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 التحرير هيئة  كلمة

 مساوئ التعليم االلكرتوين
يف الفرتة االخرية من    ابألخصعلى رغم ما حظي به التعليم االلكرتوين من امهية قصوى يف العملية التعليمية  

انتشار اجلائحة، حيث انقلب التعليم يف العامل برمته اىل تعليم عن بعد. فاخذ الطلبة يتلقون علومهم يف غرف 
كة العنكبوتية، وعلى رغم التقدم الذي طرأ على عرب الشب  نومهم ويتبادلون املعلومات مع اساتذهتم وزمالئهم

منصات التعليم االلكرتوين والتطور اهلائل الذي حدث يف جماالت التواصل االجتماعي وتبادل املعلومات، لكن 
يبقى التعليم االلكرتوين وهو يفتقر اىل مزااي التعليم احلضوري، فالعلم ليس جمرد حزمة معلومات تنتقل من املعلم 

 يف املراحل االوىل من التعليم، بل هو انتقال للمشاعر واخلربات والقيم واالعراف من املتلقى   ابألخصلميذ  اىل الت
اليه  املتلقي  للمعارف والعلوم، وعلى  اىل  تلقي  تربية قبل ان يكون  وعلى هذا األساس    هذا   فالتعليم هو 

تاذ مع تلميذه وعرب الوشائج االنسانية اليت االساس قامت فكرة املدرسة واملعهد واجلامعة كمكان جيتمع فيه االس
تنمو بني االثنني تتحقق العملية الرتبوية، وهذا ماال يستطيع التعليم االلكرتوين من حتقيقه مهما تطورت الوسائل  

 .وتقنيات املعرفة 
 :على التعليم االلكرتوين، هناك ثغرات اخرى وهي املأخذاىل هذا  وابإلضافة 

، خلق  آلخر ومن طالب    ألخرىومن شركة    ألخرىومن منطقة    ألخرىمن دولة  اوال: تفاوت قوة النت  
يف العامل الثالث ويظهر هذا التفاوت بشكل جلي اثناء االمتحاانت حيث   ابألخصما لدى الطالب  و واقعا مأز 

 .سيؤثر هذا العامل على سرعة تلقي الطالب وسرعة ادائه على املنصات التعليمية
من هنا نشأ التفاوت بني مستوايت الطلبة ال بسبب الذكاء والقدرات الذهبية اليت ميتلكها الطالب بل نتيجة  

 .قوة النت او ضعفه
ستة  او  من مخسة  متكونة  طالبية  تشكلت جمموعات  النت  ملشاكل  فنتيجة  اجلماعية،  االجاابت  اثنيا: 
اضطروا ليدرسوا مع بعض وميتحنوا مع بعض، وهي ظاهرة غري صحية على مستوى الوابء املنتشر وعلى نتائج 

طبيعية حىت يف الدول   االمتحاانت فهي تشكل خلال كبريا يرقى ملستوى الغش اجلمعي وهي ظاهرة تكاد تصبح 



 

 

املتقدمة اليت مل تتمكن من خالل ما اوتيت من تقنية متطورة ان حتد من هذه املشكلة وحتقق القدر املطلوب من  
 .االمانة العلمية اتركة االمر للثقة املتبادلة بني الطالب واملؤسسة

ل مستواه العلمي فكم من طالب اثلثا: الدرجة النهائية اليت متنح للطالب يف هناية الفصل الدراسي ال متث
جمتهد مل حيصل على استحقاقه يف التعليم االلكرتوين على عكس ذلك كم من طالب فاشل حصل على ما ال 
يستحقه، من هنا ال ميكن االعتماد على نتائج التعليم االلكرتوين يف عملية التقييم النهائي للطالب، اذ ان هناك 

الطالب املعريف تتحكم يف اجوبة الطلبة على االسئلة االمتحانية. وعليه ال عوامل عديدة ال عالقة هلا مبستوى  
للتعليم بل ميكن ان يكون عامال مساعدا للتعليم يضاف اىل التعليم   كأساسميكن الركون اىل التعليم االلكرتوين  

 .احلضوري يف تقييم الطلبة ومتييز الكسول عن اجملتهد
  يعلمون صدق هللا العلي العظيمين الذقل هل يستوي الذين يعلمون وال
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 مجال التشريعيالفي  في العراق  الجوانب التطبيقية للمرجعية الدينية العليا

The Applied Aspects of the Supreme Religious Leadership 
in Legislation in Iraq 

 (1)أ.م.د أحمد شاكر سلمان الجراح

Assist. Prof. Ahmed Shakir Salman AL-Jarrah 
 (2)م.م سعد الدين هاشم مهدي البناء

Assist. Lect. Saad Al-din Hashim Mahdi AL-Bana  

 المستخلص

ـصــد ت املرجعية الدينية العلياواجه للهجمات الشـــرســـة اليت هتدف تفتيت وتضـــعيف الكيان   تاالزمات وت
يف جمال التشــريع ســواء كان دســتوراي  أو تشــريعا  عاداي ،  دف   وطنيا  وأبواي  وإرشــاداي  ومارســت دورا  اإلســالمي، 

ــادر الر ية للق ـصــــــ ــريع حيتل املرتبة األوىل بني امل اعدة  تنظيم احلياة العامة يف اجملتمع يف اجملاالت كافة، كون التشـــــــ
 القانونية.

يف  ا  العديد من التســاتالت أمهها، هل أن للمرجعية الدينية العليا دور   نترتكز مشــكلة البحث يف اإلجابة عو 
ــتور مجهورية العراق لعام   ــريع القوانني من قبل جملس النواب2005جمال كتابة دســــــــ ، وانتهجنا م، ويف جمال تشــــــــ

يف األول إىل التعريف   ناطرق، تعلى مطلبنياملنهج التحليلي واملنهج الوصـــــفي الذي يقتضـــــيه البحث، وقســـــمناه  
للمرجعية  املطلب الثاين على اجلوانب التطبيقية  الضوء يف  نااللغوي واالصطالحي للمرجعية الدينية العليا، وسلط

  عن أتخر قد  العراقي النواب جملس ان ، وتوصـــــــــلنا إىل اســـــــــتنتاجات عدة، منها الدينية العليا يف جمال التشـــــــــريع
 العليا  الدينية املرجعية دعت اليت الدولة يف  الســــياســــي النظام  يف الكبرية األمهية ذات  القوانني  من العديد تشــــريع

 
 .كلية القانون  /جامعة كربالء -1
 جامعة وارث األنبياء. -2
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ـصــــــــلحة حتقق اليت تشـــــــــريعها، عبتســـــــــري  النفط  االحتادية العليا، وقانون  احملكمة  قانون  للشـــــــــعب، ومنها  العامة  امل

 .القوانني من وغريها والغاز، وقانون اجلرائم املعلوماتية
Abstract 
The supreme religious authority has faced crises and responded to fierce 

attacks aimed at fragmenting and weakening the Islamic entity, and exercised 
a patriotic, patriarchal and guiding role in the field of legislation, whether it is 
constitutional or ordinary legislation, with the aim of organizing public life in 
society in all fields, as legislation occupies the first place among the official 
sources of the legal base. The research problem focuses on answering many 
questions, the most important of which is whether the supreme religious 
authority has a role in the field of writing the constitution of the Republic of Iraq 
for the year 2005 AD, and in the field of legislating laws by the House of 
Representatives. 

We adopted the analytical and descriptive approach required by the 
research, and we divided it into two requirements, we touched in the first to the 
linguistic and idiomatic definition of the supreme religious reference, and we 
shed light in the second demand on the applied aspects of the supreme religious 
reference in the field of legislation, and we reached several conclusions, 
including that the Iraqi parliament has He lagged behind the legislation of many 
laws of great importance in the political system in the country that called on the 
supreme religious authority to accelerate its legislation, which fulfills the public 
interest of the people, including the Federal Supreme Court Law, the Oil and 
Gas Law, the Information Crime Law and other laws. 

 المقدمة

ــؤون   -:-امتدادا حقيقيا لدور أئمة أهل البيت ، (3)يف العراق  متثل املرجعية الدينية العليا  ملمارســـــــة الشـــــ
واالئمة   -6-حممد  االكرم  اضـــــــــــطلع  ا نبينا ،الدينية واالجتماعية والســـــــــــياســـــــــــية وواجبات أخرى متعددة

ـصـــــــر الغيبة الكربى لال  ،-:-االطهار   ووصــــــــوال اىل املرجعيات ، -7-مام الثاين عشــــــــر  من بعده مرورا بع
ـصــومة يف زمان اليت متثل  الدينية  ومارســـت مركزها القيادي لطائفة دينية كبرية  ، الغيبةموقع النيابة عن االمامة املع

ها يلتزمون العمل بفتاواها وتوجيهاهتا وارشـــــاداهتا وتوصـــــياهتا، مبا حتظى به من ســـــلطة روحية يوغريهم، وان مقلد
ـصـــــر الروحي واملعنوي تعد أمة ميته،  ــارات حتركها، وحفا كياهنا فاألمة بدون العن عليا لتوجيه االمة وحتديد مســــ

رجعية الدينية هي االسـوة للمجتمع واليت تكرس هذا املع  ددق تفاصـيله إذ يشـكل االمر هنضـة حضـارية ال فامل
 ميكن اغفاهلا.

 
وهو الفقيه الذي يرجع إليه يف التقليد أكثر الشيعة يف العراق    -تتمثل املرجعية الدينية العليا يف وقتنا احلاضر ابملرجع الديين األعلى  -3

 .م2005( لسنة 19( من قانون إدارة العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الشريفة رقم )4من فقهاء النجف األشرف. ينظر: نص املادة )
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تضــمن اىل حد ما حتقيق التوازن بني ما تتمتع به هيئات احلكومة من ســلطات ال غ  ل وســعت يف مواقفها
لتحقيق   ،االفراد األســـــاســـــية وعلى وفق القواعد القانونية الســـــائدةعنها النتظام األفراد يف اجملتمع، وبني حرايت 

إضـــافة ملواجهتها   يف جماالت كافة ومنها جمال التشـــريع،ســـيادة القانون عرب سارســـتها دورا  وطنيا  وأبواي  وإرشـــاداي   
 االزمات وتصديها للهجمات الشرسة اليت هتدف تفتيت وتضعيف الكيان اإلسالمي.

حث يف اإلجابة على العديد من التســـــــاتالت أمهها، هل أن للمرجعية الدينية العليا دورا  وترتكز مشـــــــكلة الب
ــتور مجهورية العراق لعام   ــريع القوانني من قبل جملس النوابل وهل هلا  2005يف جمال كتابة دســ م، ويف جمال تشــ

 سارسات تطبيقية من توجيهات وتوصيات وارشادات يف هذا اجملالل
ث انتهاج املنهج التحليلي، واملنهج الوصـفي، وتقسـيم البحث على مطلبني ابلتطرق يف وتطلبت طبيعة البح

األول إىل تعريف املرجعية الدينية العليا لغة  واصــــــــــــــطالحا ، وتســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء يف املطلب الثاين على اجلوانب 
ــتور واالنتخاابت، وجماالت أخر  ــننتهي إىل خامتة  التطبيقية للمرجعية الدينية العليا يف جمايل كتابة الدســــــــ ى، وســــــــ

 البحث واليت تتضمن اهم النتائج والتوصيات اليت سنتوصل إليها.
 المطلب األول: تعريف المرجعية الدينية العليا

للمرجعية الدينية الشـيعية يف العامل اإلسـالمي أمهية خاصـة نظرا  المتدادها العقائدي إىل خط الرسـالة، ابتداء  
، وانتهاء  اىل نواب األئمة  -:-، ومن بعده أئمة اهلدى من آل بيته -6-من مبلغها األول رســـــــــــول هللا 

 والعلماء األعالم والقادة يف البالد.
ومتثل املرجعية املوقع املتقدم يف احلياة االنسـانية، ملا تتميز به من صـفات وخصائص،وما تنهض به من أدوار 

جتـاه أي جهـة كـانـت على حســـــــــــــــاب    ووظـائف حيويـة للمجتمع، فضــــــــــــــال عن مواقفهـا يف مواجهـة التحـدايت
ـصــلحة اإلســـالمية، وســـنقســـم املطلب على فرعني لغة  ويف الفرع  تناول يف االول تعريف املرجعية الدينية العلياي  امل

 :وكاآليت الثاين نبني تعريفها اصطالحا ،
 المرجعية الدينية العليا لغًة الفرع األول: 

لفعل َرجَع يرِجع َرجعا ، ورجوعا ، ورجاعا ، وَمرِجَعة ، ومرجعا ، ورجعاان : صـــــــرفه ورده، و رجع إليه وشـــــــاوره،  ا
يع  (وفيه  َتِلُفونَ  ِفيهِ  ُكنُتمۡ   مبَا فـَيُـنَـبُِّئُكم اِإىَل ٱَّللِه َمۡرِجُعُكۡم مجَِ  .(5) أي رجوعكم .(4) )خَتۡ

ـصـــدر يـُراجع اليه يف علم او  ـصـــا ام كتااب  أدب ســــوآء  ومراجَع: م امللجأ والرجوع العود،  واملرجع:، أكان شــــخ
ُع،  ،(6)اإلعـادة  والرهجُع:   صـــــــــــــــدره واقعـا الّرجا يـَُقوُلوَن لَِئن رهَجۡعنَـا  ِإىَل  (وقـال الراغـب: فمن الرجوع قولـه تعـاىل    وم

  ٱۡلَمِديَنِة لَُيۡخرَِجنه 
 
َها ٱأۡلََذله  .(7) )ٱأۡلََعزُّ ِمنـۡ

 
 .(48سورة املائدة اية ) :ينظر -4
 ، دار الكتب العلمية  ،1ط  ،8ج  ،لسان العرب  ، مجال الدين ايب الفضل حممد بن مكرم أبن منظور االنصاري االفريقي املصري  :ينظر  -5
 .135ص ،م2003 -هـ 1424 ،بريوت 
ص   ،م2003  -ه  1424  ،بريوت  ، دار احياء الرتاث العريب  ،2ط  ،القاموس احمليط  ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اابدي  -6
664 . 
 .(8سورة املنافقون اية ) :ينظر -7
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لغة مركبة من املرجع وايء النســب واتء املبالغة وأصــل كلمة املرجع هو رجعه أو الرجوع مبع  عاد واملرجعية: 

ِلح(وقوله تعاىل:   ،(8) اليه ما كان من البدء ، واملراد ان (9) )...تـَرَۡكُت   ِفيَما  ا  قَاَل َربِّ ٱۡرِجُعوِن َلَعلِّي  َأۡعَمُل صــــــــــــَ 
 سوء عمله يطلب من هللا ان يعيده اىل الدنيا ليحسّن عمله أي يرجعه.العبد إذا بعث يوم القيامة وعرف 
ــذا املع  اللغوي   ــة، هي الرجوع والعودة إىل اآلخر، فيمكن ان   -والقرآينويقودان هـ اىل القول ابن املرجعيـ

ـصـــــــــطلح الديين ابنه: العامل اجملتهد الذي ترجع اليه األمة ابحلكم الشــــــــــرعي حلياهتا اليومية،  نعرف )املرجع( يف امل
املفهوم، نظرا  لتوسع  تسع هذا اكما يقودان إىل منهج الرسالة اإلسالمية، وتطلعاهتا املصريية العامة، ومبرور الزمن  

ــؤولية اجملتهد العام ــؤون األمة،  مســ ــدر املركز إذلشــ ـصـ ــبح يت ــبح مرجعا   أصــ  وأطلق على هذا، القيادي فيهم، فاصــ
 .(10) اجملتهد املرجع العام وهو املتصدي للمرجعية

ســــــــــــــب مـا أمـا اـلدين فـله معـان عـدة منهـا اجلزاء واملكـاـفأة، يقـال داـنه ديـنا أي جـازاه، أي جتـازى بفعـلك وح
ِلِك يـَۡوِم ٱلدِّينِ (، والدين احلســـــــاب ومنه (11) عملت وهو اســـــــم جلميع ما يُعبد به  . اي يوم احلســـــــاب،(12)  )مَ 

ابلطاعة   والدين: امللة يقال: اعتبارا  ، (13) واجلمع: اداين ، هللا. وهو العبادة هلل تعاىل، و الطاعة وهو اصــــل املع 
ُم  (قال هللا تعاىل   ،(14) واالنقياد للشــريعة لَ  ســۡ وبه فســر قتاده قوله  ، ، والدِّين: القضــاء(15)  )ان ٱلدِّيَن ِعنَد ٱَّللِه ٱإۡلِ

ُخَذ َأَخاُه يف ِديِن ٱۡلَمِلكِ (تعاىل: 
ۡ
والداّين:  .والَدّين: الورع وصــــــــــــــاحب الدين واملتمســــــــــــــك به،  (16))َما َكان لَِيأ

 .(17)والشأن دة وقيل: احلاكم والقاضي، والدّين: العا ،القهار
ــتعاله، وعلوااله، واعالُه وعاَلّه، وعــااله، وعال النهــار:   ، وتـََعّلى، واســــــــــــ رتفع  اوالعليــا، عال، ُعُلّو، فهو عليه

، الَعالُء: (19)  وُعالَوَته، وعالِيَته: أرفعه وِعلاُوه، وَعلاُوه، ،(18)  كأعتلى واســــــــتعلى، والعالية: أعلى القناة أو رأســــــــه
، ويقال: عال فالن اجلبل إذا رقيه، والعليا: (20)  العايل، ولِلَفعاَلِة العالية على املثل  أســــــــم للمكان   والعليا: ،الرفعة ُ 

 
 ، م1996  ،دار القلم للطباعة والنشر، بريوت  ،1ط  ،عدانن  حتقيق صفوان  ،مفردات الفاظ القران الكرمي  ،الراغب األصفهاين  :ينظر  -8

  . وجاء 66ص    -   64ص  ،بدون سنة  ،الكويت   ،مطبعة حكومة الكويت  ،21ج  ،اتج العروس  ،. وحممد مرتضى احلسيين الزبيدي342ص
وبتالزم تعد املرجعية ما   ،الذي حييلنا اليه عالمة أو نص  ،تعريفا فلسفيا للمرجعية يُعّد مرجع الداللة الشيء الواقعي أو اخليايل لعامل خارج اللغة

 ، 1ط   ،ترمجة د. حممد محود  ،بول آروم  ،معجم املصطلحات األدبية  ،آالن اايال  - جاك-دينيس سام    :تقوله جمموعة عالمات عن العامل ينظر
 . 1023ص ،م2012 -هـ 1433 ،بريوت ، للدراسات والنشر والتوزيع ،جمد املؤسسة اجلامعية

 (.100 ،99سورة املؤمنون اآليتان ) :ينظر -9
. وامحد 99م، ص2015  ،العارف للمطوعات، النجف األشرف  ،1ط  ،النجف األشرف واملرجعية الدينية  ،حممد حر العلوم  :ينظر  -10

 .84ص ،م2001  ،بريوت ،مكتبة لبنان انشرون الفيومي املقروء ،املصباح املنري ،بن حممد بن علي
اللغة  :ينظر  -11 الصحاح اتج  اجلوهري،  بن محادي  العربية  ،ا اعيل  اخلامس  ،وصحاح  للماليني  ،4ط  ،اجلزء  العلم   ،القاهرة  ،دار 
 . 2118ص ،م1990
 (.4سورة الفاحتة آية ) :ينظر -12
الزبيدي  :ينظر  -13 احلسيين  مرتضى  العروس  ،حممد  الكويت 1، ط35ج  ،اتج    - 55ص  ،م2011  ،هـ1421  ،الكويت  ،، مطبعة 

 .57ص
 .517ص  ،م2011 ،هـ1432 ، بريوت ،، اديسوفت1ط  ،املنبع املوسع ،عصام حداد و حسان جعفرد.  :ينظر -14
 .(19سورة آل عمران آية ) :ينظر -15
 (.76سورة يوسف اية ) :ينظر -16
 461ص  -  458ص ،م1999-هـ 1419 ،بريوت  ،3ط،4ج ، دار احياء الرتاث العريب ،لسان العرب ،ابن منظور :ينظر -17
 ، . و أبن منظور 268ص  ،هـ1425  ،م2004،1ط  ، بريوت  ،رشاد برس  ،األ اء العربية معانيها ومدلوالهتا  ،حسن نور الدين  :ينظر  -18

 106ص  -94ص ،م2003-هـ 1424 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،اجمللد اخلامس عشر ،لسان العرب
اجلوهري  :ينظر  -19 محاد  بن  العربية  ،ا اعيل  وصحاح  اللغة  اتج  للماليني  ،الصحاح  العلم  ط6ج  ،دار   ،م   1990  ، ،القاهرة4، 

 . 2434ص
 . 253ص ،م2003-هـ 1420،القاهرة ،معهد املخطوطات العربية ،اجمللد الثاين  ،عظماحملكم واحمليط اال  ،ينظر: أبن سيدة  -20
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ال: يف وَ عو العليا: مد األعلى، العليا: الشـرف و (22)ُعليا: فوق غريها و علّيون: مجع ِعّلي، و ، (21)السـماء أسـم هلاَ  
ر )عالء ( ابلفتح واملد. وفالن من )ِعّلية( الناس وهو مجع )َعلّي( املكان من ابب  ا و)عال( يف الشرِف ابلكس

فلى، ويف احلديث اليد العليا خري من  وأي شــــــريف،  )احملكمة العليا(: أعلى حمكمة يف الدولة، ُعليا: عكس ســــــو
 .(23)  اليد السفلى

 الفرع الثاني: المرجعية الدينية العليا اصطالحا 

ــ )اجملتهد( و )الفقيه( و )مرجع التقليد(، وكذلكأطلق على )املرجع( يف لغة  )املفيت(، ويسمى أيضا    الفقه بـ
َقّلد( " ويعرف ابنه "اجملتهد املوَقلد األعرف واألقدر على تطبيق أحكام الشــــــريعة اإلســــــالمية يف مواردها،  

ُ
ب )امل

 .(24) مع فهم للحياة وشؤوهنا، ابلقدر الذي تتطلب معرفة أحكامه "
ــرعـية، كـاالجتهـاد والـعداـلة،  واملرجع اـلديين جيوز للـناس ان   إذ: "هو الشــــــــــــــخص اـلذي ميـلك املؤهالت الشــــــــــــ

يرجعوا إليه يف أحكامهم الشـرعية ويف طريقة تصـرفهم ابألموال الشـرعية ويف قضـاايهم اخلاصـة والعامة وذلك تبعا   
 .(25)لسعة دائرة الوالية" 

ــرط االجتهاد يف التعريف  إزاء ما تقدم من هذين التعريفني للمرجع الديين فانه ــاف   ،األول قد ذُكر شــــ وأضــــ
يف التعريف الثاين شــــرط العدالة إىل االجتهاد، يف حني ان هناك شــــروطا  أخرى يســــتلزم توافرها يف املرجع الديين 

وجاء تعريف آخر له   منها العقل واحلياة والضـــــــــبط والعقيدة وطهارة املولد وغريها، إال انه مل يتم االشـــــــــارة إليها.
ويكون النــائــب عنــه يف احلكومــة    نــه: "رأس اهلرم العلمي والــديين يف احلوزة العلميــة يف غيبــة االمــام املهــدي،اب

 .(26) "-7-اإلسالمية واألحكام الشرعية، وهو الذي يقضي ابحلق بني أفراد األمة، وارتباطه ابإلمام 
احلكومة اإلســالمية(، وأضــاف   األمام يفيالحا على التعريف اعاله اشــارته اىل ان املرجع هو )النائب عن  

عبارة )واالحكام الشـــرعية، وهو الذي يقضـــي ابحلق بني أفراد االمة( فنرى ان عبارة )احلكومة اإلســـالمية( تغين 
ــافة )االحكام الشــــرعية وهو الذي يقضــــي ابحلق بني افراد االمة(، ـصـــيل حاصــــل  عن إضــ ،  فهذان األمران مها حت

 وال يستدعي ذكرمها. حلكومة اإلسالمية،بكونه انئب عن األمام يف ا
ـصـــــوم للمذهب يف شــــــؤونه احلاضــــــرة واملســــــتقبلية،    ، ومرجعو -7-واملرجع الديين "هو انئب عن االمام املع

 .(27)الدينية والدنيوية، فهو اخلبري واملتضلع يف استنباط احلكم الشرعي من النصوص من قنواته األصل"

 
 .377ص ،م1999 -هـ 1419 ،بريوت ، ، دار أحياء الرتاث العريب3، ط9ج ،لسان العرب ،أبن منظور -21
 .22ص ،م2005 ،بريوت ،، دار العلم للماليني3ط  ،الرائد ،ينظر: جربان مسعود -22
. وحممد مرتضى  790ص  ،م2005-هـ  1425  ،بريوت  ،، دار الفكر للطباعة1ط  ، القاموس املنجد  ،ن عمروينظر: شهاب الدين اب  -23

 .695ص ،م2011-هـ 1421 ،الكويت ،مطبعة الكويت ،1ط ،19اجمللد  ،اتج العروس ،احلسيين الزبيدي
 ، دار احملجة البيضاء  ،بريوت  ،منوذجا  إلبنان    -احلوزات الشيعية املعاصرة بني مدرسيت النجف وقم  ، ينظر: د. الشيخ فيصل الكاظمي  -24
 .300، ص299ص ،م2011
 - هـ  1415دار الروضة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت،    ،1ط   ،آراء يف املرجعية الشيعية  ،حسني شريف  -ينظر: جمموعة ابحثني  -25
 .112ص  ،م1994
،  114ص  ،م2013-هـ  1434  ،بريوت  ،، مؤسسة البالغ 1ط  ،املرجعية ومهوم الشيعة  ،حممد املوسوي الكشمرييينظر: السيد    -26

 .119ص 
م، 2013  -هـ  1434السيد السيستاين مرجعية االنسانية والعيش املشرتك، الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت،    ،بوريسليم اجل  -27

 .6ص
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 28:  العدد

 
ــبة للعبارة اليت وردت يف التع ــر دوره على كونه  ريف )مرجعو وابلنســـــــــ ـصــــــــ للمذهب( فان واقع األمر انه ال يقت

بل هو أوســـــــــــع من ذلك، كاحلفاظ على وحدة الوطن واســـــــــــتقالله ومســـــــــــاعدة املعوزين  ، مرجعا للمذهب فقط
 واحملتاجني بشكل عام، وغري ذلك من املهام.

وردت عـبارة )اجملتهـد  ،  (28)  امالهتم"وعرـفه آخر ابـنه "اجملتهـد اـلذي يرجع الـيه الـناس للفتوى يف عـباداهتم ومعـ 
ســـــــواء  رجع  ،  الذي يرجع إليه الناس للفتوى يف عباداهتم ومعامالهتم(، يف حني ان املرجع يقوم بواجبه يف االفتاء

ــتاين بتاريخ  ــيســــــــــ ــيد الســــــــــ /  14/6الناس إليه أم مل يرجعوا، ومثال على ذلك أطالق املرجع الديين األعلى الســــــــــ
 .اال طالقهائي دون ان يرجع الناس إليه م فتوى اجلهاد الكف2014

عن    انئبا   عدُّ وعرب التعريفات أعاله ميكن إيراد تعريف للمرجع الديين ابنه اجملتهد اجلامع للشــــــــرائط و الذي يُ 
وله حقوق وعليه  ومرجعا للناس يف شـــــؤوهنم الدينية والدنيوية،  األمام املهدي )الغائب( يف احلكومة اإلســـــالمية،

 التزامات.
ا املرجعية الدينية )اإلمامة النائبة(: فهي مراجع الدين العظام الذين تولوا الفتيا للشــؤون الدينية للمســلمني  أم

 .(29) الشيعة يف العامل اإلسالمي

 
حث منشور   ،التنظري واالبعاد  -مرجعية مدرسة النجف األشرف من العهد العثماين  ،ينظر: د. وليد عبد احلميد فرج هللا األسدي  -28

. وعرف املرجع فلسفيا: انه الذي  100ص  ،م2011  -ه  1432  ،النجف  ،، مطبعة النجف6السنة    ،(23العدد )   ،يف جملة آفاق جنفيه
، 1ط  ،معجم املصطلحات األدبية  ،آالن اايال  -جاك-دينيس سام    ،ميتلك أو يشكل مرجعيات تندرج يف نطاق اخلربة أو األهلية. بول آروم

. وقد تكون املرجعية 1023ص  ،م2012  -هـ  1433  ،بريوت  ،والنشر والتوزيع للدراسات    ،جمد املؤسسة اجلامعية  ،ترمجة د. حممد محود
وعرف عامل االجتماع )دوركاهيم( املؤسسة )ابهنا تدل على املعتقدات وامناط السلوك اليت توجد مسبقا عند االفراد واليت تكون قادرة   ،مؤسسة

معجم مصطلحات علم   ،. انسام حممد األسعد (بـ )الوعي اجلماعي  سواء تعلق االمر بـ )روح األمة( أم   ، على احداث متاسك يف اجملموعة
. ويرى عامل االجتماع )ماكس فيرب( ابن املؤسسات عبارة عن تنظيم اجتماعي ذي  11ص  ،م2011  ،بريوت   ،دار مكتبة اهلالل  ،االجتماع

املركز القومي   ،ترمجة صالح هالل  ،علم االجتماع   مفاهيم أساسية يف  ،هيئة إدارية تقوم دفعال غائية تتصف ابالستمرارية. ينظر: ماكس فيرب
. ويشري )مونتسكيو( إليها ابهنا توقعات منتظمة يسمح لألفراد إبقامتها، للتعرف على احلقوق والواجبات 91م، ص2011  ،القاهرة  ،للرتمجة

ترمجة سليم   ،املعجم النقدي لعلم االجتماع  ،بود يلد  ،اليت تلزمهم إزاء بعضهم البعض بصفتهم مواطنني وإشخاص عاديني. ينظر: رميون وف
وبطبيعة احلال ال ميكن ان تصور وجود مؤسسات معنية من دون أداء دور   . 479ص  ،م1986  ،اجلزائر  ،ديوان املطبوعات اجلماعية  ، حداد

عيش معه، إذ يوجد ترابط وثيق وسط البنية اليت متارس فيها هذه املؤسسة نشاطها مستمدة بقائها من خدماهتا اليت تقدمها للمجتمع الذي ت 
 الصلة ما بني املؤسسات من جهة وبني العقائد السائدة يف اجملتمع من جهة أخرى الن املؤسسات تنشأ يف وسط اجتماعي وحضاري معني، 

نظر: ابسم عبد السادة ال ميكن ان تقدم وظائفها على الوجه األمت إال إذا متاشت مع عقلية األفراد واجلماعات الذين يعيشون يف هذا الوسط. ي
 ، م2010  ،جامعة بغداد   ،كلية العلوم السياسية  ،رسالة ماجستري  ،م2003دور املرجعية الدينية يف العملية السياسية يف العراق بعد عام    ،خليف

 .5ص
دار نشر، النجف النجف األشرف، بدون    االمام السيستاين شيخ املرجعية املعاصرة يف  ،ينظر: حممد صادق حممد ابقر حر العلوم  -29

. وعرفت املرجعية بشكل عام ابهنا: "املرجع أو املصدر الذي يعود إليه الفرد أو جمموعة من األفراد لتقييم أو اختاذ  15م، ص2008األشرف،  
ان الفرد يعتربها مرجعا  موثوقا  أو اهنا مجاعة اجتماعية تؤثر على سلوكية وأخالقية وموثل وقيم الفرد أتثريا  كبريا  إىل درجة    ،قرار من القرارات املهمة

والتفاعل  العام  والرأي  املواقف  تكوين  مواضيع  يف  يستعمل  املرجعية  اجلماعة  اصطالح  ان  ابلذكر  واجلدير  اجملتمع"  يف  وتفاعالته  لسلوكه 
اشرة على أفكاره ومعتقداته وسلوكه، االجتماعي، واجلماعات املرجعية هي اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد واليت ترتك أاثرها املباشرة وغري املب

 ، م 2008  ،بغداد  ،مطبعة اخلري  ،وهي اجلماعة اليت يربط الفرد نفسه  ا ذاتيا  وتلقائيا . ينظر: د.الهاي عبد احلسني، مقدمة علم االجتماع 
احلسن101،ص100ص واحسان حممد  االجتماع   ،.  علم  للموسوعات  ،موسوعة  العربية  وأمحد زكي  .239ص  ،م1999  ، بريوت  ،الدار 

دراسات يف اجملتمع والثقافة   ،. ود. علي عبد الرزاق جليب75ص  ،م1977، بريوت  ،مكتبة لبنان  ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  ،بدوي
ية  واملرجع  ،)العضوية  :. وتقسم اجلماعة املرجعية إىل أربع مجاعات هي28ص  ،بدون سنة طبع  ،اإلسكندرية  ،دار املعرفة اجلماعية  ،)الشخصية(

واجلماعة الثالثة هي املتوقعة اليت   ،واجلماعة الثقافية كاملدرسة  ،واجلماعة األولية اليت تشمل مجاعات السن واجلنس  ، اليت تنظم األسرة والعمل
اجلماعات واجملتمعات    ، د. غريب حممد سيد أمحد  :ينظر  (فهي اجلماعة املرجعية السلبية  ،أما اجملموعة الرابعة  ،يطمح الفرد لالنضمام إليها

 .89ص  -82ص ،م1980، اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية ،اجلديدة
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أي جـاء    املرجعيـة الـدينيـة ابهنـا مراجع الـدين،  تجـديـد فقـد عرفـ   ءبشــــــــــــــيمل أيت  األخري  ان هـذا التعريف  
ــيتعريف  ــلمني    بذاته هذا من جانب، ومن جانب آخر وردت عبارة ءالشـــــ ــؤون الدينية للمســـــ )تولوا الفتيا للشـــــ

ـصــــــر ،  الشـــــــيعة يف العامل اإلســـــــالمي( جاءت كواجب من واجبات املرجعية الدينية، وليس تعريفا هلا، ومن مث أقت
فهناك   تيا على الشـيعة فقط،على كون الفتيا للمسـلمني الشـيعة يف العامل اإلسـالمي ويف واقع احلال ال تقتـصر الف

 وحماربة االستعمار وغريها. كاليت ختص الوطن واستقالله،  فتاوى تشمل غري املسلمني أيضا ،
ــال األئمة  ـصــــــ ــائهم    -:-وعرفت املرجعية الدينية ابهنا "نظام وكالة )نيابة( الت ــعبية وقضـــــــ بقواعدهم الشـــــــ

 .(30) حلوائجهم واتصال القواعد الشعبية  م"
ـصـــطلحان للمرجعية وكالة )نيابة(، وهنالك فرق بينهماجاء يف التع ـصـــطلح االكثر دقة )نيابة(    ريف م وان امل
إال اهنا تنقطع يف املرجعية الدينية عند   والنيابة اخلاصــة ال حتدد مبدة، إذ ان الوكالة حتدد مبدة معينة  وليس وكالة،

فقـد جـاء   من جـانـب ومن جـانـب آخر  االمـام الغـائـب، وعنـد وفـاة النـائـب ليحـل انئـب آخر حملـه، هـذا  ظهور
 .ومبهما   التعريف مقتضبا  

ــتلزم توافر مؤهالت،  ــاكلهم وحاجاهتم، ويســـــــــــ وجاء تعريف هلا "ابهنا مقام مقدس يتجه إليه الناس يف مشـــــــــــ
ومواصـــــــــفات أخالقية عديدة يف شـــــــــخص املرجع اليت هتيت األرضـــــــــية الالزمة اللتزام الناس ابألحكام الشـــــــــرعية 

 .(31) ين عموما "وإقباهلم على الد
ــا    لقــد أبرز التعريف اجلــانــب الشــــــــــــــكلي للمرجعيــة الــدينيــة، وهي كوهنــا مقــام مقــدس، انــب  اجلــ   وأبرز أيضـــــــــــــ

املوضــــوعي هلا، وذلك ابســــتلزام توافر املؤهالت واملواصــــفات يف شــــخص املرجع، وهذا أمر حممود، إال انه حدد  
ـــية الالزـمة للمرجعـية اـلدينـية، وميكن   التزام ــرعـية وأقـباهلم على اـلدين عموـما بتهيـئة األرضــــــــــــ الـناس ابألحكـام الشــــــــــــ
، علما  ان : القول ان املرجعية الدينية تســـــاعد الناس على االلتزام ابألحكام الشـــــرعية واقباهلم على الدين عموما  

أتيت املرجعية الدينية لرتســــخ ذلك بوســــاطة األمر نســــان ابملبادئ اإلســــالمية بشــــكل عام، واألصــــل هو التزام اال
 ابملعروف والنهي عن املنكر والتبليغ.

وورد تعريف آخر هلا "ابهنا مركز قيادي أعلى يتوىل شــــؤون األمة ويدير أحواهلا الدينية وأوضــــاعها، ويســــمى  
يف النجف األشـــــــــرف اليت القائم  ا )املرجع(" وعرفها آخر "ابهنا مؤســـــــــســـــــــة دينية مهمة وراعية للحوزة العلمية  

صــــــــــــــدها الناس من الداخل واخلارج، أما لطلب العلم أو الرزق، وهلا فضــــــــــــــل على الســــــــــــــاحة الدينية الثقافية   يق
 .(32) واالجتماعية"

بل ان هناك من  ، ان ما يتعلق بكون املرجعية الدينية مؤســــــــســــــــة، فانه مل تطلق هذه التســــــــمية بشــــــــكل عام
ــاتيا ،  الدينية املرجعية جعلالفقهاء من يدعو إىل  ــســ ومن جانب آخر  ،وآخرون ينتقدون هذا االجتاه نظاما  مؤســ

انه حدد فضـلها على السـاحة الدينية والثقافية واالجتماعية وأغفل فضـلها على اجلانب السـياسـي واالقتـصادي،  
 

 .226ص  ،م1986 ، بريوت ،دار التعارف للمطبوعات ،3ط ،اتريخ الغيبة الصغرى  ،حممد الصدر -30
 .411مصدر سابق، ص  ، حسني شريف -جمموعة ابحثني   -31
م، رسالة 1924  -م1921-موقف احلوزة العلمية يف النجف األشرف من التطورات السياسية يف العراق    ،ميينظر: عالء عزيز كر   -32

. وعرفت املرجعية من اجلانب  5ص  ،مصدر سابق  ،. وابسم عبد السادة خليف5، ص3ص  ،م2007  ،ماجستري كلية الرتبية، جامعة اببل
حممد ابقر احلكيم، موسوعة احلوزة العلمية   :وتعبري عن مسؤوليتها فيها. ينظر  -متداد للنبوةالعقائدي ابهنا: متثل نيابة وامتداد لإلمامة اليت هي ا

 .25ص ،م2005 ،جنف األشرف  ،--، مؤسسة تراث الشهيد احلكيم 1املرجعية الدينية، ج –واملرجعية 
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 28:  العدد

 
اليت -لـدينيـة  منهـا، وان رعـايـة املرجعيـة ا  أحـد واجبـات املرجعيـة الـدينيـة وليس فضــــــــــــــال    عـدُّ علمـا ان هـذا األمر يُ 
 ال حتدد للحوزة العلمية يف النجف فحسب، بل ان رعايتها متتد إىل نطاق أوسع.  -وردت يف التعريف

ــع االمـام من دون ان  ويرى آخرون ابن املرجعيـة الـدينيـة "تعين مرتبـة علميـة وروحيـة جتعـل الفقيـه يف موضــــــــــــ
 .(33) علم الغيب وغريها"و  خيتاره األمام، ودون ان يتصف جبميع صفاته اخلارقة مثل العصمة

ــفات املرجعية الدينية فقط، دون التطرق إىل جانب من مهامها   ــرا  على صـــــ ـصــــ يالحا ان التعريف جاء مقت
 وأدوارها وأهدافها يف خمتلف جماالت احلياة.

الدين اجملتهدين يف علم    الرجوع إىل كبار علماء واهنا عند املســـــلمني الشـــــيعة االثين عشـــــرية يف العراق "يعين
. واملرجعية الدينية مبفهومها الواســـــــع "تعين قيام اجملتهد  (34) الفقيه اجملتهد اجلامع للشـــــــرائط" الفقه، فاملرجع، هو

 .(35) يف مهماته األساسيةالثالث، الوالية، والفتيا، والقضاء" -7-اجلامع للشرائط مقام اإلمام 
ــر على علم الفقــه فقط، يف حني اهنــا حتيط وان دور املرجعيــة الــدينيــة الوارد يف التعريف األول قــد   صــــــــــــ أقت

ــر على واجبات املرجعية الدينية  ـصــ ــافة إىل علم الفقه، أما الثاين جنده قد أقت بكليات العلوم األخرى املتنوعة إضـــ
 فقط.

كما يرتبط ابألخالق،   وأما مفردة الدين اصطالحا فانه " االعتقاد املرتبط مبا فوق الطبيعة، املقدس واإلهلي،
 .(36) مارسات واملؤسسات املرتبطة بذلك االعتقاد"امل

 ،والدين "جمموعة املعتقدات وعبادات مقدسـة تؤمن  ا مجعة معينة، يسـد حاجة الفرد واجملتمع على السـواء
 .(37) أساسه الوجدان وللعقل جمال فيه"

 
د. حيدر   ،األمني  ند. إحسا  ،د. زكي امليالد  ،د. علي عبود احملمداوي  ،د. علي عبد اهلادي املوهج  ،ينظر: د. صالح اجلابري  -33

  ، دمشق   ،دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع  ،1ط  ،اعادة قراءة النص الديين واملمارسة السياسية  -اإلصالح الديين والسياسي    ، انظم حممد
 .33ص ،م2011
جامعة   ،دراسة اجتماعية ميدانية، رسالة ماجستري  - احلراك االجتماعيدور املرجعية الدينية يف  ،ينظر: أمحد خضري حسني عيال   -34
 .10ص ،م2017 -هـ 1439 ، بغداد

 .111ص ،، مصدر سابق1ج ،موسوعة احلوزة واملرجعية ،ينظر: السيد حممد ابقر احلكيم -35
التعريفات الفلسفية   ووردت بعض  . 222ص  ،م2009  ،األردن  ، للنشر والتوزيع  دار أسامة  ،ينظر: مصطفى حسيبة، املعجم الفلسفي  -36

 - هـ  1403،  القاهرة  ،اهليئة العامة لشؤون املطابع االمريية،  املعجم الفلسفي  ،جممع اللغة العربية  : ملزيد من التفصيالت ينظر  .األخرى للدين
 ،. و حممد جواد مغنية572ص  ،هـ   1385  ،قم  ،منشورات ذوي القرىب  ،1ط  ،1ج  ،املعجم الفلسفي  ،. ود. مجيل صليبا96ص  ،م1983

دار قباء   ،املعجم الفلسفي  ،.و مراد وهبه53ص  ،م2007  ،ه1428  ،قم  ،دار الكتاب اإلسالمي  ،1ط  ،مذاهب ومصطلحات فلسفية
 CG.JUNG.PSYEHOLOGY AND RELIGION,YALو    .315ص  ،م2007  ،القاهرة  ،احلديثة

NIV.PRESS,1938.PP425.and Rellgion within tge limits of Reason alone,Harper,1960.p.14 
. وهنالك تعريفات فلسفية أوردها الفقه للدين ملزيد من التفصيالت ينظر: جان 96ص  ،مصدر سابق  ،ينظر: جممع اللغة العربية  -37

- ه1432،  بريوت  ،ع للدراسات والنشر والتوزي  ،، جمد املؤسسة اجلامعية2ط  ،معجم العلوم االنسانية، ترمجة د. جورج كتورة  ،فرانسوا دورنيه
. ووردت  478، ص477ص  ،م2009  ،القاهرة  ،دار الشروق  ،سلسلة الفكر  ،نقد ثقافة التخلف  ،. ركتوز جابر عصفور412ص  ،م2011

 ، دار الشؤون الثقافية العامة  ،التعريفات  ،للدين ينظر: أبو احلسن علي بن حممد بن علي اجلرجاين املعروف ابلسيد الشريف  أخرىتعريفات  
 ، بريوت   ،دار املعرفة  ،1ط  ،اجمللد الرابع  ،موسوعة الكلمة وأخواهتا يف القران الكرمي  ،د. وأمحد عبيد الكبيسي  .62ص  ،بدون سنة طبع  ، بغداد

صناعة   ،جمموعة ابحثني  ،بارحث منشور يف جملة املس  ،التعليم الديين عند الشيعة األمامية  ،. د. إبراهيم العاين615ص  ،م2017  -ه  1438
معجم   ،. ومجال الدين سعيد 125ص  ،م2011  ، األمارات العربية املتحدة  -ديب  ،مركز املسبار، للدراسات والبحوث  ،التعليم الديين  ، املفيت

الفلسفية للنشر  ،املصطلحات والشواهد   .Douglas J. Davies, Michael J . و182، ص  181ص  ،م2007  ،تونس  ،دار اجلفري 
Thate, religions Religion and theIndividual: Belief, Practice,and Identity, Editorial Office, UK 

USA,2017,p10 
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الكمال الذي يســتغرق  ا مجيع العليا اصــطالحا فيقصــد  ا "العلو والعظمة على اآلخرين جراء ميزة، وهلا  و 
 .(38) وشرعا " وعقال   األمور الوجودية عرفا  

ــياء خمتلفة املراتب، أطلق لفا العايل على الشــــــيء الذي تكون والعايل أو األعلى فلســــــفيا   ، إذا كانت األشــــ
 .(39) مرتبته فوق مرتبة اآلخر

الفقيه الذي ": ابنه فة تعريفا للمرجع الديين االعلى وقد أورد قانون إدارة العتبات املقدـسة واملزارات الـشيعية الـشري 
ــيعة يف العراق من فقهاء النجف االشــــــــــــرف . بينما عرف النظام الداخلي (40) "يرجع اليه يف التقليد أكثر الشــــــــــ

الفقيه األمامي الذي يرجع إليه أكثر شــــــــــيعة العراق يف التقليد، ويكون  "للعتبة احلســــــــــينية املقدســــــــــة املرجع ابنه  
. وعرف قانون ديوان الوقف الشــــــيعي املرجع الديين األعلى ابلتعريف نفســــــه  (41)  "املرجع الديين األعلى للطائفة

. ومل خيتلف نظام اخلدمة (42)  العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الشريفة املذكور أعاله  الذي ورد يف قانون إدارة
 القانونني املذكورين انفا    عريف املرجع الديين عما ســـــــبقه منالعتبات املقدســـــــة واملزارات الشـــــــيعية الشـــــــريفة بت يف
(43). 

ـصـــــــــوصــــــــــية يف موضــــــــــوع املرجعية الدينية أي ان هناك مرجعيات عدة،   ،وبذلك فان كلمة األعلى تعطي خ
ــيعـة يف العراق من   ولكن هنـاك مرجعيـة دينيـة عليـا واحـدة تتمثـل ابلفقيـه الـذي يرجع اليـه يف التقليـد أكثر الشــــــــــــ

 جف األشرف.فقهاء الن
اإلمامة النائبة وفق مؤهالت وشـروط وتتمتع  يراد تعريف للمرجعية الدينية ابهنا:  اوعلى هدى ما تقدم ميكن 

ــطلع بواجبات، متبوءة بذلك مركزا  دينيا  قياداي  أعلى، وحتظى ابلزام مقلديها روحيا  ابلعمل بفتاواها   حقوق وتضــــ
 .خرينوتوجيهاهتا، وهي موضع احرتام اآل

المطـلب الـثاني: الجواـنب التطبيقـية للمرجعـية اـلدينـية العلـيا في مـجالي كـتاـبة 

 الدستور واالنتخابات ومجاالت اخرى

ا من املهام والوظائف األســاســية اليت تضــطلع  ا لتنظيم احلياة  كوهنظيفة تشــريعية  الســلطة التشــريعية و متارس 
تُعدُّ هنا إذ ا  ة الرقابة على أعمال املؤســــــــســــــــات يف الدولة،وتقوم أيضــــــــا مبهمكافة،    العامة يف اجملتمع يف اجملاالت

 املمثل عن أبناء الشعب.

 
 ، ه1438  ،دار املعرفة، بريوت  ،1ط  ،اجمللد الثامن  ،موسوعة الكلمة وأخواهتا يف القران الكرمي  ،ينظر: د. أمحد عبيد الكبيسي  -38
 .580ص ،م2017
كالرايضيات ابلنسبة إىل .فانه إذا كان إحداها متقدما على اآلخر مباشرة كان األول عاليا  والثاين سافال    ،مراتب العلوم  ،مثال ذلك  -39

 ي    ،وإذ كانت مرتبه أحد احلدود املتقدمة على مراتب مجيع احلدود األخرى  ،والقيم العالية  ،علم الطبيعة تقول الوظائف االجتماعية العالية
د.   :ينظر.ويقابله النزول  ،وعلو نسيب  ،والعلو قد يكون يف املكان أو يف املرتبة وهو عند احملدثني قسمان علو مطلق  ،ك احلد ابحلد األعلىذل

 .48ص ،47ص ،ه1385 ،قم ،، سليمان زادة 1، ط2ج ،املعجم الفلسفي ابأللفاظ العربية والفرنسية واالنكليزية والالتينية ،مجيل صليبا
 م.2005( لسنة 19( من قانون إدارة العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الشريفة رقم )4نص املادة ) :ينظر -40
 .م2007( لسنة 1( من املادة األوىل من النظام الداخلي للعتبة احلسينية املقدسة رقم )1( من املادة )2نص الفقرة )  :ينظر -41
 .م2012( لسنة 57ديوان الوقف الشيعي رقم )( من قانون 4الفقرة )اثنيا( من املادة ) :ينظر -42
 م.2014( لسنة 4( من نظام اخلدمة يف العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الشريفة رقم )1املادة ) :ينظر -43
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 28:  العدد

 
"العملية اليت يتم مبقتضــــاها وضــــع أســــس اجلماعة ورفع قواعد البناء االجتماعي  دف   وُعرف التشــــريع ابنه

 .(44) ل بينهم"تنظيم وضبط احلياة والعالقات بني املواطنني، إلحداث قدر معني من الرتابط وتيسري التعام
ـصــــــــادر الر ية للقاعدة القانونية، وهو أكثر أمهية ملا يتمتع به من مزااي،  وحيتل التشـــــــــريع املرتبة األوىل بني امل
كالســهولة والوضــوح وســرعة االنتشــار، وابلتايل البد من وجود انســجام وتوافق بني التشــريع العادي الذي يســنه  

 .(45)القانون غري دستوري الربملان والقواعد الدستورية، وإال غدا
ـصـــاصــــات أييت يف مقدمتها التشــــريع عن طريق تقدمي  ومتارس الســــلطة التشــــريعية يف العراق العديد من االخت
مقرتحات القوانني، ومناقشــــــة مشــــــاريع القوانني املقدمة من قبل الســــــلطة التنفيذية، وذلك من خالل اآللية اليت 

، إضافة إىل االشرتاك يف اختيار (47)  النواب قبوال أو رفضا  لداخلي جمللس، والنظام ا(46)  ر ها الدستور والقانون 
، واعالن احلرب وحالة الطوارئ بناء على طلب مشـــرتك من رئيس اجلمهورية ورئيس  (48)  الســـلطات األخرى   أعضـــاء

ـصــــــادقة  (50)  الوزراء ، واقرار مشـــــــروع قانون املوازنة العامة واحلســـــــاب اخلتامي املقدم من جملس  (49) جملس الوزراء  . وامل
ــريعي الذي يدعى بـــــــــــــــــ )جملس االحتاد(  ان ، و (51)  على املعاهدات واالتفاقيات الدولية  ــاء اجمللس التشـ وكذلك  ،  (52)شـ
 .(53)  قانون تكوين احملكمة االحتادية العليا 

النواب ومنهـا مـا ولكي يكون القـانون انفـذا وصـــــــــــــــاحلـا للتطبيق جيـب ان مير مبراحـل، منهـا مـا خيص جملس  
 يتعلق ابلسلطة التنفيذية وهي:

عداد املشــــــروع األويل ااالقرتاح: هي املرحلة األوىل اليت تنبثق منها عملية تشــــــريع القانون، وهي تبدأ منذ  -
 .(54) للقانون، حىت تقدميه إىل السلطة املختصة ابلتشريع

 
 ،ساتحث منشور يف جملة جامعة الكوفة للدرا  ،التشريع السليم ومعوقات العملية التشريعية يف العراق  ،ينظر: د. أمحد عبيس نعمة  -44
 39ص ،م2014 ،(18(، العدد )1اجمللد )
القانونية  ،ينظر: د. توفيق حسن فرج   -45 للقانون  -القسم األول  ،املدخل للعلوم  العامة   ،م1993  ، بريوت  ،الدار اجلامعية  ،النظرية 
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ونصت )الفقرة اثنيا( من املادة   (الوزراءمشروعات القوانني تقدم من رئيس اجلمهورية وجملس  )على ان    (/ أوال60نصت املادة )  -46

 (.أو من احدى جلانه املختصة ،نفسها على ان )مقرتحات القوانني تقدم من عشرة من أعضاء جملس النواب
م. منشور يف جريدة الوقائع 2007( من الفصل السادس عشر من النظام الداخلي جمللس النواب لسنة  136  -   128املواد )  :ينظر  -47

 . السنة الثامنة واألربعون ،م2007/ شباط/5( يف 4032لعدد )العراقية اب
/ رابعا( من دستور مجهورية العراق    76  ،70واملادتني )  (/ اثلثا61نص املادة )   : ينظر  كرائسة السلطة التنفيذية سثلة برئيس اجلمهورية   -48
/  76س الوزراء املكلف حائزا  على ثقة اجمللس ينظر: نص املادة )ليعد رئيس جمل  ،واملوافقة على الوزراء منفردين واملنهاج الوزاري  .م2005عام  

 ، ورئيس االدعاء العام  ،واملوافقة على تعيني كل من رئيس وأعضاء حمكمة التمييز االحتادية   .م2005رابعا ( من دستور مجهورية العراق لعام  
 ،مبنصب قائد فرقة فما فوق  ومن هم،  ان اجليش ومعاونيهوالسفراء وأصحاب الدرجات اخلاصة ورئيس أرك  ،ورئيس هيئة االشراف القضائي 

املخابرات جهاز  )  :ينظر  .ورئيس  خامسا61املادة  لعام    (/  العراق  دستور مجهورية  وكذلك2005من  بسيوين  :م.  الغين  عبد  النظم   ،د. 
 . 191ص -190ص ،م1984اإلسكندرية،  ،الدار اجلامعية ،أسس التنظيم السياسي -السياسية
 .م2005/ اتسعا /أ( من دستور مجهورية العراق لعام 61نص املادة ) :ينظر -49
 .م2005( من دستور مجهورية العراق لعام 62نص املادة ) :ملزيد من التفصيالت ينظر -50
 .م2005من دستور مجهورية العراق لعام  (/ رابعا61نص املادة ) :ينظر -51
 م.2005دستور مجهورية العراق لعام ( من 65نص املادة ) :ينظر -52
 م.2005من دستور مجهورية العراق لعام   (/ اثنيا92نص املادة ) :ينظر -53
 ، م 2004  ،جامعة اببل  ،كلية القانون  ،رسالة ماجستري  ،دراسة مقارنة  -السلطة املختصة ابقرتاح القوانني  ،أشرف عبد هللا عمر  -54

 .5ص
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ها تتقرر اإللزامية للقوانني، وبناء على ذلك اإلقرار: ان هذه املرحلة من أههم مراحل وضــع التشــريعات فب -
يكون جوهر العملية التشـريعية مركزا يف مرحلة املناقشـة والتصـويت اليت يضـطلع  ا جملس النواب مبفرده من دون 

 .(55) مشاركة من جهة أخرى، وصوال إلقرار التشريع
يس اجلمهورية بـصفته رئيس السـلطة  اإلصـدار: بعد ان يتم إقرار وجود التشـريع بـصفة ر ية، يرسـل إىل رئ -

 .(56) التنفيذية للمصادقة عليه
النشر: يتم عرب نشره يف اجلريدة الر ية املعتمدة يف الدولة، ويف العراق يتم النشر الر ي يف جريدة الوقائع    -

ـصـــدر عن وزارة العدل/ دائرة الوقائع العراقية، وهو  عالم األفراد بوجود القانون وضــــرورة االلتزام مبا االعراقية اليت ت
 .(57) جاء فيه

 عربة العليا جوانب تطبيقية يف اعمال الســـــلطة التشـــــريعية يف اجملال التشـــــريعي، وقد مارســـــت املرجعية الديني
 .النصح واإلرشاد والتوجيه، واالشارة اىل مواطن اخللل او التلكؤ او القصور او التقصري

 :وسنتطرق إىل دورها يف جمايل كتابة الدستور واالنتخاابت، ويف جماالت أخرى عرب الفرعني اآلتيني
 واالنتخابات كتابة الدستور ل: الفرع األو

ــتور واالنتخـاابت عرب  ــنتـناول اجملاالت التطبيقـية للمرجعـية الدينـية العلـيا يف العراق يف جمايل كـتابة الدســــــــــــ ســــــــــــ
 الفقرتني اآلتيتني.

 أواًل:كتابة الدستور
منهـا م،  2003/  9/4أدت املرجعـية اـلدينـية العلـيا دورا  حموراي يف األحـداث العراقـية بـعد ســــــــــــــقوط النظـام يف  

ــتور، فقــد وجهــت إىل تنظيم مظــاهرات يف مجيع ا ــاء البلــد، تشــــــــــــــجع على اجراء  دعوهتــا إىل كتــابــة الــدســــــــــــ
االنتخاابت العامة كأسـاس لنقل السـيادة من سـلطة االئتالف إىل العراقيني، فضـال  عن اصـرارها على ان السـلطة  

 .(58) االحتالل(ال ينبغي ان متارس من قبل اولئك الذين جاءوا من اخلارج )قوى 
وخطط سـلطة التحالف املوقتة اليت   ،ومع تشـكيل جملس احلكم االنتقايل على اسـاس اهلوية االثنية والطائفية

حتركت  و صـياغة دسـتور يـصف آلية يتم من خالهلا انتخاب النواب، من جملس دسـتوري ليصـار بعد ذلك إىل 
برز دور املرجعية الدينية العليا متمثال  ابإلصــــــرار واملطالبة على  اضــــــفاء الشــــــرعية على الدســــــتور عرب االســــــتفتاء.

اجمللس التشــــريعي الذي توكل اليه مهمة كتابة الدســــتور، وبذلك ســــاهم إبرســــاء  إجراء انتخاابت حرة النتخاب 
ـصـــلحة العامة   مؤكدا ان شــــكل النظام   ،(59)املبدأ الدميقراطي الذي يقوم اصــــال على حرية االختيار على وفق امل

والعدالة واملســـــاواة  الســـــياســـــي املناســـــب للعراقيني جيب ان حيرتم الثوابت الدينية للعراقيني، ويعتمد مبدا التعددية 
 

، ص 367م، ص1959  ، ، دار الفكر العريب، القاهرة1ط  ،الدستورية العامة والنظم السياسية  املبادئ  ،ينظر: د. حممد كامل ليلة  -55
368 . 

56-  ( املادة  لعام    73ينظر:  العراق  اثلثا( من دستور مجهورية  اآلتية:  2005/  الصالحيات  اجلمهورية  رئيس  )يتوىل  النافذ ونصها  م 
 . ادقا عليها بعد مضي مخس عشر يوما من اتريخ تسلمها(وتعد مص ،)يصادق ويصدر القوانني اليت يسنها جملس النواب

 .76ص ،م2013 ،النجف األشرف ،، مطبعة امليزان1ط ،د. عزيز كاظم جرب، مبادئ أساسية ملدخل العلوم القانونية  -57
58- Soren Schmidt, The Role Of Religion In Politics Shiite Islam In Iraq, The Journal Of Religion And 

Society, No. 143. 2009, p144. 
59-  Reider Visser, Sistani, The United States Policy In Iraq, Oslo The Norwegi Institute Of International 

Affairs, No. 700. 2006, P.9 
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 28:  العدد

 
نظاما يســــمح فيه لإلفراد مبمارســــة حياهتم الدينية، ولكن من دون ان يفرس الدين ســــلطته على الدولة، ومعتربا 
الدين اإلسالمي احد املصادر الرئيسية للتشريعات يف القضااي االجتماعية والسياسية، وتبنت الدميقراطية والياهتا  

رس مع مبادى االســـــــــــالم كاحلرية لكل األفراد ويف كل مظاهرها واملســـــــــــاواة  جاعلة  منها أمرا مشـــــــــــروعا، ال يتعا
عضـاء يتم  ا، وشـددت على ان تتم كتابة الدسـتور العراقي من قبل  (60) والعدالة وتداول السـلطة سـلميا  والتعددية
روفة، وبينت انه ه املؤهلني لالنتخاب بعد توافر الشـروط العامة املعءبناااختيارهم من قبل الشـعب العراقي جبميع  

األمم املتحدة، وميكن ترتيب ذلك يف  دشـــــــــرافقد مت ترتيب انتخاابت اجمللس الدســـــــــتوري يف تيمور الشـــــــــرقية  
 .(61) العراق أيضا، وأكدت ان الدستور الذي يضعه جملس غري منتخب من قبل الشعب ال ميكن القبول به

ية للمرحلة االنتقالية يف قرار جملس األمن الدويل واعرتضت على ذكر ما يسمى بــــــ )قانون إدارة الدولة العراق
حول العراق لغرس اضـفاء الشـرعية الدولية عليه( إذ صـرحت ان هذا )القانون( وضـعه جملس غري منتخب، ويف 
ــتور الدائم للعراق،  ــع الدســــــــ ــر منه يقيد اجلمعية الوطنية املقرر انتخا ا لغرس وضــــــــ ظل االحتالل وبتأثري مباشــــــــ

أي حماولة إلضـــــفاء   ان ويرفضـــــه معظم أبناء الشـــــعب العراقي، ولذلك ف ،للقوانني  خمالفو  ا  أمر وأضـــــافت ابن هذا  
( يعد عمال مضــادا إلرادة الشــعب العراقي  1546عرب ذكره يف القرار الدويل املرقم ) ،الشــرعية على هذا القانون 

عراقي، وطلبت ابالغ موقفها  ذا وينذر بنتائج خطرية، كونه يكرس االنقســـــامات الطائفية والعرقية يف اجملتمع ال
إىل الســادة أعضــاء جملس األمن، وحرصــت على ان يكون اعضــاء جملس كتابة الدســتور من شــخصــيات   الشــأن 

ــمى )قانون إدارة الدولة  ــتور املؤقت، أو ما يســــــــ ــدور الدســــــــ منتخبة، إذ جاء من وحي قراءهتا املبكرة لنتائج صــــــــ
ــيعرقل امكانية صـــدو  ــيادة الكاملة االنتقايل(، ابن صـــدوره سـ ــتور دائم، يؤســـس لعراق دميقراطي يتمتع ابلسـ ر دسـ

ـصـــــــغرية ال ينبغي ان يكون هلا حق الرفض والنقض ابلدســــــــتور،  (62)  على أراضــــــــيه ، وأكدت على ان االغلبية ال
إرادة اليت اعطـت ألقليـة معينـة فرصـــــــــــــــة الوقوف بوجـه  ،  (63)  وهـذا مـا ورد يف بنود قـانون إدارة الـدولـة االنتقـاليـة

 .(64) األغلبية من الشعب العراقي

 
60-  Mehdi Khalaji, Sistani Activity And The Traditional End Of The Shiite Sect Of Religious Authority, 

The Washington Institute For Near East Policy, No 1050. 2006, P12 
ه. وابملضمون نفسه 1424  ،/مجادي األوىل/2أسئلة صحيفة لوس اجنلز اتميز، مكتب السيد السيستاين النجف األشرف  ن إجابة ع  -61

م رسالة جوابية إىل مبعوث األمم املتحدة يف أفغانستان 2004/آذار/19ه املوافق  1425/احملرم احلرام/27أرسلت املرجعية الدينية العليا بتاريخ  
رسالة إىل جملس األمن من مكتب السيد السيستاين، النجف األشرف   :ينظر.والعراق تتضمن املوقف من قانون إدارة العراق للمرحلة االنتقالية

 ,Reider Visser, Sistani, The United States Policy In Iraq و  .م2004/  6/6ه املوافق  1425/ ربيع الثاين /  17بتاريخ  
Oslo The Norwegi Institute Of International Affairs, No. 700. 2006,P.11 

والتاريخ والسياسة  ،جاريث ستانسفيلد  -62 الشعب  للدراسات والبحوث االسرتاتيجية  ،العراق  االمارات   ، م2009أبو ظيب،    ،مركز 
 .189ص

ومسودة الدستور مصادقا   ،( الفقرة )ج( من قانون ادارة الدولة االنتقالية على ان )يكون االستفتاء العام انجحا 61املادة )  تنص  -63
وجاء هذا املضمون أيضا يف دستور   ،واذا مل يرفضه ثلثا الناخبني يف ثالث حمافظات او اكثر(  ،عند موافقة اكثرية الناخبني يف العراق  ، عليها

 / رابعا(.142م املادة ) 2005راق لعام مجهورية الع
واخرون  -64 هاليداي  والدولة  ،فريد  وتركيا،  االثنية  وايران  العراق  النعيمي  ،االكراد يف  عبدهللا  بغداد  ،ترمجة  والتوزيع،  للنشر  ،  الفرات 
 .374ص ،م2006
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ـصـــي 1425/احملرم احلرام/5واصــــدرت بتاريخ  ــادر من البعثة الدولية املكلفة بتق ـصـ هـــــــــــــــــــ بياان  حول التقرير ال
ــي احلقائق   ـصـــ ــور يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، الذي أعده فريق املنظمة الدولية لتق احلقائق يف العراق املنشــــ

 .(65) لذي وصفته ابشتماله على العديد من النقاط اليت توافق رتى املرجعية الدينيةالذي زار العراق، وا
 اثنيا: االنتخاابت وتشريع قانون انتخاابت جديد:

ــقوط النظام البائد عام  ــعب الظروف اليت مل متر عليه2003منذ ســــــ ــابقا ،. م، والعراق مير دصــــــ فربز دور ســــــ
م، اليت اظهرت  2005/ كـانون الـثاين /  30ركـة اليت تقف وراء انتخـاابت  املرجعـية اـلدينـية العلـيا بكوهنـا اجلهـة احمل

حنكة قيادية مشهودا هلا يف كبح احملاوالت كافة داخل العراق وخارجه اليت كانت تدعو اىل أتجيل االنتخاابت، 
 االنتخاابت واظهرت حكمة قيادية يف تعبئة العراقيني للمشــاركة يف العملية الســياســية يف الشــهور اليت قادت اىل

ـصــدر الواجهة كم ـصــال الســـياســـية للبلد  حفزواســـتطاعت ان ترتبع على ســـدة الدور وتت  وكأهناومتعهد حفا امل
بني اجملـاميع العراقيـة، فقـد دعـت يف   ةالزعيم الوطين العراقي االوحـد، وعملـت على جتســــــــــــــري الفجوات وردم اهلو 

 .(66) لتصويت واجبا على مجيع العراقيني(فتاواها واحكامها اىل انتخاابت حرة وشفافة معتربة ا
ــألة االنتخاابت ــابق يف   فأهنا ،ومن مجلة اهتماماهتا مبســـــــــ م، ابدرت 9/4/2003بعد ســـــــــــقوط النظام الســـــــــ
ن وغريهم ابالسـتفسـار من املرجعية الدينية عن أمور و ن حكوميو وكاالت االنباء وجهات إعالمية أخرى ومسـؤول

ة العليا عن احلكومة اليت جيب ان يتم تشــــــــــــــكيلها، فبينت ان شــــــــــــــكل نظام  منـها عن رأي املرجعـية الدينيـ  ،عدة
ــعـب العراقي عن طريق انتخـاابت عـامـة، لكي خيـتار كـل عراقي من ميثـله يف جملس  احلكم يف العراق حيـدده الشــــــــــــ
صــويت عليه، واملرجعية ال  أتســيســي لكتابة الدســتور، مث يطرح الدســتور الذي يقره هذا اجمللس على الشــعب للت

م، هل هي 2003ألت عن هوية العراق اجلديد ما بعد عام ، ومنها ما ســـــــُ (67) ارس دورا يف الســـــــلطة واحلكممت
اســتمرار اهلوية القومية، ام تفضــل املرجعية الدينية اهلوية اإلســالمية، وكيفية التكوين الســياســي، فبينت ان شــكل  

كما  العراق اجلديد حيدده الشـــــــــعب العراقي جبميع قومياته ومذاهبه، والية ذلك هي االنتخاابت احلرة املباشـــــــــرة،  
واشـرافها على العملية السـياسـية  ،  جهودا  مضـنية يف سـبيل عودة االمم املتحدة إىل العراقابهنا قد بذلت كدت أ

إال انه مت اســتبعاد خيار ، (69)  على ان تتوافر الضــماانت القانونية مبراحلها كافة، (68)  واجراء االنتخاابت العامة
ضــــــــــــــى الوقــت وقرب موعــد الثالثني من حزيران عــام قاناالنتخــاابت فبني ســاطلــة وتســــــــــــــويف وســانعــة وختويف  

فآل األمر إىل التعيني لتتشــــكل احلكومة اجلديدة من دون ان حتظى ابلشــــرعية االنتخابية، ومع ذلك   م،2004
ــيمـة امللقـاة على  تطلعـت املرجعـية ان تثـبت هـذه احلكومـة إدارهتـا ونزاهتهـا وعزمهـا االكـيد على اداء املهـام اجلســــــــــــ

 
دار   ،يف املسألة العراقية   -دام ظله-النصوص الصادرة من  احة السيد السيستاين    ،حامد اخلفاف  :ملزيد من التفصيالت ينظر  -65

 . 103ص ،م2006 ،بريوت ، املؤرخ العريب
النجف   ،مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة  ،العدد الثاين  ،مقال منشور يف جملة فجر عاشوراء  ،أسحاق نقاش  -66
 .15 ، ص14ه، ص 1437 ،االشرف
مكتب السيد   ،ه1424/ ربيع األول /    2بتاريخ    ،اسئلة مراسل وكالة انباء أسو شيتد برس األمريكية  ،ابسم حلمي مروة  :ينظر  -67

 النجف األشرف. ،السيستاين
دا و أسئلة جملة بولن   ه.1424/ ربيع الثاين/    23مكتب السيد السيستاين النجف االشرف /    ،إجابة على أسئلة وكالة رويرتز  -68

 .ه1424 ،رجب 29 ،مكتب السيد السيستاين النجف األشرف ،األسبوعية
ينظر  -69 التفصيالت  العراق وأفغانستان   :ملزيد من  املتحدة يف  السيد األخضر اإلبراهيمي مبعوث األمم  املوجهة إىل  الرسالة اجلوابية 

/  19ه املوافق  1425/ حمرم /  27  ،مكتب السيد السيستاين، النجف األشرف  .املتضمنة املوقف من )قانون أدارة العراق للمرحلة االنتقالية(
 م.2004أذار / 
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 28:  العدد

 
تحصــال قرار من جملس األمن الدويل ابســتعادة العراقيني الســيادة على بلدهم، واالعداد اجليد عاتقها، ومنها اســ 

م، لكي تشـــــــكل مجعية وطنية، وال تكون ملزمة 2005لالنتخاابت العامة وااللتزام مبوعدها املقرر يف بداية عام 
ـصــادرة يف ظل االحتالل، ومنها ما يســـمى بقانون )إدارة الد ولة العراقية للمرحلة االنتقالية(،  ابي من القرارات ال

ــحة اهنا  ــعيب، إال إذا أثبتت من خالل خطوات عملية واضـــــــ وبينت ان احلكومة اجلديدة لن حتظى ابلقبول الشـــــــ
 .(70) تسعى جبد وإخالص يف سبيل اجناز املهام املذكورة

/ 1/11ع اعتبارا من وبعد قرار املفوضــــــية العليا لالنتخاابت فتح مراكز تســــــجيل الناخبني ملدة ســــــتة اســــــابي
م، أفتت املرجعية الدينية العليا بوجوب حتقق املواطنني املؤهلني للتصــويت من الذكور واالانث من إدراج 2004

ووجهت أصـحاب الفضـيلة والوكالء   ،أ ائهم يف سـجل الناخبني بصـورة صـحيحة، وإكمال اإلجراءات املطلوبة
ة املواطنني على اجناز هذا األمر املهم، حىت يتســـــ  للجميع  واملعتمدين تشـــــكيل جلان شـــــعبية مبناطقهم ملســـــاعد

ــاركة يف االنتخاابت اليت تطلعت املرجعية الدينية العليا ابن جترى يف موعدها املقرر، وان تكون حرة ونزيهة   املشـــــ
 .(72) ية، وقد حتقق أجراء االنتخاابت يف موعدها املقرر ابعتماد البطاقة التموين(71)ومبشاركة مجيع العراقيني
ــيــة م،  2005/كــانون األول /  15يف انتخــاابت  ومل خيتلف نظرهــا     ،عمــا كــان عليــه يف االنتخــاابت املــاضــــــــــــ

ــاء يف انتخاابت جملس النواب بداية عام  ــعة للمواطنني رجاال ونســـــ ــاركة واســـــ ــرورة مشـــــ ــمنوا  2005بضـــــ م، ليضـــــ
ــاحلهم العليا يف جملس النواب، ولتجنب  ـصــــــــ ــورا كبريا وقواي للذين يؤمتنون على ثوابتهم وحيرصـــــــــــون على م حضـــــــــ

 .(73) تشتيت األصوات وتعريضها للضياع
لى ضــــــــــــــرورة احرتام خـيارات الـناخبني، ونفـت نفـيا ـقاطعـا دعمهـا أي  ومل تتنب دعم ـقائمـة بعينهـا، واكـدت ع

ــية   ــياســـ ــافة واحدة من مجيع القوى الســـ ، وبينت ان قانون  (74)طرف يف العملية االنتخابية، واهنا تقف على مســـ
االنتخاابت الذي شرعه جملس النواب وفق نظام سانت ليكو، حيقق مصال الكتل الكبرية فقط، وال يعد قانوان   

 .(75) دال مبقاييس الشعب ودعت إىل تعديلهعا
ــألة االنتخاابت اليت جرت بتاريخ  ــه مبســـ م، 2014 / نيســـــان/30 وكان للمرجعية الدينية العليا املوقف نفســـ

صــــــــــــــول على بطاقة   صــــــــــــــويت وفق التعليمـات ان ال يتوانوا وال يتهـاونوا يف احل وحـثت املواطنني الذين حيق هلم الت
التهاون والتواين يؤدي اىل التضــــــــييع والتفريط من قبل املواطن يف سارســــــــة حقه   ن هذااالنتخاابت اإللكرتونية ال

ودعت املفوضـية املسـتقلة لالنتخاابت ومن يعمل يف ركبها  .(76) الدسـتوري النتخاب من ميثله يف جملس النواب
 

النجف   -- مكتب السيد السيستاين    ،مبساعي السيد األخضر اإلبراهيمي  املؤقتة اليت شكلتها األمم املتحدة  استفتاء حول احلكومة  -70
 هـ. 1425/ ربيع الثاين/ 15األشرف بتاريخ 

 ه. 1425/ شعبان / 26 ،النجف االشرف ،مكتب السيد السيستاين ،استفتاء حول تسجيل األ اء يف سجل الناخبني -71
 ، م 2015  ،بريوت   ،، دار املؤرخ العريب1ط  ،م2005  -2003ثورة الدستور يف العراق    - قصة االنتخاابت  ،فراس طارق مكية  -72

 .47ص ،46ص
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 .م2005/  11
النجف األشرف حول ما تناقلته بعض وكاالت االنباء حول االنتخاابت  -كتب  احة السيد السيستاين  تصريح املتحدث الر ي مل  -74
 .م2010/  13/4املوافق  .هـ1431/ ربيع الثاين / 27بتاريخ 
 م.2013( لسنة 45( قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم ) 14ينظر: نص املادة ) -75
/ 22اجلمعة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القاها يف الصحن احلسيين املشرف يف  ملزيد من التفصيالت ينظر: خطبة    -76

 ، م. واجلدير ابلذكر ان املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت اضطلعت دعداد سجل للناخبني2014/  24/1هـ املوافق  1435ربيع األول /  
على ان يزود الناخبني ببطاقة التسجيل البايومرتية لغرس التصويت يف اليوم    ،ومن مث يتم اصدار السجل النهائي  ،يسمى السجل االبتدائي
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، ومنها عدم جواز شـــــراء  (77) اىل ضـــــرورة توفري الضـــــماانت القانونية لســـــالمة العملية االنتخابية بكافة مراحلها
البطـاقـة االنتخـابيـة، وتوزيع اهلـدااي على املواطنني أو تقـدمي بعض اخلـدمـات ويشــــــــــــــرتط عليهم أو يقوم بتحليفهم  

، وبينت ان بعض األخوة الذين رشحوا انفسهم ليس هلم القدرة على النهوس  (78)  ابلتصويت له يف االنتخاابت
ـصـــلت وأشــــارت بعد ظهور  ،  (79)  ابملســــؤولية نتائج االنتخاابت ضــــرورة الوقوف على بعض االشــــكاالت اليت ح

 .(80) فيما يتعلق مبا هو مطلوب من الربملان، وكذلك ما يتعلق ابلسلطة التنفيذية وما املطلوب منها
املرجعيــة الــدينيــة  م، بينــت  2018/    5/    12ومع اقرتاب موعــد االنتخــاابت النيــابيــة اليت حــددت بتــاريخ  

ابهنا ســبق وان اصــرت على ســلطة االحتالل ومنظمة األمم املتحدة ابإلســراع يف اجراء االنتخاابت العامة  العليا 
يار سثليهم املخولني بكتابة الدســـــــتور من خالل اخت  دنفســـــــهمإلاتحة الفرصـــــــة أمام العراقيني لتقرير مســـــــتقبلهم 

الدائم وتعيني أعضــــــاء احلكومة العراقية، واليوم بعد مرور مخســــــة عشــــــر عاما على ذلك التاريخ ال تزال املرجعية 
الدينية عند رأيها، ولكن من الواضـــح ان املســـار االنتخايب ال يؤدي إىل نتائج مرضـــية اال مع توفر عّدة شـــروط: 

ون االنتخايب عادال " يرعى حرمة اصــــوات الناخبني وال يســــمح اباللتفاف عليها. ومنها ان  منها ان يكون القان
ــنة والشـــــحن   ـصــ ــادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيدا  عن الشـــــخ ـصــ تتنافس القوائم االنتخابية على برامج اقت

ــواء ابـلدعم   االنتخـاابت،  القومي او الطـائفي واملزاـيدات االعالميـة، ومنهـا ان مينع التـدخـل اخلـارجي يف أمر ســــــــــــ
املايل او غريه، وتشـــــدد العقوبة على ذلك، ومنها وعي الناخبني لقيمة أصـــــواهتم ودورها املهم يف رســـــم مســـــتقبل  
البلد، واشـــــارت انه ينبغي على الناخب ان يلتفت اىل ان ختليه عن سارســـــة حقه االنتخايب مينح فرصـــــة اضـــــافية  

لربملـانـية وقـد يكونون بعـيدين جـدا عن تطلعـاهتم ألهلهم ووطنهم، ولكن يف لألخرين يف فوز منتخبيهم ابملقـاعـد ا
النهاية يبقي قرار املشاركة أو عدمها مرتوكا له وحده وهو مسؤول عنه على كل تقدير، ونبهت على ان املرجعية 

مبع  اهنا ال   الدينية العليا تؤكد وقوفها على مســــــــــــافة واحدة من مجيع املرشــــــــــــحني ومن كافة القوائم االنتخابية،
تســــــــاند أي شــــــــخص أو جهة أو قائمة على االطالق، ومن الضــــــــروري عدم الســــــــماح ألي شــــــــخص أو جهة 
ــول على  ـصــــــ ــة يف نفوس العراقيني للح ــتغالل عنوان املرجعية الدينية أو أي عنوان اخر حيظى مبكانة خاصـــــــ ابســـــــ

الع على املســـــــرية العملية  مكاســـــــب انتخابية، وســـــــلطت الضـــــــوء على ان الطريق اىل التأكد من ذلك هو االط 
ــاء قوائمهم   ــابقة   -للمرشــــــحني ورتســــ ــؤولية يف الدورات الســــ ــيما من كان منهم يف مواقع املســــ لتفادي   -وال ســــ

ونصــحت املواطنني كلما حل ، (81)  الوقوع يف شــباك املخادعني من الفاشــلني والفاســدين، من اجملربني أو غريهم
 

م.م   ،د. جميد جمهول درويش  : احملدد لالقرتاع عرب توزيعها من قبل مراكز االقرتاع الفرعية التابعة للمفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت. ينظر
حث منشور يف جملة   ،التنظيم القانوين للسجالت االنتخابية يف العراق دراسة حتليلية مقارنة  ،م ابسم حمسن انيف  ،اءسعد الدين هاشم البن
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/ رجب / 9حلسيين املشرف يف  ملزيد من التفصيالت ينظر: خطبيت اجلمعة لسماحة السيد أمحد الصايف اليت القاها يف الصحن ا  -80
 م.2014/ 6/6هـ املوافق 1435/ شعبان/  7و  ،م2014/ 9/5هـ املوافق  1435
البيان الصادر من مكتب  احة السيد السيستاين حول انتخاابت جملس النواب الذي القي يف خطبة اجلمعة لسماحة الشيخ   :ينظر  -81

 .م4/5/2018هـ املوافق 1439/ شعبان/ 17اريخ عبد املهدي الكربالئي يف الصحن احلسيين املشرف بت
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 28:  العدد

 
  و األفضــــــــــل الذي هو مطلب اجلميع وحاجة ريان االصــــــــــالح والتغي ،اموعد االنتخاابت النيابية واحمللية بقوهل

ان يكون القانون االنتخايب عادال ويرعى حرمة البد  ماســــــــــــــة للبلد، واكدت مرة أخرى ان لتحقيق هذا الغرس 
 .(82) أصوات الناخبني وال يسمح اباللتفاف عليها

ـصـــــــلحة أو عالقة خاصــــــــة مع أّي   طرٍف يف الســــــــلطة، وال تنحاز اال اىل وأكدت مرة أخرى ابنه ليس هلا م
م عند تشـكيل احلكومة 2006الشـعب وال تدافع اال عن مصـاحله، وتؤّكد كذلك ما صـّرحت به يف نيسـان عام 

ـصــــــــــال العامة للشـــــــــــعب  عقيب اول انتخاابت جملس النواب من اهنا )مل ولن تداهن احدا  او جهة فيما ميس امل
تشــري اىل مكامن اخللل فيه مىت اقتضــت الضــرورة ذلك، وســيبقى صــوهتا  العراقي، وهي تراقب االداء احلكومي و 

ــعـــب اينمـــا كـــانوا بال تفريق بني انتمـــاءاهتم وطوائفهم  مع اصــــــــــــــوات املظلومني واحملرومني من ابنـــاء هـــذا الشــــــــــــ
 .(83)واعراقهم

ـصـــف وبعد املطالبات املســــتمرة للمرجعية الدينية العليا إبلغاء او تعديل قانون االنتخاابت وتشــــري ع قانون من
( انئبا  184يف جلســـــــته الرابعة والعشـــــــرون حضـــــــور ) صـــــــوت جملس النواب، وعادل وتلبية ملطالبات املتظاهرين

 .(84)  اجلديد على قانون انتخاابت جملس النواب العراقي  24/12/2019بتاريخ 
ـصـــــــويت على قانون االنتخاابت اجلديدلان قيام جملس النواب العراقي اب جاء اســــــــتجابة لطلبات املرجعية  ،ت

الدينية العليا ومطالبات املتظاهرين، ولكنه مل ينشـر يف اجلريدة الر ية ليومنا احلاضـر بسـبب عدم التصـويت على 
 اجلداول امللحقة ابلقانون املتعلقة بتقسيم الدوائر االنتخابية.
  على إجراء االنتخاابت يف موعدها احملدد، منذ البداية  يالحا سا تقدم ان املرجعية الدينية العليا قد أصرت  

على الرغم من حماوالت وتدخالت خارجية وداخلية للحيلولة دون إجرائها أو أتجيلها ودعذار شـــــــىتق لتحقيق  
عدت  م2018عام االنتخاب يف ابدئ األمر واجبا لرتســـيخ نظام الدولة، ويف انتخاابت   تا عده و ســـيادة للبلد، 

ـصــــويت مع مالحظة ان االنتخاب حقا  فيمكن للنا ـصــــويت وفق شـــــروط حمددة أو عدم الت خب املشـــــاركة يف الت
تشـتيت األصـوات، ووصـول عدد من املرشـحني غري اجلديرين إىل عضـوية جملس النواب، وركزت  اىل ذلك يؤدي

صــفة الشــرعية، و تمشــراف األمم املتحدة على العاعلى   لية الســياســية وإجراء االنتخاابت العامة إلعطائها ال
صـــــــــــــوتوا على من يعتقدون انه األفضـــــــــــــل، مع  بنفســـــــــــــها عن دعم أي قائمة وذلك احرتاما خليارات الناخبني لي
مالحظة توفري الضــماانت القانونية لســالمة العملية االنتخابية بكافة مراحلها، ومل متانع مبشــاركة املرأة العراقية يف 

ملؤهالت القانونية، تعبريا  منها على دور املرأة يف العملية الســــياســــية وتســــلمها للمناصــــب املختلفة بشــــرط توافر ا
 جماالت احلياة كافة.

 
بتاريخ    :ينظر  -82 الصحن احلسيين املشرف  القيت يف  اليت  الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد  القعدة/  13خطيب اجلمعة لسماحة  / ذو 
الصايف اليت   م. وخطبيت اجلمعة لسماحة السيد أمحد25/10/2019هـ املوافق  1441/صفر/26و بتاريخ    .م27/7/2018هـ املوافق  1439

املشرف احلسيين  الصحن  يف  املوافق  1441/صفر/5  بتاريخ  القيت  االول/  /17وبتاريخ    ،م4/10/2019ه  املوافق 1441ربيع  هـ 
 .م15/11/2019

هـ املوافق  1441/صفر اخلري/12ينظر: خطبة اجلمعة لسماحة الشيخ عبد الكربالئي اليت القيت يف الصحن احلسيين املشرف بتاريخ    -83
 .م11/10/2019

 .ar.parliament.iqملزيد من التفصيالت ينظر: املوقع الر ي جمللس النواب العراقي  -84
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 الفرع الثاني: مجاالت أخرى

مارســــــــــــت املرجعية الدينية العليا يف العراق جوانب تطبيقية أخرى متعددة يف أعمال جملس النواب يف اجملال  
 التشريعي منها اآليت:

 : إقرار املوازنةأوالً 
ــتطيع ان طرح الفقه عدة تعريفا ت للموازنة العامة منها اهنا "بيان تقديري ملا جيوز للحكومة انفاقه وما تســـــــــــ

وبينت املرجعية الدينية العليا ان عدم إقرار املوازنة قد اضـــر كثريا مبا كان  ،(85) جتبيه خالل فرتة معينة من الزمن"
ـصـــــيب  و  يؤمل اجنازه من مشــــــاريع ضــــــرورية خلدمة املواطنني، ــي اجلميع ويؤدي اىل مزيد من املعاانة  ان الضــــــرر ســــ

 .(86) ألبناء الشعب العراقي
وأشـارت انه مل يتضـح اىل االن وجود خطة اقتـصادية أو تنموية واضـحة املعامل واألطر تتماشـى مع امكاانت 

ــعها  .(87) البد من وجود رتية واضـــــــحة يف هذا اجلانب هوبينت ان  البلد اهلائلة، ووضـــــــحت ان املوازنة اليت وضـــــ
عنيون  ا، كانت قد اعتمدت ســعرا  معينا  للنفط الذي هو العصــب الرئيس القتصــاد العراق يف الوقت احلايل، امل

ــال عن عدم وجود احتياطي معتد  ــعت له، فضــ ــعر اىل اد  من احلد الذي وضــ ــرعان ما هبط هذا الســ ولكن ســ
ع وجود مشـكلة حقيقية قد ال تنتهي ومع ذلك البد من اعادة النظر يف املوازنة واعدادها بطريقة تتناسـب م به،

ـــنة  ،  (88)يف وقـت قرـيب م من قـبل جملس النواب، بيـنت املرجعـية اـلدينـية ان هـذه 2015وبعـد إقرار املوازـنة لســــــــــــ
ـصـــــادر متويلية  ، خطوة صــــــحيحة تتناســــــب مع املســــــؤولية امللقاة على هذا اجمللس املوقر وشــــــجعت على اجياد م

ـصــــــــب يف خدمة املواطن، كذلك البد ان تتوفر احلماية الكافية والالزمة متنوعة لرفد موازنة الدولة بعوائد ما لية ت
صــــــــــــــرف أي ـمال اال يف حمـله  ــرة ودائمـة حـيث ال ي للمـال العـام، وهـنا تكمن امهـية ان تكون هيـبة اـلدوـلة حـاضــــــــــــ

 .(89) وموقعه وهي مسؤولية اجلميع يف ذلك
ت بـه املرجعيـة الـدينيـة العليـا دخـذ احليطـة  مبـا أوصـــــــــــــــ مل تعمـل  هـات احلكوميـة ذات العالقـة  اجل  املالحا أن 

يـصل إليه االففاس يف أسـواق النفط ومل تعمل    ان د  مسـتوى ميكن اواحلذر بوضـع دراسـة وأعداد املوازنة على  
ــناعية وزراعية وغريها، ومل تكن هناك اعلى  ــاريع صـــــــ ــادر متويلية متنوعة لرفد املوازنة إبيرادات من مشـــــــ ـصــــــ جياد م

ـصـــول ضــــائقة   ا  العام، إذ ان كثري   محاية كافة للمال ـصـــروفة مل تكن يف حملها وانعكس ذلك جليا  ح من األموال امل
مالية كبرية جدا  عند اففاس أسـعار النفط تزامنا مع األزمة الصـحية العاملية يف بتفشـي جائحة كوروان أوائل عام 

 .م2020

 
 .272ص  ،م1960  ،القاهرة ،مالية عامة، مطبعة هنضة مصر ، د. حممد حلمي مراد -85
هـ املوافق 1436/ حمرم /20خطبة اجلمعة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القيت يف الصحن احلسيين املشرف بتاريخ  -86

 م.14/11/2014
بتاريخ    -87 املشرف  احلسيين  الصحن  يف  القيت  اليت  الصايف  امحد  السيد  لسماحة  اجلمعة  /27خطبة  حمرم  املوافق 1436/  هـ 

 م21/11/2014
اجل  -88 بتاريخ  خطبة  املشرف  احلسيين  الصحن  القيت يف  اليت  الصايف  امحد  السيد  لسماحة  االول/24معة  ربيع  املوافق 1436/  هـ 

بتاريخ    م.16/1/2015 املشرف  احلسيين  الصحن  يف  القيت  اليت  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  لسماحة  اجلمعة  خطبة  ربيع 2و   /
 م.23/1/2015هـ املوافق  1436الثاين/

اجل  -89 بتاريخ  خطبة  املشرف  احلسيين  الصحن  يف  القيت  اليت  الصايف  امحد  السيد  لسماحة  الثاين/9معة  ربيع  املوافق  1436/  هـ 
 .م6/2/2015هـ املوافق 1436/ ربيع الثاين/16و خطبة اجلمعة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بتاريخ  .م30/1/2015
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 28:  العدد

 
 اً: الغاء االمتيازات غري املقبولة:اثني

ــهـا لالمتـيازات اليت يتمتع  ـا املســــــــــــــؤولأكـدت   ن خالـفا  لقواعـد  و املرجعـية اـلدينـية يف أكثر من موقف رفضــــــــــــ
مبينة ان النظام الدميقراطي جيب ان يتوافر فيه مســـــــــــؤولون حيرصـــــــــــون على ان ال يكون هلم  ،العدالة االجتماعية

ــتغالل للمواقع واملناصـــب لتحقيق امتيازات دنيوية، وحي ــتهم قريبة  امتيازات مالية واسـ رصـــون على ان تكون معيشـ
 .(90) ملعيشة ابناء الشعب

ودعت جملس النواب اىل إلغاء االمتيازات غري املقبولة اليت منحت لألعضـــــــاء احلاليني والســـــــابقني يف جملس 
واالمتناع النواب وجمالس احملافظات ولكبار املســـؤولني يف احلكومة من الوزراء وذوي الدرجات اخلاصـــة وغريهم،  

عن اســـتحداث مناصـــب حكومية غري ضـــرورية تكلف ســـنواي مبالغ طائلة من أموال الشـــعب احملروم، وإلغاء ما 
 .(91) يوجد منها حاليا

وأشــــــــارت ابن بعثة األمم املتحدة يف العراق اعلنت ان ســــــــتة مليون مواطن عراقي ما يزالون يعيشــــــــون حتت 
ـصـــــل تعداد نف مليون نســــــمة، مع العلم ان العراق يعد اثين  34وســــــه ما يقارب خط الفقر يف هذا البلد، الذي ي

ـصــــدر للنفط يف منظمة أوبك، وموازنته أكثر من  مليار دوالر، وتعود أســـــباب ذلك لوجود تفاوت 100أكرب م
 .(92)طبقي بني خمتلف طبقات الشعب العراقي، نتيجة تفاوت فاحش يف دخل املواطنني 

اكثر جرأة وشـجاعة يف خطواته اإلصـالحية، فيضـرب بيد من حديد وتوقعت ان يكون رئيس جملس الوزراء 
ـصــات غري املقبولة اليت منحت ملســـؤولني   ـصــ على من يعبث دموال الشـــعب، ويعمل على إلغاء االمتيازات واملخ

 .(93) حاليني وسابقني يف الدولة
كبرية امر غري حسن،    ان املرجعية الدينية اشارت اىل ان متييز هؤالء األشخاص انفسهم برواتب وخمصصات

ويســـــــــــــتلزم عدم انتخاب مثل هؤالء األشـــــــــــــخاص، والبد من تشـــــــــــــريع قانون يلغي أو يعدل االمتيازات الكبرية  
للمذكورين، والسـعي ألزالة التفاوت الطبقي الفاحش بني أبناء الشـعب العراقي، ويف اسـتجابة ملطالبات املرجعية 

 
هـ 1432/ ربيع األول /  1ي اليت القيت يف الصحن احلسيين املشرف بتاريخخطبة اجلمعة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئ  -90
 م.4/2/2011املوافق 
بتاريخ    -91 األشرف  النجف  السيستاين  السيد  مكتب  احة  سثلية  من  الصادر  /  22البيان  األول  ربيع  املوافق  1432/  / 26هـ 

هـ 1439/ شعبان/  17القيت يف الصحن احلسيين املشرف بتاريخ   و خطبة اجلمعة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اليت .م2/2011
 .م4/5/2018املوافق 
ينظر  -92 التفصيالت  من  املشرف يف   :ملزيد  احلسيين  الصحن  القاها يف  اليت  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  لسماحة  اجلمعة  خطبة 

 .م2014/ 18/4هـ املوافق 1435/مجادي اآلخر / 18
هـ املوافق  1436/ شوال/  21خطبة اجلمعة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القاها يف الصحن احلسيين املشرف يف    -93

ونظرت يف الطلب الوارد يف   ،م23/7/2018م. وسا جيدر ذكره ان احملكمة االحتادية العليا سبق وان عقدت جلسة بتاريخ  2015/  7/8
للطعن مبواد قانون جملس النواب وتشكيالته   ،الوزراء / إضافة لوظيفته على رئيس جملس النواب / إضافة لوظيفتهالدعوى املقامة من رئيس جملس  

ووجدت احملكمة االحتادية العليا ان الطلب استوىف اجلوانب   ، حيث طلب املدعي وقف تنفيذ احكام تلك املواد  ،م2018( لسنة  13رقم )
ومبا للقضاء الدستوري الذي متثله احملكمة االحتادية العليا من والية عامة ابلنظر يف هذا الطلب   ،انونيةالشكلية املطلوبة واستند اىل أسباب ق

( 152واملادة )   ،( من الدستور93وبداللة املادة )  ،م1969( لسنة  83( من قانون املرافعات املدنية رقم )151واستنادا اىل احكام املادة )
وقف تنفيذ احكام املواد املطعون بعدم دستوريتها من قانون جملس النواب   ،احملكمة االحتادية العليا ابالتفاق  من قانون املرافعات املدنية قررت

ة وتشكيالته حلني حسم الدعوى مبوضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقا ألحكام الدستور ملزيد من التفصيالت ينظر: قرار احملكمة االحتادي 
( 13م املتضمن وقف تنفيذ عدد من احكام مواد قانون جملس النواب رقم )23/7/2018م( بتاريخ  2018/  / احتادية140العليا العدد )

الذي كان قد صدر على اثر جلسة سرية جمللس النواب ومل حيدد أي اتريخ   ،(4499م املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد )2018لسنة  
 م. 2019  -م2003أرشيف الوقائع العراقية لألعوام    :ينظر  .م1/7/2018ون اتريخ صدوره يوم  ( من القان73)  وُحدد مبوجب املادة  ،إلصداره
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ــية احملتجني  ــط واجلنوب الدينية العليا، ويف حماولة لرتضــــــــ ــمة وحمافظات الوســــــــ الذين اطلقوا تظاهراهتم يف العاصــــــــ
تطالب ابإلصــــــــــــــالح الشــــــــــــــامل، فقد صــــــــــــــوت جملس النواب على الغاء االمتيازات الكبرية اليت يتمتع  ا كبار 

وصــــدر قانون إلغاء االمتيازات املالية للمســــؤولني يف الدولة    م،2003املســــؤولني منذ ســــقوط النظام الســــابق عام 
م، الذي جاء نتيجة ملطالبات املرجعية املتكررة، وضـــــــغط املتظاهرين على الســـــــلطات يف  2019( لســـــــنة  28رقم ) 
 . (94)  الدولة 

القـانون املـذكور، الـذي نص على )إلغـاء امتيـازات املســــــــــــــؤولني يف الـدولـة(، تبني ان يف  ولـدى تـدقيق النظر  
ــريع هذا  ــباب املوجبة لتشــــ الغاء االمتيازات كان جزئيا، ومل تلغ كما ورد يف منطوق القانون، ولدى مراجعة األســــ

ـصـــــــه "لغرس ختفيض النفقات وإلغاء امتيازات املســــــــؤولني يف الدولة ولضــــــــما ن حتقيق العدالة القانون وجد ما ن
ما ورد من إلغاء هو إلغاء  ولكن االجتماعية وتقليل الفوارق بني أبناء الشــــــــــــــعب العراقي شــــــــــــــرع هذا القانون"، 

ــدار القانون، وال يتناســــب مع مطالبات املرجعية ءجزئي لبعض االمتيازات وال يتوا ــباب املوجبة ال صــ م مع األســ
يتوافق مع املذكور وتشـــــــــــريع قانون  إلغاء االمتيازات  قانون  لنظر يف عادة ااالدينية واملتظاهرين، وبذلك ندعو إىل 

، ومطالبات املرجعية الدينية واملتظاهرين، هذا من جانب، ومن جانب آخر فان املذكورةنص األســـــباب املوجبة 
غاء اجلزئي ( من القانون املذكور لتنفيذ هذا اإلل10الرائسات الثالث مل تصدر التعليمات املشار إليها يف املادة )

 .ليومنا احلاضر
 ا: تشريع القوانني املتأخرة:اثلث

ــتلزم على جملس النواب تشـــريعها اال ان اجمللس قد تلكأ بتشـــريعها واصـــدارها،  ،ال خيفى ان هناك قوانني يسـ
ولعل من اهم أسـباب ذلك، هو عدم توافق الكتل السـياسـية واألحزاب على تشـريعها وتفضـيلها املصـال الذاتية 

 ملصلحة العامة للبلد.على ا
وقد بينت املرجعية الدينية العليا ان جملس النواب قد تغافل لعدة ســــــــنوات عن تشــــــــريع القوانني املهمة منها  

فأشـارت ابن من مهام احملكمة االحتادية العليا هو تفسـري نصـوص الدسـتور،  ،(95) قانون احملكمة االحتادية العليا
ــل يف املنازعات ـصـــــــ ــراع يف إقرار قانون احملكمة االحتادية العليا  ،  (96) والف ــاء  (97)والبد من اإلســــــــ ، وتعيني أعضــــــــ

 .(98)احملكمة لتبت يف هذه القضااي 

 
املنشور يف جريد الوقائع   ،م2019( لسنة  28نصوص قانون الغاء امتيازات املسؤولني يف الدولة رقم )  :ملزيد من التفصيالت ينظر  -94

 م2019/ 12/ 9( يف 4566العراقية ابلعدد )
هـ 1436/ حمرم احلرام/    20خطبة اجلمعة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القيت يف الصحن احلسيين املشرف بتاريخ  -95
م ونصها )خيتص جملس النواب بتشريع القوانني 2005/أوال( من دستور مجهورية العراق لعام  61م. وينظر: املادة )2014/  11/ 14املوافق  

 .م2005/اثنيا( من دستور مجهورية العراق لعام 92النيابية(. ونص املادة )
 .م2005( من دستور مجهورية العراق لعام 93نص املادة ) :ينظر -96
الصادر استنادا  اىل احكام   ،م2005( لسنة  30هو قانون احملكمة االحتادية رقم )   ،واجلدير ابلذكر ان القانون الساري املفعول حاليا  -97

قرر جملس   ،وبناء  على موافقة جملس الرائسة  ،والقسم الثاين من ملحقه  ،املادة الرابعة واالربعني من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية
 .الوزراء اصدار االمر يف حينه

  /  / شوال4حة السيد أمحد الصايف اليت القاها يف الصحن احلسيين املشرف يف  ملزيد من التفصيالت ينظر: خطبة اجلمعة لسما  -98
 .م2014/ 1/8هـ املوافق  1435
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 28:  العدد

 
عادة بناء املؤسـسـة العسـكرية العراقية يف ضـوء املعايري والضـوابط املهنية للمؤسـسـات العسـكرية يف وطالبت إب
 .(100)الَعلم  ، ومن ذلك تشريع قانون تنظيم خدمة(99) سائر الدول

ـصــب يف خدمة الوطن وأبناء شـــعبه، فان تكوين   ان صـــدور قانون ينظم خدمة الَعلم ســـيحقق مكتســـبات ت
جيش نظامي ســـــيعطي قوة كبرية للبلد، ومن انحية اثنية فانه ســـــيحد من البطالة املســـــتشـــــرية يف اجملتمع، ويعا   

ة، وسـيكونون يف منأى عن اجنرارهم ملمارسـة  حاالت الفقر، ويف الوقت نفسـه سـيتفرغ الشـباب ألداء هذه اخلدم
اجلرمية او االنتماء اىل عصــاابت إرهابية، او أي جهات مشــبوهة ســعيا لكســب األموال، وبذلك فاألمر يســتلزم 
ـصــــــدر بعد فرتة وجيزة من   قيام جملس النواب بتشـــــــريع هذا القانون دســـــــرع وقت سكن والذي كان يفرتس ان ي

 م.2005لعام صدور دستور مجهورية العراق 
وشـددت على تطبيق ضـوابط صـارمة يف اختيار الوزراء وسـائر التعيينات احلكومية والسـيما للمناصـب العليا 

عن اية جنســية أخرى مكتســبة ملن يتوىل  ومن ذلك عدم ازدواج اجلنســية أي التخلي  ،  (101)  والدرجات اخلاصــة
 .(102) منصبا سياداي او امنيا رفيعا
ـصــوص املوضـــوع   ـصــل يف نزاع رفع إليها متذرعة  بعدم نفســـه فوخب ان احملكمة االحتادية العليا امتنعت عن الف

 .(103) صدور القانون الذي حيدد املنصب السيادي واألمين الرفيع وردت الدعوى وقررت عدم االستماع إليها

 
هـ 1436/ رجب /  26خطبة اجلمعة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القاها يف الصحن احلسيين املشرف يف  :ينظر  -99
 .م2015/ 5/  15املوافق 

 م.2005ا( من دستور مجهورية العراق لعام / اثني9ينظر: نص املادة ) -100
هـ املوافق 1439/ ذو القعدة /  13خطبة اجلمعة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القاها يف الصحن احلسيين املشرف يف  -101

 .م2018/ 27/7
 م.2005من دستور مجهورية العراق لعام  (/ رابعا 18نص املادة ) :ينظر -102
( واليت تتلخص وقائعها يف قيام 2018/احتادية /195الحتادية العليا يف العراق حكمها يف الدعوى ابلعدد )أصدرت احملكمة ا  -103

مبا    ،أحدهم ابلطعن يف قرار رئيس اجلمهورية بتكليف السيد عادل عبد املهدي بتشكيل جملس الوزراء، ولكون األخري حيمل اجلنسية الفرنسية
وعلى من يتوىل منصبا    ،واليت تنص على انه )جيوز تعدد اجلنسية للعراقي  ،م   2005ر مجهورية العراق لعام  / رابعا ( من دستو 18خيالف املادة )

/ رابعا ( من قانون 9وهو احلكم ذاته الذي أوردته املادة )   ،وينظم ذلك بقانون(  ،سياداي  أو أمنيا  رفيعا  التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة
وتلخصت طلبات املدعي ان تتثبت احملكمة من ختلي رئيس الوزراء املكلف عن جنسيته   ، م املعدل2006( لسنة  26اجلنسية العراقي رقم )
ء، إال ان احملكمة ردت الطعن وسببت حكمها ابآليت: وخبالفه احلكم بعدم دستورية مرسوم تكليفه برائسة جملس الوزرا  ،املكتسبة غري العراقية

/ رابعا ( 18)ان املادة الدستورية املذكورة قد اشرتطت ان يكون التخلي عن اجلنسية األجنبية املكتسبة بقانون يصدر تطبيقا  ألحكام املادة )
ددا ماهية املناصب السيادية أو األمنية الرفيعة ومل تبينا كيفية الن املادتني الدستورية والقانونية مل حت  ،من الدستور وهذا ما يقتضيه حسن تطبيقها

مث ان احملكمة   ،( ال ميكن إعمال حكمها إال بصدور القانون(18)فاملادة    ،ووقت التخلي عن اجلنسية وتركت ذلك للقانون الذي يصدر
والقائمون عليها هم   ،يرتك إىل التوجهات السياسية يف العراقأشارت يف ثنااي حكمها إىل ان " املنصب السيادي واألمين الرفيع املناط حتديده  

لذا قررت احملكمة رد الدعوى وعدم االستماع   ،ومدى أتثريها يف السياسة العامة للدولة وتنظم مدلوالهتا وفقا  للقانون "  ،من حيدد هذه املناصب
تعليق على   –ازدواج اجلنسية يف حال شغل أحد املناصب السيادية    حظر  ، د. عالء أبراهيم حممود احلسيين  :ملزيد من التفصيالت ينظر  ،إليها

شبكة النبأ املعلوماتية على الرابط اإللكرتوين الذي مت زايرته بتاريخ    –حكم احملكمة االحتادية منشور يف مركز أدم للدفاع عن احلقوق واحلرايت  
 :م2020/ 3/  16

https://m.annabaa.org/arabic/rights  

https://m.annabaa.org/arabic/rights
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الرعاية املعيشــــــــــية  ، وطالبت وضــــــــــع برانمج يكفل توفري (104) وطالبت أيضــــــــــا بتشــــــــــريع قانون النفط والغاز
الدينية  وصــرحت ابن اخلطر األكرب على البلد هو خطر حمو الثقافة   (105) واالجتماعية والنفســية لشــرحية االرامل

 .(106) والوطنية
وبذلك يســتلزم قيام جملس النواب بتشــريع قوانني حتول دون حمو الثقافة الدينية الوطنية للبلد، وابلتنســيق مع 

 األخرى اليت مل تشرع حلد االن. ا، ومرجعيات الدايانت األخرى، إضافة لتشريع القواننياملرجعية الدينية العلي
ان دسـتور مجهورية العراق النافذ قد الزم جملس النواب القيام بتشـريع عدد من القوانني، إال اهنا مل تشـرع منذ 

ــر إىل اال2005عام  ــر، وهذا يؤشــــ ــاء اجمللس،  خالل ابلواجب الوظيفي امللقى عم ولوقتنا احلاضــــ لى عاتق أعضــــ
ـصــــــلحة العليا للبلد، ومن أجل الضـــــــغط على أعضـــــــاء جملس النواب ليقوموا بواجبهم  ويؤدي إىل عدم حتقيق امل

م، 2005/ أوال ( من دسـتور مجهورية العراق لعام 64بتشـريع القوانني املتأخرة، يسـتلزم أعادة النظر بنص املادة )
ا احلل الشـــــــــعيب عرب االســـــــــتفتاء على ذلك بتقدمي عدد معني من  إبضـــــــــافة طرق أخرى حلل جملس النواب، منه

ـصــــــــوتني ينحل اجمللس وجترى انتخاابت جديدة، أما إذا  الناخبني طلبا  إىل الســـــــــلطة التنفيذية، ومبوافقة أغلبية امل
ــاريع   رفضـــــــــــت األغلبية من الشـــــــــــعب احلل فيعد ذلك جتديدا  للثقة ابجمللس، وهناك طريق آخر هو عرس مشـــــــــ

 املتأخر تشريعها على الشعب للتصويت عليها. القوانني
 الخاتمة:

يف ضــــــــوء ما تقدم من البحث يف )اجلوانب لتطبيقية للمرجعية الدينية العليا يف العراق يف اجملال التشــــــــريعي( 
 البد من الوقوف على أهم االستنتاجات والتوصيات اليت مت التوصل إليها، وهي:

 أواًل: االستنتاجات

املرجعية الدينية العليا مبواقف مهمة متيزت ابلثبات وعدم التأثر أو اخلضوع للحكام والساسة  انفردت    -1
اعتبارية ومعنوية وروحية   العامة فحققت أهدافها، وحظت مبكانة  السنني، حتقيقا  للمصلحة  وغريهم على مر 

واعتقاالت واغتياالت سامية ومنزلة رفيعة يف نفوس مقلديها وغريهم، ولكنها تعرضت ملضايقات وضغوطات  
 واعدامات وغريها من املمارسات غري القانونية. 

م، وضــرورة احرتام 2003بعد عام   تشــريعية أكدت املرجعية الدينية العليا على ضــرورة اجراء انتخاابت -2
ــريع   -الســـلميني   املتظاهرين  مطالبات إىل  إضـــافة -  عادل انتخايب  قانون  ارادة الناخبني، وطالبت مرات عدة تشـ

 يف  ينشـــــــــــر مل انه إال  جديد،  انتخاابت قانون  على  العراقي النواب  جملس م( صـــــــــــوت24/12/2019) وبتاريخ 
  مطالبة فان  وبذلك فيه،  االنتخابية  الدوائر  بتقســيم  املتعلقة اجلداول على التصــويت عدم  بســبب قالر ية اجلريدة
 .الر ية اجلريدة يف ونشره ،القانون  تشريع اكتمال حلني ،ستتأخر مبكرة انتخاابت إجراء على الدينية املرجعية

 
 م.2005/ أوال( من دستور مجهورية العراق لعام 112ملزيد من التفصيالت ينظر: نص املادة ) -104
هـ املوافق 1432/شوال /  24خطبة اجلمعة لسماحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القيت يف الصحن احلسيين املشرف بتاريخ    -105

 م.23/9/2011
 هـ. 1424/ رجب /  29 ،مكتب السيد السيستاين النجف األشرف  ،أسئلة جملة بولندا األسبوعية -106
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ــريع  عن  أتخر  قــد  العراقي  النواب  جملس  ان   -3   النظــام  يف  الكبرية  األمهيــة  ذات  القوانني  من  العــديــد  تشــــــــــــ

ــياســـــي ــريع العليا الدينية  املرجعية  دعت اليت  الدولة يف  الســـ ــريعها،  بتســـ ـصــــلحة  حتقق اليت تشـــ للشـــــعب،   العامة  امل
 القوانني. من وغريها والغاز، وقانون اجلرائم املعلوماتية النفط االحتادية العليا، وقانون  احملكمة قانون  ومنها
  قاالنتخابية   العملية  إبدارة مسـتقلة تضـطلع  عليا مفوضـية قانون  تشـريع على  وتكرارا    مررا   املرجعية  اكدت -4

  املســـــــــــتقلة  العليا  للمفوضـــــــــــية جديد قانون  من تشـــــــــــريع وعلى الرغم  ،مبراحلها كافة  االنتخاابت نزاهة  لضـــــــــــمان 
ــنة(  31)  رقم  لالنتخاابت ـصـــة  اثنية خضــــع قد  كادرها  اختيار ان  يبدو ولكن،  م2019  لســ ــ إذ أنه مل   ،للمحاصــ

 يتم اصال  اإلعالن عن فتح ابب الرتشيح للقضاة واملستشارين من جملس الدولة بشكل عام.

 ثانيًا: التوصيات

ـصــــانة خاصـــــة لتكون يف نوصـــــي بتشـــــريع نص دســـــتوري   -1 يضـــــمن محاية املرجعية الدينية العليا مبنحها ح
ـصــــانة   منأى عن املمارســـــات التعســـــفية ضـــــدها من قبل احلكومات املتعاقبة، كاآليت: )للمرجعية الدينية العليا ح

 جبرمية قانونية خاصــــــــــــــة، وال جيوز اختاذ اإلجراءات اجلزائية اجتاه املرجع الديين األعلى مامل يقبض عليه متلبســــــــــــــا  
 جنائية(.
 الدوائر بتقسـيم  املتعلقة اجلداول  إبكمال على اإلسـراع  النواب ندعو اللجنة القانونية املختـصة يف جملس -2

ــر القانون   م،2019  لعام االنتخاابت بقانون   امللحقة  االنتخابية  دعت ما  لتحقيق الر ية اجلريدة  يف ليتســــ  نشــ
 .مبكرة انتخاابت دجراء ماهرياجل به طالبت وما الدينية املرجعية إليه

  عن  واالبتعاد الدسـتور، يف الواردة القوانني تلك  على  للتصـويت  زمين  سـقف  وضـع العراقي املشـرع  ندعو -3
صـــــــــــــلحة  حتقق قوانني  إقراراها، كوهنا  والتأخري يف  املماطلة للبالد، ويف حالة عدم االلتزام فيعد ذلك من   العامة  امل

م  ذا  2005( من دســـــــتور مجهورية العراق لعام  64دجراء تعديل على نص املادة )احد أســـــــباب حل اجمللس 
 اخلصوص، واجراء انتخاابت جديدة على وفق الفقرة اثنيا  من املادة املذكورة.

سن رشح لشغل    املفوضني  جملس  أعضاء  ابختيار  العالنية  مبدأ  على  تقوم  واضحة  آلية  اعتماد  إىل  ندعو  -4
ــوية بعد اإلعال ــمان  التشـــــــكيك، ليمنع  ن عنها بشـــــــكلالعضـــــ ــتقاللية  ولضـــــ  لتحقيق نزاهة  االنتخابية اإلدارة اســـــ

 .االنتخابية العملية

 المصادر 

 القران الكريم 

 أواًل: معاجم اللغة العربية. 

-هـــــ 1420بن سيدة، احملكم واحمليط االعظم، اجمللد الثاين، معهد املخطوطات العربية، القاهرة،ا .1
 م.2003

 م.1999-هـ  1419، بريوت، 3منظور، لسان العرب، دار احياء الرتاث العريب، طابن  .2
 م.2001امحد بن حممد بن علي، املصباح املنري، مكتبة لبنان انشرون الفيومي املقروء، بريوت، .3
 .م1977أمحد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بريوت، .4
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ـصــــــــحاح اتج اللغة وصـــــــــحاح العربية، طا اعيل بن محادي اجلوهري، ا .5 ، دار العلم للماليني،  4ل
 م.1990القاهرة، 

 م 2011انسام حممد األسعد، معجم مصطلحات علم االجتماع، دار مكتبة اهلالل، بريوت،  .6
ـصـــــطلحات األدبية، ط  -جاك-بول آروم، دينيس ســــــام   .7 ، ترمجة د. حممد 1آالن اايال، معجم امل

 م.2012 -هـ 1433محود، جمد املؤسسة اجلامعية، للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 
، جمد املؤســـــــــــســـــــــــة  2جان فرانســـــــــــوا دورنيه، معجم العلوم االنســـــــــــانية، ترمجة د. جورج كتورة، ط .8

 م.  2011-هـ  1432اجلامعية، للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،
 م..2005، دار العلم للماليني، بريوت، 3جربان مسعود، الرائد، ط .9

ـصــــــــطلحات والشـــــــــواهد الفلســـــــــفية، دار اجلفري للنشـــــــــر، تونس،  .10 مجال الدين ســـــــــعيد، معجم امل
 .م2007

 هـ. 1385، منشورات ذوي القرىب، قم، 1، ط1مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، جد. .11
، 1، ط2ابأللفاظ العربية والفرنســـــية واالنكليزية والالتينية، ج  مجيل صـــــليبا، املعجم الفلســـــفي د. .12

 .هـ1385سليمان زادة، قم، 
م، 1،2004حســــــــــــــن نور الـدين، األ ـاء العربيـة معـانيهـا ومـدلوالهتـا، رشـــــــــــــــاد برس، بريوت، ط .13

 هـ.1425
ــام   .14 ــطلحات األدبية، بول آروم،آالن اايال،   -جاك-دينيس ســ ـصـ ترمجة د. حممد محود،  معجم امل

 م.2012 -هـ 1433جمد املؤسسة اجلامعية، للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت،  ،1ط
ــليم حــداد، ديوان املطبوعــات   .15 رميون وف، بود يلــد، املعجم النقــدي لعلم االجتمــاع، ترمجــة ســــــــــــ

 م.1986اجلماعية، اجلزائر، 
-هـــــــــــــــــــــــ 1425، دار الفكر للطباعة، بريوت، 1شـــــــــهاب الدين ابن عمرو، القاموس املنجد، ط .16

 م.  2005
 .م2011هـ،  1432، اديسوفت، بريوت، 1املنبع املوسع، طعصام حداد و حسان جعفر،  د.  .17
، دار احيـــاء الرتاث العريب، 2جمـــد الـــدين حممـــد بن يعقوب الفريوز اابدي، القـــاموس احمليط، ط .18

 م.  2003 -هـ  1424بريوت، 
ــ 1403مريية، القاهرة، جممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي، اهليئة العامة لشؤون املطابع اال .19  -هــــــ

 م  1983
ــيين الزبيدي، اتج العروس، ج .20 ، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، بدون 21حممد مرتضـــى احلسـ

 سنة.
 م. 2007مراد وهبه، املعجم الفلسفي، دار قباء احلديثة، القاهرة،  .21
 .م2009مصطفى حسيبة، املعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،  .22
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 لكتبثانيًا: ا

ــيد الشـــــريف، التعريفات، دار الشـــــؤون الثقافية   .1 أبو احلســـــن علي بن حممد بن علي اجلرجاين املعروف ابلســـ
 العامة، بغداد، بدون سنة طبع.

 م.1999احسان حممد احلسن، موسوعة علم االجتماع، الدار العربية للموسوعات، بريوت،  .2
، دار املعرـفة،  1القران الكرمي، اجملـلد الرابع، طأمحـد عبـيد الكبيســــــــــــــي، موســــــــــــــوعـة الكلمـة وأخواهتـا يف  د.   .3

 م2017 -هـ  1438بريوت، 
ــم األولد. .4 ــن فرج، امـلدخـل للعلوم القـانونـية، القســــــــــــ اـلدار اجلـامعـية،    النظرـية العـامـة للقـانون،  -توفيق حســــــــــــ

 .م1993بريوت، 
ث االسـرتاتيجية، جاريث سـتانسـفيلد، العراق الشـعب والتاريخ والسـياسـة، مركز االمارات للدراسـات والبحو  .5

 م.2009أبو ظيب، 
يف املسـألة العراقية، دار املؤرخ   -دام ظله-النصـوص الصـادرة من  احة السـيد السـيسـتاين حامد اخلفاف،  .6

 م  2006العريب، بريوت، 
، دار القلم للطباعة والنشـر،  1الراغب األصـفهاين، مفردات الفاظ القران الكرمي، حتقيق صـفوان عدانن، ط .7

 م1996بريوت، 
 م 2009ركتوز جابر عصفور، نقد ثقافة التخلف، سلسلة الفكر، دار الشروق، القاهرة،  .8
ــليم اجل .9 ــر والتوزيع، سـ ــرتك، الرافدين للطباعة والنشـ ــانية والعيش املشـ ــتاين مرجعية االنسـ ــيسـ ــيد السـ بوري، السـ

 م.  2013 -هـ  1434بريوت، 
-هــــــــــــــــ 1434ؤســســة البالغ، بريوت، ، م1الســيد حممد املوســوي الكشــمريي، املرجعية ومهوم الشــيعة، ط .10

 م.2013
لبنان امنوذجا ، بريوت،  –الشـيخ فيـصل الكاظمي، احلوزات الشـيعية املعاصـرة بني مدرسـيت النجف وقم   د. .11

 م.2011دار احملجة البيضاء، 
احسـان األمني، د. زكي امليالد،د.علي عبود احملمداوي،  د.علي عبد اهلادي املوهج،  د.صـالح اجلابري،  د. .12

، 1اعادة قراءة النص الديين واملمارسة السياسية، ط  -اإلصالح الديين والسياسي  د.انظم حممد،    حيدرد.
 م2011دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

 م.1984أسس التنظيم السياسي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  –عبد الغين بسيوين، النظم السياسية د. .13
ــاســــــــــــية ملدخل العلوم القانونية، طعزيز كاظم جرب، مبادئ  د. .14 ــرف، 1أســــــــــ ، مطبعة امليزان، النجف األشــــــــــ

 م.2013
ــكندرية، د. .15 ــية(، دار املعرفة اجلماعية، اإلســ ـصـ ــخ علي عبد الرزاق جليب، دراســــات يف اجملتمع والثقافة )الشــ

 .بدون سنة طبع
 م 1980سكندرية،غريب حممد سيد أمحد، اجلماعات واجملتمعات اجلديدة، دار املعرفة اجلامعية، اإلد. .16
ــة االنتخاابت  .17 ـصــــــــ ــتور يف العراق    –فراس طارق مكية، ق ، دار املؤرخ 1م، ط2005  -2003ثورة الدســـــــــ

 م.2015العريب، بريوت، 
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االكراد يف العراق وايران وتركيــا، ترمجــة عبــدهللا النعيمي، الفرات    ،فريــد هــاليــداي واخرون، االثنيــة والــدولــة .18
 م2006للنشر والتوزيع، بغداد،  

 م 2008اي عبد احلسني، مقدمة علم االجتماع، مطبعة اخلري، بغداد، الهد. .19
ماكس فيرب، مفاهيم أســـــــــــاســـــــــــية يف علم االجتماع، ترمجة صـــــــــــالح هالل، املركز القومي للرتمجة، القاهرة،   .20

 م2011
ــيعية، ط -جمموعة ابحثني .21 ــريف، آراء يف املرجعية الشـــ ــر والتوزيع، 1حســـــني شـــ ــة للطباعة والنشـــ ، دار الروضـــ

 م  1994 -هـ  1415، بريوت
 م1986، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، 3حممد الصدر، اتريخ الغيبة الصغرى، ط .22
، مؤسسة تراث الشهيد احلكيم 1املرجعية الدينية، ج  -حممد ابقر احلكيم، موسوعة احلوزة العلمية واملرجعية .23

 م  2005، جنف األشرف، --
، العـارف للمطوعـات، النجف األشــــــــــــــرف، 1ينيـة، طحممـد حر العلوم، النجف األشــــــــــــــرف واملرجعيـة الـد .24

 .م2015
ـصـــــــطلحات فلســــــــفية، ط .25 هــــــــــــــــــــــ،  1428دار الكتاب اإلســــــــالمي، قم،   ،1حممد جواد مغنية، مذاهب وم

 .م2007
 .م1960حممد حلمي مراد، مالية عامة، مطبعة هنضة مصر، القاهرة، د. .26
املعاصــرة يف النجف األشــرف، بدون حممد صــادق حممد ابقر حر العلوم، االمام الســيســتاين شــيخ املرجعية  .27

 .م2008دار نشر، النجف األشرف، 
ـــية، طد. .28 ـــياســــــــــــ ــتورـية العـامـة والنظم الســــــــــــ ، دار الفكر العريب، القـاهرة،  1حممـد كـامـل ليـلة، املـبادئ اـلدســــــــــــ

 .م1959
 ثالثًا: الرسائل الجامعية 

دراســــة اجتماعية ميدانية، رســــالة   -أمحد خضــــري حســــني عيال، دور املرجعية الدينية يف احلراك االجتماعي .1
 .م2017 -هـ  1439ماجستري، جامعة بغداد، 

ـصــة ابقرتاح القوانني .2 ــلطة املخت ــتري، كلية القانون،  -أشـــرف عبد هللا عمر، السـ ــالة ماجسـ ــة مقارنة، رسـ دراسـ
 .م2004جامعة اببل، 

م، رســـالة  2003بعد عام  ابســـم عبد الســـادة خليف، دور املرجعية الدينية يف العملية الســـياســـية يف العراق  .3
 .م2010ماجستري، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

  - م 1921  - عالء عزيز كرمي، موقف احلوزة العلمية يف النجف األشـــــرف من التطورات الســـــياســـــية يف العراق  .4
 م.2007م، رسالة ماجستري كلية الرتبية، جامعة اببل،  1924
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 رابعًا: الدوريات

عليم الديين عند الشـــــــــيعة األمامية، حث منشـــــــــور يف جملة املســـــــــبار، جمموعة ابحثني،  إبراهيم العاين، التد.  .1
ــات والبحوث، ديب ــبار، للدراســـــــــــ ــناعة املفيت، التعليم الديين، مركز املســـــــــــ األمارات العربية املتحدة،   -صـــــــــــ

 .م2011
 جملة جامعة أمحد عبيس نعمة، التشـــريع الســـليم ومعوقات العملية التشـــريعية يف العراق، حث منشـــور يفد. .2

 .م2014(،  18(، العدد )1الكوفة للدراسات، اجمللد )
 م.2019 -م2003أرشيف الوقائع العراقية لألعوام  .3
مركز فجر عاشـوراء الثقايف التابع للعتبة   ،العدد الثاين ،أسـحاق نقاش، مقال منشـور يف جملة فجر عاشـوراء .4

 هـ.1437احلسينية املقدسة، النجف االشرف، 
 هـ.1424رجب،  29بولندا األسبوعية، مكتب السيد السيستاين النجف األشرف، جملة  .5
التنظيم القانوين  ابســــــــــــم حمســــــــــــن انيف،  م.م.ســــــــــــعد الدين هاشــــــــــــم البناء، م.م. جميد جمهول درويش،  د.  .6

للســــجالت االنتخابية يف العراق دراســــة حتليلية مقارنة، حث منشــــور يف جملة أوروك للعلوم االنســــانية كلية 
 م.2019(، 12جامعة املث ، اجمللد الثاين، العدد ) -اإلنسانيةبية للعلوم الرت 

التنظري   -وليد عبد احلميد فرج هللا األســـــــــــدي، مرجعية مدرســـــــــــة النجف األشـــــــــــرف من العهد العثمايند. .7
  - هــــ 1432، مطبعة النجف، النجف، 6(، السنة  23واالبعاد، حث منشور يف جملة آفاق جنفيه، العدد )

 م.2011
 مسًا: القوانينخا 

 م.2004قانون ادارة الدولة االنتقالية لعام  .1
 م.2005دستور مجهورية العراق لعام  .2
 م.2013( لسنة 45قانون انتخاابت جملس النواب العراقي رقم ) .3
 .م2019( لسنة 28قانون الغاء امتيازات املسؤولني يف الدولة رقم ) .4
 .م2005( لسنة 30قانون احملكمة االحتادية رقم ) .5
 م املعدل.2006( لسنة 26ون اجلنسية العراقي رقم )قان .6
 م.2018( لسنة 13قانون جملس النواب العراقي رقم ) .7
 م.2005( لسنة 19رقم ) إدارة العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الشريفةقانون  .8
 م.2012( لسنة 57قانون ديوان الوقف الشيعي رقم ) .9

 م. 2014( لسنة 4نظام اخلدمة يف العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الشريفة رقم ) .10
 م2007( لسنة 1النظام الداخلي للعتبة احلسينية املقدسة رقم ) .11
 م.2007النظام الداخلي جمللس النواب لسنة  .12

 سادسًا: قرار المحكمة 

 .م23/7/2018بتاريخ م(  2018/ احتادية /140قرار احملكمة االحتادية العليا العدد ) .1
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 سابعًا: الخطب

ـصـــــحن احلســــــيين املشــــــرف بتاريخ  .1 خطبة اجلمعة لســــــماحة الشــــــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القيت يف ال
 م.4/5/2018هـ املوافق 1439/ شعبان/ 17

ـصــــــــحن احلســـــــــيين املشـــــــــرف يف  .2 خطبة اجلمعة لســـــــــماحة الشـــــــــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القاها يف ال
 م.2014/ 18/4هـ املوافق 1435ر / /مجادي اآلخ 18

ـصــــحن احلســـــيين املشـــــرف بتاريخ  .3 ـصــــايف اليت القاها يف ال / ذي  16خطبة اجلمعة لســـــماحة الســـــيد أمحد ال
 م.2006/ كانون األول / 8هـ املوافق 1427القعدة / 

ـصـــــحن احلســــــيين املشــــــرف بتاريخ  لســــــماحة الشــــــيخ عبد املهدي الكربالئيخطبة اجلمعة   .4 اليت القيت يف ال
 م.23/9/2011هـ املوافق 1432/شوال / 24

/ ذو 13خطبة اجلمعة لســماحة الشــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القاها يف الصــحن احلســيين املشــرف يف .5
 م.2018/ 27/7هـ املوافق 1439القعدة / 

ـصـــحن احلســــيين املشــــرف .6 /  26يف خطبة اجلمعة لســــماحة الشــــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القاها يف ال
 م.2015/ 5/ 15هـ املوافق 1436/  رجب

 20خطبة اجلمعة لســماحة الشــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القيت يف الصــحن احلســيين املشــرف بتاريخ  .7
 م.  2014/ 14/11هـ املوافق 1436حمرم احلرام/   /

ــيين املشــــــرف يف  .8 ـصـــــحن احلســــ ــايف اليت القاها يف ال ـصـــ ــيد أمحد ال ــماحة الســــ ــوال/ 4خطبة اجلمعة لســــ / شــــ
 .م2014/ 1/8ـ املوافق ه1435

ـصـــحن احلســــيين املشــــرف يف  .9 / 21خطبة اجلمعة لســــماحة الشــــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القاها يف ال
 .م2015/ 7/8هـ املوافق 1436شوال/ 

/ 20اليت القيت يف الصـحن احلسـيين املشـرف بتاريخ  لسـماحة الشـيخ عبد املهدي الكربالئيخطبة اجلمعة   .10
 م.14/11/2014هـ املوافق 1436حمرم /

ـصــــايفخطبة اجلمعة   .11 ـصــــحن احلســـــيين املشـــــرف بتاريخ   لســـــماحة الســـــيد امحد ال / حمرم 27اليت القيت يف ال
 .م21/11/2014هـ املوافق 1436/
ـصـــايفخطبة اجلمعة   .12 ـصـــحن احل لســــماحة الســــيد امحد ال / ربيع 24ســــيين املشــــرف بتاريخ اليت القيت يف ال

 م.16/1/2015هـ املوافق 1436االول/
/ 2اليت القيت يف الصــحن احلســيين املشــرف بتاريخ  لســماحة الشــيخ عبد املهدي الكربالئيخطبة اجلمعة   .13

 م.23/1/2015هـ املوافق 1436ربيع الثاين/
ـصــــــايفخطبة اجلمعة   .14 ـصــــــحن احلســـــــيين املشـــــــرف بتاريخ   لســـــــماحة الســـــــيد امحد ال / ربيع 9اليت القيت يف ال

 م.30/1/2015هـ املوافق 1436الثاين/
هـــــــــــــــــــــــــــــ املوافق  1436/ ربيع الثاين/16بتاريخ  لســــــــــــــماحة الشــــــــــــــيخ عبد املهدي الكربالئيخطبة اجلمعة   .15

 م.6/2/2015
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ـصــحن احلســـيين امل لســـماحة الشـــيخ عبد املهدي الكربالئيخطبة اجلمعة   .16 / 1شـــرف بتاريخ اليت القيت يف ال

 م.4/2/2011هـ املوافق 1432ربيع األول /
ـصــحن احلســـيين املشـــرف بتاريخ  .17 /صـــفر 12خطبة اجلمعة لســـماحة الشـــيخ عبد الكربالئي اليت القيت يف ال

 .م11/10/2019هـ املوافق 1441اخلري/
ـصـــــحن احلســــــيين املشــــــرف بت  بةخط .18 اريخ اجلمعة لســــــماحة الشــــــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القيت يف ال

 م.27/7/2018هـ املوافق 1439/ ذو القعدة/ 13
ـصـــــحن احلســــــيين املشــــــرف بتاريخ   بةخط .19 اجلمعة لســــــماحة الشــــــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القيت يف ال

 م.25/10/2019هـ املوافق 1441/صفر/26
صـــــــــــــحن احلســـــــــــــيين املشـــــــــــــرف بتاريخ   ةخطب .20 صـــــــــــــايف اليت القيت يف ال اجلمعة لســـــــــــــماحة الســـــــــــــيد أمحد ال

 .م4/10/2019هـ املوافق 1441/صفر/5
ــيين املشـــــرف بتاريخ   ةخطب .21 ـصــــحن احلســـ ــايف اليت القيت يف ال ـصــ ــيد أمحد ال ــماحة الســـ /ربيع 17اجلمعة لســـ

 .م15/11/2019هـ املوافق 1441االول/
ــيين املشــــــرف يف  .22 ـصـــــحن احلســــ ــايف اليت القاها يف ال ـصـــ ــيد أمحد ال ــماحة الســــ / رجب / 9خطبة اجلمعة لســــ

 م.2014/ 9/5هـ املوافق 1435
ــيين املشــــرف يف  .23 ـصـــحن احلســ ــايف اليت القاها يف ال ـصـ ــيد أمحد ال ــماحة الســ ــعبان /  7خطبة اجلمعة لســ / شــ

 .م2014/ 6/6هـ املوافق 1435
ـصـــــحن احلســــــيين املشــــــرف بتاريخ  .24 خطبة اجلمعة لســــــماحة الشــــــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القيت يف ال

 .م4/5/2018هـ املوافق 1439/ شعبان/ 17
ـصـــحن احلســــيين املشــــرف يف خطبة اجلمعة ل .25 / 22ســــماحة الشــــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القاها يف ال

 .م2014/ 24/1هـ املوافق 1435ربيع األول/ 
/ ربيع األول / 29خطبة اجلمعة لسـماحة السـيد امحد الصـايف اليت القاها يف الصـحن احلسـيين املشـرف يف  .26

 م.2014/ 31/1هـ املوافق 1435
ـصـــــحن احلســــــيين املشــــــرف يف خطبة اجلمعة لســــــماحة   .27 / 5الشــــــيخ عبد املهدي الكربالئي اليت القاها يف ال

 .م2014/ 7/3هـ املوافق 1435مجادي األول / 
/ مجادي األوىل 12خطبة اجلمعة لسماحة السيد امحد الصايف اليت القاها يف الصحن احلسيين املشرف يف   .28

 م.2014/ 14/3هـ املوافق 1435 /
 فتاءات والرسائلثامنًا: البيانات واالست

ـصـــادر من سثلية مكتب  احة الســــيد الســــيســــتاين .1 / ربيع األول / 22النجف األشــــرف بتاريخ   -البيان ال
 .م2/2011/ 26هـ املوافق 1432

/ ذي القعدة 8اســتفتاء حول االنتخاابت العراقية جمللس النواب العراقي، مكتب الســيد الســيســتاين بتاريخ  .2
 م.2005/ 11/ 13هـ املوافق 1426 /
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/ 26النجف االشــــرف،  ،اســــتفتاء حول تســــجيل األ اء يف ســــجل الناخبني، مكتب الســــيد الســــيســــتاين .3
 هـ.1425شعبان / 

اســـــتفتاء حول احلكومة املؤقتة اليت شـــــكلتها األمم املتحدة مبســـــاعي الســـــيد األخضـــــر اإلبراهيمي، مكتب  .4
 .هـ1425/ ربيع الثاين/ 15السيد السيستاين النجف األشرف بتاريخ 

ــتاين  .5 ــيســـــ ــيد الســـــ ـصــــــريح املتحدث الر ي ملكتب  احة الســـــ النجف األشـــــــرف حول ما تناقلته بعض   -ت
 م.2010/  13/4هـ.املوافق 1431/ ربيع الثاين / 27وكاالت االنباء حول االنتخاابت بتاريخ 

 هـ.1424/ رجب /  29أسئلة جملة بولندا األسبوعية، مكتب السيد السيستاين النجف األشرف،  .6
مبعوث األمم املتحدة يف العراق وأفغانســــــــــتان  الة اجلوابية املوجهة إىل الســــــــــيد األخضــــــــــر اإلبراهيمي  الرســــــــــ  .7

املتضـمنة املوقف من )قانون أدارة العراق للمرحلة االنتقالية(. مكتب السـيد السـيسـتاين، النجف األشـرف، 
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 اثر قانون المنافسة واالحتكار على حائزي حقوق الملكية الفكرية 

 )دراسة مقارنة(

The effect of competition law on the right holders of 
intellectual property )A comparative study( 

 (1)علي محمد خلف الفتالويم.د أ.

Assist. Prof. Ali Mohammad Khalef AL-Fatlawi 
 (2)عادل شمران حميد الشمريأ.م.د 

Adil Shimran Hameed AL-Shimmeri 

 الملخص

ـصــــــــر  نه أسا الشـــــــــك فيه  التقدم التكنلوجي، وخاصـــــــــة يف جمال تكنلوجيا االنرتنيت، جعلت العامل يدخل ع
صــــــــــــــاد املعرـفة، صــــــــــــــاد الرقمي او اقت لفكري تقع ضــــــــــــــمن نظـامـنا  ا  املـال  ورأسجعـل من املعرـفة والتعليم    سـا  االقت

ـصــــــــادي، ـصــــــــر الثالث يف االنتاج يف  عداذ توصـــــــــف املعرفة ابهنا الشـــــــــكل الرئيس لراس املال كما اهنا ت االقت العن
مدفوعا بواسطة تراكم املعرفة. وابلتايل اصبح تداول   أصبح التطور االقتصادي    نه أ  اذ  اقتصادايت العامل املتحضر،

ــواء اكان هااملعرفة وتوزيع ــادي ســــ ـصـــ ــورة متزايدة يف جمال النمو االقت ـصـــ ، وخاصــــــة نقل التكنلوجيا، عامال مؤثر ب
 .حلقوق امللكية الفكرية يف اقتصاد املعرفة احلايل يوالرايد يستنتاج يربز الدور االساسعامليا ام حمليا. هذا اال

Abstract 
The technological progress, especially in the field of internet, introduced the 

world into the age of digital economy or Knowledge economy, this led to the 

 
 .جامعة كربالء- كلية القانون  -1
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inclusion of Knowledge, education and the intellectual capital in our economic 
system, and it is considered the third element in the production of the civiliged 
world economies. The economic progress is basically related to the 
accumulation of knowledge, thus the exchange and the distribution of 
knowledge, especially the transformation of technology, is increasingly 
impacting the international and the local economical growth. This conclusion 
reveals the pioneering and the primary role of the intellectual copyrights in the 
current economy of Knowledge. 

 المقدمة

ـصــــــــر  نه أسا الشـــــــــك فيه  التقدم التكنلوجي، وخاصـــــــــة يف جمال تكنلوجيا االنرتنيت، جعلت العامل يدخل ع
صــــــــــــــاد املعرـفة، صــــــــــــــاد الرقمي او اقت لفكري تقع ضــــــــــــــمن نظـامـنا  ا  املـال  ورأسجعـل من املعرـفة والتعليم    سـا  االقت

ـصــــــــادي، ـصــــــــر الثالث يف االنتاج يف  عداملعرفة ابهنا الشـــــــــكل الرئيس لراس املال كما اهنا تاذ توصـــــــــف  االقت العن
مدفوعا بواسطة تراكم املعرفة. وابلتايل اصبح تداول   أصبح التطور االقتصادي    نه أ  اذ  اقتصادايت العامل املتحضر،

ــورة متزايدة يف جمالهااملعرفة وتوزيع ـصـــ ــواء اكان   ، وخاصــــــة نقل التكنلوجيا، عامال مؤثر ب ــادي ســــ ـصـــ النمو االقت
ـصـــاد املعرفة احلايل يوالرايد  يعامليا ام حمليا. هذا االســــتنتاج يربز الدور االســــاســــ  ، حلقوق امللكية الفكرية يف اقت

ــبب يف ذلك اىل  ــتطيع   نه أويعود الســــــ ــر طريقة توزيع املعرفة،   نا أقواعد امللكية الفكرية تســــــ حتدد بشــــــــكل مباشــــــ
، لفكرية، ووصـول اجلمهور اىل التكنلوجيا اضـافة اىل املوارد الفكرية املتنوعة بشـكل عاموتكلفة اسـتخدام املوارد ا

 ولغرس بيان ذلك سنقسم املقدمة على عدد من الفقرات وكما أييت:
  The research'simportanceاهمية البحثاوال: 

من اجل  فعاال    ا  احكام امللكية الفكرية قد يســــاء اســــتخدامها من قبل مالكي التكنلوجيا ابعتبارها اجراء نه إ
فعلى ســـــبيل املثال فان صـــــاحب براءة االخرتاع يعطيه القانون احلق مبنع اي شـــــخص   ،توســـــيع قوهتا االحتكارية
 من استغالهلا اال مبوافقته.

صــــــــــــرين مهمني:  ةنفالشــــــــــــركات الناجحة قد تكتســــــــــــب احياان هيم مها   او قوة ســــــــــــوقية كبرية من خالل عن
صــــــــــــــوهلم على حقوق ملكيـة فكريـة على  التكنلوجيـا احلـديثـة واحلقوق املمنوحـة لتلـك الشــــــــــــــركـات من خالل ح

اســـــاءة اســـــتخدام القوة الســـــوقية املتمثل ابحتكار االنتاج فانه قد يؤدي اىل احلد  نه أال  إمنتجاهتم او ابتكاراهتم،  
خرين من احلصـول على املعلومات والتكنلوجيا الرقمية، كما انه قد يؤدي ايضـا اىل احلد او حرمان او حرمان اال

ــتفادة من املنتج الفكري سا يؤثر بال شـــــك على البحث العلمي والتطبيق احلديث للتكنلوجيا  االخرين من االســـ
القة تكنلوجيا املعلومات يف اجملتمع وخاصـــــــــــــة ابلنســـــــــــــبة للدول النامية، فعلى ســـــــــــــبيل املثال فان شـــــــــــــركات عم

ــرية يف منح او ـصـ ــركة مايكروســــوفت للربجميات، متتلك احلقوق احل ترخيص حقوق امللكية    رفض والربجميات، كشــ
مــا جعــل من تلــك املعلومــات وغريهــا من املنتجــات الرقميــة غري متــاحــة ،بينالفكريــة للتكنلوجيــا الرقميــة لألخر
س دسـعار معقولة هلم او للباحثني وابلتايل قد يؤدي اىل اعاقة  كانت متاحة فلي  بسـهولة للمسـتخدمني وحىت انا 

 تطور تكنلوجيا املعلومات.
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 Research's problemاشكالية البحث ثانيا: 

ــاءة اســــــتخدام امللكية الفكرية من قبل حائزيها يف الســــــوق الرقمية، اهلدف منه هو يف  نه إ موضــــــوع منع اســــ
لكية الفكرية وجزء من النقاشـــــات القانونية حول تقوية او تضـــــعيف  ضـــــمن قانون امل ةالغالب واالعم عمل موازن

 احلماية القانونية للملكية الفكرية.
ــبب يف ذلك انه يف اغلب احلاالت هي  ي الواقع، ميكن القول ان هذا االعتقاد هو اعتقادفف خاطت والســــــــــ

ــة واالحتكار وليس قانون امللكية الفكرية. وحلل هذه املشــــــــكلة، فان  ــكلة قانون املنافســــــ ــكلة هي مشــــــ ان املشــــــ
يطبق بشـــــــكل كاف وفعال من اجل منع  نا أاالشـــــــكال يعتمد اســـــــاســـــــا على ما اذا كان قانون املنافســـــــة ميكن 

اسـاء اسـتخدامها او منعهم من اللجوء اىل سارسـات تسـفر عن تقييد للتجارة    حائزي حقوق امللكية الفكرية من
 او تؤدي اىل التأثري السليب على نقل التكنلوجيا، ام ان قوانني امللكية الفكرية تكون كافية يف هذا الصدد.

  The goalsاهداف البحث ثالثا: 
إســـــاءة اســـــتخدام امللكية الفكرية يف الســـــوق يهدف هذا البحث إىل دراســـــة أتثري قانون املنافســـــة على منع 

ــتنا ســــــــــــوف تركز بشــــــــــــكل خاص على اتفاقية تربس واالحتاد  ،الرقمي  األوريبولتحقيق هذا اهلدف فان دراســــــــــ
الســـــبب وراء اختيار اســـــرتاليا يف هذا البحث ألنه قد وجدان اهنا من الدول القالئل اليت  نه أو   ،وأســـــرتاليا والعراق

كما انه من ضـمن    ،ملعاجلة اسـاءة اسـتخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل حائزيها  ا  صـ خا  ا  قانوني ا  وضـعت نصـ 
اهداف البحث هو كيفية اســتخدام قانون املنافســة ومنع االحتكار ملنع انتهاكات امللكية الفكرية واحلفاظ على 

 املنافسة العادلة يف سوق التكنولوجيا الرقمية.
 The methodologyمنهجية البحث رابعا: 

من خالل دراســــــــــة موقف   ةاملنهجية املتبعة يف هذا البحث ســــــــــوف تكون دراســــــــــة قانونية حتليلية مقارن نه إ
القانون الدويل واالوريب من جهة وموقف القانون االســــــرتايل من جهة اخرى مث بيان كيفية االســــــتفادة من ذلك 

ة قانون املنافســـة ومنع االحتكار العراقي، يف منع اســـاءة اســـتخدام امللكية الفكرية يف التشـــريعات العراقية وخاصـــ 
، نتناول يف املبحث االول كيفية معاجلة موضـوع اسـاءة  نيلى مبحثني اسـاسـيعوابلتايل سـيتم تقسـيم هذا البحث 

ـصـــــلة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية  اســــــتخدام حقوق حائزي امللكية الفكرية يف ضــــــوء اتفاقية اجلوانب املت
يف حني نتناول يف املبحث الثاين القانون االســـــــرتايل لغرس االســـــــتفادة من   ،ويف القانون االوريب )اتفاقية تربس(

 .كيفية معاجلة املشرع االسرتايل لقضية اساءة استخدام امللكية الفكرية وتطبيقها على الواقع العراقي
  The structureهيكلية البحث خامسا: 

 من اساءة استخدام امللكية الفكريةاملوقف الدويل واالوريب  -:املبحث االول
 املوقف الدويل )اتفاقية تربس( -:املطلب االول
 املوقف االوريب -:املطلب الثاين
 املوقف األسرتايل والعراقي من اساءة استخدام امللكية الفكرية  -:املبحث الثاين
 االسرتايل موقف املشرع -:املطلب االول
 العراقي املشرع موقف -:املطلب الثاين
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 الفكرية من إساءة استخدام الملكية الموقف الدولي واالوربي: األولالمبحث 

ها حالة  عدمعرفة كيفية معاجلة القانون الدويل لقضــية اســاءة اســتخدام امللكية الفكرية من قبل حائزيها و  نه إ
من حالة االحتكار اليت نظمتها قوانني املنافسـة واالحتكار يف العامل، يعد امرا مهما ابلنسـبة للمشـرع العراقي من  
اجل معاجلة هذه القضــــية من جهة، وكي يتســــق تشــــريعه مع ما ذهب الية املشــــرع الدويل املتمثل ابتفاقية تربس 

ــك اـلدخو   نه أمن انحـية اخرى، علمـا    نا أل اىل منظمـة التجـارة العـاملـية ويف حـال دخوـله فالـبد  العراق على وشــــــــــــ
صــت عليها اتفاقية تربس ومن ضــمنها احلكم اخلاص إبســاءة اســتخدام امللكية الفكرية من   يقبل االحكام اليت ن

 قبل حائزيها.
ــبة للســـــــبب وراء البحث يف التوجه االوريب، فان املشـــــــرع العراقي سكن   ــتفاد من التجارب نا أاما ابلنســـــ  يســـــ

العملية لقوانني االحتاد االوريب ومن ضمنها قوانني املنافسة واالحتكار فيما يتعلق بكيفية معاجلتها لقضية اساءة  
االول يتناول املوقف الدويل   ،لى مطلبنيعوابلتايل فان هذا املبحث ســـــــوف يقســـــــم    ،اســـــــتخدام امللكية الفكرية

 -:ثاين املوقف االوريب، وذلك على النحو االيتواملتمثل ابتفاقية تربس، يف حني سوف يتناول املطلب ال
 (TRIPSالموقف الدولي )اتفاقية تربس األول: المطلب 

ـــلة ابلتجـارة من حقوق امللكـية الفكرية أو اتـفاق تريبس  نه إ صــــــــــــ هذه االتـفاقـية تســــــــــــــمى ابتـفاقـية اجلوانب املت
(TRIPSاختصارا ل ) 

(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 
اـلدنـيا للقوانني املتعلقـة    (، واـلذي مبوجـبة حيـدد املعـايريWTOهو اتفـاق دويل ـتديره منظمـة التجـارة العـاملـية )

 (3)ابلعديد من أشكال امللكية الفكرية، كما تنطبق على أعضاء منظمة التجارة العاملية.
موقف القانون الدويل من اســــاءة اســــتخدام امللكية الفكرية اشــــارت له الفقرة الثانية من املادة الثامنة من   نه إ

ـصــــــت على انه )قد تكون هناك حا ــاقها مع احكام االتفاق اتفاقية تربس، اذ ن جة الختاذ تدابري، يشـــــــرتط اتســـــ
احلايل، ملنع حائزي حقوق امللكية الفكرية من اسـاءة اسـتخدامها، او منع اللجوء اىل سارسـات تسـفر عن تقييد 
ــة اليت  ــباب الرئيســــ ــلبا على النقل الدويل للتكنلوجيا(، وهذه الفقرة تعد من االســــ غري معقول للتجارة او تؤثر ســــ

 للبحث يف هذا املوضوع املتمثل إبساءة استخدام امللكية الفكرية. دفعتنا
من اهم املتطلبات املوجودة يف االتفاقية واليت وضـــــعت   ا  منع اســـــاءة اســـــتخدام امللكية الفكرية يعد واحد نه إ

"، مبدا "منع حائزي حقوق امللكية الفكرية من اســــــــــــــاءة اســــــــــــــتخدامها" و مبدا "تعزيز النقل الدويل للتكنلوجيا
 من اهم املبادئ املوجودة يف هذه االتفاقية.  ا  والذي يعد واحد

ــتخدام حقوق  ــاء اســــ ــطلحات: "اســــ ـصـــ ــار فيها اىل هذه امل وعلية ميكن القول ابهنا هذه املرة االوىل اليت يشــــ

 
3-  http://ar.wikipedia.org/wiki.  التفصيل من  دحممدعبيدحممدحممود ،ملزيد  ايضا:   ، انظر 

و ما بعدها. حثنا املوسوم:   798ص  ، 2007  ،احمللةالكربى-مصر  ،دارالكتبالقانونية ،،منظمةالتجارةالعامليةدورهافيتنميةاقتصاداياتلبلداانالسالمية
 ، ني حقوق التأليف والنشر يف البلدان النامية )العراق امنوذجا( ملزيد من التفصيل راجع حثنا املوسوم: دور االتفاقيات الدولية يف تطوير قوان

 تفريدقواعدتربسفيقوانينامللكيةالفكرية   ،.صربحيمدخاطر2015  ،جامعة كربالء  –كلية القانون    ،جملة رسالة احلقوق  مقدم اىل  حث مقبول للنشر
 Bashar H. Malkawi,A long "TRIP" home: how the Berne.  2012  ،دارشتاتللنشروالربجميات-دارالكتبالقانونية ،(دراسةمقارنة)

Convention, TRIPS Agreement, and other instruments complement the international copyright system, 
E.I.P.R. 2013, 35(2), 93-107 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 امللكية الفكرية"، و"تشـــــجيع االبتكار"، و" مكافحة املنافســـــة"، و"نقل التكنلوجيا"، يف وثيقة دولية واحدة. اذ
يكون مالئما    نا أيتخذوا اي اجراء ميكن  نا أمن الواضــح ابن هذه املادة تســمح ألعضــاء منظمة التجارة العاملية  

الستخدام حقوق امللكية الفكرية او اي تصرف سكن ان يؤدي اىل تقييد او كبح غري   ةومناسبا حلظر اي اساء
 (4)معقول للتجارة او نقل للتكنلوجيا الدولية لألخرين.

اتفاقية تربس هي اتفاقية دولية مهمة لتنظيم امللكية الفكرية، اال انه من خالل  نه أما هو واضـــــــــــــح للعيان ك
ص على مصــطلح"اســاءة اســتخدام حقوق امللكية الفكرية" هو يف احلقيقة مصــطلح الن نه أنص املادة اعاله جند 

يتعلق بقانون املنافســة واالحتكار، اذ انه انتهاك او اخالل بقانون املنافســة بدال من ان يكون مصــطلحا متعلقا 
المم املتحدة واليت ما يؤكد هذا االســــــــــــتنتاج هو الدراســــــــــــة اليت مت اعدادها من قبل ا  بقانون امللكية الفكرية وانه 

ــيع هذه املادة يعكس وجهة نظر العديد  اشـــــــارت فيها اىل املادة الثامنة من االتفاقية، واليت ذكرت فيها ان توســـــ
صـــــــــــــت على انه  من دول العامل النامي، كاهلند مثال، خالل جولة املفاوضـــــــــــــات اليت عقدت يف اورغواي واليت ن

ن وضع اليات ملنع اساءة استخدام املنافسة النامجة من االعتماد "اهلدف الرئيس من اتفاقية تربس ينبغي ان يكو 
 .(5)على حقوق امللكية الفكرية احملمية بواسطة قوانني امللكية الفكرية"

فعلى ســبيل املثال    ،هذا اهلدف قد مت أتكيده يف االتفاقية من خالل بعض االحكام املناهضــة للمنافســة نه إ
( من االتفـاقيـة قـد حـددت شــــــــــــــروط الرتخيص االلزامي لرباءات االخرتاع كجزء من التـدابري  31جنـد ان املـادة )

فان االتفاقية قد وضــــعت قســــم خاص عالوة على ذلك،   (6)ملعاجلة املمارســــات املانعة او املناهضــــة للمنافســــة.
 

انظر:    -4 التفصيل,   ,Ernst & Young, The Knowledge Economy, Ministry of Economic Developmentملزيد من 
New Zealand (1999), at http://www.med.govt.nz/pbt/infotech/knowledge_economy/knowledge_economy-
04.html [Accessed March 30, 2011]. WTO, Intellectual Property: Protection and Enforcement, para.1, at 
http://www.wto.org/englistheWTO_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm [Accessed March 30, 2011]. Peter 
Drahos, “Intellectual Property Rights in the Knowledge Economy” in David Rooney (ed.), Handbook on 
the Knowledge Economy (2005), p.140, at http://cgkd.anu.edu.au/menus /PDFs/Roey¨Chapter¨11.pdf 
[Accessed March 30 2011]. Thomas O. Barnett, “Interoperability between Antitrust and Intellectual 

Property” (2007) 14(4) George Mason Law Review 859 
5- UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development (2005), p.127, at 

http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex.htm [Accessed March 30, 2011]. 
يف القسم املخصص لرباءات االخرتاع ويف الفقرة اخلاصة "ابالستخدامات االخرى بدون احلصول على موافقة صاحب احلق" نصت    -6
حني يسمح قانون أي من البلدان األعضاء ابستخدام األخر لالخرتاع موضوع الرباءة املمنوحة، دون احلصول على موافقة   :( على31)املاد  

كام صاحب احلق يف الرباءة، مبا فيذلك االستخدام من قبل احلكومة أو أطراف اثلثة خمولة من قبل احلكومة، على البلدان األعضاء احرتام األح
 التالية:
( دراسة كل ترخيص ابالستخدام يف ضوء جدارته الذاتيةق ب( ال جيوز السماح  ذا االستخدام إال إذا كان من ينوى االستخدام قد  أ

بذل جهودا قبل هذا االستخدام للحصول على ترخيص صاحب احلق يف الرباءة دسعار وشروط جتارية معقولة، و أن هذه اجلهود مل تكلل 
وجيوز للبلدان األعضاء منح إعفاء من هذا الشرط يف حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى ملحة   .زمنية معقولةابلنجاح يف غضون فرتة 

جدا أو يف حاالت االستخدام غري التجاري أو األوضاع األخرى امللحة جدا، خيطر صاحب احلق يف الرباءة، مع ذلك، حاملا يكون ذلك  
التجاري ألغراس عامة، حينما تعلم احلكومة أو املتعاقد معها، دون إجراء حث حول ما إذا كانت   سكنا عمليا. وىف حالة االستخدام غري

يتم   هناك براءة اخرتاع، أو كان لديها أسباب بينة ملعرفة أنه جيرى استخدام براءة صاحلة أو أهنا ستستخدم من قبل احلكومة أو حلسا ا فانه
فور  االخرتاع  براءة  احلق يف  هذا   ،اإخطار صاحب  أجله  من  أجيز  الذي  الغرس  االستخدام حمدودين خبدمة  هذا  ومدة  نطاق  يكون  ج( 

قرر االستخدام، و يف حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه املوصالت ال جيوزهذا االستخدام إال لألغراس العامة غري التجارية أو لتصحيح سارسات ت
ة، د( ال جيوز أن يكون مثل هذا االستخدام مطلقا، ألغراس عامة. ه( ال جيوز أن يكون بعد اختاذ إجراءات قضائية أو إدارية أهنا غري تنافسي

تخدام مثل هذا االستخدام مطلقا للتنازل للغري عنه، إال فيما يتعلق بذلك اجلزء من املؤسسة التجارية أو السمعة التجارية املتمتع بذلك االس
أساسا ألغراس  االستخدام  هذا  العضو  البلد  جييز  الرتخيص  ذا   و(  ز( خيضع  العضو،  البلد  ذلك  احمللية يف  األسواق  االخرتاع يف  توفري 

ع االستخدام لإلهناء، شريطة منح محاية كافية للمصال املشروعة لألشخاص الذين أجيز هلم ذلك االستخدام، إذا انتهت وعندما تنتهي األوضا 
وللسلطة املختصة صالحية النظر يف استمرار هذه األوضاع بناء على طلب اليت أدت لذلك الرتخيص ومل يكن من املرجح تكرار حدوثها  

http://www.med.govt.nz/pbt/infotech/knowledge_economy/knowledge_economy-04.html
http://www.med.govt.nz/pbt/infotech/knowledge_economy/knowledge_economy-04.html
http://www.wto.org/englistheWTO_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm
http://cgkd.anu.edu.au/menus
http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex.htm
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 28:  العدد

 
يتعلق ب )الرقابة على املمارســـات غري التنافســـية يف الرتاخيص التعاقدي( واليت اكدت على الشـــروط وعمليات  

صــــــــــــــت علية املادة ) (7)الرتاخيص اليت تقيد التجارة او متنعها، ( من االتفاقية من خالل فرس التزام 40وهو مان
املمارسات او شروط منح الرتاخيص للغري فيما يتعلق حقوق امللكية الفكرية، على الدول االعضاء للنص على )

 (8)املقيدة، اذا كانت هلا ااثر سلبية على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنلوجيا او نشرها(.
  االحكام الواردة يف املادة انفة الذكر هي اضـــــــــــيق نطاقا من املادة الثامنة املشـــــــــــار هلا ســـــــــــابقا، نه أ ن نرى  

( يتعلقـان ب "ابلرتخيص االجبـاري"، ولكن هـذا ال يعين ان اتفـاقيـة تربس قـد منعـت  40و  8وكالمهـا )املـادتني  
من دول اعضــاء االتفاقية. هذا االســتنتاج  ةعلى حد  ةاو حدت من االجراءات االصــالحية اليت تقررها كل دول

ــار هل ــة اليت اعددت هلا من قبل االمم املتحدة املشـــ ــارت له الدراســـ ــابقا، واليت ذكرت ان اتفاقية تربس مل اشـــ ا ســـ
ــالحية دول اعضــــــاء منظمة التجارة العاملية   ــع قيودا كبرية على صــــ ــاء ان WTOتضــــ واليت الزمت الدول االعضــــ
ابإلضـــــــافة اىل الرتخيص االجباري، فانه    (9)"يتخذوا اخلطوات الالزمة للرقابة على املمارســـــــات غري التنافســـــــية".

تفرس اصالحات اخرى ضد املمارسات غري التنافسية، كاإلنذار القضائي، والتعويض   نا أجيوز للدول االعضاء  
 

القيمة  الرباءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة من احلاالت، مع مراعاة  املعنيني، ح( تدفع لصاحب احلق يف  أصحاب املصلحة 
دام خاضعة للنظر فيها أمام القضاء أو للمراجعة االقتصادية للرتخيص. ط( تكون قانونية أي قرار متخذ إبصدار ترخيص جييز هذا االستخ

املستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى يف ذلك البلد العضو. ي( يكون أي قرار متعلق بتحديد التعويض املنصوص عليه فيما يتعلق  ذا 
ال للنظر فيه أمام القضاء أو للمراجعة املستقلة من قبل سلطة منفصلة أعلى يف ذلك  البلدان االستخدام خاضعا  بلد العضو، ك( ال تلتزم 

األعضاء بتطبيق الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني الفرعيتني )ب( و )و( حني يكون السماح  ذا االستخدام ألغراس تصحيح سارسات  
 االعتبار أثناء حتديد مبلغ تقرر بعد اختاذ إجراءات قضائية أو إدارية أهنا غري تنافسية. وجيوز أخذ ضرورة تصحيح املمارسات غري التنافسية يف

التعويض يف مثل هذه احلاالت. وللسلطات املختصة صالحية رفض إهناء الرتخيص إذا كان وعندما يكون سن املرجح تكرار حدوث األوضاع 
ميكن استغالهلا دون   اليت أدت ملنح الرتخيصق ل( حني مينح الرتخيص  ذا االستخدام للسماح ابستغالل براءة اخرتاع )"الرباءة الثانية"( ال

. جيب أن ينطوي االخرتاع املطالب ابحلق فيه مبوجب الرباءة  1  -التعدي على براءة أخري )"الرباءة األوىل"(، تطبق الشروط اإلضافية التالية:
. حيق لصاحب الرباءة  2وىل،  الثانية على تقدم تكنولوجي ذي شأن وله أمهية اقتصادية كبرية ابلنسبة لالخرتاع املطالب ابحلق فيه يف الرباءة األ

. ال جيوز أن يكون ترخيص االستخدام  3األوىل احلصول على ترخيص مقابل بشروط معقولة ابستخدام االخرتاع املزعوم يف الرباءة الثانيةق  
 املمنوح فيما يتعلق ابلرباءة األوىل قابال للتنازل عنه للغري مع التنازل عن الرباءة الثانية.

. توافق البلدان األعضاء على أنه يكون لبعض سارسات أو شروط منح الرتاخيص 1  :ان  ( من هذه االتفاقية على04نصت املاد )  -7
. ال مينع أي من  2للغري فيما يتعلق حقوق امللكية الفكرية املقيدة للمنافسة آاثر سلبية على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا ونشرها.  

األعضاء من أن حتدد يف تشريعاهتا سارسات أو شروط الرتخيص للغري اليت ميكن أن تشكل يف حاالت معينة   أحكام هذا االتفاق البلدان
إساءة الستخدام حقوق امللكية الفكرية أو اليت هلا أثر سليب على املنافسة يف السوق ذات الصلة. وحسب مات نص عليه األحكام الواردة 

اذ تدابري مالئمة تتسق مع األحكام األخرى املنصوص عليها يف هذا االتفاق ملنع هذه املمارسات  أعاله، جيوز ألي من البلدان األعضاء اخت
ه، أو مراقبتها، وجيوز أن تشمل هذه التدابري مثال منع اشرتاط عودة احلق يف براءات اخرتاع انمجة عن الرتاخيص إىل املرخص وليس املرخص ل

الطعن يف قانونية الرتخيص أو منع اش القوانني واللوائح ومنع  القسري مبجموعة من احلقوق بدال من حق واحد، وىف إطار  رتاط الرتخيص 
. يلتزم كل من البلدان األعضاء ابلدخول يف مشاورات، حني الطلب، مع أيبلد عضو 3التنظيمية املتصلة بذلك يف أي من الدول األعضاء.  

لديه سبب لالعتقاد دن صاحب حق يف ملكية فكرية من   يقوم آخر  التشاور  له طلب  الذي قدم  العضو  البلد  املقيمني يف  أو  املواطنني 
مبمارسات تشكل خرقا للقوانني واللوائح التنظيمية للبلد العضو طالب التشاور فيما يتعلق ابلقضااي موضوع هذا القسم والذي يرغب فيض 

لقانون وللحرية الكاملة ألي من البلدين العضوين يف اختاذ قرار مان االمتثال هلذه التشريعات، وذلك دون اإلخالل دي إجراء متخذ وفقا ل
و ر هنائي بذلك اخلصوص. ويلتزم البلد العضو الذي يقدم إليه الطلب ابملوافقة على حثه حثا كامال ومتعاطفا وإاتحة إمكانية الفرصة للتشا

املعلومات   تقدمي  والتعاون معه من خالل  املتقدم ابلطلب  العضو  البلد  البحث مع  يتصل ابلقضية موضوع  فيما  السرية  املتاحة غري  املعلنة 
ة املعلومات واملعلومات األخرى املتاحة للبلد العضو، مع مراعاة القوانني احمللية وإبرام اتفاقات مرضية للطرفني املعنيني فيما يتعلق حماية سري

اكم أحد مواطنيه أو املقيمني فيه بلد عضو آخر يزعم أنه خرق قوانني . مينح البلد العضو الذي حي4من قبل البلد العضو املتقدم ابلطلب.  
 ذلك العضو اآلخر ولوائحه التنظيمية املتصلة ابلقضااي موضوع هذا القسم، فرصة التشاور بناء على طلبة من قبل البلد العضو اآلخر مبوجب 

 .3الشروط نفسها اليت تنص عليها الفقرة 
 UNCTAD-ICTSD,opcit، p.554 انظر ايضا: -8
9- ICTSD, op.cit, p.128.-UNCTAD 
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قد استخدمت   (11)والسبب يعود يف ذلك اىل ان اغلب دول العامل، كدول االحتاد االوريب وامريكا،  (10)والغرامة،
على العديد من  قوانني املنافســــــــــة ومنع االحتكار لتنظيم موضــــــــــوع اســــــــــاءة اســــــــــتخدام امللكية الفكرية و النص 

 النصوص القانونية اليت تعا  املمارسات غري التنافسية وكيفية اصالحها ومعاجلتها.
ـصــطلح "اســـاءة اســـتخدام امللكية الفكرية"،  واســـتنادا اىل ما ذكرانه اعاله، نســـتطيع ان نســـتخلص اىل ان م

ـصــــــت علية املادة الثامنة ميكن   ـصــــــطلح قانوين ملنع املمارســـــــ  نا أالذي ن ات غري التنافســـــــية وابلتايل  يســـــــتخدم كم
مكافحة االحتكار الناتج من قبل حائزي حقوق امللكية الفكرية. اذ ان االتفاقية تسـتخدم قانون املنافسـة كأداة 
قانونية مهمة ملنع النشـــــاطات اليت تؤدي اىل االســـــاءة يف اســـــتخدام حقوق امللكية الفكرية، كما اهنا اداة ايضـــــا 

اءة االســـــــتخدام، اذ ان اتفاقية تربس قد حددت فقط املبادئ العامة لكيفية لفرس االصـــــــالحات املتعلقة إبســـــــ 
التعامل مع اســـاءة اســـتخدام امللكية الفكرية، واملمارســـات غري التنافســـية اضـــافة اىل قضـــااي نقل التكنلوجيا، اذ 

يد مفهوم اهنا تعتمد من حيث االساس على الدول االعضاء ذاهتا خللق وانشاء قوانني وسياسات خاصة "لتحد
اســـــــــــاءة االســـــــــــتخدام من خالل اجراءات داخلية مالئمة"، وكذلك انشـــــــــــاء مبادئ خاصـــــــــــة لتحديد اســـــــــــاءة  

للجوء اىل املمارســـات اليت من شـــأهنا تقييد التجارة ألســـباب غري معقوله او ااســـتخدامات امللكية الفكرية ومنع 
 نبحثه يف املطلب القادم.من شأهنا التأثري على نقل التكنلوجيا أتثريا سلبيا، وهذا ما سوف 

 الموقف االوربي: المطلب الثاني

االهداف واملبادئ الرئيسية من املادة الثامنة من اتفاقية تربس هو منع حائزي حقوق امللكية الفكرية من    نه إ
ــعت  ــتخدامها وترقية وتعزيز النقل التكنلوجي للمعلومة. فعلى الرغم من ان الدول النامية هي اليت ســـ ــاءة اســـ اســـ

 (12)ىل النص عليها يف اتفاقية تربس من خالل منع املمارســـــــات غري التنافســـــــية حلائزي حقوق امللكية الفكرية،ا
ــات متطورة تواكب التطورات العاملية يف عامل التجارة الدويل  نه أ اله إ ــياســـــ اكثرية تلك الدول مل تشـــــــرع قوانني وســـــ

 لفرس قانون املنافسة يف جمال امللكية الفكرية. 
ـصــــــــني مثاال، ســـــــــنت مؤخرا قوانني تنظيم قضـــــــــااي    بل فان هناك دوال  ابملقا ماتزال يطلق عليها دول انمية كال

على النقيض من ذلك، فان بلدان العامل   (13)املنافســــــــــــــة ومنع االحتكار ومن ضــــــــــــــمنها حقوق امللكية الفكرية.
ـصـــــوصــــــا يف الوالايت املتحدة االمريكية ودول االحتاد االوريب قد ســــــنت قوانني وعملت ســــــياســــــات   املتقدم، خ
متطورة تواكب التقدم احلاصـــل يف جمال التجارة لتنســـيق العالقة بني امللكية الفكرية وقوانني املنافســـة وتعزيز نقل  

 لعقدين املاضيني. التكنلوجيا على مدى ا
ــوابق    وابملقـارـنة مع قوانني الوالايت املتحـدة، ميكن القول على مـا يـبدو ان املوقف االوريب، خـاصـــــــــــــــة الســــــــــــ

القضــــــائية املتعلقة بقضــــــااي عمالقة تكنلوجيا املعلومات، هو اكثر انســــــجاما واتســــــاقا مع املبادئ العامة التفاقية  

 
10-Frederick M. Abbott, “Are the Competition Rules in the WTO TRIPS Agreement Adequate?” 

(2004) 7(3) J. Int'l Econ. L.693 
 سيتم تفصيل ذلك يف املطلب القادم -11
 الثامنة:انظر النقاش التارخيي حول املادة  -12

UNCTAD-ICTSD, op cit, p.543 (introducing negotiation history of art.8). 
 من قانون منع االحتكار الصيين اشار له: 55انظر املادة  -13

George YijunTian,Competition law and IP abuse prevention in Australia:2011WIPO Journa,P.220 
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 28:  العدد

 
ــتخدام حق ــاءة اسـ ــااي اسـ ــوف يركز  (14)وق امللكية الفكرية.تربس يف التعامل مع قضـ وابلتايل فان هذا املطلب سـ

ــيمه   ــة يف االحتاد االوريب، من خالل تقســـ لى فرعني: االول يتناول املوقف القانوين يف حني ععلى قانون املنافســـ
ــاء اســـــتخدام حقوق امللكية الفكرية، كل ذلك ســـــوف يكون على  يتناول الفرع الثاين املوقف القضـــــائي من اســـ

 االيت: النحو
 املوقف القانويناألول: الفرع 

ـصــــا خاصـــــا للملكية الفكرية يف قانونه اخلاص بتنظيم   ـصــــفة عامة ان االحتاد االوريب مل يضـــــع ن ميكن القول ب
من معاهدة روما لالحتاد االوريب ســــــوف يطبق على  (17)  82و (16)81فاملنع املوجود يف املادتني    (15)املنافســــــة،

ســـتخدام احلق ســـواء أكان ذلك العمل هو سارســـة اســـتعمال حقوق امللكية الفكرية اي عمل يؤدي اىل اســـاءة ا
ام اي حق ملكية اخرى. وابلتايل فعند قيام اي شـــــــــركة ابهليمنة على ســـــــــوق التجارة من خالل القيام بســـــــــلوك 

ـصـــــرية حمددة يف معاهدة االحتاد االوريب، فان ذلك ال يؤثر على تع ريف تعســــــفي، كفرضــــــها ترتيبات تعاقدية ح
ــتخدام حقوق امللكية الفكرية. ــاءة اسـ ــة املوجود يف  (18)اسـ اال انه ونظرا للتعقيد احلاصـــل يف تطبيق قانون املنافسـ

ــهيل   ــة بتســــ ــدرت بعض اللوائح واملبادئ التوجيهية اخلاصــــ ــوق التكنلوجيا، فان اللجنة االوربية يف االحتاد اصــــ ســــ

 
 املرجع السابق -14
15- D. Anderman, “The Competition Law/IP ‘Interface’: An Introductory NoteSteven  

Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy (Cambridge University Press, 
2007), p.3. 

 tible with theThe following shall be prohibited as incompaالنص ابللغة االنكليزية هو:  -16
 common market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and 
concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect 
the prevention, restriction or distortion of competition within the common market, and in particular those 
which: (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; (b) limit or 
control production, markets, technical development, or investment; (c) share markets or sources of supply; 
(d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a 
competitive disadvantage; (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of 
supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with 
the subject of such contracts. 1-Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be 
automatically void. 2-The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of- 
any agreement or category of agreements between undertakings; - any decision or category of decisions by 
associations of undertakings; - any concerted practice or category of concerted practices, which contributes 
to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while 
allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and which does not: (a) impose on the undertakings 
concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives; (b) afford such 
undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in 

question . 
17- "Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a 

substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market insofar as it may affect trade 
between Member States. Such abuse may, in particular, consist in: (a) directly or indirectly imposing unfair 
purchase or selling prices or other unfair trading conditions; (b) limiting production, markets or technical 
development to the prejudice of consumers; (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with 
other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (d) making the conclusion of 
contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or 
according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts." 

18- Steven Anderman, “The Relationship Between Competition Policy and Intellectual Property Rights, 
Study Supplement Recent EU Experience and IPR Policy Making of Relevant to China” (June 2009),p.10 
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 1984لقانوين اخلاص برتاخيص براءة االخرتاع لعام تنفيذ قانون املنافســــــــــــة، فقد ســــــــــــنت هذه اللجنة التنظيم ا
 .(19) ( من معاهدة روما81/3وذلك استنادا اىل املادة )

ـصــــادية لعمليات االخرتاع وكذلك نتيجة انشـــــاء   بعد ذلك بفرتة ليســـــت طويلة، ونتيجة الزدايد االمهية االقت
ـصـــــناعية، فان دول االحتاد االوريب العديد من اتفاقيات الرتاخيص اخلاصــــــة ابالخرتاعات الناجتة من   العمليات ال

ن مت دجمهما يف قانون تنظيم  ان التنظيميفأن هذ  ،(20)1989اصدرت قانون تنظيم تراخيص براءة االخرتاع لعام  
ـصـــال    (21).1996لعام  240االعفاء من منع نقل التكنلوجيا املرقم  حول كيفية  اذ وضــــع هذا القانون دليال مف

ــة   ـصـــت عليها اتفاقية روما على بعض الفئات اخلاصــ ــية اليت ن ــات غري التنافســ تطبيق االحكام اخلاصــــة ابملمارســ
 (22)لالتفاقيات بنقل التكنلوجيا وتطبيقها على براءات االخرتاع.

ـصــــوص قانونية وتعليم ات تبني كيفية منع اســـــاءة اســـــتخدام امللكية  هذه اهم ما ورد يف االحتاد االوريب من ن
 الفكرية من قبل حائزيها. االن ننتقل اىل املوقف القضائي وهو االهم يف نظران.

 املوقف القضائي: الفرع الثاين
نعرف  نا أبينا يف الفرع الســابق موقف القانون االوريب من اســاءة اســتخدام امللكية الفكرية، البد لنا   نا أبعد 

ــائ ــا لتطبيق القانون موقف القضـ ـصــدرا مهما ورئيسـ ــائية تعد م ي االوريب ألنه وكما هو معروف ان الســـوابق القضـ
ــاءة   ــائي املتمـثل مبحكمـة العـدل االوربـية يعـد عـامال مهمـا يف حتـدـيد مع  اســــــــــــ وابلـتايل ـفان بـيان املوقف القضــــــــــــ

ــعتها احملكمة االوربية، فالســــــــؤال املطروح ــتخدام من خالل املعايري اليت وضــــــ ــاء    االســــــ اذن، ما هو موقف القضــــــ
 االوريب من اساءة استخدام امللكية الفكريةل

حمكمة العدل االوربية اصــــــــــدرت خالل الســــــــــنوات القليلة املاضــــــــــية العديد من القرارات املهمة   نه أيالحا 
ــافة ــتخدامها من قبل حائزيها، اضـــــ ــاءة اســـــ ــة يف جمال امللكية الفكرية ومنع اســـــ اىل   املتعلقة بتنفيذ قانون املنافســـــ

االنشـــــــطة اخلاصـــــــة إبســـــــاءة االســـــــتخدام للملكية الفكرية من قبل عمالقة تكنلوجيا املعلومات، ففي القضـــــــااي  
. فان احملكمة االوربية قد وضـــــــعت دليال عاما  )25(Volvo(24)Magill ،, IMS Health)23( ,املعروضـــــــة امامها:

( من اتفاقية روما لالحتاد االوريب، )املادة املتعلقة برفض منح 82فيما يتعلق بتحديد فيما اذا كان تطبيق املادة )
ــمنها رفض الرتخيص حلق امللكية الفكرية(، سكن  ــتثنائية   نا أالرتخيص، من ضـــــــ ــتخدم حالة الظروف االســـــــ يســـــــ

 حق امللكية الفكرية. لتجاوز سارسة 

 
 Commission Regulation 2349/84 on the application of article 85(3) of the treaty to certainانظر:    -19

categories of patent licensing agreements [1984] OJ L219/15. 
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ـصـــــال   نه إ، ميكن القول بشــــــكل عام، Volvoففي قضــــــية   احملكمة قد اشــــــارت ابنه ال يوجد عادة شــــــرط ل

ــيها لتســـــــــويق منتجها احملمي مبوجب قانون امللكية الفكرية يف حالة   الشـــــــــركة املهيمنة لكي متنح ترخيص ملنافســـــــ
، )قطع الغيار من الشـــــــــــركة املنتجة املهيمنة(، فان (26)طرحة ألول مرة يف الســـــــــــوق. اال انه يف الســـــــــــوق الثانوي

  ترفض دائما تزويد منافســـــيها، مبا يف ذلك الرفض املباشـــــر ملنح الرتخيص وحتديد ســـــعر عالٍ  نا أالشـــــركة الميكن 
سارســة حقوق  بعبارة اخرى، انه   (27)لصــنع اللوازم اخلاصــة ملنتج حممي الميكن الوصــول اليها يف الســوق الثانوي.

ــركة امللك ــوق الثانوي، وذلك عندما يكون رفض تزويد الشـــ ــة يف الســـ ية الفكرية من قبل حائزيها ال تلغي املنافســـ
ــة هلا  ــلطات املنافســـ ــة يف الســـــوق الثانوي، فســـ اتمر ابلتوريد او التزويد االلزامي، او حىت  نا أاملهيمنة مبنع املنافســـ

ــعـار التوريـد، ملنتج مللكيـة الفكريـة احملمي  أت ( من معـاهـدة رومـا)معيـار منع 82مبوجـب املـادة )مر بتخفيض اســــــــــــ
 (28)املنافسة يف السوق الثانوية(.

قضــية مشــهورة  ذا اجملال، فقد اشــارت احملكمة  د، وهي تعMagillاما ابلنســبة للقضــية الثانية وهي قضــية  
رين اخرين مها  ، قد مت توســيعه ليشــمل معياVolvoابن تطبيق حالة )الظروف االســتثنائية( يف القضــية الســابقة،  

احملكمة قررت ابن حقوق التأليف والنشـــــــــــر ال تربر  نه أمعيار )املنتج اجلديد( و معيار )التربير املوضـــــــــــوعي(. اذ 
رفض الرتخيص يف حالة )الظروف االســــــــــتثنائية( عندما يكون هناك طلب متزايد من قبل املســــــــــتهلكني للمنتج 

وعندما يكون ألصــــــــــــحاب احلقوق احلق ابالحتكار حكم الواقع من خالل  (29)اجلديد، معيار )املنتج اجلديد(،
محاية املنتج بواســــــــطة حقوق التاليف والنشــــــــر، وعندما يكون املنتج الغ  عنه لتوفري املنتج اجلديد يف الســــــــوق 

ــلعته او انتاجه  (30)الثانوي )معيار التربير املوضــــوعي(، ــتعمل احتكار ســ ــاحب احلق ينبغي اال يســ يف وعندما صــ
 (31)سوق واحدة لغرس القضاء على املنافسة يف السوق الثانوي من اجل احتكار السوق الثانوي ملصلحته.

ـصــورة واضـــحة ابن جمرد امتالك حقوق  ــتنادا اىل هذين املعيارين، فان احملكمة االوربية ذكرت يف قرارها ب واسـ
احملكمة عرضــــــــت القليل   نه أ اله إتثنائية(.  امللكية الفكرية ال يربر يف حد ذاته رفض الرتخيص يف )الظروف االســــــــ 

من املبادئ التوجيهية على اسس اجيابية ألجل )التربير( لرفض الرتخيص الذي له أتثري على غلق او منع السوق 
شــروط لتطبيق حالة )الظروف االســتثنائية( من اجل املســاعدة يف حتديد فيما اذا    ةاذ وضــعت ثالث  (32)الثانوي.

داخلني اجلـدد اىل الســــــــــــــوق الـذي يعتمـد على محـايـة املنتج من قبـل امللكيـة الفكريـة هو كـان رفض ترخيص الـ 
ــاءة الســــــــتخدام حق امللكية الفكرية طبقا ألحكام املادة   من معاهدة روما ام الل هذه الشــــــــروط ميكن  82اســــــ

 تلخيصها على النحو االيت:

 
يستخدم مصطلح "السوق الثانوي" أيضا لإلشارة إىل سوق السلع املستعملة أو أصول، أو استخدام بديل ملنتج موجود أو األصول   -26

خلام، ولكن حيث قاعدة العمالء هو السوق الثاين )على سبيل املثال، الذرة وقد استخدمت تقليداي يف املقام األول ل إنتاج األغذية واملواد ا
 http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_marketوضعت السوق "الثاين" أو "الثالث" الستخدامها يف إنتاج اإليثانول(. انظر:  

27- Anderman and Schmidt, op cit, p.56. 
28- Anderman and Schmidt, op cit, p.56.  
29- Magill [1995] E.C.R. I-743; [1995] 4 C.M.L.R. 718 at [54]. 
30- Magill [1995] E.C.R. I-743; [1995] 4 C.M.L.R. 718 at [56]. 
31- Anderman and Schmidt, op cit, p.57. 
32- Ibid, p.58.  
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افسـة يف السـوق من طرف الشـخص  الرفض سـوف يؤدي اىل القضـاء على كامل املن الشـرط االول: اذا كان 
 الطالب للخدمة )معيار القضاء على املنافسة يف السوق الثانوي(.

 تربير موضوعي للرفض )معيار التربير املوضوعي( و الشرط الثاين: ال يوجد
تكون اخلدمة يف حد ذاهتا ال غ  عنها يف تنفيذ عمل الشــــــــــــخص، مادام ليس هناك  نا أالشــــــــــــرط الثالث: 

 حمتمل يف وجود تلك اخلدمة )معيار ال غ  عنه(. بديل فعلي او
ه بعد مرور ثالث ســــنوات، اعادت احملكمة االوربية النظر يف الشــــروط الثالثة لتحديد حالة )الظروف  نه أ اله إ

ــتثنائية( ، اذ ان احملكمة قد IMS Healthاليت تســــــــمح ابلرتخيص االلزامي، تلك القضــــــــية تعرف ابســــــــم    االســــــ
وط اعاله ومل تضــع تعريفا شــامال حلالة )الظروف االســتثنائية(، وذلك عندما الحا احد اشــارت اىل تلك الشــر 

ــية تتوافر فيها    Magillابهنا قد اشــــــــــارت بدقة اىل ان   (33)الباحثني من خالل تعليقة على قرار احملكمة،  كقضــــــــ
ــتثنـائيـة، وحكمـت ابن هـذه احلـاـلة كـافيـة ملنع املنـا فســـــــــــــــة واالحتكـار مثـل هكـذا حـاـلة اي حـاـلة الظروف االســــــــــــ

وذلك من اجل اكتشــــاف    Magillلقضــــية    ةللملكية الفكرية بدال من ان يكون ضــــروري الختبار املعايري الثالث
، IMS Healthوابلتايل فانه ميكن القول ان احملكمة يف قضـية    (34)واظهار رفض االسـتخدام املسـيء للرتخيص.

ــاءة االســـــــتخدام ضـــــــمن حالة )الظروف  نا أعلى ما يبدو ارادت   توفر فســـــــحة ألدراج انواع اخرى من مبدأ اســـــ
 االستثنائية(.

ــية اخرى وهي قضــــــية  نه أاال  ، ابن قضــــــية  Microsoftاحملكمة االوربية قد اكدت على نقطة مهمة يف قضــــ
IMS Health ــت ــاملة للمعايري اليت ميكن من خالهلا حتديد حالة الظروف االســــ ــع قائمة شــــ ثنائية، اذ اهنا مل تضــــ

ـصــــــــــت عليها املادة ) ( من معاهدة االحتاد االوريب مازالت 82اكدت بشـــــــــــكل ال لبس فيه ان احملظورات اليت ن
حتدد اخلط الفاصـل بني )املمارسـات العادية( و )املمارسـات املسـيئة( السـتخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل  

ابعد من ذلك من خالل التوضـيح واعادة النظر يف االسـاس    اذ ذهبت احملكمة يف هذه القضـية اىل  (35)حائزيها.
الذي ميكن من خالله حتديد حالة )الظروف االســــتثنائية(، وخاصــــة اختبار معيار )املنتج اجلديد(، اذ اضــــافت  

، هو ليس املعيار الوحيد الذي حيدد ما اذا IMS Health و قضـــــــية  Magillابن معيار املنتج اجلديد يف قضـــــــية
خيص حلقوق امللكية الفكرية ميكن ان يؤدي اىل االجحاف والضـــــــرر ابملســـــــتهلك ضـــــــمن املع  كان رفض الرت 

( من معاهدة روما لالحتاد االوريب، هذا الضرر قد ينشأ عندما يكون هناك 82املوجود يف الفقرة ب من املادة )
ــا على التطور الت ــويق وامنا قد يكون ايضــــــ كنلوجي. وابلتايل فان وجود قيود ليســــــــت فقط على االنتاج او التســــــ

هذان املعياران مها: )حافز   (36)احملكمة اضـــافت معيارين اخرين حول كيفية حتديد حالة )الظروف االســـتثنائية(،
 (37)االبتكار( والثاين هو )ضرر املستهلك(.

من الواضــح، ان حمكمة العدل االوربية يف هذه القضــية قد اســســت اطارا جديدا لتحليل معيار رفض تزويد 
/ب( من معـــاهـــدة رومـــا لالحتـــاد االوريب، والـــذي مبوجبـــه اعلنـــت  82مللكيـــة الفكريـــة لألخرين مبوجـــب املـــادة )ا

 
33- George, Op. cit, 221 
34- Anderman and Schmidt, op cit, p.62.ايضا  John Kallagher, “Recent Development under Article:  انظر 

82”, talk given to IBC.Conference, London, April 30, 2004. 
35- Microsoft v Commission (T-201/04) [2007] E.C.R. II-3601; [2007] 5 C.M.L.R. 11. 
36- Microsoft v Commission [2007] E.C.R. II-3601; [2007] 5 C.M.L.R. 11. at [647], 
37- Anderman, op cit,p.7 
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احملكمة ألول مرة ابن " اســـــــــاءة االســـــــــتخدام يؤدي اىل تقييد او احلد من التطور التكنلوجي كما انه يؤدي اىل 

ف بشــكل ملحوظ عن املعايري املوجودة هذا االطار هو خمتل نه إاالجحاف حق املســتهلك"، وعليه ميكن القول  
 (38)يف القضااي السابقة. 

