1410، 1هـ(، تحقيق: ُمحمَّ

د بن إبراهيم بن يوسف الحلبي)ت  هـ(، تحقيق 971در الحبب في تاريخ أعيان حلب: ابن الحنبلي، رضي الدين ُمحمَّ

 م.1972يحيى زكريا عبّارة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ودراسة: َمحـُمود حمد الفاخورّي، و

د بن أحَمد بن حجر العسقًلنّي )ت  هـ(، تحقيق 852الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أبو الفضل أحَمد بن علّي بن ُمحمَّ

د عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد، الهن ، 2د، ط:ومراقبة: ُمحمَّ

 م.1972هـ/1392

د بن ابي بكر الشلّّي اليمنّي )ت  ه(، تحقيق: ابراهيم 1093السناء الباهر بتكميل النور السافر في اخبار القرن العاشر: ُمحمَّ

 م.2004ه/ 1425، 1بن أحَمد المقحفّي، مكتبة االرشاد، صنعة، اليمن، ط:

د  هـ(، تحقيق: مجموعة من 748بن أحَمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبّي )ت سير أعًلم النبًلء: شمس الدين أبو عبد هللا ُمحمَّ

 م.1985هـ/1405، 3المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط:

د ابن العماد العَكرّي الحنبلي، أبو الفًلح )ت  هـ(، 1089شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحَمد بن ُمحمَّ

، 1حـُمود األرناؤوط، خّرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط:تحقيق: مَ 

 م.1986هـ/1406

د بن أحَمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحّي المعروف بابن النجار الحنبلّي )ت  شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء ُمحمَّ

د الزحيلّي ونزي972  م.1997هـ/1418، 2ه حماد، مكتبة العبيكان، ط:هـ(، تحقيق: ُمحمَّ

د  د بن أبي بكر بن عثمان بن ُمحمَّ د بن عبد الرحمن بن ُمحمَّ الضوء الًلمع ألهل القرن التاسع: شمس الدين أبو الخير ُمحمَّ

 هـ(، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، )د. ت(.902السخاوّي )ت 

 م.1976يق: َمحـُمود الطناحّي وعبدالفتّاح الحلو، دار إحياء الكتب العربيّة، القاهرة، طبقات الّشافعية الكبرى، للّسبكي، تحق

هـ(، تحقيق: أحَمد عمر 774طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشّي البصرّي ثم الدمشقّي )ت 

د عزب، مكتبة الثقافة الدينية،  د زينهم ُمحمَّ  م. 1993هـ/  1413هاشم، وُمحمَّ

د عمر، مكتبة 911طبقات المفسرين العشرين: عبد الرحمن بن أبي بكر، جًلل الدين السيوطّي )ت  هـ(، تحقيق: علّي ُمحمَّ

 ه.1396، 1وهبة، القاهرة، ط:

 الطراز ألسرار البًلغة وعلوم حقائق اإلعجاز: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسينّي العلوّي الملقب بالمؤيد باّللَّ 

 هـ.1423، 1هـ(، المكتبة العنصرية، بيروت، ط:745)ت 

هـ(، تحقيق وتعليق: حسن حبشّي، وإيزيس زكا 885عنوان الزمان بتراجم الشيوخ واألقران: إبراهيم بن حسن البقاعّي )ت 

 ه.1422، 1قرياقص، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ط:

د الفوائد البهية في تراجم الحنفية: أبو ال د عبد الحي اللكنوّي الهندّي، تصحيح وتعليق بعض الزوائد عليه: ُمحمَّ حسنات ُمحمَّ

 هـ.1324، 1بدر الدين أبو فراس النعسانّي، طبع بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر، ط:

د  هـ(، تحقيق: عبد180الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثّي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )ت  السًلم ُمحمَّ

 م.1988هـ/1408، 3هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد هللا كاتب حلبّي القسطنطينّي المشهور باسم حاجي خليفة أو 

العربي، ودار العلوم هـ(، مكتبة المثنى، بغداد، وصورتها: دار إحياء التراث 1067الحاج خليفة )ت 

 م.1941الحديثة، ودار الكتب العلمية، 

المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسينّي القريمّي الكفوي، أبو البقاء الحنفّي )ت الكليات = معجم في 

د المصرّي، مؤسسة الرسالة، بيروت، )د. ت(.1094  هـ(، تحقيق: عدنان درويش، ُمحمَّ

د الغزّي )ت الكواكب  د بن ُمحمَّ هـ(، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب 1061السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين ُمحمَّ

 م.1997هـ/1418، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط:
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د بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيب د بن ُمحمَّ انّي الجزري، اللباب في تهذيب األنساب: أبو الحسن علّي بن أبي الكرم ُمحمَّ

 ، )د. ت(.هـ(، دار صادر، بيروت630عز الدين ابن األثير )ت 

د بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصارّي الرويفعى اإلفريقى )ت  هـ(، دار 711لسان العرب: ُمحمَّ

 هـ.1414، 3صادر، بيروت، ط:

د ب هـ(، تحقيق: دائرة المعرف 852ن أحَمد بن حجر العسقًلنّي )ت لسان الميزان: أبو الفضل أحَمد بن علّي بن ُمحمَّ

 م.1971هـ/1390، 2النظامية، الهند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت، لبنان، ط:

د بن إبراهيم الميدانّي النيسابورّي )ت  د محيى الدين عبد 518مجمع األمثال: أبو الفضل أحَمد بن ُمحمَّ هـ(، تحقيق: ُمحمَّ

 ر المعرفة، بيروت، لبنان، )د. ت(.الحميد، دا

د بن عبد القادر بن علّي الفاسّي )ت بعد  هـ(، دار الكتب 1132مستعذب اإلخبار بأطيب األخبار: أبو مدين بن أحَمد بن ُمحمَّ

 م.2004هـ/1425، 1العلمية، بيروت، ط:

 ه.1344، 1معجم المصنفين: َمحـُمود حسن التونكّي، مطبعة حيدر آباد الهند، ط:

د فؤاد عبد الباقي، دار الشعب، القاهرة، )د. ت(.  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: ُمحمَّ

 م.1957ه/1377معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، مطبعة الترقي، دمشق، 

د سالم محيسن، دار الجيل، ط:  م.1992ه/ 1412، 1معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ: ُمحمَّ