احملكمة االوربية ســوف أتخذ مســتقبال ابحلســبان كال من معياري )ضــرر املســتهلك(  نه أكما يالحا ايضــا 
و )حافز االبتكار( عند حتديد فيما اذا كان رفض الرتخيص حلقوق امللكية الفكرية هو اساءة الستخدام امللكية  

ــتخـدم حتلـيل )ـقاعـدة الفك ــة االمريكي، واـلذي يســــــــــــ رـية من عـدـمه، وهـذا خالف ـما هو علـية يف ـقانون املـنافســــــــــــ
لقد ال حا احد الباحثني واملعلقني   (39)السبب كنموذج الختبار التوازن بني املستهلك وصاحب حق امللكية(.

ــتخـدام امللكيـة الفكريـة يف قطـاع ــيـة انـه: )عنـدمـا يوجـد اســـــــــــــــاءة الســــــــــــ تكنلوجيـا املعلومـات    على هـذه القضــــــــــــ
واالتصـاالت، فان سـياسـة اخرى تظهر للوجود، فاحلفاظ على املنافس من اسـاءة االسـتخدام االقصـائية من قبل  
الشـــركة املهيمنة ال يع  الرغبة فقط يف احلفاظ على املنافســـة يف الســـوق، وامنا يعين ايضـــا الرغبة يف احلفاظ على 

ــتقبلـية لالبتكـار، فوجو  د املـنافســــــــــــــني مع منتجـات ذات جودة عـالـية فـان ذـلك يؤدي اىل عـدم االمكـانـية املســــــــــــ
ــركة املهيمنة للبقاء على منتجاهتا احلالية، وابلتايل فاالحتكار الثنائي ميثل حافزا اكثر لالبتكار من   ــجيع الشــــ تشــــ

 (40)االحتكار من جانب واحد( 
ســتهلك( يف رفض حاالت التوريد مبا يف يبدو ان جلنة املنافســة يف االحتاد االوريب تبنت ر يا معيار)ضــرر امل

ـصــــــــت على ان رفض التوريد ســـــــــوف يعطي اولوية تنفيذية من قبل اللجنة يف  ذلك حقوق امللكية الفكرية، اذ ن
 حاالت توفر الشروط الثالثة واليت هي:

اذا كان الرفض يتعلق مبنتوج او خدمة هو ضـــــروري لكي يكون قادرا للمنافســـــة يف الســـــوق اجلاري )معيار  .1
 .التربير املوضوع(

اذا كان الرفض من احملتمل ان يؤدي اىل القضــــاء على املنافســــة الفعالة يف الســــوق اجلاري )معيار القضــــاء   .2
 .على منافسة السوق الثانوي(

 (41)يقود اىل ضرر املستهلك )معيار ضرر املستهلك(. نا أاذا كان الرفض من احملتمل  .3
قرار حمكمة العدل االوربية قد وضـــع اســـاســـا للتنبؤ مبســـتقبل التكنلوجيا وتطور الســـوق، من   نه أمن الواضـــح  

منهج قانون املنافســـــة لالحتاد االوريب ملنع اســـــاءة    نه أخالل مراعاة االبتكار وكفاءة املســـــتهلك، وهذا يدل على  
ن اتفاقية تربس. اذ ان هاتني  ( م40( و )8اســــــــتخدام امللكية الفكرية ينســــــــجم مع احلكم املوجود يف املادتني )

املادتني كما ذكران ســـــــابقا قد خولتا الدول االعضـــــــاء يف االتفاقية ان يتخذوا االجراءات املناســـــــبة واملالئمة ملنع 
اســاءة اســتخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل حائزيها واليت تؤدي اىل كبح املنافســة واعاقة التجارة ويكون هلا  

تلك اإلجراءات ســوف ختلق بيئة قانونية ودية للعديد  نه إلتكنلوجيا. وابلتايل ميكن القول أتثري ســليب على نقل ا
 

38Katarzyna A. Czapracka, “Where Antitrust Ends and IP Begins -- On the Roots of the Transatlantic 
Clashes” (2006) 9 Yale Journal of Law & Technology 44.  

39- Op.Cit, p.22339George YijunTian, 
40- Anderman, op cit, 2009 at 10. 
41- European Commission, Guidance on the Commission's Enforcement Priorities in Applying article 

82 of the EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings (text with EEA relevance), 
[2009] OJ C 45/02, para. 81, at http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUrirv.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:EN:PDF[Accessed March 30,2011] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUrirv.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUrirv.do?uri=OJ:C:2009:045:0007:0020:EN:PDF
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من شــركات تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت )وخاصــة الشــركات غري املهيمنة( للمشــاركة إىل حد ما يف ســوق  
ــتطيع   ــة وتقدمي املزيد من االبتكار. كما نســــــ حتاد االوريب هي ذات قيمة  خربات وجتارب اال نه إنقول  نا أاملنافســــــ

ــة يف جمال امللكية   ــة يف العراق، لفرس قوانني املنافســـــــــــ ــبة للبلدان االخرى، مبا يف ذلك منظمي املنافســـــــــــ ابلنســـــــــــ
ــتخـدام حقوق امللكيـة الفكريـة يف قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات   الفكريـة، مبـا يف ذلـك حتـديـد ومنع إســـــــــــــــاءة اســــــــــــ

 واالتصاالت.
ــتراليا والعراقالموقف القان:  المبحث الثاني ــتخدام    وني في اسـ ــاءة اسـ من اسـ

 الملكية الفكرية

دراسـة موقف القانون االسـرتايل من منع اسـاءة اسـتخدام امللكية الفكرية من قبل حائزيها، الن اسـرتاليا،   نه إ
صـــــ  يعا  قضـــــية اســـــاءة اســـــتخدام   ا  خاصـــــ   ا  قانوني  ا  كما ســـــنرى، هي من الدول القالئل يف العامل اليت وضـــــعت ن

،  common lawهـذا البـلد يعـد بـلدا من دول الكومنوـلث اي اـنه يعـد من دول ال  نه أكمـا  )42(امللكـية الفكرـية
ــتطيع   ــتطيع من خالهلـا املقـارنـة مع القـانون العراقي والـذي يعـد من قوانني   نا أوابلتـايل نســــــــــــ نقول انـه عينـة نســــــــــــ

 .civil lawال
ــبة للقانون ا ــة ومنع  نا ألعراقي فأننا نريد اما ابلنسـ ــتطاع القانون احلايل املنظم للمنافسـ نعرف اىل اي مدى اسـ

 نه أيعا  قضـــــية اســـــاءة اســـــتخدام امللكية الفكرية من قبل حائزيها، علما   نا أ  2010لســـــنة    14االحتكار رقم  
ـصـا خاصــا ملعاجلة هذا املوضــوع، وعلية فأننا ســوف نقســم هذا ا لى مطلبني:  عملبحث املشــرع العراقي مل يضــع ن

االول سـوف يتناول موقف القانون االسـرتايل يف حني سـوف نتناول يف املطلب الثاين املوقف القانوين يف العراق 
 من اساءة استخدام امللكية الفكرية، وذلك على النحو االيت:

 الموقف القانوني في استراليا األول: المطلب 

نعرف كيف عا  القانون االسـرتايل لقضـية اسـاءة اسـتخدام امللكية الفكرية من قبل حائزيها،   نا أحىت ميكن 
نتطرق اىل التطور التارخيي لقانون املنافســـــة واالحتكار يف هذا البلد، مث بعد ذلك نعرج على بيان  نا أ تاج اوال  

لى فرعني، على النحو عطلب النص القانوين الذي عا  هذه القضــــية، وعلى ضــــوء ذلك ســــوف نقســــم هذا امل
 .االيت

 التطور التارخيي لقانون املنافسة وعالقته ابمللكية الفكريةاألول: الفرع 
ابلشـروع    ألو تتبعنا الوضـع القانوين للمنافسـة يف اسـرتاليا من الناحية التارخيية جند ان املشـرع يف هذا البلد بد

منذ الثمانينات من القرن املنـصرم، اذ احتوى قانون املمارسـات  يف تطبيق قانون املنافسـة يف جمال امللكية الفكرية 
يتعلق ابمللكية الفكرية و نص على اســــتثناءات حمدودة تتعلق    خاصٍ   على نصٍ   1974التجارية االســــرتايل لعام  

 (43)حالة الرتخيص التكنلوجي والتنازل االتفاقي يف جمال امللكية الفكرية.
 

املادة    ،2003  من الدول اليت لديها حكم خاص للملكية الفكرية يف قوانني املنافسة واالحتكار: اهلند )قانون املنافسة اهلندي لعام  -42
الياابن )قانون منع االحتكار اخلاص واتمني التجارة   ،(50املادة    ، 1999قانون منع االحتكار واملنافسة غري املشروعة لعام  )إندونيسيا    ،(31

 (23املادة  ،2005و مجهورية كوراي اجلنوبية )قانون عدالة التجارة لعام  ،(21املادة  ،2005العادلة لعام 
 من قانون التجارة االسرتايل 51الفقرة الثالثة من املاد  -43
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الوكالة االســرتالية لتطبيق قانون املنافســة، وجلنة املمارســات التجارية  م(، اصــدرت كال من  1991ففي عام )

ــل يف  ــيح التداخل احلاصــ ــرتاليا من اجل توضــ ــات التجارية على امللكية الفكرية يف اســ دليل تطبيق قانون املمارســ
 امللكية الفكرية وقوانني املنافسة لتعزيز تطبيق قانون املنافسة يف حقل امللكية الفكرية.

ــرمــة، فــان كال من العوملــة، والتقنيــات احلــديثــة، والتحرر التكنلوجي قــد نــه أ  اله إ صــــــــــــ ه خالل العقود الثالثــة املن
ومن ضــمن تلك التحدايت هي كيفية تطبيقه يف جمال    (44)جلبت حتدايت جديدة لقانون املمارســات التجارية،

ن اللجان احلكومية ملعرفة اثر ذلك امللكية الفكرية. واســــــتجابة لذلك، فان احلكومة االســــــرتالية وضــــــعت عددام
القانون يف حتقيق التوازن يف محاية امللكية الفكرية، وحتفيز االبتكار و تطبيق املنافســــة. ومن تلك اللجان،اللجنة 

صــناعية اليت اســســت يف عام ) واجمللس الوطين للمنافســة الذي اســس يف عام   ،م(1984االســتشــارية للملكية ال
م(، وجلنة مراجعة املمارســات  2001ية الفكرية ومراجعة املنافســة واليت أســســت عام )م(، و جلنة املالك1991)

ــيســـها يف عام ) ــافة اىل ذلك، فان احلكومة االســـرتالية اعلنت 2003التجارية )جلنة دوســـن( وقد مت أتسـ م(، اضـ
وى على م(، والذي احت2020م( جدول اعماهلا املتعلق بســــــــياســــــــة االبتكار الوطين اىل عام )2009يف عام )

 (45)قسم خاص يتعلق بتنظيم االبتكار.
ــرتاليا كدولة من دول العامل املتقدم قد اتبعت تقريبا النقاش الدويل يف  وعلية ميكن القول بشـــكل عام، ان اسـ
تطبيق قانون املنافســـــــــة يف جمال امللكية الفكرية. اذ يبدو ان احلكومة االســـــــــرتالية قد اعرتفت ابملبادئ الرئيســـــــــية  

ـصــــــــوصـــــــــا املتعلقة ابالجتاهات الدولية للبلدان املتقدمة اليت احلالية لل ـصــــــــعب، خ مجتمع الدويل يف هذا اجملال ال
طورت قوانني وسـياسـات حمنكة للملكية الفكرية واملنافسـة. فقد اقرت احلكومة االسـرتالية على سـبيل املثال ابن 

يف تعزيز وترقية االبتكار، ومحاية    قوانني امللكية الفكرية واملنافســــــــــــة يتشــــــــــــاطران ويشــــــــــــرتكان دهداف تشــــــــــــريعية
ــتهلك والرفاهية االجتماعية للمجتمع. اذ ان هذين القانونني يدعمان ويعززان كالمها االخر، وابلتايل    (46)املســـــــــــ

. وابلتايل فقد اقدم املشـــرع هفان سارســـة حقوق امللكية الفكرية جيب ان ال تتجاوز حدود قانون املنافســـة واهداف
  االســــــرتايل اعادة ترتيب ودمج معيار )ختفيف املنافســــــة بشــــــكل هائل( و منهج )قاعدة الســــــبب( يف قانونه من

 (47)اجل حتديد طبيعة واثر التصرفات االحتمالية للممارسات غري التنافسية.
 منع اساءة استخدام امللكية الفكرية ف قانون املنافسة االسرتايل: الفرع الثاين

اليت لديها حكم خاص ومباشر يتعلق    من الدول القالئل يف العامل  ةكما ذكران سابقا، ان اسرتاليا تعد واحد
سـة امللكية الفكرية يف قانون املنافسـة احمللي. اذ وضـع قانون املمارسـات التجارية االسـرتايل نـصني ومها  بتنظيم سار 

( من قانون املمارســات التجارية الذي ينظمان منع اســاءة اســتخدام امللكية  51الفقرة االوىل والثالثة من املادة )

 
44-  Allan Fels, “Looking back on Ten Years of Australian Competition Law” (2003) 11 Competition and 

Consumer Law Journal 117, 
45-  Commonwealth of Australia, Powering Ideas: An Innovation Agenda for the 21st Century (2008), p. 

55, at http://www.innovation.gov.au/innotionreview/documents/poweringideas_fullreport.pdf [Accessed 
March 30, 2011]. 

46- George YijunTian, Op.Cit,p.224 
47- NCC, Review of Section 51(2) and 51(3), 1999, at 

http://www.globalcompetitionforum.org/regions/Oceania/Australia/LESe-001.pdf [Accessed March 30, 
2011]. 
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( ومعاهدة روما لالحتاد االوريب واللذان  1890عام وهو خيالف القانون االمريكي )قانون شـريمان ل (48)الفكرية،
 مل حيتواي على قانون خاص للملكية الفكرية كما راينا سابقا يف املبحث السابق.

( قد وضــعت اســتثناءا شــامال للنشــاطات املرخصــة من قبل القوانني والتنظيمات ماعدا 51/1املادة ) نه أاذ 
ات تشـــــمل منع املمارســـــات غري التنافســـــية مبوجب قانون املمارســـــات  قوانني امللكية الفكرية، فال توجد اســـــتثناء

ـصـــــــــوص عليها يف تشــــــــــريعات امللكية   التجارية، مبع  اخر ان هذه املادة تســــــــــتبعد االجتاه الذي يعطي احلق املن
وهذا يعين ان قانون التجارة االسـرتايل يطبق بشـكل كامل على استغالل حقوق (49)الفكرية على قانون املنافسـة،

ــال  (50)مللكية الفكرية،ا ـصــ ـصــــوص عليها يف قانون امللكية الفكرية املقررة ل وابلتايل فان حقوق امللكية الفكرية املن
 

 In determining whether a contravention of a provision of this Part has (1) ( ابللغة االنكليزية:51نص املادة )  -48
been committed, regard shall not be had- (a) to any act or thing that is, or is of a kind, specifically authorized 
or approved by, or by regulations under, an Act other than an Act relating to patents, trade marks, designs or 
copyrights; (b) in the case of acts or things done in a State-except as provided by the regulations, to any act or 
thing that is, or is of a kind, specifically authorized or approved by, or by regulations under, an Act passed by 
the Parliament of that State; or (c) in the case of acts or things done in a Territory-to any act or thing that is, 
or is of a kind, specifically authorized or approved by, or by regulations under, an Ordinance of that Territory. 
(2) In determining whether a contravention of a provision of this Part other than section 48 has been 
committed, regard shall not be had- (a) to any act done, or to any provision of a contract, in relation to the 
remuneration, conditions of employment, hours of work or working conditions of employees, or to any act 
done by employees or by an organisation of employees not being an act done in the course of the carrying on 
of a business of the employer of those employees or of a business of that organisation; (b) to any provision of 
a contract, being a contract of service or a contract for the provision of services, under which a person, not 
being a body corporate, agrees to accept restrictions as to the work, whether as an employee or otherwise, in 
which he may engage during, or after the termination of, the contract; (c) to any provision of a contract, or 
any arrangement or understanding, obliging a person to comply with or apply standards of dimension, design, 
quality or performance prepared or approved by the Standards Association of Australia or by a prescribed 
association or body; (d) to any provision of a contract, or any arrangement or understanding, between partners 
none of whom is a body corporate in relation to the terms of the partnership or the conduct of the partnership 
business or in relation to competition between the partnership and a party to the contract, arrangement or 
understanding while he is, or after he ceases to be, a partner; (e) in the case of a contract for the sale of a 
business or of shares in the capital of a body corporate carrying on a business-to any provision of the contract 
that is solely for the protection of the purchaser in respect of the goodwill of the business; (f) to any acts done, 
otherwise than in the course of trade or commerce, in concert by ultimate users or consumers of goods or 
services against the suppliers of those goods or services; or (g) to any act or thing that relates exclusively to the 
export of goods from Australia or to the supply of services outside Australia, being an act or thing done in 
pursuance of an agreement of which full and accurate particulars were furnished to the Commission before 
the act or thing was done. (3) In determining whether a contravention of a provision of this Part other than 
section 46 or 48 has been committed, regard shall not be had- (a) in the case of a contract for or in respect of- 
(i) a licence granted or to be granted by the proprietor, licensee or owner of a patent, a registered design or a 
copyright or by a person who has applied for a patent or for the registration of a design; or (ii) an assignment 
of a patent, a registered design or a copyright or of the right to apply for a patent or for the registration of a 
design, to any condition of the licence or assignment relating exclusively to- (iii) the invention to which the 
patent or application for a patent relates or articles made by the use of that invention; (iv) goods in respect of 
which the design is or is proposed to be registered and to which it is applied; or (v) the work or other subject 
matter in which the copyright subsists; (b) in the case of a contract authorizing the use of a certification trade 
mark-to any provision included in the contract in accordance with rules applicable under Part XI of the Trade 
Marks Act 1955-1973; or (c) in the case of a contract between the registered proprietor of a trade mark other 
than a certification trade mark and a person authorized by the contract to use the trade mark subject to 
registration as a registered user under Part IX of the Trade Marks Act 1955-1973-to any provision of the 
contract with respect to the kinds, qualities or standards of goods bearing the mark that may be produced or 

supplied. 
49- Frances Hanks, “Intellectual Property Rights and Competition in Australia” in The Interface Between 

Intellectual Property Rights and Competition Policy, 2007, p.332. 
50- Hanks, “Intellectual Property Rights and Competition in Australia” in The Interface Between 

Intellectual Property Rights and Competition Policy, 2007, p.319. 
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 28:  العدد

 
مالكي التكنلوجيا ال ميكن ان حيتج  ا اذا كان هناك اســــــتغالل ســــــيء يتناىف مع روح املنافســــــة مبوجب احكام 

 القانون االسرتايل.
 : يت( جند بشكل واضح ما أي51من املادة ) من خالل التدقيق يف الفقرة الثالثةف
ـصــــــــال بعض النشـــــــــاطات املتعلقة ابمللكية   نه إ .1 ــتثناء جزئي( ل ــتثناءات حمدودة )اســـــــ هذه الفقرة منحت اســـــــ

ــاءة   ــية كافة ماعدا حالة اســـــــ ــات غري التنافســـــــ ــتثناءات تغطي حاالت املنع للممارســـــــ الفكرية، فهذه االســـــــ
اليت نصت عليها   (52)و فرس اسعار اعادة البيع   (51)(46عليها املادة)  استخدام القوة السوقية اليت نصت

 من قانون التجارة االسرتايل.(53)(48املادة )
 قد بينتا ابن املشــــــرع االســــــرتايل اراد ان حيقق توازان   هاهيكلية هذه الفقرة والفقرة االوىل من املادة نفســــــ  نه إ .2

ــتهلكني    ا  ومتينـ   قواي   ــلحـة وهم: أصــــــــــــــحـاب امللكـية الفكرـية واملســــــــــــ صــــــــــــ للمـنافع بني خمتلف أصــــــــــــــحـاب امل
ــتثم رين. كما يبدو ان املشــــــــرع االســــــــرتايل اراد اســــــــتخدام هذه الفقرة ليأخذ امتيازات حقوق امللكية  واملســــــ
ــتخـدام اإلعفـاءات   هـاالفكريـة كل من أجـل حظر مجيع االنتهـاكـات احملتملـة حلقوق امللكيـة الفكريـة، واســــــــــــ

ـصــــــل ـصــــــال ملختلف أصـــــــحاب امل حة وابلتايل حتفيز اجلزئية يف الفقرة الثالثة من هذه املادة لتحقيق توازن امل
 االبتكار ومحاية املنافسة.

صــــــــــــــت عليهـا املـادة ) .3 ــتثـناءات امللكـية الفكرـية اليت ن ( ال تنطبق اال على 51سـا هو جـدير ابـلذكر ان اســــــــــــ
 احلاالت املوجودة يف الرتاخيص او التنازالت وليس على الرخص او التنازالت ذاهتا، وهذا يعين عدة امور:

 
 to control a market for  (1) A corporation that is in a position substantially( ابللغة االنكليزية:46نص املادة )  -51

goods or services shall not take advantage of the power in relation to that market that it has by virtue of being 
in that position- (a) to eliminate or substantially to damage a competitor in that market or in another market; 

(b) to prevent the entry of a person into that market or into another market; or 
(c) to deter or prevent a person from engaging in competitive behaviour in that market or in another 
market. (2) For the purposes of this section, a corporation shall be deemed to be in a position substantially to 
control a market for goods or services if that corporation and any related corporation or related corporations 
are together in a position substantially to control that market. (3) For the purposes of this section, a reference 
to a corporation being in a position substantially to control a market for goods or services includes a reference 
to a corporation which, by reason of its share of the market, or of its share of the market combined with 
availability of technical knowledge, raw materials or capital, has the power to determine the prices, or control 
the production or distribution, of a substantial part of the goods or services in that market. (4) This section 
does not prevent a corporation from- (a) engaging, during the period of 4 months immediately following the 
date fixed under sub-section 2 (3), in conduct that is of a kind referred to in sub-section 45 (2) or 47 (1) but 
to which that sub-section does not apply by reason of the fact that the conduct is engaged in before the 
expiration of that period; or (b) engaging, after the expiration of that period, in conduct that does not 
constitute a contravention of any of the following sections, namely, sections 45, 47 and 50, by reason that an 

authorization is in force in respect of the conduct or by reason of the operation of section 92, 93 or 94.  
ويكون ابالتفاق   ،ر اعادة البيع هو نوع من انواع االتفاقات املنافية للمنافسة وهو يدخل ضمن اتفاقيات حتديد االسعاراحتديد اسع  -52

ويكون   ،او املورد االصلي. ويتخذ حتديد سعر أعادة البيع وضع سعر حمددالتجزئة من قبل املنتج    بني التجار الذي يقضي على حتيد اسعار
 ، احلالة االوىل تتحقق عندما يفرس على التاجر ان ال يبيع السلعة بسعر اد  من سعر الذي حدده املنتج ،اما بوضع حد اد  او حد اقصى

القانوين للمنافسة ومنع   التنظيم  ،ذي حدده له. انظر شذى كامل نعمةاما البيع بسعر أقصى يكون ابلتزام التاجر بعدم البيع بسعر اعلى من ال
محاية املنافسة   ،حممد أنورحامد :. انظر ايضا76ص    ،2013  ، جامعة كربالء/رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون  ،دراسة مقارنة  ،االحتكار

 .2006 ،دارالنهضةالعربية، املشروعة يف ضوء منع االحتكار واالغراق
 resale  A corporation or other person shall not engage in the practice of( ابللغة االنكليزية:48نص املادة )   -53

price maintenance. 

http://australiancompetitionlaw.org/legislation/1974tpaoriginal.html#rpm
http://australiancompetitionlaw.org/legislation/1974tpaoriginal.html#rpm
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ــاـنة املمنوحـة للملكـية الفكرـية يف هـذه امـلادة ال تنطبق على تورـيد امللكـية الفكرـية يف حـاـلة   نه إ  -:اوال صــــــــــــ احل
واملثال على   (54)ماذا قام املرخص له او املتنازل له برتخيص او تنازل من الباطن دســـــعار اقل من الســـــعر احملدد.

 (.48عادة البيع املقررة مبوجب املادة )ذلك هو التصرف الذي يؤدي اىل انتهاك احلظر املتعلق بفرس اسعار ا
ــانــة  -:اثنيــا صـــــــــــــ متتــد اىل رفض تراخيص او تنــازالت    نا أاملقررة للحــالــة املتعلقــة ابمللكيــة الفكريــة الميكن    احل

امللكية الفكرية، كما ذكران اعاله ان رفض تراخيص او تنازل امللكية الفكرية ســـــوف تواجة ب " القوة الكاملة" 
رفض الرتخيص ســـــــوف لن يكون  نه (، وهذا يعين د46القوة الســـــــوقية مبوجب املادة ) حلظر اســـــــاءة اســـــــتخدام

معفى حىت ولو مت اســـــتخدام الرفض وذلك الن املرخص له احملتمل ســـــوف لن يتفق مع احلالة اليت تعفى كحالة  
 (55)متعلقة ابمللكية الفكرية.

ــاـنة املتعلقـة حـاـلة امللكـية   صــــــــــــ الفكرـية يف اـية اتـفاقـيات ـماعـدا تراخيص او تـنازالت امللكـية  اثلـثا: ال تنطبق احل
ــد  ــانة المتتد اىل الشــــــــروط يف عقد توريد منتجات التكنلوجيا اليت جتســــــ ـصـــــ ــبيل املثال فان احل الفكرية، فعلى ســــــ

كما انه ايضـــــا ال ينطبق على اي (  56)امللكية الفكرية نظرا الن العقد نفســـــة ال يســـــتلزم ترخيص امللكية الفكرية،
تفاق بني اثنني من املنافســـني اذا اتفقوا كالمها عرب ترخيص براءات اخرتاعهم وتقييد وصـــول الطرف الثالث اىل ا

 (57)ملكيتهم الفكرية او وضع ترخيص عايل جدا.
ـصــــــــلحة احلالة املتعلقة ابمللكية الفكرية مبوجب املادة ) ( قد يكون هلا  51وابلتايل ميكن القول ابن االعفاء مل

ا على ارس الواقع، اال انه وان كان التطبيق ضــيقا من الناحية العملية فان ذلك ليس ابلضــرورة يعد تطبيقا ضــيق
ــاءة   ــركات الكربى من اسـ ــاعد على منع الشـ ــة يف الســـوق، وابلتايل فان هذه املادة قد تسـ ــبة للمنافسـ ــيئا ابلنسـ سـ

على الرغم من ان   انه  سـبيل املثالاسـتخدام حقوق امللكية الفكرية العائدة هلم ضـد منافسـيهم يف السـوق، فعلى 
كال من شــــــركيت )مايكروســــــوفت وايهو( قد يشــــــكالن بينهما حلفا اســــــرتاتيجيا يف ســــــوق حمركات البحث عرب 
ترخيص براءات االخرتاع اخلاصة  م، فمن الناحية النظرية، فأهنما ال ميكن أن يقيدا الطرف اثلث )كمنافسيهم  

من خالل رفض الرتخيص او من خالل وضـــــــــــــع رســـــــــــــوم عالية ملنح  –  احملتملني( للوصـــــــــــــول إىل هذه الرباءات
 الرتخيص.

 الموقف القانوني في العراق: المطلب الثاني

املوقف القانوين يف العراق مل يشــــر ال من بعيد وال من قريب اىل قضــــية اســــاءة اســــتخدام امللكية الفكرية  نه إ
ام يف قوانني امللكية الفكرية   2010لســــــــــــنة    14م  من قبل حائزيها ســــــــــــواء أكان يف قانون املنافســــــــــــة احلايل رق
صـــــــــــــناعية رقم ) م( او 2000م( املعدل عام )1970( لســـــــــــــنة )65االخرى، كقانون براءة االخرتاع والنماذج ال

م( املعدل. و لكي نعرف هل إبمكان القانون العراقي ان يشــــــــــــمل  1971( لســــــــــــنة )3قانون حق املؤلف رقم )
ــاءة اســــــتخدام امل ــااي اســــ لى فرعني: عالبد ان نقســــــم هذا املطلب   للكية الفكرية من قبل حائزيهادحكامه قضــــ

 
 Hanks, “Intellectual Property Rights andوكذلك:    ،/ا( من قانون املمارسات التجارية االسرتايل96)ص املادةانظر ن  -54

Competition in Australia” in The Interface Between Intellectual  Property Rights and Competition Policy, 
2007, p.323 

55- Hanks, op cit, p.223 
56- Ibid, p.223 
57- George YijunTian,Op.Cit, 229 
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 28:  العدد

 
ــة اليت تناوهلا هذا القانون، مث  ــتعرس اخلطوط العريضـــ االول البد ان نلقي نظرة عامة على هذا القانون لكي نســـ

 يها.بعد ذلك نعرج اىل موقف القانون احلايل من قضية اساءة استخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل حائز 
 2010لسنة  14نظرة عامة على قانون املنافسة العراقي رقم األول: الفرع 

  ووضــــــع  12/1/2010بتاريخ  واالحتكار املنافســــــة  قانون  االخرية الســــــنوات يف اصــــــدر  العراقي  املشــــــرع نه إ
اال ان حتقيق هذا اهلدف ليس  (58)املســــــــــتهلك.  محايةه  نفســــــــــ  وابلوقت  التجارة تشــــــــــجيع هو  االســــــــــاس هدفه

ابلســـهولة تطبيقه من الناحية العملية، وخاصـــة ابلقضـــااي املتعلقة ابملنتجات الفكرية ومنع مالكيها من اســـتغالهلا  
 (59)استغالال يؤدي اىل االساءة وابلتايل اىل االضرار ابجملتمع وابملصلحة العامة.

ــتخدام امللكية الفكرية من قبل حائزيها ال من قريب وال من   نه إ ــاءة اســـ ــوع اســـ ــراىل موضـــ هذا القانون مل يشـــ
بعيد كما اشـــــار اليها القانون االســـــرتايل كما بينا ذلك يف الفرع الســـــابق. لكن من خالل القانون العراقي احلايل  

...( وابلتايل فان منتجات امللكية الفكرية ( انه )يســــــــري هذا القانون على كل انتاج3جند انه اشــــــــار يف املادة )
تكون خاضـعة هلذا القانون، فعلى سـبيل املثال براءات االخرتاع جيب ان تكون متوافقة مع اهداف هذا القانون 

كل فعل أو اتفاق أو تفاهم صـــــــــــدر من شـــــــــــخص أو الذي منع االحتكار، والذي عرفتة يف املادة االوىل ابنه )
ــلع واخلدمات مبا يؤدي إىل إحلاق  أكثر طبيعي أو معنوي أو  ــعر أو نوعية الســـــ سن توســـــــط بينهم للتحكم ابلســـــ

 وعلية فان معيار االساءة هو معيار الضرر ابملستهلك وهو منهج املشرع االوريب واالسرتايل. (.الضرر ابجملتمع
تمع العراقي، فعلى سبيل  موضوع امللكية الفكرية له امهية اقتصادية كبرية يف حياة اجمل  نه أالباحث يرى    نه أ  الّ إ

شــــــــــــركة مايكوســــــــــــوفت فتحت فرعا هلا يف العراق وان بلدان ابعتباره بلدا انميا حيتاج اىل الربجميات  نه أاملثال لو  
ملواكبة التطور احلاصل يف العامل وان احدى اجلامعات احتاجت ذلك الربانمج لغرس طيب او صناعي، وامتنعت 

ه مج او بيعه بســـعر فاحش، فهل القانون العراقي ميكن تطبيقهل و االمر نفســـ هذه الشـــركة من اعطاء ذلك الربان
ــتطيع لنا ان  ينطبق على براءات االخرتاع اليت تعطي احلق ملالكيها ان حيتكرون اخرتاعهم اخلاص  م، فهل نســـــــــ

 مننع احتكار هذه الشركة او املخرتع وفقا هلذا القانون.
خلق بيئة قانونية صـــــحيحة وقوية لشـــــركات التكنلوجيا العمالقة   لإلجابة عن هذا الســـــؤال نرى انه من اجل

صــــــــــــــادي والعلمي للعراق يف الوـقت الراهن، ومن اجـل تبين  اليت من املؤمـل ان تعمـل ابلعراق نظرا لالنفـتاح االقت
منافسـة عادلة يف سـوق تكنلوجيا املعلومات، فانه من الضـروري خلق اصـالح جذري لألحكام القانونية املنظمة  

ملكية الفكرية يف العراق بشــكل عام وقانون املنافســة واالحتكار بشــكل عام. حىت ميكن انشــاء تنظيم قانوين  لل
يســـتفاد من التطورات  نا أســـليم يتعلق ابملنافســـة ومنع االحتكار، فاننا نرى انه من املهم ان املشـــرع العراقي البد 

 
لعام    -58 العراقي  املنافسة واالحتكار  لقانون  املوجبة  املنافسة ومنع االحتكار يف األسواق وملا  2010انظر االسباب  " لضمان حرية 

واخلدمات املعروضة يف السوق سا للمنافسة ومنع االحتكار من أمهية يف خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وحتسني اجلودة ابلنسبة للسلع  
  ، ُشرع هذا القانون".يؤدي إىل تشجيع القطاعات اخلاص واملختلط والعام وتطويرها دعما لالقتصاد الوطين وحسن االنسيابية للسلع واخلدمات

 -http://www.iraq-lg-law.org/ar/content موجود على املوقع: 
قانون املنافسة   ،انظر د حمسن علي حسن  ،2010لسنة  14خبصوص نظرة عامة على قانون املنافسة العراقي رقم    ملزيد من التفاصيل  -59

والتطبيق النظرية  يف  االحتكار  املؤمتر  ، ومنع  جريدة  يف  منشورة  يف   2983العدد    ، مقالة 
5/06/2014http://www.almutmar.com/index.php?id=201029704,.  العبيدي خضر  اسراء  د.  ا  ايضا  املنافسة   ،انظر 

موجود على   ،2011  ،اجلامعة االسالمية  ،كلية القانون  ،2010( لعام  14واملمارسات املقيدة هلا يف قانون املنافسة ومنع االحتكار رقم )
 http://www.law.uodiyala.edu.iq/uploads: املوقع

http://www.iraq-lg-law.org/ar/content-
http://www.almutmar.com/index.php?id=201029704
http://www.law.uodiyala.edu.iq/uploads/%D8%AF.%20%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
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ــااي اليت عرضــــــت التنظيمية لقوانني املنافســــــة يف اورواب واســــــرتاليا وامريكا ــا القضــــ ـصـــــوصــــ حمكمة العدل  مماأ، وخ
االوربية واليت اشــــــــــران هلا ســــــــــابقا واملتعلقة مبنع اســــــــــاءة اســــــــــتخدام امللكية الفكرية يف قطاع شــــــــــركات تكنلوجيا 

 املعلومات.
 قانون املنافسة واساءة استخدام امللكية الفكرية ف العراق : الفرع الثاين

ــتخد ــاءة اســـــ ــوع اســـــ ام امللكية الفكرية يف العراق، ال بد من القيام دمرين مهمني من  لكي يتم معاجلة موضـــــ
 اجل حتقيق اهلدف املنشود املتمثل مبنع اساءة استخدام امللكية الفكرية، مها:

اوال: وضع الية تتسم ابملوازنة لتطبيق قانون املنافسة واالحتكار ف قطاعات تكنلوجيا املعلومات: ومن اجل 
 ا نرى انه:حتقيق هذا االمر، فأنن

من اجل تعزيز وترقية االبتكار ومنع اســــاءة اســــتخدام امللكية الفكرية يف العراق، فان املشــــرع العراقي ميكن  .1
يسـتفيد من التجارب القانونية يف نطاق مكافحة االحتكار واسـاءة اسـتخدام امللكية الفكرية يف االحتاد  نا أ

 .االوريب والوالايت املتحدة والقانون االسرتايل
صــــــــــــادية للعراق، ب .2 بلدا انميا اوال ومير   عدهمن اجل تطوير نظام فعال ومتوازن يتناســــــــــــب مع الظروف االقت

صــادية وقانون ية انتقالية اثنيا. فان املشــرع العراقي سكن ان يســتعني بنظام االحتاد االوريب لتحديد مبرحلة اقت
ــني احملتملني" من   ــتخدامها من اجل محاية حافز االبتكار من "املنافسـ ــاءة اسـ مع  امللكية الفكرية ومنع اسـ

 شركات تكنلوجيا املعلومات املهيمنة على السوق. 
لتحديد االســــــــاءة    ن اعياري )املنتج اجلديد(و)التربير املوضــــــــوعي( ومها معيار على احملاكم العراقية ان أتخذ مب .3

اليت اخذ  ما املشـرع االوريب، وذلك من اجل املسـاعدة يف حتديد مع  االسـاءة السـتخدام حقوق امللكية  
ق الفكرية، وايضــا حتديد االســتخدام الشــرعي او القانوين حلقوق امللكية الفكرية من اســاءة اســتخدام حقو 

ــتهـلك" و"احلـافز   امللكـية الفكرـية عـند حتـدـيد انتهـاكـات حقوق تـقدير احلجج واملتعلـقة ب " كـفاءات املســــــــــــ
ــاءة  8على االبتكار". ان هذا االقرتاح ينســــــجم مع الفقرة الثانية من املادة ) ( من اتفاقية تربس يف منع اســــ

هذه االمور، فان املشــــــــــرع العراقي اســــــــــتخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل حائزيها. وابلتايل فان حتقيق 
ــة   ــوق من اجل املنافسـ ــركات املهيمنة يف السـ ــركات االخرى غري الشـ ــجيع الشـ ــأ بيئة قانونية لتشـ ــوف ينشـ سـ

 وزايدة اكثر لالبتكار.
ــتعني ابملعايري االمريكية  .4 ــرع العراقي سكن ان يســــ من انحية اخرى، فان العراق وان كان بلدا انميا فان املشــــ

ــاءة ا ــروع للملكية الفكرية" ومعيار " افرتاس لتحديد اسـ ــتخدام املشـ ــتخدام امللكية الفكرية، "معيار االسـ سـ
املشــــــروعية" من اجل تعزيز ومحاية حقوق امللكية الفكرية العائدة ألصــــــحاب التكنلوجيا. فان حتقق ذلك، 

 ات امللكية الفكريةفان املشـرع العراقي سـوف خيلق املزيد من الثقة القانونية للعمليات التجارية ألغلب شرك
ــركات تكنلوجيا املعلومات، كما ان ذلك ســـوف يوفر حافز  ــة شـ ــركات للقيام ابملزيد   ا  وخاصـ اكثر لتلك الشـ

 من االبتكارات.
أتســيس مثل هكذا الية متوازنة هو امر مهم الن ذلك ســوف يســاعد املشــرع والقضــاء العراقي يف حتديد  نه إ

اكثر ســــهولة يف حتقيق توازن من حيث محاية حوافز االبتكار لكل من  اســــاءة اســــتخدام امللكية الفكرية ويكون  
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 28:  العدد

 
اصــــحاب امللكية الفكرية ومنافســــيهم )املرخص هلم او املســــتخدمني(. ان حتقيق هذا التوازن هو ليس فقط مهم 

لشــــــركات تكنلوجيا   هألجل خلق بيئة ســــــوقية اكثر تنافســــــا يف العراق، وامنا ايضــــــا من اجل دوام االبتكار وتعزيز 
 املعلومات العاملة او اليت سوف تعمل يف العراق مستقبال.

اثنيا: اخلطوات اليت جيب اختاذها ألجل االصالح القانوين ف قانون املنافسة واالحتكار العراقي فيما يتعلق 
 بتحديد اساءة استخدام امللكية الفكرية.

ج اىل ظروف تتناســــب مع احتياجات يكون بني ليلة وضــــحاها وامنا حيتا  نا أاصــــالح اي قانون ال ميكن  نه إ
ذلك البلد، وقد بينا ســــــــــــابقا االســــــــــــباب املوجبة إلصــــــــــــدار قانون املنافســــــــــــة واالحتكار احلايل. اما فيما يتعلق  
ابألحكام اخلاصــة ابملنتج الفكري، فنحن نرى انه هناك ثالث خطوات نســتطيع من خالهلا ان تعتمد اصــالحا 

 -وهي: ية الفكرية،قانونيا ملعاجلة اساءة استخدام امللك
 خذ بعني االعتبار التطور اهلام لدى حمكمة العدل االوربية يف جمال حتديد اســـــــــــــاءة اســـــــــــــتخدام   نا أجيب  .1

نســتفيد من القانون االســرتايل الذي يعد من التشــريعات القالئل اليت نصــت   نا أامللكية الفكرية. كما ايضــا  
ية فمن الضــروري ان يقوم املشــرع العراقي دجراء بشــكل صــريح على اســاءة اســتخدام امللكية الفكرية، وعل

مراجعة شــاملة على قوانينه املتعلقة مبنع اســاءة اســتخدام حقوق امللكية الفكرية يف العراق. ففي جمال براءة 
، قــد تطرق اىل الرتخيص 2000املعــدل عــام    1970لعــام    65االخرتاع، فــان قــانون براءة االخرتاع رقم  

(، اذ اعطـت احلق  17االخرتاع بشــــــــــــــكـل مقتضـــــــــــــــب يف الفقرة )ج( من املـادة )االجبـاري يف منح براءة  
ــتغالل براءة االخرتاع من قبــــل الغري يف حــــالــــة قيــــام املخرتع او مــــالــــك براءة  ابلرتخيص االجبــــاري واســــــــــــ
االخرتاع،اذا اكتســـــــــــبها عن طريق الشـــــــــــراء من قبل املخرتع، ابســـــــــــتغالل حقوقه )بطريقة متنع االخرين من  

ـصــور  ويالحا ان املشـــرع العراقي مل يبني كيفية منع اســـاءة اســـتخدام حقوق براءة  (60)ة مشـــروع(،التنافس ب
ن من قانون براءة االخرتاع يأعطى احلق للمســـــــجل يف املادة الثامنة والعشـــــــر االخرتاع من قبل خمرتعها، وان  

ــابق إذا رفض   ــتغالل االخرتاع الســــــــــ ــة إجبارية ابســــــــــ صــــــــــ مالكه االتفاق على )منح مالك حق االخرتاع رخ
ــابق   االســـــتغالل بشـــــروط معقولة يقدرها املســـــجل وجيوز على عكس ما تقدم أن مينح مالك االخرتاع الســـ

. لذا نرى انه سكن االستفادة من  رخصة إجبارية ابستغالل االخرتاع الالحق إذا كان الخرتاعه أمهية أكرب(
ــان منع ا ــعتها حمكمة العدل االوربية بشــ ــتخدام امللكية الفكرية من قبل حائزيها،  املعايري اليت وضــ ــاءة اســ ســ

 ( من قانون امللكية االسرتايل واليت استعرضناها يف املطلب السابق.51وكما جيب االستفادة من املادة )
يرى الباحث انه من الضــروري االســتعانة ابلنمط االمريكي لتســهيل تطبيق قانون املنافســة واالحتكار على  .2

ــة االمريكي  حقوق امللكية الفكرية  يف العراق، والســـــــبب يف ذلك يعود اىل ان وكاالت تنفيذ قانون املنافســـــ
ــة واالحتكـار وامللكـية الفكرـية. ففي عـام ) م(،  1970هلـا اتريخ طوـيل يف توجـيه الرتابط بني ـقانون املـنافســــــــــــ
ــة يف اصـــــــــــدرت وزارة العدل االمريكية قائمة  يت "بقائمة املراقبة" من اجل حظر القيود املانعة للم نافســـــــــ

. عالوة على ذـلك، ـفان وزارة الـعدل االمريكـية وجلـنة االحتـاد التجـاري  (61)اتـفاقـيات تراخيص براءة االخرتاع
 

مطبعة   ،1ط  ،ءة االخرتاع العراقيأثر منظمة التجارة العاملية على قانون برا  ،عدانن هاشم جواد الشريفي:انظر  ،ملزيد من التفصيل  -60
 وبعدها 59ص،2013 ،مدينة كربالء املقدسة  ،الفرات

61- Robert C. Lind, Anya V. Kleymenova, Marie Miauton and Paul Muysert, Report on Multiparty 
Licensing (Charles River Associates Ltd, 2003) p.23. 
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م( قد اصـــــــــــــدرت وثيقة مشـــــــــــــرتكة  يت ابملبادئ التوجيهية ملكافحة االحتكار لرتاخيص 1995يف عام )
ــعـت بعض املـناهج العـامـة كمنهج" ـقاعـدة ال ـــبب" وبعض املـبادئ لتحـدـيد امللكـية الفكرـية، واليت وضــــــــــــ ســــــــــــ

ــاطات االحتكارية للملكية الفكرية.  كما ان وزارة العدل االمريكية وجلنة التجارة االحتادي يف عام(62)النشــ
ـصـيال من ســابقتها، و يت بوثيقة تطبيق مكافحة احتكار وحقوق امللكية    2007 اصــدرت وثيقه اكثر تف

و  1995، وذلك من اجل تسهيل تطبيق دليل عام 2007تقرير عام    الفكرية)تشجيع االبتكار واملنافسة
، هو انه تعرس اىل اهم القضــااي االخرية 2007  ان املهم من هذا التقرير، اي تقرير عام(63)كيفية تطبيقه.

ـصــناعات الدوائية، وقد وفر هذا التقرير  املتعلقة ابلتكنلوجيا احليوية، والربجميات واحلاســـوب، واالنرتنت، وال
مثـلة واحملـددة واخلـاصــــــــــــــة حول كيفـية تطبيق ـقانون املـنافســــــــــــــة واالحتكـار يف جمـال تكنلوجـيا العـدـيد من اال

ــبــة للواقع   (64)املعلومــات، مبــا يف ذلــك كيفيــة التعــامــل مع حقوق املخرتع عرب منح الرتاخيص. امــا ابلنســــــــــــ
ئزيها ســــــواء  العراقي فلم جند توجيهات متعلقة بكيفية اســــــاءة اســــــتخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل حا

 65او قــانون براءة االخرتاع رقم    2004  املعــدل عــام  1970  لعــام  3اكــانــت يف قــانون حق املؤلف رقم  
وحلد كتابة هذا   1991  علما انه خالل العقدين املاضيني اي منذ عام ،2000املعدل عام   1970  لسنة

ة التكنلوجـيا الرقمـية، وابلـتايل  يف جمـال تكنلوجـيا املعلومـات وخـاصــــــــــــــ   وجـذراي    هـائال    ا  البحـث ـفان هـناك تغري 
فمن الضـروري ان يكون هناك تعليمات وتوجيهات على االقل حول كيفية اسـتخدام قانون املنافسة احلايل 
ــتخـدام حقوق امللكـية الفكرـية من قـبل حـائزيهـا يف الـعدـيد من اجملـاالت احلـديـثة، كقطـاع   ــاءة اســــــــــــ ملنع اســــــــــــ

 تكنلوجيا املعلومات.
من الضـروري جدا اصـدار تعليمات ولوائح تنظيمية على غرار النمط االوريب الذي   واخريا يرى الباحث انه .3

حثناه ســــابقا وذلك من اجل توفري الضــــماانت القانونية الســــتخدام قانون املنافســــة واالحتكار ملنع اســــاءة  
اســـــــــــــتخدام حقوق امللكية الفكرية يف ســـــــــــــوق تكنلوجيا املعلومات. فمن خالل املقارنة مع التشـــــــــــــريعات 

لقانونية، فان التعليمات واللوائح التنظيمية هلا اثر قوي يف تطبيق تلك القوانني وابلتايل ســــــــــــيوفر ذلك ثقة  ا
ويقني كبري ابلعمليات التجارية اليت تقوم  ا شــــــركات تكنلوجيا املعلومات ضــــــد اســــــاءة اســــــتخدام حقوق 

 امللكية الفكرية من قبل حائزيها يف العراق.
 الخاتمة

 : النتائجاوال: 

صــــــــــــــاد املعرـفة ـفان العـدـيد من دول العـامل، ومن   .1 من خالل البحـث وجـدان اـنه نتيجـة لوجود بيـئة العوملـة واقت
ــمنها دول االحتاد االوريب وامريكا  ــرتاليا،ضـ ــااي االبتكار واحدة من االســـرتاتيجيات االكثر   وأسـ اعتربت قضـ

 
62- US Department of Justice (DOJ) and Federal Trade Commission (FTC), Antitrust Guidelines for the 

Licensing of Intellectual Property(1995), at http://www.usdoj.govtr/public/guidelines/0558.htm[Accessed 
March 30, 2011]. 

63- DOJ and FTC, Antitrust Enforcement & IPRs: Promoting Innovation and Competition (2007), at 
http://www.usdoj.gov/atrublic/hearings/ip/222655.pdf[Accessed March 30, 2011]. 

64- DOJ and FTC, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,1995, Ch.3, at 
http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm[Accessed March 30, 2011]. 

http://www.usdoj.govtr/public/guidelines/0558.htm
http://www.usdoj.gov/atrublic/hearings/ip/222655.pdf
http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0558.htm
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ـصـــــاد الوط  ين، كما ان تلك الدول ترى ابن فعالية لتلك الدول من اجل احلفاظ على النمو املســــــتدام لالقت
 السياسة االبتكارية من املمكن ان ختلق منوا اقتصاداي على املدى البعيد.

وجـدان انـه على الرغم من ان كال من قوانني املنـافســـــــــــــــة وقوانني امللكيـة الفكريـة يف العـامل يلعبـان دورا ابرزا  .2
ســــاءة اســــتخدام امللكية الفكرية وتعزيز االبداع ومهما يف تعزيز االبتكار، فان دور قوانني املنافســــة يف منع ا

من قبل املشــــــــــــــرعني يف العديد من دول العامل،ومن ضــــــــــــــمنها العراق )ماعدا   يا  كاف  ا  الفكري مل يعط اهتمام
 بعض الدول القالئل كأسرتاليا مثال(.

لرقمي( من خالل لقد حثنا اثر قانون املنافسة على منع اساءة استخدام امللكية الفكرية يف سوق الدجيتل)ا .3
ــتخدام امللكية الفكرية املنظم من قبل اتفاقية تربس، مث بعد ذلك تناولنا ابلبحث   ــاءة اســــــــــ بيان طبيعة اســــــــــ
ــة امام حمكمة  ــااي املعروضـــــ ــتخدام امللكية الفكرية والقضـــــ ــاءة اســـــ التطورات االخرية يف جمال قوانني منع اســـــ

ابلبحث، واخريا تناولنا ابلبحث القانون االســــــرتايل   العدل االوربية، وخاصــــــة القضــــــااي االخرية اليت تناولنها
ــتخدام امللكية الفكرية، وبعد الفراغ   ا  ألنه يعد واحد ــاءة اســـ ــية منع اســـ من القوانني القالئل ابلعامل نظم قضـــ

من ذلك، فان حثنا حاول ان يقدم حتليال شـــــامال لألاثر احملتملة والقيود املوجودة يف قانون املنافســـــة ومنع 
ــتخـدام امللكيـة الفكرـية يف قطـاع تكنلوجيـا االحتكـا ر العراقي احلـايل، ومـدى أتثريه على منع اســـــــــــــــاءة اســــــــــــ

 املعلومات واالتصاالت.
ـصـــطلح )اســــاءة اســــتخدام امللكية الفكرية(،  .4 اســــتنادا اىل ما ذكرانه اعاله نســــتطيع ان نســــتخلص اىل ان م

ـصـــــت علية املادة الثامنة من االتفاقية، ميكن ان يســــــتخدم   ـصـــــطلح قانوين ملنع املمارســــــات غري الذي ن كم
ــيــة وابلتــايل مكــافحــة االحتكــار النــاتج من قبــل حــائزي حقوق امللكيــة الفكريــة. اذ ان االتفــاقيــة   التنــافســــــــــــ
تســــتخدم قانون املنافســــة كأداة قانونية مهمة ملنع النشــــاطات اليت تؤدي اىل االســــاءة يف اســــتخدام حقوق 

ــا ل ــاءة االســــتخدام. اذ ان اتفاقية تربس امللكية الفكرية، كما اهنا اداة ايضــ فرس االصــــالحات املتعلقة إبســ
ــات غري  ــتخدام امللكية الفكرية، واملمارســـــــ ــاءة اســـــــ قد حددت فقط املبادئ العامة لكيفية التعامل مع اســـــــ
ــاس على الدول االعضـــاء ذاهتا  التنافســـية اضـــافة اىل قضـــااي نقل التكنلوجيا، اذ اهنا تعتمد من حيث االسـ

قوانني وســــياســــات خاصــــة "لتحديد مفهوم اســــاءة االســــتخدام من خالل اجراءات داخلية   خللق وانشــــاء
مالئمة"، وكذلك انشـــــــــاء مبادئ خاصـــــــــة لتحديد اســـــــــاءة اســـــــــتخدامات امللكية الفكرية ومنع للجوء اىل 
املمارســــــات اليت من شــــــأهنا تقييد التجارة الســــــباب غري معقوله او من شــــــأهنا التأثري على نقل التكنلوجيا 

 ثريا سلبيا.أت
يبدو ان جلنة املنافســـــة يف االحتاد االوريب تبنت ر يا معيار)ضـــــرر املســـــتهلك( يف رفض حاالت التوريد مبا  .5

يف ذلك حقوق امللكية الفكرية. كما ان قرارات حمكمة العدل االوربية قد وضـــعت اســـاســـا للتنبؤ مبســـتقبل  
ــوق، من خالل مراعاة االبتكار وكفاء ــتهلك، وهذا يدل على ان منهج قانون التكنلوجيا وتطور الســ ة املســ

( و 8املنافســة لالحتاد االوريب ملنع اســاءة اســتخدام امللكية الفكرية ينســجم مع احلكم املوجود يف املادتني )
ــاء يف االتفاقية ان 40) ــابقا خولتا الدول االعضــــــــــ ( من اتفاقية تربس. اذ ان هاتني املادتني كما ذكران ســــــــــ

ــاءة اســـــــتخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل حائزيها واليت يتخذوا االجراءات املن اســـــــبة واملالئمة ملنع اســـــ
تؤدي اىل كبح املنافسـة واعاقة التجارة ويكون هلا أتثري سـليب على نقل التكنلوجيا. وابلتايل ميكن ان القول 
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ـصـــاالت  أن تلك اإلجراءات ســــوف ختلق بيئة قانونية ودية للعديد من شــــركات تكنولوجيا املعلومات واالت
 )وخاصة الشركات غري املهيمنة( للمشاركة إىل حد ما يف سوق املنافسة وتقدمي املزيد من االبتكار.

ـصـــا خاصــــا ينظم مبوجبة منع اســــاءة اســــتخدام امللكية   .6 ان قانون املنافســــة ومنع االحتكار العراقي مل يضــــع ن
ـصــا عاما يف املادة الثالثة يشـــمل كل انتاج اذا  الفكرية، وخاصـــة يف جمال تكنلوجيا املعلومات، وان وضـــع ن

ــتخدامه من قبل مالكية، كما هو احلال علية يف براءة  ــاءة اسـ كان ذلك االنتاج يؤدي اىل االحتكار او اسـ
 من التوصيات لتطوير الواقع القانوين للعراق. ا  االخرتاع. ونتيجة لذلك وضعنا عدد

 ثانيا. التوصيات: 

مشــــــــرع العراقي يف الفرع اخلاص املتعلق مبوقف قانون املنافســــــــة ومنع لقد وضــــــــعنا العديد من التوصــــــــيات لل
ــيات اليت نعتقد اهنا مهمه  ــتخدام امللكية الفكرية، ومنعا للتكرار فان اهم التوصـــ ــاءة اســـ االحتكار احلايل من اســـ

 لالقتصاد العراقي، مها توصيتان جيب ان يقوم  ما املشرع العراقي:
يســـــــتفيد من التجارب القانونية يف نطاق مكافحة االحتكار واســـــــاءة اســـــــتخدام  نا أعلى املشـــــــرع العراقي   .1

ــنا ذلك من خالل  ــتعرضـــــ ــرتايل اليت اســـــ امللكية الفكرية يف االحتاد االوريب والوالايت املتحدة والقانون االســـــ
مللكية  يســــــــتعني بقوانني وقضــــــــااي االحتاد االوريب لتحديد مع  ا نا أالبحث، كما انه، اي املشــــــــرع العراقي،  

الفكرية ومنع اسـاءة اسـتخدامها من قبل حائزيها من اجل محاية حافز االبتكار من املنافسـني احملتملني من  
 شركات تكنلوجيا املعلومات املهيمنة على السوق. 

ــرع العراقي القيام إبصــــــــــالحات قانونية ألحكام تراخيص امللكية   .2 انه من اجل حتقيق اعاله فالبد من املشــــــــ
فيها اســـــــاءة اســـــــتخدام من قبل مالكيها، ســـــــواء اكانوا مؤلفني او اصـــــــحاب براءات اخرتاع، الفكرية اليت 

وذلـك من اجـل حتقيق توازن بني حقوق امللكيـة الفكريـة وقـانون املنـافســـــــــــــــة ومنع االحتكـار،والـذي يؤدي 
بــدوره اىل خلق حوافر قويــه لكــل من مــالكي حقوق امللكيــة الفكريــة،)كشــــــــــــــركــات تكنلوجيــا املعلومــات 

ــتخدمني،)كاملنافســـــــني احملتملني للشـــــــركات املهيمنة على تكنلوجيا املعلومات(. ان القيام امل هيمنة(، واملســـــ
صــــــــــــلته النهائية اىل حتقيق املزيد من االبتكارات بشــــــــــــكل عام  بذلك، اي االصــــــــــــالح القانوين، يؤدي مبح

ــتد ــامهة يف النمو املســـ ــا اىل املســـ ــاد الوطين وتكنلوجيا املعلومات بشـــــكل خاص، كما يؤدي ايضـــ ـصــ ام لالقت
 املوجه  و االبتكار والقدرة التنافسية للشركات العاملة او اليت سوف تعمل ابملستقبل.

 مصادر البحث
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 الملخص

اإلجراءات اجلزائـية ال غ  عنهـا يف كـل جرميـة، فهي مهزة الوصــــــــــــــل بني إرتكـاب اجلرميـة وتوقيع العقوـبة على 
يتعني فيها  مرتكبها استيفاء حلق الدولة يف توقيع اجلزاء عليه، لذا تعد من أهم الوسائل اليت تلجأ إليه الدولة، إذ  

ـصــــلحة اجملتمع يف  ـصــــلحتني متنازعتني إذ ال تطغى أحدمها على األخرى: مها م على املشـــــرع إقامة التوازن بني م
الوجود، وحق الفرد يف حريته، فاهلدف األســــــاس الذي يســــــعى املشــــــرع إىل حتقيقه من خالل قواعد اإلجراءات  

صــــــــــــــلحة اجل صــــــــــــــلحة الفرد يف الدفاع عن  اجلزائية هو العمل على حتقيق هذا التوازن بني م ماعة يف العقاب، وم
نفســــــــه، وبذلك تتأثر مرحلة تنفيذ العقوبة بعملية بطء وســــــــرعة اإلجراءات املتخذة يف مراحل الدعوى اجلزائية، 

 فهي تتناسب طرداي  من حيث املصلحة املتحققة من توقيع العقاب على مرتكب اجلرمية.
Abstract 
The criminal procedure is indispensable in every crime. It is the link between 

the perpetration of the crime and the punishment of the perpetrator for fulfilling 
the right of the state to sanction it. Therefore, it is one of the most important 
means used by the state. The legislator must strike a balance between two 
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competing interests. The other objective is the interest of the community in 
existence and the right to freedom in its freedom. The main objective that the 
legislator seeks to achieve through the rules of criminal procedure is to work 
towards achieving this balance between the interest of the group in punishment 
and the interest of the vulgate in defending itself. Slow and fast Actions taken in 
the stages of the criminal case are proportional in terms of interest accruing 
from the signing of the punishment for the perpetrator of the crime. 

 المقدمة

 أواًل: فكرة البحث

متر الدعوى اجلزائية مبراحل عديدة حىت صـــــــدور حكم الفاصـــــــل فيها وفقا  إلجراءات معينة نظمها القانون، 
الغــايــة من إقرارهــا، وخبالفــه فــأن البطء يف وهــذه اإلجراءات البــد من إختــاذهــا وفقــا  ملــدد معقولــة حىت تتحقق  

ــواء، وتؤثر ابلتـايل على مرحلـة تنفيـذ  إجرائهـا يُعـد نوعـا  من الظلم حق املتهم واجمل  عليـه واجملتمع على حـد ســــــــــــ
ـصــوصـــا  بعد أن تعالت األصـــوات على املســـتوى الدويل وابلتحديد من   العقوبة فيما إذا صـــدر حكم ابإلدانة، خ

بضــــــــــــــرورة األهتمــام حقوق   -2001  لعــام  الــدوليــة  العفو  منظمــة  تقرير  يف  ورد  كمــا  -ليــة  قبــل املنظمــات الــدو 
ــان يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية، وعد مرحلة تنفيذ العقوبة جزءا  ال يتجزأ من الدعوى اجلزائية، ومن   اإلنســــــــــ

والقضـائية وإنعكاسـها على مرحلة هنا ال بد من التعرف على اآلاثر اليت ترتتب على بطء اإلجراءات التحقيقية 
تنفيذ العقوبة، كذلك احلال ابلنســبة لســرعة اإلجراءات املتخذة خبصــوص الدعوى اجلزائية يف املراحل اليت تســبق  

 مرحلة التنفيذ شرط احملافظة على حق الدفاع وضمان حقوق املتهم األخرى كافة.
 ثانيًا: أهمية البحث ومسوغات اختياره

اجلزائية هي الرتمجة العملية لتوقيع العقاب، ونقل قانون العقوابت من نطاق الســـــكون إىل  مبا أن اإلجراءات  
ــابقة عليها، وهي مرحلة  نطاق احلركة، كما ال ميكن الوصــــــــول إىل مرحلة تنفيذ العقوبة دون املرور ابملراحل الســــــ

وبــة تتــأثر مبراحــل الــدعوى التحري ومرحلــة التحقيق اإلبتــدائي ومرحلــة احملــاكمــة لــذلــك فــأن مرحلــة تنفيــذ العق
اجلزائية من حيث البطء أو السرعة يف إختاذها. فالبطء يف إختاذ اإلجراءات اجلزائية يُعد نوعا  من الظلم، بل هو 
الظلم بعينه كما عرب عنه الكثري من الفقهاء، إضــــافة إىل أتثريه على األدلة، فكلما كان إختاذ اإلجراءات ســــريعا   

ـصــــــورة خاصــــــة    إنعكس ذلك دون أد  شـــــــك ـصــــــلحة أطراف الدعوى ب على مرحلة التنفيذ من خالل حتقيق م
ــرع يُعد خرقا  دون  ــرع فيها، فالتسـ ــرعة يف اإلجراءات وليس التسـ ـصــد هنا السـ ـصــورة عامة. ونق ـصــال اجملتمع ب وم

ـصـــود ابلســــرعة مراعاة املبادئ القا ـصـــلحة املتهم، والبد من جتنبه إمنا املق نونية كافة  أد  شــــك للعدالة اجلنائية وم
 واحلفاظ على مصلحة املتهم ابخلصوص اليت تتحقق مع سرعة إختاذ اإلجراءات.

 ثالثًا: نطاق البحث

 يتحدد نطاق البحث على جانبني:
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 اإلجراءات اجلزائية  -األول
تُعد اإلجراءات اجلزائية ال غ  عنها القتضاء احلق يف العقاب، فهي اليت تنقل نصوص قانون العقوابت من  

ـصـــــري من إرتكب الفعل اجلرمي، وبدوهنا    نطاق الســــــكون إىل نطاق احلركة وهي الوســــــائل اليت مبوجبها يتحدد م
 تبقى مواد قانون العقوابت حبيسة النص.

 أثر اإلجراءات على سرعة تنفيذ العقوبة -الثاين
ديــث لــدى مرحلــة تنفيــذ العقوابت اجلزائيــة هي جزء من مراحــل الــدعوى اجلزائيــة وفق املنظور العلمي احلــ 

ــلــة عن الــدعوى اجلزائيــة، كمــا أن هــذه املرحلــة تتــأثر إبجراءات  صــــــــــــ فقهــاء القــانون اجلنــائي، وال تُعــد مرحلــة منف
ــواء مرحلــة التحري ومجع اإلدلــة أم مرحلــة التحقيق اإلبتــدائي أم مرحلــة  الــدعوى اجلزائيــة و مبراحلهــا كــافــة ســــــــــــ

 نفيذ العقوابت من خالل إختاذ اإلجراءات القانونية.احملاكمة. فهناك إرتباط وثيق وآاثر ترتتب على سرعة ت
 رابعًا: منهج البحث

صــــــــــــــري  العراقي  القـانون   من  كـل  مت تبين منهجني يف كتـابـة البحـث، املنهج األول هو املنهج املقـارن بني   وامل
خفاقات، أو والفرنســـــيق ملعرفة مدى قر ا من تطبيق مبدأ الســـــرعة يف تنفيذ العقوابت اجلزائية، والرتكيز على اإل

ــيتم اعتماد املنهج التحليلي  ــافة للمنهج املقارن ســـــ عدم مراعاة هذا املبدأ عند إختاذ اإلجراءات اجلزائية، وابإلضـــــ
  التوفيق  عن  للنصوص القانونية واآلراء الفقهية عند التطرق ملسألة مراعاة السرعة يف اإلجراءات وحماسنها، فضال  

 منها  النتائج  واسـتخالص  واملسـائل  االحكام  لتحليل متهيد من الوصـف يف  ملا والتحليلي  الوصـفي االسـلوبني  بني
 ..اجملال هذا يف املناسبة احللول افضل على الوقوف مث  ومن

 خامسًا: هيكلية البحث 

خبصــوص خطة البحث فســيتم تقســيمه على مبحثني، إذ يتناول املبحث األول ســرعة اإلجراءات يف مراحل 
ية وســــــــــيقســــــــــم على مطلبني، يتناول املطلب األول ســــــــــرعة اإلجراءات اجلزائية يف مرحلة التحقيق الدعوى اجلزائ

ــرعــة اإلجراءات اجلزائيــة يف مرحلــة احملــاكمــة. أمــا املبحــث الثــاين   اإلبتــدائي، يف حني يكرس املطلــب الثــاين لســــــــــــ
عامة، وسـيقسـم أيضـا  على فسـنخصـصـه ألثر سـرعة اإلجراءات اجلزائية ابلنسـبة إلطراق الدعوى واجملتمع بصـورة  

مطلبني، يتطرق األول ألثر سـرعة اإلجراءات ابلنسـبة للجاين والضـحية، فيما يدرس الثاين أثر سـرعة اإلجراءات 
ابلنسـبة للمجتمع. وفتم البحث خبامتة نظمنها أهم اإلسـتنتاجات واملقرتحات اليت يتم التوصـل غليها من خالل 

 التطرق ملفردات البحث.
 : سرعة اإلجراءات في مراحل الدعوى الجزائية األولالمبحث 

ـصــورة صـــرحية أو ضـــمنية على مبدأ  ـصــوص القانونية اليت أشـــارت ب تضـــمنت التشـــريعات املقارنة عددا  من الن
ــان  ــافة إىل النص عليه يف اإلعالانت واإلتفاقيات الدولية، إذ نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـ الســـرعة، ابإلضـ

( منه على حق اإلنسـان يف حماكمة عادلة، والسـرعة يف إجناز اإلجراءات، وصـوال  10املادة )( يف 1948لسـنة )
ــنة   ــية لســ ــياســ ــمن مفهوم احملاكمة العادلة، كما أكد العهد الدويل للحقوق املدنية والســ للحكم العادل داخل ضــ

ــرعــة االجراءات يف املــادة )1964) ــان لعــام  ( منــه، وجــاءت اإلتفــاقيــة االوربيــة حلقو 9/3( على ســــــــــــ ق االنســـــــــــــ
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( اليت أوجبت إجراء احملاكمة خالل وقت معقول، ويف الســـــــــياق ذاته 6/1( لتؤكد هذا احلق يف املادة )1950)

ـصـر   -1أكدته املادة )الســـابعة / د( من امليثاق االفريقي حلقوق اإلنســـان. لكن نطاق دراســـة هذا املطلب ســـيقت
دولية فالغاية من ذلك هو لتعزيز وجود مبدأ السـرعة   على نـصوص التشـريعات املقارنة، أما ما يذكر من نصـوص

يف اإلجراءات، واحلث على مراعاته، والنص عليه يف النصوص القانونية الداخلية. وألمهية السرعة يف اإلجراءات  
ـصـــــــــص األول لســــــــــرعة االجراءات اجلزائية يف مرحلة التحقيق  اجلزائية ســــــــــيقســــــــــم هذا املبحث على مطلبني، خي

 ا يرتك الثاين لسرعة اإلجراءات يف مرحلة احملاكمة.اإلبتدائي، فيم
 (3)المطلب االول: سرعة اإلجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق االبتدائي 

ـصـــــــــود بســــــــــرعة اإلجراءات يف الدعوى اجلزائية إذ عرفت دهنا   قبل التطرق هلذا املوضــــــــــوع البد من بيان املق
ــل يف الدعوى خالل مدة معقولة وفقا  للمد ـصـــ ــرعة  )الف ــتبعاد مفهوم احملاكمة املتســــ د املتبعة يف اإلجراءات، واســــ

اليت هتدر فيها حقوق الدفاع ومدد الطعن يف األحكام(، ويشــكل مبدأ ســرعة الفصــل يف الدعوى اجلزائية مبدءا  
أن  . والبد من بيان (4)مشــــرتكا  بني مرحليت التحقيق اإلبتدائي و النهائي وقبلهما مرحلة التحري أو اإلســــتدالل 

للتحقيق اإلبتدائي مفهومني أحدمها ضــــيق واألخر واســــع، فاملفهوم الضــــيق للتحقيق اإلبتدائي يقوم على أعتبار  
ــع للتحقيق االبتدائي جيعل من مرحلة  مرحلة مجع األدلة مرحلة مســـــــتقلة عن مرحلة التحقيق، أما املفهوم الواســـــ

ـصــلة عن . يف حني إجتهت بعض القوانني اإلجرائية (5)ه مجع األدلة داخلة ضـــمن التحقيق اإلبتدائي وليســـت منف
ـصـــــــــري   ، أما قانون  (6)إىل التمييز بني مرحلة التحري عن اجلرائم، ومرحلة التحقيق كقانون اإلجراءات اجلنائية امل

اصـــــــول احملاكمات اجلزائية العراقي فال يتضـــــــمن مثل هذه التفرقةق على اعتبار أنه مرحلة التحري تتضـــــــمن أختاذ 
ية تعد جزءا  من إجراءات التحقيق، وتبدأ بعد حلظة إرتكاب اجلرمية، إذ تعهد مهمتها إىل أعضاء  إجراءات قانون

ــلطة التحقيق  ــافة إىل ســ ــائي إضــ ــبط القضــ ــة  (7)الضــ ــع هو املعين ابلدراســ . وقبل احلديث عن  (8)، واملفهوم الواســ
صـــــــــــــوص القانونية املتعلقة بســـــــــــــرعة اإلجراءات   ، البد من بيان األمهية الكبرية اليت حظيت فيها دراســـــــــــــة  (9)الن

ـصــــية املتهم من قبل التشـــــريعات اجلزائية لتقدير درجة خطورته، ومدى قابليته لإلصـــــالح، حىت ميكن على  شـــــخ
 

ومن ضمن ما عرف   ،غالبا ما تتجنب القوانني تعريف للمصطلحات القانونية ومنها التشريعات اجلزائية اتركة للفقه القيام  ذه املهمة  -3
انوان   دف البحث والتنقيب عن األدلة اليت تفيد يف به التحقيق االبتدائي "جمموعة اإلجراءات اليت تباشرها سلطة التحقيق يف الشكل احملدد ق

جامعة   -أطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية القانون  ،إستجواب املتهم )دراسة مقارنة(  ،عبد اجمليد عبد اهلادي السعدون  :كشف احلقيقة". يراجع
 .98ص ،1992 ، بغداد

 .316ص  ،2002 ،عمان  ، دراسات جنائية معمقة يف الفقه والقانون والقضاء املقارن ،د. كامل السعيد -4
 .283ص ،2006  ،القاهرة ،العريب الفكر دار ،بدون طبعة ،املصري  التشريع يف  اجلنائية اإلجراءات مبادئ ، عبيد رتوف. د -5
 .1950( لسنة 150( من قانون االجراءات اجلنائية املصري رقم )33-21املواد ) -6
 ، 2009  ، عمان  -األردن  ،والتوزيع  للنشر  احلامد  دار  ،1ط  ،اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  شرح  ،اللطيف  عبد  كمال  منذر  براء  .د  -7

 .65ص
عرف التحقيق االبتدائي دنه "جمموعة من االجراءات اليت تستهدف التنقيب عن االدلة يف شأن جرمية ارتكبت وجتميعها مث تقديرها   -8

ق لتحديد مدى كفايتها إلحالة املتهم اىل احملاكمة". وهذ التعريف يعد مرحلة التحقيق أول مرحلة من مراحل سري الدعوى اجلزائية اليت تسب
مرحلة ما قبل احملاكمة يف   ،حقوق االنسان يف اإلجراءات اجلنائية  ،للمزيد يراجع: د. عبد العزيز حممد حمسن  . احملاكمة حسب املفهوم الواسع

 .216ص ، 2012 ،مكتبة الوفاء القانونية ،الطبعة األوىل ،الفقه االسالمي والقانون الوضعي )دراسة مقارنة(
فالعدالة البطيئة هي أقصى درجات الظلم ألثرها    ،أعلنت احملكمة الدستورية اإليطالية أن البطء هو النقطة فائقة األمل للعدالة اجلنائية  -9

ألن الوقت   ،بل وعلى الرأي العام والعدالة املرتقبني للعقاب السريع وعدم ضياع األدلة  ،والضحية واجملتمع  السيت على كل من مصلحة املتهم
 ، العربية  النهضة  دار  ،1ط  ،اجلنائية  العقوبة  توقيع  قضائية   ،انوسنس أمحد الدسوقي عبد السالم  :يراجع  .الذي ميضي هي احلقيقة اليت هترب

 . 370- 369ص  ،2005 ،القاهرة 
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خصـية خصـوصـا  بعد تطور السـياسـة اجلنائية، وإجتاهها  و ضـوء هذه املعلومات حتديد العقاب املالئم هلذه الشـ 
. وما هلذه الدراســة من دور كبري يف حتقيق مبدأ ســرعة تنفيذ العقوبة (10)إصــالح اجملرم يف مرحلة التنفيذ العقايب 

،  ألغراضــــــه، إذ تســــــهل هذه الدراســــــة طريقة التعامل مع احملكوم عليه من قبل اإلدارة العقابية واجلهات املشــــــرفة 
ــة   ــرورة بل فرضـــــت دراســـ ـصــــت على ضـــ ــريعات اليت ن ــيته. ومن التشـــ ـصــ ــلوب العقايب املالئم لشـــــخ وأختيار األســـ
شــخصــية املتهم التشــريع الفرنســي، إذ أوجب قيام قاضــي التحقيق يف اجلناايت ابلبحث حول شــخصــية املتهم،  

ـصــية يف مواد ومركزه املادي والعائلي واإلجتماعي. لكن املشـــرع الفرنســـي رخص لقاضـــي التحقيق د راســـة الشـــخ
ــية (11)اجلنح  ــية املتهم من الناحيتني الطبية والنفســ ـصـ ــخ ــا  فحص شــ ــا  الفحص   ،(12)، كما أجاز أيضــ ــوصــ ـصـ وخ

النفســي الذي يرمي إىل معرفة الدوافع النفســية الباطنية اليت دفعت اجلاين إىل إرتكاب اجلرمية، وتقدير مســؤوليته  
اإلجراء أصبح تقليدا  قضائيا  يف معظم الدول االوربية والوالايت املتحدة    اجلزائية بناءا  على نتائج الفحص، وهذا

ـصــــــية املتهم يف بداايهتا، على الرغم من  (13)االمريكية  ـصــــــري والعراقي فال تزال دراســـــــة شـــــــخ . أما القانون يف امل
ـصـــــــــوص ــة  العقلية يف الوقت الذي تتج والعاهة  ابلعته  املتعلقة وهناك هنا  املتفرقة  وجود بعض الن ــياســــــــ ه فيه الســــــــ

، أما ما نص عليه املشـرع (14)اجلنائية اإلجرائية يف كشـف احلقيقة اىل كل من مادايت اجلرمية وشـخص مرتكبها 
ـصــية، وتقدمي تقرير بشـــأهنا فهي ال تعدو أن  ـصــية احلدث من قبل مكتب دراســـة الشـــخ العراقي من دراســـة شـــخ

ــمن تقريره  تكون إجراءا  روتينيا  ليس إال، وال حتتوي حثا  حقيق يا  عن حالة احلدث، فالباحث االجتماعي ال يضـــ
سوى معلومات عامة عن شخصية احلدث، وأسباب إرتكابه اجلرمية، وطلب الرأفة به من احملكمة املختصة. أما  
ابلنســبة للطبيب املختص يف املكتب فهو يوقع منوذجا  مطبوعا  ســلفا  يتضــمن أن حالة احلدث الصــحية والعقلية 

. وهـذا يتعـارس مع األمهـية الـبالغـة اليت أوالهـا العلم اجلـنائي ـلدراســــــــــــــة (15)أي عـبارة أخرى  ـذا املع جـيدة، أو  
شــخصــية املتهم بشــكل عام، وشــخصــية احلدث بشــكل خاص، خصــوصــا  دراســة شــخصــيته يف مرحلة التحقيق 

ــتطيع قاضـــــــي األحداث فرس التدبري املناســـــــب للحدث  ــوئها يســـــ يما يتعلق مببدأ . وف(16)اإلبتدائي اليت يف ضـــــ
 

بدون طبعة أو مكان   ، السياسة اجلنائية املعاصرة وإجتاهات تطوير القانون اجلنائي ودعم التعاون الدويل  ،د. حممد عبداللطيف فرج  -10
 .63 ،2013  ،طبع

 .1983( لسنة 466( من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي املعدلة ابلقانون رقم )81/6ملادة )ا -11
 الفرنسي. اجلنائية  اإلجراءات قانون من( 81/7) املادة -12
جملة القانون   ،جامعة القاهرة  -كلية احلقوق  ،الفحص النفسي يف القضااي اجلنائية منوذج من الشخصية السيكوابئية  ،حممد فتحي  -13

 .1ص ، 1957 ،السنة السادسة والعشرون ،العدد االول والثاين ،واالقتصاد
 .67ص ،مصدر سابق  ،فرج عبداللطيف حممد. د -14
 ، عمان  ،دار احلامد للنشر والتوزيع  ،1ط  ،السياسة اجلنائية يف قانون رعاية األحداث )دراسة مقارنة(  ،براء منذر عبد اللطيف  .د  -15
 .95ص ،2009
حدث   على قاضي التحقيق عند إهتام  -على "أوال    1983( لسنة  76( من قانون رعاية األحداث العراقي رقم ) 51نصت املادة )  -16

لقاضي التحقيق عند أهتام حدث   -اثنيا    .جبناية وكانت األدلة تكفي إلحالته على حمكمة األحداث أن يرسله اىل مكتب دراسة الشخصية
جبنحة أن يرسله اىل مكتب دراسة الشخصية إذا كانت األدلة تكفي ألحالته على حمكمة األحداث وكانت ظروف القضية أو حالة احلدث  

 الر ية  اجلريدة   -2008  لسنة  126  رقم  ابلقانون  مستبدلة)(  127)  أ ما املشرع املصري فقد ضمن قانون الطفل يف املادة   .تستدعي ذلك "
 أو   جبناية  متهم  طفل  لكل  القانون  هذا  من(  118)  املادة  يف  إليهم  املشار  املراقبون   على "ينشت  (2008  سنة  يونيه  15  يف  مكرر  24  العدد
 الدعوى  يف  التصرف  ويتم  واالجتماعية  والبدنية  والعقلية  والنفسية  التعليمية  حلالته  كامال    فحصا    يتضمن  ملفا  الدعوى  يف  التصرف  وقبل  جنحة
 أتمر  أن  وهلا  ، ا  ورد  فيما  إليها  املشار   الفحص  تقارير  واضعي  تناقش  أن  الدعوى   يف  احلكم  قبل  احملكمة  على  وجيب  .فيه  ورد  ما  ضوء  على

فأن قاضي األطفال يستلم تقريرا  مفصال    1945( من املرسوم الفرنسي الصادر يف شباط  8أما يف فرنسا وحسب املادة )  .".إضافية  بفحوص
عن طرق البحث اإلجتماعي يتضمن الوضع املادي واألخالقي للعائلة وسوابق احلدث ووضعه املدرسي )من حيث خمالطته ألقرانه( ووضع 

ولقاضي األطفال أيضا  أن أيمر بفحص طيب نفساين عليه إال أن للقاضي أن ال أيمر ببعض هذه    .عيش فيهااملدرسة ذاهتا والظروف اليت كان ي



  

72 

 28:  العدد

 
ـصـوصــا     1971( لســنة  23الســرعة فقد أوجد املشــرع العراقي يف قانون أصــول احملاكمات اجلزائية رقم ) املعدل ن

ـصــــــر مدة إبتداءا  من اإلهتام  (17)تؤكد على ضـــــــرورة حتقيق الســـــــرعة يف هذه املرحلة  متهيدا  إلجناز التحقيق يف أق
  القضـائي  الضـبط  أعضـاء . وإبتداءا  من مهام(19)أو أفهام املتهم به يف أسـرع وقت سكن    (18)الذي جيب أخطار

، فإذا ما أخرب (20)فأن ســـرعة اإلجراءات متحققة يف الواجبات اليت تتعلق ابلقضـــاء واليت جيب عليهم القيام  ا 
يف أســــــرع   بوقوعها، وينتقل العام واإلدعاء التحقيق  قاضــــــي  إبخبار يقوم أن  أي منهم عن جرمية مشــــــهودة فعليه

ــة  اإلجراءات  ليباشـــــر ،احلادث حمل  وقت سكن إىل  هذه إجراءات يف للســـــرعة وحتقيقا  ، اجلزائية  ابلدعوى  اخلاصـــ
 املشــرع أكد إذ احلادث  عن العام واملدعي التحقيق  قاضــي إبخبار يقوم أن  القضــائي  الضــبط عضــو على املرحلة
صــاصــه  حدود يف  الضــبط  عضــو  "على:  ابلقول ذلك على  العراقي  جرمية  عن  اخرب إذا( 39) املادة يف  املبني  إخت
 ويدون  احلادث حمل  إىل  فورا    وينتقل  بوقوعها العام واإلدعاء التحقيق  قاضـي خيرب أن   ا  علمه  اتصـل أو  مشـهودة

 يف  إسـتعمل  إنه يظهر  ما وكل  األسـلحة  ويضـبط  شـفواي    إليهم  املسـندة  التهمة عن  املتهم  ويسـأل عليه، اجمل   إفادة
 يف  يفيــد  مــا  وكــل  واألمــاكن  األشــــــــــــــخــاص  حــالــة  ويثبــت  ،عليهــا  وحيــافا  املــاديــة  آاثرهــا  ويعــاين  اجلرميــة  إرتكــاب
واهلدف من الســــرعة املمنوحة لعضــــو الضــــبط القضــــائي هو احملافظة على األدلة من   .(21)"  ...اجلرمية اكتشــــاف

 حمقق يف احلاالت االتية: الضياع، كما أعطى القانون للمسؤول يف مركز الشرطة سلطة
 .احملقق أو التحقيق قاضي من أمرا   إليه  صدر إذا -1
  التحقيق  قاضي  إىل املخرب  إحالة إن  -ضابط الشرطة أو املفوس    -الشرطة مركز يف  املسؤول  أعتقد إذا -2
، ويرى  (22)املتهم    أو هرب التحقيق بســــــري  واإلضــــــرار  ،اجلرمية معامل  ضــــــياع  إىل ويؤدي ،التحقيق إجراءات  يؤخر

الباحث إن إجراء التحقيق يف هذه احلاالت جيب أن يعرس على قاضـــــــي التحقيق وخيضـــــــع لتقديره يف النهاية.  
ـصــل بني  -ألمهيته يف حتقيق عدالة التقاضـــي  -والتحقيق اإلهتام  ســـلطيت  ورغم أن املشـــرع العراقي أيخذ مببدأ الف

ــتثناءا    التحقيق  ســــلطة العام  لإلدعاء  أعطى عندما املبدأ هذا عن خرج  أنه إال -التحقيق   قاضــــي غياب عند اســ
ــرعـة  حتقيق  إىل  ذلـك  وراء  من  هـادفـا    -والـذي نؤيـده  حتقيق  . وأتكيـدا  على(23)املرحلـة    هـذه  إجراءات  يف  الســــــــــــ

 
واملهام املذكورة ميكن لقاضي األطفال أن يقوم  ا بنفسه أو من خالل إجراء بعض   .الوسائل أو مجيعها لكن جيب أن يكون قراره مسببا  

 .98ص ،مصدر سابق ،األحداث رعاية قانون يف اجلنائية السياسة ،اللطيف عبد  نذرم د. براء : أشار إليه التفويضات املناسبة
أشارت اىل السرعة يف التحقيق خبصوص   2017( لسنة  49/ اثين عشر( من قانون اإلدعاء العام العراقي النافذ رقم )  5املادة )  -17

الفساد املايل واإلداري الفقرة على أحد أختصاصات جه  ،جرائم  املايل إذ نصت هذه  العام ابلقول "التحقيق يف جرائم الفساد  از اإلدعاء 
طبقا  ألحكام   ()املعدل  1969( لسنة  111واالداري وكافة اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة املنصوص عليها يف قانون العقوابت رقم )

ساعة اىل قاضي   24ة املكملة له على أن حتال الدعوى خالل  املعدل والقوانني اجلزائي  1971( لسنة  23قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم )
 . التحقيق"
( منه بضرورة 67يف املادة )1998  يوليه  /متوز17  يف  روما   يف  هذا ما سار عليه النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد  -18

  وذلك   ،ومضموهنا  وسببها  إليه  املوجهة  التهمة  بطبيعة  وتفصيال    فورا    يبلغ  أن   إذ نصت" أ(  ،أخطار املتهم ابلتهم املوجهة إليه على وجه السرعة 
 و يتكلمها".   متاما   يفهمها  بلغة

مدى مالئمة قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي للمعايري الدولية    ،أحاث يف القانون اجلنائي ،د. ضياء عبد هللا اجلابر األسدي -19
 .291ص ، 2014 ،بريوت ،وقية واألدبيةمكتبة زين احلق ،حلقوق االنسان

 .( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية39املادة ) -20
 ( من قانون اإلجراءات املصري. 32و 31ويقابلها املادتني ) ،( من قانون أصول احملاكمات43املادة ) -21
 . ( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي50املادة ) -22

  : االتية   املهام  العام  اإلدعاء  يتوىل  -5-  نصت على "املادة  2017( لسنة  49/ رابعا ( من قانون اإلدعاء العام العراقي رقم )5املادة )  -23 
 .احلادث" مكان يف غيابه عند التحقيق  قاضي صالحيات  سارسة -رابعا
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ــرعـة  متـت  جنحـة  أو  جـناـية  أي  يف  التحقيق  جيري  أن   ـقاضــــــــــــــي  ألي  القـانون   أجـاز  فقـد  املرحـلة  هـذه  خالل  الســــــــــــ
  املختص التحقيق  قاضـــــــــي على التحقيقية  األوراق على أن تعرس  حضـــــــــوره ومل يكن قاضـــــــــي التحقيق موجودا ،

  من املتخذة  القرارات حكم  املختص التحقيق قاضـــــــي بغياب  املتخذة  القرارات من وجاعال   سكن،  وقت دســـــــرع
 إصدار قرار أو اختاذ  تستدعي  ضرورة  وقيام  ،املختص  التحقيق  قاضي  غياب  القانون عند  أوجب  كما  .(24)قبله  
ـصـــــاص  منطقة يف آخر  قاضــــــي  أي على  األوراق عرس  ضــــــرورة  فوري إجراء   منطقة  أي أو  التحقيق  قاضــــــي  أخت
صــــــــــــــوم، بـل  (25)منهــا للنظر يف إختــاذ مــا يلزم    قريبــة . والقــاعــدة العــامــة أنــه ال جيوز إجراء التحقيق يف غيــاب اخل

جراءات اجلزائية أجازت للســــــلطات التحقيقية أن تتخذ أثناء  يســــــتلزم أجراءه حضــــــورهم، ولكن بعض قوانني اإل
ـصــوم مثل حالة الضـــرورة بعدها حالة إســـتثنائية كما هو احلال ابلنســـبة   التحقيق بعضـــا  من اإلجراءات بغياب اخل

( من قانون اصـــول احملاكمات اجلزائية كيفية إســـتدعاء الشـــهود لألدالء 59. وبينت املادة )(26)للمشـــرع العراقي  
ـصــادرة من قاضـــي التحقيق أو احملقق، ولكن هذه املادة نفســـها  بشـــ  هاداهتم من خالل ورقة التكليف ابحلضـــور ال

إسـتثنت اجلرائم املشـهودة عندما أجازت دعوة الشـهود دون ورقة التكليف ابحلضـور، وأجازت األكتفاء بتبليغهم  
يف سـرعة حسـم القضـااي، واحملافظة على ، وهذا املوقف حيسـب للمشـرع العراقي إذ انه يسـاعد (27)بصـورة شـفوية  

أدلة اجلرمية. ولقاضــي التحقيق أن ينتقل إىل أي مكان تقتضــي مصــلحة التحقيق اإلنتقال إليه، وإن كان خارج 
 .(28)منطقة أختصاصه إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك 

رورة إىل إختاذ إجراء أما خبصــوص الندب )اإلانبة( فقد أجاز املشــرع العراقي لقاضــي التحقيق إذا دعت الضــ 
ــه فله أن ينيب عنه قاضــــــي التحقيق يف تلك املنطقة للقيام  ذا  ــاصــــ ـصـــ من إجراءات التحقيق خارج منطقة أخت
اإلجراء، وللقاضـــــــي املناب أن ال يكتفي مبا مت به أانبته، فله أن يقوم ببعض اإلجراءات األخرى إذا ما خشـــــــي  

ـصــل مبا أنيب فيه أو فوات أو ضـــياع بعض احلقائق، أو هروب الفاعلني ، أو كانت هذه اإلجراءات اإلضـــافية تت
ــرورية للكشــــــف عن احلقيقة  ــرع العراقي قد (29)رآها ضــــ ــبة لإلجراءات التحقيقية األخرى، فأن املشــــ . أما ابلنســــ

ـصــــة، والبعض الثالث مل يرد بشـــــأنه أي   حدد لبعضـــــها نطاقا  زمنيا ، وترك بعضـــــها اآلخر لتقدير الســـــلطات املخت
مدة، األمر الذي يوجب الرجوع للمبدأ األســــــــــــاس يف التحقيق من حيث املدة إال وهو الســــــــــــرعة يف إشــــــــــــارة لل

ــية له، إذ اهنا تتفق مع طبيعة التحقيق اإلبتدائي وأهدافه  ــاســـــــــ . (30)اإلجنازق كوهنا من مجلة الضـــــــــــماانت األســـــــــ
قاضــي التحقيق إبجناز التحقيق  وألجل ســد النقص يف قانون أصــول احملاكمات اجلزائية العراقي فيما يتعلق إبلزام

 
 د( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي. ،/ ج 51املادة ) -24
 / ب( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي.  51املادة ) -25
على أنه "للمتهم واملشتكي وللمدعي ابحلق املدين وللمسؤول   العراقي  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  / أ( من57نصت املادة )  -26

وللقاضي أو احملقق أن مينع أي منهم من احلضور إذا اقتضى األمر ذلك ألسباب   ،ملتهم ووكالئهم أن حيضروا إجراءات التحقيق مدنيا  عن فعل ا
وإذا مل أيذن وجب    ،يدوهنا يف احملضر على أن يتيح هلم االطالع على التحقيق مبجرد زوال هذه الضرورة وال جيوز هلم الكالم إال إذا أذن هلم

 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري.77احملضر". وتقابلها املادة )تدوين ذلك يف 
 . / ب( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي 59املادة ) -27
 املصري. اجلنائية اإلجراءات قانون من( 70) املادة وتقابلها  ،احملاكمات أصول قانون من( أ/ 56) املادة -28
 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري.71وتقابلها املادة )  ،احملاكمات أصول قانون ج( من ،/ ب 56املادة ) -29
من قانون أصول احملاكمات اجلزائية   ،(135  ،129  ،132  ،121  ، 109  ،108  ،105  ،103  ، 102  ،100  ،85  ،67املادة )  -30
( من قانون اإلجراءات  201  ، 153  ،134  ،139  ، 134  ،133  ،131  ، 124  ،82  ،77  ،54  ،121،34وتقابلها املادة )  ،العراقي 
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 28:  العدد

 
ــنة  4خالل مدة معينة، فقد أصــــدرت وزارة العدل تعليمات رقم ) تنفيذا  لقرار جملس قيادة الثورة  -  1987( لســ

وخصـصـت  -والذي نؤيده -اخلاصـة ابلسـقوف الزمنية حلسـم الدعاوى  -  1987( لسـنة  669)املنحل( رقم )
صــ  ( منها على أنه "يكون الســقف الزمين األقصــى إلجناز 1ت الفقرة )البند الثاين منها للمحاكم اجلزائية، فقد ن

القضـــــااي التحقيقية يف حماكم التحقيق شـــــهرا  واحدا  يف املخالفات وشـــــهرين يف اجلنح وأربعة أشـــــهر يف اجلناايت  
ن  أعتبارا  من اتريخ تســــــــــجيل اإلخبار فيها"، إال أن هذه التعليمات مل تبني ما يرتتب على مضــــــــــي هذه املدد م 

 .(31)أاثر يف حالة جتاوزها دون أجناز التحقيق، وهل ابإلمكان متديدها، وما هو مصري املتهم أن كان موقوفا ل 
ونبدأ دجرائي اإلنتقال واملعاينة فأن اإلطار الزمين إلجرائهما حيتم إجراءه دســــــــــــرع وقت سكن، فكلما ابدر 

ـصــــوصـــــا  يف اجلرائم املشـــــهودة   -القائم ابلتحقيق ابإلنتقال حملل احلادث  ســـــاعد ذلك ابحملافظة على األدلة -وخ
ــول إىل حقيقة اجلرمية امل ــاعد على كشـــف احلقيقة، والوصـ ــلبا   اليت تسـ رتكبة، واإلنتقال املتأخر ســـوف ينعكس سـ

ــهادة، فكلما مضـــــت على ارتكاب اجلرمية مدة اطول (32)على جمرايت التحقيق  . وهذا الكالم ينطبق على الشـــ
كان أدالء الشـاهد لشـهادته أقل صـلة ابلتحقيقق ألنه إذا مل يسـمع الشـاهد خالل مدة معقولة من وقوع اجلرمية  

ـصـــــــــاب ابلنســــــــــيان فتشــــــــــوه األدلة، وابلتايل ختتفي أدلة أثبات    ميكن أن تعجز ذاكرته عن ترتيب األحداث أو ي
ــا  التفتيش، فالتنفيذ الفوري والعاجل  ــوصــــــــ ـصـــــــ اجلرمية أو أدلة نفيها، كما ينطبق على إجرائي اخلربة والتفتيش وخ

، فإذا مضـــــــــــى وقت ألمر التفتيش يُعد من أولوايت القائم ابلتحقيق إذ يلعب الزمن دورا  مهما  يف هذا الشـــــــــــأن 
ــعوابت   ـصــ ــيع جهود القائم ابلتحقيق ســـــدى ويعرس التحقيق ل طويل دون القيام  ذا اإلجراء يؤدي إىل أن تضـــ

 دف ســـرعة إجناز    -. واملشـــرع العراقي(33)مجة، فطمس معامل اجلرمية ومادايهتا أول ما يتبادر اىل ذهن مرتكبها 
نـا  إلجراء التفتيش، إذ أجـاز التفتيش يف أي وقـت ليال  أو هنـارا  مل حيـدد مـدة معينـة أو وقتـا  معي  -مرحلـة التحقيق

. (35)، كما أجاز لعضـو الضـبط القضـائي تفتيش املقبوس عليه يف األحوال اليت جيوز له فيها القبض قانوان   (34)
على أما اإلســــتجواب فالســــرعة يف إجرائه تُعد ضــــمانة من أهم الضــــماانت اليت جيب توافرها، فقد أكد املشــــرع 

 
لقد جاء يف هذه التعليمات "تلتزم احملاكم حسم الدعاوى اليت تنظرها خالل السقوف الزمنية احملددة هلا على النحو املبني يف هذه    -31

يف حسمها خالل هذه السقوف سببا  ال دخل إلرادة    إال إذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب إجراءات خاصة  ا أو كان العائق  ،التعليمات
إذ حرص على إستقاللية   ،2005ويعتقد البعض أن هذه التعليمات عطلت خصوصا  بعد نفاذ الدستور العراقي الدائم لعام    .احملكمة فيه"

( منه نصت 89..". أما املادة ).تقلة( منه على أن "السلطة القضائية مس87فنصت املادة )  ،السلطة القضائية سثلة مبجلس القضاء األعلى
 ، وجهاز اإلدعاء العام  ،وحمكمة التمييز االحتادية ،واحملكمة االحتادية العليا ،على "تتكون السلطة القضائية األحتادية من جملس القضاء االعلى

ووفقا  للقانون أن هذه التعليمات التزال سارية   ومن وجهة نظران  .واحملاكم اإلحتادية األخرى اليت تنظم وفقا للقانون"  ،وهيئة األشراف القضائي 
وقد عدل هذا القرار ابلقانون   .1987  لسنة  ( 669)   رقم(  املنحل)  الثورة  قيادة  جملس  املفعول وهي تستند اىل أساس قانوين مل يلغى وهو قرار

  من (  3)  البند  نص  يلغى  اآليت " اوالإذ نص على    ،الدعاوى  حسم  املتعلق  1987  لسنة  669  قرار  بعنوان تعديل  1997( لسنة  18رقم ) 
 ضعف  على  قرينة  املتكررة  التأجيل  طلبات  تكون  -أ -  3  :أييت  ما  حمله  وحيل  23/8/1987  يف(  669)  الرقم  ذي  الثورة  قيادة  جملس  قرار

 اليت  وللمحكمة  الواقعة  يف  التحقيق   اجرى  الذي  للقاضي  -ب  .احلكم  اصدارها  عند  احملكمة  تعتمدها  أن  ميكن  التأجيل  طالب  اخلصم  حجة
 يف   تسبب  عامة  خبدمة  مكلف  او   موظف  كل  على  دينار  الف  على  تزيد  وال  دينار  مئة  عن  تقل  ال  غرامة  يف  اجلزائية  او  املدنية  الدعوى  تنظر
 القرار   هذا   ويكون  هلا،   احملددة  املواعيد  يف  وإستيضاحاهتا  احملكمة  لطلبات  استجابته  عدم  او  التبليغ  إبجراءات  قيامه  لعدم  الدعوى  حسم  أتخري
 . القانون" وفق اإلنضباطية اإلجراءات إختاذ من  ذلك مينع وال ،التنفيذية ابلطرق  ا احملكوم  الغرامة وتستحصل ابات،

 ( من قانون االجراءات اجلنائية املصري.31/2واملادة ) ،من قانون أصول احملاكمات ( /ج52 ،43)املادة  -32
 ، جملة الرافدين للحقوق  ،املدد االجرائية يف مرحلة التحقيق االبتدائي  ،سعد صال شكطي اجلبوري وعمار علي حممد علي احلسيين  .د  -33
 .283ص ،(18السنة ) ،(57العدد ) ،(16اجمللد )
عزيز  -34 علي  العا  ،سردار  احملاكمة  االسالمية( ضماانت  ابلشريعة  مقارنة  )دراسة  للمتهم  القانونية   ،دلة  الكتب  مكان   ،دار  دون 

 .178ص ،2010، طبع
 .( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي103 ، 102املاداتن ) -35
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 أربع  خالل املتهم يســــتجوب أن  احملقق، أو  التحقيق قاضــــي  ضــــرورة الســــرعة يف إســــتجواب املتهم ابلقول "على
 بشــأهنا  أقواله  ويدون   إليه  املنســوبة  ابجلرمية  علما    وإحاطته شــخصــيته من التثبت بعد  حضــوره من  ســاعة وعشــرين

. (36)احلقيقة"   إلســـــــــــتجالء الزما يراه  فيما  املتهم إســـــــــــتجواب يعيد أن  وله عنه  لنفيها  أدلة من ما لديه بيان  مع
  ،ابملتهم   ما يتعلق فاإلســــــراع ابلبدء  ذا اإلجراء من شــــــأنه أن حيقق فوائد عديدة منها ما يتعلق ابلعدالة، ومنها

واله فبالنســبة للعدالة فإن الســرعة يف اإلســتجواب ال يعطي متســعا  من الوقت للمتهم لتلفيق دفاعه، إذ تكون أق
املســــــموعة يف وقت قريب من وقوع اجلرمية أقرب نســــــبيا  للعدالة. أما ابلنســــــبة للمتهم فاإلســــــتجواب جيعله على 
إطالع مبا نســـــب إليه من التهم حىت يتمكن من سارســـــة دفاعه، ولكي ال يبقى مدة طويلة قيد األحتجاز دون 

ــرعـ  ة ـقد تؤدي إىل الوصــــــــــــــول ملرتكـب اجلرمـية معرـفة ـما ـيدور حوـله من هتم وإجراءات تتخـذ حـقه، كمـا أن الســــــــــــ
ــار املتهم أمام  (37)احلقيقي أو الشــــركاء أو املســــامهني   ــيلة إلحضــ . واإلجراء التحقيقي اآلخر هو القبض فهو وســ

ــألة حتديد  ــرع العراقي مل يتطرق ملســــ ــتجوابه، فاملشــــ اجلهات التحقيقية وإبقائه ملدة زمنية مؤقتة يتم من خالهلا إســــ
( من قانون 123إبقاء املقبوس عليه عند نصـه إلحكام القبض، ولكن ابلرجوع إلحكام املادة )املدة اليت جيوز  

أصــــــول احملاكمات اجلزائية فأهنا توجب على قاضــــــي التحقيق أو احملقق اســــــتجواب املتهم خالل أربع وعشــــــرين 
عشـــر( من املادة   ســـاعة من حضـــوره دون اإلشـــارة إىل ما جيب تقريره بعد مضـــي هذه املدة، لكن الفقرة )اثلث

ــيغة اإللزام إبن أوراق التحقيق اإلبتدائي تعرس على القاضــــــــي املختص  19) ـصـــــ ( من الدســــــــتور العراقي بينت ب
ــرين ســــــــــــــاعـة من حني القبض على املتهم، وال جيوز متـدـيدهـا إال مرة واحـدة   خالل مـدة ال تتجـاوز أربعـا  وعشــــــــــــ

 وللمدة ذاهتا.
ــرع حدا  أما إجراء التوقيف فإىل جانب حتديد مدة  ــع املشـــــــــــ التوقيف يف كل مرة، وجواز متديدها فقد وضـــــــــــ

ــة حمددة يف القانون، إذ مل جيز أن تزيد جمموع مدد التوقيف  ــتثناء حاالت خاصـ ـصــى جملموع مدد التوقيف ابسـ أق
دية حال على ســــتة أشــــهر، وعندما تقتضــــي احلالة التمديد ألكثر من ذلك فعلى قاضــــي التحقيق عرس األمر 

ناايتق لتأذن له ابلتمديد على أن ال يتجاوز ربع احلد األقصـى للعقوبة، أو تقرر أطالق سـراحه على حمكمة اجل
ـصــــل فورا  يف جرائم (38)بكفالة أو بدوهنا   . ويف ســـــبيل حتقيق الســـــرعة فقد أجاز املشـــــرع لقاضـــــي التحقيق أن يف

. (39)إبحــالتهــا إىل حمكمــة اجلنح    املخــالفــات اليت مل يقع فيهــا طلــب ابلتعويض أو برد املــال دون أن يتخــذ قرارا  
كما أن املشـــرع  ح لقاضـــي التحقيق إبحالة املخالفات واجلنح املعاقب عليها ابحلبس ملدة ال تزيد على ثالث 

ـصـة بدعوى موجزة  ، أضــافة إىل ذلك أجاز قانون أصــول احملاكمات اجلزائية إختاذ  (40)ســنوات إىل احملكمة املخت
، فضـــــــــال  عن عدم تعليق حضـــــــــور املتهم  (41)بدعوى واحدة يف عدٍد من احلاالت اإلجراءات يف جرائم متعددة 

 
 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري.124وتقابلها املادة ) ،من قانون أصول احملاكمات اجلزائية  (123) املادة -36
 .287ص ، املصدر نفسه ،احلسيين علي حممد علي وعمار اجلبوري شكطي صال  سعد .د -37
 ./ج( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية109املادة ) -38
 . العراقي اجلزائية احملاكمات أصول قانون / د( من 134املادة ) -39
  .العراقي اجلزائية احملاكمات أصول  قانون من (/ أ134) املادة -40
 يف   واحدة  بدعوى  ضده  االجراءات  فتتخذ  متعددة  جرائم  ارتكاب   متهم  اىل  نسب  إذا  -( االصولية نصت على " أ 132املادة )  -41
 .واحد  غرس  بينها  جيمع  ببعضها  مرتبطة  افعال  من  انجتة  اجلرائم  كانت  اذا  -2  .واحد  فعل   من  انجتة  اجلرائم  كانت  إذا  -1-  :اآلتية  االحوال

 واحد  نوع  من  اجلرائم  كانت  إذا  -4  .خمتلفة  ازمان  يف  ولو  نفسه  عليه  اجملين  على  نفسه  املتهم  من  ووقعت  واحد  نوع   من  اجلرائم  كانت  إذا  -3
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 28:  العدد

 
ـصــــــــة، فيمكن إحالتها إذا كانت األدلة تكفي  أمام قاضـــــــــي التحقيق كشـــــــــرط إلحالة الدعوى إىل احملكمة املخت

لســـــــرعة،  . وبذلك فأن اإلجراءات اجلزائية يف مرحلة التحقيق تتســـــــم بطابع ا(42)لإلحالة إلجراء حماكمته غيابيا   
ــيع الفـائـدة من   فمنهـا مـا يتطلـب فيهـا القـانون البـت الفوري، ومنهـا إذا مل تنفـذ يف مـدة حمـددة أو معقولـة تضــــــــــــ
مباشــــرهتا. وتثار هنا عدة تســــاتالت منها مىت يبدأ احلق يف التمســــك بســــرعة اإلجراءات اجلزائيةل. وكيف  دد 

ت ابملدة املعقولة أم الل وما مقدار احلد املتســـامح عليه املدة الزمنية اليت يؤخذ  ا عند تقرير مدى تقيد الســـلطا
ــرعـة   صــــــــــــــى يف حـالـة جتـاوزه فـإن املخـالفـة حلق املتهم يف ســــــــــــ فيـه عنـد التـأخريل وهـل هنـاك حـد أد  أو حـد أق
اإلجراءات املتخذة قد وقعتل. إنه هناك ثالثة إجتاهات فقهية أشـــــــــارت اىل مســـــــــألة البدء يف التمســـــــــك مببدأ 

، يف (43)اإلجتاه األول إىل أن املدة حتتســب من وقت حتقق صــفة املتهم أي من اتريخ اإلهتام   الســرعة، إذ ذهب
ــاب املدة   ــرط لبدء احتســــ ــرعة اإلجراءات كشــــ حني ذهب إجتاه أخر إىل أنه يلزم أنا يتمســــــك املتهم حقه يف ســــ

ــابقة على اإلهتام (44) ــاب املدة السـ ــرورة أحتسـ ، والباحث يؤيد هذا اإلجتاهق ذلك (45)، ويرى إجتاه اثلث إىل ضـ
ــر  ذا الشـــــــخص،   ــيضـــــ ألنه من هذا الوقت تكون الدعوى قائمة على أعتبار أن أي أتخري يف الدعوى فإنه ســـــ
وابلتايل اإلخالل حقه يف سرعة الفصل يف الدعوى، لذلك فاألمر حيتاج اىل تنظيم تشريعي حيدد بدء أحتساب  

رورهــا حيق لــه املطــالبــة برتتيــب األثر الــذي يطبق على هــذا اإلخالل، املــدة اليت حيق للمتهم التمســــــــــــــــك  ــا ومب
ـصــري أو  ــريع امل ــمة كالتشـ ــي، أو عن طريق املخاصـ ــرة كما هو احلال يف القانون الفرنسـ كاملطالبة ابلتعويض مباشـ

   ا  يؤخذ اليت الزمنية  املدة   دد . ونتســاءل أيضــا  كيف(46)املطالبة ببطالن االجراءات وغري ذلك من اجلزاءات  
.  التأخري  عند  فيه  عليه  املتسامح   احلد  مقدار  وما،  ال  أم  املعقولة  التحقيقية ابملدة  السلطات  تقيد  مدى  تقرير  عند
صــــــــــــــى  حـد  أو  أد   حـد  هـناك  وهـل ــرعـة  يف  املتهم  حلق  املخـالفـة  ميكن أعتـبار  جتـاوزه  حـاـلة  يف  أق  اإلجراءات  ســــــــــــ

 .وقعتل قد املتخذة
 

 إذا   واحد  نوع  من  اجلرائم  تعترب  -ب  .دعوى  كل  يف  ثالث   على   عددها  يزيد   ال  ان  بشرط  متعددين   عليهم  جمين  على  واحدة  سنة  خالل  ووقعت
 .واحد " قانون من  واحدة مادة مبقتضى  العقاب من واحد بنوع عليها معاقبا   كانت 

 .( االصولية135املادة ) -42
 : أوجب بعض الفقه توفر عددا  من الشروط حىت ميكن وصف الشخص ابملتهم واالهتام ينتفي ابنتفاء أي من هذه الشروط وهي  -43

  - 5  . متتع املتهم ابإلدراك واإلرادة  -4  .علم املتهم ابالهتام املنسوب أليه  -3  .حتديد الشخص املتهم  - 2  . صفة األنسان احلي يف املتهم  -1
دار   ،دراسات قانونية   ،اعرتاف املتهم وسلطة احملكمة يف تقديره  ،عبد الرزاق عبد الرحيم املازمي  :للمزيد يراجع  .لدولةخضوع املتهم لقضاء ا
ويسود هذا االجتاه يف أغلب القضاء االمريكي والكندي على اعتبار أن الشخص ال يستطيع أن   .35ص  ،2011  ،نشر أكادميية شرطة ديب

 فاالهتام هو الذي يتولد عنه أضرار اجتماعية ونفسية ومهنية. ،كن متهم يتمسك بضرر حلق به بينما مل ي
فإذا كان طرف الدفاع هو الذي طلب التأجيل فال يبدأ احتساب املدة اليت يتضرر    ،أخذت  ذا اإلجتاه بعض الوالايت األمريكية  -44

 ، السعودي   النظام   يف   السريعة  احملاكمة  مبدأ  ،الدويش  بندر  بن  ماجد  :يراجع  .إليه الدعوى بناء على طلبه  من طوهلا إال من الوقت الذي أتجلت
 ، 2010  ،اململكة العربية السعودية  -الرايس  ،األمنية  للعلوم  العربية   انيف  جامعة  -العليا  الدراسات  كلية  ،االجتماعية  العلوم  يف  ماجستري  رسالة
 .75ص

حيث ال جيوز ألن يتمسك   ،مسك ابحلق يف احملاكمة خالل مدة معقولةمييز هذا الرأي بني توافر صفة املتهم كشرط من شروط الت  -45
ذلك أن قد    ،وبني مدة احملاكمة املعقولة واليت يبدأ حسا ا من وقت إختاذ إجراءات الضبط القضائي  ،به املتهم إال إذا كان حامال  هلذه الصفة

ففي هذه احلالة البد من وسيلة ضد هذا التصرف وهي حساب    ،أو تراخي من طرف جهات التحقيق  ،يتأخر توجيه اإلهتام سواء عن عمد
مث أن الضرر الذي يصيب الشخص معنواي  كان أو ماداي  يكون ضمنا  قبل توجيه االهتام مثلما    ،مدة احملاكمة املعقولة قبل اتريخ توجيه اإلهتام

 ، تلمسان   بلقايد  -بكر  أيب  جامعة  ،السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية  ،دكتوراه   أطروحة  ،عادلة  حماكمة  يف  احلق  ،مرزوق حممد  :يراجع  .يكون بعده
 .212ص  ،2016 ،اجلزائر

العدد الثالث    ،جملة احلقوق الكويتية  ،حق املتهم يف حماكمة سريعة يف القانون االمريكي )القسم الثاين والثالث(  ،د. غنام حممد غنام  -46
 .252ص ، السنة السادسة عشرة ،والرابع 
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اليت تقام   -إنه هناك صــــــــعوبة حلل ذلك، واليت تتمثل يف حتديد وقت زمين حمدد ألهناء التحقيقق فالقضــــــــااي
منها ما يتســـم ابلبســـاطة ومنها ما يتســـم ابلتعقيد، كما أن ظروف كل قضـــية ختتلف  -بشـــأهنا الدعاوى اجلزائية 

طة التحقيقية إىل اإلنتظار مدة معينة عن القضــــــية األخرى من حيث توافر األدلة، فقد جترب ظروف معينة الســــــل
. والبد من اإلشـارة أن النص  (47)ألخذ أقوال شـاهد مسـافر إىل اخلارج أو إلسـتجواب متهم مل يتم القبض عليه 

ـصـــــوص تتعلق بتحقيق   ـصـــــر على قانون أصــــــول احملا كمات اجلزائية، فقط بل وجدت ن على مبدأ الســــــرعة مل يقت
 2016( لســنة 22تدائي يف قانون أصــول احملاكمات اجلزائية العســكري رقم )الســرعة يف إجراءات التحقيق االب

 .(49) 2008( لسنة 17، وقانون أصول احملاكمات اجلزائية لقوى األمن الداخلي رقم )(48)
أما التشـــــــــريعات املقارنة فلم تنهج هنجا  واحدا  بشـــــــــأن النطاق الزمين، فاملشـــــــــرع الفرنســـــــــي أشـــــــــار يف املادة  

ون اإلجراءات اجلنائية أن كل شـــخص خضـــع لألحتجاز خالل مرحلة مجع اإلســـتدالالت، أو ( من قان77/2)
ــتة أشـــــــهر من هناية إجراء األحتجاز أن  لســـــــبب حالة التلبس ابجلرمية مل حترك ضـــــــده الدعوى اجلنائية خالل ســـــ

ميكن أنا ترتتب   يطلب اإلســـتعالم من انئب اجلمهورية الذي نفذ األحتجاز يف دائرته عن النتائج اليت ترتبت أو
ابلنسـبة لإلجراءات، وجيب على انئب اجلمهورية يف غضـون شـهر من تلقي الطلب أن يتخذ إجراءا  بشـأنه، أما  
ـصــــوص عليها يف  ــد املتهم، أو األمر حفا االوراق، أو األمر إبختاذ أحد اإلجراءات املن ترك الدعوى اجلنائية ضـــ

مهورية وجوب اإلســـــــــــــتمرار يف إجراءات اإلســـــــــــــتدالل فال بد من  قانون اإلجراءات اجلنائية، وإذا رأى انئب اجل
 

املعقولةا  -47 املدة  لتقدير  األنسان ثالث ضوابط  األوربية حلقوق  احملكمة  املتهم وموقف   ،ختارت  القضية وسلوك  تعقيد  وهي درجة 
 .212ص ،مصدر سابق ،مرزوق حممد :يراجع .السلطات القضائية

واملنشور يف جريدة الوقائع العراقية   2016  لسنة(  22)  / أوال ( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم10نصت املادة )  -48
" على اجمللس التحقيقي أو ضابط التحقيق أو اآلمر ابلتحقيق حال ما يصله األمر الصادر ابلتحقيق   2017/    4/  24( يف  4444ابلعدد )

/ سابعا ( من 10أما املادة )  .ختذها "أن يشرع ابلتحقيق ابلقضية ويذهب اىل حمل وقوعها إذا لزم األمر ويفتح حمضرا  ويدون اإلجراءات اليت إ
ميارس أمر الوحدة وضابط التحقيق واجمللس التحقيقي السلطات والصالحيات املقررة لقاضي    قانون أصول احملاكمات اجلزائية العسكري "

فيها عدا صالحيات اإلحالة   يف اجلرائم اليت يتم التحقيق  1971لسنة    23التحقيق املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم  
  حالة   يف  "  انه  على  نصت  2016  لسنة(  22)  رقم  العسكرية  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  من(  اثنيا/  20)  املادة  ."  اىل احملكمة املختصة

  وجيب   ،ساعة  وعشرين  اربع[  24]  خالل  عليه  القبض  إلقاء  أو  توقيفه  بسبب  علما    حياط   أن  جيب  عليه  القبض  إلقاء  أو  العسكري   توقيف
 حالت   إذا  إال  انفا    املذكورة  املدة  عن  توقيفه  مدة  تزيد   ان  وال جيوز  ،التوقيف  سبب  عن  واف  تقرير  تقدمي  مع  وحدته  آمر  إىل   تسليمه  خالهلا
 دحكام  مشموال  يكن  مل  ان  سراحه  اطالق   الوحدة  آمر  وعلى  ساعة  وسبعني  اثنني[  72]  على  ال تزيد  ان  على  ذلك  تستدعي  طارئة  ظروف
" ألمر االنضباط العسكري توقيف املراتب (  / اثنيا  21يف حني نصت املادة )"    املادة  هذه  من[  اوال]  البند  من[  ج]  و [  ب] و[  أ ]  الفقرات

ابحلبس مدة فورا  أذا ارتكبوا حضوره جنحة أو وجدوا حالة سر أو وجدت ضدهم أسباب كافية لإلعتقاد دهنم ارتكبوا جرمية يعاقب عليها  
للضابط املوقوف   /خامسا ( من القانون ذاته على "22ونصت املادة )   .ساعة "24سنة واحدة وعليه تسفريهم إىل وحداهتم يف مدة ال تتجاوز  

وعليه   الذي يرى أن توقيفه كان بغري حق أو حصلت إساءة إليه أو مل ينصفه االمر ابلتوقيف أن يعرس حالته على املشاور القانوين يف الغرفة
 انقضت   / اثنيا( منه جاءت ابلقول "اذا  23أما املادة )  .( أايم "7أصدار االمر إبجراء التحقيق والبت يف القضية خالل مدة ال تتجاوز )

  متديد   وينالقان  املشاور  من  تطلب  ان   التحقيق  فلسلطة  التحقيق  انتهاء  قبل   املادة  هذه  من[  اوال]  البند  يف   عليها  املنصوص  للتوقيف  املعينة  املدة 
 العسكرية   احملكمة  اىل   حالته  او  سبيله  إبخالء  سواء  املوقوف  مصري  يف  والبت  التحقيق  اهناء  املدة   هذه  خالل  وجيب  واحدة  ملرة  التوقيف  مدة
 .املذكورة" للمحكمة يعود السبيل اخالء او التوقيف متديد امر فان العسكرية احملكمة اىل القضية ايداع حالة ويف

"على اجمللس التحقيقي أو القائم   2008  لسنة  (17)/ أوال ( من قانون اصول حماكمات قوى األمن الداخلي رقم  9نصت املادة )  -49
ونصت املادة   .ابلتحقيق أن يباشر فورا  ابلتحقيق واإلنتقال إىل حمل وقوع اجلرمية إذا تطلب األمر ذلك ويدون اإلجراءات مبوجب حمضر "

( مخسة عشر يوما  وعلى القائم ابلتحقيق أو اجمللس التحقيقي املباشرة 15جيوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على )  ( منه فنصت" ال17)
  ملتطلبات   املادة  هذه  من(  اوال  )  البند  يف  عليها  املنصوص  التوقيف  مدة   متديد  األعلى  الضبط   آلمر  - اثنيا    .فورا  ابلتحقيق يف التهمة املسندة أليه

  قوى   حمكمة  على  األمر  فيعرس  املقررة  املدد  من  ألكثر  التوقيف  متديد  التحقيق   أقتضى  أذا  و  ،يوما  تسعني  (90)  على  تزيد  ال  أن  على  التحقيق
فنصت "جيوز القبض على رجل الشرطة من غري الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة   (/ اثنيا  112أما املادة )  ."  .املختصة  الداخلي  األمن

( ثالثني يوما  من اتريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة 30أكمال إجراءات التحقيق على أن ال تزيد مدة التحقيق على )وحيتفا به اىل حني  
 املستشار القانوين أو دائرته ابإلجراءات املتخذة حقه فورا ". 
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 28:  العدد

 
ــيتم أختاذه من إجراءات، وخبالفه ال ميكن إختاذ أي أجراء من إجراءات  ــاء لتقدير ما ســـ عرس األمر على القضـــ

. أما بشــــأن التحقيق  (50)اإلســــتدالل بعد إنقضــــاء مدة شــــهر من اتريخ طلب اإلســــتعالم من صــــاحب الشــــأن  
يف مدة معينة فعلى سبيل املثال ال يلزم املشرع الفرنسي احملقق دهناء التحقيق خالل مدة معينة   اإلبتدائي وإهنائه

ــمـان عـدم أتخر قـاضــــــــــــــي التحقيق يف (51) ، ـبل يوجـد هـناك نص عـام يلزم مبقتضــــــــــــــاه رئيس غرفـة اإلهتـام بضــــــــــــ
اة املدة املعقولة للتحقيق  . لكن املشرع الفرنسي حرص يف تعديالته على ضرورة مراع(52)التحقيقات اليت جيريها  

اإلبتدائي وعدم جواز زايدهتا وفقا  للوقائع املســــــندة للمتهم ودرجة تعقيد القضــــــية، إذ ألزمت الفقرة )الثانية( من  
ــافــة مبوجــب قــانون تــدعيم قرينــة الرباءة )175املــادة ) / 6/    15( من قــانون تــدعيم االجراءات اجلنــائيــة واملضـــــــــــــ
 مســبب أمر مدة ســنتني على بدأ التحقيق اإلبتدائي وعدم إنتهائه إبصــدار( قاضــي التحقيق بعد مضــي 2000
 إىل ويرفعه مســــــتقبال ، اإلجراءات من ســــــيتخذ ما وحتديد التحقيق،  إســــــتمرار  تربر اليت األســــــباب  إىل فيه يشــــــري
 اإلجراءاتمن قانون ( 221) املادة يف جاء  ملا  وفقا   الغرفة، على  عرضـــــــــــه عليه جيب الذي  التحقيق غرفة رئيس
ــتة كل  األمر  هذا جتديد وجيب  اجلنائية ــهر،  ســـ ــي  اإلجراءات قانون  ألزم وقد أشـــ ــي  اجلنائية الفرنســـ  التحقيق  قاضـــ
ـصـــــــوص فأن  .(53)بشــــــــكل كامل    التحقيق إجناز  فيها يتوقع اليت  ابملدة املدين  ابحلق املدعي  دخطار ويف هذا اخل

( من قانون اإلجراءات اجلنائية، وحســــــــب رأي الفقه الفرنســــــــي هو تدعيم 116، 89اإللزام الوارد يف املادتني )
حلق الســــــرعة يف إجراءات الدعوى اجلزائية ومراعاة املدة املعقولة، ولكن جيب التمييز بني حالتني: احلالة األوىل: 

( من قانون 175اف حقهم يف طلب إهناء اإلجراءات على وفق املادة )جيوز لقاضــــــــــــي التحقيق أن خيطر األطر 
اإلجراءات اجلنائية إذا توقع إجناز التحقيق خالل أقل من ســــــــــنة يف اجلنح، أو أقل من شانية عشــــــــــر شــــــــــهرا  يف 

وى إىل اجلناايت، فإذا قدم األطراف طلبا  دهناء اإلجراءات يقوم قاضـــــــــــي التحقيق بعد إنتهاء املدة إبحالة الدع
ـصـــــدر أمرا  دن ال وجه إلقامة الدعوى، وذلك يف غضــــــون شــــــهر من اتريخ إســــــتالمه   ـصـــــة أو أن ي احملكمة املخت

. ويف حالة سكوت قاضي التحقيق أو أصدار قرارا  ابإلستمرار  (54)لطلب األطراف إبهناء اإلجراءات التحقيقية  
ــة التحقيق و  ــادة )يف التحقيق جيوز للمتهم تقـــدمي طلـــب إىل رئيس غرفـ ــانون اإلجراءات 207/7فق املـ ( من قـ

ـصــدر  ــال امللف، في ـصــل يف هذا الطلب خالل شانية أايم من اتريخ إرسـ ــي التحقيق الف اجلنائية ويتعني على قاضـ
رئيس غرفـة التحقيق قرارا  غري قـابـل للطعن، أمـا برفض الطلـب وإعـادة امللف إىل القـاضــــــــــــــي أو بقبولـه وعنـدئـذ 

إبحالة القضــية إىل قضــاء احلكم أو دن ال وجه إلقامة الدعوى أو إبعادة القضــية تنعقد غرفة التحقيق وتقضــي 
ــتة   ــتمر التحقيق جيوز للمتهم تقدمي طلب جديد إلهنائه بعد مرور ســـ ــي التحقيق ذاته أو غريه، فإذا إســـ إىل قاضـــ

 
 .26ص ،2009 ، دون مكان طبع ،1ط ،حق السرعة يف اإلجراءات اجلزائية ،القاضي لفته هامل العجيلي -50
وردت سرعة اإلجراءات ضمن املبادئ األساسية اليت مت تضمينها يف تقارير جلنة العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان اليت شكلت يف   -51

يف اإلجراءات    على أن يبقى التوازن بني الفاعلية وحقوق اإلنسان  ،( للبحث يف التحقيقات األولية يف املسائل اجلنائية 1990فرنسا عام )
 . 10ص  ،1997،القاهرة  ،العربية  النهضة  دار  ،اجلنائية   اإلجراءات  تيسري   و  ،د. عمر سامل  :يراجع  .اجلنائية من األولوايت اليت جيب مراعاهتا

 ( من قانون االجراءات اجلنائية الفرنسي.220املادة ) -52
  ، 2011  ،املستنصرية  اجلامعة  -القانون  كلية  اىل  مقدمة   ماجستري  الةرس  ،اجلزائية  الدعوى  إجراءات  يف  السرعة  حق  ،حسني  فال  ميثم  -53

 .28ص
  دار  ،1ط  ،اجلنائية   اإلجراءات  سرعة  يف  احلق  ،كامل  سيد  نقال  عن د. شريف  .( من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي145املادة )  -54
 .65ص ،2005 ،القاهرة ،العربية النهضة
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 يف  سـنة  من أكثر . احلالة الثانية: إذا كانت املدة اليت يسـتغرقها التحقيق حسـب رأي قاضـي التحقيق(55)شـهور 
ــر  شانية من وأكثر اجلنح، ــهرا    عشــ ــابقة  لإلجراءات  وفقا   له جاز  اجلناايت، يف شــ  يف حقهم األطراف إخطار  الســ
ـصــــف،  ســـــنة أو  ســـــنة  مدة  إنقضـــــاء بعد  اإلجراءات  إهناء   للمادة  وفقا  ( جنحة  أو  جناية) اجلرمية  نوع  حســـــب  ون

فأشــار إىل الســرعة خبصــوص مهام  (56)اجلنائية. أما املشــرع املصــري    اإلجراءات قانون   من(  15  الفقرة/   175)
ـصــــري  اجلنائية  اإلجراءات قانون   من( 1 الفقرة/ 31)مأمور الضـــــبط القضـــــائي يف املادة   ـصــــها واليت  امل  " جيب  ن

ــبط  ـمأمور  على ــائي  الضــــــــــــ  اآلاثر ويعـاين  الواقعـة  حمـل  إىل  فورا    ينتـقل  أن   جنحـة  أو  جبـناـية  التلبس  حـاـلة  يف  القضــــــــــــ
 حاضـــرا   كان   من  أقوال ويســـمع احلقيقة، كشـــف  يف يفيد  ما وكل األشـــخاص  حالة ويثبت  عليها  وحيافا  املادية،

  إبنتقاله  فورا    العامة  النيابة  خيطر  أن   عليه  وجيب  ومرتكبها،  الواقعة  شأن   يف  إيضاح  على  منه  احلصول  ميكن  من  أو
 قـانون   تعـديـل  وبعـد  الواقعـة".  حمـل  إىل  فورا    االنتقـال   ـا  متلبس  جبنـايـة  إخطـارهـا  مبجرد  العـامـة  النيـابـة  على  وجيـب

ـصــــري  اجلنائية  اإلجراءات ـصــــت  إذ  ،1998 لســـــنة( 174) رقم القانون   مبوجب  امل   من(  2  الفقرة/  31)  املادة ن
   اعها حني  إىل الســـــــــجن يودع تعذر وأن  فورا   عليه املقبوس  املتهم  أقوال   اع  " جيب  أنه  على املذكور القانون 
  الســـــــجن  مأمور على وجب مضـــــــت فإذا  ســـــــاعة  وعشـــــــرين أربع عن  الســـــــجن يف إيداعه مدة تزيد ال أن  وجيب

ــليمه ــبيله، ختلي  ذلك وبعد ،أقواله  تســـمع أن  وعليها  العامة  النيابة  إىل تسـ ــبه أتمر أن   أو سـ أحتياطيا  ". وما  حسـ
صـــــــــــــت عليه املادة ) مكرر( "... ولتقرير إحالة الطعون األخرى لنظرها ابجللســـــــــــــة أمامها وذلك على وجه 36ن

( من هذه اإلجراءات جتعله 36الســــــرعة " ويف حالة خمالفة مأمور الضــــــبط القضــــــائي للقواعد الواردة يف املادة )
ـصـــري املشــــرع  . وهذا يدلل أتكيد(57)مجيع أركاهنا  مرتكبا  جلرمية حبس األشــــخاص دون وجه حق إذا توفرت   امل

 ابجلرمية. متلبسا   أو أحتياطيا   حمبوسا   املتهم كان   ما إذا خاصة االبتدائي التحقيق إجناز يف السرعة أمهية على
 المطلب الثاني: سرعة اإلجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة

ــتلزمات  من ــرورية املســـــــــ ــريعٍة وعادلة، مبع  حماكمةٍ  يف  املتهم حق هو الّدفاع  حق  حلماية  الضـــــــــ   جتري أن   ســـــــــ
ــيـئةٍ   نـتائج   يّوـلد  الـتأخري  هـذا  ألنّ   إجراءاهتـاق  لـتأخري  منعـا    معقوـلٍة،  مـدةٍ   خالل  حمـاكمـته  يف  املتهم  حق  يف  تؤثر  ســــــــــــ
 على  السيء  أتثريه  عن  فضال    عادّي،  غري  بشكلٍ   اإلجراءات  طول  بسبب  عاديٍّة،  غري  أضرارا    حتميله  ويف  الّدفاع،
ـــلة األّدلة صــــــــــــ ــريـعةٍ  حماكمـةٍ  يف  املتهم حق  ويـتأتى .اجلرمية من  املتح  علـيه،  مرتتـبة  نتيجـة  كونه  الرباءة،  مـبدأ من  ســــــــــــ
وال  مدة معقولٍة،  خالل النهائي مركزه يتحدد كي  حماكمته،  يف  اإلســـــراع  يتطلب ذلك فإنّ   برئ،  املتهم أنّ   فطاملا
ــار ــّده   املتخذة  اإلجراءات طول  من يضــــ ـصـــــل يف الدعوى يعد أحد عناوين العدالة  .(58)ضــــ ــرعة الف إنه مبدأ ســــ
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ويع  بصفة خاصة ابلنظم واألحكام اليت ترمي اىل تبسيط اإلجراءات اجلنائية وسرعتها    ،الطريق الذي يكفل للدولة حقها يف القصاص من اجملرم
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، كونه ميثل ضـــــــــمانة إلجراء احملاكمة بشـــــــــكل عادل  (59)اجلنائية وأحد املبادئ اهلامة يف النظم والقوانني اجلنائية  

ـصــــــري يعد نوعا  من الظلمق ألن احملاكمة الســـــــريعة ضـــــــ (60) ـصــــــاحله  ، إذ أن بقاء املتهم معلق امل ، (61)مانة مقررة ل
ـصـــــدر وتكتمل إجراءات أصــــــداره يف أطار زمين معقول   . (62)فحىت يكون القرار القضــــــائي عادال  البد من أن ي

ـصــــــــفة أنا تتم حماكمة املتهم خالل مدة زمنية معقولة  ، إال أنه (63)فمن قواعد ومقتضـــــــــيات احملاكمة العادلة واملن
ظر  ا الدعوى من قبل احملكمة خيتلف من قضـــية ألخرى حســـب مدى درجة مدى معقولية املدة الزمنية اليت تن

، وســــــــــــلوك املتهم، وطبيعة اجلرمية وخطورهتا وشــــــــــــدة العقوابت احملتمل  (64)تعقيد القضــــــــــــية اليت تنظرها احملكمة 
ولية . ويفهم من ذلك أنه   معق(65)توقيعها، إضــــــافة لطريقة أدارة الســــــلطة القضــــــائية للقضــــــية املعروضــــــة عليها 

موعد إنتهاء احملاكمة مســـــألة تتعلق ابلوقائع، وابلتايل يتعني على احملكمة تقدير عناصـــــر الواقعة وطبيعتها، واليت 
. أما ابلنســبة للمدة الزمنية اليت تؤخذ بنظر األعتبار (66)يتوقف عليها حتديد املعيار املعقول للفصــل يف الدعوى  

ــر  اع بنظر دعواه ـقد متـت مراعـاـته يف مرحـلة احملـاكمـة، ـفأهنـا تـبدأ من  عـند حتـدـيد مـا إذا كـان حق املتهم يف اإلســــــــــــ
، ومبدأ الســــــــــرعة يف (67)مواعيد التبليغ، وتنتهي عند إســــــــــتنفاد مجيع ســــــــــبل الطعن يف احلكم وصــــــــــريورته هنائيا   

 ا  احملاكمة ذو طبيعة )موضـــــــــوعية( وليس مســـــــــألة قانونيةق ألنه تطبيقه يقتضـــــــــي العلم ابلفرتة الزمنية اليت مرت
، وهذا قد يدخل يف بعض جوانبه (68)اإلجراءات، والبحث عن أســـــــــــباب التأخري، وإعداد أســـــــــــاليب ملعاجلتها  

ـصــــل يف الدعوى  ــرعة الف ــلطة التقديرية للمحكمة كتخويل رئيس احملكمة إختاذ اخلطوات الالزمة لســـ ــمن الســـ ضـــ
ــالمية وهي تعجيل  (69) ــريعة اإلســـــ ــخ يف الشـــــ  -7-احملاكمة، فقد روي أن أمري املؤمنني علي . هذا املبدأ رســـــ

. أما  (70)كان يعرس السجون يف كل يوم مجعة، فمن كان عليه حد أقامه، ومن مل يكن عليه حد أخلى سبيله  
املشــرع العراقي فقد ألزم احملكمة اجلزائية بضــرورة تعيني موعد للمحاكمة عند ورود إضــبارة الدعوى، وتبليغ ذوي 
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ينبغي أن ال تقــل عن يوم واحــد يف املخــالفــات، وثالثــة أايم يف اجلنح، وشــانيــة أايم يف اجلنــاايت، العالقــة، واليت  
ـصــداقا  للنص الدســـتوري الذي ورد يف املادة ) /خامســـا ( من الدســـتور العراقي لعام 19وهذا ما نؤيده، إذ يُعد م

عادلة"، ومن ضــمن تفســري احملاكمة ، إذ نص على أن "املتهم بريء حىت تثبت أدانته يف حماكمة قانونية  2005
صــــــــــــــل يف اـلدعوى اجلزائـية. وهـذا مـا أكـده ـقانون اإلدعـاء العـام  ــر الزمين للف صــــــــــــ القـانونـية العـادـلة هو مراعـاة العن

. وأتكيدا  على ســرعة اإلجراءات أجاز القانون للمحكمة يف حالة تعدد املتهمني وكان بينهم  (71)العراقي النافذ  
اكمة احلاضـــــــــــــرين وجاها  وحماكمة االخرين غيااب ، أو تفرق دعوى احلاضـــــــــــــرين عن  هارب أو غائب، فيمكن حم

الغائبني. كما أن الشـاهد أذا مل حيضـر، أو تعذر  اع شـهادته بسـبب وفاته أو عجزه عن الكالم أو فقده أهلية  
ـصــاريف ابهظة ، فللمحكمة  الشـــهادة أو جهالة إقامته أو كان ال ميكن إحضـــاره أمام احملكمة بدون أتخري أو م

أن تقرر تالوة الشـهادة اليت سـبق أن أدىل  ا يف حمضـر مجع األدلة أو أثناء التحقيق االبتدائي أو أمامها أو أمام  
. واذا أعتذر الشـاهد مبرضـه أو (72)حمكمة جزائية أخرى يف الدعوى نفسـها، وتعدها مبثابة شـهادة أديت أمامها  

الشــهادة جاز للمحكمة أن تنتقل إىل حمله وتســمع شــهادته بعد دي عذر أخر عن عدم إمكان احلضــور ألداء  
ـصــــــوم بذلك، أو تنيب أحد أعضـــــــائها أو قاضـــــــي التحقيق أو قاضـــــــي اجلنح يف منطقة الشـــــــاهد دن  أخبار اخل

. كما أجاز املشـــــرع حملكمة اجلنح يف املخالفات احملالة أليها، واليت ال يوجب القانون فيها  (73)يســـــتمع شـــــهادته  
ـصــدر أمرا  جزائيا  بفرس احلكم ابحل بس، ومل يقدم طلبا  ابلتعويض أو برد املال، وأن الفعل اثبت على املتهم أن ت

، كما أجاز املشــرع حملكمة اجلناايت احملال إليها  (74)الغرامة والعقوابت الفرعية دون حتديد جلســة حملاكمة املتهم 
ـصــل  الدعوى من قبل حمكمة اجلنح بعد أن تبني هلا أن الدعوى ت ـصــاص حمكمة اجلنح، فلها أن تف دخل يف اخت

. وحملكمة اجلناايت أيضــا  الفصــل يف الدعوى احملالة عليها من قاضــي  (75)فيها دون إعادهتا جمددا  حملكمة اجلنح 
ـصــــاص حمكمة اجلنح دون إحالة املتهم حملكمة اجلنح   . وقد أجاز املشـــــرع العراقي (76)التحقيق، والداخلة يف أخت

إذا إرتكبت جرمية من نوع    (77) فيها  الفصـل  وفورية  الدعوى  إقامة  ل احملاكمات اجلزائية للمحكمةيف قانون اصـو 
اجلنح يف قاعة احملكمة، ولو توقفت إقامتها على شـــــــــكوى بعد  اع أقوال االدعاء العام إن كان موجودا  ودفاع  

، وتبدو العلة يف تقرير هذا احلق  (78)  اجلاين، ويطلق على هذه اجلرائم جبرائم جلسات احملاكم أو جرائم اجللسات
للمحاكم يف رغبة املشـرع يف صـون كرامة القضـاء وهيبته، واحلفاظ على ما جيب له من احرتام ابلنسـبة للجمهور 

 
العراقي رقم )2املادة )  -71 العام  قانون اإلدعاء  القضاء واجلهات    2017( لسنة  49/ اثلثا( من  املختصة يف بنصها " اإلسهام مع 

السيما اجلرائم اليت متس أمن   ،والعمل على سرعة حسم القضااي وحتاشي أتجيل احملاكمات بدون مربر  ،الكشف السريع عن األفعال اجلرمية
 الدولة ونظامها الدميقراطي اإلحتادي".

 .راءات اجلنائية املصري ( من قانون اإلج289وتقابلها املادة ) ،( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية172املادة ) -72
 املصري. اجلنائية اإلجراءات قانون من( 325و   902)  املادة وتقابلها العراقي اجلزائية احملاكمات أصول قانون ( من173املادة ) -73
 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري.323املادة ) وتقابلها ،احملاكمات اجلزائية أصول  قانون / أ( من205املادة ) -74
 اإلجراءات املصري.  قانون من(  833) املادة وتقابلها ،احملاكمات أصول  قانون / أ( من139املادة ) -75
 / ب( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية. 139املادة ) -76
 ( من قانون اإلجراءات املصري. 237وتقابلها املادة )  .( من قانون أصول احملاكمات159املادة ) -77
فاحلكم يف هذه احلالة ال تتحقق فيه   ، قد يكون هناك عدم إنصاف أو خشية يف حتقيق العدالة إذا كانت احملكمة هي املعتدى عليها  -78

وات الذاتية مع توفر الصفات اليت تؤهل  وكبح مجاح الشه  ،العدالة إال إذا أنست احملكمة قدرهتا يف الفصل يف الدعوى دون حتيز أو هوى
جملة   ،احملاكمات الفورية ونفسية القاضي اجمل  عليه يف اجللسة  ،املستشار حممد فتحي بك   :يراجع  .احملكمة للقضاء فيما وقع عليها من أعتداء

 .101ص  ،1941 ،السنة احلادية عشرة  ،العدد االول ،جامعة القاهرة -كلية احلقوق  ،القانون واالقتصاد
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( اإلصـولية أن تبدل الوصـف القانوين للجرمية  260. إضـافة إىل ذلك أجاز املشـرع حملكمة التمييز يف املادة )(79)

داـنة املتهم إىل وصــــــــــــــف آخر يتفق مع طبيعـة الفعـل اـلذي إرتكـبه وتقرر إدانـته وفق امـلادة  اليت صــــــــــــــدر احلكم إب
 هلذه  القضائية  التطبيقات  القانونية اليت ينطبق عليها هذا الفعل، وهي ما أطلق عليها بنظرية العقوبة املربرة. ومن

 اجلزائيــة  اهليئــة/939)  ابلعــدد  قرارهـا  نص  إذ  التمييز  حمكمــة  قبــل  من  للجرميـة  القــانوين  الوصــــــــــــــف  تعــديـل  النظريـة
ــه  على  18/4/2018  يف(،  2692/ت(، )2018/ ــدقيق  )لـــدى  أنـ ــة  التـ ــداولـ ــد  واملـ ــة  أنه   وجـ ــاايت  حمكمـ  جنـ
صــــــــــــــــادر  بقرارهــا(  اهلنــديــة)  يف  أخطــأت  قــد  4/10/2017  بتــاريخ (  2017/ج/237)  املرقمــة  الــدعوى  يف  ال

، 47) االشــــــــرتاك مواد وبداللة العقوابت قانون  من( أوال  /444) املادة وفق  ووصــــــــفها للجرمية  القانوين التكييف
ـصـــــــة الدعوى وقائع  من الثابت أنه  ذلك منه( 49،  48 ــتخل  ح  وس س  أج)  املتهمني  قول  فأن   ادلتها من  املســــــ
ــتنادا   عليه العقوابت قانون   من(  446)  املادة  واحكام  تنطبق جرمية يشـــــــــــكل( ج  260) املادتني ألحكام واســـــــــ
  القانوين الوصـــــف  وتبديل  اجلناايت حمكمة بقرار  متييزا   التدخل قرر اجلزائية احملاكمات  اصـــــول قانون   من(  264و

 أصــــــــــــــبحت حقه املفروضــــــــــــــة  العقوبة أن   وحيث مبوجبها  وجترميه العقوابت  قانون  من(  446)  املادة اىل  للجرمية
 االصالح(. دائرة واشعار اجلديد ابلوصف جددة حبس مذكرة وتنظيم تصديقها قرر مناسبة

ــرعة يف اإلجراءات، فقد كان هناك  ــرورة مراعاة مبدأ الســــــــ ــرع العراقي على ضــــــــ لكن ابلرغم من أتكيد املشــــــــ
ـصــل يف الدعوى، كما ورد يف املادة ـصــوص تؤخر الف من قانون أصـــول احملاكمات اجلزائية (  ب  الفقرة/   155)  ن

ـصــــــت اليت ــل قبل  للمحكمة تبني "إذا على ن ـصــــ   ابجلرمية  صـــــــلة هلم  آخرين  أشـــــــخاصـــــــا   هناك إن  الدعوى يف  الف
ـصــــفتهم ــبة الدعوى تنظر أن   فلها  ،ضـــــدهم  اإلجراءات تتخذ  ومل  شـــــركاء  أو  فاعلني  ب  عليها،  احملال  للمتهم  ابلنســـ
 الدعوى  إعادة تقرر أن  أو ،اآلخرين األشــــخاص ضــــد  القانونية  اإلجراءات اختاذ  التحقيق  ســــلطات إىل  وتطلب
ـصــت اليت نفســـه القانون  من( 161)  املادة يف  نفســـه يطبق  واحلال  فيها". التحقيق  الســـتكمال برمتها  أن  على ن
 حكمه  يف  يستند  أن   اخللف  للقاضي  كان   فيها  القرار  إصدار  قبل  آخر  قاسٍ   حمله  وحل  قاضي  الدعوى  نظر  "إذا
ــلـفه   ـا  ـقام  اليت  والتحقيـقات  اإلجراءات  إىل ــه"  والتحقيـقات  اإلجراءات  تـلك  يعـيد  أن   أو  ،ســــــــــــ ومبـا أن   .بنفســــــــــــ

ــرع طرق  ــوال  للحكم النهائي البات، فقد حدد املشـــــــ ــتوعب طرق الطعن ومددها وصـــــــ مرحلة احملاكمة متتد لتســـــــ
الطعن يف األحكام ضــــمن مدد معينة، ونثين هنا على املشــــرع العراقي وندعمه يف موقفه من تاليف أحد الثغرات 

حكام اجلزائية للدرجة القطعية وســـــــــرعة تنفيذها فيما يتعلق إبعادة  القانونية اليت كانت عقبة أمام أكتســـــــــاب األ
ــدر القانون رقم ) ــنة  18احملاكمة، إذ صــ ــول احملاكمات اجلزائية رقم )  2016( لســ ــنة  23معدال  لقانون أصــ ( لســ

فيما يتعلق  ذا الطريق من طرق الطعن، إذ نص التعديل يف هذا القانون على جهة تقدمي طلب الطعن    1971
 فيقـدم  متوىف  علـيه  احملكوم  كـان   وإذا  ،ـقانوان    ميثـله  من  أو  علـيه  احملكوم  من  يق إعـادة احملـاكمـة إىل اإلدعـاء العـامبطر 

 به  ويرفق ،اليها  يســـــــــــتند اليت واألســـــــــــباب ،موضـــــــــــوعه  الطلب يف  يبني أن   على  أقاربه أحد  أو  زوجه  من الطلب
صــادر  احلكم  بضــمنها تؤيده اليت املســتندات . ويقوم اإلدعاء العام ابلتحقيق يف صــحة  (80) التدبري أو  ابلعقوبة ال

األســــباب اليت اســــتند إليها الطلب ويدقق أوراق الدعوى مث يقدم مطالعته مع األوراق إىل حمكمة التمييز خالل 

 
 .141ص ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ط ،1ج ،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية  ،د. إبراهيم حامد طنطاوي -79
 .2016( لسنة 18( من قانون تعديل قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم )1املادة ) -80
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. أما عن  (81)( ثالثني يوم تبدأ من اليوم التايل لتاريخ وصول اإلضبارة لديه إذا كان احلكم صادر ابإلعدام  30)
عـدد مرات وقف تنفـيذ احلكم نتيجـة الطعن بطريق إعـادة احملـاكمـة فقـد نص ـقانون التعـدـيل على أن وقف تنفـيذ 

وتنظر حمكمة التمييز بدورها يف الطلب إبجرائها  ،(82)احلكم يكون ملرة واحدة إذا كان احلكم صــــــادرا  ابإلعدام 
ـصــــــــــوم، والبت يف الطلب إذا كان احلكم  التدقيقات، وهلا أن تتخذ ما يلزم من التحقيقات، وتســـــــــــمع أقوال اخل

( ثالثني يوما  تبدأ من اليوم التايل لتاريخ ورود اإلضـبارة إليها ومطالعة اإلدعاء العام 30صـادرا  ابإلعدام خالل )
، فإذا وجدت حمكمة التمييز أن طلب إعادة احملاكمة مل يســــــــــــتوف شــــــــــــروطه القانونية فتقرر رده، وإذا  (83)فيها  

وجدته مستوفيا  هلا فتقرر إحالته مع األوراق إىل احملكمة اليت اصدرت احلكم أو احملكمة اليت حلت حملها، مرفقا  
صــــــــــــدر احملكمة حكما  بنتيجة إعادة   ( تســــــــــــعني يوما  من اتريخ 90احملاكمة خالل )بقرارها إبعادة احملاكمة، وت

. أما األســباب املوجبة لقانون (84)ورود اإلضــبارة اليها، وأحضــار احملكوم أمامها إذا كان احلكم صــادرا ابإلعدام 
التعديل هذا فقد بينت أن من أســــــــــباب أصــــــــــداره احليلولة دون أن يكون هذا الطريق من طرق الطعن وســــــــــيلة  

، وهذا يُعد تعزيزا  ملبدأ الســــــــــــرعة يف تنفيذ العقوابت اجلزائية، ال ســــــــــــيما وأن هذا التعديل لتأخري تنفيذ األحكام
خص أخطر العقوابت وهي اإلعدامق لقطع الطريق أمام التســـــــويف واملماطلة عن طريق إعادة احملاكمة إىل ماال 

رعة يف هذه املرحلة إذا هناية، إضـافة إىل ضـمان حقوق الضـحااي. كما يدور سـؤال عن مدى اإلخالل مببدأ السـ 
ـصــــل   صـــــدر احلكم بوقف التنفيذ، وإرتكب احملكوم عليه خمالفة تســـــتحق إلغاء وقف التنفيذ، فهل التأخر يف الف
ــرعـة املطلوـبة يف إختـاذ اإلجراءاتل. واجلواب على ذـلك مبـا أنه احلكم ـقد  يف هـذه املخـالفـة يُعـد أخالال  يف الســــــــــــ

ـصـــــل  ذه املخالفة ال يُعد أخالال   صــــــدر يف الدعوى فأنه مرحلة احملاكمة قد إنتهت، وبذلك فأن التأخر يف الف
مببدأ الســــــرعةق ألن إلغاء وقف التنفيذ هو من آاثر احملاكمة الســــــابقة، وال يشــــــكل حماكمة جديدة، وهذا األمر 

ذا خالف  ينطبق على نظام األختبار القضـــــــــائي، وكذلك على حالة أتجيل تنفيذ العقوبة بعد احلكم ابإلدانة، فإ
احملكوم عليه الشــروط اليت حددهتا احملكمة خالل مدة األختبار، وأتخر النظر فيها حىت صــدور حكم ابلعقوبة،  

ـصــــر التأكيد على الســـــرعة يف قانون  (85)فال يشـــــكل ذلك أخالال  ابلســـــرعة املطلوبة يف مرحلة احملاكمة   . ومل يقت

 
 .العراقي اجلزائية احملاكمات أصول قانون تعديل قانون 2016 لسنة( 18)  ( من القانون رقم2املادة ) -81
 .2016 لسنة( 18) رقم العراقي اجلزائية احملاكمات أصول قانون ( من قانون تعديل3املادة ) -82
 . ( من القانون أعاله4املادة ) -83
 . ( من القانون أعاله5املادة ) -84
 ، القاهرة   ،العربية  النهضة  دار  ،1ط  (،االول والثاين  القسم)  األمريكي  القانون  يف  سريعة   حماكمة  يف  املتهم  حق  ،غنام حممد غنام. د  -85
 . 130- 129ص ،1993
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صــوص حتث على الســرعة يف اإلجراءات يف القوانني اجلزائية األخرى  أصــول احملاكمات اجلزائية، بل كان هناك ن

 .(87)، وقانون أصول احملاكمات اجلزائية لقوى األمن الداخلي (86)كقانون أصول احملاكمات اجلزائية العسكرية 
ــمنا  يف املادة ) ــي ضــ ــرع الفرنســ ــار املشــ ــريعات املقارنة، فقد أشــ ــتوى التشــ ( من إعالن حقوق 4أما على مســ

، إذ بني أن قوام احلرية "هو القدرة على 1958اطن الفرنســــــي وامللحق ابلدســــــتور الفرنســــــي لعام األنســــــان واملو 
القيام بكل ماال يلحق ضـــررا  ابلغري"، وميكن أن يفســـر هذا النص دن أي أتخري ال مربر له يف حســـم الدعاوى 

ه ملدد معينة تتعلق ابحملاكمة بني  يلحق ضــــــررا  ابملتهم. أما قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنســــــي فقد ميز يف حتديد
تلك املتعلقة ابجلنح وتلك املتـصلة ابجلناايت، ففيما يتعلق ابجلنح يالحا أهتمام املشـرع الفرنسـي بتحديد مدة 
ـصـــــــل فيها إذا كان املتهم حمبوســــــــا  إحتياطيا  رغبة منه يف احلد من مدة تقييد حريته، واليت قد تؤول بعد ذلك  الف

اءة، إذ يتعني دراســـــة املوضـــــوع للبت فيه خالل شـــــهرين حتســـــب من اتريخ اإلحالة، وإال   إىل صـــــدور حكم ابلرب 
. كما جيوز للمحكمة مبقتضى قرار مسبب إستثناء  حتديد مدة احلبس ملدة أقصاها  (88)وجب اإلفراج عن املتهم  

ـصــــدر احلكم حق املتهم خالل مدة التمديد هذه وجب اإلفراج عنه فورا   . واملالحا هنا أن (89)شـــــهران فإذا مل ي
التشــريع الفرنســي ركز على تســريع إجراءات الفصــل يف القضــااي إذا كان املتهم موقوفا ، وكان االفضــل أن يشــمل  
جرائم اجلنح عموما  أاي  كان مركز املتهم فيها ســواء كان موقوفا  أم غري موقوف. أما يف اجلناايت فقد ألزم املشــرع  

وضـوع خالل مدة سـنة حتسـب من اتريخ صـدور قرار اإلحالة، وجيوز متديد هذه الفرنسـي احملكمة ابلفـصل يف امل
املدة لســتة أشــهر وملرتني متتاليتني بواســطة غرفة التحقيق إذا لزم األمر، وجيب اإلفراج عن املتهم فورا  بعد إنتهاء  

ــادر يف(90)املدة حىت وأن كانت إجراءات احملاكمة مل تنتِه بعد  ـصـ ــى القانون ال   - (2000/  6/   15) . ومبقتضــ
 

 رتبة   االعلى  الضبط   آلمر"  نصت على    2016  لسنة(  22)  رقم  العسكري  اجلزائية  احملاكمات  أصول  قانون  من(  اثنيا  /  29)  املادة  -86
 وقعت   اذا  -ب  .االنظار  امام  علنا    اجلرمية  وقعت  اذا   -أ  -:االتية  احلاالت  احدى  يف  املوجزة  احملاكمة  اجراء  املتهم  وحدة  آمر  إمرته  حتت  الذي
 اىل   ينتسبون   متعددين   اشخاص  من  الفعل  وقع  اذا  -د  .العقوبة  لتحديد  املتهم  امر  عليه  عرس  اذا  -ج  .عسكري  آمر  لكرامة  اهانة  اجلرمية

( من القانون ذاته على  41يف حني نصت املادة )."  يعاقبه  ومل  لفعل  ال  منه  رتبة  االد   الضبط  آمر  علم  اذا  -ه  .امرته  حتت  املوجودة  الوحدات
  اايم   سبعة(  7)  خالل  للمحاكمة  يوما  يعني  كاملة  وجدها  فان  اليه  ورودها  عند  به  املرفقة  واالوراق  االحالة   امر  العسكرية  احملكمة  رئيس  "يدقق 

 ويبلغ   العام  واملعي  احملكمة  اعضاء  وخيرب  التحقيقية  االوراق  ورود  اتريخ   من  اجلناايت  دعاوى  يف  يوما   عشر  مخسة(  15)  وخالل  اجلنح  دعاوى  يف
/ خامسا ( 49ونصت املادة )  .النواقص"  تلك  الستكمال  مرجعها  اىل  اعادهتا  فعليه  حتقيقية  نواقص  فيها  وجد  وان  حضورهم  املطلوب  االشخاص

  ادعى   وإذا  أخرى  حمكمة  أمام  أو  اإلبتدائي  التحقيق  أثناء  الشاهد   ا  أدىل  أن  سبق  اليت   الشهادة  بتالوة  أتمر  أن  من القانون نفسه " للمحكمة
 ووكالئهم   وللخصوم  وللمحكمة  السابقة  أقواله  مع  احملكمة  أمام  شهادته  تباينت  إذا   أو  بعضها  أو  كلها  فيها  شهد  اليت  احلادثة   وقائع  ال يتذكر  أنه

منها هذا نصها " أذا مل حيضر الشاهد أو تعذر  اع شهادته بسبب وفاته أو عجزه عن الكالم أو    (والفقرة )سابعا    .ذلك "  كل  يف  مناقشته
يف أثناء التحقيق االبتدائي أو أمام حمكمة   فقده أهلية الشهادة أو جهالة حمل أقامته فللمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة اليت سبق أن أدىل  ا

أما الفقرة )اثمنا ( منها فنصت " أذا أعتذر الشاهد مبرضه أو دي عذر أخر عن   .أخرى يف نفس الدعوى وتعتربها مبثابة شهادة أدىل  ا "
ئها لألستماع اىل شهادته على أن يثبت احلضور ألداء الشهادة جاز للمحكمة أن تنتقل أليه بعد أخبار اخلصوم بذلك أو أن تنيب أحد أعضا

 او   انتقاهلا  بعد  للمحكمة  تبني  واذا  االسئلة  من  يرونه  ما  ويوجهوا بوكالئهم  او  ابنفسهم  حيضروا ذلك يف حمضر يرسل اىل احملكمة وللخصوم ان
 احملكمة   اقتنعت  واذا   احلضور  عن   لالمتناع  قانوان   املقررة   ابلعقوبة  عليه  حتكم  ان  هلا  جاز  العذر   صحة   وعدم   الشاهد   حمل  اىل   اعضائها  احد  انتقال
( من القانون نفسه بينت "غياب أحد املتهمني ال يكون سببا  لتأخري حماكمة املتهمني احلاضرين ويف هذه احلالة يصدر 83أما املادة )  .".بذلك

 احلكم حق احلاضرين وجاهيا  وحق الغائبني غيابيا ".
واملنشور يف جريدة    2008( لسنة  17قانون أصول احملاكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم )/ أوال ( من  50نصت املادة )  -87
أذا ختلف الشاهد عن احلضور أمام احملكمة على الرغم من تبليغه جاز   على "  3/2008  /  17بتاريخ    (4068العدد )  رقم  العراقية  الوقائع

" ال يكون غياب بعض املتهمني سببا  لتأخري حماكمة املتهمني احلاضرين ويصدر احلكم   ( من القانون نفسه70إحضاره جربا  ". ونصت املادة ) 
 .حق احلاضرين وجاهيا  وحق الغائبني غيابيا "

 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي.179/4املادة ) -88
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ـصــــــل هنائيا  يف اإلهتام خالل مدة معقولة  ــرورة الف أصـــــــبحت هذه املدة وقابليتها للتمديد  -الذي نص على ضـــــ
، واملالحا أن القانون أهتم مبدة التوقيف  (91)تســــــــري أيضــــــــا  يف حالة الطعن ابإلســــــــتئناف يف احلكم اإلبتدائي  

رع الفرنســي تضــييق هذه املدة واالفراج عن املتهم مبجرد انتهائها.  أكثر من اهتمامه مبدة احملاكمة حماولة من املشــ 
ورغم ذلك جاء موقف اجمللس الدســتوري الفرنســي داعما  للســرعة يف اإلجراءات إذ أكد أن ســرعة احملاكمة هي 

ـصــــــفة   ( أن 10/12/2002. كما أن حمكمة النقض الفرنســـــــية قضـــــــت بتاريخ )(92)أحد مكوانت احملاكمة املن
 تقـدمي مـذكرة الـناـئب العـام املتعلقـة بنقض احلكم يعـد خرـقا  ملـبدأ احلكم يف القضــــــــــــــااي اجلزائـية يف مـدة  التـباطؤ يف
 .(93)معقولة 

ـصـــري فقد جاء نص املادة ) ـصـــري  68أما التشــــريع امل املعدل دنه "التقاضــــي حق   2012( من الدســــتور امل
ــيه ا ـصــــــون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق االلتجاء اىل قاضـــــ لطبيعي، وتكفل الدولة تقريب وجهات م

ـصــــري لعام  ـصــــل يف القضـــــااي...". وهذا ما أكده نص مشـــــروع الدســـــتور امل القضـــــاء من املتقاضـــــني وســـــرعة الف
صــــــــــــــون   حق  على "التقـاضــــــــــــــي  (75)يف املـادة    2014  جهـات  بتقريـب  الـدولـة  كـافـة. وتلتزم  للنـاس  ومكفول  م
ـصــل  وســـرعة التقاضـــي ـصــوص    .القضـــااي..." يف  الف ـصــري، فهناك ن أما فيما يتعلق بقانون اإلجراءات اجلنائية امل

( من قانون اإلجراءات أجازت اإلستغناء عن  63تشري وتنص على سرعة اإلجراءات وحسم الدعاوى، فاملادة )
ــتدالالت اليت مجعت،  ــاحلة لرفعها بناءا  على اإلســــــــ التحقيق يف جرائم اجلنح واملخالفات إذا كانت الدعوى صــــــــ

ـصــــها" إذاوهو   مواد يف العامة  النيابة رأت يكفل خفض الوقت الذي تســـــتغرقه اإلجراءات يف مرحلة التحقيق بن
  مباشرة  ابحلضور  املتهم  تكلف  مجعت،  اليت  اإلستدالالت  على  بناء    لرفعها  صاحلة  الدعوى  أنه   واجلنح   املخالفات

ـصــت املادة ) احملكمة  أمام ـصــة". ون أنه "... وال جيوز أتجيل نظر الدعوى يف ( من القانون ذاته على 123املخت
ــبـابـه".    (94)هـذه األحوال   ــفوعـا  دســــــــــــ أكثر من مرة واحـدة ملـدة ال تزيـد على ثالثني يومـا  وينطق ابحلكم مشــــــــــــ

( على أنـه يتعني عرس 143( مواعيـد معينـة للحبس االحتيـاطي، فيمـا أكـددت املـادة )142وحـددت املـادة )
حبس املتهم احتياطيا  ثالثة شــــــــــــــهور، وذلك إلختاذ اإلجراءات اليت يراها األمر على النائب إذا إنقضــــــــــــــى على  

ـصــم ابحلضـــور إىل 233كفيلة لإلنتهاء من التحقيق. أما املادة ) ( من القانون نفســـه أوجبت ضـــرورة تكليف اخل
فر، احملكمـة قبـل يوم واحـد يف املخـالفـات وثالثـة أايم يف اجلنح واجلنـاايت كحـد أد  مع مراعـاة مواعيـد الســــــــــــــ 

صــــــــــــــري سثال  بلجـنة الشــــــــــــــؤون  ــعـب امل وابلنظر لبطء اإلجراءات، و إزدايد مـدة التوقيف فقـد دفعـا جملس الشــــــــــــ
ــريعيـة لتقـدمي مشــــــــــــــروع قـانون لتعـديـل بعض األحكـام يف هـذا القـانون، فقـد عـدلـت املـادة   ــتوريـة والتشــــــــــــ الـدســــــــــــ

ـصــرها يف بعض اجلنح، إذ أصـــبح النص "233)  ويف التلبس مرحلة يف جيوز /اثلثا ( لتشـــمل جرائم اجلنح دون ح
 فإذا ،ميعاد بغري  ابحلضـور التكليف  يكون   أن   اجلنح، إحدى  يف أحتياطيا    حمبوسـا    املتهم  فيها  يكون  اليت احلاالت
ــر كمـا    .(95)األوىل"   الفرتة  يف املقرر ابمليـعاد احملكمـة  ـله  أتذن   حمـاكمـته  لتحـدـيد ميـعاد  إعطـاء  وطـلب املتهم  حضــــــــــــ

تضـمن هذا القانون نصـوصـا  تشـري بشـكل أكثر دقة إىل سـرعة إجراءات الدعوى اجلزائية فقد إسـتخدمت املادة  
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 28:  العدد

 
  من الدولة  دمن  ( مكرر تعبري )حيكم على وجه الســـــرعة( يف حســـــم القضـــــااي اخلاصـــــة ابألحداث املاســـــة276)

ــرة  واجلنح   واجلنـاايت  العقوابت  قـانون   من  الثـاين  الكتـاب  من  األول  البـاب  يف  والواردة  اخلـارج،  جهـة   دمن  املضــــــــــــ
والغــدر.    والعــدوان   الرشــــــــــــــوة  وجرائم  العقوابت  قــانون   من  الثــاين  الكتــاب  يف  والواردة  ،الــداخــل  جهــة  من  الــدولــة

  وكذلك حسـم إجراءات اجلرائم الواردة يف الباب الثاين مكرر والثالث والرابع وجرائم القذف، والواردة يف املادتني
ــر  بطريق والســــب(  306)  املادة يف  الوارد والســــب(  303) و(  302) ـصـــحف يف النشــ  يف  واملطبوعات احمللية ال

والعيب أو اإلهانة أو القذف أو السب إذا تضمن طعنا  يف األعراس أو خدشا  لسمعة العائالت (  307)  املادة
صـــــــــــــري العقوابت  قانون  ( من308والواردة يف املادة ) ،النشـــــــــــــر طريق  عن  ذلك وكان  ــنة  من(  58) رقم  امل   ســـــــــــ

ــنة  95( مبوجب القانون رقم )366املعدل، وبعد تعديل املادة )(  1937) ـصـــــــت دائرة أو   2003( لســــــ ــ ـصـــــ خ
أكثر يف حماكم اجلناايت للنظر يف اجلناايت الواردة يف الباب األول والثاين والثالث والرابع والســــــادس عشــــــر من  

ـصــت: صـــ  الكتاب الثاين من قانون العقوابت إذ ن  رئيس يكون  اجلناايت،  حمكمة  دوائر من أكثر  أو دائرة  ص"خت
 والثالث  والثاين األول  األبواب يف عليها  املنصـوص اجلناايت يف  للنظر  األسـتئناف حمكمة رئيس بدرجة  منها كل

الســرعة".  وجه على فيها  ويفصــل  اجلناايت بتلك  املرتبطة واجلرائم العقوابت قانون   من الثاين الكتاب  من  والرابع
ــية حمالة على حمكمة  ـصــة وإن كانت القضـ ــية يف ظرف أســـبوعني من يوم إحالتها على احملكمة املخت وتنظر القضـ

ــبب من وراء النص يف املادة ) ــم  276اجلناايت. وكان الســــ ( مكرر من قانون اإلجراءات على الســــــرعة يف حســــ
ـصــــر الدولية كاتفاقي  1989ة األمم املتحدة حلقوق الطفل لعام القضـــــااي اخلاصـــــة ابألحداث مراعاة إللتزامات م

ــاء األحداث لعام  ــأن قضـــ . أما يف نطاق القوانني العقابية املكملة  1985وقواعد احلد األد  لألمم املتحدة بشـــ
ـصـــــري فقد اســــــتعمل املشــــــرع تعبري )على وجه اإلســــــتعجال( يف قانون مكافحة الدعارة رقم   لقانون العقوابت امل

ـصــل يف الدعوى اخلاصـــة جبرائمه على وجه اإلســـتعجال يف  عندما نص  1961( لســـنة  12) على أنه احملكمة تف
  املادة يف أكد الذي  ،1994  لســـــــنة(  4)  ، وكذلك يف قانون محاية البيئة رقم(96)مدة ال تتجاوز ثالثة أســـــــابيع  

ـصـــل يف اجلرائم  هذه دائرهتا يف  ترتكب اليت  احملكمة قيام  ضــــرورة على منه(  99) الســــرعة. أما    وجه على  فيها الف
ـصـــــري من ضــــــمانة الســــــرعة يف احملاكمة، فقد عربت احملكمة الدســــــتورية العليا بقوهلا )إنه  عن موقف القضــــــاء امل

 .(97)سرعة الفصل يف الدعوى جزء من احلق يف حماكمة منصفة( 
ـصــل يف القضـــااي، وأن كان جيب عليه مراعاة املدد  ملا تقدم فأن املطلوب ليس إلزام القاضـــي ابلســـرعة يف الف

الزمنية ملا فيها ضـــــــمانة للحقوق، إمنا املطلوب هو حتديد وهتيئة الوســـــــائل اليت تعطي القاضـــــــي الوقت واملكنات 
 اليت متكنه من الفصل يف القضااي بسرعة.

 المبحث الثاني: أثر سرعة اإلجراءات الجزائية في تنفيذ العقوبة

بعد أن نصت التشريعات الداخلية واإلتفاقيات واإلعالانت الدولية على ضرورة مراعاة السرعة يف إجراءات  
ــرعة   ــؤال عن أثر سـ ــوال  للحكم النهائي البات، هنا يتبادر اىل الذهن السـ الدعوى اجلزائية، ويف مراحلها كافة وصـ

ــرو على املدان  اإلجراءات اجلزائية على تنفيذ العقوبة يف حالة صـــدور حكم ابإل ــرعة أثرو مباشـ دانةق كون هلذه السـ
 

 .92ص ،مصدر سابق ،حق املتهم يف حماكمة سريعة يف القانون االمريكي )القسم األول والثاين( ،د. غنام حممد غنام -96
 .522ص ،مصدر سابق ،الدستوري اجلنائي القانون ، سرور فتحي أمحد. د -97
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والضـحية واجملتمع على حٍد سـواء، األمر الذي يتطلب تقسـيم هذا املطلب على فرعني، يتناول األول أثر سـرعة  
 اإلجراءات اجلزائية ابلنسبة للجاين والضحية، فيما يبحث الثاين أثر سرعة اإلجراءات ابلنسبة للمجتمع.

 األول: أثر سرعة االجراءات الجزائية بالنسبة للجاني والضحيةالمطلب 

إنه لســـــــــرعة االجراءات اجلزائية خالل مراحل الدعوى اجلزائية وصـــــــــوال  للحكم البات آاثرو ابلنســـــــــبة للجاين  
والضـــــــحية، فبالنســـــــبة للجاين هناك أاثر عديدة تلحق به بســـــــبب إختاذ اإلجراءات حقه ترتك انعكاســـــــاهتا على 

ــرار املـاديـة املتمثلـة بنفقـات الـدفـاع، وفقـدان  تنفيـذ   العقوبـة، وإن إطـالـة مـدهتـا تزيـد من هـذه اآلاثر وأوهلـا األضــــــــــــ
ـصـــــوصــــــا  اإلدانة بعقوبة الغرامة، ســــــواء  الوظيفة أو العمل سا يؤثر على مقدرته املادية عند تنفيذ حكم اإلدانة خ

ـصــــــــــول عليها بفعله اجلرمي. أما  كانت عادية أم نســـــــــــبية اليت تفرس ابلنســـــــــــبة للفائدة اليت كان  يروم اجلاين احل
 .(98)أختصار وقت اإلجراءات وتيسريها حيقق مزااي يف تقليل نفقات الدفاع والتكاليف املادية األخرى 

ــاير إختـاذ اإلجراءات، ويتـفاقم كلمـا طـاـلت ـمددهـا  واألثر األخر هو األثر النفســــــــــــــي غري احملـدود اـلذي يســــــــــــ
ضــائية ترتك إنعكاســاهتا على اجلاين بشــكل كبري، إذ يعاين أثنائها من عدم أمن وقلق  والبطء فيها. فاملالحقة الق

 الشـــــخص )أن  قررت إذ  (،1986/  3/  20) يف(  lieg)  فرنســـــا غري حمدودين، وهذا ما أكدته غرفة االهتام يف
ذلك(   جراء  من به يصــاب الذي  واجلســماين املعنوي  الضــرر بســبب االهتام  ســطوة حتت طويال    يبقى أن  جيوز ال
(99). 

ومبــا أن احلكم ابإلدانــة يعــد دينــا  يف ذمــة اجلــاين جيــب عليــه الوفــاء بــه من خالل تنفيــذ العقوبــة عن طريق 
ـصــــــلحة مشـــــــروعة يف أن تكون  ــتيفاء حقها يف العقاب. لذا له م اإلجراءات اجلزائية اليت متثل أداة الدولة يف إســـــ

ـصـــــر مدة ـصـــــل يف الدعوى يف أق ، وهو ما يقود إىل تقبل برامج اإلصــــــالح (100)سكنة   اإلجراءات ســــــريعة، والف
ـصـــال ما قد يوجد يف داخله من عوامل إجرامية، كما أن عدم  والتهذيب عن نفس راضــــية، سا يســــاهم يف إســــتئ

 يف  يســـــــاهم  فيما احلكم  بعدالة اجلاين شـــــــعور عليه يرتتب  عليها  والعقاب  اجلرمية إرتكاب  مضـــــــي مدة طويلة بني
، كما يضــع حدا  ملا يتعرس له من  (101)إراداي    خضــوعا   له خيضــع  وابلتايل ،خطيئته  عن  فريا  بوصــفه تك له، تقبله

مســاس بشــرفه واعتباره وقدره بني الناس خبالف أتخر حســم االجراءات، وإنزال العقوبة املناســبة حق اجلاين، إذ 
 ذنبه كاإلنتحار.يقاسي حينها من عذاب جسيم، والذي قد يدفعه اىل وسائل أخرى للتكفري عن 

فضـــــال  عن ذلك أن اجلاين هو أحد أفراد اجملتمع، وأن من أهم أهداف العقوبة حتقيق الردع اخلاص مبا يعنيه 
ــاحلـا ، ـلذا ـفإن حتقيق هـذا اهلـدف يتطـلب   من أصــــــــــــــالح احملكوم علـيه وأتهيـله حىت يعود اىل اجملتمع مواطـنا  صــــــــــــ

ة يف املؤسـسـات العقابية، وهذا ال يتأتى إال عن طريق اإلسـراع يف إسـتفادة اجلاين سـريعا  من برامج التأهيل املطبق
 .(102)اإلجراءات اجلزائية 

 
 .97ص ،مصدر سابق (،األول القسم)  االمريكي القانون يف سريعة حماكمة يف  املتهم حق ،غنام حممد غنام. د -98
 .52ص ،مصدر سابق ،سامل  عمر. د -99

100- Casorla (F) La Celeriteduproces penalen droit fracais, rvue international dedroit penal, 1995,p,22. 
   .228ص ،مصدر سابق ،ميثم فال حسني -101
 .52ص ،مصدر سابق ،عمر سامل .د -102



  

88 

 28:  العدد

 
ــبة لألدلة فأن الســـرعة يف إختاذ االجراءات تتناســـب طرداي  يف احلفاظ على أدلة الوقائع والدقة اليت  أما ابلنسـ

ــريـعة أســــــــــــــهم ذلك يف احلـفاظ ، ويكون (103)على األدلة  متت  ا، فكلمـا كانت إجراءات الدعوى اجلزائـية ســــــــــــ
ــية،   ــم القضـ ــند القانوين للدليل ويعقد حسـ احلكم حمققا  للعدالة خبالف البطء يف اإلجراءات، فهو يؤثر على السـ
ـصــمات وتكليف اخلبري بتقدمي خربته وغريها تتأثر ســـلبا    فحضـــور الشـــاهد واإلنتقال إليه يف حالة املرس ورفع الب

ـصـــف يف الدعوى بشــــكل أو إجيااب  ابلســــرعة املطلوبة إلخت ـصـــل العادل، واملن اذها، وابلتايل فأن الســــرعة حتقق الف
 .(104)يرضي اجلاين، وجيعله أكثر تقبال  لتنفيذ العقوبة 

ـصــــوصـــــية ابلنســـــبة إلجراء التوقيف فيما يتعلق ببطء إختاذ اإلجراءات وســـــرعتها فيما يتعلق بتنفيذ  وهناك خ
البة للحرية يف ســلب حرية املتهم لكن إجراء جزائي مشــروع أجاز العقوبة، فهو إجراء يشــرتك مع العقوابت الســ 

ــرعة اإلجراءات على مدد  ــلطات التحقيق واحملاكمة إختاذه، بل أوجبه يف حاالت أخرى، إذ تؤثر ســـ القانون لســـ
التوقيف، فكلما كان هناك بطء يف اإلجراءات زادت مدة التوقيف األمر الذي يدفع ســــلطة احملكمة إىل احلكم 

صـــــــــــــم مدة التوقيف من مدة احلكم(105)جلاين مدة تعادل مدة توقيفه على ا ســـــــــــــواء كان احلكم  -، إذ جيري خ
وهذا اخلصــم يصــب يف مصــلحة احملكوم عليه فيجب أجراءه كونه  -بعقوبة ســالبة للحرية أم ابلغرامة أم كليهما  

ــلطـات . (106)التنفـيذ دجراـئه    يتم بقوة القـانون، وال حيـتاج اىل أن ينص علـيه القـاضــــــــــــــي يف حكمـه، وتلتزم ســــــــــــ
عنها إذا كان  أو احملاكمة ومصــلحة املتهم جتد طريقها أيضــا  يف ســرعة اإلجراءات عن التهمة اليت جيري التحقيق

. إضــــــافة إىل ذلك أن ذوي (107)حمكوما  عليه جبرمية أخرى، ويقوم بتنفيذ عقوبة ســــــالبة للحرية عن تلك اجلرمية 
ــحية إن أيقنوا أن اجلاين قد ان ــرعة الضـــــــــ ــر مدة سكنة من إرتكابه اجلرمية هدأت (108)ل جزاءه بســـــــــ ـصــــــــ ، ويف أق

 
ألمهية سرعة الفصل يف الدعوى وما فيه صال للمتهم فقد عربت احملكمة الدستورية العليا املصرية عن ذلك بقوهلا " إن سرعة   -103

فال جيوز أن يكون االهتام مرتاخيا  أو معلقا  أمدا  طويال  مبا يثري قلق املتهم ويعوق ابلضرورة   ،الفصل يف الدعوى جزء من احلق يف حماكمة منصفة
كما أن حماكمة املتهم بطريقة متأنية متتد إجراءاهتا زمنا  طويال  يعرقل خطاه ويقرتن مبخاطر   ،رته للحقوق واحلرايت اليت كفلها الدستورمباش

تتهدد  ا فرص االتصال بشهوده ويرجح معها احتمال اختفاءهم ووهن معلوماهتم يف شأن جرميتهم حىت مع وجودهم وهو كذلك يثري داخل 
ضطرااب نفسيا  عميقا  ومتصال  إذ يظل مالحقا  جبرمية ال تبدو لدائرة شرورها هناية وقد يكون سببها أن االهتام ضده كان متسرعا  كل متهم ا

الضماانت الدستورية   ،أمحد حامد البدري  .د  :يراجع  .7/2/1998جلسة    (دستورية)قضائية    17( لسنة  64القضية )  .مفتقرا  اىل دليل "
 ، نقال  عن القاضي لفته هامل العجيلي  450ص  ، 2002  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  (دراسة مقارنة)احملاكمة اجلنائية  للمتهم يف مرحلة  

   .45ص ،مصدر سابق
 .262ص ،مصدر سابق ،قوراري حممد فتحية. د -104
 .96ص ،مصدر سابق ،(والثاين األول القسم)  األمريكي القانون يف سريعة حماكمة يف  املتهم حق ،غنام حممد غنام. د -105
 .777ص ،مصدر سابق ،(العام القسم )  العقوابت قانون شرح  ،القهوجي القادر عبد علي. د -106
   .136ص ،مصدر سابق ،عمر فخري احلديثي -107
 املقصود (  1985)  سبتمرب  يف  إبيطاليا(  ميالنو)  يف  عقد  والذي  اجملرمني  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  السابع  املتحدة  األمم  مؤمتر  عرف  -108
  بضرر   أصيبوا  الذين  األشخاص"  الضحااي  مبصطلح  يقصد  :ابلقول  ذلك  على  نصت  اليت   اإلعالن  من  األوىل  الفقرة   يف  وذلك  اجلرمية  بضحااي
 حقوقهم   التمتع  من   كبرية  بدرجة  احلرمان  أو  األقتصادية  اخلسارة  أو  النفسية  املعاانة  أو  العقلي  أو  البدين  الضرر  ذلك  يف  مبا  ،مجاعي  أو  فردي

 اإلساءة  حترم  اليت  القوانني  فيها  مبا  األعضاء  الدول  يف  النافذة  اجلنائية  للقوانني  إنتهاكا    تشكل  إمهال  وحاالت  أفعال  طريق  عن  األساسية،
 إستخدامه   من  أكثر  الدولية  املواثيق  يف  الضحية  لفا  إستخدام  أن   ويبدو  .68ص  ،نفسه  املصدر  ،سامل  عمر  .د  :يراجع  ."السلطة  الستعمال

  مصطلح  من  إتساعا    أكثر  فهو   .الوطين  اجملال  يف  عنه   الدويل  اجملال  يف  وتعددهم  الضحااي  كثرة  على  للداللة  جاء  وهذا  ،الوطنية  التشريعات  يف
  ، 2006  ،القاهرة   ،العربية  النهضة  دار  ،اجلنائية  الدعوى  يف  عليه  اجمل   مفهوم  ،العال  عبد  اللطيف  عبد  حممد.  د  :يراجع  .عليه  اجمل   أو  املضرور

 كمج    والفرد  عام  عليه  كمج   اجملتمع   ،الضحااي  يشمل   حيث  ضحية(  عليه  اجمل )  فيه   يظهر  اجلرمية  ضحااي  لفا  يفضل  من  ومنهم.  18ص
 واحملاكمة   القضائي   االقتناع  أتسيس  ،اجلوهري  الواحد  عبد  كمال.  د  :يراجع  .مثال  قتله  حالة  يف  اخلاص  عليه  اجمل   أسرة  يشمل  وقد  خاص   عليه

 .15ص ،1999  ،األردن -عمان   ،والتوزيع للنشر حممود دار ،العادلة اجلنائية 
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. لكن يرى البعض أن إختاذ الســـــــــــرعة يف اإلجراءات (109)أنفســـــــــــهم عن األخذ ابلثأر، ويف ذلك محاية للجاين  
يرتتب عليه املســـــــــاس حقوق الدفاع الذي يتطلب إعطاء املتهم الفرصـــــــــة الكافية إلعداد دفاعه، وإعطاء الوقت 

. وهذا القول (110)لكايف لتحقيق هذا الدفاع من قبل السـلطات التحقيقيةق للوقوف على قوة أسـسـه وأسـانيده  ا
ضــــــعيف الســــــندق على أعتبار أن ســــــرعة إختاذ اإلجراءات وإهناء احملاكمة خالل مدة معقولة تُعد أحد مقومات 

 .(111)احملاكمة العادلة ومحاية حقوق الدفاع 
ـصــــــية اجلاين، وقد يفرس وسا قد يثار أيضـــــــا  أن ســـــــ  رعة اإلجراءات اجلزائية تؤدي إىل عدم اإلكرتاث بشـــــــخ

ـصــــية، كســـــنه وســـــوابقه وظروف معيشـــــته، وهو ما ينعكس  احلكم اجلزائي ابلعقوبة دون مراعاة معامل هذه الشـــــخ
عد من  سلبا  يف مرحلة التنفيذ، إال أن هذا القول حمل نظر، فتحديد العقوبة بنحو يتناسب مع شخصية اجلاين يُ 

ـصــــية من قبل اجلهات التحقيقية والقضـــــائية بوســـــائل عدة  أولوايت الســـــياســـــة اجلنائية، ويتم دراســـــة هذه الشـــــخ
إضافة لألدلة والقرائن اليت يتم احلصول عليها، كما أن اجلزاء ليس ابحلكم الثابت الذي ال يتغري وفق التوجهات 

مج اإلصــــالح والتأهيل الذي يتحقق من املعاملة العقابية  املعاصــــرة اليت تضــــع يف أولوايهتا مقدار اإلســــتجابة لربا
 وتناسبه إبستمرار وفقا  هلا.

فهي دون أد  شـك تصـب   (112)أما ابلنسـبة ألثر سـرعة اإلجراءات اجلزائية ابلنسـبة للضـحية أو اجمل  عليه 
ن اجلرمية، فالقصـاص  يف مصـلحته خاصـة  ابلنسـبة لضـحااي العمليات اإلرهابيةق كونه املتضـرر ابلدرجة األسـاس م

 
 ، 2012  ،اجلزائر  جامعة  -احلقوق  كلية  ،ماجستري  رسالة  ،اجلزائري  التشريع   يف  اجلزائية  اإلجراءات  يف   السرعة  ، جديدي طالل  -109
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القانوين ملشاركة اجمل  عليه يف اإلجراءات اإلطار    ،د. حممد رشيد اجلاف  :يراجع  .الضحية ألنه يراد به يف الغالب اجمل  عليه واملضرور من اجلرمية
 "إن  :وقد عرفت حمكمة النقض املصرية اجمل  عليه ابلقول  .22ص  ، 2015  ،بريوت  -لبنان  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،1ط   ،اجلنائية الدولية

 للحماية   حمال    نفسه  الشخص  هذا  طاملا أن  معنواي    أو  طبيعيا    شخصا    كان  سواء  قانوان    املؤمثّ   الرتك  يتناوله  أو  الفعل  عليه  يقع   الذي  هو  عليه  اجمل 
 ،2008  ،القاهرة  ، تعويض ضحااي اجلرمية على الصعيدين الوطين والدويل  ،نبيل حممود حسن  .د  :يراجع  .املشرع"  إليها  يهدف   اليت  القانونية

حمل اجلرمية حقا  من حقوقه الشخصية أو املالية   وعرف أيضا "صاحب احلق الذي تعترب اجلرمية أعتداء عليه أي الشخص الذي كان.  14ص
إلن اجملين عليه هو من كان حمال  للجرمية دن وقع القتل   ،فإن كانت من جرائم االشخاص كالقتل أو الضرب فاألمر واضح  ،حسب نوع اجلرمية

فقه اإلجراءات   ،توفيق الشاوي  . د  :يراجع  ."اجلرمية  حمل  أو الضرب على جسمه وإن كانت من جرائم االموال فاجملين عليه هو مالك املال
 ،دار احلامد للنشر والتوزيع  ،1حق اجمل  عليه يف قانون اإلجراءات اجلنائية ط  ،عبد هللا حممد احلكيم   .نقال  عن د  ،97ص  ،1ج  ،اجلنائية 
وعرف دنه " كل شخص طبيعي أو معنوي اإلعتداء على حق من حقوقه وحتققت فيه النتيجة اجلرمية اليت   .19ص  ،2012  ،األردن  -عمان 

دار   ،1ط  ،حقوق اجملين عليه  ،سعيد مجيل العجرمي  :يراجع  .وال يعتد فيما إذا كان قد أرادها ملن وقعت علي أم ال "  ،يعاقب عليها القانون
يف حني أن املضرور من اجلرمية هو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي حلقه ضرر   .151ص  ،2012  ،االردن  -عمان  ،احلامد للنشر والتوزيع
حق املضرور   ،طه السيد أمحد الرشيدي  .د  : يراجع  .سواء أكان الضرر مادي أم اديب وأن مل يكن جمنيا  عليه كزوجة القتيل  ،جراء إرتكاب اجلرمية

. وقد أختلفت التشريعات يف حتديد موقف 117ص  ،2010  ،القاهرة  ،دار الفكر العريب  ،ة األوىلالطبع  ،من اجلرمية يف حتريك الدعوى اجلنائية 
ومنها من مشل كل من أصابه ضرر من اجلرمية حىت ولو مل يكن مباشرا  كالقانون   ،املضرورين فمنها من قصره على اجملين عليه كالقانون اهلولندي

عبد هللا حممد   .د :يراجع  .املصري  رمية فيقر لبعض منهم دون البعض اآلخر  ذا احلق كالقانونالبلجيكي ومنها من فرق بني املضرورين يف اجل
 أصول   قانون  من(  أ/  1)لكن يف الغالب أن يكون اجمل  عليه هو املتضرر من اجلرمية وهذا ما أوردته املادة    .153ص  ،مصدر سابق  ،احلكيم

 احملقق  أو  التحقيق،  قاضي  إىل  تقدم  حتريرية  أو   شفوية  بشكوى  اجلزائية  الدعوى  حترك  "  أن  على(  1971)   لسنة(  23) رقم    اجلزائية  احملاكمات
 علم  شخص  أي  أو  قانوان ،  مقامه  يقوم  من  أو  اجلرمية  من  املتضرر  من  القضائي،  الضبط  أعضاء  من  أي  أو  الشرطة،  مركز  يف  مسؤول  إي  أو

( من قانون 27". يف حني نصت املادة )...ذلك  خالف  على  القانون  ينص   مل   ما  ،العام  اإلدعاء  من  منهم  إي  اىل  يقدم  إبخبار  أو   بوقوعها،
لكل من يدعي حصول ضرر له من اجلرمية أن يقيم نفسه مدعيا حقوق مدنية يف الشكوى اليت يقدمها   اإلجراءات اجلنائية املصري بقوهلا "

"ملن حلقه ضرر من اجلرمية أن يقيم نفسه   ( من القانون نفسه على251ونصت املادة )  ."  اىل النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي
 مدعيا حقوق مدنية أمام احملكمة املنظورة أمامها الدعوى اجلنائية".
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 28:  العدد

 
من اجلاين يُعد يف أولوايته وإشـــــــباعا  لرغباته، فكلما كانت هناك ســـــــرعة يف اإلجراءات كان ذلك أكثر إشـــــــباعا   
ـصـــاف القضــــائي والقانوين من خالل اإلجراءات الر ية  ـصـــول على اإلن هلذه الرغبات. فتمكني الضــــحية من احل

وق القــانونيــة اليت يضــــــــــــــمن فيهــا اجمل  عليــه تطبيقــا  دقيقــا  للقــانون  وغري الر يــة العــاجلــة والعــادلــة تُعــد أحــد احلق
ــباعا  لرغباته، وأن كان ال يليب كامل هذه  ــريع ابإلدانة أكثر إشـ ــارية املفعول. وابلتايل فاحلكم السـ ــريعات سـ والتشـ

ــدر بعد  ـصـ ــا  أن (113)الرغبات مقارنة حكم يطول إنتظاره لكنه كامل إال أنه مل ي ــوصــ ـصـ اجملرمني العتاة الذين ، خ
ـصــــــرة   يعملون يف منظمات إرهابية وتنظيمات كتنظيم القاعدة والتوحيد واجلهاد واجليش اإلســـــــالمي وداعش والن

جرائمهم وبدٍم ابرد من حرق للضـــــــحااي وهم أحياء، وتقطيعهم   إرتكاب  يف  واجليش احلر وأحرار الشـــــــام يتفننون 
ــاص والتف ــنق واجللد والرمي ابلرصـ ــفة والعبوات، أو والذبح والشـ ــيارات املفخخة واألحزمة الناسـ ــطة السـ جري بواسـ

ــائلهم   ــلحة اليت متتلكها األجهزة األمنية، وغريها من وسـ ــلحة اليت قد تفوق يف تقنيتها تقنية األسـ ــتخدام األسـ إسـ
ــائيات أو صــــــــــــفحات التواصــــــــــــل   اإلجرامية، واألكثر من ذلك قيامهم بتوثيق جرائمهم، وبثها عن طريق الفضــــــــــ

اعي َلألفتخار بعملياهتم اإلجرامية، وإدخال الرعب يف قلوب األفراد، وتعذيب ذوي الضــــــــحااي نفســــــــيا ، اإلجتم
وهناك أالف الشـواهد على ذلك، ومنها جرمية عرس الدجيل اليت راح ضـحيتها ما يقارب سـبعون مدنيا  أغلبهم  

ات صــــــــــالح الدين اليت راح نســــــــــاء وأطفال، وطالب القوة اجلوية يف )قاعدة ســــــــــبايكر( ومنتســــــــــيب قيادة عملي
ضــحيتها ما يفوق ألفان من الفتيان الذين مل يرتكبوا ذنبا  يبيح ســفك دمائهم يف جمزرة مروعة تدلل مدى أتصــل  

 روح اإلجرام يف نفوس الفاعلني.
ـصـل يف القضــية حتقق للمشــتكي أو اجمل  عليه الشــعور ابلعدالة والشــعور ابلطمأنينة،   وبذلك فأن ســرعة الف

ــعورا  ابمللل ذلك أن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه وتعزز ثق ته ابلقانونق ألن إطالة أمر اإلجراءات خيلق لديه شــ
(114). 