د، جمال الدين، ابن هشام )ت مغني اللبيب عن كتب األع اريب: عبد هللا بن يوسف بن أحَمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو ُمحمَّ

د علّي حمد هللا، دار الفكر، دمشق، ط:761  م.1985، 6هـ(، تحقيق: مازن المبارك وُمحمَّ

د تقي النقوي، منشورات قائن، ط:  (.، )د. ت1مفتاح السعادة في شرح نهج البًلغة: السيد ُمحمَّ

 ، )د. ت(.1ه(، دار صادر، بيروت، ط:538المفصل في العربية: ابو القاسم الزمخشرّي )ت 

د بن أحَمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبّي )ت  هـ(، تحقيق: 748ميزان االعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبد هللا ُمحمَّ

د البجاوّي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت  م.1963هـ/1382، 1، لبنان، ط:علّي ُمحمَّ

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهرّي الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين 

 هـ(، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر، )د. ت(.874)ت 

 م.1959ه(، تحقيق: ابراهيم السامرائّي، المعارف، بغداد، 577ت نزهة األلباء في طبقات االدباء: ابو البركات االنبارّي )

هـ(، تحقيق: فيليب حتي، المكتبة 911نظم العقيان في أعيان األعيان: عبد الرحمن بن أبي بكر، جًلل الدين السيوطّي )ت 

 ، )د. ت(.العلمية، بيروت

هـ(، تحقيق: عادل أحَمد عبد الموجود، 684)ت  نفائس األصول في شرح المحصول: شهاب الدين أحَمد بن إدريس القرافيّ 

د معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط:  م.1995هـ/1،1416وعلّي ُمحمَّ

د أمين بن مير سليم البابانّي البغدادّي )ت  هـ(، طبع 1399هـدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن ُمحمَّ

 م.1975طبعتهـا البهـية، استانبول، بعناية وكالة المعارف الجليلة في م

ه(، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، وعبدالسًلم هارون، 911همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جًلل الدين السيوطّي )ت 

 م.1975ه/1394دار البحوث العلمية، الكويت 

د ب هـ(، 681ن إبراهيم ابن خلكان اإلربلّي )ت وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحَمد بن ُمحمَّ

 م.1994، 2تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط:
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(1)

، معجم المصنفين 1/102، الكواكب السائرة 1/396، عنوان الزمان للبقاعي 1/134، الضوء الًلمع 15ترجمة رقم  1/26يُنَظر: البدر الطالع  

 .26، نظم العقيان 4/419
(2)

 .13الترجمة رقم  1/61دُّر الَحبب في تأريخ أعيان حلب  
(3)

 .1/25 ، وهدية العارفين159 – 155يُنَظر: السناء الباهر  

(
4
 .501/ 30تاج العروس  اْنتَضى السَّْيَف انتضاء: أخرجه من غمده. (
(5)

 .1/88يُنَظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة  
( يُنَظر6)

 .1/66، واألعًلم 26، ونظم العقيان 1/134الضوء الًلمع : 
(7 )

 .8/118، وشذرات الذهب 1/102الكواكب السائرة يُنَظر: 
(8)

 .2/30فاظ القرآن يُنَظر: معجم ح 

(
9)

 .7/281، واألعًلم 8/29، وشذرات الذهب 2/706يُنَظر: األنس الجليل  
(10)

 .1/18يُنَظر: طبقات المفسرين للداوودي  
(11)

 .2/378األنس الجليل بتأريخ القدس والخليل  
(12)

 .2/378األنس الجليل  
(13)

 .1/134الًلمع ، الضوء  8/29، وشذرات الذهب 2/706يُنَظر: األنس الجليل  
(14)

ة قرية الدير هي إحدى القرى التابعة لمركز اسنا في محافظة األقصر في جمهورية مصر العربية. يُنَظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديث 

 .3/52، وخطط الشام 1/8
(15)

القدس جنوباا، تعد هذه السلسلة امتداداا طبيعياا جبال نابلس هي سلسلة من المرتفعات تمتد من جبال الجليل وجبل الكرمل شماالا وحتى جبال  

 .1/23لسلسلة الجبال الساحلية في بًلد الشام، الممتدة من أنطاكية في أقصى شمال غرب سورية. يُنَظر: تأريخ جبل نابلس والبلقاء
(16)

 .3/87، واألعًلم 115، ونظم العقيان 3/249، والضوء الًلمع 78يُنَظر: الفوائد البهية  
(17)

 .7/84، والضوء الًلمع 2/120، والبدر الطالع 137، ونظم العقيان 2/79نَظر: طبقات المفسرين يُ  
(18)

 .6/58، واألعًلم 7/162، والضوء الًلمع 2/146يُنَظر: البدر الطالع  
(19)

 نسبة إلى"آق سراي". 177ويقال بالسين، وهو في مخطوطة نظم العقيان " األقسرائي" ،  
(20)

 .10/241الضوء الًلمع  
(21)

 .8/168، واألعًلم 177، ونظم العقيان 10/240يُنَظر: الضوء الًلمع  
(22 )

 .3/194، واألعًلم 3/312، والضوء الًلمع 3/573يُنَظر: حوادث الدهور 
(23)

 .130نظم العقيان في أعيان األعيان  
(24)

 .2/225والكواكب السائرة ، 2/1315، وكشف الظنون 1/1012يُنَظر: دُّر الَحبب في تأريخ أعيان حلب  
(25)

 .1/134الضوء الًلمع  
(26)

 .1/134الضوء الًلمع  

ين: من أئمة العربية والبيان والمنطق، ُوِلـدَ بتفتازان سنة 27) هـ، كانت في لسانه لكنة، له  712( مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني، سعد الدِّ

هـ ودفن في سرخس.  793اصد الطالبين( و)إرشاد الهادي( في النحو، تُـوفّـَي بسمرقند سنة )تهذيب المنطق( و)المطول( في البًلغة، و)شرح مق

 .3/235، وآداب اللغة 4/350، والدُرر الكامنة 1/165، ومفتاح السعادة 391يُنَظر: بغية الوعاة 
(28)

 .1/18المفسرين للداوودي يُنَظر: طبقات  
(29)

 . 25 /1، وهدية العارفين  1/134الضوء الًلمع  
(30)