ــحية على حقه يف التعويض   ــول اجمل  عليه أو الضــ ـصـ ــأهنا التعجيل ح ــرعة يف االجراءات من شــ كما أن الســ
ـصـــل فيها أســــرع من االجراءات املتبعة   عن طريق الدعوى املدنية أمام القضــــاء اجلنائي، واليت تكون إجراءات الف

، (115)لتعويض ضــــحااي العمليات اإلرهابية  أمام احملاكم املدنية، وكان للمشــــرع العراقي دورو حيمد عليه ابلنســــبة  
 

 .71ص ،مصدر سابق ،عمر سامل .د -113
 .205ص ،مصدر سابق ،مرزوق حممد -114
 العسكرية   واألخطاء  احلربية  العمليات   جراء  املتضررين  تعويض  لقانون  1520( لسنة  57رقم )  األول  التعديل  قانون  (6املادة )  -115
  " يلغى   إذ نصت على  2016/    1/    25( يف  4395واملنشور يف جريدة الوقائع العراقية رقم )  2009  لسنة(  20)  رقم  االرهابية  والعمليات

 اعماهلا   لتسهيل   خارجها  او  الدولة  دوائر  من  واالختصاص   اخلربة  بذوي  االستعانة  للجنة  :اثنيا  :أييت  ما  حمله  وحيل  القانون  من(  6)  املادة  نص
 اللجنة  اىل  واملمتلكات  واملختطفني  املفقودين  التعويض  بطلبات  توصيات  رفع  -د  -: رابعا  . الفرعية  اللجنة  رئيس  من  بقرار  حتدد  اجور  لقاء

 واالختطاف   والفقدان   االستشهاد  حاالت  يف  التعويض  قرارات  اصدار   -ه  .عليها  للمصادقة  صدورها  اتريخ  من  يوما  ثالثني(  30)  خالل  املركزية
 مؤسسة  كما أن قانون  .القانونية "  للشروط  املستويف  الطلب  تقدمي  اتريخ  من  يوما(  60)  تتجاوز  ال  مدة   خالل  الشعيب   احلشد  وجرحى  واالصابة

-  كان له دور يف ذلك إذ نصت املادة  1/2016/ 25( يف  4395العراقية رقم )واملنشور يف جريدة الوقائع    2016( لسنة  2الشهداء رقم )
  الوزارات   كافة  ألزام  -ت   :االيت  خالل  من  اجملتمع  يف  والفداء   والتضحية  الشهادة  قيم  متجيد  -رابعا  -:أييت   ما  إىل  القانون  هذا  يهدف   -3

ويف ذات    .الشهداء  بذوي  اخلاصة  واملعامالت  اإلجراءات  لتسهيل   تعليمات  إبصدار  بوزارة  املرتبطة  غري  واملؤسسات  واهليئات  هلا  التابعة  والدوائر
( 81جبرحاهم رقم )  الفائقة  والعناية  معامالهتم  اجناز  وتسريع  االرهابية  داعش   عصاابت  ضد  احلرب  شهداء  تضحيات  ختليد  السياق جاء قانون

 اجناز   تسريع  إىل القانون  هذا  "يهدف  (.1)  إذ نصت مادة  4/12/2017( يف  4472واملنشور يف جريدة الوقائع العراقية رقم )  2017لسنة 
 املنصوص  القانونية  استحقاقاهتم  ومنحهم  اإلرهابية  داعش  عصاابت  ضد   املقدسة  املعركة  يف  املسلحة  القوات  أفراد  من  الشهداء  ذوي  معامالت

  سثلي   وعضوية  الوزراء  جمللس  العام  األمني  برائسة  جلنة  "تشكل  .منه(  6)  كما نصت مادة  ...". حمدودة  فرتة  خالل  النافذة  التشريعات  يف  عليها
 هذا  أحكام  تنفيذ  على  اإلشراف  تتوىل  ،وزير  وكيل   عن  منهم  كل  درجة  تقل  ال   لإلسكان  الوطين  اجمللس  عن  الشهداء  حقوق  املعنية  الوزارات
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ــول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم ) ــنة 18كما جاء قانون تعديل قانون اصـ معززا  هلذا التوجه، أما   2016( لسـ
ــحية، وقد يدفعه ذلك إىل اإلنتقام الفردي، األمر   ــلبية، وتزيد من معاانة الضــــــــ البطء يف اإلجراءات فله أاثر ســــــــ

ـصـــــت عليه على أن ال خيل ذلك حقوق أطراف (116)لعدالة الذي خيل مبســــــرية ا ، هذا ما أكدته التشــــــريعات فن
الدعوى كافة كما أقرت بعض األنظمة اليت تســــــــاهم يف حل القضــــــــااي بني األطراف، ومنها الوســــــــاطة اجلنائية،  

ـصــــــري، ـصــــــلح، ومنها ما يســـــــاهم يف إهناء إجراءات الدعوى اجلزائية بوقت ق  كالتحقيق أو  والتســـــــوية اجلنائية، وال
واليت طبقـت من قـبل احملكمـة اجلـنائـية اـلدولـية واحملكمـة اجلـنائـية العراقـية العلـيا )امللغـاة(    -،(117)عن بعـد    احملـاكمـة

من خالل االتصـال املرئي واملسـموع، خصـوصـا  بعد تطور وسـائل اإلتصـال    -وملحقها اإلجراءات ومجع األدلة 
 العامل كأنه قرية صغرية. ، فأصبح (118)عن طريق الشبكة املعلوماتية 

 المطلب الثاني: أثر سرعة االجراءات بالنسبة للمجتمع

من األهـداف الرئيســـــــــــــــة اليت حيرص عليهـا اجملتمع هو احلفـاظ على األمن فـيه، واجلرميـة عـندمـا ترتكـب فهي 
كـاب هـذا ختـل  ـذا األمن، وابلـتايل فال ـبد من اصــــــــــــــالح اخلـلل، و إعـادة الطمـأنيـنة عن طريق العقـاب على إرت

الفعـل وحتقيق الغـايـة من تنفيـذه، فـالعقوبـة هي مبثـابـة رد الفعـل اإلجتمـاعي على اجلرميـة اليت إرتكبـت، وأتيت هنـا  
سرعة اإلجراءات اجلزائية لتكون ضمن الوسائل اليت تطمئن الرأي العام، فاملصلحة العامة تتمثل بسرعة اإلنتهاء 

 .(119)من احملاكمة، و إيقاع العقاب املناسب 
ــكل كبري يف جناح العقوبة يف حتقيق  ــاهم بشـــــــــــ ــرعة اإلجراءات وإهناء احملاكمة خالل مدة معقولة تســـــــــــ فســـــــــــ

، لكن دون اإلخالل ابألســـس اليت يقوم عليها النظام القانوين، إذ أن جســـامة اجلرمية توحي دن (120)أغراضـــها 
جلرمية من مالبســات، وبســبب اخلشــية  العقوبة املقابلة هلا ســوف تكون خطرية. وللرغبة يف حتقيق كل ما حييط اب

من الوقوع يف اخلطــأ تطول اإلجراءات كمــا يف اجلرائم اليت تكون عقوبتهــا اإلعــدام أو الســــــــــــــجن مــدى احليــاة،  
ـصــــود بطول اإلجراءات هنا الضـــــماانت اليت يوفرها املشـــــرع وصـــــوال  للحكم اجلزائي العادل، وليس التماهل   واملق

ــراع يف اإلجراءات حىت يف اجلرائم اخلطرية يُعـد مقبوال   والتـباطؤ يف إختـاذ اإلجراءات وســــــــــــــ  ، (121)رعتهـا، ـفاإلســــــــــــ

 
وترمجت األسباب املوجبة هلذا القانون دواعي تشريعه   .تشكيلها"  اتريخ  من  أسبوعني  خالل  أعماهلا  لتسيري  الداخلي  النظام  ووضع  القانون

 . ..".اإلرهابية داعش عصاابت ضد املقدسة  احلرب يف حياهتم ضحوا  الذين املعركة ارس شهداء معامالت واجناز اإلسراع ابلقول "بغية
 .240ص ،سابق مصدر ،حسني فال ميثم -116
  2011-11-14  بتاريخ  ( 4217)  العدد  رقم  العراقية  واملنشور يف جريدة الوقائع  2011  لسنة  (30)  رقم  النزاهة  هيئة   جاء بقانون  -117

  املستلزمات   توفري  رئيسها  وعلى   ،األدلة  ومجع  والتحقيق  التحري  وآالت  وأجهزة  العلمي  التقدم  وسائل  إستخدام  "للهيئة  -:منه  (12)  املادة
 .مرتكبيها" مالحقة  أو منعها أو الفساد جرائم عن الكشف ميدان يف إستخدامها ومتطلبات
 . األدلة(  ومجع  اإلجراءات  )قواعد  2005( لسنة  10)امللغاة( رقم )  العليا  العراقية  اجلنائية   احملكمة  قانون  من(  57)  املادة  نصت  -118

 . "احملكمة  أمر  وحسب  الفضائيات  أو  الفيديو  بضمنه  اإلعالم  وسائل  عرب  اجلناايت  حمكمة  إىل  مباشرة  األدلة  تقدمي  جيوز  : تقدمي األدلة اثنيا  "
  القواعد   هذه  من(  60)  املادة  عليها  نصت  كما   أو  مباشرة  الشهادة  تعطى  :أوال    الشهود  شهادة "  على  القواعد  هذه  من(  60)   املادة  نصت  كما
 من   وبغريها  أو شبكة املعلومات   املرئية  ابلوسائل  أو   ابلتلفون  الشهود   شهادة  أداء  احملكمة  تقبل(  59)  املادة  من(  رابعا  )  الفقرة   تطبيق  وعند

 ..."،.الوسائل
جملة احملقق احللي للعلوم   ،ضوابط حماكمة رئيس اجلمهورية أمام احملكمة االحتادية العليا  ، د. حممد علي سامل ومينا ستار احلسيين  -119

 .81ص ،2009 ،السنة اخلامسة ،العدد االول ،القانونية والسياسية
 .193ص ،مصدر سابق ،غالي حممد .د -120
 .63ص ،سابق مصدر ،سامل  عمر. د -121
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 28:  العدد

 
ـصـــوصــــا  بعد تطور الظاهرة اإلجرامية، واليت نتج عنها زايدة كبرية يف عدد القضــــااي املعروضــــة أمام القضــــاء سا   خ

 .(122)شكل عبئا  على كاهل احملاكم، وأصبح البطء يف اإلجراءات مشكلة تعاين منها كثري من دول العامل 
ــلحـة اجملتمع تكمن يف التعجـيل إبنزال العقـاب يف من يعـبث صــــــــــــ ــتقراره، فكلمـا كـان أنزال    إنه م دمـنه وإســــــــــــ

ــريـعا  وأقرب زمـنا  إىل زمن إرتكـاب اجلرمـية كلمـا كـاـنت الـفاـئدة املرجوة منهـا أكثر ـفاعلـية، ألن   العقوـبة ابجلـاين ســــــــــــ
ذلك يساعد يف متكني ابقي األفراد يف أن يوازنوا بني فعل اجلرمية وإيالم العقوبة، لذلك ينبغي عدم إطالة الوقت 

 .(123)ل يف الدعاوى اجلزائية مع مراعاة خمتلف الضماانت الدستورية والقانونية والقضائية للمتهم الالزم للفص
ـصــول على األدلة، وابلتايل الوصـــول إىل احلقيقة، وحتقيق   ــاعد يف احل كما أن ســـرعة اإلجراءات وكما مر تسـ

ــلحة يف  صــــــــــ ــمن أن من ينتهك احلكم العادل الذي يطمئن أطراف الدعوى واجملتمع حتديدا  الذي له م أن يضــــــــــ
القانون يعامل وحياكم طبقا  للقانون، وسا الشك فيه أن سرعة اإلجراءات من شأهنا تدعيم املصلحة اإلجتماعية  

 .(124)بتطبيق العقوابت املنصوص عليها قانوان  يف حالة أدانة اجلاين 
ـصــــــل بني حدوث اجلرمية و  توقيع العقاب، ففرس هيبة  إنه الرأي العام يتأثر بشـــــــكل مباشـــــــر ابلزمن الذي يف

ــاس  ــعور واإلحســ القانون عن طريق تطبيقه يعزز الثقة ابلقانون، ولكن كلما طالت اإلجراءات وتباطأت زاد الشــ
دن العقاب لن يقع، فالرأي العام ال يهتم ابلعقوبة قدر اهتمامه ابجلرمية، ومع مرور الوقت ســـــــينســـــــى الناس أن 

ــيطبق، وتظل اجلرمية قا ئمة يف أذهاهنم، ويتزايد لديهم األحســــــــاس دن اجلرم قد مر دون عقاب، هناك عقااب  ســــــ
ــه ابلثقة واألمن، سا يولد رد فعل إجتماعي متمثال  ابلتشــــجيع على  ــاســ والشــــك أن ذلك خيلع من اجملتمع إحســ

ل بني  اإلنتقام الفردي، والتمادي يف إرتكاب اجلرائم، وهنا أتيت ســــرعة اإلجراءات اجلزائية لتضــــيق الوقت الفاصــــ 
 .(125)اجلرمية والعقاب 

إذن فســــــــــــرعة اإلجراءات تبعد الرأي العام عن هواجس الشــــــــــــك والريبة يف تطبيق القانون، ويعيد ثقتهم يف 
مرفق العدل عن طريق تضــييق الوقت الفاصــل بني وقوع اجلرمية والعقاب عليها، كما أن اجلاين هو أحد أعضــاء  

صـــــــــــــلحة يف إعادته  صـــــــــــــلحة اجملتمع من  اجملتمع، وابلتايل هناك م مواطنا  صـــــــــــــاحلا  إليه يف أقرب وقت سكن، فم
صــــــــــــلحة املتهم، ولتحقيق ســــــــــــرعة دجمه ابجملتمع البد من تيســــــــــــري اإلجراءات، أما اإلخالل حقه يف ســــــــــــرعة   م

ـصـــــــــلحة اجملتمع يف حســــــــــن ســــــــــري العدالة اجلنائية   ، وابلتايل فأن اجلزاء الســــــــــريع يعيد (126)اإلجراءات خيالف م
 نينة اليت أختلت بسبب إرتكاب اجلرمية خصوصا  إذا كانت شديدة اجلسامة.للمجتمع الطمأ
 الخاتمة

 دراســــة - اجلزائية العقوابت تنفيذ ســــرعة على  وأثرها االجرائية  القواعد) موضــــوع دراســــة من  إنتهينا أن  بعد
 ومقرتحات  إســــــــتنتاجات من  إليه  توصــــــــلنا ما  أهم  تتضــــــــمن  خبامتة نوجزها أن   الضــــــــروري من  أصــــــــبح (  -  مقارنة
 :وكاآليت

 
 .10ص ،مصدر سابق ، جديدي طالل -122
 ،اإلسكندرية  ،احلديث  اجلامعي  املكتب  ،األول  اجلزء  ، أمين  منظور   من  اجلرمية  مكافحة  يف  التشريع   دور  ،يعيش  حيىي  حممد  عوس .  د  -123
 .69ص ،2006

 .261ص ،سابق مصدر ،قوراري حممد فتحية. د -124
 .61ص ،مصدر سابق ،د. عمر سامل -125
 .100ص ،سابق مصدر ،(والثاين االول القسم)  االمريكي القانون يف سريعة حماكمة يف  املتهم حق ،غنام حممد غنام. د -126



 

 )دراسة مقارنة( اإلجراءات اجلزائية وأثرها ف سرعة تنفيذ العقوبة  
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 أواًل: اإلستنتاجات 

 احلكم اكتســـــاب  تســـــبق اليت املراحل يف  للمتهم  ضـــــمانة يُعد  فاألول، التســـــرع عن خيتلف  الســـــرعة مبدأ إن  -1
  ضـــــمانة ومنها،  األســـــاســـــية  املتهم  حقوق حيرتم  املبدأ  فهذا. عليه  للمحكوم  كذلك  وبعدها  القطعية للدرجة
  األسـاسـية وخصـوصـا   املتهم  حلقوق  هدر ففيه ذلك  من النقيض على فهو التسـرع أما.  الدفاع وحق ،الرباءة
ـصــــــلحة بني  املوازنة إىل يهدف  الســـــــرعة  فمبدأ، منها  الردع يف العقوبة وغرس حقوقه مبراعاة عليه احملكوم م

 .اخلاص
 دســتوراي    مبدأ   العقوابت تنفيذ يف الســرعة مبدأ عد  على صــراحة  ينص مل  وإن   العراقي الدســتوري املشــرع إن  -2

  عناصـــــــــــر أهم أحد أن   وتعرفنا(،  عادلة  قانونية  حماكمة)  عبارة اىل( خامســـــــــــا/19)  املادة يف  أشـــــــــــار  إنه إال
  من الغاية  بتحقيق  الســـــرعة مبدأ أركان   أهم أحد  تعد واليت،  الســـــريعة احملاكمة  هي  العادلة  القانونية احملاكمة
 .واخلاص العام الردع وهو العقوبة

ــة إجتهت فقد  ونوعا    كما    اجلرائم  عدد  لزايدة  نتيجة -3 ــياســـــ  التقليدية العدالة  من  ابالنتقال  احلديثة  اجلنائية  الســـــ
ــائية العدالة اىل ــرع اليت  الرضــ ــي  إجراءات من تســ ــرعة  التقاضــ ــرعة على ينعكس مبا اإلجناز وســ  تنفيذ يف الســ

 غايتها. وحتقيق العقوبة
ــمـان   من  الـبد -4 ــتنفـاذ  وإنتهـاءا    التحري  من  أبتـداءا    اجلزائيـة  اـلدعوى  مراحـل  كـافـة  يف  املتهم  حقوق  ضــــــــــــ   ابســــــــــــ

  يتعارضــــــــان  وال العادلة  القانونية احملاكمة يف  الرئيســــــــية  املبادئ من  مها الدفاع وحقوق الرباءة  فمبدأ، العقوبة
 واجملتمع  اآلخرين الدعوى أطراف اىل  إضـافة  للمتهم حقو  فهي  عناصـرها أحد تُعد اليت السـريعة احملاكمة مع
 .سواء  حدٍ  على

ـصــب  النهائي للحكم وصـــوال    اإلجراءات  إختاذ يف  الســـرعة أن  الدراســـة خالل  من ثبت -5 ـصــلحة يف ت   املتهم  م
 .عام بشكل واجملتمع والضحية

 والردع اخلاص  ابلردع  املتمثلة  ألغراضـــــــــــها  العقوبة حتقيق يف  فاعال   أثرا   العقوابت تنفيذ يف الســـــــــــرعة  ملبدأ إن  -6
 .والعدالة العام

ــرعة أو  معقولة مدة خالل العقوبة تنفيذ  ابســـــتيفاء  وإنتهاءا    التحري من أبتداءا    اإلجراءات  إختاذ إنه  -7  يف  الســـ
  قسـوة معه  تسـاوى  ما  كثريا    اليت  الظلم صـور  من  صـورة هو العدالة يف البطء وأن  التسـرع هي  ليسـت اختاذها
 .ومرارة

 يف الســرعة مبدأ  تبين طريق عن  القضــااي عدد وتراكم اجلرائم عدد زايدة مشــكلة  اجلزائية  التشــريعات  عاجلت -8
 احملاكمات اصـــــــــول قانون   من(  د/134)  املادة ذلك  ضـــــــــمن ومن التنفيذ يف والســـــــــرعة  اجلزائية  اإلجراءات

ـصــــــل أن  القاضـــــــي على أوجبت اليت اجلزائية ،  ابلتعويض  طلب  فيها يقع مل اليت  املخالفات جرائم يف فورا    يف
  املـــادة  يف  اجلزائي  ابألمر  األخـــذ  وكـــذلـــك.  اجلنح   حمكمـــة  على  إبحـــالتهـــا  قرار  يتخـــذ  أن   دون   املـــال  برد  أو
  قــاعــة  يف  خمــالفــة  أو  جنحــة  ابرتكــاب  املتعلقــة(  أ/  159)  واملــادة،  احملــاكمــات  اصــــــــــــــول  قــانون   من(  205)

  للحرية  الســـــــالبة للعقوابت الفوري التنفيذ على  للنص  إضـــــــافة. اجللســـــــات جبرائم تســـــــمى ما وهي احملكمة
 .الغرامة وعقوبة
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 ثانيًا: المقترحات

 طريق  عن(  273-267)  املواد  يف  الواردة  ابلعقوابت  النظر  إعـــــادة  اىل  العراقي  املشــــــــــــــرع  من   مـــــل  -1
ـصـــــــورة أو إبخرى ومن   ،اإلرهابية  املنظمات  إنتشــــــــار ظل يف  احلال لواقع  مالءمتها لعدم ،تشــــــــديدها وإرتباطها ب

 .حيث أتثريها على سرعة التنفيذ
ـصــــــــوصـــــــــا   اجلزائية  احملاكمات  أصـــــــــول قانون   تضـــــــــمني   مل -2  مراحل من مرحلة  لكل الزمنية املدد  حتدد  ن

وتتم متابعة تطبيق هذه املدة من قبل اجلهات القضــائية املعنية   ،العقوبة تنفيذ  الســتيفاء  وصــوال   ،اجلزائية الدعوى
 .بعدم ثبوت تقصري يف حالة جتاوزها

  ابلســـــقوف املتعلقة  والتعليمات  ،(23/8/1987) يف( 669) رقم  املنحل  الثورة  قيادة جملس  قرار  إلغاء -3
ــادرة الزمنية ـصـ ــتنادا  ال ــنة( 4) رقم له  اســ   مالءمتها  لعدم احملاكماتق  اصــــول قانون  يف  تعديل  وأصــــدار1987  لســ
ـــبة  زادت  أن   بعـد،  الراهـنة  املرحـلة  يف  القـانوين  للواقع  هـذه  صــــــــــــــدور  بـتاريخ   علـيه  هو  عمـا  ونوعـا    كمـا    اجلرائم  نســــــــــــ

 .التعليمات
ـصـــص  القضــــاء  بنظام العمل -4 ـصـــة  احملاكم  بنظام  والعمل  ،املتخ ـصـــ عن طريق تشــــكيل حماكم ختتص    املتخ

 تنفيذ  ســــــــرعة على يؤثر مبا  القضــــــــااي  حســــــــم  ســــــــرعة يف  الفاعل  دورها لثبوت -كمحاكم النشــــــــر-جبرائم معينة 
 املعروضــــــة  للقضــــــااي  القضــــــاة  قبل من  الوقائع وصــــــف وتكييف  أخطاء  إرتكاب  وقلة ،الدقة إىل  إضــــــافة ،العقوبة
 .عليهم

 المصادر

  العربية المصادر

  القانونية الكتب أواًل:
العربيـة،    النهضـــــــــــــــة  دار،  1ط  ،1ج،  اجلنـائيـة  اإلجراءات  قـانون   شــــــــــــــرح،  طنطـاوي  حـامـد  إبراهيم.د -1

 بدون سنة طبع.القاهرة، 
 دار( مقارنة  دراسـة)  اجلنائية احملاكمة مرحلة يف  للمتهم  الدسـتورية  الضـماانت، البدري حامد أمحد.د -2
 .2002، القاهرة، العربية النهضة
 .2006 القاهرة، ،الشروق دار، الدستوري اجلنائي القانون ، سرور فتحي أمحد.د -3
، العربية  النهضــة  دار، 1ط،  اجلنائية العقوبة توقيع  قضــائية،  الســالم عبد الدســوقي أمحد  انوســنس.د -4
 .2005، القاهرة
 دار، 1ط(، مقارنة دراســــة) األحداث رعاية قانون  يف  اجلنائية  الســــياســــة،  اللطيف عبد  منذر براء.د -5
 .2009، عمان ، والتوزيع للنشر احلامد
ــرح،  اللطيف  عبد  كمال  منذر براء.د -6 ــول قانون   شـــ ــر احلامد  دار، 1ط، اجلزائية  احملاكمات  أصـــ   للنشـــ

 .2009،  األردن  -والتوزيع،عمان 
 .1977 اإلسكندرية، ،املعارف منشأة، وحتليال   أتصيال   اجلنائية  االجراءات،  نام رمسيس.د -7
 .1971،املعارف منشأة، اجلنائي للقانون  العامة النظرية،  نام رمسيس.د -8
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ـصـــــــــري التشــــــــــريع يف  اجلنائية  اإلجراءات  مبادئ، عبيد رتوف.د -9 ، العريب  الفكر دار، طبعة  بدون ،  امل
  .2006، القاهرة
ــردار -10 ــماانت،  عزيز علي ســــ ــة)  للمتهم العادلة احملاكمة  ضــــ ــريعة  مقارنة  دراســــ  دار(، االســــــالمية  ابلشــــ
 .2010 القاهرة، ،القانونية الكتب
  األردن،  -عمان  ،والتوزيع للنشــــــــــر احلامد  دار، 1ط، عليه  اجملين حقوق،  العجرمي مجيل ســــــــــعيد.د -11
2012. 
ــريف.د -12 ــيد شــــــ ــرعة يف  احلق، كامل  ســــــ ــة  دار ،1ط،  اجلنائية  اإلجراءات  ســــــ   القاهرة، ،العربية  النهضــــــ
2005. 
 احملاكمات  أصـول قانون   مالئمة مدى،  اجلنائي  القانون   يف أحاث، األسـدي اجلابر هللا عبد  ضـياء.د -13
 .2014، بريوت، واألدبية احلقوقية زين مكتبة، االنسان  حلقوق الدولية للمعايري  العراقي اجلزائية
، االوىل  الطبعة،  اجلنائية الدعوى  حتريك يف  اجلرمية من  املضــــــرور حق،  الرشــــــيدي أمحد الســــــيد  طه.د -14

 .2010 القاهرة،  ،العريب الفكر  دار
  املدة  القـصرية  للحرية  السـالبة  لعقوابتا، اجلواد عبد أمني  أشـرف و  اجلواد عبد علي عبادي  عادل.د -15
 .2006، والتوزيع للنشر العاملية  الدار، 1ط، وبدائلها
ــلطة  املتهم أعرتاف، املازمي الرحيم عبد  الرزاق عبد.د -16 ــات،  تقديره يف احملكمة  وســ   دار ،  قانونية دراســ

 .2011، ديب شرطة أكادميية نشر
 الفقه يف احملاكمة  قبل ما مرحلة،  اجلنائية  اإلجراءات يف االنســان  حقوق،  حمســن حممد  العزيز عبد.د -17

 .2012، القانونية الوفاء مكتبة، االوىل الطبعة(، مقارنة دراسة) الوضعي  والقانون  االسالمي
ــر  احلـامـد  دار،  1ط  اجلنـائيـة  االجراءات  قـانون   يف  عليـه  اجمل   حق،  احلكيم  حممـد  هللا  عبـد.د -18   للنشــــــــــــ
 .2012  األردن، –عمان  ،والتوزيع
 .1997،القاهرة، العربية النهضة دار، اجلنائية  اإلجراءات تيسري  و، سامل عمر.د -19
ــة  يف  املتهم  حق،  احلــــديثي  فخري  عمر.د -20 ــاكمــ ــة  حمــ ــة  دار،  3ط،  معقولــ ــافــ ــان   ،الثقــ  األردن،  -عمــ
2010. 
 املكتب، األول اجلزء، أمين  منظور من  اجلرمية  مكافحة يف التشــــريع دور، يعيش حيىي حممد عوس.د -21
 .2006، اإلسكندرية، احلديث اجلامعي
، 1ط(، والثاين االول القســـم) االمريكي القانون  يف ســـريعة حماكمة يف  املتهم حق، غنام  حممد غنام.د  -22

 .1993، القاهرة، العربية النهضة  دار
 .2002، عمان ، املقارن  والقضاء والقانون  الفقه يف معمقة جنائية دراسات، السعيد كامل.د -23
 حممود دار، العادلة  اجلنائية واحملاكمة القضـــــــــــائي  االقتناع  أتســـــــــــيس، اجلوهري  الواحد عبد  كمال.د -24
 .1999  األردن، -عمان ،والتوزيع للنشر

 .2009، 1ط، اجلزائية  اإلجراءات يف السرعة حق، العجيلي هامل لفته -25
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ــيد حممد.د -26 ــاركة  القانوين  األطار،  اجلاف رشـــــــــ ، 1ط، الدولية  اجلنائية  اإلجراءات يف عليه اجمل  ملشـــــــــ
 .2015 بريوت، -لبنان  ،احلقوقية احلليب منشورات
ــة  دار،  اجلنــائيــة  الــدعوى  يف  عليــه  اجمل   مفهوم،  العــال  عبــد  اللطيف  عبــد  حممــد.د -27 ،  العربيــة   النهضـــــــــــــ
 .2006، القاهرة
 التعاون  ودعم  اجلنائي القانون  تطوير واجتاهات  املعاصـرة  اجلنائية السـياسـة،  فرج عبداللطيف حممد.د -28
 .2013،  طبع مكان  أو طبعة بدون ، الدويل

 والدســـــــــــتور الدولية  املواثيق ضـــــــــــوء يف  اجلناايت  حمكمة أمام احملاكمة اصـــــــــــول، درويش  فهيم حممد  -29
 .2007، القاهرة، العربية النهضة دار،  1ط، والقانون 
 .2008، القاهرة، والدويل الوطين الصعيدين على اجلرمية ضحااي تعويض، حسن حممود نبيل.د -30
 اجلامعية واالطاريح  الرسائل  اثنياً:

  كلية،  ماجســـــــــــتري  رســـــــــــالة،  اجلزائري التشـــــــــــريع يف اجلزائية  اإلجراءات يف  الســـــــــــرعة، طالل جديدي -1
 .2012، اجلزائر جامعة -احلقوق
 احلقوق  كلية،  دكتوراه أطروحة، احملاكمة مرحلة يف  للمتهم  الدســـــــــتورية  الضـــــــــماانت، بوحلية  شـــــــــهرية -2
 .2016، بسكرة خيضر حممد جامعة -السياسية والعلوم
  إىل مقدمة  دكتوراه أطروحة(،  مقارنة  دراســـــــة) املتهم  إســـــــتجواب،  الســـــــعدون   اهلادي عبد  اجمليد عبد -3
 .1992، بغداد جامعة -القانون  كلية
 العلوم يف ماجســــــتري  رســــــالة، الســــــعودي  النظام يف  الســــــريعة احملاكمة مبدأ، الدويش  بندر  بن جدما -4

 اململكة العربية الســـــــــعودية،  -الرايس ،األمنية للعلوم العربية  انيف جامعة -العليا الدراســـــــــات  كلية،  االجتماعية
2010. 
  أيب جامعة،  الســـياســـية  والعلوم احلقوق  كلية،  دكتوراه أطروحة،  عادلة حماكمة يف  احلق، حممد مرزوق -5
 .2016، تلمسان  بلقايد  -بكر

  كلية  اىل مقدمة  ماجســـــــتري  رســـــــالة، اجلزائية الدعوى  إجراءات يف  الســـــــرعة حق،  حســـــــني فال  ميثم -6
 .2011، املستنصرية اجلامعة – القانون 
ــليمان  وعدي -7 ــرعّية،  علي  سـ ــتثنائية الظروف  يف  اإلجرائّية  الشـ ــة)  اإلسـ  دكتوراه أطروحة(، مقارنة  دراسـ
 .2007، بغداد جامعة -القانون  كلية  اىل مقدمة

  القانونية املالت اثلثاً:
  التحقيق  مرحلة  يف  االجرائية املدد، احلسـيين علي حممد علي وعمار  اجلبوري شـكطي  صـال سـعد.د -1

 .(18) السنة(، 57)  العدد(،  16) اجمللد، للحقوق الرافدين جملة،  االبتدائي
 جملة، -7-  طالب أيب  بن  علي  لألمام  القانوين  الفكر يف الســــجني حقوق،  عمران   ســــعد  علي.د -2
 السادس. العلمي املؤمتر بوقائع اخلاص العدد، اجلامعة االسالمية الكلية
ــان  جـامـعة،  احلقيـقة  جمـلة،  معقوـلة فرتة  خالل  احملـاكمـة إهنـاء  يف  احلق،  حممـد  غالي.د -3  الـعدد،  تلمســــــــــــ

(37  ،)2016. 
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 جملة(،  والثالث  الثاين  القسم)  االمريكي القانون   يف  سريعة  حماكمة يف  املتهم  حق،  غنام حممد  غنام.د -4
 .عشرة السادسة السنة،  والرابع الثالث العدد، الكويتية احلقوق
  النظــامني  يف  مقــارنــة  دراســـــــــــــــة:  معقولــة  مــدة  خالل  حمــاكمــة  يف  املتهم  حق،  قوراري  حممــد  فتحيــة.د -5

 .الثالثون  السنة، الثالث العدد، الكويتية احلقوق جملة، والالتيين  االجنلوأمريكي
 االحتادية احملكمة  أمام  اجلمهورية رئيس حماكمة ضــــــوابط، احلســــــيين ســــــتار  ومينا ســــــامل علي حممد.د -6
،  اخلامســة  الســنة، االول العدد كلية القانون،  -جامعة اببل  ،والســياســية  القانونية للعلوم  احللي احملقق  جملة، العليا

2009. 
ــيـة  الفوريـة  احملـاكمـات،  بـك  فتحي  حممـد -7  القـانون   جملـة،  اجللســـــــــــــــة  يف  عليـه  اجمل   القـاضــــــــــــــي  ونفســــــــــــ

 .1941، عشرة احلادية السنة، االول العدد، واالقتصاد
ـصــيةال  من منوذج  اجلنائية  القضـــااي يف النفســـي  الفحص، فتحي  حممد.د -8  القانون  جملة،  الســـيكوابئية  شـــخ

 .والعشرون  السادسة السنة، والثاين االول العدد، واالقتصاد
 العراقية القوانني رابعا:

 .2005 لعام  العراقي الدستور -1
 .1987 لسنة( 669) رقم( املنحل) الثورة قيادة  جملس قرار -2
 .املعدل1969 ( لسنة111) رقم العقوابت قانون  -3
 املعدل.1971( لسنة 23) رقم اجلزائية احملاكمات اصول قانون  -4
 .1983 لسنة( 76) رقم  العراقي األحداث رعاية قانون  -5
 .2005 لسنة( 10) رقم( امللغاة) العليا العراقية اجلنائية احملكمة قانون  -6
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 وانعكاساتها على الواقع الفندقي في مدينة كربالء المقدسةلسياحة الدينية ا

The Religious Tourism and its reflections on the Hotels in 
Kerbala 

 (1)زينب عبد الرضا الموسويم.م 

Assist. Lect. Zainab Abdul-Ridha AL-Mosawi 

 الملخص

ـصــــادية وحضـــــارية وذات   مباشـــــر على احلركة الســـــياحية وخاصـــــة على   أتثريتعد الســـــياحة الدينية ظاهرة اقت
القطاع الفندقي يف مدينة كربالء، فقد ســامهت الســياحة الدينية يف زايدة عدد الفنادق يف الســنوات الســابقة سا  
ادى اىل تداخله يف العناصـر كافة من خالل االرتباطات االمامية و اخللفية نتيجة توسـع القطاع الفندقي وتوسـع 

وخدمات الطعام والشـراب والنقل سا ينتج زايدة يف الدخل القومي وتوفري فرص عمل وتقليل   انفاقه على السـلع
البطالة وينعكس على تنشـيط احلركة السـياحية يف مدينة كربالء، وتوفر الظروف الذاتية واملوضـوعية بظالهلا على 

ع الفنادق توســـــعا حضـــــراي وثقافيا  انتج قطا ق القطاعات كافة مبا فيها القطاع الفندقي الذي ميكن االعتماد عليه
 ساهم يف تكوين صورة ذهنية لدى السائح ملدينة كربالء.

Abstract 
Religious tourism is an economic and cultural phenomenon and has a direct 

impact on the tourist movement, especially on the hotel sector in the city of 
Karbala. Religious tourism has contributed to an increase in the number of 
hotels in previous years, which led to its interference in all elements through 
front and back links as a result of the expansion of the hotel sector and the 
expansion of its spending On goods, food, drink, and transportation services, 
which results in an increase in national income, the provision of job 

 
 كلية العلوم اإلسالمية.  /--جامعة أهل البيت -1
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opportunities, and the reduction of unemployment, which is reflected in the 
activation of the tourist movement in the city of Karbala, and the availability of 
subjective and objective conditions that overshadow all sectors, including the 
hotel sector that can be relied upon. In creating a mental image of the tourist for 
the city of Karbala. 

 المقدمة

ـصـــــادية املهمة يفاتعد الســــــياحة الدينية من املوارد    العراق بشــــــكل عام، وتتجســــــد هذه األمهية بشــــــكل  القت
لدينية تؤدي إىل منو الدخل القومي وذلك اذا اخاص يف مدينة كربالء املقدســــــــة. كما هو معلوم ابن الســــــــياحة 

وختفف العجز يف ميزان املدفوعات من خالل دخول العمالت االجنبية اليت تســـاهم يف   ســـليماســـتغلت بشـــكل  
ملعاشـي للسـكان ااملسـتوى   ورفعمسـامهتها يف إجياد فرص عمل جديدة  نفضـال ع  نيةالديعمار السـياحة  إإعادة  
ـصـــادية وحضــــارية تعرب عن حاجات كما   تســــاهم يف حتســــني الدخل وتقليل نســــبة البطالة. والســــياحة ظاهرة اقت

يف معاجلة  إنسانية حتقق التواصل بني شعوب األرس وثقافاهتا، وهي يف الوقت نفسه متثل موردا  اقتصاداي  يسهم  
الكثري من املشـــــــاكل وأوهلا البطالة، ومن املتعارف علية أنه ال ســـــــياحة بدون فنادق إذ يربز الدور األهم للقطاع  
ــغيل، ويف مدينة كربالء  ــرية وخلق فرص العمل والتشـــــــــ ــتيعاب املوارد البشـــــــــ الفندقي مبؤهالته الذاتية كوعاء الســـــــــ

ــوعية ب ــة ألقت الظروف الذاتية واملوضــــــ ا على القطاعات كافة مبا فيها القطاع الفندقي الذي ميكن الهلظاملقدســــــ
ــهم    دقياالعتماد عليه يف حتديد دور القطاع الفن ــارية أو ثقافية تســ وهذا ما جيعل الفنادق تعرب عن مظاهر حضــ
صــورة الذهنية لدى الســائح  صــادية هلا أمهيتها على مســتوى اإل اويف تكوين ال نفاق أو التشــغيل  هي وحدات اقت

ــا" للزايرة الدينية يقدم اليها ماليني الزائر  دوتع صــــــــــــــدا" رئيســــــــــــ من داخل العراق وخارجه لذا  ينمدينة كربالء مق
ــيا للســــــياحة الدينية يف العراق وميكن االســــــتدالل على ذلك من خالل بعض مؤشــــــرات  ــاســــ ـصـــــبح مرتكزا اســــ ت

 الفنادق يف كربالء.
 مشكلة البحث : اوالً 

العاملي ملا حتتويه من مراقد احمللي و  اكز الدينية املهمة على املســــــــــــــتوىتعد حمافظة كربالء املقدســــــــــــــة من املر 
ــا قبلـــة للكثري من الزائرين من خمتلف دول العـــامل ســـا ولـــد معـــه   الضــــــــــــــغوط   جمموعـــة منومزارات دينيـــة جعلتهـ

ار خذ االعتبدوالتحدايت على مســتوى احملافظة يســتدعى معه تنظيم هذه الســياحة وفق تطوير القطاع الفندقي 
وهذا يؤدي يف تســــــــــهيل تقدمي   ،القدرة واالمكانية احملافظة لرفع مســــــــــتوى القطاع الفندقي للموصــــــــــفات العاملية

 اخلدمات السياحية للوافدين وهناك عدة تساتالت عن املوضوع منها:
 االفتقار اىل وجود رتية ختطيط للقطاع الفندقي يف حمافظة كربالء املقدسة

 دعم القطاع الفندقيلللسياحة الدينية يف كربالء املقدسة دور اجيايب لهل 
 فرضية البحث : ثانياً 

ــية البحث مبا   ــية إجابة مبدئية ملشــــكلة البحث، وهنا ميكن أن نوجز فرضــ ــياح تعد الفرضــ الدينية    ةأييت: للســ
كل خاص يف مدينة دور اجيايب ينعكس بشــكل مباشــر على اقتصــاد احملافظة وبشــكل عام والقطاع الفندقي بشــ 

 كربالء املقدسة من خالل ما ينفقه السائح طيلة مدة إقامته.
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 اهمية البحث : ثالثا  

ــياحة الدينية يف حمافظة كربالء املقدســـة   متكن امهية البحث يف تســـليط على حتديد وتشـــخيص مقومات السـ
أفضل واالستفادة من موارد   وكيفية تطوير القطاع الفندقي من اجل النهوس بواقع هذه السياحة  و املستوايت

هذه الســياحة لتطوير احملافظة كما ان البحث يعد حماولة جذب اهتمام املســؤولني يف احملافظة وضــرورة االهتمام 
 بشكل اكرب بقطاع السياحة الدينية والقطاع الفندقي يف كربالء املقدسة.

 اهداف البحث:  : رابعاً 

 يركز البحث على حتقيق االهداف االتية:
ــكـالـيات والتحـدايت اليت تعيق تطوير وتنيمـة القطـاع الفـندقي يف حتـديـ  .1 د وتشــــــــــــــخيص اهم االشــــــــــــ

 كربالء املقدسة
ــرتاتيجي ملعاجلة االشـــــــــكاليات والتحدايت اليت تعاين منها حمافظة كربالء  .2 حتديد رتية ختطيط اســـــــ

 املقدسة ابلسياحة الدينية والقطاع الفندقي وتطوير وتنمية املوارد لتحقيق ذلك.
ــع  .3 ــوال  إىل وضــــــــــ ــياحة الدينية يف املدينة وصــــــــــ ــاكالت اليت تواجه الســــــــــ لول  احلالتعرف على املشــــــــــ

 .واملقرتحات اليت تسهم يف تطويرها مستقبال  
 السياحة الدينية ومفاهيمها واهميتها في التنمية: المبحث االول

 مقدمة: 

ــان على االرسق حيث كان  ــتقر االنســ ــياحة منذ زمن بعيد، بعد ان اســ ــأت الســ واليزال يف حركة دائمة   نشــ
من الســــــــفر والتنقل لتأمني احتياجاته اليومية، وحتقيق رغباته من املتعة والراحة، متطلعا  اىل العلم واملعرفة. ومبرور 
ـصـــــــــطلح خاص  ا هو الســــــــــياحة اليت مل تلبث ان  الزمن تطور جزء من حركة التنقل والســــــــــفر هذه لتســــــــــتقل مب

ــر املهمة يف التوا ــبحت من العناصــ ــناعات اليت هلا ابع كبري يف التنمية  اصــ ـصـ ــري، ومن ال ــل االجتماعي واألســ صــ
ـصـــادية واالجتماعيةق بل اصــــبحت رســــالة حضــــارية تتيح التواصــــل بني ثقافات الشــــعوب واألمم واالّطالع  االقت
ــناعة على املســــــــــتوى العاملي يف بعض   ــياحة من األمهية مكانة أصــــــــــبحت فيها أكثر صــــــــ عليها.وقد بلغت الســــــــ

كوهنا متثل دورا  مهما  يف حتقيق الرفاهية، واملتعة، واالزدهارق وهلا ابعاد كبرية يف حياة األمم والشـــــــعوب، البلدان،  
 سياسيا  واقتصاداي  واجتماعيا ق هذا وقد اخذت تتبلور مبرور الزمن اذ صار هلا تعريفات كثرية نذكر امهها:

 المفهوم اللغوي واالصطالحي:  وفقالسياحة  : اوالً 

 السياحة لغةًّ:  -1
: ســـــيح:  يتلفظة الســـــياحة يف اللغة: مشـــــتقة من لفظة الســـــيح اليت جاء معناها اللغوي على التســـــلســـــل اآل

الســـــــــيح: املاء الظاهر اجلاري على وجه األرس. ويف التهذيب: املاء الظاهر على وجه االرس، ومجعه ســـــــــيوح.  
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ياحة: الذهاب يف االرس للعبادة والرتهًّب. وقد سـاح يسـيح سـيحا  وسـيحاان ، اذا جرى على وجه األرس. والسـ 

 .(2)وساح يف االرس، يسيح سياحة، وسيوحا ، وسيحا ، أّي ذهب
 السياحة اصطالحاً:  -2

الســياحة يف املع  االصــطالحي تعين: التجوال يف البالد للتنزه أو التفرج، أو غري ذلكق حيث كانت تطلق  
ــوفني الذين ال ـصـ ــا  على بعض الزّهاد واملت ــيحون يف االرس تفرغا  للعبادة، فهو ايضــ ذين كانوا يرتكون دايرهم ويســ

 .(3)سائح، مجع سياح وسائحون، والعامة تقول سواح 
 السياحة ف اللغات االجنبية:  -3

ـــياحـة يف اللغـات االجنبـية، فمعظمهـا ـمأخوذ من الالتينـية، ويعرب عنهـا بلفظـة   (، (Tourismأمـا لفظـة الســــــــــــ
(، أي يدور او يتجول،  (Totourوهي لفظة مســـــتحدثة يف هذه اللغات، وهي يف االنكليزية مشـــــتقة من كلمة 

(، الذي يؤدي املع  نفســـه Tournuk(، وكالمها مأخوذ من اللفا الالتيين )Tournerاما يف الفرنســـية فهي )
(4). 

 ثانيًا: السياحة الدينية واهميتها في التنمية السياحية، االقتصادية، واالجتماعية: 

من اهم الدوافع اليت تعمل على ســفر االنســان، واالنتقال من مكان اىل آخر، من    ا  يعد الدافع الديين واحد
ت هللا احلرامق وســـــــــــوف نتطًّرق اىل الســـــــــــياحة الدينية آجل زايرة األماكن ذات القدســـــــــــية الدينية، مثل: حج بي
 وأمهيتها السياحية واالقتصادية واالجتماعية وذلك كااليت:

 السياحة الدينية:  -1
تعدًّدت آراء الباحثني يف تعريف )الســــــــياحة الدينية(، فمنهم من يرى أهنا: النشــــــــاط الســــــــياحي الذي يقوم 

اقاماهتم اىل مناطق أخرى، وذلك  دف القيام بزايرات ورحالت دينية، وأداء على انتقال السائحني من أماكن  
 .(5)مناسك دينية معينة، سواء أكانت داخلية أم خارجية، وملدة معينة من الوقت

)الســــــــــياحة الدينية( هي احد أمناط الســــــــــياحة التقليدية اليت ترتكز على الدافع الروحي،   نه إويقول اخرون:  
ــتجابة للمع ــمن مزجيا  واالســــ ــياحة روحية، تتضــــ تقدات والتعاليم الدينية، وليس ملؤثرات أو دوافع أخرى، فهي ســــ

 .(6)منفردا  من التأمل الديين، والرتاثي، والرتفيهي 

 
الفضل  -2 ابو  منظور  ابن  ابن مكرم،  بن مكرم،  الدين  العرب، ط  ،مجال  العريب6، ج3لسان  الرتاث  احياء  دار  لبنان،   ، بريوت  ،، 
 . 452- 451م، ص1999
 .29م، ص2000، لبنان، بريوت ،، دار ومكتبة اهلالل 1السياحة عند العرب تراث وحضارة، ط ،حممد فريد عبد هللا -3
 .37م،ص2001جملة البحوث االقتصادية، اجمللد الثاين عشر، العددان االول والثاين،  ،حيىي النجار، دالة استثمار صناعة السياحة -4
 ،م2011  ،االردن  ،عمان  ،حممد شبيب اخلصاونة، زايد حممد املشاقبة، التنمية السياحية املستدامة، جليس الزمان للنشر والتوزيع   -5

 .  200ص
أثر عوامل النجاح احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة واملزيج التسويقي يف حتسني جودة منتج السياحة    ،بشرى شاكر عبد احلسني الشكري  -6
 . 117م، ص2011 ،كلية االدارة واالقتصاد، بغداد، العراق  ،جامعة الكوفة ،)غري منشورة( ،رسالة ماجستري ،الدينية



  

 وانعكاساهتا على الواقع الفندقي ف مدينة كربالء املقدسة لسياحة الدينية ا

103 

ــيـاحـة اـلدينيـة: هي انتقـال الفرد اىل األمـاكن اـلدينيـة املقـدســـــــــــــــة اليت يتفـاعـل معهـا  وهنـاك من يرى أن الســــــــــــ
ـصـــــر، والعراق يف النجف االنســــــان مبشــــــاعر روحانية، تري ح النفس البشــــــرية، وهذه األماكن كثرية على خارطة م

 .(7)االشرف، وكربالء املقدسة، والكاظمية يف بغداد
 أمهية السياحة الدينية ف التنمية السياحيًّة:  -2

يع عرفت التنمية يف برانمج األمم املتحدة دهنا، هي سلسلة االنتقاالت يف اطار شعب معني، ومن أجل مج
فئات الشـــــــــــعب، ابإليقاع األســـــــــــرع والكلفة األقل، من مرحلة أقل انســـــــــــانية اىل مرحلة أكثر انســـــــــــانية، آخذّة 

 .(8)ابالعتبار التضامن القائم بني مجيع فئات الشعب 
وخيتلف مفهوم التنمية من جمال اىل آخر، فيتخذ داللة اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو بيولوجية، أو  

ومن هنا، اصــبح مفهوم التنمية معقدا ، ومتشــابكا ، يصــعب تعريفة وحتديده بدقة. وعرّفت التنمية دهنا:  نفســية،  
"خمتلف الربامج اليت هتدف اىل حتقيق الزايدة املســـــتمرة واملتوازنة يف املوارد الســـــياحية، وتعميق وترشـــــيد االنتاجية 

عناصــر متصــلة ومتداخلة مع بعضــها بعضــا ، وتقوم يف القطاع الســياحي، وهي عملية مركبة متشــعبة، تضــم عدًّة 
ــر االنتاج  ــاري لعناصـــ ــتغالل االمثل من خالل اطار طبيعي حضـــ على حماولة علمية وتطبيقية للوصـــــول اىل االســـ
ــياحية املعتمدة على التقدم العلمي والتكنولوجي، وربط كل ذلك مع  ــياحي األولية، وللمرافق العامة الســــــــــ الســــــــــ

ات الطاقة املتجددة، وتنمية دوار الثروة البشــــــــــرية للقيام بدورها املرســــــــــوم يف برامج عناصــــــــــر البيئة، واســــــــــتخدام
 .(9)التنمية"
 أمهية السياحة الدينية ف التنمية االقتصادية:  -3

ـصـــــر على تطور   ـصـــــادي القومي، على اعتبار أن التقدم ال يقت للســــــياحة الدينية دور فاعل يف النشــــــاط االقت
ـصـــــــادية فحســــــــب ، بل يف تطوير القطاعات اخلدمية، تســــــــهم بدورها يف التقدم والرفاهية جلميع  القطاعات االقت

أفراد اجملتمعق وعليه: فتطور هذا املرفق احليوي واملهم يف القطاع الســياحي، وخصــوصــا  يف بالد املســلمني، حيث 
مصــدرا  جيدا  اضــافة   دعحتمل أمهية كبرية يف وضــع اخلطة االقتصــادية العامة، اذ ان توافر اخلدمات الناجتة منها ت

اىل املصـادر الرئيسـة األخرى كالصـناعة والزراعة، ولذلك نرى أن الدولة اذا ما أرادت أن تبلغ مسـتوى عاليا  من  
الرقّي والتقدًّم، البد أن ختصـص نسـبة كبرية من قوهتا العاملة واملوارد االنتاجية هلذا القطاع من السـياحة، ابعتبار  

 .(10)اعة حتتاج كغريها من الصناعات اىل اسس خاصة  ا، مثل:أن السياحة الدينية صن
 املواد االولية املتمثلة ابملواقع التارخيية واملواقع الدينية. -أ

 أسواق التصدير. -ب
 وسائل االنتاج مثل: اليد العاملة، املرافق العامة، القوانني، التشريعات، ومكاتب السفر. -ج

 
)غري ،طالب هادي طالب، مقومات اجلذب السياحي الديين يف حمافظة اببل واثرها يف تدفق حركة السياحة الدينية، رسالة ماجستري  -7

 .12م، ص2012 ،العراق ،بغداد ،ادارة السياحة والفنادق ،اجلامعة املستنصرية ،منشورة(
املستدا  -8 السياحة  وآفاق  السياحي  التخطيط  عبد هللا،  فريد  والتوزيع 1مة، طحممد  والنشر  للطباعة  املواسم  دار   ، لبنان  ،بريوت  ،، 
 .40م، ص2006
 .37م، ص2000 ،مصر ،القاهرة ،مطبعة عامل الكتب  ،1ط،التنمية السياحية املتواصلة ،امحد اجلالد -9

نشورة، املعهد العايل للتخطيط غري م  ،عماد عزيز مهدي، دور االستثمار يف السياحة الدينية منطقة الدراسة كربالء، رسالة ماجستري  -10
 .20م، ص2009 ،جامعة بغداد، العراق  ،احلضري واالقليمي
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 28:  العدد

 
ــهاما   وهلذا جند ان املعامل  ــهم اســـ ــة، واالاثر االســـــالمية، يف كثري من الدول تســـ االســـــالمية، والعتبات املقدســـ

صــــــــــــــادي هلا، وذلك لعالقة الســــــــــــــياحة مبيزان الدفوعات والدخل والعمالة، كما أن  فاعال  يف حتقيق التطور االقت
نظورة، آلن الربح ال يكون  املوارد الســياحية تنعش التجارة الدولية، فالواردات الســياحية تعد من الواردات غري امل

مليزانية الدوائر الســياحية، وامنا يعود للدولة، فالدوائر الســياحية تنفق الكثري من األموال من دون أن حتصــل على 
مردود مقابل انفاقهاق اذ يدخل الربح ضـمن الدخل القومي عن طريق الشـركة الناقلة، ووكيل السـفر، واألسـواق، 

 واملطاعم.
 ة الدينية ف التنمية االجتماعية:أمهية السياح  -4

تعـدًّ التنميـة االجتمـاعيـة جزءا  ال يتجزأ من التنميـة القوميـة، ذلـك أن التنميـة القوميـة هتتم ابجلـانـب املعنوي، 
ـصـــــــر الفاعل يف عملية التنمية اليت تبدأ به،  املتمثل بطبيعة االنســــــــان وتنمية قدراتهق حيث ان االنســــــــان هو العن

ــياحة الدينية، وتنتهي بتقدمي شا ـصــــــــورة عامة، وابلســـــــ ــياحية ب ر التنمية له يف املناطق اليت تزخر ابإلمكاانت الســـــــ
ــةق لذلك، جيب االهتمام  ذا القطاع احليوي واملهم يف العراق، وذلك وفق توجيه خمطط،   ــورة خاصــ ـصـ واالثرية ب

ـصــــحي، يف املناطق اليت ت ــتوى الثقايف وال ــياحة وبشـــــكل خيدم اجملتمع، من خالل رفع املســـ توافر فيها عوامل الســـ
، -:-الدينية ومقوماهتا املتمثلة بوجود االماكن الدينية واالســالمية املقدســة، واملراقد املطهرة لالئمة االطهار 

ــامراء وغريها. وتع هذه املراقد وجه العراق الســــياحيق  دكمدينة كربالء املقدســــة، والنجف االشــــرف، ومدينة ســ
ــاد ـصــ ــناعي،الزراعي واخلدمي، ختدم اجملتمعق وابلتايل، فالتطورات االقت ـصــ ــتوى القطاع ال ية واالجتماعية على مســـ

حيث تعطي أمهية لقطاع اخلدمات اليت يسـتفيد منها بصـورة مباشـرة أفراد اجملتمع كافة، وهي اخلدمات التعليمية  
ـــياحـة اـلدينـية( ـله   ــتوى الثـقايف هلم، فتنمـية )الســــــــــــ عي مهم يف حـياة ثر اجتمـاااليت تعمـل، ـبدورهـا على رفع املســــــــــــ

 .(11) الشعوب اليت يتوافر فيها هذا العامل اجلاذب للسياحة
وابعتبار أن الســــــــياحة الدينية تعطي فرصــــــــة للتعرف اىل عادات وتقاليد وثقافات الشــــــــعوب األخرى، فهي 

 :(12)تعمل على توطيد العالقات االنسانية، ومن أهم ما يرتتب على السياحة الدينية أهنا 
يعين تقارب الشـعوب االسـالمية   دة االحتكاك بني املؤمنني احلاجني أو الزائرين، ماتعمل على زاي .أ

 يف ما بينها.
 تعمل على زايدة التنافس بني الشعوب. .ب

وهكذا فأن للســـــــــياحة دورا  مهما  يف تعميق أواصـــــــــر الوحدة الوطنية بني أبناء البلد الواحد، وزايدة اللحمة،  
 رفع املستوى االجتماعي. كما أن هلا أثرا  كبريا  يف زايدة

 ثالثًا: أهمية السياحة الدينية في كربالء المقدسة: 

كربالء املقـدســــــــــــــة من أهم املـدن العراقـية أيتيهـا الواـفدون من خمتلف بقـاع العـامل، وتتميز عن ابقي امـلدن د  تعـ 
ــيتها الدينية، وهي ال تكاد ختلو يوما  من زائر عريب، أو أجنيب، أو حملي، يف شــــوارعها، وأزقتها   ـصـــوصــ العراقية خب

 
جامعة بغداد،    ،اطروحة دكتوراه )غري منشورة(  ،خليل ابراهيم املشهداين، أثر التخصص يف تطور املواقع السياحية يف حمافظة كربالء  -11

 .12م، ص2009 ، العراق ،بغداد ،املعهد الغايل للتخطيط احلضري واالقليمي
 .21صمصدر سابق،  ،خليل ابراهيم املشهداين، اثر التخصص يف تطور املواقع السياحية يف حمافظة كربالء -12
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يز بقبا ا الذهبية اليت تضـم رفات ابن سـبط الرسـول  املكتظة ابلزائرين، وخصـوصـا  يف مناسـباهتا الدينية، وهي تتم
ـصــــــــــحابة، وكذلك    -:-من آل البيت  ا  ، وعدد-7-االمام احلســـــــــــني، وأخيه العباس    -6- وبعض ال

ــارة املدينة، وارثها الثقايفق وابلتايل، فأن هلذه املدينة   تضـــــــم العديد من املقامات واالماكن األثرية اليت متثل حضـــــ
هنا، ســنقوم بتســليط الضــوء على أمهية الســياحة الدينية يف كربالء يف جماالهتا االقتصــادية،  أمهية ســياحية كبريةق و 

 والثقافية، واحلضارية، وذلك كاآليت:
 االمهية االقتصادية للسياحة الدينية ف كربالء املقدسة: -أ

 تكمن أمهية السياحة الدينية يف كربالء من خالل جمموعة من النقاط أمهها:
ـصـــــــاد الوطين،  عدِّ الدخل احمللي للمدينة، بزايدة   • الســــــــياحة الدينية تشــــــــكل قطاعا  مهما  من قطاعات االقت

 وتسهم يف الناتج احمللي االمجايل من خالل الدخل السياحي املكتسب.
 للسياحة الدينية دورا  مهما  يف تكوين فرص العمل وزايدهتا، وذلك من خالل تقدمي اخلدمة املباشرة. نه إ •
ــيـاحـة الـدينيـة على تطوير الب  التحتيـة، عرب تلبيـة حـاجـات ورغبـات األعـداد املتزايـدة من  تســـــــــــــــاعـد   • الســــــــــــ

 .تهاالسائحني ما يعين ضرورة تطوير ب  حتتية جديدة واضاف
يؤثر توســـع الســـياحة الدينية يف األســـعار، ويرفعها اىل مســـتوايت أعلى، كون األعداد املتزايدة من الســـياح  •

 متثل قوة شرائية.
ــياحة تشــــــكل عامال  مولدا  يؤد • ــريبية، الن الســــ ــيلة الضــــ ـصـــ ــياحي يف مدينة كربالء اىل رفع ح ي التطور الســــ

للضرائب والرسوم، ولكي تكون السياحة يف خدمة جمتمع املدينة، ينبغي استخدام جزء من هذه االيرادات  
 .(13)ي للمواطننياملالية يف تطوير املرافق السياحية، واستخدام جزء آخر يف تطوير املستوى املعيش

 االمهية الثقافية واحلضارية للسياحة الدينية ف كربالء املقدسة: –ب
يف تطوير األماكن املقدسة والتارخيية واحلضارية، كمرقدي االمام احلسني وأخيه   ا  كبري   اان للسياحة الدينية أثر 

ـصــــــــــحابة،  -7-أيب الفضـــــــــــل العباس   ــينيات واملراقد الدينية لل ، واالماكن التارخيية االخرى، كاجلوامع واحلســـــــــ
مهما  يف حتفيز اجلهات   وكذلك أســواق املدينة الرتاثية، واملعامل االســالمية القدمية.....ام، كما أن للســياحة دورا  

املعنية لتطوير االماكن املقدســــة، واحلضــــارية، وللتنقيب عن اآلاثر االســــالمية وصــــيانتها، وترميمها، واعادة بناء  
مراقد األئمة، واملواقع واألســواق الرتاثية، وانشــاء املعارس واملناســبات الدينية والثقافية اليت ختلد )معركة الطف(، 

صـــالة املدينةق اضـــافة اىل ذلك حتقق الســـياحة الدينية يف كربالء هدفا  انســـانيا مهما   بشـــكل حضـــاري، وتذكر د
 هو متازج حضارة الشعوب االسالمية والتقاتها.

 
الشرفة، واخرون  -13 املقدسة  ،عقهل عباس كاظم  مدينة كربالء  الدينية يف  السياحة  منشورة(  رسالة ماجستري  ، تطور  - 70ص  ،)غري 
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 28:  العدد

 
 الدينية:  السياحيةرابعًا: المواقع 

 :-7-مرقد االمام احلسني  -أ
-احلســـــني   لألمامم( بثورته قام ببناء أول قرب 685 -ه 66بعد ان قام املختار بن عبيد هللا الثقفي ســـــنة )

م( فقد شـيد عليه بناء  مسـقفا ، ومسـجدا  له ابابن من اجلص واآلجر، 680 -ه61بعد اسـتشـهاده يف ) -7
ــهـد امل ة جرت درـقد املـقدس تطورات عـ مث بـعد ذـلك بنـيت قـبة فوق البـناء يف أايم العهـد األموي، وبـعد ذـلك شــــــــــــ

اابن فرتة العهود الســابقة: العباســي، والبويهي، واجلالئري، والصــفوي، ويف فرتة االحتالل العثماين للعراقق وبعد 
هــذه التطورات جرت تطورات أخرى منــذ بــدايــة االحتالل الربيطــاين، مث يف فرتة احلكم امللكي للعراق وبعــدهــا 

 .وصف للصحن احلسيين املطهرحىت وقتنا احلايل، وفيما يلي 
( 95امتازت الروضـة احلسـينية املقدسـة بسـعة صـحنها، وكثرة أواوينها املزخرفة، ويبلغ طول الصـحن الشـريف)

(  65( مرتا ، وله عشـرة أبواب، ولكل ابب طاق معقود ابلفسـيفسـاء، وحييط ابلروضـة املطهرة )75مرتا  وعرضـه )
ا من الداخل ابلفســــيفســــاء، وقد أعدت هذه احلجرات ليتلقى طالب  ايواان ، ويف كل ايوان حجرة زينت جدراهن

العلم دروســــــــــهم فيها، والبعض اآلخر لتكون مقابر للســــــــــالطني، وامللوك، وكبار العلماء، ورجال الدين، وبعض  
ــينية قبة مطلية ابلذهب االبريز، ويبلغ ارتفاعها ) ىل ( مرتا  من قاعدهتا ا15األســـــر املعروفة، وتعلو الروضـــــة احلســـ

ــفلها ) ــواتن ابلذهب اخلالص،  12قّمتها، وحييط أسـ ــاهقتان، مكسـ ــباكا . وتقع على جانيب القبة مئذنتان شـ ( شـ
( 25( مرتا من جنوب القبة، ويبلغ ارتفاع كّل منهما بدءا  من ســــــــطح بناء الروضــــــــة حواىل )10ومها على بعد )

ـصــــغرية والكثرية، ذات ( أمتار، وتوجد ســـــاعة يف ابب القبلة، وحيي4مرتا ، وقطر دائرهتا ) ـصــــحن األواوين ال ط ابل
األقواس املدببة، ويقع خلف كّل ايوان غرفة حتتوي املقابر اليت تعود لعلماء، وملوك وسالطني املسلمني وغريهم،  

 .(14) ويضم املرقد مراقد أخرى للصحابة والشهداء، منها
الذين اسـتشـهدوا معه يف واقعة الطف،   -7-مرقد ضـريح الشـهداء: وهو مثوى أصـحاب االمام احلسـني   ❖

 ويقع شرقي الضريح احلسيين.
، ويقع يف الزاوية الشـمالية  -7-مرقد السـيد ابراهيم بن حممد العابد بن االمام موسـى بن جعفر الكاظم  ❖

 من الرواق املعروف اب ه.
ويقع  -7-، وهو أحد شـهداء واقعة الطف الذي نـصر االمام احلسـني مرقد حبيب بن مظاهر األسـدي ❖

 يف الواجهة الغربية من الرواق االمامي للروضة احلسينية املطهرة.
 :-7-مرقد أيب الفضل العباس  –ب

م( متت مواراة اجلسـد الطاهر من  680 -ه 61يف كربالء عام ) -7-بعد اسـتشـهاد أيب الفضـل العباس 
م( ســـريًّ املختار الثقفي حممد بن ابراهيم االشـــرت، وأمره  685 -ه 66، ويف ســـنة )-7-قبل االمام الســـجاد 

ــيانة و  ــرداق حول القرب، وقد بناه من اآلجر والطني، وبعد هذا البناء مرت عمليات بناء وصـ ــجد، وسـ ببناء مسـ
البناء بعض   تعمريات كثرية على الروضـــة العباســـية، قبل أن تســـتقر بشـــكلها ووضـــعها احلايل، وقد أســـهم يف هذا
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، من داخل نيمن اخللفاء العباسـيني، والبويهيني، والصـفويني، والعثمانيني، والقاجاريني، وكذلك األمراء، واحملسـن
 نستعرس الوصف العام للمرقد الشريف. العراق وخارجه، ويف ما يلي

ـصـــحن )، و -7-( مرتا  تقريبا  عن مرقد أخيه االمام احلســــني 350يقع املرقد الشــــريف على بعد ) ( 57لل
ايواان ، ويف كّل ايوان حجرة زيًّنت جدراهنا من الداخل واخلارج ابلفســــيفســــاء والزخارف، وتبلغ مســــاحة الروضــــة  

، وللصحن شانية أبواب، أربعة منها يف اجلهة الغربية من الصحن، 2(م4370العباسـية املطهرة مبا فيها الصحن )
، واثنان منها -7-حب الزمان، وابب موسى بن جعفروتسمى، ابب االمام علي، وابب احلسني، وابب صا

ــا  ــى الرضـــــــ ـصــــــــحن، ومها ابب امري املؤمنني، وابب علي بن موســـــــ ــرقية من ال ، ويف اجلهة -7-يف اجلهة الشـــــــ
وحاليا  يطلق عليه "ابب القبلة" كما أنًّ هناك يف   -6-اجلنوبية، يوجد ابب واحد يســــمى "ابب الرســــول" 

ـصــحن الروضـــة العباســـية، وتعلوه قبة  -7-"االمام حممد اجلواد"  باجلهة الشـــمالية اباب  يســـمى اب ، وتتوســـط ال
مطعمة ابملينا والذهب، كما توجد يف أطراف القبة مئذنتان   ذهبية ضــــــــخمة، نقشــــــــت يف أســــــــفلها آايت قرآنية

صــــــــــــحن كبرياتن، وتوجد ســــــــــــاعة كبرية أثرية دقاقة على ابب القبلة، وقد زيًّنت وذهًّبت، بينما زيًّنت جوانب ال
ابلفســــيفســــاء والكاشــــي الكربالئي، وأما الضــــريح، فيقع داخل املرقد وهو من الذهب اخلالص، وتبلغ مســــاحته 

(مرتا ،  44( مرتا ، كمـــا يبلغ ارتفـــاع املنـــارة الواحـــدة )29، ويبلغ ارتفـــاع القبـــة عن ســــــــــــــطح األرس )2(م930)
 .2(م1836، ومساحة احلرم )2(م320ومساحة الرواق )

 :-7-علي قطارة االمام  -ج
ـصـــــــحراء الغربية من مدينة كربالء املقدســــــــة، ويف منطقة   هي من املعامل الســــــــياحية الدينية واألثرية، تقع يف ال

( كم جنوب مدينة كربالء املقدســــــــــة، تقع القطارة على 15صــــــــــخرية، على احلافة اليم  لبحرية الرزازة، وتبعد )
اء عني التمر، وتبعد عن الشــارع العام حدود جهة ميني الشــارع العام الســالك من مدينة كربالء املقدســة اىل قضــ 

( كم، وحتيط  ا جمموعة من الكهوف املنحوتة، ومســــــــتوى األرس فيها أعلى من مســــــــتوى األرس اجملاورة،  2)
كـان كثري الرتدد على ـمديـنة عني التمر أايم خالفـته   -7-ومن خالل الروايت امـلذكورة، يعتـقد أن االـمام علي 

لذي كان معه ومع أصـحابه نفد يف احدى احلمالت، فلما حان وقت الـصالة توجه ه(، وأن املاء ا40  -35)
 و منحدر، وصــــــــــــلى ركعتني، مث دعا ربه عز وجل، فا در املاء من اجلبل ابذن هللا، ومن   -7-االمام علي  

ال يزيـد معـاجز هـذه القطـارة أن املـاء بقي على حـالـه على الرغم من مرور أكثر من ألف وأربعمـائـة عـام، واملـاء  
 .(15)مستواه، وال ينقص

ـصـدح،   وهي أيضــا  معلم ديين ســياحي يســتحق االهتمام به، يزورها الناس للتربك، وهي أثر شــامخ وصــرح ي
وجرت عدًّة، ترميمات هلذا املكان املقدس الذي يؤمه املئات من املســــــلمني للتربك، والشــــــفاء، والســــــياحة، ويف 

ــنة ) ــعات هلذا األثر، فبنت صــــحنا  كبريا  م( قامت احلكومة احمللية يف م2014ســ دينة كربالء إبجراء بعض التوســ
 ومنارتني، وأنشأت حديقة أمام األثر، وعبدت الطريق املؤدي اىل القطارة.

 
م، 2012  ، العراق  ،ماجد جياد حسني اخلزاعي، كربالء مدينة القباب الذهبية واملزارات السماوية، مطبعة الزوراء، كربالء املقدسة  -15
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 القنطرة البيضاء: –د
 –  1774القنطرة البيضـــــــــــــــاء من االاثر الـتارخيـية واـلدينـية املهمـة، بنـيت يف الفرتة العثمـانـية بني عـامي )  دتعـ 
هي املدًّة اليت بنيت فيها اخلاانت، واختري مكاهنا احلايل لوجود أثر مقدًّس جبانبها، وهو مقام ومكان ( و 1798

ه(، أثناء توجهه اىل معركة صــــــــــفني، مث عني التمر، 37، عند مروره بكربالء عام )-7-صــــــــــالة االمام علي 
ــام   ــلى يف هـذا املكـان املقـدس  (16)ـفاألنـبار، مث اىل الشــــــــــــ )القنطرة( يف مـا بعـد مجع من العلمـاء، كـاحملقق  ، وصــــــــــــ

ــر اهلجري،  ــيخ يوســــــــــــف البحراين، من أعالم القران الثاين عشــــــــــ احللي، من أعالم القرن الثامن اهلجري، والشــــــــــ
ــبة اىل لوهنا االبيض، وقد كانت دليال  واضـــحا  للوصـــول   والشـــيخ كاشـــف الغطاء، و يت ابلقنطرة البيضـــاء، نسـ

ئمة األطهار يف كربالء، قبل وجود بســــــــــــــاتني النخيل اليت حجبت رتية منارات املراقد والســــــــــــــالم على مراقد األ
 .(17)املقدسة حاليا  

ــائحني من خمتلف  ـــياحـية من خالل تواـفد الســــــــــــ وبـناء على ذـلك، ـفأن هـذه املواقع األثرـية حتظى دمهـية ســــــــــــ
تفرع من الطرق الرئيسية ابجتاه  احملافظات واألقطار اليها، وقد انعكس ذلك يف انشاء شبكة جيدة من الطرق، ت

 تلك املواقع كوهنا مناطق جذب سياحية.
 ؟!-7-بئر العباس  -ه

ــيين، وعلى بـعد عـدًّة أمـتار مـنه، حفرهـا االـمام العـباس  مع عـدد   -7-تقع هـذه البئر داخـل املخيم احلســــــــــــ
مع اثنني من أصـــــحابه،   -7-آخر مثلها يف وســـــط املخيم واىل الشـــــمال الشـــــرقي من حمراب االمام احلســـــني  

ــول اىل أحد روافد هنر الفرات واملعروف ب ــبب تعذًّر الوصـ )العلقمي( وهذه اآلابر اندرســـت ما عدا  وذلك بسـ
حيث بقيت آاثرها، ويبلغ عمقها مرتين    -7-هذه البئر الواقعة يف قلب املخيم، وعند حمراب االمام احلســني  

 .(18)( سم لتاليف أحد فيها70*70وهي مغطاة بشباك من احلديد بعرس )
لقدســــــيتها عند املســــــلمني وزائري املراقد الشــــــريفة   اآلابر ذات األمهية التارخييةمن    -7-وتعد بئر العباس  

 طلبا  للشفاء.
 خامسًا: أهمية المواقع األثرية في مدينة كربالء المقدسة: 

أتيت أمهية املواقع الدينية واألثرية يف مدينة كربالء املقدســــــة من كوهنا متثل مورواث  اســــــالميا ودينيا  وحضــــــاراي ،  
الســــياحية وتنميتها يف املدينة وخاصــــة يف الزايرة املليونية الســــنوية )اربعينية   يســــهم اىل درجة كبرية يف خلق احلركة

واالعداد الكبرية اليت تدخل اىل مدينة كربالء، عرب جذب الســـــائحني اليها من داخل  (-7-االمام احلســـــني 
ــادي كبري يســــــهم يف ـصـــ ــياحي مردود اقت  التنمية  البلد، ومن خارجهق ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا االقبال الســــ

الســــــياحية، ويســــــاعد يف زايدة الدخل القومي للمدينة وتوفري فرص عمل كبرية، خاصــــــة أن هذه اآلاثر تشــــــكل 
املادة األســــــــاس للطلب الســــــــياحي، وهلا دور اجيايب يف تنشــــــــيط الســــــــياحة الدينية واألثرية يف املدينة، أما اآلاثر 

أيضـا ، فضـال  عن عدًّها متنفسـا  لبعض العوائل  االسـالمية فيها، فهي األخرى تشـكل عامل جذب سـياحي ديين
 

 .3ه، ص1292مصر،  ،مطبعة الوهبري، القاهرة ،1، ط11ابن حجر، الصواعق احملرقة، الباب  -16
، 1شذرات اترخيية عن قضائي اهلندية واهلامشية وانحية احلسينية ودورها يف السياحة الدينية، ط   ،طه ايسني الديباج احلسيين واخرون  -17

 .133-132م،ص2012العراق،  ،مطبعة السراج، كربالء املقدسة 
 .236م، ص2010 ،، ال دار نشر3رجل العقيدة واجلهاد، ط --حممد علي يوسف االشيقر، العباس  -18
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الكربالئية للرتفيه عن النفس يف أايم العطل، وهناية االســــــبوع، وأوقات الفراغ، اضــــــافة اىل اهنا تشــــــكل جزءا  من  
 .(19)البلد نفسه، وجزءا  مهما  من العرس السياحي 

 والخصائص واسس التصنيف القطاع الفندقيمفهوم : لثانيالمبحث ا

، كما تسـهم يف زايدة  هايف شـىت أمناط  ةتعد الفنادق إحدى خدمات اإلقامة األسـاسـية اليت تعتمدها السـياح 
فرص العمل لقدرهتا على استيعاب أعداد كبرية من القوى العاملة ومن خمتلف املستوايت يف األنشطة السياحية  

أحد أهم مستلزمات العمل يف السياحة ويعد   ددقي واإليواء السياحي يعاملتعددة واملتشعبة، ومبا أن النشاط الفن
ـصـــور قيام نشــــاط ســــياحي من دون  ـصـــب نشــــاط الســــياحة يف أي دولة من دول العامل املتحضــــر، فال ميكن ت ع
ــياحية واملطاعم. حيث ترتك اخلدمات الفندقية انطباعا    ــبكة قوية من الفنادق واملنتجعات والقرى الســــــ وجود شــــــ

ـصــادية يف قواي    يف جمال راحة الزائر مبا تتضـــمنه من مأكل وإقامة وترمجة وخدمات أخرى فضـــال  عن أمهيتها االقت
ـصــــــرا  مكمال  للعملية الســـــــياحية.   كثري من البلدان، ونســـــــتطيع القول دنه ال ســـــــياحة بدون فنادق كوهنا تعد عن

ث مفهوم الفنادق والتطور التارخيي هلا  وابلنظر ألمهية موضـــــــــوع الفنادق يف الســـــــــياحة لذا ســـــــــنبني يف هذا املبح
 فضال  عن تعريفاهتا ومن مث نتطرق إىل تصنيفاهتا وخصائصها وأنواعها ووظائفها.

 أواًل: مفهوم القطاع الفندقي
ميثِّل القطاع الفندقي ركنا أســـــــــــــاســـــــــــــيا  من صـــــــــــــناعة الســـــــــــــياحة، ملا توفره من خدمات ووظائف يف امليدان 

ـصــــادي، وما  ـصــــعباالقت ســـــات الفندقية ختتلف يف  حتقِّقه من اإليرادات والنقد ال وهناك مفاهيم متعددة للمؤســـــه
ـصــــطلح )فندق( الذي يدلُّ على نوع من أنواع  ــميات، ولكنها ال ختتلف يف اجلوهر، ومن هذه املفاهيم: م التســـ

ـصـــــرا  لتقدمي املأوى منشــــــآت اإليواء، وبشــــــكل أكثر حتديدا ، فإنه كلمة )فندق( تعين املب  الذي يتّم إن شــــــاته ح
للمســافرين، وتقدمي خدمات الطعام والشــراب يف املب  نفســه، أو يف املباين التابعة له، ويف بعض البلدان العربيهة 

(، أي البيت الذي ينزل، أو يقيم النزالء فيه خالل فرتة حمدهدة، وقد Houseيســـــمهى الفندق "البيت" أو النزل )
م( ُعرَِّف 1956ف آراء الكتاب والباحثني واملنظمات اليت تع   ذا اجملال، ففي عام )اختلفت املفاهيم ابختال

ســـة ينشـــئها املالك،  دف تقدمي اإليواء والطعام والشـــراب من   اد مالكي الفنادق دنهه: مؤســـه الفندق من ِقَبل احتِّ
ـصـــــول على ه ــه، للح ــافر يقدم نفســــ ذه اخلدمة، وهو قادر على دون عقد خاص، وتـَُقدهم هذه اخلدمة ألي مســــ

ــبة ليتم   دفع أجرة معقولة لقاء اخلدمات والتســــــــــهيالت اليت يـَُزوِّد  ا، شــــــــــرط أنا يكون الشــــــــــخص حالة مناســــــــ
.وُعرَِّف الفندق دنهه: مؤســســة فندقية، تقوم بدور أســاســيِّ ينحصــر بتقدمي خدمة اإليواء أو الســكن  (20)اســتقباله

.وهناك  (21)، منها: الطعام، والشــراب، وخدمة األمتعة، والرتفيه، وغريهاللجمهور، ابإلضــافة إىل خدمات أخرى
من يرى أنه الفندق مؤســـــســـــة أو منشـــــأة ســـــياحيهة يلزمها خارطة تنظيمية، أو هيكل تنظيمي، يوضـــــح اإلدارات 

 
19- http://www.al – hodaonline.com/; date of visit: 13/2/2015. 

 .95م، ص2006، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمهان، األردن، 1محيد عبد النيب الطائي: مدخل إىل إدارة الفنادق، ط -20
 .79، صمصدر سابقحممد فريد عبد هللا: التخطيط السياحي وآفاق التنمية املستدامة،   -21

http://www.al/
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 28:  العدد

 
ــام اليت تقوم بتنفيذ املســــــــــــؤوليات والواجبات اليت قام من أجله ه: "مكان كما ُعرَِّف )الفندق( دنه .(22)  واألقســــــــــ
 .(23)لإليواء يوفِّر للنزيل املأوى واملأكل واخلدمة مدهة معيهنة، لقاء أجر معلوم"

 خصائص صناعة الفنادق.  -1
ـصـــادية األخرى ســــواء أكانت صــــناعية، أم جتارية، أم  يتميز النشــــاط الفندقي عن غريه من النشــــاطات االقت

 :(24)نسوقها على النحو اآليتزراعية، أم خدمية، جبملة من اخلصائص ميكن أن 
حسـاسـية النشـاط الفندقي يف األحداث السـياسـية: فأي أحداث سـياسـية تقع يف دولة ما قد تلقي بظالهلا   .1

على املنطقة كلها واملثال على ذلك احلروب املسـتمرة يف الشـرق األوسـط واخلالفات السـياسـية بني الدول، 
ـصـــــــي التنبؤ  إذ أثرت هذه األحداث على منو عملية الســــــــفر يف هذه املنطقة كثرياَ ومن مث كان من املســــــــتع

 بوقت  ا.
ــنة   .2 ــياحي من حفية زمنية إىل حفية أخرى طوال الســـ ــاط الســـ ــاط: اختالف درجة وحجم النشـــ مو ية النشـــ

ــم  ــائحني على اإلقامة ابلفنادق يف مدد ومواســـ وارهتان ذلك ابلظروف املناخية والطبيعية للدولة وإقبال الســـ
ــيم ــلبية مثل زايدة التكاليف الثابتة واملتغرية ابلنظر    فه لخ ا يف املناطق النائية  حمددة وال ســـــ بعض اآلاثر الســـــ

ــغال الفندقي يف بعض األحيان،   ــية واجلوهرية، ومن مث الففاس نســـب األشـ ــاسـ وهي من املشـــكالت األسـ
 والتسويق لربامج شاملة ودسعار خمفضة يف أوقات اففاس الطلب.  اقتضى ذلك اإلعداد

ـصـــــــناعة الفندقية حيث يقاس النجاح  .3 النشــــــــاط اخلدمي: يُعدُّ مفهوم اخلدمة من املفاهيم األســــــــاســــــــية يف ال
مبســــــتوى اخلدمة املقدمة وهذا يتطلب القياس املســــــتمر لدرجة رضــــــا النزالء والنشــــــاط اخلدمي األصــــــل فيه 

ـــبل العي صــــــــــــــرف النظر عن حجم خـدمـات كـاملبـيت أو اإلـقامـة وتوفري ســــــــــــ ش كتقـدمي النشــــــــــــــاط الفـندقي ب
الوجبــات واملشــــــــــــــروابت واخلــدمــة األخرى من الرتفيــه عن النزالء وحجز تــذاكر الطــائرات وحجز الفنــادق 

 للرحالت املقبلة، إىل ما سوى ذلك.
ــيظل   .4 ــتخداماهتا فســــ ــر البشــــــري: مهما تقدمت اآلالت وتعددت اســــ ـصـــ اعتماد النشــــــاط الفندقي على العن

ـصــــــر البشـــــــري يف حتقيق األهداف العامة إذ يتوقف جناح هذا  اعتماد النشـــــــاط الفندقي ال غ  له عن العن
النشـــــــاط على مدى كفاءة وقدرة ومتيز العاملني يف حســـــــن معاملة الضـــــــيف وأتدية األعمال املطلوبة بروح 
عالية ونشــاط مع توافر املقومات الشــخصــية للعنصــر البشــري كاألمانة واإلخالص يف العمل والصــدق، إىل 

ــفـات ومزااي طبقـا   متـتاز  أن  غري ذـلك. والـبد   صــــــــــــ وطـبائع هـذا الوطن، ومن هـنا كـان من    لعـاداتكـل دوـلة ب
ب درجة جيدة،  ـصــــر اإلنســـــاين الوطين بعد أن يكســـــّ ـصــــفات اليت متيز فنادق الدولة االســـــتعانة ابلعن أهم ال
ــبان املزااي  ــر البشــــــــري على مواطين دولة أخرى مع الوضــــــــع احلســــــ ـصـــــ ومن مث ينعكس ما يتمتع به هذا العن

 
 . 62م، ص2002، عمهان، األردن، 1آسيا حممد إمام األنصاري: إبراهيم خالد عواد: إدارة املنشآت السياحيهة، ط -22
 .5م، ص1999الطباعة والنشر، اإلسكندريهة، مصر، ، دار الوفاء لدنيا 1ايسني الكحلي: إدارة الفنادق والقرى السياحيهة، ط -23
 .19اململكة العربية السعودية: املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج، د.ت.، ص -24
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اليت يتمتع  ـا العـاملون يف هـذا النشـــــــــــــــاط فـاحلـاجـة إىل املعرفـة يف التنويع والرتويج عن النفس على الكبرية  
 .(25)الدخل املرتفع متثل عنصر جذب ألي فرد ورغبة اإلنسان اإلحلاق بعمل تتفوق إجيابياته على سلبياته

املســــــــــتثمر يف اإلنشــــــــــاءات عناية االســــــــــتثمار ألصــــــــــول الثابتة: إن اجلزء الرئيس من االســــــــــتثمار هو اجلزء  .5
ــبته إىل   ــل نســـ ـصــ ــروفات    %90والتجهيزات أذ ت ـصــ ــتثمارات فإهنا توجه إىل م من رأس املال، أما ابقي االســـ
 التشغيل والعمالة.... وما لذلك.

أتثر النشـاط الفندقي ابملو ية: وهذا أحدى مشـكالته األسـاسـية ومن مث يتطلب اإلعداد والتسـويق لربامج  .6
 ة يف أوقات اففاس الطلب.شاملة ودسعار خمفض

ة اجلغرافية: املوقع اجلغرايف للفندق له األثر الكبري يف ارتفاع معدالت الطلب، إذ تزداد الطلب  .7 ــَ ـصــــــ ــي ـصــــــ اخل
 .(26)على اخلدمات الفندقية يف موقع معينة كما هو احلال يف املواقع الدينية أو التارخيية

 أسس تصنيف الفنادق:  -2
ـصــنيفها    الفنادق الســـياحية يف العامل شـــهدت تطورا  َمســـارعاَ على مدى حقب زمنية متطاولة، وإذا ما أردان ت

ــنيف الفنادق  ـصــــ ــياحي، وت ــاط الســـــ ــنيف خمتلفا  من دولة إىل أخرى تبعاَ لدرجات التطوير يف النشـــــ ـصــــ وجدان الت
وضع االحتاد وأماكن اإلقامة السياحية أضحى أمرا  مهما  وجمداي  يف تنظيم صناعة السياحة يف مجيع الدول، وقد  

م 1967لدويل للمنظمات الســـــياحية الر ية، الذي  ي فيما بعُد منظمة الســـــياحية العاملية ابتفاقية دولية ســـــنة
قواعد تصـنيف يندرج حتتها مخسـة مسـتوايت لكل مسـتوى عدد من النجوم، وتتدرج من جنمة واحدة وهذا اقل  

ــتوايت ــتوايت إىل مخس جنوم وهو أعلى املســـــــــ ــفات .ولكل د(27)املســـــــــ رجة من هذه الفئات جمموعة من املوصـــــــــ
 .(28)والتجهيزات يتم مبقتضاها حتديد أسعار اإلقامة واخلدمات ومن ابرز تلك املزااي

فنادق النجمة الواحدة: وتتوافر يف هذه الفنادق اخلدمات األســــــــــــاســــــــــــية يف الغرف احملدودة فقط، ويف   -1
 واملرافق العامة، ال حيتوي على مطعم أو مقهى يف الفندق.بعض األحيان يتشارك نزالء الفندق احلمامات 

ــاـبه فـنادق النجمـة الواحـدة من حـيث خـيارات الغرـفة احملـدودة،   -2 فـنادق النجمتني: يف الوـقت اـلذي تشــــــــــــ
وميكن أنا يتوفر جهاز تلفاز وهاتف يف الغرفة ومحامات داخلية ومطعم أو مقهى يف الفندق، كما أن مستوايت 

 فة والصيانة تكون افضل.اخلدمة والنظا
جنوم، فضــال  عن مطعم بســيط وقاعة   3جنوم: وتضــّم جمموعة من الغرف لنزالء الفنادق ال  ثالثة فنادق -3

( Wi-Fiمؤمترات أو مركز أعمال، وينبغي أن تكون الغرفة متاحة يف هذه الفنادق، فضــــــــــــــال  عن توافر اخلدمة )
 واالستقبال يف الفندق.واحلمامات اخلاصة ونظام هاتفي داخلي للتواصل 

ــتخــدام عــدد أكرب من العمــال    اربعــةفنــادق    -4 ــتوى أعلى من جودة اخلــدمــة، ويتم اســــــــــــ جنوم: توفر مســــــــــــ
واملوظفني للســهر على راحة النزالء، وهي توفر خيارات متنوعة من الغرفة ومن ضــمنها األجنحة، كما ميكن أنا 

 
بستان    -25 مكتبة  ابإلسكندرية،  والفنادق  للسياحة  العايل  املعهد  الفنادق،  إدارة  شريف:  والتوزيع، نيفني  والنشر  للطباعة  املعرفة 

 .24- 23م، ص2010مصر،  -اإلسكندرية
، دار األايم للنشر 1صفاء عبد اجلبار املوسوي،  ري خليل مشطو: أساسيات تقييم كفاءة أداء املؤسسات الفندقية، ط  ،حممد دايب  -26

 .155م، ص2015األردن،   -والتوزيع، عمان 
27- Hohn Ashe, Tourisms Tool Development and poverty reduction, New york U.S.A., 2008, p.55.  

 .38م، ص2007مصر،  -، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية 1غادة صال: اقتصادايت السياحة، ط  -28
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ــتقبــال  حتتوي هــذه الفنــادق على العــديــد من املطــاعم واملقــاهي و  املرافق التجــاريــة، عالوة على اخلــدمــات االســــــــــــ

 واإلرشاد ومحامات السباحة وصالة لأللعاب الرايضية.
جنوم فضال  عن مستوايت أميز من خدمة النزالء،   4فنادق مخسة جنوم: تتوفر فيها مجيع مزااي فنادق ال  -5

صــيانة. ويف الســنوات   األخرية، كان هناك ميل للعديد من  مع ضــمان مســتوايت مرتفعة من النظافة والضــيافة وال
الفنادق إىل املبالغة واملغاالة يف توفري وســــــــائل الرفاهية، وبعض اجلمعيات متنح بعض الفنادق درجة ســــــــٍت جنوم 
صــنيف  صــنيف ســبع جنوم من هذه الفنادق برج العرب يف ديب حيمل الت  7وســبعة ويف العامل ثالثة فنادق حتمل ت

 جنوم، بسبب أجواء الرفاهية املطلقة اليت يوفرها للنزالء. 5لتصنيف يقف عند جنوم، على رغم من أنه سقف ا
 القطاع الفندقي في كربالء ثانيا: واقع

تعد الفنادق إحدى خدمات اإلقامة األســـاســـية ُيســـتقطب وجيذب عربها الســـياح يف شـــىت أمناط الســـياحة،  
ـصــة سيزة، إذا  من األســـاســـيات والضـــرورايت اليت حيتاج إليها الســـائح هو اإليواء ـصــي )الســـكن(، ملدينة كربالء خ

وهذا الســـــــــبب جعلها  -:-إهنا مدينة ذات قدســـــــــية دينية حتة، وذلك ملا تضـــــــــمه من مراقد األئمة االطهار
منطقة جذب الســياحي ذات أمهية كبرية، سا أدى إىل اكتظاظ الســياح يف املدينة معظم أايم الســنة تقريبا ، جتلى 

ـصـــــــــول على املنفعة  ذلك يف تطوير حركة الفن ادق يف املدينة كي تســــــــــتوعب هذا الكم اهلائل من الســــــــــياح، واحل
ـصـــــادية قبالة خدمة اإليواء. وابلنظر ألمهية الفنادق يف مدينة كربالء املقدســــــة ســــــوف نبني يف هذ املبحث  االقت

ــياحية وتطور اترخي ـصــــها ومراقدها وامناطها الســـ ــائ ـصــ ــة، وموقعها و خ ــمية مدينة كربالء املقدســـ ي عن فنادق  تســـ
 .مدينة كربالء املقدسة، وأيضا  درجات الفنادق وتصنيفها واعداده

 تصنيف الفنادق ف حمافظة كربالء:  -1
ـصــادية مهمة ومتعددة األنواع، إذ ال معيار أو مقياس اثبت   أضـــحت املؤســـســـات الفندقية متثل وحدات اقت

والتعقيد، بسـبب اختالفها من مكان إىل آخر، إذ إن أدلة  للتـصنيف، وعملية تـصنيفها أصـبحت ابلغة الصـعوبة  
ـصــــنف وتبني أســـــعار للفنادق، الطالع املســـــافرين   الســـــفر واالحتادات التجارية، والوكاالت احلكومية األخرى، ت
عليها، وتتحدد أشــكال وأنواع الفنادق حســب الوعي الثقايف الســياحي لدى البلد، وعلى أســاســها ميكن وضــع 

ـصـنيف يتناســب   مع ذلك املســتوى، ويتمثل ابخلدمات اليت يقدمها الفندق، ونوع وســعة الغرف، والديكورات ت
وســــــــعة الفندق وتوافر مســــــــاحات خضــــــــراء فيه، ويف الغالب يتم وضــــــــع معايري   وفســــــــحة الرفاهية املتاحة للنزيل

ـصــــنيف الفندقي من لدن احلكومة احمللية، أو وزارة الســـــياحة قبال  واألن وزارة الثقافة  واإلعالم، واجلدول اآليت الت
كما هو موضـح   يبني تصـنيف الفنادق يف مدينة كربالء على وفق معايري هيئة السـياحة يف مدينة كربالء املقدسـة

 (.1يف اجلدول )
 م(2018تصنيف عام للفنادق السياحية يف مدينة كربالء املقدسة سنة ): 1جدول 

 عدد النجوم  الدرجة التصنيفية 
 خمس نجوم ***** الممتازةفنادق الدرجة 

 أربع نجوم **** فنادق الدرجة األولى
 الث نجوم ***  فنادق الدرجة الثانية 
 نجمتان ** فنادق الدرجة الثالثة 
 نجمة واحدة * فنادق الدرجة الرابعة 
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 معلومات هيئة السياحة يف حمافظة كربالء املقدسة. اعتمادا  على:: ةالباحث عملاجلدول من 
 الدرجات الفندقية:  -2

 فنادق الدرجة املمتازة: تتمثل الدرجة املمتازة للفنادق خبمس جنوم:
تتميز عن بقية الفنادق بوجود مهبط للمروحيات على ســـطح الفندق ومن أمهها فندق البارون، وتقدم فيها  

( أذ (Conciergeويوفر الفندق أيضا  مركزا  جمههزا  بشكل فاخر ومكتب    ( ساعة،24خدمة الغرف على مدار )
ميكن للموظفني متعددي اللغات تقدمي املســــــــــــاعدة للزبون، وفيها مطاعم فاخرة تتوافر فيها أشــــــــــــهى املأكوالت 

ــائل الراحة عالوة على املواصــــــفات الدالشــــــرقية والغربية، و  ولية مثل  تتمثل بلمســــــة معمارية كبرية تتوافر فيها وســــ
ـصـــاعد كهرابئية،   أحواس الســــباحة واملالعب الرايضــــية واحلدائق ومحامات الســــاونة، فضــــال عن احتوائها على م
ــريفني إىل أمــاكن أخر  وحــدائق حتف  ابلفنــادق، وكــذلــك خــدمــة النقــل اجملــاين من الفنــدق إىل املرقــدين الشــــــــــــ

 س.وابلعك
 م.فنادق الدرجة األوىل: تتمثل الدرجة األوىل أبربع جنو 

تقــدم هــذه الفنــادق خــدمــات جيــدة للزابئن، ومزاايهــا أقــل من مزااي فنــادق الــدرجــة املمتــازة من انحيــة عــدم 
احتوائهـا على مـدرج للطـائرات، وهي مبنيـة على الطراز اإلســــــــــــــالمي، وحتتوي على جنـاح مزدوج جلميع الغرف 

ــاـلة ومطع ــر، وحتتوي على صــــــــــــ م كبريين، وتوفر هـذه الفـنادق ثـنائـية وثالثـية، وكـذـلك حتتوي على أجنحـة اأُلســــــــــــ
ابصـــــــات مكيفة تنقل الســـــــياح من الفندق إىل املرقدين وإىل مناطق اجلذب الســـــــياحي على وفق برانمج معني، 

 وكذلك توفر للزبون خدمات الطعام والشراب، وحتتوي على صاالت اسرتاحة للزابئن.
 فنادق الدرجة الثانية: تتمثل الدرجة الثانية بثالث جنوم:

غلب هذه الفنادق على الطراز اإلســالمي، حتتوي على خدمات طعام تتوافر فيها شــروط ومتطلبات  بنيت أ
تصــنيف املطاعم وهي تليب مجيع الطلبات من الطعام والشــراب يف الغرف، أما من جانب األمن والســالمة، فإن 

ـصـــــــعدين كهرابئيني أحدمها للزابئن واآلخر خاص للخدمة يتّميز اب حتوائها على ســــــــرداب الفندق حيتوي على م
حتـت األرس. وتتميز هـذه الفنـادق دهنـا جتمع بني فن العمـارة احلـديثـة واألمهيـة الـدينيـة، وتعمـل هـذه مبالكـات 
 .أجنبية إال إدارة الفندق مبالكات عراقية وتعمل هذا الفنادق على الرحالت املرزومة للفنادق طوال األايم تقريبا  

 تتمثل الدرجة الثالثة بنجمتني. فنادق الدرجة الثالثة: 
ــتقل يتيح الدخول بشـــــــــكل مريح والئق. وال تقل عدد غرف النوم  ــتمل مب  الفندق على مدخل مســـــــ يشـــــــ

ــاحـة الغرـفة املنفردة عن )20املـعدة للزابئن عن) (. وغـالبـية هـذه  2م12( واملزدوجـة عن)2م9( غرـفة وال تـقل مســــــــــــ
ــعد كهرابئي، وهي تؤمن   صــــــــــ ــنيع  الفنادق ال حتتوي على م صــــــــــ ــروط ومتطلبات ت خدمات طعام تتوافر فيها شــــــــــ

ــعـار ابللغتني العربيـة واإلنكليزيـة ومالكـاهتـا مجيعهم من املالكـات العراقيـة، وتقع   املطـاعم، والئحـة أو قـاعـة األســــــــــــ
هذه الفنادق يف مركز املدينة وابلقرب من العتبتني املقدســـــــتني وتنشـــــــط نشـــــــاطا  ملحوظا  يف مواســـــــم الذروة أايم  

 املليونية الزايرات
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 فنادق الدرجة الرابعة: تتمثل الدرجة الرابعة بنجمة واحدة:

وهي من أكثر الفنادق انتشـارا  يف املدينة موازنة ببقية أنواع الفنادق املصـنفة، وأغلب هذه الفنادق ال حتتوي 
ـــبة عـدد العـاملني يف   ــعـد كهرابئي، والعـاملون فـيه مجيعهم مالك عراقي، وال تقـل نســــــــــــ صــــــــــــ تنظيف الغرف على م

ــر غرف يف األـقل. واخلـدـمات اليت تقـدمهـا أـقل من بقـية الفـنادق موازـنة  واحلمـاـمات عن عـامـل واحـد لكـل عشــــــــــــ
ابلدرجات األخرى، وغالبية هذه الفنادق يكون موقعها يف داخل مركز املدينة ابلقرب من العتبتني املقدســـــــــــــتني  

 .(29)احلسينية والعباسية
 د الفنادق: اعداًا: لثثا 

تها وقداســــتها، وهي حمط أنظار ماليني الزائرين اقتضــــت كما أ ـصـــه ـصـــي ن كانت مدينة كربالء املقدهســــة هلا خ
احلاجة توافر أماكن للمبيت واســـــــرتاحة الســـــــائحني، علما  أنه القطاع الفندقي كان ضـــــــعيفا  ومتواضـــــــعا ، وكانت 

من حيث اخلدمة الفندقية، إذ أن املدينة ال متلك ســـــــوى فنادق قليلة، وهي ال تليب رغبات ومتطلبات الســـــــائح  
إنشــاء الفنادق الســياحيهة يُعدُّ من الضــرورايت واألســاســيات اليت حيتاج إليها الســائح يف اإليواء، وكلما زاد عدد 
الزائرين، خاصـــة ذلك إىل زايدة يف عدد الفنادق، فقد شـــهدت املدينة طفرة يف إنشـــاء الفنادق إذ شـــهد القطاع  

م( إذ أعقب ذلك 2003ء املقدســـــــــــة منوا  متزايدا  يف أعداد الفنادق املتزايدة بعد ســـــــــــنة)الفندقي يف مدينة كربال
ــنيفـية لكـلِّ دوـلة عن اـلدول األخرى، وذـلك تبعـا    صــــــــــــ ــا  ونتيجـة ـلذـلك التطور اختلفـت املعـايري الت تطورا  ملموســــــــــــ

ـصــــــــــوص، ومن أجل إعطاء   لدرجة التطوُّر عندها يف القطاع الســـــــــــياحي عموما ، والقطاع الفندقي على وجه اخل
ــنيف الفنادق يف مدينة كربالء املقدهســــــــة ـصـــــ ( يوضــــــــح أعداد الفنادق خالل املدهة  2جدول ) فكرة عن أعداد وت

 ( فندقا .481م( وهي تبلغ )2018 -  2003)
 (.م2017-2003)للمدة املقدسة كربالء  حمافظةالدرجات الفندقية وعدد الفنادق يف  (2)جدول 

 الفنادقعدد  درجة الفنادق
 3 الدرجة املمتازة
 14 الدرجة األوىل
 164 الدرجة الثانية
 89 الدرجة الثالثة
 211 الدرجة الرابعة

 481 اجملموع
 : استنادا  إىل معلومات هيئة السياحة يف حمافظة كربالء املقدسة.ةاجلدول من إعداد الباحث

ــة فندقية من مجيع الدرجات بدءا  من الدرجة (  481إذ ظهر أن العدد اإلمجايل للفنادق مقداره ) ــســـــــ مؤســـــــ
. وفيمـا يلي جـدول يوضــــــــــــــح الزايدة يف اعـداد الفـنادق يف مـديـنة كربالء املقـدســــــــــــــة املمـتازة وحىت اـلدرجـة الرابعـة

بســـــبب القطاع الســـــياحي بشـــــكل عام والســـــياحة الدينية بشـــــكل خاص يف مدينة كربالء املقدســـــة وللســـــنوات 
ا على زايدة اعداد الفنادق وجبميع التصنيفات، حيث اثر زايدة اعداد السياح ( ومدى أتثريه2017-  2003)

 
 .2  016  ،(، السنة الثامنة والثالثون، بغداد3635جريدة الوقائع العراقية، العدد) -29
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الوافدين من داخل القطر وخارجه للعتبات املقدســـــة ولعدم اســـــتيعاب االعداد الكبرية من الزائرين والســـــياح من  
(، سا  -7-احلسـني  قبل الفنادق اليت كانت موجودة وخاصـة يف اوقات الزايرات املليونية )زايرة اربعينية االمام  

ادى اىل انشــاء فنادق جديدة وتطوير الفنادق القدمية سا جيعلها تســتوعب الكثري من الزائرين والســياح، وكذلك 
 توفري فرص عمل كثرية، وذلك يسهم يف منو وتطور االقتصاد احمللي اذا ما استخدم بصورة عقالنية.

 م(2017-2003 مدينة كربالء )يف يوضح نسبة النمو لفنادق الدرجة املمتازة (3جدول )
 نسبة النمو  العدد اإلجمالي  الدرجة الممتازة  السنة 

 صفر%   -  2003
 صفر%   -  2004
 صفر%   -  2005
 صفر%   -  2006
 صفر%   -  2007
 صفر%   -  2008
2009  -   
2010 1 1  
 صفر%   -  2011
 صفر%   -  2012
 صفر%   -  2013
2014 1 2 %100 
 صفر%   -  2015
2016 1 3 %50 
 صفر%  -  -  2017

  6 3 المجموع

 : استنادا  إىل معلومات هيئة السياحة يف حمافظة كربالء املقدسة.ةاجلدول من إعداد الباحث
ــنوات )3يتضــــــــــــــح من اجلـدول املـذكور آنفـا  ) ولكن    (2016-2014( إنه أعـداد الفنـادق ازداد يف الســــــــــــ

ــاءات الفندقية يف مدينة كربالء يف املدة الزمنية ) ــنوات األخرى خلوها من اإلنشـ   2017  -2003شـــهدت السـ
ــياحة العراقية. إذ ظهر أن عدد الفنادق من الدرجة املمتازة قد بلغ ) ــنيف هيئة الســــ ـصـــ ( فنادق  3م( وحســــــب ت

والوفود الر يـة احملليـة واألجنبيـة، وهلـذه وان غـالبيـة الســـــــــــــــائحني الـذين يراتدوهنـا من األجـانـب ورجـال األعمـال  
ـــبب يف قـلة هـذا النوع إىل عـدم ـقدرهتـا   الفـنادق مزااي الفـنادق العـاملـية وهي أـقل موازـنة بعـدد الفـنادق ويعزي الســــــــــــ
ــيما   ــياح وكســــــــــــب ودهم، ألن أغلب مراتديها من متوســــــــــــطي أو حمدودي الدخل، والســــــــــ على اجتذاب الســــــــــ

دنو املسـتثمرون من خوس هذه التجربة االسـتثمارية يف مدينة كربالء املقدسـة. السـائحون اإليرانيون، لذلك ال ي
كذلك حتتاج هذه الفنادق إىل مدد طويلة بغيته اسرتداد األموال املستثمرة، وحتتاج إىل تكاليف تشغليه مرتفعة، 

اليت حتتل  بســــبب مســــتوى اخلدمات املقدمة للســــائح على مدار الســــاعة، وهذا انعكس ســــلباَ على أايم العرس
نســبة كبرية من أايم الســنة، فضــال  عن ارتفاع الضــرائب وأجور الكهرابء واملاء وغريها وكل ذلك مرهونة ابلدرجة 

 الفندقية.
 م(2017-2003يف مدينة كربالء )يوضح نسبة النمو لفنادق الدرجة األوىل ( 4جدول )

 نسبة النمو  العدد اإلجمالي  األولى الدرجة  السنة 
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 صفر%   -  2003
 صفر%   -  2004
 صفر%   -  2005
 صفر%   -  2006
 صفر%   -  2007
 صفر%   -  2008
2009 2 2  
 صفر%   -  2010
 صفر%   -  2011
2012 1 3 %50 
2013 2 5 %67 
2014 1 6 %20 
 صفر%   -  2015
2016 3 9 %50 
2017 5 14 %55 

   14 المجموع

 معلومات هيئة السياحة يف حمافظة كربالء املقدسة.: استنادا  إىل ةاجلدول من إعداد الباحث
( فندقا ، وميكن إدراج هذا النوع من ضــمن اليت تســتقطب  14أما عدد الفنادق من الدرجة األوىل فقد بلغ)

ـصـــــــرمة يف البلد، وقد شــــــــهدت ســــــــنة  الطبقات املرتفة، ونال حا تســــــــارع نســــــــبة النمو يف الســــــــنوات األخرية املن
فنادق يف مدينة كربالء املقدســـــة وكثرة االســـــتثمار يف جمال القطاع هذا الضـــــرب من  م( تزايد يف عدد ال2010)

صــــــــــــنفة،   الفنادق، وذلك لكثرة أعداد الوافدين إىل املدينة وهو ما يدّل على وجود طلب متزايد على الفنادق امل
ــائح املميز الذي يطا ــيدها من خالل نوعية الســــــــــ لب فنادق الدرجة وذلك يرتك أثرا  يف تعزيز قيمة املدينة ورصــــــــــ

 األوىل.
  م(2017-2003يف مدينة كربالء )يوضح نسبة النمو لفنادق الدرجة الثانية ( 5جدول )

 نسبة النمو  العدد اإلجمالي  الدرجة الثانية
2003 10 10  
2004 3 13 %30 
2005 13 26 %100 
2006 11 37 %42 
2007 10 47 %27 
2008 10 57 %21 
2009 10 67 %17 
2010 8 75 %12 
2011 9 84 %12 
2012 15 99 %18 
2013 13 112 %13 
2014 17 129 %15 
2015 16 145 %12 
2016 12 157 %8 
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2017 7 164 %4 
   164 المجموع

 : استنادا  إىل معلومات هيئة السياحة يف حمافظة كربالء املقدسة.ةاجلدول من إعداد الباحث
( فنــدقــا ، وهي متثــل زايدة ملحوظــة، 164إنه فنــادق الــدرجــة الثــانيــة قــد بلغ عــددهــا)  (6)يتبني يف اجلــدول  

ــتقطب الرحالت املرزومة ــة، إذ يســــــــ ــياح يف مدينة كربالء املقدســــــــ  PACKG) وهذا العدد يتناغم وأعداد الســــــــ
TOUM ظا يف نســبة النمو والســيما  ( ذات األعداد الكبرية واألســعار املدروســة، وشــهد اجلدول اففاضــا  ملحو

ــادي إذ أقضــــى  ـصـ ــع االقت ــع األمين يف عموم البالد، وكذلك الوضــ ــية، ولعل مرّد الوضــ ــنوات القليلة املاضــ يف الســ
ــنفة   ـصــــ ــائح الذي يفضـــــــل دائما  الفنادق امل ذلك إىل توقف بناء فنادق من الدرجة الثانية، فضـــــــال  عن نوع الســـــ

ــنفـة يف املـدينـة كربالء سـا أدى اففـاس الفنـادق من    واحلـديثـة اخلـدمـات، عالوة على كثرة أعـداد صــــــــــــ الفنـادق امل
الدرجة الثانية، ومن مث ذلك إىل قلة املســـــــــتثمرين يف هذه الفنادق خشـــــــــية من أايم الكســـــــــاد وأعداد الكبرية يف 

 الفنادق املصنفة.
 م(2017-2003يف مدينة كربالء ) يوضح نسبة النمو لفنادق الدرجة الثالثة (6جدول )

 نسبة النمو  العدد اإلجمالي   الدرجة الثالثة  نة الس
2003 15 15  
2004 5 20 %33 
2005 7 27 %35 
2006 4 31 %15 
2007 6 37 %19 
2008 1 38 %3 
2009 1 39 %3 
2010 6 45 %15 
2011 5 50 %11 
2012 8 58 %17 
2013 15 73 %26 
2014 3 76 %4 
2015 3 79 %4 
2016 5 84 %6 
2017 4 89 %6 

   89 المجموع

 : استنادا  إىل معلومات هيئة السياحة يف حمافظة كربالء املقدسة.ةاجلدول من إعداد الباحث
( فندقا ، وهي تقدم خدمات ترضــــــــــي 89) أن أعداد الفنادق من الدرجة الثالثة بلغ  اعالهيوضــــــــــح اجلدول 

شــــــــــخص هلذا النوع من الفنادق على لالزابئن، فهي الرقعة األوفر حظا    الزائرين والســــــــــياح و شــــــــــرحية جيدة من
أرضـها، وهذه أدى إىل اففاس ملموس يف نسـبة النمو الفندقي بسـبب نوع السـياح األجانب والعرب، إذ منهم 
ـصــنفة احلديثة، وقد  ـصــنفة وكذلك الســـائح احمللي يفضـــل الفنادق امل يفضـــل الفنادق اليت تقدم خدمات ستازة وم

ـصــــــنفة اليت تقدم خدمات جيدة للســـــــائح، وكذلك  ةًّ ز يأصـــــــبحت م تنافســـــــية بني الفنادق مع ابقي الدرجات امل
ـصــادية للســـائح األجنيب والســـيما الســـائح اإليراين الذي له حضـــور دعداد كبرية طوال الســـنة عندما  العملة االقت
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مدينة كربالء املقدسـة، فضـال  عن قلة  اففضـت عملة التومان مقابل الدوالر واففاس أعداد السـياح القاصـدين  

 الراغبني يف السكن يف هذه الفنادق على طوال السنة. نيأعداد السياح اإليراني
 م(2017-2003يف مدينة كربالء )يوضح نسبة النمو لفنادق الدرجة الرابعة  (7جدول )

 نسبة النمو  العدد اإلجمالي  الدرجة الرابعة  السنة 

2003 28 28  
2004 6 34 %21 
2005 7 41 %20 
2006 15 56 %36 
2007 11 67 %20 
2008 4 71 %6 
2009 6 77 %9 
2010 16 93 %20 
2011 6 99 %6 
2012 12 111 %12 
2013 13 124 %12 
2014 39 163 %31 
2015 28 191 %17 
2016 16 207 %8 
2017 4 211 %2 

   211 المجموع

 استنادا  إىل معلومات هيئة السياحة يف حمافظة كربالء املقدسة.اجلدول من إعداد الباحث: 
ــنوات  ــنفة، ونلحا يف الســـــ ـصــــ ــارا  يف املدينة موازنة ابلفنادق امل ــع انتشـــــ أما فنادق الدرجة الرابعة فهي األوســـــ

ـصـــنفة واحلديثة يف املدينة اليت تقدم خدااألخرية اففاس نســــبة   مات لنمو، ومرد ذلك إىل تزايد عدد الفنادق امل
ـصـــــنفة على الفنادق الدرجة الرابعة  افضــــــل، ومن مث انعكس ذلك على ذائقة الســــــائح إذ فضــــــل هذا الفنادق امل

ـــياحي لاجلـ على   ادرةوهـذه الفـنادق دائمـاَ تكون قـ  ـــلة يف امـلديـنة  لذب الســــــــــــ صــــــــــــ مـديـنة الـقدميـة وبعـد التطورات احل
لفندق من هذه الدرجة قام  اـصــــحاب  ف  القدمية من توســـــع يف املدينة كان الســـــبب يف ختفيض نســـــبة النمو اآلن 

صــــــــــــــنفة ومتطورة اجللب الســــــــــــــياح إليه، كذلك هذه الفنادق تكون اففاس اخلدمات فيها   يفكر ببناء فنادق م
الذي ال يتناســــب مع نوع الســــائح يف الوقت الراهن، بعد التطور الذي شــــهدته املدينة، لذلك يضــــع صــــاحب 

ــابـته النوع، ومن مث يعمـد إىل  ــنـفة اليت تـقدم خـدـمات  االفـندق يف حســــــــــــ صــــــــــــ عـادة البـناء لكي يواكـب الفـنادق امل
  أشـاره(، وهذه  211على حّد سـواء. وقد بلغ عدد هذه الفنادق)  احمللي واالجنيبالسـائحني    احتظى بقبول ورضـ 

 الذي يقصد مدينة كربالء املقدسة. حملدودعلى أهنا األكثر قبوال  ابلنسبة للسائح ذي الدخل ا
 االستنتاجات:

 ل هذا البحث فقد مت التوصل اىل استنتاجات سواء اكانت اجيابية او سلبية:من خال
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ــتوايت احمللية واالقليمية والعاملية، كوهنا   -1 ــهرة على املسـ ــياحية الدينة األكثر شـ مدينة كربالء من املدن السـ
ــل العباس   ــم مرقدي االمام احلســــني وأخيه ايب الفضــ ــافة  --تضــ أبناء األئمة    اىل وجود الكثري من مراقد  ابإلضــ

 واملقامات.
وجود العـدـيد من املراكز غري اـلدينيـة، اال ان هنـاك امهـاال واضــــــــــــــحـا  من احلكومتني املركزـية واحملليـة جتـاه    -2

 هذه املراكز، وخاصة االثرية منها.
ــياحي ملا للمزااي الدي -3 ــة يف مدينة كربالء هلا أثر واضـــــح يف الرتويج الســـ نية  ان احلفاظ على املراقد املقدســـ

 الروحية الرتاثية من أثر يف النفس البشرية.
حتســــــن الطلب الســــــياحي اخلارجي على احملافظة، من خالل االنفتاح على الدول العربية واالســــــالمية،  -4

 م(.2003خاصة بعد فرتة االحتالل األمريكي للعراق يف عام )
ة إىل فـنادق من اـلدرجـة املمـتازة، إ  -5 ــّ ذ بلغ عـدد هـذه الفـنادق ثالـثة فـنادق  إنه ـمديـنة كربالء حـاجـة ـماســــــــــــ
( فندقاَ لباقي الدرجات الفندقية، والســــــــــبب اجلوهري هو ضــــــــــعف الطلب الفندقي على هذه 481)قبالة  فقط 

 النوع من اإليواء.
ـصـــــــنفة والشــــــــعبية والشــــــــقق  -6 على رغم من احتواء مدينة كربالء املقدســــــــة على عدٍد كبرٍي من الفنادق امل

 أنه هذه األعداد ال تكفي إليواء أعداد الســـــياح والزائرين املليونية، وذلك يؤدي إىل تردي املفروشـــــة واملنازل، إال
اخلدمات الســـــــــــياحية وخدمات اإليواء يف مدينة كربالء املقدســـــــــــة، إذ أغلب الفنادق القريبة من منطقة اجلذب 

 السياحي تعتمد على زايدة عدد األسرة للغرفة الواحدة يف الزايرات املليونية.
 التوصيات:

ــاكل اليت تواجهها مدينة   ــول اىل حلول للمشــــ ــاعدة والوصــــ ــأهنا املســــ ــيات اليت من شــــ فيما يلي بعض التوصــــ
 كربالء:
ــها، ومالحمها، كوهنا تعكس احلياة   -1 ـصـــــــ ــائ ـصـــــــ ــة من انحية ختطيطها، وخ االهتمام مبدينة كربالء املقدســــــــ

 الدينية يف هذه املدينة.
السـياحية، وخاصـة الدينية منها، كوهنا تشـكل رافدا  من روافد الدخل القومي، االهتمام بتنشـيط احلركة   -2

 واعداد دراسات تفصيلية  ذا الشأن.
توفري االجواء االمنية اهلادئة لزوار العتبات املقدســة، من خالل اجياد االمن الســياحي الذي يعمل على  -3

 هتيئة ظروف أمنية مالئمة لزوار هذه العتبات.
يف تنفيذ مطار كربالء املقدســـــة من اجل وصـــــول الزوار والســـــياح اىل املدينة ما خيفف العبء   االســـــراع -4

 كاهل النقل الربي.  نع
ســـــــــــــياحة الدينية والعالجية والرايضـــــــــــــية والثقافية واألثرية المثل   ةاز كربالء بتوافر أنواع من الســـــــــــــياح تمت -5

اقتـصادي يسـهم يف   زايدة السـياح اجملتذبني وحتويلها إىل موردٍ وغريها، وعلى احلكومة االهتمام  ا وتطويرها بغية  
 خلق دخول ألبناء احملافظة والبلد.
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 الوسائل العالجية لحماية المحميات الطبيعية

Means of treatment for the protection of nature reserves 
 Assist. Lect. Firas Issa Mirza                             (1) فراس عيسى مرزةم.م. 

 Assist. Lect. Ali Kadhim Zaidan                          (2)م.م. علي كاظم زيدان 

 الملخص

ـصــــــــــائب للحفاظ على التنوع احليوي  واملوروث الطبيعي إنه احملميات الطبيعية متثل املنهج العلمي والعملي ال
لإلنسانية، كما اهنا تعمل على محاية النظام العام بعناصره الثالثة اذ يتضح دورها ابحملافظة على االمن العام من  
ـصــــدر هذا اخلطر افعال الطبيعة   خالل اختاذ التدابري الالزمة للحيلولة دون وقوع خطر على االفراد ســـــواء كان م

ـصــــــدر اخلطر على احملمية االنســـــــان، كالفيضـــــــاانت واالعاصـــــــري والزالزل وا لعواصـــــــف الرملية والرتابية، او كان م
كإشــــــعال احلرائق او العمليات االرهابية او التخلص من الفضــــــالت بطريقة غري صــــــحيحة، اما دورها ابحملافظة  
ـصــــــــحة العامة يظهر من حيث ان النبااتت متثل قاعدة العناصـــــــــر الطبية الفاعلة يف صـــــــــناعة الدواء واليت  على ال
اصـبح اسـتخدامها ضـروري لتفادي االاثر اجلانبية لألدوية املعتمدة من مصـادر كيميائية وان تدهور البيئة النباتية  
ينعكس ســـلبا على االنســـان، وكذلك متثل خط دفاع مهم امام خماطر ظاهرة التغيري املناخي واالحتباس احلراري 

ــيد ــبة ثنائي اكسـ ـصــاص الكربون وخفض نسـ الكربون يف اهلواء وتلطيف االجواء يف املناطق   كوهنا تســـاهم يف امت
ــراء واجوائها اهلادئة هلا اثر  ــكينة العامة فان احملميات الطبيعية يف مناطقها اخلضـــــــــــ املتامخة هلا، وفيما خيص الســـــــــــ
اجيايب على اسـتقرار الفرد وسـعادته، ابإلضـافة اىل ذلك فان هلا دور فعال يف حماربة التـصحر يف الرتبة وتعد ايضـا  

ــائـل واجراءات  م الذا  طبيعيـا  للكـائنـات احليـة ومركزا  لألحـاث العلميـة، ولـذلـك فـانـه البـد من منح االدارة وســـــــــــــ
ملمارســة ســلطتها الوقائية يف محاية احملميات الطبيعية، ويتجســد ذلك يف صــورة الضــبط االداري اخلاص، والذي 

التنوع البيولوجي والطبيعي يف هذه   لك محايةيهدف اىل وقاية احملميات الطبيعية من االضــــــــــــرار قبل وقوعها وكذ
 .املنطقة اليت تتميز خبصائص فريدة سواء يف كائناهتا احلية أو ظواهرها الطبيعية

 
 .--كلية القانون / جامعة اهل البيت   -1
 كلية العلوم االسالمية / جامعة كربالء -2
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Abstract 
The nature reserves are the proper scientific and practical method to 

preserve the biological diversity and natural heritage of humanity. It also works 
to protect the public order with its three components. Its role is to preserve public 
security by taking the necessary measures to prevent danger to individuals, 
whether the source of this danger is nature's actions. Such as floods, 
hurricanes, earthquakes, sand and dust storms, or the source of danger to the 
human reserve, such as arson, terrorist operations, or improper disposal of 
waste. Its role in public health conservation appears in terms of plants The basis 
of the medical elements active in the pharmaceutical industry, whose use is 
necessary to avoid the side effects of drugs approved from chemical sources 
and that the deterioration of the plant environment reflected negatively on the 
human and also represents an important line of defense against the risks of 
climate change and global warming as they contribute to the absorption of 
carbon and reduce the proportion of dioxide In the context of the general 
tranquility, nature reserves in their green areas and tranquil atmosphere have a 
positive impact on the stability and happiness of the individual. In addition, they 
have an effective role in fighting desertification In the soil and is also a natural 
sanctuary for living organisms and a center for scientific research. Therefore, 
the administration must be given the means and procedures to exercise its 
preventive authority in the protection of natural reserves. This is reflected in the 
form of special administrative control, which aims to protect nature reserves 
from damage before they occur, In this region, which has unique characteristics 
both in their living beings and their natural phenomena. 

 المقدمة

 أواًل: موضوع البحث: 

املـاضــــــــــــــي، نظرا  إن فكرة إـقامـة احملمـيات الطبيعـية هي فكرة ـقدميـة، إال أهنـا ازدادت إحلـاحـا  مـنذ ـبداـية القرن  
للخلل الواضـح الذي أصـاب العالقة بني اإلنسـان وبيئته، والناتج عن االسـتنزاف املسـتمر والكثيف وغري الرشـيد 
للموارد الطبيعية، وهو ما أدى لتدهور النظم البيئية يف كثري من مناطق العامل، وإىل انقراس العديد من الكائنات 

ابلتايل فإن اهلدف األســـــاســـــي إلقامة احملميات الطبيعية يف أي دولة من دول احلية، ســـــواء احليوانية أو النباتية، و 
 العامل، يتمثل يف أمهيته كنظام بيئي متكامل، ملا حتتويه من حياة وتنوع بيولوجي.

 ثانيًا: أهمية موضوع البحث: 

واحملافظة    إن محاية احملمية الطبيعية هتدف إىل صـــــــــــون املوارد احليةتكمن أمهية موضـــــــــــوع البحث من خالل 
ــات العلمية، فضـــــال عن ذلك  على صـــــحة التنوع الوراثي يف جمموعات الكائنات احلية وأجراء البحوث والدراســـ
ـصــــيب احملميات ابلضـــــرر،  ـصــــناعي والتقين يف مجيع اجملاالت، وما هلذا التطور من آاثر جانبية ت جند ان التقدم ال
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ــة حلما ــريعات وقوانني خاصــ ــروري وجود تشــ ــبح من الضــ ــبحت اجلزاءات  ،  يتهالذا اصــ ومن هذا املنطلق فقد أصــ

ــم به هذه  االدارية وغري االدارية يف ظل االجتاهات احلديثة األداة املثلى حلماية احملميات الطبيعية ابلنظر ملا تتســـــــ
 اجلزاءات من قوة رادعة من شأهنا كبح البواعث الدافعة للسلوك املخالف للقانون.

 ثالثًا: مشكلة البحث: 

دراسـة موضـوع الوسـائل العالجية حلماية احملميات الطبيعية، يف القصـور التشـريعي يف التجرمي  تكمن مشـكلة
، رغم اجلزاءات االدارية وغري االداريةوالعقاب، وقد أتت هذه الدراســــــــة لتعا  موضــــــــوع هذه احلماية بشــــــــقيها 

ليتهــا إال ابقرتاهنــا مبجموعــة من  أمهيتهــا يف جمــال محــايــة احملميــات الطبيعيــة، إذ إن هــذه احلمــايــة ال تتكــامــل فــاع
القواعد واإلجراءات اليت تبني كيفية تطبيقها وتكفل حتقيق مقاصـــــــدها وصـــــــوال  إىل احلقيقة وتوقيع العقاب على 

 مرتكيب جرائم االعتداء على احملميات الطبيعية.
 رابعًا: منهجية البحث: 

ــائل العالجية حلماية احملميات  ــتنا ملوضـــوع الوسـ الطبيعية على املنهج التحليلي، والذي من  ســـنعتمد يف دراسـ
وابخلصوص نظام احملميات الطبيعية  قانونية للقوانني العراقية وغريه من القوانني،نصوص الالخالله سنقوم بتحليل  

 لبيان هذه الوسائل. 2014( لسنة 139الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ) 2014( لسنة 2رقم )
 خامسًا: هيكلية البحث: 

يف هذه الدراســة الوســائل العالجية حلماية احملميات الطبيعية، وذلك من خالل ثالثة مباحث،   ســوف نبني
نتناول يف االول ماهية احملميات الطبيعية وهو مقسـم على مطلبني خصـص األول لبيان تعريف احملميات ومتييزها  

امهيتها، ويف املبحث الثاين نبني  عما يشتبه  ا، إما املطلب الثاين فسيخصص لبيان تصنيف احملميات الطبيعية و 
ــمـهاجلزاءات االداريـة، و و   نبحـث فيـهاألول اجلزاءات املـاليـة، إمـا املطلـب الثـاين فيف  تنـاول  نعلى مطلبني    نقســــــــــــ

ـصـــــــه لبيان اجلزاءات غري االدارية، وهو بدوره مقســــــــم على  ـصـــــــ اجلزاءات غري املالية، أما املبحث الثالث فســــــــنخ
ـصــــــــ نا يف  مطلبني تناول ـصــــــــ مث خامتة البحث جلزاءات املدنية،  البيان   ناهاألول العقوابت اجلزائية، إما الثاين فقد خ

 ضمن أهم النتائج واملقرتحات اليت سنتوصل اليها.تاليت ت
 المحميات الطبيعية اهيةم: األول بحثمال

ــتبه  ا  احملميات الطبيعية أن نتعرس أوال  لتعريفها  اهيةيتطلب بيان م ، ومن مث نتعرف اثنيا   ومتييزها عما يشـــــــ
 اآلتيني: طلبنيعلى تصنيفها، وهذا ما سنتناوله تباعا  يف امل

 وتمييزها عما يشتبه بها  تعريف المحميات الطبيعية: األول مطلبال

نتعرف يف   فرعنيعلى  طلب، يقتضــــــي تقســــــيم هذا املللوقوف على تعريف احملميات الطبيعية بشــــــكل وافٍ 
عما يشبه  ا وفق    احملميات الطبيعية  ييزعلى تعريف احملميات الطبيعية ويف الفرع الثاين نتطرق إىل مت  رع االولالف

 االيت:
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 لطبيعيةتعريف احملميات االفرع األول: 
لقـد ـقدـمت تعريفـات فقهـية عـدـيدة للمحمـيات الطبيعـية جـاءت أغلبهـا متفقـة يف معـناهـا خمتلفـة يف ألفـاظهـا،  
فقـد عرف بعض الفقهـاء احملميـات الطبيعيـة دهنـا )منـاطق طبيعيـة من األرس أو البحر أو املســــــــــــــطحـات املـائيـة  

ــتغالل  ذات حـدود معينـة تتمتع ابحلمـايـة القـانونيـة للمحـافظـة على تنوعهـ  ا االحيـائي احليواين والنبـايت من األســــــــــــ
 .(3)اجلائر أو التغيريات الطبيعية املهلكة(

ــنيفها أو تنظيمها   صـــــــــــ وعرف جانب أخر من الفقهاء احملميات الطبيعية دهنا )منطقة حمددة جغرافيا  جيرى ت
 .(4) وإدارهتا لتحقيق أهداف حمددة تتعلق ابلصيانة(

ــا  دهنا   ــمه من كائنات حية نباتية أو  وقد عرفت أيضـ ــة أو مائية من إقليم الدولة تتميز مبا تضـ ــاحة ايبسـ )مسـ
ـصــدر بتحديدها قرار من الســـلطة   حيوانية، أو ظواهر طبيعية ذات قيمة علمية أو ثقافية أو مجالية أو ســـياحية ي

ـصــــة( ــا . كما عرفت(5)املخت ظ عليها ويوقف يف دهنا )مســـــاحات كبرية تضـــــم أنظمة بيئة طبيعية، يتم احلفا  ايضـــ
حدودها أي نشـــاط لإلنســـان ميكن أن يؤدي إىل تدهورها، وهي حتتل مســـاحات كبرية ومتنوعة، حيث تشـــمل  
كــافــة املنــاطق الطبيعيــة، ويتم فيهــا محــايــة مكوانت النظم البيئيــة كــافــة، خــاصــــــــــــــــة احليواانت والنبــااتت املهــددة  

مية الطبيعية دهنا )عبارة عن مســـــــــاحة من اليابســـــــــة أو احمل. وقد ذهب بعض الباحثني يف تعريف (6)نقراس(ابال
ـصـــف بتميزها مبعايري أو أســــس عدة من أمهها معايري طبيعية واجتماعية   املياه أو كليهما، ذات حدود معينة، وتت
واقتصادية حتمت اإلعالن عنها كمحمية طبيعية، ومتيزت هذه املنطقة ابألمهية الثقافية أو العلمية أو السياحية،  

د اإلعالن عنها يتم توفري احلماية القانونية الالزمة للمحافظة على تنوعها البيولوجي وتنميتها املســــــتدامة من  وعن
 .(7) قبل السلطة املختصة بذلك(

ويســــــــــــتخلص من التعاريف املتقدمة أن احملميات الطبيعية هي مســــــــــــاحة حمددة من إقليم الدولة األرضــــــــــــي  
صـــــــــــــــائص و ةواملـائيـ   ة)الـيابســـــــــــــــ   ـات فرـيدة من نوعهـا من الـناحـية الطبيعـية أو الثقـافـية أو العلمـية أو (، تتميز خب

 السياحية، تعمل الدولة على تنظيمها واحملافظة عليها، وذلك من أجل احلفاظ على التوازن البيئي يف اجملتمع.
قد تعددت  هذا فيما يتعلق ابجلانب الفقهي لتعريف احملميات الطبيعية، إما فيما يتعلق ابجلانب التشــريعي ف

التعريفات الواردة بشــــــــأهنا فنجد أن معظم الدول قد اعتمدت يف تشــــــــريعاهتا اخلاصــــــــة حماية احملميات الطبيعية  
ـصـــــــــون الطبيعة) ــياغة القانونية، فقد عرف هذا األحتاد IUCNتعريف األحتاد الدويل ل ـصـــــــ ( مع األختالف يف ال

ـصــــــة ـصــــــ حلماية التنوع احليوي واملوارد الطبيعية الثقافية   احملميات الطبيعية دهنا )مســـــــاحة من األرس أو البحر خم

 
،  2003دار النهضة العربية، القاهرة،    ،1تنمية املوارد الطبيعية(، ط  -امحد عبد الكرمي سالمة، قانون محاية البيئة )مكافحة التلوث    د.  -3

 .142ص
القانونية حلماية البيئة من التلوث يف ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، خالد مصطفى فهمي، اجلوانب    د.  -4

 .476، ص2011 ،دار الفكر العريب، اإلسكندرية
 .171،ص2007 ري حامد اجلمال، احلماية القانونية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، د. -5
 .15ص ، 2010 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،1ط ،لدولية للبيئةاحلماية ا ،سالفة طارق الشعالن -6
ورقة مقدمة للحلقة القومية حول دور احملميات الطبيعية يف احملافظة   ،دور احملميات يف احلفاظ على التنوع االحيائي   ، أمحد وريكات  -7

 .7ص ،1999 ،سوراي ،على التنوع االحيائي
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 28:  العدد

 
ــائل الفاعلة( ــائل قانونية أو غريها من الوســــ ــطة وســــ ــرع العراقي هذا (8) املرتبطة به وتدار بواســــ . وقد أقتبس املشــــ

ـصـــــــياغة يف قانون محاية وحتســــــــني البيئة العراقي رقم ) إذ  2009( لســــــــنة 27التعريف مع بعض األختالفات ابل
ــادر الطبيعية واحليوية  عرف احملمي ـصــــ ـصــــــص حلماية امل ة الطبيعية دهنا عبارة عن )مســـــــاحة من األرس أو املاء خت

ــنة  2وقد أورد نظام احملميات الطبيعية رقم ).  والثقافية من الزوال( ـصــال   ا  تعريف  2014( لسـ للمحمية الطبيعية   مف
ــاحلـية أو اـلداخليـ  ــاحـة من األرس أو من املـياه)الســــــــــــ ة( حتتوي على كـائـنات حـية نـباتـية أو إذ عرفهـا دهنـا )مســــــــــــ

حيوانية أو ميزات طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو ســــياحية أو مجالية توضــــع حتت احلماية القانونية حلماية  
 .(9)ثرواهتا البيئية والستدامة تنميتها(

لعراقي قد تب  ســــتعراس تعاريف احملميات الطبيعية يف التشــــريع العراقي يســــتخلص أن املشــــرع ااومن خالل 
ــتغالل األمـثل للموارد  ـــياـنة الطبيعـة وحتقيق األســــــــــــ املفهوم احلـدـيث لنظم محـاـية احملمـيات الطبيعـية من حـيث صــــــــــــ
الطبيعية على ســطح األرس، إذ يتحقق هذا املفهوم من خالل محاية النظم البيئية املوجودة اليت  ا يســتمر بقاء  

اثر احليواين والنبايت، والتأكد من عدم أســــــتغالل اإلنســــــان للنظم  األنســــــان، ومحاية التنوع اجليين الضــــــروري للتك
. ولكن ما يؤشر على املشرع العراقي أنه وجه جل اهتمامه على النطاق احملدد من اليابسة  ا  جائر   ستغالال  إالبيئية  

النطـاق اجلوي الـذي يف أو امليـاه من حيـث احلمـايـة، ومل يركز اهتمـامـه على احليز اجلوي الـذي يعلومهـا، وكـذلـك  
 ظله جتيء بعض أصناف الطيور النادرة إىل هذه احملميات، ومن مث العودة إىل أماكنها األصلية.

 الفرع الثاين: متييز احملميات الطبيعية عما يشتبه هبا
ـصــــــــص للمحافظة على املوارد البيئية املتجد نه إ دة  احملميات الطبيعية تعد منطقة جغرافية حمددة املســـــــــاحة خُت

ــرف عليها من قبل هيئة معينة، وتتميز هذه املناطق دهنا قد حتتوي على  ــتغالهلا، وُيشـــ وتطبيق النظم اجليدة الســـ
ـصــور ــانية والتلوث بشـــىت ال ــتلزم محايتها من التعدايت اإلنسـ ، (10)نبااتت أو حيواانت مهددة ابالنقراس، سا يسـ

لى سـبيل املثال تتشـابه مع الغاابت اململوكة للدولة يف أن وقد تتشـابه احملميات الطبيعية مع غريها من املناطق فع
ـصـــوصــــية معينة إال  كالمها أراضــــي حتوي على جمموعة من النبااتت واليت ارأتت الدولة أن متلك هذه املناطق خل
إهنــا ختتلف عن احملميــات الطبيعيــة يف أن احملميــات الطبيعيــة تكون حمميــة مبوجــب القوانني أو األنظمــة وتفرس 

ت على كـل من يتعـدى على تـلك احملمـيات، أمـا الغـاابت اململوكـة لـلدوـلة: هي القـائمـة على أراٍس سلوكـة عقواب
. واليت ال يشـــــرتط أن تكون حممية  (11) للدولة أو على األراضـــــي املوقوفة وقفا  غري صـــــحيح اليت تدار من الدولة
صــــــــــــــت القوانني أو األنظمة على غري ذلك، خبالف ذلك فتتميز الغاابت اخلاصــــــــــــــة واليت عرفها قانون   إال إذا ن

هي )غاابت سلوكة من األشـــــخاص الطبيعية أو املعنوية من غري دوائر الدولة والقطاع العام(، أي   :الغاابت ابهنا
ــاـبه مع احملمـيات الطبيعـية، ابحتوائهـا على جمموعـة من النـبااتت واحليواانت، إال أهنـا ختتلف من انحـية   أهنـا تتشــــــــــــ

 
جامعة   -حث منشور يف جملة احلقوق، كلية القانون    اجلرائم املاسة ابحملميات الطبيعية دراسة مقارنة،  ،فراس ايوز عبد القادر  د.  -8

 .79ص ،17،2012-16العدد ،4جملد ،املستنصرية
 ، املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واالراضي القاحلة   ،احملميات الطبيعية وصون املوارد الطبيعية يف الوطن العريب  ،حممد عبد اجلواد  -9
 .234ص ،بال سنه نشر ،القاهرة 

 .20ص ،مصدر سابق ،سالفة طارق الشعالن -10
احلديثي  -11 الوهاب  عبد  الطبي  ،أريج حمي  إدامتهااحملميات  البيئية يف  والتشريعات  القوانني  ودور  العايل   ،عية  املعهد  إىل  مقدم  حث 

 .5، ص2009جامعة بغداد،   -للتخطيط احلضري واإلقليمي للدراسات العليا 
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الدولة محاية خاصــة على احملميات الطبيعة، بعقوابت اكثر صــرامة سا هو علية احلال يف محاية  احلماية اذ تفرس 
. وكـذـلك ميكن متييز احملمـيات الطبيعيـة عن الغـاابت  (12)  الغـاابت اخلـاصـــــــــــــــة واليت تكون سلوكـة لألفراد العـاديني

ـصــورة طبيعية : )الغاابت الطبيعية: هي غاابت ان الطبيعية اليت عرفها قانون الغاابت د ملناطق اجلبلية اليت تنشـــأ ب
وهلا إدارة خاصـــــــــة حلماية الرتبة من التعرية واالجنراف(. واليت تتشـــــــــابه مع احملميات الطبيعية يف أن كالمها حيوي 

من انحية اهلدف والغرس إذ أن الغرس من أنشــــاء الغاابت   ن على جمموعة من االحياء النباتية، إال أهنما يتميزا
التعري واالجنراف، خبالف احملميـات الطبيعيـة والـذي يكون الغرس من  حلمـايـة تربـة املنـاطق اجلبليـة  الطبيعيـة هي  

 من محــايتهــا كبرية جــدا  منهــا محــايــة النبــااتت واحليواانت واحلفــاظ على التنوع االحيــائي وحفا التوازن الطبيعي
(13). 

ا ابلغـاابت احملميـة واليت عرفهـا ابهنـا  وأيضـــــــــــــــا أشـــــــــــــــار قـانون الغـاابت إىل مرادف للمحميـات الطبيعيـة بنعتهـ 
)الغاابت احملمية أو احملظورة: هي مســـاحات الغاابت أو األراضـــي اململوكة للدولة الواقعة داخل الغاابت وتكون 
ـصــــخور أو املواقع  ـصــــة لألغراس البيئية للمحافظة على بعض أنواع األشـــــجار واحليواانت الربية والطيور وال ـصــــ خم

 .(14) (األثرية أو السياحية
ــبـه الكبرية بينهمـا، اذ  كـذلـك ميكن متييز احملميـات الطبيعيـة عن اآلاثر والرتاث، على الرغم من أوجـه الشــــــــــــ
عرف قانون اآلاثر والرتاث، اآلاثر دهنا)األموال املنقولة وغري املنقولة اليت بناها أو صـنعها أو  تها أو انتجها أو 

مئيت ســــــــنة وكذلك اهلياكل البشــــــــرية واحليوانية   200عمرها عن  كتبها أو ر ها أو صــــــــورها اإلنســــــــان وال يقل 
ــاتيـــة( إذ ختتلف عن احملميـــات الطبيعيـــة يف أن اآلاثر غـــالبـــا  مـــا تكون من اجلمـــاد أي املنحواتت واالبنيـــة  والنبـ

صــــــــــــــر(15)وغريهـا  ، أمـا احملمـيات الطبيعيـة فهي مـناطق لألحيـاء احليوانيـة والنبـاتـية، وكـذـلك ختتلف من انحيـة العن
سـنة خبالف احملميات الطبيعية اليت ال حتدد بفرتة زمنية بل    200الزمين اذ يشـرتط يف األثر أن ال يقل عمره عن  

إبمكان الدولة مىت ما توافرت شـــــروط إقامة حمميات طبيعية على رقعة جغرافية معينة أضـــــفت علية احلماية. أما  
ــابه بينه وبني اآلاثر، من حيث ــياغة هوية اجلماعة إال أن الرتاث حيمل مدلوال    الرتاث وعلى الرغم من التشـــــــ صـــــــ

واســعا  بوصــفها معربا  عن جمموع القيم والعادات والتقاليد واملمارســات واألعمال اليت تســود يف بلد ما من بلدان 
ة  العــامل، فمثال  الرتاث العراقي نعين بــه كــل العــادات والتقــاليــد واملهن واليت هي املميز الــذي مييز العراق عن بقيــ 

، وكــذلــك عرف قــانون اآلاثر املواد الرتاثيــة ابهنــا)األموال املنقولــة واألموال اليت يقــل عمرهــا عن  (16)  دول العــامل
مئيت ســــنة وهلا قيمة اترخيية او وطنية او قومية او دينية او فنية، يعلن عنها بقرار من الوزير( اذ ان اهلدف   200

ــود يف جمتمع ما، والغرس من محاية الرتاث هو حلماية   القيم والعادات واملورواثت القيمية وحىت الثقافية اليت تســـــــ
 .(17) خبالف احملميات الطبيعية اليت كما اسلفنا ابهنا حتمي الكائنات احلية واملواقع اإلاثرية املهددة ابلزوال

 
 .235ص ،مصدر سابق ،د. حممد عبد اجلواد -12
 .24ص ،مصدر سابق ، سالفة طارق الشعالن -13
 .15ص،2011ميات الطبيعية، حث مقدم إىل جامعة الباحة، اململكة العربية السعودية، احمل ،عبد الرمحن حممد علي الغامدي -14
 .4ص ،.2012 ،لبنان ، جملة الدفاع املدين ،دور احملميات الطبيعية يف تنمية السياحة البيئية يف لبنانعلي زين الدين،  د. -15
 .16ص ،مصدر سابق ،عبد الرمحن حممد علي -16
 .7ص  ،مصدر سابق ،الوهاباريج حمي عبد  -17
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 28:  العدد

 
ـصـناعية اليت أبدعها ا ـصـناعية والذي يعين به املكوانت ال ـصـطلح البيئة ال ـصـوغ البعض م إلنســان من أجل  وي

هتيئة البيئة لتتناســــــــب مع احلياة اجملتمعية اليت يعيش فيها اإلنســــــــان مثل الســــــــدود على األهنار، فتلك العناصــــــــر  
ــتقبليةكافة، وعلى الرغم  ـصــناعية ليســـت ملك إىل جيل بعينه ولكنها ملك لألجيال احلالية واملسـ املكونة للبيئة ال

ميات الطبيعية إال اهنا ختتلف عنها يف أن احملميات الطبيعية حتوي من أوجه التشـــــــــــابه يف بعض اجلزئيات مع احمل
ــائها مثل النبااتت واحليواانت وغريها من األحياء النادرة واليت يتوقف   ــان يف انشـ ــر طبيعية مل يتدخل االنسـ عناصـ

 .(18) دور االنسان يف احملافظة عليها فقط
 وأهميتها المطلب الثاني: تصنيف المحميات الطبيعية 

للمحميات الطبيعية أمهية فائقة على خمتلف األصــــــــــعدة وامليادين، ملا هلا من أثر ابلغ يف محاية الطبيعة بكل  
ــنيفهامكوانهتا، لذا أصـــــــــــبح لزاما علينا أن نوضـــــــــــح  ـصــــــــ ابلفرع األول، ويف الفرع الثاين نتوىل بيان أمهيتها وفق   ت

 التفصيل االيت:
 بيعيةالفرع األول: تصنيف احملميات الط

تتنوع احملميـات الطبيعيـة من حيـث النظم البيئيـة واهلـدف املراد منهـا، فقـد تكون املنطقـة حمميـة بكـاملهـا، أو  
ــر احلمـايـة على بعض مكوانت النظم البيئيـة، كحمـايـة نوع من احليواانت املهـددة ابال صــــــــــــ نقراس، أو محـايـة  تقت

مية توفر آلية حلفا التنوع احليوي، فقد أنشـــــــــــأت  بعض التشـــــــــــكيالت الطبغرافية وغريها، ونظرا  ألن املناطق احمل
وتبعا  لذلك   ،معظم الدول مناطق حممية، وأرتفع عدد احملميات الطبيعية يف العامل كما زادت املســــــــــاحات احملمية

ـصــنف احملميات الطبيعية إىل عدة أصـــناف حســـب املوقع اجلغرايف أو من حيث الطبيعة واهلدف من   ــاإت ها،  ئنشـ
 له ابلبحث يف فقرتني مستقلتني:وهذا ما سنتناو 

 أواًل: تصنيف احملميات الطبيعية من حيث املوقع اجلغراف 
ـصـــــــــنف احملميات الطبيعية من حيث املوقع اجلغرايف أو املكاين إىل صــــــــــنفني ومها احملميات الربية واحملميات  ت

 :(19) املائية واحملميات الربمائية، عليه سيتم حثها ابآليت
الربيـة: هي جمموعـة من احملميـات الطبيعيـة الواقعـة يف نطـاق اليـابســـــــــــــــة واليت تتمّيز مبحـافظتهـا  احملميـات   -1

ا عن تدّخالت اإلنسـان أو أتثّرها  ا. وتتمّيز بصـفات طبيعية خاصة ومعامل  على وضـعها الطبيعي بعيد 
اثيــة أو اجليولوجيــة أو  بيئيــة أو جيولوجيــة أو غريهــا من املعــامل ذات القيمــة العلميــة أو التــارخييــة أو الرت 

  اجلمالية.
ــمـل النطـاقـات املـائيـة البحريـة ومكوانهتـا الفطريـة والبيئيـة وقـد   احملميـات املـائيـة: وهي -2 احملميـات اليت تشــــــــــــ

 تشغل ضمنا  جانبا  من اليابس املتاخم لشاطت النطاق املائي.

 
 .7ص ،مصدر سابق ،د. علي زين الدين -18
، 1996ليبيا،    ،صليحة علي صداقي، النظام القانوين حلماية البيئة البحرية من التلوث يف البحر املتوسط، دار النهضة العربية  د.  -19

 .5ص ،مصدر سابقعلي زين الدين،  د.وينظر ايضا    .204ص 
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من    ا  املائي، حيث تشـــــــغل جزء: وهي احملميات الطبيعية اليت تقع يف النطاق اليابس و احملميات الربمائية -3
ـصـــــــــفات اندرة من حيث املعامل البيئية أو اجليولوجية أو الرتاثية،  اليابســــــــــة وجزء   أخر من املاء، وتتميز ب

 ومثال هذا النوع من احملميات هو حمميات األهوار الواقعة يف جنوب العراق.
 هائنشاإاثنياً: تصنيف احملميات الطبيعية من حيث الطبيعة واهلدف من 

ـصــــــنيفات احملميات الطبيعية وفقا  لطبيعة كل منها واهلدف املراد من إنشـــــــائها، وعلى هذا صـــــــنفت  تتعدد ت
 املناطق املتمتعة حماية خاصة تبعا  لطبيعتها اخلاصة واهلدف املراد منها إىل عدة أصناف منها:

 احملميات الطبيعية ذات الطابع العلمي )أحباث علمية(:  .1
ـصــــص لألغراس العلمية احملضـــــة، للحفاظ   ـصــــنف من احملميات دهنا مســـــاحة من األرس خت ـصــــد  ذا ال ويق

ســــتمرار العمليات البيئية اليت ميكن أن تتم دون أي تدخل أو مؤثر ســــليب من خارج هذه األنظمة البيئية،  اعلى 
إدارهتا ابألتفاق مع اجلهات اليت   لذلك غالبا  ما تكون هذه احملميات مغلقة ابلنسـبة للجمهور والسـائحني، وتتم

ــاد البيئـية املطلوـبة، ـلذا ـفأن هـذه احملمـيات ذات قيمـة علمـية حـتة. وهـذا النوع من   تقوم على تســــــــــــــجـيل اإلرصــــــــــــ
 .(20) احملميات عادة ما يتم محايته عندما يتم اكتشاف تنوع أحيائي اندر أو أاثر جديدة

 يط احليوي: احملميات الطبيعية ذات الكائنات احلية أو احمل  .2
وهي منط من احملمـيات أقرتحـه برانمج اإلنســــــــــــــان واحمليط احليوي الـتابع ملنظمـة األمم املتحـدة للرتبـية والعلوم 
والثقافة )اليونســكو( للمحافظة على عناصــر التجمعات اإلحيائية من نبااتت وحيواانت وتراكيب جيولوجية يف 

ظــــة على التبــــاين البيئي والوراثي املتميز، ودون املســـــــــــــــــاس  إطــــار النظــــام البيئي الطبيعي، مع األهتمــــام ابحملــــاف
ســـــــــــــتخدامات التقليدية لألرس)رعي، زراعة بســـــــــــــيطة، أحتطاب(، وهي بذلك جتمع بني أغراس احملميات ابإل

الطبيعيـــة ذات الطـــابع العلمي وحمميـــات املعزل الطبيعي وحمميـــات احليـــاة التقليـــديـــة، كمـــا أن هـــذا النوع من  
ــة املتغريات البيئـية اليت تطرأ نتيجـة حلـدوث التغريات الطبيعـية، أو احملمـيات يتيح إمكـان ـية إجراء البحوث ـلدراســــــــــــ

 .(21) تلك الناجتة عن األنشطة التقليدية لسكان احملمية أو حوهلا
 املتنزهات الوطنية )القومية(:  .3

احلفالت واملخيمات وكذلك وهي احملميات اليت يتاح فيها سارســـة أنشـــطة متنوعة كالســـياحة والرتفيه وإقامة  
زهات دتســـــاع  نزه ومكوانته الطبيعية، وتتميز هذه املتنأنشـــــطة التعليم والتثقيف البيئي، ومبا ال يضـــــر بعناصـــــر املت

وهذا اجلبل يشـــــــكل اكرب مظهر جيومورفولوجي يف املنطقة  كما يف حممية جبل ســـــــنجار يف العراق،    مســـــــاحتها.
 .(22)كم يف سوراي  30كم يف العراق، وميتد إىل   50املنبسطة احمليطة به، ويبلغ طوله 

 حممية الرتاث الطبيعي العاملي: .4
أنشــت هذا النوع من احملميات تطبيقا  لألتفاقية الدولية حلماية الرتاث الثقايف والطبيعي املوقعة يف ابريس عام 

ــانية  ، وذلك ملا تتمتع به منطقة احملمية من احتوائها على مواقع هلا أمهية عاملية1971 ، كرتاث مشـــــــــرتك لإلنســـــــ

 
 ، 2000  ،العدد التاسع  ،احملميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يف مصر، جملة أسيوط للدراسات البيئية  ،إبراهيم   د. حممد إبراهيم حممد  -20

 .1ص
 .8ص-7، ص2004 ،بغداد  رسالة ماجستري، ،احلماية الدولية للتنوع البيولوجي ، صالح خريي العاين -21
 .3ص ،مصدر سابق ،د. حممد ابراهيم  -22
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 28:  العدد

 
على  وحتتوي هـذه احملمـية جـدير ابألهتمـام واحلمـاـية والعـناـية، لوجود آاثر ثـقافـية أو مـناجم طبيعـية أو كالمهـا مـعا .

ـصــــــــور قدمية كقلعة  معامل أو مواقع أثرية هلا أمهية عاملية وليســـــــــت الوطنية منها فحســـــــــب لوجود آاثر تعود إىل ع
ــمن برانمج موقع الرتاث العاملي، أربيل، وهذه املواقع أو امل ــكو ليتم إدراجها ضـ ــح من قبل منظمة اليونسـ عامل ترشـ

وهي قد تكون طبيعية نباتية كالغاابت أو صـــــخرية كاجلبل أو قد تكون من صـــــنع اإلنســـــان مثل قلعة أشـــــور يف 
ــامراء األثرية ـصــنف من  قد أدخلت احملميات الطبيعية )األهوار( يف جنوب . و املوصـــل وملوية سـ العراق يف هذا ال

ـــناف احملمـيات الطبيعـية، وحالـيا العمـل جيري على إدخال املواقع األثرية املوجودة يف حمافظـة اببل إىل قائمـة   أصــــــــــــ
 .(23)املواقع العاملية املرشحة للدخول ابلرتاث العاملي اليت ترعاها منظمة اليونسكو

 احملميات االنسانية:   .5
ـصـــص حلماية ــتخدم مواردها   وهي احملميات اليت خت ــيا  فيها، وتســ ــاســ ــان جزءا  أســ مناطق طبيعية يكون اإلنســ

ــماح   ــأنه تدهور املوارد فيها،  دف الســ بطريقة تقليدية دون تغيري جذري يف منط احلياة، ودون أي خطر من شــ
ــياحية  دمهيتها الثقافية والعلمية والهلذه اجملتمعات ابلتعايش ابنســـــــــــــجام مع هذه البيئة، وتتميز هذه املناطق   ســـــــــــ

ـصــناعات اليدوية. ــجيع ال ومن أمثلة هذا النوع هو احملميات يف جنوب العراق من حيث  واجلمالية ويتم فيها تشـ
 .(24) سارسة األشخاص إنشاء البيوت ومواد املنزل املصنوعة من القصب والربدي

 احملمية الوقائية: .6
طبيعية أو بشــــــــرية وانقرضــــــــت فيها   وهي منطقة حمددة كانت غنية ابحلياة الفطرية لكنها تعرضــــــــت ألخطار

 احلياة بصورة جزئية أو كلية، وتفرس عليها احلماية إلعادة أتهيلها.
 احملميات ذات االستعماالت املتعددة:  .7

وهي املناطق اليت تنشـأ حلماية الثروات الطبيعية املتنوعة واملوجودة مع ثروات أسـاسـية أخرى اليت يسـتخدمها 
التنمية االقتصـادية واالجتماعية ويؤدي االسـتخدام املتعدد لألرس إىل محاية تلك اإلنسـان كثروة قومية ألغراس  

اليت  ،املوارد اجلوهرية وتنميتها واســــــتغالهلا دســــــلوب مســــــتمر ويؤدي االســــــتخدام إىل محاية تلك املوارد اجلوهرية
 .(25)خيشى إهدارها أو تبديدها، بل ويساعد على تنميتها واستغالهلا دسلوب مستمر

ــنة  2ا ومن اجلدير ابلذكر أن نظام احملميات الطبيعية رقم )هذ قد بني أن احملميات الطبيعية يف   2014( لســ
العراق ميكن أن تكون حمميـــات حكوميـــة كمـــا ميكن أن تكون حمميـــات غري حكوميـــة، وقـــد بني أن احملميـــات 

ــعـ   االطبيعيـة قـد تكون وطنيـة هتم جزء أو   ا  من الوطن، كمـا ميكن أن تكون حمميـات إقليميـة ختص إقليمـ   ا  واســــــــــــ
حمـافظـة معيـنة، كـذـلك ميكن أن تكون احملمـيات الطبيعـية عـابرة للحـدود، أي حممـيات طبيعـية حـدودـية مشــــــــــــــرتكـة  

 مع الدول احملاذية للعراق، واليت تكون حمميات مائية أو جبلية أو صحراوية أو غريها.
 ميات الطبيعيةالفرع الثاين: أمهية احمل

ــيقســــــــــــــم هـذا الفرع على فقرتني، نتـناول يف الفقرة األوىل مـنه أمهـية احملمـيات الطبيعـية، ويف الفقرة الـثانـية   ســــــــــــ
 نتعرف على شروط إقامة احملميات الطبيعية.

 
 .17ص ،مصدر سابق ،الغامديعبد الرمحن حممد علي  -23
 . 818،ص2005 ، اإلسكندرية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،حممد عبد املوىل، البيئة والتلوث -24
 .3، ص2010 ،القاهرة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،مقدمة يف علم البيئة ،حممد إ اعيل عمر د. -25
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 أواًل: أمهية احملميات الطبيعية
ــأنه املســــــــاس ابلبيئة  يضــــــــفي القانون على احملميات الطبيعية محاية خاصــــــــة فيحظر القيام دي عمل من   شــــــ

الطبيعية أو مبســـــتواها اجلمايل، أو األضـــــرار ابلكائنات احلية احليوانية أو النباتية املوجودة يف إطارها. وعلى ذلك 
تنبع أمهية احملميات الطبيعية من جين فوائدها املتعددة بكوهنا حافظة للبيئة ودعامة حياة األنســــــان ورفاهيته وهلا 

ــنة  37أخرى. وقد بني قانون وزارة البيئة رقم )  أمهية ابلغة يف ميادين إىل أن من أهم األهداف اليت   2008( لسـ
والعمل على محاية الطبيعة واملواقع الطبيعية املســجلة    هتادار اتســعى أليها وزارة البيئة هو إقامة احملميات الطبيعية و 

 .(26) وطنيا  ابلتنسيق مع الوزارات واجلهات املعنية
أمهيـة احملميـات الطبيعيـة من الـدور الـذي تلعبـه يف احلـد من النشـــــــــــــــاط اخلـاص لألفراد واجلمـاعـات يف وتربز  

ــريعي،  ـدف محـاـية التنوع البيولوجي والطبيعي يف هـذه املنطقـة، واليت تتميز   منطقـة معيـنة مبقتضــــــــــــــى نص تشــــــــــــ
ـصــائص فريدة ســـواء يف كائناهتا احلية أو ظواهرها الطبيعية، أو تبدو هلا قيم ة خاصـــة ســـواء من الناحية العلمية  خب

أو الســــياحية أو الثقافية أو اجلمالية. وتظهر أمهية احملميات الطبيعية من أهنا تعد ضــــمانة حلماية الكائنات احلية  
املهددة ابالنقراس، ســــواء كانت حيواانت أو نبااتت واليت هلا دور ملحوظ يف احملافظة على التوازن البيئي، كما  

ــوئية  أن نظام احملميا ــعة الضــــ ــدة األشــــ ــار كميات كبرية من الرطوبة، وخيفف من شــــ ــاهم يف أنتشــــ ت الطبيعية يســــ
ـصـــدات  ـصـــحراوية والقاحلة، كما يعمل كم والضــــوضــــاء ويعمل على احلد من حركة الكثبان الرملية يف املناطق ال

ت الطبيعية األمن للرايح، وهي مأوى للكثري من الطيور اليت تتغذى على بعض احلشـــرات الضـــارة، وتوفر احملميا
صـــــــــــــاص كميات كبرية من   صـــــــــــــيدالنية، وتعمل على أمت صـــــــــــــناعات التحويلية وال الغذائي، وتنتج املواد األولية لل
الغازات واألخبرة العالقة ابهلواء واليت تؤدي إىل التلوث. وأتســـــــيســـــــا  على ما تقدم تظهر أمهية احملميات الطبيعية  

صــــــــــــادية والعلمية وكذلك من ، وهذا ما ســــــــــــنبينه يف (27)خالل حمافظتها على التنوع البيولوجي  من الناحية االقت
 ثالث نقاط مستقلة وكاآليت:

 األمهية االقتصادية:   .1
صـــــــــــــــاديـة من خالل مـا حتويـه من خمزون اســــــــــــــرتاتيجي للتنوع   تربز أمهيـة احملميـات الطبيعيـة من النـاحيـة االقت
االحيائي للدولة وخاصـــة النبااتت واحليواانت املهددة ابالنقراس، إذ تعمل احملميات الطبيعية على توفري احلماية  

ج عنـــه من انقراس لبعض احليواانت والنبـــااتت الالزمـــة هلـــذه األنواع املهـــددة ابالنقراس من التلوث، ومـــا ينت
النادرة، وكذلك احلد من األنشــــــــــــطة اإلنســــــــــــانية اليت هتدد تلك األنواع، عرب توفريها ظروفا  أكثر مالئمة لتكاثر 
أنواعها املتعددة. كما تعد احملميات الطبيعية بنكا  جينيا  حلماية املخزون الوراثي عرب دورها املهم يف احملافظة على 

ألصـــــول الوراثية وصـــــون األحياء والنبااتت واحليواانت ذات األمهية العالجية من خالل إدارة البيئة على أســـــس ا
ســــــــــليمة وعدم تشــــــــــويهها نتيجة للتقدم التكنولوجي. كما هتدف إىل محاية اجلينات الوراثية من خطر االنداثر، 

ــياحة ال ــياحة البيئية من خالل جذ ا للســـــــ داخلية واخلارجية، نظرا  ملا تتمتع به من  وكل هذا جعلها قاعدة للســـــــ
مناظر خالبة، وهذا بدوره يؤدي إىل زايدة الدخل الوطين للبلد. عرب إجياد فرص عمل يف قطاع الســــــــــــــياحة ويف 
ــناعات احمللية واحلرف اليدوية واملنتجات الزراعية احمللية، ومن مث تولد  ـصـــــ ــيانة املوارد البيئية، وكذلك تطوير ال صــــــ

 
 .4ص ،سابق مصدر  ،حممد ا اعيل -26
 .89، ص2014زايد، اإلنسان واألمن البيئي، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات،  خليفة عبد املقصود د. -27
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 28:  العدد

 
قناعة القيادة الســـــــياســـــــية يف البلد دمهية احلفاظ على الطبيعة وتوفري املوارد املالية الالزمة للمحافظة  هذه األمهية 

 .(28) عليها
 األمهية العلمية:   .2

ــة   ــمح إبجراء وتقدمي أحاث علمية متنوعة لدراســـــــــ تتمثل األمهية العلمية للمحميات الطبيعية من كوهنا تســـــــــ
رب دراســة النظم البيئية ووســائل صــيانتها، وتغري أمناط اســتخدام هذه املناطق،  الرتاكيب اجليولوجية اليت حتويها، ع

ــخم من املعلومات  ــيد ضــــ ــات والبحوث تعمل على توفري رصــــ ــيانة معا ، وكل هذه الدراســــ ـصـــ مبا حيقق التنمية وال
ذه األمهية اليت والنتائج واألفكار لألسـتعانة  ا يف تطوير شـبكة املعلومات حول احملميات الطبيعية وتطويرها، وه

تتمتع  ا احملميات الطبيعية جعلتها مركز جذب ملختلف الباحثني وطالب العلم، عرب تســــــــــــهيل إجراء البحوث 
ـصـــــــــوير حول ســــــــــلوك احليواانت املوجودة يف  والتجارب العلمية والطبية املختلقة، كعمليات املراقبة والرصــــــــــد والت

ت من خالل عمليــات املســــــــــــــح واملراقبــة اليت التعرف على داخــل احملميــة وطرق اكثــارهــا، وكــذلــك محــايــة النبــاات
التغيريات الطبيعـية على أمـتداد مراحـل حـياهتـا. كمـا تنبع األمهـية العلمـية للمحمـيات الطبيعـية من فواـئدهـا الرتبوـية  
ذا والتعليمية عرب تطويرها ســلوكيات اإلنســان وأنشــطته داخل نطاق احملمية ومن مث ترقية أحوال اجملتمع ليدرك ه

 .(29) ها وعن استمراريتها وتنميتهائاجملتمع فوائدها ويدافع عن بقا
 أمهيتها ف احملافظة على التنوع البيولوجي: .3

هتدف احملميات الطبيعية إىل صـــــــــيانة البيئة ابلدرجة األســـــــــاس، عرب محايتها من التلوث وجتفيف األراضـــــــــي 
ناء املدن واملناطق السكنية، واحملميات الطبيعية حتافا  الرطبة وتدمري الشعب املرجانية، وإقامة الطرق والسدود وب

ــنيفات الوراثية املوجودة جلميع األنواع النباتية واحليوانية  ـصـــــــ ــة أو –على التنوع البيولوجي الذي هو الت يف اليابســــــــ
ي أي نوع من  وموارده الوراثية والنظم االيكولوجية اليت تنتمي هلذه األنواع، لذا فأن احملميات الطبيعية حتم  -املاء

وحيث أن النظم البيئية حتتوي هذه األنواع من الفقدان والضــياع واللذان يعدان من ألد أعداء التنوع البيولوجي. 
على مكوانت حية وأخرى غري حية وترتبط بعضها مع بعضها اآلخر يف تفاعل مستمر سا يضمن الطاقة ودورة  

ين الرتبة ونقل املواد الغذائية األســـاســـية. وان الســـبيل الوحيد سا يســـهم يف عملية تكو  ،املواد عرب هذه املكوانت
ــيص مناطق حلماية األنواع اليت يهددها االنقراس ومناطق   ـصــ ــيطرة على األنواع احليوانية والنباتية يرتكز يف خت للســـ
ـصــــــلت فكرة إنشـــــــاء احملميات الطبيعي  ة  للحماية متعددة األنواع حســـــــب الوظائف اليت تناط  ا، وبذلك فقد ات

. وتؤدي احملميات الطبيعية دورا  مؤثرا  يف بصــون احلياة الربية والبيئة الفطرية واجلذب الســياحي وغريها من األمهية
احلفــاظ على البيئــة من التــدهور الــذي حيــدث للتنوع البيولوجي ومن هنــا تنطلق أمهيــة احملميــة الطبيعيــة لكوهنــا 

ن دورها رائدا  فهي وجدت للحفاظ على مكوانت النظم  أســــــــســــــــت حلماية هذا التنوع البيولوجي وموارده، فكا
الطبيعية للبيئة، وتعد احملميات الطبيعية مناطق حيوية مهمة تؤدي دورا  كبريا  يف احلفاظ على التنوع احليوي بكل 
ة  مـا حتتوـيه من كـائـنات حـية، وكـذـلك هلـا دور كبري يف احملـافظـة على التنوع البيولوجي ومبـا حتتوـيه من كـائـنات حيـ 

ومحـايتهـا من خطر االنقراس، وأيضــــــــــــــا تســــــــــــــهم يف بقـاء الكـائـنات احملمـية كنمـاذج حـية سـاثـلة ألنواع الكـائـنات  
ــليم، وكذلك مراقبة احملتوى احليوي بشــــــــــكل طبيعي ويف بيئتها   ــكل ســــــــ املوجودة يف الطبيعة واحملافظة عليها بشــــــــ

 
 .5ص ،مصدر سابق ،د. حممد إبراهيم حممد إبراهيم  -28
 .9ص ،مصدر سابق صالح خريي العاين،  -29
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ا بدوره على التنوع الوراثي اجليين لكافة  األصـــلية، سا يعطينا معلومات حقيقة عن ســـلوك تلك احليواانت وحياف
 .(30)الكائنات احلية

 اثنياً: شروط إقامة احملميات الطبيعية
حرصــــت التشــــريعات الوطنية على محاية األحياء الربية والبحرية من جتاوزات اإلنســــان اليت وصــــلت يف كثري 
ــلحته وإن مل يعلم وجه النفع فيها، وألجل حتقيق  ـصــــــ ــخرة مل من األحيان إىل حد إابدة أنواع منها، رغم أهنا مســـــــ

ة داخل إقليمها. وعادة ما حتدد الدول ذلك ابدرت دول كثرية إىل إقامة مساحات ومناطق ايبسة أو مائية حممي
ــنيفهـا على أهنـا حممـية طبيعـية من حـيث تقـدمي وصــــــــــــــف هلـا من طبيعـة الطقس والرتـبة اليت  صــــــــــــ املنطقـة اليت يتم ت
تغطيها، واألحياء اليت تتواجد  ا ســواء من الغطاء النبايت أو احليواين، وتتحدد أمهية املنطقة من خالل الوصــف  

تم إدراجه على أنه حممية طبيعية أو الل وبعد تقييم األمهية واليت يتضـــــــــح معها أســـــــــاليب  املقدم هلا وهل ما ســـــــــي
تقدمي احلماية هلا يتم وضـــــع خيارات اإلدارة أي كيفية العمل على إدارة هذه املنطقة احملمية، وحتديد األســـــاليب 

املنطقة الطبيعية مع وضـــع موازنة ســـتثمارها يف هذه  إاليت تقدم حلماية هذه املنطقة، وحتديد املشـــاريع اليت ســـيتم  
هلذه املشــــــــاريع، لتبدأ أخر خطوة وهي وضــــــــع خطة العمل، ومن ســــــــيقوم ابلتنفيذ وما هو اجلدول الزمين احملدد 

 .(31) للبدء يف العمل حىت األنتهاء منه
وهنالك بعض الشــــــــــــروط واملواصــــــــــــفات اليت ينبغي أن تتوافر يف املنطقة ليتم إدراجها ضــــــــــــمن قائمة مناطق  

حملميات الطبيعية، وعند توافر هذه الشــــــــــروط واملواصــــــــــفات يف منطقة معينة أعطى نظام احملميات الطبيعية رقم  ا
 بلجنة خاصة يف وزارة البيئة تقييم هذه املنطقة بوصفها حممية طبيعية أم ال. 2014( لسنة 2)

ــتقلتني، نتعرف يف النقطة األوىل ع ــيتم تناول هذه الفقرة وفق نقطتني مســـــ ــوعية  عليه ســـــ لى الشـــــــروط املوضـــــ
إلقامة احملميات الطبيعية، ويف النقطة الثانية نتناول الشـــــروط الشـــــكلية إلقامة احملميات الطبيعية، وذلك أعتمادا   

 يف صلبه. 2014( لسنة 2على الشروط اليت حددها نظام احملميات العراقي رقم )
 الشروط املوضوعية إلقامة احملميات الطبيعية  -1

لة من الشـــــــروط املوضـــــــوعية ألختيار منطقة معينة كمحمية طبيعية ومن أهم هذه الشـــــــروط  يتطلب توافر مج
 -:(32)هي
 توفر نظام بيئي متميز يف املنطقة )جمموعات نباتية وحيوانية مستوطنة(. -أ

نــــدرتــــه أو نوع معرس   -ب ــواء بقيمتــــه أو  وجود نوع متميز من احليواانت أو النبــــااتت يف املنطقــــة ســــــــــــ
لألنقراس، كتوفر نوع أو أكثر من األنواع النـادرة أو املهـددة خبطر األنقراس. وقـد بني نظـام احملميـات الطبيعيـة  

املقصــود ابألنواع املهددة دهنا مجيع األنواع النباتية أو احليوانية اليت كانت وافرة العدد يف   2014( لســنة  2رقم )
ـصـــــت أعدادها نتيجة للنشــــــاطات البشــــــر  ية من زراعة وقطع ورعي وصــــــيد غري مقنن وتلوث البيئة  املاضــــــي وتناق

 .(33) وختريب للموائل

 
 .15ص  ،مصدر سابق ،عبد الرمحن حممد علي الغامدي -30
 .83ص ،د. فراس ايوز عبد القادر، مصدر سابق -31
 .61ص ، 2006،مصر ،كلية القانون  -جامعة القاهرة  ،أطروحة دكتوراه ،احلماية اجلنائية للمحميات الطبيعية ،خالد علي العراقي -32
 .62ص ،املصدر السابق ،خالد علي العراقي -33
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 28:  العدد

 
وجود ينـابيع أو منـاطق جيولوجيـة اندرة الوجود، أي وجود تنوع جيولوجي من حيـث التبـاين يف أنواع   -ج

ســطح  الصــخور واملعادن واملتحجرات والرتبة واإلشــكال األرضــية والعمليات الطبيعية اليت تســاهم يف رســم صــورة  
 األرس.
صــــــــــــــــد ابلتنوع    -د التميز بغ  واضــــــــــــــح مبكوانت التنوع البيولوجي الطبيعي ألمنــاط احليــاة يف املنطقــة، ويق

ـصــــــادر مبا فيها النظم البيئية األرضـــــــية والبحرية  البيولوجي تباين الكائنات العضـــــــوية احلية املســـــــتمدة من مجيع امل
منها، وذلك يتضــــــــــــمن التنوع داخل كل نوع وبني األنواع والنظم   ا  واإلحياء املائية واملركبات البيئية اليت تعد جزء

 .(34) البيئية
صـــــــــــــــادر    -ه توفر عـدد مهم من األنواع املنفردة املتوطنـة ملكوانت التنوع البيولوجي، وهي مـا يعرب عنهـا ابمل

انت املدجنة أو األصــــــــــــــناف الوراثية كالنبااتت واحليواانت الربية ذات القرابة وراثيا  مع النبااتت املزروعة أو احليوا
ـصـــــادية واليت ميكن اســــــتثمارها يف التحســــــني الوراثي للنبااتت املزروعة أو  النباتية أو احليواانت ذات الفائدة األقت

 احليواانت املدجنة.
ـــنة 2متيز وتفرد املواـئل، وـقد حـدد نظـام احملمـيات الطبيعـية رقم )  -و صــــــــــــــود ابملواـئل دهنـا    2014( لســــــــــــ املق

ــع لتأثريات العوامل  ــة الفطرية منها واليت ختضـــــــــ املواقع الطبيعية اليت تعيش فيها اإلحياء النباتية واحليوانية وخاصـــــــــ
 املناخية والرتبة والنظم البيئية الطبيعية اليت تؤمن الغذاء واملأوى.

ـصــــــــور   -ز  اجليولوجيةأمهية التأريخ اجليولوجي خاصـــــــــة املتحجرات اليت متثل ســـــــــجل احلياة وتطورها عرب الع
(35). 

 شكل أرضي سيز يكون ذا قيمة علمية وأترخيية أو مجالية. -ح
 غ  أجتماعي ثقايف مرتبط بطبيعية املنطقة. -ط

 الشروط الشكلية إلقامة احملميات الطبيعية  -2
ها،  بعد توفر الشــــــروط املوضــــــوعية اخلاصــــــة ابملنطقة اليت تتميز ابلتنوع االحيائي أو الثقايف أو األثري أو غري 

ــنيف منطقة معينة كمحمية طبيعية. وقد بني   ـصـ ــكلية واليت من خالهلا يتم ت ــروط الشــ يتطلب توافر مجلة من الشــ
هذه الشــــــروط واليت تبتدئ بتقدمي ترشــــــيحات من قبل اجلهات   2014( لســــــنة  2نظام احملميات الطبيعية رقم )

ــبح منطقة  احلكومية أو غري احلكومية أو من قبل ســـــــــكان منطقة حميطة أو جماورة   ـصــــــ ملنطقة يعتقد أهنا مؤهلة لت
حممية، ويتم تقدمي هذه الرتشــــــــيحات إىل جلنة مشــــــــكلة يف وزارة البيئة تســــــــمى )اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية  

، إذ تســـتلم هذه الرتشـــيحات وتعمل على دراســـتها ومطابقتها للشـــروط املوضـــوعية إلقامة احملميات (36) احملمية(
وصــــــــية إبدراج املنطقة كمحمية طبيعية أو عدم إدراجها، وتكون توصــــــــياهتا وقراراهتا خاضــــــــعة الطبيعية متهيدا  للت

ــادقة جملس محاية البيئة املشـــــــكل مبوجب قانون محاية وحتســـــــني البيئة رقم ) ـصــــ ــنة  27مل ، ويف حال  2009( لســـــ
ـصــــــادقة جملس محاية البيئة لتوصـــــــيات وقرارات اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية احملمية ت قوم وزارة البيئة ومبوافقة م

 
دار   ،التشريعات البيئية"  احلماية اإلجرائية للبيئة "املشكالت املتعلقة ابلضبطية القضائية واإلثبات يف نطاق  ،د. أمني مصطفى حممد  -34

 .30ص ،2001اجلامعة اجلديدة للنشر، القاهرة، 
 .45ص ، 2004د. ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  -35
 .24ص  ،2002طباعة، القاهرة، د. حممد حسني عبد القوي، احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية، دار النسر الذهيب لل -36



  

 لوسائل العالجية حلماية احملميات الطبيعية ا

135 

ــاحـات من املـناطق الطبيعـية يف العراق على أهنـا مـناطق حممـيات طبيعـية وفق املعـايري  جملس الوزراء بتحـدـيد مســــــــــــ
ـصــــائص اليت تتمتع  ا هذه املواقع، أو ترشـــــيح هذه املناطق لضـــــمها إىل القائمة الوطنية للمحميات   الدولية واخل

 .(37) الطبيعية
 اإلدارية الجزاءاتالمبحث الثاني: 

توصـــــــــــــف اجلزاءات اإلدارية دهنا احد أســـــــــــــاليب الضـــــــــــــبط االداري حلماية احملميات الطبيعية، وتتميز هذه 
اجلزاءات عن اجلزاءات غري اإلدارية بســرعة تطبيقها سا يؤدي اىل تفادي اتســاع نطاق اإلضــرار ابحملميات، ومن  

ــبط  ــعة لردع مرتكب املخالفة  مث فإهنا تعمل على تدعيم دور الضــــــــ ــلطة واســــــــ االداري يف محاية احملمية مبنحه ســــــــ
 وتوقيع اجلزاء املناسب له.

ـصــــــة على مرتكب  ـصــــــ وتعرف اجلزاءات اإلدارية دهنا عبارة عن قرارات إدارية توقعها الســـــــلطة اإلدارية املتخ
 .(38)املخالفة املتعلقة ابحملمية الطبيعية استنادا  لنص دون الرجوع للقضاء

 من هذا املفهوم للجزاء االداري، ميكن القول دهنا تتميز ببعض اخلصائص، وهي كآاليت:و 
 ان هلذا اجلزاء طبيعة خاصة نظرا  النعقاد اختصاص توقيعه جلهة إدارية كالوزير، أو احملافا، دون القضاء. .1
 ابألشخاص اخلاضعني له.كما ال يتوقف توقيع اجلزاء االداري على وجود عالقة تربط اإلدارة  .2
يعد هذا اجلزاء خطرا  على حرية اإلفراد وأمواهلم ونشـــــاطاهتم، ألهنا جزاءات عامة أســـــوة ابلعقوابت اجلزائية  .3

 .(39)اليت تطبق عند ارتكاب االفعال االجرامية
ـصــوص نظام احملميات الطبيعية رقم ) ــتقراء ن ــنة  2وابسـ ( 11، نالحا أن املشـــرع يف املادة )(40)2014( لسـ

ـصـــــت على "تطبق اإلحكام العقابية   منه قد أحال تطبيق االحكام العقابية اىل قانون محاية وحتســــــني البيئة، اذ ن
 على املخالفني ألحكام هذا النظام". 2009( لسنة 27املنصوص عليها يف قانون محاية وحتسني البيئة رقم )

ــيمها اىل جزاءات إدارية القول ان اجلزاءات اإلدارية للمحميات متنوعة   سا تقدم ميكنو  ومتعددة ميكن تقســـ
 مالية وجزاءات إدارية غري مالية، وتبعا  لذلك سنعمل على تقسيمها اىل مطلبني، وكما أييت:

 المالية األول: الجزاءات المطلب

ــور  ــر، وتعد من أهم صـــــ هي اجلزاء الذي يطال الذمة املالية ملرتكب املخالفة املتعلقة ابحملمية بشـــــــكل مباشـــــ
ــبط االداري حلمـايـة احملميـات الطبيعيـة ومواجهـة أي خرق  ــلطـات الضــــــــــــ اجلزاءات االداريـة الـذي تلجـأ إليـه ســــــــــــ

 .(41)للقوانني
ـصـــــــادرة االدارية، وســــــــوف نوضــــــــح كل منهما وفق   وتقســــــــم اجلزاءات االدارية املالية، إىل الغرامة االدارية وامل

 -التفصيل االيت:

 
 .33ص  ،1985د. نور الدين هنداوي، احلماية اجلنائية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -37
 .27، ص2010د. انصر حسني العجمي، اجلزاءات االدارية العامة يف القانوين الكوييت واملقارن، دار النهضة العربية، القاهرة،  -38
د. موسى مصطفى شحاتة، اجلزاءات االدارية يف مواجهة املنشآت املصنفة الضارة ابلبيئة ورقابة القضاء االداري يف فرنسا عليها،   -39

 . 14-13، ص2004ة، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديد
 .3/2014/ 24( يف 4316املنشور يف الوقائع العراقية ابلعدد ) -40
 .497، ص2009د. عيد حممد مناحي العازمي، احلماية اإلدارية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -41
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 28:  العدد

 
 اإلدارية الفرع األول: الغرامة

الغرامـة االداريـة دهنـا عبـارة عن مبلغ من النقود تفرضـــــــــــــــه جهـة اإلدارة على مرتكـب املخـالفـة املتعلقـة  تتمثـل  
 .(42)ابحملمية الطبيعية والذي يلتزم بسداده عوضا  عن تعرضه للمتابعة اجلزائية جراء الفعل املخالف

اري وخول هيئات الضـبط اإلداري وقد نص قانون محاية وحتسـني البيئة النافذ على الغرامة اإلدارية كجزاء إد
  سـلطة فرضـها يف إطار حدين أد  وأقصـى اتركا  هلا سـلطة األخذ ابملقدار األنسـب بني احلدين، اذ نصـت املادة

/اثنيـا ( منـه على مـا أييت: )... للوزير أو من خيولـه سن ال تقـل وظيفتـه عن مـدير عـام فرس غرامـة ال تقـل  33)
( عشـــــــــرة مليون دينار تكرر شـــــــــهراي  حىت إزالة  10000000 تزيد على )( مليون دينار، وال1000000عن )

 .(43)املخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات والبياانت الصادرة مبوجبه(
وميكنـنا القول يف ضــــــــــــــوء مـا جـاء أعاله اـنه على الرغم من اخـذ املشــــــــــــــرع ابلغرامـة اإلدارـية كـأحـد اجلزاءات 
اإلدارية حلماية احملمية وهو بال شـــــك مســـــلك اجيايب، إال إننا جند ان الشـــــكل الذي اتبعه املشـــــرع يف هذه املادة  
ــبط اإلداري يف اختيار املقدار املالئم   ــلطة الضــــــ ــيق من ســــــ ــأنه ان يضــــــ بتحديد مقدار الغرامة بني حدين من شــــــ

ــرع ا ــبط  للمخالفة املتعلقة ابحملميات الطبيعية لذا كان حراي  ابملشـ ــلطة الضـ ــيع من سـ ــبية للتوسـ ألخذ ابلغرامة النسـ
 مع االضرار اليت حلقت ابحملمية. ا  اإلداري يف تطبيق هذا األسلوب العالجي، كي يكون مناسب

 الفرع الثاين: املصادرة اإلدارية
، وبذلك فاملصـادرة  (44)يقصـد ابملصـادرة نقل ملكية مال معني من صـاحبه جربا  اىل ملك الدولة دون مقابل
، وإذا كان األصـل يف (45)جزاء عيين ينـصب على الشـيء حمل املخالفة أكثر من اجتاهها  و الشـخص املخالف

املصـادرة أهنا جزاء عقايب، فأن ذلك ال مينع من تقريرها كجزاء إداري مايل فاملصـادرة اليت يقررها الوزير هي وبال 
 .(46)ررها كجزاء إداريشك مصادرة إدارية، ميكن لإلدارة طبقا  لنص القانون ان تق

ابلنسـبة ملوقف املشـرع يف قانون محاية وحتسـني البيئة النافذ مل ينص على املصـادرة، ونرى انه كان ينبغي على 
ـصــة من تطبيق هذا اجلزاء لتحقيق   ـصــادرة اإلدارية لتمكني ســـلطات الضـــبط اإلداري املخت املشـــرع النص على امل

ـصــــــال األشـــــــياء اخلطرة واحلد من اســـــــتمرارها يف   الردع الالزم حلماية احملميات الطبيعية كوهنا تســـــــاعد على اســـــــتئ
 االضرار ابحملمية.

ـصـــادرة يف املادة )  2010( لســــنة  17اال ان قانون محاية احليواانت الربية رقم ) /اثنيا  واثلثا (،  9اشــــارة اىل امل
صــادرة   صــادرة بعد اكتســاب احلكم درجة البتات اىل وزارة الزراعة، كما تؤول االســلحة امل حيث تؤول االموال امل

 اىل وزارة الداخلية. 

 
 .493سابق، صدر مص، ود. عيد حممد مناحي العازمي، 142سابق، صمصدر د. انصر حسني العجمي،  -42
 .2009( لسنة 30( من قانون الغاابت واملشاجر العراقي رقم )20و 19و 18و 17ينظر: املواد ) -43
 . 142سابق، صمصدر د. انصر حسني العجمي،  -44
، 2008ة،  د. حممد سعد فودة، النظرية العامة للعقوابت االدارية )دراسة فقهية قضائية مقارنة(، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندري  -45

 .124ص
 .581سابق، صمصدر د. عيد حممد مناحي العازمي،  -46
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 المالية غير المطلب الثاني: الجزاءات

ـصــــــــــر على جمرد دفع مبلغ من املال كما يف الغرامة  نه إ هذه اجلزاءات اشـــــــــــد من اجلزاءات املالية كوهنا ال تقت
اإلدارية بل أوقع اثرا  من ذلك فغلق املنشـأة او إيقاف النشـاط يؤدي اىل خسـائر مالية كبرية، كوهنا متس مصـال  

 .(47)ردع املخالفني ومحاية احملمية هامة للمخالف كحقه يف العمل وذلك بال شك من شأنه
وأنواع اجلزاءات اإلدارية غري املالية اليت نص عليها املشـــــــــرع حلماية احملميات الطبيعية، هي اإلنذار، وإيقاف  

 العمل او غلق املنشأة، واإلزالة اإلدارية، ولإلحاطة  ذه اجلزاءات سنبني كل منها وفق التفصيل اآليت:
 العمل  املؤقت أو إيقاف أو الغلقالفرع األول: اإلنذار 

 أواًل: االنذار
ــة اىل من صــــــــــــدر عنه الفعل املخل ابحملمية تنبهه فيه اىل  صــــــــــ يعرف اإلنذار دنه اخطار توجهه اإلدارة املخت
االمتنــاع عن القيــام مبثــل هــذه األفعــال حىت ال توقع اجلزاء االداري املقرر هلــا، وإذا مل ميتثــل هلــذا االنــذار كــان 

 .(48)لإلدارة توقيع اجلزاء املقرر هلا
ـصــــــت   املادة  أما ابلنســـــــبة للقانون محاية وحتســـــــني البيئة النافذ فقد أشـــــــتمل على اإلنذار كجزاء أداري، إذ ن

ــدر ملوث 33) صــــــــــ ــأة أو معمل أو أي جهة أو م /أوال ( منه على ما أييت: )للوزير أو من خيوله إنذار أية منشــــــــــ
 ( عشرة أايم من اتريخ التبليغ ابإلنذار...(.10خالل )للبيئة إلزالة العامل املؤثر 

ــبط اإلداري دســـــــــــلوب اجلزاءات اإلدارية الرادعة، وعليه فأن  وإذا مل ميتثل لذلك أمكن تدخل هيئات الضـــــــــ
ـصـــــة من توقيع هذا اجلزاء من شــــــأنه دعم دور الضــــــبط اإلداري يف جمال   متكني ســــــلطات الضــــــبط اإلداري املخت

 السرعة يف ردع املخالف.محاية احملمية بضمان 
وميكن القول ان اإلنذار ابســط واخف اجلزاءات الواردة يف نطاق محاية احملميات الطبيعية كونه يقتصــر على 
بيان اخلطورة اليت تنطوي عليها املخالفة ومدى جســــــامة اجلزاء املرتتب عليها ســــــواء كانت هذه اجلزاءات إدارية 

 .(49)ا توقع دون إنذارأم مدنية، اما اجلزاءات اجلنائية فأهن
 العمل: املؤقت أو إيقاف الغلق اثنياً:

صــــــــــــدر من اإلدارة وينطوي على غلق املنشــــــــــــأة نتيجة خمالفتها للقانون  ، ويعد من  (50)الغلق اإلداري جزاء ي
سا  اقسـى اجلزاءات اإلدارية كونه يعطي لإلدارة احلق يف منع املنشـأة املخالفة من مزاولة نشـاطها طيلة مدة الغلق 

 .(51)جيعلها تعاين من خسائر مالية كبرية

 
 .169السابق، ص صدر د. انصر حسني العجمي، امل -47
حوشني رضوان، الوسائل القانونية حلماية البيئة ودور القاضي يف تطبيقها، مذكرة خترج لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء، اجلمهورية   -48

 .47، ص2006اجلزائرية، 
 . 539- 538ص ،مصدر سابقد. عيد حممد مناحي العازمي،  -49
عالء سامح لطفي، سلطة االدارة يف محاية البيئة من التلوث يف القانون العراقي، رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة بغداد،    -50
 .172، ص2014
لتوزيع، للقانون اللييب(، الطبعة االوىل، الدار اجلماهريية للنشر وا  عبد السالم ارحومه اجليالين، محاية البيئة يف القانون )دراسة مقارنة  -51
 .314، ص2000ليبيا،  
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 28:  العدد

 
ـصــــــــد به إيقاف اإلدارة العمل ابملنشـــــــــأة املخالفة بســـــــــبب خمالفتها للقانون أو   اما ابلنســـــــــبة لوقف العمل يق
النظام، ويشــــــــــمل هذا اجلزاء النشــــــــــاط املخالف دون املنشــــــــــأة ألهنا تبقى مفتوحة وهو بذلك خيتلف عن الغلق 

ـصــــــدره اإلدارة اســـــــتنادا  لنص القانون  ، اال ان كل من(52)االداري الغلق اإلداري ووقف العمل يتم بقرار إداري ت
 .(53)دون حاجة حلكم قضائي

املادة  الغلق املؤقت أو إيقاف العمل كجزاء أداري، إذ نصــت   النافذ إىل  هاواشــارة قانون محاية البيئة وحتســين
االمتثـال فللوزير إيقـاف العمـل أو الغلق املؤقـت مـدة ال تزـيد /أوال ( منـه على مـا أييت: )... ويف حـاـلة عـدم  33)

 .( ثالثني يوما قابلة للتمديد حىت إزالة املخالفة(30على )
ــرورات محاية التنوع االحيائي يف احملمية الطبيعية الذي يزداد تلواث  كل يوم  إال إننا نرى يف هذا املقام ان ضــــــــــ
متلي على املشــــــرع ضــــــرورة إعطاء جمالس محاية البيئة يف احملافظات احلق يف اســــــتخدام جزائي اإليقاف أو الغلق 

 ية الالزمة من خالل فرس اجلزاء املناسب.، لبعض حاالت التلوث لضمان سرعة توفري احلما(54)اإلداري
 اإلدارية الفرع الثاين: اإلزالة

تعرف اإلزالة دهنا جزاء يصــدر بقرار إداري من جهة اإلدارة الغرس منه إزالة اإلعمال الضــارة ابحملمية إذا مل 
ــرار او اإلخالل ابحملميـ  ، مـثال ذـلك  (55)ةيقم مرتكـب املخـالفـة إبزالتهـا خالل املـدة احملـددة ذـلك لتجـنب اإلضــــــــــــ

 إلزام من يلقي القمامة او خملفات صلبة يف أماكن غري خمصصة هلا إبزالتها على نفقته.
وتبعـا  ـلذـلك نلمس ملـا جلزاء اإلزاـلة من فـاعلـية تتمـثل مبـا تقوم ـبه اإلدارة من إزاـلة لإلعمـال املخـالفـة للقوانني 

رى على عكس جزائي الوقف والغلق حيــث واالنظمــة دون ان يكون للمخــالف مزاولــة هــذه اإلعمــال مرة أخ 
 .(56)ميكن العودة ملمارسة النشاط بعد انتهاء فرتة اجلزاء

ـصـــــت  /أوال ( منه على ما أييت:  33املادة )اشــــــارة قانون محاية وحتســــــني البيئة النافذ إىل االزالة االدارية، إذ ن
ــرة أايم... ويف حـاـلة عـدم االمتـثال فللوزير (  10)للوزير أو من خيوـله إـنذار... إلزاـلة الـعاـمل املؤثر خالل ) عشــــــــــــ

، ومن هذا النص يتضـــــح لنا ان االجراء يبدأ إبنذار اجلهة إيقاف العمل أو الغلق املؤقت... حىت إزالة املخالفة(
( أايم من اتريخ اإلنذار ويف حالة عدم قيامه ابإلزالة للوزير إيقاع جزاء 10املخالفة بضرورة إزالة املخالفة خالل)

 ( يوما قابلة للتمديد حىت إزالة املخالفة.30قاف العمل او الغلق املؤقت مدة ال تزيد على)إي
ـصــة   ويتبني لنا ان الذي يقوم ابإلزالة هو املخالف نفســـه دون ان ينص املشـــرع على ان للجهة االدارية املخت

روس حىت إزالـة املخـالفـة من قبـل  إزالـة املخـالفـة ابلطريق االداري وعلى نفقـة املخـالف واكتفى بتكرار اجلزاء املف
ــببة هلا ــة حماية احملمية الطبيعية  (57)اجلهة املســـ ـصــ ــرع ان خيول اجلهة املخت ــن ابملشـــ ــتحســـ ، ونرى انه كان من املســـ

 
 .141سابق، صمصدر د. حممد سعد فودة،  -52
 . 171سابق، صمصدر د. انصر حسني العجمي،  -53
امللغى   1997( لسنة  3( من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ) 10( من البند )اوال ( من املادة )4واجلدير ابلذكر ان الفقرة )  -54

( ستة أشهر للجهات  6لبيئة يف احملافظات سلطة اختاذ القرارات إبيقاف العمل أو الغلق املؤقت ملدة ال تزيد عن )منح جمالس محاية وحتسني ا
تتطلب امللوِّث للبيئة أو خمالف لشروط ومستلزمات الصحة والسالمة املهنية وتقدمي التوصيات اىل جملس محاية وحتسني البيئة يف احلاالت اليت  

 الغلق الدائم. 
 .605سابق، صمصدر يد حممد مناحي العازمي، د. ع -55
 . 193سابق، صمصدر د. انصر حسني العجمي،  -56
 املعدل. 1999( لسنة 24( من قانون يف شأن محاية البيئة وتنميتها االمارايت رقم )71ينظر املادة ) -57
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ــدر التلوث ومنع تفـاقم أاثره لتحقيق   صــــــــــــ إبزاـلة املخـالفـة وعلى نفقـة املخـالف عـند عـدم قـيامـه إبزالتهـا إليقـاف م
 طلبها اجلزاء االداري لردع املخالف.السرعة والفاعلية اليت يت

 اإلدارية غير الثالث: الجزاءات المبحث

صــــــــــــال اجلديرة   ان الطبيعة اخلاصــــــــــــة حلماية احملمية تتطلب إخضــــــــــــاعها لنظام جزائي غري إداري يتالءم وامل
وتعد اجلزاءات ابحلماية نظرا  لتنوع صـــور املســـاس ابحملمية، لذا أصـــبح من الضـــروري تنوع اجلزاءات املرتتبة عليها 

اجلنائية واملدنية من أهم اجلزاءات يف نطاق محاية احملميات الطبيعية، ويف ضــوء ذلك ســنقســم هذا املبحث على 
 مطلبني، وكما أييت:

 المطلب األول: العقوبات الجزائية

ارتكابه يقصـد ابلعقوبة اجلزائية ذلك اجلزاء الذي ينص عليه القانون وتوقعه احملكمة على كل شـخص يثبت 
إال انه تضـمن بعض العقوابت اجلزائية   هافعلى الرغم من الطابع االداري لقانون محاية البيئة وحتسـين  ،(58)للجرمية

اليت تطبق على جرائم احملميات الطبيعية، ومن دون هذه اجلزاءات لن يتحقق إلحكام القوانني اخلاصـــــــــــة حماية  
 .(59)كل االعتداءات عليهااحملميات الطبيعية الفعالية الكافية ملواجهة  

ـصــــــر دراســـــــتنا على العقوابت الواردة يف نظام احملميات الطبيعية رقم ) ، وقانون  2014( لســـــــنة  2لذا ســـــــتقت
، هي أما عقوابت ســالبة للحرية واليت تتمثل ابلســجن او احلبس، 2009( لســنة  27محاية وحتســني البيئة رقم )

أسـاس ذلك سـنعمل على تقسـيم هذا املطلب اىل الفروع التالية    او عقوابت مالية وهي الغرامة واملصـادرة، وعلى
 وابلشكل اآليت:

 للحرية السالبة الفرع األول: العقوابت
ــية ـصـــ ــالبة للحرية تلك العقوابت اليت يفقد فيها احملكوم عليه حريته الشــــــخ ـصـــــد ابلعقوابت الســــ ، من  (60)يق

ــع  ــات العقابية املعدة لذلك وخيضـ ــسـ ذ إ .(61)فيها لربانمج إلزامي من أجل اصـــالحهخالل إيداعه يف احد املؤسـ
 منها:تقسم العقوابت السالبة للحرية اىل عدة اقسام 

 أواًل: عقوبة السجن
ـصــــت املادة )أفقد  ( من قانون  35شـــــار املشـــــرع اىل عقوبة الســـــجن ابلنســـــبة جلرائم احملميات الطبيعية، إذ ن

محاية وحتسـني البيئة على ما أييت: )يعاقب املخالف إلحكام... ابلسجن ويلزم إبعادة املواد او النفاايت اخلطرة  
 التعويض(.او اإلشعاعية اىل منشئها او التخلص منها بطريقة أمنة مع 

 
،  365، ص2010د. فخري عبد الرزاق صليب احلديثي، شرح قانون العقوابت القسم العام، الطبعة الثانية، املكتبة القانونية، بغداد،    -58

ود. عادل عبد العال خراشي، جرمية التلوث الضوضائي وموقف الفقه اإلسالمي منها، الطبعة االوىل، املركز القومي لإلصدارات القانونية، 
 .7، ص2008-7200عابدين، 
 .504، ص2008د. حممد عبد الرحيم الغامني، احلماية اجلنائية يف جماالت الطاقة النووية السلمية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -59
 .675، ص2007د. امحد شوقي أبو خطوة، شرح اإلحكام العامة لقانون العقوابت، دار النهضة العربية، القاهرة،  -60
، دراسة مقارنة للتشريعات العربية اجلزائية يف مكافحة جرائم التلوث، جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية، علي عدانن الفيل  -61

 .113، ص2009اجمللد التاسع، العدد الثاين، 
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ـصــــــــــفة مطلقة ، كجزاء جلرائم تلوث (62)ويالحا من خالل هذا النص أن املشـــــــــــرع اخذ بعقوبة الســـــــــــجن ب

احملميات الطبيعية ابملواد والنفاايت اخلطرة يف مادة واحدة دون غريها من اجلرائم، اتركا  للقاضــــــــي ســــــــلطة تقدير 
لعود اىل ارتكاب الفعل ذاته امللوث مدة العقوبة، وكان من األفضل تشديدها عند اقرتاهنا بظرف مشدد كحالة ا

للمحميـة، وعليـه نـدعو املشــــــــــــــرع العراقي اىل تعـديـل هـذا النص نظرا  ملـا هلـذه العقوبـة من دور يف محـايـة احملميـة 
 الطبيعية.

 اثنياً: عقوبة احلبس
ــالبة للحرية مقررة كجزاء جلرائم احملميات الطبي عية،  فضـــال  عن عقوبة الســـجن توجد عقوبة احلبس كعقوبة سـ

 .(63)وتتمثل هذه العقوبة بسلب حرية احملكوم عليه
( منه على ما أييت: )أوال : مع عدم اإلخالل دية  34املادة )وقد نص قانون محاية وحتســـــــني البيئة النافذ يف 

ـصـــادرة   عقوبة اشــــد ينص عليها القانون يعاقب املخالف ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات والبياانت ال
( ثالثة أشـــــــــهر...، اثنيا : تضـــــــــاعف العقوبة يف كل مرة يتكرر فيها ارتكاب 3ه ابحلبس ملدة ال تقل عن )مبوجب

 .(64)املخالفة(
ومن خالل النص آنف اـلذكر يتبني لـنا ان املشــــــــــــــرع جعـل من عقوـبة احلبس لكـل جرائم احملمـيات الطبيعـية  

ــادرة مبوجبــهواألنظمــة والتعليمــات ا  النــاجتــة عن خمــالفــة احكــام هــذا القــانون  صـــــــــــــ دون ان أيخــذ بنظر االعتبــار   ل
جسـامة اجلرمية واإلضـرار الناجتة عنها، وكان من األفضـل النص على املواد اليت تعد خمالفة إحكامها جرمية تطبق  
ـصــوص تتب  التنوع يف العقوابت الســـالبة   عليها هذه العقوبة، ونرى ضـــرورة تضـــمني قانون محاية وحتســـني البيئة ن

 ناسب مع أمهية املصلحة اليت تشكل هذه اجلرائم اعتداء عليها.للحرية مبا يت
ـصــــت املادة )كما   ــنة  17( من قانون محاية احليواانت الربية رقم )10ن على "مينح القائم مقام   2010( لســـ

ـصــــــــوص عليها يف هذا القانون"، ومن هذه العقوابت  ومدير الناحية ســـــــــلطة قاضـــــــــي جنح لفرس العقوابت املن
ــنوات وبغراـمة ال تزـيد على ثالث ماليني او إبحـدى هـاتني العقوبتني، وهـذ احلبس مـلدة ال ت زـيد على ثالث ســــــــــــ

ــالحية فرس  ــي بعدم جوار منح صــــ ــلطات، ولقرار احملكمة االحتادية العليا القاضــــ ــل بني الســــ ـصـــ خمالف ملبدأ الف
ـصـــــــاص الســــــــلطة الق ضــــــــائية االحتادية العقوابت اجلزائية إىل منتســــــــيب الســــــــلطة التنفيذية، مبينة أن ذلك من اخت

 .(65)حصرا  

 
املادة )  -62 العقوابت رقم ) 87نصت  ايداع احملكوم عليه يف احدى   1969( لسنة  111( من قانون  على ما أييت: "السجن هو 

 املنشآت العقابية املخصصة قانوان ...وإذا أطلق القانون لفا السجن عّد ذلك سجنا  مؤقتا ...(. 
ا يف التشريع العراقي، جملة آداب ذي قار، اجمللد الثاين، العدد األول، د. انصر كرميش اجلوراين، اجلرمية البيئية واجلزاءات املقررة هل  -63
 .19، ص2010
/ أوال ( من قانون محاية احليواانت الربية على ما أييت: )يعاقب املخالف ألحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة 9نصت املادة )  -64

 ( ثالث سنوات...(. 3مبوجبه ابحلبس مدة ال تزيد على )
املرقمة )  -65 "اإلنرتنيت12/2016الدعوى  للمعلومات  العاملية  ، //https://www.iraqfsc.iq/news.4066"  ( منشور يف شبكة 

 .08:4، الوقت 27/4/2018اتريخ الزايرة 

https://www.iraqfsc.iq/news.4066/
https://www.iraqfsc.iq/news.4066/
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 املالية الفرع الثاين: العقوابت
ـصــــــــــد ابلعقوابت املالية تلك اليت متس احملكوم عليه يف ذمته املالية فتؤدي اىل إنقاصـــــــــــها ، والعقوابت (66)يق

 املالية املعمول  ا ملواجهة جرائم احملميات الطبيعية هي الغرامة واملصادرة:
 أواًل: الغرامة
قانون العقوابت العراقي الغرامة دهنا )...إلزام احملكوم عليه دن يدفع اىل اخلزينة العامة املبلغ املعني يف عرف 
، فالغرامة كجزاء مايل هي إلزام احملكوم عليه دن يدفع مبلغ معني من املال مبوجب حكم قضائي  (67)احلكم...(

 .(68)اىل خزينة الدولة
ن األســلوب الذي اتبعه يف تقدير قيمة الغرامة كعقوبة جزائية ملخالفة احكام اما ابلنســبة ملوقف املشــرع بشــا

نظـام احملمـيات الطبيعـية الـناـفذ، فـقد عمـد اىل النص على احلـد األد  واألعلى اتركـا  للـقاضــــــــــــــي تـقديرهـا بني كال 
وحتسـني البيئة    قانون محاية( من 34املادة )احلدين حيث أورد هذه العقوبة اىل جانب عقوبة احلبس، إذ نصـت 

صــــــــــــــادرة  على مـا أييت:    الـناـفذ )اوال :...يعـاـقب املخـالف إلحكـام هـذا القـانون واألنظمـة والتعليمـات والبـياانت ال
ــرين  20000000( مليون دينـار وال تزيـد عن )1000000مبوجبـه ابحلبس...او بغرامـة ال تقـل عن ) ( عشــــــــــــ

 .(69)مليون دينار او بكلتا العقوبتني...(
ــوء   ــاعفة كل من عقوبيت احلبس والغرامة عند كل  ويف ضـ ــرع حرص على مضـ هذه املادة ميكننا القول ان املشـ

صــــــــــــــادرة مبوجـبه،  مرة يتكرر فيهـا خمـالفـة احكـام ـقانون محـاـية وحتســــــــــــــني البيـئة واألنظمـة والتعليمـات والبـياانت ال
 وحسنا  فعل يف هذا الشأن ملا يف ذلك من دور يف محاية احملمية الطبيعية.

ان املشـــــرع مل يكن موفقا  عندما نص على احلد األد  واألعلى للغرامة، وكان يتعني عليه األخذ ابلغرامة   الا
ــعب حتديده، لذا فأن من   ـصـــ ــرار النامجة عن جرائم احملميات الطبيعية أمر ي ــبية على اعتبار ان حتديد اإلضــــ النســــ

ــبية اليت تقدر يف ضــــوء اإلضــــرار اليت حلقت ابحملمية والفائدة املرتتبة   املناســــب هنا النص على عقوبة الغرامة النســ
 عليها.

عليه ندعو املشــــرع العراقي اىل األخذ  ذا األســــلوب يف حتديد مقدار الغرامة ألنه األســــلوب األمثل ملعاجلة  
 اإلضرار ابحملمية الطبيعية.

 اثنياً: املصادرة 
ـصــــــــلة ابجلرمية اىل خزينة  ـصــــــــد  ا نقل ملكية األموال ذات ال الدولة جربا  عن صـــــــــاحبها ودون مقابل مع يق

ـصـــــــــادرة بوصــــــــــفها جزاء مايل عيين أمهية كبرية يف مكافحة جرائم (70)مراعاة حقوق الغري حســــــــــن النية ، وان للم

 
للبيئة  -66 اجلنائية  احلماية  األلفي،  عادل  ماهر  األلفي،  عادل  احلقوقماهر  اطروحة دكتوراه، كلية  للبيئة،  اجلنائية  احلماية  جامعة   -، 

 .376، ص2008املنصورة، 
 املعدل.  1969( لسنة 111( من قانون العقوابت العراقي رقم )91املادة ) -67
النشر والتوزيع، بريوت،  د. علي حممد جعفر، العقوابت والتدابري وأساليب تنفيذها، الطبعة االوىل، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات و   -68
 .49، ص1988
 .2009( لسنة 27( من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ) 34البند )أوال ( من املادة ) -69
(  101، وكذلك املادة )134، ص2007د. حممود امحد طه، احلماية اجلنائية للبيئة من التلوث، منشاة املعارف، اإلسكندرية،    -70

 املعدل.  1969( لسنة 111لعراقي رقم )من قانون العقوابت ا
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ــياء اخلطرة اليت تعد حيازهتا وتداوهلا جرمية نظرا   ــبة لألشــــــ احملميات، وقد ينص عليها كتدبري وقائي وجويب ابلنســــــ

 .(71)ة الطبيعيةخلطورهتا على احملمي
ـصـــــوص قانون محاية وحتســــــني البيئة النافذ اخلاصــــــة ابإلحكام العقابية جند أهنا قد خلت من   وابلرجوع اىل ن
ـصــــــادرة كجزاء اىل جانب العقوابت األخرى، واكتفى ابلنص على إعادة املواد او النفاايت   النص على عقوبة امل

، وكان يتعني على املشــرع العراقي النص على (72)طريقة أمنةب منهااخلطرة او اإلشــعاعية اىل منشــئها او التخلص  
ـصـــادرة كجزاء مقرر جلرائم احملميات الطبيعية لزايدة فعالية احلماية اجلنائية للمحمية الســــيما فيما يتعلق   عقوبة امل

 ابملواد امللوثة واملشعة واخلطرة سا يساعد على استئصال جرائم احملميات الطبيعية.
صــــــــــــــت على ما أييت:    2010( لســــــــــــــنة  17/ أوال ( من قانون محاية احليواانت الربية رقم )9)اال ان املادة   ن

ــائط   ـصــيد وعدته وأدواته ووسـ ـصــادرة ال ـصــادرة مبوجبه... م )يعاقب املخالف ألحكام هذا القانون والتعليمات ال
 النقل املستخدمة(، نرى ان املشرع كان موفقا  يف صياغة هذا النص.

 المدنية زاءاتالمطلب الثاني: الج

فضـــــــال  عن العقوابت اجلزائية الســـــــابق احلديث عنها توجد اجلزاءات املدنية كجزاءات غري إدارية هتدف اىل 
محاية احملميات الطبيعية، واليت تتمثل بذلك األثر الذي يرتتب على املســــــؤول عن الضــــــرر نتيجة خمالفته لقاعدة  

ــد هذه  ــلحة، تتجســ ـصـ ــائي،  قانونية حتمي م ــرر مبقتضــــى حكم قضــ ــرر عما حلقه من ضــ اجلزاءات بتعويض املتضــ
الذي يتفاوت بني التعويض العيين والتعويض النقدي ولتوضـــــــيح ذلك ســـــــنقســـــــم هذا املطلب على فرعني وكما 

 أييت:
 العيين الفرع األول: التعويض

حكم قضــائي إبزالة إضــرار يقصــد به كجزاء مدين جلرائم احملميات الطبيعية إلزام املســؤول عن اخلطأ مبوجب 
اليت أصــــــــابت احملمية ان كان سكنا  وابلتايل أعادة احلال اىل الوضــــــــع الســــــــابق قبل ارتكاب الفعل اخلاطت الذي 

، وهذا النوع من التعويض هو األفضــل يف جمال األضــرار ابحملميات الطبيعية، ألنه يلزم (73)أدى اىل وقوع الضــرر
ــرار وحمو  ـــبب إبزاـلة هـذه األضــــــــــــ ، ـبدال  من إعطـاء  (74)هـا متـاـما  ان كـان سكـنا  على نفقـته خالل ـمدة معيـنةاملتســــــــــــ

، فمن يلقي القمامة او الفضــالت (75)املتضــرر مبلغ من املال وإبقاء الوضــع على حاله كما يف التعويض النقدي
ىل ما كان يف إحدى احملميات يلتزم إبزالتها من خالل إصـــــــــالح ما فســـــــــد من الرتبة والنبات أي إبعادة احلال ا

 .(76)عليه

 
 .389ماهر عادل األلفي، مصدر سابق، ص -71
 .2009( لسنة 27( من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ) 35املادة ) -72
 .215ص ،مصدر سابقد.  ري حامد اجلمال،  -73
 .89سابق، صمصدر حوشني رضوان،  -74
، http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713حث منشور على الشبكة العاملية للمعلومات "االنرتنيت"    -75

 .10:35، الوقت21/3/2018اتريخ الزايرة 
جامعة   -ن الضرر املعنوي يف القانون العراقي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون  إ اعيل صعصاع غيدان البديري، مسؤولية اإلدارة ع  -76
 .184، ص2003بغداد، 

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=492713
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وقد نص قانون محاية وحتســــني البيئة النافذ على مســــؤولية مســــبب الضــــرر وذلك إبزالة هذا الضــــرر وإعادة  
احلال اىل ما كان عليه بنصه على ان )يعد مسؤوال  كل من سبب بفعله الشخصي او إمهاله او تقصريه او بفعل 

ص او اإلتباع او خمالفته القوانني واألنظمة والتعليمات من هم حتت رعايته او رقابته او ســــــــــــيطرته من األشــــــــــــخا
ــبة وإعادة احلال اىل ما كانت عليه قبل حدوث  ــرر خالل مدة مناســـــــ ــررا ابلبيئة ويلزم ابلتعويض وإزالة الضـــــــ ضـــــــ
الضـــرر وذلك بوســـائله اخلاصـــة وضـــمن املدة احملددة من الوزارة وابلشـــروط املوضـــوعة منها. اثنيا: يف حالة إمهاله  

ـصـــوص عليه يف البند )أوال ( من هذه املادة فللوزارة بعد إخطاره اختاذ او تق ـصـــريه او امتناعه عن القيام مبا هو من
 التدابري واإلجراءات الكفيلة إبزالة الضرر والعودة على املسبب جبميع ما تكبدته هلذا الغرس...(.

ة للمســــؤولية املدنية عن اإلضــــرار اليت يبدو من هذا النص ان املشــــرع العراقي قد طبق القواعد العامة ابلنســــب
ـصـــيب احملمية، وكان األجدى به األخذ بنظام خاص ابملســــؤولية املدنية عن تلوث احملمية الن هذه القواعد قد  ت
ـصـــول على التعويض املناســــب يف هذا الشــــأن، ونرى يف  تكون غري مالئمة لطبيعة الضــــرر البيئي وال تضــــمن احل

قي ان ســلك مســلكا  يضــمنه توســيع لنطاق املســؤولية املدنية عن جرائم احملميات هذا الســياق على املشــرع العرا
 إبدخاله كافة االتفاقيات الدولية اليت يكون العراق طرف فيها.

وسا يالحا أيضـــــا  ان املشـــــرع قد برز دور الضـــــبط اإلداري املتمثل ابلوزارة من خالل ختويلها ســـــلطة حتديد 
ادة احلـال اىل مـا كـان عليـه كوهنـا أكثر درايـة ابملـدة الالزمـة لـذلـك واليت تكفـل املـدة الكـافيـة إلزالـة الضــــــــــــــرر وإعـ 
 احلماية الفعالة لعناصر احملمية.

 النقدي الفرع الثاين: التعويض
يســـــــــتحيل يف اغلب األحيان األخذ جبزاء التعويض العيين وإعادة احلال اىل ما كان عليه قبل وقوع الضـــــــــرر 

مىت كان التعويض    ااحتياطي ا  يكون للقاضـــــــي ان يلجأ للتعويض النقدي الذي يعد تعويضـــــــ ، عندئذ (77)ابحملمية
، كمن يلقي ابملبيدات الســـــــــــامة يف جدول املاء ويؤدي (78)العيين غري سكن لوجود عقبات حتول دون األخذ به

يف هذه احلالة إعادة  تلوثها اىل وفاة املاشـية اليت تشـرب منها عندئذ يلتزم حمدث الضـرر ابلتعويض، ألنه يصـعب 
 .(79)الكائنات احلية اليت هلكت من جراء الفعل املخالف

ـصــيب احملمية مقتضـــاه إلزام املســـؤول عن الضـــرر الذي اصـــاب احملمية   والتعويض النقدي عن اإلضـــرار اليت ت
 .(80)مبوجب حكم قضائي بدفع مبلغ مناسب من النقود إلدارة احملمية

قانون محاية وحتســـــــني البيئة النافذ، إذ نص على انه )يعد مســـــــؤوال كل من   وابلنســـــــبة لتطبيق هذا اجلزاء يف
ســبب بفعله الشــخصــي... ضــررا ابلبيئة ويلزم ابلتعويض...(، يف ضــوء هذا النص ميكننا القول ان الضــرر الذي 

ــألة التعويض عنه بعض العناية ــة لذا كان ينبغي على املشـــرع ان يويل مسـ من   حلق ابحملمية ضـــرر ذو طبيعة خاصـ

 
 .321سابق، صمصدر د.  ري حامد اجلمال،  -77
 :http "االنرتنيت" الشبكة املعلومات العاملية د. عدانن إبراهيم السرحان، املسؤولية املدنية عن اإلضرار البيئية، حث منشور على -78

//www.arab law info.com 10:35، الوقت21/3/2018، اتريخ الزايرة. 
، 2003جامعة بغداد،  -اجلنائية الناشئة عن تلويث املياه يف العراق، رسالة ماجستري، كلية القانون  أمرية موسى حليم، املسؤولية  -79

 .146ص
 .354سابق، صمصدر ماهر عادل األلفي،  -80
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 28:  العدد

 
ــالف الذكر ليؤدي التعويض اهلدف  ــع نطاقا  وأكثر مشولية من النص ســــ ــة أوســــ ــاعها لقواعد خاصــــ خالل إخضــــ

 املنشود منه يف ميدان جرب اإلضرار ابحملمية الطبيعية النامجة عن خمالفة القواعد اخلاصة حمايتها.
ه ال يوجـد جمـال للخلط بينهـا وبني  ويف هنـايـة بيـان اجلزاءات غري اإلداريـة "جنـائيـة ومـدنيـة" ميكننـا القول دنـ 

ــريعـات احملمـيات الطبيعـية نظرا  الختالف أنواعهـا واختالف اجلهـة  صــــــــــــــوص تشــــــــــــ اجلزاءات اإلدارـية املطبقـة يف ن
ــفها  ــبط االداري بوصــ ــائي، يف حني ان اجلزاءات اإلدارية يطبقها الضــ املطبقة هلا إذ أهنا تطبق مبوجب حكم قضــ

 حلماية احملمية الطبيعية.احد األساليب الرادعة واهلادفة 
 الخاتمة

بعد أن إنتهينا من إعداد هذه الدراســـــــة اليت تناولنا فيها الوســـــــائل العالجية حلماية احملميات الطبيعية، البد 
ـــنا من خالل البحـث إىل الـعدـيد من النـتائج  صــــــــــــــت إليهـا، وـقد توصــــــــــــ من إبراز أهم النـتائج واملقرتحـات اليت خل

 ها على النحو االيت:واملقرتحات اليت ميكن إجياز 
 : النتائج : أوالً 

متلك هيئات الضــــــــــــبط اإلداري أســــــــــــاليب متعددة ومتنوعة تســــــــــــتعني  ا حلماية احملميات الطبيعية، وهذه  .1
األســــــــاليب ميكن ردها إىل أســــــــلوبني متميزين، أما أن تكون جزاءات ادارية اليت يتمثل فيها دور الضــــــــبط  

ــكـــل جزاءات توقعهـــا احملـــاكم اإلداري بوقـــايـــة احملميـــات من   املخـــالفـــات، أو جزاءات جنـــائيـــة تكون بشــــــــــــ
ـصــــــة ملواجهة حاالت املســـــــاس ابحملميات اليت وقعت ابلفعل للحد من هذه احلاالت والتقليل من   ـصــــــ املتخ

 أاثرها الضارة.
يف احلقيقة ال على الرغم من تنوع العقوابت القانونية اليت تناوهلا قانون محاية وحتســـــــــني البيئة النافذ إال أهنا   .2

 تتناسب مع نوعية جرائم احملميات الطبيعية املقررة هلا، ومع حجم األضرار النامجة عنها.
صــــــــــــادرة االدارية وإلغاء او ســــــــــــحب  .3 قد خال قانون محاية وحتســــــــــــني البيئة العراقي من النص على جزاء امل

 غم من إنذارها.الرتخيص ابلنسبة للمشاريع اليت تستمر بنشاطاهتا امللوثة للمحمية على الر 
 : المقترحات : ثانياً 

وأن تكون  2009( لســـنة 27محاية وحتســـني البيئة العراقي رقم )  ( من قانون 33نقرتح تعديل نص املادة ) .1
ـصــدر ملوث للبيئة إلزالة كما أييت:  "أوال : للوزير أو من خيوله إنذار أية منشـــأة أو معمل أو أي جهة أو م

ــرة أاي10الـعاـمل املؤثر خالل ) م من اتريخ التبليغ ابإلـنذار ويف حـاـلة عـدم االمتـثال، فللوزير إيـقاف  ( عشــــــــــــ
( ثالثني يومـا قـابـلة للتمـدـيد حىت إزاـلة املخـالفـة وذـلك دون 30العمـل أو الغلق املؤقـت مـدة ال تزـيد على )

اختاذ إخالل حق الوزارة يف إلغاء او ســحب الرتاخيص، فإذا مل يقم بذلك يف املوعد احملدد له يكون للوزارة 
ـصــــــــدر  إجراءات اإلزالة على نفقة املخالف، وللوزير كذلك إيقاف اية منشـــــــــأة أو معمل أو أي جهة أو م

( ثالثني يوما قابلة للتمديد عند تشغيلها دون احلصول  30ملوث للبيئة أو غلقها مؤقتا  مدة ال تزيد على )
ـصــــــــادرة مجيع اآل الت واالدوات واملواد املســـــــــببة  على ترخيص او إي ســـــــــند قانوين، وللوزير أو من خيوله م

ـصـــــوص عليها يف البند )أوال( من هذه املادة للوزير أو من خيوله سن   للتلوث. اثنيا : مع مراعاة األحكام املن
ال تقل وظيفته عن مدير عام فرس غرامة تساوي ثالثة اضعاف التكاليف الالزمة حلماية البيئة او اإلضرار  
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الة املخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات اليت حلقتها تكرر شـــــهراي  حىت إز 
 والبياانت الصادرة مبوجبه".

وأن تكون  2009( لســـنة 27محاية وحتســـني البيئة العراقي رقم )  ( من قانون 34نقرتح تعديل نص املادة ) .2
ظمـــة والتعليمـــات ( من هـــذا القـــانون واألن15و  14"... يعـــاقـــب املخـــالف إلحكـــام املواد)  كمـــا أييت:

ــادرة مبوجبه ابحلبس ملدة ال تقل عن ) ـصـــــ ــاوي ثالث3والبياانت ال ــهر او بغرامة تســــــ ــعاف   ة( ثالثة اشــــــ اضــــــ
 التكاليف الالزمة حلماية البيئة او اإلضرار اليت حلقتها او بكلتا العقوبتني...".

 المصادر

 أواًل: الكتب: 

 .2014البيئي، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات،  خليفة عبد املقصود زايد، اإلنسان واألمن  د. .1
 .2010حممد إ اعيل عمر، مقدمة يف علم البيئة، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة،  د. .2
 .2005حممد عبد املوىل، البيئة والتلوث، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  .3
البحرية من التلوث يف البحر املتوســط، دار النهضــة  صــليحة علي صــداقي، النظام القانوين حلماية البيئة   د. .4

 .1996العربية، ليبيا، 
ــر. د .5 ــة  دار واملقارن، الكوييت القانوين يف  العامة االدارية  اجلزاءات  العجمي،  حســـــــــني انصـــــــ  العربية،  النهضـــــــ

 .2010 القاهرة،
  القضــاء  ورقابة  ابلبيئة  الضــارة  املصــنفة املنشــآت مواجهة يف  االدارية  شــحاتة، اجلزاءات  مصــطفى موســى .د .6

 .2004اجلديدة، اإلسكندرية،  اجلامعة عليها، دار فرنسا يف االداري
 .2009 القاهرة، العربية، النهضة دار للبيئة، اإلدارية احلماية  العازمي، مناحي حممد عيد .د .7
 اجلديدة،  اجلامعة  دار  ،(مقارنة  قضائية  فقهية  دراسة)االدارية    للعقوابت  العامة  النظرية  فودة،  سعد  حممد  .د .8

 .2008،اإلسكندرية
د. فخري عبد الرزاق صــليب احلديثي، شــرح قانون العقوابت القســم العام، الطبعة الثانية، املكتبة القانونية،   .9

 .2010بغداد،  
 الطبعة االوىل، منها،  اإلســــــالمي الفقه وموقف  الضــــــوضــــــائي  التلوث جرمية خراشــــــي، العال عبد  عادل .د .10

 .2008-2007القانونية، عابدين،   لإلصدارات  القومي املركز
العربية،   النهضــــــــــــــة  دار  الســــــــــــــلمية، النووية  الطاقة جماالت يف  اجلنائية  احلماية  الغامني، الرحيم عبد حممد .د .11

 .2008القاهرة، 
 .2007العربية، القاهرة،  النهضة العقوابت، دار لقانون  العامة اإلحكام خطوة، شرح أبو شوقي  امحد .د .12
ــالـيب  والـتدابري جعفر، العقوابت حممـد  علي .د .13 ــة تنفـيذهـا، الطبـعة االوىل، جمـد  وأســــــــــــ ــســــــــــــ   اجلـامعـية  املؤســــــــــــ

 .1988والتوزيع، بريوت،   والنشر للدراسات
 .2007املعارف، اإلسكندرية،  التلوث، منشاة من للبيئة اجلنائية طه، احلماية  امحد حممود. د .14
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اجلواد، احملميات الطبيعية وصون املوارد الطبيعية يف الوطن العريب، املركز العريب لدراسات املناطق  حممد عبد   .15

 اجلافة واالراضي القاحلة، القاهرة، بال سنه نشر.
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ــة) القانون  يف  البيئة  ارحومة اجليالين، محاية الســــــــــالم د. عبد .18 ، الطبعة االوىل، (اللييب  للقانون  مقارنة  دراســــــــ

 .2000 ليبيا، والتوزيع، للنشر اجلماهريية  الدار
 الرسائل واالطاريح: ثانياً 

ـصـــــــــاع  إ اعيل .1 ــع  أطروحة العراقي، القانون  يف املعنوي الضــــــــــرر عن اإلدارة مســــــــــؤولية البديري، غيدان  صــــــــ
 .2003 بغداد، جامعة - القانون  كلية  دكتوراه،

 .2004رسالة ماجستري، بغداد،  ،صالح خريي العاين،احلماية الدولية للتنوع البيولوجي .2
  جـامـعة  -  احلقوق كلـية  دكتوراه،  اطروحـة ة،للبيئـ   اجلـنائـية  احلمـاـية للبيـئة،  اجلـنائـية  احلمـاـية  األلفي، عـادل  ـماهر .3

 .2008 املنصورة،
  املدرسـة  إجازة  لنيل خترج  مذكرة  تطبيقها، يف القاضـي ودور البيئة  حلماية  القانونية  الوسـائل  رضـوان،  حوشـني .4

 .2006 اجلزائرية، اجلمهورية للقضاء، العليا
 -القانون  كلية  ماجسـتري،  رسـالة  العراق، يف  املياه تلويث عن  الناشـئة  اجلنائية  املسـؤولية حليم، موسـى  أمرية .5

 .2003 بغداد، جامعة
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 .2009، جامعة بغداد -املعهد العايل للتخطيط احلضري واإلقليمي للدراسات العليا مقدم إىل 

ــة مقارنة،حث   .2 ــة ابحملميات الطبيعية دراســــ ــور يف جملة احلقوق، د.فراس ايوز عبد القادر، اجلرائم املاســــ منشــــ
 .16،2012، العدد4جامعة املستنصرية، جملد -كلية القانون 

ــياحة البيئية يف لبنان، جملة الدفاع املدين، لبنان، علي زين الدين،  د. .3 دور احملميات الطبيعية يف تنمية الســــــــــ
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 .2011السعودية، 
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 هـ(  838للحلوائي المصري )ت  شرح جديد على كافية ابن الحاجب 

 )قراءة في منهج التأليف(

The new explanation of Kafiyat Ibn Al HajibAl-Halawa'ae 
Al-Masri (d. 838 A.H.) (Reading in authorship method) 

 Eidani-Lecturer: Ali Habib Al                            (1)  العيدانيم.م علي حبيب 

 الملخص

  منقولة   كوهنا  النفيســــة،  اخلطّية النســــخ  إحدى على العلمي والتحليل القراءة  خالل من الضــــوء يســــلط حث
 -( هـــــ 646ت) عمر بن عثمان  - احلاجب  ابن  كافية  شرح وهي  ومصححة ، عليه، ومقروءة   املؤلف، خطّ   عن

 .عديدة لسنوات مصر يف املقيم ،(هـ838ت) احللوائي حممد الدين جلالل
ــبقهما  حمورين يف البحث وجاء   املنت: )والثاين  ،(وانســــــــــخه  الشــــــــــرح  كاتب: )منه األول بفرعني،  متهيد  يســــــــ
 الثاين، احملور  أّما  ،(للمخطوط  والعلمي والتارخيي  املادي الوصــــــــــف: )وهو األول،  احملور يليه(. وأمهيته  املشــــــــــروح

 (.الشرح هذا يف املتبع النحوي التأليف منهج  ضوء يف قراءة: )فهو
Abstract 
A research that highlights, through reading and scientific analysis, one of the 

precious written transcripts, as they are transferred from the author's 
handwriting, read over his method and corrected, which is sharh (explanation 
of) kafiyat Ibn al-Hajib - Othman Ibn Omar (d. 646 A.H.) - by Jalal ad-Din 
Muhammad al- Halawa'ae (d. 838 AH.), he was residing in Egypt for many 
years. 

 
 اآلداب. كلية  /--جامعة أهل البيت -1
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The research is divided into two axes preceded by a forward into two 
sections, the first of which is: (the author of the annotation and its transcriber), 
and the second is: (the annotated text and its importance). Followed by the first 
axis, which is: (the physical, historical and scientific description of the 
manuscript), while the second axis is: (reading in light of the grammatical 
authorship method followed in this explanation). 

 المقدمة

ـصـــــالة و  ــرّيه آلة حُيرتز  ا عن اخلطأ يف الّلســــــان، وال الســــــالم احلمُد هلِل الذي جعل النحو مفتاح البيان، وصــــ
 على أمراء البيان والكالم حمّمد وآله الكرام.

ا بعــــُد، فال خيفى   أّن علَم النحو العريّب من العلوم اجلليلــــة اليت انلــــت اهتمــــام العلمــــاء    لــــبٍّ على ذي  أمــــّ
َد العزيز الذي تعاه هللاِ من صــــلِة هذا العلِم املباشــــرِة بكتاِب  متأتٍّ والدارســــني قدميا  وحديثا ، وال شــــّك أّن ذلك 

ــلموَن على فهِمِه وإجادِة قراءتِِه وتالوتِِه، إذ  ــأَ املسـ ــاجِد  اإلقراءِ هذا العلُم يف حلقاِت  نشـ اليت كانت تُعقد يف مسـ
 شيئا  فشيئا  بتطور احلياِة العقليِة للعرِب واملسلمني. ، مثّ منا وتطّورَبدءٍ املسلمني ابدئ ذي 

ُه وأصـوَله،   أُّلفتأنا العلماء  وكان صـدى هذا االهتمام واالعتناء من قبل   فيه َبدءا  رسـائُل صـغريةو تضـّم أسـسـَ
مُثّ تُبعت مبصــّنفاٍت الغالب عليها هو النحو مع عدِم خلّوها من فروع أخرى ذات صــلٍة ابلنحو ككتاب ســيبويه  

طابَع   واملقتضــب للمربد وغريمها، مث توالت بعد ذلك كتُب املتون النحوية، ومنها ما اختذ طابَع النثر، وآخر اختذ
ــكلني ــي -أعين املنثور واملنظوم-النظم، وكال الشــ ــرح ألفاظه وفّك عباراته  بعد مضــ حقبة من الزمن احتاج إىل شــ

والتفريع على قواعده الرئيســــية، فظهرت لنا كتب الشــــروح واحلواشــــي اليت كانت تتناول املنت النحوّي نثرا  ونظما   
 ابلشرح والتفصيل والتفريع.

ــة أرادها وهذا النوع من املؤلّ  ــاٍت علميٍة، وتوضـــيح ملفاهيَم غامضـ ــّمنه من مناقشـ فات ذو أمهية ابلغةق ملا يتضـ
ابلشـواهد النحوية دنواعها املختلفة، سّا يعكس   عن غناها  فضـال  واملخالفة،  املاتن، وسـرِد مجلٍة من اآلراِء املؤالفة 

 العقلية النحوية اليت كان ميتلكها علماء النحو آنذاك.
النحوية اليت تناوهلا العلماء ابلشــــــرح والتحشــــــية الكافية يف النحو البن احلاجب النحوّي املالكّي ومن املتون  

ـصـــــي عدد الشــــــروح واحلواشــــــي عليها مبا يقارب )  646)ت  شــــــرحا  وحاشــــــية (، وذلك حلســــــن    68ه(، إذ أُح
ـصـــــــنيفها وجودة إتقاهنا، وكذلك مالءمتها للدرس النحوّي من حيث إهنا على وجازهتا حوت مقاصــــــــد النحو  ت

ه(، وقد احتضـنت ِخزانة العتبة العباسـّية املقّدسـة    838دسـرها، ومن تلك الشـروح شـرح احللوائّي املصـرّي )ت 
يف كربالء هذه النسـخة الفريدة هلذا الشـرح اليت هي خبط تلميذ الشـارح نور الدين اجلركسـّي البشـبغاوّي القاهرّي  

موضــــــــــــــوع حثنـا، وكـان وراء هـذا االختيـار مجلـة أمور أمههـا أّن   ه(، وقـد وقع اختيـاران عليهـا لتكون   868)ت  
النســــخة اخلطية نســــخة نفيســــة ُكتبت خبّط تلميذ املؤّلف وقرئت عليه، ومل تســــّلط عليها األضــــواء، ومل خترج إىل 
ــرية، فقد  ـصــــ ــتن ــيات يف اجلامعة املســـــ النور إىل اآلن حســـــــب تتبعنا إاّل أهنا قيد التحقيق من قبل إحدى التدريســـــ

 شرعت  ا قبل أشهر عدة.
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هـــــــــ( قراءة يف منهج 838وقد  ّينا البحث بـــــــــ)شرح جديد على كافية ابن احلاجب للحلوائي املصري )ت 

 التأليف(، وقسمناه على حمورين يسبقهما متهيد بفرعني.
)الوصــــــف  األول منه: )كاتب الشــــــرح وانســــــخه(، والثاين: )املنت املشــــــروح وأمهيته(، يليه احملور األول وهو:  

املادي والتارخيي والعلمي للمخطوط(. أّما احملور الثاين فهو )قراءة يف ضــوء منهج التأليف النحوي املتبع يف هذا 
 الشرح(.

 الصفحة األوىل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الثانية
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 الصفحة ماقبل األخرية
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 الصفحة األخرية
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 التمهيد

 توطئة: 

الشـــرح: هو كشـــف الغامض وتفســـريه، وهو التوضـــيح والبيان، ويعين الشـــرح التوســـيع واإلفســـاح، أو التعليق  
 على مصّنف يدرس من وجهة نظر علوم خمتلفة.
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ويعّد الشــــــرح من أهم أشــــــكال التأليف التابع الذي يدور حول نّص حمورّي، ويعّد كذلك من أهم عالقات  

 (2)وأكثرها استمرارا  وجتددا  عرب العصور.التأليف 
ـصــــــر بلد الشـــــــروح، وعلى التحديد مدينة اإلســـــــكندريّة، فمنذ فجرها األول أعطت   وال نبالغ إذا قلنا: إّن م
ــابق هلا، وينبغي إعادة النظر يف قيمة املخطوطات   اإلســــــــكندرية للعامل فهما  جديدا  وشــــــــرحا  مبتكرا  للرتاث الســــــ

 ا بعضهم درجة اثنية من املخطوطات وليست خمطوطات رائدة يف حّد ذاهتا.الشارحة اليت يعّده
ـصــري متنا  لعدة أجيال   ـصــرات كانت ال تلبث أن ت وقّرر الدكتور رضـــوان الســـّيد بوضـــوح: أّن الشـــروح واملخت

املذهب   إّن املوجزات والشروح حتّولت إىل متون مرحلّية أو دائمة، يرتىّب عليها فتيان »من الفقهاء، حيث يقول:  
 (3).«الفقهي

ـــحة  للغرـيب من األلـفاظ، ومرتمـجة  لألعـيان اـلذين ورد ذكرهم يف   ــروح ـكذـلك يف كوهـنا موضـــــــــــ وتكمن أمهـية الشـــــــــــ
ــعر واخلطب واحلكم، فهي بذلك مرجع   صـــــــــــــوص الشـــــــــــ ــتطراد يف ذكر الوقائع واألايم واألحداث ون املتون، مث االســـــــــــ

 الباحث، وغنية املتأدب، ومراد املستفيد. 
ــروح، فإّن هناك فنوان  أخرى مثل: كتب اللغة واألدب، حتتاج  ــول حتتاج إىل شـ وإذا كانت كتب الفقه واألصـ
إىل شــروح توضــح أســرارها، ومن هنا فقد برزت لنا الكثري من الشــروح على الكتب النحويّة ومنذ الزمن البعيد، 

احللوائّي، واليت ســـيكون ا جلالل الدين ومن هذه الشـــروح هو )شـــرح كافية ابن احلاجب( النســـخة اليت بني أيدين
 بتسليط الضوء عليها وعلى املنت األصلي، وذلك من خالل فرعني:  كفيال  التمهيد  

 األول: كاتب الشرح وناسخه: 
بن يوســـــف بن احلســـــن بن حممود البدر بن العّز احللوائّي الشـــــافعّي، قدم حلب ســـــنة تســـــع   الشـــــارح: حمّمد

 (4)يف بلدة )حصن كيفا( يف تركيا يشغل الّناس ابلعلم. وعشرين وشامنائة فحّج، وأقام
لوامع الغرر »هــــ(، صاحب كتاب  893شهاب الدين أمحد بن إ اعيل الكوراين )ت  من تالميذه: الشيخ 

 (5).«يف شرح فرائد الدرر
دين البدر بن حســن بن حممود العّز بن اجلالل الســرائّي األصــل التربيزّي الشــافعّي، والد احملمّ   والده: يوســف

ـــنة ثالثني   ا، ُوـلد ســــــــــــ ا عـاـبد  واجلمـال واجلالل، ويعرف ابحللوائّي، كـان إـماـم ا عالـمة  حمّقـق ا، حســــــــــــــن اخللق، زاهـد 
ــانيفه:   ـصــــ ــد، من ت ــبعمائة، تتلمذ على اجلالل القزوييّن والبهاء اخلوجنّي والعضـــــ ــلي»وســـــ ــرح املنهاج األصـــــ ، «شـــــ

 .«حاشية على شرح الشافية يف الصرف»، «حاشية على الكّشاف»، «األ اء احلس »، «أربعني النوويّ »
 (6)هـ(. 838تويف الشارح حصن كيفا سنة )

احلنفّي، شــاعرو    الدمشــقيّ  مث   ســودون اجلركســّي البشــبغاوّي القاهريّ   بن  احلســن علي  أبو الدين الناســخ: نور
 أديب، فكهو ماجن، صاحب الديوان املشهور، واخلراع املنشور.

 
 . 367الشرح والتفسري، حاجة إنسانّية ووظيفة علمّية، حث للدكتور كمال عرفات نبهان، منشور يف كتاب املخطوطات الشارحة ص  -2
 . 14املخطوطات الشارحة:  -3
 .5/92ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي: مج -4
 . 179  -178الدين الكوراين: لوامع الغرر شرح فرائد الدرر، شهاب  -5
 .310 -5/309ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع:مج -6
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هـــــــــــــــــــــ(، ونشــــــأ وتعّلم  ا، ومن الذين تتلمذ عليهم حمّمد بن يوســــــف احللوائّي  810لقاهرة ســــــنة )ُولد يف ا
صــــــاحب الشــــــرح على الكافّية، وقرأ القرآن عند الشــــــهاب النعمايّن، وقرأ على الســــــعد بن الديرّي شــــــرح عقيدة 

ـصــــيّن والشـــــهابني  اخلواص واألبشـــــيطّي، النســـــفّي، وعلى ابن اجملدّي يف امليقات، وأخذ العروس على اجلالل احل
 وغريهم.

. وقال الســخاوّي: شــارك مشــاركة جيدة يف فنون، وحّج مرارا ، وســافر يف (7)العاّلمةنعته ابن العماد ابإلمام  
 بعض املساجد. وأَمّ بعض الغزوات، 

ــعره طريقة هي غاية يف اجملون واهلزل واخلالعة، فراج أمره فيها جدًّا، وطار ا ه بذلك  ســــــــــــلك يف أكثر شــــــــــ
 وتنافس الظرفاء و وهم يف حتصيل ديوانه، ومن نظمه:

يب  الذوا  األترا   من  حســـــــــــن  ــار   أقمـــ
لــواحــظــهــم  تــغــرى  قــــــدودهــم   مــــــالــــــت 
ذوائــبــهــم  أرخــوا  مــنــــــاطــقــهــم   شــــــــــــــــدوا 

 

 إن رمـــت ف نفس ختليصـــــــــــــاً فال ذويب 
 واســـــــــتأســـــــــروا كل  مطعوم ومضـــــــــروب 
ومســــــــــــلوب مســــــــــــلوب  ـبني  ـنزل   ـفـلم 

 

،  ( 9)العبوس« ومضــــحك »نزهة النفوس اخلاطر«،  ونزهة الناظر  »قرة، (8)«ديوان ابن ســــودون »من مؤلفاته: 
 .«مقّدمتان »

هـ(، وُدفن    868دخل البالد الشامّية فلزم طريقته وقدرت منيته يف دمشق يوم اجلمعة منتصف رجب سنة )
 (10)مبقربة الفراديس.

 الثاني: المتن المشروح وأهميته: 
ـصـــر يف القواعد النحويّة، أصــــبح من املتون الدراســــّية منذ القدمي لدى منت جّيد معروف جدًّا،    الكافية: وخمت

 (11)طالب العلوم الدينّية.
 ابن احلاجبا ألهفه  أن  انتشـــار ا واســـع ا يف اآلفاقق فمنذ تالعلماء، وانتشـــر ابهتمام كبري من  حظيت الكافية  

، ومنهم َمن أعر ا كلمة  كلمة، ومنهم َمن نظمهاق ليســهل  تتابعت عليها شــروح العلماء، بدء ا من مؤّلِفها نفاســه
ا، بل إنه منهم َمن ترمجها إىل غري العربية،  ــ  ـصــــــرها أيضـــــ ــنيفها  وما ذلك إاله حفظها، ومنهم َمن اخت ـصــــ حلســـــــن ت

 .وجودته وإتقانه
هنا على وجازهتا قد حوت مقاصــد النحو دســرها، وملا هلا من  إمن حيث   ملالءمتها للدرس النحويّ   وكذلك

 .سب إليها فاشتهر ابلكافيجيّ ا حىت نُ ا شديد  ن ولع  ا ولع  سيزات أهلتها لذلك، ومن النحاة مَ 
أتثريها فيهم شحذت قرائح هنا لفرط  إها حىت  ومن مظاهر إعجاب العلماء  ا واعتزازهم كثرة ما قيل يف حقّ 

 بعضهم فقال فيها شعرا ، من ذلك قول بعضهم:

 
 .307ينظر شذرات الذهب، ابن العماد احلنبلي:  -7
 توجد نسخة منه يف مدرسة حسن ابشا اجلليلّي ابملوصل، ومصّورهتا يف مركز تصوير املخطوطات وفهرستها يف العتبة العّباسّية املقّدسة.  -8
 هـ. 1280جمموعة أشعار ونكات، وغريمها من اجلدايت واهلزليات، طُبع يف مصر سنة  -9

مج  -10 التاسع:  القرن  ألهل  الالمع  الضوء  الذريعة:  220-  3/219ينظر:  ق9،  العارفني: 4/293األعالم:    ،1/25،  هدية   ،
 .1/124، معجم املطبوعات العربّية: 1/734

 . 10/215ينظر: الرتاث العريب املخطوط:  -11
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 28:  العدد

اـلكــــــاـفيــــــة   عـني  ـثــــــل  أبصـــــــــــرت   مــــــا 
ــهــــــا  ــظـ ــفـ حـ ألـــزم  ــنـــحـــو  ــلـ لـ ــبــــــا  طــــــالـ  ف 

 

ــافيــــــة  شــــــــــــــ املــــــ رب  تــــــدرى   جمموعــــــة 
لــــــ  كــــــافـــيــــــة  أ ــــــا  يـــقـــيـــنــــــاً   واعـــلـــم 

 

 وقال اآلخر:
 صـــــــــــاا اإلـمام الـفاضـــــــــــل ابن احلـاجـب
الــــورى  بــــني  ــنــــهــــــا  حســــــــــــ تــــواتــــر   ملــــــا 

 

فــــــأخـــفــــــاهــــــا    احلــــــاجــــــب درراً   كـــغـــمـــز 
 ( 12)قالت: أان السـحر احلالل فحاج يب

 

على ما أورده   وإمتام ا للفائدة ســـــــــنورد الشـــــــــروح واحلواشـــــــــي اليت وضـــــــــعت على كافية ابن احلاجب، اعتمادا  
 (، وكاآليت:805- 803( الصفحة )25مصطفى دراييت يف فهرس )فنخا( اجلزء )

 أمحد، ابن ابشاذ.اجلمل اهلادية يف شرح املقّدمة الكافيةق طاهر بن 
 .هـ( 686)ت  األسرتاابديّ الدين حممد بن احلسن رضي  قشرح رضيشرح الكافية = 

 هـ(. 694ابن القواس، أكمله سنة ) عبد العزيز بن زيد بن مجعة املوصليّ  الكافيةق شرح
 هناية املطالب يف نظم كافية ابن احلاجبق حمّمد بن عبد هللا املضرّي الكويّف.

 الوافية بنظم الكافيةق علي بن مصلح.
 هـ(. 717شرح الكافية الكبريق حسن بن حمّمد األسرتاابدّي )ت 

 هـ(. 717شرح الكافية املتوسطق حسن بن حمّمد األسرتاابدّي )ت 
 هـ(. 727)ت  جنم الدين أمحد بن حممد القمويلّ  الكافيةق شرح
 (.هـ 728الكافيةق حسن بن حمّمد نظام األعرج )ت  شرح

 .هـ( 801)ت  أيب بكر اخلبيصيّ  الكافيةق حمّمد بن شرحاملوشح يف 
 هـ(. 749)ت  مشس الدين حممود بن عبد الرمحن األصفهاينّ  الكافيةق شرح

 هـ(. 792)ت  مسعود بن عمر التفتازاينّ  حاشية الكافيةق
 هـ(. 9شرح خطبة الكافيةق إسحاق بن حمّمد الدهلوّي )ق

 هـ(. 9ّمد الدهلوّي )قشرح الكافيةق إسحاق بن حم
 هـ(. 815تيسري الكافيةق علي بن حمّمد األبزرّي )ت 
 هـ(.816شرح الكافيةق علي بن حمّمد اجلرجايّن )ت

 هـ(. 816حاشية املوشح يف شرح الكافيةق علي بن حمّمد اجلرجايّن )ت 
 هـ(. 816حاشية الوافية يف شرح الكافيةق علي بن حمّمد اجلرجايّن )ت 

 هـ(. 849يف شرح الكافيةق أمحد بن مشس الدين دولت آابدّي )ت املعافية 
 هـ(. 850كشف الوافية يف شرح الكافيةق حمّمد بن عمر احلليّب )ت 

 هـ(. 870أوىف الوافية يف شرح الكافيةق حاج اباب بن إبراهيم الطوسّي )ت 
 ـ(.ه 898الفوائد الضيائية يف شرح الكافيةق عبد الرمحن بن أمحد اجلامّي )ت 

 هـ(.10إرجاع املتعلمنيق حمّمد أمني اهلروّي )ق

 
 .31، اجلامي: شرح كافية ابن احلاجب، الفوائد الضيائية  -12
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 هـ(. 10ترمجة وشرح الكافيةق أبو الفتح احلسييّن )ق
 هـ(. 951شرح الكافيةق إبراهيم بن حمّمد عصام الدين اإلسفراييّن )ت 

 هـ(. 1000شرح الكافيةق حممد السودّي )ت 
 هـ(. 1024حاشية الكافيةق حسن بن حممد البورييّن )ت 

 هـ(. 1029الراغب يف اإلعراب عن مقدمة ابن احلاجبق قاسم بن حمّمد املنصور ابهلل)ت  حتفة
 هـ(. 1076شرح الكافيةق حممد بن صفي الدين السبهرّي )ت 

 هـ(. 12القيود الوافية يف شرح الكافية والشافيةق عبد الباقي بن حممد حسني )ق
 هـ(. 1112اجلزائرّي )ت حاشية شرح الكافيةق نعمة هللا بن عبد هللا 

 هـ(. 1120شرح الكافيةق حمّمد هادي بن حمّمد صال املازندرايّن )ت 
 هـ(. 1137خالصة النحوق حمّمد بن حسن الفاضل اهلندّي )ت 

 هـ(. 1150الصافية يف نظم الكافيةق حمّمد بن حمّمد مهدي احلسيين السيفّي )ت 
 هـ(. 1168أمحد زاده الزييّن )ت  الفوائد الشافية على إعراب الكافيةق حسني بن

 هـ(.   1173جامع الغموس وخمزن األسرار ومنبع الفيوسق عبد النيب بن عبد الرسول أمحد النكرّي)ت  
 شرح أبيات خبيصيق عيسى بن أمحد الشريوايّن.

 غاية التحقيقق صفي الدين بن نصري الدين املعّلم.
 شرح الكافيةق علي املازندرايّن.

 م الدين سعيد.شرح الكافيةق جن
 حتقيق مسألة الكحل من الكافيةق جنم الدين سعيد العجمّي.

 شرح الكافيةق موال صادق.
 شرح الكافيةق منصور بن فالح اليمييّن.

 عون الوافية يف شرح الكافيةق كمال بن علي بن إسحاق.
 ترمجة وشرح الكافيةق حممد القندهارّي.

 الليثّي.اللوامع الشمسيةق أبو القاسم بن أيب عمرو 
 شرح الكافيةق أمحد بن علي الغجدوايّن.
 غاية االختصارق أمحد بن حمّمد القزوييّن.

 شرح الكافيةق حمّمد قاسم البخارّي.
 حتفة الراغبق إمام خالدي.

 خالصة الكافيةق مال صال بن مال عبد هللا.
 عنوان(. 2حتفة الشافية يف شرح الكافيةق )

 حتقيق تعريف ابن احلاجب للحرف.
 عنوان(. 4تركيب الكافيةق )
 عنوان(. 3حاشية الكافية )
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 عنوان(. 4حاشية الكافية )الف( )

 عنوان(. 3حاشية الكافيةق )
 احلاشية املتوسطة.

 حل مشكالت كتاب الكافية.
 عنوان(. 37شرح الكافية )

 شرح الكافية يف مبحث التنازع.
 شرح خطبة الكافية.

 شرح الكافية.
 عنوان(.2احلاجبق )شرح كافية ابن 

 ترمجة وشرح الكافية.
 عنوان(. 3ترمجة الكافيةق )

 اجملمع الثاين يف خالصة علم النحو.
 النخبة= خالصة الكافية.

وَمن رام البســط فيما خيّص النســخ املعروضــة آنفا فيكفيه الرجوع إىل الفهرس املذكور، ليســتدل على أماكن 
 ملهمة املتعلقة  ا.وجودها، ونسخها األخرى، وبعض املعلومات ا

 المحور األول: الوصف العلمي والتاريخي والمادي للمخطوط

 الوصف العلمي: 

هـــــــــــــ(، أوضح به الشارح املبهمات، وأشار    646شرح مزجّي على كافية ابن احلاجب عثمان بن عمر )ت 
 إىل املنت بـ )قوله، قال املصّنف(، وميكن إجياز الوصف العلمي للنسخة مبا أييت:

التعليل: من الظواهر البارزة يف الشرح، وهي بيان سبب ذهاب املصنف إىل رأي معني، أو قول معني، رمبا   .1
صــــــــــــنف أو رأيه، وكذلك تعليل بعض املســــــــــــائل النحوية   هو خالف املشــــــــــــهور، مث اجلواب الوايف لقول امل

 األخرى.
كن أن ترد على ابن احلاجب، الدفاع عن املصـنف، وذلك عن طريق دفع اإلشـكاالت املقّدرة اليت من املم .2

 مث يليها حّل هذه اإلشكاالت.
ـصــيته  .3 التعّرس إىل آراء العلماء من النحاة، مع طرح رأيه النحوي يف بعض املســـائل، سا يكشـــف عن شـــخ

 العلمية وفكره النحوي.
ــطلحات النحويّة، إذا ما علمنا أّن هذا ه .4 ـصــــ ــطالحّية للم و املنهج االهتمام إبيراد التعريفات اللغويّة واالصـــــ

 احلديث املتبع اآلن يف الدراسات النحويّة احلديثة، وكذلك تعريفه لألمكنة والبلدان يف أكثر من موضع.
االسـتشـهاد: تعّد االسـتشـهادات القرانّية، والشـعريّة، وغريمها من الوسـائل اليت كان الشـارح يعضـّد  ا رأيه،  .5

 ن والقراءة والشعر واحلديث.أو الرأي الذي يطرقه، وتنّوعت شواهد الشرح بني القرآ
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 الوصف التاريخي: 

يعّد الوصــــــف التارخيي للمخطوطات من أهم األوصــــــاف، كونه يبنّي احلقبة الزمنّية اليت ُكتبت  ا النســــــخة،  
 ومدى نفاستها، وقيمتها املاديّة، وميكن إجياز اجلانب التارخيي للنسخة ابآليت:

بعد )العشـرين( من الشـروح واحلواشـي اليت ُوضـعت على الكافية،  ميكن القول إّن شـرح احللوائّي هو الشـرح  .1
 ( حاشية وشرح ا.68إذا ما علمنا أّن عددها ما يزيد على )

ـصــــر دار األمان  .2 ــة م ـصــــّنف من الشـــــرح مبحروســـ ــنة ســـــت وثالثني   (13)فرغ امل يف اتريخ ســـــلخ حمرم احلرام ســـ
 وشامنائة.

فرغ من  »ها اليت أمت فيها الشـرح، إذ يقول الناسـخ: هذه النسـخة نُقلت من خّط املصـّنف، ويف السـنة نفسـ  .3
ـصــري علي بن ســـودون البشـــبغاوي يوم الســـبت اثمن شـــهر صـــفر املبارك  تعليقه الفقري املعرتف ابلعجز والتق
 سنة ستة وثالثني وشامنائة، وصّلى هللا على سّيدان حمّمد وآله، وغفر لنا واملسلمني، نقل من خّط املؤلف.

ـصــــفحات:   .4 ـصــــّنف، وُكتب يف كثري من ال ،  « بلغ قراءة على مؤّلفه عامله هللا بلطفه»قُرئت النســـــخة على امل
ها:  ــّ ـصـــــ ــها، ن ــنة التأليف والكتابة نفســــــ ــخ يف ســــــ ــم هللا الرمحني الرحيم قرأ  وكتب املؤلف إجازة  للناســــــ »بســــــ

املرضية مجيع من..قراءة إتقان   احلميدةواألخالق   والكسبية...وفقه هللا تعاىل لتحصيل الكماالت الــ..عليّ 
ــتعدين، ومباحثته مع الطالبني   ـصـــــحيح الغلطة وإمعان، فأجزت له أن ينقل ما قلدته للمســــ وفهم وإيقان وت

ـصـــــلي  كتبه العبد الفقري حممد بن يوســــــف املشــــــتهر ابحللوائي يف اتريخ ســــــتة وثالثني وشامنائة حامد   ا  ا هلل وم
 .«كثريا    على نبيه صلى هللا عليه وسّلم تسليما  

ُكتب على صـــفحة العنوان عارية الكتاب حملّمد رضـــا بن إ اعيل املوســـوّي، ومتّلك العبد الفقري أمحد... احملتاج   .5
 إىل دعاء املؤمنني علي بن احلاج.. 

ــباح من يوم  .6 ـصــ ــطنطينّية وذلك يف ال ــخة بعض التواريخ املهّمة، ومنها: اتريخ فتح القســـ ُكتب يف آخر النســـ
ــ، واليوم الذي مات فيه السـلطان حمّمد خان وهو  857ن شـهر مجادى األوىل سـنة  الثالاثء لعشـرين م هـــــــــــــ

 هـ. 886يوم اخلميس الرابع من شهر ربيع اآلخر سنة 
ــ )صح(  .7 ــ )زيدت(، والتصحيحات ورمز هلا بـــــــ ُكتب على هامش النسخة جمموعة من الزايدات ورمز هلا بـــــــ

 ؤّلفها.على موالتعليقات، وكّل ذلك انتج من قراءة النسخة 
 الوصف المادي: 

ا أّن اجللد حديث ليس من زمن الكتاب. نوع اجللد:  جلد غنم/ علم 
 أسود. نوع احلرب: كاربون 

 )اللون األمحر يف النص(. الصبغات املستخدمة: الشنجرف
 ، وهو ورق جّيد و يك وانعم الحتوائه على القطن والكنف واألقمشة القدمية.نوع الورق: خراساين
 .الشريازة: ال توجد

 
حمروسة مصر: هي عاصمة مصر يف حينها، وتسّمى اليوم القاهرة، وظل هذا االسم )حمروسة مصر( حىت مطلع القرن العشرين    -13

حىت التجربة اإلخشيدية، أنور حممود زانيت:   يطلقونه عليها، وقد ظهر هذا االسم منذ عهد املماليك. )ينظر: أايم احملروسة من الدخول العريب
9.) 
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 ، وكان يستخدم يف القرن نفسه الذي ُنسخ يف املخطوط.نوع اخلط: النستعليقي

 وزيري. القطع:
 ابحلشرات، وقد مّت معاجلتها وترميم األضرار األخرى اليت أصابت املخطوط. حالة األوراق: مصابة

 .17X 24,5القياسات: 
 (.70عدد األوراق: )
 (.27عدد األسطر: )

 الثاني: قراءة في ضوء منهج التأليف النحوي ، المت بع في هذا الشرح.المحور 

ــرّاح  ــلوب شــ ــارحٍ املتون من يتباين أســ ــرح املزجي( على  آلخر، وأّلف شــ ــلوب )الشــ ــرحه هذا دســ ــارحنا شــ شــ
 قال املصنف(، وهو أسلوب معتمد لدى كثري من الشرّاح. -أقول-طريقة )قوله

ـصـــة  يف هذا الشــــرح يتبنّي له أنه الشــــارَح قد أتثّر ابلدرس الفقهي واألصــــويل أمّيا أتثر،   والذي ينظر نظرة  فاح
أيضـــا  من العلماء املعروفني،   -انســـخ هذه النســـخة  -ُيشـــار إليه، وتلميذه   عاّلمةو فوالده عاملو  وال غرابَة يف ذلك 

ــلوبه يف الشـــــــرح الذي اعتمد فيه طريقة دفع اإلشـــــــكال املقّدر، وهي طريقة رائجة عند األصـــــــوليني  عدِّ عن أســـــ
ـصـــــــطلحات املنطقية، واهتمامه اب حلدود، ومناقشــــــــة اآلراء  ومقرري األحاث الفقهية، كذلك اســــــــتعماله بعض امل

الواردة يف املنت أو غريها مع ذكر األدلة أحياان ، فضــال  عن أن شــرحه جاء مشــحوان  ابلتعليالت، فشــارحنا ليس 
 من ُهواة هذا الفن، وإمنا هو من الذين يفّكُرون ويعّللون مث يقولون.

ا   ا، فكان لتلك األصـول حضـور واضـح وإمجاع   وعلال  و اع ا  كما ال ختفى إحاطته ابألصـول النحوية، قياسـ 
 .يف هذا الشرح، السّيما االستشهاد )السماع( الذي انل قسطا  كبريا  منه

 وسنعرس فيما أييت ألبرز السمات املنهجية اليت يتسم  ا هذا الشرح مبتدئني ابلتعليالت النحوية.
 أواًل: التعليالت. 

. والعلة يف النحو: هي كّل  (15)ي )الســــــــــبب(، وقيل: ه(14)العلة لغة: )حدثو يشــــــــــغل صــــــــــاحبه عن وجٍه(
 .(16)وصف يؤدي إىل حكم، وهي تدور مع احلكم وجود ا وعدم ا

ــتعمال املؤلهف لبعض األلفاظ دون  ويطالعنا يف هذا الشــــــــرح للكافية تعليالت كثرية، فأحياان  جنده يعّلل اســــــ
)تضــّمن( ومل يقل )ترّكب(، لالختصــار،  غريها، فيقول يف شــرحه تعريف الكالم اصــطالحا  عند املؤّلف: )وقال:  

ــ )ِمن(. وقال: )ابإلســناد( ومل يقل: )ابإلخبار أو اإلنشــاء(ق ألّن الكالَم على قســمني:   ألّن ترّكب ُيســتعمل بــــــــــــــ
إخبارّي وإنشـــائّي، ولو قال )ابإلخبار( خرّج اإلنشـــاء، ولو قال )ابإلنشـــاء( خرّج اإلخبار، فلّما قال )اإلســـناد( 

 .(17)مشل القسمني(

 
 . 121املقابسات، أبو حيان التوحيدي:  -14
 ، مادة )علل(. 471/ 11لسان العرب، ابن منظور:  -15
 .101االقرتاح يف علم أصول النحو، السيوطي:  -16
 )خ(.  5شرح كافية ابن احلاجب، احللوائي:  -17
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ـصـّنف أيضــا  تقدميه االســم على الفعل واحلرف عند تقســيمه الكالم، يقول: )وقّدمهق ألّن االســم  ويعّلل للم
اصــلو، والفعل واحلرف فرعان له، فإّن الفعل مشــتق من االســم، واملشــتق فرع املشــتق منه، وأيضــا  الفعل واحلرف 

 .(18)(حيتاجان يف اإلفادة إىل االسم، واحملتاج فرع احملتاج إليه..
ـصــــّنف )الالم( وكذلك يقول معّلال  اســـــتعمال   )األلف والالم( يف الكالم على عالمات االســـــم:   من بدال  امل

)إمنا قال )الالم( ومل يقل )األلف والالم(ق ألّن النحاة اختلفوا أّن الالم للتعريف واهلمزة للوصل أو األلف والالم 
 .(19)(للتعريف، فأشار املصّنف إىل أّن املختار األول

ـصـــــــّنف )اجلر( وكذلك عّلل اســــــــتعمال   من )حرف اجلر( يف كالمه على موضــــــــوع عالمات االســــــــم  بدال  امل
احلكاية،  أيضـــــــــــا ، قال: )وإمنا قال )اجلر( ومل يقل )حرف اجلر(ق ألنه حرف اجلر قد يدخل الفعل على ســـــــــــبيل  

 .(20)ل: أعرب )قاَم زيدو(، قلت: )قام( فعل ماٍس، و )زيدو( مرفوعو بقام(إذا قي مثال  
ح   ا يوضــــّ ـصـــًّ ه: )قوله: )ليدّل هذا ونقرأ يف هذا الشــــرح ن ـصـــّ فيه الشــــارح عّلة وضــــع اإلعراب، فقد جاء ما ن

ــمل وملَ   َع يف االســ ــِ َع اإلعراُبل وملَ ُوضــ ــِ ــع اإلعراب يف األ اء، يعين ملَ ُوضــ ــارة إىل عّلة وضــ الالم(، وهو للعّلة إشــ
ــع اإلعراب فهو أنه تعتور  َع يف اآلخر. أّما عّلة وضــــ ــِ ــم، وهي الفاعلية  معاٍن خمتلفة يف -أي تعرتس-ُوضــــ  االســــ

واملفعولية واإلضــــافة، وهي تلتبس بعضــــها ببعٍض. فإذا قلت: )ما أحســــَن زيد(، فيحتمل )زيد( الفاعلية ويكون 
معناه النفي، يعين: )ما أحســــــــــــــَن زيدو(. وحيتمل )زيد( املفعولية دن يكون معناه التعجب، يعين: )ما أحســــــــــــــن  

ــافا  إلي ــُن زيٍد(، يعين: أّي  زيدا (. وحيتمل )زيد( أن يكون مضـــــــ ــتفهام، يعين: )ما أحســـــــ ه دن يكون معناه االســـــــ
عضـــو من أعضـــاء زيد أحســـنل فلّما وضـــع اإلعراب ارتفع االلتباس، ورفُع مثل هذا االلتباس العظيم دد  تغيري 

 يف اآلخر من خواص الكالم.
 دون الفعل واحلرف. يف األ اء إاّل تعرس وإّما عّلة وضعه يف األ اءق فألّن الفاعلية واملفعولية واإلضافة ال 

 .(21)وأّما أنه يف اآلخر، فألّن اآلخر حملُّ التغيري غالبا (
الرفع للفــاعــلق ألّن الرفع   وأُعطيعالمــة الفــاعــل،  مث نراه يعلــّل العالمــات اإلعرابيــة الثالث قــائال : )فــالرفع  

ه، والنصـب عالمة املفعولق ألّن النصـب اخلفيف للثقيل لَيُجَر حال  أُعطيثقيل، والفاعل واحد خفيف، ]فــــــــــــــــ[  
اجلر  وأُعطيحاله، واجلر عالمة املضـــــاف أليه،  للثقيل لَيجرُب   اخلفيف فُأعطيخفيف، واملفعول ثقيل ألنه كثري،  

ــلة مثل املفعول، بل هو متوســـــط، واجلر للمضـــــاف ]إليه[ق ألّن عمدة املضـــــاف إليه ليس مثل الف اعل، وال فضـــ
 .(22)للمتوسط( املتوسط أُعطيبل متوسط، ]فـ[  خفيفا  مثل النصب، ليس ثقيال  مثل الرفع وال

ويف شــرحه للقســم الثاين من االســم وهو )املمنوع من الصــرف( يذكر عّلة إعرابه ابلفتحة بدل الكســرة جرًّا، 
لفعل من  يقول: )وأّما أّن جرّه أيضـا  ابلفتحة فخالف األصـل البّد له من دليل، دليله: أّن غري املنصـرف يشـابه ا

جهة الفرعّيتني الّلتني يف الفعل، وهي أّن الفعل حمتاجو إىل االســـم يف اإلفادة، واحملتاج فرع احملتاج إليه. والثاين أّن 
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صــرف،   صــرف فيه فرعّيان كما جييء يف ابب غري املن الفعل مشــتق من االســم واملشــتق فرع املشــتق منه. وغري املن

 .(23)صرف ال يدخله اجلر، فحملوا جرّه على نصبه، فُجعل ابلفتحة(والفعل ال يدخله اجلر، فكذا غري املن
ويعّلل إعراب األ اء الســـتة ابحلرف قائال : )أّما أّن إعرا ا ابحلرف فال بّد من دليل، وهو أّن األ اء الســـتة  

املضــاف إليه  فيها كثرة من جهة اللفا، وكثرة من جهة املع ، أّما الكثرة من جهة اللفا فلإلضــافة، واملضــاف و 
خر، فإّن )األب( ابلنسبة  بتعقل شيء آ إاّل أحدها  هلما كثرة، وأّما من جهة املع ق فألّن معناها نسيّب ال ينعقل  

إىل االبن وكذا البواقي. فلما كان فيها كثرة جعلوا إعرا ا مبا هو أكثر من احلركة، وال شــــك أّن احلرف أكثر من  
 .(24)احلركة(

ـصــــبهما  ومن   التعليالت اليت أوردها الشـــــارح يف شـــــرحه عّلة رفع املث  ابأللف ومجع املذكر الســـــامل ابلواو، ون
وجّرمها ابلياء، إذ يقول: )أّما كونه ابحلرف فالبّد له من دليل، وأّما أنه ببعض احلرف فالبّد له أيضــــــا  من دليل،  

كثرة من جهة املع  وذلك ظاهر، ومن جهة اللفا فلزايدة  ودليله... أّما كونه ابحلرف فألّن اجلمع واملث  فيهما  
الواو والنون واأللف والنون والـياء والنون، فجعلوا إعرا ـا مبـا يزـيد على احلركـة وهو احلرف، وأمّـا أّن إعرا ـا ببعض  
)الواو واأللف  ثالثـــــة  اليت لإلعراب  للجمع ثالث حـــــاالت وللمث  ثالث حـــــاالت، واحلروف  احلرفق فألّن 

 .(25)لياء(، فالبّد من توزيع الثالثة على الستة حىت تبقى لكّل واحد منهما عالمة من غري التباس...(وا
وجنده اترة  ال يكتفي ابلتعليل، وإمنا يعّلل مث ُيشـــــــكل مث جييب، يقول يف شـــــــرحه ملوضـــــــوع أقســـــــام الكالم: 

إليه، وال جيوز أن يرجع إىل لفا الكلمةق ألّن )قوله: )هي اسـم إىل آخره(، أقول: هي ضـمري البّد له من مرجع 
لفا الكلمة اســـم، وعالمة االســـم األلف والالم، وحينئٍذ يلزم انقســـام االســـم إىل االســـم والفعل واحلرف، وذلك 
ع ملع  مفرد   انقســام الشــيء إىل نفســه وغريه وهذا ابطل، وال جيوز أن يرجع )هي( ملع  الكلمة، وهو لفاو ُوضــِ

 احلّد مذكر، وضمري املؤنث ال يرجع إىل املذكر.وهو احلّد، و 
اجلواب: إّن )هي( راجع إىل مع  الكلمة، والتقســـــــــــــيم ابعتبار مع  الكلمة، وأّنث الضـــــــــــــمري ابعتبار لفا 

 .(26)الكلمة رعاية  للفا(
 ثانيًا: الدفاع عن المصنف

ـصـــــّنف  يبدو أن احللوائّي كان مقتنعا  مبا جاء به املاتن ابن احلاجب يف كافيت هق لذا جنده ينربي مدافعا  عن امل
يف مواطن عديدة من الشــــــرح متبعا  يف ذلك طريقة دفع اإلشــــــكال املقّدر كما هو متعارف لدى األصــــــوليني يف 

 تقريراهتم ومؤّلفاهتم، إذ إنّه يفرتس اإلشكال بطريقة سؤال يصّدره بعبارة: )إن قيل(، مث جييب عنه.
ــرحه مثال  ذلك ورد  ــام   عند شـــــ ــم والفعل ألقســـــ الكالم وتعريفها، يقول: )فإن قيل: حدُّ كّل واحٍد من االســـــ

واحلرف ُعرف بدليل احلصــر أوال ، فإن ُعِلَم فِلَم يذكر حّد االســم والفعل واحلرف مرة أخرىل وإن مل يُعلم فقوله: 
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ــّنفني. اجلواب: إنه ُعِلم حّد   ـصـــــــ ــّنف، وهو ال جيوز على امل ـصـــــــ كّل واحٍد منها من  )وقد ُعِلَم( يكون كذاب  من امل
 .(27)دليل احلصر اباللتزام، ويذكر حدودها مرة أخرى لُيعلم ابلتصريح(

ويف موضـــــــــــوع تعريف الكالم اصـــــــــــطالح ا جنده يفرتس وجييب قائال : )فإن قيل: إذا قلت: )زيدو قائمو( فإنه  
 ني: كالم، فالبّد فيه من متضمِّن ومتضمهن، فأين املتضمِّن واملتضمهنل اجلواب من وجه

 املراد ابلتضّمن الفهم. األول: إنّ 
 .(28)قائمو( له صورة ومادة، فاجلزء الصورّي هو املتضمِّن، واجلزء املادي هو املتضمهن( والثاين: إّن )زيدو 

ومن مجلة دفعه لإلشـــــــكاالت ما ذكره يف موضـــــــوع املعرب واملبين من األ اء، يقول: )فإن قيل: اجلملة من  
 فقول املصّنف: )املعرب املرّكب( مبثابة أن يقول: )املعرب: املبين(. اجلواب عنه بوجهني:حيث إنّه مجلة مبين، 
، واجلمـلة من حـيث هو مجـلة   األول: إّن املراد ابملركـب جزء ا املركـّب، ـفإذا قـلت: زـيدو ـقائمو، فزـيدو وحـده معربو

 مبين.
ــاين: إّن األلف ــه الثـ ب( مبع  ا  الوجـ ــّ صــــــــــــــنف )املركـ َب مع والالم يف قول امل ــّ ــذي رُكـ ــذي، أي: املعرب الـ لـ

 .(29)غريه(
ـصـــّنف لعدم ذكره شــــرطني من شــــروط إعراب األ اء الســــتة ابحلروف قائال : )فإن قيل: أمهل   ويدافع عن امل
ـصـــّغرة كان إعرا ا بتمام احلركة...، الشــــرط  ـصـــّنف شــــرطني ومل يذكرمها، األول: أن تكون مكرّبة، فلو كانت م امل

اجلواب: أّن و )جـــاءين أخواك(...،  الثـــاين: أن تكون مفردة، فلو كـــانـــت تثنيـــة كـــان اإلعراب ببعض احلرف  
على املثال، فإّن املثال املذكور مفرد مكرّب. فإن قيل: ملَ ملَا يكتِف ابملثال وذكر كوهنا مضــافة إىل  اعتمد  املصــنِّف

غري ايء املتكلم، فإّن املثال املذكور غري مضــــــــــافة إىل ايء املتكلمل اجلواب: أنه لو مل يذكر )مضــــــــــافة إىل غري ايء  
ــافـة  إىل كـاف اخلطـابق ألّن املثـال الـذي ذكره املت كلم( لتوّهم متوّهم أّن إعرا ـا بتمـام احلرف عنـد كوهنـا مضـــــــــــــ

ـصـــــّنف مضــــــاف إىل الكاف، واملراد أّن إعرا ا بتمام احلرف إذا مل تكن مضــــــافة إىل ايء املتكلم ســــــواء كانت  امل
 .(30)مضافة إىل الياء أو غريها، وهللا أعلم(

صــرف: )فإن قيل: التأنيث اللفظي شــرطه أن يكون وقال عند شــرحه شــر  ط )العلمية والتأنيث( للمنع من ال
ـصـــــــّنف: )التأنيث بغري األلف شــــــــرطه  ا شــــــــرطه العلمية، فكان ينبغي أن يقول امل علم ا، والتأنيث املعنوي أيضــــــــ 

ـصـــر. اجلواب: إّن التأنيث له شــــرط خيتّص به ليتحتم أتثريه، فلذلك فّرق  بينهما ليفرد الباعث العلمية(ق ألنّه أخ
 .(31)املعنوّي مبا خيتّص به من شروط حتتم التأثري خبالف اللفظي...(

ويسـتمّر الشـارح يف دفع اإلشكاالت عن املصّنف يف ابب )املمنوع من الصرف(، إذ يقول: )قال املصّنف: 
ـصـــــرف لوزن  )املعرفة شــــــرطها أن تكون علمية(. فإن قيل: فما تقول يف التأكيد املعنوي  و )أمجع( ألنّه غري من

الفعل والتعريف. اجلواب: أّن بعضــــــــــــهم مل يعتربوا تعريف التأكيد فال إشــــــــــــكال عليهم، والذي يعترب ذلك فيزيد 
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ا، وتقول: أو تعريف أتكيــدق ليتّم الكالم، وإن قلنــا: إّن التــأكيــد املعنوي علم للتــأكيــد انــدفع اإلشــــــــــــــكــال    قيــد 

 .(32)ابلكلية(
ــارح عن ــائل فقط، وإمنا جنده يدفع اإلشـــــــكال على منهجية    ومل يقف دفاع الشـــــ ـصــــــّنف عند شـــــــرح املســـــ امل

ـصــّنف: )العامل ما به يتقّوم املع  املقتضـــي لإلعراب(، فإن قيل: هذا  ـصــّنف وتبويبه أيضـــا ، يقول: )مث قال امل امل
يكون العامل  ل  هو خمتّص ابالســم، والعامل غري خمتّص ابالســم، ب ما إاّل يُذكر ابب االســم، ويف ابب االســم ال 

 من وجهني: وحرف ا. اجلواب فعال  
األول: ملـّا قـال: )أن خيتلف آخره ابختالف العوامـل( كـان ذهن املبـتدئ منتظر ا ملعرفـة العـامـل، فـذَكر العـامـَل  

 املبتدئ. يطول انتظار لئاّل قريبا  
 .(33)هنا عامل االسم، وعامل الفعل واحلرف يُذكر يف اب ما( الثاين: أنّه يذكر

ـصـــــــــّنف، وإمنا دفع بعض اإلشــــــــــكاالت اليت قد  ومل يكتف احللوائّي بدفع اإلشــــــــــكاالت اليت قد ترد على امل
يُعرتس  ا على شـرحه للمسـائل، يقول عند شـرحه موضـوع مجع املؤنث السـامل ونصبه ابلكسرة نيابة  عن الفتحة 

ه:  ـصــــّ ا ابلكســـــرة فخالف األصـــــل البّد له من دليل، ودليله أّن اجلمع املؤنث الســـــامل فرع ما ن ـصــــبه أيضـــــ  )وأّما ن
اجلمع املذكر الســـــــــامل، وإعراب اجلمع املذكر الســـــــــامل ببعض احلرف، فلو كان إعراب مجع املؤنث الســـــــــامل بتمام  

ب اجلمع املذكر ابحلرف، وإعراب اجلمع احلركة لكان للفرع مزيّة على األصــــــــــــل. فإن قيل: املزية ابقيةق ألّن إعرا
 املؤنث ابحلركة، واإلعراب ابحلركة أويل.

اجلواب: أّن اإلعراب ابحلرف خالف األصــــــــــــــــل إذا مل يكن دليــل، فــإذا كــان دليــل فــاإلعراب ابحلرف هو 
 .(34)األصل(

كالم على عّلة  ومن مجلة دفعه لإلشـكاالت اليت قد ترد عليه ما ذكره يف )ابب املمنوع من الـصرف( عند ال
(، يقول: )قولـه: )وَقطـَام يف بين متيم(. أقول: ومن مجلـة العـدول الَتقـديرّي مثـل اِم وَرقـاشِ ذَ َقطـَاِم وحَـ أمثـال )منع  

ا وتقـدير ا، ـفإنا قـيل:  َقطـَامِ ) ــ  صــــــــــــــرف للعلمـية والعـدل التقـديرّي، كـأـنه معـدوَل عن )ـقاِطمـة( فرضــــــــــــ (، وهو غري من
لعلمية، ففيه سـببان غري العدل، فال حاجة إىل تقدير العدل. اجلواب: أّن )قطام(  )َقطَام( فيه العدل والتأنيث وا

للعدل والزنة  و )نـَزَاِل(، ومتيم طائفتان: بعضـهم يفصّـل ويقول ما آخره الراء  و )َحضَـاِر(  عند احلجازيني مبين
صــــــــــــــرف، فالبـّد من تقـدير العـدل ليعلم أنّ   )قطـام( اليت هو مبين عنـد فهو مبين لإلمـالـة، وطـائفـة مينعونـه من ال

 .(35)احلجازيني هو بعينه معرب، وأيضا  يقّدرونه طرد ا للباب(
 ثالثًا: الخالفات النحوية وبعض اختياراته. 

 إحدى املدرســــتني ما نقرأه يف كتاب ســــيبويه عند حكايته أقوال أيب  إىليُنســــب يبدو أّن أول خالف  وّي 
ــ )قال الكويف(، وهذا اخلالف بني املدرستني والذي نراه يف كتاب سيبويه منسواب  إىل  ا بـــــــــ جعفر الرتاسي مصّرح 

تـنافس  )الكويف( مل يكن أكثر من ـمذاكرة وعرس وجهـات نظر خمتلفـة، ومل أيخـذ اخلالف النحوّي طـابع اجلـّد وال
 

 )خ(.  24شرح كافية ابن احلاجب:  -32
 )خ(.  11شرح كافية ابن احلاجب:  -33
 )خ(.  12شرح كافية ابن احلاجب:  -34
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والكســــائّي اللذين على أيديهما بدأت تتضــــح مناهج املدرســــتني وتتمايز وأتخذ كّل منهما   يف عهد ســــيبويه إاّل 
 .(36)طريق ا خاصًّا  ا

ويرى بعضـهم أّن األخفش هو الذي فتح أبواب اخلالف، وأعّد لنشـأة مدرسـة الكوفة وغريها، يقول شـوقي  
ــأ فيما بعد هو ال  -أي األخفش-ضـــــيف: )ويف رأينا أنّه  ذي فتح أبواب اخلالف عليه، بل هو الذي أعّد لتنشـــ

ا بلغـات العرب، وكـان اثـقب اـلذهن، حـاّد اـلذكـاء،  
 
ــة الكوـفة مث امـلدارس املـتأخرة املختلفـة، ـفإـنّه كـان عـامـل مـدرســــــــــــ

فخالف أســــــــــتاذه ســــــــــيبويه يف كثري من املســــــــــائل، ومحل ذلك عنه الكوفيون ومضــــــــــوا يتســــــــــعون فيه، فتكّونت 
 .(37)مدرستهم(

وكتب النحو العريب الســـــــّيما الشـــــــروح واحلواشـــــــي مألى ابخلالفات النحوية وآراء العلماء، ولعّل ذلك كان 
عامال  من عوامل تطوّر هذا العلم وجتّدده، وقد عمد احللوائّي يف شـــــــــرحه على الكافية هذا إىل إيراد آراء النحاة  

ط، وأخرى يوردها مع ذكر أدلّتها، واترة  يقوم مبناقشتها  وذكر اختالفهم يف مسائل شىت، اترة  يكتفي إبيرادها فق
 وتوجيهها، وأحياان  خيتار ما مييل إليه منها، وسنورد مناذج خمتارة من هذه اخلالفات الواردة يف الشرح فيما أييت.
ه: ).. ألنّه اختلف يف أسـباب منع الصـرف، فقيل: اثنان،  جاء يف شـرح علل )املمنوع من الصـرف( ما نصـّ

كاية والرتكيب. وقيل: إحدى عشــــــرة، هذه التســــــع ولزوم التأنيث وتكرار اجلمع. وقيل: ثالثة عشــــــر، مراعاة احل
 .(38)النظري وشبه ألف التأنيث  و )أرطى( أيض ا. وقيل: مخسة عشرة اعتبار الوصفية وعدم النظري أيض ا..(

صــــــــــــــرف( نفســـــــــــــــه يقول: )قوـله: )و و َجواٍر(. أق ول: اختلف يف  و )جواٍر( أـنه  ويف ابب )املمنوع من ال
ـصــرفق ألنّه هذا اجلمع البّد أن يكون بعد ألفه حرف مشـــّدد  ـصــرف، فعند األخفش أنه من ـصــرف أو غري من من
أو حرفان أو ثالثة أحرف وســـــــطها ســـــــاكن، وهذا بعد ألفه حرف واحد، فأشـــــــبه  و )ســـــــالم وكالم(، فيكون 

ــرفق ألنّه بعد ألفه ـصــــــ ــيبويه غري من ــرف ا، وعند ســـــــ ـصــــــ حرفان، حرف ملفوظ وحرف مقّدر، واملقّدر يف حكم  من
 .(39)اإلعراب على لفظِه...( جيرِ وهلذا مل امللفوظ، 

ما    ضيفأُ املصّنف إّن املمنوع من الصرف جيّر ابلكسرة إذا دخلته )األلف والالم( أو  وقال عند شرحه قول  
ـصــــرف إذا دخله ال ه: )قوله: )ومجيع الباب(. أقول: مجيع ابب ال ين ـصــــّ الم أو اإلضـــــافة دخلته الكســـــرة،  و: ن

ـصــرف( لإلشـــارة إىل اخلالف،   ِد. وقالابألمحمررُت دمحدِكم، ومررُت   ـصــّنف: )اجلر ابلكســـرة(، ومل يقل: )ين امل
: إنه إذا دخل غري املنصــرف الالم أو اإلضــافة صــار منصــرف اق ألّن األلف والالم  يعين اختلف النحاة فقال بعضو

: إنّه واإلضـافة من خواّص اال سـم، إذا دخل غري املنصـرف قطع مشـا ته عن الفعل، فيصـري منصـرف ا، وقال بعضو
أنّه دخل الكسـرق ألّن غري املنصـرف إمنا   إاّل فيكون غري منصـرف  غري منصـرفق ألّن السـببني علة منع الصـرف،  

ـصـــــــيل، يعين إن بقي بعد اإلضــــــــافة والالم ســــــــببان يكون غري منع الكســــــــر بتبعيته التنوين...، وقال ب عضو ابلتف
 .(40)منصرف ا، وهللا العامل( يصري وإاّل ، منصرف

 
 . 26اخلالف بني النحويني، د السّيد رزق الطويل:  -36
 .95املدارس النحوية، د. شوقي ضيف:  -37
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 28:  العدد

 
ــألة معينة، وإمنا يذكر كذلك أدلّتهم مدّعم ا    واترة ال يكتفي الشـــــــــارح بعرس آراء النحاة واختالفهم يف مســـــــ

إايها ابلشـواهد القرآنية والشـعرية، ومن ذلك ما جاء يف شـرحه يف )ابب التنازع(: )قوله: )وخيتار(. أقول: خيتار 
ــريون إعمـال الفعـل الـثاين، والكوفيون خيـتارون إعمـال الفعـل األول، ولكـّل واحـد دلـيل عقلّي ونقلّي، أمـّا   صــــــــــــ الب

صــــــــــــــريني العقلي فهو القر  ب واجلوار، ـفإّن الفعـل جبـنب الفـاعـل، وللقرب واجلوار اعتـبار يف كالم العرب، دلـيل الب
ٍز  ﴿)خرٍب(، وقوـله تعـاىل    ( جبرِّ َخِربٍ   ضــــــــــــــبٍّ ،  و )ُحجُر  وهلـذا يغرّيون اإلعراب للقرب واجلوار عَـَذابو ِمنا رِجا

، )آتوين( فعـل وفـاعـل ومفعول (42)﴾ِه ِقطار اآتُوين أُفارِغا َعَليـا ﴿...، ودليلهم النقلي من القرآن قوـله تعـاىل  (41)﴾أَلِيمو 
، تنــازعــا يف )قطر ا(، أعمــل الثــاين وحــذف عن   أول يطلــب املفعول الثــاين، و)أفرغ( فعــل وفــاعــل يطلــب مفعوال 

 األول املفعول، أي: آتوين قطر ا أفرغ عليه قطر ا..( وأّما البيت فقول الشاعر: 
ا  مـــــــــتـــــــــو ـــــــــ  كـــــــــأن   مـــــــــاًة  د  مـــــــــّ مـــــــــتـــــــــاً   وكـــــــــّ

 

 (43)فوق هــا واســـــــــــتشـــــــــــعرت  لون  مــذهــب  جرى   
 

 تنازع )جرى( و )استشعرت( يف )لون(...
ــأن ـما قـُّدم أكثر. وأمّـا اـلدلـيل   وأمّـا دلـيل الكوفيني من جهـة العـقل فهو التـقّدم يف اـلذكرق ألّن االهتمـام بشــــــــــــ

 النقلي فلهم بيتان، البيت األول قول الشاعر:
أراكــــــة   بـــعـــود  تســــــــــــــتــــــ   س  هـــي   إذا 

 

ــتاكت به عوّد أســـــــحل    ل فاســـــ  (44)تـّّنخ  
 

ـــتاكـت( يف )عود(، أعطي )عود( للفـعل   واجملرور للفعـل الـثاين وهو  ابجلـار  وُأيتاألول  تـنازع )تنخـل( و )اســــــــــــ
 .(45))به(... أّما البيت الثاين فسيجيء يف آخر الباب(

وقد يذكر الشـــارح آراء النحاة يف مســـألة ما رادًّا إايها، ومنه ما جاء يف موضـــوع مجع املذكر الســـامل وامللحق  
ـصـــــّنفني مل يذكروا )أولو(، وحســــــب  به، وهل أّن )أولو( مجع أو ملحق وكذلك ألفاظ العقودل يقول: )وبعض امل

إل(، ومل ُيســـــتعمل يف  أو  أُلمفرده )رد، وكان  أنّه داخل يف اجلمع، وليس كذلكق ألنه لو كان مجع ا لكان له مف
ـصــــــّنفني مل يذكر )عشـــــــرين وأخوته(، وحســـــــب أنّه مجع، وليس كذلكق ألنّه لو كان  كالم العرب...، وبعض امل
ا   رون( بفتح الشــنيق ألّن مجع املصــّحح يســلم واحده، ولزم أيضــ  مجع ا لكان مفرده )عشــرة(، فيلزم أن يُقال )َعشــَ

ا )عشـــــرون( يدّل على عدد معنّي وليس لنا مجع أن يُقال: عشـــــرون أق ــ  ّله ثالث عشـــــرات، وليس كذلك، وأيضـــ
 .(46)يدّل على عدد معنّي، فيثبت مبا ذكران أّن )ثالثني( ليس مجع )ثالثة(، وكذلك البواقي(

ا لبعض اآلراء اليت يذكرها، مثل ذلك ما جاء من شــــــرحه يف ابب )التعجب(، إذ  وأحياان  جند الشــــــارح انقد 
ــيبوـيه )مـا( مبـتدأ وإن كـان نكرة، ومـا بعـدهـا اخلرب تقـديره: )شــــــــــــــيء  قـ  ال: )وأمّـا إعراب فعـل التعجـب فعـند ســــــــــــ

أحســـَن زيدا (، وهذا األصـــل قبل اإلنشـــاء،... وعند األخفش )ما( موصـــولة واخلرب حمذوف تقديره يف األصـــل: 

 
 .5سبأ/  -41
 .  96الكهف/   -42
 .77/ 1، وهو من شواهد الكتاب: 285، وينظر أساس البالغة: 32البيت لطفيل الغنوي،ديوانه بشرح األصمعي:  -43
، ووضعه شارح الديوان يف ضمن الشعر املنسوب إىل عمر بن أيب 490ح ديوان عمر بن أيب ربيعة:  البيت لعمر بن أيب ربيعة، شر   -44
 ربيعة.
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ــيب ــَن زيدا  شـــــــــيء عظيم(. وكّل واحد مرجوٍح من وجهق أّما مذهب ســـــــ ويه فألّن املبتدأ نكرة، وأّما  )الذي أحســـــــ
 .(47)مذهب األخفش فألّن اخلرب حمذوف وال دليل عليه...(

وكذلك جنده ينقد آراء النحاة يف موضوع جميء )لوال( حرف جر واختصاصها حينئٍذ ابلضمري ويف )عسى( 
يعين املختار عند كذلك مســــــــــتعينا  ابلشــــــــــواهد الشــــــــــعرية واآلايت القرآنية، يقول: )قوله: )واألكثر لوال أنت(. 

ــلق ألّن بعـد )لوال( مبـتدأ وخرب، تقول: لوال أـنَت، لوال  صــــــــــــ ــيبوـيه أن يكون بعـد )لوال( ضــــــــــــــمري مرفوع منف ســــــــــــ
ـصـــل   : لوالك وعســــاك، يعين ، وجاءفاعال  ابلفعل ليكون أنتما...، ويف )عســــى( عســــيُتق ألنه ضــــمري مرفوع مت

ـصــــــوب، وهذا ع ند ســـــــيبويهق ألّن )لوال( هنا حف جر، و بعد )لوال( ضـــــــمري جمرور، وبعد )عســـــــى( ضـــــــمري من
ـصــــب، وعند األخفش وَمن اتبعه أنّه يف األول أي )لوال( مرفوع ابالبتداء وإن   ــى( مبع  )لعل( فعملت الن )عســـ
كانت صـورته صـورة اجملرور، ويف )عسـى( ضـمري مرفوع وإن كانت صـورته صـورة املنـصوب، فوضـع اجملرور موضـع 

ـصــــــــوب موضـــــــــع املرفو  ع، وكّل واحد من املذهبني راجح من جهة قّلة التعبري، ومرجوح من جهة أّن املرفوع، واملن
 )لوال( هلا عمالن، عمل الرفع وعمل اجلر، مثل )لدن( إذا دخل على )غدوة( نصبها، قال الشاعر: 

هــــــا  خبــــــفــــــ   أالذ  حــــــ   غــــــدوًة   لــــــدن 
 

قـــــالص  الظـــــل   من  منقوا   (48)  بقيـــــة 
 

. ومــذهــب األخفش راجح من جهــة أّن العمــل  (49)لــدن عليم خبري(ويف غري )غــدوة( تعمــل اجلر  و )من  
ـصــوب يف اثنيت عشـــرة كلمة موضـــع املرفوع...، ووضـــع  واحد، ومرجوح من جهة كثرة التغيري، وضـــع اجملرور واملن

 (50)الضمائر موضع بعض جائز ولكن فيه كثرة التغيري..(
ــة  لطيفة  يضـــــــّعف فيها رأي   الزّجاج يف موضـــــــوع )املفعول له(، يقول: )قوله: )خالفا   ونرى للشـــــــارح مناقشـــــ

للزجاج(. يعين التأديب مفعول مطلق عند الزّجاج تقديره: أدبته أتديب ا أو َضرُب أتديٍب، وقول الزجاج ضعيفق 
ـصـــــب املفعول به تقدير ا ألّن ضــــــربته أتديبا  يفهم لالم، منه العّلية، واملفعول املطلق ال يُفهم منه العلّية، وشــــــرط ن
 .(51)يعين البّد من الالم..(

ومن تضـــــــعيفه لبعض اآلراء ما ذكره يف ابب )التنازع(، قال: )قوله: )وجاز(. يعين جاز مثل هذه املســـــــألة،  
ــألة   وهي أن يطلب الفعل األول الفاعل والثاين املفعول، ويعمل الفعل الثاين خالف ا للفرّاء، فإنه يقول هذه املســــــــ

ــمـار قـبل اـلذكر. اجلواب: إّن غري جـائزةق ألـنك إذا حـذ ـفت الفـاعـل ال جيوز، وإن أضــــــــــــــمرت الفـاعـل يلزم إضــــــــــــ
عامله على ســبيل التفســري(، ومذهب الفراء ضــعيفق ألنه جاء يف  ُأضــمرإضــمار قبل الذكر َجائز يف ابب )ما 
 كالم العرب مثل ذلك، قال الشاعر:

إنـــــين ء  خـــــال  إال   ــّف  أجـــ وس  ــفـــــوين   جـــ
 

لّ   مـهـمــــــ  خـلـيـلـي   مـن  لـيــــــل    (52)لـغـري 
 

 .(53)...(األخاّلء( يف تنازع )جفوين( و )مل أجف

 
 )خ(.    123شرح كافية ابن احلاجب:  -47
 .852أساس البالغة، الزخمشري:  -48
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 )خ(.   92- 91شرح كافية ابن احلاجب:  -50
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 28:  العدد

 
أّما ترجيحاته النحوية فقد صّدر بعضها دلفاظ تدّل على ذلك كـ )األصح، األوىل، وهذا ضعيف( وغريها،  

 وسنورد بعضا  منها فيما أييت:
ـصــــــّنف من حث الكلمة شـــــــرع يف حث  الكالم. اختلف يقول الشـــــــارح يف مبحث حّد الكالم: )ملّا فرغ امل

النحاة يف الكالم أنه مصدر أو اسم مصدر. األصح أنه اسم مصدر كـ )السالم( مبع  )التسليم( و )السُّبحان( 
 .(54)مبع  )التسبيح(، فـ )الكالم( أيض ا مبع  التكليم((
مّو( عند ال : )واالســمقائال  املصــّنف  ويف موضــوع اشــتقاق االســم يعّقب على كالم  بصــريني،  مشــتق من )الســُ

ــتق من الوســـم، والوســـم   والســـمّو مبع  العلو والرفعة، ولالســـم علّو ورفعة على الفعل، وعند الكوفيني االســـم مشـ
ـصــريني أوىل من مذهب الكوفيني دربعة أوجه: األول: إّن االســـم  عالمة، واالســـم عالمة للمســـّمى. ومذهب الب

( ولو كان جيمع على )أ اء( ولو كان مشـــتق ا من )الوســـم( لقيل )أوســـ  ـصــّغر على )ُ َيا ام(. الثاين: إّن االســـم ُي
يما(. الثالث: أّن املتكلم إذا أخرب عن نفســـه قال: )َ ّيُت( ولو كان مشـــتق ا من   مشـــتق ا من )الوســـم( لقيل )ُوســـَ

م(،  ولو كان مشــتق ا من )الوســم( لقيل )وســي ( َِيّ يقال ))الوســم( لقال: )و ُت(. الرابع: إّن املوافق يف االســم  
 .(55)فعلمنا  ذه األدلة األربعة أّن مذهب البصريني أوىل من مذهب الكوفيني(

ـصـــرف( أهنا تكون من )واحد إىل أربعة(، يقول:   ويرّجح يف مبحث األعداد املعدولة يف ابب )املمنوع من ال
ادُ )تقول: ُثالُث و َمثـالــَث،   َمواحــد، ثُنــاء َمث  إىل ُراَبع وَمرابع، ومل جييء فوق ُرابع على األصــــــــــــــح، وقيــل:    ُأحــَ

 .(56)(جائز
ـصــــفات  ــألة ال ــيبويه يف مســـ ـصــــرفل وهل اال ية وجنده مرّجح ا رأي ســـ اليت تنتقل إىل اال ية هل مُتنع من ال

توثر يف الوصـفية األصـليةل إذ يقول: )وحاصـل اخلالف: أنّه تقّدم أصـل، وهو أّن غلبة اال ية للوصـفية األصـلية  
ية  غري مضّـرة، والوصـفية األصـلية معتربة، وسـيبويه يطرد هذه القاعدة، وتقّدم أصـل آخر، وهو أّن كّل ما فيه علم

ِرفمؤثرة إذا ُنّكر   ــُ ، واألخفش يطرد هـذه القـاعـدة، وهلـذا اختلفـا يف )أمحر( إذا ُنّكر بعـد العلمـية، ومـذهـب صــــــــــــ
سيبويه أصحق ألنه يلزم على مذهب األخفش أّن ما هو غري منصرف ابالتفاق  و )أسود( يصري منصرف ا، وأّن 

 .(57)(ما هو منصرف ابالتفاق يصري غري منصرف  و )أربع(..
ويذكر الشــارح يف ابب )أفعال املقاربة( مذاهب العلماء يف مع  )كاد( إذا اقرتن  ا النفي مرّجح ا أحدها، 
يقول: )واعلم أـنّه إذا دخـل النفي على )كـاد( ففـيه ثالـثة ـمذاهـب: األصــــــــــــــح أـنه كـاألفـعال، فيكون معـناه النفي 

لإلثبات مطلق ا، أي ســـــــــــواء كان مضـــــــــــارع ا أو .، املذهب الثاين: أنه  ..مســـــــــــتقبال  كان أو  مطلق ا يعين ماضـــــــــــي ا  
ـصـيلق يعين يف املضــارع للنفي كما يف اآلية املتقدمة، وهي   ، ويف  (58)﴾ملَا َيَكدا ﴿ماضــي ا...، املذهب الثالث: التف

 .(60)...((59)﴾َوَما َكاُدوا﴿املاضي لإلثبات كما يف قوله تعاىل 

 
 )خ(. 3شرح كافية ابن احلاجب:  -54
 )خ(. 6شرح كافية ابن احلاجب:  -55
 )خ(.  20شرح كافية ابن احلاجب:  -56
 )خ(.  29شرح كافية ابن احلاجب:  -57
رََج َيَدُه ملَا َيَكدا يـَرَاَها -58  (.40، )النور/ ِإَذا َأخا
َعُلونَ  -59  (.71، )البقرة/ َوَما َكاُدوا يـَفا
 )خ(. 123-122اجب: شرح كافية ابن احل -60
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 رابًعا: االستشهاد

)اجلزئي الذي ُيســـتشـــهد به يف إثبات القاعدةق لكون ذلك اجلزئي من التنزيل أو من  وهو عند أهل العربية: 
د مـا ذهـب إلـيه ابن (61)كالم العرب املوثوق بعربيتهم، وهو أخّص من املـثال( . ومن هـنا راح الشــــــــــــــارح يعضــــــــــــــّ

 احلاجب، وكذلك آراءه النحوية ابالستشهاد، وكانت مصادره يف االستشهاد كاآليت: 
 مي والقراءات القرآنية: القرآن الكر  -أ

ـصــــــــوص العربية، وكتاب   ِ َيَدياِه َواَل ِمنا َخلاِفهِ (هللا الذي القرآن الكرمي أعلى الن ، (62))اَل أَياتِيِه الاَباِطُل ِمنا َبنيا
ــّيما ع ـصـــرة النحوية من القرآن الكرمي وقراءاته موقف املدافع عّما  وقد وقف النحاة القدامى الســ ــة الب لماء مدرســ

يرد يف الكتاب العظيم، فقاسوا على آايته ما أجازوه من قواعد، وأجازوا ما جاء يف قراءاته املتواترة، لكنهم كانوا 
ــتهم إّما بتفســـــــري وتقدير يتطلبه املع  ويوحي   ــاذة عن أقيســـــ إليه، وإّما بعّدها واردة خُيرجون بعض القراءات الشـــــ

ــريون  ينبِ اليت مل  على لغات العرب   ـصـــ عوا  الب ــّ ــعفها وقّلتها، على عكس الكوفيني الذين وســــ ــتهم لضــــ عليها أقيســــ
 .(63)دائرة القياس، فقاسوا على تلك القراءات الشاذة وغريها

ــرف  ايت قرآنية ـصـ ــرف ما ال ين ــارح على جواز صــ ــتشــــهد الشــ ــرف( يســ ـصـ ، يقول:  يف ابب )املمنوع من ال
)وكذا جيوز صـرفه للتناسـب، وهو على قسـمني: األول: أن جتتمع كلمة غري منصـرفة مع أ اء منـصرفة، فيصـرف 

...، القســم الثاين: أن يكون لفواصــل اآلايت، (64)غري املنصــرف للمناســبة بينها  و )ســالســال  وأغالال  وســعريا(
وقفنا على )قوارير( الثاين صــرفناه لفواصــل اآلايت، ألّن آخر اآلايت   ، فاذا(65))قـََوارِيرَا قـََوارِيرَ (هللا تعاىل  كقول 

 .(66)ابأللف...، وإن وقفت على )قوارير( األول صرفته لفواصل اآلايت، وابتدأت ابلثاين غري منصرف..(
ويزاوج الشــارح أحياان  بني االســتشــهاد ابآلية القرآنية والقراءة القرآنية، كما جاء يف شــرحه موضــوع )حذف 
الفعل جواز ا(، قال: )حيذف الفعل عن الفاعل اترة  على ســـــــــبيل اجلواز إذا كان قرينة،  و قولك يف جواب َمن  
ســــألك بقوله: )َمن قامل(: زيدو، أي: قام زيدو، حذف )قام( على ســــبيل اجلواز والقرينة ســــؤال الســــائل، ألّن ما 

َراَس  (  تعاىليكون يف الســــــــؤال مذكور ا يكون يف اجلواب معاد ا، كقوله  َماَواِت َواألا أَلاتَـُهما َمنا َخَلَق الســــــــه َولَِئنا ســــــــَ
الِ (، أي خلقهّن، وكقوله تعاىل  (67))لَيَـُقوُلنه اَّللهُ  ــَ صــــــ بُِّح َلُه ِفيَها اِبلاُغُدوِّ َواآلا ــَ ، على قراءة من قرأ  (68))رَِجالو  ُيســــــ
بل )رجال( فاعل لفعل حمذوف يدّل عليه  مفعوال  ليس ِلما مل ُيســّم فاعله، قوله )رجال(   بفتح الباء (69))يســبهح(

، أي يسّبحه رجال(سأل: َمن ُيسّبحل فقيل سائال  سؤال مقدر، كأّن    .(70): رجالو

 
 .1002/ 1كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، التهانوي:   -61
 .42فصلت/  -62
 . 165،  97ينظر املدارس النحوية، خدجية احلديثي:  -63
اَن لِلاَكاِفرِيَن َساَلِسَل َوَأغااَلال  َوَسِعري ا  -64  .4، اإلنسان/ ِإانه َأعاَتدا
 .16- 15اإلنسان/  -65
 )خ(.  19شرح كافية ابن احلاجب:  -66
 .25لقمان/  -67
 . 36النور/  -68
 .456وهي قراءة عامر وعاصم، ينظر السبعة يف القراءات، ابن جماهد:  -69
 )خ(.  33شرح كافية ابن احلاجب:  -70
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 28:  العدد

 
ويف ابب )الفعل( نفســــــــه يطالعنا اســــــــتشــــــــهاد قرآين ملســــــــألة وجوب حذف الفعل، يقول الشــــــــارح: )قوله: 

(. يعين ــبـيل الوجوب إذا كـان قريـنة ومـا يقوم مقـامـه  و قوـله تعـاىل )ووجواب   حيـذف الفعـل عن الفـاعـل على ســــــــــــ
رِِكنيَ ( ، تقديره: وإن استجارك أحدو من املشركني استجارك، فحذف )استجارك( األول (71))َوِإنا َأَحدو ِمَن الاُمشا

 على الفعل لفظا  وتقديرا ، وأقام  على ســــــــــــــبيل الوجوب لوجود القرينة، وهو )إن( الشــــــــــــــرطيةق ألنه ال يدخل إاّل 
 .(72)مقامه )استجارك( الثاينق ألنه مفّسر لألول، وال جيوز ذكر األول لئال يلزم اجلمع بني العوس واملعّوس(

ويف ابب )التنازع( يذكر الشــارح أّن املفعول املتنازع عليه ميكن أن يكون جارًّا وجمرور ا، أي يشــبه املفعول به 
ــتشــــــــهد  ية قر  ــبه  ويســــــ آنية، يقول: )وقد يكون ]أي التنازع[ يف املفعولية، يعين الفعلني يطلبان املفعول وما أشــــــ

ا(، وما يشــــــــــبه املفعول اجلار واجملرور  و قوله تعاىل   ُ (املفعول،  و )ضــــــــــربُت وأكرمُت زيد  ُتوَنَك ُقِل اَّلله تَـفا ــا َيســــــــ
ِتيُكما يف الاَكاَلَلة  .(74)ور وهو مبثابة املفعول...(، و )يف الكاللة( جار وجمر (73))يـُفا

ويف موضــوع )املبين للمجهول( يعّدد الشــارح الدواعي لبناء الفعل للمجهول، ومنها مراعاة فواصــل اآلايت، 
ا قرآني ا، يقول: )الســادس: ألجل فواصــل اآلايت أي أواخرها،  و قوله   َوَما أِلََحٍد (تعاىل ويورد يف ذلك شــاهد 

ٍة جُتا  َدُه ِمنا نِعامـــَ ا كمـــا يف بقيـــة  (75))َزىِعنـــا ــلـــه )جيزي( بنـــاء للفـــاعـــل، بنـــاه للمفعول ليكون آخره ألفـــ  ، أصــــــــــــ
 .(76)اآلايت(

ويف ابب )املبتدأ واخلرب( يطالعنا شــــاهد قرآين يف موضــــوع تعّدد اخلرب، يقول الشــــارح: )مثال التعّدد املعنوّي 
َوالِ (تعـاىل  قوـله   َما اثـُرو يف األا َنُكما َوَتكـَ اُخرو بـَيـا نـايـَا َلعـِبو َوهَلاوو َوزِينـَةو َوتـَفـَ َيـَاُة اـلدُّ َا احلا ، )احلـياة( مبـتدأ فـيه تعـّدد (77))أمنـه
 .(78)  ولفظا ق ألّن احلياة الدنيا ابلنسبة إىل بعض لعب، وابلنسبة إىل آخرين هلو(مع

ا ويف ابب )حروف اجلر( جند  الشــــواهد القرآنية أييت  ا الشــــارح، خباصــــة يف بيان معانيها،    من هائال  حشــــد 
ه: )املع  الثاين: التبيني، وذلك فيما يصــلح  يقول يف جميء حرف اجلر )ِمن( لبيان اجلنس، وجميئها زائدة ما نصــّ

َوااَثنِ (تعــاىل  مكــاهنــا )الــذي( كقولــه   َس ِمَن األا َتِنُبوا الّرِجا أي الــذي هو األواثن...، وقــد تكون )من(   ،(79))فـَـاجا
ـــتدلني بقوـله   ــهم ـفإهنم جيّوزون زايدهتـا يف املوجـب مســــــــــــ يـَغاِفرا َلُكما ِمنا  (تعـاىل  زاـئدة... خالفـ ا للكوفيني وبعضــــــــــــ

 .(81)...((80))ُذنُوِبُكما 
ويف كالمه على معاين حرف اجلر )إىل( يقول: )و )إىل( لالنتهاء، فال يدخل ما بعدها فيما قبلها، قال هللا 

لِ (تعـــــــاىل   اللهيـــــــا ِإىَل  اَم  يـــــــَ ــِّ صــــــــــــ ال أمتُّوا  )مع(  (82))مُثه  ومبع   تعـــــــاىل  قليال  ،  هللا  قـــــــال  ِإىَل  (،  َواهَلُما  أَما أَتاُكُلوا  َواَل 
 

 .6التوبة/  -71
 )خ(.  34- 33شرح كافية ابن احلاجب:  -72
 . 176النساء/  -73
 . )خ( 34شرح كافية ابن احلاجب:  -74
 . 19الليل/  -75
 )خ(.  39شرح كافية ابن احلاجب:  -76
 .20احلديد/   -77
 )خ(.  45شرح كافية ابن احلاجب:  -78
 .30احلج/  -79
 .4نوح/  -80
 )خ(.    125شرح كافية ابن احلاجب:  -81
 .187البقرة/  -82
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َواِلُكما   .(84)...((83))أَما
لِ (كقوله تعاىل  ويقول يف معاين )يف(: )وجاءت )يف( مبع  )على( قليال    لِّبَـنهُكما يف ُجُذوِع النهخا ،  ( 85))َوأَلُصـــَ

 .(86).(ن املصلوب يف اجلذوعق ليتمّكن املظروف يف الظرف.وقيل: هي على أصلها واملراد متكّ 
ومن اسـتشـهاده ابلقراءات القرآنية ما ذكره يف مسـألة جواز إعمال )أن( املفتوحة املخّففة بعد إيراده شـواهد 

ا  (تعــــاىل  عــــديــــدة على إمهــــاهلــــا، قــــال: )وجيوز إلغــــاء )أن( املفتوحــــة املخّففــــة، قــــال   َديـانــــَ لــــَ يعو  ا مجَِ لم َلمــــه َوِإنا كــــُ
ُرونَ  ــَ ا  (،  (87))حُماضــــــــــــ لُّ َذلـــَِك َلمـــه اَوِإنا كـــُ نـايـــَ اِة الـــدُّ َيـــَ اُع احلا ا  (إعمـــاهلـــا كقولـــه تعـــاىل    ، وجيوز(88))َمتـــَ َوِإنه ُكالًّ َلمـــه
 .(91)انفع وابن كثري( (90)قراءة يف (89))لَيُـَوفِّيَـنـهُهما 

ويف ابب )ظن وأخواهتا( يذكر الشـــــــــارح أّن هذه األفعال ميكن أن تتعدى إىل مفعول واحد أو تكون الزمة 
ــتشــــهد على ذلك  ايت قرآنية، يقول: )فجاء )ظننت( مبع  )اهتمت(، فهو من   إذا جاءت مبعاٍن أخرى، ويســ

دا (تعـــاىل  الظن مبع  التهمـــة...، وجـــاء )علمـــت( مبع  )عرفـــت( قـــال هللا   َدواا ِمناُكما يف َوَلقـــَ ِذيَن اعاتـــَ ُتُم الـــه  َعِلما
بــاتِ  ــه صــــــــــــــرت(، قـال هللا تعــاىل  ..، وجـاء )رأيـت( مبع  )، أي: عرفتم.(92))الســــــــــــ اَذا تـََرى(أب ، و (93))فـَاناظُرا مـَ

 .(94))وجدت( مبع  )صادفت(...(
ا ويف ابب )كان وأخواهتا( يشــري احللوائّي إىل أنّه هناك أفعال تلحق بـــــــــــــــــ)صــار( من ح  يث املع  مســتشــهد 

فَاراَتده (ابلقرآن الكرمي، يقول: )وتلحق بـــــــــــــــ)صـار( ما رادفها من )آَل، ورجع، واسـتحال، وارتّد(، قال هللا تعاىل  
مث يذكر معاين بعض أخوات )كان( مع االستشهاد القرآين، يقول: )وأصبح وأضحى وأمسى   ،(96)((95))َبِصري ا

َواان  (القرتان مضــــــمون اجلملة دوقاهتا،  و )أصــــــبح زيدو غني ا(، ومبع  )صــــــار(  و   ُتما بِِنعاَمِتِه ِإخا َبحا ، (97))فََأصــــــا
باحَ (قال هللا تعاىل  اتمة مبع  دخل يف هذه األوقات،   وتكون  ونَ َفســـــــُ ..، وظّل وابت .(98))..اَن اَّللِه ِحنَي مُتاســـــــُ

قـــــال هللا   ــبح، ومبع  )صـــــــــــــــــــار(،  أصــــــــــــ ــا يف  ــا كمـــ بوقتيهمـــ ــة  اجلملـــ ُه (تعـــــاىل  القرتان مضــــــــــــــمون  ــُ هـــ َوجا له  ظـــــَ
َودًّا  .(100)...((99))ُمسا
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 )خ(.   126شرح كافية ابن احلاجب:  -86
 .32يس/  -87
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 )خ(. 130-129شرح كافية ابن احلاجب:  -91
 .65البقرة/  -92
 .102الصافات/  -93
 )خ(.   120شرح كافية ابن احلاجب:  -94
 .96يوسف/  -95
 )خ(.   121شرح كافية ابن احلاجب:  -96
 .103آل عمران/  -97
 .17الروم/  -98
 .17الزخرف/  -99

 )خ(.   121شرح كافية ابن احلاجب:  -100



  

172 

 28:  العدد

 
فَ (تعاىل  ويســــتدّل الشــــارح على جواز حذف النفي مع )فتت( وبقاء عملها بقوله  َتأُ َتذاُكُر يُوســــُ   ،( 101))تـَفا

 .(102))السهَماَواتُ  َما َداَمتِ (تعاىل وعلى جميء )دام( اتمة تكتفي مبرفوعها مبع  )بقي( بقوله 
ـصــــــوص ابملدح بقوله  ــتدّل على جواز حذف املخ أي:   (103))نِعاَم الاَعبادُ (تعاىل  ويف ابب )املدح والذم( يســـــ

، كما يســــــتدّل على أّن الفعل )ســــــاء( ُيســــــتعمل  (106)أي:  ن (105))فَِنعاَم الاَماِهُدونَ (تعاىل ، وقوله  (104)أيوب
بُوا ِ اَيتَِنا(تعاىل مثل)بئس( لغرس الذم بقوله   .(107))َساَء َمَثال  الاَقواُم الهِذيَن َكذه

ــتدّل على جميء )مث( للرتتيب بقوله تعاىل احِل ا  َوِإيّنِ َلَغفهارو ِلَمنا اَتَب َوآَمَن (ويف ابب )العطف( يسـ ــَ َوَعِمَل صـ
َتَدى ُتما (، وكذلك يستشهد جمليء )إذ( للتعليل بقوله تعاىل (108))مُثه اها َفَعُكُم الايَـواَم ِإذا ظََلما  .(109))َوَلنا يـَنـا
 الشعر. -ب

الشــــــاهد الشــــــعرّي كان ركيزة  أســــــاســــــية  من ركائز أقيســــــة النحاة األوائل واســــــتدالالهتم النحوية يف املســــــائل  
املتشـــّعبة، فهو النوع الثاين من املســـموع من كالم العرب بعد النثرق إذ شـــّكل املســـموع عندهم كالم العرب نثرا  

هـ(، وهي طبقة 463وشعرا ، واحتّج البصريون دشعار الطبقات الثالث اأُلول يف تقسيم ابن رشيق القريوايّن )ت
ســـــــالميني َكجرير واألخطل والفرزدق، و اببن هرمة الشـــــــعراء اجلاهليني، وطبقة املخضـــــــرمني، وطبقة متقّدمي اإل

هـــــــــــ(، أّما الكوفّيون فقد وّسعوا دائرة االستشهاد الشعرّي، ومل    167وقف االحتجاج عندهم، أي حدود سنة )
صــــــــــــاحة قائله   صــــــــــــريون، حىت إهنم أخذوا ابلشــــــــــــاهد الواحد بشــــــــــــرط التأكد من ف يقفوا عند ما وقف عنده الب

 .(110)وراويه
لوائّي الشواهد الشعرية ووظّفها لبيان كالم املاتن واستدالالته أو لتعضيد ما يذهب إليه هو من  وقد تتّبع احل

ا   آراء يف مسـائل خمتلفة وأبواب شـىت، ففي حث أنواع )التنوين( الذي هو عالمة من عالمات االسـم يورد شـاهد 
 :(112)، وهو قول الشاعر(111)شعراي  كمثال على تنوين الرتن 

ــي   ــلــــ ــاابً أقــــ ــتــــ ــعــــ والــــ ــاذل  عــــ ــوم  ــلــــ  الــــ
 

ــابن  ــبت لقد أصــــــــ  ( 113)وقويل إن أصــــــــ
 

ـصــرف لضـــرورة الشـــعرق ألنّه جيوز  ـصــرف( يرى احللوائّي جواز صـــرف املمنوع من ال ويف ابب )املمنوع من ال
 :(114)للشاعر ما ال جيوز لغريه، ويستشهد على ذلك بقول الشاعر

 
 )خ(. 121وينظر شرح كافية ابن احلاجب:   ،85يوسف/  -101
 )خ(.  121، وينظر شرح كافية ابن ا حلاجب: 108هود/  -102
 . 44ص/  -103
 )خ(.    124ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -104
 . 48الذارايت/  -105
 )خ(.    124ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -106
 )خ(.    124، وينظر شرح كافية ابن احلاجب: 177األعراف/  -107
 )خ(.    131، وينظر شرح كافية ابن احلاجب: 82طه/  -108
 )خ(.    100، وينظر شرح كافية ابن احلاجب: 39الزخرف/  -109
 . 166،  96ينظر املدارس النحوية، خدجية احلديثي:  -110
 .(15/ 1وهو التنوين الالحق للقوايف املطلقة أي اليت آخرها حرف مد )أوضح املسالك، ابن هشام األنصاري:  -111
 .248/ 8أبو الفرج األصفهاين:  ، وينظر األغاين:58البيت جلرير، شرح ديوانه:  -112
 )خ(. 8ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -113
 ، وفيه )من الطيب( بدل )هو املسك(.184/ 2البيت ملهيار الديلمي، ديوانه:  -114
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ذكــــر  إن   لــــنــــــا  نــــعــــمــــــان   ذكــــر   أعــــــد 
 

 (115)كر رتـه يتضـــــــــــو عهو املســـــــــــ  مـا   
 

 :(116)وكذلك قول اآلخر
يوســـــــــــف لقمــــان وصـــــــــــورة   هلــــا حكم 
يـــــونـــــس  ة  وذلــــــ  يـــــعـــــقـــــوب  حـــــزن   ويل 

 

مــــــــرمي   ــة  ــفــــــ وعــــــ داوود  ــة  ــمــــــ ــغــــــ  ونــــــ
آدم ــة  ووحشـــــــــــــــ أيـــــــوب   (117)وآالم 

 

ــاف املنتقلة إىل العلمية يورد بيت ا من   ــرف مثل )أدهم وأخيل وأفعى(، وهي األوصـ ــوع منع صـ ويف حث موضـ
ـصــــــّنف يف تضـــــــعيف البيت، يقول: )وأّما   ـصــــــرف، مث أييت برأي امل ك به َمن يرى أهنا سنوعة من ال الشـــــــعر متســـــــّ

ــفـة، وأمّـا )أفعى( صــــــــــــ ا حـية خبيـثة، فجعـل خبثهـا   )أخـيل( ـفإـنّه لطـائر فـيه خيالن أي ألوان، فجعـل ذـلك كـال ـفإهنـّ
 مبثابة صفة، ومتّسكوا بقول الشاعر: 

ــيـــمـــيت وشـــــــــــ ابألمـــور  وعـــلـــمـــي   ذريـــين 
 

ــا عليـــ  أبخيال  ــائري فيهـ ــا طـ  (118)فمـ
 

ــرفــة، والبيــت  صــــــــــــ ــّنف: املختــار أّن هــذه األ ــاء من صــــــــــــ صــــــــــــــرف وجعــل جرّه ابلفتحــة، قــال امل منعــه من ال
 .(119)ضعيف(

ا ابلشـعر ما نصـّه: )فهند جيوز فيه الصـرف ويقول يف جواز الصـرف وعدمه يف  أمثال )هناد ودعاد( مسـتشـهد 
ـصـــــــرفق ألنه ثالثي ســــــــاكن الوســــــــط، عريب يف غاية اخلّفة، خّفته تقاوم أحد الســــــــببني، فلم يتحتم منع  ومنع ال

 :(120)صرفه، قال الشاعر
مــــــئــــــزرهــــــا  بــــــفضــــــــــــــــل  تــــــتــــــلــــــفــــــع   س 

 

ّد ف الّعلـب  د  وس تســـــــــــق د عـ   (121)  دعـ 
 

يت من الشعر، بب  مستدالًّ يُقال فيه  (ويذهب الشارح إىل أّن )حضاجر( سنوع من الصرف، وجييب عّما قد  
يقول: )وقوله: )وحضـاجر(. أقول: هذا جواب عن سـؤال مقّدر، تقدير السـؤال: إّن حضـاجر علم للضـبع وهو 

وإن مل يكن مجعا  ولكنه منقول ليس جبمع، والشـــــرط ال يؤثر بدون الســـــبب وهو اجلمع. اجلواب: إّن حضـــــاجر 
 : (122)من اجلمع ومفرده )ِحضجر( وهو عظيم البطن، قال الشاعر

تـــوكــــــأت  ــوأمـــني  ــتـ الـ ــر كــــــأم   ــجـ ضـــــــــــ  ح 
 

 (123)  على مرفقيها مســــــــــتهل ة عاشــــــــــر 
 

ــان اإلمام زين العابدين علّي بن احلســـــني ــعر جاء على لســـ ــارح ببيت من الشـــ ــهد الشـــ ــتشـــ يف   -7-(ويســـ
موضــوع املنع من الصــرف للعلمية ووزن الفعل، يقول: )قوله )وزن الفعل(. أقول: من أســباب منع الصــرف وزن 

 و )افتعل وانفعل(،   أصـال  االسـم  الفعل، وهو على قسـمني: األول: أن يكون خمتصـ ا ابلفعل، يعين ال يوجد يف 

 
 )خ(.  19- 18ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -115
 ، وفيه البيت الثاين هكذا: 238تزيني األسواق، األنطاكي:  -116

يعقوب   حزن  يونس ويل   ووحشة 
 

آدم   وحسرة  أيوب   وآالم 
 

 
 )خ(.  19- 18ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -117
 ، وفيه )يوما ( بدل )فيها(.348البيت حلسان بن اثبت األنصاري، ديوانه:  -118
 )خ(.  23- 22شرح كافية ابن احلاجب:  -119
 ، وفيه )مل تغذ دعُد ابلُعلب(.65البيت جلرير، شرح ديوانه:  -120
 )خ(.  23شرح كافية ابن احلاجب:  -121
 .71/ 2، وهو من شواهد الكتاب: 514/ 1البيت بال نسبة يف املعاين الكبري، ابن قتيبة:  -122
 )خ(.  25شرح كافية ابن احلاجب:  -123
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من الفعل  و )مشّر( اســـــــم لفرس ألمري املؤمنني  الفعل أو األعجمي. أّما   من  منقوال  ولكن  أو يكون يف االســـــــم 

 (124)خياطب احلّجاج. -7-، كما قال زين العابدين-7-علّي 
ــارق الضـــــــــــيف برد   أبو  ّحبــاب ســــــــــ

 

فـــــارس   را  اج  حجـــــ  ف   (125)  وجـــــد ي 
 

(ويشــــــــري الشــــــــارح إىل أّن الســــــــؤال التقديري سكن أن يكون قرينة حلذف الفعل جواز ا، ويســــــــتشــــــــهد بقول  
 الشاعر: )

خلصـــــــــــومــــــة  ضــــــــــــــــارع  يـزيــــــد   لـيـّيــــــ  
 

الـــطـــوائـــح  تـــطـــيـــح  ا  اــــــ   ( 126)وخمـــتـــبـــط 
 

 .(127)ال: َمن يبكيهل قيل: ضارع..(ق سائال  )يُبك( مبين للمفعول و )ضارع( فاعل لفعل حمذوف، كأّن 
وأحياان  جند الشـارح يتتبع قصـيدة الشـاهد الشـعري الذي يسـتشـهد به املصـّنف ويقوم بشـرح الشـاهد إلثبات 

ذهـب إلـيه، ـقال يف ابب )التـنازع(: )قوـله: )وقول امرئ القيس(. أقول: قلـنا دلـيل الكوفيني من النـقل بيـتان، ـما يـ 
 ذكر األول وهذا البيت الثاين، وهو قول امرئ القيس: 

مـعـيشــــــــــــــــة  ألد   أســــــــــــعـى  إ ــــــا   فـلـو 
 

 ( 128)كفــاين وس أطلــب قليــل من املــال 
 

ــّنف  تنـازع )كفـاين( و )مل أطلـب( يف   صــــــــــــ دّن هـذا البيـت ليس من ابب تنـازع    -;-)قليـل(... أجـاب امل
الفعلنيق ألنّه لو كان منه لزم فســــــاد املع ، واعلم أّن معرفة فســــــاد املع  تتوقف على مقّدمتني...، فأول البيت 

ليس  امـلال، وهـذا تـناقض بنّي، ـبل مفعول )مل أطـلب( من قليال  طـلب  أـنه ـما ســــــــــــــعى وـما كـفاه، وآخر البـيت أـنه 
 ، وهو حمذوف يعين امللك واجملد واملؤثل، يدّل عليه البيت الثاين:قليال  

مـــــؤثــــــل   ملــــــد   ــعـــــى  أســـــــــــــ  ولـــــكـــــنـــــمــــــا 
 

 (130( )129)أمثايل  وقد يدر  املد املؤثل 
 

(ويف ابب )املبين للمجهول( يعــّدد الشــــــــــــــــارح األغراس اليت من أجلهــا يُب  الفعــل للمجهول ومنهــا قــافيــة  
 :(131)الشاعرالشعر، ويستشهد بقول 

وديــــــعــــــة إال   واألهــــــلــــــون  املــــــال   ومــــــا 
 

الـــودائـــع  تـــرد  أن  يـــومــــــاً   ( 132)فـــالبــــــد  
 

ــارح أّن اخلرب يتعّدد إذا كان املبتدأ فيه تعدد لفظ ا أو مع ، وجيب إتيان   ويف ابب )املبتدأ واخلرب( يذكر الشـــــــ
 :(133)الواو معُه، وميّثل للتعّدد اللفظي بقول الشاعر

خـــــــــريهـــــــــا   يـــــــــد    يـــــــــر ـــــــــىيـــــــــدا  
 

غــــــائضــــــــــــــــة  ألعــــــداـئهــــــا   (134)وأخـرى 
 

 .(135)ويف الباب عينه يستشهد الشارح المتناع حذف اخلرب إذا كان خاص ا بقول الشافعيّ 
 

 . 124/ 5اخ( بدل )اي حّجاج(، وينظر التذكرة احلمدونية: ، وفيه )اي مشّ 71البيت جلميل بن معمر، ديوانه:  -124
 )خ(.  27شرح كافية ابن احلاجب:  -125
 . 76/  2، وبدون نسبة يف أساس البالغة:  269/  1البيت للحارث بن ضرار النهشلي يف احلماسة البصرية، أبو احلسن البصري:    -126
 )خ(.  33شرح كافية ابن احلاجب:  -127
 .39ديوانه:  -128
 .39ديوانه:  -129
 )خ(.  38- 37شرح كافية ابن احلاجب:  -130
 ، وفيه )وال بد( بدل )فال بد(. 170البيت للبيد، شرح ديوانه:  -131
 )خ(.  39ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -132
 .171/ 1البيت ينسب إىل اخلليل الفراهيدي يف املستقصى من أمثال العرب، الزخمشري:  -133
 .45ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -134
 . 230/ 1، وينظر صبح األعشى، القلقشندي: 48شرح ديوانه:  -135
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يــــزري  ــمــــــاء  ــلــ ــعــ ابلــ ــعــــر  الشــــــــــــ  ولــــوال 
 

ــد  لبيـــ من  أشـــــــــــع ر  اليوم  ــت   (136)لكنـــ
 

ــعر،   ــرورة الشــ ــم قد يُرّخم يف غري النداء لضــ ــارح أّن االســ ــهد على ذلك ويف ابب )النداء( يذكر الشــ ــتشــ ويســ
 بقول الشاعر: )

ــاعــــــفــــــنــــــا  تســــــــــــــ مــــــي   إذ  مــــــيــــــة   دفر 
 

عجم  وال  عرب   مثلهــــــا  يرى   ( 137) وال 
 

 .(138)قوله: إذ مّي، أي )مّية(، حذف التاء للرتخيم(
وقد يزاوج احللوائّي بني الشــاهد الشــعرّي والشــاهد القرآين يف املوضــوع نفســه، جاء يف موضــوع )جزم الفعل 
ـصــد فيكون مرفوع ا على احلال  و  ــببية، فإذا مل يق ـصــد السـ ه: )واعلم أّن اجلزم فيما ذكران إذا ق ـصــّ ــارع( ما ن املضـ

...، وجيوز العطف ابجلزم بال فاء على املنصـوب ابلفاءق ألنّه يف (139))َوَنَذُرُهما يف طُغاَياهِنِما يـَعاَمُهونَ (تعاىل  قوله 
، فقدر وجود الفاء كعدمه فجزم املعطوف، ومثل  (140))فََأصهدهَق َوَأُكنا ِمَن الصهاحِلِنيَ (حمل اجلزم  و قوله تعاىل  

 وجود الشيء كعدمه قول الشاعر:
 بـدا يل أين لســــــــــــت مـدر  مـا مضـــــــــــى

 

 (141)كان جائيا  وال ســـــــــابًقا شـــــــــيًئا إذا 
 

 .(142)عطف )سابق( على )مدرك( على تقدير وجود الفاء...(
، يقول: )وتكون )كان( مبع   ويف ابب )كان وأخواهتا( يســتشــهد جمليء )كان( مبع  )صــار( قرآني ا وشــعراي 

 : (144)أي صار، ويكون فيه ضمري الشأن، قال الشاعر (143))وََكاَن ِمَن الاَكاِفرِينَ (تعاىل )صار(، قال هللا 
ــامت  ــنفان شـــــــ  إذا مت  كان الناس صـــــــ

 

 (145)  أصـــــــــــنعوآخر مثن  ابلـذي كنـت   
 

( وينقل قول بعضـهم إّن )ليس( تكون للنفي مطلق ا ذاكر ا شـواهد قرآنية وبيت ا من الشـعر، يقول: )...وقيل:  
ا   ُهما (تعــــاىل  كــــان أو غريهــــا، قــــال هللا    حــــاال  مطلقــــ  ا َعنـا ُروفــــ  ــا صــــــــــــ ُتما  (، و  (146))َأاَل يـَواَم أَياتِيِهما لَياَس َم ــا َوَلســــــــــــ
 :(149)، قال الشاعر(148))لَياَس هَلُما َطَعامو ِإاله ِمنا َضرِيعٍ (، و (147))ِ ِخِذيهِ 

 بـدا يل أين لســــــــــــت مـدر  مـا مضـــــــــــى
 

 (150) وال ســــــــابقاً شــــــــيئاً إذا كان جائيا 
 

 
 )خ(.  47ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -136
 .31/ 3ب( بدل )عربو وال عجم(، وينظر الكامل يف اللغة واألدب، املربد: ، وفيه )عجمو وال عر 11البيت لذي الرمة، ديوانه:  -137
 )خ(.  57شرح كافية ابن احلاجب:  -138
 . 110األنعام/  -139
 . 10املنافقون/  -140
 . 122/ 1، وينظر خزانة األدب، عبد القادر البغدادي: 90البيت لزهري بن أيب سلمى، ديوانه:  -141
 (.  )خ  118شرح كافية ابن احلاجب:  -142
 . 34البقرة/  -143
 . 71/ 1، وهو من شواهد الكتاب: 75/ 9البيت للعجري السلويل، خزانة األدب:  -144
 )خ(.    121شرح كافية ابن احلاجب:  -145
 . 8هود/  -146
 .  267البقرة/  -147
 . 6الغاشية/  -148
 . 90البيت لزهري بن أيب سلمى، ديوانه:  -149
 )خ(.    121شرح كافية ابن احلاجب:  -150
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(ويف ابب )حروف اجلر( أيض ا يزاوج الشارح بني الشاهدين القرآين والشعري عند ذكره جميء )الباء( زائدة، 

ا(يقول: )وجاءت زائدة يف اخلرب  اع ا،  و )حسبك زيد(...، أو   ..، قال الشعر: .(151))وََكَفى اِبَّللِه َشِهيد 
لـــــــة واحلـــــــوادث  أوهـــــــا  هـــــــل   أال 

 

بن    القيس  امرء   (152)يبقرا  متلـــــ أبن  
 

 .(153))الباء( زائدة يف )دّن(، يبقر: أي انتقل من أرس إىل أرس(
 احلديث الشريف. -ج

ــول االحتجاج، وال اعتمدوا عليه  ــريني أهنم عّدوه من أصــــ ـصـــ مل يرد يف كتب النحاة األوائل كوفيني كانوا أم ب
ــتنبـاط قـاعـدة أو إثبـات ظـاهرة يؤخـذ  ـا ويُقـاس عليهـا سـّا   خـالف منـه الوارد يف كتـاب هللا وكالم العرب يف اســــــــــــ

ـصــــــــــحاء منظومه ومنثوره، وُعّلل ذلك دّن احلديث ُروي ابملع ، وأّن معظم رواته غري عرب وال يســـــــــــتطيعون  الف
ــلوب الرســــــــــــــول ــّح تركيبهـا وأتيت على أســــــــــــ صــــــــــــ أّن مـثل هـذا   إاّل ،  -6-التعبري عن مع  احلـدـيث بعـبارات ي

 .(154)ن من النحاة أمثال ابن خروف وابن مالك وغريمهااالحتجاج جنده يف كتب املتأخري
وقد اســـــــــتشـــــــــهد احللوائّي ببعض األحاديث النبوية يف مواضـــــــــع متفّرقة من شـــــــــرحه، ومنها ما جاء يف ابب 
)املمنوع من الصرف( عند الكالم على عّلة )الوصف والعدول(، قال: )ومن العدل التحقيقي )مُجع(، وهو غري 

ــفــة والعــدل،   صــــــــــــ صــــــــــــــرف لل ــفــة فكقول النيب  من صــــــــــــ ا ال ــليمــة من    (155): ) يمــة مجعــاء(-6-أمــّ أي: ســــــــــــ
 .(156)العيب...(

ــكن(،   ــريف، يقول: )ومبع  )ســـ ــهد حديث نبوّي شـــ ــتشـــ وعند كالمه على املعاين اليت أتيت عليها )دام( يســـ
 .(158)، أي الساكن((157)ومنه احلديث: )هُني أن يُبال يف املاء الدائم(

ل: )وإذا كان ضـــمري مجع املؤنث فبالتاء،  و: )النســـاء فعلت واألايم مضـــت ويف موضـــوع أتنيث الفعل يقو 
والعيون جرت( للجماعة، أو ابلنون  و: )النســـــــاء فعلن والعيون جرين واألايم مضـــــــني( للجمع، ويف احلديث: 

ــللن( ــياطني وما أضـــــ ــموات وما أظللن، ورّب األرضـــــــني وما أقللن، ورّب الشـــــ القياس  ، وكان  (159))هللا رّب الســـــ
ــالم: )ال دريت وال تليت( ــاركة كقوله عليه الســـــ ــلوا( للمشـــــ ــللن( مكان )أضـــــ ــلوا( فذكر )أضـــــ ، وحّقه (160))أضـــــ

 .(161))تلوت((
وجند الشـارح أحياان  يزاوج بني الشـاهد احلديثي والشـاهد الشـعري، مثال ذلك عند نقله رأي غري سـيبويه يف 

ا عند غريه فاملختار االتصال كما جاء يف احلديث: )إايِك  جواز اتصال الضمائر بــــــ )كان وأخواهتا(، يقول: )أمّ 
 

 .  79النساء/  -151
 .392البيت ألمرى القيس، ديوانه:  -152
 )خ(.   126شرح كافية ابن احلاجب:  -153
 .98ينظر املدارس النحوية، خدجية احلديثي:  -154
ويولد على الفطرة، فأبواه يهّودانه أو    إاّل ما من مولود  ):  --، ونص احلديث قال رسول هللا 97/  2صحيح البخاري، البخاري:    -155

 .( ينصرانه أو ميجسانه كما تنتج البهيمة  يمة مجعاء، هل حتسون  ا من جدعاء
 )خ(.  21شرح كافية ابن احلاجب:  -156
 . 492/ 2مسند أمحد، أمحد ابن حنبل:  -157
 )خ(.   121شرح كافية ابن احلاجب:  -158
 .134/ 10، وجممع الزوائد، اهليتمي: 125/ 1اإلرشاد، الشيخ املفيد:  -159
 . 126/ 3مسند أمحد:  -160
 )خ(.   104شرح كافية ابن احلاجب:  -161
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ــلط علـيه( -6-، وقوـله (162)أن تكونيهـا اي محرياء( ـــياد: )إن يكـنه فلن تســــــــــــ ، وقول  (163)لعمر يف ابن صــــــــــــ
 : (164)الشاعر

الـــــطـــــيـــــس عــــــديــــــد  قـــــومـــــي   عــــــددت 
 

 ( 165)إذ ذهبــت القوم الكرام ليســـــــــــي( 
 

 الخاتمة

 وقراءتنا ملنهجية املؤّلف يف شرحه للكافية، متخضت أمور عدة، نوردها مجلة :بعد وصفنا للنسخة اخلطية، 
ــر إاّبن تلك  .1 ـصـ ــع اهلجري، ُكتبت يف م ــة نســــخة فريدة، تعود إىل القرن التاســ النســــخة حمّل البحث والدراســ

 احلقبة، ومل نعثر على نسخة أخرى هلا حسب تتبعنا.
ــنة  سّا يزيد من أمهية النســــخة أّن انســــخها كان من  .2 ـصـــّنف ويف الســ العلماء األعالم، وقد نقلها من خط امل

 نفسها اليت أمّت فيها الشرح.
 قُرئت هذه النسخة على مصّنفها كما يدّل على ذلك البالغات املوجودة يف عدد من أوراقها. .3
ــخ وأهليته  .4 ــخ سّا يدّل على مكانة الناســـ ــّنف للناســـ ـصــ ا على إجازة روائية من قبل امل ــ  ــخة أيضـــ احتوت النســـ

 لعلمية.ا
ــل اتريخ فتح  .5 ــة مثـ ــا بعض التواريخ املهمـ ــذلـــك ُكتـــب يف آخرهـ ك، كـ ــّ ــة ومتلـ ــاريـ ــة عـ ــخـ ُكتـــب على النســــــــــــ

 هـ. 886القسطنطينية يف الرابع عشر من ربيع اآلخر سنة 
ما ورد يف هذا الشــــرح من آراء ومناقشــــات وحتليل يعكس عقلية التفكري النحوّي اليت وصــــل إليها العلماء   .6

 يف ذلك العصر.
 مليء ابلتعليالت ودفع اإلشكاالت اليت قد ترد على املصّنف أو الشارح. الشرح .7
كان الشـارح متأثرا  مبنهج الفقهاء واألصـوليني يف هذا الشـرح، ويظهر ذلك جليًّا من اسـتخدامه طريقة دفع  .8

 اإلشكال املقّدر.
رآن الكرمي، حســـــــــب موضـــــــــوعه، وكانت شـــــــــواهده متنّوعة بني الق كالًّ وّظف الشـــــــــارح الشـــــــــواهد النحوية   .9

 والقراءات القرآنية، والشعر، واحلديث النبوّي.
عرس الشــارح يف شــرحه كثري ا من اآلراء النحوية، اترة  منســوبة إىل أصــحا ا، واترة  بدون نســبة، رادًّا إايها   .10

ا هلا يف إحيان أخرى،   عن اختياراته النحوية املتناثرة بني ثنااي الشرح. فضال  يف بعض األحيان، ومؤيد 
 ثبت المصادر

 القرآن الكرمي.
ــ(، حتقيق: مؤســســة آل البيت 413اإلرشــاد، الشــيخ املفيد )ت .1 ، دار 2لتحقيق الرتاث، ط/  -:-هــــــــــــــ

 م.1993 -هـ 1414لبنان، -املفيد للطباعة والنشر، بريوت
 

 .218/ 6شرح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:   -162
 . 192/ 8صحيح مسلم، مسلم النيشابوري:  -163
/  5،  317/ 5، وُنسب إىل غريه يف خزانة األدب:  280/  7وب لرتبه بن العجاج يف كتاب العني، خليل الفراهيدي:  البيت منس  -164

 ، ويف املصادر )كعديد( بدل )عديد(.268/ 9، 383
 )خ(.  91شرح كافية ابن احلاجب:  -165
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 28:  العدد

 
هــــــــــــــــ(، حتقيق: حممود حمّمد شـاكر، مطبعة  538أسـاس البالغة، أبو القاسـم حممود بن عمر الزخمشـري )ت .2

 م.1991املدين، القاهرة، 
 م.1980هـ(، دار العلم للماليني/بريوت، 1410خلري الدين الزركلي )تاألعالم:   .3
 هـ(، دار إحياء الرتاث العريب.356األغاين، أبو الفرج األصفهاين )ت .4
هـــــــــــــــــ( حتقيق: د. 911االقرتاح يف علم أصــول النحو، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الســيوطي )ت .5

 م.1976-هـ 1396القاهرة،  -1د قاسم، ط/ أمحد حممّ 
صــاري )ت .6 بريوت،  -، دار اجليل5هـــــــــــــــــ(، ط/ 761أوضــح املســالك إىل ألفية ابن مالك، ابن هشــام األن

 م.1979
: د. أنور حممود زانيت، د. أشــــرف صــــال حمّمد خشــــيديةحىت التجربة األ ايم احملروســــة من الدخول العريبأ .7

 هـ.  1/1435السّيد، ط
، دار صــادر 1هـــــــــــــــــ(، حتقيق: إحســان عباس، وبكر عباس، ط/ 562مدونية: ابن محدون )تالتذكرة احل .8

 م.1996للطباعة والنشر، 
: للســّيد أمحد احلســيين )معاصــر(، دليل ما /قم املقّدســة،  الرتاث العريب املخطوط، يف مكتبات إيران العامة .9

 هـ.1/1431ط
، املطبعة  2هـــــــــــــــــــــ(، ط/ 1008طاكي )تتزيني األســــــواق بتفضــــــيل أشــــــواق العشــــــاق، داود بن عمر األن .10

 هـ.  1319مصر،  -األزهرية
هــــــــــــ(، حتقيق: د. عبد العال سامل مكرم،  370احلجة يف القراءات السبع، احلسني بن أمحد بن خالويه )ت .11

 هـ.1401بريوت،  -، دار الشروق4ط/ 
 بريوت. -هـ(، عامل الكتب 656احلماسة البصرية، أبو احلسن البصري )ت .12
هـ(، حتقيق: حمّمد نبيل طريفي، واميل بديع يعقوب، ط/ 1093بد القادر البغدادي )ت  خزانة األدب، ع .13

 م.  1998بريوت،  -، دار الكتب العلمية1
مكة املكرمة،   -، الفيصلية1اخلالف بني النحويني، دراسة وحتليل وتقومي الدكتور السّيد رزق الطويل، ط/   .14

 م.1985 -هـ  1405
 م.1958مصر،  -د أبو الفضل إبراهيم، دار املعارفديوان امرئ القيس، حتقيق: حممّ  .15
 م.2007بريوت،  -، دار صادر3ديوان مجيل بثينة، ط/ .16
ديوان زهري بن أيب سـلمى، شـرحه وضـبط نصـوصـه وقّدم له: الدكتور عمر فاروق الطباع، شـركة دار األرقم  .17

 لبنان. -بن أيب األرقم، بريوت
بريوت،   -، دار صــــــــــادر1ن فالح أوغلي، ط/ ديوان طفيل الغنوي، شــــــــــرح األصــــــــــمعي، حتقيق: حســــــــــا .18

 م.1997
 م.1925 -هـ1344القاهرة،  -، دار الكتب املصرية1ديوان مهيار الديلمي، ط/  .19
ـصـــانيف الشــــيعة: للشــــيخ آقا بزرك الطهراين )ت .20 / 3هــــــــــــــــــ(، دار األضــــواء/ بريوت، ط1389الذريعة إىل ت

 هـ.1403
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(،  1089دمشـــــــــقي، ابن العماد احلنبلي )تشـــــــــذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي العكربي ال .21
 بريوت. -دار إحياء الرتاث العريب

 م.1992بريوت،   -، دار الفكر العريب1شرح ديوان اإلمام الشافعي، إعداد: د. رحاب عكاوي، ط/  .22
 م.2003، دار الفكر العريب، بريوت لبنان، 1شرح ديوان جرير، شرحه وقّدم له: جميد طراد، ط/  .23
ان ب .24 ــّ ــرح ديوان حسـ ــّححه: عبد الرمحن الربقوقي، مطبعة  شـ ــبط الديوان وصـ ــعه وضـ ـصــاري، وضـ ن اثبت األن

 السعادة، مصر.
ـصـــر، 1شــــرح ديوان عمر بن أيب ربيعة، حمّمد حمي الدين عبد احلميد، ط/  .25 هـ 1371، مطبعة الســــعادة، م

 م.1952 -
زارة اإلرشــــــــــــــاد واألنباء، شــــــــــــــرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حققه وقّدم له: الدكتور إحســــــــــــــان عباس،   .26

 م.1962الكويت،  
ـصــري )ت .27 هــــــــــــــــــ(، نســـخة خطية حمفوظة يف 838شـــرح كافية ابن احلاجب، جالل الدين حمّمد احللوائي امل

 (.559خزانة العتبة العباسية املقدسة يف كربالء، ابلرقم: )
ــ(، حتقيق: حمّمد أبو الفضـــــل إبر 656شـــــرح هنج البالغة، ابن أيب احلديد املعتزيل )ت .28 اهيم، دار إحياء  هـــــــــــــــــ

 الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه.
ــندي )ت .29 ــناعة اإلنشـــا، أمحد بن علي القلقشـ ــى يف صـ هــــــــــــــــــ(، حتقيق: د. يوســـف علي 821صـــبح األعشـ

 م.1987دمشق،   -، دار الفكر1الطويل، ط/ 
ــ(، دار الطباعة والنشر والتوزيع، 256صحيح البخاري، البخاري )ت .30 ــ  1401هــــــــــــ  م، طبعة1981 -هــــــــــــ

 ابألوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة إبستانبول.
 لبنان. -هـ(، دار الفكر، بريوت 261صحيح مسلم، مسلم النيشابوري )ت .31
هــــــــــــــــــ(، دار 643الضــــوء الالمع ألهل القرن التاســــع: لشــــمس الدين حمّمد بن عبد الرمحن الســــخاوّي )ت .32

 هـ.  1412/ 1اجليل/ بريوت، ط 
ــ(، دراسة وحتقيق: د. 898، عبد الرمحن بن أمحد اجلامّي )تن احلاجبشرح كافية اب،  لفوائد الضيائيةا .33 هـــــ

 بغداد./وزارة األوقاف والشؤون الدينيةأسامة طه الرفاعي، 
هــــــ(، حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، 285الكامل يف اللغة واألدب، أبو العباس حمّمد بن يزيد املربد )ت .34
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 الخالصة

ــند عادي أو ر ي من املتعاقد   ــية تكتنف املتعاقد حيث متنعه من أخذ ســــــــــ إنه املانع األديب هو حالة نفســــــــــ
اآلخر، وإنه هذه احلالة من الصــعب تقديرهاق إذ يقتضــي حتّري الظروف احمليطة يف نفس املتعاقد للقول دنه بلغ 

ـصـــــــعب عليه أدبيا  أنا أيخذ دليال  كتابيا  م ــتحيل أو ي ن الطرف اآلخر، لذا ذهبت القوانني إىل وضــــــــع حّدا  يســــــ
معيارين لغرس حتديد املانع األديب، أوهلما موضــــــــــوعي يعتمد على حتديد درجة القرابة، واثنيهما نفســــــــــي يتعني  
ــتظهـاره من خالل الظروف احمليطـة ابملتعـاقـدين. وإنه الـباحـث حـاول إجيـاد معـيار آخر يعتمـُد  على احملكمـة اســــــــــــ

ـصـرف القانوينق ومبع  آخر على أســاســني أوهلما حت ديد درجة القرابة مع حتديد املبلغ، واثنيهما حتديد طبيعة الت
فإنه جمموع هذين األســاســني ُيشــكالن معيار املانع األديب بشــكٍل دقيق، وذلك الســتثنائية هذا املانع من قاعدة  

ــهـادة، يف احلـاالت ا ليت يوجـب فيهـا القـانون اإلثبـات الـدليـل الكتـايب، وبتحققـِه يتم اللجوء إىل االثبـات ابلشــــــــــــ
 ابلكتابة.

Abstract 
The moral impediment is a psychological state that Surrounds the contractor, 

as it prevents him from taking on ordinary or official document, and that this 
psychological state is difficult to assess, as the Surrounding circumstances must 
be searched for in the same contractor must be Searched an extent that it was 

 
 كلية القانون.  /-- جامعة أهل البيت  -1
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morally impossible for him to take written evidence from those who contracted 
with him, there for, two criteria appeared to determine the moral impediment the 
first is objective and depends on determining the degree of kinship, and the 
second is psychological subjective, which the court must memorize through the 
circumstances Surrounding the contracting parties. The researcher here is 
trying to find another criterion based on two foundations, the first of which is to 
determine the degree of kinship  with the amount determined, and the second it 
to determine the nature of Legal behavior, in other words, the combination of 
these two foundations constitutes an accurate criterion for moral impediment. 
This is an exception to the rule of written evidence, and to achieve it, evidence 
by testimony is resorted to in cases where the law, requires evidence in writing. 

 المقد مة

 موضوع البحث 

َد قانون اإلثبات العراقي رقم ) ـصــــــاب الق  1979( لســـــــنة  107لقد َحده انوين لإلثبات ابلشـــــــهادة  املعّدل الن
إذا كانت   -كقاعدة عامة-وهو مخسـُة آالف دينار، وال جيوز إثبات التصـرف القانوين أو انقضـائه إاّل ابلكتابة  

صــــــــــــــرف أو انقضـــــــــــــــائـه بكـافـة طرق اإلثبـات، مبـا فيهـا   قيمتـه تزيـد على هـذا املبلغ، بيـد أنـّه أجـاز إثبـات هـذا الت
 لى النصاب أعالِه إذا ُوِجَد مانعو أديب بني طريف التصرف القانوين.الشهادة، حىت لو كانت قيمُتُه تزيد ع

ـصـــــي النفســــــي الذي حُييط ابلظروف اليت مته فيها التعاقد حيث ال  ويُعرهف املانع األديب دنهه الســــــبب الشــــــخ
أو صــــــــــداقة يســــــــــمح ألحد املتعاقدين من الناحية األدبية طلب دليل كتايب من املتعاقد اآلخر، إّما لوجود قرابة  

 وثقى.
 أهمية البحث 

إنه هذا املوضـوع من األمهية مبكان حيث ُيشـكُِّل خرقا  كبريا  وخطريا  يف قاعدة وجوب اإلثبات بدليل كتايب، 
رّاح العرقيني كانوا  ليأيت اســــتثناء  على هذه القاعدة وليجعل جواز اإلثبات ابلشــــهادة جائزا ، ورغم ذلك فإنه الشــــُ

ــتطيع القول دنه كـُله َمنا تـناوـله يف الفـقه العريب ـقد تـناولوه  ــكـٍل دقيق، ال ـبل نســــــــــــ ُلمـاـما ومل حيـاولوا مـعاجلـته بشــــــــــــ
استعرس ما جاءت به القوانني من دون أنا أيِت برأٍي يُعا ُ فيه كيفية تقليص آاثر املانع األديب اخلطرية يف ظلِّ 

بَُّد من تناوله ومعاجلته بشــكٍل خمتلف، وهذا هو هدف تراجع قيمة الشــهادة، كطريٍق من طرق اإلثبات، لذا ال  
 البحث.

 إشكالية البحث 

مبا أنه املانع األديب هو حالة نفســـــــية ميرُّ  ا املتعاقد حيث متنعه من املطالبة بدليٍل كتايب من الطرف اآلخر، 
نها أخذ ابملعيار املوضوعي، وإنه هذه احلالة من الصعب تقديرها، لذا ذهبت القوانني إىل وضع معيارين، قسمو م

ــة اليت نثريها يف هذا البحث هو أيُّ هذين  ــكالية الرئيســــ ـصـــــي، وإنه االشــــ ــخ ــم اآلخر أخذ ابملذهب الشــــ والقســــ
ــليم، وهل ميكن لنا اإلتيان مبعيار آخر غري هذين  املعيارين هو األفضـــــــــــل واألكثر مالءمة  للمنطق القانوين الســـــــــ
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 استثنائية هذا املانعل املعيارين حيث أييت ُمتهِسقا  مع
 منهجية البحث 

ــنركُن إىل   ـصـــوص القانونية ذات العالقة ابملانع األديب. كما إنهنا ســ ــلواب  حتليليا  للن ــننهُج يف هذا البحث اســ ســ
ـصـــوص، بل ســــتتم املقارنة مع القانون الفرنســــي،   املنهج املقارن، حيث ال نكتفي بدراســــة النص العراقي  ذا اخل

ـصــري   والســـوري، وإنه هكذا موضـــوع يدفعنا إىل اعتماد املنهج التطبيقي لنقف عند القضـــاء املقارن والقضـــاء  وامل
 العراقي  ذا الشأن.

 تقسيم البحث

ص املبحث األول، للمعيار   ـصـــــــــــِّ لغرس اإلحاطة مبوضــــــــــــوع البحث، فإنهنا ســــــــــــنتناوله عرب ثالثة مباحث، ُف
ـصـــــا  املوضــــــوعي للمانع األديب، والذي يعتمد ابألســــــ  ـصـــــه اس على درجة القرابة، فيما ســــــيكون املبحث الثاين خُم

للمعيار الذايت، والذي يرتك تقدير وجود املانع األديب من عدمه للقضـــــاء، ويف املبحث الثالث ســـــنشـــــرح املعيار 
 الذي يرأتيه الباحث وهو معيار حتديد درجة القرابة وحتديد املبلغ، وطبيعة التصرف القانوين.

 المعيار الموضوعي  المبحث األول:

يف جمال التصـرفات القانونية أو   -ذهبت بعض القوانني حمل املقارنة يف حتديد وجود املانع األديب من عدمِه 
ــبية، وقد  -االلتزامات التعاقدية   على أســــاس درجة القرابة اليت تربط املتعاقدين. وهذه القرابة قد تكون قرابة نســ

بحث على مطلبني، نعا  يف املطلب األول املانع األديب القائم على أســــاس  تكون قرابة ســــببية. وســــنوزع هذا امل
ُص املطلب الثاين للكالم عن املانع األديب  ــِّ ـصـ ــي، فيما ُفَ ــرة، وقرابة احلواشــ ــبية بنوعيها، القرابة املباشــ القرابة النســ

 القائم على أساس القرابة السببية.
 القرابة النسبية المطلب األول: المانع األدبي القائم على أساس

بيهنــت بعُض القوانني حمــل املقــارنــة على أنه وجود القرابــة بني طريف االلتزام التعــاقــدي يُعــدُّ قرينــة قــانونيــة على 
وجود املـانع األديب، وهـذا مـا ذهـب إليـه القـانون الســــــــــــــوري، الـذي حـدهَد درجـة القرابـة املعتربة لوجود هـذا املـانع  

 .(2)ة لقرابة احلواشي، أو ما بني األصول والفروع مطلقا  لغاية الدرجة الثالثة ابلنسب
على جواز  1947( لســـــــــــنة 359( من قانون البّينات الســـــــــــوري رقم )57فقد بيهنت الفقرة )أ( من املادة )

صــــــــــــــاب القـانوين  ــهـادة يف االلتزامـات التعـاـقدـية، حىت لو كـان املطلوب إثـباـتُه تزـيد قيمـته على الن االثـبات ابلشــــــــــــ
القرابــة مــا بني األ صــــــــــــــول    -وفق هــذا القــانون -لكتــابــة يف حــال وجود مــانع أديب. ويُعــدُّ مــانعــا  أدبيــا   لإلثبــات اب

 والفروع، أو ما بني احلواشي إىل الدرجة الثالثة.
وُيالحا على النص الســوري إنه أطلق درجة القرابة ما بني األصــول والفروع، واليت تســمى ابلقرابة املباشــرةق  

والديه وجدهيه مهما علوا، وســـــواءو أكانوا من جهة األب أم من جهة األم، وكذلك قرابة  أي قرابة الشـــــخص مع
الشـــــــــــخص مع فروعهق أي مع أبنائه وبناته وأحفاده مهما نزلوا. فينهض املانُع األديب ما بني اأُلصـــــــــــول والفروع 

 
جتيز االثبات ابلشهادة فيما لو   1951( لسنة  40)امللغاة( من القانون املدين العراقي رقم )(  491وكانت الفقرة )ب( من املادة )  -2

 كانت قيمة االلتزام تزيد على النصاب القانوين لإلثبات ابلكتابة، إذا كانت القرابة بني املتعاقدين لغاية الدرجة الرابعة.
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 .(3)مهما كانت درجة القرابة 

ــبة لقرابة احلواشــــــي، وهي الرابطة اليت تقوم بني أشــــــخاٍص جيمعهم أصــــــل مشــــــرتك دون أنا يكون  أما ابلنســــ
، فإنه قانون البّينات الســـوري حددها لغاية الدرجة الثالثة، حيث اعترب القرابة لغاية هذه (4)أحدهم فرعا  لآلخر 

صــــــــــــــول على دلـيل كـتايب من املتعـاـقد اآلخر    اـلدرجـة ـمدعـاة للقول بوجود امـلانع األديب اـلذي مينع املتعـاـقد من احل
 من الناحية األدبية.

ـصــر يف قرابة الشـــخص   واســـتنادا  لذلك فإنه املانع األديب ينهض حكم القانون إذا كان االلتزام التعاقدي ينح
ــرين، وال يتعــدى هــذا املــانع إىل أحفــادهم، كمــا أنه هــذا املــانع ي قوم بني  مع إخوتــه وأخواتــه وأوالدهم املبــاشــــــــــــ

 .(5)الشخص وأعمامه وعّماته وأخواله وخاالته وال يتعداه إىل أبنائهم 
ــلحتـه هـذه القرينـة على  صــــــــــــ ُحـدهدة درجتهـا قـانوان  تنهض كقرينـة قـانونيـة تفيـد َمنا تقررت مل

إنه هـذه القرابـة امل
 .(6)ة طرق االثبات هذه القرينة هي قرينة قانونية بسيطة جيوز دحضها بكاف وجود املانع األديب، بيد أنّ 

ــورـية دنه قراـبة زوج أخـت امـلدعي ال ُتشــــــــــــــكّـِل مـانعـا  ادبـيا  جييز االثـبات  وـقد قضــــــــــــــت حمكمـة التمييز الســــــــــــ
( من قانون البّينات حددهت املانع األديب الناشــــــــــــــيء عن قرابة أحد 57ابلشــــــــــــــهادةق ألنه الفقرة )أ( من املادة )

قط، وملا كانت القرابة بني الطرفني يف هذه القضـية خارجة عن نطاق  الزوجني ألقرابء اآلخر وحصـرته ابألبوين ف
 .(7)مدلول هذه املادة، فال تكون من املوانع األدبية اليت جتيز اإلثبات ابلشهادة 

ــبـيل املـثال ال  فيمـا بّيـنت املـذكرة اإليضــــــــــــــاحـية لقـانون البّيـنات إنه حـاالت املـانع األديب ـقد وردت على ســــــــــــ
ِلَب سلطة القاضي التقديرية يف وجود املانع األديب من عدمه خارج نطاق الدرجة احلصر، فاملشرع ملَا   َيشأ أنا ُيسا

 الثالثة.
ــورـية إىل أنه هـناك نوعني من القراـبة بقـدر تعلق األمر ابملـانع األديب، النوع  وقـد ذهـبت حمكمـة التمييز الســــــــــــ

حدّدة يف حد ذاهتا يف الفقرة )أ( م
ُ
( من قانون البّينات، ويُعد املانع األديب  57ن املادة )األول هو تلك القرابة امل

قائما  عند وجود مثل هذه القرابة حكم القانون حىت يثبت زواله، أما النوع الثاين من القرابة فهو ما بني ســــــــــــائر  
صــــــــــــــوص عليهـا قـانوان ، وَمنا يـّدعى ِمنا هؤالء وجود املـا نع  األقـارب اآلخرين الـذين هم خـارج نطـاق القرابـة املن

ق ذلـك أنه املـانع األديب يـدور وجودا  (8)األديب بينهم فمـا عليـه إاّل أنا يثبـت ذلـك، وال يُعـد قـائمـا  حكم القـانون  
ـصـــــــــــرف القانوين واليت تؤدي إىل  وعدما  مع وجود الثقة املتبادلة والروابط الودية واحلميمة بني طريف االلتزام أو الت

ـصـــــل حىت خارج نطاق القرابة  احلرج من طلب دليل كتايب من قبل أحد ـصـــــرف، وهذا قد حي طريف االلتزام أو الت
ُحدهدة قانوان .

 امل
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 المانُع األدبي القائم على أساس القرابة السببية: المطلب الثاني
لقد ذهبت بعض القوانني حمل املقارنة اليت أخذت ابملعيار املوضـــــــوعي إىل اعتبار الرابطة الزوجية حتول دون 
صــــــــــــــول على دليـل كتـايب يف االلتزامـات التعـاقـديـة اليت تربط مـا بني الزوجنيق إذ إنه املـانع األديب يظهر جليًـّا  احل

ـصــــــول على دليل كتايب وقوايه ما بني الزوج وزوجه، نظرا  ملا تُنشـــــــيُء هذه ا آلصـــــــرة من وضـــــــٍع يســـــــتحيل معه احل
 .(9)إلثبات قرٍس ما بني الزوجني، أو إلثبات الوفاء ابلدين، أو إلثبات أيِّ تصرف قانوين آخر 

ت الفقرة )أ( من املادة ) ـصــــــه ( من قانون البّينات الســـــــوري على جواز اإلثبات ابلشـــــــهادة حىت لو 57وقد َن
 .(10)قيمته على مخسمائة لرية سورية يف االلتزامات التعاقدية الناشئة بني الزوجني  كان املطلوب إثباتُه تزيد

ويكفي ألحد طريف الدعوى إثـبات الرابطـة الزوجـية، كي تقوم القريـنة الـقانونـية على وجود املانع األديب الذي 
 .(11)انع بكافة طُرق االثبات يُتيح االثبات ابلشهادة، بيد أنه الطرف اآلخر ابستطاعتِه أنا ينفي وجود هذا امل

ــهادة أنا تكون  ومن الـبديهي أنا نقول إنهه ُيشــــــــــــــرتط العتـبار القرابة الزوجـية مانـعا  أدبيا  يُتيح اإلثبات ابلشــــــــــــ
ـصـرف ســابقا  لقيام الزوجية فال ميكن اعتبار ذلك  ـصـرف املراد اثباته، فإذا كان الت الرابطة الزوجية ســابقة على الت

 نب ُمّدعي املانع األديب تُتيح له إثبات االلتزام التعاقدي ابلشهادة.قرينة قانونية جبا
، إاّل أنه القضـــــــاء الســـــــوري قد اعترب ذلك (12)ومل يعد القانون الســـــــوري مانعا  أدبيا  عالقة اخلطيب خبطيبته  

اخلطيب وخطيبته مانعا  أدبيا  جييز قبول اإلثبات ابلشـــهادة، فقد قضـــت حمكمة النقض الســـورية دنه العالقة بني 
تفرس يف األصـــــــل صـــــــلة الود واحملّبة بينهما ما مل يقم دليل يثبت عكس ذلك، وَمنا يّدعي العكس عليه اثبات 
ذلك، وللمحكمة أنا تســـتخلص من قيام عالقة اخلطوبة مانعا  أدبيا ، وهلا أنا جُتيز إثبات االلتزام ابلشـــهادة وفقا   

 .(13)قانون البّينات  ( من57ملا جاء ابلفقرة )أ( من املادة )
ـصــهرية القائمة بني أحد الزوجني وأبوي الزوج اآلخر فقط،  وينهض املانع األديب أيضـــا  ابلنســـبة للعالقات ال
وهذا ما أخذ به قانون البّينات الســــــــــــــوري يف الفقرة )أ( من املادة آنفة الذكر، إذا أجاز االثبات ابلشــــــــــــــهادة يف 

صــاب القانوين للكتابة يف العالقة العقدية  االلتزامات التعاقدية، حىت وإنا كان  املطلوب إثباتُه تزيد قيمته على الن
روابط املصــاهرة األخرى مانعا  أدبيا     -هذا القانون -القائمة بني أحد الزوجني وأبوي الزوج اآلخر فقط، ومل يُعد 

 أو عّمه أو أوالد أيٍّ منهما.، فال ميتد إىل االلتزامات التعاقدية بني الزوج وأخ الزوج اآلخر أو خاله، (14)
صــــــــــــــاهرة احملددة قانوان ق ألنه املانع   ونؤكد هنا أيضــــــــــــــا  دنهه ال مانع من قيام مانع أديب خارج نطاق عالقة امل

 
دار إحياء الرتاث   ،آاثر االلتزام  -األثبات   ،نظرية االلتزام بوجٍه عام  ،الوسيط يف شرح القانون املدين  ،د. عبد الزراق أمحد السنهوري  -9
 .461ص ، 337بند  ،بال سنة طبع ،لبنان ،بريوت ، العريب

( 491وكذلك الفقرة )ب( من املادة )  ،( من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين257( من املادة )4وهذا ما نصت عليه الفقرة )   -10
 .)امللغاة( من القانون املدين العراقي

 .164ص ،1983  ،بغداد ،مطبعة شفيق ،اجلزء األول ،التعليق املقارن على مواد قانون االثبات  ،حممد علي الصوري -11
 . ( منه257( من املادة )4يُنظر الفقرة ) ،قانون ُأصول احملاكمات املدنية اللبناين خالف ما هو عليه يف -12
 ،97ص  ،مصدر سبق ذكره  ،نقال  عن علي رئيف الديوب  21/10/2000يف    425رقم القرار    ،اهليأة العامة حملكمة التمييز السورية  -13

إذ إن العالقة بني اخلطيب وخطيبته مل   ،( من قانون البينات57بيد أّن قرار اهليأة العامة هذا قد جاء خالف ما ورد ابلفقرة )أ( من املادة )
  ، ذلك أصال    وال ميكن اعتبار  ،وإنه من يّدعي وجود هذه العالقة ووجود الود واحملبة بينهما عليه إثبات ذلك  ،تعتربه الفقرة أعاله مانعا  أدبيا  

ألنه املشرع السوري مل يعترب عالقة اخلطيب خبطيبته أصال  ألغراس تطبيق املانع   (ق البّينُة على من يّدعي خالف األصل)ومن مث تطبيق قاعدة  
 .وإن هذا الكالم يصحُّ يف القانون اللبناين الذي اعترب عالقة اخلطيب خبطيبته مانعا  من احلصول على دليل كتايب ،األديب

( من قانون اصول 257( من املادة )4والفقرة )  ،( امللغاة من القانون املدين العراقي491من املادة )  (وهذا ما أخذت به الفقرة )ب  -14
 .احملاكمات املدنية اللبناين
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 28:  العدد

 
األديب ـقد يكون حىت خـارج نطـاق هـذه العالـقة، ـفالقراـبة البعـيدة املتمثـلة بني الزوج وابـنة ُأخـت الزوجـة املقيمـة يف 

صـــــــــــــول على دليل كتايب تثبت ما أنفقُه على احلُلي واالمتعة   دار الزوج تعد من املوانع األدبية اليت حتول دون احل
ــا ـا  ، بـيده أنـهه يف هـذه احلـاـلة يقع عـبء إثـبات وجود هـذا امـلانع على مُـدهعي امـلانع األديب،  (15)املشــــــــــــــرتاة حلســــــــــــ

صــــــــــــــوص عليهــا قــانوان  واليت تُ  عــدُّ مــانعــا  أدبيــا  حكم القــانونق أي أنه بعكس مــا هو عليــه احلــال يف احلــاالت املن
األحوال اليت نصه عليها القانون تُعد قرينة قانونية تُغين َمنا تقررت ملصلحته عن إثبات وجود املانع األديب، ومن  
ــمن   ـصــــــــــوص عليها ضـــــــــ يُريد إثبات عكس القرينة القانونية يقع عليه عبا اإلثبات، أّما الروابط األخرى غري املن

ــقيق الزوج، أو ابن عم مـُدهعي املـانع  حـاالت ا ملـانع األديب، فمن يـدهعي وجود مثـل هـذا املـانع، كـأنا يكون شــــــــــــ
األديب فيقع على هـذا األخري عـبء اإلثبـاتق ألنه هـذه العالقـة، أو هـذه الرابطـة مل ينص عليهـا القـانون ويعـدهـا 

لبينة على من ادهعى، أّما يف ابب القرائن القانونية  قرينة قانونية، وهنا تنطبق القاعدة القانونية اليت تقضـــــــــــي دنه ا
 فتنطبق القاعدة اليت تقضي دنه البيِّنة على َمنا يدهعي خالف الثابت فرضا .

 المبحث الثاني: المعيار الذاتي

ــلطة التقديرية للقاضــــــي، فالقانون قد َنصه على أنه قيام املانع   األديب بني  يقوم هذا املعيار على أســــــاس الســــ
ـصــــــــرف   ـصــــــــرف القانوين جُييز اإلثبات ابلشـــــــــهادة فيما لو كان هذا االلتزام أو هذا الت طريف االلتزام، أو طريف الت
يتوجب قانوان  إثباته ابلكتابة وترك أمر اعتبار وجود هذا املانع من عدمه بيد احملكمة، عكس املعيار املوضوعي، 

 ات َمنا يدهعي وجود املانع األديب، القرابة املنصوص عليها قانوان .الذي يعد املانع األديب قائما  مبجرد إثب
والســـــــؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو هل إنه ســـــــلطة احملكمة التقديرية ال ُمعقَِّب عليها من حمكمة التمييزل 

ــلطة ال ص املطلب األول للكالم عن الســ ــِّ ـصـ ــُنَخ ــنجيب عليه من خالل املطلبني اآلتيني، إذا ســ تقديرية هذا ما ســ
 للقاضي، وسنبحث يف املطلب الثاين مدى رقابة حمكمة التمييز على هذه السلطة.

 المطلب األول: السلطة التقديرية للقاضي

ت املادة ) ـصــــــه ـصــــــري والعراقي، فقد َن ( من القانون 1348أخذ ابملعيار الذايت ُكلم من القانون الفرنســـــــي وامل
صــاب القانوين  املدين الفرنســي على جواز االثبات ابلشــهاد صــرف القانوين تزيد على الن ة حىت لو كانت قيمة الت

ـصــــــــاهرة ألغراس  إذا وجدت اســـــــــتحالة معنوية يف أخذ الســـــــــند من الطرف اآلخر فهو مل حيدد درجة قرابة أو م
 تطبيق املانع األديب، بل جاء النص مطلقا .

ت الفقرة )أ( من املادة ) ــه ـصـــ ـصـــــري رق63كما َن ــنة 25م )( من قانون االثبات امل املعدل على  1968( لســــ
ـصـــول على  جواز اإلثبات بشــــهادة الشــــهود فيما كان جيب اثباته بدليل كتايب إذا ُوِجَد مانعو أديب حيول دون احل

 ( من قانون االثبات العراقي.18دليل كتايب، وهذا ما َنصه عليه البند "اثنيا " من املادة )
، فإنه املشـــرع مل حُيدد املانع األديب على أســـاس درجة القرابة، بل  ووفق هذه القوانني اليت أخذت  ذا املعيار

ترك أمر تقدير وجود هذا املانع إىل الســـــــــلطة التقديرية حملكمة املوضـــــــــوع من خالل الظروف احمليطة اباللتزام أو 
ـصـــــرف القانوين، ويقع على عاتق ُمّدعي وجود املانع األديب اثبات ذلك، بعكس ما هو عليه احلال   ــبة  الت ابلنســــ
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ــرع مبوجبه قرينة جبانب ُمدهعي املانع األديب، وال حيتاج هذا ألكثر من   ــأ املشـــــــ ــوعي الذي أنشـــــــ إىل املعيار املوضـــــــ
 إثبات صلة القرابة اليت يتطلبها املشرع.