كلمة )الحاوي( تفيد معنى أن الكتاب تضمن محتوى المذهب الشافعي، وهناك حاويان كبير وصغير، فالحاوي الكبير هو كتاب ألفه الماوردي  

ين   665المتوفى سنة وجمع فيه محتوى المذهب والحاوي الصغير كتاب مختصر ألفه عبد الغفار ابن عبد الكريم القزويني الشافعي الملقب بـنجم الدِّ

 .هـ
(31)

 .390/ 3إيضاح المكنون  
(32 )

 .81/ 1، و كشف الظنون 1/134الضوء الًلمع يُنَظر: 
(33)

 . 25/ 1، وهدية العارفين  1/134الضوء الًلمع  
(34)

 .1/18طبقات المفسرين للداوودي  
( يُنَظر35)

 .2/30: معجم حفاظ القرآن 
(36)

 .1/26يُنَظر: البدر الطالع  
(37)

 . 5/ 1نظم العقيان  يُنظر: 
(38)

، معجم المصنفين 1/26، البدر الطالع  1/134، الضوء الًلمع 8/108، شذرات الذهب 26، نظم العقيان  1/102الكواكب السائرة يُنَظر:  

 .4/419للتونكي 
(39)

 .1/26، والبدر الطالع 155، والسناء الباهر 8/118، وشذرات الذهب 2/30يُنَظر: معجم حفاظ القرآن  
(40)

 زيادةٌ يقتضيها السياق.ما بين المعقوفتين  
(41)

 في )ج( و)د(: عبيد. 
(42)

 في )د(: ابن. 
(43)

ـد(، والشهير بابن هشام االنصاري، له: ُمـغني اللبيب، و  قطر الندى، جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا االنصاري ويُكنى بــ )أبي ُمـحمَّ

 .2/68، بغية الوعاة 10/266هـ. يُنظر: النجوم الزاهرة  761سنة وشرح شذور الذهب وغيرها، تُوفَي 
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(44)

 اعتمدت في توثيق كًلم ابن هشام في كتابه )االعراب في قواعد االعراب( على تحقيق الدكتور علي فودة نيل، فاقتضى التنبيه.  

 (
45

 ما بين المعقوفتين زيادةٌ يقتضيها السياق.(
(46)

 الجملة سقَطــْت من )ج( و )د(.)بسم هللا الرحمن الرحيم(  
(47)

  ِ تْيَان بَها فِي اْلخطب والمكاتبات اْقتِدَاء بَرُسول َّللاَّ ، َواْلعَاِمل ِفيَها )أما( ِعْند () َهِذه اْلَكِلَمة يُْؤتى بَها لًلنتقال من أسلوب إِلَى آخر َويْستَحب اإْلِ

 .4/235الكتاب  ِسيبََوْيٍه لنيابتها َعن اْلِفْعل.
(48)

 )وأما حيث ذكر المضاف إليه كما في الكتاب فيتعين األخير( سقَطـْت من )ب(. 
(49)

، اإِلَماُم العًَلََّمةُ الحَ أبو   ـد بُن ِحبَّاَن بِن أحمـد بِن ِحبَّاَن التَِّمْيِميُّ الدَّاِرِميُّ البُْستِيُّ دُ، َشْيُخ ُخَراَساَن، ُوِلدَ َسنَةَ َحاتٍِم، ُمـحـمَّ ، وأَكبُر َشْيخٍ 271اِفُظ الُمَجّوِ

ْحَمِن النََّسائِّيِ، له: صحيح ابن لقيَهُ أبو َخِلْيفَةَ الَفْضُل بُن الُحبَاِب الُجَمحي، َسِمَع ِمْنهُ بِالَبْصَرِة، َومن َزَكِريَّا السَّاِجّيِ، َوَسِمَع بِمِ  ْصَر ِمْن أَبِي عبِد الرَّ

 .3/879، تذكرة الحفاظ 1/151، اللباب في تهذيب االنساب 2/209هـ. يُنظر: األنساب للسمعاني 354حبان، توفَي سنة 
(50)

ِ، عبد الرحمن بن صخر، كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، وقال: كناني أبي  هريرةأبو   الدوسي اليماني الحافظ الفقيه صاِحْب َرُسول َّللاَّ

ا فوجدُت أوالدَ هرة وحشية فلّما سمع ألنَّ  هريرة؛ بأبي هـ. يُنظر: الجرح و 58تُوفَي سنة ، أصواتهن أخبرتُه فقال: أنت أبو هريرةي كنت أرعى غنما

 .6/199، تهذيب التهذيب 5/246التعديل 
(51)

ِ، فَُهَو أَْقَطعُ »بلفظ:  173/ 1أخرجه ابن حبان في صحيحه    إسناده ضعيف.قال االلباني:  ،«ُكلُّ أَْمٍر ِذي بَاٍل اَل يُْبدَأُ فِيِه ِبَحْمِد َّللاَّ

(
52

ُجُل َصاَر أَْجذََم َوُهَو اْلَمْقُطوُع اْليَِد. العين  (  .96/ 6َجِذَم الرَّ

(
53

ا، والتضاد، والتكافؤ، والمقابلة، وحاصله: اإلتيان بالنقيضين والضدين، كقوله تعالى: "تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تَ  َشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَك ( ويقال الطباق أيضا

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ   .3/198. يُنظر: الطراز ألسرار البًلغة وعلوم حقائق اإلعجاز 26َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء" آل عمران: ِممَّ
(54)

 . 12/166تهذيب اللغة  
(55)

ـد   ، له: التْهِذيب في 282ِلدَ سنة بن أحمـد بن األزهر بن َطْلَحة بن نوح بن أزهر الهَروّي أبو َمْنُصور األزهرى الشَّافِعي َكاَن فَِقيها لغوياا وُ ُمـحـمَّ

 يُنظر: سير أعًلم النبًلء ه.370تُوفَي سنة ، وروى عنه المبرد، اللُّغَة، التْقِريب في التْفِسير، وأخذ عن الّربيع بن ُسَلْيمان، ونفطويه، وابن السراج

 .1/19، بغية الوعاة 287، طبقات الشافعيين 315/ 16
(56)

 . 12/166يُنظر: تهذيب اللغة رواه ثعلب عن ابن االعرابي.  
(57)

 في )د(: سبحان. 
(58)

 1االسراء:  
(59)

 10النجم:  
60

 ( ما بين المعقوفتين من بدء الكتاب سقَطـْت من األصل، واثـبتُـها من )ب( و )ج( و )د(.
(61)

 .26، مستعذب االخبار بأطيب االخبار  1/56خبار أم القرى أيُنظر: إتحاف الورى ب 
(62)

ـد   الرسالة في أصول الفقه، وهو أول و إدريس الشافعي القرشي، إمام المذهب الشافعي، أحد األئمة األربعة، له: كتاب األّم المشهور، بنُمـحـمَّ

طبقات ، 7/147، سير أعًلم النبًلء 35/13هـ. يُنظر: تهذيب الكمال  204كتاب صنف في علم أصول الفقه، وديوان شعر، تُوفَي بمصر سنة 

 .156الشافعيين 
(63)

 .3/122، معجم المصطلحات وااللفاظ الفقهية 1/30قصد هنا: القاعدة، يُنظر: شرح الكوكب المنير  
(64)

 . 7/483، تاج العروس 3/109يُنظر: لسان العرب  
65

 .8( بداية السقط من األصل، أثبتُـه من )ب( و)ج( و)د(، نهايته )أن يسمى( ص

(
66

 .83/ 10األرِض فَتُؤثَر بطَرفِِه فيَها، تهذيب اللغة  نكت: النّْكُت أَن تَْنُكَت بِقَضيٍب فِي (
(67)

 .1/397يُنظر: مجمع األمثال  
(68)

 .56، الكليات 2/141يُنظر: األصول في النحو  
(69)

 في )ج(: البيان والكشف. 
(70)

 (.17999، برقم )6/2153أخرجه أحمـد في مسنده، باب تزويج البنت كراهةا  
(71)

 .310الكليات  

(
72

 ١٦٤عمران: ( آل 
73

 (.303/ 4، والمنان 266/ 2، الكليات )الحنان 204( ينظر: معجم الفروق اللغوية (
(74)

 )الباب( كلمة سقَطـْت من )ج(. 
(75)

 في )ج(: لمتوهمه. 
(76)

 .1/490ُمـغني اللبيب  
(77)

 سمين كقولك: زيد أخوك، وبشر صاحبك،اقال الزمخشري: )والكًلم هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى األخرى، وذاك ال يتأتى إال في  

 .23سم نحو قولك: ضرب زيد، وتسمى: جملة( المفصل اأو في فعل و
(78)

ـد بن أحمـد الخوارزمي المعروف بجار هللا الزمخ  شري، امام في اللغة واالدب والتفسير، اشتهر باالعتزال، والدته محمود بن عمر بن ُمـحـمَّ

 .1/388، بغية الوعاة 3/265هـ. يُنظر: انباه الرواة  538هـ، له: الكـّشاف والمفصل واالنموذج في النحو، تُوفَي سنة 467
(79)

 .5نهاية السقط من األصل، كانت بدايته من )أثره( صفحة  
(80)

 د(.)كّل( سقَطـْت من )ج( و) 
81

 .490( مغني اللبيب  (
82

 .  278/ 8قُصاُرك وقُصاراَك ، أَي: جهدَُك وغايَتَُك. تهذيب اللغة  ((
(83)

ة فِي اال  ةُ على األَمِر أَي التَناُزعُ عليه. تاج العروس اَل ُمَشاحَّ  . 6/501صطًلح، الُمشاحَّ
(84)

 )دونها( سقَطـْت من )ب( و )د(. 

(
85

بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة بو العباس شهاب الدين أحمد ( ا

ه. يُنظر:  684وإلى القرافة، مصري المولد والمنشأ، له: أنوار البروق في أنواء الفروق، و نفائس األصول في شرح المحصول، تُوفَي بمصر سنة 

 .6/146افي بالوفيات ، الو14/939تأريخ االسًلم 

(
86

 . 442/ 1( نفائس األصول في شرح المحصول 
(87)

ح بما ذكرته من أنَّ الكًلَم قد يكون جمًلا كثيرةا وال يسمى مجموعها جملة القرافي في شرح المحصول لكنه أتى بعبارة تقتضي أن ن صرّ )وممّ  

 َطـْت من )ب( و)د(. غير صواب فالقائل( سق الكًلم عند النحاة أعم من الجملة مطلقا وهو
(88)

 في )د(: حدين. 
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(89)

 )كل( سقَطـْت من )د(. 
(90)

 في جميع النسخ: )أو(، والصواب ما أثبتُـه.  
(91)

 في )ج(: والقول. 
(92)

المعروفات هـ، له: الحجة في علل القراءات السبع، االيضاح، العضدي، التكملة، والمسائل  288الحسن بن أحمـد بن عبد الغفار، والدته سنة  

، بغية الوعاة 1/273، انباه الرواة 315هـ. يُنظر: نزهة االلباء  377بالبغداديات، والشيرازيات، والحلبيات، والعسكريات، وغيرها، تُوفَي سنة 

1/496. 

(
93

 . 1/12( الكتاب 
(94)

 ما بين المعقوفتين زيادةٌ يقتضيها السياق. 
(95)

 )كغيره( سقَطـْت من )د(. 
(96)

 سقَطـْت من )د(.)أي(  
(97)

 ١٨٤البقرة:  
(98)

 )خير لكم( سقَطـْت من األصل، واثـبتُـها من )د(. 
(99)

 في )د(: توصف. 
(100)

 في جميع النسخ: لمكتفي، والصواب ما أثبتُـه. 
(101)

 )وما قائم الزيدان( سقَطـْت من )ب( و)د(. 
(102)

 ومن به... وهيهات خل بالعقيق نواصله، تمامه: فهيهات هيهات العقيق 293جزء من بيت لجرير في ديوانه  
(103)

ولم نر  عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، أبو بكر الصنعاني، أحد األئمة األعًلم الحفاظ، قال ابن عدي: رحل إليه أئمة المسلمين وثقاتهم، 

، تهذيب 2/829، تهذيب الكمال 7/287، لسان الميزان  2/609ه. يُنظر: ميزان االعتدال  211بحديثه بأسا، إال أنهم نسبوه إلى التشيع، تُوفَي سنة 

 .6/310التهذيب 
(104)

ْنعَانِّي ِستا َوثًََلثِيَن لُغَة َهْيَهات وأيهات وهيهان وأيهان وهيهاه وأيهاه كّل َواِحدَة  تَّة َمْضُموَمة  قال السيوطي: )َوقد حكى فِيَها الصَّ من َهِذه الّسِ