ومن اجلدير ابلذكر إّن القاضــي هنا ال يســتطيع من تلقاء نفســه أن يُقّرَر وجود املانع األديب، حىت لو َعرف 
ــة  للنقض، ما مل يتمســــك بذلك صــــاحب وجود ر  ُمه عرضــ ابطة قرابة قريبة جدا  بني طريف الدعوى وإاّل كان ُحكا

 .(16) -كقاعدة عامة-الشأنق ألنه وسائل االثبات هي ملك اخلصوم وليست من النظام العام
ُك القاضـي ُحرًّا يف تقدير كل حالة على  ومييل القضـاء إىل التوسـع يف املوانع األدبية وفق هذا املعيار الذي َيرتا

 .(18)، دومنا اعتبار لدرجة القرابة لوحدها، فاملانع األديب نســيب يرجع إىل الظروف اليت مَته فيها التعاقد  (17)حده 
ــي وذهب القضــــــاء الفرنســــــي إىل القول دّن تقد ــتحالة املعنوية )املانع األديب( مرتوك لتقدير قاضــــ ير وجود االســــ

 .(19)املوضوع بصورة مطلقة 
ـصـــــول على دليل كتايب أو غري  ـصـــــرية دّن مســــــالة كون القرابة املدعاة مانعة من احل وقررت حمكمة النقض امل

 .(20)ذلكمانعة هي من مسائل الواقع اليت متلك حمكمة املوضوع السلطة التقديرية يف 
كما قضت حمكمة التمييز العراقية دنه تقدير وجود املانع األديب من احلصول على دليل كتايب ابحلق املتنازع  
فيه يُعّد من املســـائل اليت متلك حمكمة املوضـــوع ســـلطة تقديرية واســـعة فيها، فالروابط العائلية بني األشـــقاء تُعد 

صــــــــــــــول   على دليل كتايب، وجُتيز االثبات ابلشــــــــــــــهادة فيما كان جيب إثباته  من املوانع األدبية اليت حتول دون احل
ــية إلثبات ما جيب  .(21)ابلبيّنة التحريرية  ـصــ ــخ ــحُّ معه الركون إىل البّينة الشـــ ـصــ وإنه قيام اخلطبة يُعده مانعا  أدبيا  ي
كان االلتزام بني اإلبن وأّمِه كما جيوز االثبات ابلشـــــــــهادة فيما كان جيب إثباته ابلكتابة إذا    .(22)إثباته ابلكتابة  

(23). 
ــول على دليل   ـصــــ ــي التحّري عن وجود مانع أديب مينع املتعاقد من احل ــدد هذا املعيار فإنه على القاضـــــ ـصــــ وب
كـتايب، وعلـيه أنا أيخـذ بنظر االعتـبار درجـة القراـبة من حـيث قر ـا وبعـدهـا عن املتعـاـقدين، كمـا علـيه أنا يتحّرى  

املتعــاقــد من أخــذ دليــل كتــايب، وأنا يتلهمس أثر الظروف احمليطــة ابلتعــاقــد يف نفس عن أيــة ظروف أخرى متنع  
ـصـــــل على دليل كتايب  ا كان يســــــتحيل معه أدبيا  على املتعاقد أنا يســــــتح املتعاقد إلمكان القول دنّه قد بـََلَغ حد 

وابط ملا يُعد مانعا  أدبيا .  ، فال ميكن وضـــــع ضـــــ (24)ِسهن تعاقد معه. وإنه هذا األثر خيتلف من شـــــخٍص إىل آخر 
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 28:  العدد

 
وإنه تـقدير وجود هـذا امـلانع من عـدـمه خيتلف من ـقاٍس إىل آخر ومن حـاـلٍة إىل ُأخرى، فعالـقة معيـنة بني طرفني 
متعاقدين قد تكون مانعا  أدبيا  يف حالة، وقد ال تكون كذلك يف حالٍة ُأخرى، تبعا  للظروف اليت مته فيها التعاقد 

ــرُب أغوار كـل حـاـلة حىت ومـدى األثر اـلذي   دثـه هـذه الظروف يف نفس املتعـاقـد، فـالقـاضــــــــــــــي هو اـلذي يســــــــــــ حتـُ
ـصــــول على كتابة   يســـــتطيع أن يُبنيِّ ما إذا كانت ظروفها جتعل من املســـــتحيل أدبيا  على ُمّدعي املانع األديب احل

(25). 
بَِّب ُحكمها  حيث تكون األســــــــــــباب اليت وعلى احملكمة عندما تقرر وجود املانع األديب من عدمه أنا ُتســــــــــــَ

ـصــت إليها عقال ، وإذا ركنت إىل العالقة اليت تربط املتعاقدين دون أنا تبحث  ســـاقتها تؤدي إىل النتيجة اليت َخُل
ه  ـصــــــور يتعنّي نقضـــــــُ ـصــــــول على دليل كتايب، كان حكمها قد شـــــــابه ق فيما إذا كانت هذه العالقة مانعا  من احل

(26). 
ـصـــــرية د ـصـــــول على الدليل الكتايب يف وقضــــــت حمكمة النقض امل نهه إذا كان تقدير قيام املانع األديب من احل

احلاالت اليت يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من األمور اليت يسـتقلُّ  ا قاضـي املوضـوع، إاّل أنهه يتعني عليه 
 .(27)نطقيا  يف حال رفضه لشمول احلالة املعروضة عليه ابملانع األديب أن ُيسّبب ذلك تسبيبا  م

ومىت  عت احملكمة شهود مّدعي املانع األديب بعد أتكدها من وجود مثل هذا املانع، فإنه عليها أنا تفسح 
ـصــــــــمه لدحض وجود مثل هذا املانع بكافة طرق االثبات  ـصــــــــم دحض وجوده (28)اجملال خل ، وإذا اســـــــــتطاع اخل

 ابة بني الطرفني قوية.فعلى احملكمة إهدار املانع االديب حىت لو كانت درجة القر 
ويســتطيع املدين إثبات عدم وجود املانع األديب من خالل إثبات وجود عداوة بينه وبني مّدعي وجود املانع  
األديب يف الفرتة اليت يّدعي فيها نشـوء االلتزام أو التصــرف القانوين، ومن مث فال ميكن القول بوجود املانع األديب 

 .(29)وميكن إثبات العداوة بكافة طرق االثبات ِبعدهها واقعة مادية إذا كانت تلك العداوة قائمة. 
والعداوة اليت يُهدر  ا املانع األديب، هي العداوة الســابقة على التصــرف القانوين، فالعربة يف الوقت الذي مّت 
ــلة وثيقة بينهما، مث نشـــــــأت بعد ذلك عداوة أو  فيه التعاقد، فلو أبرم شـــــــخص عقدا  مع آخر وكانت هناك صـــــ

 .(30)افرا  وقت نشوء االلتزام خصومة بينهما، فإنه هذا ال ينفي املانع األديب الذي كان متو 
كما أنه التعامل الســــــــــــابق بني الطرفني على أســــــــــــاس الكتابة مينع من االثبات ابلشــــــــــــهادة فيما جيب إثباته  
ابلكتابة عن تعامل الحق، فإذا كان األب وابنه، أو الشــقيق مع شــقيقه قد اعتادا على أنا جيري التعامل بينهما  

اج بوجود امـلانع األديب يف تـعاـمل الحق للتـعاـمل اجلـاري بينهمـا كـتاـبة ، ـفإذا تبنّي أّن ابلكـتاـبة ـفإنـهه ال جيوز االحتجـ 
صــــــــــــــول على  التعـامـل بني الطرفني كـان جيري ابلكـتاـبة، فال يعود هـناك جمـال للـتذرع ابمـلانع األديب لتربير عـدم احل

ــهادة ولو كان ا  .(31)بّينة خطّية   ــديد الدين ابلشـــــــــــ لطرفان ُأخوة ما دام الدين مثـُبـهت ا  كما أنهه ال جيوز اثبات تســـــــــــ
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ق ألنهه ال جيوز االثبات ابلشهادة  (33)، إذا ال جيوز اثبات تسديد الدين ببيِّنه شخصية اجتاه سند  (32)لسنٍد كتايب  
 .(34)فيما جياوز أو خيالف ما اشتمل عليه دليل كتايب 

 التقديرية للقاضيالمطلب الثاني: مدى رقابة محكمة التمييز على السلطة 

ـصـــاص حمكمة املوضــــوع، وال رقابة   يذهب الفقه إىل أنه أمر تقدير وجود املانع األديب من عدمه هو من اخت
ــوعي، وال ُمعقِّب  ــي، وتقديره موضـــــــــ عليها من قبل حمكمة التمييز )النقض(ق إذا إّن تقدير ذلك موكول للقاضـــــــــ

ق ألنه هذا التقدير هو من املســـــــائل الواقعية اليت ختتلف (35)على حكم حمكمة املوضـــــــوع من قبل احملكمة العليا  
ابختالف الظروف وعالقة املتعاقدين بعضـــهم ببعض، وأحواهلم األدبية، واالجتماعية والعرف اجلاري، وال ميكن 

 .(36)اعتبار هذه املسألة من املسائل القانونيةق ألنه القانون مل يُعّرف املانع األديب ومل يضع له ضوابط 
قد ذهب القضاء املقارن إىل هذه الرأي، إذا قضت حمكمة النقض الفرنسية دنه هناك سلطة مطلقة لقضاة  و 

 .(37)املوضوع يف تقدير املانع األديب، وهذا التقدير ال خيضع لرقابة حمكمة النقض 
صــــــــــــري إىل االجتاه ذاته عندما قضــــــــــــت حمكمة النقض دنه تقدير املانع األد يب من  كما ذهب القضــــــــــــاء امل

َتِقلُّ  ا حمكمة املوضــــوع من غري ُمعقِّب من قبل حمكمة  ــا ــائل اليت َتســ ـصـــول على الدليل الكتايب هو من املســ احل
كما قضـت أيضـا  دنه صـلة القرابة مهما كانت درجتها ال .(38)النقض مىت كان ذلك مبنيا  على أسـباٍب مقبولة 

ــنٍد كتايب، بل املرجع يف ذلك إىل ظروف احلال اليت تقدرها   ـصــول على سـ تعد يف ذاهتا مانعا  أدبيا  حيول دون احل
 .(39)حمكمة املوضوع مىت كانت ظروف احلال مستخلصة من أمور مؤدية إىل املانع األديب 

 ذات املنحى الســـــابق، إذا قضـــــت حمكمة التمييز دنهه ال مينع قيام املانع األديب وذهب القضـــــاء الســـــوري إىل
ـصــول على دليل كتايب، وإنه هذا من   بني طريف النزاع إذا كانت تربطهما عالقة محيمة، إذ إنه هذا حيول دون احل

 .(40)التمييز األمور الواقعية اليت تستقلُّ بتقديرها حمكمة املوضوع بال معقب عليها من حمكمة 
ــاة   ــتحالة املعنوية( مرتوك لتقدير قضـــــ ــا  إىل أنه قيام املانع األديب )االســـــ ــاء اللبناين فقد ذهب أيضـــــ أما القضـــــ

 .(41)املوضوع وخارج عن رقابة حمكمة التمييز 
رّاح العراقيون إىل مدى اعطاء احلرية حملكمة املوضـــــــوع لتقدير وجود املانع األديب من عدمه ، ومل يتطرق الشـــــــُ

بيد أنه هناك َمنا يذهب إىل أنه املشــــرع إذا كان قد منح حرية واســــعة إىل قاضــــي املوضــــوع الســــتخالص وجود 
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 28:  العدد

 
ــتثنـاء  من قـاعـدة وجوب اإلثبـات  املـانع األديب من عـدمـه فـإنه هـذا جيـب أنا ال يُتســـــــــــــــاهـل فيـهق ألنه ذلـك اســــــــــــ

 .(42)ابلكتابة، واالستثناء ال جيوز التوسع فيه 
راقي فإنه حملكمة التمييز الســلطة التقديرية على احلكم الصــادر من حمكمة املوضــوع خبصــوص أما القضــاء الع

( من قـانون املرافعـات املـدنيـة جُتيز حملكمـة 203( من املـادة )5وجود املـانع األديب من عـدمـهق ألنه نّص البنـد )
ــوع إذا أخطأ هذا احلكم يف فهم ا ــادر من حمكمة املوضـــــــــ ـصــــــــ لواقع، وهذا ما نالحظه من  التمييز نقض احلكم ال

صــادرة من حمكمة التمييز، ففي قضــية كان الزوج قد اّدعى دنهه وضــع لدى زوجته أمانة عبارة   خالل القرارات ال
ــية   ـصــــ عن مبلغ من النقود وأنكرت الزوجة ذلك فقضـــــــت حمكمة التمييز جبواز إثبات هذه الواقعة ابلبينة الشـــــــخ

ــتنادا  ألحكام البند "اثنيا " من ا ( من قانون اإلثبات لوجود املانع األديب، إذ حيقُّ له يف هذه احلالة  18ملادة )اســـــ
 .(43)إثبات دعواه ابلبّينة الشخصية وإنا جتاوز املبلغ النصاب القانوين لإلثبات ابلشهادة 

كما قضـــــــــــــت حمكمة التمييز االحتادية يف قراٍر هلا كانت قد نقضـــــــــــــت مبوجبه قرار حمكمة اســـــــــــــتئناف اببل  
ـصـــــــول على دليل كتايب يتحقق بني  االحتا ـصـــــــفتها األصــــــــلية جاء فيه دّن املانع األديب الذي حيول دون احل دية ب

 .(44)الزوجني، سواءو أكان ذلك أثناء فرتة اخلطوبة، أم بعد قيام الزوجية بينهما
ــرف   ة والمبل  وطبيعـة التصـ درجـة القراـب ار المحـدد ـل ث: المعـي اـل المبحـث الـث

 قترح()المعيار الُمالقانوني 

ــتثـناء ،   ـــباطـا ، وذـلك لكون امـلانع األديب ـقد جـاء اســــــــــــ يرأتي الـباحـث وجوب حتـدـيد معـيار أكثر دـقة  وانضــــــــــــ
ـصــاب  ـصــاٍب معني جلواز اإلثبات ابلشـــهادة، وما زاد على هذا الن وخالفا  للقاعدة العامة اليت تقضـــي بتحديد ن

 يتعني إثباته ابلكتابة.
  -كما ســنرى -األول هو حتديد درجة القرابة وفق منظور آخر  وهذا املعيار يعتمد على أســاســني، األســاس

ـصـــــــرف   ـصـــــــيل الذي ســــــــنورده يف املطلب األول، واألســــــــاس الثاين هو حتديد طبيعة الت مع حتديد املبلغ وفق التف
 القانوين املشمول ابملانع األديب وفق ما سنوضحه يف املطلب الثاين.

 القرابة ومقدار المبلغالمطلب األول: األساس الُمَحدِّد لدرجة 

ـــبة إىل القراـبة  لقـد وجـدان أنه املـانع األديب يعمـل عملـه يف القوانني حمـل املقـارـنة لغـاـية اـلدرجـة الـثالـثة، ابلنســــــــــــ
النسـبية، كما هو احلال يف القانون السـوري الذي أخذ ابملعيار املوضـوعي يف حني أنه القانون الفرنسـي، وكذلك 

ــري،   ـصـــــ ــُع  القانون امل ومثلهما القانون العراقي مل حيددوا درجة القرابةق ألهنم أخذوا ابملعيار الذايت الذي هو أوســــــ
 نطاقا  من املعيار املوضوعي.

ألغراس تطبيق هـذا امـلانع    -ولـقد وجـدان أنه إطالق امـلانع األديب دومنـا حتـدـيد دقيق، أو حتـدـيد درجـة القراـبة  
ا هو شرخو كبري جدا  يف قاعدة وجوب استحصال الدليل الكتايب ملا زاد على لغاية الدرجة الثالثة أو الرابعة إمن -

 
 . 157ص ،مصدر سابق  ،حممد علي الصوري -42
 .82ص ،1987 ، العدد الرابع ،جمموعة األحكام العدلية ،8/12/1987يف  88 -87منقول /  / مدنية541رقم القرار  -43
  ، اعداد حيدر عودة كاظم  ،جمموعة األحكام القضائية   ،14/12/2017يف    2017/ هيأة استئنافية منقول/  1759رقم القرار    -44

 .106ص ، 2018 ،دار الوارث للطباعة والنشر ،2018 ،العدد الثاين
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حتديد درجة القرابة لغاية الدرجة الثانية   -وفق هذا األسـاس   -النـصاب القانوين لإلثبات ابلشـهادة، لذا نرأتي  
ن جهة، وبني اإلبن أو ابلنســــبة للقرابة النســــبية، وذلك لقوة أواصــــر العالقة احلميمة اليت تربط بني األب واألم م

البنـت من جهـة ُأخرى، كمـا أنه عالقـة األخوة هي اأُلخرى متنع من املطـالبـة ابـلدليـل الكتـايب، لوجود حرٍج كبرٍي 
ســــــــواءو من انحية   -واســــــــتحالة تكاد تكون مطلقة يف أكثر األحيان، كما أنه عالقة الشــــــــخص جبده أو جدتِه  

ــيا  حيول دون مطالبة أيٍّ من الطرفني بدليل اثبات هي األخرى تكو  -األب أم من انحية األم   ـصــ ــخ ــببا  شـــ ن ســـ
 كتايب.

يف إطـار عالقـة األصــــــــــــــول والفروع لغـايـة الـدرجـة   -وفق رأينـا-لـذا فـإنه املـانع األديب جيـب أنا يعمـل عملـه  
ـصـــــر (45)الثانية، ويف إطار عالقة األخوة ابلنســــــبة لقرابة احلواشــــــي  ف القانوين  ، واعتبار هذه الرابطة بني طريف الت

ـصــلة الوثيقة  ــيطة اليت تنهض جبانب ُمّدعي املانع األديب، دون احلاجة إىل إثبات ال هي من القرائن القانونية البسـ
بينهمـا من جـانبـِه، بيـد أنـهه جيوز للطرف اآلخر أنا يـدحض هـذه القرينـة القـانونيـة بكـافـة طرق اإلثبـات مبـا فيهـا  

على اتريخ التصــرف القانوين متنع من إجراء هذا التصــرف، أو لوجود الشــهادة، كأّن يّدعي وجود عداوة ســابقة  
 تعامل سابق بينهما ددلة كتابية.

ــلطـة   ــبيـة فال مـانع من إثبـات وجود املـانع األديب وفق الســــــــــــ أمـا خـارج نطـاق هـذه اـلدرجـة من القراـبة النســــــــــــ
ع األديب إذا حتقهق خارج نطاق الدرجة اليت التقديرية للمحكمة شريطة حتديد املبلغ مبقدار حُمَدهد، ونعتقد أنه املان

حدهدانها آنفا  فيجب أنا ال يعمل عمله إاّل مبا ال يزيد على مخســـــــــــــمائة ألف دينار مع األخذ بنظر االعتبار ما 
ــهادة   ــتثناء خطري، وال ميكن لنا قبول االثبات ابلشـــــــــــ ســـــــــــــريد ذكره يف املطلب الثاينق ألنه املانع األديب هو اســـــــــــ

ـصـــوص مبالغ ــّيما إنه الشــــهادة يف الوقت احلاضــــر قد أخذت التشــــريعات تنظر إليها نظرة ريبة    خب كبرية جدا ، ســ
صــــــحيحو إنه العامل النفســــــي هو عامل ضــــــاغط على املتعاقدين يف حال وجود   .(46)وشــــــك بعد فســــــاد الذمم 

ـصــــــــــريٍة من أمرهم يف عالقة قرىب وثيقة، إاّل أنه اعتماد املشـــــــــــرع على األســـــــــــاس الذي قلنا به جيعل الناس عل ى ب
ــري الناس خبطورة ما  ـصـــ ــدقاء، إذ إّن القانون ال بُده أنا أيخذ بزمام املبادرة وتب التعاقد، حىت لو كانوا أقرابء أو أصــــ

 يقدمون عليه وحثهم على التعامل ابلسندات، سواءو أكانت سندات ر ية أم سندات عادية.
ذا أراد رعاية العامل النفســي والذايت للمتعاقدين، لوجود حرج وهناك نقطة يف غاية األمهية وهي إنه املشــرع إ

كبري من مطالبة أحدمها لآلخر بدليٍل كتايب لوجود صــلة قُرىب أو صــداقة، وإنه طلبه للدليل جيعل الطرف اآلخر 
ـصــــل ابحلال إىل ما  هو ينظر إليه نظرة ازدراء أو عتاب، فإنه عدم طلبه هلذا الدليل وحدوث نزاع مســـــتقبلي ســـــي

 أشد وأقسى يف حال لو طلب منه الدليل.
ــببـية، وهي رابطـة الزوج بزوجـه، أو رابطـة الزوج دحـد أبوي الزوج اآلخر، فهي رابطـة قوـية   وأمّـا الرابطـة الســــــــــــ
محيمة ويتعني النص عليها ابعتبارها مانعا  أدبيا ، وتُعامل قانوان ، كرابطة األصــول والفروع ابلنســبة للقرابة املباشــرة  

 
"يراعى يف حساب درجة القرابة املباشرة اعتبار كل فرع درجة عند   ( من القانون املدين العراقي دنه39( من املادة )2تنص الفقرة )   -45

 منه إىل الفرع اآلخر وكل فرع الصعود لألصل. وعند حساب درجة قرابة احلواشي تعد الدرجات صعودا  من الفرع لألصل املشرتك مث نزوال  
 يعترب درجة دون أنا حُيسب األصل املشرتك".

بيد أنه   ،وذلك لسرعة التداول يف البيئة التجارية  ،كانت املسائل التجارية جيوز اثباهتا ابلشهادة مهما بلغت قيمة التصرف القانوين  -46
 من القانون".  11قد جاء موحدا  للقضااي املدنية والتجارية يف مسائل االثبات "ينظر املادة  1979لسنة  107قانون االثبات رقم 
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ــكِّ  ــببية تتعدى الدرجة اأُلوىل وُتشــــــ ــيطة قابلة إلثبات العكس. وكل عالقة أو رابطة ســــــ ، (47)ل قرينة قانونية بســــــ

ــول على دليل كتايب، فإنه عليه اثبات ذلك وال  ـصــــــــ ــم وجود املانع األديب الذي منعه من احل ـصــــــــ ويّدعى فيها اخل
ـصــلحته عن أي  ميكن افرتاس القرينة القانونية يف هذه احلالق ألّن القرينة القان ونية هي وســـيلة تغين من تقررت مل

 .(48)دليل من أدلة االثبات 
وال بُده من التذكري دّن احملكمة ال أتخذ  ذه القرينة واعتبار العالقة القائمة بني طريف الدعوى تشــكل مانعا   

ـصــم من اثبات خالف هذه القري نة ابلطرق القانونية كافة،  أدبيا  يف إطار القرائن القانونية ما مل تفســـح اجملال للخ
، (49)فإنا مل يسـتطع إثبات خالف ذلك ففي هذه احلالة ال يكون للمحكمة من حميد من األخذ ابملانع األديب 

وليس هلــا حق تقــدير مطــابقتهــا للواقع من عــدمــهق ألنه القرينــة القــانونيــة تقوم على الغــالــب الراجح، وإنه هــذا  
 األصــــــول والفروع لغاية الدرجة الثانية أو بني األخوة، أو بني الزوج وزوجه، أو الغالب هو قيام املانع األديب بني

بني أحدمها وأبوي الزوج اآلخر، وميكن دحض هذه القرينة القانونية إبقرار من تقررت القرينة القانونية ملصلحته،  
ــها ــائية  أو بنكولِه عن اليمني، وكذلك ابلكتابة، أو مببدأ الثبوت ابلكتابة معززة ابلشــــــــ دة أو حىت ابلقرائن القضــــــــ

(50). 
 المطلب الثاني: األساس الُمَحدِّد لطبيعة التصرف القانوني

لكي  َِّد من عمل املانع األديب إىل أضيق نطاق، نظرا  الستثنائيته وخطورته يف الواقع العملي، وعدم الركون 
عمـل املـانع األديب يف إطـار عقود القرس   إىل االجتهـاد القضـــــــــــــــائي يف هـذا اجملـال فـإنهـنا نرأتي أنا يتحـدد نطـاق

والوديعة والعارية، وال منيل إىل إطالق عمل املانع األديب يف التصرفات القانونية كافة، أو يف االلتزامات التعاقدية  
 ككل. كما ذهبت إىل ذلك القوانني حمل املقارنة، وكذلك احلال ابلنسبة لقانون االثبات العراقي.

عد التـصرفات القانونية من مشوهلا ابملانع األديب عدا ما تقدم ذكره، كالبيع واالجيار والرهن  وبذلك فإنهنا نسـتب
ــول والفروع،  ـصــرف القانوين قد جرى بني الزوج وزوجه، أو بني األصـ ـصــرف قانوين آخر، حىت لو كان الت وأي ت

لشــــــــفوي اجلاري بني من تقدم ذكرهم أو بني األخوة، فالبُده من كتابة هذا العقد، إذا ال جيوز إثبات عقد البيع ا
عن طريق الشــهادة، وذلك خلطورة واســتثنائية املانع األديب، والذي ال جيوز التوســع يف مثل هذا االســتثناءق وألنه 

 قبول مثل هذا االستثناء من دون حتديد إطاره بوضوح قد يؤثِّر على حقوق الغري.
نعا  عندما مل جُيز  طلب متليك العقار الذي بِيَع شـفواي  خارج دائرة التسـجيل  ولقد أحسـن القضـاء العراقي صـُ

العقاري يف حال ما إذا تذرع املشـرتي بوجود مانع أديب من اسـتحصـال سـند عادي أو ر ي، ألنه طلب متليك 
أو العقار الذي بِيَع خارج الدائرة املذكورة يُعد اســتثناء  من األصــل العام، واالســتثناء ال ميكن التوســع يف تفســريه  

ــية، ألنه هذا الطريق هو اآلخر  ـصـــــ ـصـــــــرف ابلبينة الشــــــــخ القياس عليه، ومن مُثه ال جيوز اثبات وقوع مثل هذا الت

 
اقارب أحد الزوجني يُعتربون من نفس القرابة والدرجة ابلنسبة للزوج )( من القانون املدين دنه  39( من املادة )3تنص الفقرة )  -47
 .اآلخر(
 .225ص ،2006  ،بغداد ،املكتبة القانونية ، الطبعة الثانية ،شرح قانون االثبات ،د. عصمت عبد اجمليد بكر -48
دار اجلليل   ،القاهرة   ،أصول االثبات واجراءاته يف املواد املدنية من القانون املصري مقاران  بتقنينات البالد العربية  ،د. سليمان مرقس  -49
 .122ص ، 287بند  ، 1986 ،اجلزء الثاين ،للطباعة
 .225ص ،مصدر سابق ،د. عصمت عبد اجمليد بكر -50
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 .(51)استثناء  من األصل يف اإلثبات 
ــا  دنه موضـــــوع املانع األديب ورد  ــفتها التمييزية قد قضـــــت أيضـــ ـصــ ــتئناف صـــــالح الدين ب وكانت حمكمة اســـ
اســتثناء  على القاعدة العامة وال جيوز التوســع فيه، إذا إنه املدعي هو إبن ُأخت املدعى عليه الذي طلب املدعي 

ـــنة  1198ل املرقم )فيهـا متليكـه العقـار وفقـا  ألحكـام قرار جملس قـيادة الثورة املنحـ  املعـدل ابلقرار   1977( لســــــــــــ
صـــــــــــــاب القانوين ال جيوز اثباته ابلبينة  1983( لســـــــــــــنة  1426) صـــــــــــــرف القانوين الذي تزيد قيمته عن الن ، فالت

 .(52)الشخصية يف مثل هذه احلالة 
ـصـــــرفات القانونية اليت تســــــتوجب شــــــكلية معينة ال تنعقد ما مل تســــــتوِف الشــــــ  كلية ومن انفلة القول، إنه الت

املطلوبة قانوان ، كالرهن التأميين، وبيع العقار، وبيع الســــــــــــيارة، واملكائن الواجب تســــــــــــجيلها لدى دائرة الكاتب 
 العدل.

واجلدير ابإلشــــــــــــارة إىل أنهه إذا حتقق للمحكمة وجود املانع األديب ســــــــــــواءو عن طريق القرينة القانونية أم عن  
ســـتماع إىل شـــهادة الشـــهود إلثبات الدين، وابعتقادان أنهه ال جيوز طريق القرائن القضـــائية وجب هلا عند ذاك اال

الركون إىل شـــهادة شـــاهد واحد مع ميني متممة إلثبات املانع األديب، ألنه هذا املانع جاء اســـتثناء  على القاعدة 
َتمِّمة بعد االســــــــــتم

ُ
اع إىل شــــــــــهادة  العامة، ومن مث جيب اثبات الدين عن طريق الشــــــــــهود، وإنه توجيه اليمني امل

ـصــــــــــبح األمر فيه كثريا  من الظنِّ الذي بوجوده ال ميكن للمحكمة أنا حتكم مبوجبه، وعلى  شـــــــــــاهد واحد ســـــــــــي
احملكمة أنا تدخل يف تفاصــيل القرس أو الوديعة أو العارية، وتســأل الشــهود عن أَدقِّ التفاصــيل، كي ال يكون 

 احلكم قريبا  على الظن منه إىل اليقني.
ـصـــاب القانوين لالســــتماع للشــــهادة وجعله مخســــني ألف دينار  وهنا البُده  أنا ننوه إىل وجوب رفع ســــقف الن

بدال  من مخسـة آالف دينار. وال يعتقد البعض دنه رأينا هذا يُعد تناقضـا  من قولنا السـابق دنه دور الشـهادة قد 
لســــهولة إثبات ما جيري يف الســــوق ِمنا  تضــــاءل لفســــاد الذمم، بيد أنه ما نقوله هنا هو انبعو من ااتحة الفرصــــة 

تعامٍل ابلنقد وخصــوصــا  بني الطبيب مع مريضــه واخلادم مع خمدومه وأيِّ تعامٍل آخر على هذه الشــاكلة، مث إنه 
ـصــــاب االثبات ابلشـــــهادة حلد مخســـــة   القوة الشـــــرائية للدينار العراقي قد أصـــــبحت ضـــــئيلة وال يُعقل أنا يبقى ن

من املعقول أنا ُتشـــرتى ذمم الشـــهود من أجل هذا املبلغ الضـــئيل الذي ارأتيناه وهو   آالف دينار، كما أنه ليس
 مخسون ألف دينار.

ــرا   18ـلذا ـفإنهـنا نقرتح يف هنـاـية هـذا املبحـث تعـدـيل البـند اثنـيا  من املـادة ) ( من ـقانون اإلثـبات وجعـله ـقاصــــــــــــ
ـصــــرا  على األصـــــول  ( و 18على املانع املادي، واســـــتحداث بند اثلث ُيضـــــاف إىل املادة ) جعل املانع األديب مقت

ــرا  على األخوة فحســــب، كما أن  ـصـ ــبة لقرابة احلواشــــي جعل هذا املانع مقت والفروع لغاية الدرجة الثانية، وابلنســ
الرابطــة الزوجيــة وعالقــة أحــد الزوجني بوالــدي الزوج اآلخر جتعلنــا نقول بوجود املــانع االديب، ومــا عــدا ذلــك ال 

ــمـائـة ألف دينـار، وحـدهدان ســــــــــــــراين املـانع األديب يف كـل يفعـل هـذا املـانع   فعلـه وال يـَُرتّـُِب أثره إاّل حـدود مخســــــــــــ

 
 ، جملة التشريع والقضاء العراقية   ،30/9/2013يف    2013/ حقوقية /  265  ،قرار حمكمة استئناف اببل االحتادية بصفتها التمييزية  -51

 .227ص ،جملة فصلية ،2014 ،العدد االول ،السنة السادسة
 ،2013  ،العدد الثالث  ،السنة اخلامسة  ،جملة التشريع والقضاء العراقية  ،30/7/2012يف    2012/ حقوقية /  105رقم القرار    -52
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 28:  العدد

 
 احلاالت على عقود القروس والوديعة واإلعارة دون غريها من التصرفات بغض النظر عن درجة القرابة.

 الخاتمة

دراســــــة مقارنة" فإنهنا قد  -االثبات املدين بــــــــــــــــــــ"املعيار األمثل للمانع األديب يف بعد أنا أهنينا حثنا املوســــــوم  
 نوجزها ابآليت: توصلنا إىل نتائج عدة ومقرتحات عديدة،

 أواًل: النتائج: 

 إنه أهم النتائج اليت توصلنا إليها هي ما أييت:
لقد أخذتا بعض القوانني حمل املقارنة ابملعيار املوضــــوعي، والذي مبوجبه ينهض املانع األديب على أســــاس   .1

 ة القرابة، وقد أخذ  ذا املعيار قانون البيِّنات السوري.درج 
ــري إىل األخذ ابملعيار   .2 ـصــــــ ــي والقانون امل وقد اجتهت بعض القوانني اأُلخرى حمل املقارنة، كالقانون الفرنســـــــ

الذايت لتحديد املانع األديب ومبوجبه يتحقق هذا املانع من خالل السلطة التقديرية للقاضي والذي عليه أنا 
ـصـــرف القانوين ومدى العالقة احلميمة بني طريف االلتزام أو  يـَتَـَلمهس الظروف احمليطة اباللتزام العقدي أو الت

 هذا التصرف.
ابملعيار الذايت، بعد أنا هجَر املعيار املوضـــــــوعي    1979لســـــــنة    107لقد أخذ قانون اإلثبات العراقي رقم   .3

ان املشــــــــــــــرع يـعا  قواعـد اإلثـبات يف هـذا الـقانون واليت أُلغـيت  اـلذي كـان ـقد تـَبَـنـهاه الـقانون امـلدين، عـندـما كـ 
 بنفاذ قانون اإلثبات أعاله.

ــاســــني،   .4 ــتقرارا  معتمدا  على معيار يعتمد أســ ل الباحث إىل حتديد معيار أكثر وضــــوحا  واكثر اســ ولقد توصــــه
رجـة القرابـة يف أوهلمـا درجـة القرابـة، وعوجلـت بشــــــــــــــكـل خيتلف عمـا جـاء ابلقوانني اليت اعتمـدت معيـار د

ـصــــار املانع األديب على عقود القرس  ـصــــرف القانوين، إذا مَته اق حتديد املانع األديب واثنيهما حتديد طبيعة الت
 والوديعة والعارية دون غريها من التصرفات القانونية.

من مخسـة   كما توصـهلنا إىل ضـرورة رفع النصـاب القانوين لإلثبات ابلشـهادة وجعله مخسـني ألف دينار بدال   .5
 آالف دينار لألسباب اليت ذكرانها يف منت البحث.

 ثانيا: المقترحات

 أما عن أهم املقرتحات اليت اقرتحناها هنا هي ما أييت:
 ( من قانون االثبات العراقي لُيقرأ على الوجه اآليت:18تعديل البند "اثنيا" من املادة ) .1

 دليل كتايب""اثنيا : إذا ُوجد مانعو مادي حال دون احلصول على 
 .(53)" أعاله وتكون على الشكل اآليت: 18استحداث بند "اثلث" يف املادة " .2

 "اثلثا : إذا ُوِجَد مانعو أديب حال دون احلصول على دليل كتايب. ويتحقق املانع األديب يف احلاالت اآلتية:
ـصـــرف بني اأُلصــــول والفروع لغاية الدرجة الثانية، أو بني احلواشــــي لغاية الدرجة الثانية، أو   .أ إذا كان الت

 
ومن حيث استخدام الرتتيب   ،استخدمنا هنا عالمات الرتقيم اتِّساقا  مع ما جاء بقانون االثبات من حيث تقسيم البنود إىل حروف  -53

 األجبدي للحروف.
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 ما بني الزوجني أو ما بني أحد الزوجني وأبوي الزوج اآلخر".
ـصــــرف القانوين ابلشـــــهادة   .ب إذا حتقق مانع أديب بني طرفني عدا َمنا ذكروا ابلفقرة )أ( فال جيوز اثبات الت

 نت قيمته تزيد على مخسمائة ألف دينار.إذا كا
تســـــري أحكام املانع األديب فقط على عقود القرس والوديعة والعارية، وال يتعدى أثره على غري ذلك   .ج

 من التصرفات القانونية.
( 79( و)78( و)77تُقرأ عبارة )مخســــني ألف دينار( بدال  من )مخســــة آالف دينار( أينما وردت ابملواد ) .3

 ون.من هذا القان
 المصادر

 أواًل: الكتب

إبراهيم املشاهدي، املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التمييز، قسم القانون املدين، منشورات مركز البحوث  .1
 .1988القانونية، بغداد، 

 .1974أمحد نشأت، رسالة االثبات، اجلزء الثاين، القاهرة،  .2
 -احملاكمات املدنية واجلزائية بني النص واالجتهاد والفقه الياس أبو عيد، نظرية االثبات يف قانون أصــــــــول   .3

 .2005دراسة مقارنة، اجلزء األول، منشورات زين احلقوقية، 
 .1951حسني املؤمن، رسالة اإلثبات، اجلزء الثاين، الشهادة، القاهرة،  .4
ــر،   ، دار الوارث للطـباعـة2018حـيدر عودة كـاظم، جمموعـة األحكـام القضــــــــــــــائـية، العـدد الـثاين،   .5 والنشــــــــــــ

2018. 
ة وإطالقهـــا، معهـــد البحوث  .6 ــليمـــان مرقس، يف طرق اإلثبـــات، اجلزء الرابع، قواعـــد تقييـــد األدلـــّ د. ســــــــــــ

 .1974والدراسات العربية، 
ـصـــــري مقاران  بتقنينات البالد  .7 د. ســــــليمان مرقس، ُأصــــــول اإلثبات واجراءاته يف املواد املدنية من القانون امل

 .1986للطباعة، اجلزء الثاين،  العربية، القاهرة، دار اجلليل
آاثر    -د. عبد الزراق أمحد السـنهوري، الوسـيط يف شـرح القانون املدين، نظرية االلتزام بوجٍه عام، األثبات  .8

 االلتزام، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، بال سنة طبع.
د الواردة على العمل، املقاولة،  د. عبد الرزاق أمحد الســــــــــنهوري، الوســــــــــيط يف شــــــــــرح القانون املدين، القيو  .9

 .1964الوكالة والوديعة واحلراسة، دار إحياء الرتاث العريب، 
ــوعة التعليق على قانون االثبات، اجلزء الثاين، املركز القومي  .10 عز الدين الديناصــــــــــوري، حامد عكاز، موســــــــ

 .2014-2013لإلصدارات القانونية، القاهرة، 
 .2006ن االثبات، الطبعة الثانية، املكتبة القانونية، بغداد، د. عصمت عبد اجمليد بكر، شرح قانو  .11
د. حممد صـربي السـعدي، الواضح يف شرح القانون املدين، اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، دار اهلدى،  .12

 .2009عني مليلة، اجلزائر، 
ــفيق، بغــداد،   .13 صــــــــــــــوري، التعليق املقــارن على مواد قــانون االثبــات، اجلزء األول، مطبعــة شــــــــــــ حممــد علي ال



  

196 

 28:  العدد

 
1983. 

 ثانيًا: البحوث 

علي رئيف الديوب، املانع األديب من االثبات ابلكتابة، حث منشور يف جملة جامعة البعث السورية، اجمللد   .1
 .2016،  31، العدد 38

 ثالثا: الدوريات

 كام العدلية العراقية.جمموعة االح  .1
 جملة التشريع والقضاء العراقية. .2

 رابعًا: القوانين العراقية

 املعدل. 1951( لسنة 40القانون املدين العراقي رقم ) .1
 املعدل.1979( لسنة 107قانون اإلثبات العراقي رقم ) .2

 خامسًا: القوانين االجنبية

 املعدل.  1804القانون املدين الفرنسي لعام  .1
 املعدل. 1947لسنة  359نات السوري رقم قانون البيه  .2
 املعدل. 1968لسنة  259قانون اإلثبات املصري رقم  .3

 املعدل. 1983لسنة  90قانون ُأصول احملاكمات املدنية اللبناين رقم  .4



197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )دراسة فقهية( السادة الهاشميين في الخمس بين الحق والمصرف سهُم

The Share of the Hashemite in the fifth between the Right 
and Bank (A Study from the Standpoint of Islamic 

jurisprudence) 
 (1)م.م سرمد فاضل علي الصفار 

Assist. Lect. Sarmed Fadhil Ali AL-Safar 

 الخالصة

ا  (ان هذا البحث جاء لبيان ســــــــــهم الســــــــــادة اهلامشيني املذكور يف آية اخلمس وهي قوله تعاىل   َواعاَلُموا أمنه
ُتما ِمنا َشيا   .)ٍء فََأنه هلِل مُخَُسُه َولِلرهُسوِل َوِلِذي الاُقراىب َوالاَيتامى َوالاَمساِكنِي َواباِن السهِبيلِ َغِنما
ــبيل(فهل ان   ــاكني، وابن السـ ــهم )اليتامى، واملسـ ـصــرف يعطى لالمام    سـ هو ملك هلم الخيرج عنهم ام هو م

 ل-7-املعصوم 
 اقوال يف املسألة لدى الفقهاء )رضوان هللا تعاىل عليهم(. ةان هنالك ثالث البحث جدقد و 

وهو القول مبلكية االصناف الثالثة )اليتامى واملساكني وابن  -- راي املشهور من االصحاب االول: وهو
الســـــبيل(، وهذه امللكية عرضـــــية فيما بينها، وتقع يف عرس االســـــهم الثالثة االوىل ســـــهم هللا، وســـــهم الرســـــول،  
وسـهم ذي القرىب، مبع  ان كل صـنف من االصـناف الثالثة ميلك سـدس اخلمس، بعد تنصـيفه اىل سـهم االمام 

-ه( يف املبسـوط، وتلميذه ايب الصـالح احلليب460)ت -;-السـادة، وسن ذهب اليه الشـيخ وسـهم   -7-
 ه(، وصاحب احلدائق، ومستند الشيعة...وغريهم.447)ت  -;

ـــناف الثالثة، واجلامع بينها هو اهلامشي احملتاج، فتكون  الـثاين: وهو القول مبلكـية العنوان اجلامع هلذه االصــــــــــــ
صـــــــــــــــار  ـــناف الثالـثة م ــيخ 1231)ت  ; ف هلـذا العنوان، وقـد ذهـب الـيه احملقق القميهـذه االصــــــــــــ ه( والشــــــــــــ

 
 .--جامعة اهل البيت اإلسالمية/ كلية العلوم   -1
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صـــــــــــــاري ه(، وتبعه جمموعة من طلبته كالســـــــــــــيد  1413)ت-;-ه(، والســـــــــــــيد اخلوئي1284)ت -;-االن

 السيستاين، والشيخ الفياس، وااليرواين، ادام هللا ظلهم.
ـصـــــارف  ، وانه حق وحداين، وال-7-القول ابن اخلمس كله لإلمام  الثالث: وهو عناوين الثالثة املذكورة م

ـصــــارف حمضـــــة، وهذا القول ينفي اصـــــل  ـصــــاص ابلنســـــبة للخمس وإمنا هم م له، فليس لبين هاشـــــم ملكية واخت
، والســــــيد --التقســــــيم للخمس، وقد ذهب اىل هذا الرأي جمموعة من العلماء املعاصــــــرين كالشــــــيخ املنتظري  

 ظله...دام   ، والشيخ حمسن اآلراكي-- حممود اهلامشي
Abstract 
The jurists of the Imamate on the issue of the Hashemite share have three 

sayings one of them is the saying of the triple shareholding with the ownership 
of each share of them, and the second of them is the saying of the natural and 
all-inclusive ownership of these three items, and the third is the saying not to 
contribute, but all of it is one share in the hands of the Imam, and the three types 
are pure banks. The last two sayings are sources of the saying of most 
contemporary jurists . 

 دمةالمق

ـصــــــف    نه إ كل شــــــــيء يف هذا الوجود قد ُخلق ِلعلة وغاية دون شــــــــك فال َعبث فيهق الن صــــــــانع الوجود يت
ابحلكمة واالتقان، وهذا سا اليشــــــــــك فيه عاقل بعد التأمل والنظر وملا كان هللا تعاىل حكيم لزَم من حكمته أن 

ـصــــوم،  ال يدع اخللق دون دســـــتور وقانون يســـــريون عليه فشـــــرَع هلم مجلة من ال ـصــــالة، وال فرائض والواجبات كال
واحلج، والزكاة، واخلمس.. ام، والزمهم ابلســري عليها، وهناهم عن بعض االمورق وذلك كله يصــب يف مصــلحة  
ـصــلحة اتبعة له، فينبغي يف  ــاد، وال أمر ووجوب اال ويف ذلك العمل م العباد، فال هَنَي عن عمل اال ويالزمه فسـ

وا تـلك االوامر وينتهوا عن النواهيق النه إذا ختلى العـباد عن تـلك الفرائض فان النظـام  املـقابل من العـباد أن يلتزم
 االجتماعي العام سيختلق الن املصلحة عندما تنعدم تتحول اىل مفسدة فيؤدي ذلك اىل فساد اجملتمع.

ـصـــلحة مهمة يف َرعها لغاية وم اجملتمع فمن   ومن تلك الفرائض االهلية هي فريضــــة اخلمس، فان هللا تعاىل شــــَ
ـصــــــــاداي   جهة تعد هذه الفريضـــــــــة عامال   ))اخلمس  ورد ان  للحكومة وحفا التوازن فيها، وحفا الدينق النه اقت

ــد حاج يف   امهيته البالغة  اىل  ابإلضــــــــــــافة، (2) -7-عوننا على ديننا...(( كما روي عن االمام الرضــــــــــــا   ةســــــــــ
.. اىل غريها من الفوائد الضـــرورية، واليت قد االنســـانية.نفس  ال  ريطهيفضـــي اىل ت  كما ان اعطاء اخلمس  الفقراء،

 ها أو معرفتها ابلكامل.ءال يسعنا إحصا
يذكر لنا املؤرخون ان امري املؤمنني   -7-فعندما نعود اىل التاريخ وابخلـصـوص يف زمن حكم امري املؤمنني 

: ما هذال فقالوا: -7-ؤمنني  الناس فقال أمري امل  (3)مكفوف البصر يسأل  ا  كبري ا   يف طريقه رأى شيخ  -7-
 

 ،--مؤسسة معارف اسالمي امام رضا    ،محد بن حممد احلسني القائي حتقيق    ،احلر العاملي  ،الفصول املهمة يف اصول االئمة  -2
 . 148/   2ه:  1418 -الطبعة االوىل  ،قم املقدسة ،مطبعة نگني 

 يستعطي  :يسأل -3
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صــــــــــــراين، قال: فقال أمري املؤمنني   : اســــــــــــتعملتموه حىّت إذا كرب وعجز منعتموه  أنفقوا -7-اي أمري املؤمنني ن
يوم  ، فال فقري إذن -7-فاننا جند ان االمام استغرب من وجود فقري يف اايم حكومته    (4)عليه من بيت املال.

ـصــاد وســـد حوائج الفقراء كان معموال  ، وســـبب ذلك هو ان العمل بتلذاك  ا  ك الفرائض املهمة الداعمة لالقت
 يف ذلك الزمن.

ابالضــــافة اىل عوامل اخرى ادى قله امللتزمون واملؤدون حق هذه الفريضــــة، ونتيجة ذلك  يومنا هذايف ولعل  
يعطون اخلمس ويؤدونه اىل اصــحابه فلو كان الناس يف وقتنا هذا  إختالل النظام االجتماعي واالقتصــادي.. اىل

الن الزكــاة فيهــا حق لعــامــة النــاس، واخلمس   قيبقى فقري أو حمتــاج  الكمــا ينبغي، وكــذلــك مــا يقــابلــه من زكــاة ف
  ( ونصيبهم هو حمور هذا البحث، والذي يبتغي ان جييب عن تساتلزادهم هللا شرفا  )ُيَسد فيه حوائج السادات  

 (.مصرفل محُق هلم ا ينيان سهم السادة اهلامشهل وهو )
 الثة مباحث:ث  قد ذكر البحثو 

 .واليت منها بيان مع  احلق، واملصرفالتعريف مبفاهيم البحث  لاملبحث االو تناول يف 
اقسام املستحقني  بينما  سبعة،    واقسام املستحقني، فاملوارد هياخلمس  وجوب  موارد    املبحث الثاينذكر يف  و 

 ثالثة اقوال، اشهرها هو التسهيم اىل ستة اقسام.واليت اختلف فيه االمامية اىل 
عنوان االصــــــناف الثالثة )اليتامى، واملســــــاكني، وابناء الســــــبيل(  فقد تناول  االخري  هو املبحث الثالث و  واما

 اسأل هللا التوفيق فيه وإمتامه إنه نعم املعني.املباركة الدالة على وجوب اخلمس، ية اآليف املذكورين 
 يان مفاهيم البحث:المبحث االول: ب

 المطلب االول: معنى الخمس 

 الفرع االول: اخلمس لغًة:
أخذك واحدا  من خســـــمة، تقول: مخســـــُت ماَل فالن، وتقول: هذا خامس مخســـــة، أي: واحد من مخســـــة  

 (6)، واخلُماس: ِقسم مال على مخسة.(5)
ُت مُخاَس  تُـُهما أمُخُسُهما، ابلضم أَخذا  (7)أماواهلِِم.ومَخَسا

 
  . 88/  4 :اعداد مركز االحاث العقائدية ،حتقيق الشيخ طاهر السالمي  ،السيد حسن القباجني ،--االمام عليينظر مسند  -4
جمموعة   ،وينظر املعجم الوسيط  ،205/  4دار ومكتبة اهلالل:    ،حتقيق مهدي املخزومي و د. ابراهيم السامرائي  ،الفراهيدي  ،العني  -5
 7دار الصادق:    ،حتقيق وتقدمي عبد السالم هارون،ه(  370االزهري)ت   ،وينظر هتذيب اللغة  ،533  /  1  :حتقيق جممع اللغة العربية  ،مؤلفني

/ 191. 
التابعة لالستانة الرضوية   ،ترتيب وتصحيح عادل عبد الرمحن البدري  ،ه(321ابن دريد )ت  ،مجهرة اللغة  -6 مؤسسة الطبع والنشر 
 . 563/   1 :ه 1426 ،الطبعة االوىل ،مشهد ،املقدسة
العرووس  -7 الطناحي  ،الزبيدي  ،اتج  الكويت   ،حتقيق حممد  احمليط   ،23/    1  :م  1976  -ه  1396  ،مطبعة حكومة   ، القاموس 

البن فارس   ،وينظر: معجم مقاييس اللغة  ،211/    2  :م   1987  -ه    1408  ،الطبعة االوىل  ،سوراي  -دمشق   ،مؤسسة النوري  ،الفريوزآابدي 
الرازي    ،و ينظر خمتار الصحاح  ،176/    2م:    2002  -ه  1423  ،احتاد الكتاب العريب   ،الم حممد هارونحتقيق عبد الس   ،ه(  395)ت
 .93ص  :م 2005 -ه 1426 ،الطبعة الرابعة ،لبنان-بريوت   ،دار احياء الرتاث ،ه(660)ت
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ُس جزء من مخســة َيطهرُِد ذلك يف مجيع هذه الكســور عند بعضــهم   ُس واخلُُمُس واخِلما قال ابن منظور: واخلُما
هم ابلضــم مَخاســا  َأخذ  هم خَياُمســُ ُت مال فالن ومَخَســَ ُس َأخذك واحدا  من مخســة تقول مَخَســا اس واخَلما واجلمع َأمخا

ُتهم َأمخاِ   (8)ُسهم ابلكسر ِإذا كنَت خاِمَسهم أَو كملتهم مخسة بنفسك.مُخاَس أَمواهلم ومَخَسا
 و مخست القوم من ابب ضرب: إذا صرت خامسهم.

 و مخست الشيء ابلتثقيل: جعلته أمخاسا مخسة.
 (9)و أمخاس القرآن: ما يكتب يف هامشه.

 الفرع الثاين: اخلمس إصطالحاً:
ــم يف مال  )) هوخلمس عرف اخلمس يف االصـــــــــــــطالح بعدة تعريفات منها ان ا حق مايل يثبت لبين هاشـــــــــــ

 (10).((خمصوص ابالصالة عوضا عن الزكاة
 (11).ابألصل((حق مايل ثبت لبين هاشم انه )) منهاو 

 (12).((اسم حلق يف املال جيب للحجة عليه السالم وقبيلهومنها ابنه ))
ــبزواري ابـنه )) ـــيد الســــــــــــ ـــيد املرســــــــــــــلني وذريـته اىل يوم حق خـاص جعـله هللا تعـاىل  ومنهـا تعريف الســــــــــــ لســــــــــــ

قرهنم بذاته االقدس جتليال  هلم وارشـــــــــــادا  اىل انه ليس هذا احلق من  واضـــــــــــاف اىل ان هللا تعاىل قد  ،(13)((الدين
 (14)بل اخلمس كان اوال  وابلذات حق النيب االعظم وذريته. -اليت يعطيها االغنياء للفقراء  -سنخ الصدقات 

ــا  عن الزكـاة اكرامـا  -6-فرائض وقـد جعلهـا هللا تعـاىل حملمـد  من الومنهـا ابن اخلمس )) وذريتـه عوضـــــــــــــ
 (15).((هلم

ــنواي وفق  تعريفهم ابـنه ))  منهـاو  ــرين يف امـلاـئة جيـب دفعـه ســــــــــــ حق شــــــــــــــرعي يف أموال املكلف، مبقـدار عشــــــــــــ
 (16).((تفصيالت معينة

يف  -حقا  وحكما   -وهو رابع الكســــــور، جعله هللا تعاىل  ))وقيل ان معناه اللغوي والعريف والشــــــرعي واحد  
 (17)((املال بشروط معينة لألصناف الستة.

 
 . 66/  6 :الطبعة األوىل ،بريوت ،دار صادر ،ابن منظور ،لسان العرب -8
  -ه    1428  ،الطبعة االوىل  ،لبنان  -بريوت  ،مؤسسة التاريخ العريب  ،حتقيق امحد احلسيين  ،ه(  1085حيي )تالطر   ،جممع البحرين  -9
 . 365/  4 :م 2007
 . 487/  1 :ه1413  ،الطبعة االوىل ،قم املقدسة، مؤسسة املعارف االسالمية (،ه911ت )الشهيد الثاين  ،مسالك االفهام -10
ه   1429  ،الطبعة االوىل  ،لبنان  -بريوت  ،الحياء الرتاث  -- مؤسسة آل البيت    (،ه  1245ت  )الشيخ النراقي    ، مستند الشيعة  -11

 .2/   10:م  2008 -
الطبعة   ، قم املقدسة  ،مطبعة ابقري  ،اعداد جلنة حتقيق تراث الشيخ االعظم   (،ه  1284ت  )الشيخ االنصاري    ، كتاب اخلمس  -12
 .21ص :ه 1415 ،االوىل

 .374/   11 :ه 1424 ،الطبعة الرابعة ،قم املقدسة ،منشورات فجر االميان ،مطبعة كوثر ،السبزواري  ،حكاممهذب اال -13
 . ينظر املصدر نفسه -14
 . 232ص  :ه 1428 ،الطبعة االوىل ،قم املقدسة ،مطبعة نينوى ،--دار الصديقة الشهيدة   ،التربيزي ،تنقيح مباين العروة -15
 . 180ص  :م  1995 - ه 1415 ،الطبعة األوىل ،الدمام -دارة الغريني  ،امحد فتح هللا ،اجلعفريمعجم الفاظ الفقه  -16
 .5/  1 :ه1432 ،الطبعة االوىل ،قم املقدسة ،-- مطبعة سيد الشهداء ،دار االنصار ،الشريازي ،بيان الفقه -17
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فاخلمس عند النظر اليه من جانب التشـريع يعد فريضـة، بينما من جانب مسـتحقيه يعد حقا  من حقوقهم، 
التربيزي قده املتقدم هو االنســــــــــبق النه جيمع بني كونه فريضــــــــــة من  وعلى اســــــــــاس ذلك لعل تعريف الشــــــــــيخ 

 الفرائض وبني كونه حق ملستحقيه.
 المطلب الثاني: معنى الهاشمي: 

 (18)من جهة األب. -6-اهلامشي: من ينتسب إىل هاشم جد النيب األكرم
 المطلب الثالث: معنى الحق: 

 الفرع االول: احلق لغًة:
 (19)الباطل. حقه الشيءا حيَِقُّ َحّقا  أي َوَجَب ُوُجواب .احلقُّ نقيض 

 (20)وقال الراغب االصفهاين: أصل احلق: املطابقة واملوافقة.
 الفرع الثاين: احلق إصطالحاً:

 (21)احلق: واحد احلقوق يشمل ما كان هلل، وما هو لعباده.
ــلطنـة   اعتبـاريـة جمعولـة يف عـامل االعتبـار من طرف العقالء أو  وقيـل: احلق أمر اعتبـاري، إذ ليس هو إال ســــــــــــ

 (22)الشارع على شيء أو شخص.
و احلق الشــرعي: احلق الذي أوجبه الشــرع ســواء كان ماليا أو غري مايل، كأن يرتتب على عقد شــرعي مثل  

 (23)النكاح أو التوريث و ما جيب اخراجه من األموال كالزكاة واخلمس.
 يستفاد منه ثبوت استحقاق مفروس هلل ولعباده.فاحلق هو امر اعتباري 

 المطلب الرابع: معنى المصرف: 

 الفرع االول: املصرف لغًة:
 من َصَرَف، َيصرُف، َمصَرف.

 (24)الصرف: رد الشيء من حالة إىل حالة، أو إبداله بغريه، يقال: صرفته فانصرف.
 الفرع الثاين: املصرف إصطالحاً:

 من جيب صرف األموال الشرعية هلم، كأموال الزكاة واخلمس وغريمها.املقصود ابملصرف يف االصطالح هو 
 (25)ومصرف اخلمس: من جيب صرف أموال اخلمس هلم، وهم أرابب اخلمس.

 
 .433ص :مصدر سابق ،امحد فتح هللا ،معجم الفاظ الفقه اجلعفري -18
 .6/   3 :الفراهيدي، مصدر سابق ،العني -19
ه:   1427  ، الطبعة الثانية  ،طليعة النور  ،حتقيق صفوان عدانن داودي  ،ه(  425الراغب االصفهاين )ت    ، مفردات الفاظ القرآن  -20

 .246ص 
 .94ص :م  1988 -ه  1408 ، الطبعة الثانية ،سورية -دار الفكر، دمشق  ،سعد ابو جيب  ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا   -21
 . 127/   1 : الطبعة الثانية ،طهران ،مكتبه اتصدر ،مريزا حسن املوسوى البجنوردى ،القواعد الفقهية  -22
 .164ص :مصدر سابق ،امحد فتح هللا ،معجم الفاظ الفقه اجلعفري -23
 . 482ص  :مصدر سابق ،الراغب االصفهاين ، مفردات الفاظ القران -24
 .393ص :مصدر سابق ،امحد فتح هللا ،الفقه اجلعفريمعجم الفاظ  -25
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 المبحث الثاني: موارد الخمس واقسام المستحقين:

 توطئة

ا  قال تعاىل   يا َواعاَلُموا أمنه ُتما ِمنا شــــــَ وِل َوِلِذي الاُقراىب َوالاَيتامى َوالاَمســــــاِكنِي َواباِن َغِنما ُه َولِلرهســــــُ ٍء فََأنه هلِل مُخُســــــَ
عاِن َوهللاُ  ما ُتما اِبهلِل َوما أَنـاَزلانا َعلى َعباِدان يـَواَم الاُفراقاِن يـَواَم الاتَـَقى اجلَا ُتما آَمنـا ِبيِل ِإنا ُكنـا ــه يا الســــــــ  ٍء َقِدير َعلى ُكلِّ شــــــــــَ

هذه اآلية الوحيدة الدالة على وجوب اخلمس وعلى من يســــــــــــتحقه يف الكتاب العزيز وقد وقع االختالف  (26)
 العظيم بني االمامية واجلمهور يف اجلهتني املذكورتني يف اآلية: 

 فيما يتعلق به اخلمس. :اجلهة األوىل
ــتحقيه. ــهم اخلمس ومسـ ــاء هللا  (27)اجلهة الثانية: يف عدد أسـ ــيايت الكالم عنهما يف املطالب اآلتية إن شـ وسـ

 تعاىل.
 المطلب األول: االقوال في موارد وجوب الخمس: 

وجيب اخلمس يف ســــــبعة موارد عند اإلمامية، خالفا  للجمهور، ويعود ســــــبب هذا االختالف إىل اختالفهم 
 عنها يف الفرع الثاين ان شاء هللا.يف تعيني مع  الغنيمة الواردة يف النص، واليت سيأيت الكالم 

 الفرع االول: موارد اخلمس:
 أواًل: الغنائم املأخوذة من دار احلرب:
 )أي مجيع مذاهب املسلمني( (28)فان فيها اخلمس ابتفاق اجلميع.

 اثنياً: املعدن
ـصــــوصـــــية يعظم االنتفاع    ا  بكســـــر الدال وهو ما اســـــتخرج من األرس سا كانت أصـــــله مث اشـــــتمل على خ

 (29)وحجارة الرحى، واجلواهر من الزبرجد والعقيق، والفريوزج، وغريها. ،كامللح، واجلص وطني الغسل
 وقيل: للمعدن اطالقان أحدمها عند أهل اللغة واآلخر عند الفقهاء:

 فأما األول: مبع  املركز فمركز كل شيء معدنه.
 (30)لى خصوصية يعظم االنتفاع  ا.وأما الثاين: فإهنم عرفوه مبا استخرج من األرس مث اشتمل ع

 قال احلنفية: ال يعترب النصاب يف املعدن بل جيب اخلمس يف قليله وكثريه.
وقال املالكية والشـافعية واحلنبلية: إذا كان املعدن دون النصـاب فال شـيء فيه، وإذا بلغ النـصاب ففيه الزكاة  

 ربع العشر، أي اثنان ونصف ابملائة.

 
 .41 :االنفال -26
 ، قم املقدسة   ،مركز النشر التابع ملكتب االعالم االسالمي  ،الشيخ حسني النوري اهلمداين  ،--اخلمس يف ضوء مدرسة أهل البيت    -27

 .3ص :ه 1419 ،الطبعة الثانية 
 .197ص :م2011 -ه 1432 ،الطبعة الثانية،قم املقدسة ،ار الغدير د ،حممد جواد مغنية ، الفقه على الذاهب اخلمسة -28
 .91/   3 :ه 1424 ، الطبعة الثانية ،ايران ،منشورات ذوي القرىب ،السيد حممد حسن ترحيين العاملي ،الزبدة الفقهية -29
 .505-504مصطلحات الفقه، الشيخ علي املشكيين، مؤسسة اهلادي: ص -30
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ــرون   20االمامية: جيب إخراج اخلمس )وقال   ــاب الذهب، وهو عشــــــــــ صــــــــــ ابملائة( من املعدن إذا بلغ شنه ن
 (31)دينارا ، أو نصاب الفضة، وهو مائتا درهم، وال مخس فيما دون ذلك.

 اثلثاً: الكنز 
نز املال من ابب ضـرب، مجعه وادخره أو دفنه، والكنز   الكنز يف اللغة مصـدر مبع  االدخار، يقال: كنَـَز يكا

 . وأطلق عليه البعض اسم الركاز.(32)املال اجملموع املدخر يف مكان أو املدفون يف األرس 
 سواء يف وجوب اخلمس. : جيب اخلمس يف الركاز، وال يعترب فيه النصاب فقليله وكثريه(33)قال األربعة 

 .(34) وقال االمامية: الركاز كاملعدن يف وجوب اخلمس واعتبار النصاب
والكنز إذا بلغ عشـــــرين دينارا  من الذهب أو الفضـــــة املســـــكوكني دون مطلق اجلواهر فضـــــال  عما يعم غريها  

 .(35)وإن قيل بذلك 
 رابعاً: الغوا:

ــتخرج منه الغوص ابلفتح وهو النزول حتت املاء إلخراج شــــــــ  ــيء الذي يســــــ يء او غريه وقد يطلق على الشــــــ
صــــــــــــدري وأخرى   ابلغوص، وليس له اصــــــــــــطالح خاص يف الفقه لكنه وقع مورد البحث يف الفقه اترة بعنوانه امل

 .(36)ابملع  الثاين 
أي مـا اخرج ـبه من اللؤلؤ، واملرجـان، واـلذهـب، والفضـــــــــــــــة اليت ،  ومـا يعنينـا هنـا هو املع  الثـاين دون األول

ليس عليها سـكة اإلسـالم، والعنرب، واملفهوم منه اإلخراج من داخل املاء فلو اخذ شـيء من ذلك من السـاحل، 
 (37)أو من وجه املاء مل يكن غوصا  

ــاعدا  بعد قال االمامية: ما خيرج من البحر ابلغوص كالؤلؤ واملرجان فيه اخلمس إذا بل ـصــــــــ غت قيمته دينارا  ف
 .(38)إخراج التكاليف. وال شيء فيه عند املذاهب األربعة ابلغا  ما بلغ 

 (39)فيه أن يبلغ دينارا  بعد استثناء املؤونة. دويع
 خامساً: احلالل املختلط ابحلرام:

 (40)و قول االمامية.املال املختلط ابحلرام إذا مل يتميز ومل يعرف صاحبه وال مقداره. ومصرفه كغريه وه
 سادساً: أألرض اليت اشرتاها الذمي من املسلم:

 .(41)قال االمامية: إذا اشرتى الذمي أرضا من مسلم وجب على الذمي ابلذات أن خيرج مخسها

 
 .198ص :املذاهب اخلمسة، حممد جواد مغنية، مصدر سابقالفقه على  -31
 .447ص :مصطلحات الفقه، الشيخ علي املشكيين، مصدر سابق -32
 .املذاهب األربعة وهي: احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية أي  -33
 .198الفقه على املذاهب اخلمسة، الشيخ جواد مغنية، مصدر سابق: ص -34
ال  -35 للعلوم اإلسالميةفقه االستداليل، الشيخ ابقر االيرواين،  دروس متهيدية يف  العاملى  املنقحة  ،، املركز  الثانية  الطبعة   ، قم املقدسة، 
 .227.ص1ج:. ه1422
 .397ص :مصدر سابق ،الشيخ علي املشكيين ،مصطلحات الفقه -36
 . 92 - 91/  3 :مصدر سابق ،السيد حممد حسن ترحيين العاملي، الزبدة الفقهية -37
 .198ص :مصدر سابق ،حممد جواد مغنية ، لفقه على املذاهب اخلمسةا -38
 .227.ص1ج :مصدر سابق ،الشيخ ابقر االيرواين ،دروس متهيدية يف الفقه االستداليل -39
 .نفس املصدر السابق -40
 .199ص :مصدر سابق ،حممد جواد مغنية ، الفقه على املذاهب اخلمسة -41
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ولعل فلســــــــفة ذلك مع أن الكفار غري خاضــــــــعني ألحكام اإلســــــــالم ومل يَفرس عليهم اإلســــــــالم اخلضــــــــوع  

 (42)الكفار عن امتالك األراضي يف بالد اإلسالم أو يقللوا من ذلك.ألحكامه، هو أن يكف 
ــوله وللمؤمنني   ــلمني وال تقوى كلمة الكفر وتكون العزة هلل ولرســــــ ــلط الكفار على أراضــــــــي املســــــ كيال يتســــــ
ففرس عليه اخلمس لكي تقل رغبته يف الشــــــــراء لتضــــــــرره يف ذلك غالبا  فانه حســــــــب النتيجة قد اشــــــــرتى أربعة  

 .(43)أمخاس األرس بتمام قيمتها 
 سابعاً: ما يفضل عن مؤونة السنة

مية: جيب اخلمس يف كل ما يفضــــل عن مؤونة ســــنة اإلنســــان وعياله مهما كانت مهنته، ومن أي  قال االما
ــناعة أو الزراعة أو الوظيفة أو العمل اليومي أو من   ـصــــــــ ـصــــــــــلت فائدته، ســـــــــــواء أكانت من التجارة أو ال  و ح

 .(44)رج مخسه األمالك أو اهلبة وغريها، ولو زاد عنه مؤونة سنته قرش واحد أو ما يعادله فعليه أن خي
 الفرع الثاين: االقوال ف حتديد موارد اخلمس:

ان ســــــــبب االختالف بني االمامية واجلمهور يف حتديد موارد اخلمس كان بســــــــبب اختالفهم يف املع  املراد 
ُتما ِمنا َشيا من الغنيمة يف اآلية الكرمية  ا َغِنما  اآلية. ...ءٍ َواعاَلُموا أمنه

ــبعـة موارد تقـدم ذكرهـا، بينمـا  فـان االمـاميـة   أخـذوا املع  اللغوي فريون اهنـا مطلق الفـائـدة فجعلوهـا يف ســــــــــــ
ـصـــــروا على املع  الشــــــرعي فذهبوا اىل ما يغنمه االنســــــان يف دار احلرب ، لكنهم اضــــــافوا الكنوز اىل اجلمهور اقت

 . ف تعريفهم ملع  الغنيمةوهو خال  غنائم احلرب كما اضافت احلنفية املعادن من ضمن موارد اخلمس كما تقدم
في التفســري الكاشــف قال: ))الغنيمة لغة : الفوز ابلشــيء، وشــرعا : ما أيخذه املســلمون ابلقتال من اموال ف

 (45)الكافرين، هذا عند السنة، أما الشيعة فمع  الغنيمة عندهم أعم((
 ها لعدم سعة املقام.هذا سبب االختالف بشكل امجايل ومل نتعرس حملاكمة االقوال والرتجيح بين

فعلى أساس اختصاص اآلية الشريفة بغنائم احلرب عند اجلمهورق قد صارت مسألة اخلمس عندهم، مسألة  
ــادـية،   صــــــــــــ ــأن. وأمـا عـند اإلمـامـية فلهـا مكـاـنة خـاصــــــــــــــة، وأمهـية ـفائقـة من جهـة ثقـافـية، واقت ال أمهـية هلـا وال شــــــــــــ

 (46)وسياسية.
 المطلب الثاني: أقسام مستحقي الخمس: 

ا قســمة اخلمس يف اآلية الشــريفة فال اشــكال يف اشــتمال اخلمس على ســهام ســتة ابملع  األعم من كوهنا  ام
ـصـــرح  ا يف اآلية املباركة، ويف الرواايت الكثرية اليت ميكن دعوى القطع  ـصـــرفا  او جهة مالكة بعدد العناوين امل م

ـصــدور بعضـــها إمجاال ، بل لعل هناك ارتكاز  ال من ِقبل اصـــحابنا فحســـب، بل من قبل   ا  اعمجاو  ا  او االطمئنان ب
 

 - ه    1431  ،الطبعة الثانية  ،لبنان  -بريوت    ،مؤسسة أضواء احلوزة  ،تعليق السيد صادق الشريازي  ،احملقق احللي   ، شرائع اإلسالم  -42
 . 133/  1 :م 2010
النجف   ،، مطبعة االدب -- حماضرات آية هللا العظمى السيد ابو القاسم اخلوئي    ،الشيخ مرتضى الربوجردي  ،مستند العروة الوثقى  -43
 .179ص :ب اخلمسكتا:.م1981 ،االشرف
 .198ص :مصدر سابق ،حممد جواد مغنية ، الفقه على املذاهب اخلمسة -44
 2003  -ه  1424  ،الطبعة االوىل  ،قم املقدسة  -ايران    ،مطبعة اسوة   ،دار الكتاب االسالمي  ،حممد جواد مغنية  :التفسري الكاشف  -45

 .481/  3 :م
 .4ص :مصدر سابق ،، الشيخ حسني النوري اهلمداين-- اخلمس يف ضوء مدرسة أهل البيت  -46
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ــتة املذكورة، فأصـــــل   ــهام الســـ ــريعه قد ُجِعل على الســـ فقهاء املســـــلمني مجيعا ، يف أن اخلمس ابالصـــــل وحني تشـــ
 (47)تسديس سهام اخلمس سا ال إشكال فيه يف اجلملة.

 يت:لكن االختالف وقع يف كيفية التقسيم والتسهيم وكيف يعطى اخلمس عمليا  وكاال
 الفرع االول: عند االمامية:

ذهب مشـــــــهور االمامية اىل ان اخلمس يقســـــــم اىل ســـــــتة اقســـــــام، فكما عن جممع البيان: ))ما ذهب إليه   .1
أصــحابنا و هو أن اخلمس يقســم على ســتة أســهم فســهم هلل و ســهم للرســول و هذان الســهمان مع ســهم  

اء  وســهم ليتامى آل حممد وســهم ملســاكينهم و ســهم ألبن  -6-ذي القرىب لإلمام القائم مقام الرســول 
سـبيلهم ال يشـركهم يف ذلك غريهم ألن هللا سـبحانه حرم عليهم الـصدقات لكوهنا أوسـاخ الناس و عوضـهم 

 (48)من ذلك اخلمس((
ــرائع قوال  آخر ولكن  .2 ــاحبحكى احملقق يف الشـ ــالك    صـ ــة   أنه القال  املسـ ــم مخسـ يعرف قائله وهو انه يقسـ

ولعل هذا الرأي   (49)اقســــــــــام حذف ســــــــــهم هللا وأن ذكر هللا تعاىل مع الرســــــــــول، إمنا هو إلظهار تعظيمه.
 (50)منسوب البن اجلنيد.

-وحدانيا  اثبت ابمجعه هلل  ا  وهنالك راي اثلث لبعض العلماء ينفون فيه التقســـــيم والتســـــهيم بل يرونه حق .3
واالقســــــام  -7-ويف طول الرســــــول لذي القرىب أي االمام   -6-ابمجعه للرســــــول   ويف طوله -عاىلت

 (51)اليت اشارت اليهم االية يراد  ا الرتتيب يف االختصاص.
 الفرع الثاين: عند اجلمهور:

اىل ما ذهب اليه االمامية من ان اخلمس يقســــــم اىل ســــــتة: ســــــهم هلل تعاىل،   (52)ذهب ابو العالية الرايحي .1
 (53)وسهم لرسوله، وسهم لذي القرىب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكني، وسهم ألبناء السبيل.

 
 - ه    1429  ،الطبعة الثالثة  ، قم املقدسة  -ايران  ،مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي  ،السيد حممود اهلامشي  ،حوث يف الفقه  -47
 . 371/  2 ،كتاب اخلمس  :م 2008
 ،468/    4  :م   2005  -ه    1425  ، الطبعة الثانية  ،لبنان  -بريوت   ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات  ،الشيخ الطربسي  :جممع البيان  -48

 .123/  5 :دار احياء الرتاث العريب ،حتقيق امحد حبيب قصري العاملي (،ه 460الشيخ الطوسي )ت   ،وينظر التبيان يف تفسري القرآن
 ،وينظر احلدائق الناضرة يف احكام العرتة الطاهرة   ،470/  1الشهيد الثاين، مصدر سابق:    مسالك االفهام يف تنقيح شرائع االسالم،   -49

 1993  - ه  1413  ،الطبعة الثالثة  ،لبنان  -بريوت  ، دار االضواء  ،حتقيق وتعليق حممد تقي االيرواين  (،ه  1186ت  )الشيخ يوسف البحراين  
 . 340/  12 :م

 ، السيد جمتىب الرودابري   ،وينظر كتاب اخلمس  .288مصدر سابق: ص  (ه  1281ت  )الشيخ االنصاري    ،ينظر كتاب اخلمس  -50
 .480ص :قم املقدسة ،دار اهلدى ،ه(  1413)ت   --تقرير الحاث السيد اخلوئي 

 .250ص :ه  1412، 2ط ،قم املقدسة ،دار الفكر ،الشيخ املنتظري ،ينظر كتاب اخلمس -51
  وصلى   بكر  أيب  على  دخل  إنه  يقال  إدراك  له  التابعني  يف  مشهور  ايلتحتانية  الرايحي  العالية  أبو  ابلتصغري مهران  بن  رفيعابو العالية:    -52
 بسنتني   بعده  جئت  ال  قال  سلم  و  عليه  هللا  صلى  النيب  أدركت  العالية  أليب  قلت  قال  خلدة  أيب   طريق  من  احلاكم  أمحد  أبو  وأخرج   عمر  خلف

، ابن الصحابة متييز يف اإلصابةه. ]  93ه وقيل سنة 90، قيل مات سنة سنني بعشر نبيكم بعد القرآن قرأت قال عنه قتادة وروى ثالث أو
 [ 514/ 2 :بريوت ، 1412 ،1، ط اجليل دار، البجاوي حممد عليحتقيق:   حجر العسقالين،

 .1048/ 8: بريوت - الفكر دارينظر احلاوي الكبري، املاوردي، ابو احلسن،  -53
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 28:  العدد

 
،  (54)ان اخلمس يقســم على مخســة اســهم، إن ســهم هللا والرســول واحد، ويصــرف هذا الســهم على الكراع .2

 (56)فســــهم هللا وســــهم الرســــول واحد،  (55)عن ابن عباس، وابراهيم، وقتادة، وعطاء،والســــالح وهو املروي 
 (58)، وبعضهم نسب هذا اىل الشافعي.(57)وقيل: هو مذهب ايب حنيفة 

، واالسـهم الثالثة ملن ذكروا بعد ذلك من  -6-ان يقسـم اىل اربعة اسـهم: سـهم ذي القرىب لقرابة النيب .3
 (59)سائر املسلمني.

على ثالثة اســـــــهمق ألن ســـــــهم الرســـــــول قد ســـــــقط بوفاته عندهمق الن االنبياء ال يورثون فيما  انه يقســـــــم   .4
يزعمون، وســـــهم ذي القرىب قد ســـــقطق ألن ااب بكر وعمر مل يعطيا ســـــهم ذي القرىب، ومل ينكر ذلك احد 

 (60)من الصحابة عليهما، وهو مذهب ايب حنيفة.
 (61)د االمام ليصرفه اىل من رأى أن يصرفه اليه.ذهب مالك اىل عدم التقسيم وأنه مفوس اىل اجتها .5

 المبحث الثالث: عنوان االصناف الثالثة:

 توطئة

تقدم يف املبحث الســـابق االقوال يف قســـمة اخلمس، واتضـــح ان االمامية يف هذه املســـألة على ثالثة اقوال، 
ــام، فبقي قوالن:  ــة اقسـ ــيم اخلمس اىل مخسـ ــاذ، وهو القول بتقسـ ــيم الســـداســـي، واآلخر احُدها شـ احدمها التقسـ

 املبحث ان شاء هللا تعاىل وخبصوص سهم الساداة زادهم هللا شرفا .هذا تناوله ينفي التقسيم مطلقا ، وهذا ما س
ـصـــــرف اخلمس عند اجلميع )نعم هنالك رأي منفرد ألحد العلماء   وحيث ان ســــــهم الســــــادة مضــــــمون يف م

ـصــوص ابلســـاد ـصــف اخلمس اىل الزكاة يف بيت املال ويقســـم بني  املعاصـــرين يرى فيه ان الحق خم ة وإمنا ُيضـــم ن
 (.قول شاذ ، لكنه(62)الفقراء سادة وسواهم..

ــهم اهلامشيني(، هل هو بنحو امللك )احلق   ــهم )ســـ لكن وقع اخلالف بني العلماء يف عنوان صـــــرف هذا الســـ
 هلم(ل أم هو بنحو املصرفية على االصناف الثالثةل 

ــتعرس االقوال ــأسـ ــاء هللا  لذا سـ ــها ان شـ ـصــوصـ ــألة مث اذكر النقاش الذي وقع بني العلماء يف خ يف هذه املسـ
 تعاىل.

 األقوال في المسألة: 

 اقوال يف خصوص هذه املسألة لدى الفقهاء )رضوان هللا تعاىل عليهم(. ةان هنالك ثالث البحث  وجد
 

 . هو اسم جلميع اخليل :الكراع -54
 . 468/   5 :مصدر سابق ،الشيخ الطربسي ،جممع البيان -55
 . 123/   5 :مصدر سابق ،ه(460الشيخ الطوسي )ت  ،التبيان يف تفسري القرآن -56
، - -ه(، مؤسسة العالمة اجملدد الوحيد البهبهاين    1205حممد ابقر البهبهاين )ت    ،مفاتيح الشرائع مصابيح الظالم يف شرح    -57

 .73/  11 :ه  1424 ،لبنان، الطبعة االوىل
 ..1048/ 8: املاوردي، الكبري، احلاوي ،373/ 19(، دار الفكر:ه 676النووي )ت ،املهذب شرح اجملموعينظر:  -58
 . 468/   4 :مصدر سابق ،ربسيالشيخ الط ،جممع البيان -59
 .373/ 19اجملموع شرح املهذب، النووي، مصدر سابق:  -60
 .1048/ 8: املاوردي الكبري، احلاوي ينظرينظر:  -61
والسنة  -62 ابلقرآن  القرآن  تفسري  الفرقان يف  الصادقي  ،ينظر  والنشر  ،الشيخ حممد  للطباعة  االوىل  ،لبنان  -بريوت  ، االمرية   ،الطبعة 
 .133 -126/  12 :م 2013 -ه 1434
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وهو القول مبلكية االصــناف الثالثة )اليتامى واملســاكني وابن  --االول: وهو راي املشــهور من االصــحاب
الســـــبيل(، وهذه امللكية عرضـــــية فيما بينها، وتقع يف عرس االســـــهم الثالثة االوىل ســـــهم هللا، وســـــهم الرســـــول،  
وسـهم ذي القرىب، مبع  ان كل صـنف من االصـناف الثالثة ميلك سـدس اخلمس، بعد تنصـيفه اىل سـهم االمام 

ـصـــالح  (63)ه( يف املبســــوط 460)ت -;-الســــادة، وسن ذهب اليه الشــــيخ وســــهم   -7- ، وتلميذه ايب ال
 ...وغريهم.(66)، ومستند الشيعة (65)، وصاحب احلدائق(64)ه(447)ت   -;-احلليب

ـــناف الثالثة، واجلامع بينها هو اهلامشي احملتاج، فتكون  الـثاين: وهو القول مبلكـية العنوان اجلامع هلذه االصــــــــــــ
ـصــــارف هلذا العنوان، وقد ذهب اليه احملقق القمي هذه اال والشـــــيخ    (67)ه(1231)ت -;-صـــــناف الثالثة م

، وتبعه جمموعة من طلبته كالسيد  (69)ه(  1413)ت-;-، والسيد اخلوئي(68)ه(1284)ت -;-االنصاري
 ، ادام هللا ظلهم.(72)، وااليرواين (71)، والشيخ الفياس(70)السيستاين

ـصـــــارف  -7-الثالث: وهو القول ابن اخلمس كله لإلمام  ، وانه حق وحداين، والعناوين الثالثة املذكورة م
له، فليس لبين هاشـم ملكية واختصـاص ابلنسـبة للخمس وإمنا هم مصـارف حمضـة، وهذا القول هو الذي تقدم 

--ين كالشـــيخ املنتظري  ينفي اصـــل التقســـيم للخمس، وقد ذهب اىل هذا الرأي جمموعة من العلماء املعاصـــر 
 دام ظلهم...  (75)، والشيخ حمسن اآلراكي(74)، والسيد حممود اهلامشي(73)

نشــــــري عليه الردود، وترك القول به اغلب املعاصــــــرين من العلماء، ســــــوف  توحيث أن الرأي االول قد كثر 
والثالث ســــيأيت الكالم عنهما ان شــــاء هللا ق لعدم ســــعة املقام، وبذلك بقي الرأي الثاين اليها على وجه الســــرعة

 تعاىل.
ــيخ النراقي بعد اختياره للرأي االول: )) ــريفة اآلية  لظاهر األقوى،  وهوقال الشــــ   أو للملك الالم فإنّ  - الشــــ

ـصـــــاص، ـصـــــرف بيان  على  ومحلها احلكم، يف  التشــــــريك يقتضــــــي  والعطف االخت  يف وارتكابه الظاهر، خالف  امل

 
املبسوط  -63 عليه  ،الطوسي  ، ينظر  وعلق  البهبودي  :صححه  الباقر  اجلعفرية  ،حممد  اآلاثر  املرتضوية الحياء  املكتبة  املطبعة   ،منشور 
 . 264/   1 : الطبعة الثانية ،طهران ،احليدرية
  173ص    :ه  1403  ،كتبة االمام امري املؤمنني العامة، اصفهاناهليئة التاسيسية مل  ،ه(447ايب الصالح احلليب )ت    ،ينظر الكايف  -64

- 174. 
 .351/   12 :مصدر سابق ،ه(  1187الشيخ يوسف البحراين )ت  ،ينظر احلدائق الناضرة -65
 . 127  - 125/   10 :مصدر سابق ،ه(  1245الشيخ النراقي )ت  ،ينظر مستند الشيعة -66
  ،الطبعة االوىل  ،قم املقدسة   ،مركز النشر التابع ملكتب االعالم االسالمي  ،ق عباس تربيزاينينظر غنائم االايم، احملقق القمي، حتقي  -67
 .366 -365/   4 :ه 1420
 . 300ص :مصدر سابق  ،الشيخ االنصاري ،ينظر كتاب اخلمس -68
 .489ص :مصدر سابق ،السيد جمتىب الرودابري ،ينظر كتاب اخلمس -69
 . 410/  1 :ه1419 ، كربالء  -العراق ، الطبعة الرابعة ،السيد السيستاين ،منهاج الصاحلني -70
 .190/  7 :مطبعة امرية ،مؤسسة املنار  ،تعاليق مبسوطة، الشيخ الفياس -71
 . 236ص :مصدر سابق  ،دروس متهيدية يف الفقه االستداليل، ابقر االيرواين -72
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 28:  العدد

 
ـصـــارف،  لوجود  الزكاة ــلتني وظاهر  -مفقود  هنا هوو   ال ــالة ورواية  ،(76)املتقّدمتني  املرســ ــابه  احملكم  رســ ، (77)  واملتشــ
 .(78)((الذّمة شغل استصحاب أيضا عليه ويدلّ 

 المطلب االول: القول بملكية الطبيعي الجامع: 

صــــــــــــــــاري   ــيخ االن ــيـــد اخلوئي  1284)ت-;-وكمـــا تقـــدم ان هـــذا الراي تبنـــاه الشــــــــــــ -;-ه(، والســــــــــــ
ــناف الثالثة، قال الشــــــــيخ 1413ت)  -;-ه(، وبعض طلبته، وهو القول: مبلكية الطبيعي اجلامع بني االصــــــ

ـصـــوص املتاخرين  -))املشــــهور  ـصـــف اخلمس على الطوائف الثالث، بل   -مطلقا  بني خ ــيم ن عدم وجوب تقســ
جيوز ان خيص به صــــنفا  واحدا  منهمق الهنم مبنزلة صــــنف واحد بناء  على ما ســــيجيء من اعتبار الفقر يف اليتيم  

ويف موضــع اخر قال: ))نعم ميكن االســتشــهاد على  (79)وابن الســبيل، فكان مصــرف النصــف فقراء اهلامشيني((
 .(80)ملصرف وان الطوائف الثالث يف حكم مصرف واحد...((ارادة بيان ا

 اآلية ان وملخـصــه )) ه( فقد توســـع يف هذه االشـــارات وجعلها دليال  1413)ت-;-واما الســـيد اخلوئي  
ـصــف من الثالثة االصـــناف على البســـط وجوب ان  اال اقســـام ســـتة على اخلمس تقســـيم تضـــمنت وان  املباركة  الن
ــبيل وابن واملســـــكني اليتيم- اآلخر ــناف هذه من صـــــنف كل ملكية يف ظهورها على يتوقف -الســـ  حيث االصـــ
ـصــال وجوب ابب من التوزيع جيب حىت اجملموع لســـدس مالكا صـــنف كل من الطبيعي يكون   .مالكه إىل املال اي
ـصــــــارف هي وكانت االصـــــــناف هذه بني اجلامع الطبيعي هو املالك كان  لو اما  يكون  حيث الطبيعي لذلك م

 الثاين هو املباركة اآلية من عندئذ. والظاهر البســط لوجوب وجه فال اجلامع لذلك ايصــاال منهما كل يف الصــرف
 وجوده قلة يف الشــــك ينبغي وال الســــبيل ابن االصــــناف تلك من ان  احدامها: ابالول. االخذ عن متنعان  لقرينتني
 التحقق. اندر فهو احياان يوجد ال قد بل اآلخرين الصنفني إىل ابلنسبة

ـصــــيص ابمللكية القول والزم  له يوجد ال رمبا الذي النادر الشـــــاذ الفرد مكلف..هلذا كل من املغنم ســـــدس خت
ـصـــداق ـصـــرفا لو كان  ما خبالف ترى كما وهو يوجد، ان  إىل له فيدخر بتاات م  اجلامع الطبيعي هو املالك وكان  م

 خيفى. ال كما
 واملســــــاكني اليتامى افراد جلميع االســــــتغراق على دالة املباركة اآلية ان ومفادها   واقوى اوضــــــح  وهي اثنيهما:

 تلك من االفراد آلحاد البســـط ابســـتغراق االلتزام ميكن فكيف للعموم. وعليه املفيد ابلالم احمللى اجلمع مبقتضـــى
 

 وسهم   ،القرىب  لذوي  وسهم  ،هللا  لرسول  وسهم  ،هلل  سهم  :أسهم  سّتة  على  اخلمس  بينهم  ويقّسم»    :محّاد   مرسلةاملرسلتان مها:    -76
 سهمان  : أسهم  ثالثة  فله  ، وراثه  هللا   رسول  بعد  من  األمر  ألويل  هللا   رسول  وسهم  هللا  فسهم  ،السبيل  ألبناء   وسهم   ،للمساكني  وسهم  ،لليتامى
 وسهم  ،ملساكينهم  وسهم   ،ليتاماهم  فسهم  ،بيته  أهل  بني  الباقي  اخلمس  ونصف  ،كمال  اخلمس  نصف  فله  ،هللا   من  له  مقسوم  وسهم   ،وراثة
 تنزيها  ،الناس  صدقات  من  هلم  عوضا  سبيلهم  وأبناء  الناس  مساكني  دون  هلم  خاّصة  اخلمس  هذا  هللا  جعل  وإمّنا »    :قال  أن  إىل«    سبيلهم  ألبناء
 .احلديث«  وسلم وآله عليههللاصلى هللا رسول من  لقرابتهم هلم هللا  من

 الرسول   لقرابة  القرىب  ذوي  ومخس  ، لإلمام  الرسول  ومخس  ،لإلمام  هللا  مخس»  :قال  ،آخره  إىل  َواعاَلُموا   تعاىل  قوله  يف  بكري  ابن  ومرسلة
 مؤسسة احلر العاملي،  الشيعة،    وسائل]«.  غريهم  إىل  منهم  خيرج  فال  ، منهم  السبيل  وأبناء  ،منهم  واملساكني  ،الرسول  آل  يتامى  واليتامى  ،اإلمام

 [.510: ص ، 513: ص ،9ج :ه 1427 ،االوىل الطبعة ،لبنان -بريوت  ،للمطبوعات االعلمي
  وسهم   هللا  سهم  منها  اإلمام  فيأخذ  ،أجزاء  سّتة  على  اخلمس  هذا  وجيزّأ»    :النعماين  تفسري  عن  للسّيد  واملتشابه  احملكم  رسالة  يف  -77
 احلر العاملي، مصدر سابق: الشيعة،  وسائل]  « سبيلهم  وأبناء  ومساكينهم  حمّمد  آل  يتامى  بني  الباقية  الثالثة  يقّسم  مثه   القرىب،  ذوي  وسهم  الرسول

 [516: ص ،9ج
 .100/ 10 : مستند الشيعة -78
 . 308ص  :مصدر سابق  ،الشيخ االنصاري ،كتاب اخلمس  -79
 . 313ص :نفس املصدر السابق -80
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 القطعية للسـرية الفوخم العدم مقطوع هذا فان  لآلخرين، يضـمن بعض دون  بعض على قسـم لو حيث االصـناف
 ومساكينهم. البلد يتامى على االقتصار على القائمة

 املراد وإمنا االشــرتاك،  و على صــنف كل افراد إىل ابلنســبة التمليك ارادة عدم عن الفراغ بعد: اخرى وبعبارة
ــرفية ـصـ ــبما منهم كل م  ابن وكذا املســــكني، وجنس اليتيم جنس متليك ارادة بني حينئذ االمر فيدور عرفت، حســ
ــبيل ــناف على البســـط ليقتضـــي السـ ــيم ولزوم االصـ  بينهم اجلامع الثالثة جنس متليك ارادة وبني اثالاث بينهم التقسـ

 البسط. عدم ليقتضي هاشم، بين من احملتاج وهو
 قائمة، خالفه على القرينة بل قاصـرة والبسـط التوزيع على النص داللة اعين فاملقتضـي االول على قرينة ال وإذ
ــبيل ابن وجود ندرة من عرفت ما وهي ــتلزمة السـ ــهم. هذا لتعطيل املسـ ـصــف دفع فيكفي وعليه السـ  إىل اخلمس ن

 .(81)...((السادة من واحد صنف
 املكلفني آحاد إىل متوجها كان  ملا الشــــريفة اآلية يف اخلطاب ان  كله ذلك إىل )أضــــف: )-;-مث أضــــاف

ــبة كل  بل وذاع وشـــــاع وابن  لظهر البســـــط وجب فلو وعليه كثريا. به يبتلى سا طبعا فاحلكم غنمه ما إىل ابلنســـ
 .(82)(( ؟عرفت حسبما الوجوب عدم إىل املشهور ذهب فكيف الواضحات من اصبح 

 : --المطلب الثاني: الخمس حق وحداني بيد االمام 

وقد تقدم ان هذا القول تبناه الشـــــــيخ املنتظري، والســـــــيد حممود اهلامشي، والشـــــــيخ حمســـــــن االراكي، ومعناه  
ـصــــــــاص، قال الشـــــــــيخ املنتظري   فاخلمس عبارة عن حق االمارة وهو ابمجعه اثبت اوال  : ))قدهالرتتيب يف االخت

يف احلكومة ويف طوله لالمام مبا انه خليفة هللا   ويف املرتبة املتاخرة للرسـول مبا انه خليفة هللا -تعاىل-وابلذات هلل 
يف احلكومة ويف طوله لإلمام مبا انه خليفة الرســـــــــول فليس هنا ملكية خاصـــــــــة وال تقســـــــــيم بل هو حق وحداين 

 .(83)اثبت دمجعه هلل ويف طوله للرسول ويف طول الرسول لالمام على حسب الطولية يف احلكومة((
 .االخبارمجلة من و   ية اخلمسواستدلوا على ذلك 

 الشريفة: اآليةالفرع االول: 
ـفالظـاهر االويل للعطف وان كـان ـقد يقتضــــــــــــــي االشــــــــــــــرتاك يف امللكـية املـفادة    اآلـية))أـما احلـدـيث عن مـفاد  

بظهور الالم، فتكون هناك ســهام ســتة من حيث امللكية، اال ان هناك عدة نكاة وقرائن لبية ولفظية مبالحظتها  
 وحصيلتها ما ذكرانه. اآليةال يتم الظهور املذكور بل يكون مدلول 

ان املناســــبة العقلية والعقالئية ال تســــتســــيغ جعل امللكية االعتبارية هلل ســــبحانه  والقرائن اللبية،  تنكاالفمن  
ـصــود من جعله هلل،  مبا هو ذات مقدســـة واجبة الوجود يف عرس ســـائر الســـهام، فال بد وان يكون املتفاهم واملق

او  -الفقهاء وهذا خالف الظاهر جدا ، ومل يقل به احد من  -إما جعله يف ســــبيله، أي ملك جلهة ســــبيل هللا 
ـصـــب واليته الذاتية على شــــؤون  جعله حليثية وشــــأن من شــــؤونه املناســــبة عرفا  وعقالئيا  وهو شــــأن حاكمية ومن
ـصـــية قانونية   الناس واجملتمع، فان الحكم اال هلل كما يؤكد القران واالســــالم على ذلك كثريا ، فيكون املالك شــــخ

 
 .320 -317ص  :مصدر سابق ،الشيخ مرتضى الربوجردي ،ينظر املستند يف شرح العروة الوثقى  -81
 . 320ص :ينظر نفس املصدر السابق -82
 . 262ص  :مصدر سابق ،الشيخ املنتظري ،كتاب اخلمس  -83
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 28:  العدد

 
ــية حقيقية  صــــــــــ صــــــــــــب الوالية هلل، ال شــــــــــــخ ــبحانه وتعاىل... وسا يؤكد هذا حقوقية، هي من وهي ذات هللا ســــــــــ

االســــــتظهار ورود نفس التعبري )هلل وللرســــــول( يف آية االنفال وآية الفيء، مع وضــــــوح ان االنفال والفيء ملك 
 .(84)وصريح الرواايت(( اآليةملنصب احلاكمية واالمامة كما هو ظاهر 

 ومن القرائن اللفظية:
ــول وذي القرىب  -تعاىل- اوال : من جهة انه ــريف وعلى كل من الرســ ــاص على ا ه الشــ ـصـ ادخل الم االخت

ـصــــــاص الكامل وامللكية املســـــــتقلة فيظهر من ذلك ثبوت  دون الثالثة االصـــــــناف الباقية، والالم ظاهرة يف االخت
ـصــاص التام جلميع اخلمس له  لك طولية مســـتقال  ولرســـوله ولذي القرىب كذلك وال حمالة يكون ذ -تعاىل-االخت

ـصـــارف حمضــــة فريتزقون من ميزانية احلكومة لكوهنم  ـصـــاص هلم وامنا هم م مرتتبة، وأما االصــــناف األخر فال اخت
 من بيتها وبذلك يفرتقون عن ساير الفقراء حيث اهنم يرتزقون من اموال الناس وصدقاهتم.

ـصـــــر فتقدمي قوله  واثنيا : من جهة ))هلل(( على قوله ))مخســــــه((  -تعاىل-ان تقدمي ما حقه التأخري يفيد احل
 يدل على اختصاص مجيع اخلمس ابهلل ولو كان املراد التسهيم لقال فان مخسه هلل ولرسوله فتدبر.

مث لو فرس ظهور اآلية يف التقســيم كان مقتضــاه التقســيم اثالاث  ال اســداســا فيجعل ســهم هلل وســهم لرســوله  
 .(85)سافة إايه من جهة االنتساب اىل النيبوسهم لذي القرىب واالصناف الثالثة التابعة له م

 الفرع الثاين: الروافت:
ـصــــلح كدليل على كون   -;-ذكر الشـــــيخ حمســـــن اآلراكي اربعة اقســـــام للرواايت يف احكام اخلمس كلها ت

 وهي كااليت: (86)اخلمس حق وحداين
 الدليل االول: الروافت الكثرية الدالة عن اخلمس كله لالمام:

 -7-الشـيخ والصـدوق إبسـناد صـحيح عن علي بن زايد قال: قرأت يف كتاب اليب جعفر   مارواهفمنها:  
من رجل يســــــال ان جيعله يف حل من مأكله ومشــــــربه من اخلمس. فكتب خبطه: ))من اعوزه شــــــيء من حقي 

 .(87)فهو يف حل((
 يف قوله حقي صريح يف ان اخلمس كله لإلمام. -7-فان تعبري االمام 

-عن علي بن ابراهيم عن ايب حمبوب عن معـاوـيه بن وهـب ـقال: قـلت اليب عـبد هللا    اه الكليينومنهـا: مـارو 
ـصــــــيبون غنائم كيف تقســـــــمل قال: ))ان قاتلوا عليها مع امري امره االمام عليهم -7 : الســـــــرية يبعثها االمام في

 .(88)اخرجه اخلمس هلل وللرسول...(( احلديث

 
 .376 -  374/  2 :كتاب اخلمس  :مصدر سابق ،السيد حممود اهلامشي ،حوث يف الفقه  -84
 . 263ص  :مصدر سابق ،الشيخ املنتظري ،كتاب اخلمس  -85
 .415 -  407/ 2 :مصدر سابق ،الشيخ حمسن اآلراكي ،ينظر كتاب اخلمس -86
  2007  -ه   1427  ،الطبعة االوىل  ،لبنان  -بريوت  ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات   ،ه(  1104احلر العاملي )ت   ، وسائل الشيعة  -87

 .2ح   ،4ب ،من ابواب االنفال ،538/  6 :م
 .3، ح1ب ،من ابواب االنفال ،530/  6 :نفس املصدر السابق -88
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اعلموا و   ( يف قول هللا  -7-يح عن حممد بن مسلم عن ايب جعفر  ويدل عليه مارواه الكليين ابسناد صح
واخلمس هلل -6-قال: هم قرابة رســـــــول هللا   )ان ماغنمتم من شـــــــيء فان هلل مخســـــــه وللرســـــــول لذي القرىب

 (89)للرسول ولنا.
كل شـيء قوتل عليه على ))قال:   -7-ويؤيده ايضـا مارواه الكليين ابسـناد عن ايب بصـري عن ايب جعفر  

  (90)فان لنا مخسه...(( -6-شهادة ان ال اله اال هللا وان حممد رسول هللا 
 ئ: ))على كل امر -7-ويؤيده ايضـا مارواه الشـيخ ابسـناده عن عبد هللا بن سـنان قال: قال ابو عبد هللا 

ــالم وملن يلي امرها من بعدها من ذريتها احلجج على غ ــاب لفاطمة عليها الســـــ نم او اكتســـــــب اخلمس سا اصـــــ
 احلديث. (91)الناس فذاك هلم خاصة يضعونه حيث شاتوا..((

يف الوالية اإلهلية فلها من الوالية ماهلم على ماثبت لألدلة   -:-وفاطمة ســــالم هللا عليها شــــريكة االئمة  
 (92)الكثرية اليت ليس هنا حمل للتعرس هلا.

  فسـألوه -7-سـناده عن حممد بن زيد قال: قدم قوم من خرسـان على ايب احلسـن الرضـا  وروى الكليين إب
تكم وتزوون عنا حقا جعله هللا لنا  ان جيعلهم يف حل من اخلمس فقال: ))ما أحمل هذال  متحضــوان املودة دلســن

 .(93)وجعلنا له، ال جنعل ال جنعل ال جنعل الحد منكم يف حل((
وروى العياشـي يف تفسـريه عن زرارة وحممد بن مسـلم وايب بصـري اهنم قالو له: ماحق االمام يف اموال الناسل  

غنيمـة فـان هلم مخســـــــــــــــه فـان هللا دخـل منـه يفء او انفـال او مخس او    قـال: ))الفيء واالنفـال واخلمس وكـل مـا
ــبيل(يقول:  ــه وللرســـول ولذي القرىب واليتامى واملســـاكني وابن السـ . )واعلموا امنا غنمتم من شـــيء فان هلل مخسـ

 .(94)وكل شيء يف الدنيا فان له فيه نصيبا  فمن وصلهم بشيء فما يدعون له اكثر سا ايخذون منه((
واعلموا امنا (: قال: ســالته عن قول هللا  -7-ســن الرضــا وروى ايضــا عن حممد بن الفضــيل عن ايب احل

 .(95)(قال: ))اخلمس هلل وللرسول وهو لنا( )غنمتم من شيء فان هلل مخسه وللرسول ولذي القرىب
قال: قال: ))ان هللا ال اله  -7-وروي ايضا  عن عيسى بن عبد هللا العلوي عن أبيه عن جعفر بن حممد  

 .(96)اال هو ملا حرم علينا الصدقة انزل لنا اخلمس والصدقة علينا حرام واخلمس لنا فريضة والكرامة لنا حالل((
ــحابنا يف لوائ -7-وروى عن احلليب عن أيب عبد هللا  ــيب غنيمةل  للرجل من اصـــــــــ ـصــــــــ هم فيكون معهم في

 .(97)قال: ))يؤدي مخسنا ويطيب له((
 

 .5ح  ،1ب ،من ابواب قسمة اخلمس ،525/  6 :نفس املصدر السابق -89
 .5ح  ،2ب ،ابواب ما جيب فيه اخلمس ،515/  6 :نفس املصدر السابق -90
 .8ح  ،8ب ،ابواب ما جيب فيه اخلمس ،522/  6 :نفس املصدر السابق -91
 -- ان الصديقة فاطمة ذكرت تشريفا  هلا، وان املراد ابمرها هو أمر االمامة، حيث ان انتساب االئمة   --يرى الشيخ املنتظري   -92

 .266ص :مصدر سابق ،الشيخ املنتظري ،ينظر كتاب اخلمس ،... اىل الرسول وكوهنم ذوي قرابه كان بواسطة فاطمة
 .3ح ،3ب :من ابواب االنفال ،536/  6 :نفس املصدر السابق -93
تصحيح وحتقيق تفسري العياشي، حممد بن مسعود بن عياش،    ،33ح    ،1من ابواب االنفال: ب  ،534/    6املصدر السابق:    نفس  -94

 . 62 - 61/  2 :طهران  ،والتعليق السيد هاشم الرسوىل احملالتى، املكتبة العلمية االسالمية
ابواب    ، 528/    6  :مصدر سابق  ،احلر العاملي  الوسائل،  ،62/    2  :تفسري العياشي، حممد بن مسعود العياشي، مصدر سابق  -95

 .18، ح 1قسمة اخلمس، ب 
 .2، ح1، ابواب ما جيب فيه اخلمس، ب514/ 6، وينظر الوسائل، احلر العاملي، مصدر سابق: 64/   2 : املصدر نفسه -96
مع اختالف )اواهنم(   ،8ح  ،2ب  ،ابواب ما جيب فيه اخلمس  ، 516/    6  :مصدر سابق  ،احلر العاملي  ،ويف الوسائل  ، املصدر نفسه  -97

 بدل )لوائهم(.
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 28:  العدد

 
 ان مفادها اربع انواع من التحليل وف حتليل االئمة اخلمس لشيعتهم  الواردةالدليل الثاين: الروافت  

مفاد بعضــــها حتليل االئمة لشــــيعتهم االســــتفادة من االرس وثرواهتا مبع  االذن هلم لتملكها دســــباب   :اوال
 امللك املشروعة.

 ومفاد بعضها اآلخر حتليل مخس غنائم احلرب من اإلماء لشيعتهم وآابئهم ليطيب مولدهم. اثنيا:
ــها الثالث حتليل األئمة  اثلثا : ومفاد ــيعتهم اخلمس امل  -:-بعضــــــ ــيعة بعد لشــــــ ــتقر يف أموال غري الشــــــ ســــــ

 انتقاهلا إىل شيعتهم.
 بعضها الرابع حتليل اخلمس حتليال  حكوميا  خمتصا بزمن خاص مبصلحة خاصة. رابعا : ومفاد

ــح  ــمان الثاين والثالث من التحليل متوقفان على أن يكون اخلمس كله سلوكاُ لإلمام كما هو واضــــــــــ والقســــــــــ
 ئيا  وحكوميا صرفا .الستبعاد كون التحليل حتليال  وال

 .-7-فرواايت التحليل من هاتني الطائفتني تدل ابلداللة اإللتزامية على كون اخلمس كله ملكا لإلمام 
 الدليل الثالث: ما دل من الروافت على أن لإلمام أن يصنع ابخلمس ما يشاء وان يعطي منه على ما يرى.

قال: سـأل عن    -7-فقد روى الكليين عن عدة من اصـحابنا عن امحد بن حممد بن أيب نـصر عن الرضـا  
. فقيل له: فما كان هلل فلمن هول )امنا غنمتم من شــيء فان هلل مخســه وللرســول ولذي القرىب اواعلمو (قول هللا 

ــناف  وماكان لرســــول هللا فهو لالمام فقيل له: افرأيت ا  -6-فقال: ))لرســــول هللا  ــنف من االصــ ن كان صــ
كيف يـصنعل اليس امنا كان   -6-اكثر وصـنف اقل ما يصـنع بهل قال: ))ذلك اىل االمام ارأيت رسـول هللا  

ــيخ يف التهذيب يف  ــناد والشــــــــــــ يعطي على ما يرىل كذلك االمام((. وقد روى الرواية احلمريي عن قرب اإلســــــــــــ
 إسناده عن امحد بن حممد بن نصر.

ايه صـــحيح عاٍل، وداللتها على ان االمام ميلك اخلمس كله اتم. فان الرواية تدل على ســـند الكليين اىل الرو 
املستمرة يف اخلمس جرت على ان يعطي على ما يرى. وال تكون هذه السرية إال   -6-ان سرية رسول هللا  

وال واالنفس ال من ابب الوالية عن االم  ،فكان تصرفه يف اخلمس تصرف مالكيا    ،اذا كان اخلمس كله ملكا له
ــرف املالكي مل  صــــــــــ ــرفه يف اخلمس الن يعطي على مايرى من ابب الوالية ومل يكن من ابب ت صــــــــــ فانه لو كان ت
يعقل ان يكون اعطاته على ما يرى من دون مراعاة السـهام سـرية مسـتمرة بل كان ينبغي ان تكون سريته جاريه 

ـصـلحة إلزامية اثنوية تدعو اىل حتويل بعض  على توزيع الســهام على اصــحا ا اال يف حاالت اســتثنائية ووج  ود م
ـصـــرف ابلطريقة اليت  ـصـــاحبها أاي كان ان يت الســــهام او مجيعها عن اصــــحا ا اىل غريهمق الن الوالية ال تســــيغ ل
تؤدي اىل تعطيل احلكم االويل او انتفاء فائدته انتفاء  مطلقا يؤدي اىل لغوية تشـــــــريعه كما هو احلال هنا لو قلنا  

لرسـول يف التصـرف يف اخلمس مبا يرى كان من ابب الوالية اذ يلزم منه لغوية احلكم بتملك اصـحاب ابن سـنة ا
السـهام هلا، فلو كان ذلك من ابب الوالية ال امللك لكان الالزم ان يكون االعطاء على ما يرى حالة اسـتثنائية  

 ية.على ما هو مصرح به يف الروا -:-السنه دائمة ومستمرة حىت عصور االئمة 
ــنة الرســــــول   يف توزيع اخلمس قائمة على أن يعطي على ما يرى يدل بوضــــــوح على أن   -6-فكون ســــ

 يف اخلمس امنا كان تصرفا  مالكيا  ال والئيا . -6-تصرفه 
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الدليل الرابع: مادل من الروافت على ان االمام يعطي الطوائف الثالث من اخلمس مايستغنون به ف سنتهم او 
 كفايتهم فان فضل من اخلمس شيء فهو لالمامعلى قدر  

فان يف كون الفاضــــل من ســــهامهم لإلمام داللة على ان تلك الســــهام هي لإلمام يف األصــــل وإمنا يعطيهم  
منها على قدر ما يسـتغنون يف سـنتهم او قدر كفايتهم واال فلو كانت السـهام ملكا للطوائف الثالث يف االصـل 

ها بقدر ما يســتغنون به يف ســنتهم او قدر كفايتهم خاصــة ما دامت الســهام  مل يكن وجه لتخصــيص عطائهم من
ـصــــوص قدر الكفاية أو االســـــتغناء يف  ـصــــر حقهم منها خل ملكا هلم ال يشـــــاركهم يف ســـــهامها غريهم وال وجه حل

 السنة.
ـصــــف اخلمس  -يعين لالمام-: ))وله -7-محاد بن عيســـــى الســـــابقة عن الكاظم  ةفقد جاء يف مرســـــل ن

كمال  ونصــف اخلمس الباقي بني أهل بيته فســهم ليتاماهم وســهم ملســاكينهم وســهم ألبناء ســبيلهم يقســم بينهم  
 احلديث. (98)على الكتاب والسنة ما يستغنون به يف سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للوايل...((

ن بعض اصـــــحابنا((  ويقرب من هذه الرواية يف مضـــــموهنا ما رواه الشـــــيخ إبســـــناده: ))عن امحد بن حممد ع
ـصــف له  ـصــف اخلمس لالمام  -رفع احلديث اىل ان قال: ))فالن ــاكني  -يعين ن ـصــف لليتامى واملسـ ــة والن خاصـ

ـصـــدقة وال الزكاة، عوضــــهم هللا مكان ذلك ابخلمس فهو يعطيهم   وابناء الســــبيل من آل حممد الذي الحتل هلم ال
 .احلديث (99)على قدر كفايتهم فان فضل شيء فهو له..((

مـا ذكرانه من ان اخلمس لالمـام ملـالكيتــه لالموال كلهــا وان التخميس يف   -بـل يـدل عليــه- ان سـا يؤيـد  مث 
ـصـــــــاحب اليد على املال يف متلك األربعة أمخاس اليت هي لالمام يف االصــــــــل وليس متلكا  من قبل   حقيقته اذن ل

ــاحب اليد ما ورد ـصــ ــركائه يف اخلمس للخمس بعد كونه مالكا  ل يف الرواايت الكثرية من ان هللا امنا   االمام او شـــ
 حرم الزكاة على اهل البيت وجعل هلم اخلمس بديال عنها تنزيها هلم عن الزكاة اليت هي اوساخ اموال الناس.

فمن ذلـك مـا رواه الكليين عن علي بن ابراهيم عن ابيـه عن محـاد بن عيســــــــــــــى عن ابراهيم بن عثمـان عن  
: )) ن وهللا ع  هللا بذي -وذكر خطبة طويلة يقول فيها-ري املؤمنني  ســــــــــــليم بن قيس اهلاليل قال: خطب ام

ــوله فقال:   ــه وبرســ ــبيل))القرىب الذين قارننا هللا بنفســ ــاكني وابن الســ   ((فلله وللرســــول ولذي القرىب واليتامى واملســ
ـصــــــيبا اكرم هللا رســـــــوله واكرمنا  ـصــــــدقة ن اهل البيت ان فينا خاصـــــــة..(( اىل ان قال: ))ومل جيعل لنا يف ســـــــهم ال

 .(100)يطعمنا من اوساخ الناس((
ــند  ــحيحة الســ ــليم بن قيس اهلاليل بدعوى عدم  -لواثقة رواهتا امجعني-الرواية صــ وقد يشــــكك يف واثقة ســ

ورود التوثيق بشـــــــــــــــأنـه. لكن احلق واثقتـه لورود التعبري عن النجـاشــــــــــــــي لقوـله يف مقـدمـة رجـاـله: ))وهـا اان اذكر  
املتقدمني يف التصـنيف من سـلفنا الـصال(( مث ذكر سـليم بن قيس اهلاليل يف زمرة هذا السـلف الصـال. والتعبري 

 من ال يوثق بروايته من السلف الصالل دلصال يدل على اكثر من الواثقة وكيف يتصور ان يعابلسلف ا

 
 .1ح  ،3ب ،ابواب قسمة اخلمس ،529/  6 :مصدر سابق ،احلر العاملي ، وسائل الشيعة -98
 .2ح : املصدر نفسه -99

 .7ح  ،1ب ،ابواب قسمة اخلمس ، 525/  6:نفس املصدر السابق -100
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 28:  العدد

 
قاال: قال رســــول   -8-بســــند صــــحيح عن ايب جعفر وايب عبد هللا   -ايضــــا-ومن ذلك ما رواه الكليين  

ــاخ أيدي الناس وان هللا قد حرم عليه منها ومن غريها ما قد حرمه-6-هللا  ــدقة أوســ ـصـ  (101)..((: ))إن ال
 .احلديث

ويف مرسـلة محاد: ))وامنا جعل هللا هذا اخلمس هلم خاصـة دون مسـاكني الناس وابناء سـبيلهم عوضـا هلم من  
 .(102)وكرامة  هلم عن اوساخ الناس((-6-صدقات الناس تنزيها من هللا هلم لقرابتهم برسول هللا 

ـصــف له كما روى الشـــيخ ابســـناد مقطوع قال: ))قال: اخلمس من مخســـة اشـــي اء...((.اىل ان قال: ))فالن
والنصف لاليتام واملساكني وابناء االسبيل من آل حممد الذين الحتل هلم الصدقة وال الزكاة    -اي لالمام-خاصة  

 .(103)عوضهم هللا مكان ذلك ابخلمس((
 حديثا طويال جاء فيه: ))الن الصــدقة حمرمة على حممد -7-وروى الصــدوق ابســناد غري اتم عن الرضــا 

 .(104)واله وهي اوساخ الناس الحتل هلم الهنم طهروا من كل دنس ووسخ((
لتعويضــهم  -حســب التعبري الوارد يف الرواية-يف ايد الناس  فان تنزيه ال حممد عن الزكاة اليت هي اوســاخ ما

 عن ذلك ابخلمس يعين ان اخلمس طاهر مطهر ليس فيه شيء من اوساخ مايف ايد الناس.
والظـاهر ان وســــــــــــــخيـه الزكـاة جـاءت من كوهنـا جزءا من اموال النـاس اليت يتقلبون فيهـا مبـا يشـــــــــــــــاتون من  

صــرفات غري  ذارهتا املعنوية ولو سا يؤدي اىل وســخها وق -حســب املعتاد ولو من انحية فســاد النية-ســليمة  الالت
كان اخلمس جزء من اموال الناس اليت يتقلبون فيها مبا يشـــــــــــــاتون لتلوث ابلوســـــــــــــخ املعنوي الذي التنفك عن  

 اموال الناس غالبا والصبح اخلمس كالزكاة من اوساخ االموال وقذارهتا وللزم عند اذ ان يتنزه عن املطهرون.
اجلزء الباقي حتت ملكية االمام النائب عن هللا سبحانه    ولكن وفقا لتصوران الذي شرحناه للخمس من كون 

وتعاىل من املال الذي كله هلل تعاىل فان هذا اخلمس مل ينتقل ابدا اىل ايدي الناس ليتصــرفوا فيه حســب اهوائهم 
ــلطة   فتتلوث كما يتلوث املال الذي فيه الزكاة فيبقى اخلمس الذي يف الربح منذ اول أزمنة حدوثه بعيدا  عن ســـــــ
ـصـــــــل اىل الطاهرين   ـصـــــــرفني غري داخل حتت ملكيتهم بل سلوكا هلل ســــــــبحانه وتعال طاهرا مطهرا  لي املالكني واملت

 املطهرين كما يستحقون منسجما مع طهارهتم مناسبا لشأهنم.
تشـــري اىل هذا االدلة الروائية االربعة هي اهم ما جاد به الشـــيخ االراكي، وميكن ان يضـــاف هلا ثالث قرائن 

 مس لالمام وليس للسادة ملك فيه وامنا هم مصارف حمضة منها:ان اخل
ــناده عن علي  ــابه نقال  من تفســـري النعماين إبسـ ــيد املرتضـــى يف احملكم واملتشـ   قال: -7-أوال: ما رواه السـ

واما ما جاء يف القرآن من ذكر معايش اخللق وأســـــــــــبا ا فقد اعلمنا ســـــــــــبحانه ذلك من مخســـــــــــة اوجه: وجه ))
ــدقات، فأما وجه االمارة فقوله االمارة ووج  ـصـ واعلموا : -تعاىل-ه العمارة ووجه اإلجارة ووجه التجارة ووجه ال

  (105) فجعل هلل مخس الغنائم...((  امنا غنمتم من شيء فان هلل مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني
املراد مالكيته التكوينية فإهنا ال  وليس -تعاىل- ى اخلمس وجه االمارة مث صــــــــــــرح بكونه هلل   -7-فانظر انه
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ــبة   ــرفه دمجعه ولو كان له الســـــدس فقط مل حيســـــن نســـ ــريعا  وأنه املرجع يف صـــ ختتص ابخلمس فاملراد كونه هلل تشـــ
 (106)اجلميع اليه.

ــيعة اىل االئمة   ــرعية القائمة على ان اخلمس كله كان يدفعه الشــــــــ ــرية القطعية املتشــــــــ أو   -:-اثنيا : الســــــــ
ــم رغم  صـــــــــــــرف على الفقراء من بين هاشـــــــــــ ــفه تعامل الزكاة من ال صـــــــــــ وكالئهم، ومل يكن يتعاملون معه وال مع ن

، فلو كان -:-وجودهم واحتياجهم، خصـوصـا  يف ظروف التقية واحملنة ويف العصـور املتاخرة من حياة االئمة  
از املتشــرعة وعملهم.... واصــبح نصــف اخلمس ملكا  جلهة الفقراء الســادة النعكس هذا بشــكل واضــح يف ارتك

واضــــــــــــــحـا  او مركوزا  نتيجـة االبتالء الكثري  ـذه الفريضـــــــــــــــة، كمـا انعكس اليوم ويف ازمنتنـا املتـاخرة نتيجـة فتوى  
صــيف، مع اان الجند ذلك حني نراجع وضــع املتشــرعة يف زمن االئمة وبداايت عصــر الغيبة،  : املشــهور ابلتن

ــا  متـامـا   ــرعـة كـانوا يرون اخلمس بتمـامـه حقـا  لالمـارة والوالـية حـيث الـبد من  ـبل جنـد ارتكـازا  معـاكســــــــــــ  وان املتشــــــــــــ
ـصــاله اىل االمام او وكيله واببه حىت ذهب كثري من قدماء االصـــحاب بعد حتقق الغيبة الكربى اىل لزوم حفا  اي

 (107)م اليه....ة )عجل هللا تعاىل فرجه( فيسلاخلمس وااليصاء به او كنزه ودفنه اىل ان يظهر االمام احلج
رواية ايب علي بن راشـــد: قلت له: امرتين ابلقيام دمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال يل اثلثا :  

ــيء حقهل فلم أدر ما أجيبه، فقال ــهم: وأي شــ اخلمس  -7-فجعل   (108)جيب عليهم اخلمس...((: ))بعضــ
 (109)بتمامه حقا  لنفسه.

جعل الفيء لنفس املصارف املذكورة يف   -تعاىل-: ))ويشهد ملا ذكران ايضا  انه  -;-قال الشيخ املنتظري  
ِل الاُقرى فَللِه َولِلرهسـُوِل َوِلِذي الاُقراىب االية اخلمس بسـياق واحد بال تفاوت فقال: ما أَفاَء هللاُ َعلى َرسـُولِِه ِمنا َأها

وُل فَ  ــُ َ اأَلغاِنياِء ِمناُكما َوما آاتُكُم الرهســــ ِبيِل َكيا ال َيُكوَن ُدوَلة  َبنيا ــه ــاِكنِي َواباِن الســــ ُخُذوُه َوما هَناُكما َوالاَيتامى َوالاَمســــ
رُِجوا ِمنا ِدايرِِهما َوأَماواهلِِما  .َواتـهُقوا هللَا ِإنه هللَا َشِديُد الاِعقاِب َعناُه فَانـاتَـُهوا   .(110)...لِلاُفَقراِء الاُمهاِجرِيَن الهِذيَن ُأخا

ـصــــــاص واالصـــــــناف الثالثة بدوهنا وعلل ابن  فهو ســـــــبحانه ذكر نفســـــــه والرســـــــول وذا القرىب مع الم االخت
ـصـــــود من هذا التشــــــريع عدم جتم ـصـــــل من  املق ع االموال عند االغنياء وعدم تداوهلم هلا فيما بينهم مث ذكر بال ف

 مصارفه فقراء املهاجرين.
ــلة بال قتال، ويذكر التواريخ والرواايت ان رســــــــول هللا   اآليةومورد نزول  ـصـــــ   -6-اموال بين النظري املتح

من جهة ان االنـصار كانوا متمكنني من  قسـمها بني املهاجرين دون االنـصار اال ثالثة او اثنني منهم كانوا فقراء  
دايرهم وامواهلم، واملهـاجرين ـقد اخرجوا منهـا واـنت تعلم ان الفيء من االنـفال اليت حكمـنا بكوهنـا لالـمام، فيعلم  

 من ذلك كله:
اوال : ان اخلمس واالنفـال كالمهـا من اموال االمـام مبـا هو امـام أي من اموال االمـامـة واحلكومـة ال من امواـله 

 شخصية واال فينايف ذلك للتعليل بعدم كون املال سا يتداوله االغنياء.ال
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 28:  العدد

 
صــرفها فيما   اثنيا : ان اموال احلكومة وان كانت لالمة وللمســلمني ولكن زمام اختيارهم بيد االمام احلاكم في

 يرى صالحا .
ـصــــــوص آل الرســـــــول على ما روت به االخب ار ولكنهم ذكروا اثلثا : ان املراد ابالصـــــــناف الثالثة وان كان خ

ـصــــــــــوص تشـــــــــــريفا  واشـــــــــــعارا  ابهنم من لواحق احلكومة فيجب ادارة شـــــــــــؤوهنم من ميزانية احلكومة ولكن ال  ابخل
يف فقراء املهاجرين الذين اخرجوا من دايرهم وامواهلم ويف بعض    -6-اختصـاص هلم ابملال ولذا صـرفه النيب 

 االنصار.
فيء بال تفاوت مع اختصـاص الفيء ابالمام وعدم انقسـامه واحلاصـل ان تشـابه السـياق يف آييت اخلمس وال

ـصـــــري شــــــاهدا  على ان ذكر العناوين الســــــتة يف اآلية ليس  ـصـــــارفه ي ســــــتة اســــــهم ومع ذكر فقراء املهاجرين من م
ــرـفه فيمـا يراه  صــــــــــــ ــاوـية ـبل يكون اختـيار امـلال بـيد االمـام وهو ي ــهـام متســــــــــــ ــيم بســــــــــــ ــهيم والتقســــــــــــ بلحـاظ التســــــــــــ

 .(111)صالحا ((
 إعرتاض والر د عليه:

خيـالف مـا دل    -7-فـان قلـت: مـا ذكرت من كون اخلمس وكـذا االنفـال حقـا  وحـدانيـا  راجعـا  اىل االمـام  
ــهم وان النيب  ــة اســـ ــتة او مخســـ ــيم اخلمس ســـ ــة على تقســـ ــتفيضـــ ــمه    -6-من االخبار املســـ وكذا االمام يقســـ

، تقسـيم اخلمس بسـهام متسـاوية حيث (113)، ومرفوعة امحد بن حممد(112)كذلك، بل املسـتفاد من مرسـلة محاد
ــناف الثالثة   ـصـــف الباقي بني االصــ ـصـــف اخلمس كمال  والن ــهم ابن لالمام ن ــتة اســ ــيمه ســ حكم فيهما بعد تقســ

 الباقية.
قلت: املرسـلة واملرفوعة وان دلتا حسـب الصـدر على التقسـيم ابلسـهام املتسـاوية ولكن ذكر فيهما بعد ذلك 

الثالثة ما يستغنون به يف سنتهم فان فضل شيء كان للوايل وان نقص كان عليه   ان االمام يقسم بني األصناف
 ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به فيعلم من ذلك عدم ثبوت التسهيم بل ذكروا بعنوان املصرفية فقط.

 ويشهد لذلك:
صـــ  ارف الثمانية يف ابب الزكاة  اوال : وقوع التعبري ابلســـهام يف مرســـلة محاد ابلنســـبة اىل الزكاة ايضـــا  مع ان امل

 مصارف حمضة وال يتعني فيها التسهيم.
على التعبري  -:-اثنيا : عد اخلمس دمجعه يف آخر مرسـلة محاد ماال  للنيب والوايل فراجع. ولعل اصـرارهم 
ـصــــر موســـــى بن جعفر   وبعده كان  -8-ابلســـــهام كان يف مقام االلزام واجلدل حيث ان الفتوى الرائج يف ع

فيقســم    -6-وحق ذي القرىب بعد وفاة رســول هللا  -6-فتوى ايب حنيفة وهو قائل بســقوط حق النيب 
اخلمس عنده ثالثة اســهم لالصــناف الثالثة ومجيع فقهاء العامة ومنهم ابو حنيفة يقولون ابلتعميم يف االصــناف  

ـصــــري نتيجة لذلك حمرومية االئمة  ـصــــوهنا ابلســـــادات، في كذا الســـــادة بل كان هذا مدار عملهم  و   -:-وال خي
بال فـصل فروي عن ايب بكر انه منع بين هاشـم من اخلمس وقال: ))امنا لكم ان   -6-بعد وفاة رسـول هللا 

 يعطى فقريكم ويزوج اميكم وخيدم من ال خادم له منكم((.
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عد وفاة الرســـول ســـهم  وابجلملة: العامة ابمجعهم يقولون ابلتعميم يف االصـــناف الثالثة، وابو حنيفة يســـقط ب
وإمنا اشتهر فتوى مالك، والشافعي،   -:-الرسول وسهم ذي القرىب وفتواه كان مدار العمل يف عصر االئمة  

إثبـات حقهم بقـدر   -:-وأمحـد، بعـد االصــــــــــــــطالح على املـذاهـب االربعـة يف القرون املتـأخرة، فـأراد االئمـة  
إثبات تعيني    -:-ورها يف التقسـيم فليس مرادهم  االمكان بظاهر االية على مذاق العامة حيث حكموا بظه

صــــــــــــد حفا الواقع مهما أمكن، وبيان أنه إذا فرس االخذ مبا حتكمون به من   التقســــــــــــيم، بل اجلدل وااللزام بق
 (114)التقسيم كان مقتضاه ثبوت حق لنا.

 :واهم النتائجالخاتمة 

ويف هناية املطاف ال يســــــــعين اال ان امحد هللا تعاىل على توفيقه يل يف امتام هذا البحث والذي اراه مهما  يف 
ــالمي وملا هلا من دور يف االعانة على الدين،  ــة قله امللتزمون ددائها، رغم أمهيتها الكبرية يف اجملتمع االســــــ فريضــــــ

، وســـــــــــــــد حوائج الفقراء، وتطهري  (115)ديننـا...((  : ))أن اخلمس عوننـا على-7-فروي عن االمـام الرضـــــــــــــــا  
 النفس..اىل غريها من الفوائد.
 وميكن امجاله دهم النتائج 

ـصــادر التكافل االجتماعي، فالبد  .1 ـصــدر من م ان اخلمس فريضـــة مهمة على مســـتوى الفرد واجملتمع وهو م
 االسالمية املقدسة.من إعطائه االمهية البالغة كفريضة من الفرائض الثابتة يف الشريعة 

ان موارد اخلمس ختتلف نســـــــــــبة ملع  الغنيمة، فاجلمهور عرفوها ابملع  الشـــــــــــرعي الذي ينطبق على غنائم   .2
احلرب فحســـــــــــــــب، ومنهم من خـالف التعريف فزاد على غنـائم احلرب موردين مهـا الكنوز واملعـادن، بينمـا  

 شرعي فجعلوها يف سبعة موارد.االمامية عرفوها حسب املع  اللغوي وهو اعم من املع  ال
ان آية اخلمس ذكرت اقسـام املسـتحقني للخمس اىل سـتة اصـناف، غري ان الفقهاء اختلفوا يف حتديد هذه  .3

االقسـام يف الوقت احلاضـر فاالمامية منهم من قال ابلتسـهيم السـداسـي ومنهم من ذهب اىل عدم التسـهيم  
بينما اختلف اجلمهور اىل اقوال عدة منهم من قسـم   واجلميع مصـارف حمضـة بيد االمام او من ينوب عنه،

السـهام اىل سـتة اقسـام، ومنهم من قال مخسـة اقسـام ومنهم من قال اربعة اقسـام، ومنهم قال ثالثة اقسـام،  
 وفيهم من ذهب اىل عدم التسهيم.

ثي مع ملكية ان فقهاء االمامية يف مســـــألة ســـــهم اهلامشيني على ثالثة اقوال: احدها القول ابلتســـــهيم الثال .4
كل ســهم منهم، والثاين منهم القول مبلكية الطبيعي اجلامع هلذه االصــناف الثالثة، واما الثالث فهو القول 
ـصـــــــارف حمضــــــــة، والقوالن االخريان مها موردا قول اغلب  ابحلق الوحداين بيد االمام واالصــــــــناف الثالثة م

 الفقهاء املعاصرين.

 
 .269 -268ص  :مصدر سابق ،الشيخ املنتظري ،كتاب اخلمس  -114
 ، - -مؤسسة معارف اسالمي امام رضا    ،محد بن حممد احلسني القائي حتقيق    ،احلر العاملي  ،االئمةالفصول املهمة يف اصول    -115

 . 148/   2 :ه 1418 -الطبعة االوىل  ،قم املقدسة ،مطبعة نگني 
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ـصــــــــورق الن املقام ال يســـــــــع االتيان بكل ما حييط رغم ما ف -وانين إذ امتمت هذا البحث   يه من نواقص وق

ارجو من هللا ان يكون فيه فائدة ينتفع  -ابملســالة من حث، لكن وكما يقال: ))ما اليدرك كله ال يرتك جله(( 
  ا الغري، وما توفيقي اال ابهلل، عليه توكلت وهو رب العرش الكرمي.
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 المخطوءة المنظمات البصرية المحوسبة في تصحيح المفاهيم التاريخيةاثر  

 الرابع االدبي الصف الباتلدى ط 

Organizations computerized visual impact of a strategy to 
correct the historical perceptions of the fourth grade 

students of literary 
 Taie-Yaha Ubaid Raddam AL .Lect               (1)الطائيم.د يحيى عبيد ردام  

 المستخلص

صــــــــــــــحيح املفاهيم التارخيية ــبة يف ت صــــــــــــــرية احملوســــــــــــ   يهدف البحث احلايل اىل التعرف على اثر املنظمات الب
 .الصف الرابع االديب الباتلدى ط  املخطوءة

ــتعمل الباحثولتحقيق هدف البحث  ــبة التجرييب ذ اســــ ــبط اجلزئي،وتكونت عينة   واملنهج شــــ البحث الضــــ
وهي  2016- 2015دراســــــي كربالء املقدســــــة للعام ال  مدينة يف كربالءاعدادية   الباتط  منة  ( طالب50من )

وصــــــاغ اهداف ســــــلوكية واعدد   من مدارس جمتمع البحث، وكافت الباحث بعدة متغريات بني جمموعيت البحث
 .البحث واعد اختبار بعدي للمفاهيم املخطوءة خطط دراسية جملموعيت

 واسفرت الدراسة عن:
ـصــــــــائية عند مســـــــــتوى ) ةدالل ووجود فرق ذ اجملموعة التجريبية    البات( بني متوســـــــــطي درجات ط 0.05اح

ـصـــرية احملوســــبة ومتوســــط درجات ط اوفق  لوايت يدرســــن على ال اجملموعة الضــــابطة    الباتســــرتاتيجية املنظمات الب
 .ابلطريقة االعتيادية ولصال اجملموعة التجريبية نلوايت يدرسال
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Abstract 
The current research aims to identify the impact of strategy computerized 

visual organizations in correcting the historical perceptions of the fourth grade 
students of literary 

To achieve the aim of the research was the use of quasi-experimental 
approach with partial seizures, and the research sample consisted of (50) 
Talibamn term junior high students in the holy city of Karbala for the academic 
year of schools 2014-2015oha the research community, and researcher Reward 
several variables between the two groups of research. 

The study resulted in: 
There is a difference statistically significant at the level (0.05) between the 

mean scores of the experimental group students who are studying in 
accordance with the strategy of computerized visual organizations and the 
average scores of the control group students who Derso the usual way and in 
favor of the experimental group 

 التعريف بالبحث األول:الفصل 

 problem of The Researchأوال: مشكلة البحث: 

جمردة ترتبط    اترخيية مفاهيم  طبيعة حمتوى املادة الذي يتضـــــمن مادة التاريخ هيمن اهم مشـــــكالت دراســـــة 
: 1984)سـعاده،  دشـياء غري حمسـوسـة، لذلك جند اغلب الطالب يسـتعملون هذه املفاهيم دون فهم ملدلوالهتا

315) 
حتتـاج اىل   إّن التـدريس ابلطريقـة االعتيـاديـة ال يؤدي اىل تغيري كبري يف اكتســـــــــــــــاب املفـاهيم وتغيريهـاق ألنـهو 

حديثة لتغيري املفاهيم وتطويرها جزئيا او كليا، وميكن عد جهد مقصود وخمطط واسرتاتيجيات وأساليب تدريس  
: 2005)عبد السـالم، تصـورات الطالب تصـورات غري كاملة أو غري دقيقة ومشـوهة عن بعض املفاهيم العلمية

4.) 
 ومايؤكد ذلك نتائج الطلبة املتدنية يف املادة الدراسية والذي يعد مؤشرا  كبريا  على وجود مشكلة علمية 

النشـــــاط التعليمي عن مواكبة التطورات   لة فعاليةميكن حتديد مشـــــكلة البحث احلايل يف قالل ذلك من خ و 
ــعي ا من الباحث يف إجياد حل هلذه املشـــــــــــكلة وانطالق ا من مبدأ احلرص العلمي  احلديثة يف جمال التدريس، وســـــــــ

ريس املادة التارخيية، مت اختيار على اختيار أنســـب االســـرتاتيجيات والطرائق التدريســـية احلديثة واليت تناســـب تد
  الباتتدريسـية لبيان إثرها يف تـصحيح املفاهيم التارخيية اخلاطئة لدى ط   ةاملنظمات البـصرية احملوسـبة كإسـرتاتيجي

 الصف الرابع األديب يف مادة اتريخ احلضارة العربية اإلسالمية.
 :سؤال االيتجابة عن الابإلوميكن حتديد مشكلة البحث احلايل 

املنظمات البصـرية احملوسـبة اثر يف تـصحيح املفاهيم التارخيية اخلاطئة لدى طالب   ةالسـتعمال إسـرتاتيجي  هل
 الصف الرابع األديبل
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 Research Importaence Of Thثانًيا: أهمية البحث: 
ملية  اليت ميكن ترقيتها فيه، فهي ع مجيعها  أوجه الكمال  ةن طريق ترقيمتكوين اإلنســـــــــــــان   اىلالرتبية  هتدف 

خمططة منظمة ترمي اىل مســــــاعدة الفرد على النمو الســــــوي املتكامل من النواحي اجلســــــمية والعقلية واالنفعالية 
ـصــبح قادر ا على التكيف مع نفســـه ومع ما حييط به (، والتعليم عملية  25:  2003)أبو جادو،  واالجتماعية لي

ية من إداريني ومشــــــــــرفني ومدرســــــــــني وطالب  دف هادفة تتفاعل فيها العناصــــــــــر كافة اليت هتتم ابلعملية الرتبو 
النمو، واالسـتجابة لرغبات الطالب، وخصـائـصه، وأسـاليب تعلمه، وذلك ابسـتعمال األنشـطة، واإلجراءات اليت 

 .(17: 2011)علوان وآخرون،  تناسب قدراته، وإمكانياته، وتؤدي اىل منوه
التعليم املختلفة اليت ترتجم الفلسـفات والسـياسـات التعليمية اىل بني وسـائل  من  املنهج الوسـيلة الفاعلة  عدوي

ــلوكيات املطلوبة واملرغوب  ــيط بني املدرس والطالب، وميثل حد ذاته جمموع الســـ ــر الوســـ ـصــ واقع حيايت، فهو العن
فيها، هلذا فقد اختلفت أســــاســــيات بنائه من مســــتوى آلخر، ومن مرحلة عمرية لآلخر، سا جيعل احلديث عن  

 .(17: 2010)الزند وهادي، مرحلة أيخذ طابع اخلصائص املرتابطة مع تلك املرحلةكل 
ـصــــــــاله  املدرس له الدور االســـــــــاس يف تطبيق املنهج و  وأمياان مبركزية التأثري الذي حيدثه املدرس املؤهل على   واي

القتصـادية توىل مهنة  نوعية التعليم ومسـتواه، فان الدول على اختالف فلسـفاهتا وأهدافها ونظمها االجتماعية وا
ــر له الظروف   ــتمر، وتيســـــــــ ــة النمو املهين املســـــــــ التعليم واالرتقاء ابملدرس كل اهتمامها وعنايتها، وتتيح له فرصـــــــــ

 .(12: 2008لتحسني أوضاعه االقتصادية واالجتماعية)اخلطيب،
املفاهيم ألمهيتها يف اجتهت الرتبية احلديثة  و استعمال    واتساع حجم املعارف وتطورها، د املعلوماتيزالتو 

ــبح تعلم املفهوم من أهم األهداف الرتبوية اليت اكد  عدهاعملية التعلم والتعليم ب ــها، وأصــ ــاســ مفتاح احلقيقة وأســ
(،  165:  2010عليها الرتبويون يف تدريس املواد االجتماعية املســـــــــــــتوايت التعليمية املختلفة )الزايدات وحممد،

ــجمة أو متعارضــــــة مع النظرايت  فاملفاهيم اخلاطئة هي تلك املفاهي م املســــــتقاة من اخلربة الذاتية لكنها غري منســــ
ــاب املفاهيم الالحقة، ويتطلب   العلمية القائمة، وتكون هذه املفاهيم عميقة اجلذور، وتقاوم التعلم وتعيق اكتســـــ

 .(Posner,1982: 212التخلص منها مرور الطالب مبراحل من التطور، )
ـصــــــرية إ عدوت ســـــــرتاتيجية مهمة يف تدريس املفاهيم، إذ تســـــــاعد الطالب على اســـــــتيعاب وفهم  املنظمات الب

ــاعـد على فهم العالـقات بني املـفاهيم  ــعـبة، وأهنـا تســــــــــــ صــــــــــــ ن طريق تـقدمي املعلوـمة بنحو مرئي خالل عاملـفاهيم ال
ـصــــــرية مســـــــتعملة لتتبع بناء نص دكمله ام لتوضـــــــيح  ـصــــــفية املعتادة، وســـــــواء أكانت املنظمات الب ـصــــــص ال احل

 (.224: 2010صائص مفهوم ما)نوفل،خ 
 Objective of The Research and Hypotheseثالًثا:هدف البحث وفرضيته: 

ـصـــــــحيح املفاهيم التارخيية  يهدف البحث احلايل اىل   - ـصـــــــرية احملوســــــــبة يف ت تعرف أثر املنظمات الب
 الصف الرابع األديب. طالباتاخلاطئة لدى 

 فريه اآلتية:ولتحقيق هدفا البحث ُوضعت الفرضية الص
ــتوى داللة) - ــائية عند مســــــــ ـصـــــــ ــط درجات ط 05,0اليوجد فرق ذو داللة إح   البات(، بني متوســــــــ

ـصـــرية احملوســــبة، و متوســــط   اليتاجملموعة التجريبية ال يدرســــن ابســــتعمال إســــرتاتيجية املنظمات الب
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صـــــــــــــحيح املفاهيم    الباتدرجات ط  اجملموعة الضـــــــــــــابطة الذين يدرســـــــــــــن ابلطريقة االعتيادية يف ت

 التارخيية اخلاطئة.
 : Limitation of The Researchرابًعا: حدود البحث: 

صــــــــــــــف الرابع األديب - حمـافظـة كربالء يف املـدارس االعـداديـة والثـانويـة النهـاريـة يف مركز    /عينـة من طـالبـات ال
 ./املقدسة 

 ،لصـف الرابع األديب من قبل وزارة الرتبية العراقيةاالعربية اإلسـالمية املقرر تدريسـه يف   ةأتريخ احلضـار كتاب  -
 .هاألوىل من  األبواب األربعةاختار الباحث 

 (.2016-  2015) االول للعام الدراسي الدراسيالفصل  -
 : Determination of Termsخامًسا: تحديد المصطلحات: 

 ( عرفها كل من:Graphic Organizersالبصرية:)املنظمات -1
 ( أب ا:2010،)احلريب -

"شــــبكات خمططة أو رســــوم توضــــيحية، تســــتعمل يف إظهار العالقة بني املفاهيم الرئيســــية واملفاهيم الفرعية، 
هار فهي عبارة عن توضيحات بصرية لألفكار الرئيسة والعالقات اهلرمية املوجودة بني األفكار، وتستعمل يف أظ 

 (.14: 2010تتابع العمليات املختلفة")احلريب،
 التعريف اإلجرائي للمنظمات البصرية:اما 

ـصــــف الرابع األديب على هيأة خمططات   تنظيم املفاهيم الواردة يف كتاب اتريخ احلضـــــارة العربية اإلســـــالمية لل
 ليمية خمتلفة.اجملموعة التجريبية فهمها وتطبيقها يف مواقف تع الباتوأشكال لكي تسهل على ط 

 ( عرفه كل من:Computerاحلاسوب)  -2
- (1993  Swannell:أبنه ) 

 :Swannell,1993) وســـــيلة الكرتونية خلزن وترتيب البياانت اســـــتنادا اىل األوامر املعطاة هلا لوضـــــع برانمج 
221.) 

 التعريف اإلجرائي:
 تســتعمل كوســيلة  يتالبياانت وحتليلها، وعرس الرســوم العبارة عن تقنية تربوية حديثة هلا القابلية على خزن  

عرس األشـكال واملخططات البيانية واملفاهيمية واملنظمات  لتعليمية يف دروس مادة التاريخ للصـف الرابع األديب 
 (.Date show) ومبساعدة جهاز العرس (،power pointلربانمج التطبيقي)لالبصرية 
 (عرفه:adjustingالتصحيح: )  -3

 أبنه:  (1999،)اخلاقاين -
ـصـة هلم حال وقوعهم   ـصـحح فيه األخطاء اليت يقع فيها الطالب يف أثناء قراءهتم املخـصـ "األســلوب الذي ت

 (.15: 1999فيها")اخلاقاين،
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 :ا( عرفهHistorcal conceptsاملفاهيم التارخيية)-4
 ( أب ا:2010، )الشبلي-

ـصــــــــــور عقلي جمرد، يعطي ا  ا او  ـصــــــــــائص  "ت لفظا يدل على ظاهرة اترخيية يتم تكوينه من طريق جتميع اخل
 (.132: 2010املشرتكة ملكوانت هذه الظاهرة")الشبلي،

 التعريف اإلجرائي للمفهوم التارخيي:
األلفاظ أو الكلمات أو الرموز ذات العالقات املشــــــرتكة املراد فهمها واســــــتيعا ا بنحٍو جيد من اجملموعات 

ـصـــف الثالث يف  ـصـــف الرابع األديب واخلاصــــة ابملفاهيم التارخيية يف كتاب أتريخ احلضــــارة العربية اإلســــالمية لل ال
 الرابع األديب.

 :((mistaaken conceptاملفاهيم اخلاطئة-5
 ( أب ا:1992،)العياصرةعرفها-

معني،ويكون غري كامل وال "هي كل فهم ال ينســــــــجم مع ما توصــــــــلت إليه املعرفة العلمية الســــــــليمة ملفهوم 
 (.11: 1992يرقى اىل الفهم العلمي السليم للمفهوم")العياصرة،

 التعريف االجرائي للمفاهيم اخلاطئة:
ـصــــــها الباحث  ـصــــــورات الطالب للمفاهيم التارخيية اليت ال تتفق مع املعرفة العلمية الدقيقة، اليت شـــــــخ هي ت

 بوساطة االختبار التشخيصي املعد هلذا الغرس.
 الرابع األديب:الصف   -6

ـصـــــــف األول من صــــــــفوف  رحلة اإلعدادية الثالث واملرحلة الدراســــــــية اليت تلي املرحلة املتوســــــــطة،  املوهو ال
 (.5: 2008وتكون مدة الدراسة فيها ثالث سنوات، ويكون فيها التخصص علميا أو أدبيا )وزارة الرتبية،

 االطار النظري: الفصل الثاني

 : Graphic Organizersاوال:المنظمات البصرية 

 :وانواعها نظمات البصريةمفهوم امل  -
ـصــــــرية امتدادا وتطبيقا لنظرية اوزبل يف التعلم ذي املع ، اليت تؤكد على التعلم الذي تبقى  تعد املنظمات الب

ــلـة  فيـه املعلومـة ألطول فرتة زمنيـة سكنـة، و يؤدي اىل ترتيـب املفـاهيم لـدى الطالب وتنظي صــــــــــــ صــــــــــــــورة مت مهـا ب
ومرتابطة ببعضـــــــــــها، حيث عند اســـــــــــتدعائها، فأهنا تكون يف صـــــــــــورة أفضـــــــــــل سا كانت عليه وقت اكتســـــــــــا ا  

 هناك أربعة أنواع من املنظمات البصرية هي:و   (214:  2009)محادات،
يــة  خرائط العقــل: متتــد جــذور املخططــات العقليــة اىل أفكــار بيــاجيــه يف التمثــل واملؤاءمــة من جهــة ونظر   -أ

اوزـبل يف التعلم ذو املع  من جهـة أخرى، وهي عملـية يقوم  ـا اـلدمـاغ من اجـل تفســــــــــــــري وتنظيم واســــــــــــــرتجـاع 
املعلومـــات يف اطر معرفيـــة، وهـــذه األطر تنظم خرباتنـــا ومتكننـــا من اســــــــــــــرتجـــاع معلومـــاتنـــا عنـــد احلـــاجـــة )عبـــد 

 .(103: 2010الباري،
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صــــــــــــــف العالـقات بني األفكـار يف حقـل من  عـبارة عن شــــــــــــــكـل    اخلرائط العنكبوتـية:  -ب ختطيطي هرمي ي

احملتوى، وتتألف اخلريطة من مفهوم رئيس يكتب يف مركز اخلريطة داخل شـــكل بيضـــوي، وتتشـــعب من املفهوم 
الرئيس خطوط شــــــــــــعاعية تكتب عليها املفاهيم الفرعية، وخترج من اخلطوط الشــــــــــــعاعية خطوط متعامدة عليها  

 .(2008:87حول املفاهيم الفرعية )أمبوسعيدي واب ة،تكتب يف هنايتها معلومات 
ـصــــــنيف  Vennأشـــــــكال فن ) -ج (: تســـــــتعمل ملوازنة األفكار واملواضـــــــيع وإبراز الفروق بينها، ولتجميع وت

ـصـــــــــف  ـصـــــــــائص املشــــــــــرتكة لكل املواضــــــــــيع توضــــــــــع يف أقســــــــــام التداخل يف املنت املعلومات واألفكار ومعرفة اخل
 .(122:  2010)بدوي،
ــبه ونقاط االختالف يف  -د ــيئني من حيث أوجه الشــــــ اخلريطة الفقاعية: هي منظم مفاهيمي موازن بني شــــــ

وتتألف اخلريطة من جمموعة فقاقيع منها فقاعتني كبريتني ترسـم يف مسـتوى واحد،ويكتب   اخلصـائص والسـمات،
ــوعني املراد املوازنة بينهما، ــغر ح   بداخلهما عنوانني أو موضـــ جما تكتب بداخلهما أوجه وتتألف من فقاقيع اصـــ

ــبة لنقاط االختالف فتكتب داخل  ــبه بني املوضــــــوعني، وتكون مرتبة يف صــــــف بني املوضــــــوعني،أما ابلنســــ الشــــ
ــبه واالختالف ابملوضـــــــوعني   فقاقيع صـــــــغرية ترتب يف صـــــــف جبانب كل موضـــــــوع على حده،وترتبط أوجه الشـــــ

 .(115: 2008 )امبوسعيدي واب ة،بوساطة خطوط 
خطيطي املتســـلســـل: ويطلق عليه املخطط االســـتمراري أيضـــا، ويســـتعمل يف عرس التســـلســـل  املنظم الت -ه

ــعيدي وحممد، ــلة من األحداث )امبوســـ ــلســـ ــة 128:  2004الزمين لســـ ــتعمال خرائط الزمن لدراســـ (، وميكن اســـ
ــادـية، فهـذه صــــــــــــ ــان أو تطور ظـاهرة الزواج أو العـبادة، أو أي ظـاهرة اقت   تطور ظـاهرة ـما مـثل تطور حـياة اإلنســــــــــــ
اخلرائط عادة خرائط انمية ميكن للطالب أن يضـيف أي معلومات جديدة حيصـل عليها حىت يف فرتات الحقة، 

 .(201: 2007فلو أردان دراسة تطور حياة اإلنسان )عبيدات،
ــريـة احللقيـة أو الـدوريـة  -و صــــــــــــ ــتعمـل أنواع هـذه الفئـة عنـدمـا تكون هنـاك جمموعـة من  املنظمـات الب : تســــــــــــ

ــلــة مع األحــداث مرتبطــة بعمل صــــــــــــ يــة معينــة،وإن تلــك األحــداث ليس هلــا بــدايــة وال هنــايــة، وإمنــا هي جمموعــة مت
ــها حيث  ــة  ذه الفئة حلقية أو دائرية  نه أبعضــ ـصـــل ابحلدث األول، وتكون األشــــكال اخلاصــ احلدث األخري مت

 .(17: 2010وليست خطية )احلريب،
 ءهوثانيا: المفاهيم المخط

 املفاهيم املخطوءة عىنم -
هي تلــك املفــاهيم املخطوءة اليت ميتلكهــا الطالب يف البنيــة العقليــة لــديهم نتيجــة اإلدراك والفهم املخطوء  
ــتعملوهنـــا ويـــدافعون عنهـــا  ــائمـــة بني الظواهر واألحـــداث واحلقـــائق املرتبطـــة ابملفـــاهيم، وهم يســــــــــــ للعالقـــات القـ

ــريها العلمي الدقيق والتتفق مع ما أفرزه العلم ويعتقدون، دهنا صـــــحيحة يف الوقت الذي تتعارس  وختالف تفســـ
ـصـــاحب واشــــواق، ونتيجة  (،  98: 2012واملعرفة، سا يشــــكل عائقا  أمام تعلم خربات ومفاهيم جديدة )عبد ال

ـصــــعوابت يف تعلم بعض املفاهيم العلمية، ينشـــــأ الفهم اخلطأ هلا، لدى البعض من الطالب على  لوجود بعض ال
تؤكد وجود بعض املفاهيم العلمية خمالفة ومتعارضــة مع  ةدراســات عديدلعليمية املختلفة، و نتائج مســتوايهتم الت

صــــــــــــــحيحـــة   صــــــــــــــحيح، بـــل أهنـــا تعيق الطـــالـــب عن تعلم املفـــاهيم العلميـــة ال عبـــد الســــــــــــــالم )املفهوم العلمي ال
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ن يتخلى وتشــــــــــــــكـل االخطـاء املفـاهيمـية معيقـات للتعلم الـناجح،وعلى ذـلك جيـب أ  (،217:  2009وآخرون،
: 2002عن كثري من أفكارهم عن البيئة وأن يعدلوها حىت يتمكنوا حق من فهم العلم)جونز وآخرون،    طالبال

 ءة ومنها:و وقد تعددت املصطلحات الدالة على املفاهيم املخط  (،103
 التغريات البديلة. -
 املفاهيم البديلة. -
 األفكار الساذجة. -
 األفكار غري الصحيحة. -

ت الســـــــابقة مجيعها تدور حول األفكار أو املفاهيم أو الب  املعرفية الذهنية اليت حيملها أو يتبناها  واملســـــــميا
الطالب وخيالف تفسريها أو معناها وجهة النظر العلمية اليت تفسر الفكرة أو املفهوم العلمّي على الوجه السليم  

ا تعطيه تفســــريات وقراءات تبدو كما قرره العلماء،وقد يتشــــبث ويتمســــك الطالب  ذِه املفاهيم ا ملخطوءه، ألهنه
منطقية عنده، ألهنا أتيت متفقة ومتناغمة مع تصــوره املعريّف الذي يتشــكل لديه من العامل احمليط به واملوجود فيه، 
وتزداد املشـكلة تعقيدا  حني تصـبح هذا املفاهيم املخطؤءه عميقة اجلذور، فتشـكل عوامل مقاومة للتعلم، وتقف 

 (.151: 2002الكتساب املفاهيم العلمية الصحيحة )السيد،  معيقة
ـصــــائص خمتلفة عن التعلم التقليدي، وال ســـــيما   ونتيجة لذلك ظهرت النظرية البنائية اليت هلا مواصـــــفات وخ
ــه من طريق  ــتطيع بناء معارفه بنفســـ يف إعادة تشـــــكيل املفاهيم يف البنية العقلية للطالب، إذ ترى أن الطالب يســـ

تفكريية، وتؤكد على دور الطالب النشـط واملتفاعل مع اآلخرين يف تكوين مناذج عقلية معينة حلل بعض  قدرته ال
)الباوي و  لدى الطالب اطئهاملشــكالت اليت تواجهه، و ميكن االســتعانة ابلعمل التعاوين يف تعديل املفاهيم اخل

 (.440: 2006اثين، 
 Research Methodمنهج البحث وإجراءاته: الفصل الثالث

ــاحــــث منهج  البــ ــد  ــه البحــــث اعتمــ ــائج   اىل والتوصــــــــــــــــــل البحــــث إلجراءات مالئم منهج  التجرييب،ألنــ النتــ
ـصــــــــــودة،وقد مرت هذه االجراءات مبرحلتني من حيث تشـــــــــــخيص املفاهيم التارخيية املخطوءة لدى ط    الباتاملق

ـصــــــــف الرابع االديب يف مادة اتريخ احلضـــــــــارة العربية االســـــــــالمية رحلة االوىل، مث العمل على تعديلها يف يف امل ال
 إلجراءات هاتني املرحلتني مع خطواهتما:. املرحلة الثانية، وفيما أييت عرس

 المرحلة التشخيصية: تشخيص المفاهيم التاريخية المخطوءةاواًل: 

الصف الرابع البات  ط   لدى هذه املرحلة يتمثل بتشخيص املفاهيم التارخيية املخطوءة  اهلدف االساس من  نّ إ
 االديب )عينة البحث( يف كتاب اتريخ احلضارة العربية، ولتحقيق هذا اهلدف اتبع الباحث اخلطوات االتية:

 Identifying content subjectحتديد املفاهيم التارخيية اخلاضعة للتجربة:اثنيا: 
تدَرس لط على البحث يف اثناء التجربة  جمموعيت  الباتحدد الباحث املفاهيم املشـــــــــــمولة ابلبحث واليت ســـــــــــُ

 ( مفهوما.112) ةغلمفردات كتاب احلضارة العربية االسالمية املقرر تدريسه للصف الرابع االديب والبا وفق
 حتديد املفاهيم التارخيية )املشرتكة(

 ( يبني ذلك.1دول )اجل، و مشرتكا ( مفهوما  36حدد الباحث )
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 املفاهيم التارخيية املشرتكة  (1جدول )

 املفهوم ت ا ملفهوم ت املفهوم  ت املفهوم  ت
 األسطول 34 السقاية 23 املؤاخاة 12 اهلجرة 1
 اخلالفة 35 امرياألمراء 24 صحيفةال 13 الدعوة 2
 القضاء 36 الوايل 25 اجلهاد 14 املعركة 3

   الدواوين 26 بيت احلكمة 15 يالفاإل 4
   التعريب 27 اهلدنة 16 الندوةدار   5

   ديوان اجلند 28 التقومي   17 الثغور 6
   الشرطة 29 الوزارة 18 حلف الفضول 7
   لعسسا 30 الشورى 19 القبيلة 8
   اجليش 31 الردة 20 اإلسالم 9

   الفتح  32 املنجنيق 21 البيعة 10
   االمصار 33 اخلراج 22 املسجد 11

 The research communityالبحثجمتمع اثلثا: 
يف   ناتالصــف الرابع االديب يف املدارس االعدادية النهارية احلكومية للب  الباتجمتمع البحث على ط اشــتمل  

 .( مدرسة اعدادية16وكان جمتمع البحث مكون من )مديرية تربية كربالء املقدسة/ املركز 
  Sample of the Researcعينة البحث:رابعا:

ــلي فقد اختار اعدادي ــداي  اختيارا    اتللبن كربالء  ةاختار الباحث عينة حثه لتكون سثلة للمجتمع االصــــ ـصـــ ق
وهي احدى املدارس التابعة اىل   لتتناســــــب مع طبيعة عمل الباحث والظروف اليت يتطلبها وتعاون املدرســــــة معه

ـصــــــحبا  معُه كتاب   ةركز، لتطبيق جتربته فيها، زار الباحث املدرســـــــ امل /املقدســـــــه مديرية تربية حمافظة كربالء مســـــــت
 :ما أييتكتسهيل املهمة الصادر من مديرية تربية حمافظة كربالء املقدسة، ومثلت الشعب  

 .اجملموعة التجريبية )شعبة ب( تدرس على وفق املنظمات البصرية احملوسبة –أ
 الطريقة االعتيادية. تدرس على وفق اجملموعة الضابطة )شعبة أ( –ب

( من  6) نوعددهات  الراســــــــــــب  البات، بعد ان اســــــــــــتبعد الطة( طالب50بلغ عدد افراد العينة للمجموعتني )
مل تتجاوز نســـــــبة خطأهم  لوايتال  الباتنتائج الدراســـــــة حرصـــــــا  على ســـــــالمة التجربة، وكذلك ابقى الباحث الط

( 25النهائي )  الباتاملدرســـي وبذلك اصـــبح عدد الطلشـــعبتني حفاظا  على النظام  ا ( يف املفاهيم داخل34%)
 ( يف الشعبة )ب(.25يف الشعبة )أ( و) ةطالب
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  preparation of an Identifyingاالداة )االختبار التشخيصي(خامسا: 
ــم االختبار على ) ــيا  للمفاهيم املشـــــرتكة وقد ضـــ ـصــ ــخي حيث تقيس كل  ( فقرة،  36اعد الباحث اختبارا  تشـــ

 فقرة مفهوما من اليت حددت مسبقا وتشمل الفقرة الواحدة اربعة بدائل احدهم صحيح وثالثة خطأ.
 Validity Testصدق االختبار:  -1

ــه )قطـاوي،  ــد ـبه قـياس االختـبار ـما اُعـَد لقـياســــــــــــ صــــــــــــ ــدق الظـاهري (524: ص2007يق صــــــــــــ  Face). ال
Validity): 

صــــــــــــــني من ذوي اخلربة يف هـذا اجملـال   ــ صــــــــــــ ولتحقيق ذـلك عرس االختـبار على جمموعـة من احملكمني واملتخ
لإلفادة من آرائهم ومالحظاهتم واحلكم على وضــوح التعليمات واألمثلة ومدى صــالحيتها ملا وضــعت من اجله 

ويف ضــــــــــوء آرائهم حذفت بعض الفقرات، وعدل البعض االخر وبقيت العديد من    ومدى حاجتها اىل التعديل
ـــبة اتفـاق اخلرباء وـقدرهـا )و الفقرات كمـا هي   ، 1985( )عودة،  %80اعتمـد يف قبول الفقرة حـاـلة حتقيقهـا نســــــــــــ

37). 
 Statistic analysis of test i ريب االختبار وحتليله احصائيا:  -2
 تعليمات والفقراتعينة وضوح ال العينة االوىل:

للتثبت من وضــــوح فقرات االختبار وتعليماته وتشــــخيص الفقرات الغامضــــة، والوقت املســــتغرق يف االجابة 
جمتمع البحث فكان متوســــــــط زمن  الباتمن ط   ة( طالب34عنه، طبق الباحث االختبار على عينة مكونة من )

 ( دقيقة.33االجابة عن فقرات االختبار )
 عينة التحليل االحصائي  العينة الثانية:

لغرس اجراء التحليل االحصـائي لفقرات االختبار مت حسـاب مسـتوى صـعوبة كل فقرة وقوة متييزها وفاعلية  
، مث رتـبت اـلدرجـات تـنازلـيا  من اعلى ة( طـالبـ 100الـبداـئل اخلطـأ. ـلذا طبق االختـبار على عيـنة اثنـية مكوـنة من )

 الدنيا. %27العليا و %27درجة اىل اد  درجة واختريت نسبة
 وفيما أييت توضيح إلجراءات التحليل االحصائي لفقرات االختبار التشخيصي:

 Item Difficulty Cofficientمعامل صعوبة الفقرات:    –3
ــهولــــة ــاح مــــدى ســــــــــــ ــعوبــــة هو ايضـــــــــــــــ صــــــــــــ ــد مبعــــامــــل ال صـــــــــــــــ ــؤال مــــا يف االختبــــار    يق ــعوبــــة ســــــــــــ أو صــــــــــــ

 ( يبني ذلك2جدول) (0.69 - 0.20قيمتها ترتاوح بني) نه أ( وجد  169:ص2007الكبيسي،)
 Items Discrimineting Powerقوة متييز الفقرات:  –4

ـصـــائية هلذا الغرس، وجد الباحث   –درجة قوة متييز الفقرات ترتاوح ما بني ) نه أوبعد اجراء العمليات االح
 ( يبني ذلك2وجدول) (وهذه القيمة تعد مقبولة0.300.63

 ( يبني معامل صعوبة والتمييز فقرات االختبار التشخيصي2جدول )

 لصعوبةا  التمييز املفهوم  ت الصعوبة  التمييز املفهوم  ت

 0.37 0.51 الشورى .20 0.41 0.44 اهلجرة  1
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 0.48 0.44 الردة .21 0.50 0.33 الدعوة 2
 0.37 0.52 املنجنيق .22 0.56 0.44 املعركة 3
 0.20 0.41 اخلراج .23 46 .0 0.41 االيالف 4
 0.61 0.41 امارة االمراء 24 0.26 0.37 الثغور 5
 0.43 0.41 الوايل  25 0.48 0.44 الفضول 6
 0.59 0.52 الدواوين 26 0.31 0.44 القبيلة 7
 0.22 0.44 التعريب 27 0.28 0.41 االسالم 8
 0.56 0.44 ديوان اجلند  28 0.56 0.33 البيعة 9

 0.48 0.44 القضاء 29 0.30 0.37 املسجد 10
 0.65 0.41 الشرطة 30 0.52 0.30 املؤاخاة 11
 0.26 0.52 العسس 31 0.50 0.44 الصحيفة 12
 0.61 0.48 اجليش 32 0.33 0.56 اجلهاد 13
 0.63 0.44 الفتح االسالمي 33 0.44 0.44 احلكمة 14
 0.22 0.44 االمصار 34 0.44 0.37 اهلدنة 15
 0.69 0.48 االسطول 35 0.54 0.59 التقومي   16
 0.50 0.48 السقاية 36 0.41 0.63 اخلالفة 17
      0.39 0.37 الوزارة 18

 Distractors Effective of Objective I:اطئةفاعلية البدائل اخل  -5
ــتعمــال معــادلــة فــاعليــة البــدائــل لتقييم إجــاابت اجملموعتني العليــا والــدنيــا لكــل فقرة من فقرات  وعنــد اســــــــــــ

  طـالبـات  اجملموعـة اـلدنيـا أكرب من عـدد  طـالبـاتجـذبـت إليهـا عـددا  من    اطئـةاالختيـار، اتضــــــــــــــح أن البـداـئل اخلـ 
ــرا  على فــاعليــة هــذه البــدائــل يف اجلــذب، لــذا تقرر ابقــا هــا من دون تغيري، إذ ئاجملموعــة العليــا ســا يعطي مؤشــــــــــــ

  البات( سا يعين أن املموهات او املشـتتات فعالة يف جذب ط 0.44-( و)0.03-ا صـرت قيمها السـالبة بني )
 .اجملموعة العليا لباتااجملموعة الدنيا أكثر من ط 

  Test Reliabilityثبات االختبار:  -6
لغرس حســاب معامل الثبات أعتمد الباحث درجات عينة التحليل االحصــائي نفســها،مت تقســيم االختبار 

لى قســــــــمني، ضــــــــَم القســــــــم االول درجات الفقرات الفردية والقســــــــم الثاين درجات الفقرات الزوجية، مث طبق ع
( ومت تـصحيحه مبعادلة )سـبريمان 0.7سـون( حلسـاب معامل االرتباط اجلزئي فكانت قيمته )الباحث معادلة )بري 

ــبـة لالختبـارات غري املقننـة )الروســـــــــــــــان، 0.86براون( فكـانـت قيمتـه ) ( وهو معـامـل ثبـات عـالٍ  وجيـد ابلنســــــــــــ
 .(34: ص 1999
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 المخطوءة(. المرحلة العالجية:)مرحلة تعديل المفاهيم التاريخية سادسا: 

هتدف هذه املرحلة اىل تعديل املفاهيم التارخيية املخطوءة املشـخصـة يف املرحلة السـابقة لدى طالب الصـف  
الرابع االديب )عينـة البحـث( وفقـا  للمنهج التجرييب، ومتـت اجراءات تطبيق هـذه املرحلـة مبجموعـة من اخلطوات 

 االتية:
 Experimental Designالتصميم التجرييب للبحث سابعا:

ـصــــــــميم التجرييب من أول اخلطوات اليت يقوم  ا الباحث النه ســـــــــبيل الوصـــــــــول اىل النتائج  ويعد اختيار الت
ـصــــــميم القائم على لاملطلوبة من الدراســـــــة و  تحقيق الفرضـــــــيات ولذلك اعتمد الباحث يف اجراء التجربة على الت

 .( يبني ذلك1(. والشكل )71: ص2007الكيالين والشريفني،)جمموعتني )ضابطة واخرى جتريبية(
 التصميم التجرييب -1-شكل
 املتغري التابع املتغري املستقل تكافؤ اجملموعيت اجملموعة
 الضابطة

 
 العمر الزمين.◄
 اختبار الذكاء.◄
 التحصيل الدراسي للوالدين.◄
ــالـــث ◄ صــــــــــــــف الثـ ــاريخ لل ــادة التـ ــات مـ درجـ

 املتوسط للعام السابق.
ــي ◄ ـصــــــ ــخي للمفاهيم التارخيية  االختبار التشـــــــ

 املخطوءة.
 

ــة   ــرتاتــــــيــــــجــــــيـــــ اســـــــــــــــــ
ـصـــــــرية   املنظمات الب

 احملوسبة
 

ــدي  ــعـــــ بــ ــار  ــبـــــ ــتــ اخــ
املفــــــاهيم   لتعــــــديــــــل 
 التارخيية املخطوءة

 
 الطريقة االعتيادية التجريبية

 Equivalent of the Groupsتكافؤ جمموعيت البحث اثمنا:
البحـــث،لـــذلـــك أجرى البـــاحـــث التكـــافؤ بني جمموعيت حرص البـــاحـــث على اجراء التكـــافؤ بني جمموعيت  

 البحث ابملتغريات اآلتية:
  Age of Time in monthحمسواب ابألشهر٭:  الباتالزمين للط العمر   –1

 ( ظهر0.05( وعند مسـتوى داللة )Uوتين ) -مان وابسـتعمال اختبار    ابألشـهر،  الباتُحسـبت أعمار الط
 (.3دول )اجلهناك فروق ذات داللة إحصائية، كما موضح يف  أنه ال توجد

 جمموعيت البحث الباتأعمار ط  (3)
جمـــــــــمـــــــــوع  العدد اجملموعة ت

 الرتب
متوســــــــــــط  

 الرتب
 قيمة
 Uوتين    -مـان 

 احملسوبة

الــــــدرجــــــة  
 املعيارية

 

ــة   ــمـــــ ــيـ ــقـ الـ
 اجلدولية

مســــــــــــــتوى  
ــة  ــداللـــــــ الـــــــ

0.05 
 تجريبيةال 1

 
25 5‚606 26‚24 5‚278   65‚0 

 
 غري دالة 1.96

 
 26‚86 671‚5 25  ضابطةال 2
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 The Mental Age (Intelligence)اختبار الذكاء   –2

ــتعمال هذا املتغري هو ملعرفة مســـــــتوايت ذكاء ط  نه إ عند مســـــــتوى ، و جمموعيت البحث  الباتاهلدف من اســـــ
ــائيـة،0.05داللـة ) صـــــــــــــ وبـذلـك تكون اجملموعتـان متكـافئتني يف ( ظهر أنـه ال توجـد هنـاك فروق ذات داللـة إح

 (.4دول )اجلكما موضح يف اختبار الذكاء،  
 في )اختبار دانيلز(وتين( لداللة الفرق بني جمموعيت البحث -(نتائج اختبار)مان 4جدول )

جمـــــــــمـــــــــوع  العدد اجملموعة ت
 الرتب

متوســــــــــــط  
 الرتب

 قيمة
ــان   وتــــين   -مـــــ

U احملسوبة 

الــــــدرجــــــة  
 املعيارية

 

ــة   ــمـــــ ــيـ ــقـ الـ
 اجلدولية

مســــــــــــــتوى  
ــة  ــداللـــــــ الـــــــ

0.05 
 0‚24 300 26 650 25 الضابطة  1

 
 غري دالة 1.96

 25 625 25 التجريبية  2
 Parents Educationالتحصيل الدراسي للوالدين  -3

ـصـــــيل الدراســــــي ألابء وأمهات ط  ـصـــــل الباحث على املعلومات املتعلقة ابلتح جمموعيت البحث من   الباتح
بوساطة استمارة مجع املعلومات وكما هومبني   نانفسه  الباتمصدرين: االول البطاقات املدرسية والثاين من الط

 (5يف جدول )
 جمموعيت البحث يف التحصيل الدراسي ألابء  الباتط  ( تكافؤ5جدول )

ـصـــــيل الدراســــــي  ـصـــــل الباحث ايضــــــا  على املعلومات املتعلقة ابلتح لألمهات ابلطريقة نفســــــها يف املتغري وح
الســابق )التحصــيل الدراســي لآلابء( وبعد حتليل البياانت، وابســتخدام مربع كاي، ظهر ان قيمة كاي احملســوبة 

ــغر من اجلدولية )0.12) ــتوى داللة )5.99( وهي اصــــــ (، وهذا يدل على 2( ودرجة حرية )0.05(، عند مســــــ
 (.6سي لألمهات. وكما هو موضح يف جدول )تكافؤ جمموعيت البحث يف التحصيل الدرا

 ( تكافؤ طالب جمموعيت البحث يف التحصيل الدراسي لألمهات6جدول)

وعة ت
جملم

ا
 

عينة
د ال

 أفرا
عدد

 

 مستوى حتصيل األابء

ـــــة 
ــــــــــــــ
رجـــــ

د
حلرية

ا
 

 ( 2كاي )كامربع  

ـــــة 
اللــــ

ــــــــد
الـ

ـــد  
نــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ع

وى 
ـــــــــــت
مســ 0.0
5

 

ائية
بتد
ب وا

يكت
رأ و

يق
 

سطة
متو

 

هد 
مع

او 
دية 

عدا
ا

فما 
س 

وريو
كال

وب
 

 
وق

ف
 

 

سوبة
احمل

ولية 
جلد

ا
  

 7 25 التجريبية 1
 

 غري 5‚99 0‚46 2 7 11
 دالة

 7 9 9 25 الضابطة 2
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 درجات مادة التاريخ للصف الثالث املتوسط للعام السابق.  -4

ــل عليها الط ـصـ ــبة ملتغري الدرجات اليت ح ــائيا  ابلنســ ـصـ ـصـــف   الباتكوفئت اجملموعتان اح يف مادة التاريخ لل
( ظهر أنه ال توجد هناك 0.05عند مســـــــــتوى داللة )م(   2012  -2011الثالث متوســـــــــط للعام الدراســـــــــي )

 (.7وهذا يعين تكافؤمها يف هذا املتغري. وكما هو موضح يف جدول )فروق ذات داللة إحصائية، 
 اجملموعتني الباتدرجات ط  بني وتين لداللة الفرق -نتائج اختبار مان  (7جدول )

جمـــــــــمـــــــــوع  العدد اجملموعة ت
 الرتب

متوســـــــــــط 
 الرتب

 قيمة
وتين    -مـــان  

U احملسوبة 

الــــــدرجــــــة 
 املعيارية

 

ــة   الـــقـــيـــمـــــ
 اجلدولية

مســــــــــــتوى  
ــة  ــداللــــــ الــــــ

0.05 

  تجريبيةال 1
 

25 5‚625 24‚0 
 

300 24‚0 
 

 غري دالة 1.96

 26 650 25  ضابطةال 2

 Requirements of Research: مستلزمات البحث وسعا
 Scientific Topic Determination حتديد املادة العلمية–أ 

إن عملية حتديد واختيار موضــــوعات الدراســــة وتنظيمها من املهمات األســــاســــية يف حتديد الغاايت الرتبوية  
كتاب احلضـــــــارة العربية االســـــــالمية، املقرر لذا حدد الباحث املادة العلمية اليت ســـــــيقوم بتدريســـــــها معتمدا  على  

 .الصف الرابع االديب الباتتدريسيه لط
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 Behavioral objectives  صياغة االهداف السلوكية–ب  

ميكن تعريف االهداف الســـــــــلوكية دهنا هي النتاجات النهائية للتعلم مبنية على شـــــــــكل تغريات يف ســـــــــلوك  
 (.19: ص 2011الطالب)اجلبوري واخرون، 

على مســـــــــتوايت اكتســـــــــاب املفهوم الثالثة    ها(أهداف ســـــــــلوكية معتمدا  يف صـــــــــياغت108الباحث )صـــــــــاغ  
 .)تعريف، متييز، تطبيق(

 Planning of Instruction preparation اعداداخلطط التدريسية– ج 
وقد نظمت اخلطط التدريســـــية اليت أعدت للمجموعة التجريبية   البحثمت إعداد خطط تدريســـــية جملموعيت 

كما    وفق اسرتاتيجية املنظمات البصرية احملوسبة وفقا للخطوات املقرتحة من بعض احملكمني واملتخصصني،على  
 .نظمت اخلطط التدريسية اليت أعدت للمجموعة الضابطة على وفق الطريقة االعتيادية

 Tools of the Research ًا: اداة البحث )االختبار البعدي(عاشر 
هـذه املرحلــة يتطلــب اعـداد اختبــار مفــاهيمي بعــدي يتم من خاللـه التــأكـد من  لتحقيق اغراس البحــث يف  

مدى فاعلية الطريقة التدريســــــــــية املســــــــــتخدمة يف تعديل املفاهيم التارخيية املخطوءة، ليتأكد الباحث من خالله 
صـــــــــــــــل ابملفهوم املراد تعلمـه تضــــــــــــــمن االختـبار البعـدي )  الـباتمـدى فهم الطـ  ( فقرة  54لألفكـار واآلراء اليت تت

 .اختبارية ذات اربعة بدائل اختبارية
 :(Face Validity)الصدق الظاهري  -أ

ــتوى اـلذي متثلـه كـل فقرة اختبـاريـة،على بعض   عرس البـاحـث االختبـار مع قـائمـة املفـاهيم املخطوءة واملســــــــــــ
ـصـــني يف علم النفس الرتبوي وطرائق تدريس االجتماعيات والقياس والتقومي والتاريخ العريب ــ ـصـ   االســــالمي،  املتخ

ـصـــــــــلت االداة على نســــــــــبة اتفاق اكثر من ) ( كحد اد  للقبول. وقد روعيت التعديالت املقرتحة %80وقد ح
 .واعيد النظر يف بعض الفقرات بناء  على اراء املتخصصني وتوجيهاهتم

  ريب االختبار - ب
 مت جتريب االختبار على عينتني وكما أييت:

 الفقرات والتعليماتالعينة االوىل: عينة وضوح 
(، مت احتســــاب متوســــط زمن االجابة وذلك بتســــجيل  37بعد ان مت توزيع االختبار على عينة مكونة من )

ــتغرقه الط  نعند انتهائه  ةالوقت على ورقة اجابة كل طالب   الباتمن االجابة واتضـــح ان متوســـط الزمن الذي اسـ
 ( دقيقة.38االسئلة كان ) نلإلجابة ع

 عينة التحليل االحصائي  العينة الثانية:
ــائي لفقرات االختـبار من خالل التعرف على نواحي   صــــــــــــ اهلـدف من هـذه التجرـبة هو لغرس التحلـيل االح

ـصــــــاحلة منها. اذطبق االختبار على عينة اثنية مكونة من) ـصــــــور يف فقراته ومعاجلتها واســـــــتبعاد غري ال ( 106الق
  من الصف الرابع االديب من جمتمع البحث.ةَ طالب
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 تحليل اإلحصائي لفقرات االختبارال-ج 
ــاعــد معــد االختبــار على التــأكــد من ان فقرات االختبــار تراعي الفروق   نه إ الغــايــة من حتليــل الفقرات يســـــــــــــ

القابليات العالية   ذوي  الباتمن حيث ســـــــهولتها وصـــــــعوبتها وقدرهتا على التمييز بني الط  الباتالفردية بني الط
 .(1992:45زينة، وذوي القابليات الضعيفة )ابو 

صــــــــــــــحيح االجـاابت رتبـت الـدرجـات تنـازليـا  من اعلى درجـة اىل اوطـأ درجـة، ومت اختيـار جمموعتني   وبعـد ت
% من اعلى درجات وأوطاها، اي بلغت عدد االفراد يف اجملموعة الواحدة  27متطرفتني من الدرجات بنســــــبة 

 راج ما أييت:يف اجملموعتني احصائيا الستخ البات، حللت درجات الطةطالب28
 Item Difficulty Cofficientمعامل صعوبة الفقرات:   –د
( 0.60-  0.26حسب الباحث معامل صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار وجد اهنا ترتاوح بني)  وبعد أنا 

 .وهي قيمة جيدة
 Items Discrimineting Powerقوة متييز الفقرات:    –ه

 .(0‚77 -0‚20فقرات االختبار وجد اهنا ترتاوح ما بني )وعند حساب قوة متييز كل فقرة من 
 Distractors Effective of Objective Iteams:اطئةفاعلية البدائل اخل –و

اجملموعـة اـلدنـيا   الـباتوبعـد حســــــــــــــاب ـفاعلـية الـبداـئل اخلطـأ تبني ان هـذه الـبداـئل جـذـبت اليهـا عـددا من طـ 
 .العليا، و ذا قرر الباحث االبقاء على بدائل الفقرات اجملموعة الباتاكثر من جذ ا لط

 Test Reliabilityثبات االختبار -د
لى قســـــمني، القســـــم االول يتضـــــمن الفقرات الفردية والقســـــم الثاين يتضـــــمن الفقرات عمت تقســـــيم االختبار 

ــاب االرتباط اجلزئي لالختبار فكانت قيمة )الزوجية،وطبق الباحث معامل االرتب ــون( حلســــــــــ (  0.71اط )بريســــــــــ
 (.0.83حلساب معامل االرتباط مبعادلة)سبريمان براون( فكانت قيمة ) ا  واجرى تصحيح
 : تطبيق االختبار البعدي احدى عشر

للمفاهيم والذي مشلت بعد االنتهاء من تدريس املادة الدراســـــــــية املقررة للتجربة، مت تطبيق االختبار البعدي 
املادة يف املدرســــــة   ةفقراته املفاهيم املخطوءة، وســــــاعد الباحث يف االشــــــراف على اجراء تطبيق االختبار مدرســــــ 

مبوعد االختبار قبل اســـــــــبوع    الباتم، بعد ان ُأخرَب الط  2016/ 4/ 15نفســـــــــها، وذلك يف يوم االثنني املوافق
 الوقت الكايف للمراجعة. الباتإلعطاء الط

 لفصل الرابع: عرض النتائجا

 : Results presentation: نتائج البحثأوال: 

من    (%50( مفهوما مبا يشــــكل نســــبة )36من أصــــل ) ا  ( مفهوما اترخييا  خمطوء18أظهرت النتائج وجود )
 (.%34املفاهيم التارخيية املشخصة وهي نسبة كبرية اذا ما قورنت ابلنسبة اليت اعتمدها الباحث وهي )

ـصــــائية عند مســـــتوى دالله  ـصــــفرية اليت تنص على أنه ))ال يوجد فرق ذو داللة إح وللتحقق من الفرضـــــية ال
ــبة،  لوايتاجملموعة التجريبية ال البات(، بني ط 0‚05) ــرية احملوســـــ ـصــــ يدرســـــــن على وفق اســـــــرتاتيجية املنظمات الب

فقد مت .  املفاهيم التارخيية املخطوءة((يف تعديل  اجملموعة الضـــــابطة الذين يدرســـــون ابلطريقة االعتيادية  الباتوط 
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صــــــــــــــحيحـة، وعـدد اإلجـااب ــاب عـدد اإلجـاابت ال عيـنة البحـث عن فقرات االختـبار   الـباتلطـ   اطـئةاخلـ  تحســــــــــــ

صـــــــــــــحيحة لط54البعدي البالغة ) ( إجابة، يف 1053اجملموعة التجريبية )  البات( فقرة، فكان عدداإلجاابت ال
ــحيحة لط( إجاب297حني كان عدد اإلجاابت اخلطأ ) ـصـــــ ــابطة    الباتة، وبلغ عدد االجاابت ال اجملموعة الضــــــ

 .( إجابة573( إجابة، وبلغ عدد اإلجاابت اخلطأ )777)
%( وهي  22اجملموعة التجريبية كانت )  الباتويتضــح من هذه النتيجة أن نســبة عدد اإلجاابت اخلطأ لط

%(    42اجملموعة الضــابطة )  الباتلط(، بينما كانت نســبة عدد اإلجاابت اخلطأ %34اصــغر من نســبة احملك )
 .( يوضح ذلك8، واجلدول)والفرق واضح لصال اجملموعة التجريبية( %34وهي اكرب من نسبة احملك )

 ( احملسوبة واجلدولية لفقرات االختبار البعدي²( قيمتا مربع )كا8جدول )

  Conclusion: االستنتاجاتثانياً 

 نتائج البحث توصل الباحث اىل جمموعة من االستنتاجات متثلت فيما أييت:يف ضوء 
يف الصف الرابع االديب وقد تنتقل    الباتمازالت موجودة لدى الط  وجود نسبة عالية من املفاهيم املخطوءة .1

 اىل املراحل التعليمية الالحقة.
املســـــتخدمة يف املراحل التعليمية الســـــابقة ال تســـــاعد على تعديل   هاطرائق التدريس االعتيادية واســـــاليب نه إ .2

ــتمرت يف البنيـة املعرفيـة للطـالبـ   املفـاهيم املخطوءة، وبـذلـك فـان هـذه املفـاهيم قـد اىل هـذه املرحلـة    اتاســــــــــــ
 الدراسية املتقدمة.

يعطي هلم الفرصــة للتحاور واملناقشــة الفعالة  مبهمات، صــغرية وتكليفهم  موعاتلى جمع  الباتتوزيع الط نه إ .3
 .بحثالراتبة واجلمود وإزالة امللل، األمر الذي أنعكس على نتائج ال قد يساهم يف كسرسا 

 Recommendationsًا: التوصياتلثثا 

 مبا أييت: من نتائج يوصي احثيف ضوء ما توصل إليه الب

 
 عدد اإلجاابت عن فقرات االختبار البعدي

 

  (2قيمتا )كا
ــة   درجـ
 احلرية

ــتـــــوى   مســـــــــــــ
 داللة
 اجلدولية احملسوبة 0.05

 1 3.84 129.2 اجملموع % اخلطأ % الصحيحة املموعة
 

 
دالــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 إحصائيا
 1350 %22 297 %78 1053 التجريبية

 1350 %42 573 %58 777 الضابطة

 2700  870  1830 املموع



  

 الرابع االديب الصف   الباتلدى ط  املخطوءة اثر املنظمات البصرية احملوسبة ف تصحيح املفاهيم التارخيية 

237 

ــية املختلفة ابســــتخدام   يف املراحل  الباتللمفاهيم التارخيية لدى الطالعمل على معاجلة الفهم اخلطأ  .1 الدراســ
 اسرتاتيجية املنظمات البصرية احملوسبة.

واالسـتعانة دشـياء حمسـوسـة   توعية مدرسـي التاريخ مباهية املفهوم وأمهية اكتسـابه للمتعلم ابلشـكل الصـحيح  .2
ــائل تعليمية يوفرها املدرس من اجل   للوصـــــــــــول اىل تعلم املفهوم بشـــــــــــكل    الباتاالط  يتفاعل معه  نا أووســـــــــ

 صحيح.
  Propositionsًا: المقترحات رابع

 يف صفوف ومراحل دراسية اخرى. تهاومعاجل اجراء دراسة لتشخيص املفاهيم التارخيية املخطوءة .1
ــة   .2 ــية اخرى، و اجراء دراســ ــاليب تدريســ ــبة مع طرائق واســ ـصـــرية احملوســ  معرفةملقارنة اســــرتاتيجية املنظمات الب

لبيــان ايهمــا اكثر ومقــارنــة نتــائجهــا مع نتــائج البحــث احلــايل،    أثرهــا يف تعــديــل املفــاهيم التــارخييــة املخطوءة
 فاعلية وجدوى خلدمة العملية التعليمية.
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لقياس دور سعر الصرف في التضخم  VARاستخدام متجه االنحدار الذاتي 

 2017- 1988العراق حالة دراسية للمدة  -والنمو االقتصادي 

Use Of The Autoregression Vector VAR To Measure The 
Role Of The Exchange Rate In Inflation And Economic 
Growth- Iraq Case Study For The Period 1988-2017 

 (1) ي الفتالويم.د. سالم كاظم شان

Lect. Salam Kadhim Shani AL-Fatlawi 
 Niwab-Lect. Ihab Ali Dawood AL          (2)م.د. ايهاب علي داوود النواب 

 المستخلص

ــخم وحتليل ــرف يف التضــــــــــ صــــــــــ ــر للنمو  هيتناول البحث قياس دور ســــــــــــعر ال ، والناتج احمللي اإلمجايل كمؤشــــــــــ
صــادي للمدة   صــرف بدوره كأداة للســياســة النقدية بشــكل اســاس يف 2017-1988االقت ، إذ يســاهم ســعر ال

 حتقيق االستقرار االقتصادي احمللي واخلارجي.
ـصــرف له دور رئيس ومهم يف اســـتقرار املســـتوى العام  وانطلق البحث من فرضـــية مفادها، أن مؤشـــر ســـعر ال

ــتقرار الناتج، وأن هذا  ــعار املعرب عنه ابلتضــــخم واســ ــادي املتبع لألســ ـصـ الدور خيتلف حســــب طبيعة النظام االقت
 واالهداف النهائية املطلوب حتقيقها، وملا لذلك من أتثري مهم يف استقرار االقتصاد الكلي.