دَة ِمْنَها منونة َوغير منونة َوحكى َغيره أيهاك وأيها وإيها وهيهاتا بِاأْللف وإيهاء بِاْلمدِّ فزادت على اأْلَْربَعين( اآلخر ومفتوحة ومكسورته وكل َواحِ 

 .3/107همع الهوامع 
(105)

 في )د(: أو. 
(106)

 في )د(: منها. 
(107)

 ٣٠ص:  
(108)

 ٢٩الكهف:  
(109)

 ٣٨مريم:  
(110)

 ٥٢المائدة:  
(111)

 ٥٤الفرقان:  
(112)

 مذكورة في )د(.اآلية غير  
(113)

 ١٠الذاريات:  
(114)

 ٨٧البقرة:  
(115)

 في )ج( و)د(: األول. 
(116)

 في )د(: قوله. 
(117)

 في )د(: من. 
(118)

 )ابوه( سقَطـْت من )ج( و)د(. 
(119)

 ٣٨الكهف:  
(120)

خبر الثاني والثاني وخبره( )عطف بيان بل قدر ضمير الشأن فأنا مبتدأ وهو مبتدأ ثان وهللا مبتدأ ثالث وربي خبر الثالث والثالث وخبره  

 سقَطـْت من )ب(.
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Abstract 

It is nice to open up to other culture but it is unfortunate that we are uprooted from our 

cuture.Maryam Madjidi, Iranian writer, she had to leave iran, her home with her family to 

live in France, to escape from tyranny that prevailed at this time.  

Maryam the child, suffered from isolation and living in a strange country using different 

langage and culture of the Iranian culture and in a struggle between multiple ideas, she has 

to be forced to live with more than one identity. 

To forget her pain, Maryam find in writing the only way to be free. 

 Our work is based on two parts. To study this novel "Marx And The Doll" , we focus through 

this study on the impact of internal conflict and plural identity and writing multifaceted 

with the writer. 

Also we care about highlighting on some sustainable development axes about women's 

liberation and reclaiming her rights to explain the different customs and traditions towards 

women in Iran from the period of Iranian revolution. 

Key words: Maryam Madjıd, Marx and The Doll. 
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L'ÉCRITURE MULTIFORME Á TRAVERS LA MULTI IDENTITÉ (FRANCO-IRANIENNE) ET LA 
NOTION DE L'ÉMANCIPATION DE LA FEMME DANS "MARX ET LA POUPÉE" DE MARYAM 

MADJIDI  
 

Racha Mohamed Hassan EL ENANY 

 
RÉSUMÉ: 

Il est toujours bon de s'ouvrir aux autres cultures mais il est dommage d'être déraciné de la 

nôtre. 

Maryam Madjidi est une écrivaine iranienne qui a dû quitter son pays natal, avec sa famille, 

pour vivre en France et s'évader de la gouvernance tyrannique en Iran durant cette période. 

Maryam, l'enfant avait subi l'exil, dans un pays étranger avec une langue et une culture 

différentes à la langue et la culture iranienne. 
En conflit entre plusieurs idées, différentes cultures , Maryam se trouve forcée de vivre avec 

plusieurs identités. 

Pour se reconcilier, elle trouve dans l'écriture le seul moyen d'émancipation.  

Notre travail se fondera sur deux parties pour l'étude de cette oeuvre,  

"Marx et la poupée", On s'appuie sur l'influence du conflit intérieur et la multi- identité de 
l'écrivaine sur son écriture multiforme. 

En plus, nous nous intéresserons à projeter la lumière sur quelques axes du développement 

durable concernant l'émancipation de la femme et la récupération de ses droits, en 

montrant les différents rites et coutumes envers la femme en Iran depuis la période de la 

révolution iranienne.  
Mots clés: Maryam Madjıd, Marx Et La Poupée.  

 
Introduction 

La Patrie est l'endroit où l'homme nait, existe, grandit et crée pour évoluer. C'est la 

notion à laquelle chacun appartient, se sent attiré et lié mais parfois elle nous rappelle des 

souvenirs malheureux. 

Maryam Madjidi raconte ses souvenirs en étant en conflit entre son appartenance à 
son pays et son obligation à la soumission à l'idée de l'évasion de toute sa famille vers la 

France. 

L'écrivaine se trouve obligée d'exclure progressivement son identité iranien, sa langue 

et sa personnalité pour d'autres français. 

La narratrice trouve dans l'écriture le moyen d'évasion par lequel elle cherche le repit 

pour transmettre au monde son cri de femme résignée. Sa multi identité influence sa pensée 

et son écriture multiforme. 

On remarque à chaque phrase de Maryam Madjidi une hybridité d'identité qui 

apparait à travers les descriptions des rites, des coutumes des pays visités et les dialogues 

échangés.    

Maryam commence son récit d'une manière tout à fait différente. Elle nous projette 

son image dans le ventre de sa mère. Elle nous transporte vers la vie iranienne, les combats, 

les conflits et les espoirs d'émancipation. 

C'est pourquoi, notre travail se formera de deux parties, dans la première partie on 

traitera les différentes forme d'écriture où l'écriture multiforme dans "Marx et la Poupée" et 
dans la deuxième partie, on montrera ses essais d'émancipation comme l'un des axes du 

développement durable. 
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La première partie: 

La Multi identité et l'écriture multiforme 

Vivant en iran depuis son enfance, Maryam Madjidi l'écrivaine de notre oeuvre ''Marx 
et La Poupée'', commence son écriture par l'expression de la relation intime qui peut lier 

entre l'homme et son pays natal. 

"La patrie n'est qu'un compartiment dans le désert" (Proverbe tibétain) 

 Maryam décrit les peines, les chagrins et les déchirements vécus par ses parents 
durant leur présence à Téhéran. Les menaces, la torture et la mort les entourent partout. La 

tyrannie du pouvoir iranien durant cette période des années 1980 et la violence des 

autorités obligent le peuple à s'évader; même les révolutionnaires "sentent leur foi(…) 

décliner"(Madjidi, 2017, p. 42)    

La peur entourent tous les iraniens, ils perdent la paix et leur droit de liberté : 

"Ce pays massacre ses meilleurs enfants.''(Madjidi, 2017, p. 39) 

Maryam, la petite fille, tout en jouissant entre sa grand mère qui lui offre beaucoup de 

jouets et ses parents qui la gate, elle se trouve obligée de quitter tout son environnement 

pour vivre à l'étranger, dans un nouveau pays. 