ومن اهم االسـتنتاجات اليت توصـل اليها البحث، هي أن سـعر الصـرف أحد أدوات السـياسـة النقدية املهمة  
ـصــاد احمللي والرئيســـة والذي ســـاهم بشـــكل كبري يف  ـصــادي، وهذا يســـتند على طبيعة االقت حتقيق االســـتقرار االقت

 ومستوى التطور الذي بلغه، فضال  عن النظام االقتصادي املتبع.
 

 جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد. -1
 كلية العلوم اإلسالمية.  /--جامعة اهل البيت -2
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ومن أجل توضـيح دور سـعر الصـرف يف حتقيق االسـتقرار االقتصـادي ملدة البحث، ميكن االسـتعانة ابلقياس  
ـصـــادي والذي يعد من األســــاليب الكمية امل تقدمة يف هذا اجملال، إذ اســــتخدم منوذج متجه اال دار الذايت  االقت

(VAR.والذي يعتمد على اختباري جذر الوحدة والتكامل املشرتك ) 
Abstract 
The study examined the measurement and analysis of the role of the 

exchange rate in inflation and GDP as an indicator of economic growth for the 
period 1988-2017. The exchange rate in turn serves as a tool for monetary 
policy, mainly in achieving domestic and external economic stability. 

The study started from the assumption that the exchange rate index has a 
major and important role in stabilizing the general level of prices expressed by 
inflation and stability of output. This role varies according to the nature of the 
economic system followed and the final objectives to be achieved. 

One of the main conclusions of the research is that the exchange rate is one 
of the important and important monetary policy instruments, which contributed 
greatly to economic stability. This is based on the nature of the local economy 
and the level of development it achieved, as well as the economic system 
followed. 

In order to clarify the role of the exchange rate in achieving economic stability 
for the duration of research, economic measurement, which is one of the 
advanced quantitative methods in this field, can be used. The VAR model is 
based on testing the root of unity and common integration. 

 المقدمة

ـصــرف أداة مهمة واســـاســـية من أدوات الســـياســـة النقدية والذي ميكن ان يســـاهم بدور مهم يف  يعد ســـعر ال
حتقيق االسـتقرار االقتصـادي سـواء كان الداخلي )خاصـة التضـخم( او اخلارجي. وختتلف طبيعة هذا الدور وأثره  

ة ومسـتوى تطور النظام االقتصـادي القائم: فمن خالل سـعر الصـرف ميكن السـيطرة على معدالت  حسـب طبيع
ــعار   ــتوى العام لألســ ــيطرة على املســ ـصـــرف كمثبت ا ي يعطي إمكانية الســ ــعر ال ــتخدام ســ التضــــخم، إذ أنه اســ

صــا صــاد، إذ ميكن أنا يســتخدم ســعر الصــرف لتخفيض معدل التضــخم يف االقت دات اليت لضــمان اســتقرار االقت
ـصــرف ميكن أن  تعتمد بشـــكل كبري على االســـترياد لتلبية اجلزء األكرب من الطلب احمللي. كما أن توجيه ســـعر ال
يســـــاهم يف اســـــتقرار الناتج احمللي االمجايل، إذ أن ختفيض قيمة العملة احمللية ســـــيجعل الســـــلع واخلدمات احمللية 

 تنافسية.أرخص من وجهة نظر اخلارج، ومن مث زايدة القدرة ال
ــة النقدية فعالة   ــياســـ ــة، إذ تكون الســـ ــياســـ ــرف املعتمد له دور مهم يف حتديد فعالية الســـ ـصــ إنه طبيعة نظام ال
ـصـــرف املرنة، فعندما ينخفض ســــعر صــــرف العملة   للغاية يف تغيري مســــتوى الناتج احمللي احلقيقي وفق أســــعار ال

ـصـــاد وزايد ة الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، كما أن البنك املركزي  احمللية ســــيكون مبثابة حافزا  قواي  لتنشــــيط االقت
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حيتفا ابلســــيطرة التامة على عرس النقد. يف حني تفقد الســــياســــة النقدية فعاليتها يف تغيري الناتج وفق أســــعار  

 الصرف الثابتة.
 مشكلة البحث

ـصــــرف كمثبت ا ي الســـــتقرار املســـــتوى العام  لألســـــعار كهدف وســـــيط لتحقيق  إنه االعتماد على ســـــعر ال
ـصــــادية   ـصــــر، ســـــيرتتب عليه ااثرا  ســـــلبية على بعض القطاعات االقت ـصــــادي الكلي يف املدى الق االســـــتقرار االقت
ـصــاد   املنتجة للســـلع واخلدمات املعوضـــة عن االســـترياد، وما لذلك من ااثر ســـلبية مضـــاعفة على مؤشـــرات االقت

ال  عن اففاس القدرة التنافســية. ابإلضــافة اىل ضــعف أتثري أداة والبعيد، فضــ  طالكلي االخرى يف املدى املتوســ 
 سعر الصرف يف القطاعات االقتصادية األخرى غري املتاجر  ا.

 أهمية البحث

ـصـــــرف يف اســــــتقرار املســــــتوى العام لألســــــعار واســــــتقرار الناتج،  تتمحور أمهية البحث يف بيان دور ســــــعر ال
 ادي الكلي.كأهداف وسيطة لتحقيق االستقرار االقتص

 أهداف البحث

 يهدف البحث اىل:
ـصـــادي.   .1 ـصـــرف يف اســــتقرار التضــــخم، والناتج كمؤشــــر للنمو االقت التأصــــيل النظري لدور ســــعر ال

 .2017-1988فضال  عن عرس وحتليل البياانت ملدة البحث 
 قياس وحتليل دور سعر الصرف يف استقرار التضخم والناتج. .2

 فرضية البحث

ــية   ــتوى العام ينطلق البحث من فرضـ ــتقرار املسـ ـصــرف له دور رئيس ومهم يف اسـ ــعر ال ــر سـ مفادها، أن مؤشـ
ــادي املتبع  ـصـ ــتقرار الناتج، وأن هذا الدور خيتلف حســــب طبيعة النظام االقت ــعار املعرب عنه ابلتضــــخم واســ لألســ

 واالهداف النهائية املطلوب حتقيقها، وملا لذلك من أتثري مهم يف استقرار االقتصاد الكلي.
 ة البحثمنهجي

من    ،االســتنباطياملنهج على املنهج االســتقرائي و   وذلك ابالعتماداألســلوب التحليلي،  اســتند البحث على
واسـتقراء الواقع االقتـصادي وحتليل الظواهر االقتصـادية   املختلفةلبياانت عرب املراحل الزمين لتطور الحتليل   خالل

منوذج متجه اســـــــتخدام ابإلضـــــــافة اىل ملرتتبة على ذلك،  ومن مث اســـــــتنباط اآلاثر ا البحث، وتطورها خالل مدة
 .االقتصادية املستخدمة يف البحثتغريات املبني  اتلتحليل العالق (VAR)  اال دار الذايت
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 المبحث األول: اإلطار النظري لسعر الصرف ودوره في االستقرار االقتصادي

 أوال : اإلطار المفاهيمي لسعر الصرف

 الصرفمفهوم سعر   -1
يعرف سـعر الصـرف دنه ))عدد الوحدات من عملة بلد ما اليت يتم مبادلتها مقابل وحدة واحدة من عملة  

 .(3)بلد اخر((
تعكس التغريات يف أسـعار الصـرف، االضـطراابت النقدية وغري النقدية ابإلضـافة اىل التغريات اهليكلية، وان 

 .(4)ات أسعار الفائدةالفرق األساس يف االضطراابت النقدية يتعلق بتغري 
 .(5)وظائف سعر الصرف  -2
ـصـــرف ميكن  الوظيفة القياســــية: يربط ســــعر -أ ـصـــرف بني األســــعار الدولية واحمللية، إذ عن طريق ســــعر ال ال

للمنتج احمللي التعبري عن األســـــــعار الدولية من خالل العملة احمللية ومن مث مقارنة األســـــــعار احمللية مع األســـــــعار 
 اخلارجية.
ـصــــــرف كأداة لتشـــــــجيع اإلنتاج احمللي وزايد  الوظيفة التطويرية: ميكن اســـــــتخدام -ب ـصــــــادرات ســـــــعر ال ة ال

وتطويرها يف حالة كون العوائد مرتفعة. اما يف حالة توفري بعض املنتجات املسـتوردة بسعر اقل من الداخل، فأن 
 أثر ذلك سينعكس سلبا  على املشاريع املنتجة هلا حمليا .

ــتوى الدويل. ففي حالة   الوظيفة التوزيعية: ميكن -ج ـصــــرف وظيفة التوزيع على املســـ ــعر ال قيام  أنا يؤدي ســـ
ــتوردة.   البـلد برفع قيمـة عملـته احمللـية، ـفأن ذـلك يؤدي اىل زايدة الوحـدات النـقدـية امـلدفوعـة من قـبل اـلدول املســــــــــــ

 اما يف حالة ختفيض قيمة العملة احمللية، سيحصل البلد على اقل من العمالت األجنبية مقابل الصادرات.
 أسعار الصرف وتكافؤ القوة الشرائيةثانيًا: 

 ف االمسي واحلقيقيالصر  سعر  -1
ـصـــــل يف مســــــتوايت األســــــعار بني دولتني، إذ يعرب ســــــعر  ـصـــــرف اال ي التغريات اليت حت ال يعكس ســــــعر ال
الـصرف اال ي عن القوة الشـرائية للعملة احمللية مقابل العملة األجنبية. بينما يعمل سـعر الصـرف احلقيقي على 

ـصـــــرف اال ي وفقا  اىل التغريات يف  مســــــتوى األســــــعار الدولية، أي مبع  قياس القوة الشــــــرائية تكييف ســــــعر ال
 .(6)للسلع واخلدمات احمللية مقابل األجنبية

 
، 1999النظرية والسياسة، ترمجة حممد إبراهيم منصور، دار املريخ، اململكة العربية السعودية،    -مايكل ابدمجان: االقتصاد الكلي    -3
 .490ص.

النقود والبنوك واال  -4 ماير واخرون:  الرايس  توماس  للنشر،  املريخ  اخلالق، دار  أ.د.السيد امحد عبد  العربية   -قتصاد، ترمجة  اململكة 
 .659، ص 2002السعودية، 

الدويل    -5 التمويل  الشمري وحسن كرمي محزة:  للمؤلفني ،1أسس نظرية وأساليب حتليلية، ط  -مايح شبيب  النشر حمفوظة   ، حقوق 
 .351-350ص.ص.   ،2015العراق، 
اململكة    -نيالز وديفيد فاهنوز: اقتصادايت النقود والتمويل الدويل، تعريب حممود حسن حسين، دار املريخ للنشر، الرايس  جوزيف دا   -6

 .67، ص 2010العربية السعودية، 
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 28:  العدد

 
ـصـــرف احلقيقي هو كما   ــاد الكلي آلاثر التضــــخم، إذ أن ســــعر ال ـصـ يفضــــل تعديل معظم املتغريات يف االقت

ـصــــرف احلقيقي، ـصــــرف اال ي. وســـــعر ال ـصــــادرات، وليس ســـــعر ال ـصــــايف ال هو متوســـــط ســـــعر  احملدد الرئيس ل
ـصــــــرف األجنيب اال ي بني البلد وشـــــــركائه التجاريني، مع التعديل للفرق يف معدالت التضـــــــخم بني البلدين.  ال

( 'e( مساواي  لسعر الصرف اال ي )eصيغة، حيث نعرب عن سعر الصرف احلقيقي )اىل التعريف   حتويلوميكن 
 (:Pfاألسعار األجنبية )( إىل مستوى P) ةر احمللياسعمضرواب  بنسبة مستوى اال

𝑒 = 𝑒′ ∗ (
𝑃

𝑃𝑓
) … … … … … (1) 

ـصــــرف ســـــعر ـصــــرف ســـــعر=  احلقيقي ال  األســـــعار مســـــتوى إىل ةر احمللياســـــعاال مســـــتوى  نســـــبة *  اال ي ال
 .األجنبية
ـصــبح احمللية العملة  قيمةرتفع تعندما ف ـصــة ابلنســـبة للمقيمني احملليني، بينما ت ـصــبح رخي ، فإن االســـتريادات ت

صــــــــــــادرات مرتفعة الثمن من وجهة نظر األجانب. والنتيجة هي اففاس األرابح احمللية وارتفاع معدل البطالة   ال
الشـــركات على  ، تتحســـن األرابح احمللية وحترصاحمللية  العملة  قيمةنخفض  تيف احلالة املعاكســـة، عندما و احمللية. 

 .(7)توظيف العمال
 تكافؤ القوة الشرائية  -2

تتحدد أسعار الصرف يف املدى القصري وفقا  لتأثرها بتغريات السياسة النقدية والظروف السياسية والتغريات  
ــلع ــبية للســــ ــعار النســــ ـصـــــرف يف املدى الطويل بشــــــكل اويل وفقا  اىل األســــ ــعار ال ــية. يف حني تتحدد أســــ   العرضــــ

ـصــــــــرف    حيدديربط البنك املركزي قيمة العملة، أي   . ميكن أنا (8)يف الدول املختلفة واخلدمات ــعر ال من   ملدةســـــــ
ـصــــرف بني بلدين من خالل القوة الشـــــرائية النســـــبية للعملة   ،الزمن ولكن على املدى الطويل يتم حتديد ســـــعر ال

ــرائية، أي عندما تستطيع وحدة من العملة احمللية شراء سلة   داخل كل بلد. وهذا يوضـــح نظرية تعادل القوة الشـ
صــــــــــــــرف  السلع نفسها يف البلد أو خارجه. ويتم قياس القوة الشــــــــــــــرائية النســــــــــــــبية لعملتني من خالل ســــــــــــــعر ال

ـصــــــادات ويف .(9)احلقيقي تكون أســـــــعار الســـــــلع املتداولة هي نفســـــــها يف كل مكان بعد   جيب أن   املفتوحة  االقت
 .(10)النقلالتعديل للرسوم اجلمركية وتكلفة 

يسـتند مفهوم أسـعار الصـرف يف املدى الطويل، على افرتاس ان هناك عالقة ميكن التنبؤ  ا بني مسـتوايت 
ـصـرف. وتعتمد العالقة على حقيقة ان الناس خيتارون لشــراء الســلع واخلدمات من بلد اىل  ســعر املنتج وســعر ال

 .(11)اخر وفقا  لألسعار اليت جيب ان تدفع

 
7- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris: Macroeconomics, Eleventh Edition, Pearson Education, 

Inc, The United States Of America, 2009, P.P. 168-169. 
 .643، ص 2006لبنان،  - ، مكتبة لبنان انشرون، بريوت 1سامويلسون ونوردهاوس: علم االقتصاد، ط -8

9- Rudiger Dornbusch And Others: Macroeconomics, Tenth Edition, Published By McGraw-
Hill/Irwin, A Business Unit Of The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue Of The Americas, New 
York. NY 10020.,2008, P.289. 

10- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.P.169-170.  
11- Thomas A. Pugel: International Economics, Thirteenth Edition, McGraw-Hill Irwin, Americas, 

New York, NY, 10020, 2007, P.424. 
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ــرائية القوة  تعادل  نظرية  وفق ــعر( PPP) الشـــ ــرف، لســـ ـصــ ــعر أن  ال ــرف ســـ ـصــ  يكون  أن  جيب( e) احلقيقي ال
 (:2) املعادلة كما يف  للوحدة اثبتة بقيمة احلقيقي الصرف سعر حتديد وميكن. اثبتا  

1 =  𝑒′ ∗
𝑃

𝑃𝑓
… … … … … (2) 

 :'e  صل على (،2) املعادلة من واألمين األيسر اجلانبني مبادلة خالل ومن
e′ =

𝑃𝑓

𝑃
… … … … … (3) 

فهذا  ،P احمللي الســـعر مســـتوى من  بشـــكل أســـرع Pf اخلارجي الســـعر مســـتوى ارتفع  إذا (،3وفق املعادلة )
يرتفع سـعر الصـرف اال ي إذا كان تسـعري تعادل القوة الشـرائية   وجيب أنا  Pf / P  نسـبة أن هناك زايدة يف يعين

ــائد ــرائية إىل أجل غري   .(12)هو السـ ـصــرف من التحرك بعيدا  عن تعادل القوة الشـ ــعر ال ــوق سـ وقد متنع قوى السـ
 .(13)مسمى

ا التكلفة التعادل املطلق للقوة الشــــرائية يفرتس أنه ســــلة او جمموعة من املنتجات القابلة للتداول ســــيكون هل
. ويف األسـاس، فأن متوسـط أسـعار هذه (14)  يف العملة نفسـهانفسـها يف البلدان األخرى، اذا مت اعالن التكلفة 

املنتجات، غالبا  ما يطلق على مســــتوى ســــعر املنتج، او مســــتوى الســــعر املقوم بعمالت خمتلفة وهو نفســــه عند 
 .(15)حتويلها اىل عمالت اخرى

 أن  ميكن االنتقادات، إذ توجد جمموعة من العوامل اليت  من  القوة الشـرائية العديد  لقد واجهت نظرية تعادل
ــبب ــا  يف كبريا    ارتفاعا   تســ هي:  العوامل هذه بعض.  معدل التضــــخم يف الفرق تغيري  دون   العملة  قيمة أو اففاضــ

(16) 
ـصــــــادرات، إذ أنه هذه جديدة منتجات  اخرتاع -1  ارتفاع يف تتســـــــبب  قد  االخرتاعات  تســـــــاهم يف زايدة ال
 .التضخم فرق يف تغيري أي دون  العملة قيمة

 .العملة قيمة رفع وابلتايل اىل اخلارج، تصديرها ميكن جديدة خام مواد اكتشاف -2
ـصــــرف ســـــعر يعتمد -3 ـصــــادرات على فقط ليس  ال   قبل  من العمالت  طلب على ولكن  واالســـــتريادات، ال

 .األجانب
ـصــرف ســـعر  مقارنة على الشـــرائية القوة  تعادل  نظرية تســـتند -4 ـصــادي ســـعر مبؤشـــر ال   لكن بلدين، يف  اقت
ـصــــــادي  من النشـــــــاط أنواع  يشـــــــمل قد  األســـــــعار مؤشـــــــر  وخدمات املباين  إنشـــــــاء مثال  ) تداوهلا  يتم  ال اليت  االقت
 .البلدان  عرب نفسها هي تكون  أن  على املتاجر  ا غري واخلدمات السلع أسعار جترب آلية توجد ال ، إذ(التجزئة
 عندما  العملة  قيمة  اففاس إىل تؤدي أنا   احلكومة لسـياسـة  ميكن معني، تضـخمي تفاوت ألي  ابلنسـبة -5
 دعم  خالل  من  احلرة  التجــارة  يف  تتــدخــل  أن   أيضــــــــــــــــا    للحكومــات  وميكن.  كبرية  أجنبيــة  حتويالت  إبجراء  تقوم

 
12- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.P.169-170.  
13- Rudiger Dornbusch And Others, Op.Cit, P.289.  
14- Thomas A. Pugel, Op.Cit, P.425.  
15- Ibid, P.428.  
16- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.P.170-171.  
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 28:  العدد

 
ـصـــادرات  طريق  عن  االرتفاع  من  عملتها ملنع  تتدخل احلكومة قد  كما.  االســــتريادات على الضــــرائب فرس أو ال

 األجنبية. العمالت شراء
 ثالثًا: دور سعر الصرف في استقرار التضخم والناتج 

 اهلدف الوسيط والتضخم -سعر الصرف  -1
 البنوك  معظم ســــعت  وســــيط، إذ اســــتخدام هدف طريق  عن النهائي للهدف  مباشــــرة غري  إدارة ميكن حتقيق

 املركزي اىل  البنك يســـــعى متغري هو الوســـــيط واهلدف. النقدية  للســـــياســـــة  وســـــيطة أهداف اســـــتخداماىل    املركزية
ــيطرة ــاد على  الســ ـصـ ــيطة إذ أن األهداف  النهائية، أهدافه مع يتفق  من خالله ومبا الكلي االقت ــبيل  مبثابة  الوســ   ســ
ــببان  هناكو  .النهائية لألهداف ــتخدام  ســ ــيط هدف  الســ ــة تنفيذ عند  وســ ــياســ  هناك أنه  هو األول  النقدية، الســ
ــياســـــــة أتثري كيفية  حول النظرايت  من متنوعة  جمموعة  صـــــــانعو وقد يشـــــــرتك.  واالنتاج  التضـــــــخم يف النقدية  الســـــ

صــاد،  حول النظر النظرية املختلفة  وجهات  يف  الســياســة صــعب من  لكن االقت   أفضــل حول  إمجاع إىل  التوصــل  ال
  التوصل  هو  وسيط  سياسة  هدف  حتقيق  إىل  السعي  يكون   احلالة،  هذه  مثل  يف.  السياسة  أهداف  لتحقيق  طريقة
ـصــــعب من يكون  عندما  وســـــط،  حل إىل  على.  مباشـــــر  بشـــــكل  النهائية  األهداف حتقيق  كيفية  على االتفاق  ال

  معظم فإن  اإلنتاج، يف النقدي الرصــــــــيد  تغيريات  أتثري مدى حول اختالف  وجود  من الرغم  على  املثال،  ســــــــبيل
 يقرر قد  احلالة، هذه  ويف. الســـــــعر مســـــــتوى يف  أتثري له للنقود اال ية  الكمية يف  التغيري  أن  إىل تشـــــــري  النظرايت
 الذي النهائي اهلدف تقريبا    ميثل ألنه  النقود  رصــــــيد منو معدل هدف حتقيق  إىل الســــــعي  املركزي  البنك  مســــــؤولو

 .(17)اآلراء يف توافق عليه يوجد
ـصــرف أداة مهمة   ـصــرف كمرتكز يعد ســـعر ال ملعاجلة التضـــخم، إذ اعتمدت بعض البلدان ســـياســـة ســـعر ال

ا ي للحد من مشكلة التضخم. وأن استخدام سعر الصرف ينعكس اثره يف اففاس التضخم املستورد، إذ ان  
 .(18)ختفيض تكاليف االسترياد وفق سياسة سعر الصرف يكون له دور مهم يف ختفيض معدل التضخم احمللي

ؤدي االنفتاح التجاري الكبري اىل تقليل معدل التضـــــــــــخم، ففي هذه احلالة ســـــــــــيكون الناتج اقل  ميكن أنا ي
اســـــتجابة للتغريات يف مســـــتوى األســـــعار، وابلتايل هناك إمكانية حمدودة للناتج يف االســـــتفادة من ارتفاع معدل 

ـصــــــادات اليت تســـــــود فيها أســـــــواق املنا فســـــــة غري التامة، ســـــــيجعل  التضـــــــخم. كما أنه االنفتاح التجاري يف االقت
املنتجات احمللية اكثر عرضــــة للمنافســــة، االمر الذي يقيد من إمكانية زايدة األســــعار عن تلك الســــائدة يف ظل 

 .(19)املنافسة التامة
ــيؤدي   ــعار الفائدة ملعاجلة التضــــخم، ســ ــييق النقدي، برفع أســ عند قيام البنك املركزي من خالل عملية التضــ

على العملة احمللية لالستفادة من سعر الفائدة املرتفع، االمر الذي ينعكس اثره يف ارتفاع ذلك اىل زايدة الطلب  

 
17- Errol D'souza: Macroeconomics, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd, 2008, P.401. 

، 2013لبنان،    -امني صيد: سياسة سعر الصرف كأداة لتسوية االختالل يف ميزان املدفوعات، مكتبة حسن العصرية، بريوت   -18
 .60ص

 .602ص جوزيف دانيالز وديفيد فاهنوز، مصدر سابق،  -19
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ــادرات وزايدة   صـــــــــــــ ــلع احملليــة ومن مث تراجع ال ــعــار الســــــــــــ ــيؤدي اىل ارتفــاع أســــــــــــ قيمــة العملــة احملليــة، وهــذا ســــــــــــ
 .(20)االستريادات

صــ  صــرف ملعاجلة التضــخم يف االقت ادات اليت تعتمد بشــكل كبري على غالبا  ما يتم اســتخدام ســياســة ســعر ال
االستريادات لسد حاجة الطلب احمللي. وهذا ما حيصل يف العديد من االقتصادات النامية واليت تتصف بضعف 
ــتورد، اال أنه هناك بعض املآخذ  ــة يف معاجلة التضــــخم املســ ــياســ ــامهة هذه الســ مرونة اجلهاز اإلنتاجي. ورغم مســ

ــلع واخلـــدمـــات )غري املتــــاجر  ـــا( واليت ال ميكن توفريهـــا من خالل عليهــــا، إذ أنه هنــــالـــك الكثري من   الســــــــــــ
االســــــــــــتريادات، وابلتايل مل تفلح هذه األداة يف معاجلة التضــــــــــــخم الناجم عن زايدة الطلب على هذه الســــــــــــلع. 
ــينعكس أثرها بشـــكل او ابخر على  ــة رفع قيمة العملة احمللية ملعاجلة التضـــخم سـ ــياسـ ــافة اىل أن اعتماد سـ ابإلضـ
صـــــــــــــــاد الوطين  ــلع واخلـدمـات احمللـية املنتجـة، ومن مث تراجع دور قطـاعـات االقت ـــية للســــــــــــ تراجع القـدرة التـنافســــــــــــ

 ومسامهته. هذا ابإلضافة اىل أثر هذه السياسة السليب على حجم االحتياطيات الدولية.
 دور سعر الصرف ف استقرار الناتج   -2

( جيب أن يساوي  r -rfني أسعار الفائدة احمللية واألجنبية )ال، فأن الفرق باملمع افرتاس احلركة التامة لرأس  
يؤدي إىل   ،املالية  أو، إذ أن أي تغري طفيف يف ســـعر الفائدة احمللي بســـبب التغريات يف الســـياســـة النقدية ا  صـــفر 

ي مل جتعل ســـعر الفائدة احمللي يتالءم بســـرعة مع ســـعر الفائدة األجنيب الذ توليد تدفقات رأ الية من شـــأهنا أنا 
 .(21)يتغري

ـصــــــرف املتبع  ـصــــــادية، إذ يرى البعض مثل ميلتون يف اليعتمد نظام ال بلد بشـــــــكل رئيس على فلســـــــفته االقت
صــادية والكفاءة تتطلب حتديد األســعار وفق العرس والطلب (احلائز على جائزة نوبل)فريدمان  ، أن احلرية االقت

احلكومية. وابلتايل، فإن اســتبدال ســعر الصــرف الثابت، ونظام ســعر  يف الســوق. وال ينبغي أن حتددها القرارات  
ـصــــرف العائم ونظام ســـــعر الســـــوق، يعد تغيري  يف حني يرى    .للغاية  ا  إجيابي  ا  صـــــرف بريتون وودز واعتماد ســـــعر ال

صــــــــــــــرف هو القيمـة اليت توعـد  ـا (احلـائز على جـائزة نوـبل)، مـثل روبرت موـندـيل  البعض االخر ــعر ال ، أن ســــــــــــ
أن احلكومة حتتفا ابلعقد الذي  ،ة دن العملة اليت تصـدرها سـتحصـل عليها. يعين سـعر الصـرف الثابتاحلكوم

ــر  ـصــــرف ابلتعومي هو كســـ ــعر ال ــماح لســـ ــتثمرين يف الدول األجنبية. وأن الســـ ذا العقد، واجلميع هلأبرمته مع املســـ
استبدال سعر الصرف الثابت، ونظام  يعرف أن األسواق ال تعمل إال إذا مل خيالف الناس عقودهم. وابلتايل فإن  

 .(22)سعر صرف بريتون وودز بسعر الصرف العائم ونظام سعر السوق هو تغيري سليب للغاية
 وميكن توضيح دور سعر الصرف يف استقرار الناتج، من خالل أسعار الصرف املرنة والثابتة.

 سعر الصرف املرن  -أ
ـصـــــرف أســــــعار تكون  عندما ـصـــــرف ســــــعر ارتفاع ملنع  يتدخل  ال  املركزي البنك فإن   مرنة، ال . اففاضــــــه أو ال
ــيؤدي  احمللي  الفائدة ســـعر  خيفض  تغيري  أي  فإن   وابلتايل  احمللية  العملة عرس من يزيد  سا  املال، رأس  تدفق  إىل  سـ

 
 . 643- 642سامويلسون ونوردهاوس، مصدر سابق، ص ص  -20

21- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit, P.185.  
22- J. Bradford Delong And Martha L. Olney: Macroeconomics, Second Edition, McGraw-Hill 

Companies. Int. 1221 Avenue Of The Americas, New York, NY, 10020, 2006, P.P. 450-451. 
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 28:  العدد

 
  السـياسـة خفضـت  كلما  الصـرف سـعر  ينخفض صـرفها، إذ سـعر اففاس يف ويتسـبب  األجنيب الصـرف  سـوق يف

ــياســـــــــة رفعت  كلما  ويرتفع الفائدة  ســـــــــعر النقدية  العرس املركزي البنك يزيد عندما  .الفائدة ســـــــــعر  النقدية  الســـــــ
 الصرف،  سعر  ويهبط  الفائدة،  أسعار  اىل اليمني وتنخفض  LMينتقل منح     املرنة،  الصرف  أسعار  مع  النقدي

ـصـــــــافية هي جزء من اإلنفاق املخطط ذاتيا   ـصـــــــادرات ال ـصـــــــادرات )حيث أن ال ، وأي تغيري يف وترتفع صــــــــايف ال
ــياســــــة النقدية   IS(. وابلتايل يتحول منح  ISاإلنفاق املخطط ذاتيا  يغري منح   إىل اليمني. وابلتايل، فإن الســــ

 هنفس  LMوجتربه على التحرك يف اجتاه منح     ISتكون فعالة للغاية، إذ أن السياسة النقدية تتحكم يف منح   
(23). 

ــتريادالعندما تنخفض قيمة عملة   ــعار االســـــــ ــعار  اتبلد، ترتفع أســـــــ ــادرات  وتنخفض أســـــــ ـصــــــ )ابلعمالت    ال
ــاد، إ  ا  عملــة مبثــابــة حــافز اليكون اففــاس قيمــة    واألجنبيــة(.   صـــــــــــــ ن إمجــايل اإلنفــاق على اإلنتــاج احمللي ذ ألالقت

يؤدي اففاس قيمة عملة   إذ ،(Yالناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي )يزداد  ســــــــــــريتفع، وســــــــــــتنخفض املخزوانت، و 
 احمللية الدخول  زايدة إىل  التوســعية  النقدية  الســياســة  ســتؤدي بذلك، و .(24)بلد إىل زايدة الناتج احمللي اإلمجايلال

 .(25)السعر و مستوى

 (26)املرنة (، فعالية السياسة النقدية وفق أسعار الصرف1شكل )

 
23- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit,P.186. 
24- Karl E. Case And Others: Principles Of Macroeconomics, Global Edition, Tenth Edition, Pearson 

Education Limited, The United States, 2012, P.389. 
25- Robert M. Dunn, Jr. And John H. Mutti: International Economics, Sixth Edition, Routledge, The 

USA, 2004, P.419. 
26- Dennis R.Appleyard and Others: International Economics, Seventh Edition, McGraw-Hill Irwin, 

Americas, New York, 10020, 2010, P.669. 
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كما  ،  (27)النقدية  والســياســة النقد عرس  على  ابلســيطرة  البنك املركزي حيتفا  املرن، الصــرف ســعر  نظام  وفق
 .(28)احلقيقي الدخل مستوى تغيري يف تصبح السياسة النقدية فعالة للغاية

وفقـــا  الليـــة التحول النقـــدي، إذ أهنـــا االليـــة اليت تؤثر من خالهلـــا تغريات عرس النقـــد يف كـــل من االنتـــاج 
واالسـعار، فأن ختفيض عرس النقد يف ظل اسـتقرار الطلب على النقود يؤدي اىل ارتفاع واالسـتخدام والتضـخم  

  . ويف(29)أســـعار الفائدة ومن مث اففاس االســـتثمار شـــديد احلســـاســـية لســـعر الفائدة، ابإلضـــافة اىل االســـتهالك
  أسـعار وفقا  اىل  ضـيق، بعرس نقدي  يبطئها أن   املركزي البنك  حالة كون االقتـصاد يواجه مشـكلة التضـخم ويريد

ـصـــرف  مســــتوى  وينخفض واإلنتاج، اإلنفاق على خفض أمجايل  الضــــيقة النقدية  الســــياســــة  ينعكس أثر  املرنة، ال
  املالية  األسواق  إىل  األجانب  املشرتين  اما يف ظل االنفتاح التجاري، فأن ارتفاع أسعار الفائدة سيجذب.  السعر
ـصـــــــــادرات وزايدة االســــــــــتريادات. ومن مث  احمللية،العملة  قيمة من يرفع  سا احمللية، االمر الذي يؤدي اىل تراجع ال

اففاس أحد مكوانت الطلب الكلي، والذي ينعكس أثره يف اففاس اإلنتاج واالســــــتخدام والتضــــــخم، إذ مع 
.  ببطيء اففاس اإلنتاج واالستخدام عن املستوايت الطبيعية، فأن ذلك يؤدي اىل اففاس األسعار او االرتفاع  

ختفيض  على يسـاعد االمر الذي اليمني،  إىل  العرس  إمجايل منح   حتول إىل  االسـتريادات سـعر اففاس ويؤدي
 .(30)التضخم معدل

ـصــادرات  ختفيض  يفالتوســـع النقدي يف البلد األم    ورغم أتثري ـصــرف وزايدة صـــايف ال زايدة   ومن مث أســـعار ال
ــافية املت  ،الناتج والعمالة ـصـــ ـصـــــادرات ال ختفيض  ، إذ أن زايدة تتطابق مع تدهور امليزان التجاري يف اخلارجلكن ال

ـصــــــل اففاس يف اإلنتاج و ينقل الطلب من الســـــــلع األجنبية  و الســـــــلع احمللية.  ةقيمة العملة احمللي يف اخلارج حي
"التســول   والعمالة. وهلذا الســبب، أطلق على التغيري الذي حيدثه ختفيض قيمة العملة يف امليزان التجاري تســمية

 .(31)طريقة لتصدير البطالة أو خلق فرص عمل حملية على حساب بقية العامل يبني اجلار"، وه
صــرف هو طريقة لتغيري الطلب من بلد إىل آخر، بدال  من تغيري مســتوى  نه إ االعرتاف دن خفض أســعار ال

ـصــرف ميكن أن يكون ســـياســـة مفيدة عندما جتد  الطلب العاملي، أمر مهم. وهو يعين ضـــمنا  أن تعديل ســـعر ال
لة االزدهار )مع العمالة  يف حا االوىلعلى ســــــــــــــبيل املثال،  -البلدان نفســــــــــــــها يف مراحل خمتلفة من دورة العمل  

البلــد الــذي يعــاين من الركود من  عملــة  الزائــدة( واألخرى يف حــالــة الركود. ويف هــذه احلــالــة، فــإن اففــاس قيمــة  
وعلى .  شـــــــــــــــأنـه أن حيول الطلـب العـاملي يف اجتـاهـه، وابلتـايل يعمـل على احلـد من االبتعـاد عن العمـالـة الكـاملـة

ت التجــاريـة للبلــدان بشــــــــــــــكــل كبري، كمــا حـدث يف الثالثينيــات أو يف النقيض من ذلـك، عنــدمـا تتزامن الـدورا
ـصــرف كثريا  يف التوظيف على نطاق العامل، 1973أعقاب صـــدمة النفط يف عام  ، لن تســـهم حركات أســـعار ال

ـصـحح مســتوى الطلب الكلي ولكنها تؤثر يف األســاس فقط على ختـصـيص  إذ أ ـصـرف ال ت ن حركات أســعار ال
حاول كل بلد أن خيفض قيمة العملة جلذب الطلب العاملي، فســــوف يكون  ، فإذالبلدان طلب عاملي معني بني ا

لدينا اففاس تنافســـي وتغري يف الطلب العاملي وليس زايدة يف مســـتوى اإلنفاق العاملي. وإذا خفض اجلميع إىل 
 

27- Dominick Salvatore: International Economics, Eleventh Edition, Library Of Congress, The United 
States Of America, 2013, P.473. 

28- Ibid, P.630. 
 . 572- 571سامويلسون ونوردهاوس، مصدر سابق، ص ص  -29
 .P.391.Karl E. Case And Others, Op.Cit , -. 572- 571سامويلسون ونوردهاوس، مصدر سابق، ص ص  -30

31- Rudiger Dornbusch And Others, Op.Cit,P.308.  
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اجة إىل سـياسـات  هناك ح  منه، إذ أن ، فسـينتهي األمر بسـعر صـرف حول املكان الذي بدأوا احلد نفسـه تقريبا  

 .(32)ختفيضات قيمة العملة لزايدة الطلب واالنتاج يف كل بلد معنقدية ومالية منسقة 
 سعر الصرف الثابت - ب

ــعار  عن  املدافعون  يعتقد ــرف  أســــــ ـصـــــ ــيوفر  النظام هذا أن   الثابتة، ال ــتقرارا    أكثر بيئة  ســــــ   التجارة يف  للنمو  اســــــ
ـصــرف ســـعر  نظام  بني اجلمع دن  جيادلون   كما.  الدوليني  واالســـتثمار   بني الســـياســـات،  التنســـيق  وزايدة الثابت  ال

 .(33)الكلي االقتصاد استقرار رفع مستوى إىل سيؤدي
من   األجنبية  العمالت  ســوق صــرف يف  املركزي البنك يتدخل أن  جيب  احمللي، الفائدة ســعر  تثبيت يتم لكي

 .(34)مع عرضها النقود على احلقيقي احمللي الطلب إمجايل يتساوى حيث النقود عرس خالل تعديل
اليمني. هذا عادة خيفض ســعر جهة إىل  LMنح  املنتقل  يعندما يقوم البنك املركزي بزايدة عرس النقود،  

ــعر الفائدة   ــغري مفتوح يتمتع حركة اتمة لرأس املال، يتم تثبيت ســـــ ــاد صـــــ ـصــــ الفائدة وحيفز اإلنفاق. ولكن يف اقت
عندما يزيد البنك املركزي عرس النقد، ســتحصــل تدفقات ضــخمة لرتوس  و عند مســتوى ســعر الفائدة العاملي. 

ــائر يف االحتياطي  اىل اخلارج األموال ــيطرة على عرس النقد وخســــــ ات الدولية. وهكذا، يفقد البنك املركزي الســــــ
غري تصــبح الســياســة النقدية  بذلكعندما يتم تثبيت ســعر الصــرف ويف حالة كون رأس املال ينتقل حرية اتمة. و 

ـصــرف الثابتة  متاما    فعالة ــعار ال ــة النقدية عاجزة يف تغي، إذ  مع أسـ ــياسـ ـصــرف الثابت جيعل السـ ــعر ال ري أن نظام سـ
 .(35)مستوى الدخل احلقيقي

 (، فعالية السياسة النقدية وفق أسعار الصرف الثابتة2شكل )

 

 
32- Ibid,P.P.308-309.  
33- Richardt. Froyen: Macroeconomics Theories And Policies, Ninth Edition, Pearson Education, Inc., 

United States Of America,2009, P.292.  
34- Paul R. Krugman And Others: International Economics Theory & Policy, Ninth Edition, Library Of 

Congress, The United States Of America, 2012, P.470.  
35- Robert J. Gordon And Stanley G. Harris, Op.Cit,P.P. 185-186. 
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Dennis R.Appleyard and Others: International Economics, Seventh Edition, 
McGraw-Hill Irwin, Americas, New York, 10020, 2010, P.654. 

ــعر  على  احلفـاظ  يتطـلب  الـتامـة،  امـلال  رأس  حركـة  ظـل  يف صــــــــــــــرف  ســــــــــــ   املركزي  البـنك  يتجـاهـل  أنا   الـثاـبت،  ال
 دورا   تلعب النقدية  الســياســة  تعد  إذ مل  ،احمللية ويركز على ســعر الصــرف وحده يف حتديد أســعار الفائدة  الظروف

صــرف ســعر كان   فإذا  الداخلي.  االســتقرار حتقيق يف  عمالتال على احمللي املضــاربون   الفائدة حيدد ســعر  اثبتا ، ال
 البنوك  تتمتع  املال،  رأس حركات  فيها  تنخفض  بيئة أما يف.  الكلية  االقتصادية  السياسة  صانعي من بدال    الدولية
 .(36)احمللي االقتصاد وحتفيز احمللية الفائدة أسعار من خالل حتديد العمل، يف احلرية ببعض املركزية

صــــــــــــــرف الـثاـبت ـلديهـا   ــعر ال عـائق رئيس آخر، يـبدو أهنـا جتعـل األزمـات عالوة على ذـلك، ـفإن أنظمـة ســــــــــــ
 .(37)النقدية على نطاق واسع أكثر احتماال  

 المبحث الثاني: عرض البيانات وقياس وتحليل النتائج

 أواًل: عرض البيانات وتحليلها 

( مليون دينار عراقي يف عام 19432.2(، تراجع الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي من )1يتضــــح من اجلدول )
ــلبيــة حلرب 1.2-مبعــدل )  1989( مليون دينــار يف عــام  19198.4اىل )  1988 %(، ذلــك بفعــل االاثر الســــــــــــ

ـصــرف احلقيقي األجنيب من ) ( اىل 2.0اخلليج االوىل على الناتج وخاصـــة انتج النفط. رافق ذلك ارتفاع ســـعر ال
إلضـافة اىل ارتفاع معدل التضـخم  %(، اب52.1( دينار لكل دوالر )تراجع قيمة العملة احمللية( مبعدل منو )3.0)

 (.%6.3احمللي اىل )
 2017-1988(، تطور الناتج احمللي اإلمجايل وسعر الصرف احلقيقي ومعدل التضخم للمدة 1جدول )

 السنوات 

الناتج احمللي االمجايل 
ابألسعار الثابتة  

مليون  100=1988
 دينار عراقي

سعر الصرف  معدل النمو% 
 االجنيباحلقيقي 

معدل  
 النمو% 

معدل التضخم  
1988=100 

1988 19432.2   2.0     

1989 19198.4 -1.2 3.0 52.1 6.3 

1990 34693.9 80.7 5.7 87.7 51.6 

1991 9190.6 -73.5 40.1 602.5 186.5 

1992 13561.3 47.6 150.2 274.6 83.8 

1993 12318.4 -9.2 1581.8 952.9 207.6 

1994 10725.4 -12.9 56497.6 3471.8 492.1 

1995 9593.5 -10.6 906684.1 1504.8 351.4 
 

36- J. Bradford Delong And Martha L. Olney, Op.Cit, P.P.448-450. 
37- Ibid, P.553.  
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1996 11014.6 14.8 520640.8 -42.6 -15.4 

1997 20786.5 88.7 786905.4 51.1 23.0 

1998 20550.6 -1.1 979410.9 24.5 14.8 

1999 36735.7 78.8 1313429.2 34.1 12.6 

2000 50985.4 38.8 1318892.8 0.4 5.0 

2001 36047.2 -29.3 1476587.4 12.0 16.4 

2002 29998.0 -16.8 1759489.7 19.2 19.3 

2003 16318.5 -45.6 2256417.8 28.2 32.6 

2004 23127.3 41.7 2094011.5 -7.2 27.0 

2005 23324.8 0.9 2810110.2 34.2 37.0 

2006 19787.4 -15.2 4179893.6 48.7 53.2 

2007 17634.6 -10.9 4567281.4 9.3 30.8 

2008 24199.1 37.2 4287658.6 -6.1 2.7 

2009 20713.4 -14.4 4109404.4 -4.2 -2.8 

2010 25079.3 21.1 4152948.6 1.1 2.5 

2011 31848.9 27.0 4290588.4 3.3 5.6 

2012 35128.9 10.3 4596092.7 7.1 6.1 

2013 36777.0 4.7 4610061.3 0.3 1.9 

2014 35350.5 -3.9 4570432.6 -0.9 2.2 

2015 26589.0 -24.8 4673351.1 2.3 -0.3 

2016 27116.0 2.0 4723291.8 1.1 0.1 

2017 30001.2 10.6 4571881.6 -3.2 0.2 

 معدل النمو املركب  املدد الزمنية
1988-1997 0.7   262.7   

1998-2007 -1.5   16.6   

2008-2017 2.2   0.6   

1988-2017 1.5   62.9   

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على ملحق البياانت.
𝑹 =

𝑷𝒕−𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 :  احتسب معدل النمو البسيط وفق الصيغة االتية   
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𝑹 = [((𝑷𝑻/𝑷𝟎)^(𝟏/𝑵)) − 𝟏] ∗ 𝟏𝟎𝟎    احتسب معدل النمو املركب وفق الصيغة االتية: 
(  34693.9اىل )  1989( مليون دينــار يف عــام  19198.4وقــد ارتفع النــاتج احمللي اإلمجــايل احلقيقي من )

ــعر 80.7مبعدل منو )  1990مليون دينار يف عام  %( بعد انتهاء احلرب وارتفاع انتج النفط. يف حني ارتفع ســـــــ
ـصــــــــــرف احلقيقي   (، كما ارتفع معدل التضـــــــــــخم اىل 87.7%( دينار لكل دوالر مبعدل منو )5.7األجنيب اىل )ال

 ( والذي قد يكون انمجا  عن ارتفاع الطلب.51.6%)
( مليون 9190.6، تراجع الـناتج احمللي اإلمجـايل احلقيقي اىل )1991ومع ـبداـية حرب اخلليج الـثانـية يف عـام  

ـصـــــادية وخاصــــــة انتج النفط. كما تراجعت (، بعد اففاس 73.5-%دينار مبعدل ) انتج اغلب القطاعات االقت
(، تزامن ذـلك مع %602.5( ديـنار مـقاـبل اـلدوالر مبـعدل )40.1القيمـة احلقيقـية للعمـلة احمللـية، إذ ســــــــــــــجـلت )

%(، إذ التجأت احلكومة اىل التمويل ابلعجز لســـــــد النفقات احمللية يف 186.5ارتفاع معدل التضـــــــخم بنســـــــبة )
 جع دور وامهية املصادر الرئيسة يف توليد الدخل وخاصة قطاع النفط.ظل ترا

(  10725.4)  1994استمر تذبذب الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدالت موجبة وسالبة، إذ بلغ يف عام  
صــــــــــــــرف احلقيقي األجنيب  %12.9-مليون دينــار مبعــدل ) ــعر ال ــبــب تراجع انتج النفط. كمــا بلغ ســــــــــــ (، بســــــــــــ

(، أي مبع  تراجع قيمـة العملـة احملليـة بشــــــــــــــكـل كبري، %3471.8ر لكـل دوالر مبعـدل منو )( دينـا56497.6)
(، ويعود اجلزء األكرب من ذلك %492.1تزامن ذلك مع اعلى معدل للتضــــــخم خالل مدة الدراســــــة، إذ بلغ )

 اىل التمويل ابلعجز.
%( بعــد 88.7مبعــدل منو )  1997عــام  ( مليون دينــار يف  20786.5وبلغ النــاتج احمللي اإلمجــايل احلقيقي )

ــه  صــــــــــــــرف احلقيقي األجنيب، إذ بلغ يف العـام نفســــــــــــ ــعر ال ــتمر ارتفـاع ســــــــــــ العمـل مبوجـب ـمذكرة التفـاهم. واســــــــــــ
(، وهذا يعين تراجع القيمة احلقيقية للعملة احمللية. كما  %51.1( دينار مقابل الدوالر مبعدل منو )786905.4)

 (.%23.0بلغ معدل التضخم )
(  % 262.7%( للنــاتج احمللي اإلمجــايل احلقيقي و)0.7)  1997-1988النمو املركــب للمــدة    وبلغ معــدل

 لسعر الصرف احلقيقي األجنيب.
%(، بســـــــــــــبب 45.6-( مليون دينار مبعدل )16318.5)  2003بلغ الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف عام 

صــــــــــــــرف احلقيقي األجنيب االاثر الســــــــــــــلبية حلرب اخلليج الثالثة وخاصــــــــــــــة على انتج  النفط. كما بلغ ســــــــــــــعر ال
%(، بســـبب زايدة الطلب وعدم مرونة  32.6%(، وســـجل التضـــخم معدل )28.2( مبعدل منو )2256417.8)

 اجلهاز اإلنتاجي.
ـصـــرف  اســــتمر تذبذب الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدالت موجبة وســــالبة، كما اســــتمر ارتفاع ســــعر ال

ــتمرار ارتفاع معدالت التضـــــــــــــخم. وقد بلغ معدل النمو   احلقيقي األجنيب مقابل الدينار العراقي متزامنا  مع اســـــــــــ
ـصـــرف احلقيقي 16.6%( للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي و)1.5-)  2007-1998املركب للمدة   ــعر ال %( لســ

 األجنيب.
%(، بسـبب 37.2)( مليون دينار مبعدل منو 24199.1بلغ الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ) 2008يف عام 

%(، تزامن مع 6.1-( مبعدل )4287658.6زايدة انتج النفط. يف حني ســجل ســعر الصــرف احلقيقي األجنيب )
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ـصــرف احلقيقي 2.7اففاس معدل التضـــخم مقارنة ابلســـنوات الســـابقة اىل ) %(. ويتضـــح أن اســـتقرار ســـعر ال

 كان متزامنا  مع استقرار معدل التضخم.
ج احمللي اإلمجايل احلقيقي تذبذاب  واضــــــحا  بفعل تقلبات أســــــعار النفط العاملية  ويف الوقت الذي شــــــهد النات

واليت اســتمرت حىت هناية مدة الدراســة، ســجل ســعر الصــرف احلقيقي األجنيب اســتقراراُ نســبيا  مقارنة ابلســنوات  
ور اســتقرار ســعر الســابقة، كما شــهدت معدالت التضــخم اســتقرارا  نســبيا  مقارنة ابملدة الســابقة، وهذا يفســر د

 الصرف يف استقرار معدالت التضخم.
(  % 0.6( للنـــاتج احمللي اإلمجـــايل احلقيقي و)%2.2)  2017-2008وبلغ معـــدل النمو املركـــب للمـــدة  

صــــــــــــــرف احلقيقي. يف حني بلغ معـدل النمو املركـب للمـدة   ــعر ال %( للـناتج احمللي 1.5)  2017-1988لســــــــــــ
 حلقيقي.( لسعر الصرف ا%62.9اإلمجايل احلقيقي و)

 ثانيًا: قياس النتائج وتحليلها 

 تضمن البحث جمموعة من القياسات االقتصادية واليت ميكن توصيف متغرياهتا كما أييت:
- ER .سعر الصرف احلقيقي االجنيب 
- CPI .الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
- GDP  .الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 Augmented Dickey Fuller'sاختبار اســــــتقرارية البياانت لديكي فولر املوســــــع  -1
Test (ADF Test) 

ــتخدم اختبار جذر الوحدة  ــل الزمنية، اذ تكون   Unit Rootُيســــ ــتقرار الســــــالســــ من اجل معرفة مدى اســــ
لتباين املشرتك يعتمد عندما يكون هلا وسط حسايب وتباين اثبتني. كما أنه ا  Ytالسلسلة الزمنية مستقرة للمتغري  

على فرق الزمن بني فرتة وأخرى. ويف حالة عدم حتقق شـروط االسـتقرار او أحدها يكون اال دار مزيفا . ولكي 
ـصــبح الســـلســـلة الزمنية مســـتقرة يتم اخذ الفروق هلا وذلك من خالل اختبار ديكي فولر املوســـع. و يتم مقارنة   ت

احملتســــــــبة اكرب من احلرجة فأن الســــــــلســــــــلة   tم املطلقة فاذا كانت قيمة  احلرجة ابلقي  tاحملتســــــــبة مع قيمة   tقيمة  
 .(38)مستقرة، اما اذا كانت اصغر من احلرجة فأن السلسلة غري مستقرة ونستمر يف اخذ الفروق حىت تستقر

( نتائج اختبار جذر الوحدة، اذ يتضــح عدم اســتقرار الســلســلة االصــلية للمتغريات عند 2يوضــح اجلدول )
ــتقرت   املســــــــــتوى ســــــــــواء كان بوجود قاطع واجتاه عام او بوجود قاطع فقط ام بدون قاطع واجتاه عام. وقد اســــــــ

ــتوى معنوية   ــلة بعد اخذ الفروق األوىل هلا عند مسـ ــلسـ ــلة متكاملة من الرتبة %5و  %1السـ ــلسـ . وبذلك فأن السـ
I(1) اذ ان قيمة ،t  احملتسبة أكرب من قيمةt .احلرجة 

 
، جملة دراسات  2004- 1976على االستهالك اخلاص: حالة األردن خالل الفرتة    آلجلأتثري سعر الفائدة    واخرون:سعود الطيب    -38

 .338، ص2011، 2، العدد 38األردن، اجمللد  -العلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية 

 المستوى لفروق األولى
 المتغيرات

c b a c b a 
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 ( اختبار ديكي فولر املوسع جلذر الوحدة2جدول )
a تعين اال دار حيتوي على قاطع واجتاه عام. 
b تعين اال دار حيتوي على قاطع فقط. 
c   واجتاه عام.قاطع  بدون تعين اال دار 

 على التوايل. %5 %، 1*، **، تعين معنوي عند مستوى 
 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 

 (Johansen Co-integration Test)اختبار التكامل املشرت  جلوهانسن   -2
يســتخدم اختبار التكامل املشــرتك جلوهانســن عندما تكون الســالســل االصــلية غري ســاكنة وهلا رتبة التكامل  

ســــــــها  . ويوضــــــــح هذا االختبار العالقة التوازنية طويلة االجل بني املتغريات واليت هلا طول املوجة نف(39)  نفســــــــها
واحلركة طويلة االجل والذي يضــــــــــــمن تكامل العالقة بني املتغريات، ويشــــــــــــرتط التكامل املشــــــــــــرتك وجود متجه 

 .(40)تكاملي واحد على األقل بني املتغريات
( نتائج اختبار التكامل املشـــــــرتك، اذ يتضـــــــح عدم وجود تكامل مشـــــــرتك وفق اختباري  3يوضـــــــح اجلدول )

Trace    وMax-Eigenـــية  . وهـذا يعين عـد م وجود عالـقة توازنـية طويـلة االجـل بني املتغريات، أي نقـبل فرضــــــــــــ
ملعرفة   VAR(. وبذلك نســــــــتخدم منوذج %5العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشــــــــرتك عند مســــــــتوى معنوية )

 العالقة قصرية االجل بني املتغريات.
 اختبار التكامل املشرتك جلوهانسن (3جدول )

 القيم احلرجة
Critical Value 

ــة   ــائــيـــــ صـــــــــــــــــــ اإلح الــقــيــم 
Statistic Value فرضية العدم الفرضية البديلة 

 Traceاختبار . 1
29.79707 16.97170 r>1 r=0 
15.49471 5.066264 r>2 r≤1 
3.841466 2.042690 r>3 r≤2 

 Max-Eigenاختبار .2
21.13162 11.90544 r=1 r=0 

 
 .416، ص2017، دار الكتب، العراق، 1محيد عبيد عبد: االقتصاد القياسي، ط -39
 .339سعود الطيب واخرون، مصدر سابق، ص -40

t الحرجة t المحتسبة t الحرجة t المحتسبة t الحرجة t المحتسبة t الحرجة t 
  t الحرجة t المحتسبة t الحرجة t المحتسبة 

 المحتسبة 

-
2.65 

-3.86* -
3.68 

-4.43* -
4.32 

-
4.34* 

-
1.61 

1.40 -2.62 -0.53 -3.22 -1.85 ER 

-
1.95 

-
2.02** 

-
2.97 

-
3.14** 

-
3.22 -3.06 -

1.60 0.20 -2.62 -0.76 -3.22 -2.56 CPI 

-
2.65 -6.19* -

3.68 -6.09* -
4.32 

-
5.97* 

-
1.61 -0.68 -2.62 -2.50 -3.22 -2.82 GDP 
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14.26460 3.023574 r=2 r=1 

 3.841466 2.042690 r=3 r=2 
 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 

  بحثملتغريات ال VARحتليل  وذج   -3
ــاء او التخلفــــاتمعرفــــة عــــدد    البــــد من،  VAR  إجراء حتليــــل منوذج  لغرس ملتغريات املثلى    فرتات االبطــ
 (،4اجلدول ) ويوضح ذلكالنموذج، 

 بحثملتغريات ال VAR( عدد التأخرات أو التخلفات لنموذج 4جدول )
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1088.079 NA 1.41e+30 77.93425 78.07698 77.97788 
1 -998.1903 154.0956* 4.39e+27* 72.15645* 72.72740* 72.33100* 
2 -990.8552 11.00264 5.08e+27 72.27537 73.27453 72.58083 

 .(5%)*تشري إىل عدد التخلفات أو اإلبطاء املثلى، ومجيع االختبارات عند مستوى معنوية 
LR اختبار :LR. 

FPE.اخلطأ التنبوئي النهائي : 
AIC.معيار اكايك : 

SC.معيار سكوارز : 
HQ كوين.-: معيار هاانن 

 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
  AICيتضـــــح من اجلدول أعاله أنه فرتة االبطاء املثلى هي فرتة واحدة، وذلك اعتمادا  على معياري اكايك 

 ، من خالل اختيار الفرتة اليت هلا اقل قيمة.SCوسكوارز  
ن املعامالت مجيعها أصـــــــغر من الواحد وان  ( اســـــــتقرار النموذج، اذ يتضـــــــح د2)الشـــــــكل البياين ويوضـــــــح 

اجلـذور توجـد ضــــــــــــــمن دائرة الوحـدة، وهـذا يعين ابن النموذج ال يواجـه مشــــــــــــــكـلة عـدم ثـبات التـباين او ارتـباط 
 األخطاء.

 النموذجاستقرارية ( 1شكل )
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 .E-views9من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج الشكل البياين 
بعد اجراء اختبار االســـــــــتقرارية والتكامل املشـــــــــرتك، ميكن حتليل العالقات بني متغريات النموذج. ويوضـــــــــح 

 ، اذ توجد ثالث مناذج قياسية توضح طبيعة هذه العالقات.VAR( نتائج منوذج 5اجلدول )
ـصــــرف احلقيقي االجنيب يف الســـــنة الســـــابقة مبقدار وحدة واحدة يوضـــــح النموذج األول، دن زايدة ســـــعر  ال

ــرف احلقيقي االجنيب ـصـ ــعر ال ــنة احلالية مبقدار )  يؤدي اىل زايدة ســ ــر أثر تراجع قيمة  1.22يف الســ (، وهذا يفســ
ــتهلك  ــعار املســ ــنة احلالية. وان زايدة الرقم القياســــي ألســ ــابقة على قيمتها يف الســ ــنة الســ يف العملة احمللية يف الســ

ـصــــرف احلقيقي االجنيب يف الســـــنة احلالية مبقدار   الســـــنة الســـــابقة مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل تراجع ســـــعر ال
(، إذ أنه ارتفاع األســعار يف الداخل يؤدي اىل زايدة مبيعات العملة األجنبية من قبل البنك املركزي لرفع 1.53)

قيمــة الــدينــار العراقي يعــد عــامال  مهمــا  يف ختفيض معــدل قيمــة العملــة احملليــة مقــابــل العملــة االجنبيــة، وأن رفع  
التضــخم احمللي، ذلك أن اجلزء األكرب من الســلع احمللية يتم توفريها عن طريق االســترياد. وأن زايدة الناتج احمللي 

الية  اإلمجايل مبقدار وحدة واحدة يف الســنة الســابقة يؤدي اىل زايدة ســعر الصــرف احلقيقي االجنيب يف الســنة احل
ــتلزمات الناتج احمللي اإلمجايل يتم تلبيتها عن طريق االســــترياد ومن مث 1.09مبقدار ) (، إذ أن جزءا  كبريا  من مســ

 زايدة الطلب على العملة االجنبية.
ــر )R-squared  (96.7%ومبا أن قيمة   ــيحية تفســــ ( من التغريات  %96.7(، فهذا يعين أن املتغريات التوضــــ

 يف النموذج.
ــح النمو  ــابقة مبقدار وحدة واحدة يوضـــ ــنة الســـ ـصــــرف احلقيقي االجنيب يف الســـ ــعر ال ذج الثاين، دن زايدة ســـ

ــنة احلالية مبقدار ) (، أي أن هناك جزءا  مهما   0.07يؤدي اىل ارتفاع الرقم القياســــي ألســــعار املســــتهلك يف الســ
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ــرف األجنيب  من الطلب احمللي يتم توفريه ـصـــــ ــعر ال ــترياد وأن ارتفاع ســــــ ينعكس أثره على ارتفاع   من خالل االســــــ

أسـعار السـلع املسـتوردة. وأن ارتفاع الرقم القياسـي ألسـعار املسـتهلك يف السـنة السـابقة ينعكس أثره على ارتفاع 
الرقم القياســـــــي ألســـــــعار املســـــــتهلك يف الســـــــنة احلالية. وأن زايدة الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار وحدة واحدة يف 

(، أي أن زايدة  0.83الرقم القياسـي ألسـعار املسـتهلك يف السـنة احلالية مبقدار ) السـنة السـابقة يؤدي اىل تراجع
 العرس احمللي بسبب زايدة الناتج سينعكس أثره على اففاس املستوى العام لألسعار.

 ( من التغريات يف النموذج.%98.8وتفسر املتغريات التوضيحية )
 ملتغريات النموذج (VAR)( نتائج 5جدول )

 ER CPI GDP المتغيرات

C 
105337.0 
(180441.) 
[ 0.58377] 

13958.06 
(17574.4) 
[ 0.79423] 

8757.583 
(4124.55) 
[ 2.12328] 

ER(-1) 
1.222496 
(0.18039) 
[ 6.77706] 

0.070639 
(0.01757) 
[ 4.02065] 

0.001542 
(0.00412) 
[ 0.37400] 

CPI(-1) 
-1.538871 
(1.10119) 
[-1.39746] 

0.589031 
(0.10725) 
[ 5.49202] 

-0.003268 
(0.02517) 
[-0.12982] 

GDP(-1) 
1.097065 
(7.24091) 
[ 0.15151] 

-0.834093 
(0.70524) 
[-1.18271] 

0.549214 
(0.16551) 
[ 3.31824] 

 R-squared 0.967258 0.988580 0.415152 
 Adj. R-squared 0.963329 0.987210 0.344971 
 Sum sq. resids 3.25E+12 3.08E+10 1.70E+09 
 S.E. equation 360552.5 35116.58 8241.549 
 F-statistic 246.1803 721.3820 5.915391 
 Log likelihood -410.0635 -342.5236 -300.4885 
 Akaike AIC 28.55610 23.89818 20.99921 
 Schwarz SC 28.74470 24.08677 21.18780 
 Mean dependent 2400474. 333407.9 24427.43 
 S.D. dependent 1882806. 310506.4 10183.06 
 Determinant resid covariance (dof adj.) 2.68E+27  
 Determinant resid covariance 1.72E+27  
 Log likelihood -1032.733  
Akaike information criterion 72.05056  
Schwarz criterion 72.61633  

 .tتشري إىل اختبار  [ ]، Standard errorsتشري إىل ()
 .E-views9اجلدول من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج 
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ـصــرف احلقيقي األجنيب مبقدار وحدة واحدة يف الســـنة الســـابقة   ويوضـــح النموذج الثالث، دن زايدة ســـعر ال
صــرف األجنيب  0.0015يؤدي اىل زايدة الناتج احمللي اإلمجايل يف الســنة احلالية مبقدار ) (، إذ أن ارتفاع ســعر ال

لذي سينعكس سيجعل السلع احمللية أرخص نسبيا ، سا يؤدي اىل زايدة الطلب عليها ومن مث انتاج املزيد منها وا
ــابقة   ــنة الســ أثره بشــــكل إجيايب على الناتج احمللي اإلمجايل. وأن زايدة الرقم القياســــي ألســــعار املســــتهلك يف الســ

ـــنة احلـالـية مبقـدار ) (، إذ أن ارتفـاع 00.32مبقـدار وحـدة واحـدة يؤدي اىل تراجع الـناتج احمللي اإلمجـايل يف الســــــــــــ
ــنة   األســــعار ســــيخفض الطلب على الســــلع احمللية ومن مث تراجع الناتج. وأن زايدة الناتج احمللي اإلمجايل يف الســ

 السابقة سينعكس أثره بشكل إجيايب على الناتج احمللي اإلمجايل يف السنة احلالية.
 ( من التغريات يف النموذج.%41.5وتفسر املتغريات التوضيحية )

 ان النماذج أعاله معنوية.  Fوحسب اختبار 
 والتوصياتاالستنتاجات 

 أواًل: االستنتاجات

ميثل سـعر الصـرف أحد أدوات السـياسـة النقدية املهمة والرئيسـة يف حتقيق االسـتقرار االقتـصادي،   .1
صـــــــــــــاد احمللي ومســـــــــــــتوى التطور الذي بلغه، فضـــــــــــــال  عن النظام   وهذا يســـــــــــــتند على طبيعة االقت

 االقتصادي املتبع.
ــرف احلقيقي .2 ـصــــ ــعر ال ــادرات، إذ حيتســـــــب من خالل   العامل يعد ســـــ ـصــــ ــايف ال ـصــــ الرئيس احملدد ل

ـصـــــرف اال ي وفقا  اىل التغريات يف مســــــتوى األســــــعار الدولية، أي يقيس القوة  تكييف ســــــعر ال
 األجنبية.الشرائية للسلع واخلدمات احمللية مقابل 

ميكن حتقيق إدارة بشــــكل غري مباشــــر لألهداف النهائية من خالل اســــتخدام هدف وســــيط، إذ  .3
ــتقرار مســــتوى التضــــخم يف أ ـصـــرف كهدف وســــيط ميكن ان يســــاهم يف اســ ن اســــتخدام ســــعر ال

االقتصـادات اليت تعتمد بشـكل كبري على االسـتريادات يف سـد اجلزء األكرب من الطلب احمللي يف 
 ظل عدم كفاية العرس احمللي.

اك جزءا  كبريا  رغم مسامهة أداة سعر الصرف يف السيطرة على معدل التضخم املستورد، اال أن هن .4
ــلع واخلدمات واليت ال ميكن توفريها عن طريق االســــــترياد، أي غري املتاجر  ا وابلتايل ال  من الســــ
ـصــــــرف. كما أنه رفع قيمة العملة   ميكن ختفيض معدل التضـــــــخم الناجم عنها من خالل ســـــــعر ال

فسـية للقطاعات  احمللية للحد من التضـخم املسـتورد، سـينعكس أثره بشـكل سـليب على القدرة التنا
 االخرى اليت تنتج سلع بديلة عن االسترياد. ابإلضافة اىل أستنزاف احتياطي العملة األجنبية.

صــرف املرن، تعد إجراءات الســياســة النقدية  .5 مع احلرية التامة حلركة رأس املال ووفقا  لنظام ســعر ال
رف الثابت تعد السـياسـة  فعالة بشـكل كبري يف تغيري الناتج احلقيقي، يف حني وفق نظام سـعر الصـ 

 النقدية عاجزة عن تغيري املستوى احلقيقي للناتج.
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اتضــــح من حتليل البياانت خالل مدة البحث، أن اغلب الســــنوات اليت شــــهدت تراجعا  يف قيمة   .6

ــتقرار  العملة احمللية امام العملة األجنبية تزامن مع ارتفاع مســـــــتوايت التضـــــــخم، يف حني رافق اســـــ
 ارا  نسبيا  يف معدل التضخم.قيمة العملة، استقر 

 إنه أهم ما توصل اليه التحليل القياسي: .7
عدم وجود تكامل مشـــــرتك وفق اختبار جوهانســـــن، أي مبع  عدم وجود عالقة توازنية طويلة االجل  -أ

 بني املتغريات.
 األثر الســليب الرتفاع الرقم القياســي ألســعار املســتهلك يف الســنة الســابقة على ســعر الصــرف احلقيقي - ب

األجنيب يف الســـنة احلالية، أي مبع  ارتفاع قيمة العملة احمللية. وهذا يفســـر ســـياســـة البنك املركزي من  
 خالل انفذة بيع العملة لرفع القيمة احمللية.

ــنة احلالية،   - ت ــعار يف الســــ ــابقة، ينعكس أثره يف ارتفاع األســــ ــنة الســــ إنه تراجع قيمة العملة احمللية يف الســــ
 ليف االسترياد بسبب تراجع قيمة العملة ومن مث ارتفاع األسعار.وهذا يفسر ارتفاع تكا

ــنة احلالية،   - ث ــعار يف الســـ ــابقة، ينعكس أثره على تراجع األســـ ــنة الســـ زايدة الناتج احمللي اإلمجايل يف الســـ
 وهذا يفسر أثر زايدة العرس احمللي على االسعار.

بقة على زايدة الناتج احمللي يف السـنة  ينعكس أثر ارتفاع سـعر الصـرف احلقيقي األجنيب يف السـنة السـا -ج
احلالية، إذ يفســـــــــــــر ذلك دن ارتفاع قيمة العملة األجنبية جيعل االســـــــــــــترياد أكرب كلفة، ومن مث توجه 

 الطلب  و اإلنتاج احمللي ومن مث زايدة الناتج.
حلالية، إذ زايدة األســعار يف الســنة الســابقة، ينعكس أثرها بشــكل ســليب على الناتج احمللي يف الســنة ا -ح

ــعار ومن مث اففاس  ــبب ارتفاع األســــــــ ــر ذلك من خالل تراجع الطلب على الناتج احمللي بســــــــ يفســــــــ
 الناتج.

 ثانيًا: التوصيات

ضـرورة العمل على تفعيل دور أدوات السـياسـة النقدية األخرى وخاصـة اداة سـعر الفائدة اىل جانب سـعر   .1
احلسـاسـة بشـكل كبري، ابإلضـافة اىل أدوات السـياسـة  الصـرف كوهنا أداة مهمة لتفعيل األنشـطة االقتصـادية  

 االقتصادية االخرى املساعدة.
ــة عن   .2 ــلع واخلدمات املعوضـــــــ ــة النقدية واملالية لغرس زايدة العرس احمللي من الســـــــ ــياســـــــ توجيه أدوات الســـــــ

االســــــتريادات، وما يرتتب على ذلك من اســــــتقرار مســــــتوى األســــــعار فضــــــال  عن اســــــتيعاب الطلب احمللي 
 يعد عامال  مهما ، ابإلضافة اىل دعم قطاعات انتاج السلع واخلدمات غري املتاجر  ا.والذي 

ــطة   .3 ــتلزمات االنتاج احملفزة لألنشــــــ ــترياد مســــــ ـصـــــــر ذلك يف اســــــ ــرف العملة احمللية وح تقليل دعم ســــــــعر صــــــ
ختفيض قيمة  االقتصادية اليت هلا دور فعال يف زايدة الناتج واالستخدام وحتقيق التنمية االقتصادية. كما أن  

ــعار احمللية من وجهة نظر اخلارج والذي يعد عامل مهم لتنمية   العملة احمللية له دور مهم يف ختفيض األســـــــــــ
 الصادرات.
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ــيط انتج القطـاعـات   .4 ــتلزمـات االنـتاج ذات األثر املهم يف تنشــــــــــــ ــترياد مســــــــــــ األعفـاء الكلي أو اجلزئي الســــــــــــ
اجلمركية، ملا لذلك من دور مهم يف تشـجيع اإلنتاج احمللي ومن مث االقتصـادية احمللية من الضـرائب والرسـوم 

 زايدة العرس.
ــتريادات اليت يتوفر البـديـل عنهـا حمليـا ، والعمـل على إعـادة   .5 فرس بعض القيود الكميـة والنوعيـة على االســــــــــــ

صــــــــــــاد الوطين اليت هلا دو  ر مهم يف توجيه اإليرادات املتحققة من القيود الكمية لغرس تنمية قطاعات االقت
 حتقيق التنمية االقتصادية.

 المصادر:

 أواًل: المصادر العربية

 الكتب -أ
ــاد الكليابدمجان،   .1 ـصـ ــور، دار املريخ، اململكة    -مايكل: االقت ـصـ ــة، ترمجة حممد إبراهيم من ــياســ النظرية والســ

 .1999العربية السعودية، 
ــبل    ومريزا،حممد حســــــني   ،ابقر .2 ــة ااثره وســــ ــائية لقياس التضــــــخم ودراســــ ـصـــ ــاليب اإلح علي خضــــــري: األســــ

 .1984املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية، مطبعة واوفسيت املشرق، بغداد، معاجلته،
ـصــــادايت النقود والتمويل الدويل، تعريب حممود حســـــن حســـــين، دار  فاهنوز، جوزيف و دانيالز،  .3 ديفيد: اقت

 .2010اململكة العربية السعودية،  -املريخ للنشر، الرايس 
 .2006لبنان،  -، مكتبة لبنان انشرون، بريوت 1سامويلسون ونوردهاوس: علم االقتصاد، ط .4
، حقوق 1أســس نظرية وأســاليب حتليلية، ط -حســن كرمي: التمويل الدويل  ومحزة،مايح شــبيب   ،الشــمري .5

 .2015 العراق، ،النشر حمفوظة للمؤلفني
ـصـرية،  ،صــيد .6 ـصـرف كأداة لتســوية االختالل يف ميزان املدفوعات، مكتبة حســن الع امني: ســياســة ســعر ال

 .2013لبنان،  -بريوت
 .2017الكتب، العراق،  ، دار 1محيد عبيد: االقتصاد القياسي، ط ،عبد .7
ـصــــــاد، ترمجة أ.د.الســـــــيد امحد عبد اخلالق، دار املريخ للنشـــــــر، ماير،  .8 توماس واخرون: النقود والبنوك واالقت

 .2002اململكة العربية السعودية،  -الرايس 
 التقارير والنشرات والدراسات -ب

 نشرات احصائية لسنوات خمتلفة.والتعمري، االحصاءات الدولية وملفات البياانت،  لإلنشاءالبنك الدويل  .1
 نشرات احصائية لسنوات خمتلفة. بغداد، البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحصاء واالحاث، .2
على االســـــــــتهالك اخلاص: حالة األردن خالل الفرتة   آلجلأتثري ســـــــــعر الفائدة    واخرون:ســـــــــعود  ،الطيب .3

 . 2011،  2، العدد  38األردن، اجمللد    -ة األردنية، جملة دراسات العلوم اإلدارية، اجلامع1976-2004
ــائية   -وزارة التخطيط   .4 ـصـ ــية، بغداد، نشــــرات اح ــاء، مديرية االرقام القياســ ـصـ ــنوات اجلهاز املركزي لإلح لســ

 .خمتلفة
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 ثانيًا: المصادر األجنبية
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 4 3 2 1 رقم العمود

 السنوات 
الناتج احمللي االمجايل 

يسعر الكلفة )مليون دينار  
 عراقي(

سعر الصرف 
 املوازي

 ألسعارالقياسي الرقم 
 املستهلك
 )العراق ) 100=1988

 ألسعارالقياسي الرقم 
املستهلك 

100=1988 
(USA) 

1988 19432.2 2 100 100 
1989 20407.9 3 106.3 104.8 
1990 55926.5 3.913 161.2 110.5 
1991 42451.6 10 461.9 115.2 
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 2017-1988بعض مؤشرات االقتصاد الكلي للمدة  -ملحق البياانت
 -املصادر: 
ــاء واالحاث،(  1،2االعمدة ) ـصــــــــ ــائية    بغداد،  البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلح ـصــــــــ ــرات اح نشـــــــــ
 لسنوات خمتلفة.

1992 115108.4 21 848.8 118.7 
1993 321646.9 74 2611.1 122.2 
1994 1658325.8 458 15461.6 125.3 
1995 6695482.9 1674 69792.1 128.9 
1996 6500924.6 1170 59020.8 132.6 
1997 15093144 1471 72610.3 135.7 
1998 17125847.5 1620 83335.1 137.8 
1999 34464012.6 1972 93816.2 140.9 
2000 50213699.9 1950 98486.4 145.6 
2001 41314568.5 1929 114612.5 149.7 
2002 41022927.4 1957 136752.4 152.1 
2003 29585788.6 1936 181301.7 155.6 
2004 53235358.7 1453 230184.1 159.7 
2005 73533598.6 1472 315259 165.1 
2006 95587954.8 1475 483074.4 170.5 
2007 111,455,813 1267 632029.8 175.3 
2008 157,026,061.60 1203 648891.2 182.1 
2009 130,642,187.00 1182 630713.1 181.4 
2010 162,064,566 1185 646209.7364 184.4 
2011 217,327,107.40 1196 682368.5545 190.2 
2012 254,225,490.70 1233 723692.9182 194.1 
2013 271,091,777.50 1232 737123.3364 197.0 
2014 266,420,384.50 1214 753653.0818 200.2 
2015 199,715,699.90 1247 751120.6454 200.4 
2016 203,869,832.20 1275 751842.8 203.0 
2017 225,995,179.10 1258 753287.2 207.3 
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ـصــائية    -( وزارة التخطيط3العمود ) ــرات اح ــية، بغداد، نشـ ـصــاء، مديرية االرقام القياسـ اجلهاز املركزي لإلح

 . لسنوات خمتلفة
ــاءالبنك الدويل ( 4العمود ) ــائية    لإلنشـــــ ـصــــ ــرات اح ــاءات الدولية وملفات البياانت، نشـــــ ـصــــ والتعمري، االح

 لسنوات خمتلفة.
ــية ابالعتماد على املعادلة    مت توحيد ــنة    التالية:االرقام القياسـ ــي للسـ ــنة   tالرقم القياسـ ــي للسـ  t= الرقم القياسـ

يف السـلسـلة الثانية*)الرقم القياسـي للسـنة املشـرتكة يف السـلسـلة االوىل/ الرقم القياسـي للسـنة املشـرتكة يف السـلسـلة  
 (41).الثانية(

 
 
 

 
املعهد العريب للتدريب   ،حممد حسني ابقر و علي خضري مريزا: األساليب اإلحصائية لقياس التضخم ودراسة ااثره وسبل معاجلته  -41

 .96، ص1984،والبحوث اإلحصائية، مطبعة واوفسيت املشرق، بغداد 
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 --الشورى والعصمة... األصالة والتطبيق في منهج اإلمام علي 

Shura and Infallibility …Orginality and Application in 
Immam Ali’s Approach 

 (1)أ.م.د كاظم حسن جاسم الفتالوي
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 الملخص

مة أمران متالزمان، إلقامة عدالة تبنتها األمة بقيادة النيب حممد  ـصــا ورى والِع ــّ ال جمال للمناظرة والقول أّن الشـ
قـّدموه من تضــــــــــــــحيـات على مـدى مطلع اترخيهـا، الـذي تعّرس إىل ا رافـات ، ومـا  --، وآلـه األطهـار  --

ــرورة   ــنة يف ضــ ــال، ومبا قيده القرآن والســ ـصـ ــورى يف األمثل ال كثرية يف حتّول نظام احلكم يف خالفة النيّب من الشــ
ـصـــــوص معتمدة، ومقرّة، ــريعة، ومناهجها، بن ــارات الشــــ ـصـــــمة اخلليفة أو التابع يف إدراكه مســــ يؤيدها   االلتزام بع

ــنة،  ــريعيني القرآن والسـ ـصــوان  جبانبيه التشـ ــريعة، م ـصــب اخلالفة أو اإلمامة يف حكم الشـ العقل، وعندها يكون من
ورى، إىل القوة والوراثة، عندها ا ســـرت مســـارات  ولكن األمّر يف ذلك، حتوِّل اخلالفة إىل نظام قســـري من الشـــّ

هللا، إىل جربوت، وســــــــــــلطة دفعتها إىل فنت وحروب،  األمة يف رســــــــــــالة خالقها من العدل واملســــــــــــاواة يف أرس
ــريعة، وأمســــــــت منافع   واضــــــــطراب وتداخل وابتعاد عن مفهوم الدين وأهدافه، حىت ابتعدت األهداف من الشــــــ
ـصــور اليت واكبتها األمة تســـري من ســـيء إىل أســـوء، لذلك  ـصــال ذاتية ومجاعية، فكانت األحوال على مّر الع وم

صـــــــــــــري وتوعية إىل الشـــــــــــــورى  كانت فكرة حثنا ليس تعر  يض مبفهومات أحٍد، وال نقدا  للمدارك بقدر ما هي تب
نة ودالالهتا وأهدافها، وجمموعة من أفعال وأقوال اإلمام علّي بن أيب طالب  ـصـــــمة يف معاين القرآن والســــــّ -والِع

ـته يف مـاهـية  ودالالهتـا، وـقد اعتمـدان القول يف ذـلك على مبحثني األّول: حتـدـيد مســــــــــــــارات البحـث وعنواان  -
ـصــــــــــمة ومفهوماهتا،  ورى وحقيقتها، فيما وقع حتت أيدينا من كتب ترشـــــــــــد إىل األهداف، ومدلوالت الع الشـــــــــــّ
صـــــــــــــوص القرآنية والنبوية، مع اإلجياز لتقريب القول،  صـــــــــــــي نفســـــــــــــه، على أن ذلك، كان ديدنه توخي الن ابلتق
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، وأقوال  --الثاين الذي اعتمد أقوال الرسـول واالبتعاد عن املغاالة أو التقصـري، وأفضـى ذلك كّله إىل املبحث 

ــامني يف أّن اإلســــــــــــــالم    --اإلمــام علّي   : قــد اعت  -ومبــا جتســـــــــــــــدت يف أقواهلمــا-ومبطلبني حــّددا املضـــــــــــــ
ـصـــي األمثل  ابالســــتشــــارة، ودعا إليها، ولعّله أّول نظام قانوين  ا يف ضــــرورة إعمال التشــــاور، وتبادل اآلراء بتق

ن ذلك من األمهية مبكان يف قواعد احلكم، ودعوات القرآن الكرمي، والّسنة املطهرة، واليت واألصلح للتطبيق، وكا
مل حتط ابلتطبيق الفعلي، إال يف عصري النبوة واإلمامة، هلذا كانت مضامني البحث، قد تبّنت مبحثني: مشاورة  

ية، ويف املبحث الثاين، مشـــــــــــاورة  يف األّول، ومبا أقرّه من أقوال وكان على شـــــــــــكل مطالب شان --النيّب حمّمد 
يف أقواله أيضا ، ودحض افرتاضات عدم التزام اإلمام  ذا املبدأ الذي اعتمد على النصوص    --اإلمام علّي  

ــار الكالم عن حمتوايت البحـث ونـتائجـه، وأخر القول أن احلمـد هلل رّب الـعاملني، علـيه  القرآنـية، ويف اخلـامتـة صــــــــــــ
 األقوال واألفعال.االعتماد، ومنه الصواب يف 

Abstract 
No way to debate and say that consultation and infallibility are two correlative 

matters, to hold a justice adopted by the nation led by the prophet Mohammed 
(Pbuh) and his pure households (pbut), and the sacrifices they made along the 
beginning of its history, which faced many deviations represented in the turning 
of governing regie at the time of the prophet from consultation at the righteous 
sample, and what Quran and sunnat specified at the necessity to abide the 
infallibility of the caliphate or the follower of realizing the legislation regulation 
and methodology, throughout dependable and decided texts that mind accepts, 
meanwhile, the position of caliphate or imamate would be at legislation 
regulation respecting both of the legislation Quran and Sunnat, but the matter 
is that, the turning of Caliphate from an enforced regime of consultation into 
force and heritage, when the routes of nation had been excluded in a message 
created by justice and equity at the land of Allah, into a tyrant, an authority 
pushed by glamour and wars, disorder, interference and deviation away from 
religion concepts and meanings, until the intentions moved from legislation, and 
became personal and group interests and benefits, the conditions along ages 
the nation passed through were moving from bad to worse, that’s why the idea 
of our paper was neither to show the concepts of someone, nor criticizing the 
realizations as they were a notification, awareness, indication and intentions of 
the consultation and infallibility at the meaning of Holy Quran and Sunnat, a set 
of actions, sayings and indications of Imam Ali Bin Abi Taleb (Pbuh), we have 
depended saying that into two chapters, the first included: specifying the routes, 
titles of the meaning and the truth of consultation at the research, depending 
upon the books we could obtain that lead to those intentions, the indications and 
concepts of infallibility by research itself, provided that, his way to avoid Quran 
and Prophet’s contexts, with summarizing to deliver the message, avoiding 
exaggerating or dereliction, which in whole led to the second chapter which 
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depended the sayings of the prophet (Pbuh) and the sayings of Imam Ali Bin 
Abi Taleb (Pbuh), throughout two episodes, inclusions were specified that Islam 
– through their speeches – has cared about and called for consultation, it looks 
like it’s the first legal regime supersized in the necessity of consultation, and 
exchanging of points of view by looking for the best and the most correct to 
apply, this was as an important as rule basis, the calls of Holy Quran, and pure 
Sunnat, which didn’t receive the actual application, except at the ages of 
prophet and imamate, that’s why the topics of research have adopted two 
requisites: the consultation of the prophet (Pbuh) at the first, and his sayings, 
and second the consultation of Imam Ali Bin Abi Taleb (Pbuh) throughout his 
sayings as well, and refutation of assumption of not committing of the Imam to 
this principle which depended upon Quran texts, finally, the speech has turned 
toward the content and results of the paper, and the last to say is all praise to 
Allah the lord of the worlds, depending upon him and all the right in sayings and 
actions are through him. 

ــارات البحث وعنوانه في   )ماهية الشـــورى وحقيقتها  المبحث األول: تحديد مسـ

 ومدلوالت العصمة ومفهوماتها(

قبل البدء يف حتديد مســارات البحث ينبغي أن توضــّح مدلوالته، وما توحي إليه من معاٍن، لكي نســرب غور 
، ومنهم نبينا حمّمد -:-ما ميكن أن تصــل إليه من نتائج، ونقرر من ســبل ُتدرك  ا حقيقة العصــمة لألنبياء  

 .-:-بيته من األئمة املعصومني ، وأهل -6-
ورى لغة : من التشـــاور، ويقال: شـــاوره يف األمر: طلب رأيه فيه، وتشـــاور القوم: شـــاور بعضـــهم بعضـــا    فالشـــّ

ــل: إذا (2) ــراُت العســـ ــتخراج الرأي مبراجعة البعض إىل البعض من قوهلم "شـــ ــورة: اســـ ــاورة واملشـــ ــاور واملشـــ . والتشـــ
ــعه، واســـــتخرجته منه" ، والشـــــورى: األمر (4)"  ... وشـــــاورهم يف األمر...، قال تعاىل: "  (3)  اختذته من موضـــ
فداللة اآلية األوىل: يراد  ا: "أمر احلرب   (5)وأمرهم شــــورى بينهم..."  الذي يتشــــاور فيه، قال جل وعال: " 

ــاورة"   ــنة املشـــ ــا  لســـ ــيســـ ــهم، وأتســـ ــريها: "أي ذوو . وأّما اآلية الثان(6)و وها، سّا يوح إليك تطيبا  لنفوســـ ية فتفســـ
. وأهداف الشــــــــــورى يف مفهومات القران الكرمي قد (7)تشــــــــــاور بينهم،ال يقدمون على أمٍر حىت يتشــــــــــاوروا فيه"

ــاورة النيبّ  صــــــــــــــت مبشــــــــــــ للناس الذين معه دمر احلرب، ومبا مل يوح له به يف العمل والقتال من لدن   -6-خ

 
 .م1989.م .ال ،/ شارع مجهورية مصر العربية  354 :جممع اللغة العربية :املعجم الوجيز -2
 ،دار القلم  ،صفوان عدانن داوودي: حتقيق  470  :ات ألفاظ القرآنه(، مفرد425احلسن بن الفضل )ت حدود  ، الراغب  :األصفهاين  -3

  .م2011 -ه 1433 ،6ط ، بريوت ،دمشق والدار الشامية
 . 159سورة آل عمران / من اآلية   -4
 .38سورة الشورى / من اآلية  -5
  2007  -ه    1428  ،1بريوت / ط  -دار إحياء الرتاث العريب    ،120  :ه(: تفسري القران الكرمي1242السيد عيد هللا )ت    :شرّب   -6

 م.
 . 536  :املرجع نفسه -7
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أجـل إثـبات توحـد رأي اجملموع يف املواجهـة واجملـا ـة   خـالقـه، وحقيقـة هـذه الشــــــــــــــورى كـان تطّيـبا  لنفوســــــــــــــهم من

 لألعداء.
ــاورة بني الناس، من أجل إدراك أّن رأي املفرد يهون  و اجلماعة، فهم   أّما دالالت اآلية الثانية، فهو املشـــــــــــ

ياة،  يلتزمون برأي اجملموع فيما يقدمون عليه من فعل أو أمر، فقد اعتمد اإلســـالم الشـــورى مبدأ لتســـتقيم به احل
فأّكد القران على ضـــرورة التزام احلاكم ابملشـــورة، كما طالب األمة اإلســـالمية ابلتشـــاور، ودعا إىل إدراك أمهيته، 
ولكنها ليســـت قاعدة حيدد  ا احلكم، بل متتد حىت إىل جزئيات احلياة الزوجية مثال ، وتلك الركيزة جعلت أمري 

يرســـــــــم أبعاد الشـــــــــورى يف أقواله وأفعاله، تلك األبعاد اليت ميكن حتديد ســـــــــبلها يف  --املؤمنني اإلمام علي 
 .(8)مطالب شانية 

 المطلب األول: أهمية المشورة، وجاء في أقوال عديدة له، منها:  

  )نِعم املظاهرة املشاورة، واالستشارة عني اهلداية، وأفضل الناس رأاي  من ال يستغين عن رأي مشري، وال ظهري 
كاملشـــاورة، وال مظاهرة أوثق من املشـــاورة، وما ضـــّل َمنا اســـتشـــار، وال يســـتغين العاقل عن املشـــاورة( فاملشـــاورة  

ك   --والشـــورى عّدت يف رأي اإلمام علّي   أوفر عالمات اهلداية واالســـتدالل على القوة واحلكمة، والتمســـّ
د الوصـول إليها، فاإلنسـان الذي يتب  املشـورة يف بنور العقل، لضـمان سـالمة األهداف واملقاصـد اليت تُرمى ويُرا

ــنه من الزيغ  ـصــــ ــامن للنجاح واملتميز واملفضـــــــل بني قومهق ألهنا حت ــبلها، هو الضـــــ ــائل احلياة االجتماعية وســـــ وســـــ
 واال راف وتبعده عن السفاهة وسفاسف القول والفعل ولذلك جتلت فوائدها.

 : --، بأقواله (9)المشورةالمطلب الثاني: الفوائد المترتبة على 

ــاء دنوار العقول، ومن شـــاور الرجال شـــاركها يف عقوهلا، وابكروا فالربكة يف  )من شـــاور ذوي العقول اســـتضـ
املباكرة وشـــاوروا فالُنجح يف املشـــاورة، ومن اســـتشـــار العاقل ملك، واملشـــورة جتلب لك صـــواب غريَك، واملشـــاورة  

 .(10)استنبط الصواب مبثل املشاورة، وخوايف اآلراء تكشفها املشاورة(راحة لك وتعب لغريك، وما 
ــتنارة مبا عرس من االقوال، أّن االمام علي ــارة مبا ميكن امجاله يف  --وميكن االسـ ــتشـ قد قّدر فوائد االسـ

 املضامني اآلتية: 
 أيهم.اإلفادة من آراء اآلخرين وجتار م يف املسألة اليت تعرس أمامهم، أو يؤخذ فيها ر  .1
 استلهام النجاح يف العمل املقصود الذي يطرح على ابب اآلراء. .2
 التأكد من سالمة الرأي املطروح، للوصول إىل صائبة ما يقّدر. .3
 تعايل الفائدة، وزايدة بركتها من مقاصد األعمال اليت تتحرى املشورة يف إدراك األفضل. .4
 النتائج ودميومتها للحالة القائمة على املشورة.بيان األصلح واألمثل لالطمئنان فالراحة يف سالمة  .5

 
واألقوال   ، /aed.comhttp://www.aqحث منشور يف    ،-7-الشورى يف منهج اإلمام علي    ،ساعد اجلابري  ، اجلابري  :ينظر  -8
 ه.1414 ،قم -وما بعدها، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  41: 12 ،ه( وسائل الشيعة1104احلر )ت  ،العاملي :ينظر

 املرجع نفسه.  :ينظر -9
 .ه1416التنقيح الثاين  1ط ،دار احلديث  ،1524:2 ،ميزان احلكمة ،الريشهري -10
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وتقليـدهم وتوخي معرفـة اآلراء فقط، من دون التعرس   ناالبتعـاد عن التكرار واحملـاكـاة لتجـارب املشـــــــــــــــاوري .6
 .(11)للتطبيق الذي قد يؤدي إىل النقد واجملافاة

 المطلب الثالث: مستلزمات ومتطلبات من يريد اإلستشارة: 

ــاورة ويطلبهـا، ـبل جعـل من    --مـام علـيا   من املؤكـّد أّن اإل مل يرتك احلـبل على الغـارب لـلذي يبغي املشــــــــــــ
 :--فقال  ابدائع فكره مستلزمات ومتطلبات للذي يريد االستشارة ويبتغيه

َتشــر، وعليك ابملشــاورة فإهنا نتيجة احلزم، وطول  )شــاور قبل أن تعزم، وفّكر قبل أن تقدم، وإذا عزمت فاســا
، يهـتدي إىل أّن --، ـفاـلذي ميعن الّنظر يف تـلك اـلدالالت القولـية لإلمـام  (12)(رأي املشــــــــــــــري  التفكري يعـدلُ 

ــارة عليه قبل كّل أمر أنا يفّكر يف مقاصــــــده، لكي ال ينحســــــر رأيه، ويبقى يف دوامة عدم  ــتشــــ الذي يبغي االســــ
ائب واملنتقى، قد تنريه املشــــورة،  الســــري إىل املقاصــــد بتوخي املشــــورة وطلبها وتبين أهدافهاقألن إدامة التفكري الد

صــفة اجلد واحلزم، فمن دون ذلك ال  صــائب من املواقف، وعندها البد له من أن يلتزم ب وتبعث فيه اســتجالء ال
ـصـــــدين الســــــعي احلثيث واأل ى وعدم الرتدد، والتمســــــك بتعدد آراء  فائدة من اســــــتشــــــارته وســــــعيه، ويراد ابملق

ــارين من دون متحيص ألصــــو ا،   ــتشــ ــتجلي األصــــوب، عســــى أن املســ ــع األمور أمامه ويســ فينبغي للمرء أن يضــ
ــل إىل األجنع واألجن صــــــــــــ فيمـا يرـيده للوصــــــــــــــول إىل هـدـفه، وبـعد ذـلك التفكري يطرح أمره على َمنا خرَب فيهم    ح ي

املســــــــاعدة، فيخلص يف مســــــــعاه للعمل ابلرأي الذي خلص إليه، فيتحرى ويتوخى ما ميكن عّده معادلة علمية  
 .(13)وهي: التفكري ومن مث املشاورة وبعدها احلزم واجلد يف التمسك ابلسليم --قّدرها اإلمام علّي 

 المطلب الرابع: شروط من تطلب منه المشاورة: 

إبجراء مقارانت وموازانت بني اآلراء ومتحيصها وضع شروطا  للذي تطلب منه املشورة    --قبل أن أيمر  
 فقال: 
ـصـــــواب، وأفضــــــل من شــــــاورت ذوي الّتجارب، وخري من  ) من شــــــاور ذوي الّنهى واأللباب فاز ابلنجاح وال

لم، وأولوا التجارب واحلزم، وال تشـــــاور يف أمرك من جيهل، وشـــــاور ذوي العقول أتمن  شـــــاورت ذوي الّنهى والع
الزلل والّندم، وشـاور يف أمورك الذين خيشـون هللا تُرشـد، ومن اسـتشـار ذوي النهى واأللباب فاز ابحلزم والسـداد،  

ورة احلازم املشــفق  واســتشــر عدّوك العاقل، واحذر رأي صــديقك اجلاهل، ومشــاورة اجلاهل املشــفق خطر، ومشــا
ـصـــــدها اإلمام للذي يطلب املشــــــورة تعّد خالصــــــة لتجاربهق ألهّنا هتدف إىل انتقاء  (14)ظفر( ، فتلك الشــــــروط ق

صـاحب املشـورة، وحتتم أن يكون ورعا  تقيا  خياف هللا يف سـرائه وضـرائه، ويف مسـرته وجنواهق جلزمه من أن يكون 
ــاوئ وسا ال يشـــني عاقال  من أصـــحاب النهى القادرة واأللباب ا ــرار واملسـ ـصــمة من مهالك واألضـ ملتيقنة بنور الع
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 28:  العدد

 
إىل ســــــــــريته يف غيبته وحضــــــــــوره، وأن يكون عاملا  متعلما ، وليس جاهال  مغرورا  متباهيا ، حىت ولو كان صــــــــــديقا   

 .(15)مقصودا ، أو قريبا  معهودا ، فضال  عن أن يوصف ابحلزم واجلدة يف املقاصد وصدقها
قبد جعبل لمن يسبببتشببببار شبببروطبًا فكبان جبديرًا    --: إذا كبان اإلمبام علي   المطلبب الخبامس

 وصادقًا في أقواله بأن جعل شروطًا أيضا لمن ينبغي أن ال يشار أو يستشار فقال: 

عدّوك واســــرته خربك، وال تســــتشــــري الكّذاب، وال تدخلّن يف مشــــورتك خبيال ، وال تشــــركّن يف  ))ال تشــــاور
 .(16) أفن((رأيك جباان ، وإايك ومشاورة النساء فإن رأيهن إىل 

قد ال يؤدي رأيهم إىل ما ميكن أن يرادق ولذلك وصـــــــــفهم مبا هم   --فأولئك الذين ذكرهم اإلمام علّي 
ـصـــفات  ـصـــد لنفع ومنهم: العدو والكّذاب والبخيل عليه من ال اليت ترشــــد إىل  و األفعال والســــمات اليت ال تق

واجلبان، كما شــــّدد وحذر من مشــــاورة النســــاءق ألن هللا تعاىل اخلالق قد وصــــفهن بقوة العاطفة وتســــاميها على 
املعاونة، والكذاب الذي  العقل واملنطق، فالعدو معروف إبضــــماره وســــرته املقاصــــد يف اإليقاع يف املهالك وعدم

يعتاد مقاصـد الوقيعة ألغراس يف نفسـه أو ملرامي نفعية مسـتورة، ومثله البخيل الذي حيرص على ما يكسـب يف 
الدنيا وهو مذموم يف دنياه وآخرته، واملرأة وإن كان هناك بعض النســـاء من تتوســـم فيها احلكمة، ومجال الســـرية  

 واملقصد.
في مجال آخر بضببرورة وجود صببلة عضببوية    --مام علي  المطلب السببادس: لقد طلب اإل

 بين المشير والمستشير ينبغي المحافظة عليها فقال: 

)جهل املشـري هالك املسـتشـري، وعلى املشـري االجتهاد يف الرأي، وليس عليه ضـمان النجاح، وال تردّن على 
 .(17)ه َصُلَح تدبريه(النصيح وال تستغشنه املشري، ومن ضل مشريه بطل تدبريه ومن نصح مستشري 

 تقضي إىل ركائز وأسس إنسانية فاضلة لعل من أجّلها: --فتلك األقوال اإلهلامية لإلمام عليّ 
ــتقاة من أحواله  .1 ــديد حىت يعطي الرأي عن دراية وعلم وجتربة مســـ ــتفراغ املشـــــري جبهد جهيد وأحكام ســـ اســـ

 االجتماعية أو املعايشة املقصودة يف االستشارة.
ـصــــــــح وتقدمي اخلري بعيدا  عن الغش واخلداع ودافعا  لعدم الضـــــــــياع والتياه  أن يظهر امل .2 ســـــــــتشـــــــــري مبظاهر الن

 للمرامي.
ـصـــحتها   .3 ــا ق إذا مل جيد جماال  ل ــتشــــري أن يتقبل ما يعرس له من املشــــري بتواضــــع عامال   ا أو رافضــ على املســ

 وصواب قصدها.
لة بني اجلانبني التدبري والتفكري عند  .4 النصــح، ويبعد األمر عن التدبري عند الغش والرايء.تلك أن تكون الصــّ

األمور حتتاج إىل تروي وحصــافة يف تقصــي الدوافع واألهداف بني اجلانبنيق ألّن أهدافها ومقاصــدها البد 
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ــاعدة   من أن تعتمد احملبة والوّد، ألهنا مىت كانت قاصــــــدة ذلك ومتابعة له تنبع عن إخالص ورغبة يف املســــ
 .(18)ذل اجلهد من أجل املنفعة ملن طلب االستشارةيف صدق الرأي وب

 المطلب السابع:عواقب ترك المشورة: 

قد جرب الوقائع وعرك حمن احلياة ومصــائبها كانت احلكمة وســداد الرأي يف   --املعلوم أّن اإلمام علّيا  
ترك املشورة أو ملن خالفها  أقواله ونصائحهق لذا رأى أّن اإلنفراد ابلرأي مهلكة وضياع وتياه، فجعل عواقب ملن  

 فقال: 
خالف املشــــورة ارتبك، ومن قنع برأيه زّل، وقد خاطر من اســــتغ  برأيه، ومن أعجب برأيه ذّل، ومن   ))من

أعجب برأيه ملكه العجز، ومن اســــــــــــتبد برأيه خّفت وطأته على أعدائه، ومن اســــــــــــتبد برأيه خاطر وغدر، وما 
يف  (19)ك، فمن اســــــــتبد برأيه هلك واالســــــــتبداد برأيك يذلك ويهّوركأعجب برأيه إاّل جاهل، وال تســــــــتبد برأي

 .(20)املهاوي((
ـصــــوص تظهر ملن يســـــعى إىل اخلري من الناس يف خطورة عمله ابالعتماد على رأيه، واســـــتغنائه عن   فهذه الن

ـصــــيف فهو عارس للزلل، وقد خياطر دحواله إذا تق ـصــــد  اســـــتشـــــارة غريه، حىت ولو كان ذا رأي جاد ومثمر وح
رأيه وأخّل يف رأي منا يقصــد له الفالح والنجاح، والســيما يف مواقع احلرب والقتال ألّن االســتبداد يف الرأي يف 

قد  تاحملن هو اهلالك بعينه، ولكن ليس كّل مشـــورة يراد  ا املقاصـــد واألهداف النبيلة املرجوة، فبعض املشـــاورا
ـصـــــواب فيرتك االلتزام  ا لضــــــررها و  عدم االنتفاع منها، بل قد تؤدي إىل أمور مل تكن متوقفة وال يعرتيها عدم ال

 مقدرة ابحلسبان.
المطلبب الثبامن: من جبانبب آخر وجبدنبا أمير المؤمنين يفضبببي برأيبه الصببببائبب فيمبا يعتري  

 الشورى من جوانب للضعف

ـصــواب، بل قد يعرتيها الضـــعف واهلوان، فتنتج عنه ـصــح وال ـصــد  ا الن ــاورات يق ا تبعات ألنه ليس كّل املشـ
 يف مواردها ما أييت: --قد تكون وخيمة على املستشري هلذا قال اإلمام علّي 

 .(21)وى((اآلراء ما خالف الشريعة، وآفة املشاورة انتقاس اآلراء، وخري اآلراء أبعدها من اهل ))شرّ 
  ))خمالفةفقد قّدر اإلمام أّن أهم األمور اليت تضعف املشورة، وهتبطها إىل مستوى املهالك ملن قصدها هي:  

ــورى  راء خمالفة، والعمل مبا  ــد اخلالق فيما قّدره من منافع للناس، وكذا نقض الشــــــــــ ــريعة الغراء، ومقاصــــــــــ الشــــــــــ
الســديدة تبعا  للمنافع ابعتماد الرغبة واهلوى يضــادها وإن كانت صــائبة أو التباين، والتعارس مع دعوات اآلراء  

 .(22)اته((ألن األهواء والشهوات تدعو اإلنسان إىل تبين اآلراء اليت تنسجم أو تتفق مع مصاحله ورغب
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 28:  العدد

 
ـصـــمه   ـصـــمة أيضــــا احلفا، وقد ع ـصـــمه الطعام: أي منعه من اجلوع، والع ـصـــمة: فتعين "املنع يقال: ع أما الع

ـصــم.   ـصــمه فاعت ـصــمه ابلكســـر وع ـصــية"يع ـصــم ابهلل: أي امتنع بلطفه من املع ـصــم: اكتســـب ومنع،   (23)واعت وع
ـصــمة: ابلضـــم ـصــمة: ملكة اجتناب املعاصـــي مع التمكن، وهي على نوعني: (24)واالســـم: الُع . وابلكســـر، "والع

املؤشة:  العصمة املقومة: وهي اليت يثبت  ا اإلنسان قيمة حيث من هتكها: فعليه القصاص أو الديّة، والعصمة  
ـصـــــمه(25)وهي اليت جُيعُل َمنا هتكها آشا " ـصـــــمة:  (26)، وهي أيضــــــا: تعين أّن كّل ما أمســــــك شــــــيئا  فقد ع ، والع

ـصــــــــية، وامليل إليها مع القدرة على فعلها" ، واملع  األخري، هو الداللة املطلوبة  (27)"منحة إهلية متنع من فعل املع
ـصـــــَم: اإلمســــــاك، عند اإلمامية أالثين عشــــــرية، ألن الداللة ا لقرآنية قد أكدت عليها مبا هو مفهوم من أّن " الَع

: أي: ال شـيء يعصـُم منه، ومن  (28)واالعتصـام: االسـتمسـاك. قال تعاىل: "... ال عاصـم اليوم من أمر هللا... "
ـصـــــوم، وإ ـصـــــوم، وهو قول: ابن قتيبة، ومكي القيســــــي، فليس يعين: أّن العاصــــــم مبع  املع منا  قال: معناه: ال مع

ـصــــود بذلك،  مَ  أنّ  ذلكذلك: تنبيه منه على املع  املق ومَ   الَعاصـــــِ ـصــــُ َعا
ـصــــل  فأيّهما، يتالزمان  وامل ـصــــل  ح  معه ح

 .(29)اآلخر
ـصـــــوم من أمر أمر هللا، أي  666واملع  األخري كما يرى الرازي )ت ه( جائز بقوله: "جيوز... أنا يراد ال مع

ـصــمة فيكون فاعل مبع : مفعول" ــفاء   ، و(30)ال ذا ع ـصــهم به من صـ ـصــمة األنبياء: حفظه إايهم أّوال  مبا خ "ع
ـصـــــرة، وتثبيت أقدامهم مثّ إبنزال الســــــكينة عليهم، وحفا  اجلوهر، مثّ مبا أوالهم من الفضــــــائل اجلســــــمية، مثّ ابلن

صــــــــــــــمـك من الـناس...قلو م وابلتوفيق، ـقال تـعاىل: ــلوب اخلطـاب مع النيب    (31)... وهللا يع -و" ـيدّل أســــــــــــ
 هللا ســــــــــــــبحانه قد أمر بتبليغ أمر مهم للغاية، وأّن النيب قد ضــــــــــــــاق به ذرعاق ألنّه ثقيل على أنفس أنّ   -6

ـصــــــحابة، وذكر الرازي: يف ســـــــبب نزول هذه اآلية وجوها  منها: أهنا نزلت يف فضـــــــل علّي أبن أيب  مجاعة من ال
ّي مواله، اللهم واِل من وااله، وعاد طالب، وملا نزلت هذه اآلية: أخذ النيّب بيد علّي وقال: من كنت مواله فعل

من عاداه، فلقيه عمر فقال: هنيئا  لك اي بن أيب طالب أصـبحت موالي وموىل كّل مؤمن ومؤمنة وهو قول ابن 
ــمل أهل البيت -"(32)-عباس والرباء بن عازب وحممد بن علّي بن احلســـــني   ــمة تشـــ ـصــ ومن   -:-، فالع

ـصــــمتهم من القرآن  ... إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل  قوله تعاىل: -وهي كثرية-الكرمي  األدلة على ع
فقد نزلت تلك اآلية يف أصـــــــحاب الكســـــــاء وهم: رســـــــول هللا حمّمد وعلّي وفاطمة    (33)البيت ويطهركم تطهريا  

الشـيعة  ، وعلى ذلك تواترت رواايت عديدة من اجلمهور بعامة و -صـلوات هللا عليهم أمجعني-واحلسـن واحلسـني  
 

 ./ عصم 437 :ه(: خمتار الصحاح666ت)أيب بكر عبد القادر حممد بن  :الرازي -23
 ./ عصم 425 :خمتار القاموس  :الطاهر أمحد :الزاوي -24
 .م2007 ،1ط  ،القاهرة،نصر الدين تونسي :حتقيق  ،246:كتاب التعريفات  :ه(816علي بن حممد بن علي )ت :اجلرجاين -25
 .504 :الكليات ،ه(1094أبو البقاء أيوب بن موسى القرميي )ت ،الكفوي -26
 ./ عصم  422 :املعجم الوجيز -27
 .43من اآلية  ،سورة هود  -28
دار الكتب العلمية )ال.م(   ،السيد أمحد صقر  :حتقيق  ، 204  :تفسري غريب القران  : ه(276مسلم بن حممد )ت  ،ابن قتيبة  :ينظر  -29
طليعة   :الناشر  ،سليمانزاده: املطبعة  ،2ط  ،صفوان عدانن داوودي  :حتقيق  ،مفردات ألفاظ القران   ،ه(425الراغب)ت  ،األصفهاين  ،)ال.ت(
 .ه 1427 ،قم -النور 

 ./عصم 437 :خمتار الصحاح :الرازي -30
 .67سورة املائدة / من اآلية  -31
 .م2007-1428،بريوت ،3ط ،دار اجلواد،دار التيار اجلديد ، 120 :سري املبنيالتف ،حممد جواد مغنية -32
 .33سورة األحزاب / من اآلية  -33
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، وسن ذكر نزول  (35)، وامحد بن حنبل يف مسـنده(34)قدمائهم وحمدثيهم، منها ما كتبه الشـيخ الكليين يف الكايف
، (37)، والبالذري يف أنســــــــــاب األشــــــــــراف(36)الطربي يف جامع البيان   -6-هذه اآلية املباركة يف عرتة النيب 

ـصـحيحني، واحلاكم النيســ (38)وابن كثري يف تفســري القران العظيم ، وغريهم الكثري. (39)ابوري يف مســتدركه على ال
وسا هو ُمدرك أّن معاين اآلية تدّل صـراحة على ِعصـامة أصـحاب الكسـاء اخلمسـة بتأكيد إذهاب الرجس عنهم 

مــا جــاءك من العلم فقــل تعــالوا نــدع أبنــاءان وأبنــاءكم    فمن حــاجــك فيــه من بعــدفيمــا جــاء بقولــه عّز وجــّل:
فتلك اآلية الكرمية قد نزلت  (40)ونســاءكم وأنفســنا وأنفســكم مث نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبنيونســاءان  

، والذي (41)إبمجاع واتفاق علماء الطائفتني  -صلوات هللا عليهم-يف حق النيب وعلّي وفاطمة واحلسن واحلسني  
-مبثابة نفس رســـول هللا  --علّي  ميحص داللة بعض معاين ألفاظ تلك اآلية جيد أهّنا جعلت نفس اإلمام

ـصــوما   -6 ـصــومون، صـــار بديهيا  أّن اإلمام مع ، ومبا أّن النيب هو أحد األنبياء الذين تقدم القول يف أهّنم مع
اي أيهــا الــذين أمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا بــداللــة )النفس(. فينبغي أنا يطــاع مبــا قــّدره البــاري عّز وجــّل فيمــا قــالــه:

ـصــــــود دويل األمر يف اآلية: هم األئمة األطهار أالثين عشـــــــر من آل  (42)األمر منكم...الرســـــــول، وأويل   ، واملق
واليت رويت  -:-، وهناك رواايت كثرية نُقلت عن أئمة أهل البيت -صـــــــلوات هللا عليهم أمجعني-الرســـــــول  

ـصــمة أويل األمر، ألّن طاعة هللا تعاىل ــال  عن داللة تلك اآلية يف ع ــول   يف كتب عّدة، فضـ ، قد -6-والرسـ
، وال ميكن أن تكون إاّل لذوي العصمة والطهارة،  (43)قرنت مع طاعتهم، والطاعة تعين )االنقياد السليم مبا يقّر(

، وإّن مع  -7-وقد ذكرت مجهرة كبرية من علماء املذاهب اإلسـالمية نزول تلك اآلية يف شـأن اإلمام علي 
،  ( 46)والقندوزي  (45)وأبو حّيان األندلسي  (44)منهم احلسكاين  --طالب  أويل األمر والية اإلمام علي بن أيب  

ـصـــــــمة األئمة أالثين عشــــــــر يف معانيها فهي عديدة ميكن طلبها وتوخيها يف كتاب  أما اآلايت اليت دّلت على ع
واملائدة    ،119التوبة / اآلية )عمدة النظر( للسـيد هاشـم البحراين وكتب التفاسـري لعلماء اإلمامية، ومنها سـور: 

، والسـجدة / 73، واألنبياء / 43، والنحل / 78و  77، واحلج / اآليتان 41، والنسـاء / 43، والرعد /55 /
 

 ، طهران   - دار الكتب االسالمية    ، علي أكرب الغفاري  :حتقيق  ،187  : 1،الكايف  ، ه(329حممد بن بن يعقوب )ت  ،الكليين  :ينظر  -34
 .ه 1363 ،5ط  ،حيدري :مطبعة 

 .بريوت -دار صادر  ، 107: 4:مسند أمحد ،ه(241أمحد بن حنبل )تاالمام  -35
 ، بريوت  -دار الفكر    ، خليل امليس: حتقيق وتقدمي  ،9:22:جامع البيان عن أتويل آي القران   ،ه(310حممد بن جرير )ت،الطربي  -36
 .م1995  - 1415
 ه.1416،2ط ، إسالممطبعة ابسدار  ، 104: 2 :البالذري، أمحد بن حيىي بن جابر، أنساب األشراف  -37
العظيم   ،ه(774ابن كثري )ت  -38 القران  املرعشلي  :حتقيق، 492:3  :تفسري  الرمحن  عبد  املعرفة    ،يوسف    - 1412  ،بريوت   -دار 
 .م1992
 .يوسف عبد الرمحن املرعشلي :حتقيق  ،416: 2:املستدرك ، ه(405احلاكم النيسابوري )ت -39
 .61سورة آل عمران / اآلية  -40
جار هللا )ت    ،الزخمشري  ،74:أسباب النزول  ،الواحدي النيسابوري،192:3:جامع البيان  ،الطربي  ، 1/185  :مسند أمحد  :ينظر  -41
 .وآخرون من العلماء سا اليسع اجملال لذكرهم .م1966 -1385، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،434 :1:الكشاف ،ه(538

 .59 سورة النساء / من اآلية -42
 . / طوع 392 :خمتار القاموس  ،الزاوي الطاهر أمحد :ينظر -43
مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة   ،حممد ابقر احملمودي  :حتقيق  ،ه(5احلاكم احلسكاين)ت يف القرن    ،149/  1  :شواهد التنزيل  -44

 .م1990  - 1،1411ط ،جممع إحياء الثقافة اإلسالمية ،الثقافة واالرشاد
 2001  -  1422  ،1ط  ،بريوت  -دار الكتب العلمية    ،عادل أمحد عبد املوجود وآخرون  :حتقيق  ،3/278  : طتفسري البحر احملي  -45

 .م
 .ه1416،1ط ،دار األسوة  ، سيد علي مجال أشرف احلسيين :حتقيق ،341: 1 :ينابيع املوّدة -46
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 28:  العدد

 
ـصـــــــمتهم فهي كثرية: من ذلك ما روي "عن، أما داللة 55، والنور / 24 ــنة الشــــــــريفة على ع  ســــــــعيد  أيب الســــــ

  ألهــل  أمــان   النجوم  أن   كمــا  األرس  ألهــل  أمــان   بييت  أهــل:  يقول  -6-  هللا  رســــــــــــــول   عــت:  قــال  اخلــدري
 صــلب  من  تســعة، عشــر اثنا بعدي  األئمة نعم:  قالل  بيتك  أهل  من  بعدك  فاألئمة هللا  رســول  اي:  قيل.  الســماء

صــــــــــــــومون   أمـناء  احلســــــــــــــني  أقوام  ابل  مـا  ودمي  حلمي  من  وعرتيت  بييت  أهـل  إهنم  أال،  مـةاألُ   هـذه  مهـدي  ومـنا،  مع
. وقد مجع الســـيد مرتضـــى احلســـيين الفريوز آابدي عشـــرات األحاديث (47)"شـــفاعيت هللا  أانهلم ال  فيهم، يؤذونين

  دخلت :  قال اهلالىل  على  بن على عن مسـندا حديثا ذكرالنبوية املروية يف فضـائل اخلمسـة من الصـحاح السـتة ف
ــكاته ىف  -6- النىب على ــه عند  فاطمة فاذا  فيها  قبض الىت شــ ــوهتا  ارتفع حىت فبكت رأســ ــول  فرفع، صــ  رســ
  أما حبيبىت اي:  قال  بعدك  الضــــــــــيعة  أخشــــــــــى:  قالت  يبكيكل  ما  فاطمة حبيبىت:  فقال  اليها  طرفه  -6- اَّلله 

 بعلــك  منهــا  فــاختــار  اطالعــة  اليهــا  اطلع  مث   أابك،  منهــا  فــاختــار  اطالعــة  األرس  أهــل  إىل  اطلع  اَّلله   أن   علمــت
ويبقى حديث الثقلني املتواتر عند العلماء  .  (48)موسى  وأبو  نعيم  أبو  أخرجه(  قال)  إايهل  أنكحك  أن   اىلّ   وأوحى

 حبل  هللا كتاب  اآلخر من أكرب أحدمها،  الثقلني فيكم اترك  إين" :-6-املســــــــــلمني كافة بقول رســــــــــول هللا  
ــمـاء  من  سـدود اـلذي رواه وأخرجـه   "احلوس  علي  يردا  حىت  يفرتـقا  لن  وإهنمـا  بييت  أهـل  وعرتيت  ،األرس  إىل  الســــــــــــ

ــلم  (49)أكثر من )مــائــة وشــانني عــاملــا  من اجلمهور بعــامــة منهم: أمحــد بن حنبــل وابن    (51)والرتمــذي  (50)ومســــــــــــ
ـصـــــــــمة  (54)والدارمي  (53)والطرباين (52)ســــــــــعد ، ذلك احلديث الذي يدّل داللة ال تقبل التأويل أو اللبس على ع

ـصـــــــمه من التأويل غري ، ألهنم عدل القران، وألن  -:-أهل البيت  القران قد حفظه هللا من اخلطأ والزلل، وع
املفضــي إىل احلق، فأولئك املعصــومون أبعدهم هللا من اخلطأ والشــطط واال راف، وجعل فيهم األقوال واألفعال  

 السديدة اليت قصدها اهلداية واالبتعاد عن مواطن الشك والريبة.

 --ومشاورة اإلمام علي   -6-المبحث الثاني: مشاورة النبي  

ــل  ــولنا حممد  -:-تقّدم القول إن هللا عندما بعث األنبياء والرســـــ قرهنم بوحي   -6-ومنهم نبينا ورســـــ
ـصــمة املوحاة أتكيدا  وتطّيبا  لنفوس األقوام الذين بعثهم إليهم، وكان البد  ـصــنهم مبواطن املشـــورة والع معجزاته وح

هيأ هلم من أانس قد يكونوا من أصــال م وذريتهم كما حّدده يف عرتة   من أن يقرر ذلك ابســتمرار رســاالهتم، مبا
وقد حيصــرهم مبصــدقيهم ومتممني تبليغ رســاالهتم من أتباعهم، كما هو ظاهر يف نشــر الرســاالت   -6-نبينا

ق ولذا كان علينا أن نســـــري يف هذا املبحث يف مطلبني  -6-الســـــماوية األخرى وعند بقية األنبياء والرســـــل  
 .-7-ومشاورة اإلمام علّي  -6-: مشاورة النيب األّول

 
 . ه  2006 -1426،1ط ، 114(، ل هللا فرجهالكوراين، الشيخ علي،املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي )عج -47
 .م1973  - 1393  ،بريوت ،3ط ،مؤسسة األعلمي ،173: 1 ،فضائل اخلمسة من الصحاح الستة -48
 .181:5و 26: 3 :يف مسنده  -49
 .238: 2  :يف صحيحه -50
 .220 :2 :يف سننه -51
 . 194: 1 :طبقاته الكربى -52
 . 131: 1 :معجمه الصغري -53
 .431: 2 :سننه -54
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 --المطلب األو ل: مشاورة النبي  محمد 

ـصــم النيّب يف العديد من آايته منها قوله تعاىل:  ما ضـــّل صـــاحبكم وما غوى، ما من شـــّك يف أّن هللا قد ع
مل يعــدل عن طريق احلق ومل يبتعــد عن    -6-، فــالنيّب  (55)ومــا ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى..

ـصـــد اإلهلي مبا أداه للبشــــرية بعامة واملســــلمني خباصــــة، فما نطق بشــــهية وال رغبة، وإمّنا الذي  إصــــابة الرشــــد والق
ـصـمة اخلالق يف وحيه، حىت مشــورته  ـصـود من خالقه، فتلك هي ع يف   -6-نطق به إحياء من هللا وكالم مق

ــورة لتعويد األمور اليت ال نص فيها فإهنّ  ا من ابب ترطيب نفوس أصـــــــــــــحابه وتطمينها، وهو قد يكثر من املشـــــــــــ
املســـــــــلمني على املشـــــــــورة، وتوجيههم إىل أمهيتهاق لتقوية آرائهم وطرح األمور على املســـــــــلمني بعامة، ألن ذلك 

-ســــــــــــــول  يؤدي ـبه إىل معرفـة رأيهم ومجع كلمتهم للحفـاظ على األلفـة فيمـا بينهمق ألن العقـل ـيدعو إىل أن الر 
ــالم على ما يظّن أنّه أّول نظام قانوين جاء به   -6 ــفقته ورأفته  ا، ألن اإلســــــ ال يهمل أمته انهيك عن شــــــ

ـصــور طغت فيها  و آراء احلكام،  أتكيده وحثه على مبدأ الشـــورى يف جماالت احلكم وتدبري أمور الناس، يف ع
، فنرى أّن القران الكرمي قد وردت فيه ســورة ابســم الشــورى، قدرت أّن التشــاور يف (56)ودكتاتورايهتم يف التســلط

والذين جيتنبون كبائر كّل األمور من عداد الفرائض واألخالق اليت رغب اخلالق الناس إليها بقوله ســــــــــــــبحانه:  
ـصـــــالة وأمر  هم شــــــورى بينهم وسا اإلمث والفواحش وإذا ما غضــــــبوا هم يغفرون، والذين اســــــتجابوا لر م وأقاموا ال

ـصــــــالة، وتشـــــــاوروا (57)رزقناهم ينفقون  ، فأراد هللا من الذين خاطبهم، إذا ما دعوا إىل اإلميان أجابوا، فأقاموا ال
، فالشـــــــــورى هلا أمهية كبرية، وبلغت أّن هللا قد أمر نبيه األكرم (58)فيما بينهم على ما يقدمون عليه يف طاعة هللا

ـصــــمته،    -6- ـصــــيل  ابلتزامها مع ع ـصــــي فكر أصـــــحابه ومشـــــاورهتم، وحت وأتييده مبنبع وحي هللا بضـــــرورة تق
ــاورة فيما ورد يف قوله   -6-آرائهم، وإن كان العزم والقرار النهائي له ــرورة اعتماد املشـــــــــــ فحّدد القول: بضـــــــــــ

وجّل يدعو . فالباري عّز (59)... وشــــــــــاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوّكل على هللا إّن هللا حيب املتوكلنيتعاىل:
أن ميضــــي يف أمر احلرب بعد املشــــورة فيمضــــي تطيبا  لنفوس من شــــاورهم، وأتســــيســــا  لســــنة    -6-الرســــول  

. واألمر وأن أفضـــى يف داللته على مجيع الشـــؤون الفردية واالجتماعية من أحوال ســـياســـية  (60)املشـــاورة يف األمة
ـصــــادية وثقافية ودفاع، ولكن املتيقن فيه يرى أنه احلكومة واإلمارة جبوانبها املذكورة، ولعل من أ اها قضـــــية   واقت

بقوله: "لن   -6-احلرب والدفاع عن األماكن والبقاع اليت  ا فيها الدين اإلسـالمي أو انتشـر وشـهادة النيبّ 
ــعيف  عندان ولكن  ،العاّمة عند  صـــــــحيح   حســـــــنمع أن احلديث  (61)يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" ــندا   ضـــــ  غري ســـــ

وذلك ملا عليه املرأة من قوة عاطفة غريزية  .(62) واحلرمة  الشـرعيّ  احلكم  بيان  ال  اإلرشـاد مقام  يف ولعّله،  مشـهور
إىل جانب ما هي عليه من مســــــائل فســــــيولوجية الذي يفهم من لفظة )أمرهم(، الســــــر يف أَن الشــــــورى توجب 

اق واالشــــتباه يف متابعة اخلطأ والركون تبادل األفكار وتالقحها واتضــــاح األمر يف اطمئنان اخلواطر بعدم االنســــي
 

 .4  -2اآلايت سورة النجم /  -55
 .1409،2ط، ايران-مكتب االعالم اإلسالمي ،31:2، دراسات يف والية الفقيه ،ينظر: الشيخ املنتظري -56
 . 38-  37سورة الشورى / اآليتان  -57
 .536 :تفسري القران الكرمي ،السيد عبد هللا ،شرب -58
 . 159سورة آل عمران / من اآلية   -59
 .120 :الكرمي تفسري القران ،السيد عبد هللا ،شرب -60
 م.1983- 1403 ،2ط ،بريوت-دار الفكر  ،عبد الرمحن حممد عثمان  :حتقيق  ،360: 3 :سنن الرتمذي -61
 .ه1421،2ط  ،مؤسسة النشر جلامعة املفيد ،قم -مطبعة اعتماد  ،93:1  ،فقه القضاء ،عبد الكرمي املوسوي ،األردبيلي :ينظر -62
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 28:  العدد

 
إليه. ففي املشــــــاورة تدبري أمور األمة، وخباصــــــة يف احلروب والدفاع عن األرس والعرس واألزمات الســــــياســــــية،  

كثرية كلهــا حتــث على   -6-فرتكهــا يعــّد ظلمــا  وقعــه ثقيال  على اجملتمع واألمــة، واألخبــار الواردة عن النيبّ 
 مام  ا منها: الشورى، وتدعو إىل االهت

  اجلماعة  قيفرّ   أن   يريد  جاءكم  من:  قال  ،-6- النيب  عنإبسناده    --ما رواه يف العيون عن الرضا   .1
 .(63)ذلك أذن  قد وجل عز هللا فإن ، فاقتلوه مشورة غري من ويتوىل أمرها األمة غصبويُ 

ــنـده عن أيب هريرة   .2  خيـاركم  أمراتكم  كـانـت  إذا"  :-6-  هللا  رســــــــــــــول  : قـالقـالومـا رواه الرتمـذي بســــــــــــ
 شــــــراركم أمراتكم كانت  وإذا.  بطنها من  لكم  خري األرس فظهر  بينكم شــــــورى وأموركم   حاءكم  وأغنياتكم
 .(64)" ظهرها من لكم خري األرس فبطن، نسائكم إىل وأموركم خبالءكم وأغنياتكم

  أوثق  مظاهرة ال:  قال أن   عليا -6-  هللا رسـول به أوصـى  فيماقال:   --وما روي عن أيب عبد هللا  .3
 . والتدبري مالحظة َدبار الشيء وعاقبته.(65)كالتدبري  عقل وال، املشاورة من

:  فقال ، ســعد له  يقال -- الرضــا  احلســن أليب موىل هلك:  ويف احملاســن أيضــا عن معمر بن خالد قال .4
 هللا صـــلى هللا  رســـول إن  :املغضـــب  شـــبه  فقالل   عليك  أشـــري  أان: فقلت،  وأمانة  فضـــل  له برجل  علىه   أشـــر
 .(66)يريد ما على يعزم مث  أصحابه يستشري كان   وآله عليه

ــاـئل  .5 -  آابـئه  عن،  حممـد  بن  جعفر  عن،  القـداح  ابن  عن،  األشــــــــــــــعري  حممـد  بن  جعفر  عنوجـاء يف الوســــــــــــ
 .(67)واتباعهم الرأي ذوي مشاورة: قال احلزم ما هللا رسول اي: قيل: قال -6

يداوم عليها ويتبناها يف  -6-أحاديث أّن االسـتشـارة كانت معتمدة يف سـرية النيب فيظهر سا تقّدم من 
ــاورة النيب الكرمي  ــائهاق لكي جيلب -6-حّله وترحاله، ويبدو أّن جل مشــــــــــــ كانت مع وجوه القبائل ورتســــــــــــ

وه، وال أنظــارهم ويبني ألهلهم وقبــائلهم منزلتهم ومكــانتهم عنــده، يف إظهــار االعتمــاد عليهم فيمــا خربوه وعرف
شــــــــــــــك يف أّن ذلك يعّد وال حمالة من العوامل املؤثرة يف قوة عزمهم وحتركهم ومتابعتهم ألقواله وأفعاله يف املواطن 

 مجيعها، والسيما مواضع احلروب والغزوات.
 --المطلب الثاني: مشاورة اإلمام علي  

األطهار شـــديدي التمســـك ابلشـــورىق ألهّنم وآل بيته   --لقد أوجزان يف املبحث األّول أّن اإلمام علي  
وعوا دوافع ما قدره هللا تعاىل يف قرآنه الكرمي، انهيك عن متابعتهم لســـــــّنة جّدهم وســـــــريهم على هنجه وقد كان 

وعلى قصر مّدة حكمه وكذا يف مدد حكم من سبقه يف احلكم نِعَم املستشار، ونعم   -7-أبوهم اإلمام علّي  
إابن مّدة حكمه، -7-ج الشــريعة وســبلها، ولكن الذي يهمنا ما واجهه اإلمام علّي املنجد واملرشــد إىل مدار 

ـصـــفت بكثرة الفنت والقالقل واالضــــطراابت الداخلية اليت وقفت  وما املناحي اليت اعتمدها يف تلك املّدة واليت ات
 

-   1404  ، بريوت  - الشيخ حسني األعلمي، مؤسسة األعلمي    :حتقيق  ،67:2  ،--عيون أخبار الرضا  ،ه(381الصدوق )ت  -63
 .م 1984
 .361 :3 ،سنن الرتمذي -64
 - دار الكتب اإلسالمية    ،1ط  ، جالل الدين احلسيين  :حتقيق  ، 601:  2،احملاسن  ،ه(274أمحد بن حممد بن خالد )ت    ،الربقي  -65
 .ه 1330 ،طهران 

 .601:2، املصدر نفسه -66
 .39:12 ،وسائل الشيعة ،العاملي :ينظر -67
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ســــعت دولة اإلســــالم، ومل  حائال  بينه وبني حتقيق طموحاته يف معاجلة اال رافات يف مناهج الشــــريعة، بعد أن تو 
يدرك الكثري من الذين دخلوا فيه ومل يتعّد مفهومه عندهم نطق الشـــهادة وهو أدرك مفهومات الشـــورى، بكوهنا  
األســـــــاس املتني حلكم بالد اإلســـــــالم واليت مل جتد جماهلا إىل التطبيق يف ظل الظروف اليت واجهت حكمه، واليت 

ســا حــدا ببعض البــاحثني إىل القول،   --م الــذي تبنــاه اإلمــام علّي  كــانــت حــاجــة إىل القرار املركزي واحلــاز 
ـصــــاحة والشـــــجاعة   إبمهال اإلمام للشـــــورى مع وصـــــفهم له   امتاز به من فضـــــائل كثرية منها الذكاء والفقه والف

ــية،   ــياسـ ـصــه احلزم يف احلكم والدهاء واحلنكة السـ فلذلك والنشـــاط يف جماالت احلياة كافة، إال أنّه كما زعموا ينق
رأوا أنه مل يعتمد يف مشـــــــورته على أويل األمر وأهل احلّل والعقد ورتســـــــاء القبائل، وتلك شـــــــبهة اعتمدها بعض  
الباحثني العرب من دون متحيص وتدقيق اعتمادا  على ما قرره أحد املســــــــتشــــــــرقني املدعو )نيكلســــــــون( وعبارته 

وأي فكرة تدعو إىل مناهي الشـورى يف رأي    (68)"جاء فيها: "ومل يكن له موهبة للحقائق الصـارمة لفن السـياسـة
ــتة مبيل كفة بين  ــتشــــرق إذ إن نظام الشــــورى بدأ ابنتخاب اخلليفة الثالث عثمان بن عفان من بني ســ ذلك املســ

ــاب ذـلك املـبدأ اـلذي رآه اخلليـفة الـثاين، فمـا كـان من عثمـان إاّل أّن يتحول ـبه من    هعمومـته وخؤولتـ  على حســــــــــــ
  -6-إىل حكم اخلاصـــة من بين أمية واملبعدين منهم من قبل النيبّ -6-ره الرســـول حكم العامة الذي أق

من أمثـال مروان بن احلكم، على حي خـالف اإلمـام علّي مـا كـان يعتمـده اخلليفتـان أبو بكر وعمر اللـذان كـاان  
ـصــاصـــه ببين عمومته،  -فاإلمام علّي يشـــاوران أهل الرأي يف مدينة الرســـول، كما خالف من جاء بعدمها الخت

-    ــريفة من ــالمية إال أنّه مل أيخذ  راء أصــــــحاب األهواء والذمم غري الشــــ قد اعتمد على مجهور األمة اإلســــ
أمثال املغرية بن شـــــــــــعبة عندما أشـــــــــــار عليه إببقاء معاوية على والية الشـــــــــــام، وابعتماد طلحة والزبري يف والييت 

هلها املعادون لعل من أمهها عدم مداهنته لدينه وملعرفته البحرين وعمان حىت تســـــــــــــتقيم له األمور ألســـــــــــــباب جي
 دولئك.

ورغبتهم يف املطـامع والتحكم برقـاب النـاس على عـادة مهـة قريش التـاجرة، فضــــــــــــــال  عن كونـه يرى أّن نص  
ــنة املطهرة أوىل من مبدأ الشـــــورى، وهو أدرى حقائقهما، وأكثر معرفة بتفســـــريمها، فهو عندما جاء  القرآن والســـ

ــرمها قال هلما: "نظرتإلي ــتشــــ عَ  وَما اَّلله  ِكَتابِ   ِإىَل  ه طلحة والزبري وعاتباهق ألنه مل يســــ ــَ مِ   وأََمَرانَ  ،لََنا  َوضــــ كا  ِبه  اِبحلُا
نَته   وـمَا  ،فـَاتـهبَـعاتـُه ــا َتجا   فـََلما   ،فـَاقـاتـََديـاتـُه  -6-  النهيبُّ   اســــــــــــ ا  ِإىَل   َذلـِكَ   يف   َأحا ا  رَأايِ   واَل   رَأاِيُكمـَ مو   َوَقعَ   واَل   ،َغرياُِكمـَ  ُحكا
ريَُكَما َجِهلاُته َتشــِ َواين   فََأســا ِلِمنيَ  ِمنَ  وِإخا   ِمنا  ذََكرامُتَا َما  وأَمها. َغرياُِكَما َعنا  واَل   َعناُكَما أَراَغبا  ملَا  َذِلكَ  َكانَ   وَلوا   ،الاُمســا
َوةِ  أَمارِ  ُكما  ملَا   أَمارو   َذِلكَ   فَِإنه  ،اأُلســــا تُ  َبلا  ،ِمينِّ  َهو ى  َولِيُته  واَل   ،ِبَرأاِيي ِفيه  َأانَ  َأحا ولُ  ِبه َجاءَ   َما  وأَنـاُتَما  َأانَ   َوَجدا   َرســــُ
َتجا   فـََلما ، ِمناه فُرِغَ  َقدا   -6- اَّلله  ِمه  ِمنا   اَّلله   فـَرَغَ  َقدا   ِفيَما  ِإلَياُكَما َأحا ــا ى  ،َقســــــــ ــَ َمه ِفيه وأَماضــــــــ   َلُكَما فـََلياسَ ، ُحكا
 .(69)"ُعتاىَب  َهَذا يف  لَِغرياُِكَما واَل  ِعناِدي واَّلله 

كما يفهم من قوله مع الشــورى إذا احتاج إليها فيما مل يوجد نص من شــريعة اإلســالم   --فاإلمام علّي  
بقرآهنا وســنتها بكوهنما املقياســني األســاســيني يف التشــريع، وهو أدرى  ما، فهو مع الشــورى كلما أعضــل عليه 

ـصـــــحيح عمل به رســــــول هللا . فقد يطرح  (70)أمر ـصـــــورة عامة وذلك هو مبدأ الشــــــورى ال -األمور على الناس ب
 

 .108 ، معامل الشورى يف اإلسالم ،إ اعيل ،البدوي -68
 .م1967- 1387  ،بريوت ،1ط ،322 ،)حتقيق صال(  --هنج البالغة خطب اإلمام عليّ  -69
 . 162:1،الشورى يف اإلسالم ، صالح عبد الفتاح ،اخلالدي -70
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إذ رأي العامة هو مجع للكلمة وحفاظ على األلفة، وظروفه السـياسـية كانت تتطلب ذلكق الضـطراب   -6

لى ع  --اجملتمع يف عهده، فعّد ذلك وسيلة جلمع كلمة األمة يف أخذ رأي اجلميع، وقد اعتمد اإلمام علّي  
 منها: (71)أخذ املشورة يف موارد عديدة

إبقائه على والية أيب موسـى األشـعري، مع معرفته مبيوله املناوئة لسـياسـته وضـعفه ولذبذبته ووصـوليته فكان  .1
 خال البلدان  عن عثمان   عمال  علي  عزلملشـــــورة مالك األشـــــرت النخعي فقد " --إبقاته ملا رآه اإلمام 

 .(72)"فأقره، األشرت فيه كلمه،  األشعري موسى أيب
 وعزله لقيس بن سعد عن والية مصر: .2

ــعد قد كاتب معاوية، وقد بعث إليه األخري  دااي وحتف  فبعد أن انتشـــــــــــــرت أخبار عن كون قيس بن ســـــــــــ
كادت أن تقع فتنة يف صـــفوف أصـــحاب اإلمام مطالبني له بعزله، ومنها دعوات عبد هللا بن أيب بكر وحممد بن  

وتشـــــاورا معه حول ذلك فقال ابن  --ولديه احلســـــنني  -7-بعزله فدعا أمري املؤمنني  جعفر بن أيب طالب  
ـصــر  عن  قيســـا اعزل يريبك  ال  ما إىل يريبك  ماجعفر: اي أمري املؤمنني: "دع  ـصــدق غري إين وهللا: على  قال. م  م

:  ـقال .  عزلـته  أن   ـلك  يعتزل  فال  حقـا  قـيل  ـقد  مـا  كـان   ـفإن   املؤمنني،  أمري  اي  اعزـله:  هللا  عـبد  فقـال.  قيس  على   ـذا
 وأعزك هللا أكرمك املؤمنني، أمري  اي أخرب  فإين  بعد  أما :فيه،  ســــــــــــعد بن قيس  من كتاب  جاءهم إذ  كذلك  وأهنم
 وقد .ويرون   فنرى  الناس أمر  يســــــــتقيم  حىت  حاهلم على وأدعهم عنهم  أكف أن   ســــــــألوين معتزلني رجاال قبلي إن 

  عن  ويفرقهم  بقلو م،  يقبــل  أن   هللا  لعــل  ذلــك،  بني  فيمــا  أأتلفهم  وأن   حر م،  أعجــل  وال  عنهم  أكف  أن   رأيــت
 .والسالم. هللا شاء إن  ضاللتهم
ــتشــــــــــــــرى  واعتزاهلم  تركهم  يف  أطعـته  إن   إـنك  املؤمنني،  أمري  اي:  جعفر  بن  هللا  عـبد  فقـال   وتفـاقمـت  األمر  اســــــــــــ

ــر بـعد  أـما :إلـيه فكـتب. بقـتاهلم مره ولكن فيهـا،  اـلدخول  على  ترـيده سن  كثري  بيعـتك عن  وقـعد، الفتـنة  إىل فســــــــــــ
 .والسالم. فناجزهم وإال املسلمون  فيه دخل فيما دخلوا فإن ،  ذكرت الذين القوم

 :-7-علي إىل كتب  أن  يتمالك مل فقرأه قيسا الكتاب هذا أتى فلما: قال
 أمري  اي  فأطعين  هلا،  أرصــدوا وال  للفتنة،  يدا ميدوا ومل عنك،  كافني  قوم  بقتال  أتمرين  املؤمنني، أمري اي بعد  أما
 .والسالم تركهم، الرأي فإن  عنهم، وكف املؤمنني،
ــر إىل بكر أيب  بن حممد  ابعث،  املؤمنني أمري  اي:  جعفر بن  هللا عبد  قال، الكتاب  هذا  أاته  فلما ـصــ  يكفك م
  ســـوء،  لســـلطان   خملد  بن  مســـلمة بقتل  إال يتم ال  ســـلطاان إن : يقول  قيســـا أن  لبلغين هللا  فو قيســـا، واعزل  أمرها،
 حممد أخا جعفر بن هللا عبد وكان . خملد ابن قتلت  وأنين مصر،  سلطان  مع الشـام سـلطان  يل أن  أحب  ما وهللا
ــلطـان، إمرة  ـله  كون ت  أن   حيـب  وكـان   الـمه،  بكر أيب  بن ــتعمـل  وســــــــــــ  على  بكر  أيب بن  حممـد  -7-  علي  ـفاســــــــــــ

 له  فقال،  قدمها  حىت  فســار مصــر،  أهل إىل  كتااب  معه وكتب. فيه أخيه  جعفر  بن هللا عبد وهلوى له  حملبة مصــر،

 
 .بريوت -دار صادر  ، 179: 2 ،اتريخ اليعقويب  ،ه(284)ت يعقوب  أيب بن محدأ  ،اليعقويب -71
 .ونقلت هنا بتصرف  --مجع الدكتور ساعد اجلابري املواقف كّلها يف حثه الشورى يف منهج اإلمام علي  -72
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-فاإلمام    .(73)"ســلطانك  الســلطان   وهذا ال:  قال  وبينه بيين أحد أدخل   غريه  ما  املؤمنني أمري  ابل  ما :قيس
- .عزله جتاواب  مع رأي األكثرية، على حني كان رأيه أن ال يعزله 
 مسريه إىل الشام يف حربه ملعاوية يف صفني:  .3

  املهاجرين من معه كان   من إليه دعا  الشـام  أهل إىل  املسـري  علي أراده(: "ملا  212ذكر نصـر بن مزاحم )ت
صــــــــــــــار   مـباركو ،  ابحلق  مقـاوـيل،  احللم  مراجيح   ،الرأي  مـيامني  ـفإنكم  بعـد  أمـا: "وـقال  علـيه  وأث   هللا  فحمـد،  واألن

فقال األصــــحاب بذلك وأبدوا  .(74)"برأيكم  علينا فأشــــريوا وعدوكم، عدوان  إىل املســــري  أردان وقد.  واألمر الفعل
 قرار احلرب. --رأيهم موافقني للمسري، فاختذ اإلمام 

 قتاله للخوارج: .4
للخوارج، ـبل كـان يعـّد العـّدة ملقـاتلـة معـاوـية، اـلذي اتضــــــــــــــحـت  راغـبا  يف قـتاـله    --مل يكن أمري املؤمنني  

مقاصــده وخداعه بعد مســألة التحكيم، حيث كان يبعث ابجليوش لإلغارة على األمصــار اإلســالمية القريبة من  
الشـام كاألنبار مثال  فينهبها، ويسـلب أهلها املال، ويسـتحلي النسـاء، ولكن تصـاعد غّي اخلوارج وإرها م الناس  

 وراءان  هؤالءفجــائوا إليــه وقــالوا: عالم نــدع    --لهم لعبــد هللا بن خبــاب أاثر أصــــــــــــــحــاب أمري املؤمنني  وقت
 األشــــعث  إليه وقام  .الشــــام  أهل  من عدوان إىل  ســــران منهم  فرغنا فإذا القوم إىل  بنا  ســــر وأموالنا  عيالنا يف خيلفوان

فحدثت معركة النهروان اليت قضــــــى فيها  .  (75)  وخرج ذلك علي  -7-علي فأمجع، ذلك مبثل وكلمه قيس  بن
ــقـاق يف  على اخلوارج، وـقد أخـذ برأي األغلبـية، ولو ترك ذـلك لكثرة عواـمل االضــــــــــــــطراب لكـان ـقد ازداد الشــــــــــــ

 جيشه.
 مقاتلة اخلريت بن راشد: .5

ن هـذا الرجـل يف مـدينـة األهواز، وخرج على رأي أمري املؤمنني واجتمع معـه مجع من أهـل تلـك  ــّ صــــــــــــ لقـد حت
ــاه قائال : " )اتق هللا ما اســـتطعت  املدينة، ــية  فإهنا  كما ذكر الطربي، فأرســـل اإلمام معقل بن قيس ووصـ  هللا  وصـ

، فـاهنزم اخلريـت (76)(املتكربين  حيـب  ال  هللا  فـإن   تتكرب  وال  الـذمـة  أهـل  تظلم  وال  القبلـة  أهـل  على  تبغ  ال  للمؤمنني
ــنع  --اإلمام أمام معقل، وهرب إىل أدغال البحر، فكتب معقل إىل  ـصـــــــ ــر ويطلب منه ماذا ي ـصـــــــ خيربه ابلن

ابخلريتل فعندما قرأ اإلمام الكتاب على أصـــــــحابه واســـــــتشـــــــارهم قالوا كّلهم: نرى أن أتمر معقال  أنا يتبع آاثر  
 .(77)الفاسق حىي يقتله أو ينفيه، فكتب إىل معقل يثين عليه وعلى من معه وأيمره إبتباعه وقتله أو نفيه

 ي من أشار عليه، فأمر بتتبع اخلريت حىت مّت قتله على يد النعمان بن صبهان الراسيب.فاإلمام أخذ رأ
 تنصيبه لزايد بن أبيه واليا  على بالد فارس: .6

 
البالغة  ،ه(656ابن أيب حديد)ت    -73 إبراهيم   :حتقيق  ،63:  6  ، شرح هنج  الفضل  أبو  العربيةد،حممد  الكتب  مؤسسة   ،ار إحياء 

 مطبوعايت إ اعيليان.
منشورات مكتبة املرعشي    ،مصر  -مطبعة املدين    ،عبد السالم هارون  :حتقيق  ،92  ،وقعة صفني  ، ه(212ابن مزاحم )ت  ،املنقري  -74

 .ه1403 ،ايران -
 .م1966  - 1386  ،بريوت-دار صادر ، 343 :3،الكامل يف التاريخ ،ه(630ابن األثري )ت   :ينظر -75
بريوت نسخة مقابلة على نسخة )بزيل(    -مؤسسة األعلمي    ،حتقيق فبة من العلماء  ،94:  4،ه(310اتريخ الطربي )ت    :ينظر  -76
 .م1879يف لندن 
 .368: 3 ،الكامل يف التاريخ ،ابن األثري  ،ينظر -77
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ــر اخلراج، واثر   --ملا قتل ابن احلضـــــــــرمي واختلف الناس على اإلمام  طمع أهل فارس وكرمان يف كســـــــ

عماهلم ومنهم ســـــــهل بن حنيف عامل بالد فارس فاســـــــتشـــــــار اإلمام أهل كّل انجية يف تلك البلدان، وأخرجوا  
ــة كاف ملا   ــياســـ ــلب الرأي، عامل ابلســـ الناس، فقال له: جارية بن قدامة، أال أدّلك اي أمري املؤمنني على رجل صـــ

 . وتلك مشورة انبعة عن خربة وجتربة.(78)ويلل قال: من هول قال: زايد، فأمر علّي ابن عباس أن يوليه
نماذج واملواقف، ملا أقّرها اإلمام من االســــتشــــارات تدّلل داللة ال توحي إىل شــــّك أو ريبة ملا اعتاده  فتلك ال

يف اعتماده الشورى إذا مل جيد فيها خمالفة لنص تشريعي، فهو ال يستغين عنها عندما   --أمري املؤمنني علّي  
اإلفادة من جتارب اآلخرين وجتار م بغية   تكون سـبيال  ووسـيلة جلمع مشل اجلماعة ومن أجل تربية أصـحابه على

إصــالح اجملتمع اإلســالمي، ونزع فتيل الفتنة إذا اســتشــرت واتســع شــرارها وتســارع أوار هليبها، فإذا كان الرســول 
قد طبق الشـورى يف حكمه مّدة وجوده فكان وجواب  أن يلتزم اإلمام تطبيق الشـورىق ملا هلا من أمهية    -6-

اد الشـريعة اإلسـالمية السـامية يف العدالة واملسـاواة بني الراعي ورعيته وتقصـي الشـوائب اليت صـائبة ومثمرة يف أبع
ــغينة   ــر وأوان، ومن أجل إبعاد الضــــــــ ـصـــــــ يكنها أصــــــــــحاب املطامع واليت ال ميكن أن ختلو منهم األمم ويف كّل ع

 واالستبداد يف التفكري غري اجلاد والصائب.
 الخاتمة والنتائج:

إّن مبدأي الشـورى والعصـمة من األمهية مبكان يف احلكم اإلسـالمي، وحيتاج من يبحث من الصـائب القول 
ــوء  ــامني ويتوخى احلذر والغفلة من ســ ــرب غور املضــ ــع من الوقت وإىل طول أتين وتدبّرق لكي يســ فيهما إىل متســ

ب للماضـــــي من دون متحيص وربط الغاايت ـصــــّ من مواضـــــع  يف العديد -فهم اآلخرين ألبعاد حمنة األمة يف التع
 ابألهواء واالنتماء هلذا جهدان فيما نعرضه ما أييت: -الصدق يف املفاهيم

ـصـــمة ودالالهتما، فيما أقرته بعض املعاجم القدمية واحلديثة، ومبا   ـصـــود بلفظيت الشــــورى والع أّوال : حتديد املق
ريعة يف جمايل نصوصها يف القران  يفضي إىل املعاين املدركة يف مدلوالهتا واستعماالهتا، ومل نغفل ما أوحت به الش

 الكرمي والسنة املطهرة عرب توضيح ملعاين بعض اآلايت ودالالهتا فيما أقرّته بعض كتب التفسري.
اثنيا : ولكي تربز األمهية يف تقصـي مفهومات تينك اللفظتني )الشـورى والعصـمة( قصـدان اسـتدراج نصـوص  

صــحيح اليت دعت إىل أخذ رأي األمة القران والســنةق كي نبنّي أّن معناها التالزم يف  توخي مســارات اإلســالم ال
ــائب، وحجبه عن جماالت التطبيق ألبعاد  صــــــــــ والناس واالبتعاد عن مكان التســــــــــــلط الفكري وإجهاس الرأي ال

 الشريعة عن مكان االستبداد وعبودية الفكر وقهره.
عض يف أنا نرى اعتقــادان يف عني واحــدة، اثلثــا : ومن أجــل إبعــاد التطّرف يف قولنــا وفعلنــا لكي ال يراان الب

ربطنا املوروث الفكري والسـياسـي حىت ولو كان مياال  إىل إظهار جوانب الضـعف يف املثالق ملعرفتنا بنوااي القول 
 وحمتوايته.

ــتعراس اـلذي ينبش مـتاعـب   صــــــــــــــوص كي نبتـعد عن اإلطـاـلة واالســــــــــــ رابـعا : إّن جـّل االعتمـاد كـان موثـقا  ابلن
رى أهّنا تفيدان يف االهتداء إىل مسـارات املسـتقبل الصـحيح وليس الربط بنصـوص مكتوبة من دون املاضـي اليت ن
 اعتبار وعظة.

 
 .382 :3، املصدر نفسه -78
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ـصـــــــــي الدالالت الشــــــــــرعية يف رأي   ع يف تينك اللفظتني ال بد له من تق خامســــــــــا : إن الذي يريد أنا يتوســــــــــّ
اجلميع وتوخي مقاصــد اإلصــالح لكي يوجه األطراف الفكرية الســياســية واالجتماعية والدينية كلهاق بغية إفادة 
 من أراد التبّصر، لكي جتد اللفظتني يف مفهوماهتا جماالت التطبيق.

 هذه اخلالصة أما نتائج البحث فهي:
 إّن جل ماثبت يف الشريعة من ا رافات كان لعدم التبيّن الصحيح ملبدأ الشورى. -1
 نت عقيمة ومل تنتج ااّل الويالت.إّن الشورى وضعت حسب اآلراء واآلهواء فلذلك كا -2
 إّن أكثر املصطلحات اإلسالمية قد وظّفت حسب األهواء. -3
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 الطبيعة القانونية للعالقة بين حامل بطاقة الدفع االلكتروني والتاجر 

The legal Nature of the Relationship between the holder of 
e-payment Card and the Merchant 

 Lect. Mithaq Talib Ghargan                                      (1)ميثاق طالب غركان  .م

 الملخص

التطور التكنلوجي وخاصـة يف نطاق البيئة التجارية قد احدث ااثرا مهمة على جمرايت النشـاط اإلنسـاين  نه إ
العام،سا أدى ذلك اىل تطور حياة االنســــــــان كما اوجد العديد من التســــــــهيالت اليت مل تكن موجودة من قبل،  

احلديثة يف الدفع حيث أصــــــبحت   ومن ابرز تلك التســــــهيالت بطاقات الدفع االلكرتوين اليت تعد من الوســــــائل
عن النقود وعن االوراق التجـارـية التقلـيدـية )حواـلة جتـارـية،كمبـياـلة،صــــــــــــــك(،ـفالغرس الرئيســــــــــــــي من قـيام    ـبديال  

ــلع  ــول على الســــــــ ـصـــــــ ــرتايت او للح احلامل ابســــــــــتعمال هذه البطاقات يف عالقته مع التاجر للوفاء بقيمة املشــــــــ
بفتح اعتماد يف حدود مبلغ معني ملـصلحة شـخص يسـمى حامل    واخلدمات، فالبطاقة يتعهد مبقتضـاه مصـدرها

مرتبطة   هالبطاقة االمر الذي ميكنه من الوفاء وســداد قيمة ما اشــرتاه من احملال التجارية اليت تكون يف الوقت ذات
ـصــــــدرة للبطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء مبقتضـــــــى هذه البطاقة مببيعاهتا او خدماهتا وذلك خالل   مدة ابجلهة امل

معينـة،ولقـد تبـاينـت اآلراء حول تكييف العالقـة القـانونيـة بني حـامـل البطـاقـة التـاجر،فـالبعض من الفقـه قـال اهنـا 
ــدر البطاقة، ـصــ ــاس عقد احلوالة من خالل قيام احلامل إبحالة التاجر اىل م والبعض االخر أقامها    مبنية على أســـ

 عنه،والبعض االخر أقامها على أســــــاس االشــــــرتاط على اســــــاس عقد الوكالة فحامل البطاقة جيعل التاجر وكيال
ـصــــــواب،وكذلك الفقه اإلســـــــالمي   ـصــــــلحة الغري ومنهم من أقامها على أســـــــاس التعهد عن الغري وهواالقرب لل مل

ــان الفقه القانوين، ــانه شـ ــان التكييف شـ عن عالقة احلامل ابلتاجر التزامات ختص كل من   أوقد نشـــ   اختلف بشـ
ــراء او تقدمي اخلدمة وكذلاحلامل والتاجر فاحلامل مل صـــــــــــــالحية البطاقة   ك ملزم ابلتوقيع على فاتورة الشـــــــــــ يلتزم ب

لالســــــتخدام وان يكون اســــــتخدامها ضــــــمن احلد املســــــموح به وان اليرتاجع عن الدفع،ويف املقابل يلتزم التاجر 
 

 .جامعة كربالء /كلية اإلدارة واالقتصاد -1
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ــافة اىل التأكد من ــاعته وعدم رد الثمن إضـ ــليم بضـ ــعر موحد وكذلك تسـ توقيع احلامل،    بقبول البطاقة والبيع بسـ
اال انين أرى يف الواقع ان هذه البطاقات ذو طبيعة خاصة تستمد قواعدها من الكفالة مرة ومن احلوالة والقرس 
مرة أخرى دون ان تتفق معها يف االحكام لذلك البد من وجود احكام قانونية خاصــــــــــــة ضــــــــــــمن قواعد قانون 

 كرتوين.التجارة تنظم العالقات الناشئة عن بطاقات الدفع االل
Abstract 
The technological development, especially in the field of commercial 

environment has generated significant effects on the course of human activity 
in general, which led to the development of human life and created many 
facilities that did not exist before. The most important of these facilities cards 
electronic payment, which is a sophisticated means of payment (Commercial 
transfer, bill of exchange, instrument). The main purpose of the holder to use 
these cards in relation to the merchant is to meet the value of the purchases or 
to obtain the goods and services. The card undertakes the issuer to open a 
credit within a certain amount For the benefit of a person called the cardholder, 
which enables him to meet and pay the value of his purchases at the shops that 
are connected at the same time to the issuer of the card by a contract that 
obligates it to accept the payment under this card with its sales or services within 
a certain period., Some of the jurisprudence said that it is based on the contract 
of the transfer through the carrier to refer the merchant to the source card, and 
others established by the contract of the agency, the cardholder makes the 
merchant agent for him, others set up on the basis of the requirement for the 
benefit of others and the intention of the establishment Based on the pledge of 
the third party and the closest to the right, as well as the Islamic jurisprudence 
differed on the adaptation of the legal jurisprudence, has emerged from the 
relationship of the pregnant merchant obligations for both the pregnant and the 
merchant is obliged to sign the invoice for purchase or provide the service and 
as a commitment to the validity of the card for use and be used within In addition, 
the merchant is obliged to accept the card and  

sell at a flat rate, as well as to deliver his goods and not to refund the price, 
in addition to confirming the signature of the holder. However, I believe that 
these cards are of a special nature, And the loan again without agreeing with 
them in the provisions, so there must be special legal provisions within the rules 
of the law of trade governing the relationship of emerging electronic payment 
cards. 



  

286 

 28:  العدد

 
 المقدمة

وسـائل   عاملنا اليوم يعيش متغريات كبرية جعلته على اتسـاع حدوده مبثابة مدينة صـغرية وذلك من خالل نه إ
ــال املتطورة، وسا الشــــك فيه ان االبتكارات التكن ـصـ ية احلديثة يف جمال البيئة التجارية قد أحدثت ااثرها  ج و لاالت

ــان  ــاين بوجه عام وظهرت ااثرها اإلجيابية سا أدى ذلك اىل تطور حياة االنســـــــــــ ــاط اإلنســـــــــــ العميقة على النشـــــــــــ
متوفرة من قبل،ومن اهم تلك التسهيالت ايل افرزهتا    مل تكنيتوتقدمها، كما اوجدت العديد من التسهيالت ال

ــديال عن النقود يف  ــد بـ ــدفع االلكرتوين ايل تعـ ــات الـ ــاقـ ــة هي بطـ ــديثـ ــا احلـ ــا التكنلوجيـ ــدمتهـ ــة وقـ ــاريـ ــة التجـ البيئـ
وبعد ذلك انتشـرت يف فرنسـا وابقي الدول   1941الدفع،حيث كان او ل ظهور هلذه البطاقات يف أمريكا عام  

ـصــــــدر االوربية مث انتق لت بعد ذلك اىل بلدان العامل اإلســـــــالمي،وهذه البطاقات تقوم بناءا على عقد يربم بني م
تلك البطاقة مع التاجر،حيث ينفرد مصـدر البطاقة بوضـع شـروط واحكام العقد دون ان يكون للتاجر احلق يف 

ذعان اليت ال ميلك فيها  مناقشــة هذه الشــروط واالحكام، بل له حق قبوهلا او رفضــها سا جيلها شــبيهة بعقود اإل
ــع  ــا، ولقد اختلفت اآلراء وتعددت حول هذه العقود وطبيعتها يف حماولة وضــــــ الطرف املذعن اال القبول والرضــــــ

إضـافة اىل اختالف اآلراء حول االسـاس    ود املسـماة او غري املسـماة،قالوصـف القانوين املناسـب هلا واحلاقها ابلع
ــرة يف العــديــد من دول العــامل الــذي يقوم عليــه نظــام الــدفع،وان مال يني النــاس يتعــاملون  ــذه البطــاقــات املنتشــــــــــــ

ويالحا عليها اهنا قائمة على نظام الفائدة احملرم يف الشــــــريعة اإلســــــالمية فعليه البد من بيان املفهوم الشــــــرعي 
 هلا.

 مشكلة البحث 

بطـاـقة اـلدفع االلكرتوين و الـتاجر تتمـثل مشــــــــــــــكـلة البحـث يف معرـفة القـانون اـلذي حيكم العالـقة بني حـاـمل  
وذلك حلداثة التعامل بتلك البطاقات، سا جعل املصارف املصدرة هلا تنفرد يف وضع الشروط واالحكام اخلاصة  

 . ا مراعية يف ذلك مصلحتها دون مراعاة مصلحة الطرفني
 أهمية البحث وأسباب اختياره

هو االنتشــــــــار الواســــــــع والســــــــريع لبطاقات الدفع  من اهم األســــــــباب اليت دفعتين الختيار موضــــــــوع البحث
ـصـــــارف الصــــــدر أنواع خمتلفة لتلك البطاقات وذلك تلبية   االلكرتوين يف البالد العربية والتنافس احلاصــــــل بني امل
صــعيد الدويل لبطاقات الدفع االلكرتوين وامهية  صــال واحتياجات االفراد اليها إضــافة لالنتشــار الســريع على ال مل

 .هذه
قة ابلنســـــــــبة لألطراف من خالل املزااي اليت تقدمها هلم،كل ذلك دفعين لبحث هذا املوضـــــــــوع امال يف البطا

 تقدمي بعض املعلومات الوافية عنه.
 خطة البحث

 :مباحث وكما يلي ةربعاوزع البحث على  
 .التعريف ببطاقة الدفع االلكرتوين وبيان خصائصها: املبحث األول •
 .ونية للعالقة بني حامل البطاقة والتاجراملبحث الثاين:الطبيعة القان •
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 .املبحث الثالث:االاثر املرتتبة على العالقة بني حامل البطاقة والتاجر •
 .املبحث الرابع:التكييف الشرعي للعالقة بني حامل البطاقة والتاجر •

 التعريف ببطاقة الدفع االلكتروني وبيان خصائصها: المبحث األول

ــاتالت اليت تتعلق بتحـديد تعريفهـا وبـيان مفهومها،  لـقد أحاطت ببطـاقة الدفع االلكرتوين الـعديد من التســــــــــــ
وسا زاد األمور تعقيدا هو تعدد التعريفات اليت طرحت بشـاهنا واختالفها إضـافة اىل تعدد العالقات الناشـئة عن  

ــريعـات اليت تـناوـلت بطـاـقات   اـلدفع االلكرتوين حـيث ترك املشــــــــــــــرع ذـلك بطـاـقات اـلدفع االلكرتوين وقـلة التشــــــــــــ
صــــــــــــطلحات اليت تطلق على بطاقات الدفع االلكرتوين منها )بطاقة   للفقه،ومن املعروف انه يوجد العديد من امل

ــمـان،النقود االئتمـانـية،بطـاقـات االئتمـان،بطـاـقات الوـفاء، الكروت ذات القيمـة احملفوظـة(   وـلذـلك ـقدم   (2)الضــــــــــــ
 -متعددة تبعا للزاوية اليت ينظر منها اليها وسنشري اىل ثالثة تعاريف فيما يلي:الفقه تعاريف 

 تعريف البطاقة من الناحية الشكلية: المطلب األول

اغلب البطاقات تكاد تكون متفقة يف خواصـــــــــــها الشـــــــــــكلية بغض النظر عن وظائفها اليت تؤديها فكل   نه إ
ــنوعة من مادة كلوريد الفنيل غ ـصـــ ري املرن وتكون متضــــــمنة بياانت مرئية وملقنة ببياانت أخرى  هذه البطاقات م

ـصـــنوعة من   غري مرئية وكلها تســــتخدم يف الوســــط االلكرتوين،لذا ميكن تعريفها ابهناسبطاقة مســــتطيلة الشــــكل م
البالســتك يتم طباعة البياانت عليها شــاملة من شــعار واســم املنظمة واســم البنك املصــدر واســم حاملها ورقمها  

اإلصدار واالنتهاء ويلصق عليها شريط البياانت املمغنط،وشريط التوقيع والصورة اجملسمة الثالثية االبعاد واتريخ  
واليت متاثل العالمة املائبة يف النقود الورقية واضــافة اىل ذلك يتســلم العميل الرقم الســري ليســتخدمه يف الســحب 

 .(3)( ATMالنقدي من االت الصراف{ )
طة مؤسـسـة مالية ابسـم احد األشـخاص وتقوم تلك اـصرفية فعرفت ابهنا بطاقة تصـدر بوسـ اما من الناحية امل

البطاقة بوظيفة الوفاء واالئتمان، أي ان حاملها ميلك إمكانية سداد املبالغ اليت استخدمها من االعتماد املفتوح 
 .(4)من جانب مصدر البطاقة

ـصــدرة للبطاقة بفتح اعتماد يف  ومن الناحية القانونية فقد عرفت البطاقة ابهنا )عقد تتعهد مبقتضـــاه اجلهة امل
ــرتايته   ــداد قيمة مشــ ــلحة شــــخص يســــمى حامل البطاقة االمر الذي ميكنه من الوفاء وســ ـصـ حدود مبلغ معني مل
ـصــــدرة للبطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء مبقتضـــــى هذه  لدى احملال التجارية اليت ترتبط يف ذات الوقت ابجلهة امل

 .(5)بيعاهتا او خدماهتا وذلك خالل مدة معينة( البطاقة مب
ـصـــــنوعا من البالســــــتيك   من خالل ما تقدم ميكن ان نعرفها ابهنا مســــــتند يتميز مبواصــــــفات خاصــــــة كونه م
وسغنطا حيمل بياانت مرئية وأخرى غري مرئية، مينح من قبل جهة معتمدة او مؤســســة او بنك لشــخص ما بناءا  

واخلدمات من   على عقد او اتفاق بينهما حيث يســـــــتطيع هذا الشـــــــخص ســـــــحب مبالغ مالية وشـــــــراء الســـــــلع
 

 .26،ص2004، بريوت،لبنان،مكتبة صادر انشرون،البطاقات املصرفية،د.وائل الدبيسي -2
 .14،ص1995،القاهرة،دار الشروق،جرائم بطاقة االئتمان ،د. رايس فتح هللا بصله -3
حث بعنوان رضا حامل البطاقة االئتمانية ابلعقد واحلماية اليت يقررها الشرع له مؤمتر االعمال االلكرتونية بني الشريعة   ،أد.موسى زريق  -4
 . 1039،ص2003كلية الشريعة والقانون ، جامعة االمارات العربية املتحدة،والقانون
 .2،ص2001،بريوت العربية كلية احلقوق وسائل الدفع احلديثة املؤمترالعلمي الثاين جبامعة،د. يحة القليويب -5
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 28:  العدد

 
التجاردون ان يقوم بدفع الثمن يف احلال ويكون التجار مرتبطني مع املؤســــــــــســــــــــة او البنك نفس اجلهة املعتمدة  
املا ة للمستند او غريها بعقد يتعهدون فيه بقبول املستند يف الوفاء مبشرتايت حامل املستند على ان تتم عملية  

ـصـــــــارف األطراف   وفقا لنظام الدفع االلكرتوين الذي تعتمده اجلهات الوطنية التســــــــوية بني املؤســــــــســــــــات او امل
 .واهليئات الدولية صاحبة اصدار البطاقة

 خصائص بطاقة الدفع االلكتروني : المطلب الثاني

من خالل التعاريف اخلاصـة ببطاقة الدفع االلكرتوين نالحا اهنا متنح حامليها العديد من الفوائد،لذا ميكن 
 -اليت تتمتع  ا هذه البطاقات وكما يلي:ان  دد اهم اخلصائص 

يتميز مبواصـــفات خاصـــة تتضـــمن بياانت مرئية وغري مرئية متكن من    ا  البطاقات االلكرتونية متثل مســـتند نه إ .1
 .التعرف على حاملها ومتنع الغري من اساءة استعماهلا

صـــــــــــــــدر وحـامـل البطـاقـة وحـامـل ا .2 لبطـاقـة ابلتـاجر والتـاجر تقوم البطـاقـة على عالقـة ثالثيـة األطراف بني امل
 ة.ابملصدر فال ميكن تصور استخدام البطاقة من دون هؤالء األطراف الثالث

تعد ادة وفاء يتمكن من خالهلا حاملها الوفاء ابلتزاماته جتاه التاجر او صاحب اخلدمة من خالل تقدميها  .3
ـصــــكوك واقل فهي وســـــيلة فعالة يف األداء وذلك لســـــهولة محلها واســـــتخدامها فهي اســـــهل واضـــــم ن من ال

 .تعرضا للسرقة والضياع
املؤســســات املالية هي اجلهة املختصــة ابصــدارها على خالف وســائل الدفع األخرى اليت تصــدر من الدولة  .4

ــتخـدام    ويفرس على النـاس كـافـة التعـامـل  ـا، امـا البطـاقـات فال تفرس على النـاس كـافـة يرتتـب على اســــــــــــ
ـصـــــارف يت ــابكة بني امل ـصـــــدرة للبطاقة ويطلق على هذه البطاقة عالقات متشــــ ــويتها وفقا للجهات امل م تســــ

العملية بنظام الدفع االلكرتوين،وتكون هذه البطاقات على عدة أنواع وحســـــــب جهة إصـــــــدارها ووظيفتها 
 .(6)وتصنيعها

ــائع    نه إ ــادي وذـلك من خالل ازدايد الطـلب على البضــــــــــــ صــــــــــــ هـذه البطـاـقات تعمـل على حتقيق الرخـاء االقت
ـصــــاد ويقلل من املخاطر النامجة عن التعامل ابلنقد من ضـــــياع   تلف و واخلدمات سا يســـــهم بدوره اىل تقدم االقت

 .وتزوير ويوفر على احلكومات من طباعة أموال جديدة
لســداد رســوم وتكاليف الســياحة والســفر واكمال الصــفقات التجارية    البطاقات وســيلة فعالة دُّ تع .1

يف حالة الســـــــفر خارج البالد سا يســـــــهم يف زايدة التجارة والســـــــياحة بني دول   هااملتوســـــــطة مجيع
 .العامل

ذـلك من خالل بـ إضــــــــــــــافـة ـلذـلك تقـلل هـذه البطـاقـات من الطـلب على العمالت األجنبـية فهي   .2
 .لب العميل ابلعملة الوطنيةاستخدامها جلميع العمالت فيطا

 
 . 173،ص2004،1التشريعات املالية واملصرفية يف الوجهتني النظرية والعملية،دار االسراء للنشر ط،د.خالد إبراهيم التالمحة -6
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اني ث الـث ة  :  المبـح اـق ل البـط اـم ة بين ـح دـي اـق ة التـع ة للعالـق انونـي ة الـق الطبيـع

 والتاجر 

ـصـــول   نه إ ــتخدمها احلامل يف الوفاء بقيمة مشــــرتايته اولغرس احل ــية من منح البطاقة هي ان يســ الغاية الرئيســ
على اخلــدمــات من قبــل اجلهــات اليت تقبــل التعــامــل  ــا او الوفــاء  ــا، لــذلــك فــان املرتكز الثــالــث الــذي تقوم 

لناشــــــــئة بني حامل البطاقة والتاجر، العالقات الناشــــــــئة جراء اســــــــتخدام بطاقات الدفع االلكرتوين هي العالقة ا
ــوئها   ــبقها من عالقات أدت اىل نشــــــ فهذه العالقة بني احلامل والتاجر سا الشــــــــك فيه اهنا جاءت نتيجة ملا ســــــ
ومتثلت هذه العالقات دبرام مصــدر البطاقة عقودا مع كل من حامل البطاقة من جانب والتاجرمن جانب اخر 

ــتطيع من خالهلـا مث بعـد ذلـك جـاءت تبـاعـا عالقـ   ،(7) ة حـامـل بطـاقـة الـدفع االلكرتوين مع التـاجر الـذي يســــــــــــ
صـــــــــــــــدر البطــاقـة االوهو التزامـه بقبول التعــامـل   احلـامـل مطــالبــة التــاجر ابلوفـاء مبـا التزم بـه من تعهــد ابلقيــام بـه مل

ـصــل عليه من مشـــرتايت او ما متتع به من خدمات    ابلبطاقة، من  ان حامل البطاقة يســـتطيع ان يســـدد شن ماح
خالهلا وذلك بتقدميها للتاجر الذي يقوم بدوره بتمرير هذه البطاقة يف اجلهاز املخصص للوفاء من خالل نقاط 

ه البعض مســــــــــــتقال عن  دعقد بني كل من حامل البطاقة والتاجر وهذا العقد يع  أالبيع، وبذلك يكون قد نشــــــــــــ 
ــابقة له، فهذا العقد قائم بذاته ويرجع اىل عقد مســـمى يف ــورة عقد العقود السـ  اغلب األحيان فقد يكون يف صـ

الــذي ترتتــب ااثره على عــاتق طرفيــه وإل يتــاثر بعقــد احلــامــل   بيع اوعقــد اداء خــدمــة وابلتــايل ان هــذا العقــد هو
كـان العقـد بيعـا يقـدم التـاجر بضـــــــــــــــاعتـه للحـامـل وميكنـه من    اداء الثمن، فـاذا  ةاوعقـد التـاجر االمن خالل كيفيـ 

ــتالمهـا ومتلكهـا،امـايف   حـاـلة مـا اذا كـان العقـد عقـد أداء اخلـدمـات ميكن للـتاجر حـامـل البطـاـقة من االنتفـاع اســــــــــــ
ــتحق الـتاجر ابملقـاـبل الثمن او االجر اـلذي يقـدمـه للحـامـل من خالل بطـاقـته   املتفق علـيه،وبـناء على ذـلك يســــــــــــ

بطـاـقة والـتاجر عقـد اليت قـبل الـتاجر التعـامـل  ـا، اال ان البعض ال يؤـيد القول ابن العقـد الـناشــــــــــــــت بني حـامـل ال
ــتقـل عن بقـية العقود، وذـلك الن كـل من العمـيل والـتاجر ـقد قبال التعـامـل ابلبطـاـقة مبحض ارادمتهـا ولو مل  مســــــــــــ

التعامل بينهما، وعليه فان العالقات الناشـــــــئة بني اطراف عقد البطاقة متشـــــــابكة مع  أيوافقا على ذلك ملا نشـــــــ 
لتعامل هو بطاقة الدفع، اما الذين ال يؤيدون اســــــتقاللية العقد بعضــــــها البعض وتؤثر كل منها ابألخرى ألمور ا

اـلذي يربط احلـاـمل ابلـتاجرـقد ذهبوا اىل تكييف العـقد بينهمـا اىل عـدة تكيـفات، ـفالبعض ـقال اـنه حواـلة،والبعض 
صــــــــــــــلحة الغري....ام اذن فما هي طبيعة العالقة   اآلخر قال انه وكالة والبعض االخر ذهب اىل انه اشــــــــــــــرتاط مل

وماهي االاثر املرتتبة على نشـــــــــوء  القانونية بني حامل البطاقة والتاجرل وماهو التكييف الشـــــــــرعي هلذه العالقةل
 .ها من خالل البحثنفكل هذه التساتالت سنحاول اإلجابة ع هذه العالقةل

 عقد الحوالة أساس العالقة بين حامل البطاقة والتاجر: المطلب األول

اىل تكييف العالقـة التعـاقـديـة اليت تربط حـامـل البطـاقـة ابلتـاجر على اهنـا عقـد حوالـة اجتـه جـانـب من الفقـه  
ـصــدر البطاقة هو الوحيد املســـؤول امام التاجر عن تســـديد املبالغ اليت تكون مســـتحقة يف   دين على اعتبار ان م

ما يتميزبه العقد املربم  وان اهم  ذمة حامل البطاقة وفقا للعقد املربم بينه وبني التاجر، يف حدود شــــــــــــروط معينة،
صــــــــــــدر البطاقة )احملال عليه( فتنشــــــــــــ  عالقة   أبني حامل البطاقة والتاجر هوان حامل البطاقة حييل التاجر على م

 
 .43،ص2،ط2005، مؤسسة الرسالة بريوت،بطاقات االئتمان حقيقتها البنكية واحكامها التجارية،د.بكر عبد هللا أبو زيد -7
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 28:  العدد

 
مديونية جديدة بني كل من املصدر والتاجر يكون فيها املصدر مدين للتاجر بثمن املشرتايت اليت حصل عليها  

 .(8)حامل البطاقة 
ــال الفاتورة  وعليه أداء هذا ا ــبقا اإلحالة عليه من قبل حامل البطاقة، ويقوم التاجر ابرســــ لدين النه قبل مســــ

اليـه بعـد قبولـه هلـذه احلوالـة، ويف حقيقـة االمر ان هـذا الراي الفقهي تعرس النتقـادات كون هـذه العالقـة قـائمـة  
ــاس حوالة الدين، فمن حيث  على ــبح احملال  حوالة الدين تؤدي اىل ابراء ذمة احملي نه أأســـــــ ـصــــــ ل جتاه احملال له وي

ذمتـه جتـاه التـاجر)احملـال(   أال ترب   عليـه هو املـدين اجلـديـد لكن مـانراه يف ظـل بطـاقـات الـدفع ان احلـامـل )احمليـل(
مبجرد توقيعه على فاتورة الشـــراء الن هذا التوقيع ال يعد ســـوى اقرارا ابلدين من قبل حامل البطاقة، الذي يبقى 

ـصــــدر البطاقة )احملال عليه مشـــــغول الذمة جتاه ال املدين اجلديد(،إضـــــافة اىل –تاجر حىت يتم الوفاء الفعلي من م
ماسـبق ذكره انه يف حوالة الدين حيق للمحال عليه ان يتمسـك جتاه احملال له بكافة الدفوع املتعلقة ابلدين واليت 

ال ـله وهـذا غري معمول ـبه يف اليت للمحـيل قـبل احملـ   ةكـافـ   كـاـنت ـله يف مواجهـة احملـيل وـله ان يتمســــــــــــــك ابـلدفوع
 .نظام البطاقات حيث ان مصدر البطاقة يقوم ابلوفاء دون ان ميلك الدفوع اليت للحامل يف مواجهة التاجر

 عقد الوكالة أساس العالقة بين حامل البطاقة والتاجر : المطلب الثاني

ــاس عقــد  امــا البعض االخر من الفقــه يرى ان العالقــة بني حــامــل البطــاقــة والتــاجر ت كون قــائمــة على أســـــــــــــ
ـصــــدرها ويويف دينه الذي ترتب  الوكالة،حيث يرون ان حامل البطاقة جيعل التاجر وكيال عنه يقرتس اب ه من م

اال   (9)له لنفسـه وحتـصيل نسـبة على الديون املرتتبة لـصاحب احلسـاب على بطاقته وهومبثابة عمولة وليس فائدة،
ان الباحث يرى ان هذا القول والتكييف يعرتيه الغموس فالميكننا التســـــليم بكون العالقة اليت تربط بني احلامل  

 ية:توالتاجر اهنا عقد وكالة وذلك لألسباب اال
ـصــــرف او عمل قانوين معلوم، ـصــــا اخر مقام نفســـــه يف ت  (10)أوال:يف عقد الوكالة يقيم املوكل مبقتضـــــاه شـــــخ

 .يف حني ان حامل البطاقة مل يقم إببرام أي عقد من هذا النوع مع التاجر من قبل وكيفل  للعقدفمىت مت هذا ا
ـصـــــــدر التزام  ـصـــــــدر التزام حامل البطاقة كما ان م ـصـــــــدر البطاقة واحلامل هو م اثنيا: يعد العقد املربم بني م

 .آخرالتاجر هو عقده املربم مع املصدر أيضا،وليس مصدر التزامهما انجتا من أي عقد 
ــابه اما فيما يتعلق ابلتاجر فانه يتعامل اب ه   ــيل وحلســـ ــم األصـــ اثلثا:يف نطاق عقدالوكالة يتعامل الوكيل ابســـ

 .وحلسابه وليس ابسم حامل البطاقة
رابعا:يف عقد الوكالة حيق للوكيل ان يتمســــــــــــك يف مواجهة الغري الذي تعاقد معه بكل ما للموكل من دفوع  

اال ان هذا االمر ال ينطبق على العالقة بني حامل البطاقة والتاجر، اذ ال يســـــــــتطيع ألنه ميثله ويعمل حلســـــــــابه، 
 .يتمسك مبواجهة مصدر البطاقة ابلدفوع اليت ميلكها احلامل نا أالتاجر 

خامســـــــــا: املال الذي قبضـــــــــه الوكيل حســـــــــاب موكله يعد يف حكم الوديعة، فاذا هلك يف يده دون تعد او 
ا احلكم غري وارد يف العالقة بني حامل البطاقة والتاجر حيث ان ما يقبضـه التاجر تقصـري فال ضـمان عليه، وهذ

 
 .249ص، ،القاهرة املركزالعريب2018،1ط ،العالقة التعاقدية الناشئة عن بطاقة الدفع االلكرتوين،محود حممد غازي احلماده -8
جامعة االمارات ،مؤمتر االعمال املصرفية االلكرتونية بني الشريعة والقانون،الوجهة القانونية لبطاقات االئتمان،د، ثناء امحد املغريب  -9

 . 961،ص2003،لعربيةا
 .من القانون املدين العراقي 927واملادة 1949لعام  84القانون املدين السوري رقم من  665انظر املادة  -10



  

 الطبيعة القانونية للعالقة بني حامل بطاقة الدفع االلكرتوين والتاجر  

291 

ــاب ــدر البطاقة يكون حلســــ ـصـــ ــل عليها حامل    همن أموال من قبل م ـصـــ ــلع واخلدمات اليت ح والذي ميثل شن الســــ
صـــــــــــــور هذا الراي هنالك من اجته اىل  البطاقة فهو من حق التاجر والدخل حلامل البطاقة فيه، وأخريا ونتيجة لق

 .تكييف اخر
 االشتراط لمصلحة الغير أساس العالقة بين حامل البطاقة والتاجر: المطلب الثالث

ـصــلحة   لقد ذهب البعض اىل تكييف العالقة بني حامل البطاقة والتاجر اهنا قائمة على أســـاس االشـــرتاط مل
( حيث نـصت:"جيوز 155املادة ) الغري،واالشـرتاط ملصـلحة الغري حسـب مانص عليه القانون املدين السـوري يف

ـصـــية   ـصـــلحة الغرياذا كان له يف تنفيذ هذه االلتزامات شــــخ للشــــخص ان يتعاقد اب ه على التزامات يشــــرتطها مل
مادية اومعنوية ويرتتب على هذا االشــرتاط ان يكســب الغري حقا مباشــرا قبل املتعهد بتنفيذ االشــرتاط "وهذا ما 

 .(11)1فقرة  152ي يف املادة أشار اليه القانون املدين العراق
ووفقا هلذا النص يكون حامل البطاقة )املشـرتط( والتاجر هو )املتعهد( واملصـدر للبطاقة هو )املنتفع( اال ان 

 الباحث أيضا اليرى صحة هذالتكييف وذلك:
حامل البطاقة يف الواقع العملي ال يظهر مبظهر املشـرتط بل العكس هو الـصحيح، مبع  ان اسـتخدامه  نه إ .1

للبطاقة وعدم سـداده لقيمة السـلع اليت حيصـل عليها فورا وحصـوله على ائتمان معني وحىت ولو كان قصـري 
 االجل فان ذلك يظهره مبركز املنتفع يف هذا االشرتاط

ـصــدر البطاقة )املنتفع( ابلدفوع اليت تنشـــ  نا أاســـتنادا هلذا الراي فانه جيوز للتاجر )املتعهد(  .2   أيتمســـك قبل م
ـصـــــل عليها احلامل   عن العقد وهذا غري وارد من الناحية العملية الن حقه بســــــداد قيمة املشــــــرتايت اليت ح

 د املربم بينه وبني التاجرال من عقد اخرميثل التزاما يف ذمة املصدر للبطاقة التزم به سلفا بناء على العق
حق الغري من العقد املربم بني املشــرتط واملتعهد، ووفقا للراي أعاله يكون  أيف االشــرتاط ملصــلحة الغري ينشــ  .3

ـصــــدر البطاقة وهو من الغري انشـــــت من العقد املربم بني حامل البطاقة )املشـــــرتط( والتاجر )املتعهد(  حق م
ـصــــدر انشـــــت من العقد املربم بينه وبني حامل البطاقة وكذلك يف العقد وهذا غري وارد اطالقا ا ذ ان حق امل
 املربم بينه وبني التاجر

يف االشـرتاط ملصـلحة الغري فانه حيق للمشرتط نقض املشارطة قبل ان يعلن املنتفع رغبته يف االستفادة منها  .4
قة الدفع الرجوع عن امرالدفع الذي صـــــــــــدر وهذا احلق غريسنوح حلامل البطاقة وال جيوز له طبقا لنظام بطا

 .(12)منه واملتمثل ابلتوقيع على فاتورة الشراء او التوقيع االلكرتوين ابلرقم السري 
 التعهد عن الغير أساس العالقة بين حامل البطاقة والتاجر : المطلب الرابع

تكييف العالقــة بني حــامــل البطــاقــة والتــاجر على أســـــــــــــــاس التعهــد عن الغري هو األقرب    نه أ  يرى البــاحــث
 "( من القانون املدين السوري انه:154للصواب حيث نصت املادة )

 
 . مدين عراقي 152يقابلها املادة  -11
 . 255،مصدر سابق،العالقة التعاقدية الناشئة عن بطاقة الدفع االلكرتوين ، محود حممد غازي احلماده -12
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 28:  العدد

 
اذا تعهـد شــــــــــــــخص ابن جيعـل الغري يلتزم ابمر فال يلزم الغري بتعهـده فـاذا رفض الغري ان يلتزم وجـب على  .1

وجيوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض ابنه هو بنفسه بتنفيذ االلتزام   يعوس من تعاقد معه  أنا املتعهد  
 الذي تعهد به

ـصـــــــد صــــــــراحة او  .2 اما اذا قبل الغري هذا التعهد فان قبوله ال ينتج اثرا اال من وقت صــــــــدوره مامل يتبني انه ق
دين العراقي يف ضــمنا ان يســتند اثر هذا القبول اىل الوقت الذي صــدر فيه التعهد" وكذلك نص القانون امل

 .(13) 151/1املادة 
يتضـــــح لنا من خالل هذه املادة انه اذا وعد شـــــخص ابن حيمل الغري على االلتزام دمرما فال يكون من اثر 
هذا التعهد الزام الغري اذ غاية االمر ان الواعد)املتعهد( يتعهد ابلوفاء ابلتزام بعمل شـيء هو احلصـول على إقرار 

ـصــــــادر   منه واســـــــتنادا اىل نص املادة اعاله ميكننا ان نقول ان حامل البطاقة مبنزلة الواعد)املتعهد(  الغري للوعد ال
ـصـــــــــدر للبطاقة بتســــــــــديد الثمن عنه أي الزامه وهو من الغري  الذي يتقدم اىل التاجر ابلبطاقة ويتعهد له بقيام امل

لتاجر بتسـديد الثمن وابلنظر اىل شـروط فاذا مل يتم التسـديد من قبله )املـصدر( كان هو املسـؤول )احلامل( امام ا
 : (14)ملا اوضحته وهذه الشروط هي ا  التعهد عن الغري جند تطابق

ــم الغري اـلذي تعهـد عـنه فيظـل اجنبـيا متـامـا عن هـذا التعهـد،وهومـا   نا أ -1 يتعـاـقد املتعهـد اب ـه هو الابســــــــــــ
ـصـــــــدر  ـصـــــــل فعال اذ ان حامل البطاقة يتعاقد مع التاجر اب ه وليس ابســــــــم م ( ويبقى 11البطاقة )حي

ـصـــدر( ال يســــأل عن أي نزاع ينشــــ  ـصـــدر اجنبيا متاما عن هذا العقد والدليل على ذلك انه )امل بني   أامل
التاجر وال دخل له فيه ابإلضــــــــــــافة اىل ان حامل البطاقة يقوم مع التاجر واضــــــــــــعا    حامل البطاقة وبني

ص به دون ان يقوم ابلتوقيع نيابة عن  توقيعه هو اذا كان التوقيع يدواي او يســـــــتخدم رقمه الســـــــري اخلا
ـصـــــدر للبطاقة وألنه يضــــــع ل عن تنفيذ التزام املتعهد وله احلق يف أختمه على الفاتورة كما انه اليســــــ   امل

ـصــــدر اجنيب عن   رفضـــــه ولوكان على أســـــاس التعســـــف ابســـــتعمال احلق وهذا دليل اخر على اعتبار امل
 .العقد املربم بني التاجر واحلامل

غرس من التعهـد الزام املتعهـد نفســـــــــــــــه ال الزام الغري اذا ان الغري ال يلتزم اال اذا اقر التعهـد يكون ال  نا أ -2
فاذا رفضــــــــه فال يكون ملن تعاقد مع املتعهد اال الرجوع على هذا األخري ابلتعويض لعدم تنفيذه التزامه  

الــذي رفض الغري قبولــه   وجيوز لــه كي يتالىف احلكم عليــه ابلتعويض ان يقوم هو ابلوفــاء عينــا اباللتزام
ــه فاذا قَ  ـصـــدر بل قد يقبل التســــديد للتاجر وقد يرفضــ انقضــــى التزام حامل    لَ بِ وحامل البطاقة اليلزم امل

 .(15)البطاقة وان رفض كان للتاجر احلق ابلرجوع على حامل البطاقة ومطالبته ابلتسديد شخصيا

 
من القانون املدين العراقي على"اذا وعد شخص ابن جيعل الغري يلتزم ابمر فانه اليلزم الغري بوعده ولكن يلزم   151املادة  نصت    -13

نفسه وجيب عليه ان يعوس من تعاقد معه اذا رفض الغري ان يلتزم وجيوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض ابن يقوم هو بنفسه بتنفيذ 
 . ا كان ذلك يف استطاعته من غري ان يضر ابلدائنااللتزام الذي وعد به اذ

القضاة  -14 فياس  د.  االئتمان،د  بطاقة  استخدام  عن  الناجتة  العلمي، االلتزامات  البحث  عمادة  عن  صادرة  دراسات  اجلامعة ،جملة 
 .405ص1999، 2،عدد26جملد ،األردنية
جامعة االمارات  ،العمال املصرفية االلكرتونية بني الشريعة والقانونمؤمتر ا،الوجهة القانونية لبطاقات االئتمان،د، ثناء امحد املغريب  -15
 . 961،ص2003،العربية
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ري على قبول التعهـد ومـا يالحا على التزام  يكون حمـل التزام املتعهـد هو القيـام بعمـل وهو الغ  نا أجيـب   -3
املتعهـد اـنه التزام بتحقيق نتيجـة و ليس التزاـما بـبذل عـناـية فال يكفي ان يـبذل عـناـية جهـده حلمـل الغري 
صــــــــــــــل فعال على قبوله هلذا التعهد وابلفعل جند ان حامل البطاقة قد  على قبول التعهد بل جيب ان حي

 .ولديه اليقني بقدرته على الزام املصدر بقبول التعهد الصادر منهابرم عقدا سلفا مع مصدر البطاقة 
صــــــــــــــل فعال حلـامـل البطـاـقة يف ظـل  كمـا اـنه يالحا اذا قـبل الغري التعهـد انقضــــــــــــــى التزام املتعهـد وهو مـا حي
  البطاقة فحينما يقوم مصدر البطاقة ابلتسديد للتاجر يعين ذلك قبوله للتعهد الصادر من حامل البطاقة وابلتايل

ــاء التزامه وبراءة ذمته من ذلك التعهد علما كما ذكران  ــدر له مطلق احلرية يف القبول او الرفض    نه أانقضــــــــ ـصـــــــ امل
(16). 

ــتنتج اىل   ــوء ـما تـقدم نســــــــــــ   العالـقة اليت تربط احلـاـمل ابلـتاجر حمـل خالف على تكييفهـا،  نه أوأخريا ويف ضــــــــــــ
هــذه العالقــة تثري أيــة    دعــ ينــا اهنــا اقرب اىل تكييفهــا على أســـــــــــــــاس التعهــد عن الغري ولكن البعض اليَ أوذكران ر 

األصــــلي املربم بني الطرفني كعقد البيع او أداء اخلدمة وان ما على التاجر هو   مشــــكلة وان ماحيكمها هو العقد
 .قبول البطاقة اليت يقدمها احلامل له

 االثار المترتبة على العالقة بين حامل البطاقة والتاجر: المبحث الثالث

لقد اوضــحنا فيما ســبق انه يف اغلب األحيان ترجع العالقة بني حامل البطاقة والتاجر اىل عقد مســمى قد 
االلتزامـات واحلقوق لكـل من احلـامـل والـتاجر اال ان  يكون عقـد بيع او أداء خـدمـة وهـذا العقـد هو اـلذي يرـتب  

ـصـــــدر  ـصـــــدر البطاقة متكنهما  ا  هناك م اخر لنشــــــوء هذه االلتزامات واحلقوق وهو العقد الذي يربط كل منهما مب
من التعامل املباشـــــــــر كل جتاه االخر على ان يكون أســـــــــاس هذا التعامل هو اســـــــــتخدام البطاقة يف الوفاء بثمن  

ــلعة او أداء خدم ـصــدر سـ ـصــل عليها احلامل من التاجروفقا لألحكام الواردة يف كل من عقد احلامل )بني م ة ح
ـصـــدر البطاقة والتاجر(،وعليه ســــوف نوضــــح يف هذه املبحث التزامات كل  البطاقة واحلامل(وعقد التاجر)بني م

 -من حامل البطاقة والتزامات التاجر من خالل مطلبني وكما يلي:
 حامل البطاقةاملطلب األول: التزامات  •
 املطلب الثاين: التزامات التاجر  •

 التزامات حامل البطاقة: المطلب األول

يلتزم حـــامـــل بطـــاقـــة الـــدفع االلكرتوين ابلعـــديـــد من االلتزامـــات تفرس عليـــه نتيجـــة ارتبـــاطـــه بنظـــام الـــدفع 
بنظام الدفع  هماملتعاملني مجيعااللكرتوين حيث ال ختتلف هذه االلتزامات من حامل اىل اخر فهي تســري على 

 االلكرتوين،لذا ساوضح هذه االلتزامات تباعا وكما يلي:
 أوال: التوقيع على فاتورة الشراء:

ــراء، او تقدمي اخلدمة،وذلك ليتمكن التاجر  نه إ حامل بطاقة الدفع االلكرتوين يلتزم ابلتوقيع على فاتورة الشــــ
ـصـــــــدر البطاقة اال ا ـصـــــــيلها من م ن جمرد توقيع احلامل على الفاتورة ال يعين براءة ذمته جتاه التاجر فيما بعد بتح
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 28:  العدد

 
ــتالم الفعلي لألموال اذ   ـبل جمرد اعرتاف    وـفاء    دالتوقيع على الـفاتورة ال يعـ   نه أحـيث ان الوـفاء ال يتم اال ابالســــــــــــ

 .(17)واقرار ابلدين 
على احلامل بوصـفه دائنا له وان   ما يف حالة امتناع مـصدر البطاقة عن السـداد كان من حق التاجر الرجوعأ

 .بال سبب ما حصل عليه احلامل يعد اثراء  
 االلتزام بصالحية البطاقة اثنيا:

ـصــــــــــالحية وذلك دن تكون صـــــــــــاحلة   نه إ حامل البطاقة يلتزم ابن تكون بطاقته املقدمة للتاجر غري منتهية ال
لالســـــــــتخدام وحقيقية فاذا كانت غري صـــــــــاحلة كأن تكون قد انقضـــــــــت مهلتها مثال او كانت مزورة، فانه يعد 

 .اجر ابن البطاقة سليمةمرتكبا جلرمية، ويستوجب ومساءلته جزائيا نظرا لسلوكه طرقا احتيالية توهم الت
 اثلثا: االلتزام بعدم التجاوز للحد األعلى املسموح به:

عرس نفســــــــه يلتزم احلامل ابســــــــتخدام بطاقته ضــــــــمن احلد األعلى املســــــــموح به وعدم جتاوزه هذا احلد واإلّ 
ــائ ـصــــول على البضـــ ــاءلة املدنية العتباره مرتكبا للغش من اجل احل ــاءلة اجلنائية اىل جانب املســـ ــلع للمســـ ع والســـ

ـصـــــــب ـصـــــــدر ابلســــــــداد  واحتياال    ا  بتقدمي بطاقة القيمة هلا والبعض يعد هذه اجلرمية ن لكنها تنقضــــــــي إذا ما قام امل
 .(18)للتاجر 

 رابعا: االلتزام بعدم اصدار امر للرجوع ف الدفع:
صـــ  ـصــدر البطاقة يتضـــمن عدم الســـداد للتاجر بقيمة ما ح ل عليه ليس حلامل البطاقة ان يقوم ابصـــدار امرمل

ــلع وخدمات طاملا ان التاجر راعى   ــروط واالجراءات الالزمةمن ســــــ ــطة    الشــــــ ــداد بواســــــ كافة ال متام عملية الســــــ
 :البطاقة

 التزامات التاجر: المطلب الثاني

كذلك احلال ابلنســــبة للتاجر أيضــــا هنالك مجلة من االلتزامات ينبغي عليه التقيد  ا انطالقا من خضــــوعه 
ببطـاقـات الـدفع االلكرتوين اليت تكـاد تكون متشـــــــــــــــا ـة جلميع التجـار الـذين خيضــــــــــــــعون لنظـام الـدفع وتعـاملـه  

 ببطاقات الدفع االلكرتوين وسابني هذه االلتزامات من خالل ما يلي:
 :أوال: قبول البطاقة

 .احلامليلتزم التاجر بقبول البطاقة وامتام عملية البيع بواسطتها مع مراعاة حتقيق شخصية 
 اثنيا: االلتزام ابلبيع بسعر موحد:

ينبغي على التـاجر عـدم التمييز بني حـامـل البطـاقـة وغريه من العمالء الـذين يقومون ابلوفـاء نقـدا اومبوجـب  
التاجر لرفع شن السلعة او اخلدمة للمشرتي ابلبطاقة عن البيع النقدي  دف   أوسائل دفع أخرى اذ انه قد يلج

 .غ العمولة اليت يلتزم التاجر برفعها للبنك وهذا ال جيوز وليس من حقهحتميل احلامل مبل
 

جامعة االمارات  ،مؤمتر االعمال املصرفية االلكرتونية بني الشريعة والقانون،الوجهة القانونية لبطاقات االئتمان،ثناء امحد املغريب  .د  -17
 . 961،ص2003،العربية

 .11ص ، 2004، 15 ندوة مؤمتر مسقط، بطاقات االئتمان، د.وهبة مصطفى الزحيلي،  -18
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 اثلثا: االلتزام بتسليم البضاعة:
يقوم بتســـــــــــليم الســـــــــــلع واملشـــــــــــرتايت اليت اشـــــــــــرتاها حامل البطاقة ويف حال امتناع  نا أيتوجب على التاجر 

ــلمها واملطالبة   ــاعة معيبة فان من حق حامل البطاقة عدم تســـــ ــليم بضـــــ ــاعة اوقيامه بتســـــ ــليم البضـــــ التاجرعن تســـــ
 .ابملطالبة ابلتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ابسرتداد الثمن مع االحتفاظ حقه

 االلتزام بعدم رد الثمن نقدا:رابعا: 
يف حالة ما لو ردت البضـــاعة من قبل حامل البطاقة )املشـــرتي( واســـرتداد الثمن فال يقوم التاجر ابلرد نقدا 
ـصــــدر البطاقة الذي يتوىل قيد الثمن يف حســـــاب   ـصــــيغة املتفق عليها مع م وامنا يقوم ابعداد ســـــند الدين وفقا لل

 .(19)حامل البطاقة لديه 
 االلتزام ابلتحقق من توقيع احلامل:خامسا: 

ـصـــية حاملها ومضــــاهاة توقيعه على الفاتورة بتوقيعه  ينبغي على التاجر ان يتحقق من ســــالمة البطاقة وشــــخ
املوجود على البطـاقـة وال جيوز لـه اإلمهـال يف ذلـك، حيـث يتوجـب على التـاجر ان يبـذل العنـايـة اليت تتوافق مع 

 (20)األعراف التجارية.
ــة الطبيعة القانونية هلا  وأخريا  ــيل ودراســ ـصـ ــئة عن بطاقات الدفع االلكرتوين ابلتف وبعد عرس العالقات الناشــ

فانين ارى من خالل الطبيعة اخلاصـــــة لتلك العالقات ال تندرج حتت أي نظام من األنظمة املوجودة يف كل من  
ا عن غريها، فتارة جندها مركبة من عدة القانونني التجاري واملدين فهي ذو طبيعة متميزة وخاصـة تنفرد  ا ومتيزه

خذ احكاما من هذا العقد واحكاما أخرى من ذلك العقد فهي ذوطبيعة خاصـــة تســـتمد قواعدها من  أعقود فت
لكنهــا ال تتفق معهــا بكــل احكــامهــا وان   ومن عقــد الوكــالــة اواحلوالــة اوالقرس اترة أخرى،  عقــد الكفــالــة اترة،

خاصـة تندرج ضـمن قواعد  ا  أرى ضـرورة ختصـيص قواعد قانونية واحكام اخذت منها جزءا من احكامها لذلك
ــم اخلالفات الناجتة   ــئة عن بطاقات الدفع االلكرتوين وذلك حلســــــــ قانون التجارة تنظم العالقات التعاقدية الناشــــــــ
  والقـائمـة بني الفقهـاء والـباحثني يف حتـدـيد طبيعـة هـذه العالـقات،حـيث تكون هـذه القواعـد واالحكـام اخلـاصــــــــــــــة
املندرجة يف القانون التجاري أســــاس وارضــــية تســــتند اليها تلك العالقات مبا ال يتعارس مع األصــــول واألعراف 

ويكون الرجوع ســــــــــــــهال وغري معقـد اىل هـذه القواعـد واالحكـام ملعرفـة كـل    ،الواحـدة لبطـاقـات اـلدفع االلكرتوين
يكون التعامل يف اطارها واضـحا ليس فيه أي  طرف من اطراف نظام بطاقات الدفع االلكرتوين ملا له وملا عليه ف

 .من الغموس او اللبس

 
 .119، ص2003رسالة ماجستري اجلامعة األردنية،،االستخدام غري املشروع لبطاقات االئتمان ،أ.كميت طالب البغدادي -19
 .147ص ، 1990املنصورة،،ا.فايز نعيم رضوان بطاقات الوفاء، مكتبة اجلالء -20
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ــرعي للعالـقة بين ـحاـمل بـطاـقة اـلدفع االلكتروني  :  المبـحث الرابع التكييف الشـ

 والتاجر

اختلفت اآلراء وتباينت بشــــأن التكييف الشــــرعي للعالقة بني حامل البطاقة والتاجر فهناك من أقامها على 
جعلها على أســــاس عقد الوكالة،والبعض االخر أقامها على أســــاس عقد الشــــراء   نومنهم مأســــاس عقد احلوالة  

 ية:تمع قبول الكفالة، واألخر على أساس عقد البيع، وساوضح هذه اآلراء مجيعاوذلك من خالل املطالب اال
 الحوالةعقد تكييف العالقة على أساس : المطلب األول

 -ية:تالتصورات اال سيتم التطرق اىل هذا التكييف من خالل
صــــــــــــــدر البطـاقـة )احملـال علـيه( ابـلدين  أنا    -أوال: يقوم حـامـل البطـاقـة )احملـيل( إبحـاـلة الـتاجر )احملـال( على م

 .(21)الناتج عن مشرتايته ابستخدام البطاقة من التاجر
يقوم التاجر )احمليل( إبحالة املصـدر للبطاقة )احملال( مبا يدفعه له هذا األخري على حامل البطاقة    ان   -اثنيا:

 .(22))احملال عليه( 
ــلعـة او خـدـمة تتعلق قيمتهـا ـبذمـته فيكون الـتاجر دائـنا ـله ـبذـلك املبلغ  فحـامـل البطـاـقة عـندمـا يشــــــــــــــرتي ســــــــــــ

صـــــــــــــــدر البطـاقـة( وميثـل   توقيعـه على الفـاتورة هـذه اإلحـالـة ويقبـل التـاجر تلـك فيحيـل التـاجر على ملت وهو )م
ـصـــــدر مباشــــــرة حيث يقوم بدفع املبلغ له والتســــــديد عن حامل البطاقة ويف هذه  اإلحالة ويرســــــل الفاتورة اىل امل

 -العملية تتوفر كل عناصر اإلحالة اليت هي:
متحقق بقبوله للبطاقة كما    الرضـــا بني االطراف الثالثة الدائن واملدين واحملال عليه وان رضـــا الدائن -1

يتحقق رضــــــا املدين من خالل دفع البطاقة وابرازها إضــــــافة اىل حتقيق رضــــــا احملال عليه من خالل 
 .توقيع مصدر البطاقة على البطاقة والتسديد

 .قيمة احلوالة معلومة والدين فيها مبني ال جهالة فيه تفضي للمنازعة -2
ــتـندوا يف مـا ذهبو  صـــــــــــــــار هـذا الراي اســــــــــــ ا ـله اىل ان احلواـلة من نوع )احلواـلة على مـدين( وهي جـائزة  وان ان

شرعا،فلو كانت حوالة على شخص ليس مدينا وال وديعا ألصبحت احلوالة على مقرس،وابلتايل أصبحت غري 
جائزة النه قرس مقابل اشــرتاك يصــبح فيه شــبهة الرضــا واســتدلوا على صــحة احلوالة على ملت قول النيب ص يف 

 .(23))اذا اتبع احدكم على ملت فليتبع( احلديث الشريف
 .وتفسرياحلديث ان الدائن اذا احيل من قبل مدينه اىل اخر ليبذل له حقه فان عليه ان يقبل  ذه احلوالة

ـصـــــدر للبطاقة اليعلم القدر  وقال أصــــــحاب هذا الراي ان العقد هنا ال ضــــــرر فيه كما يتوهم البعض الن امل
ة لكن مفهوم الغرر هو ما كان مشــــــتمال على خطر لعدم الوثوق مبا اقدم عليه الذي يشــــــرتي به احلامل للببطاق

اال ان البطاقة عادة يكون هلا سـقف معني ال يتعداه املشـرتي حامل البطاقة اال بعد احلـصول على التصـديق من  
ـصـــواب اال انه تعرس اىل بعض  ـصـــدر للبطاقة ابمتام عملية الشــــراء،وابلرغم من قرب هذا الراي لل النقد متثلت امل

 
 .490، ص2002دار األمني  ،بطاقات ائتمان واسس القانونية للعالقات الناشئة عنها د.حممد توفيق سعودي، -21
 . 181،1997اجلامعة األردنية ، بطاقات االئتمان تطبيقاهتا املصرفية،رسالة ماجستري، د.منصور علي حممد القضاة -22
 .261مصدر سابق ص،التعاقدية الناشئة عن بطاقة الدفع االلكرتوينالعالقة ،محود حممد غازي احلماده -23
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بكون احلوالة تفرتس وجود دين مسبق بذمة احملال عليه وذكر البعض ان احد اطراف احلوالة مل يدخل يف العقد  
ـصــــدر ـصــــيالته وزمانه وغافل عن انشـــــاء احلوالة من  ل أي م لبطاقة فال يتوافر رضـــــاه فقد ال يعلم بعقد احلوالة وتف

نفيـة وبعض الشـــــــــــــــافعيـة انـه جتوز احلوالـة على من الدين عليـه قبـل حـامـل البطـاقـة، اال انـه ميكن القول وفقـا للح
ــا احملال عليه بذلك وان مل يكن الدين موجودا يف ذمة احملال عليه بشــــرط ان يكون الدين احملال   للمحيل اذا رضــ

به الزما غري قابل لالســــــــــــــقاط وان يكون معلوما وعليه فانه ميكن تطبيق عقد احلوالة على عالقة حامل البطاقة  
ـصـــــدر ابحالته عليه الدائه  اب ـصـــــدر،النه اصــــــبح دينا الزما معلوما رضــــــي امل لتاجر وان مل يكن له رصــــــيد لدى امل

 .(24)مبجرد اقدامه على االتفاقيات مع كل من حامل البطاقة والتاجر 
 تكييف العالقة على عقد الوكالة: المطلب الثاني

صــــــــــــــور العالـقة بني حـامـل البطـاـقة والـتاجر على اهنـا عقـد وكـاـلة،فحـامـل   ذهـب البعض للقول اىل ان ميكن ت
ـصــم   ــه دينه ولكن اخل ـصــدرها ويســـدد لنفسـ بطاقة الدفع االلكرتوين جيعل التاجر وكيال عنه، فيقرتس اب ه من م

 (25)الذي حيصل عليه التاجر يف هذه احلالة يكون زايدة على القرس 
د هذا الراي عند حديثنا عن التكييف القانوين لعالقة حامل البطاقة ابلتاجر وذلك لصـعوبة التسـليم  ونسـتبع

ـصــــــبح يقبض القرس ال ابالســـــــتقراس( مبع  ان التوكيل ايالقراس  به إضـــــــافة ملا ذكره الفقهاء من ان )التوكيل ي
مه خمرج الرســــــالة يقع القرس جائز ابالســــــتقراس والرســــــالة ابالســــــتقراس جيوز،ولو اخرج وكيل االســــــتقراس كال

لألمر، ولو خمرج الوكالة اضــــافه اىل نفســــه يقع للوكيل ولو منعه عن امره والفرق انه اذا أضــــاف العقد اىل املوكل 
ابن قال: ان فالان يطلب منك ان تقرضــــه كذا صــــار رســــوال، والرســــول ســــفري ومعرب،خبالف ما اذا أضــــاف اىل 

امنا  اقرضـين لفالن كذا فانه يقع لنفسـه يكون قوله لفالن مبع  ألجله،وقالو نفسـه ابن قال اقرضـين كذا، او قال ا
يصــح التوكيل ابالســتقراس، ومع  ذلك ان التوكيل صــلة و تربع فيقع للمســتقرس اذ ال تصــح النيابة يف ذلك، 

كانه يقول  فهذا القرس يقع للتاجر، فتصــبح العالقة بني التاجر ومصــدر البطاقة ألنه أضــاف العقد اىل نفســه، و 
ـصــدر الرجوع على العميل ألنه مل يقبض مبلغ  اقرضـــين ال فالن كذا أي ألجله كي اســـدد ديين وعليه ال حيق للم

ــوال بل وكيال   ــتقرس هو، والتاجر هنا ليس رســـ ــه وهو ما خيالف الواقع القرس ومل يســـ ــاف العقد اىل نفســـ ، وأضـــ
ـصــــــدر يرجع على العميل حامل البطاقة ويطالبه بســـــــداد   ــافة اىل ان  الن امل ما دفع عنه والتزم به  و التاجر إضـــــ

التاجر عادة يطالب مبسـتحقاته لنفسـه وليس نيابة عن احد، واذا كان البد من وكيل فهذا يـصدق على مصـدر 
ــدار البطـاـقة وليس بني   ــل بني حـامـل البطـاـقة وبيـنه مبوجـب طـلب اصــــــــــــ صــــــــــــ البطـاـقة وليس الـتاجر الن التعـاـقد ح

 .من هنا يتبني لنا قصور هذا الراي وصعوبة االخذ بهاحلامل للبطاقة والتاجر، و 
 تكييف العالقة على أساس عقد البيع: المطلب الثالث

ــتئجار منفعة من املنافع، فامنا يكون  ــراء ســـــــلعة او اســـــ يكون ذلك حينما يريد حامل البطاقة من التاجر شـــــ
ــتالم بطاقته وتســــجيل البيا ــداد عن طريق البطاقة، فيعمد التاجراىل اســ ـصـــية املتعلقة  ا كافة، مث الســ انت الشــــخ

يوقع حامل البطاقة على قسيمة البيع اليت تكتب عليها اتريخ يوم الشراء او االستئجار ونوع السلعة او اخلدمة، 
 

 . 187ص ،مصدر سابق،منصور علي حممد القضاة،بطاقات االئتمان وتطبيقاهتا املصرفية -24
 . 11،ص2002،2د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،البطاقات البنكية االقراضية والسحب املباشر من الرصيد،دار القلم دمشق، ط  -25
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واملبلغ املســــــــــتحق وبياانت العميل ومن مث أيخذ العميل نســــــــــخة منها وتبقى نســــــــــخة مع التاجر ليتقدم  ا اىل 

املبلغ املدون خمصــوما منه نســبة معينة حمددة حســب االتفاق ما بني املصــدر وبني  مصــدر البطاقة،ليحصــل على 
ـصــــدر ابرســـــال كشـــــوف للحســـــاابت اىل حامل   التاجر، وحســـــب طبيعة العمل الذي يقوم به التاجر مث يقوم امل

ـصــــــل عليها نتيجة اســـــــتخدامه البطاقة، وتطالبه بســـــــداد قيمتها    (26)البطاقة تتضـــــــمن الســـــــلع واخلدمات اليت ح
ــتنـادا هلـذا الراي فـان حـامـل البطـاقـة مبجرد ان يقوم إببراز البطـاقـة اىل التـاجر وتوقيعـه على الفـاتورة تنتهي  واســــــــــــ
ـصـــــــدر  ـصـــــــاحله، اذ ان العالقة تكون بني التاجر وم عالقته مع التاجر، وال يعد مدينا له وليس يف ذمته شــــــــيء ل

ــدر، صــــــــــــ  الواقع خمـالف للحقيقـة الن حـامـل البطـاـقة، هو وهـذا يف  البطـاـقة، وسـا يؤـيد ذـلك ان البطـاـقة سلوكـة للم
ـصـــدر البطاقة عن كافة املبالغ اليت يقوم بتســــديدها للتاجر إزاء اســــتخدام حامل البطاقة لبطاقته   املســــؤول امام م
يف شـــــــــراء الســـــــــلع واخلدمات، وهو الذي يقوم ابلتوقيع على عقد البيع هذا من خالل توقيعه على مســـــــــتندات 

انه هو املشـرتي احلقيقي و املسـؤول أوال وأخريا امام مصـدر البطاقة، وان عدم رجوع التاجر  البيع، سا يدل على
عليـه اليعين عزوف التـاجر وتنـازلـه عن حقـه يف مطـالبـة حـامـل البطـاقـة، وامنـا كـان ذلـك برضـــــــــــــــا التـاجر وارادتـه، 

كما ورد )األصـــــل يف العقود   واملعروف ان ما تراضـــــي عليه املتعاقدان مامل خيالف شـــــرعا فهو معترب وجائز شـــــرعا
ـصـــــــار مطالبته على  رضــــــــا املتعاقدين وموافقة الشــــــــرع(،ويعد شــــــــرط عدم رجوع التاجر على حامل البطاقة واخت
ـصــــــــدر للبطاقة ويالحا عليه من الناحية العملية انه  ـصــــــــدر البطاقة فقط،هو ما التزم به التاجر يف عقد مع امل م

ـصـــــر الســــــرعة،إضــــــافة اىل ان البطاقة  ايســــــر ويوفر الوقت واجلهد على املتعاملني   ـصـــــوصــــــا و ن يف ع ابلبطاقة خ
ــتخدام يف بلد احلامل او خارج  ــفر وقد يكون االســـ ــتخدمها عمالء كثريين ومن خمتلف البلدان،ودائمي الســـ يســـ
بلده ويصــعب حينها على التاجر ان يالحق ويتابع كل واحد على حدة فيختار ان تقتصــر بطاقته على مصــدر 

 .(27)البطاقة فقط
ويف األخري نرى ان العالقة اليت تربط التاجر حامل البطاقة هي يف اغلب األحوال ترجع اىل العقد املســـــــمى  
بينهم سواء كان يف عقد البيع او يف عقد أداء اخلدمة، اال ان هذا ال مينع من ان تكون هذه العالقة قد اخذت  

ذه العالقة نظرا الن االاثر املرتتبة على العالقة  أيضا بعض االحكام من عقد احلوالة فهو أيضا تكييف منطقي هل
من العقد املربم بينهما وامنا أيضــــــا مســــــتمدة من العقدين الســــــابقني هلذه   بني احلامل والتاجر ليســــــت مســــــتمدة

صـــــــــــــــدر  العالقـة اللـذين مهـدا الطريق لقيـام هـذه العالقـة وهـذان العقـدان مهـا عقـد كـل من احلـامـل والتـاجر مع م
 .امل وعقد التاجر(البطاقة )عقد احل
 الخاتمة

بعد ان انتهيت وبتسـهيل من هللا تعاىل من دراسـة موضـوع طبيعة العالقة بني حامل بطاقة الدفع االلكرتوين 
 والتاجر ميكن ان اخلص ما توصلت اليه من نتائج وتوصيات ميكن امجاهلا مبا أييت:

 
 .545، ص1981د.علي مجال الدين عوس،عمليات البينوك من الوجهة اقانونية،دار النهضة العربية،القاهرة، -26
 .12البطاقات البنكية االقراضية والسحب املباشر من الرصيد، مصدر سابق،ص عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، -27
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 أوال: النتائج

الوســــــــــــــــائــل املتطورة يف الــدفع النقــدي فمن خالهلــا يتمكن حــاملهــا من  تعــد بطــاقــة الــدفع االلكرتوين من   -1
ــديد او  ــلع واخلدمات من التاجر بدون ان يدفع النقود فبمجرد تقدميها للتاجر للتســـــــ ـصــــــــول على الســـــــ احل

 .يستطيع من خالهلا سحب مبالغ نقدية من اجهوة الصراف االيل
صــــــــــــــدر واحلامل  هناك عالقة قانونية ثالثية األطراف تنشــــــــــــــأ من خالل اســــــــــــــتخ -2 دام هذه البطاقات بني امل

ـصــــــــل على الســـــــــلع  ـصــــــــدرها ويقوم مبنحها للحامل الذي من خالهلا حي ـصــــــــدر البطاقة هومن ي والتاجر،فم
ـصـــــــــدر البطاقة ابلوفاء له بقيمة هذه الســــــــــلع  واخلدمات،اما التاجر فهو من يتعامل ابلبطاقة مقابل التزام م

 .مولة مصدر البطاقةاليت متت من خالل استخدام البطاقة مقابل ع
نالحا اختالف الفقــه القــانوين حول طبيعــة العالقـة بني كـل من التــاجر وحـامـل البطــاقـة وتكييفهــا حيــث   -3

صــــــــــــدر البطاقة ابلعقد الذي يكون  نالحا خلو القانون املدين من تنظيم هلذه العالقة سا أدى اىل حتكم م
 .م الطرق القوياقرب اىل عقد اإلذعان اليت خيضع فيها الطرف الضعيف لتحك

ــتمد قواعدها من   -4 ــة فتارة نراها تســـــ ان العقود اليت حتكم طبيعة العالقة بني التاجر واحلامل ذو طبيعة خاصـــــ
احكـــام الكفـــالـــة ومن عقـــد احلوالـــة والقرس اال اهنـــا التتفق معهـــا يف كـــل احكـــامهـــا فتـــاخـــذ منهـــا بعض  

 .احكامها
ـــئة عن بطـاـقة اـلدفع االلكتور  -5 ين ترتـتب على عـاتق كـل من أطرافهـا ويف املـقاـبل  نالحا وجود التزاـمات انشــــــــــــ

 .متنح حقوق الطرافها
التعهـد عن الغري هو األقرب من غريه يف تكييف العالقـة اليت تربط حـامـل البطـاقـة ابلتـاجر الن احلـامـل    نه إ -6

 .من عنهللبطاقة مبنزلة الواعد الذي يتقدم اىل التاجر ابلبطاقة ويتعهد له بقيام املصدر للبطاقة بتسديد الث
من الناحية الشـــــــــرعية نالحا ان العالقة اليت تربط حامل البطاقة ابلتاجرتعتمد على العقد املســـــــــمى بينهم   -7

 .سواء كان عقد بيع او عقد أداء خدمة او بعضا من احكام عقد احلوالة
 ثانيا: التوصيات

 -بعد االنتهاء من توضيح نتائج البحث نوصي مبا يلي:
خاصــــة وقواعد قانونية تنضــــوي حتت احكام قانون التجارة تنظم العالقات الناشــــئة  البد من وجود احكام   -1

عن بطـاقـة الـدفع االلكرتوين بني احلـامـل والتـاجر لتجنـب اخلالفـات الفقهيـة ومبـا اليتعـارس مع طبيعـة تلـك 
 .البطاقات

ــدار بطاقة ا -2 ــة تتمكن من خالهلا من اصـــــــ ــارف اإلســـــــــالمية منظومات خاصـــــــ ـصــــــ لدفع البد من ان توفر امل
 .االلكرتوين حىت ال تبقى حكرا على بعض املصارف دون غريها

ـصــــــــــورة عامة من متابعة التطورات التكنلوجية اخلاصـــــــــــة إبصـــــــــــدار بطاقات الدفع  -3 ـصــــــــــارف ب ينبغي على امل
لذلك متشــــــــــــيا مع التطور الســــــــــــريع يف املنتوج    هاوتوفري املســــــــــــتلزمات الالزمة كل  هاااللكرتوين واســــــــــــتخدام

 .االلكرتوين
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 حياته وشعره العّلامة محم د بهجة األثري 

The Scientist Mohammad Bahjet AL-Athary His life and 
poetry 

  Lect. Jaafer Ali Ashoor                                               (1) علّي عاشورم.د جعفر  
 Moufriji-Miqdam Ratib AL                                                              (2)مقدام راتب المفرجّي 

 الملخص
قد وجدانه  األثرّي(، و البحث يسّلط الضوء على شعر واحٍد من أعالم العراق أال وهو العاّلمة )حمّمد  جة  

،  شــــاعرا  جميدا  يف مادته الشــــعرية من غزارة تســــتحق الدراســــة من الناحيتني املوضــــوعية والفنية، وله ديوان مطبوع 
 هدفنا بذلك تعريف جيلنا اجلديد وبعض الطبقات املثقفة  ذا الطود العراقي الشامخ.

Abstract 
The research sheds light on one of the prominent Iraqi poets, Sheikh 

Mohamed Bahia Al-Athari (d. 1996). He is considered to be an excellent poet, 
and his poetry will be examined both thematically and artistically. Moreover he 
published a poetry collection. This research aims at introducing this prominent 
poet to the new generation as well as to the educated class. 

 المقدمة

الواضـــح لدى العامل أن ال أمة تُعرف مامل يكن هلا رجال ابرزون يف شـــىت امليادين، فاألمة برجاهلا والرجال مبا  
يقّدموه من علوم ومعارف يف ميادينهم، والعراق واحد من هذه األمم اليت ُعرفت برجاالهتا وعلمائها وشـــــــــعرائها  

ثهم واجب علمّي وأخالقّي يقع على عاتق اجليل اجلديد ومبدعيها على مّر التاريخ، لذا فاالحتفاء  م ونشر ترا

 
 كلية اآلداب.  /--جامعة أهل البيت -1
 سة.العتبة العباسية املقد -2
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ــيع هذا الرتاث أو يندثر أو يبقى و كجزء من رّد اجلميل ملا قّدمه هؤالء العلماء واألدابء واملفكر  نق ولكي ال يضـــ

دون أن يرى النور، وكمحاولة لنشـــــر تراث العاّلمة الشـــــعرّي، ســـــاقنا هذا العمل  من  حبيس الكتب واملكتبات، 
ّبع بعض العلماء الذين ُعرف عنهم اجلانب العلمّي دون الشـــعرّي، أو مل تدرس نتاجاهتم الشـــعرية، فوجدان إىل تت

أمامنا العاّلمة الشـيخ حمّمد  جة األثرّي، وهو على ما هو عليه من املكانة العليا بني األوسـاط الثقافية والعلمية  
ـيدا  وـله ديوان مطبوع على مـا ذكرتـاه كـتب الرتاجم، ـفآليـنا  العراقـية والعربـية، فعـندمـا حثـنا عـنه وجـدانه شــــــــــــــاعرا  جم

ـصــلنا على  على نفســـنا أن نبحث ونســـأل فيما إذا امتّدت يد البحث والدراســـة لديوانه أم الل وبعد الســـؤال ح
ــوء فيها على  ــلط الضــــ ــة  ُنســــ ــعره دراســــ ــة شــــ ــرعنا يف دراســــ ــمار، عندها شــــ نتيجة أن ال يوجد حث يف هذا املضــــ

اليت -ة هلذا الَعَلم العراقّي الكبري، وهدفنا بذلك تعريف جيلنا اجلديد وبعض الطبقات املثقفة الشــخـصـية الشــعري
ل علينا مشـــكورا   -تناســـت هذا الشـــاعر ومل متّد إىل شـــعره يد البحث  ذا الطود العراقي الشـــامخ، بعد أن تفضـــّ

 فضيلة السّيد )إبراهيم صال الشريفّي( إبعارتنا نسخة من ديوانه. 
ـصــــــــــفته شـــــــــــاعرا   أمهية البحث وجّدته  وأتيت هي تقدمي و ، فضـــــــــــال  عن الغاية املتوخاة كون العالمة مل يُدرس ب

مت إىل  شــــخص العاّلمة األثرّي إىل القارئ من جانبه الشــــعرّي ال العلمّي، لذا درســــنا شــــعره وفق منهجية ُقســــّ
أول يتكلم عن أهم املوضــــوعات الشــــعرية اليت متهيد تناولنا فيه ترمجة وافية حلياة العاّلمة األثرّي، ومن مثّ مبحث 

لشــعر العاّلمة، وختمت دهم ما توصــلنا أليه من   اخلصــائص املعنوية واللغويةطرقها الشــاعر، ومبحث اثٍن تناول  
نتائج ومقرتحات، واعتمدان على مجلة من املصادر واملراجع اليت تفيد البحث وأمهها كان ديوان الشاعر وكذلك 

 األدب والنقد اليت تفيد موضوعة البحث.كتب اللغة وكتب 
ه ال يرقى سـُّلم الكمال، فالكمال خمتّص به سـبحانه، لذا ال شـّك أّن كّل عمل مهما بُذل فيه من اجلهد فإنّ 

 .فهذه بضاعتنا مزجاة إليكم فأوفوان ،فإننا نلتمسكم العذر عن كل خطأ أو سهو أو نقص ورد يف هذا البحث
 العّلامة األثري ترجمة حياة : التمهيد

 اسمه ونسبه: 

 .(3)د  جة بن احلاج حممود أفندي بن عبد القادر بن أمحد(هو: )حممّ 
 مولده ونشأته: 
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عناية فائقة، فتعّلم القراءة واخلط يف بيت جتارة موروثة، وعين أبوه )حممود أفندي( بتنشــئته    -م(28/9/1902)

واحلســــــــــــــاب يف )الُكّتاب(، مث درس يف املدارس الر ية، وبعد أن أهنى القســــــــــــــم االبتدائي انتمى إىل املدرســــــــــــــة  
العسـكرية، مث املدرسـة السـلطانية، مث انتمى إىل ديوان حمكمة االسـتئناف للتخرج مبذاهب اإلنشـاء الرتكي بنسـخ 

 .(4)(اإلعالمات و وها

 
 .21/236اتريخ القزويين: جودت القزويين: -3
 .1/697، وينظر: موسوعة أعالم وعلماء العراق: محيد املطبعي: 21/39نفسه:   -4
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 عّلمه ودراسته: ت

متّتع العاّلمة األثرّي بسـالمة الفطرة وسـالمة البيئة اليت نشـأ فيها، إذ تتلمذ على يد َعَلَمني من أعالم األدب 
واللغة العربية والعلوم الشـــــرعية يف بغداد، فالزم الشـــــيخ العاّلمة علي عالء الدين اآللوســـــي وكان قاضـــــَي بغداد،  

ـصـــرف( للميدايّن، وقرأ عليه يف األدب مقامات أيب وقرأ عليه اجملموعة  ـصـــرفية، وكتاب )نزهة الطرف يف علم ال ال
ـصـــد العاّلمة الســــّيد حممود شــــكري اآللوســــي، وكان  الثناء اآللوســــي وغريها من كتب اللغة واألدب والفقه، مثه ق

عليه يف العربية البالغة والنحو  يومئٍذ عضـــــــو ا يف اجملمع العلمّي العريّب بدمشـــــــق، فالزمه مّدة أربع ســـــــنوات، فقرأ
والعروس والقوايف وعلم الوضــــــــع والفرائض واحلديث واألنســــــــاب واملنطق واملواريث واتريخ العرب قبل اإلســــــــالم 

 .(5)وآداب البحث واملناظرة
على ما سـبق فإن كل الذي تعّلمه على يد هؤالء العلماء أثّر يف شـخصـيته الفّذة وجبلها على الرصـانة    وبناء  

لفكريــة، فجعلــه من احملبني للغــة العربيــة واألدب والتــاريخ واخلطــابــة ومن املتتّبعني يف جمــال حتقيق الرتاث العريّب ا
 اإلسالمّي، فنشأ نشأة علمية رصينة جعلت منه لغواي  ابرعا  وخطيبا  مفوها  وحمّققا   ريرا  وشاعرا  جميدا .

 مجلة من اآلراء منها:فنراه يف اللغة العربية له إسهامات عديدة، وله 
 عين برسم الكتابة والذي درج املختّصون على تسميته بـ)اإلمالء(. •
 التوسع يف االشتقاق من األوزان الكثري اليت استعملها العرب. •
 دعا إىل اعتبار املزيد كاألصلي لالشتقاق عنه. •
 عين ابلنقد اللغوي وإبصالح أغالط الكّتاب. •
 عمال الفاسد.إّن ألفاظا  كثرية ظلمت يف االست •
 دراسة املصطلحات العلمية. •

 .(6)االشتغال دلفاظ احلضارة ووضع ما يقابلها من الفصيح 
أّما يف اخلطابة فعندما كان ولوعا  شـــــــغوفا  ابلعربية وعلوم الدين واحلديث وأنّه درس اخلطابة على يد الســـــــّيد 

قلت بذلك موهبته فحممود شـــــــــكري اآللوســـــــــّي،  جعلت منه خطيبا  ابرعا  يف هذا الفن، وبدأ اخلطابة عام و ـصــــــــُ
 . (7)م يف حمافل بغداد وحواضر األقطار ومؤمتراهتا1922

 بعلم اجلغرافيا عناية جيدة وذلك يرجع كونه درس يف املدارس العلمية يف بغداد اليت أضـــــــفت على فيما عين
شــخصــه الثقافة الواســعة العالية، ومن قراءته للمعلقات وذكر األماكن اليت فيها، دفعته غريزة حّب التعرف على 

 .(8)األشياء إىل البحث عن هذه املواضع
اع الطويل والبصمة الواضحة يف حتقيق كتب أستاذه اآللوسّي وكتاب )خريدة ويف جمال التحقيق فكان له الب

ــر لل ـصــ ــر وجريدة الع ـصــ ــبهاينّ الق ــل العاملية لألدب العريبّ عماد األصـــ ـصــ ـصــــل على جائزة امللك في كما   ( الذي ح
 سيأيت الحقا .

 
 .85- 4/82ينظر: موسوعة املفكرين واألدابء العراقيني: محيد املطبعي:  -5
 . 85-4/82ينظر: نفسه:   -6
 .4/87ينظر: نفسه:   -7
 .4/82ينظر: موسوعة املفكرين واألدابء العراقيني:  -8
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 إّما يف الشعر فسيأيت الكالم عنه.
 مناصبه العلمية والحكومية: 

ــّنم   ــهرة كبرية بني  تسـ ــيد فكري عاٍل وشـ العاّلمة عّدة مناصـــب علمية وحكوميةق وذلك ِلَما يتمّتع به من رصـ
هّمة ومنها:

ُ
 األوساط العلمية والفكرية جعلت منه أهال  ألنا يتبوأ هذه املناصب امل

لعاّلمة األثرّي عضـو ا مؤازرا  يف اجملمع العلمّي العريّب بدمشـق بدعوة من العاّلمة حممد كرد علي، وكان سـن ا •
 .يومئٍذ دون السّن القانونية املشروطة يف قانونه هلذه العضوية

 .م1947عضو جلنة التأليف والرتمجة والنشر يف وزارة املعارف العراقية حىت عام  •
 .م1947انئب اثٍن مث أول ألمني عام اجملمع العلمّي العراقّي منذ أتسيسه عام  •
 .م1947العربية مبصر حىت عام  عضو مراسل يف جممع فؤاد األول للغة •
 .م1962عضو استشاري يف اجمللس األعلى للجامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة منذ سنة  •
 م.1963-1958مدير األوقاف العامة  •
 .(9)م1977عضو مشارك يف أكادميية اململكة املغربية عام  •
 .عّددةكما شغل العاّلمة األثرّي يف مطلع حياته مناصب تدريسية وعلمية مت •

 منها:  تكرميات عّدةوُكّرم العاّلمة على ما بذله من جهود علمية 
 )العهد امللكّي(. وسام الرافدين من بلده العراق •
 .وسام العرش من ملك املغرب حمّمد اخلامس •
 األوىل.وسام االستحقاق السورّي من الدرجة  •
 .وسام املعارف من احلكومة اللبنانية •
 العاملية لألدب العريّب.جائزة امللك فيصل  •
 .جائزة الكوفة للخّط العريّب من وزارة الثقافة واإلعالم العراقية •
 (10).من احتاد املؤّرخني العرب وسام املؤرّخ العريّب مرتني •

 : آثاره العلمية
والعلم، وـتدّل ترك العاّلمـة حممـّد  جـة األثرّي مؤّلفـات وحوث شيـنة، ال زال صــــــــــــــداهـا يرتدد يف جمـامع اللغـة  

على عظيم موهبته وعلمه وضـــــالعته يف علوم األدب والعربية وغريها، وقد عين بتحقيق وشـــــرح مؤّلفات شـــــيخه 
 :العاّلمة حممود شكري اآللوسّي، ونشر طائفة صاحلة من كتبه ما بني حتقيق وأتليف ومنها

 (11).حممود شكري اآللوسّي وآراته اللغوية •
 .(12)األدب املعاصر يف العراق •

 
 .21/237ينظر: اتريخ القزويين:  -9

 .21/237اتريخ القزويين:  -10
 .2/10م(: عبد اجلبار عبدالرمحن: 1972-1856فهرس املطبوعات العراقية )  -11
 .21/237اتريخ القزويين:  -12
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 .، )حتقيق((13)بلوغ األرب يف أحوال العرب •
 ، )حتقيق(.(14)قسم شعراء العراق  -خريدة القصر وجريدة العصر •
 .(15)اجململ يف اتريخ األدب العريبّ  •
 .(16)هتذيب اتريخ مساجد بغداد وآاثرها •

 .والعريبّ وله أيضا  عشرات البحوث والدراسات واملقاالت يف جملة اجملمع العلمّي العراقّي 
 شعره: 

كان العاّلمة ذا شــــــعر وافر، فقد بدأ بكتابة الشــــــعر يف عنفوان شــــــبابه وعا  يف شــــــعره قضــــــااي أمته ووطنه 
صـــــــــــــائده عندما كان يف املعتقالت، لكنه بشـــــــــــــكل عام  ومدافع ا بذلك عن األمة و عروبتها، وقد كتب بعض ق

ـصــــــور اجللي ــم شـــــــعره ابلغزارة والقوة، واللغة العالية، وال ــعراء الكبار واملربّزين يف اتســـــ ــّلم الشـــــ ة، ما جيعله يرتقي ســـــ
 األوساط األدبية.

ومُجع شـــــعره يف ديوان بثالثة أجزاء ومل يُطبع ســـــوى جزء واحد منه يف القاهرة بعناية األســـــتاذ )عزيز أابظة(،  
 م، وهي النسخة اليت بني أيدينا اآلن.1990وأُعيد طبعه من قبل اجملمع العلمّي العراقّي سنة 

 وفاته: 

بعد ، (17)م1996/آذار/22هــــــــــــــــ املوافق 1416/ذي القعدة/ سـنة  4ودّع العامل الشـاعر دنياه يوم السـبت 
 .عمر حفل خبدمة األدب الرصني وخدمة لغة القرآن والثقافة اهلادفة ألكثر من نصف قرن 

 الموضوعات الشعرية: المبحث األول

 اإلهليات. •
 النبوايت )املديح النبوي(. •
 . أمته وأهلهالوطن واحلنني إىلحب  •
 الفصحى والشعر. •
 الغزل. •
 الشعر السياسي. •
 الفخر واحلماسة.  •
 الراثء.  •

 
 .21/237نفسه:   -13
 .7/110صباح نوري املرزوك:  معجم املؤلفني والكتاب العراقيني:  ،2/155فهرس املطبوعات العراقية:   -14
 .2/138فهرس املطبوعات العراقية:   -15
 .2/443نفسه:   -16
 .21/237اتريخ القزويين:  -17
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 الدراسة الموضوعية: المبحث األول

م   ــّ قـبل الولوج يف البحـث ال ـبّد من إعطـاء تعريف ـبديوان العاّلمـة األثرّي ومـا احتواه من مـاّدة، وكيف قســــــــــــ
موضــــــوعات شــــــعرهل وكيف تناوهلال فضــــــال  عن األلوان الشــــــعرية اليت  الشــــــاعر ديوانه وموضــــــوعاتهل وكيف عا 

 طرقها.
( قصيدة  16ديوان العاّلمة مقّسم على ثالثة أبواب الباب األول ُوسم بـــــــ)ينابيع الفيض( واشتمل على )إنه 

( قصــائد يف 4الوطن( فاحتوت اإلهليات على ) -األمة -نبوايت -وزعت على أربعة موضــوعات هي: )إهليات
ــبيح له والتفّكر يف خلقه وجتلياته، فيما جاءت النبوايت وعددها )ح  ــائد يف مدح 5ب هللا تعاىل والتســـــــــ ـصــــــــ ( ق

ـصـــائد األمة وعددها )  -6-رســــول هللا  ( تغّ  فيها الشــــاعر 3واالبتهاج مبولده الشــــريف، ومن مث جاءت ق
ـصـــــائد حب الوطن وكان دجماد األمة العربية وماضــــــيها العتيد وســــــؤددها وحب االنتماء إليها، ومن مثّ   ختمه بق

 ( تتناول احلب والوفاء والتضحية من أجل رفعة الوطن والفخر به.5عددها)
ــاعران من حميب العربية بل من أئمتها، فقد  ــعر(، فلّما كان شـــ ـصــــحى والشـــ أّما الباب الثاين فكان بعنوان )الف

ـصــــائ5كتب عنها وهو يوليها املكانة العليا يف نفســـــه، فكتب عنها ) د، مثّ انتقل إىل الكالم عن الشـــــعر وما ( ق
للشـــــــعر يف نفســـــــه من وقع، فقد وصـــــــفه وتفّنن يف وصـــــــفه وكذا أعطى بعض أرائه فيه كما ســـــــيأيت، وكان عدد 

 ( قصائد أيضا .5قصائده فيه )
صـــــــــــــيب األوفر من الديوان ووقع حتت عنوان )أغاين احلرية،  فيما جاء الباب الثالث وهو األوســـــــــــــع وذو الن

( قصــيدة كتب فيها الشــاعر ما شــاء من الشــعر مبوضــوعات خمتلفة منها ما جاء عن  76حرر( وضــّم )مالحم الت
احلرـية ومنهـا مـا جـاء عن األقطـار العربـية مـا فيهـا ومـاهلـا من نفس الشــــــــــــــاعر، ومنهـا مـا عـا  فـيه قضــــــــــــــااي األمـة  

ــائد اليت احتواها الديوان ) ـصـــ ــبح عدد الق ـصـــ ــيدة وصــــــل إىل ما94وغريها، وبذلك ي ـصـــ ( 3000يربو على ) ( ق
 بيت من الشعر.

أّما على مســـــتوى النظم فقد نظم الشـــــاعر الشـــــعر العمودي املتعارف عليه عند الشـــــعراء ونظم الشـــــعر على 
( ونظم على طريـقة تـعّدد القوايف وبرع فيهـا غـاـية الرباعـة تنّم عن ـقدرة ومتّكن من  1نظـام املوشــــــــــــــحـات وعـددهـا )
ــ)7الشاعر، وسا ميّيز الديوان هو وجود املطّوالت وعددها )أدوات الشعر اليت اعتمدها   (  100( واليت تفوق الـــــــــ

 ( ونتفة واحدة فقط.6بيت وكذلك وجود املقطّعات اليت عددها )
ــد ومتعّدد األغراس من مدح  ــاعر متنوّع املقاصــــ إّن هذه األرقام إمّنا تدل على أّن الذي بني أيدينا ديوان شــــ

مت ووصـــف وغزل وحب للطبيعة وا على وفق  لفخر والفلســـفة و التأّمل، لذا فقد آثران أن ندرس معظمها وُقســـّ
 كاآليت:االشرفية وعلى وفق ما قسمه الشاعر يف ديوانه، وكانت  

 .اإلهليات •
 النبوايت )املديح النبوي(. •
 .إىل أمته وأهله حلننيوا حب الوطن •
 الفصحى والشعر. •
 الغزل. •
 الشعر السياسي. •
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 الفخر واحلماس.  •
 اإللهيات:  أواًل: 

، ويعّد أرقى ما خّلفه و أبدعه املتصوفة من الشعر، فهو على درجة (18)القسم الثاين من الشعر الصويف  وهو
حتققات هذا الشــــــــــــعر متت من داخل الوزن ومن خارجهق لغناه ابإلشــــــــــــارة و  كبرية من الفنية و اجلمالية، و إنّ 

ــكـــل خـــاص يف كتـــاابت ال نفري )املواقف و املخـــاطبـــات( و أيب حيـــان الرمز و اإلحيـــاء، و يتجلى ذلـــك بشــــــــــــ
صــــــــــــــائد اجلميلة اليت تبعث يف قارئها روح اإلميان والتعّلق  ،(19)التوحيدي )اإلشــــــــــــــارات اإلهلية( ولذا تعّد من الق

ــا  وأّن هللا تعاىل موجود يف قلب عبده املؤمن، وهذا ما نســــــمعه يف أول   ـصـــــوصــــ ابخلالق ســــــبحانه روحيا  وقلبيا  خ
 .للشاعر وهي )هللا(قصيدة 

 ]الكامل[
ــغــــــافــــــه  شـــــــــــــ يـــــرق  س  بـــــغـــــري    قـــــلـــــيب 
وجــــــهــــــي حــــــرفــــــّت  وجــــــه   عــــــن كــــــل  

 

قليب  فـــــاجنـــــب  رب    ( 20)األخطـــــارا  ف 
خمــتــــــارا وحــــــد   وجــهــــــ    وعــبــــــدت 

 

ــبحانه دّن قلبه مل ينبض إاّل له عّز وجّل طالبا  منه أّن حيمي هذا القلب خطر  ــاعر يناجي ربه ســــــــ فهنا الشــــــــ
تكّدر صـــــــــفو هذا القلب املولع حب هللا، ومن مثّ يبنّي خضـــــــــوعه وعبوديته هلل تعاىل يف حب الدنيا وزينتها اليت 

 قوله )عن كل وجه...( وهنا داللة على اخلضوع والعبادة التامة لوجهه سبحانه دون جرب أو ضغط.
 مثّ ينتقل فيقول:

روعــــــة يشــــــــــــــــاهــــــد  ــراً  بصـــــــــ  أعـطــيـتين 
ــعـــ ب ــيــــــ   وإل بــــــدايــــــة  الــوجــود   مــنــــــ  

 

بــــــد  ســـــــــــــــنــــــا   ــو  ــلـــ حتـــ  ارا وبصـــــــــــــــرية 
قــــــرارا  ــتــــــقــــــر  اســــــــــــــ وبــــــ    ّد  ــــــايــــــة 

 

صــــــــــــرا  يرى به روعة املخلوقات وعظمتها،   فتالحا هنا خطابه للخالق تعاىل ويذكر نعمه عليه فقد أعطاه ب
وبصـرية قلبية انفذة جتلو كل ظالم الدنيا لرتية عظمة اخلالق، وبعُد ينتقل إىل الرتية الفلسـفية أّن الوجود منه وله 

 .ومستقر بني يديه عّز وجلّ 
ـصـيدة )ســبحات وإشــراق( يتســاءل بينه وبني نفســه عن فنت الطبيعة والســحر وهو بذلك  فيما نســمعه يف ق

 ]الكامل[ هيمان ابحلسن ومتفّكر يف ُكنه اخللق فيقول:
واق  مـــن  هلــــــا  هــــــل  الـــطــــبــــيــــعــــــة   فـــل 
بــــزهــــو   املــــــدل  ــن  ابحلســــــــــــ ــيــــمــــــان   هــ
خــــلــــيــــقــــــة  نــــــه كــــــل  ف كــــّ  مــــتــــفــــكــــر 

 

 (21)راق؟  ا هــل لــه منهــ والســـــــــــحر في 
ــاق املشـــــــــــتــ ــة  مهجــ  واحلســـــــــــن خيطف 

 الراقي؟   كيف اســـــــــــتقـــامـــت ف املثـــال
 

مســــتخدما  وبذلك فهو يتســــاءل عن ُكنه وعظمة هذا الكون الكبري كيف اســــتقام وكيف خطف له مهجته
ـصــوير ، مث ينتقل إىل الدعاء والطلب من هللا أن يدرك قلبه من أنا حترقه بذلك اســـلوب االقتباس القرآين لبيان الت

 ن يف مجيل ما أبدع هللا فيقول:شّدة الذواب
 

القسم األول يسمى )املنظومات الصوفية( وهو غالبا  ما يضّم منظومات شعرية تربوية وتعليمية، ينظر: مدخل إىل العالقة بني الشعر   -18
 .77و التصوف: خالد بلقاسم: 

 .349 ينظر: األثر الصويف يف الشعر العريب املعاصر: حممد بنعمارة: -19
 .53ديوانه: -20
 .55ديوانه: -21
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 28:  العدد

الــتــظــى  وقــــــد  خــــــافــقــي  أدر   رب    ف 
ــه  ــ نـــــ فـــــ ــال  ــمـــــ اجلـــــ ف  ــت  ذبـــــ ــد   قـــــ

 

اإلحـــــــراق   مـــــــن  يـــــــفـــــــىن  أن   ابحلـــــــب 
اآلفــــــاق  ـمن  شـــــــــــف  ذاتــــــ   ـنور   ـعن 

 

صـــــــــــــيدة )أنوار جتليات( يتناول موضـــــــــــــوعة احلرية يف خلق هللا وعظمة اخلالق وكيف أنّه ال تدرك ُكنهه  ويف ق
 ]اخلفيف[ العقول فقال:

األفـــــكــــــار ف كـــــنـــــهــــــ   حــــــارت   رب  
خــلق  اكــتنــــــاهــــــ   إىل  تســـــــــــمـو   كــيف 
هبــــــــدا  دو ــــــــا  ــقــــــــل  ــعــــــ الــــــ  وقــــــــف 
وجـــــــهـــــــي  إهلـــــــي  ف  وجـــــــهـــــــت   لـــــــ  

 

انــبــهــــــار  عــراهــــــا  فــكــرت  مــــــا   (22)كــلــ 

قصــــــــــــــــار  ــن   ــهـ ــقـ ــلـ خـ ــم  ــهـ فـ ــن  عـ ــن    هـ
واعــــــــتــــــــبــــــــار  تــــــــنــــــــو ر  هــــــــدا    وف 
ــبــــــــــار اإلكــــــــ ــهــــــــــ   وجــــــــ  وألنــــــــــوار 

 

العقل البشـــــــــري وهو خملوق عاجز عن فهم أو ادراك ُكنه قد بنّي الكثري سّا يعتور اه  ومن خالل ما ســـــــــبق نر 
ــاعر بعد أنا أدرك عدم  ــر عن تفّهم خلقته لذا توّقف العقل وأذعن خلالقه، ومن مث أّن الشـــــــــــ اخلالقق ألنّه قاصـــــــــــ

 استيعاب ُكنه اخلالق أسلم وأذعن ووّجه وجهه هلل سبحانه وتعاىل.
تدينة ذائبة يف حب هللا تعاىل، وقلب عامر ابإلميان ويتضــــــــح سّا ســــــــبق من شــــــــعر أّن العاّلمة كان ذا روح م

ـصــــــــوف، فضـــــــــال  عن أنّه كان  وعقل نرّي حياول أن يدرك ما حوله من املخلوقات، وكان متأثرا  بشـــــــــعر الزهد والت
 صاحب نظرة فلسفية إسالمية جتاه خلق هللا تعاىل.

 ثانيًا: النبويات )المديح النبوي (

 مفهوم املديح:
 ، واملدح هو عكس اهلجاء والذم.(23)املديح لغة على أنّه ثناء على الشيءعّرف يُ 

 .(24)ويف االصطالح يعرف دنه: )وصف الشاعر غريه وصفا  مجيال ، ووصف فضائله، وحسن الثناء عليه(
 :مفهوم املديح النبوي

ـصـــــــــّب على مدح النيب  ة واخلُلقية بتعداد صــــــــــفاته اخلَلقي  -6-املديح النبوي هو ذلك الشــــــــــعر الذي ين
، مع ذكر معجزاته املادية  -6-وإظهار الشـوق لرتيته وزايرة قربه واألماكن املقّدسـة اليت ترتبط حياة الرسـول 

)من فنون الشـعر   ، وهوواملعنوية ونظم سـريته شـعرا  واإلشـادة بغزواته وصـفاته املثلى والصـالة عليه تقديرا  وتعظيما  
ـصـــــدر إاّل  ـصـــــّوف، فهي لون من التعبري عن العواطف الدينية، وابب من األدب الرفيعق ألهنا ال ت اليت أذاعها الت

 .(25)عن قلوب مفعمة ابلصدق واإلخالص(
 .ويّتسم ابلصدق واحملبة والوفاء واإلخالص والتضحية واالنغماس يف التجربة العرفانية والعشق الروحاين

ـصــــــر النيب  واملديح  ـصــــــر احلديث كان وال زال من املوضـــــــوعات   -6-النبوي منذ بداايته يف ع وحىت الع
ـصــــية الرســـــول حممد (26)الشـــــعرية اليت أُفرد هلا دواوين خاصـــــة  ا معني ال ينضـــــب    -6-، وذلك ألن شـــــخ

 
 .58ديوانه:  -22
)املدح من مدحه كمنعه مدحا  وِمدحة، أي حسن الثناء على الشيء، واملديح واألُمدوحة هي كل أمر مُيدح به(، القاموس احمليط:   -23

 الفريوزآابدي مادة )مدح(.
 10سراج الدين حمّمد: :املديح يف الشعر العريب -24
 .17املدائح النبوية يف األدب العريب: زكي مبارك:  -25
 .162ينظر: املدائح النبوية: حممود علي مكي:  ،اإللياذة اإلسالمية( ألمحد حمرم)و  ( ن  ذا الشأن )جمد اإلسالممن الدواوي -26
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مات الشـعرية  واسـتلهام الشـعراء من شـىت جوانبها املضـيئة مل ينقطع ومهما كثر احلديث عن سـريته فما زالت الكل
 .(27)قادرة على ان تستكشف مساحات أخرى من شخصيته

ــل   ــاف جاعال  منها أفضــ ــريف د ى األوصــ ــاعر ليلة املولد النبوّي الشــ ـصـــف الشــ ــيدة)مولد النور( ي ـصـ ففي ق
 ]الطويل[ الليايل على مّر الزمان فقال:

مــــواهــــبــــــا ــيــــــايل  الــــلــ أمســــى  ــنــــــا  ــتــ  ألــــيــــلــ
ــة  ــيــــ حتــــ ت   ــ  ــلــــ وقــــ إجــــــالال  ــيــــــ   ــيــــ  حنــــ

ا مـر   عـلـى  وضـــــــــــيـئــــــة بـقـيــــــت    لـلـيــــــايل 
 

ــبــــــا  ــنــــــاقــ مــ ــى  وأزكــ ــبــــــاء  انــ ــرم   ( 28)وأكــ

أطــــــايـــــبــــــا  الـــــزمــــــان  لـــــيـــــالت   ألكـــــرم 
اثقــــبــــــا  أزهــــر  عــــز    عــــهــــــد  بــــــ    نــــرى 

 

-فتالحا أن األبيات احتشـــــدت ابملدح والوصـــــف معا  فهو ميدح هذه الليلةق ألهّنا تباركت مبولد الرســـــول  
اءةق ألّن املســــلمني يرون فيها عهد النبوة   -6 ـصـــفها دهّنا أكرم الليايل وأزهاها وهي كانت وال زالت وضــــّ وي

 عهد العّز اثقبا  كالنجم.
 قائال :  -6-إىل مدح الرسول حممد  وبعد هذه املقّدمة الوصفية يتخّلص الشاعر

هــــــا  ــبــوة كــلــ  ــن ال عــهــــــد  عــلــى   ســــــــــــالم 
عـــــــز ة مســـــــاوات  اهلـــــــادي  هلـــــــم   بـــــــىن 
ــكــــــاً  اــــــالـــ فــــــاحتـــــني  ــم  ــهـــ ــنـــ مـــ ــرج   وأخـــ

 

ــبــــــا   اثقـــ ــيـــــني  ــعـــــربـــ ــيـــ الـــ جمــــــد  ــنـــــورت   تـــ
وكــــــانوا كواكبــــــا  هلــــــا  ســــــــــــــــاً   وكــــــان 
ــبــــــا  غــــرائــ ــبــــــدعــــني  مــ مــــنــــهــــم   وأطــــلــــع 

 

وأثره يف   -6-فخر بشــــــخص الرســــــول  القارئ يشــــــاهد يف هذه األبيات صــــــورة ستلئة ابلعّز والكرامة وال
حـياة اليعربيني إذ جـاءهم ابخلري والتـقّدم، ـفأخرجهم من الظلمـات إىل النور، ورفع هلم  ـاوات عّز وكراـمة بـعد أنا 

 .هلم مشسا  واملسلمني كواكبا تستمّد منه ضياءها وتستنري  داه -6-كانوا يف غياهب الظلم، فصار 
أّما يف قصـيدة)نيّب الرمحة( فالشـاعر هنا بدأ قصـيدته دنّه أُغري من قبل احلب على أنا يقول الشـعر يف النيب 

 ]الطويل[ فقال: -6-
ــمــــــد حمــ ــين  ــــــدح  ــريــ ــغــ يــ احلــــــب  ــو   هــ

 يقتضـــــــــــي  وكم من ف  يهتز للشـــــــــــعر
مــــــــد ــــــــه أقــــــــول  أن  ــرفــــــــين   يشــــــــــــــــ
ــز عــــــاجـــ أحــــــاول  ــمــــــا  ــيـــ فـــ ــنـــــين  ــكـــ  ولـــ

 

 (29)ســـــــــــيـد  فتغشـــــــــــى جنـاين أي هيبـة 
إن املـــخـــلــــــد بـــيــــــاين  الـــقـــريـــض   شــــــــــــــــاد 

مـقـتــــــد  نــــــاس  اـل ــن   ســـــــــ قــــــد   وإين  ــــــا 
د  املــقــلــــــ  الــقــريــض  بــكــر  يل   وإن  كــــــان 

 

فاألبيات واضــــــــــحة األلفاظ جلية املعاين وهي ال حتتاج إىل شــــــــــرح فهو بعد أن أُغري ابملدح عجز أن ميدح 
أنا يقول فيه   مبا لديه من شعر، فهو الزال يف بداية شاعريته ويرى أن مقام النبوة أ ى من  -6-رسول هللا  

ال يســـــتطيع كبح مجاحها دون أنا يقول فيه   -6-شـــــعرا  إاّل أّن ما يعتمل فيه من حب ومشـــــاعر جتاه النيب 
 الشعر ولو بتقليد ما اقتدت به الناس من القريض.

 
 . 163ينظر: املدائح النبوية:   -27
 .61ديوانه: -28
 .66ديوانه: -29
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 28:  العدد

 
 : ى أمته وأهلهثالثًا: حب الوطن والحنين إل

 حب الوطن:
البيت األول الذي يفتح الشـــــــــاعر فيه عينيه وهو الوطن هو البيت الواســـــــــع الذي يرتعرع فيه الشـــــــــاعر وهو 

احلاين الوحيد عليه كأبيه يربيه ويعّلمه، فحب الوطن جزء جمعول يف جبلة اإلنســــــــــــان، واالنتماء للوطن جزء من  
ــاعرا  فال بّد  ــية الفرد وهويته، ولذلك فالعاّلمة واحد من الناس اليت حتب بلداهنا، وملّا كان هذا الفرد شــــ ـصـــ شــــــخ

ــيدة )العراق( من أنا يعرّب  ـصـــ ــاعران ما يف عيبته من حب يف هذه الق ة، لذا فقد أفرغ شــــ ــّ  عن حبه بطريقته اخلاصــــ
 ]الكامل[ وعرّب فيها عما يف خلجات نفسه جتاه نفسه فلنسمعه يقول:

ــه  ــدنــــــ ــعــــــ مــــــ وان  ــيــــــــف  كــــــ  وأقــــــــول 
عـــــــاطـــــــر  الـــــــكـــــــون  أطـــــــال   وطـــــــن 
نضــــــــــــــــارتــــــه ــيــــــا  الــــــدنـ ــى  ــلـ عـ  وزهــــــت 
ســــــــــــــــأســـــــــــــــكـــــبــــــه  ولــــــه  دمـــــي   مـــــنــــــه 

 

يــــــــقــــــــاربــــــــه  وطــــــــن  ومــــــــا   (30)كــــــــرم 

ــبـــــــــه  ــاقـــــــ ــنـــــــ مـــــــ ــيـــــــــا  الـــــــــدنـــــــ  وأانرت 
ــبــــــه  ــقــــــائ ن ــلــيــــــا  ــع ال لــــــدى   وشــــــــــــــــذت 
ــه  ــبــــ صـــــــــــــــــاخــــ ــرن  يــــ ــداء  ــنــــ الــــ ــني   حــــ

 

وهذا هو حال الشـــــــــاعر الذي يكتب عن حبه لوطنه وينعت الوطن دمجل النعوت، فهو الذي أطاب هواء 
الكون عطره، وأانر ظلمته، وزهت الدنيا جبماله، وفاح عطر العليا بنقائه، فذلك ال ينّم إاّل عن حب شــــــــــــديد، 
ولشـدة ذلك مل جيعل الشـاعر نفسـه مبعزل عن وطنه إذ جعل دمه من دم الوطن ولن يتهاون عن الدفاع عنه قيد 

 شعرة.
ويف قصـيدة )اي وطين( نسـمع الشـاعر يطرح مجلة من التسـاتالت على احلضـارات عن حضـارة العراق التليدة 

 ]جمزوء اخلفيف[ فيقول:
أر ابحلـــــــــــــيـــــــــــــاة  طـــــــــــــال  ن   مـــــــــــــ 
ـــ ابحلـــــ ــعصـــــــــــــــــور  الـــــ وســـــــــــــــــم  ن  ــ   مـــــ
ـــ ــنــــ ــلــــ لــــ ــيــــــل  ــبــــ الســــــــــــــ ــو أ  ضــــــــــــــ ن   مــــــ 
ــــ  ــالــــــ كـــــــ ــالق  األخـــــــ ــرق  رقـــــــ ن  ــ   مـــــــ
الـــــــــــــ  ف  اآلمــــــــــــال  رو ق  ن   مــــــــــــ 
ــطــــــــــــــ  تـــــــــــ اآلالم  د  ــ  رقـــــــــــ ن  ــ   مـــــــــــ
ــــ  الـــــ ــن  مــــــ ــاس  ــنــــــ ابلــــــ ــاد  عــــــ ن  ــ   مــــــ

 

عــــــــــمــــــــــدا؟  وأرســــــــــــــــــــى   ( 31) كــــــــــاان 

ســـــــــــــــــرهـــــــدا؟ ذا  ومـــــــن   ( 32)ســـــــــــــــــن 

رشـــــــــــــــــــــــــــدا؟  حـــــــــــــــــ    بـــــــــــــــــوا 
وشــــــــــــــــــــدى؟  ــا  ــفـــــــ ــيـــــــ رفـــــــ ــر   زهـــــــ
والـــــــــرغـــــــــدا؟ وأعـــــــــطـــــــــى   دنـــــــــيـــــــــا 
اخلــــــــــلــــــــــدا؟  وواســـــــــــــــــــــى  ــا   ريــــــــــبــــــــ
الــــــــــــــردى؟  وادي  أو  ــام   أوهــــــــــــ

 

ُيالَحا أّن الشـــــاعر هنا بطرحه هذه التســـــاتالت على احلضـــــارات صـــــّب كّل فخره وحبه لوطنه مبّينا  بذلك 
ــارات الـباقـية اليت تلـته، فهو من طـال احلـياة وأانر الطريق املظلم،   ــا  ابحلضــــــــــــ عمق اتريخ بـلده وطول عمره قـياســــــــــــ

 الصواب واحلقيقة بعد الوهم.ورقرق االخالق ومّجل اآلمال، وهّدأ اآلالم، وعاد ابلناس إىل طريق 
الشـــــــــّك أّن من حيب ســـــــــيغيّن ملن أحب، فكيف إذا كان احملبوب وطنا  واحملب شـــــــــاعرا ل هذا ما جاءت به 

 .قصيدة )يف هوى الوطن(

 
 .103ديوانه: -30
 .107ديوانه:  -31
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شــــــــــــــــــــــــادي ف  شــــــــــــــــــــــــادي   ف 
األركـــــــــــــــــــــان ــاجـــــــــــــــــــــي   شـــــــــــــــــــــــــــــ
ــعــــــــــــــــــــــــــــــــار  األشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رّن  
ــان  ــتـــــــــــــــ ــفـــــــــــــــ الـــــــــــــــ ــنـــــــــــــــــ    حلـــــــــــــــ
ــه  ــيــــــــــــــــــــــــــ ــنــــــــــــــــــــــــــ أغــــــــــــــــــــــــــ  رب  
الــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــان  تــــــــــــــوقــــــــــــــ  
دجـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــة محـــــــــــــــــــــى   ف 
الــــــــــــــنشــــــــــــــــــــــــوان الشــــــــــــــــــــــــذا   و 

طــــــــــــــــــــــــــاب ف    فــــــــــــــــــــــــــراو 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــرفن  واجلـــــــــــــــــــــــــــــــــىن 

 

أجمــــــــــــــــــــــــــــــادي   ( 33)غــــــــــــــــــــــــــــــن  

 
األوور ــص  ــرقــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ســــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــريـــــــــــــــه   مـــــــــــــــنـــــــــــــــ  

 
ه الــــــــــــــــفــــــــــــــــلــــــــــــــــ   نــــــــــــــــفــــــــــــــــحــــــــــــــــة 

 
املــــــــــــخصــــــــــــــــــــــاب  ــيــــــــــــقــــــــــــه   ســــــــــــــــــــ

 
األبيات رغم ما فيها من البســاطة إاّل أهّنا اتســمت مبوســيقى مجيلة عذبه تفيض حب اســتملك كّل مشــاعر  

وبدجلة والفرات وكّل ما يف الوطن من  الشــاعر، فهو يغين ويطلب من الشــادي أن يغين حب الوطن ويرتن حبه 
 مجيل.

 :احلنني
هو الشوق والبكاء وشّدة التعّلق بشيء ما سواء على مستوى شخص، أو مكان، أو ذكرايت، أو أايم، أو  

 ما شابه ذلك.
وأهلها وكل وبعد أنا فرغ الشـــــاعر من إهلياته و نبوايته جاء ليكتب عن األمة العربية واحلنني إليها وألجمادها 
 ]اخلفيف[ ما فيها من عّز وإيثار إاّل أنّه بدأ الكالم عن أمته ابحلسرة على ما فات وما آلت إليه األمة فقال:

الــــــعــــــواس  مــــــن  أمــــــيت  أيــــــن  ال   أيــــــن 
اخلـــــــلــــــــ حـــــــر ر  ا  ّوثـــــــوهبـــــــّ مـــــــين   أيـــــــن 
ـــ والـــــزهـــ ــلــــــ   واملـــ اجلـــــالل  ذا    أيـــــن 

 

والــــعــــزائــــم؟  والــــعــــلــــى  الــــعــــز    ( 34)أمــــــة 

ــاس؟  ــظــــ املــــ أزال  ــا  ــا ــــ ــطــــ وســـــــــــــــــلــــ  ق 
احملــــــارم؟  ــون  وصــــــــــــــ الــــــورى  وعــــــز    و 

 

األبيات ابنت من أوهلا فبدأت بـ)أين( وهي داللة على التحسر واحلنني على ما فات من عّز وُعلى وإىل ما  
ـصــيدته ويف ذلك داللة على  آلت إليه من خنوع وذّل واســـتهانة لذا فنراه كّرر كلمة )أين( ثالث مرات يف أول ق

 مرارة يف نفس الشاعر.
 ال :وأردف قائ

ــا التـــ تســـــــــــتـــــذكر  الرســـــــــــوم  ف  ــًة   وقفـــ
ولـــــكـــــن  ــهــــــا  ــيـــ ــلـــ عـــ ــعــــــة  دمـــ تــــــذل   ال 

 

ــم  ــائــــ ــظــــ ــعــــ الــــ ــيــــــد  ــعــــ ــتــــ وتســــــــــــــ  ريــــــخ 
الصــــــــــــرائـم  هتـيـج  صــــــــــــيـحــــــة   مــــــد هــــــا 

 

هنا نرى بســبب ما يف الشــاعر من حســرة وحنني إىل املاضــي إذ وقف على الرســوم )األطالل( أطالل األمة 
واحدة عليها وإمّنا اسـتبداهلا بصـيحة هتيج العزائم، الغابرة ابسـتذكار اترخيها وعظمائها ويطلب عدم إرسـال دمعة  

 مثّ يبني الشاعر سبب ما فيه األمة من ضعف وذّل فيقول:

 
 .111ديوانه: -33
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 28:  العدد

فـــيـــهـــم  مــــــا كــــــان  ــلـــمـــون  املســـــــــــ  غـــري  
وعـــــــر   دو   ــ  وطـــــ قـــــــد  ديـــــــن   أيـــــــن 
ــران وغــــ والشــــــــــــــــام  ــداد  ــغــــ ــبــــ بــــ  قــــــف 
ــهــــــد  ــتشـــــــــ واســـــــــ )اـلـنريـين(   واســــــــــــــــأل 

 

شـــــــــــراذم  مســـــــــــتضــــــــــــعـفون  ـهم   فــــــ ذا 
 األكارم  طاول الشـــــــــمس ابلشـــــــــموس

ــنــــ  ــتــ مســــــــــــ ــعــــــاس طــــــة  املــ ــقــــــاف  بــ ــقــــــاً   طــ
الئــــــــم  مــــــــن  تــــــــرى  هــــــــل   كــــــــتــــــــب 

 

 فها قد ابن سبب ضعف األمة دون حاجة إىل الشرح فهو واضح املعامل.
 ]البسيط[ )أهلي ووطين( وهي قصيدة حب وحنني لألهل والوطن فيقول: وميتد احلنني بشاعران يف قصيدة

 أحلــــاين   رقرقــــت ف صـــــــــــبوات األهــــل
 علما الشــــــــــاهدين على صــــــــــدقي وقد

والئـــــهـــــمنـــــفـــــحــــــت   ف  ذكـــــيــــــاً   حـــــيب 
 

احملبوب  الوطن   )35(حتنــــاين  وهي هوى 
ان   حبــنــــــ  احلــــــب  يــــــدعــي  مــن   مــــــا كــــــل  
ور ــــــان  ورد  مــن  الــعــطــر  ــم   كــنــــــاســــــــــ

 

فقد بّث الشـاعر حبه وحنينه يف تضـاعيف القصـيدة إذ عزفت دموعه احلان احلب ألهله ووطنه ومها يعلمان  
 وصفه للوطن أنّه انثر حبه عطرا  زكيا  كنسائم الورد.أنا ليس كّل َمن ادعى احلب )حنون( وواصل الشاعر 

 رابعًا: الفصحى والشعر: 

ــّك أّن اللغة   ــانه الذي ينطق به،  -أي لغة-ال شــــ ــية الفرد وهويته، فهي لســــ ـصـــ هي جزء ال يتجزّأ من شــــــخ
 اآلخرين.وخياله الذي يعرّب به عن مشاعره وأحاسيسه، فضال  عن كوهنا الوسيلة األهم يف التعامل بني 

واللغة العربية كواحدة من هذه اللغات اليت هي هوية الفرد العريب ولســــانه، واحلاضــــنة ملشــــاعره وأحاســــيســــه 
ـصـــــــوصــــــــا  وهي لغة متتاز ابلبالغة واجلزالة، وهي بعُد لغة القرآن الكرمي الذي نزل على النيب حممد  ،  - 6-خ

ـصــــــفة  ولغة اترخينا الشـــــــعرّي، ووصـــــــفت اللغة العربية قدمي ا وحديث   ـصــــــفوهنا  ذه ال ا دهنا )لغة شـــــــعرية(، والذين ي
يقصـدون أهنا لغة يكثر فيها الشـعر والشـعراء، وأهنا لغة مقبولة يف السـمع يسـرتيح إليها السـامع، كما يسـرتيح إىل 

يعهد النظم املرتل والكلم املوزون، كما يقصـدون  ا أهنا لغة يتالقى فيها تعبري احلقيقة، وتعبري اجملاز على  و ال 
له نظري يف ســائر اللغات، ومبا أّن اإلنســان كائن مرهف وغالبا  ما يعرّب عّما جيول يف خلده بشــيء كالمي يلجأ 
ــا  غاية الفخر فهو يف  إىل اللغة للتعبري عن ذلك، وشــــــاعران واحد ّسن عشــــــقوا العربية وغّنوا هلا وافتخروا  ا أيضــــ

ت( واصـفا  إاّيها بصـاحبة اجلمال األّخاذ واجلرس الرقيق والصـفاء  هذه األبيات يسـّلم عليها وينعتها بــــــــــــــــ)أم اللغا
 ]الطويل[ الذي المثيل له فنسمعه يقول:

 املـــدى  ســـــــــــالم على أم اللغـــات على
 مفصـــــــــــح   مشـــــــــــوق إىل اجلرس الرقيق

صــــــــــــــفــــــاهتــــــا  ــعـــض  بـ در   ــلــــــت:  قـ  إذا 
 اسرتاقه  وإن  قلت: سحر قلت: فاق 

 

هــيــوم  ابجلــمــــــال  أخــيــــــذ   ( 36)ســـــــــــــالم 

الـلـفـ    رخـيـممـن  الـبـيــــــان   مـنســــــــــــوق 
ــاء مضـــــــــــيء الصـــــــــــفحتني يتيم   صـــــــــــفـ
صـــــــــــميم  املالح  ســـــــــــحر ف  ــافــــث   منــ

 

ـصـــّور اللغة العربية  ـصـــف حســــناء مجيلة من رقة ألفاظ إىل  بكالم رقيق ووصــــف مجيل  فهو هنا ي كما لو أنّه ي
 نسق مجيل إىل صفاء الوجهني، فضال  عن أنّه وصفها أهنا درّة يتيمة ال أخت هلا يف الكون.
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ـصــــــــّور اللغة دهنا خيمة َمّدت ظّلها على ويف  ـصــــــــيدة )لغة مّدت الظالل على األرس( ي أبيات أخرى من ق
  األوطان جاعال  من هللا ســـــــبحانه وتعاىل شـــــــاهدا  على أهنا مل تغب عن خاطره وصـــــــورهتا مل تفارق انظره فيقول:

 ]اخلفيف[
األوطــــــــــان درة  وهــــــــــي   ألــــــــــقــــــــــت 
ضـــــــــــمريي  عن  تغـــــب  س   شـــــــــــهـــــد   

ي أن  الشـــــــــــوق  ــادة  علىعـــ  ـ البع فيض 
األر عـــــلـــــى  الـــــظـــــالل  مــــــد ت   لـــــغــــــة 
زائــنــــــات الــلــغــى  عــلــى   وأفــــــاضــــــــــــــــت 

 

ــنــــــاين  وجـــ ألال هــــــا  ــيـــــين  عـــ  ( 37)مــــــلء 

ــين  ــيـــــ عـــــ ــارق  ــفـــــ تـــــ وس  ــي  تيـــــ ــن   عـــــ
ــتــــــداين الـ ــنــــــد  عـ ــيـــس  ولـ ــيــــــاعــــــاً  ــتـ الـ  د 
ــان اإلنســـــــــــــ ــاعر  مشـــــــــــــ وأذكـــــت   ض 
ــان ــرجـــــــ ومـــــــ ــؤ   ــؤلـــــــ ولـــــــ درار   ــن   مـــــــ

 

مع  رائعا  إاّل وخلعه على اللغة العربية، وهذا إمّنا  نالحا أّن الشـاعر مل يبِق شـيئا  مجيال  وال وصـفا  دقيقا  وال 
، ولعّل من دوافع الكتابة عن اللغة العربية  ذا الشـــــكل يدّل على شـــــّدة حب الشـــــاعر وتعلقه بلغته وانتمائه هلا

من االعتزاز والفخر راجع اىل شـــــــدة تعلقه  ا وبعلومها فضـــــــال عن إهنا لغة القرآن املقدس ولغة أهل اجلنة ومن  
 .ذلك تكتسب قدسيتها وشرفيتها بني اللغات

، وهو)ابئن عن املنثور (38)أّما يف الكالم عن الشــــــــعر، فالشــــــــعر كما هو معروف هو الكالم املوزون واملقّفى
الذي يســــتعمله الناس يف خماطباهتم، مبا خّص به من النظم الذي إن عدل عن جهته جّمته األ اع، وفســــد على 

د، فمن صـــح طبعه وذوقه مل حيتج إىل االســـتعانة على نظم الشـــعر ابلعروس اليت هي الذوق. ونظمه معلوم حمدو 
 .(39)ميزانه(

ـصـفات أخرى فيقول: ـصـف الشــعر ب   وملّا كانت تلك هي صــفات الشــعر اليت متّيزه عن النثر، نرى شــاعران ي
 ]الكامل[

مــعــيــنــــــه  الــنــفــوس  روى  مــــــا  ــعــر   الشــــــــــ
الضـــــــــــيــــاء حروفــــه  وصـــــــــــفــــت كهالء 

ابق الـــــتــــــاريـــــخ  وف   ومســــــه   ميضــــــــــــــــي 
 يســـــــــــل ســـــــــــحر احلســـــــــــن ف أعطـافـه 

 

الشـــــــــــعور  برقراق   ( 40)عيونـــــه  وجرت 
مـــتـــونــــــه  الـــبـــيــــــان  اء  بـــوضــــــــــــــــ   وزهــــــت 
ــنــــــه ــيــــ ولــــــعــــ وطــــــريــــــد   هــــــو   ويــــــظــــــل 
ــنــــــه  ــيـــ ــتـــ ومـــ ــقــــــه  ــيـــ رقـــ ــنــــــه  مـــ ــيــــــه  ــتـــ  ويـــ

 

اءة   فقد وصـــــف الشـــــاعر الشـــــعر دنه املاء املعني الذي يروي النفوس العطشـــــى برقراقه العذب، وحروفه وضـــــّ
)القصـائد(، كما يصـف دميومة الشـعر وأنّه ابٍق مدى التاريخ، وسـحره ابٍق أيضـا  سـواء تتألأل زاهية يف املتون إي  

 كان ذلك الشعر رقيقا  أو متينا .
 لويف قصـيدة أخرى كأّن الشـاعر جييب عن تسـاتالت بشـأن الشـعر وماهي صـفاته وكيف السـبيل إىل قريضـه

 ]جمزوء الكامل[ فقال:
ــعــــــو  الشــــــــــــــ وهــــــج  مــــــن  ــعــــــر   الشــــــــــــــ
ــا وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإيــــــــــقــــــــــاع   نــــــــــغــــــــــم 

ــمــــــري  الضــــــــــــــ أشــــــــــــــــواق  وانر   (41)  ر 

ــدور الصــــــــــــــــــ ف  متــــــــــو ج   طــــــــــفــــــــــة 
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 28:  العدد

الــــــــــ و   ف  اخلـــــــــلـــــــــجـــــــــات   متـــــــــازج 
 

واحلســــــــــــــــــــري وح  املــــــــــلــــــــــ   قــــــــــلــــــــــب 
 

فهنا أجاب الشــــــاعر عن التســــــاتالت معطيا  بذلك صــــــفات الشــــــعر وأضــــــاف عليها دنّه وهج شــــــعوٍر وانر  
 وأشواٍق ونغم وعاطفة جياشة يف القلب.

 يتكون كل عمل أديّب من مخسة عناصر، وهي كاآليت: و 
ــاعر احلزن، والفرح، والغضـــب، واخلجل،  ــريّة، من مشـ العاطفة: وتتمثل ابلعواطف اليت ختتلج يف النفس البشـ

 واملودة، واحلب، واألُنس، وغريها من العواطف اإلنسانّية.
 اس الذي يُب  عليه العمل الفيّن. الِفكرة: جيب أن يقوم كل شعر على فكرة معينة، فالفكرة هي األس

ـصــــــــويرّي، وليس تعبري جمرد  اخليال: حيتاج الشـــــــــاعر إىل توظيف اخليال يف أشـــــــــعارهق وذلك ألنهه يُعرب تعبري ت
 ومباشر. 

األسـلوب: يتمّيز كّل شـاعر دسـلوبه الشـعرّي اخلاص، وهذا األسـلوب مبثابة بصـمة تعريفّية، وتصـويريّة للشـعر 
 .(42)والشعراء

 خامسًا: الغزل: 

عراء منذ الِقَدم   ا  ويُعّد شـــــعر الغزل فن عر اليت مارســـــها الشـــــّ من الفنون الشـــــعريّة وغرضـــــا  من أغراس نظم الشـــــّ
وحىّت الوقت احلاضــــــر، ويكون بوصــــــف اجلمال والتغيّن به، واالشــــــتياق للمحبوبة واحلزن والبكاء عليها يف حالة  

ــاع صــــــــــــــف احملبوبـة ومجـاهلـا ويُرّكز على مواطن التمّيز فيهـا، واحتواء مشـــــــــــــ اعر وانفعـاالتـه الفراق، كمـا ي ــّ ر الشـــــــــــــ
وأحاسـيسـه، ويعكس جتربة الشـّاعر الذاتّية والوجدانّية اخلاصّـة. والغزل من أكثر فنون الشـّعر العريّب نتاجا ، وغالبا   
يكون أســــلوب شــــعر الغزل ســــهال ، وحيتوي على األلفاظ الواضــــحة، والكثري من املشــــاعر والعواطف اليت تعف 

 .(43)حال الّشعراء
لعاّلمة األثرّي جاء عذراي  مجيال  فضــــــــال  عن كونه مل يكن يتشــــــــّبب أو يغازل امرأة بعينها، وإمنا  الغزل عند او 

كان يغازل )احلرية( بوصـفها معشـوقته اجلميلة الغالية اليت ال مثيل هلا يف الكون، واسـتخدم بذلك أسـلواب  ميكننا 
ــ)األنســنة( أي تصــوير األشــياء على أهّنا إنســان ذو روح ، وميكن التعاطي معه يف شــىت األمور لذا أن نســميه بــــــــــــــ

 ]اجملتث[ نسمعه يغازهلا بقوله:
ــه ــالـــــــــ ــثـــــــــ مـــــــــ ــت  أنـــــــــ  احلســــــــــــــــــــــن 
احلــــــــــــ  ــد  مـــــــــــعـــــــــــبـــــــــ ف  ــت   وأنـــــــــ
ــاال  ــمـــــ ــكـــــ الـــــ ــيـــــــ   فـــــ  عشـــــــــــــــــقـــــــت 
مــــــــــــــــال   إال  أنــــــــــــــــت   مــــــــــــــــا 
الـــــــــــ  بــــــــــني  لــــــــــ   أرى  ــا  ــمــــــــ  فــــــــ

 

ــه  ــالــــــــ لــــــــ أنــــــــــت  ــكــــــــــون   (44)والــــــــ

ــه  ــالـــــــــ ــهـــــــــ ــتـــــــــ وابـــــــــ ــر   ــهـــــــــ طـــــــــ  ب 
اجلـــــــــمـــــــــاال  عشـــــــــــــــــــقـــــــــت   كـــــــــمـــــــــا 
ــاىل  ــعـــــــــ تـــــــــ ــوب  ــيـــــــــ ــعـــــــــ الـــــــــ ــن   عـــــــــ
مــــــــــــثــــــــــــاال لــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــري   مــــــــــــال 
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يصــّور احلرية أهّنا فتاة مثالو للجمال، وملا فيها من صــفات احلســن والكمال مل ير فيها إال كماال  ومجاال  فهو 
بل وصــــــــّورها كأهنا مالكو  اوي تعاىل وارتفع عن العيوب، وهي بني الناس مثال للرقة والعذوبة. فلّما جاشــــــــت  

 وأمجل ألفاظ الغزل العفيف العذب. قرحيته ملعشوقته نظم هذه القصيدة غاية النظم وانتقى هلا أرق
ويف موضـع آخر يغازهلا بشـيء من احلسـرة، وسـبب ذلك كونه كان معتقال ، فهو يصـّور حال العاشـق البعيد 

 ]الرمل[عن معشوقته فيقول:
ــا ــنــــ اهلــــ ــات  أوقــــ أقصــــــــــــــــر  ــا  مــــ  آ .. 
ــا  ــنــــ ســــــــــــــ الح  ــا  ــمــــ ــلــــ ــثــــ مــــ يل   حملــــــت 

 

ــرح   املــــــ ــزال  ــغــــــ الــــــ ذا   ــوى   (45)هبــــــ

ــمـــــح ــلـــ يـــ س  حـــــ  كــــــأن  ــفـــــى  ــتـــ  فــــــاخـــ
 

ــّور حال  فهو  ــبب البعد، وكيف أهنا حملت له لوهلة مث اختفت كأن مل تلمح، فقد صـ ــوقه هلا بسـ يبث أمله وشـ
العاشـــــــق الذي ترتاءى له حبيبته بني الفينة واألخرى، وهو يذوب جوى عليها، لذا جاء شـــــــعره حمتشـــــــدا  مبعاين 

 احلب املمزوج ابلوجع.
 ]اخلفيف[ رية(:ويف أبيات أخرى يقول وهو يصّور لقياه مبحبوبته)احل

 قلت أهال فاســـــــــــتضـــــــــــحكت عن آلل  
خـــــــطـــــــاهـــــــا  وقـــــــع  كـــــــأن   وهتـــــــادت 
ــهــــــا  انظــري مــن  فــــــاســــــــــــتــطــــــار  ت   و ر نــــــ 

 

مســطــي  وراء   ( 46)عــقــيــق    مشــــــــــــرقــــــات 
ــعـــــوق   املصـــــــــــــ قـــــلـــــيب  ف  هتــــــادت   إذا 
ــق   ــريـــــ ــاحلـــــ كـــــ ــة  أشـــــــــــــــــعـــــ ــن  مـــــ  ابرق 

 

وهذه صـورة غاية يف الروعة والعشـق واهليام إذ أبدع شـاعران يف وصـف لقياه حملبوبته وهو يلبسـها أ ى آايت  
ــري وليســـــت على األرس،  ــّورا  بذلك حركة خطاها كأهنا على قلبه الكســـ ـصــ ــاحكة، م اجلمال واحلياء، اب ة، ضـــ

 فضال  عن ملع انظريها كاألشعة احلارقة. 
 السياسي: سادسًا: الشعر 

ـصـــــل بنظام الدولة الداخلي أو نفوذها ومكانتها بني   الشــــــعر الســــــياســــــي "هو هذا الفن من الكالم الذي يت
 .(47)الدول"

والشــاعر كأي فرد من الشــعب يتأثر ابألوضــاع الســياســية اليت تعتور البلد أو البلدان العربية اليت حوله وهذا 
فتكّلم عن القضـية ،  العاّلمة يف شـعره قضـااي بلده وقضـااي األمةففي هذا الباب عا ما رأيناه جليا عند األثري، 

ـصــــــــر، وخيتمها ابلعراق وما  الفلســـــــــطينية، ومن مث الثورة الســـــــــورية، وكذا اجلزائرية، وبعدها ينتقل للحديث عن م
املعــاانة واألمل فكثر احلــديــث عن  حــدث فيــه من انقالابت وثورات وغري ذلــك، فــآثران أن جنمع هــذا الكم من  

صــهيونية، ووصــف حالة البؤس والتشــرد اليت يعانيها الفلســطيين خارج دايره، واحلملة  ا حلملة على االســتعمار وال
على امللوك والرتســــــــــاء العرب، الذين هتاونوا يف حق أمتهم وهادنوا االســــــــــتعمار، كما دعوا إىل اســــــــــتنهاس مهم  

 يف فلسطني(. العرب لكي يستعدوا جلولة أخرى ويقدموا على استعادة حقهم السليب
ـصــويرا   إنّ  ـصــّور الواقع العريّب ت الشـــعر العريب املعاصـــر اســـتمد قوته وصـــحته من الواقع املعاش، واســـتطاع أن ي

فنيا ، وذلك ابختيار الكلمة املوحية بطاقتها وجرســــــــــها ومعناها، فجاء قواي  مؤثرا  بعد أن ختّطى الشــــــــــاعر العريب 
 

 .182ديوانه: -45
 .186ديوانه: -46
 .4اتريخ الشعر السياسي إىل منتصف القرن الثاين: أمحد الشايب:  -47
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 28:  العدد

 
مال الفيّن، ليحمل لنا صـــــــــورة موحية وصـــــــــادقة ألحوال األمة العربية احلدود الذاتية، فارتفع شـــــــــعره إىل ذروة اجل

وصـــــراعها، حيث جند أّن بعض الشـــــعراء امللتزمني بقضـــــااي أمتهم، قد ســـــّخروا شـــــعرهم خلدمة القضـــــااي العربية، 
ــة من   ــهدهتا هذه البقعة املقّدســ ــية، اليت شــ ــياســ ــية فلســــطني، وســــجلوا األحداث الدامية واحملن الســ ة قضــ ــّ وخاصــ

ـصــهيوين، وأعبائه الثقيلة، إذ نلمس يف شـــعرهم صـــدق العاطفة القومية والعربية، ال وطن العريّب، حتت نري العدو ال
ة، فنجد يف كلماهتم صــــــــيحتهم  وهلذا فشــــــــعرهم مبثابة مرآة تعكس أحوال الوطن العريب عاّمة وفلســــــــطني خاصــــــــّ

 االستبداد.الوطنية وصرخة األمل وصور الثوار املناضلني واملناهضني للطغيان و 
ـصـّورا ، )هلذه األرس اليت صــارت ســاحة من الدماء،  وانطالقا  من هذه املكانة العظيمة جاء الشــعر العريب م

م، اليت كان وقعها أشـــــد يف نفوس الكتاب عامة والشـــــعراء خاصـــــة، فكان من  1948بعد حلول املأســـــاة ســـــنة  
 . (48) (نيةالطبيعي أن ينحو الشعر منحى آخر يف الدفاع عن القضية الفلسطي

وشـاعران هو واحد من الذين عاجلوا يف شـعرهم قضـااي األمة العربية بشـكل عام والقضـية الفلسـطينية بشـكل  
ــروا األحـداث كّلهـا اليت مّرت  ـا فلســــــــــــــطني، فكـتب عنهـا وعن األحـداث اـلدامـية اليت  خـاّص، فهو ّسن عـاصــــــــــــ

 ]الكامل[ م، فيقول:1929نشبت بني الصهاينة والفلسطينيني عام 
ــا  قــــ ــ  ــبــــ طــــ حــــــ   ــم   ــعــــ فــــ أس   ــطــــــب   خــــ
صـــــــــــ هــــــا وـلوال  أســـــــــــى  اـلـنـفوس   ـمه 

 

ــرقــــــا  املشـــــــــــ فـــهـــز  نـــبــــــأ  لــــــه   ( 49)دو ى 

ــا  تزهقــ ان  ــائبــــات ألوشـــــــــــكــــت  النــ  ف 
 

ـصــّور لنا الشـــاعر احلوادث املهولة اليت مألت مســـامع العامل وكم هي عظيمة وثقيلة على  ففي هذه األبيات ي
 أردف قائال : األرواح من روع ما  عت. مثّ النفوس ولوال التصرب على البالء لزهقت 

داران ف  تـــــــورعـــــــنـــــــا  يـــــــهـــــــود   أتـــــــرى 
ــوان  حنـــــ ــوا  ــرامـــــ تـــــ ــاق  آفـــــ ــذ اذ   وشـــــــــــــــ
ــنــــــا  ــوطـ مـ ــروبــــــة  الـــعـ ــن  وطـ ف  ــون  ــبـــنـ  يـ
هبـــــم نـــــزت  املـــــراد  بـــــلـــــغـــــوا  إذا   حـــــ  

 

ــقــــــا  الشـــــــــ حــــــد  مـنـتـهـى  ـلعـمـر    هــــــذا 
وغر قـــــا الغرس  على  طم    كـــــالســـــــــــيـــــل 
املرتقى صـــــــــــعــــــب  املــــــد  أن   للمجــــــد 

أو   غــــــاشــــــــــــم  نـزوة  الـرأس   أخـرقــــــا ف 
 

ح كيف هجم اليهود على بلد العروبة يريدون بذلك بناء وطن هلم وهم  فيالحا القارئ أّن الشـــــــــــاعر وضـــــــــــّ
األغراب عّنا وعن فلســطني واصــفا  إايهم بشــذاذ اآلفاق مبينا  أهنم إنا اســتمكنوا من االســتيطان نزت  م آماهلم  

 نزوة الغاشم األمحق وماهي إاّل ساعة وتزول تلك النشوة.
 موضـع آخر نرى الشـاعر يكتب عن فلسـطني بلغة محاسـية مدافعة عن حق فلسـطني وعن بيت املقّدس ويف
 ]الكامل[ فيقول:

ــر  مــــــعشــــــــــــــ أان  بــــــيــــــت     لــــــبــــــيــــــ  
جـــــــربـــــــنـــــــا  ـــــــد بـــــــكـــــــف     خـــــــذان 

 

ــلـــــجـــــالد  لـــ جمـــــرد  الـــــغـــــرار   ( 50)يـــــقـــــ  

ــاد  جــــــهــــ يــــــوم  أي  ف  ــا  الــــــظــــــبــــ  أي 
 

ــتعدي ــالحهم، املسـ ن للجهاد يف أي وقتق للدفاع عن بيت هللا القارئ لألبيات يرى حال العرب اجملّردين سـ
 وحرمته. وأضاف قائال :

 
   .33- 30ظالل فلسطينية يف التجربة األدبية: حسام اخلطيب:  -48
 .209ديوانه: -49
 .213ديوانه: -50
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عنوة ــد   تريــ ــة  ــاينــ صـــــــــــهــ  خســـــــــــــــأت 
فـــــ نـــــه  الطـــــامعني  عقول   طـــــاشــــــــــــــــت 

 

ــبــــــدار  الــ ابجلــــهــــــاد  ــلــــوا  وشــــــــــــ ــيــــــا   بــــغــ
ــرب ــيء دون  غري ضـــــــ  اهلادي   ال شـــــــ

 

مبينا  بذلك أهنم  فنرى الشــــــــاعر هنا حتّول إىل لغة اهلجاء لبين صــــــــهيونق لتجرتهم على أخذ بيت هللا عنوة،  
 لن يستطيعوا ذلك ما دام هناك رجال يدافعون عنه، و هناك سيوف تقطع اهلادي أي )العنق(.

 ]الرمل[ ويف موضع آخر يقول:
املـــــر ـــــى ــبــــــاح  الصـــــــــــــ أن   أبشـــــــــــــــري 
فـــــــــرج  يـــــــــومـــــــــا  ال  يت   كـــــــــيـــــــــف 
عـــــــــزهـــــــــا  الشـــــــــــــــــــم      األنـــــــــوف 

 

ــلـــــي  ــنـــــجـــ يـــ أرا   ــطـــــني  فـــــلســـــــــــــ  (51)ف 

مــــــؤثــــــل  حــــــرز  ــيــــــد  الصــــــــــــــ ــنــــــو    وبــــ
حـــكـــم حتــــــت  تـــظـــلـــي  ــفــــــل  أن   الســـــــــــ

 

ـصــــــباح ابملرجتى آٍت من   ح مراد الشـــــــاعر هنا من موقف العرب جتاه فلســـــــطني وأيملها دّن ال األبيات توضـــــــّ
 .(52)أهلها الشم األنوف الذين ال يبيتون على ضيم وال يرضون لك أن تكوين حتت حكم السفهاء السفل

بفلســـطني وقضـــيتها، وأّن شـــعره جاء سلوء  وسّا ســـبق يتضـــح لنا أّن العاّلمة الشـــاعر كان على متاّس مباشـــر  
ابحلب واحلماس والدفاع عن فلســــــــــطني وقضــــــــــيتها اليت هي قضــــــــــية كل العرب، وأنه ليس مبعزل عنها وإن كان 

 عراقيا ، فهو عريّب املنبع وطيّن اهلوى، فهو جيسد بذلك الروح العربية الوطنية جتاه فلسطني.
الثورة الســورية على الفرنســيني وصــّور فيها الشــعار حزنه على م، إاّبن 1925وكتب شــاعران قصــيدة  يف عام  

ــاعر أمله وحبه إليها فضـــــال  عن   دمشـــــق وأهلها داعيا  هلم هللا أن حيميها سّا هي فيه وفيها هذه األبيات يبث الشـــ
 حزنه ملا أصا ا فقال:

 ]الطويل[
 النكر   دمشـــــــــــق محـا    من احلـادث

مـــــــرنـــــــة  أ أحـــــــاديـــــــث  ـــــــوب   حـــــــق 
نـزلــــــت   دوامـيــــــا لـئـن  اخلـطـوب   فـيــــــ  

 

 (53)والغدر ســــــلمت وفيم البغي راع  
الصــــــــــــــــدر ينفجر  منهـــــا كـــــاد   ببلوا  
والبشـــــــــــر اهلنـــــاءة  عين  رحلـــــت   لقـــــد 

 

ـصـــــــــدر وبنّي كيف أنّه   إنّ  الشــــــــــاعر وهو يبكي دمشــــــــــق وما أصــــــــــا ا من خطوب يكاد يتفجر من هوهلا ال
مادامت دمشـق ثكلى فهو ال يرى اهلناءة واالسـتبشـار وهذه صـورة غاية يف احلب لدمشـق خصـوصـا  وأّن احلرب 

 نشبت وهو كان يف دمشق وشاهد بعينه بعض ما أصا ا. وأردف قائال :
الشـــــــــــمـــا ــ   تلـ ــاســـــــــــالم على  ــل أ ـ  ئـ

أ ـم  اـلعـثــــــاـنني  ــهــــــب  صـــــــــ مــبلـ    فـمـن 
ــادات نفســـــــــــهم   وأن بين قحطــان ســــــــــ
وأدبـــرت  راعـــوا  لـــلـــحـــرب   إذا  ــــــدوا 

 

نشــــــــــــر  لــــــه  اخلــــــافــقــني  ف   عــبــري  ــى 
أمـر هلـم  ـــتتــــــب  يســـــــــ ال  ــفـر  ســـــــــ  عــلى 
حـــــر ومـــــلـــــكـــــهـــــم  حـــــر   ومـــــوطـــــنـــــهـــــم 

ومــ  فــاًل  الــعــــــدا  ذعــرنــ لــوع  هبــم   هــم 
 

ادح للثورة السـورية على فرنسـا، انعتا  أهلها  وهنا نرى الشـاعر قد حتولت لغة شـعره من الباكي إىل املفتخر امل
ــوا للحرب ســـــالحهم ارتعدت منهم  ــهم وموطنهم وملكهم، وهم األحرار فيه وأهنم إذا انتضـــ ــادات أنفســـ دهنم ســـ

 فرائص العدو وفّلوا وهم  م ذعر وخوف.
 

 .221ديوانه: -51
 (.330،325،321،314،303،301،292،255،231،219،209ينظر: ديوانه: )  -52
 .295ديوانه: -53



  

318 

 28:  العدد

 
 :أّما يف الكالم عن لبنان فنجد الشاعر حيذر أهل لبنان من اليهود ومكائدهم وبغيهم فيقول

ــر مضـــــــــــــــ مـــــــن  ــم  ــيـــــ الضـــــــــــــــ أابة   ف 
زئــــــــريكــــــــم  مســــــــعــــــــي  عــــــــن   غــــــــاب 
مـــــــــــــغـــــــــــــا ـــــــــــــه  ابتـــــــــــــت   وطـــــــــــــن 
ــه بـــــ ــاة  ــغـــــ ــطـــــ الـــــ ــدي  ايـــــ ــبـــــــت  ــعـــــ  لـــــ
مـــــــفســـــــــــــــــدة  الـــــــنـــــــاس  ف   وعـــــــتـــــــت 
عـــــــــــمـــــــــــه  ف  الـــــــــــنـــــــــــاس   وكـــــــــــأن 

 

خـــ   مـــن  الـــكـــون  ف  لـــكـــم   (54)هــــــل 

ابلـــــــــوتـــــــــر ــعـــــــــزف  الـــــــ انب   حـــــــــني 
ــر ــزمـــــــــ الـــــــــ ــن  مـــــــــ اواب     ـــــــــــب 
ــر  ابألكــــــ ــان  ــيــــــ الصـــــــــــــــــــبــــــ ــب  ــعــــــ  لــــــ
واحلضــــــــــــــــــر الــــــــبــــــــاديــــــــن   ســــــــــــــــــادة 
مـــــعـــــتـــــكـــــر  الـــــنـــــفـــــس  ضـــــــــــــــالل   مـــــن 

 

األبيات نرى لغة الشــــعر جاءت الئمة حمّذرة وقوية بشــــكل ما، فهو يذكر أّن زئري األابة مل ُيســــمع  ويف هذه  
 بعد، وأهنم أصبحوا يف عمه، يف الوقت الذي صار الوطن فيه ألعوبة بيد اليهود البغاة.

ليه ويســــرتســــل الشــــاعر يف كالمه يف وصــــفهم ابلالهني الغاوين حىت وصــــل به األمر أّن احلال الذي صــــار ع
أهل لبنان من العمى والســــكوت ســــّبب شــــكًّا يف نفس الشــــاعر يف أّن أهلها من )مضــــر( الذين ال يبيتون على 

 ضيم فقال:
وطــــــــــن ف  الــــــــــالهــــــــــون  ــا  ــهــــــــ  أيــــــــ
ــفــــهــــــا ســــــــــــ بــــغــــيــــهــــم  أمــــنــــتــــهــــم   هــــــل 
طـــــــــرب  ــن  مـــــــ ــاوون  ــغـــــــ الـــــــ ــرح   ميـــــــ
ــم  ــكـــــــــ ــهـــــــــ ــبـــــــــ ــنـــــــــ يـــــــــ وال  ــم   أراكـــــــــ
كـــم  ــتـــّ مـــهــــــانـ ــي  نـــفســـــــــــ كــــــت   ــكـــ   شـــــــــــ

 

ابلـــــــــــغـــــــــــري   الـــــــــــعـــــــــــاديـــــــــــن   وطـــــــــــر 
ــنـــــــظـــــــر  الـــــ مـــــــدى  ــنـــــــكـــــــم  مـــــ  وهـــــــم 

الـــــــــــغـــــــــــاد احلـــــــــــ مـــــــــــرح  ف   ات 
خــــــدر  مــــــن  إســــــــــــــــرافــــــيــــــل   صــــــــــــــــور 
ــر مضــــــــــــــــ مــــــــن  قــــــــوم  ف  ــكــــــــم   أنــــــ

 

فحال الشـــــــــعب الذي يرزح يف امللذات واضـــــــــح يف هذه األبيات، إذ مل يدرك اخلطر الداهم من اليهود وهو 
قريب منهم مرمى حجر، مبينا  أهنم لفي ســكرهتم األوىل وعمهم وغواهم وهلوهم، حىت وصــل  م احلال أّن )بوق 

ههم سّا هم فيه، وهذا تصـوير غاية يف الدقة لنقل احلال من السـفه والعمه اللذين أوصـال الشـاعر إسـرافيل( لن ينب
 للشّك دهنم من العرب.

فقد كتب الشاعر عنها وهو ميّجدها وأهلها بعد أن دخلت عامها    يةثورة اجلزائر الذا احلال يف الكالم عن  وك
 ]جمزوء الكامل[الرابع ضد االحتالل الفرنسي فقال:

مســــــــــــــــاور  شــــــــــــــعــــــب  مـــن   حـــيــــيــــــت 
ــو  الشـــــــــــــــــعـــــ ــة  ــاملـــــ ظـــــ  انضـــــــــــــــــلـــــــت 
اجلــــــــــــاذمــــــــــــيـــــــــــــ  الــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــني   أم 
ــا  ــدمـــــــــ الـــــــــ ــن  مـــــــــ ــن  ــويـــــــــ ــرتـــــــــ  املـــــــــ

 

ــر  ــاخــــ ــفــــ املــــ ــور  ــأثــــ مــــ ــيــــــت  ــيــــ  ( 55)وحــــ

األســـــــــــــــــــاور ــرة  ــاهـــــــ قـــــــ ورد ت   ب 
واألواصــــــــــــــــــــر احملــــــــــبــــــــــة  غــــــــــرا   ن 
املـــــــــازر  مـــــــــن  املـــــــــتـــــــــخـــــــــمـــــــــني   ء 

 

وجاهدوا بدمائهم، فضـال   فهنا ميّجد الثورة اجلزائرية وأهلها واصـفا  إايهم بذوي املآثر واملفاخر، الذين انضـلوا 
 عن وصفهم أهنم ذوي احملبة واإلخاء، املتالمحني األواصر، املثخنني ابجلراح، واملتخمني من جمازر الفرنسيني.

ــائه غادر  م على أن ال ينام وبني أحشــ قســــِ
ُ
مث انتقل الشــــاعر إىل وصــــف ليل اجلزائر الســــاهر الَعِطش احملرّت امل

 واتر فقال:

 
 .309ديوانه: -54
 .337ديوانه: -55
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ــر  ــاهــــــــ ســــــــــــــــــ ــزائــــــــــر  اجلــــــــ ــيــــــــــل   لــــــــ
الــــــــــــعــــــــــــدا حــــــــــــر   أظــــــــــــمــــــــــــأت   ان 

ــا األكـــــــــــــــــــــ ــان  وإميـــــــــــــــــــــ  آىل 
يـــــــــــنـــــــــــيــــــــــــ  وال  يـــــــــــنـــــــــــام  ال   أن 

 

مــــــــغــــــــامــــــــر   مــــــــر ــــــــز   يــــــــقــــــــظــــــــان 
غــــــــــــادر كــــــــــــل  دم  إىل   دمــــــــــــه 
ــر ــاقــــــــ األحــــــــ ــان  إميــــــــ ــري  غــــــــ ــر   بــــــــ
غــــــــادر األوطــــــــان  حشــــــــــــــــــا  وف   م 

 

ونسـتنتج سّا سـبق أّن شـاعران مل يكن مبعزل عّما يدور يف الدول العربية، وهو ما حسـب نفسـه إاّل واحدا  من  
الدولة العربية، يتأمل ألملها، ويفرح لفرحها، وهو مع ذلك صــــــادحا  صــــــوته، مادحا  دهل تلك أفراد شــــــعب تلك 

الدولة، انطقا  دملهم، صـــــارخا   هاهتم، وحزينا  عليهم، ويدّل ذلك على عمق األواصـــــر العربية يف نفس الشـــــاعر  
 وحب االنتماء ابلدم والعروبة واملصري.

 سابعًا: الفخر والحماسة: 

الفخر فّن من فنون )الشــــعر الغنائي يتغّ  فيه الشــــاعر بنفســــه أو بقومه، انطالقا  من حب الذات كنزعة إّن 
إنســــانية طبيعية، و مل يكن الفخر هدفا  حد ذاته، لكنه كان وســــيلة، لرســــم صــــورة عن النفس ليخافها األعداء، 

فق النّقاد و املؤّرخون أن جيعلوه و احلماســة  فلقد ات. (56)فتجعلهم يرتددون طويال  قبل تعرس الشــاعر أو القبيلة(
اباب  واحدا ، ملا بينهما من تشــــــــابه كبري، )ألّن احلماســــــــة ليســــــــت ســــــــوى فخرا  لفارس ببطولته و ذكر وقائعه، و 

فقد عّرفه ابن  ،(57)وصــــف ســــالحه، والفخر ضــــرب من املدح الذايت يعّدد فيه الشــــاعر مناقبه أو مناقب قومه(
املدح نفســـه، إاّل أّن الشـــاعر خيّص به نفســـه و قومه، وكل ما حســـن يف املدح، حســـن يف )االفتخار هو   رشـــيق

 ومن شعر العاّلمة يف هذا الفن قوله: (58)االفتخار، و كّل ما قبح قبح يف االفتخار(
وعصــــــــــــــــف ــى  وارغــــ إعصــــــــــــــــاراً   اثر 
ــتـــــف وهـــ ــمــــــاً  ــيـــ ــحـــ جـــ األرض  ــر  ــجـــ  فـــ
ــز ان عـــــــ إال   ــز   عـــــــ ال  مـــــــــن  ــن   حنـــــــ
ــنــــــا  أبســــــــــــ فــــــذوقــــوا  تــــطــــــاولــــتــــم   قــــــد 

 

ــ    ــظـ ــلـ ــتـ ــهــــــبفـ ــلـ الـ ــي  ــواحـ ــنـ الـ ف   (59)ى 

الـــــــعـــــــرب حتـــــــب  الـــــــعـــــــادون   إيـــــــهـــــــا 
س   األنــــــــــفــــــــــ  ابألعــــــــــز     تــــــــــفــــــــــديــــــــــه 
ــطــــس   ــعــ املــ وجــــــدع  الــــرأس  ــرع   مصــــــــــــ

 

ـصــــار وهم  فأعرب الشـــــاعر عن شـــــّدة محاســـــه وهو حيدثنا كيف دّك العرب األعداء وكيف اثروا كثوران اإلع
لألنوف، وجاء الشـعر حمشـوا بكل آايت احلماس  يهتفون  تاف العزّة والكرامة فهم الضـاربون للرتوس القاطعون  

 والفخر معا .
 ]جمزوء الكامل[ ونسمعه يف أبيات أخرى يقول:

ــعــــــــرب؟ الــــــ ــنــــــــاديــــــــد  الصــــــــــــــــ  أيــــــــن 
واحلـــــــــــب  الـــــــــــذمـــــــــــار   حتـــــــــــمـــــــــــي 
الـــــــــــــغـــــــــــــرر  حنـــــــــــــن  ــيت  أمـــــــــــ  ف 
ــر  ــمــــــــ ــقــــــــ الــــــــ ــدى  لــــــــ ــا  ــنــــــــ لــــــــ  إن 
ــد   ّتشـــــــــــــــــــ يـــــــــــد  عـــــــــــلـــــــــــى   يـــــــــــد 

ــنــــــخــــــب؟  الــــ الســــــــــــــــالالت   (60)أيــــــن 

ــؤددا  الســــــــــــــــــــــــ ــتــــــــــــــــدمي   وتســــــــــــــــــــــــ
ــد ــقـــــــــــ الـــــــــــ ــن    مـــــــــــ ــن   رحنـــــــــــ
ــدا  ــوعــــــــــ مــــــــــ ــات  ــيــــــــــ ــزاهــــــــــ الــــــــــ  و 
ســـــــــــــــــنــــــد لــــــلــــــقــــــلــــــب   والــــــقــــــلــــــب 

 
 .121أدب العرب يف العصر اجلاهلية: حسن احلاج حسن:  -56
 .81 :دراسات يف األدب اجلاهلي )النشأة و التطور و الفنون و اخلصائص(: سعد بو فالقة -57
 .82العمدة: ابن رشيق القريواين:  -58
 .273ديوانه: -59
 .292ديوانه:  -60
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 28:  العدد

أســــــــــــــــــــــد   جــــــــــــنــــــــــــب   وأســــــــــــــــــــــد 
 

الـــــــــــــردى ــاء  أحشـــــــــــــــــــــ  خيـــــــــــــوض 
 

فهو يكشـف لنا حاله وهو يسـتنهض اهلمم، ويرفع املعنوايت للشـعب العريّب، ويذكرهم دصـالتهم وسـؤددهم 
 ومحايتهم للذمام، مشريا  إىل أهنم جيب أن يكونوا أسودا  جنب بعضهم ويشّد بعضهم أزر بعض.

 م فيقول:1931للوفد املصري الذي زار بغداد عام ومن قصائد الفخر ما قاله 
 ]الكامل[

األشـــــــــــواقـــــا  واشـــــــــــرح  األمـــــاثـــــل   حي 
 قســـــــــــمـــا بنيت مصـــــــــــر أليـــة صـــــــــــــادق
مــــــــوطــــــــن  واملــــــــواطــــــــن  لــــــــيــــــــع   إان  
واحــــــد  املـكــــــار   ــجـن  ســـــــــ ف   وطـنــــــان 
ــاهد ــدق شـــــــ ــهد الزمان وكان أصـــــــ  شـــــــ

 

خـفــــــاقــــــا  حنـوهـم  ـقـلبــــــ   ابت   ( 61)كـم 

إغـراقــــــا اهلـوى  دعـوى  ف  اعـتــــــاد   مــــــا 
مــــــ  ــل  ــاثــــ ــمــــ ــتــــ مــــ ــادان  ــهــــ ــا وجــــ ــاقــــ ــثــــ  يــــ

األطـــــواقــــــا ــيـــــحـــــطـــــم  ســـــــــــــ  وكـــــالمهــــــا 
ــا  رواقــــــــ ــني  ــاملــــــــ ــعــــــــ الــــــــ ــز  أعــــــــ  أان 

 

ـصــــــر والعراق، وماهلم من ماٍس مشـــــــرتك واتريخ  متثل هذه األبيات آية من آايت احلب والوفاء والوائم بني م
عتيد وجهاد واحد، فضـــــــــال  عن أن البلدين كالمها واحد يف ســـــــــجن احلياة، وكالمها ســـــــــيحطم األغالل اليت يف 

 وذلك بشهادة الزمن على أهنما أعّز األوطان وأكرمها يف الوحدة واملصري.يديه، 
 وأردف قائال :

ــذي  الــــ ــم  ــلــــ ابلــــــعــــ ابإلســـــــــــــــــالم   ابهلل 
ــتكفوا ــونوا ذمام العرب واســـــ  األىل صـــــ
 لكم   اغدوا لنا حصـــــــــــنا نكن حصـــــــــــنا

دجـلــــــة  يســــــــــــــــاـبق  أن  أحـرى   واـلـنيــــــل 
 

راقــــــا   قــــــد  الــــــذي  ابخلــــــلــــــق   حتــــــيــــــون 
نــعــــــاقــــــا  وأوســـــــــــــعـــو   عــلـــيــــــه   خــرجــوا 

ــمـــــي   األعـــــالقــــــا حنـــ ونـــــوثـــــق  ــمـــــى   احلـــ
ــا  ــاقــــ ــثــــ ــيــــ املــــ ــا  ــريــــــرهــــ حتــــ ف  ــعــــــز  ــيــــ  فــــ

 

ففي هذه األبيات يبني الشاعر شّدة التالحم بني البلدين وزايدة على ذلك جيد القارئ أّن الشاعر استخدم 
ــتنهاس للهمم ففي قوله )صــــونوا اســــتكفوا اغدوا اوســــعوه( كلها فيها إحياء اىل رفع اهلّمة وشــــحذ   أســــلوب االســ

ــر بلد  العزمية ومع ذلك ـصــ ــا  كون العراق وم ــريني فحســـــب بل وابلعراقيني أيضـــ ـصــ مل جيعل هذا الشـــــيء منوطا  ابمل
 واحد ومصريهم واحد.

 ]الرمل[ ويستمر يف فخره ومحاسه عن اجليش العراقّي فقال:
ــأ  ــبـــــ نـــــ ــن  مـــــ ــه  بـــــ أحســـــــــــــــــن   ــأ  ــبـــــ  نـــــ
احلـــــــمـــــــى مـــــــأمـــــــون  ريـــــــع  إذ    ـــــــدوا 
وغــــــى  انر  هبــــــم  األرض  ــت   ســـــــــــــــــالــــ
ــغــــــد  لــــ ــنــــــوا  ــابــــ فــــ ــمــــــح  املــــــطــــ ــتــــــم   أنــــ

 

زهــــــو   الــــــعــــــريــــــن هــــــزين  ــبــــــال  أبشــــــــــــــ  ا 
احلــــجــــون  وأبــــطــــــال  خــــفــــــان   أســــــــــــــــد 
املـــــنـــــون ريــــــب  هبـــــم  اجلـــــو   ومشـــــــــــــــى 
تـــــــرتـــــــقـــــــبـــــــون  الـــــــذي  الـــــــيـــــــوم   إنـــــــه 

 

الســابقة واضــحة لقارئها فهي تشــمل من لغة الفخر واحلماس واملديح ما يُغين عن الشــرح،   التأبينية األبيات
ـصـــــعوبة فاملقام ال يســــــتدع ي ذلك، كيف والفخر هنا جليش ولنُقل أّن الشــــــاعر آثر أن تكون أبياته خالية من ال

 العراقل.
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 ثامنًا: الرثاء

صــيدة واحدة على ســبيل   أّما موضــوع الراثء فلم تشــكل من شــعر العاّلمة ظاهرة ابرزة فلم نذكر فيه ســوى ق
ـصـــــاء ملوضــــــوعاته الشــــــعرية، و  ، أّما معناه يف االصــــــطالح،  (62)الّراثء لغة : البكاء على املّيت ومدحهالتتبع واإلح

فيقول قدامة بن جعفر: )ليس بني املراثي والّنعت فرق إاّل أن يُذكر يف اللفا ما يدّل على أنّه هلالك مثل )كان 
ى وما أشــبه ذلك(، وهذا ال يزيد يف املع  وال ينقص منه. وقد ُيســلك يف التأبني مســلك آخر يدّل   وتوىّل وَقضــَ

 .(63)أشبه ذلك( دهل وماعلى الّراثء، كأن يُقال: ذهب اجلوُد، أوَمن للجود بع
من احلزن واألسـف، وأضـاف ابن رشـيق على تفسـري القدامى للّراثء، وقال: )وسـبيل    الّراثء يف األصـل انشـتو و 

 .(64)(الّراثء أن يكون ظاهر التفّجع بنّي احلسرة، خملوطا  ابلتلّهف واألسف واالستعظام
ـــــــــ)ديك( وهو هنا إمنا يسلك مسلك بعض الشعراء ومن املراثي اليت كتبها العاّلمة وهو يف سجنه هو راثته ل

العباسـيني الذين رثوا حيواانت هلم كــــــــــــــــ)أيب بكر العاّلف( يف راثء هٍر له، على أّن شـاعران اسـتمد موضـوعه من  
ـصــــــلت  ، رمبا األمر هو من املضـــــــحكات يف أّن شـــــــاعرا  يرثي ديكا  مات، إاّل أّن احلقيقة أمامهحادثة حقيقية ح
ـصـــــــيدته أمجل معاين الراثء، كما لو أّن الفقيد كان صــــــــديقا  محيما ، والظاهر أّن ليســــــــت كذلك فقد ضــــــــمّ  ت ق

 ]البسيط[ الديك كان فعال  صديقا  هلؤالء السجناء فعّز عليهم وعلى شاعران موته وفراقه فقال:
ـــفو   مســـــــــ ـفيــــــ   ودـمـعي  حـزـين   ـقـليب 
ــلــــــه  وأســــــــــــــفـ ــال   أعـ ــج  ارتـ ــقــــــل  ــتـ ــعـ  املـ

 ذا  س يبصـــــــــــر الفــاو يومــا مثــل يومــ 
ــتنا   مؤنســــــــا ف ســــــــجو الليلف    وحشــــــ

 

 ( 65)فدـي  ويلي على يوـم  املســـــــــــود 
 علي  أســــــى وصــــــاح القوم )ككريكو(
حـــــلـــــو  مــــــأ  كــــــالـــــلـــــيــــــل  بــــــه   دجــــــا 
ــعـــرو   مـ ــلــــــب  ــقـ والـ ــنـــكــــــدر  مـ  واألفـــق 

 

ــاان ، فالقارئ   ــحة املعامل، فهو يرثي الديك الذي ُذبح، لكنه راثه كما لو أنّه يرثي إنســـــــ واألبيات أعاله واضـــــــ
ـصــيدة لو مل يق ـصــيدة ُكتبت على شـــخص ماق ملا فيها من أمل وحزن ودموع، فضـــال  للق رأ كلمة )ديك( حلســـبها ق

عن بيان أّن احلادث ارتج له السـجن، مشـريا  بفضـل الديك يف إيناس وحشـتهم يف ظلم السـجن، وعلى ما فيهم  
 من انكدار واعتصار قلب وراء القضبان.

 فقال:مث اسرتسل الشاعر يف تعداد خصال املرثي 
ــاً  ــاً مرحـ ــانئـ ــا هـ ــد كنـــت تســـــــــــرح فينـ  قـ
أولــــــه الصـــــــــــني  أرض  مـلـكــــــ    كــــــأن 
مــــرتــــبــــــأ   فــــوق  وطــــوراً  طــــوراً   ختــــتــــــال 

 

ــ  وج امللــ  مســـــــــــبو    وفوق رأســــــــــ
)جـغـبـوب( املـلــــــ    و)طـربـو (  وأخـر 
 مســـــــــــلو   تعلو وصـــــــــــوـت  ف اآلفـاق

 

ـصــف املرثي وكأنه ملك ذو اتج مهيب وملكه واســـع شـــاســـع، فضـــال  عن أّن الشـــاعر خل ع عليه فاألبيات ت
 صفات امللوك من التبخرت والصعود على األماكن العالية صادحا  بصوته العايل.
 مث حتولت لغة الشاعر من الراثء إىل اللوم على هذا الفعل حّق الديك فقال:

 
 ينظر: لسان العرب: مادة )رثى(. -62
 .59نقد الشعر:  -63
 . 140العمدة:   -64
 .432ديوانه: -65
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 ترة  مــا أصــــــــــــل ذنبــ  عنــد القوم هــل 
 حنق فحز رأســــــــ  وشــــــــ  اللمح من

ــا رزئـــت مـ ــاً  بـــدعـ ــان  ــا كـ ــه   فديـــ  مـ  بـ
 بينكم  كيف اســــــــتبحتم دم املســــــــكني

 

ــريــــــ    وحتــــ ــافت  وشــــــــــــــ أو  غــــــرية   أو 
 عليـــ  ف ديـــ  والـــدينـــا أضـــــــــــــاحيـــ 
املــــــ فـيــــــ   الـنــــــاس  أذى  غـري  يــــــدر   س 
مـبـتـو  الـظـلـم  وحـبــــــل  ظـلـمــــــاً  قـوم   ف 

 

ــاايت، حىت ُحّز رأس هذا  ـصـــاب مل أيت إاّل عن حنق وحقد وغرية ورمبا وشــ ــاعر أن هذا امل ــور الشــ ـصـ فهنا ي
ـصــــر ويف هذه األبيات  ـصــــيدة وإنا كانت يف راثء  الديك بلمح الب ــية على الظلم واالضـــــطهاد فالق ــياســـ ــالة ســـ رســـ

ــائل عن الظلم الذي تعّرس له  ــاعيفها دالئل على أهّنا رســــــ ــارة بني تضــــــ ــيدة إاّل رمزا  وإشــــــ ـصـــــ ديك، ومل تكن الق
 السجناء.

 : الخصائص المعنوية واللفظية )الدراسة الفنية(المبحث الثاني

 القصيدة. اءبن •
 والرتاكيب.األلفاظ  •
 الصورة الفنية.  •
 املوسيقى واإليقاع. •

ـصــــــــــائص متّيزه عن ابقي األعمال الفنية األخرى، والشـــــــــــعر  يعّد العمل األديب نتاجا  عمليا  فنيا  له  ات وخ
ـــيدة تعـّد بـناء  فنـيا  يعتمـد على مجـلة من   صــــــــــــ ــفـات فنـية، والق كـذـلك خيتلف عن النثر مبـا حيتوـيه من  ـات وصــــــــــــ

 :ستكون مدار حديثنا يف الصفحات اآلتيةلشعر العاّلمة األثري خصائص فنية الصفات والسمات، و 
 أواًل: بناء القصيدة: 

ـصـــيدة ببنية القدماء العرب النّقاد اهتم  اخلامتة، مث  والتخّلص، هي: املطلع، ثالثة أجزاء بني وميزوا العربية، الق
ا فيها اإلجادة وجعلوا ــ   لتّلقي القارئ لتهيأة االســــتهالل حتســــني يف جيتهد أن  الشــــاعر فعلى للرباعة الفنيةق مقياســ

ـصــــــيدة،   عن أن احلديث يف ريب وال اخلامتة، ذلك وبعد الرئيســـــــي، املوضـــــــوع إىل التّخلص ذلك بعد مث أييت الق
 .(66)العربية القصيدة يف الوحدة عن حديث الواقع يف هو واخلامتة، التخلص وحسن الشعر يف احلسنة البتداءاتا

 بعالقة آخر إىل موضــوع موضــوع فيه يفضــي الذي والتســلســل الّتدرج على تقوم شــكلية وحدة الوحدة وهذه
 ، ومن نراه يف بعض مطالع قصائد العاّلمة قوله:(67)أساسية أقسام يف القصيدة ترتّكب حيث التّخلص، تسّمى

ــياء  ــها ورف  الضـــــــ ــعت كأســـــــ ــعشـــــــ  شـــــــ
 

ألالء  ــنــــــــا  الســــــــــــــــ مــــــــن   وعــــــــالهــــــــا 
 

اللغة العربية وكأهنا كأس مخرة معاّلة مشـــــعشـــــعة مضـــــيئة فضـــــال  عن أهنا تتألأل يف ُعال الســـــنا فهو يوصـــــف 
الوضـــــــاء ونســـــــتطيع القول أهنا مقّدمة مخرية بداللة قوله )كأســـــــها( وهذا يدل على اعتماد الشـــــــاعر على بعض  

 از.املطالع الشعرية اليت اعتمدها العرب قدميا  وهو توظيف رائع وإن كان على سبيل اجمل
 وقوله أيضا :

غرد واهلوى  نفســـــــــــي  حـــــب  ــا   أحببتهـــ
 

والــــرغــــــد   والــــر ــــــان  الــــروح  ــبــــهــــــا   وحــ
 

 
 .182الناقد: حممود السمرة: األديب اجلرجاينّ  ينظر: القاضي -66
 .3اهلجري: إحسان عباس: الثامن القرن حىت الثاين القرن من العرب عند األديب النقد ينظر: اتريخ -67
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ـصـــائد العربية القدمية ويرجع  ـصـــيدة غزلية كما يف مطالع الق وهنا أيضــــا  نلتمس الشــــاعر قد اســــتخدم مطلع ق
عراء العرب اهتموا ذلك رمبا لشــدة ميله إىل الشــعر العريب القدمي واقتفاء أثره خاصــة يف مطالع القصــائد الن الشــ 

ــوص   ـصـــــ ــتماع وعلى وجه اخل ــائدهم كوهنا اجلزء املهم يف إلفات النظر وجلب االســــــ ـصـــــ اهتماما ابلغا يف مطالع ق
 املطالع الغزلية.

ــاـئدهم وفق املتـعارف عـند العرب كـأن تكون  صــــــــــــ ومن اجلـدير ابـلذكر أن األثري مل يكن سن يعتنون مبطـالع ق
ذلك و فلم يكن الشـاعر من املكثرين يف هذا اجلانب، وها ما متت اإلشـارة    مخرية أو طللية أو غزلية أو ما شـابه

 إليه آنفا .
 وقوله يف ترك الكذب يف الشعر والتزام الصدق فيه:

وعشـــــــــــنــــــا هـواهــــــا   عشـــــــــــقـنــــــاهــــــا   ف 
 

طـــــــالهـــــــا  نـــــــلـــــــذ  ال  ــاوى   ( 68)نشـــــــــــــــ
 

مجيل ملا فيه فقد اســتخدم الشــاعر الفعل )عشــقنا( وهو فعل يدل على احلب و الشــاعر اســتخدمه بشــكل 
، زايدة على أننا ميكننا ان نعدها مقّدمة مخرية بداللة كلميت من وقع موسيقي فضال  عن أنّه يلفت انتباه السامع

 .)نشاوى و طالها(
 ومن مطالع قصائده ما يبتدئه ابلتوجع واحلسرة كقوله:

ــا  ــنـــــ اهلـــــ أوقـــــــات  ــر  أقصـــــــــــــــ ــا  مـــــ  آ  
 

املـــــــــرح  الـــــــــغـــــــــزال  ذلـــــــــ    هبـــــــــوى 
 

للوهلة األوىل حيســــــــب أّن الشــــــــطر األول راثئيا  إاّل أن الواقع هو أنّه غزيل بداللة الشــــــــطر الثاين  ن القارئ  إف
وهذا املطلع واســــتخدام كلمة )آه( يف أوله هو من األمور اجلميلة االســــتخدام لبيان شــــدة اللوعة واحلســــرة على 

 املقّدمة وهذه املفردة ابلذات. احملبوب واحلقيقة أّن الشاعر رمبا كان يدرك الغاية يف االستخدام هلذه
 ومن املطالع اليت أوردها الشاعر يف الراثء قوله:
ـــفو   مســـــــــ ـفيــــــ   ودـمـعي  حـزـين   ـقـليب 

 

فديــــــ    املســـــــــــود  يومــــــ   على   ويلي 
 

فهو ابتدأها ابلتوجع واحلزن واحلسـرة أيضـا ، ولكن هنا الغرس الشـعري كان خمتلفا  متاما  بداللة سـفك الدمع 
 ي املفردات اليت غالبا  ما ترد يف غرس الراثء لبيان شّدة ما نزل ابلشخص من املصاب.وإيراد كلمة )ويلي( وه

ـصـــــــائده من حيث الشــــــــكل واملوســــــــيقى واللفا  يّتضــــــــح سّا ســــــــبق أّن الشــــــــاعر اهتم كثريا  يف إيراد مطالع ق
وســــيقى وزان   املســــتخدم ومالءمته مع مقضــــى املوضــــوعق الّن بعض النقاد يرون أّن كمال املطلع أن يكون اتم امل

ــعر القدمي (69)وراي  وأعرااب   ــاعر قد أبدع يف ذلك، وهذا راجع لكونه ّسن التزموا الشـــــــــ ، وال نغايل إذا قلنا أّن الشـــــــــ
ـصــــائدهم، ـصــــائده صـــــورة الليل  وحذوا حذو القدماء يف بناء ق فهو   ،(70)على أنه اســـــتخدم يف بعض مقدمات ق

 .بذلك ليس مقلدا  هلم بقدر ما كان ملتزما  بقيمهم الشعرية

 
 .146ديوانه:  -68
 .360الراثء يف الشعر العريب العصر العباسي حىت هناية القرن الثالث اهلجري: عبد احلسني احللي: -69
 قوله:  ، 452و 400ينظر: ديوانه:  -70

أصاحبه  ابلعراق  لليل  هل   أال 
 

مواكبه   الراجيات  تروع   صباح 
 

 وقوله: 
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 التخلص واخلتام: حسن

تتمادى   مث  حَتيل، بلطفِ  غريه أو مدح إىل نســـــيب من خترج أن  وهو ،(71)والتوصـــــل اخلروج، البعض يســـــميهو 
ـصــــود غرس من (72)إليه خرجت فيما ـصــــيدة الوحدة على حفاظا   بينهماق املناســـــبة مراعاة مع مق  املوضـــــوعية للق

 .أجزائها ومتاسك
 وهذا ما اتضح لنا يف بعض ختّلصات العاّلمة يف شعره ومنها:

وألألت  والــيــقــني  الــوعــــــد  اقــرتب   قــــــد 
 على هام )جند فلســــــــــطني( صــــــــــواعقاً 
هبــــــا يــقــم  س  غــــــذا  دنــيــــــا  ف  خــري   وال 

 

تــــقــــــال  وهــــي  االفــــق  ف   تــــبــــــاشــــــــــــــري  
حـــيــــــال  تـــبـــني  مــــــا  حـــ   ــيـــنـــهــــــل   ســـــــــــ

ــال  (73)ســـــــــــالم وـيذهـب ابلظالم نضـــــــــ
 

 وقوله:
بـــــــــــــه آىل  ــمـــــــــــــا  ـــــــــــــا   قســـــــــــــــــــــ
ــبـــــــغـــــــا   الـــــ حـــــــكـــــــم  مـــــــن  ــتـــــــديـــــــل   لـــــ
الــــــــ  ابســــــــــــــــــتـــــــقـــــــالهلـــــــا   وتـــــــطـــــــوف 

 

املـــثــــــابـــر    قســـــــــــــم  مـــن   (74)والـــنـــجـــح 
زاهــــــــر  ــبــــــــاح  كــــــــاإلصــــــــــــــــ الحــــــــق   ة 
ــر  ــائـــ ــبشــــــــــــــ الـــ ــكــــــة  ضــــــــــــــــاحـــ ــنــــــاء   أبـــ

 

دن أيخذ استقالل   -اي جناح الشعب-خلص الشاعر من املدح  ذه االبيات اليت يقسم  ا على النجاح  
 كالصباحات الزاهرة وهو من التخلصات اجلميلة حىت ختما ما خلص منه ابلقول:اجلزائر وأييت  

الـــــــــــــبـــــــــــــغـــــــــــــا  ابخلـــــــــــــزي   تـــــــــــــروح 
 

احملـــــــــــــــاقـــــــــــــــر   أذفل   ة  ـــــــــــــــر 
 

 وقوله:
ــنــــــــو الــــــــظــــــ ــنــــــــوا  ظــــــ األىل  ــهــــــــل   فــــــ
ــدى اهلــــــ ــد  ــيــــــ ــأيــــــ ــتــــــ لــــــ ــل  ــمــــــ ــاعــــــ  فــــــ

 

ــور  الصــــــــــــــ مــــــن  ــوا  ــوهــــ وشــــــــــــــ  (75)ن 

ــعــــــر الصــــــــــــــ ــقــــــومي  ــتــــ لــــ ــد  ــمــــ  ( 76)واعــــ
 

 والعمد اىل تقومي امليل واال راف حىت ختم قصيدته بقوله:فهنا خلص الشاعر إىل احلث على أتييد اهلدى 
حــــــيــــــيـــــــ مــــــا  بــــــ   الــــــرجــــــا   ولــــــنــــــا 

 

الســـــــــــــــــــري    ــود  ــمـــــــ حمـــــــ وأنـــــــــت   ت 
 

ابلتوصـــية يف اعتماد اهلدى وتقومي امليل  حيث خرج وختم الشـــاعر   أيضـــا  ةويف هذه األبيات كان اخلامتة مجيل
 إىل املدح.

 ثانيًا: األلفاظ والتراكيب: 
بعض علماء اللغة يرون أّن إصــــــــــدار حكٍم على فلســــــــــفٍة أو رأٍي دون حتديد مســــــــــبق للغة هذا الكاتب أو  
الشــــــــاعرق أمر حمالق ألّن كّل أديب يتناول أغراضــــــــه اليت يكتبها، فيها رتية معينة مســــــــتعينا  بوســــــــائل أســــــــلوبية  

 
مسود  والليل  الليل  كمثل   أانخت 

 
رُبدُ   طوهلا  أحداث   نوازل 
 

 
 .1/236ينظر: العمدة:   -71
 1/234ينظر: نفسه:   -72
 .320ديوانه:  -73
 .340ديوانه:  -74
 .356ديوانه: -75
 الصعر: امليل واال راف. -76
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ــاعر مادة هي ، واللغة(77)معينة ــطتها يعرب اليت الشـ ــياغتها خالل من ويظهر نية،الوجدا جتربته عن بواسـ  مهارته صـ
 موضـــــــعها، وصـــــــّحة لأللفاظ، اختيارهم حســـــــن الشـــــــعراء ُعين البيت الشـــــــعريق بناء يف األلفاظ وألمهية الفنيةق

ة مع بعضـــــــها منتجة بذلك كلمة   للمع  ومالءمتها ـصــــــود، واللفا كما نعرف هو جمتمع من أحرف مرتاصـــــــّ املق
ــوات  لغواي  معينا ، وهذا اللفا ابئتالفه مع مجلة من األلفاظ يكون جمموعة  ذات مع  أو بغريه، إاّل أنّه يشـــكل  صـ

من األصــوات فتتحد يف قاســم مشــرتك واحد إلنتاج الداللة، وعند انســجام األلفاظ يتشــكل الرتكيب ومنه يثمر 
 املع  العام للسياق.

ا  به وهو عمل  ومبا أّن البيت الشـــــــــعري هو جموعة من األلفاظ والرتاكيب املّتحدة تعطي ب ذلك مع  خاصـــــــــّ
 حد ذاته، فالبّد من وجود ميزات هلذا العمل وهي:

 .(78)اختيار األديب اللفا الذي يؤّدي املع  الدقة: وتعين
 .(79)وأن يُراعى فيها االقتصار على ذهن السامع ، ا سهولة االستعمال السهولة واأللفة: واملراد

 .(80)به أن تكون الكلمة موحية ابملع  املناسب اإلحياء: ويُقصد
 .(81)لرنني األلفاظ اخلاّص وانسجامها الوقع املوسيقي:

وتبني لنا من دراســتنا لشــعر العاّلمة األثري أنّه يســتخدم ألفاظا  غالبها بنّي وواضــح وبعيد عن الرّكة والغلظة  
ــتوحى من   ــتخـدام ومســــــــــــ اللغـة العربيـة القـدميـة، ومنهـا مـا هو رقيق  والقبح، ومنهـا مـا هو غريـب أو قليـل االســــــــــــ

وحسـّاس ومرهف وفيه ملسـة من العواطف واألحاسـيس، وهذا إمّنا يدّل على أّن الشـاعر من امللّمني دلفاظ اللغة 
ومن املتمّكنني من تطويعها كيف ما يتطّلب املوقف، كما وجدان أنّه مّيال إىل اللغة العربية القدمية بعض الشيء 

خدام بعض الكلمات العربية اليت رمبا تكون غريبة يف الوقت الذي حيتاج الناس إىل ألفاظ أكثر من حيث اســـــــــت
كه ابلشـــعر العريب القدمي، والنســـج  ســـهولة وفهما ، وهذا راجع إىل شـــّدة ولعه وحبه للغة العربية، فضـــال  عن متســـّ

ن واالسـالم واالخالق وهي  ة غالبة  على منواله وزايدة على ذلك فإن شـعره مل خيُل من ذكر هللا سـبحانه والدي
 على شعره وهذا يدل على تدينه وشدة تعلقه ابهلل سبحانه ومببادئ الدين احلنيف.

 وإللقاء النظر على بعض ألفاظ شاعران استخرجناها يف اإلحصائيات التالية تبعا  ملوضوعها ونوعها وهي:
 النبوة، اهلادي..إم(.، عبدت، رّب، دين، بيت هللا، ألفاظ دينية: )إهلي، إسالم

 )حسن، مجال، عشقت، هناء، هوى، هتادت... إم(. ألفاظ الغزل:
 ، تلظى، صناديد، جهاد، صونوا، أوسعوا..إم(.ألفاظ احلماسة: )عصف

 جربيل، حممد، عمار، مروان، حيدر، هتلر...إم(.األعالم:)
 .إم(.دمشق، بريوت، ايفا، القاهرة، اجلزائر..  املدن واألماكن: )بغداد،

 .) لمسلنطحات، َأايييألفاظ غريبة: )

 
 .9ينظر: النقد والداللة يف الشعر: علي عزت:  -77
 .86ينظر: النقد األديب عند العرب: حنفي حممد شرف:  -78
 .87ينظر: نفسه:   -79
 .88ينظر: نفسه:   -80
 .90- 89ينظر: نفسه:   -81
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 28:  العدد

 
 .(82)حزين، دمعي، أسى، معروك، مأمت، ويلي...(: )ن واألملز احلألفاظ 

 واألســـلوب الشـــعرية األغراس بني العالقة عن القدماء النقاد أّما عن األســـلوب والرتاكيب واللغة فقد حتّدث
رتب  على األلفاظ تقســيم أن   يرى اّلذي القاضــي عبدالعزيز اجلرجاين النقاد هؤالء ومن الشــاعر، يكتب فيه اّلذي

، ـلذا ـفأّن كـل من يكـتب أو يتحـّدث ابلعربـية ال (83)كوعـيدك مـدحيـك وال كـافتخـارك غزـلك يكون  فال املعـاين،
 خيرج عن نطاقها وأنواع مجلها.

األساليب العربية من حيث اجلزالة وبناء  على ذلك نرى بني أيدينا ديوان العاّلمة األثري جاء حمفوفا  دغلب  
 والقوة واللغة الرائعة املتناسقة مع موضوعاته اليت تناوهلا.

 فمن حيث الرتاكيب فقد نوردها هنا على سبيل األمجال ال التفصيل.
اجلملة األ ية: مبا أّن اجلملة األ ية تدّل على الثبات ال التغيري، فقد اســــــــتخدمها الشــــــــاعر وبشــــــــكل كثري 

 وله:ومنها ق
روعــــــة ــبــــــاحــــــة  ولـــلصـــــــــــ ــلـــيب  ــــــب   قـ

 

اق  العشـــــــــــــــ  لصـــــــــــولتهـــــا  ى   ( 84)تعنو 
 

 وقوله:
وأان  نـعـمــــــائـهــــــا  ف   فـيـحــــــاء كــــــاخلـلــــــد 

 

ــتأمن  ــوان حافظها املســــــ  (85)املد رضــــــ
 

ــ)قلبه الذي حيب(، احلب  فنالحا هنا استخدامه للجملة األ ية للداللة على ثبات الصفات ال تغيريها، فــ
ـصــــف  احلرية ابلفيحاء كاخللد، وهي صـــــفة مالزمة هلا، فضـــــال  عن وصـــــفه للشـــــعر دنّه ابرد اثبت فيه، كما أنّه ي

ــتخـدام اجلملـة األ يـة مع  ــفـة اثبتـة فيـه ال متغرية، ويف ذلـك إبـداع يف اســــــــــــ على حّر جنبـات القلـب، وهي صــــــــــــ
 داللتها.

ــع أو  ــاعر  أّما اجلملة الفعلية: فكما هو معروف أهنا تدّل على التغرّي من حيث الوضـــــ الزمن وقد وّظف الشـــــ
ـصــــــــــوصـــــــــــا  حينما يتحّدث عّما حدث للدول العربية من   هذه الداللة يف كثري من املوضـــــــــــوعات اليت عاجلها خ

 نكبات وثورات وغري ذلك.
 ومن أمثلة قوله:

تصــــــــــــــــــــيب  مــــــــــن  احلــــــــــب    دعــــــــــي 
 

احلـــــــــــب  ف  ــوا   دعـــــــــ ــا   (86)ومـــــــــ
 

 وقوله:
 عشـــــــــــتم وعشـــــــــــنــا والتواصــــــــــــل دأبنــا 

 

و    ــات  الرغبـــ ــادل  ــانتبـــ  ( 87)األشـــــــــــواقـــ
 

ــاعر هذه اجلمل الفعلية وداللتها على التغرّي فأن الفعل )رّن( لن يدوم فالبّد من   فالحظنا كيف وّظف الشــــــ
أن يتبعه ســــــــكوت، كذلك يف )دعي احلب( فهنا فعل األمر يدّل على الكف عن احلب ملدٍة ما، وهذا ال يدل  

 
 .423، 273، 246،178،  151، 129، 72، 68، 63، 61،53ينظر: ديوانه:  -82
 . 24وخصومه:  املتنيب بني ينظر: الوساطة -83
 .55ديوانه:  -84
 .155ديوانه:  -85
 .255ديوانه: -86
 .326ديوانه: -87
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ش ليس بدائم وهذه الدالالت ُوظّفت على الرتك ابملطلق وهو فعل متغرّي، وكذا احلال يف )عشـــتم وعشـــنا( فالعي
 بشكل رائع يف بيان التغيري ال الدميومة.

 أّما أسلوب النداء الذي أكثر منه يف شعره فيقول:
مــؤتــلــفــــــا الــبشــــــــــــر  دام  مــروان  دار   ف 

 

الـــتـــالويـــن  اح  ملــــــ  جـــنـــبـــيــــــ    (88)عـــلـــى 
 

 وقوله:
آلســـــــــــــــرهــــــا  يـــــومــــــا  تــــــدن  س  حـــــرة   ف 

 

املـطــــــاعـيـم  فـتــــــاة  ف   ( 89)املـطــــــاعـني  و 
 

، وكل ما جاء من أســـلوب نداء يف (90)فنالحا من البيتني أنه اســـتخدم أســـلوب النداء واحلّق أنّه أكثر منه
شـــــــعره هو إما الســـــــتنهاس مهم العرب يف موضـــــــوعة احلماس والفخر، أو للمدح كما جاء يف البيتني وهو ميدح 

 دمشق.
خدم أســــلوب )إّن وا ها وخربها(  وأســــلوب التوكيد اســــتخدمه الشــــاعر بشــــكل كثري أيضــــا ، وغالبا  ما يســــت

ــارع املقرتن بنون التوكيد أو التوكيد  ــم أو ابملضــــــ ــلوب التوكيد ابلقســــــ كوهنا األكثر توكيدا  وثباات ، فضــــــــال  عن أســــــ
 بتكرار اللفا ومن ذلك قوله:

قــــــد   اـليت  اـلـقرون   ـبرزت  خــفيــــــتأإن  
 

أفييال  فـــــأبـــــدهتم  ــات   ( 91)مســـــــــــلنطحـــ
 

 وقوله:
مســــــاء    أعـــــلـــــى  الــــــذي   أرهـــــقــــــتإن  

 

احلــــــد اد  يــــــد  ال  ــبــــــاان  شــــــــــــــ  ( 92)يــــــد  
 

 وكذلك قوله:
ــه صــــــــــــــادق أليـ بين مصـــــــــــر  ــاً   قســـــــــــمـ

 

اعتــــاد ف دعوى اهلوى   93إغراقــــا   من 
 

 وأيضا :
عــــــــــبــــــــــيــــــــــد  مــــــــــن   عصـــــــــــــــــــــابــــــــــة 
ــت  لـــــــــــــــــعـــــــــــــــ ــة   عصــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــ

 

ــد  ــيـــــــ عـــــــ ــوم  يـــــــ ــدت  ــيـــــــ عـــــــ  (94)ال 

مــــــــــريــــــــــد عــــــــــبــــــــــد  كــــــــــل    مــــــــــن 
 

 وقوله:
 األوحــد   خلــت العصـــــــــــور وأنــت أنــت

 

ــة وجمـــد ســـــــــــرمـــد  ــد ســـــــــــ  ( 95)ذكرى مقـ
 

 وقوله:
صــــــــــــــــ وا لــــــنــــــا   لــــــنصــــــــــــــــ ن  كــــــ ابء 

 

 ( 96) صــــــــــ اً يعيد ســــــــــواد الليل حتجيال 
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 28:  العدد

 
فنالحا اسـتخدامه للتوكيدات الواردة بشـكل متنوّع، وتوظيف رائع يف تناوهلا حسـب ما تطّلبه املوقف على 

 .مستوى استعمال إّن وا ها وخربها، أو القسم، أو تكرار اللفا
 قوله:يف أسلوب األمر ر أساليب الطلب فقد استخدم الشاعأّما 

احلــــــــب مــــــــا  ــيــــــــة  ــبــــــ قــــــ ــلــــــــوا   ســــــــــــــــ
مـــــــــاضــــــــــــــــــــر   اجلـــــــــز ار   ســــــــــــــــــــلـــــــــوا 
ــم ــتـ ــيـ الـ ــوا  ســـــــــــــلـ ــى  ــلـ ــكـ ــثـ الـ ــوا   ســـــــــــــلـ
الــــــد اء  ــلــــــوا  ســــــــــــــ اجلــــــوع  ــلــــــوا   ســــــــــــــ

 

فســــــــــــــــــــني  ديـــــــــر   ( 97)وقـــــــــتـــــــــلـــــــــى 

ــطـــــــــني  فـــــــــلســـــــــــــــــ تـــــــــرب  مـــــــــن   ج 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــني اخلـــــــــــــــر د   ودمـــــــــــــــع 
ــني  املســــــــــــــــــاكــــــ ــرا  قــــــ ــوا   ســــــــــــــــــلــــــ

 

ــتخدام  ــاعر أكثر من اسـ ــلوب الطليب بــــــــــــــــــ)فعل األمر(فنرى أّن الشـ كونه األكثر أتثريا  على املتلقي من    األسـ
وفيه ذلك داللة على فيه توكيد،  ( مرات  7ففي األبيات األوىل نراه اســــــــــتخدم الفعل)، أســــــــــاليب األمر األخرى

 األمل واحلزن النابع من ذاته أسى  على أهل فلسطني.
 أّما يف أسلوب النفي قوله:

ــنــــــة ــئـــ ــمـــ ــطـــ مـــ ــفـــــس  أنـــ ــن  مـــ أثروا   وال 
األواـنس   اـلـغيــــــد  روـعوا   كــــــالــــــدـمى وال 

 

هلم  األمتني  عنـــــد   (98)أثر  ومـــــا كـــــان 
ــر  وتــ س  ــن  ــنــــــدهــ عــ ــومــــــا  يــ  ومــــــا كــــــان 

 

ــلوب العطف ابلواو  ــتخدام أســـــ ــلوب النفي مع تكراره يف البيتني مع اســـــ ــتخدم أســـــ ــاعر اســـــ فنلمس أّن الشـــــ
 ( مرات ففي ذلك موافقة بني اللفا واملوسيقى فضال  عن الداللة التوكيدية فيهما.4وتكرارها )
 أسلوب االستفهام قوله:ويف 

ــالــع  بضــــــــــــــ لــيــس  الــ   اجلــــــديــــــد   أيــن 
 

ــه  ــل تلوينـ ــاصـــــــــــ ــا وليس بفـ  (99)مشـــــــــــيـ
 

 وقوله:
الــــــعــــــواس  مــــــن  أمــــــيت  أيــــــن  ال   أيــــــن 
اخلـــــــلــــــــ حـــــــر ر  ا  ّوثـــــــوهبـــــــّ مـــــــين   أيـــــــن 
ـــ والـــــزهـــ ــلــــــ   واملـــ اجلـــــالل  ذا    أيـــــن 

 

والـــــعـــــزائـــــم؟  والـــــعـــــلـــــى  الـــــعـــــز    أمــــــة 
ــاس؟  ــظــــ املــــ أزال  ــا  ــا ــــ ــطــــ وســـــــــــــــــلــــ  ق 

 ( 100)احملـــارم؟  و وعز  الورى وصـــــــــــون
 

نا ، خاصـة عند تكراره لكلمة)أين(   فقد اسـتعمل الشـاعر أسـلوب االسـتفهام بشـكل جيد ووظّفه توظيفا  َحسـَ
ر على ماضــــــــي األمة، وهذا كان غاية يف الروعة يف  ففي التكرار داللة توكيدية فضــــــــال  عن الداللة على التحســــــــّ

 فـ)أين( غالبا  ما تشري إىل البعيد املاضي وهذا هو مراد الشاعر.استخدام هذه املفردة مع املع  املراد 
 ومن الفنون أيضا استعمل فّن االقتباس القرآين يف قوله:

واق  مـــن  هلــــــا  هــــــل  الـــطــــبــــيــــعــــــة   فـــل 
 

راق؟  مـن  لــــــه  هــــــل  فـيــــــا   والســــــــــــحـر 
 

 وقوله:
وجـــــــهـــــــي  إهلـــــــي  ف  وجـــــــهـــــــت   لـــــــ  

 

ــبــــــــــار  اإلكــــــــ ــهــــــــــ   وجــــــــ  وألنــــــــــوار 
 

 وقوله:
 

 ديوانه: -97
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ــم   ــيــ ال  ثــ ــلــــــد  اخلــ ــر  ــمــ ــخــ ــهــــــاكــ ــيــ  فــ
 

مــــهــــــاهــــــا   شــــــــــــــــارهبــــــا  نــــفــــس   ومتــــنــــح 
 

ــفأســـلوب االقتباس وبطريقة ت اســـتخدمفهنا   ففي البيت األول صـــور لنا    ي على البيت مجالية االســـتخدامضـ
الشاعر فتنة ومجال الطبيعة كيف صارت ويتساءل أن هل من حاٍم )واق( هلذه الفنتل وهل للسحر من االرتقاء 

صـــــورة موحية عن موضـــــوعه، فيما اســـــتخدمه يف البيت الثاين للداللة )راق( فوّظف االقتباس هنا ليعطي بذلك 
ــليم هلل ســـــبحانه وتعاىل فاقتبس من قوله عز وجل )وجهت وجهي..( ، ويف البيت الثالث اقتبس (101)على التســـ

وموظفا ذلك يف حبه للغة العربية إذ شـــــــــــبهها    (102)من قوله ســـــــــــبحانه )ال يســـــــــــمعون فها فيها لغوا وال أتثيما (
 .كخمرة اجلنة ليس فيها سكر وال أتثيم

ومن ذلك نرى أّن الشـــــــاعر كان متمّكنا  من أدواته اللغوية والنحوية، فضـــــــال  عن أنّه كان ضـــــــليعا  يف اللغة، 
الشـعر، ومل يكن سـهال   سـب ما طلبته احلالة، فكان ذا يٍد طوىل يف جمال التوظيف األسـلويب ملوضـوعة  حفطّوعها  

جدا  وال صـعبا  جدا ، بل كان عواان  بني ذلك، فهو سـهل يف موضـع يتطلب ذلك وصـعب قليال  يف موقف آخر 
ســب موضــوعته، ويدّل ذلك على قدرته ودقته يف اســتخدام األســاليب النحوية  حوميكننا القول أنّه يورد كل لغة 

 اللة وقوة السبك اليت متّتع  ا الشاعر.يف جمال الشعر، فضال  عن اللفا واملع  والد
 ثالثًا: الصورة الفنية

 األدبية القدمية والدراســات البحوث من والكثري العديد اهتمام حمور الشــعرية( )الصــورة مصــطلح  زال وال كان 
 ُدرِجَ  أمر هلا، جامع مانع تعريف وضــع يف النقاد واختالف الشــاعرق مقدرة ومقياس الشــعر جوهر فهي واحلديثة،

صــورة )الرتباط وذلك اإلنســانية، الدراســات ميدان  يف عليه  والذاتية الفردية إىل ينتمي الشــعري، الذي ابإلبداع ال
، إذن فهي )تشـــــــكيل لغوي يكوهنا خيال الفنان من معطيات  (103)ابملوهبة( عنها املَعرّب  اإلبداعية الطاقة وحدود
ر الشـــــاعرق إذ إنه اختيار الشـــــاعر أللفاظه يدلُّ على براعة الشـــــاعر،  ،(104)متعّددة( ـصــــورة الشـــــعريّة ِفكا ومتّثل ال

وقدرته على انتقاء األلفاظ املناسـبة اليت تعربِّ عن الفكرة، ومتّثل الصـورة الشـعريّة واحدة من املعايري اليت حُيَكم  ا 
ــاعر على  ــعريّة، وعلى قدرة الشــــــ ــالة التجربة الشــــــ ُبدِع. يعربِّ على أصــــــ

ُتلقِّي، والناقد وامل
التأثري يف نفس كلٍّ من امل

ـصــورة الشـــعريّة  ـصــورة، كما تعربِّ ال ـصــورة الشـــعريّة عن حاالت ال ميكن تفهُّمها أو جتســـيدها بدون ال الشـــاعر ابل
أيضــا  عن عواطف الشــاعر ومشــاعره، فتصــبح الصــورة هي الشــعور، والشــعور هو الصــورة، فتتيح للشــاعر اخلروج 
نسِجمة، فضال عن أن هلا دورو يف حتقيق 

ُ
تناِفرة أي غري امل

ُ
ألوف، كأن جيمع الشاعر بني األلفاظ امل

َ
عن الكالم امل

ُتلقِّي 
ُتلقِّي والتأثري فيه، من خالل نقل الفكرة بصورة أوضح، وشرح املع  وتوضيحهق سا يُؤثِّر يف امل

املتعة لدى امل
 بشكل أكثر.

نه الصورة الشعريّة ُمرتِبطة ابخليالق فهي وليدة خيال الشاعر وأفكارهق إذ يتيح اخليال  ال بّد من اإلشارة إىل أ
ا طريقته إلخراج ما يف قلبه وعقله إىل احمليط  ــياء واســــــــــــتخراج أبعاد املع ق ألهنه للشــــــــــــاعر الدخول خلف األشــــــــــ

ــاعر صــــــاحب خيال وا ــارك فكرته مع املتلّقيق لذلك ينبغي أن يكون الشــــ ســــــعق لكي يتمّكن من  اخلارجّي ليشــــ
 

 .79األنعام  -101
 .25سورة الرمحن  -102
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 28:  العدد

 
ُتلقِّي

فالشـاعر صـاحب اخليال النّفاذ هو الشـاعر القادر على أن ميّدان بفنون  ،(105)تفجري أفكاره وإيصـاهلا إىل امل
 .(106)شىّت من الصور احلافلة ابلظالل واأللوان 

ــافة يلجأ إليها الشـــــاعر لتجميل شـــــعره، بل هي لبّ  ـصــــورة الشـــــعريّة هلا أمهية كوهنا ليســـــت إضـــ  العمل  إنه ال
الشـعرّي الذي جيب أن يّتسـم ابلرّقة، والصـدق، واجلمال، وتُعّد عنصـرا  من عناصـر اإلبداع يف الشـعر، وجزء  من  
املوقف الذي ميّر به الشــاعر خالل جتاربه، وقد اســتطاع الشــاعر من خالل اســتخدامه للصــور الشــعريّة أن خيرَج 

ألوف، وال شّك يف أن للصورة الشعريّة وظيف
َ
 .(107)تها وأمهّيتها يف العملّية الشعريّةعن امل

 والصورة الفنية تتشكل من أربعة عناصر رئيسة هي:
 الظاهري أو احملسوس: ويشّكل ما تراه العني وتدركه احلواس. أوال : العنصر

الباطين: ويشـمل اخليال واإلبداع للشـاعر ونفسـيته ومدى قربه من موضـوع نصـّه اإلبداعي من   : العنصـرا  اثني
 ه.نفس

 الذي جيعل املبدع يتأمل جتربته. اثلثا : االنفعال
 .(108)قيمة الصورة وجديتها رابعا :

ـصـــورة الفنية  وهذا ما نلمســــه يف شــــعر العاّلمة األثرّي من صــــور فنية رائعة، فهذه   يوردها وســــائل تشــــكل ال
 الشاعر يف قوله:

ـمن اـلـنـع   خــلف  ـمروان   جـزع  كــــــأن 
األمال  ف زمر  حولــــه   حشـــــــــــــــد  من 

 

الغــــــايل  نهــــــار   ملكــــــه  ف   اصـــــــــــيــــــب 
ــمــــــار عــ ــع  ــيــ تشــــــــــــــيــ ف  ــي  هــ  كــــــأ ــــــا 

 

فقد صــــــور الشــــــاعر هنا حالة تشــــــييع دمشــــــق امليتة بعد احلرب وكأن )مروان بن احلكم( منهار ملا أصــــــا ا،  
فتشـيعها مجوع من املالئكة كتشـييع )عمار بن ايسـر(، وهنا اسـتخدم الشـاعر أسـلوب التشـبيه كصـورة بيانية عن  

ة بعد أن حذف وجه الشــــــــبه وهو )الكثافة  حال دمشــــــــق  ـصـــــــوير غاية يف االتقان والروعة خاصــــــــّ املنهكة وهو ت
والكثرة يف املشـيعني(، وهي صـورة موحية على عظم اخلطب وعظمة دمشـق إذ أن املالئكة حتّفها وحتمل نعشـها  

 زمرا  زمرا .
 فيقول: -6-ويف موضع آخر استخدم الشاعر التشبيه يف مدح الرسول 

 د يضـــــــــــرب الســــــــــــماء شــــــــــــعاـفه كـالطو 
 

ــرقــــــدّ   تـــ ــنــــــازل  املـــ ــبــــــه  ــوانـــ جـــ ــى  ــلـــ  وعـــ
 

ــاعر وجود النيب  ــّبه الشــ ــلمني كاجلبل العظيم الذي يطاول الســــماء وحوله البيوت   -6-فقد شــ بني املســ
، والواقع ان الشاعر أجاد التصوير -6-ن حول الرسول و ترقد وتنتشر واملقصود هنا بـــــــــــــ)املنازل( هم املسلم

بني املســلمني، فضــال  عن بيان حال املســلمني والتفافهم حول الرســول   -6-إجادة اتّمة يف بيان مقام النيب 
 كما تلتف املنازل على جنبات اجلبل الشامخ األشم يف وسطها.  -6-

 وقوله:

 
 . 107- 106ينظر: وظيفة الصورة الشعرية ودورها األديب: علي اخلرابشة:  -105
 .389ينظر: املدخل إىل النقد األديب احلديث: حمّمد غنيمي هالل:  -106
 .116-101 ينظر: وظيفة الصورة الشعرية ودورها يف العمل األديب: -107
 . 88-86ينظر: الصورة الفنية يف النقد الشعري: عبد القادر الرابعي:  -108
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لــــــــكــــــــنــــــــمــــــــا  نشـــــــــــــــــــوان   كــــــــأنــــــــه 
 

احلــمــــــام   ومحــى  ــيــــــب  الشــــــــــ وهــن   مــن 
 

 وقوله:
حـــــ  والئـــــهـــــم نـــــفـــــحــــــت  ف  ذكـــــيــــــا   يب 

 

ور ــــــان   ورد  مــن  الــعــطــر  ــم   كــنــــــاســــــــــ
 

 وقوله:
روضـــــــــــــــة ــة  نبـــ ــل  الطـــ ــل   وافـــــت كمثـــ
أضـــــــــــــوا    ــلــجــــــت  ــب ت  أو كصـــــــــــــبــــــاح 

 

أحــــــداقــــــا  بــــــه  ــهــــــت  ــبـ ــتـ فــــــانـ ــيــــــاء  ــمـ  ظـ
ــا  ــاقــــ اآلفــــ ونــــــو ر  الــــــظــــــالم  ــا  ــمــــــحــــ  فــــ

 

صــورته الفنية الشــعرية ففي األوىل رســم حال الشــخص األشــيب  ومن ذينك التشــبيهات نرى رســم الشــاعر ل
كيف دب به الكرب والوهن حىت أصبح كمن هو سكران نشوان، ويف ذلك صورة فنية مجيلة وموحية اىل وصف 

ــاعر يف البيت الثاين حال نفحات حبه الع ــور الشــــ ــرت حال الرجل بعد الكرب والوهن، فيما صــــ اطرة كيف انتشــــ
زكية ذكية كأهنا نســــــــائم العطور اجلميلة وهي صــــــــورة مجيلة موحية دالة على شــــــــدة احلب والوالء ملن حيب، ويف 

ـصــباح املنري الذي  ضـــاء  أالبيتني األخريين مثل حبيبته كأهنا الطل املطر إذا هطلت عليه حبها مث يشـــبهها كأهنا ال
من حسـن ورقة فيـصورها ويشـببها دهنا غيث وصـباح وكالمها غالبا    دايجي الظالم ويف ذلك داللة على ما فيها

 يدالن على الرقة واجلمال. ما
 ويف موضع آخر يقول:

الوادي  ــل  ســـــــــــيــ ــل  تســـــــــــيــ الوفود   ملن 
 

ــنــــــادي  ال وغــص   ــهــــــا  مــن احلــمــى   مــلــى 
 

ـصـــور شــــاعران حركة الوفود أهّنا تســــيل ســــيل املاء يف الوادي مســــتخدما   كلمة )تســــيل( للداللة على الكثرة    ف
-برفع أداة التشـبيه-التشـبيه ابملؤكد إيراده يف   يضـا سا حيسـب للشـاعر يف قدرة التصـويرأوالقوة يف اجلراين، وهنا  

ــيل(، ــيل ســ ــة فنية يف رســــم اللوحة الشــــعرية،  )تســ ـصـــدر ملســ ــبيهية مل تكن   ففي اســــتخدام الفعل وم وصــــورة التشــ
 دامه للتشبيه طابعا  حركيا  للوفود اليت غّص  ا النادي.جامدة فحسب بل أعطى يف استخ

ة فقد اسـتخدمها الشـاعر أيضـا  يف بناء صـورته الشـعرية الفنية يف مواضـع عّدة ومنها  ياالسـتعار   الصـورةأّما يف 
 قوله:

بــــــديــــــين  لــــــوتــــــين  لــــــلــــــيت   عــــــجــــــبــــــا 
ــناها   فاكتســـــــى الســـــــجن مطرفا من  ســـــ

 

ــروق    وطـــــ ــزورة  بـــــ ــادت  جـــــ ــف  ــيـــــ  كـــــ
جـــــــم   الشـــــــــــــــــعـــــــاع   الـــــــ يـــــــق  ذهـــــــيب 

 

فالشاعر هنا بنّي لنا حال وصفه للحرية كيف )لوته( يف دينه وكيف خّيم سناها املضيء على السجن، فقد 
اســتخدم الشــاعر هنا اســتعارتني يف قوله )لوتين، اكتســى(، فجعل من احلرية إنســاان  اســتطاع يّل الشــاعر يف دينه 

واب  اكتسـى به السـجن املظلم، وهي اسـتعارة حركية أي غوايته، ومن جانب آخر جعل من ضـيائها الكثري اجلم ث
ـصــــوير فضـــــال  عن وجود الطباق املعنوي يف ثنااي البيت الثاين إذ أن الســـــجن مظلم   غاية يف اجلمال والدقة يف الت
حاله، وهي جاءت وألبســــته ثوب الضــــياء وهذا سّا حيســــب للشــــاعر يف القدرة على اجلمع بني صــــنعتني يف آن 

 واحد.
 ويف قوله:

وطـــــــــــــين ــن  مـــــــــــ ــذة  ــلـــــــــــ فـــــــــــ  ف 
 

األلســــــــــــــــــــــن  ف  ــة  ــمـــــــــ ــيـــــــــ ــرنـــــــــ  تـــــــــ
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 28:  العدد

 
،  فهنا اســتخدام كلمة )فلذة( من الوطن فيها صــورة مجيلة إذ إنّه صــّور الوطن وكأنه فؤاد حي أو كبد إنســان 

، وكل مدينة فيه هي فلذة من كبده وقلبه وهذه لوحة إحيائية دقيقة يف التصــوير وهي صــورة تشــخيصــية جتســيدية
 والقرب من شغاف قلب املتلقي.والداللة على الرقة 

 الطباق كقوله: ا استخدمه الشاعر يف رسم صورته الفنيةوسّ 
لــــــه حـفــــــا   ال  يــــــل  ذـل اـلبـقــــــاء   ـيهـوي 

 

ــزاء   األعـــــــــ و اب   ــوان  اهلـــــــــ ــن   مـــــــــ
 

 وقوله:
نـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــا  إذا  هـــــــــــي  روى   تـــــــــــّ

 

ــرى   ــعــــــ نــــــ إذا  ــي  هــــــ كســـــــــــــــــــى  ــّ  وتــــــ
 

 وقوله:
 غـــايتهم   ميشـــــــــــون زحف األفـــاعي حنو

 

 الظلم  ف أبيض الضــــــــوء أو ف أســــــــود 
 

إذ   يف بناء الصــورةففي األبيات اآلنفة مجلة من أســاليب الطباق اليت اســُتخدمت لتفضــي على الشــعر رونقا  
يعطي للبيت الشــــــعري مجاال  و اء ، ففي قوله )ذليل وأعزاء( ملســــــة فنية رائعة أعطت إحياء  مجيال  لدى ســــــامعها  

ــة بـعد أن أعطى طـباـقا  آخر يف البـيت ذاـته بقوـله)يه وكـذا )أبيض وأســــــــــــــود( ففي إيرادمهـا مع   وى وأيىب(خـاصــــــــــــ
 رائعة.لوحة فنية الطباقني السابقني تشكلت هنا 

ـــنا يف هـذا البـيت طـباقني متـناغمني من حـيث  وكـذـلك يف قوـله )تُروى، نظمـا( )ُتكســــــــــــــى، نعرى( فـقد ملســــــــــــ
( أحرف وينتهيان 4فسه )اللفا واملع ، ففي اللفظني )تروى وتكسى( وجدان أّن كالمها ميتلكان العدد احلريف ن

بنفس احلرف )ى( وكـذـلك مـا وجـدانه يف )نظمـا ونعرى( فهمـا امتلكـا مـا امتلكـه ســــــــــــــابقيهمـا، وهـنا حتســــــــــــــب 
الَكِلمي، فقد احتوى  يللشــــــــاعر نقطة على توظيفه هذا الطباق الرائع فضــــــــال  عن توظيفه للتناغم احلريف والتواز 

فضال عن اجلمال الكامن   اوي وهذا له وقع موسيقي رائع( كلمات مقسـّمة على الشطرين ابلتس8البيت على )
 .فيها يف رسم الصورة الفنية للبيت

ويف قوله)أبيض الضوء وأسود الظلم( استخدم الشاعر الطباق فيها حمافظا  بذلك على عدد الكلمات ووزهنا  
ــود على وزن )أفعل( سا أعطت للبيت مجالية حركية رائعة ـصـــــــريف، أبيض وأســــــ ما تقدم يظهر أن ، ومن خالل ال

الشـاعر كان مياال  إىل الطباق واجلناس واحملسـنات البديعية جراي على ما سـار عليه شـعراء العصـور املتأخرة الذين 
 .اهتموا بفنون البديع

 : الموسيقى واإليقاعرابعاً 

ـصــبح أرقى أّن ما مييز العمل الشـــعري وجيّمله هو الوقع املوســـيقّيق ألنّه قادر على أن يلبســـه رداء  اجلمالية في
، و)لديها القدرة على (109)من الكالم العادي، ويعطيه رونقا  خاصا ق ولذلك فاملوسيقى يُعزى إليها مجال الشعر

، حىت أّن هلا وقع يف أذن الســـامع والشـــاعر (110)جتســـيد اإلحســـاس املســـتكّن يف طبيعة العمل الشـــعري نفســـه(

 
 .64ينظر: النقد األديب: أمحد أمني: -109
 .9التجديد يف املوسيقى يف الشعر العريب: رجاء عيد:  -110
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ــية واإلرهاف، فما إن حيدث اضـــــطراب يف على وجه التحديد كونه ميتلك األذن   ــديدة احلســـــاســـ املوســـــيقية الشـــ
 .(111)املوسيقى أو الوزن بسبب كثرة الزحافات والعلل ما جيعل الشعر ُيستهجن، خُيرُجُه من حّد القبول

 قّسم النقاد اإليقاع املوسيقي إىل نوعني:
 يشمل ابلوزن والقافية. اإليقاع اخلارجي: الذي

 يشمل البديع بفروعه. لذياإليقاع الداخلي: ا
ــيدة  ـصــ ــيتني، ما يُظهر على الق ــاســـ ــتند على ركيزتني أســـ ــعرية يســـ ــيدة الشـــ ـصــ ــيقي اخلارجي للق إّن البناء املوســـ

ــوابط تؤطّر العمـل، ومنهـا اإلطـار العروضــــــــــــــي فهو )إيقـاع منتظم للظواهر   التنظيم اجلمـايل، من خالل عـدة ضــــــــــــ
، إذن فالوزن والقافية مها ضـابطان متالزمتان يف البناء اجلمايل  (112)املرتاكبة وهو اخلاصـية املميزة للقول الشـعري(

 الظاهري للقصيدة.
وابســــــتخدام هاتني الركيزتني من قبل العاّلمة األثرّي يف شــــــعره، جند أنّه اســــــتخدم أهم حور الشــــــعر ووظّفها 

َعاجلة.
ُ
 بشكل جيد ما يتناسب واملوضوعات امل

ــناه من شـــــــعر العالمة وج  ندان قد اســـــــتخدم مجلة من البحور الشـــــــعرية وأمهها )الطويل  فمن خالل ما عرضـــــ
 والكامل وجمزوته واخلفيف وجمزوته والرمل والبسيط واجملتث( وحسب النسب االتية:

 عدد مرات االستخدام البحر
 10 الكامل وجمزوته 
 5 اخلفيف وجمزوته

 4 الطويل
 3 الرمل 

 2 البسيط 
 1 اجملتث

ــاعر كـان ـقد أكثر من البحر الكـاـمل إذ جـاء يف املرتـبة األوىل   ألـنّه أمّت البحور من خالل ذـلك جنـد أن الشــــــــــــ
ـصــــــلح ألكثر املوضـــــــوعات، وهو إىل الشـــــــّدة أقرب منه إىل الرّقة ، فيما جاء اخلفيف يف املرتبة  (113)الســـــــباعية وي

ويالئم األغراس كمـا يتالءم مع عمق إحســـــــــــــــاس  الثـانيـة والطوـيل يف املرتبـة الثـالثـة التســـــــــــــــاعـه لكثري من املعـاين  
ومن مث الرمل والبســــــيط واجملتث يف األواخر، واحلقيقة أن اســــــتخدام الشــــــاعر هلذه البحور مل أيت   (114)الشــــــاعر

دون دراية أو ســــــــهو وإمنا عن وعي وادراك ملا تؤديه البحور مع مناســــــــبتها للموضــــــــوع فضــــــــال عن أهنا تعرب عن  
ـصــيدة ما ألّن احلالة النفســـية للشـــاعر )ختتلف ابختالف الشـــعراء واختالف أتثرهم بوســـائل   نفســـية الشـــاعر يف ق

 .(115)أخرى ال ميكن حصرها(

 
 .329ينظر: أسس النقد األديب: أمحد أمحد بدوي:  -111
 .71النظرية البنائية يف النقد األديب: صالح فضل:  -112
 .360ينظر: الراثء يف الشعر العريب:  -113
 . 360ينظر: نفسه:   -114
 . 177موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس:  -115
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ــروراهتا(أّما   ــورة وحتويره وفق ضـــ ـصــ ــياق ال ــتحواذ على ســـ ــتطيع االســـ ، فهي (116)القافية وهي اجلزء الذي )تســـ

العاّلمة استخدم حروف روّي ا صرت بعدد قليل، وذلك النصف اآلخر من البناء العروضي، فّمما تبني لنا أّن  
ــيدة، والدافع اىل اســــتخدامها بشــــكل   ـصـ ــبة ملوضــــوعة الق ــاعر يف اختيار حروف الروّي املناســ يرجع إىل قدرة الشــ
ــاعر   ــا  أنّه أكثـََر ِمن إيراد أحرف الروي )الراء وامليم والنون(، وسا ال مراء فيه أن الشـ اكثر من غريها والحظنا أيضـ

اسـتخدامها مع ما يتناسـب واملوضـوعة املطروحة اليت تناسـب و العصـر الذي عاشـه    قد أجاد اسـتعماهلا وأحسـن
 العاّلمة، فضال  عن تناسبها للموضوعات املطروحة، وليس ذلك ضعفا يف شاعرية الشاعر أو استخدامه هلا.