"Paris est étouffant pour elle. La France entière."(Madjidi, 2017) 

Entre ces mauvaises circonstances, Maryam la petite fille est tiraillée, en conflit entre 

plusieurs idées. Une révolution intérieure continue à déchirer Maryam l'enfant, l'adolescente 

et la jeune écrivaine qui trouve dans l'écriture le moyen d'expression de ses sentiments 

contadictoires. Ceci se traduit à travers les différentes formes d'écriture narratives, 
littéraires, poétiques et épistolaire rassemblées dans "Marx et la poupée". 

 

Le récit narratif et poétique  

Au commencement, Maryam écrit un récit narratif, elle relate l'histoire depuis sa 

présence comme embryon dans le ventre de sa mère, observe les évènements, suit sa mère 

en espérant de la protéger. 

"Je me recroqueville un peu plus au fond du ventre"(Madjidi, 2017, p. 12) 

La première page de "Marx et la Poupée" est un poème intitulé" La Pierre'' et décrit 

l'histoire d'un homme qui est entrain de prévoir l'arrivée d'un bébé, une fille qui s'appelle 

Maryam. 

L'écrivaine essaie d'intégrer le style poétique avec le style narratif comme si elle veut 
soulager sa douleur apparante dans son récit et l'embellir par des vers en langue persane et 

française. 

"Il est un profond secret qu'il ne faut pas dire aux profanes: 

 La tulipe qui se fane ne refleurira jamais"  (Madjidi, 2017, p. 77)  

Une quête identitaire apparait dans le récit de Maryam et ceci est souligné par 

l'intégrétion de certains vers iranien dans son récit.  

Tout au long du roman de Madgidi, on trouve en parallèle le récit narratif et poétique. 

La narratrice veut lier entre la fiction et la communication, comme si elle veut donner 

aux mots certaines signes exposées aux décodage du lecteur. 

Selon Gérard Genette: "le récit ne représente pas une histoire réelle ou fictive, il la 

raconte c'est à dire qu'il la signifie par le moyen du langage. (Genette, 2021) 

 
Le récit d'évènements et le récit de parole: 

Au fur et à mesure que Maryam décrit les évènements de la révolution iranienne  

(Madjidi, 2017, p. 35)"le cauchemar "qui les a toujours suivi   

elle s'intéresse à reprendre même les paroles "-Mais bon sang, qu'est ce qu'on a fait 

pour avoir une enfant pareille! Elle ne pige rien au communisme" ce sont les paroles de la 

mère de Maryam qui veut sa fille communiste comme eux. 
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Le récit épistolaire: 

Parfois, Maryam Madjidi utilise le style épistolaire pour expliquer ses idées à travers 

des dialogues entre elle et d'autres personnes ou en représentant les évènements à travers 

les correspondances. 

"maman, où est papa ? 

Dans un autre pays. 

-C'est quoi un autre pays 

-ça s'appelle la France." 

(Madjidi, 2017, p. 44)   

L'écrivaine de "Marx et la Poupée "  rassemble entre les différents genres d'écriture 

dans une seule oeuvre, comme si elle veut exprimer les divers sentiments qui la déchirent, 

les différents pays où elle vit et les multiples identités qu'elle reçoit. 

"les conditions de vie d'un être vivant sont liées à de nombreux facteurs" 

 (Jacques, 2018, p. 83)

 
Le recours à l'intertextualité: 

Parfois Madjidi a recours à l'intertextualité pour exposer sa culture iranienne et la 

langue persane. Elle recite dans certaines pages des vers de Omar Khayyâm: 

 "(Madjidi, 2017, p. 75)  "مهتاببهنوردامنشببشكافت

De temps en temps, l'écrivaine mentionne quelques éléments de la vie en Iran: "Miami 

party", le "Jordan street"   

 (Madjidi, 2017, pp. 64, 67)  

 

Le recours à l'ekphrasis: 

Parmi les parties de l'intertextualité dans l'oeuvre de Maryam Madjidi est l'ekphrasis 

qui représente la description d'oeuvres artistiques 

Mariam rappelle ses lecteurs certaines oeuvres artistiques comme "les tableaux de 

Delacroix"   (Madjidi, 2017, p. 74) 
 

La mention chronologique et cosmique: 

Tout en parcourant les champs de ses souvenirs, la narratrice mentionne à chaque 

partie le temps- la ville et l'espace. 

Mariam essaie à travers la reprise du temps et l'espace de reprendre les évènements et 

de les situer. Elle aide son lecteur à mieux suivre ses différents déplacements et sentir ses 

différentes émotions. 

"1980-université de Téhéran''  (Madjidi, 2017, p. 12) 

"2012- téhéran- Dans un taxi" (Madjidi, 2017, p. 198) 
 

Des titres exceptionnels: 

Maryam madjidi excelle même dans le choix des titres exceptionnels pour chaque 

chapitre de son oeuvre. Les titres nous invitent à mieux comprendre et prévoir les 

tiraillements qui torturent les gens durant cette période. 

" il était une fois dans le ventre de la mère- fantôme sans bouche-Nouchâbé -L'enfant 

du parti- La peur- il était une fois les mains du père- comment peut –on être persane….''.   

(Madjidi, 2017)  

 
Une répartition différente 

La narratrice de Marx et la poupée intitule les  différentes parties de son oeuvre 

d'aprés son déplacement d'un pays à l'autre et toujours dans une quête d'identité. 

La Première naissance concerne sa vie avec sa famille dans son pays natal en Iran. 

La deuxième naissance est son voyage avec ses parents pour vivre en France. 
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La troisième naissance est le retour de l'écrivaine à sa patrie pour reprendre tout ce 

qui était perdu au fil des années. 

Et pour chaque station de sa vie c'est une nouvelle naissance qui lui laisse beaucoup 

d'expériences et de souvenirs. 

La narratrice insiste enfin à retourner à son pays, s'évader de son déracinement et son 

isolement malgré qu'elle trouve les mêmes idées fanatiques. 

Maryam cite les mots de sa mère en essayant de la convaincre de retourner en France: 

" Tu veux être considérée comme une sous-merde parce que tu as un vagin ?" 

(Madjidi, 2017, p. 191)  ce qui figure le regard de l'homme aux femmes en Iran. 
 

L'image de la société à travers l'écriture 

Dans des conditions difficiles,"le désarroi ou l'inconscience" (Weil, 1955) Madjidi 

trouve qu'il est trés important d'esquisser les différents problèmes de la société et de les 

transmettre, peut-être par l'écriture multiforme pour bien les concrétiser. 

On trouve sur certaines pages les slogans des manifestations " ils nous ont volé notre 

révolution. 

Ils nous ont volé notre démocratie. 

Ils nous ont volé notre vote."  

   (Madjidi, 2017, p. 59)

L'écrivaine expose parfois son état psychique, durant son enfance, qui représente 

l'image des filles iraniennes durant cette ère " la terreur qui m'habitaient" 

(Madjidi, 2017, p. 107)  

De temps à l'autre, la narratrice cite des proverbes ou des poèmes empruntés à 

d'autres écrivains pour décrire le désespoir et les malheurs des années de la révolution 

iranienne. 

"Et tu mourras tout en sachant que rien n'est plus beau, que rien n'est plus vrai que 

la vie" Nâzim Hikmet   (Madjidi, 2017, p. 10) 

 

L'usage des pronoms personnels 

Tout en cherchant à sauver ses souvenirs du relâchement, l'écrivaine a recours au 

récit transpersonnel.Elle réfère à plusieurs voix dans sa narration dans un monologue 

intérieur, elle passe de la première personne du singulier à la deuxième personne "tu" et 

puis elle retourne au pronom toi comme pour expliquer qu'elle est en train de relater son 

autobiographie, représentant la collectivité.  

Elle poursuit un monologue intèrieur, raconte ses confessions ou s'adresse à sa mère 

dans un cadre socio-historique. 

Maryam Madjidi intègre dans son récit des procédés picturaux qui aident le lecteur à 

vivre la révolution iranienne, l'obligation à l'immigration, le sentiment d'ètre étranger, la 

quête d'identité entre plusieurs langues, pays, rites et coutumes. 

"tu as creusé un trou en moi dans lequel toutes les angoisses de ma vie future 

prendront racine" (Madjidi, 2017, p. 14) 

L'écrivaine de ''Marx et la poupée" se trouve condamnée à quitter l'iran avec sa famille, 

vivre en France et en Istanbul sans jamais oublier son pays natal.   

D'aprés Philippe Haeck :     

"l'écrivain prône une contribution importante de l'art à l'histoire de notre société, à son 

devenir plus humain surtout. (Roy, 2021) 

 
Le choix des verbes significatifs:  

Même le choix des temps verbaux aborde le mal vécu, la violence et l'oppression. 

" hurlent", "fouillent", "brise", "tremblent", ''arrachent".  (Madjidi, 2017, p. 13) 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

298  

 

www.ijherjournal.com 

 

La narratrice relate ses témoignages par rapport au milieu social où elle vit et les 

histoires racontées par les parents et les amis. 

 

Deuxième Partie  

La notion De L'émancipation De La Femme 

 En traitant les chroniques de la vie à Téhéran, Maryam Madjidi touche l'un des axes 

du développement durable, c'est l'émancipation de la femme. 

'' l'inégalité des pouvoirs et les restrictions d'accés fondées sur le sexe, l'appartenance 

ethnique, la richesse et autres differences peuvent bloquer l'insertion sociale de certaines 

communautés et favoriser les discriminations."  (ZANA, 2009, p. 34) 

Maryam Madjidi cherche à travers son univers, son entourage iranien, à libérer les 

femmes du monde entier, la libération de l'expression, de la pensée, des mauvaises 

coutumes comme l'excision….etc.- 

L'écrivaine veut trouver ''un monde meilleur, un avenir positif pour les générations 

futures, allégé des dettes environnementales, sociale et économique." (Attali, 2018, p. 189)    

 

La violence à l'égard de la femme: 

Maryam Madjidi, présente les contraintes des téhéranaises, leurs témoignages, la 

torture qu'elles subissent. Les frontières mises par la société iranienne, empêchant la 

persane de toute liberté "des intellectuels post-islamistes se font les porte-parole de la 

société " (Roussillon, 2018) 

L'écrivaine intégre des images des crimes commis sur les femmes durant ce temps. Au 

debut de l'oeuvre, elle maintient sa posture de narratrice qui témoigne tout ce qui se déroule 

autour d'elle en étant dans la ventre de sa mère. 

"Les voiles des femmes sont piétinés; les mains arrachent leurs cheveux. Les femmes 

sont trainées par terre, elles se débattent comme elles peuvent et les hommes les traitent de 

sales putes."  (Madjidi, 2017, p. 13) 

La femme n'a pas le droit de se révolter, de recvoir leurs droits, ni même de se porter 

selon leur volonté. 

"les iraniennes non voilées sont molestées par les miliciens islamiques" (Minoui, 2009, 

p. 40) 

 

Le terrorisme et le fanantisme religieux: 

La peur habite toutes les maisons iraniennes, les gens ne montrent pas leurs 

croyances de craintes d'être violés et prisonnés. 

"ces hommes ont les yeux injectés de sang et brandissent des batons plantés de clous" 

"le bruit d'un crane qu'on brise"  (Madjidi, 2017, p. 13)  

L'affolement et le tremblement entre les gens en Iran durant ce temps, les empêchent 

de vivre ou de préserver leur liberté. Malgré leurs luttes, toutes les réformes sont en vain. 

"  c'est la menace d'un régime de plus en plus autoritaire"   (Todd, 2020, p. 11)  

 

La souffrance des mères iraniennes: 

La narratrice de "Marx et la poupée " trace les causes qui poussent sa famille à 

s'évader et quitter leur pays natal. Elle explique comment les parents perdent chaque jours 

des membres de leurs familles dans les actes de résistance. Envahi par la panique, le père 

Madjidi décide l'immigration.  

La mère, le père, la grand mère et même les amis de la famille Madjidi représentent les 

témoins qui racontent les évènements sans falsifications. 

Surtout les mères irannienne souffrent des malheurs de la révolution. Elles perdent 

leurs fils, leurs maris et leurs frères. L'écrivaine raconte des actes creusés dans sa mémoires  
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des jeunes hommes attaqués. Elle cite parfois des noms "la mère d'Abbas".  (Madjidi, 2017, 

p. 30) qui pleure toujours après avoir perdu son fils. La mère décrit l'atrocité et la cruauté 

des agents de police en attrappant son fils, comment ils l'arrachent du lit sans même 

s'habiller jusqu'à sa mort enfin. 

   Même, la petite Maryam fait la queue avec sa grand mère pour visiter son oncle au 

prison. 

 

La repression des jeunes persanes 

Depuis leur enfance, les filles persanes vivent les malheurs de la période 

révolutionnaire, Maryam à l'âge de cinq ans se trouve obligée de laisser tous ses jouets et de 

les donner aux autres enfants de son quartier pour partir en France avec ses parents. La 

petite fille a eu une dépression et pense à enfouir ses poupées au jardin.  

Les adolescents ont peur de sortir. Elles n'ont pas le plaisir de porter les jeans ou les 

autres vêtements des jeunes, elles doivent suivre les règlements et refuser les traits de la 

culture occidentale.   

Les jeunes persanes n'arrivent pas à s'intégrer dans le nouveau régime, elles sont 

dans une quête d'identité. 

"Dehors on pleure, Dedans on rit. Dehors, on rit. Dehors, on se recouvre du voile 

obligatoire. Dedans, on exhibe son nombril, entre un T-shirt trop court et un bleu-jeans 

taille basse. Pas facile de s'y retrouver" (Minoui, 2009) 

La repression génère chez plusieurs persanes l'explosion, beaucoup de jeunes filles 

veulent faire ce qui est defendu " le concept; porter un bikini pour les filles(…)on est tous 

autour d'une grande piscine, on boit des cocktails ou du champagne, on fume de l'herbe, on 

danse et on sauté dans la piscine."  (Madjidi, 2017, p. 64)   

Même les femmes iraniennes mariées durant cette période, subissent la torture et 

l'engagement : 

"il m'a giflée et trainée par les cheveux(…) il m'a frappé encore au visage(...) tu n'es 

rien sans rien sans moi, tu n'es qu'une femme"  (Madjidi, 2017, p. 67) 

La femme iranienne de cette période n'a pas le droit de s'abstenir ou de s'objecter, elle 

n'a qu'accepter ce que son mari lui demande. 

 

La recherche de l'émancipation à travers les différentes identités  

Le monde européen représente aux iraniens un monde étranger sombre, mystérieux et 

étonnant. Ils sortent de leur pays en souhaitant d'y retourner en trouvant la femme 

émancipée. 

Maryam en décrivant ces premiers jours en France, elle parle même de la nourriture 

française comme aliment sans goût ni saveur: Je regarde ces croissants posés tristement 

sur la table" (Madjidi, 2017, p. 96) 

A l'âge de 32 ans et en vivant en chine, l'écrivaine cherche l'odeur de ce croissant 

français refusé au début de sa présence en France. Maryam est toujours en quête 

d'émancipation et d'identité, elle cherche la stabilité. 

Même lorsque Maryam enfouie ses jouets, elle ne cherche pas seulement à les cacher 

des autres enfants pauvres de la rue mais elle cherche à les émanciper du monde tyranique 

où elle vit dans l'intention de les reprendre un jour dans une société plus civilisée.  
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L'émancipation de la femme musulmane 

Maryam discute dans son oeuvre le sujet des musulmans installés dans un pays 

occidental. Les gens traitent les musulmans surtout les musulmanes portant le voile comme 

terroristes ou des enemies qui les menacent malgré qu'ils ne sont pas fanatiques.   

L'auteure décrit ces premiers jours à l'école, les regards de ses copines, leur 

éloignement d'elle. Elle se rappelle toujours de sa solitude à Paris au commencement de leur 

installation même elle a peur de leur dire ses origines.elle se sent exilée. 

Maryam veut corriger  par son oeuvre l'idée des étrangers envers la femme 

musulmane, elle veut l'émanciper de ces pensées qui s'opposent à la réalité. 

" L'installation des musulmans en terres occidentales suscite énormement des 

reactions souvent négatives. Une notion aussi utilisée que controversé, l'islamaphobie"  

(Bachir, 2019, p. 20)  

 L'écrivaine relate la réalité, elle comble son conflit par l'écriture en espérant de 

trouver un jour le remède et dire " le pouvoir ne se résume pas à la domination" (Bozarslan, 

2014, p. 53) 

 

Conclusion 

    "la patrie n'est qu'un campement dans le désert" (Madjidi, 2017, p. 10) 

    " Je suis une guirlande de mots accrochée à un arbre qu'un enfant montre du 

doigt." (Madjidi, 2017, p. 202)" 

Maryam Madjidi se livre à ses souvenirs et si on relie entre la première et la dernière 

phrase de Maryam Madjidi dans son oeuvre ''Marx et la poupée"; On peut comprendre du 

proverbe cité au commencement du livre qu' elle explique dans son oeuvre que malgré le 

sentiment amer de l'isolement, le pays étranger devient enfin familier mais la patrie 

continue à être enfouie dans le coeur. 

A travers la dernière phrase de l'écrivaine, on peut déduire qu'après de profondes 

reflexions dans sa quête de soi, Maryam Madjidi fait appel à son inconscient. Elle fait revivre 

l'histoire pour l'exposer aux lecteurs et leurs donner libre cours pour comprendre la réalité. 

Le choix du mot guirlande n'est qu'une périphrase pour expliquer l'enchainement des 

évènements enfouis dans la mémoire et relatés par la narratrice mais sans trouver la 

solution.   

La narratrice traite plusieurs sujets concernant la vie iranienne, sa beauté, son 

charme comme pays natal et son atrocité par le terrorisme ou l'injustice qui s'y trouvent. 

Maryam Madjidi cherche à symboliser par sa mémorisation des différentes stations de 

sa vie, toute sa génération.  Téhéran, de l'ère de la révolution, ce pays qui "vue de l'extérieur, 

fait peur" (Minoui, 2009) n'est qu'un pays victime de certains règlements qui surtout privent 

la femme de sa liberté d'expression. 

Malgré son éloignement de son pays pendant des années, la narratrice rêve du retour 

et le réalise en rêvant toujours du changement  " ça va changer, je suis sûre"  (Madjidi, 

2017, p. 199) 
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