مرات استخدامها يف اجلدول  ولبيان ذلك فقد أحصينا عدد حروف الروّي اليت استخدمها الشاعر مع عدد  
 التايل:

 عدد مرات االستخدام احلرف 

 13 الراء

 13 امليم

 10 الدال

 9 النون 

 8 الالم

 7 القاف

 4 اهلمزة

 3 السني

 1 الثاء

 1 اجليم

 1 الضاد

 1 العني

 1 اهلاء 

 
 .224الصورة الفنية معيارا  نقداي : عبد اإلله الصائغ:  -116
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البديعية ووظّفها يف شــعره ومن  أّما على مســتوى اإليقاع الداخلي فقد اســتخدم الشــاعر مجلة من احملســنات 
 ذلك قوله:

مــــــاهلــمــــــا والــظــلــمــــــاء  الــظــلــم  جمــلــي   ف 
وف دـين  ف  اـلنــــــاس  جــــــاـمع   أدب  ف 
س مـــــت  لو  من  ف    ــه  أحببـــــت   أفـــ

بــــــه ــلـــوب  ــقـ الـ ــغـــين  تـ مــــــا  ــبــــــة  احملـ  مـــن 
 

الــغــراء  مــلــتــــــ   غــري   (117)إجــالء  ف 
أجـزاء  الــــــدـهر  بســـــــــــوا   لـعــــــت   مــــــا 
األحــــــبــــــاء  يــــــهــــــوى  مــــــا  احملــــــبــــــة   مــــــن 

ــى   ــمــــ ــعــــ ــلــــ لــــ ــه  ــبــــ ــراء وحــــ إبــــ ــداء   والــــ
 

ويف هذه األبيات نلمس مجلة من أســـاليب اجلناس يف )ظلم وظلماء، جامع ومجعت، أحببت واحملبة وأحباء  
وحبه( فكل هذه الكلمات أضفت على األبيات وقعا  موسيقيا  مجيال  خاصة وأهنا ترد يف الصدر العجر لتحقيق  

 التوازن اإليقاعي يف البيت الشعري.
 وقوله:

الـــــــــنـــــــــا والـــــــــثـــــــــار لـــــــــنـــــــــنســـــــــــــــــــى   ر 
 

الـــــنــــــاســــــــــــــــي   مـــــن  أشــــــــــــــــقـــــى   ومـــــن 
 

ويف هذا البيت أيضــــا  نلحا جناســــني يف )ننســــى وانســــي( )النار والثار( فاألول جانس الشــــاعر بني الفعل 
واسـم الفاعل من حيث اللفا ومن حيث املورد فقد أورد الفعل يف بداية البيت واسـم الفاعل يف آخرهق لتحقيق  

ــا ، ويف الثـاين )انر واثر( توازن لفظي، دن يبتـدئ بيتـه وينهيـه   من جنس الفعـل وحتقيق التوازن اإليقـاعي أيضـــــــــــــ
جنــاس مع املقــاربــة بني املتجــانســــــــــــــني و تكرار احلرفني )ألف وراء( ويف ذلــك وقع إيقــاعي مجيــل حيــدث لــدى 

 السامع.
ـصـــــيدة على  وسّا اســــــتخدمه الشــــــاعر يف شــــــعره أســــــلوب تكرار الكلمة، ملا يف ذلك من توكيد ملوضــــــوعة الق

 ملستوى املعنوي ومن أيقاع داخلي يعطي للبيت رونقا  خاصا  على املستوى اإليقاعي كما يف قوله:ا
احلــــــــب مــــــــا  ــيــــــــة  ــبــــــ قــــــ ــلــــــــوا   ســــــــــــــــ
مـــــــــاضــــــــــــــــــــر   اجلـــــــــز ار   ســــــــــــــــــــلـــــــــوا 
ــم ــتـ ــيـ الـ ــوا  ســـــــــــــلـ ــى  ــلـ ــكـ ــثـ الـ ــوا   ســـــــــــــلـ
الــــــد اء  ــلــــــوا  ســــــــــــــ اجلــــــوع  ــلــــــوا   ســــــــــــــ

 

فســـــــــــــــــــني  ديـــــــــر   ( 118)وقـــــــــتـــــــــلـــــــــى 

ــطـــــــــني  فـــــــــلســـــــــــــــــ تـــــــــرب  مـــــــــن   ج 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــني اخلـــــــــــــــر د   ودمـــــــــــــــع 
ــني  املســــــــــــــــــاكــــــ ــرا  قــــــ ــوا   ســــــــــــــــــلــــــ

 

( مرات، وبذلك تتشـــــكل لدينا مجلة من النغمات املوســـــيقية املتوالية اليت 7البيت كّرر الفعل )ســـــلوا( )ففي 
ــامع إليها ــّد الســــ ــران  تشــــ ـصـــ ، فضــــــال عن ما اعطاه هذا التكرار من توكيد يدل على كمية الوجع واألمل اللذان يع

 .قلب الشاعر
نات الّلفظّية اّليت تعمل كالضـّابط اإليقاعي، ويقع و ا نلمسـه يف شـعره وجود التـصريع الذي وسّ  ُحسـّ

هو من امل
عر يف ـصـــــريع مطالع   الّنثر، ُيســــــتخدم عند افتتاح فقط، دون  الشــــــِّ ـصـــــيدة، وقد التزم الشــــــعراء يف الغالب يف ت الق

ـصـــــــــائدهم فقط وجتنبوها يف أواســــــــــطها ولعل ذلك ادراكا منهم حلقيقة   ـصـــــــــريع حممود يف املطلع  ق مفادها )أن الت
،  ( 119)ولكنهم اسـتثقلوه يف وسـط القـصيدة ولعل اسـتثقاهلم راجع النفس اليت ألفت التصـريع يف مفتتح القصـيدة(

 ومن ذلك قوله: م وبنهجهم يف تصريع قصائده  مة كما سار سابقوه متأثرا  وعلى ذلك سار العاّل 
 

 .228ديوانه:  -117
 .261ديوانه:  -118
 . 317أسس النقد األديب:   -119
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 28:  العدد

 جــاشــــــــــــت لبــاة غيــاض وهولــت غيال 
 

مـــأواهـــا األســــــــــــــاطيالوحـــاولـــت     دون 
 

 وقوله:
خــــيــــــالّ  أم  أرى  مــــــا  طــــيــــف  ألــــوان   أ 

 

لــــــالّ   الـــــرواء  هــــــذا  مـــــن  ــبــــــاين   ســـــــــــــ
 

 وقوله:
املســـــــــــتفحـــــل احلـــــادث  ف   أصـــــــــــ ي 

 

ــلــــي  ــتــ ــقــ ــتــ تســــــــــــ أن  ــزة  ــعــ الــ  (120)أ ــــــا 
 

 وكذا قوله:
أسّ  وس  أعـجــــــب  فـلـم  الشـــــــــــقـي   جــــــار 

 

ملــهــتــم    الــرقــ   وكــلــوا  مــن   (121)وملــــــت 
 

 تصريعا  يف وسطها بقوله:ويف ذات القصيدة جند 
ف كـلـمـي  األفـكــــــار  أحشــــــــــــــــد   وأنـين 

 

ــي  ــمــ ــغــ نــ ــن  مــ ــراء  األمــ ــعــــ   انــ ــين   وأنــ
 

ـصــــــــريع  األبيات الســـــــــابقةوجند يف  وتقفية  وهذا ما التزمه الشـــــــــاعر ملا فيه من وقع   يف مطلع كل منهم وزان    ا  ت
ـصـــيدة كما مّر يف البيت   موســــيقي ألفته أ اع العامة ـصـــريع عند اســــتخدامه يف وســــط الق فضــــال  عن التزامه ابلت

وهو دليل على قوة الطبع، للســــــــــامع،   إخبارا  وتنبيها   لكنه جيء به - (122)لفعلى التكّ   دلّ وهو وإن    -األخري
 .(123)كما يعرّب عنه ابن رشيق  ةاملادّ وكثرة 

 الخاتمة

 ية:توبعد هذا العرس لشعر العاّلمة األثرّي وصلنا إىل النتائج واملقرتحات اآل
يعّد العاّلمة األثرّي من العلماء واحملّققني الذين ُيشــار هلم ابلبنانق وذلك لســعة علمهم وغزارته، فضــال  عن   •

 وا بشعرهم الغزير.أنّه من الشعراء اجمليدين الذين ُعرف
و موضــوعاته وهذا ما ملســناه يف بعض قصــائده منها ما يتصــل ابلروح الصــوفية   ر الشــاعر ابلشــعر العريبّ أتثُّ  •

 كما يف اإلهليات ومنها ما يصل براثء احليوان كما فعل شعراء العصر العباسي. 
معاجلة املوضـــــوعات الســـــياســـــية،  عا  العاّلمة األثرّي كثريا  من املوضـــــوعات يف شـــــعره، وغلب على شـــــعره   •

ه مع األحداث اليت عاصــرها الشــاعر يف الوطن العريّب، إذا مل يكن العاّلمة مبعزل عن   وذلك راجع إىل متاســّ
ــعره أ ى  حميطـه العريّب، فهو كتـب عن دول املنطقـة وعـا  مـا اعرتاهـا من نكبـات وحروب، فبـّث يف شــــــــــــ

 األمل ملا أصاب تلك الدول.آايت احلب والفخر واحلماس، فضال  عن احلزن و 
ـصـــائده ال تكاد ختلو من ذكر هللا ســــبحانه واإلســــالم والدين، سّا يدّل   • غلب على شــــعره الطابع الدييّن، فق

 على متّتع الشاعر ابلروح الديين الذي بدا واضحا  يف شعره.
لوحا أّن الشــاعر يف بعض أشــعاره يعتمد لغة ســهلة املأخذ واللفا، مناســبة ملوضــوعة القصــيدة املطروحة،   •

ــيا  مع املوضـــوع، ومل يســـتخدم من األلفاظ العربية  ــا  متاشـ ويف موضـــع آخر يســـتخدم لغة صـــعبة أو قوية أيضـ

 
 .219ديوانه:  -120
 .263ديوانه:  -121
 .1/56ينظر: العمدة:   -122
 .1/56نفسه:   -123
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عر عند العاّلمة لغة واضـــحة جاءت لغة الشـــ ، و الغريبة أو قليلة االســـتخدام ســـوى كلمتني مّر ذكرمها ســـابقا  
قوية جزلة، وهذا راجع إىل ثقافته اللغوية العالية، واعتماده على الشعر العريّب القدمي والرتاث األديّب العريّب، 

 .ما أضفى على لغته  ة اجلمال والقوة واجلزالة
لبناء والسـبك واستخدام  بقوة اابلنفس الطويل وهذا ما دّلت عليه مطوالته، وكذلك متتع متّتع شـعر العاّلمة  •

 العبارات واألساليب واحملّسنات البديعية بشكل مجيل ومتوائم مع موضوعة القصيدة.
ــ  للباحثني  أطباعة الديوان بشـــــــــكل   عادتُ نقرتح أن  • ــاعر ليتســـــــ كثر حداثة ما يتناســـــــــب ومكانة هذا الشـــــــ

صــوصــه بشــكل أكثر دّقة  زوااي من الديوان  لدراســة ثنيالباح  دعوة، و والقارئني تداوله وتدارســه، والنظر يف ن
 الفنية وأمهية شاعره، فهو من رجاالت العراق العلمّيني الكبار. وأمهيته لغزارة ماّدته متعّددةق ونقديّة منهجية

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
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بلوم المعرفي  تصنيففي ضوء  لقسم اللغة العربية تقويم االختبارات النهائية

 ومعايير وضع االسئلة الجامعية

Assessment of Final Exams For the Arabic Language 
Department based on Cognitive Bloom’s Taxonomy and 

the Standards of setting the Academic Questions  
 (1)أ.م يحيى خليفة حسن الشريفي

Assist. Prof. Yaha Khaleefa Hasan AL-Shareefi 

 المستخلص

 معايريو بلوم املعريف   تصـنيف  لقسـم اللغة العربية يف ضـوءالنهائية    االختبارات احلايل إىل تقومي يهدف البحث 
 إىل النتائج اآلتية: البحث وضع االسئلة اجلامعية، وقد توصل

الرابعة( قد ركزت على املسـتوايت الدنيا   -الثالثة  -الثانية  -األسـئلة االمتحانية للمراحل الدراسـية )األوىل نه إ
على التوايل يف  %15و  %38و  %25والتطبيق بنســـــــب مئوية بلغت ، والفهم،  للمجال املعريف لبلوم وهي التذكر

ــنيف وهي التح صــــــــــــ ــتوايت العليــا من الت ــئلــة املســــــــــــ ليــل والرتكيــب والتقومي اذ بلغــت حني امهلــت غــالــب االســــــــــــ
 .على التوايل  %7و  %5و  %10نسبتها

ام  اما معايري وضــع االســئلة اجلامعية فقد حدد الباحث اســلوب صــياغة الســؤال، هل هو حمددل ام واضــح،
و  %50يف الوقت نفســـــه اذ بلغت نســـــبتها  ةام غامض، فوجد ان غالب االســـــئلة كانت واضـــــحة وحمدد عام،
ــع اـلدرجـة هـل هو مالئمل ام غري مالئم فوجـد ان    ، فيمـا حـدد الـباحـث معـيارا  على التوايل  29% آخر هو وضــــــــــــ

ــبة كبرية جدا    وضـــــع الدرجة كان مالئما   ، فضـــــال عن معيار آخر هو معيار %92اذ بلغت  لطبيعة الســـــؤال بنســـ

 
 .كلية الرتبية/جامعة القادسية -1
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ن هناك ســؤال  نوع الســؤال هل هو موضــوعي ام مقايل، فاكتشــف ان االســئلة كلها هي من النوع املقايل ومل يك
 من النوع املوضوعي.

ويف ضـوء نتائج البحث اوصـى الباحث بضـرورة عناية التدريسـني بوضـع اسـئلة تشـتمل على املسـتوايت العليا 
ـصـــــنيف بلوم  ـصـــــادر القياس  الرتكيب،و الو ، تحليلال وهيلت تقومي، فضــــــال عن ضــــــرورة اطالع التدريســــــيني على م

هلذا البحث اقرتح الباحث اجراء  ن املوضـوعية واملقالية، واسـتكماال  والتقومي فيما خيص وضـع االسـئلة وانواعها م
 دراسة ساثلة لتقومي االسئلة االمتحانية ألقسام اللغة العربية يف ضوء معيار اجلودة الشاملة ومعايري اخرى.

Abstract 
The current research aims to evaluate the final exam questions of the 

students of the Department of Arabic Language - Faculty of Education, 
University of Qadisiyah, according to levels of cognitive knowledge, and some 
criteria for the development of university questions. The study reached the 
following results: 

The study questions for the first, second, third and fourth levels focused on 
the minimum levels wich is knowledge of knowledge, understanding, and 
application in percentages of 25%, 38%, and 15% respectively, while most 
questions were neglected. The higher levels of classification are analysis, 
synthesis and Evaluation With 10%, 5% and 7%, respectively 

As for the criteria for the development of university questions, the researcher 
determined the method of formulating the question, is it specific? Whether clear, 
general, or vague, and found that most of the questions were clear and specific 
at the same time, which amounted to 50% and 29%, respectively, while the 
researcher identified another criterion is the status of degree Is appropriate? Or 
not, it was found that the classification of the class was appropriate to the nature 
of the question by a very large 92%, as well as another criterion is the criterion 
of the question type is my object or article, and discovered that all questions are 
all kind of articl and there was no question of type objective. 

In the light of the results of the research, the researcher recommended that 
the teachers should take care of the questions that include the upper levels of 
the classification of Bloom from the analysis, installation and evaluation, as well 
as the need to inform the teaching staff on the sources of measurement and 
evaluation in terms of the development of questions and types of objectivity and 
mobility. In order to complete this research, Examination of Arabic Language 
Departments in light of the TQM and other standard. 
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 28:  العدد

 
 الفصل األول: التعريف بالبحث:

 : مشكلة البحث

لتحديد  -يف العراق على اقل تقدير-تعد االختبارات النهائية الوســــــــــــــيلة الوحيدة لدى االســــــــــــــتاذ اجلامعي 
ــتوى طلبته واالنتقال  م اىل مرحلة اعلى،   ــيلة اخرى يتو "مســــــ ـصـــــــدق اكثر منها، ومل  ااذ ال توجد وســــــ فر فيها ال

ــبـبه هـذه االختـبارات من  حيـل حمـل االختـبارات عل  يقـدم اتريخ التعليم على امـتداد مراحـله ـبديال   ى الرغم سـا تســــــــــــ
)عطاهللا،  "  واملتعلمني على حد ســـــــــواء بل تتعداه اىل اولياء االمور  -على اختالف مســـــــــتوايهتم-قلق للمعلمني  

ــتوايت الطلـبة  393:  2006 ( وـقد دأـبت اجلـامعـات ومراكز العلم االخرى على تبين االختـبارات لتحـدـيد مســــــــــــ
 واملعارف املختلفة. ومدى قدرهتم على اكتساب املهارات

مهم يف فن التدريس فهي أشــــبه ابلقوة الدافعة للمدرس، وهي مقياس مهارته وجودة طريقته  فلألســــئلة دور"
األســــــــــــئلة   صــــــــــــياغةووضــــــــــــوح منهجه يف الدراســــــــــــة، إذ يرى بعض املربني أن املدرس اجليد هو الذي يتقن فن 

 .(21: 1997الفهداوي،) "واستخدامها
اجلمعية االمريكية لتطوير املناهج والتعليم )التســـــــــــــاتل( مهارة من عشـــــــــــــرين مهارة من مهارات "وقد عدت 

التفكري االسـاسية، اليت ميكن تعليمها، وتعزيزها يف املدرسة، وتتضمن هذه املهارة البحث عن معلومات جديدة 
 (1999:35 ،. )جروان "عن طريق تكوين وااثرة االسئلة
ــرا  ويرى الباحث ان التقومي يع ـصـــــ ــيا   د عن ــاســــــ يف العملية الرتبوية، لذا توجب على القائمني على العملية    اســــــ

 .الرتبوية والتعليمية ان يراعوا شروط ومعايري وضع االسئلة واالختبارات اليت تقدم للطلبة
( 2002 الدراســـــات اليت تناولت االختبارات اخلاصـــــة ابللغة العربية وفروعها كدراســـــة )الســـــامرائي،امجعت  

( واليت اكدت افتقار االسئلة االمتحانية اىل االساليب العلمية يف صياغتها  2013( و)الشريفي،2009ه،و)هناب
ووقوفها عند املسـتوايت الدنيا لتـصنيف بلوم املعريف، وابتعادها عن مسـتوايت التفكري العليا ومدى تنوع اسـئلتها  

 من مقالية وموضوعية.
حلاصـل لدى التدريسـيني بطريقة اختيار االسـئلة وان ال تكون من هنا شـعر الباحث دمهية معاجلة الضـعف ا

ــيني االلتزام  ـا وتطبيقهـا يف  ــع ملعـايري حمـددة على التـدريســــــــــــ ــوائيـة، بـل جيـب ان ختضــــــــــــ هـذه االختيـارات عشــــــــــــ
ــاعدهم يف حتقيق االهداف التعليمية بكل دقة ووضـــــوح. لذا حدد الباحث مشـــــكلة حثة   االختبارات، ألهنا تســـ

 ابآليت:
ـصــــــنيف بلوم للمجال    على وفقاليت اعدها اســـــــاتذة قســـــــم اللغة العربية االختبارات النهائية  وى  ما مســـــــت .1 لت

 املعريفل
 ما اسلوب صياغة هذه االسئلة هل هي واضحة ام غامضةل. .2
 ما مستوى مالئمة الدرجة املعطاة على االسئلةل .3
 ما نوع االسئلة هل هي موضوعية ام مقاليةل .4
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 اهمية البحث: 

 وهودار حكم ابلســـــلب او االجياب او الكشـــــف عن مناحي القوة والضـــــعف يف عمل ما، التقومي اصـــــ يعد 
"وســيلة يراد  ا احلكم على مشــروع أو عمل من االعمال يف ضــوء االهداف املقررة لذلك العمل ملعرفة النجاح 

 (.404،  2006والفشل")الربيعي،
يمية ويرتبط التقومي ابالختبار، اذ اننا ال يرى الباحث انه بغياب التقومي ال ضـــــــــمان لتحقيق االهداف التعلو 

 .نستطيع احلكم على جناح العملية الرتبوية اال ان فضعها للتقومي 
يف املؤســـســـات الرتبوية يف العامل اذ تســـتعمل لقياس قدرات الطلبة   واالختبارات اكثر ادوات التقومي شـــيوعا  "

، ونسـتدل من خالهلا على قدراهتم املعرفية واملهارية، ونتنبأ برتتيب الطلبة ضـمن الصـفوف اليت يلتحقون حتصـيليا  
 .(121: 2001. )عبد اهلادي،" ا، ومن خالهلا نصنف الطلبة و دد مستوى النجاح ضمن الصف الواحد

ــيا   لعب االمتحاانت دورا  تو  ــاســــ ــته، اكتســــــبت "فيف حياة الطلبة،    اســــ ــنوات دراســــ كلما تقدم الطالب يف ســــ
ـصـــــبح االختبار الوســــــيلة الرئيســــــة، بل الوحيدة لتحديد ما اكتســــــبه الطالب.   االمتحاانت امهية اكرب، وكثريا ما ي

ــيلي هذا الدور البارز يف انواع الربامج، بل ويف مر  ـصـــــــ ، بدءا من املرحلة مجيعهااحل التعليم ويلعب االختبار التح
 (131، ص2005. )ابو عالم، "االبتدائية، اىل مرحلة التعليم العايل

ـــية، وان تقيس يف الوـقت نفســــــــــــــه  ويرى الـباحـث ان االختـبارات الـبد هلـا ان ترتبط دهـداف املـادة اـلدراســــــــــــ
ـصـــــــر على املســــــــتوايت ا مجيعا ،  ســــــــتوايتهمباهداف اجملال املعريف  لدنيا دون العليا منها، وان توازن بني  وان ال تقت

 .االسئلة املوضوعية واملقالية
ــنيفات عدة لألهداف الرتبوية منها ـصـــــ ــنيف بلوم لألهداف التعليمية يف اجملال املعريف او "  لقد ظهرت ت ـصـــــ ت

ــو  ــنيف  بســـ ـصــ ــنيف كراثول لألهداف التعليمية يف اجملال الوجداين او االنفعايل او العاطفي، وت ـصــ ن العقلي، وت
 .(151: 2002)سعادة،  "للمجال املهارى احلركي او النفسحركي

ـصـــــنيفات واوســــــعها انتشــــــارا   ـصـــــنيف بلوم من افضــــــل الت الحتوائه على جمموعة واســــــعة من االمناط " ويعد ت
ــنيف حيتوي على  ـصــ ــلوكية لألهداف اليت يتوقع من معظم الربامج واالنظمة الرتبوية حتققها، وملا كان هذا الت الســـ

للمعطيات التعليمية فانه يفيد رجال الرتبية والتعليم عامة، ويفيد املدرســــني الذين حياولون وضــــع   وصــــف شــــامل
ان األسـئلة االمتحانية متثل  (  1990:48. )االمام،"اهدافهم التعليمية وحتديدها يف مصـطلحات سـلوكية خاصـة

ــاطات الذهني ــيل الطلبة ودجمهم يف النشــ ـصـ ة، وهي وســــيلة فاعلة لتنمية  احدى املراحل اخلتامية للكشــــف عن حت
اســـــتقاللية الطلبة يف التعلم الذي يعد احد االجتاهات احلديثة يف الرتبية، وهي ذات أتثري كبري يف تنمية مهارات 

 .التفكري لدى الطلبة
 هدف البحث: 

 االتية:عن االسئلة يهدف البحث احلايل االجابة 
 .اسئلة قسم اللغة العربية تصنيف بلوم للمجال املعريف اعتمادمدى ما  .1
 صياغة السؤال. اسساسئلة قسم اللغة العربية  انتهاجدى م ما .2
 قسم اللغة العربية. اعتماد املعيار الصحيح يف وضع الدرجة ألسئلة ىما مد .3
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 28:  العدد

 
 .معيار نوع السؤال اسئلة قسم اللغة العربية اعتمادمدى ما  .4

 حدود البحث: 

ـصــــر ــية  -البحث احلايل على تقومي االختبارات النهائية لقســـــم اللغة العربية يف كلية الرتبية   يقت جامعة القادســـ
 ( للدور االول يف ضوء املعايري اآلتية:2016  -2015للعام الدراسي)

 .تصنيف بلوم للمجال املعريف ومبستوايته الستة التذكر،الفهم،التطبيق،التحليل،الرتكيب،التقومي  .1
 لة االسئلة وهل هو واضح ام غامض ام حمدد ام غري حمدداسلوب صياغ .2
 لوضع الدرجة هل هو مالئم للسؤال ام غري مالئم .3
 لنوع السؤال وهل هو موضوعي ام مقايل .4

 تحديد المصطلحات: 

 عرفه كل من:  التقومي:
القوة، واقرتاح ( دنه "عملية تشـــخيص لنقاط القوة والضـــعف يف العملية الرتبوية وتعزيز نقاط  2001)أنور  -

خطـة عمليـة لتـذليـل العقبـات اليت حتول دون حتقيق هـذه االهـداف للتخلص من الضــــــــــــــعف وابلتـايل ميثـل  
 .(45: 2001)أنور، "عملية تشخيصية عالجية بغرس التحسني والطوير

ــومـة  2004)النبهـان   - ( ابنـه "عمليـة منظمـة جلمع وحتليـل املعلومـات لتحـديـد مـدى حتقق االهـداف املرســــــــــــ
 .(39: 2004راسي أو حصة دراسية أو مشروع تدرييب" )النبهان،لفصل د

 التعريف االجرائي للتقومي 
ـصـنيف بلوم ومعايري  هو عملية اصــدار حكم على اســئلة االختبارات النهائية لقســم اللغة العربية على وفق ت

والضــعف   خاصــة وحمددة هي)صــياغة الســؤال،ووضــع الدرجة، ونوع الســؤال(.لغرس الكشــف عن نواحي القوة
 سعيا لالرتقاء مبستوايهتا ومدى فاعليتها يف هذه الدراسة. 

 :االختبار
 عرفها كل من: 

( دهنا: "وســــيلة منظمة تســــتهدف قياس كمية املعلومات اليت حيفظها  1999عرفها الظاهر وآخرون: ) -1
هــا واالنتفــاع  ــا يف الطــالــب ويتــذكرهــا يف حقــل من حقول املعرفــة، وقــدرتــه على فهمهــا، أو تطبيقهــا، أو حتليل

 (.50،ص1999مواقف احلياة املختلفة" )الظاهر وآخرون،
ـصــــــــوغة على  و ميكن معها 2001عرفها الزغلول: ) -2 ( دهنا: "عينة من األســـــــــئلة أو املهام التعليمية امل

 (.327،ص2001)الزغلول،قياس مدى حتقق االهداف احملددة مسبقا ملادة تعليمية معينة. أو مهارة ما" 
( دهنا: "جمموعة من البنود أو الفقرات يتم ترتيبها يف ســـــــياق معني حســـــــب 2006)عرفها القيســـــــي:  -3

 .(25،ص2006صعوبتها، وتطبق على التالميذ لتحديد مستوى أدائهم املدرسي." )القيسي،
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 التعريف اإلجرائي لالختبار:
ـصــــيل الدراســـــي لطلبة قســـــم اللغة العربية يف كلية  أداة تتضـــــمن جمموعة من األســـــئلة اليت أعدت  لقياس التح

 ، يف املاد املقررة للمراحل الدراسية االربع.2016، 2015الرتبية، جامعة القادسية للعام الدراسي،
 بلوم املعرف: تصنيف

ويتضـمن  يعد تـصنيف بلوم للمجال املعريف العقلي من اكثر التصـنيفات شـيوعا وانتشـارا يف اجملال التعليمي، 
 .التقومي( الرتكيب، التحليل، التطبيق، الفهم، ستة مستوايت هي )التذكر،

ــتدعائها من الذاكرة أم  - ــواء عن طريق اســــ ــتوى التذكر: وهو "القدرة على تذكر املعارف واملعلومات ســــ مســــ
 .(72،ص2005التعرف عليها". )الزيود، وعليان،

املادة وتقدميها دســلوبه اخلاص،ويعين اســتيعاب احلقائق  مســتوى الفهم: وهو"قدرة الطالب على اســتيعاب   -
واالســــس،والقدرة على كتابة تعريف ابســــلوب خمتلف وتفســــري الكلمات والرســــوم واخلرائط، او الرتمجة من  

 (.79ص ،2008 لغة اىل اخرى". )عطية،
ــتعمال ما تعلمه من مفاهيم وحقائق ومبادئ وق - ــتوى التطبيق: هو "قدرة املتعلم على اســـــ وانني وكل ما مســـــ

 .(44ص  2008سبق دراسته يف مواقف جديدة".)الكبيسي،
هو "جتزئة املســــــــــتوى اىل عناصــــــــــره اليت تؤلفه،حيث يظهر الرتتيب لألفكار والعالقات  مســــــــــتوى التحليل: -

 .(80، ص2002بينهما" )سالمة،
ـصـــــــــاال - ت اصــــــــــيلة لعمل  الرتكيب: وهو"يتطلب من املتعلمني ان ينتجوا تفكريا اصــــــــــيال وابداعيا وينتجوا ات

 (.150،ص2007تنبؤات او ان حيلو مشكالت تتيح اجاابت ابداعية خمتلفة" )احليلة،
التقومي: هو "اصـدار حكم شـامل وواضـح على ظاهرة معينة بعملية منظمة مسـتندة اىل اداة خاصـة يف مجع  -

ــد  ــا".)عـبـــــ بشـــــــــــــــــــــأهنـــــ اـلقـرارات  ــاذ  واختـــــ ــداف  االهـــــ حتـقــيق  ـلغـرس  ــا،  ــريهـــــ وـتفســــــــــــ ــا  وحتــلـيـلهـــــ ــات  امـلعــلومـــــ
 (.67،ص2001ادي،اهل

 : لتصنيف بلوم املعرف التعريف االجرائي 
هو اطار تعليمي يتمثل يف ســــــــــتة مســــــــــتوايت يتضــــــــــمن جمموعة من املهارات املعرفية العقلية لنجاح العملية  

 والتقومي( والرتكيب، والتحليل، والتطبيق، والفهم،  الرتبوية هي )التذكر،
 الفصل الثاني

 أوال: دراسات سابقة

 :ومن هذه الدراسات يتناول الباحث يف هذا الفصل الدراسات السابقة اليت هدفت تقومي االختبارات،
( وهدفت اىل تقومي اســـئلة االمتحاانت املدرســـية النهائية)املوحدة( ملادة قواعد 2002دراســـة )الســـامرائي،   .1

لة ملسـتوايت التفكري العليا االسـئ  ياللغة العربية للـصف االول املتوسـط،واليت اكدت على ضـرورة تبين واضـع
اذ خرجت الدراسـة بنتائج غري مشـجعة  ذا الشـأن اذ ركز املدرسـون على مسـتوى الفهم اكثر من غريه من  

، ونسـبة االسـئلة املباشـرة بلغت %50املسـتوايت االخرى، ووجدت الدراسـة ان نسـبة مشولية االسـئلة بلغت 
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ايضــا، وتطرقت الدراســة اىل  %75توى الكتاب املنهجي ، فيما بلغت نســبة االســئلة غري املطابقة حمل75%

مقابل    %25نســبة الوضــوح يف االســئلة فوجدهتا واضــحة، يف حني مل تشــكل االســئلة املوضــوعية اال نســبة  
 .ط( -: ص،ح 2002لألسئلة املقالية القصرية. )السامرائي،  75%

ــئلة كتب قواعد اللغة العربية للمرحلة املتوســــطة على 2005دراســــة )العبيدي،  .2 ( فقد هدفت اىل حتليل أســ
وفق االهداف التعليمية. وحلل الباحث االسئلة يف ضوء مستوايت بلوم املعرفية، اذ كشف اىل ان مستوى 

نية فيما جاء مســــتوى الرتكيب التطبيق جاء ابملرتبة االوىل، فيما حل مســــتوى االســــتيعاب وجاء ابملرتبة الثا
ــبة   ــبة التذكر والتحليل قليلة يف كتاب قواعد اللغة العربية، وانعدل التمثيل ابلنســـ يف املرتبة الثالثة وكانت نســـ

 .ح(-د-: ج2005العبيدي، )ملستوى التقومي يف كتب املرحلة املتوسطة. 
ــريفي، .3 ــة )الشــــ ــئلة االختبارات ا2013وجاءت دراســــ لنهائية ملادة االدب يف كليات ( لتهدف اىل تقومي اســــ

ــئلة االختبارات النهائية ملادة   ــة مناذج من اسـ الرتبية يف ضـــوء مســـتوايت بلوم املعرفية، اذ حلل الباحث مخسـ
االدب للمراحل االربع يف قسـم اللغة العربية، وكشـفت الدراسـة اىل ان واضـعي االسـئلة االمتحانية مل يراعوا  

رفية لبلو م فكان نصيب مستوى الفهم اكثر من غريه يف مجيع مناذج االسئلة، املوازنة ما بني املستوايت املع
فضـال عن عدم التوازن بني املسـتوايت العليا والدنيا فكان االهتمام ينـصب على املسـتوايت الدنيا لتـصنيف  

املة للمادة  بلوم وهذ يؤثر على تفكري الطلبة اذ ال متل على تنمية قدراهتم املهارية، فيما مل تكن االســئلة شــ 
 (.24-1،:  2013الدراسية وجاءت نسبتها متدنية ومل تستطع تغطية املادة الدراسية مجيعها. )الشريفي،  

ــة لبدة )وهدفت  .4 ــالمية يف   -(:2009دراســــــــ ــئلة كتب الرتبية االســــــــ ــمنة يف اســــــــ اىل معرفة املهارات املتضــــــــ
ـصـــــــفوف الدراســــــــية )الثامن،التاســــــــع،العاشــــــــر/اجلزء االول والثاين( يف ضــــــــ  وء امنوذج مارزانو ومشلت عينة  ال

(ســؤاال ميثل االســئلة التقوميية للكتب الســتة  1255متثل االســئلة التعليمية و )  ( ســؤاال  392الدراســة على )
ــبة) ـصــلت على نسـ ــئلة اليت ذكرت مهارة التذكر ح ــة اىل االسـ ( ومهارة  %19,21وقد أظهرت نتائج الدراسـ

( من  %10,21ديد الســمات حصــلت على نســبة )( ومهارة حت%14,45االســتبدال حصــلت على نســبة )
صــنيف حصــلت على نســبة ) ( ومهاره حتديد االخطاء %8,02جمموع االســئلة يف الكتب الســتة ومهارة الت

ـصـــــــــلت على نســــــــــبة ) ـصـــــــــلت على نســــــــــبة )%5,14ح ( ومهاره املقارنة على %4,69( ومهارة التمثيل ح
ــبة )66%) ــلت على نســــ ـصـــ ــكلة ح ــبة  ( ومها%3,40( ومهارة حتديد املشــــ ــلت على نســــ ـصـــ رة املالحظة ح
ــبة )1,89%) ــلت على نســ ـصـ ــبة )%1,29( ومهاره التبوء ح ــلت على نســ ـصـ ( %1,13( ومهارة الرتتيب ح

 اما ابلنسبة الكتساب الطلبة للمهارات فقد جاءت على النحو االيت:
ــبة ) ــلت على نســــــــ ـصـــــــ ــبة )%94,20مهاره مجع املعلومات ح ( ومهارة  %92,54( ومهارة الرتكيز على نســــــــ

ــبة )التق ـصـــلت على نســ ــبة )%88,67ومي ح ـصـــلت على نســ ( ومهارة التنظيم على %83,65( ومهارة التوليد ح
 .(3-2: 2009،(.)لبده%72,5( ومهارة التحليل على )79,0%)

 ثانيًا: موازنة الدراسات السابقة 

  سـابقةالدراسـات ال  ومن خالل اطالع الباحث على الدراسـات السـابقة يسـتطيع الباحث ان يوازن فيما بني
( 2002يف ان معظم الدراســــــــــات الســــــــــابقة قد حللت اســــــــــئلة االختبارات النهائية مثل دراســــــــــة )الســــــــــامرائي 
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( اســـئلة كتب الرتبية االســـالمية. 2009  ،(، فيما حللت دراســـة )لبدة2013( و)الشـــريفي  2005و)العبيدي 
 جلامعية.وهكذا فعلت الدراسة احلالية اذ حللت اسئلة االختبارات النهائية للمرحلة ا

معظم الدراســات الســابقة اعتمدت تصــنيف بلوم للمجال املعريف معيارا هلا مع معايري اخرى مثل املوضــوعية  
( فقد تبنت امنوذج مارزانو.وهذا ما فعلته 2009والشــمول وكبيعة االســئلة واالســتقاللية، ابســتثناء دراســة )لبدة،

 ايري اخلاصة بوضع االسئلة اجلامعية.الدراسة احلالية ابعتمادها على تصنيف بلوم وبعض املع
)العبيدي  ( ودراســــة2002طبقت الدراســــات الســــابقة حقل حثها على مراحل خمتلفة فدراســــة )الســــامرائي

ــطة وهكذا فعلت دراســـــة )لبدة2005 ــة )الشـــــريفي 2009 ،( اختارت املرحلة املتوســـ ( يف حني اختارت دراســـ
( اذ طبق البحث 2013الدراسة احلالية مع دراسة )الشريفي    ( املرحلة اجلامعية حقال هلا. فيما تطابقت2013

 .على طلبة كلية الرتبية قسم اللغة العربية
انتهجت الدراســــات الســــابقة منهج البحث الوصــــفي اســــلواب هلا يف حتليل االســــئلة وهكذا فعلت الدراســــة  

 احلالية.
تقوميها وحتليلها لألســـــئلة النهائية،  ويرى الباحث ان الدراســـــات الســـــابقة بنيت على منهج علمي ســـــليم يف 

وخرجت بنتائج وتوصــــــــيات افاد منها الباحث كثريا سا قوم وعدل من حثه ويعد الباحث دراســــــــته مكملة هلذه 
 الدراسات ومكملة هلا.
 منهج البحث واجراءاته:الفصل الثالث: 

قائمة ابملســتوايت املعرفية  يتضــمن هذا الفصــل عرضــا لإلجراءات اليت قام  ا الباحث واليت تضــمنت أعداد 
ـصـــــــاص لقســــــــم اللغة العربية، واعتمد  ــئلة االمتحانية ملواد االخت ـصـــــــنيف بلوم الواجب توافرها يف األســــــ العقلية لت

 الباحث املنهج الوصفي إلمتام حثه. كما اعتمد الباحث منهج حتليل احملتوى لتحليل االسئلة االمتحانية.
ــم اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة  طلبــةحــث احلــايل من  الب  جمتمع البحــث: تكون جمتمعاوال :   جــامعــة   -قســــــــــــ
 واملقررات واملواد الدراسية للقسم.الدور االول وللمراحل االربع،  2016/  2015الدراسية  للسنةالقادسية 

ــئلة االمتحانية النهائية لقســـــــــــم اللغة العربية الدور االول   البحث  وقد مشلت عينةاثنيا: عينة البحث:  االســـــــــ
ــي  ــمنت ) 2016/  2015للعام الدراســـ ــيي املواد املختلفة للمراحل االربعة وقد تضـــ ( شانية  8املعدة من تدريســـ

 اجلدول ادانه.( سؤاال ، كما يف 119مناذج من االسئلة االمتحانية التحريرية بواقع )
 مرحلةو (عدد االسئلة ونسبتها املئوية لكل مادة 1جدول رقم )

 جمموع اسئلة املرحلة النسبة املئوية ةعدد االسئل املادة املرحلة
 35 %20 24 التعبري واالنشاء االوىل

 %9.5 11 علوم القرآن 
 29 %12.5 15 االدب االسالمي الثانية

 %12 14 التفسري
 30 %12.5 15 االدب االندلسي الثالثة

 .%12.5 15 علم اللغة العام
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 25 %12.5 15 النثر احلديث الرابعة

 %8.5 10 تطبيقات ادبية
 119 %100 119 8 اجملموع

( ســؤاال. اذ بلغ عدد االســئلة للمرحلة االوىل 119) تالبحث احلايل تضــمن  عينة( ان  1يتبني من جدول )
( ســؤاال ملادة علوم القرآن وبنســبة  11( و)%20( ســؤاال ملادة التعبري واالنشــاء وبنســبة )24( ســؤاال،منها )35)
( ســؤاال ملادة االدب االســالمي، وبنســبة  15( ســؤاال، منها )29(. فيما بلغ عدد اســئلة املرحلة الثانية )9.5%)
ــبة )14و)(  12.5%) ــري، وبنســـ ــؤاال ملادة التفســـ ــؤاال، 30(، وبلغ عدد االســـــئلة للمرحلة الثالثة )%12( ســـ ( ســـ
ــبة )15) ــي، وبنسـ ــؤاال ملادة االدب االندلسـ (، ومثلها ملادة علم اللغة العام، فيما بلغ عدد االســـئلة %12.5( سـ

( اســــــئلة ملادة  10(، و)%12.5)( ســــــؤاال ملادة النثر احلديث وبنســــــبة  15( ســــــؤاال، منها )25للمرحلة الرابعة )
 (.8.5التطبيقات االدبية بنسبة )

 أداة البحث: 

متثلت اداة البحث مبسـتوايت بلوم املعرفية السـتة )التذكر، الفهم، التطبيق،التحليل، الرتكيب، التقومي( فضـال 
م غامضل،  عن معايري وضــــع االســــئلة اجلامعية االخرى مثل، صــــياغة الســــؤال وهل هو حمدد أم عامل، واضــــح ا

ومعيار وضــــــع الدرجة، هل هي مناســــــبة و تفي مبتطلبات الســــــؤالل ام الل، ومعيار نوع الســــــؤال، هل االســــــئلة 
مقالية ام موضــوعيةل واذا كانت موضــوعية هل اســتوىف التدريســي انواع االســئلة املوضــوعية مثل اســئلة التكميل،  

ـصــــــــــواب واخلطأ، واالختيار من متعدد . فضـــــــــــال عن معيار مشولية االســـــــــــئلة حملتوى املادة  واملزاوجة واملطابقة، وال
ـصـــادر واملراجع اليت تع   الدراســــية. ولتحقيق ذلك اطلع الباحث على بعض الدراســــات الســــابقة واالدبيات وامل
ـصــــــنيف بلوم للمجال املعريف، واعد معيارا يتضـــــــمن اجملاالت املعرفية الســـــــتة لبلوم موجزا طبيعة كل مســـــــتوى،   بت

ــة )ملحق وافعاله االدائية ــتوايت  2اخلاصـــ ــة ابملســـ ــتبانة اطلع الباحث على آراء احملكمني اخلاصـــ ( وبعد جع االســـ
 ووجد اتفاق احملكمني على ما جاء يف هذه االستبانة.

 اجراءات حتليل االسئلة:
 حصل الباحث على اسئلة االختبارات النهائية من قسم اللغة العربية. .1
 .يدة مع مراجعة موضوعات املادةوج  دقيقةقرأ الباحث حمتوى االسئلة قراءة  .2
 .حتديد االجابة اخلاصة بكل سؤال من مناذج االسئلة املختلفة ابلتعاون مع اساتذة املادة .3
 اعتماد اجلملة كوحدة للتحليل يف هذا البحث. .4
 تصنيف نوع االسئلة بني املقالية واملوضوعية. .5
 حتديد الوزن النسيب لدرجة كل سؤال هل هي مناسبة ام الل .6
 كل فرع يف االسئلة )أ،ب،ج( على انه سؤال املستقل.  يعامل .7
 بني.. على انه سؤال مستقل بذاته.، يعامل كل مطلب او معطوف اوجزيت مثال، عرف أو علل أو قارن  .8
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 : صدق االداة

ـصـنيف احلايل قدرته على اســتخالص احملتوى وقد اســتعمل يف العديد من الدراســات والبحوث لذا  اثبت الت
( 2016-2015االعتماد علية يف حتليل اســــئلة االختبارات النهائية لقســــم اللغة العربية للعام الدراســــي )ميكن 

ــئلــة االمتحــانيــة على فبــة من اخلرباء واحملكمني  ــتبــانــة ومنــاذج من االســــــــــــ ومع ذلــك فقــد عرس البــاحــث االســــــــــــ
صــــــــــــــني يف طرائق التـدريس ملحق رقم ) ــ صــــــــــــ يف احلكم على مـدى   هم ومالحظـاهتمئ( من اجـل ابـداء ارا1املتخ

( واخذ الباحث ابملالحظات والتعديالت اليت قدمتها فبة اخلرباء مبا اتفق 3صـــالحية فقرات االســـتبانة ملحق )
ــبة ) ــبة تطمئن الباحث على صــــــــدق األداة%80عليه بنســــــ :  2010)عمر وآخرون،   .( من احملكمني وهي نســــــ

228). 
 ثبات االداة: 

ينة عشــوائية من اســئلة االمتحاانت النهائية لقســم اللغة العربية متثل  حلســاب معامل الثبات اختار الباحث ع
ميتلك الكفاية    (2)( ســــــــؤال وعرضــــــــها على حملل آخر  24( من جمموع االســــــــئلة احملللة اذ بلغت )%20نســــــــبة )

دام  الالزمة والتحليل املمنهج الـصحيح، متبعا اسـلوب االتفاق عرب الزمن واالتفاق بني الباحث واحمللل، وابسـتخ
 معادلة سكوت كانت النتائج كما مبني يف اجلدول ادانه.

 ثبات التحليل عرب الزمن ومع حملل آخر  2جدول رقم 
 معامل االتفاق  االجراءات   نوع االتفاق 

بني الباحث ونفســــه بفاصــــل زمين  االتفاق عرب الزمن 
 (يوم 14قدره )

94% 

 %82 بني الباحث واحمللل االخر  االتفاق بني احملللني 
 %88 املتوسط 

 : الوسائل االحصائية

 استخدم الباحث الوسائل االحصائية واحلسابية اآلتية:
 التكرارات والنسب املئوية بوصفها وسيلة حسابية. .1
 معادلة سكوت إلجياد معامل ثبات التحليل )معادلة االتفاق( .2

 PO-PF  
H=________________ 

I-PO  
Scoott@Weatheimer 1968.P:190  

 :عرض النتائج وتفسيرهاالفصل الرابع: 

 يعرس الباحث النتائج اليت توصل اليها يف ضوء املعايري احملددة، ومت تفسريها كاآليت:
 

 األمري.احمللل اآلخر االستاذ املساعد الدكتور ضرغام سامي عبد  -2
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اللغة العربية مبعيار أتخذ اســئلة االختبارات النهائية قســم   مدى أوال: ابلنســبة إلجابة الســؤال االول، اىل اي

ـصــنيف بلوم مبســـتوايته الســـتة للمجال املعريفل فقد مت حســـاب التكرارات والنســـب املئوية ألســـئلة االختبارات  ت
 .التايل النهائية لقسم اللغة العربية كما يف اجلدول

 التكرارات والنسب الئوية السئلة االختبارات النهائية لقسم اللغة العربية ( 3)جدول رقم 
 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر االسئلة

 المادة الدراسية  
 والمرحلة  

 عدد

 االسئلة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

 االولى  

 التعبير واالنشاء
 

24 4 17% 10 42% 2 8% 2 8% 4 17% 2 8% 100% 

24 

 االولى  

 علوم القرآن

11 5 46% 4 36% - - 2 18% - - - - 100% 

11 
 الثانية 

 االدب االسالمي

15 4 26% 6 40% 5 34% - - - - - - 100% 

15 
 الثانية 

 التفسير

14 7 50% 3 22% 2 14% - - - - 2 14% 100 

14 
 الثالثة  

 االدب االندلسي  

15 2 13% 5 33% 6 40% 1 7% - - 1 7% 100% 
15 

 الثالثة  

 علم اللغة  

15 2 13% 8 54% 2 13% - - -  3 20% 100% 
15 

 الرابعة  

 النثر الحديث  

15 3 20% 8 53% 1 %7 2 13% 1 7% - - 100% 

15 
 الرابعة  

 تطبيقات ادبية 

10 3 30% 1 10% - - 5 50% 1 10% - - 100% 
10 

 %100 %7 8 %5 6 %10 12 %15 18 %38 45 %25 30 119 المجموع  

119 
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ـصــــــل  24ان اســـــــئلة املرحلة االوىل ملادة التعبري واالنشـــــــاء بلغت )(  3يتضـــــــح من جدول رقم ) ( ســـــــؤاال، ح
( %42( تكرارات وبنسـبة)10(، وحصـل مسـتوى الفهم على )%17( تكرارات وبنسـبة )4مسـتوى التذكرعلى )

عليها مسـتوى اليت حصـل  ها( وهي النسـبة نفسـ %8فيما حصـل مسـتوى التطبيق على تكرارين، وبنسـبة بلغت )
( فيما حـصل مسـتوى التقومي %17( تكرارات وبنسـبة )4(، وحـصل مسـتوى الرتكيب على )%8التحليل وهي )

ـصـــل مســــتوى 11(. اما مادة علوم القرآن للمرحلة االوىل فقد تضــــمنت )%8على تكرارين وبنســــبة ) (ســــؤاال ح
ـصـــل مســــتوى%46( تكرارات وبنســــبة )5التذكرعلى ) (، فيما مل %36ارات وبنســــبة)( تكر 4الفهم على )  (، وح

ــبة بلغت  ـصــــــــــل مســـــــــــتوى التحليل على تكرارين بنســـــــــ ـصــــــــــل مســـــــــــتوى التطبيق على اي من التكرارات، وح حي
 (، فيما مل حيصال مستواي الرتكيب والتقومي على اي من التكرارات.%18ى)

ـصــــل  ( ســـــؤ 15اما املرحلة الثانية فاشـــــتملت على مادتني، اذ بلغت اســـــئلة مادة االدب االســـــالمي ) اال، ح
ــتوى التذكر على فيها على ) ــبة )5مســـــ ــتوى%26( تكرارات وبنســـــ ــبة  6الفهم على )  (، ومســـــ ( تكرارات وبنســـــ

ـصــــــل مســـــــتوى التطبيق على )40%) ـصــــــل مســـــــتوايت التحليل  %34( تكرارات وبنســـــــبة )5(، وح (، فيما مل حت
ـصــل مســـتوى 14أما مادة التفســـري فقد اشـــتملت على )  والرتكيب والتقومي على اي من التكرارات، ( ســـؤاال، ح

( وحصــل %22( تكرارات بنســبة )3على ) (، وحصــل مســتوى الفهم%50( تكرارات وبنســبة )7التذكر على )
(،فيما مل حيصـل مسـتواي التحليل والرتكيب على اي تكرار، وحصـل %14مسـتوى التطبيق على تكرارين وبنسـبة 
 .(%14مستوى التقومي على تكرارين بنسبة)

( ســؤاال، حـصـل مســتوى 15ة.فتضــمت ماداتن االوىل االدب االندلســي وبلغت اســئلتها )اما املرحلة الثالث
ـصـــــــل مســــــــتوى الفهم على )%13التذكر فيها على تكرارين فقط بنســــــــبة ) (،  %33( تكرارات بنســــــــبة )5( وح

ـصــل مســـتوى التطبيق على ) ـصــل مســـتوى التحليل على تكرار واحد فقط %40( تكرارات بنســـبة )6وح (، وح
فيما مل حيصل مستوى التحليل على اي من التكرارات، وحصل مستوى التقومي على تكرار واحد    (،%7بنستة )

ســؤاال ايضــا حصــل مســتوى التذكر فيها على   (15تضــمنت ) (. اما مادة علم اللغة العام فقد%7فقط بنســبة )
ــبة ) ــتوى الفهم على )%13تكرارين فقط بنســـ ـصــــل مســـ ــبة )8(، وح ــتو %53( تكرارات بنســـ ـصــــل مســـ ى  (، وح

ــبة ) ــتويي التحليل والرتكيب على اي تكرار يذكر، %13التطبيق على تكرارين بنسـ ـصــل اي من مسـ (، فيما مل حي
 (.%20( تكرارات بنسبة )3وحصل مستوى التقومي على )

ــمنت ) ــمنت ماداتن االوىل النثر احلديث وتضـ ــتوى التذكر  15اما املرحلة الرابعة، فتضـ ـصــل مسـ ــؤاال، ح ( سـ
ـصـــل مســــتوى  %53( تكرارات بنســــبة )8(، ومســــتوى الفهم على )%20بنســــبة )  ( تكرارات3فيها على ) (،وح

ـصـــــــل مســــــــتوى التحليل على تكرارين فقط بنســــــــبة )%7التطبيق على تكرار واحد فقط بنســــــــبة ) (، %13(،وح
ـصــل مســـتوى الرتكيب على تكرار واحد فقط بنســـبة ) ـصــل مســـتوى التقومي على اي تكرار.  %7وح (، فيما مل حي

ـصــل مســـتوى التذكر فيها على )10بيقات االدبية فقد تضـــمنت )اما مادة التط ( تكرارات بنســـبة  3( اســـئلة، ح
ـصـــل مســــتوى30%) ـصـــل مســــتوى التطبيق على %10الفهم على تكرار واحد فقط بنســــبة )  (، وح (، فيما مل حي
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(، وحـصل مسـتوى الرتكيب على %50( تكرارات بنسـبة )5اي من التكرارات، وحصـل مسـتوى التحليل على )

 ( ايضا، فيما مل حيصل مستوى التقومي على اي تكرار.%10كرار واحد فقط بنسبة )ت
 ( ما أييت:3يستنتج الباحث من النتائج املعروضة يف اجلدول )

ــتوى الفهم على اعلى  ــل مســـ ـصــ ــتوايت بلوم املعرفية فقد ح ــوء مســـ ــئلة وحتليلها يف ضـــ من خالل تقومي االســـ
ــبة مئوية بلغت )119لي للتكرارات الـبالغة )( تكرارا من اجملموع الك45التكرارات ب) (،  %38( تكرارا وبنســــــــــــ

ــتوى التذكر على ) ــل مســـ ـصــ ــبة مئوية بلغت )30فيما ح ــتوى التطبيق على %25( تكرارا وبنســـ ــل مســـ ـصــ (، وح
( تكرارا وبنسـبة مئوية بلغت 12(، فيما حـصل مسـتوى التحليل على )%15( تكرارا وبنسـبة مئوية بلغت )18)
(، فيما حصـل مسـتوى الرتكيب  %7( تكرارات وبنسـبة مئوية بلغت )8التقومي على )  (، وحـصل مسـتوى10%)

 .( وهي اد  نسبة ضمن مستوايت بلوم املعرفية%5( تكرارات بنسبة بلغت )6على )
يتضــح سا ســبق ان اســئلة االختبارات النهائية لقســم اللغة العربية كانت تركز يف املقام االول على اســئلة من  

او االســــــتيعاب دون الرتكيز على املســــــتوايت العليا اليت تنمي لدى الطالب روح التفكري اال اننا  مســــــتوى الفهم
نلتمس للقائمني على وضـع هذه االسـئلة العذر "ان التأكيد الكبري على مسـتوى الفهم جاء ألنه يشـكل البوابة 

ا، فانه لن يتمكن من االفراط يف االســـــــــاســـــــــية للمســـــــــتوايت العليا، فاذا مل يفهم املتعلم ترتيب االفكار وترمجته
 (61: 2007التحليل والرتكيب والتقومي ذوات املستوايت العليا".)ابو رايش،

ويرى الباحث ان على واضــعي االســئلة االمتحانية عدم الركون اىل وضــع اســئلة ســطحية حتاكي املســتوايت  
ديثة اليت تقوم على تنويع االســــــــئلة ومشوهلا  الدنيا لبلوم بل على االســــــــاتذة االخذ بنظر االعتبار حركة التقومي احل

ــتوايت التفكري  ــبة متثيل مســـ ــتوى دون اآلخر، ان اففاس نســـ ـصــــرها على مســـ ــتوايت املعرفية مجيعا وعدم ق املســـ
العليا يف االسـئلة االمتحانية هلو مدعاة للقلق الن من اهداف مواد قسـم اللغة العربية ان يسـتطيع الطالب حتليل 

ــاليب الشــــــــعراء واالدابء، فضــــــــال عن ان الطالب  وتفكيك النص الشــــــــع ـصـــــــور الفنية واســــــ ري او النثري وبيان ال
يســــتطيع خلق حالة االبداع واالبتكار من خالل فضــــاءات متعدد للتفكري يســــتطيع الطالب من خالهلا االتيان 

 بنص جديد حياكي حالة االبداع اليت ينشدها التقومي.
اي مدى أتخذ اسئلة قسم اللغة العربية مبعيار صياغة السؤالل فقد   اىل  اثنيا: ابلنسبة إلجابة السؤال الثاين:

مت حســاب التكرارات والنســب املئوية لصــياغة االســئلة الواردة يف االختبارات النهائية لقســم اللغة العربية كما يف 
 اجلدول ادانه.

 .التكرارات والنسب املئوية ملعيار اسلوب صياغة السؤال (4جدول رقم )
 السؤال  املرحلة 

 املادة 
 

 اجملموع غامض عام واضح  حمدد

 % تكرار  % تكرار  % تكرار  % تكرار 

الـــــتـــــعـــــبـــــري   االوىل 
 واالنشاء 

3 13% 13 54% 7 30% 1 4% 24 
100% 
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ــلـــــــــــــوم   عـــــــــــ
 القرأن 

7 64% 4 36% - - - - 11 
100% 

االدب   الثانية 
 االسالمي 

6 40% 9 60% - - - - 15 
100% 

 14 %7 1 %7 1 %36 5 %50 7 التفسري 
100% 

االدب   الثالثة 
 االندلسي  

3 20% 8 53% 4 27% - - 15 
100% 

ــة  اللغــ علم 
 العام 

1 7% 8 53% 2 13% 4 27% 15 
100% 

الــــــــــنــــــــــثــــــــــر   الرابعة 
 احلديث

5 33% 6 40% 4 27% - - 15 
100% 

التطبيقات  
 االدبية 

3 30% 6 60% 1 10% - - 10 
100% 

 119 %5 6 %16 19 %50 59 %29 35  اجملموع 
100%   

 

( ان اســـــــــئلة االمتحاانت النهائية لقســـــــــم اللغة العربية كانت واضـــــــــحة وحمددة وكما  4يتضـــــــــح من جدول )
 سيوضحه الباحث فيما أييت:

ـصـــلت على ان اســــئلة   ( 13)املرحلة االوىل ويف مادة التعبري واالنشــــاء كان معيار الوضــــوح ابئنا فيها، اذ ح
ـصـــــل معيار )حمدد( على )%54تكرارا وبنســــــبة مئوية بلغت ) ـصـــــل  %13( تكرارات بنســــــبة )3(، فيما ح (، وح

ـصــــــل معيار )غامض( على تكرار واحد فقط بنســـــــبة  %30( تكرارات بنســـــــبة )7معيار )عام( على ) (، فيما ح
ـصــــل4%) (،  %64مئوية بلغت )  معيار )حمدد( على اعلى التكرارات بنســـــبة (، اما يف مادة علوم القرآن فقد ح

ـصـــل معيار )الوضــــوح( على ) ـصـــل معياري )عام،وغامض( على اي من  %36( تكرارات بنســــبة )4وح (، ومل حي
 .التكرارات

( %60( تكرارات وبنسبة )9اما املرحلة الثانية ويف مادة االدب االسالمي فقد حصل معيار الوضوح على )
، فيما  (%40( تكرارات وبنســبة)6ل معيار ) دد( على )وهي نســبة عالية ابملقارنة مع النســب االخرى، وحصــ 

 7اما مادة التفسـري فقد حصـل املعيار ) دد( على ) مل حيصـل اي من املعيارين )عام وغامض( على اي تكرار،
ـصـــل كعيار الوضــــوح على%50وبنســــبة )  (تكرارات (، اما ابقي املعايري %36( تكرارات وبنســــبة )5) (، فيما ح

 .( لكل منهما%7ام وغامض على تكرار واحد فقط لكل منهما وبنسبة بلغت )فقد حصل معياري )ع
( وبنســبة  8اما املرحلة الثالثة ففي مادة االدب االندلســي حصــل معيار الوضــوح على اعلى التكرارات ب))

(، وحصل معيار )عام( على  %20( تكرارات وبنسبة)3حصل معيار )حمدد( على )  (، فيما%53مئوية بلغت )
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ـصـــــــــل معيار الغموس على اي من التكرارات، اما %27ارات بنســــــــــبة )( تكر 4) مادة علم اللغة العام (، ولن حي

ـصــــل ـصــــل معيار )حمدد( على %53( وبنســـــبة )8معيار الوضـــــوح ايضـــــا على اعلى التكرارات ب) فقد ح (، وح
ـصـــــل على تكرارين بنســــــبة )%7تكرار واحد فقط بنســــــبة ) ـصـــــل ا%13(، اما املعيار)عام( فقد ح ملعيار ( ن وح

 (.%27( تكرارات بنسبة )4)غامض( على)
صـــــــــــــل معيار الوضـــــــــــــوح على اعلى التكرارات ب) ( تكرارات  6اما املرحلة الرابعة ويف مادة النثر احلديث ح

ــبة ) ـصـــــل معيار )حمدد( على%40بنســــ ــبة )5)  ( وح ــل التكرار )عام( على )%33( تكرارات بنســــ ـصـــ ( 4(، وح
غامض( على اي تكرار يذكر، اما مادة التطبيقات االدبية فقد عيار )(، فيما مل حيـصل امل%27تكرارات بنسـبة )

( تكرارات  3(، وحصل املعيار )حمدد( على )%60( وبنسبة )6ب) حصل معيار الوضوح على اعلى التكرارات
ــبة) ــبة )%30بنســ ـصـــل املعيار)عام(على تكرار واحد فقط بنســ ـصـــل التكرار )غامض(  %10(، وح ( ن فيما مل حي

 يذكر.على اي تكرار  
يســــتنتج الباحث سا ســــبق من ان اســــئلة االختبارات النهائية لقســــم اللغة العربية كانت واضــــحة وحمددة، اذ 

( تكرارا وبنســبة مئوية  59شــكل معيار الوضــوح اعلى التكرارات والنســب املئوية اذ بلغت تكراراته يف االســئلة )
ــبة عالية اذا ما قورنت ابملعايري االخرى%50بلغت ) ــتعان  ا الباحث وهذا يدل على ان  ( وهي نســـــــــ اليت اســـــــــ

القائمني على صـــــــــــــياغة االســـــــــــــئلة االمتحانية لقســـــــــــــم اللغة العربية ابتعدوا كثريا عن لغة الغموس والعمومية يف 
( تكرارات  6اختـبارهم لطلبتهم. واحـتل معـيار )الغموس( اد  املراـتب يف التكرارات والنســــــــــــــب املئوـية اذ مجع )

ــبة مئوية بل ــاتذة اللغة العربية على التناغم مع حركة %5غت )فقط وبنســ (،وهذا يشــــكل عالمة فارقة يف قدرة اســ
التجــديــد يف التقومي الرتبوي احلــديــث وحىت تعليمــات وزارة التعليم العــايل والبحــث العلمي بضــــــــــــــرورة ان تكون  

 االسئلة واضحة وحمددة ويف مستوى الطلبة املعريف والعقلي.
اســـــــئلة االختبارات النهائية لقســـــــم اللغة العربية  ؤال الثالث. اىل اي مدى أتخذاثلثا: ابلنســـــــبة إلجابة الســـــــ 

 ( اآليت:5مبعيار وضع الدرجة، يتضح من جدول )
 التكرارات والنسب املئوية ملعيار وضع الدرجة  (5جدول )

 السؤال          املرحلة
 املادة

 

 اجملموع غري مالئم مالئم 

 % تكرار  % تكرار 

 24  %8 2 %92 22 التعبري واالنشاء  االوىل 

100% 

 11  - - %00 11 علوم القرأن  

100% 

 15  - - %100 15 االدب االسالمي  الثانية 

100% 
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ـصــل  4يتضـــح من جدول ) ( ان وضـــع اســـئلة االختبارات النهائية لقســـم اللغة العربية كان مالئما جدا اذ ح
ـصـــــل على ) ( وهي نســــــبة عالية جدا  %93تكرارا وبنســــــبة مئوية بلغت )(  111على اغلب التكرارات حيث ح

صـــــــــــــــل على )  0ابملقـارـنة مع املعـيار املقـاـبل وهو   ــبـة مئوـية بلغـت 8غري مالئم( اـلذي ح ( تكرارات فقط وبنســــــــــــ
(.وهذ يدل داللة واضــــــحة على عمق معرفة اســــــاتذة قســــــم اللغة العربية الوزن النســــــيب لكل ســــــؤال وتوزيع 7%)

ؤال املختلفة، فضـــــــال عن شـــــــعورهم دمهية كل ســـــــؤال بناء على نســـــــبة اشـــــــغاله احليز الدرجة على مطالب الســـــــ 
 .املناسب يف حمتوى املادة الدراسية

اىل اي مدى أتخذ اســـــئلة االختبارات النهائية لقســـــم اللغة العربية   رابعا: ابلنســـــبة اىل اجابة الســـــؤال الرابع،
ــئلة، املقالية،واملوضــــــوعية دنواعها ) ـصـــــواب واخلطأ، واالختيار من متعدد(، مبعيار نوع االســــ اكمال الفراغات، ال

 :( اآليت6يتضح من جدول )
 التكرارات والنسب املئوية ملعيار نوع االسئلة (6جدول )

 السؤال        المرحلة  
 الماد

 المجموع االختيار المتعدد الصواب والخطأ اكمال الفراغات   المقالية  

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 التعبير واالنشاء   االولى  
 

24 100% - - - - - -   24 

100% 
 11   - - - - - - %00 11 علوم القرآن  

100% 

 14  - - %100 15 التفسري 

100% 

 15  - - %100 15 االدب االندلسي   الثالثة 

100% 

 15  - - %100 14 علم اللغة العام 

100% 

 15  %50 5 %50 10 النثر احلديث الرابعة 

100% 

 10  %10 1 %90 9 التطبيقات االدبية 

100% 

 119  %7 8 %93 111  اجملموع 

100%  
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 15   - - - - - - %100 15 االدب االسالمي   الثانية  

100% 
 14   - - - - - - %100 14 التفسير  

100% 
 15   - - - - - - %100 15 االدب االندلسي   الثالثة  

100% 
 15   - - - - - - %100 15 علم اللغة العام 

100% 
 15   - - - - - - %100 15 النثر الحديث الرابعة  

100% 
 10   - - - - - - %100 10 التطبيقات االدبية  

100% 
 119   - - - - - - %100 119  المجموع  

100%   

 

اللغة العربية كانت مجيعها من النوع املقايل وال ( ان اســـئلة االختبارات النهائية لقســـم  6يتضـــح من جدول )
ــئلة املقالية مجيع التكرارات البالغة ) ـصــــدت االســـ ــئلة املوضـــــوعية، اذ ح ــؤال من االســـ ( تكرارا  119يوجد اي ســـ

(، وابلرغم من االمهية الكبرية لالختبارات املوضــــــــوعية يف املرحلة اجلامعية  %100ابلنســــــــبة املئوية الكاملة وهي )
قدرات الطلبة املعرفية والقدرات العقلية العليا اال اننا نرى افتقارها اىل هذا النوع من االســئلة وان   للكشــف على

دل على شــيء فانه يدل داللة واضــحة على ان اســاتذة قســم اللغة العربية مل يلتفتوا اىل تضــمني اســئلتهم ألنواع 
 .طأ او االختيار املتعدداالسئلة املوضوعية االخرى سواء اكانت التكميل او الصواب واخل

ويرى الباحث ايضــا ان هذا النوع من االســئلة ان احســن اســتخدام فانه يســتطيع قياس قدرات لدى الطلبة  
ال تســـــــــــتطيع قياســـــــــــية االنواع االخرى من االختبارات، وان اغفل التدريســـــــــــيون هذا النوع من االختبارات فأن 

 عند اذن ال تكون شاملة حملتوى املنهج.اسئلتهم ال تستطيع تغطية حمتوى املادة الدراسية 
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحاتالفصل الخامس: 

 االستنتاجات: 
 يف ضوء النتائج اليت توصل اليها الباحث ميكن استخالص االستنتاجات اآلتية:
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فيما يتعلق بنتائج املعيار االول فقد ركزت اـسئلة االختبارات النهائية لقسم اللغة العربية على مستوايت  -1
ـصـــــــنيف بلوم املعريف يف حني اغفلت مســــــــتوايت التفكري العليا، وكانت نســــــــبتها ضــــــــعيفة جدا  التفكري الدنيا لت

 النســــــــــــب والتكرارات، ان عناية  ابملقارنة مع ابقي املســــــــــــتوايت، وخاصــــــــــــة مســــــــــــتوى الرتكيب الذي احتل اد 
التدريســــــيني يف قســــــم اللغة العربية  ذا املســــــتوى يشــــــكل حافزا للطلبة إلطالق قابلياهتم االدبية واللغوية وحتفيز 

 ابداعاهتم يف شىت اجملاالت إلنتاج افكار تتميز ابجلدية واالصالة واالبداع.
وال لبس فيها، اذ شـــــــكل معيار الوضـــــــوح أعلى  اما املعيار الثاين فقد كانت االســـــــئلة واضـــــــحة وحمددة -2

 النسب والتكرارات، سا ساعد الطلبة على اخلروج بنتائج اجيابية يف االختبارات املختلفة.
اما معيار مالئمة الدرجة فقد كانت مالئمة للســــــــــــؤال بنســــــــــــب وتكرارات عالية سا ســــــــــــاهم يف عدالة  -3

 التصحيح واالبتعاد عن الذاتية يف وضع الدرجة.
ــوعية   -4 ــئلة املوضــ ــئلة مجيعها من النوع املقايل ومل يكن هناك متثيل لألســ اما معيار النوعية فقد كانت االســ

دنواعه املختلفة، سا يســــــــتدعي القائمون على وضــــــــع االســــــــئلة اجلامعية من التدريســــــــيني اىل االنتباه اىل طريقة 
ـصـــميم االختبارات وطريقة صــــياغة االســــئلة مســــتقبال. ورمبا يعود الســــبب يف ذلك اىل ان االســــئلة املقالية هي  ت

االكثر مناسـبة ملواد قسـم اللغة العربية، ألهنا تكسـب الطالب خربات ومهارات التحليل واسـتنطاق النص االديب 
واسـتعراس اسـلوب الطالب واسـتخدامه لألسـاليب البالغية والصـور البيانية يف االجابة عن اسـئلته، سا يسـتدعي 

تعرضا فيه قدراته االسلوبية.اال ان ذلك سبب خلال يف حتقيق اهداف تدريس اللغة العربية،  ان يكتب مقاال مسـ 
 فضال عن عدم قدرة االختبارات املقالية من تغطية ومشول االسئلة حملتوى املادة الدراسية.

 التوصيات: 

 يف ضوء النتائج اليت اسفر عنها هذا البحث يوصي الباحث مبا أييت:
ــتوايت التفكري العليا كالتحليل   -1 ــئلة تتعلق مبسـ ــم اللغة العربية اسـ ــئلة االختبارات النهائية لقسـ تضـــمني اسـ

 والرتكيب والتقومي.
 االبتعاد قدر االمكان عن منط االسئلة اليت تركز على مستوايت التفكري الدنيا مثل التذكر والفهم. -2
العربية بني االســـــئلة املقالية واملوضـــــوعية ابنواعها املختلفة   توزيع اســـــئلة االختبارات النهائية لقســـــم اللغة -3

 وعد االقتصار على االسئلة املقالية.
اشـراك التدريسـيني يف دورات تدريبية وورش عمل خاصـة بطريقة وضـع االسـئلة،ويتم تدريبهم على كيفية  -4

 اعداد وتصميم اسئلة تقيس املستوايت املعرفية املختلفة.
 المقترحات: 

 اال هلذا البحث يقرتح الباحث ما أييت:استكم
 اجراء دراسة ساثلة على اقسام دراسية اخرى. -1
 تقومي االسئلة االمتحانية لقسم اللغة العربية يف ضوء معيار اجلودة الشاملة. -2
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 كلية الرتبية  -جامعة القادسية طرائق تدريس لغة العربية أ.م. صفاء وديع  9

 (2ملحق )

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 جامعة القادسية

 كلية الرتبية
 قسم العلوم الرتبوية والنفسية

 بلوم املعريف لتصنيفاملناسبة استبانة اراء اخلرباء بشأن صالحية االهداف 
 احملرتم     االستاذ الدكتور 

 -حتية طيبة:
ـصــــنيفهدف اىل )تقومي االمتحاانت النهائية قســـــم اللغة العربية يف ضـــــوء ي حثه الذي  يروم الباحث اجراء   ت

 معايري وضع االسئلة اجلامعية(و بلوم املعريف 
نظرا ملا يعهد الباحث فيكم من خربة ودراية علمية يف هذا اجملال، يعرس على حضـراتكم االسـتبانة وقد ابلو 

تضــــمنت مســــتوايت بلوم املعرفية مع عدد من االهداف املناســــبة لكل مســــتوى راجيا ابداء ارائكم الســــديدة يف 
 احلايل. البحثمدى صالحيتها ومبا يتناسب مع متطلبات 

 متنان مع فائق الشكر واال
 أ.م. حيىي خليفة حسن   الباحث
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تحليلية دراسة  دور القيادة الخادمة في تحقيق التمكين النفسي للعاملين

 آلراء عينة من منتسبي قناة كربالء الفضائية

The Role of the Servant leadership in Achieving the 
Psychological Empowerment of the views of the Employees 

of Kerbala Satellite Channel 
  Fatlawi -ALAssist. Prof. Mithaq Hatif            (1) أ.م.د ميثاق هاتف الفتالوي

  Mohammad Mohi Raheem                                            (2) محمد محي رحيم

 المستخلص

ــق   يهدف هذا ــل حتقيـ ــن، ومن اجـ ــة يف حتقيق التمكني النفسي للعامليـ ــادة اخلادمـ البحث اىل معرفة دور القيـ
اهداف البحـــث مت تصمـــيم خمطـــط فرضـــي يوضـــح طبيعـــة العالقـــة بني متغيـــرات البحـــث احلالـــي. ولغرس اختبـــار 

ــراد العاملــــني يف ) ــنة من األفــ ــق البحــــث على عيــ ــة( ومت االستعانة  فرضيات البحث مت تطبيــ ــناة كربــــالء الفضائيــ قــ
ميثلـــــــــون شرحيـــــــــة    (117)ابالستبانة للحصول على البياانت املطلوبة، أذ مت توزيعها على عينـــــــــة بلـــــــــغ حجمهـــــــــا  

وقـــد استعمل البحـــث العاملـــني يف قنـــاة كربالء الفضائيـــة من مسؤولـــي الشعب والوحـــدات وفبـــة من املنتسبـــني.  
حصائية عدة للوصـــــول اىل النتائـــــج املتعلـــــق  ـــــا ومن أمههـــــا )معامـــــل التحليل كرونبـــــاخ الفـــــا، و احلالـــــي أدوات ا

. وتوصـــل  (Fواختبـــار )، (Tاال راف املعياري، ومعامـــل االرتبـــاط البسيـــط، وحتليـــل اال ـــدار البسيط، واختبـــار)
وأتثــري ذات داللــة معنويــة اجيابيــة طرديــة بني متغيــر  البحــث اىل جمموعــة من النتائــج أمههــا )وجــود عالقــة ارتبــاط

القيادة اخلادمة والتمكني النفسي للعاملني( وبنـاء  علـى تلك النتائـج قـدم الباحـث جمموعـة من التوصيـات ابرزهـا  

 
 .كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء -1
 .كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء -2
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لقيــم واملعتقــدات ينبغي على املنظمة املبحوثــة زايدة االهتمام إبظهار  ات القيــادة اخلادمــة عن طريق التحــلي اب

 والفضائـل االنسانيـة سا يؤدي اىل خلـق بيئـة عمـل اجيابيـة تعـزز الدوافـع الذاتيـة لألفـراد.
Abstract 
The aim of the research is to knowing the role of the servant leadership in 

achieving the psychological empowerment of the workers. And in order to 
achieve the objectives of the research was designed to hypothesize the nature 
of the relationship between the current search variables. In order to test the 
hypothesis of the research, the research was applied to a sample of individuals 
working in Karbala satellite channel, The questionnaire was used to obtain the 
required data As distributed to a sample of (117) People, Representing the 
segment of employees in Karbala satellite channel from the people and units 
and elite officials. The current research used a number of statistical tools to 
analyzing the data collecting. The most important of these are regression 
analysis, Cronbach's analysis coefficient, standard deviation, A simple 
correlation coefficient, Simple regression analysis, (T te`st), (F test).The 
research reached a number of results, the most important (the existence of 
correlation relationship and the impact of significant positive between the 
variable servant leadership and Psychological Empowerment employees) 
Based on these results, the researcher presented a set of recommendations, 
the most important of which is that the researcher should increase the interest 
in showing the characteristics of the servant leadership through the values, 
beliefs and human virtues, thus Creating a positive work environment that 
enhances the emotional motivation of individuals. 

 منهجيـة البحـث األول:المبحث 

 تتعلق منهجية البحث بعرس املسار املنهجي للبحث من خالله جمموعة فقرات هي:
 : تساؤالت البحث: أوالً 

ــاتالت البحث من خالل دافع   ــروع  ذه أنطلق الباحث يف حتديد تســ ــببات الشــ ــح مســ معريف تطبيقي يوضــ
البحث، فقد فرضـــــــــت القيم واملعتقدات للعامل اليوم حتدايت كبرية يف جمال منظمات االعمال اليت مشلت النظرة  
االخالقية ومراعاة اجلوانب االنســــــانية واملســــــؤولية االجتماعية امللقاة على عاتقها واالمر الذي يتعلق ابلعالقات  

فراد العاملني، اذ تعد القيادة اخلادمة من ابراز أنواع القيادة املعاصـــــرة أذ يعود متيزها اىل أســـــتنادها  بني القائد واال
للمبادئ السـماوية ومناداهتا ابلفضـائل االنسـانية والصـفاء الفكري اخلالق كمبادئ أسـاسـية هلا، أذ تسـاعد تلك 

لــدى البــاحثني مســتوى التنظــري مبتغــريات البحث   االفراد العاملني نفسيا ، وهــذا يؤشــر متكني  الصفات يف حتقيق
 لدى الباحث  وأنــــه اليــــزال خصبا  للتعميق الفكــــري والتحليــــل والتفسري سا ولد دافعا   ،ةالتــــي تشكــــل امهيــــة كبــــري 

ــرات، وقد شــــخص الباحث من خالل التواجد امليداين يف قناة كربالء الفضــــائية   للخوس يف حث هذه املتغيــــــــــــــــ
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  ةورة لدراسة املتغريات االدارية ضمن بيئة العمل كما ميكن أن تشكله تلك املتغريات من تغري او انتقال وجود ضر 
ــائية ومن تلك املتغريات حمور البحث القيادة اخلادمة والتمكني النفســــــــــي. ويف  يف جمال عمل قناة كربالء الفضــــــــ

 -ث وهي:ضـوء ذلك مت صياغـة أسئلـة عـدة حتقـق متطلـبات وتوجهـات البـاح 
 ما مستـوى توفـر  ات القيادة اخلادمـة يف قنـاة كربـالء الفضائيـةل .1
 ما مستـوى توفـر التمكيـن النفسـي لألفـراد العاملـني فـي قنـاة كربـالء الفضائيـةل .2
 الفضائيـةلما دور القيـادة اخلادمة فـي تعزيـز التمكني النفسـي لألفراد العاملـني يف قناة كربالء  .3

 ثانيًا: أهمية البحث: 

تعطي صورة    دراسة متغيـــــرات البحث يف الفكـــــر االداري واصالتهـــــا العلميـــــة لـــــدى الباحثـــــني واملهتمـــــني نه إ
اذ تشكـــل القيـــادة اخلادمـــة احـــدى االسس الفكريـــة اليت مت تركـــيز االهتمـــام عليهـــا يف العقـــود  اعمق عن امهيتها،

االخرية ملا متثلـــــه من نقلـــــة فكريـــــة وعمليـــــة لتحقيـــــق االهـــــداف املرسومـــــة عن طريق منـــــاخ وظيفي يســـــوده االمن 
ملزيـــد من اجلهـــود لتحقـــيق متطلـــبات العمـــل، وما الوظيفـــي والثقـــة والتعـــاون مبـــا يؤدي اطراف العمـــل علـــى بـــذل ا

ــة واختاذ  ــام ابلعمل دنفسهـــم عن طريق منحهـــم الثقـ ــة للعاملني للقيـ ــة القياديـــة من فرص متاحـ توفـــره هذه الفلسفـ
القرارات املشـــرتكة يف العمل. كما تتوضـــح أمهية البحث من خالل ما جتعله قناة كربالء الفضـــائية من أمهية على 

صـعيد االعالمي والسـياسـي والديين والثقايف، أذ متتلك هذه القناة أتثريا  كبريا  على شـرحية واسـعة يف اجملتمع، أذ ال
 يعزز من أمهية دراسة متغريات البحث فيها والوقوف على مدى توافرها 

 ثالثًا: أهداف البحث: 

يف حتقيق التمكني النفسي للعامليــن(  يهــدف البحــث احلالــي بشكــل اساسي اىل بيــان )دور القيادة اخلادمة  
عن طريق عينة من االفراد العاملني يف قنــــــاة كربــــــالء الفضائيــــــة، وبعد التعــــــرف على مشكلــــــة البحــــــث وأمهيتهــــــا  

 يسعـى البحـث احلالـي اىل:
 ل فضائيةمستوى أدراك االفراد عينة البحث لتوافر  ات القيادة اخلادمة لدى املسؤولني يف قناة كربالء ال  ما .1
 معـرفة التمكيـن النفـس الذي يتمتع به االفـراد العامليـن يف قنـاة كربـالء الفضائيـة. .2
ــن يف قنـــــاة كربـــــالء  .3 ــراد العامليـــ ــي لألفـــ ــزيز التمكـــــني النفســـ ــة يف تعـــ معرفـــــة الدور الذي تؤديه القيادة اخلادمـــ

 الفضائيـة.
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 رابعًا: مخطط الفرضي للبحث

 املخطط الفرضي للبحث( 1الشكل )

 خامسًا: فرضيات البحث: 

 الفرضية الرئيسة االوىل:
ــائية ذات داللة)توجد عالقة ارتباط  ـصــــــــ دبعادها ومتغري التمكني النفســـــــــــي(   بني القيادة اخلادمة  اجيابية  إح

 .وتتفــرع من هذه الفرضية مخس فرضيـات فرعية هي
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد املودة االخالقية ومتغري التمكني النفسي. .أ

 داللة إحصائية اجيابية بني بعد املشاركة ومتغري التمكني النفسي. توجد عالقة ارتباط ذات .ب
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد الرتية ومتغري التمكني النفسي. .ج
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد التواضع ومتغري التمكني النفسي. .د
 إحصائية اجيابية بني بعد الثقة ومتغري التمكني النفسي.توجد عالقة ارتباط ذات داللة  .ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 القيادة اخلادمة

 املودة االخالقية-
 املشاركة-
 الر ية-
 التواضع-
 الثقة-

 

 
 النفسيالتمكني 

 املعىن -
 الكفاءة-
 االستقاللية-
 التأثري-

 
 
 

  االرتباط
  ثري مباشر 
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 الفرضية الرئيسة الثانية:
)توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني القيادة اخلادمة دبعادها والتمكني النفسي( وتتفــــــــرع من  

 هذه الفرضية اربع فرضيـات فرعية هي.
 اجيابية بني بعد املودة االخالقية ومتغري التمكني النفسي.توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية  .أ

 توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد املشاركة و متغري التمكني النفسي. .ب
 توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد الرتية ومتغري التمكني النفسي. .ج
 اجيابية بني بعد التواضع ومتغري التمكني النفسي.توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية  .د
 توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية اجيابية بني بعد الثقة ومتغري التمكني النفسي. .ه

 سادسًا: حدود البحث

احلدود البشــــرية: ركز البحث احلايل على جمموعة من مســــؤويل الشــــعب والوحدات وفبة من املنتســــبني يف  .1
 ة. قناة كربالء الفضائي

ــائية خالل املدة من ) .2  /2 /2018احلدود الزمانية: قام الباحث بتطبيق البحث احلايل يف قناة كربالء الفضــــــ
 (.28 / 4/ 2018( واىل غاية )28

يف حمــافظــة كربالء   /احلــدود املكــانيــة: مشلــت جمتمع البحــث االفراد العــاملني يف قنــاة كربالء الفضــــــــــــــــائيــة   .3
 املقدسة.

 سابعًا: عينة البحث واختيارها 

 اختيار عينة البحث . أ
ــائية، اذ  ــبني يف قناة كربالء الفضـ مشلت عينة البحث عددا  من مســـؤويل الشـــعب والوحدات وفبة من املنتسـ

(  135( اســتبانة، وكان عدد االســتباانت املســرتجعة )150( فردا ، ومت توزيع )450د جمتمع البحث )بلغ عدد أفرا
( اذ بلغت 117( وكانت االسـتمارات االسـتبانة الصـاحلة للتحليل عددها )18وعدد االسـتمارات غري الصـاحلة )

 :االيت (1)( وكما مبني يف اجلدول %78نسبة االستجابة على االستبانة ما يقارب )
 ( عدد االستمارات املوزعة واملسرتجعة لعينة البحث1جدول )

 النسبة العدد االستمارة جمتمع البحث

 قناة كربالء الفضائية

 % 100 150 املوزعة
 % 90 135 املسرتجعة
 % 12 18 غري صاحلة

 % 78 117 الصاحلة 

 املصدر: من إعداد الباحث
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 وصف عينة البحث . ب

داريـــــه خمتلفـــــة من أفراد قناة  إ( فـــــردا ، من مستـــــوايت 150البـــــحث بشكـــــل عشوائـــــي تضـــــم )مت حتديد عينـــــة  
كربالء الفضـائية منها مسـؤولو الشـعب )شـعبة التصـوير وشـعبة االخبار واملراسـلني( ومسـؤولو الوحدات )وحدات 

 العالقات، وحدات االعداد والتقدمي(.
 ثامنًا: أدوات البحث

الباحث يف إغناء اجلانب النظري على عدد من الكتب منها الكتب االجنبية   اجلانب النظري: أعتمــــــــــــــــــــــد .1
 .والعربية واجملالت االكادميية املتخصصة والدورايت والرسائل و األطاريح 

البحث على فقرات اســــــــــــتمارة االســــــــــــتبانة املوزعة على عينة البحث من أفراد قناة   اجلانب العملي: اعتمد .2
كربالء الفضــائية للحصــول على املعلومات والبياانت، وقد مت مراعاة يف صــياغة أســئلة االســتبانة ابلبســاطة  

 والوضوح يف تشخيص متغريات البحث، وقد تتكون االستبانة من جزأين.
 ت التعريفية من حني يتضمن هذا اجلزء كااليت: املعلوما اجلزء األول: يشمل .أ

ـصـــيل الدراســــي،  ـصـــب الوظيفي، النوع االجتماعي، الفئة العمرية، التح موصــــفات عينة البحث تشــــمل )املن
 سنوات اخلدمة(.

 يشمل متغريات البحث وهي كااليت: اجلزء الثاين: .ب
ــاركة )5ابعاد وهي، بعد املودة االخالقية )  القيادة اخلادمة: ميثل مخســــــــــــة .1 ( 5( فقرات، بعد املشــــــــــ

 ( فقرات.2( فقرات، وبعد الثقة أيضاُ ضمت )5( فقرات، بعد التواضع )5فقرات، بعد الرتية )
( فقرات، وبعد 3( فقرات، وبعد الكفاءة )3أبعاد وهي، بعد املع  )  التمكني النفسي: ميثل اربعة .2

 ( فقرات.3بعد التأثري أيضا  ضمت )( فقرات، و 3االستقالل )
 تاسعًا: التعريفات االجرائية 

 -فيما أييت للتعريفات االجرائية ملتغريات البحث واليت ميكن توضيحها وفقا  لاليت:
هي عملية مســاعدة االفراد العاملني ودعمهم ومســاندهتم وتزويدهم ابملعلومات ومنحهم  -القيادة اخلادمة: .1

يت من اجل حتقيق االهداف املنشـــــــــــودة وجعلهم قادرين على االبداع واالبتكار داخل االحرتام والدافع الذا
 وخارج املنظمة.

هي عمليـة قيـام القـائـد اخلـادم ابلتضــــــــــــــحيـة من أجـل االخرين ومعـامالهتم معـاملـة   -املودة االخالقيـة: .أ
 اتية. حسنه واعطائهم االولوية يف اجناز اعماهلم وتوفري رغباهتم وحاجاهتم فوق مصلحته الذ

هي عملـية قـيام القـاـئد اخلـادم مبشـــــــــــــــاركـة االفراد العـاملني داخـل املنظمـة يف عملـية اختـاذ   -املشـــــــــــــــاركـة: .ب
 القرارات املهمة لكي يساعدهم على التطور واالبداع وحتمل املسؤولية.

ــتقبلي كمـا ـلدـيه الـقد  -الرتـية: .ج رة هو عـبارة عن امتالك القـاـئد اخلـادم رتـية قوـية يف الوـقت احلـايل واملســــــــــــ
 على تقدمي رتية أكثر اجيابية للتنبؤ بعمل املنظمة.
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هو قدرة القائد اخلادم على التغلب على االســـــــــــتعالء والتكرب امام االخرين والرتكيز على    -التواضـــــــــــع: .د
ــع بزرع عالـقة قوـية بيـنه وبني االفراد سـا خيلق بيـئة عمـل   متطلـبات االفراد و يقوم الـقاـئد اخلـادم املتواضــــــــــــ

 تعزز من قيمة املنظمة.اجيابية 
ــر املهمـة اليت يقوم  ـا الـقاـئد اخلـادم داخـل املنظمـة واليت يعزز    -الثـقة: .ه ــر الثـقة من العـناصــــــــــــ صــــــــــــ يـعد عن

 مبوجبها االنتماء واملصداقية يف العمل لدى االفراد العاملني سا يسهل عملية حتقيق اهداف املنظمة.
د جتعلــه يشعر ابملقــدرة والكفــاءة واملهــارات واالداء العــايل  هو عملــية حتفــيزية ذاتيــة للفر   -التمكني النفسي: .2

 يف اجنـاز مهـام العـمل املوكـلة له.
هو اهلدف الذي يؤديه الفرد مبهارات واداء ذات جودة عالية وفائقة لكي يســــــهم يف حتســــــني   -املع : .أ

 بيئة عمل املنظمة.
ذاتيـة او اجلـدارة بشــــــــــــــكـل اكثر اجيـابيـة مبهـام هو عبـارة عن اعتقـاد الفرد ابمتالك القـدرة الـ   -الكفـاءة: .ب

 العمل.
ـصــرف يف العمل املوكل له سا يســـاعده على التعبري  -االســـتقاللية: .ج هو عبارة عن امتالك الفرد حرية الت

 عن افكاره ومقرتحاته ويعزز شعوره ابلنجاح املستمر اجتاه املنظمة.
اكثر اجيابية ولديه القدرة على مواجهة   ةبصور هو درجة أتثري الفرد على انشطة عمل املنظمة    -التأثري: .د

 التحدايت يف بيئة العمل.
 الجانـب النظـري: المبحث الثاني

 أواًل: القيادة الخادمة 

 هامفهوم القيادة اخلادمة وتعريف .1
ـصـــــــورة عامة هي العملية اليت عن طريقها يؤثر شــــــــخص معني يف اآلخرين لتحقيق هدف معني  نه إ القيادة ب

. اما كلمة خادم على (Sharma & Jain,:2013  310)وتوجيه املنظمة بطريقة جتعلها أكثر متاســـــــــــــكا  وترابطا  
دامها لتشــري اىل العمل من اجل الرغم من ان هلا دالالت ســلبية اال ان الواقع العملي يشــري اىل اهنا ميكن اســتخ

ـصـــــــــال   تقدمي شــــــــــيء اىل األخر وهذا املع  ليس ســــــــــلبيا  وامنا ينطوي على تقدمي املســــــــــاعدة لآلخرين وتعزيز امل
(. 17: 2016حليب، )والشـعور ابملسـؤولية جتاه االخرين ما يسـهم يف حتقيق غرس ا ى وهو مصـلحة املنظمة 

ــبحت القيادة اخلادمة حمط اهتمام  .  ( Spears,2010:26)متزايد كوهنا متثل احد اشــــــــكال القيادة املثالية  اذ اصــــــ
واصبح االسلوب الكالسيكي للقيادة واالدارة غري مالئم للمرحلة احلالية اذ ان مناذج القيادة اليت جاءت بنظرية  

لى العالقـة بني  اروع منـاذج القيـادة على االطالق وتعـد من املـداخـل احلـديثـة اليت تركز عالقيـادة اخلـادمـة تعـد من  
. واليزال هـناك جـدال بني الـباحثني فيمـا يتعلق  (Farling et al., 1999:51)طريف العملـية ومهـا القـادة واالتـباع  
ــة وتعريف ــادمـ ــادة اخلـ ــامبفهوم القيـ ــا   هـ ــة. أذعرفهـ ــاهتم الفكريـ ــاحثني ومنطلقـ ــات نظر البـ ــاءا  على اختالف وجهـ بنـ

(Greenleaf)   ــفــة عمليــة ينتهجهــا القــ عجوة، )ائــد لــدعم االخرين والــذي يقرر ان يعمــل خلــدمتهم  دهنــا فلســــــــــــ
فقد اشــــــــــــار اىل أن القيادة اخلادمة هي ســــــــــــلوكيات القائد (  & Winston Joseph،  2004). اما (2010:1

ــلحـة اـلذاتيـة ـله والقيـادة اخلـادمـة تعزز من تقييم النـاس  صــــــــــــ ــلحـة االفراد اـلذي يقودهم على امل صــــــــــــ اـلذي يقـدم م



  

368 

 28:  العدد

 
وكـذلـك تعرف (  .Joseph &Winston،  2004:9ع وتوفر القيــادة اخلـادمـة اخلري لالتبــاع )وتنميتهم وبنــاء اجملتم

القيادة اخلادمة دهنا الطريقة اليت يقدم فيها القائــــد مصلحة اآلخرين وان الدافع األساس للقيادة هو امليل خلدمة  
املذكورة   ستعراس التعاريف. وبعد ا(Mazarei et al., 2013: 313)اآلخريــــن من أجل حتقيق أهداف اجملموعة 

ــاندهتم وتزويدهم  أنفا  ميكن للباحث تعريف القيادة اخلادمة )هي عملية مســــاعدة االفراد العاملني ودعمهم ومســ
ابملعلومـات ومنحهم االحرتام واـلدافع اـلذايت من اجـل حتقيق االهـداف املنشــــــــــــــودة وجعلهم ـقادرين على االـبداع  

 .(واالبتكار داخل وخارج املنظمة
 أمهية القيادة اخلادمة .2

تســـاعد القيادة اخلادمة العاملني على بلوغ مســـتوايت عالية من النشـــاط واملعرفة الفكرية والســـماح هلم لكي 
حياة متوازنة سا يؤدي اىل زايدة رضــا املوظفني وااللتزام التنظيمي وهي من العناصــر االســاســية يف حتديد يعيشــوا 

اىل ان القيادة اخلادمة   (Koyuncu et a l،. 2013)كما أشـــــــــــار   (.,Maharaj  87 :2015)األداء التنظيمي  
مهمـة لنجـاح املنظمـات وتشــــــــــــــجيع االخرين وحتفيزهم وإهلـامهم ومتكينهم من حتقيق التميز يف اخلـدمـة ويعلمون 
ـصـــــحيحة لتقدمي خدمة أفضــــــل وتوجيههم عن طريق ســــــلوكهم، ويقود القادة اخلادمون اتباعهم   االفراد الطرائق ال

خدمة الزابئن، لذا فإن االفراد الذين لديهم قيادة خادمة يقدمون خدمة أفضــــــــل للعمالء و هلا أتثري يف أداء اىل 
ــة . كما (Koyuncu et a l،.  2013:1084)املوظفني اجيابيا  وهذا يسهم يف تطوير األداء التنظيمي   تعد خدمــــــــ

سهم يف أتسيس ثقافـــة خدمـــة اآلخريـــن ســـواء داخـــل اجملتمع من املبــــــادئ األساسية األوىل للقيـــادة اخلادمة اليت ت
املنظمــة أو خارجهــا و تربز أمهــية القيادة اخلادمة على مستوى اجملتمع من كوهنا تنــادي ابلفضــائل اإلنسانيــة اليت 

بشكل  حتتاجهـــا اجملتمعـــات املختلـــفة، فالقادة سيـــدركـــون مدى أتثيـــر سلوكهـــم يف التابعني وسيتفهمون حاجـــاهتم  
ــا )العائلة، واجملموعة واجملتمع ككل( فمع ظهوِر أفضـــل   ـــ ــية اليت يرتبطـــون  ـ ــم االجتماعـ سا ينعكـــس على عالقاهتـ

وختلق القيادة اخلادمة قيمة للمجتمع عن   القيادة اخلادمة نشـــهد ازدهـــــــــــــــــار احلركة االجتماعية مع دعم املوظفني
ــا للتطوع  طريق دعم االخرين وهو ما حيققونه عن طريق امل شـــــاركة يف األنشـــــطة الداخلية وتشـــــجيع أتباعهم أيضـــ

 .(Liden et al., 2008:162) خلدمة اجملتمع
 أبعاد القيادة اخلادمة  .3

والــذي يتكون من    (Khan et al., 2016)أعتمــد البــاحــث يف قيــاس متغري القيــادة اخلــادمــة على مقيــاس  
 التواضع، الثقة( وفيما يلي توضيح هلا. االبعاد التالية )املودة االخالقية، املشاركة، الرتية،

 املودة االخالقية:
املودة االخالقية هي كلمة )يواننية( تعين املودة االجتماعية أو االحتــرام يف معاملة اآلخريــن واشعار االخرين 
ــع القــائــد و االهتمــام ابآلخرين  اهنم ذو قيمــة واليت أتيت يف مقــدمــة مهــام القــائــد اخلــادم وتعرب املودة عن تواضــــــــــــ

ــاركة االفراد و الســــــعي اىل ما هو حق وخري للمنظمة   و اظهار الرمحة يف املعتقدات والقيم مع مجيع االفراد  ومشــــ
. (,2003:2Winston)والرتكيز على هـــدف املنظمـــة وعلى رفـــاه أتبـــاعهـــا وخلق التعـــاون وإدامتـــه يف املنظمـــة  

وتوصـــف املودة االخالقية أيضـــا  ابهنا املودة املعنوية او احلقيقية ورعاية للموظفني وهي يف صـــلب القيادة اخلادمة  
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عطـاء األولوـية لرغـباهتم مع إ  ةة األخالقـية هي القوة اليت يعتمـدهـا القـاـئد ويعرب عنهـا اىل أتـباعـه بطريقـة ـفاعلـ واملود
 .(Khan et al.,2016:125) فوق حاجاته واملودة احلقيقة تؤدي دورا  مهما  يف تطور ومنو التابعني

 املشاركة:
فضـــال عن   هاســـاعدة يف حتديد املشـــاكل وحلتؤدي املشـــاركة اىل تشـــجيع االتباع وتســـهيل مهام عملهم وامل

(. كمـا تعـد املشـــــــــــــــاركـة ابهنـا تطوير وإعطـاء االمهيـة Liden,  2008:162)حتـديـد مىت وكيفيـة تنجز مهـام العمـل  
لتحمل االفراد مســـــــــؤولية أفعاهلم يف مكان العمل عن طريق مشـــــــــاركة القائد اخلادم، فضـــــــــال  عن ذلك جيب أن 

ــجع القائد اخلادم االتباع ع ــرتكة  يشــــ ـصـــــياهتم عن طريق اختاذ القرارات املشــــ ــخ لى حتقيق أعماهلم ومنو وتطوير شــــ
(Olesia et al., 2014:78). 

 الر ية:
القائد اخلادم هو الشخص القادر على إهلام الرتية داخل املنظمة فهو لديه إحساس قوي مينحه القدرة على 

ـصـــعب التنبؤ به كما أن لديه القدرة على تقدمي ر  تية اســــرتاتيجية للمنظمة وجعل اآلخريـــــــــــــــــــن يؤمنون التنبؤ مبا ي
بقدراته يف حتقيـــــق األهداف االسرتاتيجية املرتبطـــــة  ا إىل أن هذه القدرة تقاس عن طريق شعـــــور قوي ومهم يف 

ــا   . وأن مهمة القادة هي تشجيع االفراد على (Parolini,  2004:5)شخصية القائــــد متصفة ابلقيــــم اليت حيملهــ
تبادل أفكارهم اجليدة يف هناية االمر خللق رتية مشــــــرتكة هتم اجلميع، وان عالمة القائد والســــــمة اليت تضــــــعه يف 
موقف جلذب االتباع هو عندما يوضــــــــــح القائد قدرته على الرتية ألكثر وضــــــــــوحا  و األفضــــــــــل وجهة للمنظمة  

(88:2013 Olesia et al,.). 
 التواضع:

يعد التواضـع االسـاس الذي ميكن القائد من سارسـة اخلدمة جتاه التابعني ويعرف على أنه قدرة املرء على أن 
يرى اآلخرين كبارا يف نفسـه والتواضـع ضـد الغرور الذي يعين أن يرى املرء نفسـه أكرب حىت من أولئك الذين هم 

ــن من داخل أقدر منه فالتواضع يعرب عن قدرة القائد على التغ ــيز على االخريـ ــالء والرَتكـ لب على التكرب واالستعـ
ــه واإلحسـاس  م وإبجنازاهتم و القدرة على حفاظ املواهب والذي يتضـمن القبول الذايت ويشـمل كذلك   نفســــــــــــــ

.  ( ,Winston  2003:2)فكرة التواضــــــــــــــع احلقيقي كمـا ال جيري الرتكيز على اـلذات ولكن لرتكز على اآلخرين  
وأن التواضـــــــــع يعطي قوة للقائد اخلادم ويزرع  اضـــــــــع ال ميكن أن يؤخذ على أنه اعتذار أو ضـــــــــعفو كما أن التو 

عالقة أصــــيلة بني القادة واألتباع وخيلق بيئة عمل مســــاعدة أَو تعزيز اداء املنظمِة والعمل بروح اجلماعة احلقيقية 
 (.Khan et al.,2016:125)دون املبالغة يف أي شيء 

 الثقة:
بثقــة القــائــد اخلــادم يف قــدرات التــابعني لتحقيق االهــداف التنظيميــة والثقــة جزء ال يتجزأ من    تتمثــل الثقــة

ــبــب يوضــــــــــــــح االالقيــادة اخلــادمــة وميكن رتيــة القــائــد مع   تبــاع اليت حتــدث الثقــة والعمــل مع الرتيــة وهلــذا الســــــــــــ
(Patterson’s)  مشاركة القائد مع االتباع   ابن الثقة اليت حتدث يف وقت الرتية نفسها تساعد على تقدمي عملية

. كما أن الثقة هي  ة أســاســية من  ات القائد اخلادم (,Winston 2003:4)فيما يتعلق ابلعناصــر التنظيمية  
ختاذ القرارات املشـــــرتكة بني القائد اخلادم واالتباع إوأمنوذج حقيقي يف الطريقة اليت تؤدي اىل املشـــــاركة واإلقناع و 

(Dennis&Bocarnea,2004:603). 
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 ثانيًا: التمكين النفسي للعاملين

 همفهوم التمكني النفسي وتعريف .1
ــتطـاعـة   ــيخ فضــــــــــــــال  عن القـدرة واالســــــــــــ تعين كلمـة التمكني لغـة: التقوـية او التعزيز وكـذـلك التمتني والرتســــــــــــ

(. والتمكني النفســـي هو عملية يتم حتليلها يف بيئة العمل من القضـــااي التحفيزية أو 306:  2016الكبيســـي،  )
ــر الثقافية والقيم واملواقف املوجودة يف الســــــياق التنظيمي   ــية وتغريات اهليكلة والعناصــــ  Aghazadeh et)النفســــ

al., 2013: 367 ايضا  النهـــج البيـــئي أو االيصـــائي فهـــو يركـــز (. اما التمكني اهليكـــلي او االداري والذي يسمى
على املمارســـات التـــي هتـــدف اىل تقاسم الصالحيـــة مع االفراد العامليـــن على مستـــوى اقل فهـــو يتعـــلق ابهليـــاكل  
والسياســـــات واملمارسات واالنشطـــــة االداريـــــة اليت تعطـــــي احلق لألفراد العاملني يف استخـــــدام املـــــوارد والسيطـــــرة  

على أن التمكني النفسي هو تصـــــــور   (Thomas & Velthouse  1990 ,)(. كما أكد 41:  2016راضي،  )
االفراد العامليــــــن الذي حيــــــدث من اسفــــــل اهليكــــــل التنظيمــــــي اىل االعلى االدارة العليــــــا وهذا ما ميــــــيز التمكني  

.  ( Matthews et al., 2003: 297)النفسي عن التمكـــــــني اهليكـــــــلي الذي حيـــــــدث من االعلـــــــى اىل االسفـــــــل 
( أن مفهوم التمكني يركز على االبتعاد عن االسرتاتيجيـات املوجهـة  و 2004وزمالته)  (La ngerschi)وأوضح 

االلــــتزام وميكــــن النظر اىل التمــــكني النفسي كأداة تشجــــع العاملني للتفكــــري دنفسهم بشأن متطلــــبات وظائفهم 
ــام اليت يك ــوير مع  املهــــــ ــهم  وتطــــــ ــز مستوايت كفاءاتــــــ ــون  ا وتعزيــــــ  وعرف(.et al., 2010: 322 Bonias)لفــــــ

(Thomas&Velthouse1990)    التمكني النفســـــــــي هو حتفيز يؤدي اىل زايدة الدافع اجلوهري لألفراد العاملني
(. دنه جمموعة من املدركات التحفيزية اليت شــــــــــــكلتها  Givens,2011: 192ويرتبط ابلكفاءة الذاتية للعاملني )

 ,Vacharakiat). كما أشار[Wang & Lee, 200 9:273]بيئة العمل واليت تعكس دور الفرد يف مكان العمل
ــعور او االدراك دن لديهم القدرة على (  2008 ــمح للعاملني ابلشـ اىل أن التمكني النفســـي هو حتفيز داخلي يسـ

. وبعــــــــد (Allahyari et al., 2011: 1550)أجناز العمل وهذا التصور يؤدي اىل فاعلية العمل والرضا الوظيفي  
ــــــــراس التعاريف املذكور انفا  ميكــــــن للباحث ان يعرف التمكني النفسي )هو عملــــــية حتفــــــيزية ذاتيــــــة للفرد  استعــــ

 .(جتعلـه يشعر ابملقـدرة والكفـاءة واملهـارات واالداء العـايل يف اجنـاز مهـام العـمل املوكـلة اليه
 امهية التمكني النفسي .2

يؤدي تربز امهية التمكني النفســـي عن الطريق جلب أتثريات إجيابية على القدرات و ســـلوك املوظفني حيث 
إىل زايدة الرضــــا الوظيفي واحلد من اإلجهاد والغموس يف الوظائف كما يطور التمكني أيضــــا القدرة على اختاذ 
القرار واالســـــــــــتقالل يف مهام العمل واحلرية يف اختاذ القرارات كما له أتثريات ســـــــــــلوكية وهي زايدة الثقة ابلنفس 

ه ت وزمال  (Baird). وأوضـــــح (nazir et al, 2014: 6)ءلدى العاملني وزايدة التوافق وســـــرعة االســـــتجابة للعمال
أن امهية التمكني النفســـــــي للعاملني يتضـــــــح من خالل جعل االفراد أكثر مرونة ومســـــــؤولية وميكن أن   (2010)

التنظيمي   لإلبـــــداع  أمرا  حيواي   العـــــاملني  ويعـــــد متكني  والتنظيمي  الفردي  األداء  والتطور يف  التقـــــدم  إىل  يؤدي 
ــبة للمنظمات يف الرد على التغيريات البيئية  والفاعلية وال ــي غالبا  ما يكون مهما  ابلنســــــــ  ,.et al)تمكني النفســــــــ
2013: 25  Baybordi)  كما يعد التمكني النفســــــي مركز اهتمام املنظمة، إذا مت إدارة متكني العاملني بشــــــكل .

ــا الوظيفي واحلد من اســـ  ــحيح فأنه يؤدي إىل زايدة اإلنتاجية واألداء والرضـ تبدال العاملني، كما ميثل التمكني  صـ



  

 الفضائية دور القيادة اخلادمة ف حتقيق التمكني النفسي للعاملني دراسة حتليلية آلراء عينة من منتسيب قناة كربالء  

371 

ــاء على جتاوز احلدود بني اإلدارة والعاملني   & Meyerson)صــــــــــنع الثقة واملشــــــــــاركة يف صــــــــــنع القرار والقضــــــــ
Dewettinck, 2012: 41.) 

 أبعاد التمكني النفسي .3
نهم وضـــع  اشــــار العديد من الباحثني يف جمال الســــلوك التنظيمي اىل تعدد ابعاد التمكني النفســــي، إذ كل م

اتفاق   هجمموعة من االبعاد وعلى الرغم من تعدد هذه االبعاد واختالف وجهات نظر الباحثني اال ان هناك شـب
اليت ميثل    (SPREITZER,1995)بينهم حول هذه االبعاد، لذلك يرى الباحث ضـــــــرورة االعتماد على ابعاد 

ــتقاللية، والتأثري]أبعادها بـــــــــــــــــــــــ  ــتخدامها يف عدد كبري من    ةبســــــــبب مشولي [املع ، الكفاءة، واالســــــ االبعاد واســــــ
 الدراسات.

 املعىن: .1
 اخلاصــــة ابلفرد نفســــة  رياملع  هو قيمة اهلدف أو الغرس من العمل مقيم ابلنســــبة اىل االداء العايل أو املعاي

 ,.Robbins et al)مة بني متطلبات ادوار مهام العمل مع املعتقدات والقيم والســـــــــلوك ءويتضـــــــــمن املع  املال
ـصـــلني، من  (422 :2002 ــبحون غري مبالني ومنف ـصـ ــتطيعون ربط املع  ددوار عملهم ي . أن األفراد الذين ال يســ

صــــــــــــــبحون أكثر التزاما  للمنظمة )   et al., 2015: 5جهة أخرى أن األفراد الذين يربطون املع  ددوار عملهم ي
Buchwaldــعرون جبدية بقيمة الع مل توافق اهدافهم وقيمهم ومعتقداهتم مع ادوار (. كما ان االفراد الذين يشــــــــ

العمـل فاذا كانت النظرة بني الطرفني مها )الفرد و املنظمـة( فيهـا توافق اجيايب فان مهـام العمـل أو الوظيفـية تكون 
ـصـــبح عمل االفراد ذات دوافع مهمة للمنظمة   Choong et)ذات قيمة مهمة تؤدي اىل خلق املع  وكذلك ي

al., 2011: 239). 
 الكفاءة:

الكفاءة الذاتية هي اعتقاد الفرد بقدراته على أداء األنشـطة مبهارة وأن الكفاءة أو اجلدارة ساثل للمعتقدات 
ـصـــية أو جهد األداء املتوقع ويتم تســــمية هذا البعد ابلكفاءة هنا بدال من احرتام الذات  الســــلطة وإتقان الشــــخ

ـــبب الرتكيز على ـفاعلـية حمـددة ـلدور العمـل بـ  ــامـلة  بســــــــــــ  :Spreitzer,1995.)دال من الرتكيز على ـفاعلـية الشــــــــــــ
ــتطيع الفرد عن طريقهــا أداء واجبــاتــه الوظيفيــة مبهــارة وجنــاح  (1443 و   ،وتعــد الكفــاءة دهنــا الــدرجــة اليت يســــــــــــ

ـصــــي ويعتقدون ابن لديهم ســـــرعة يف التعلم والنمو من أجل مواجهة  يشـــــعرون األفراد املتمكنون ابلتفوق الشـــــخ
 .) Allameh et al., 2012: 226 (ديدة داخل املنظمةالتحدايت اجل

 االستقاللية:
االستقاللية هي قدرة الفرد على التصرف حرية يف االعمال اخلاصة أو العمل املوكل له وكذلك شعور هؤالء 

ت عن  حيث يتوفر لديهم حرية التصـرف يف صـنع القرارااألفراد دهنم يتمتعون ابالسـتقاللية على مسـؤولية االداء 
(. كذلك الشــعور ابحلرية  Saleh   &Saif  252 :2013 ,)الكافية يف سارســات العمل    عملهم وميتلكون الســلطة

ــعرون بنوع من التمكني النفســـي جيب أن  أو احلكم الذايت عن كيفية قيام األفراد بعملهم إذ ان االفراد الذين يشـ
ن يعتقدون دن اوامر  و القرار حول عملهم عندما يكون املوظفيكون لديهم حكم ذايت واسع أو قدرة على اختاذ  

ـصـــــــرف أو االســــــــتقاللية املمنوحة    االعمل تبدأ من االدارة العليا واهنم لن يشــــــــعرو  ابلتمكني بســــــــبب قلة حرية الت
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ــيطرهتم على ـما يفعلوـنه حـيث   ــتقاللـية ـلدى االفراد ـفأن ذـلك يؤدي اىل ســــــــــــ لإلفراد أـما عـندـما تكون هـناك اســــــــــــ

 .(Choong et al., 2011: 239)لهم اكثر والءا  والتزاما  يصبح عم
 التأثري:

التأثري هو درجة متكن الفرد من التأثري يف النتائج االســــــرتاتيجية أو اإلدارية أو التشــــــغيلية يف العمل و التأثري 
تلكون فأن االفراد العاملني الذين مي(.  Spreitzer,1995: 1444)هو العكس من العجز املكتســب او الضــعف 

الصــالحية يكونون أكثر رضــا عن وظائفهم ولديهم إحســاس متزايد ابلفاعلية عن طريق املشــاركة يف صــنع القرار 
ــتخدم االفراد جمموعة واســــعة من املهارات والقدرات ملعاجلة خمتلف التحدايت اليت تواجههم يف بيئة العمل   ويســ

(, 2013: 252  Saleh   &Saif) وأوضـــح .(Lussier, 2002  )ثري االفراد يف النتائج االســـرتاتيجية هو اعتقاد أت
االفراد دهنم قادرون على أن يكون هلم دور كبري يف حتقيق األهداف التنظيمية عن طريق أداء مسؤولياهتم املهنية  
ية  وأهنم يستطيعون السيطرة على النتائج والعواقب املهنية وان يكون هلم أتثري إجيايب على القيود واحلواجز التنظيم 

(Hossein et al., 2012: 257). 
 الجانـب العمـلي: المبحث الثالث

 تمهيد: 

يتعلق هذا املبحث بعرس اجلانب العملي للبحث، اذ يتضـــــــــــمن بيان صـــــــــــالحية البياانت املســـــــــــتخدمة يف 
عينة البحث عن طريق الوصـف االحصـائي ومن مث القيام ابختبار    هاالبحث مث حتليل اسـتجاابت االفراد وتفسـري 

 التمكني النفسي(وكما يلي: )القيادة اخلادمة( و )عالقات االرتباط والتأثري بني متغريي البحث 
 عملية ترميز وتوصيف مقاييس البحث  : اوالً 

وكل جزء يتكون  (التمكني النفســـيالقيادة اخلادمة، و )تشـــتمل مقاييس البحث على جزئيني اســـاســـني مها 
( يقدم توضـيحا  عن ترميز كل متغري وكل بعد ويشـري اىل مصـدر احلصـول على 2من عدة ابعاد فرعية واجلدول )

 املقياس وعدد الفقرات لكل بعد من االبعاد:
 عدد البعد  املتغري

 العبارات
 الرمز
 

 املصدر

ــادة   ــيـــــــــ ــقـــــــــ الـــــــــ
 اخلادمة

Servant 
leadership 

 Moarl 5 املودة االخالقية. 1

Khan et al,2016)) 
 

 Participation 5 . املشاركة2
 Vision 5 . الرتية3
 Humility 5 . التواضع4

 Trust 2 . الثقة5

الـــــــتـــــــمـــــــكـــــــني  
 النفسي

 meaningful 3 املع 
 (Spreitzer,1995) 

 Efficiency 3 الكفاءة
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 Independence 3 االستقاللية
 influence 3 التأثري

 املصدر: من إعداد الباحث ابعتماد ادبيات املتغريات
 االختبار االحصائي والفني لمقاييس البحث : ثانياً 

املعدة هلذا الغرس. هذه االداة  (Questionnaire)اعتمد الباحث يف مجع بياانت البحث على االســـــــــتبانة
وبســبب االمهية اليت   (اتفق بشــدة -اىل-ال اتفق بشــدة)اخلماســي من   (Likert)تعتمد على ســلم قياس ليكرت 

اذ ان اختبار الثبات   .تهافان االمر يستلزم التأكد من دقة البياانت وصححتتلها اداة القياس يف اي حث جترييب  
ـصــول عليها من نتائج تكون اثبتة اذا ما اعيد توزيع االســـتبانة على العينة نفســـها عرب مدة  يوضـــح ان ما يتم احل

. وقد وميكن التحقق من الثبات عن طريق التحقق من االتســـاق الداخلي ابســـتعمال معامل الثبات  زمنية خمتلفة
 (:3مت حساب معامل الثبات لألداة ابستخدام معامل ارتباط كرونباخ الفا املوضح يف اجلدول )

 ( معامالت الثبات ملقياس البحث3جدول )
الفــــــا  البعد كرونباخ الفا للمتغري املتغري معــــــامــــــل كرونبــــــاخ 

 لكل بعد
 القيادة اخلادمة 

 
0.90 

 
 0.89 . املودة االخالقية1
 0.86 . املشاركة2
 0.85 . الرتية3
 0.90 . التواضع4
 0.90 . الثقة5

 0.84 املع . 1 0.79 التمكني النفسي
 0.85 . الكفاءة2
 0.85 . االستقاللية3
 0.82 .التأثري4

 SPSS. V.25من إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج  املصدر:
ـصــــــــــائيا يف   (0.79-0.90)ابن قيم معامل كرونباخ الفا قد تراوحت بني    (3)يشـــــــــــري اجلدول   وهي مقبولة إح

واليت تدل على ان [ & Bernstein,1994  ،Nunnaly](0.75)البحوث اإلدارية والســــــــــلوكية الن قيمتها اكرب  
 االداة تتصف ابالتساق والثبات الداخلي.

  ثالثا: الوصف االحصائي لنتائج البحث وتحليلها وتفسيرها 

ـصـــائي  ملتغريي    [، واال راف املعياري، واالمهية النســــبيةاملتوســــط احلســــايب]تتعلق هذه الفقرة ابلوصــــف االح
 .البحث وابعادمها
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ــابية عن طريق حتديد انتما  وحدده  ها ألي فئة. والن ئالبحث مســــتوى االجاابت يف ضــــوء املتوســــطات احلســ

ال اتفق بشـــــدة( فان هنالك مخس فئات   -اســـــتبانة البحث تعتمد على مقياس ليكرت اخلماســـــي )اتفق بشـــــدة
(، ومن مث قســمة املدى على 4=1-5وحتدد الفئة عن طريق إجياد طول املدى )املتوســطات احلســابية.  تنتمي هلا  

( 5( او يطرح من احلد األعلى )1( اىل احلد األد )0.80( وبعد ذلك يضــاف )0.80= 4/5( )5عدد الفئات )
 ( كااليت:4وتكون الفئات كما يف جدول )

 االحصائي( تصنيف فئات الوصف 4جدول )
 املستوى الفئات تسلسل الفئة

 منخفض جدا 1.80 -1 1
 منخفض 2.60 -1.81 2
 معتدل 3.40 -2.61 3
 مرتفع 4.20 -3.41 4
 مرتفع جدا    5.00 -4.21 5

 عداد الباحث ابعتماد االدبياتمن إاملصدر: 
 القيادة اخلادمة :اوالً 

( اىل خملص االبعاد ملتغري 5يشـــــــري اجلدول ) ابعاد رئيســـــــة، أذ  ةيشـــــــتمل مقياس القيادة اخلادمة على مخســـــــ 
ــايب واال راف املعياري ودرجة االجابة  القيادة اخلادمة وكذلك املعدل العام للمتغري فيما خيص املتوســــــــــط احلســــــــ

 النسبية وكما يلي:واالمهية 
ة النســبية لألبعاد الرئيســة ملتغري املتوســطات احلســابية واال رافات املعيارية ودرجة االجابة واالمهي  (5)جدول 

 فرد (N=117) القيادة اخلادمة
المتو ططط    البعد الر يسي

 الحسابي 
النطططحطططرا  

 المعياري
الهطططمطططيطططة   رجة االجابة 

 النسبية

 الثاني مرتفع 794. 3.97  المودة االالقية1
 الثالث مرتفع 826. 3.82 . المشاركة2

 الخامس  مرتفع 755. 3.62 . الرؤية3
 الرابع مرتفع 906. 3.80 . التواضع4

 الول مرتفع 850. 4.12 . الثقة5
 - مرتفع 705. 3.86 المعدل العام لمتغير القيادة الخادمة

 SPSS. V.25: من إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج املصدر
( أن بعد الثقة حصـل على املرتبة االوىل بدرجة االمهية النسـبية حسـب 5نالحا عن طريق بياانت اجلدول )

ــايب العام  ــط احلســ ــكل عام كان املتوســ ــيب الرتية، وبشــ ـصـ ــط فقد كان من ن اجاابت عينة البحث اما اقل متوســ
يوضــــــــــــــح املتوســــــــــــــطـات    (5)ل  واجلـدو   (705.)واب راف معيـاري عـام بلغ    (3.86)مرتفع  ملتغري القيـادة اخلـادمـة  
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وهذا مؤشـر اجيايب ان تتوافر يف بيئة العمل ظاهرة كالقيادة اخلادمة    ية لكل بعد من ابعاد القيادة اخلادمة.احلسـاب
جتعل من مكان العمل مكاان مرحيا ومسـاعدا لتحقق مسـتوايت عالية من الرضـا والتفاين ومن مث انعكاسـها على 

 .مستوايت االداء الوظيفي
 اثنياً: التمكني النفسي

املتوسـطات احلسـابية واال رافات املعيارية واد  واقصـى اجابة ومسـتوى االجابة واالمهية   (6) يعرس اجلدول
النســـــبية إلجاابت عينة البحث اجتاه متغري التمكني النفســـــي وابعاده وميكن ان نلخص مســـــتوايت هذه االبعاد 

 االيت: (6)يف ضوء اجلدول 
املتوســطات احلســابية واال رافات املعيارية ودرجة االجابة واالمهية النســبية لألبعاد الرئيســة ملتغري   (6)جدول 

 فرد (N=117) التمكني النفسي
املــتــوســــــــــــــــط   البعد الرئيسي

 احلسايب 
اال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــراف  

 املعياري
االمهـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة   درجة االجابة 

 النسبية
 االول مرتفع جدا 703. 4.44 املع . 1
 الثاين مرتفع جدا 739. 4.44 الكفاءة. 2
 الرابع مرتفع 953. 3.71 . االستقاللية3
 الثالث مرتفع 845. 3.81 . التأثري4

 - مرتفع جدا 576. 4.10 املعدل العام ملتغري التمكني النفسي
 spss. V.25املصدر: من إعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج 

( اخلــاص دبعــاد التمكني النفســــــــــــــي نلحا أن بعــد املع  قــد 6االطالع على بيــاانت اجلــدول )  عن طريق
حصــل على املرتبة االوىل بدرجة االمهية النســبية حســب اجاابت عينة البحث اما اقل بعد فقد كان من نصــيب 

واب راف معياري    (4.10)كل عام كان املتوســط احلســايب العام ملتغري التمكني النفســي مرتفعا  االســتقاللية، وبشــ 
 . توضح هذه النتيجة ادراك عينة البحث ملتغري التمكني النفسي يف قناة كربالء الفضائية.(576.)عام بلغ 

 رابعًا: اختبار فرضيات االرتباط والتأثير 

ث املتعلقة ابالرتباط التأثري املباشر على احصاءات عدة هي مصفوفة  اعتمد الباحث ابختبار فرضيات البح
ـصــفوفة معامالت وحتليل اال دار البســـيط، [ Pearson]االرتباط معامالت االرتباط البســـيط وقد اســـتخدمت م

ــيط لغرس التحقق من قوة عالقات االرتباط املوجودة ما بني االبعاد واملتغريات ــتخدم حتليلاالرتباط البســ  . واســ
 لغرس اختبار عالقات التأثري بني متغريات البحث واختبار منوذج البحث. ،اال دار البسيط
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 28:  العدد

 
 اختبار فرضيات االرتباط . أ

الفرضية الرئيسة االوىل: )توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني القيادة اخلادمة أببعادها والتمكني النفسي 
 أببعاد (

فيما خيص اختبار عالقة االرتباط بني متغري القيادة اخلادمة ومتغري التمكني النفســــــــــي يتبني ان هناك عالقة  
ـــبة ارتـباط )540.**)بلغـت  ارتـباط اجيـابـية   ــتوى عالـقة ارتـباط قوـية ألهنـا جتـاوزت نســــــــــــ ( حســــــــــــــب %30( ومبســــــــــــ

صــــــــــــــنيف دل على ذلك عالميت ت (1%)وان عالقة االرتباط هذه معنوية عند [  Cohen & Cohen, 1983]ت
 النجمة الظاهرة اعلى نسبة االرتباط.

 ( عالقات االرتباط بني متغري القيادة اخلادمة دبعاده ومتغري التمكني النفسي7جدول )
Correlations 

 
المودة  
 االخالقية 

القيادة   الثقة التواضع  الرؤية المشاركة
 الخادمة 

 التمكين النفسي

Pearson 
Correlation 

.532** .561** .443** .395** .382** .540** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 117 117 117 117 117 117 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 spss v. 25املصدر: خمرجات برانمج 
 فرضيات فرعية هي:وتتفرع من هذه الفرضية مخس 

توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد املودة االخالقية ومتغري الفرضية الفرعية االوىل: ) .1
 التمكني النفسي(

( وجود عالـقة ارتـباط موجـبة ومعنوـية بني بعـد املودة االخالقـية ومتغري التمكني النفســــــــــــــي 7اظهر اجلـدول )
%( وهذا 99%( أي بدرجة ثقة بلغت )1( عند مستوى معنوية بلغ )532.**)وقد بلغت قيمة معامل االرتباط 

 يدل على اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط قوية.
ــوبـةSig. (2-tailed)قيمـة )ومـا يـدعم هـذه النتيجـة هو   املودة االخالقيـة لعالقـة االرتبـاط بني بعـد    ( احملســــــــــــ

ـتدل هـذه النتيجـة على معنوـية عالقـة االرتـباط، وهـذا ـيدل على قبول  (، اذ  000.والـبالغـة )  والتمكني النفســــــــــــــي
ــية الفرعية األوىل اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد املودة االخالقية ضـــمن متغري القيادة   الفرضـ

ة ثقة  %( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرج 1اخلادمة واملتغري الوســـــــيط التمكني النفســـــــي عند مســـــــتوى معنوية )
 %(.99قدرها )

 توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد املشاركة والتمكني النفسي(الفرضية الفرعية الثانية: )
( وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد املشـاركة ومتغري التمكني النفسـي وقد بلغت 7اظهر اجلدول )

%( وهذا يدل على 99%( أي بدرجة ثقة بلغت )1لغ )( عند مســــتوى معنوية ب561.**)قيمة معامل االرتباط 
 اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط قوية.
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ــوبةSig. (2-tailed)هو قيمة )وما يدعم هذه النتيجة   ــاركة والتمكني  لعالقة االرتباط بني بعد  ( احملســـــ املشـــــ
معنوية عالقة االرتباط، وهذا يدل على قبول الفرضــــــــــــــية (، اذ تدل هذه النتيجة على 000.والبالغة ) النفســــــــــــــي

الفرعية الثانية اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد املشـــــاركة ضـــــمن متغري القيادة اخلادمة واملتغري 
 %(.99%( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها )1الوسيط التمكني النفسي عند مستوى معنوية )

 توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد الر ية والتمكني النفسي(الفرضية الفرعية الثالثة: )
( وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد الرتية ومتغري التمكني النفســـــــــــــي وقد بلغت 7اظهر اجلدول )

%( وهذا يدل على 99غت )%( أي بدرجة ثقة بل1( عند مســــتوى معنوية بلغ )443.**)قيمة معامل االرتباط 
 اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط قوية.

ــوبـةSig. (2-tailed)قيمـة )ومـا يـدعم هـذه النتيجـة هو   لعالقـة االرتبـاط بني بعـد الرتيـة والتمكني    ( احملســــــــــــ
يدل على قبول الفرضــــــــــــــية (، اذ تدل هذه النتيجة على معنوية عالقة االرتباط، وهذا  000.النفســــــــــــــي والبالغة )

الفرعيـة الثـالثـة اليت تنص على وجود عالقـة ارتبـاط معنويـة بني بعـد الرتيـة ضــــــــــــــمن متغري القيـادة اخلـادمـة واملتغري 
 %(.99%( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها )1الوسيط التمكني النفسي عند مستوى معنوية )

 رتباط إحصائية اجيابية بني بعد التواضع والتمكني النفسي(توجد عالقة االفرضية الفرعية الرابعة: )
ــع ومتغري االداء االبداعي وقد بلغت 7اظهر اجلدول ) ( وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني بعد التواضــــ

%( وهذا يدل على 99%( أي بدرجة ثقة بلغت )1(عند مســـــــــتوى معنوية بلغ )395.**)قيمة معامل االرتباط 
 .قوية ة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباطاجيابية العالق

ــوبة لعالقة االرتباط بني بعد   (Sig. (2-tailed))  وما يدعم هذه النتيجة هو قيمة ــع والتمكني  احملســـــ التواضـــــ
(، اذ تدل هذه النتيجة على معنوية عالقة االرتباط، وهذا يدل على قبول الفرضــــــــــــــية 000.والبالغة ) النفســــــــــــــي

ضـــــمن متغري القيادة اخلادمة واملتغري التواضـــــع  الفرعية الرابعة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد 
 %(.99ثقة قدرها )%( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة 1عند مستوى معنوية ) الوسيط التمكني النفسي

 توجد عالقة ارتباط إحصائية اجيابية بني بعد الثقة والتمكني النفسي(الفرضية الفرعية اخلامسة: )
( وجود عالـقة ارتـباط موجـبة ومعنوـية بني بعـد الثقـة ومتغري التمكني النفســــــــــــــي وـقد بلغـت 7اظهر اجلـدول )

%( وهذا يدل على 99ي بدرجة ثقة بلغت )%( أ1(عند مســـــــــتوى معنوية بلغ )382.**)قيمة معامل االرتباط 
 .قوية اجيابية العالقة الطردية بينهما ومبستوى عالقة ارتباط

ــوبـة لعالقـة االرتبـاط بني بعـد الثقـة والتمكني  Sig. (2-tailed)قيمـة )ومـا يـدعم هـذه النتيجـة هو   ( احملســــــــــــ
دل هذه النتيجة على معنوية عالقة االرتباط، وهذا يدل على قبول الفرضــــــــــــــية (، اذ ت000.النفســــــــــــــي والبالغة )

ضــــــــمن متغري القيادة اخلادمة واملتغري الثقة  الفرعية اخلامســــــــة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بني بعد 
 %(.99) %( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها1عند مستوى معنوية ) الوسيط التمكني النفسي
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 28:  العدد

 
 فرضيات التأثري . ب

اجيابية بني القيادة اخلادمة أببعادها والتمكني   إحصائية)توجد عالقة  ثري  الفرضية الرئيسة االوىل:
 النفسي أببعاد (

هتتم الفرضــــــية الرئيســــــة الثالثة ابختبار عالقة االثر احملتملة بني ابعاد متغري القيادة اخلادمة )املودة االخالقية، 
 ( ما أييت:8املشاركة، الرتية، التواضع، الثقة( ومتغري التمكني النفسي. أذ يتضح من اجلدول )

(. و بناء  عليه 0.01( عند مســــــــــتوى داللة )47.271احملســــــــــوبة لألمنوذج املقدر بلغ )(  Fقيمة )إن   -اوال :
يف التمكني النفســي و بدرجة ثقة   تقبل الفرضــية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصــائية ملتغري القيادة اخلادمة

 ( ادانه8كما موضح يف جدول ) %(.99)
 ( حتليل اال دار اخلطي البسيط بني متغري القيادة اخلادمة والتمكني النفسي8جدول )

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 11.236 1 11.236 47.271 .000b 

Residual 27.335 115 .238   
Total 38.572 116    

. A Dependent Variable: Empowerment  
b. Predictors: (Constant), Servant 

 Spss. V.25املصدر: خمرجات برانمج 
( أن متغري القيادة اخلادمة قادر على تفســــري 291.البالغة )(  ²Rيتضــــح من قيمة معامل التحديد )  -اثنيا :

ــبته)ما  ( من التغريات اليت تطرأ على التمكني النفســــــــي يف قناة كربالء الفضــــــــائية عينة البحث. أما  29.1%نســــــ
%( فتعزى إىل مســـــــــامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث. كما موضـــــــــح يف 70.9النســـــــــبة البالغة )

 ( ادانه9جدول )
 اخلادمة والتمكني النفسي( حتليل اال دار اخلطي البسيط بني متغري القيادة 9جدول )

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .540a .291 .285 .48754 
a. Predictors: (Constant), Servant 

 Spss. V.25املصدر: خمرجات برانمج 
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(. أن زايدة مســـــــتوايت متغري القيادة  441.)البالغ  (  βيتضـــــــح عن طريق قيمة معامل امليل احلدي )  -اثلثا :
%( من  44.1اخلادمة مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية ســــيؤدي إىل زايدة التمكني النفســــي بنســــبة )

 ( ادانه10تقبل الفرضية. كما موضح يف جدول ) ن وحدة ا راف معياري واحد اذ
 البسيط بني متغري القيادة اخلادمة والتمكني النفسي( حتليل اال دار اخلطي 10جدول )

aCoefficients 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.399 .252  9.510 .000 

Servant .441 .064 .540 6.875 .000 
a. Dependent Variable: Empowerment 

 Spss. V.25املصدر: خمرجات برانمج 
 ومن الفرضية الرئيسة وتنبثق الفرضيات الفرعية االتية. 

)توجد عالقة  ثري ذات داللة إحصائية لبعد املودة االخالقية ف متغري   -الفرضية الفرعية االوىل: .1
 التمكني النفسي(.

 ( ما أييت:11وتظهر نتائج اجلدول )
(. و بناء  عليه 0.01( عند مســـــــــتوى داللة )45.471احملســـــــــوبة لألمنوذج املقدر بلغ )(  F)  إن قيمة  -:اوال  

تقبل الفرضـية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصـائية لبعد املودة االخالقية يف التمكني النفسـي و بدرجة ثقة  
(99.)% 

أن بعد املودة االخالقية قادر على تفســـــري (  283.البالغة )(  ²Rيتضـــــح من قيمة معامل التحديد )  -اثنيا :
ــبته) ( من التغريات اليت تطرأ على التمكني النفســــــــي يف قناة كربالء الفضــــــــائية عينة البحث. أما  28.3%ما نســــــ

 %( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث. 71.7النسبة البالغة)
(. ابن زايدة مســـــــــــــتوايت بعد املودة  386.)البالغ(  βحلدي )يتضـــــــــــــح عن طريق قيمة معامل امليل ا  -اثلثا :

%( من  38.6االخالقية مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية سيؤدي إىل زايدة التمكني النفسي بنسبة )
 تقبل الفرضية. ن وحدة ا راف معياري واحد اذ

إحصائية لبعد املشاركة ف متغري التمكني  )توجد عالقة  ثري ذات داللة  -الفرضية الفرعية الثانية:
 النفسي(.

 ( ما أييت:11وتظهر نتائج اجلدول )
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(. و بناء  عليه 0.01( عند مســــــــــتوى داللة )52.822احملســــــــــوبة لألمنوذج املقدر بلغ )(  Fإن قيمة )  -اوال :

ــاركة يف  ــائية لبعد املشــــــــ ـصـــــــ ــية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إح التمكني النفســــــــــي و بدرجة ثقة  تقبل الفرضــــــــ
(99.)% 

( أن بعد املشـاركة قادر على تفسـري ما نسـبته  315.البالغة )(  ²Rيتضـح من قيمة معامل التحديد )  -اثنيا :
( من التغريات اليت تطرأ على التمكني النفســـــــــــي يف قناة كربالء الفضـــــــــــائية عينة البحث. أما النســـــــــــبة  %31.5)

 ة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث. %( فتعزى إىل مسامه68.5البالغة)
(. أن زايدة مســـــــتوايت بعد املشـــــــاركة  392.)البالغ(  βعن طريق قيمة معامل امليل احلدي ) يتضـــــــح   -اثلثا :

ــبة ) ــي بنســــ ــيؤدي إىل زايدة التمكني النفســــ %( من وحدة 39.2مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية ســــ
 بل الفرضية.تق ن ا راف معياري واحد اذ

)توجد عالقة  ثري ذات داللة إحصائية لبعد الر ية ف متغري التمكني  -الفرضية الفرعية الثالثة:
 النفسي(.

 ( ما أييت:11وتظهر نتائج اجلدول )
(. و بناء  عليه 0.01( عند مســــــــــتوى داللة )28.083احملســــــــــوبة لألمنوذج املقدر بلغ )(  Fقيمة ) إن   -اوال :
 %(.99الفرضية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصائية لبعد الرتية يف التمكني النفسي و بدرجة ثقة )تقبل 

( أن بعد الرتية قادر على تفســـــري ما نســـــبته 196.البالغة )(  ²Rمن قيمة معامل التحديد ) يتضـــــح   -اثنيا :
ضائية عينة البحث. أما النسبة البالغة  ( من التغريات اليت تطرأ على التمكني النفسي يف قناة كربالء الف%19.6)
 %( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.80.4)

(. أن زايدة مستوايت بعد الرتية مبقدار 338.)البالغ(  βعن طريق قيمة معامل امليل احلدي )  يتضح   -اثلثا :
%( من وحدة ا راف 33.8ني النفســـــي بنســـــبة )وحدة واحدة من اال رافات املعيارية ســـــيؤدي إىل زايدة التمك

 تقبل الفرضية.  ن معياري واحد اذ
)توجد عالقة  ثري ذات داللة إحصائية لبعد التواضع ف متغري التمكني   -الفرضية الفرعية الرابعة: 

 النفسي(.
 ( ما أييت:11وتظهر نتائج اجلدول )

(. و بناء  عليه 0.01( عند مســــــــــتوى داللة )21.299احملســــــــــوبة لألمنوذج املقدر بلغ )(  Fقيمة ) إن   -اوال :
تقبل الفرضــية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصــائية معنوية لبعد التواضــع يف التمكني النفســي و بدرجة ثقة  

(99.)% 
( أن بعد التواضـع قادر على تفسـري ما نسـبته 156.البالغة )(  ²Rمن قيمة معامل التحديد ) يتضـح   -اثنيا :

التغريات اليت تطرأ على التمكني النفسي يف قناة كربالء الفضائية عينة البحث. أما النسبة البالغة  ( من  %15.6)
 %( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث. 84.4)

التواضـــــــع (. أن زايدة مســـــــتوايت بعد 251.)البالغ(  βعن طريق قيمة معامل امليل احلدي ) يتضـــــــح   -اثلثا :
ــبة ) ــي بنســــ ــيؤدي إىل زايدة التمكني النفســــ %( من وحدة 25.1مبقدار وحدة واحدة من اال رافات املعيارية ســــ

 تقبل الفرضية. ن ا راف معياري واحد اذ
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)توجد عالقة  ثري ذات داللة إحصائية لبعد الثقة ف متغري التمكني   -الفرضية الفرعية اخلامسة:
 النفسي(.
 ( ما أييت:11ل )وتظهر نتائج اجلدو 

(. و بناء  عليه 0.01( عند مســـــــــتوى داللة )19.636احملســـــــــوبة لألمنوذج املقدر بلغ )(  F)  إن قيمة  -اوال :
 %(.99تقبل الفرضية وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصائية لبعد الثقة يف التمكني النفسي و بدرجة ثقة )

( أن بعد الثقة قادر على تفســــــري ما نســــــبته  146.غة )البال(  ²Rقيمة معامل التحديد ) يتضــــــح من  -اثنيا :
( من التغريات اليت تطرأ على التمكني النفسي يف قناة كربالء الفضائية عينة البحث. أما النسبة البالغة  %14.6)
 %( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث. 92.9)

(. أن زايدة مسـتوايت بعد الثقة مبقدار 259.)البالغ(  βاحلدي )عن طريق قيمة معامل امليل   يتضـح   -اثلثا :
%( من وحدة ا راف 25.9وحدة واحدة من اال رافات املعيارية ســـــيؤدي إىل زايدة التمكني النفســـــي بنســـــبة )

 تقبل الفرضية.  ن معياري واحد اذ
 الرئيسة االوىلنتائج حتليل اال دار الختبار الفرضيات الفرعية من الفرضية  (11جدول )

 B T Sig. 2R F املتغري املستقل املتغري املعتمد
ــكــــــــني   ــمــــــ ــتــــــ الــــــ

 النفسي
املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة 

 االخالقية
.386 11.080 .000 .283 45.471 

 52.822 315. 000. 12.386 392. املشاركة
 28.083 196. 000. 12.215 338. الرتية

 21.299 156. 000. 14.763 251. التواضع
 19.636 146. 000. 12.350 259. الثقة

 Spss V.25املصدر: من اعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج 
 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 أواًل: االستنتاجات
أظهـــر التحليـــل توافـــر القيـــادة اخلادمـــة يف قنـــاة كربـــالء الفضائيـــة بنسبـــة جـــيدة ســـا يوضـــح مـــدى  .1

القنــــاة بتوفيــــر اجــــواء العمــــل احملفــــزة عن طريق اشاعــــة املــــودة والتعــــاون والعامــــل  تفــــاين املعنيني يف 
االخــــالقي بني العامليــــن والعمــــل على توفيــــر قــــدر كاف للمنتسبني للمشاركــــة مبجريــــات العمــــل  

 ضائيـة.وتقرير طريقـة العمـل، واجياد رتيـة واضحـة ومشرتكـة جتمعهـم مع توجهـات قنـاة كربـالء الف
بني نتــائج الوصــف االحصائــي توافر التمكني النفسي للعينــة بنسبــة جيدة جدا  فقد تبــني ان قنــاة   .2

كربــــالء الفضائيــــة تتمــــتع دجــــواء عمل تشكــــل قيمــــة لدى العامليــــن فيها وتعطيهــــم حافــــزا  لزايدة  
ـق اهـداف القنـاة وابلتايل  كفاءهتـم عن طريق اشاعـة حريـة التصرف يف مهـام العمـل من حيث حتق
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ــم  ــة ما جيعلهـــ ــاة كربالء الفضائيـــ ــه قنـــ ــم يسهم ويؤثر مبا حتققـــ احساس وشعور املالكات دن عملهـــ

 يزدادون اندفاعا  ووالء للعمـل يف هذه القنـاة.
أشار التحليل اىل وجود عالقـــــــة وأتثري للقيادة اخلادمـــــــة يف مستوايت التمكـــــــني النفسي وبنسب  .3

( ما يوضـــح إميان العينـــة املستجيـــبة ابن كلما توفرت القيادة اخلادمـــة يف جمال  %31)وصلت حىت 
 عملهم كلمـا تعزز لديهم التمكني النفسي الضروري للقيام مبهـام العمـل يف قنـاة كربـالء الفضائية.

توفيــر بيئــة عمل  )قنــاة كربــالء الفضائيــة( بتطويــر مهارات وإمكانيــات االفراد لديهــا و أدارة  اهتمــام   .4
مالئمــة متكنهــم يف التكيــف مع املتغيــرات احمليطــة واستخــدام قدراهتــم يف حتقــيق رتية مستقبلــية يف 

 القـناة.
 القـــرارات يف ومشاركتهـــم واالستقاللية لألفـــراد الفـــرص إباتحـــة( الفضائيـــة كربـــالء  قنـــاة) ادارة  قـــدرة .5

 .القنـاة أعمـال وتنميـة ـرتطوي أجـل من وبعملهـم  ـم اخلاصـة
ــالء  قنـــاة) ادارة حتـــرص .6 ــم(  الفضائيـــة كربـ ــم بتقديـ ــل الدعـ ــدى والثقـــة والتواصـ ــراد  لـ ــن  االفـ   سا العامليـ

  املنظمـة  خلدمـة  لديهـم  ما  أفضـل  وتقديـم  الذاتيـة  ابلكفـاءة  الشعـور  ويزيـد الوظيفـي  الرضا اىل  يـؤدي
 .املبحوثـة

 يـــؤدي  ســـا العامليـــن لألفـــراد  واملسؤوليـــة  السلطـــة  بعـــض(  الفضائيـــة كربـــالء  قنـــاة)املسؤولني يف  منـــح  .7
ــة نتائـــــج  اىل ــم  اجيابيـــ ــثر وجيعلهـــ ــا    اكـــ ــام يف  نشاطـــ ــادة العمـــــل  مهـــ ــة مستـــــوى  وزيـــ ــم  االنتاجيـــ  وتقديـــ

 .أفضـل جـودة  ذات خدمـات
 ثانيًا: التوصيات

قنــــاة كربالء الفضائيــــة على زايدة مستوايت اخلدمــــات اليت تقدمهــــا ملنسبيها وتدعــــم ضرورة ان تعمل ادارة   .1
مساعيهــــــــم الن االفراد وحسب التحليــــــــل يدركــــــــون مدى افراط االدارة بتجسيد  ات القيادة اخلادمة يف 

ــار توافر  ــاة استثمــ ــة تطلب من ادارة القنــ ــة اجيابيــ ــة ما يؤشر نقطــ ــاة كربــــالء الفضائيــ هذه السمات ضمن  قنــ
 بيئـة العمـل للتأثري يف جمرايت العمـل مبا حيقق اقصى الغاايت املستهدفـة.

ن يف القنــاة بشكل ميكن عن  و ضرورة ان تستثمر قنــاة كربــالء الفضائيــة االجواء النفسيــة اليت يعيشهــا العاملــ  .2
 قائمني علـى قنـاة كربـالء الفضائيـة.طريقه خلق اجواء اكثر انسجامـا  لتحقيق الثقـة الذاتيـة والثقـة ابل

ضرورة ان تستثمـــر قنـــاة كربـــالء الفضائيـــة اميان مالكاهتا بسمـــات القيـــادة احلقيقيـــة وتعمـــل علـــى جتسيدهـــا   .3
ــاء لــــدى االفراد العامليــــن يف  ــا بتعميــــق مستوايت االنتمــ ــادة منهــ بشكــــل اوضح على ارس الواقــــع واالستفــ

هــم القدرة علــى التعبري عما يدور يف عقوهلــم من افكــار وحلول ئاهتــم املعنويــة واملاديــة واعطاالقنــاة وزايدة سيز 
ومشاريــــع ميكن ان تزيــــد من مستوايت التمكــــني النفسي لديهــــم من جهــــة ومبا يعــــود على القنــــاة بتحقيــــق  

 افضـل مستوايت املنافسـة.
  القيادة  خصائص امتـــالك من  فيهـــا  للعاملـــني تتيح   تقوية  برامـــج   عبوضـــ   الفضائيـــة كربالء  قنـــاة تقـــوم أن   أمهيـــة .4

ــة ــة  اجواء الوقت  بذات  حيقق ومبا  و اهتا  اخلادمـــ ــم جيدة  نفسيـــ ــون  جتعلهـــ ــداء  على  حيرصـــ ــذل  املشورة ابـــ   وبـــ
 .القنـاة اداء من يعزز تطوعـي عمل  جهود
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تساعد يف متكـــني االفـــراد العامليـــن فـــي قنـــاة كربـــالء ضـــرورة زيـــادة الوعـــي وتدعيـــم االجتاهـــات االجيابيـــة اليت  .5
 الفضائيـة مـع توفـري احلوافـز املاديـة واملعنويـة والسعـي لتحقيـق الرضـا الوظيـفي هلم.

 ابــداء على  العامليــن  االفــراد  تشجع  اليت  املالئمــة  الظــروف  بتوفــري  الفضائيــة  كربــالء  قــناة ادارة  اهتمــام  ضــرورة .6
 .النفسـي التمكيـن ملفهـوم داعمـة بيئـة يولـد سا االخريـن مع االفكـار وتبـادل ابملعلومـات واثرائهـم ـمآرائه

  خيلــق  سا  العامليــن واالفــراد القائــد  بني  التعاونــي  العمــل روح  اشاعــة  الفضائيــة  كربــالء  قناة ادارة  علــى ينبغــي .7
 .املبحوثـة املنظمـة يف والـوالء ابالنتمـاء اجيابيـا   شعـورا  

 المصادر
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 التسويق الحسي ودوره في تحقيق التوجه الريادي للمنظمات 

 (ن في مستشفى الكفيل التخصصيياستطالعي آلراء عينة من العامل )بحث

Sensory Marketing and its role in Accomplishing the 
Pioneering trend of the organizations (A survey of the 

views of the staff in the Kafeel specialist Hospital) 
 Attar -Prof. Fouad Hamoudi AL                            (1)أ.د فؤاد حمودي العطار 

 Awadi-Heitham Fakher Hossein AL               (2)هيثم فاخر حسين العوادي 

 المستخلص

والتعرف على مدى حتليل ابعاد التسـويق احلسـي ودوره يف حتقيق التوجه الرايدي للمنظمات   يهدف البحث
ـصـــــــــي. ـصـــــــــ ومت التعبري عن ابعاد التســــــــــويق احلســــــــــي )ابلتســــــــــويق    تطبيقهما من قبل مســــــــــتشــــــــــفى الكفيل التخ

صــري،الســمعي،الشــمي،التذوقي،واللمســي( بينما مت التعبري عن التوجه الرايدي للمنظمات دبعاد )االبداعية،   الب
صــي يف  حتمل املخاطر، االســتباقية، اهلجومية التنافســية، االســتقاللية( اختار الباحث مســتشــفى الكفيل التخصــ

 بوصفها احدى املنظمات الناجحة وذات التوجه الرايدي يف القطاع الصحي.جمتمعا للبحث  ةكربالء املقدس
)ما مدى دورالتسـويق احلسـي يف حتقيق التوجه   اآليت:ابلتسـاتل    رئيسـة عرب عنها مشـكلةمن  بحثانطلق ال

ـصــيل( ـصــ ـصــول على املعلومات الالزمة عن طريق األســـتبان  الرايدي ملســـتشـــفى الكفيل التخ ة اليت أعدت ومت احل
قســـــام ومســـــؤويل الشـــــعب، ( فرد ميثلون )االدارة العليا، رتســـــاء األ261) هلذا الغرس، إذ جرى اســـــتطالع آراء

ومت اعتماد عدد من االساليب االحصائية امهها اختبار   مسؤويل الوحدات، فبة من االطباء،واالداريني والفنيني(

 
 جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد  -1
 جامعة كربالء /كلية اإلدارة واالقتصاد  -2
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(2R لقياس القوة التفســـــــريية للمتغريات املســـــــتقلة )( واختبارZ الختبار قوة عالقة االرتباط و ) معامل االرتباط

 لقياس قوة عالقة االرتباط بني املتغريات. (spearman)البسيط
صــي بحث اىل ال  توصــلوقد  جمموعة من االســتنتاجات امهها )ميتلك العاملون يف مســتشــفى الكفيل التخصــ

جمموعة من التوصـــيات  الباحث وقدم (التوجه الرايديدبعاد التســـويق احلســـي وأبعاد   اعالي ا  جمال الدراســـة إدراك
املوســـــــــيقى اهلادئة جلذب املراجعني و ابرزها)يتطلب من إدارة املســـــــــتشـــــــــفى زايدة االهتمام حدائق املســـــــــتشـــــــــفى 

على تقدمي كل ماهو مبتكر وزايدة فعالية االبداع  همتعزيز العاملني وتشـجيعمعهم، و واسـتخدام الكلمات املؤثرة  
املخاطر العالية، ووضـع اسـرتاتيجيات عالية املرونة وزايدة رقعة مسـاحة االسـتقاللية املمنوحة لكل  لديهم و حتمل

 قسم(.
Abstract 
The objective of this study is to analyze the dimensions of sensory marketing 

and its role in achieving the Entrepreneurial Orientation for Organizations, The 
dimensions of sensory marketing were expressed by (visual marketing, Auditory 
marketing, Olfactory marketing, Gustative marketing, Tactile marketing), While 
the expression was the made upon Entrepreneurial Orientation Of 
Organizations in dimensions (Innovativeness, Risk-taking, Proactiveness, 
Competitive aggressiveness, Autonomy) The researcher chose Al-Kafeel 
Speciality hospital in Karbala as one of the successful Entrepreneurial 
Orientation in the health section. 

The study began with a problem expressed by the main intellectual and 
practical question (What is the role of sensory marketing in achieving the 
Entrepreneurial Orientation of Al-Kafeel Speciality hospital?) The aim for is 
question is to devise the intellectual semantics of these variables, and the 
necessary information was obtained through the questionnaire prepared for this 
purpose. Opinions were polled upon (261) people representing (senior 
management, department heads, sections heads, unit’s heads, doctors, 
administrators and technicians). The main objective of this study is to identify 
the reality of the application of sensory marketing, the Entrepreneurial 
Orientation and the extent of adoption them by the Al-Kafeel Speciality hospital, 
The study has come out with a conclusions the most important of which is that: 
the employees of Al-Kafeel Speciality hospital in the field of study have a high 
awareness of the dimensions of sensory marketing and the dimensions of 
Entrepreneurial Orientation, This study gives some recommendations like: It 
requires the hospital management to increase the interest in the hospital 
gardens and quiet music to attract visitors and use the words with them, and to 
encourage employees to provide everything innovative and increase the 
effectiveness of creativity and high risk tolerance, and develop strategies of 
flexibility and increase the area of autonomy granted to each department . 
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 المقدمة

إن التفاعل اإلجيايب للزبون مع البيئة ميكن أن يزيد من إمكانية الشـراء وإعادة جتربته الشـرائية، إذ ينبع التأثري 
دورا    يؤديدراكه احلسي الذي  رات الشراء من حقيقة أن الرغبة فيه مرتبطة مبزاج الزبون وعواطفه املتعلقة إبقرا  يف

ـصــائص   مهما يف اختاذ مثل هذه القرارات، فاملنتجات اصـــبحت أكثر جتانســـا واملنافســـة القائمة على اســـاس اخل
وأدى إىل فشـــــــــــــل كثري من    فاعلي غري جعل التســـــــــــــويق التقليد  ساالوظيفية والعقالنية اصـــــــــــــبحت أقل فعالية،  

تقنيات حديثة  ابعتماد أسـاليب واملنتجات اجلديدة، لذا كان لزاما علينا ان نقوم بتحفيز الزابئن لغرس الشـراء 
 مـدى امكـانـية تطبيقـه يفهـذا النهج وهـذه التقنـيات ـتدعى ابلتســــــــــــــويق احلســــــــــــــي و فيهـا،  ثر  ؤ ختـاطـب احلواس وت

 ك توجها رايداي.القطاع الصحي اخلدمي الذي ميتل
صــي متمثلة يف البحث يت  أيو  دورالتســويق احلســي يف ملعاجلة مشــكلة تعاين منها مســتشــفى الكفيل التخصــ

اىل تســاتالت حول مدى اعتماد التســويق احلســي والتوجه الرايدي يف  ينقلناحتقيق التوجه الرايدي لديها والذي 
و وما نوع وطبيعة العالقة بينهما والتأثري الذي يرتكه التســـويق احلســـي يف التوجه الرايديل.   املذكورل املســـتشـــفى

وأبعاد  رتباط وأتثري بني أبعاد التســـويق احلســـي امتثلت بوجود عالقة  تان صـــيغت ملعاجلة مشـــكلة الدراســـة فرضـــي
ـصــــف العالقة  بني متغريات  والتأثريالتوجه الرايدي للمنظمات، وهتدف الدراســـــة اىل بناء وحتديد خمطط نظري ي

ـصـــحي و والتوجه الرايدي والتعرف على واقع تطبيق التســــويق احلســــي  الدراســــة تشــــجيع املســــتثمرين يف القطاع ال
يف  البحثمت وضــــــع هيكلة .  ي يف منظماهتمالســــــتخدام تقنيات التســــــويق احلســــــي كمنهج لزايدة التوجه الرايد

الـثاين فتطرق إىل   املبحـث( امـا  البحـثاألول )منهجـية    املبحـث االولتـناول    -وعلى النحو االيت:  مـباحـثأربعـة  
صــــــــــــــص  للبحـثطـار النظري  )اإل املبحـث الرابع  ( يف حني ان  االطـار العملي للبحـث)اىل  الثـالـث    املبحـث( وخ

 .البحث توصل إليها اليتوالتوصيات( ستنتاجات ركز على )اال  واألخري
 المبحث االول: منهجية البحث

 أوال: مشكلة البحث: 

ما مدى مســــــامهة )التســــــويق احلســــــي يف حتقيق التوجه تكمن مشــــــكلة الدراســــــة يف تســــــاتل رئيســــــي مفاده:
 الرايدي ملستشفى الكفيل التخصصيل( والذي يتجزأ اىل التساتالت الفرعية اآلتية:

 اعتماد التسويق احلسي يف مستشفى الكفيل التخصصيلما مدى  .1
 ما مدى اعتماد التوجه الرايدي ملستشفى الكفيل التخصصيل .2
 ما نوع العالقة بني التسويق احلسي و التوجه الرايدي ملستشفى الكفيل التخصصي وطبيعتهل .3
 لتخصصيلما مدى التأثري الذي يرتكه التسويق احلسي يف التوجه الرايدي ملستشفى الكفيل ا .4

 ثانيا: أهمية البحث: 

 تنبثق امهية البحث من خالل اآليت:
ـصــادر املعلومات اليت أنبثقت من االدبيات االدارية االجنبية،  .1 يعد مســـامهة متواضـــعة لرفد املكتبة العراقية مب

 والعربية على حد سواء.
 املسوقني.التعريف بطبيعة التسويق احلسي ومفهومه الذي ما زال مبهما ألغلب األداريني و  .2



  

390 

 28:  العدد

 
جذب انتباه املدراء واملسـوقني املهتمني ابلتسـويق اىل أمهية تطبيق التسـويق احلسـي واسـتخدامه يف منظماهتم   .3

 لغرس جذب الزابئن وأشراكهم يف تصميم العملية االنتاجية.
 بيان دور احلواس اخلمس يف التسويق واخذها يف االعتبار عند وضع اخلطط التسويقية. .4
 ويق احلسي دبعاده يف التوجه الرايدي للمنظمات دبعاده لدى جمتمع البحث.معرفة أتثري التس .5

 ثالثا: أهداف البحث: 

 يسعى البحث اىل بلوغ االهداف اآلتية:
ـصــــــــف العالقة   بناء وحتديد .1 ـصــــــــداقية  البحث  بني متغريات  والتأثريخمطط نظري ي ، والتحقق من امل

التوصـــــيات ووضـــــع ول إىل االســـــتنتاجات الوصـــــ  يفواجلدوى العلمية والعملية للمخطط الفرضـــــي  
 هلا.الالزمة 

 التعرف على واقع التسويق احلسي، ومدى تبنيه من قبل مستشفى الكفيل التخصصي. .2
 التعرف على مدى تطبيق واعتماد التوجه الرايدي يف مستشفى الكفيل التخصصي. .3
ـصــحية  تبين منهج تطبيق تقنيات التســـويق احلســـي للتأثري يف تفضـــيالت الزبون ألختي .4 ار املنظمة ال

 اليت تتميز بتفعيل هذه التقنيات يف عملها.
 رابعا: المخطط الفرضي للبحث: 

مت تصـميم املخطط الفرضـي ابالسـتناد اىل االطر الفكرية ملتغريات البحث، التسـويق احلسـي والتوجه الرايدي  
يضم    (1)وكما موضح يف الشكل  واجتاهات اتثريها  العالقة املنطقية بني املتغريين الرئيسني  للمنظمات، إذ جيسد  

 جمموعة من األبعاد وكما أييت:كال املتغريين 
التسـويق السـمعي، التسـويق  ، التسـويق البصـري( وتتمثل ابعاده بــــــــــــــــــــــــــــــ)التسـويق احلسـي)  :املتغري املسـتقل  1)

 (.الشمي، التسويق التذوقي، التسويق اللمسي
)االبداعية، حتمل املخاطر، االستباقية،    بــــــــــــــــــــ  ( وتتمثل ابعادهالتوجه الرايدي للمنظماتاملتغري املعتمد: )  2)

 (.ستقالليةاهلجومية التنافسية، اال
دبعاده    (التســـــويق احلســـــياملخطط وجود عالقة إرتباط وأتثري مباشـــــر بني كل من املتغري املســـــتقل ) يوضـــــح 

 ( دبعاده.التوجه الرايدي للمنظماتواملتغري التابع )
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 ( املخطط الفرضي للبحث1الشكل)
 املصدر:من اعداد الباحث اعتمادا على االدبيات االدارية

 فرضيات البحث: خامسا: 

 لغرس بلوغ البحث اهدافه فقد اعتمد الباحث على صياغة الفرضيات األتية:
ــة االوىل: -1 ــية الرئيســـــ ــويق احلســـــــي دبعاده    -الفرضـــــ ــائية بني التســـــ ـصــــ يوجد عالقة ارتباط ذات داللة اح

 والتوجه الرايدي للمنظمات دبعاده.
عنوية للتســـــــويق احلســـــــي دبعاده يف التوجه يوجد عالقة أتثري ذات داللة م  -الفرضـــــــية الرئيســـــــة الثانية: -2

 الرايدي للمنظمات دبعاده.
 سادسا: مجتمع البحث وعينته

ـصـــحي يف العراق من القطاعات املهمة يف اجملتمع ملا له من أتثري واضــــح  -1 جمتمع البحث: يعد القطاع ال
ـصـــــــــي  على حياة االفراد من هنا جاء إختيار   ـصـــــــــّ أحد  جمتمعا للبحث كونهمســــــــــتشــــــــــفى الكفيل التخ

ـصــــــّحية التابعة للعتبة العّباســـــــية املقّدســـــــة   ســـــــات ال ـصــــــّحي يف العراق ع الداعمةاملؤســـــــّ موما ،  للقطاع ال
ّفر السبل الصحّية املمتازة للمرضى دون عناء السفر وتكلفته، ، إذ يو وحمافظة كربالء املقّدسة خصوصا  
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ــتقطابه ــاصــــــــــــات اجلراحية النادرة و   من خالل اســــــــــ صــــــــــ تطورة جّدا   املديثة و الطبية احلجهزة توفرياألاالخت

 (3).اجلودةمستوايت   خدماٍت طبية شاملة وآمنة ضمن أعلىمي تقدفضال عن تخّصص، املكادر الو 
يف وفبة من املنتســـــــــــــبني  من املســـــــــــــؤولني  فرد  (300البالغ عددها ) البحثعينة   مشلت  عينة البحث: -2

شــعب، مســؤويل  المســؤويل  و قســام  االرتســاء    ،االدارة العليا، ميثلون )مبفاصــلها كافةاملبحوثة    املســتشــفى
على الرغم من ان حجم العينة وحسب جدول اختيار   (االطباء واالداريني والفنينيفبة من  و وحدات،ال

ــا   750مفردة جملتمع مقداره  254( هو Sekrana,2003:203العينة ) مفردة اال ان الباحث وحرصــــــــــــ
منها  اســـــــرتجع  ( اســـــــتمارة اســـــــتبانة  300مت توزيع )( مفردة وفعال 300منه على دقة النتائج قد أخذ )

صــاحلة للتحليل    (261يتها للتحليل واالبقاء على )( اســتمارات لعدم صــالح 8أســتبعد منها )(  269)
ــتجابة حوايل )  إذ وهو ما يفوق العدد املطلوب. وكما موضـــــــــــح ابجلدول    (%87بلغت نســـــــــــبة االســـــــــ

(1:)- 
 البحثعدد االستمارات املوزعة واملسرتجعة لعينة  (1اجلدول )

ــنــــــة   جمتمع البحث ــيــــ عــــ
 البحث

 االستمارات
ــبـــــــــــة   صاحلة غري صاحلة مسرتجعة موزعة نســـــــــــــــــــــــ

 بةاالستجا
مســــــــــتشــــــــــفى الكفيل  

 التخصصي
300 300 269 8 261 87% 

 %87 261 8 269 300 املموع 
 املصدر: من إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج إستمارة اإلستبانة.

العينة معلومات واسعة، وذات صلة مبتغريات الدراسة واسرتاتيجيات املستشفى   حتملوصف عينة البحث:   -3
اجلدول  -وصــف هلذه العينة على وفق التســلســل اآليت: (2)اجلدول  يوضــح املبحوثة وســياســاهتا ورتيتها، و 

 وصف عينة الدراسة (2)
 النسبة العدد ةئالف السمة

 
 اجلنس

 %72 188 ذكر
 %28 73 انثى

 %100 261 املموع 
 
 

 الفئة العمرية

 %2.6 7 سنة فأقل 20
30 – 21 180 69.2% 
40 – 31 56 21.5% 

 
3- http://kh.iq. 
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50 – 41 16 6% 
51 –60  2 0.7% 

 %100 261 املموع 
 

 التحصيل الدراسي
 

 %12.6 33 اعدادية فأقل
 % 11.2 29 دبلوم

 %70.8 185 بكالوريوس
 % 2 5 دبلوم عايل
 %3.4 9 ماجستري

 %100 261 املموع 
 
 
 

 املركز الوظيفي

 %7.15 19 االدارة العليا
 %11.5 30 طبيب

 %8.05 21 مهندس

 %9.6 25 اداري

 %6.5 17 فني

 %10.4 27 ممرض 

 %7.7 20 محا ب ومدقق

 %39.1 102 موظف

 %100 261 املموع 

 
 

 سنوات اخلدمة 
 

 %16.9 44 سنة فأقل 

2 –3 163 62.5% 

4 –5 38 14.5% 

 %6.1 16 فأكثر– 6

 %100 261 املموع 

 املصدر: من إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج إستمارة اإلستبانة.
 :(2)أوضحت النتائج االحصائية الواردة يف اجلدول 
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ــبتهـا )  نه إ  -اجلنس: .أ ــبـة اإلانث %72غـالبيـة أفراد العينـة هم من الـذكور إذ بلغـت نســــــــــــ ( حني بلغـت نســــــــــــ

 االقسام املختلفة.دارة عملها ضمن إلرجايل يف ا(، سا يعين اعتماد املستشفى على العنصر 28%)
ــبتهـا  21-30)معظم أفراد العينـة تقع أعمـارهم ضــــــــــــــمن الفئـة العمريـة    نه إ  -:الفئـة العمريـة .ب ( اذ بلغـت نســــــــــــ

ــبـة )31-40( يليهـا الفئـة العمريـة )69.2%) (  41-50( وأتيت ابملرتبـة الثـالثـة الفئـة العمريـة )%21.5( بنســــــــــــ
ــبة )فأقل-20( اما الفئة العمرية )%6بنســــــــبة )  الفئة وأخريا أتيت (%2.6( فقد جاءت ابملرتبة الرابعة وبنســــــ

ــبة )اخلامســــة    ابملرتبة  (51-60) أن املنظمة تعتمد هذه الفئات يدلل على   سا يعين أن أعمار( %0.7بنســ
 .على الطاقات الشابة املليئة ابحلماس ألداء العمل

  البكالوريوسأن معظم افراد العينة هم من محلة شهادة    ،تشري النتائج اإلحصائية  -:التحصيل الدراسي  -ت
ــهـادة    (185)  عـددهم  اذ بلغ ــهـادة اـلدبلوم  33االعـدادـية فـأقـل وعـددهم )يليهـا محلـة شــــــــــــ ( فردا، امـا محلـة شــــــــــــ

ــتري فكان عددهم )29وعددهم ) ــهادة الدبلوم 9( ومحلة شـــهادة املاجسـ ( أفراد، وجاء يف املرتبة االخرية محلة شـ
ؤهل العلمي فضــــــال عن  ( أفراد وهذه النتائج تشــــــري اىل ان العمل يف املســــــتشــــــفى يســــــتلزم امل5العايل وعددهم )

 املعرفة العلمية واملمارسة العملية.
ــتشـــفى   يتضـــح من النتائج   -:املركز الوظيفي -ث ــام املسـ أن غالبية إفراد العينة من املوظفني العاملني يف اقسـ

 10.4بلغت نســـبة املمرضـــني )يف حني   ،(%11.5)، تليهم شـــرحية االطباء وبنســـبة  (%39.1)اذ بلغت نســـبتهم 
( يليها وظيفة احملاســـــب %8.05( وأتيت بعدها شـــــرحية املهندســـــني بنســـــبة )% 9.6بنســـــبة )  داريون يليها اال(  %

يف   (%6.5فبة من كفاءات املســــــتشــــــفى من الفنيني بنســــــبة ) وقد شــــــارك يف اإلجابة( %7.7بنســــــبة )  واملدقق
ــام ومســــــؤويل شــــــعب   ــاء اقســــ ــام ومن االدارة العليا واملتوســــــطة ميثلون املدير العام واملعاونني ورتســــ خمتلف األقســــ

 يفالعمل   وتشـــــــري هذه النســـــــب ان املســـــــتجيبني هم سن ميارس  (%7.15)ووحدات خمتلفة فقد بلغت نســـــــبتهم  
ســـــــاســـــــية يف العمل فاالعداد املتقاربة  الوظائف اال  ية اجملموعات يقع ضـــــــمنمســـــــتوايت أدارية خمتلفة ولكن غالب

 ابلتوازن يف العمل وتنوعه وتوزيعه الصحيح الذي خيدم مرونة االداء التنظيمي لدى املستشفى. ا  انطباع تعطي
( ســـنة يف جمال  2-3ســـنوات خدمة ما بني ) ه( من أفراد العينة لدي%62.5نســـبة ) نه ا ســـنوات اخلدمة: -ج
 5-  4)خدمة  ه  ( يف حني أحتل املرتبة الثالثة من لدي%16.9( بنسبة )فاقل  سنةمن لديهم خدمة )  هيليو    هعمل

هذه دل  ت (%6.1( فجاءت ابملرتبة الرابعة و األخرية بنســـــــــــبة )فاكثر  -6( أما الفئة )%14.5( بنســـــــــــبة )ســـــــــــنة
العينة املعطيات ان املســتشــفى حديثة العهد ومليئة ابلطاقات والتجدد املســتمر وان حداثة التأســيس جتعل افراد 

ــبون اخل عملهم التطبيقي إذ ان هنــالــك كوادر لــديهــا خربة يف جمــال عملهم الســــــــــــــــابق يف ربة يف جمــال  يكتســــــــــــ
 .املستشفىاملستشفيات احلكومية قبل ان يتم استقطا م يف العمل لدى 

 سابعا: ادوات البحث: 

 :اآلتيةعلى األدوات  وميدانيا   عملية مجع البياانت نظراي   البحث اعتمد
ــذا اجلانبوإثراء  اغناء  مت   :اجلانب النظري  1- من املؤلفات والكتب األجنبية والعربية والدورايت   ابلعديد هــ

صــ اط واجملالت والرســائل واأل عن االســتعانة ابلشــبكة العاملية    فضــال    لة.ريح والبحوث والدراســات العلمية ذات ال
 .(للمعلومات )االنرتنت
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 البحثعلى عينة  املوزعة    ةنايف جانبه امليداين على اســـــــــــــتمارة االســـــــــــــتب البحث اعتمد :اجلانب امليداين  2-
 وتتضمن ما يلي:للحصول على املعلومات والبياانت، مستشفى الكفيل التخصصيالعاملة يف 

ــذا  إذعامة   معلومات  -األول احملور -أ الفئة مواصــفات عينة الدراســة )اجلنس، -ما أييت: احملورتضــمن هــــــــــــــ
 .املستشفى(الوظيفي، سنوات اخلدمة يف  املركز،راسيالد التحصيل،يةالعمر 

 -:وهي البحثمتغريات  تضمن -احملور الثاين -ب
التســويق احلســي: واشــتمل االبعاد االتية )التســويق البصــري، التســويق الســمعي، التســويق الشــمي،التســويق  •

 التذوقي، التسويق اللمسي( ووضع مخسة اسئلة لكل بُعد.
للمنظمات:ومشل االبعاد االتية )االبداعية، حتمل املخاطر، االسـتباقية، اهلجومية التنافسـية،  التوجه الرايدي   •

 االستقاللية( وتضمن ثالثة اسئلة لكل بُعد.
ـــياغتهـا وفق مقـياس )40ـبذـلك مت وضــــــــــــــع ) (  Likert( فقرة للمحـاور اليت تغطي متغريات البحـث، مت صــــــــــــ

ــتوى االتـفاق الـعايل أما  4،5،و متـثل اـلدرجـات )( درجـات5-1اخلمـاســــــــــــــي واـلذي ترتاوح درجـاـته بني ) ( مســــــــــــ
 ( املتوسطة احملايدة. 3( متثل عدم االتفاق فيما متثل الدرجة )1،2الدرجات )

  المستخدمة واألساليب اإلحصائية البحث ثامنا: منهج

 البحث:منهج  1-
أغراس   إيضـــــــاحكونه يتســـــــم ابلشـــــــمول اذ مت عن طريق االســـــــتبانة  ل  احلايل منهجا مســـــــحيا  اعتمد البحث 

، إذ تب  البحث املنهج الوصـــــــــفي الذي يتوافق مع وإظهار الرتابط بني متغرياته للوصـــــــــول اىل األهداف البحث
 استطالعات الرأي.

 :األساليب اإلحصائية املستخدمة 2-
واملتمثلة مبا    SPSS Var.25ج االحصـائي عددا من األسـاليب اإلحصـائية مبسـاعدة الربانم البحث اسـتخدم

(، spearman)معامل االرتباط البسيط، معامل كرونباخ الفا، اال راف املعيارياملوزون،  املتوسط احلسايبأييت )
 ((.2R( و اختبار )t(،اختبار )Z، اختبار )حتليل اال دار املتعدد

 المبحث الثاني: االطار النظري للبحث

 التسويق الحسي
يعد التسـويق احلسـي رتية جديدة ومدخل مكمل للتسـويق التقليدي، إذ انطلق من خالل الغور يف الدوافع 

ــتشــــــــــــــعرات حتفز املكـامن الـداخليـة   تعـدالـداخليـة للزبون والتحفيز وأاثرهتـا عرب احلواس اليت ميتلكهـا، واليت   مســــــــــــ
 .للرغبات واحلاجات غري املشبعة

 وامهيته:اوال:مفهوم التسويق احلسي 
 مفهوم التسويق احلسي:

طويلة يف جمال التســــويق، اال إهنا تعد ذات أمهية كبرية لتجربة الفرد   دابلرغم من جتاهل احلواس البشــــرية وملد
ـصــــبح كل فرد أكثر وعيا إلدراك املنظمات واملنتجات   يف عمليات الشـــــراء واالســـــتهالك املختلفة، فمن خالهلا ي
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ــية للفرد أكثر   والعالمات التجارية، لذا فإن  املزيد من املعرفة حوهلا قد جيعل التســــويق أكثر جناحا والتجربة احلســ

رتباطا  إإذ ترتبط احلواس البشرية والتواصل واإلدراك املتعدد احلواس ببعضها    (Hultén et al,2009:1) ختصيصا.
ــلوكيــا مع وجهــات النظر العــاطفيــة للزبون.   ــويقيــا وســــــــــــ إذ يرى    (Rajput&Dhillon,2013:712)وثيقــا تســــــــــــ

(Yozukmaz&Topaloğlu,2016:2)  ــويق احلســــــــــــي يضــــــــــــيف جتارب الزابئن والعواطف يف عملية   نه إ التســــــــــ
ــلوك تعـد أبعـاد هلـذه   التســــــــــــــويق، فهو ليس جمرد وظيفـة، بـل ان كـل من االحســـــــــــــــاس واملعرفـة والعـاطفـة والســــــــــــ

دورا هاما يف ( ان للحواس البشــــــــــــــرية  Sendra & Barrachina,2017:14)التجارب.ويف هذا الســــــــــــــياق أكد 
ـصـــــل الزبون على  اختيار املنتجات، فضــــــال عن اســــــتخدامها يف صــــــياغة اســــــرتاتيجيات القرار التســــــويقي، أذ حي

ــاااملعلومات من البيئة احمليطة عرب حواســــه و  ه البشــــرية )العينان، األذنني، األنف، الفم، واجللد(، اليت تعمل  ئعضــ
ــتقبال ــم،  كمســـ ــمع، نشـــ ت، فهي حســـــاســـــة ملختلف حمفزات البيئة اخلارجية، فاحلواس تســـــمح لنا أن نرى، نســـ

الغرس الرئيسـي من التسـويق احلسـي أسـتكشـاف وتقييم دور احلواس  نه إنتذوق، ونتلمس. سا تقدم ميكن القول 
 .يف سلوك الزابئن

(Krishna & Schwartz, 2013:1)  ( اذ عرفهFilser,2003:10  ) حتفيز األحاســـيس وتفاعالت اســـتخدام
ــاعر اإلجيــابيــة   ــراء املنتجــات، لتوليــد املشـــــــــــــ ــلوكيــة املؤاتيــة لشــــــــــــ العالمــة  و  الزبون العــاطفيــة أو املعرفيــة أو الســــــــــــ

  البيئـة  مع  ويتفـاعـل  يتكيف  الزبون   جعـل  شـــــــــــــــأهنـا  من  اليت  الطريقـة( ابنـه  Lefebvre,2006:39.وعـده )التجـاريـة
جمموعة الطرق الرئيســـــية اليت يتم التحكم  ا من قبل  ( فقد عرفه Hultén et al,2009اما ) .البيع  لنقطة  املادية

( امـا مجعيـة التســــــــــــــويق  15:  2018الطـائي واحلـدراوي،)املنتج او املوزع خللق بيئـة حتفزاحلواس حول املنتجـات.
 ه وســـلوكهتقنيات التســـويق اليت هتدف إىل إغواء الزبون ابســـتخدام حواســـه للتأثري على مشـــاعر االمريكية فعرفته 

(Valenti&Riviere,2008:6) اما ،(Krishna:2010,2)   ويؤثر  الزابئن حواس  يشــــــــرك الذي  التســــــــويقفعرفته 
ـصــورهم على فينظر اىل التســـويق احلســـي على إنه التقنيات اليت تســـتخدمها أما الباحث  .وســـلوكهم وحكمهم  ت

وتشجيع الزابئن لشراء منتجاهتا، وذلك داثرة وحتفيزعواطفهم و مشاعرهم وأحاسيسهم   املنظمة من اجل جذب
ــلوكهم، وخلق ثقة وأرتباط طويل األجل  ــهم اخلمس جمتمعة كانت أم منفردة للتأثري يف اجتاهاهتم وســـــ عرب حواســـــ

 .معها عن طريق الوالء لعالمتها التجارية
 امهية التسويق احلسي:

للبحوث التســــويقية، لذا تكمن أمهيتة يف زايدة الوعي   ا  جديد التســــويق احلســــي جماال النظرية: يعداالمهية -أ
اجملتمعي و حتقيق صــلة بني التجربة احلســية، وســلوك الزبون واألداء التجاري احملتمل، وبرهنة أمهية اخلربة احلســية  

 (.Krishna&Routledge,2011:832)لإلنسان كأساس لالستهالك 
ــتثمـار االمـثل لبعض    ـية التطبيقـية: للتســــــــــــــويقاالمه-ب احلســــــــــــــي أمهـية كبرية يف كيفـية حتقيق التميز ابالســــــــــــ

املنتجــات اليت تســــــــــــــوق عن طريق احلواس، األمر الــذي جيعــل املنظمــات مبختلف انواعهــا تعمــل على تطبيقــه 
ــته، سا يعين منو الطلب وتزايده على منتجاهتا نتيجة التطبيق الفعلي وامليداين ــال عن   وسارســــ ــويق، فضــــ هلذا التســــ

مســــامهته يف عملية جذب الزبون من خالل التقنيات املســــتخدمة وحســــية املنتجات اليت تقدمها، وهذا بطبيعته  
 .(17: 2018سوف يعود ابملنفعة االقتصادية هلا من خالل زايدة االرابح.)الطائي و احلدراوي، 
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 أبعاد التسويق احلسي: اثنيا:
كبري يف وجهات نظرالباحثني خبصـوص أبعاد التسـويق احلسـي الهنا ببسـاطة عبارة عن  ليس هنالك اختالف  

ــتــه احلــاليــة وذلــك   (Valenti&Riviere,2008:10أمــا البــاحــث فقــد تب  منوذج )احلواس اخلمس، يف دراســــــــــــ
 لالسباب االتية:

 احلالية.مشولية النموذج واستيعابه جلميع احلواس كأبعاد للدراسة  •
 الدراسة احلالية.اغمه مع سهولة تطبيقه وتن •
 .منهج تسويقي بذاتهيعد أكثر منطقية من انحية االبعاد إذ عد كل حاسة من احلواس هي  •

 التسويق البصري )حاسة النظر(: -1
تسـتند معظم قراراتنا يف احلياة اليومية على االنطباعات البصـرية والتخيل وهي من املدلوالت احلسـية املطلوبة  

ــيح هوي (. ويعرف مفهوم Hultn et al., 2009:91تهــا، وخلق الوعي ابلعالمــة التجــاريــة )يف املنظمــة لتوضــــــــــــ
صـــ  ـصــميم الداخلي خللق  ابنه   ريالتســـويق الب ـصــرية كاأللوان واالانرة واألشـــكال، والت اســـتخدام بعض املؤثرات الب

ـصــــــــــر (  2017:159)بوعرتوس، ردود أفعال إجيابية )عاطفية، إدراكية، وســـــــــــلوكية( ية لدى و تتكون التجربة الب
الفرد من عدد من التعبريات البصرية الرمزية وإحاسيس التعبري، اليت تصور املنتجات، وغالبا ما ترتبط ابألسلوب  
والتـصميم والتعبئة للسـلع املادية أكثر من اخلدمات، ولكن ميكن أن تظهر التعبريات مثل اللون والضـوء والشـعار  

لعب االشـــــــــــكال الداخلة واخلارجة دورا مهما، أذ تظهر يف ســـــــــــياق املنتجات فضـــــــــــال عن النطاق اخلدمي، و ت
 .(ultn et al., 2009:91) أشكال التعبري املختلفة اليت ميكن أن تسهل هذه العملية

 التسويق البصري وأتثريه على سلوك وتفضيالت الزابئن:
ـصـــــري من ثالث واليت من املرجح أن تلعب دورا هاما يف التأثري على   ة،مثريات اســــــاســــــي  ةيتكون التســــــويق الب

 .(2017:159تصورات وتفضيالت وسلوك الشراء لدى الزبون، وكاأليت: )بوعرتوس،
الزابئن   اهتمام وجيذب معني اعاطفي   تفاعال خيلق فهو املادية البيئة من ابعتباره جزءا مرئيا اللون: ان اللون -أ

 الطمـأنيـنة من جوا توفر اـلداخلـية للبيـئة الـباردة األلوان  امـا تلقى قبول الزابئن،واجهـات ذات االلوان اـلدافـئة  الفـ 
 .(Krishna, 2013:47. )والرفاهية
غالبا ما يسـتجيبون عاطفيا لبيئات مادية خمتلفة، مثل التصـميم والعوامل   الزابئن نه إالتصـميم واالضـاءة:  -ب

ـصــــــــــميم ببيئة املتجر وتشـــــــــــ   ,Nyberg& Soini) مل املكان والتخطيط والتلويناحمليطة، أذ ترتبط عناصـــــــــــر الت
2017:19). 

يساعد على التعرف على العالمة التجارية   كونه املنتجات الكثر ميزة  يعد شكل املنتوج الشكل واملواد:-ت
األانقة   إىل فريمز املسـتطيل أما االنسـجام، عن ملثلثوا  ،ابملرونة يوحي فالبيضـوي دالالت خمتلفة، ببسـاطة ويعطي

 .(2017:161)بوعرتوس،
 :التسويق السمعي )حاسة السمع(

يف التســـويق ولكن إمكانياته ليســـت مســـتغلة ابلكامل، أذ ميثل اإلدراك الســـمعي    ا  متكرر  ا  يعد الســـمع شـــعور 
(  Mendlikova,2011:35)% من احملفزات الصوتية تكون ال شعورية  50و    % من اإلدراك البشري،12حوايل  

ـصــــال والتأ ثري واألصـــــوات تتفاعل مع اجلزء العاطفي من الدماغ البشـــــري، وابلتايل ميكن اســـــتخدامها كأداة لالت
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 28:  العدد

 
( أذ يويل املعلنون اهتماما كبريا لألصوات اليت Sendra&Barrachina,2017:16على رغبات الالوعي للزبون )

ـصــوت يلعب دورا   ــم العالمة التجارية، فال ــاعد على تذكر اسـ جتذب االنتباه، أو تؤثر على احلالة املزاجية، أو تسـ
(  Krishna,2010:138-139)لنفس التســـــــــــــويقي هاما يف جمموعة واســـــــــــــعة من جتربة الزابئن، ويؤثر على علم ا

فضــال عن ذلك فأنه يؤثر على احلالة املزاجية والنفســية، و ينبه إىل اخلطر، ويعزز الراحة النفســية، وقد مت تطبيق  
ـصــــــــوت يف التســـــــــويق الشـــــــــامل لفرتة طويلة، واســـــــــتخدم خللق الوعي حول منظمة ومنتجاهتا منذ أوائل القرن  ال

أن تنقل املشاعر والنوااي والعواطف إىل   هااملوسيقى لغة كاملة، ميكنو تعد    (Hultén et al,2009:67)  العشرين
ــم واهلوية من املرسل، وميكن للعالمات التجارية ان تضع قيمتها  و   ،الناس الذين يستمعون إليها ـــــــــ ــل القيـــــــ ـــــــــ حتمـــــــ

ــيقى املختـارة، والتـأثري على ادراك وقيم الزبون   فغـالبـا مـا   (Lorre,2017:19)وهويتهـا الثقـافيـة من خالل املوســــــــــــ
ـصــال وحماولة إقناع الزابئن،   ـصــوت لالت تعزيز طبيعة جتربة املكان، من املوســـيقى النابضـــة  و يســـتخدم املســـوقون ال

صــــــــــــــوت اهلــادئ من امليــاه املتــدفقــة يف املنتجعــات الفــاخرة،   ــتهــدفــة للمراهقني إىل ال ابحلركــة يف املتــاجر املســــــــــــ
(Krishna,2010:138-139)  ـصـــــوت أ  لذلك قســــــمت ــتهالك اىل وجه ال ــويق وجتربة االســــ يف التأثري على التســــ

ـــية:)الرمزـية واللغـة ــليمـة( ابلـتأثري على    ثالـثة أوجـه رئيســــــــــــ ــيقى( يف التســــــــــــــويق    ادراكالســــــــــــ الزابئن، )دور املوســــــــــــ
تتفاعل األصــوات مع اجلزء العاطفي يف الدماغ  ذإ، (تفاعل احملفزات الســمعية مع احلواس)واالســتهالك، والثالث

فعلى ســـــــــــبيل املثال، يرغب الزابئن للبقاء فرتة أطول، وطلب املزيد من  ،  (Mendlikova,2011:35) يالبشـــــــــــر 
الطعام يف املطاعم اليت تعرس موسـيقى ذات وترية بطيئة، وبعكسـه سـوف يغادرون املكان بسـرعة أكرب فيما اذا  

 (.Lorre,2017:19.)كان اإليقاع سريعا
 الشَّمُّ(:التسويق الشَّمُّي )حاسة 

َقَها، أَدارََكَها  تَـناشــَ مه الرَاِئَحة : ِاســا يعد إدراك الروائح ومشها بواســطة االنفّ  إحدى احلواّس اخلمس الظهاهرة، شــَ
مِّ ِدَناِفِه، َأيا   ِة الشـــــــــــه ميكنك إغالق عينيك، وتغطية   ، إذ(https://www.almaany.com/ar/dict/ar) ِحَاســـــــــــه

ــه. ب ــم  ـعدِّ  أذنـيك، واالمتـناع عن اللمس، ورفض الـتذوق، ولكن الرائحـة هي جزء من اهلواء اـلذي نتنفســــــــــــ الشــــــــــــ
ويعرف التســـــــويق الشـــــــمي دنه    ،احلاســـــــة الوحيدة اليت ال ميكن ايقافها فنحن نشـــــــم الروائح يف كل نفس  خذه

وضــع بعض املنتجات أو العالمات  توايت الرضــا من أجل تعزيزاســتخدام الروائح لضــبط املزاجية، وحتســني مســ 
(  Bishop,2017:13)التجارية، على أســــاس أن بعض الروائح ســــتحفز الزابئن بشــــكل إجيايب على إنفاق املزيد 

اسـتخدمت عبارة تسـويق الرائحة )الشـمي( لوصـف الروائح وحتديد االسـتجابة هلا أو ترويج منتجات أو وضـع  و
 ,Krishna)أذ يشري هذا التعريف إىل عدد ال حيصى من الطرق اليت يستخدمها املسوقون للروائح  عالمة جتارية  

ـصــــر التســـــوق أو بيئة البيع ابلتجزئة أو   و(.2010:75-76 يؤثروجود العطروالرائحة على اســـــتجابة الزبون جتاه عن
ــلوك الزبون العلين ويشــــــــــــــري إىل أن أحـد األدوار    (Hvastja & Zanuttinit,1991:883)حىت الـتأثري على ســــــــــــ

الرئيسـية إلشـارات الشـم هو زايدة الوعي: فهو ينبه الكائن احلي إىل وجود عوامل يف اهلواء، للتحقق من جودهتا 
املواد.  بعض  تنـــــاول  أو  جتنـــــب  لغرس  وذلـــــك  ــابقـــــة،  الســـــــــــــــــ التجـــــارب  أســـــــــــــــــــاس  على  ــلوك  الســــــــــــ وتوجيـــــه 

عمل العطور والروائح يف التأثري معتقدات مشـــــــــــرتكة حول كيفية ( هنالك Bone&Ellen,1999:244)وأشـــــــــــار
على الزابئن، وأكد على وجود ثالثة أبعاد للرائحة تشــــــعرك دمهيتها: وجودها )أو عدم وجودها( اوال ، ســــــحرها  
ومالءمتها اثنيا و تطابقها مع الكائن املدروس اثلثا، فالروائح تؤثر على الزابئن من خالل تغيري الســــــــلوكيات او 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar
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ــلوك، وتغيري حا لة املزاج والتأثري على املوقف. فضــــــــــال عن ذلك، تؤثر على مكوانت منوذج املواقف جتنب الســــــــ
%( من عواطفنا تتولد 75الثالثية: االســتجاابت العاطفية واملعرفية وكذلك الســلوك  و املكان أو الكائن.إذ ان)

 .(http://info.4imprint.com.)من ما نشمه
 التسويق التذوقي )حاسة التذوق(:

تعد حاســـــــــــة التذوق واحدة من أكثر العوطف متيزا، نظرا لقدرهتا على تســـــــــــهيل التبادالت االجتماعية بني  
ـصـــي    الناس، والتواصــــل الداخلي بني احلواس األخرى ودرجة عالية من التفاعل بني الزابئن على املســــتوى الشــــخ

ــتهالك واملنظمــات، و أن جتربــة التــذوق تقنع   الزابئن ابلبقــاء لفرتة أطول يف املتجر، ســا يؤدي إىل ارتفــاع اســــــــــــ
ــاعـد التســــــــــــــويقو  (Depestele&Videmann, 2015:25) املنتجـات، الـتذوقي على زايدة اجلودة امـلدركـة  يســــــــــــ
( ويفهم التذوق على أنه 2017:167املنتجات )بوعرتوس،  مذاق خالل من املنافســـــــــــــة يف التميز وللمنتج، 
ــتخـدم العالمـة متعـددة مزيج من   مجيع احلواس، أذ ميكـنه أن يؤثر على أدراك الـتذوق، ـفالعـدـيد من املطـاعم تســــــــــــ

صــــــــــــــميم معظم األطباق الشــــــــــــــهية ليس من أجل التذوق فقط بل لرائحة  احلواس لزايدة حتديد التذوق، أذ يتم ت
ـصـــــــرية  إىل املاضــــــــي،  ,(، كما يتزايد ظهور ظاهرة احلنني2017:33Elangovan &Padma)  جيدة وجاذبية ب

من خالل الروائح ذات العالـمات التجـارـية، أذ اهنـا تثري ذكرايت ذات ردود فـعل عـاطفـية، ـفاملنظمـات تســــــــــــــمح  
 .(Manenti, 2013:27ء )لزابئنها بزايدة التجربة لتجعلهم سعدا

 التذوق واحلواس االخرى
ن يتم اجلمع بني إشـارات الطعم  التذوق والشـم: من أجل اجلمع بني الرائحة والتذوق لتكون فعالة، ينبغي أ •

والشــــم، فمن املعروف أن الطعم يقع يف القشــــرة األســــاســــية يف اجلبهة األمامية للدماغ وحيتوي على اخلالاي  
 .(Verhagen et al.,2004:1685العصبية اليت تستجيب للطعم والشم )

ألحاســـــــــيس التذوقية األســـــــــاســـــــــية  العالقة اليت تربط بني التذوق واأللوان، تعتمد على ا نه إالتذوق واللون:   •
ــية، أذ ترتبط أحاســـيس مثل )احللو واحلامض واملر واملال( من قبل الزابئن على التوايل مع  ــاسـ وااللوان االسـ

 .(Valenti & Riviere, 2008:14األلوان االساسية )األمحر واألخضر واالزرق واالصفر(. )
ـصـــــوت:  • ـصـــــوت ينبه حاســــــة التذوق وحيفزها نه إالتذوق وال وعدم وجوده يقلل من هذا احلافز، فأن عدم   ال

  اع الصوت عند فتح قنينة املشروب الغازي يوحي لنا ابنه غري منعش وأشبه ما يكون مبياه معدنية.
 :التسويق اللمسي )حاسة اللمس(

ـصــــال األســـــاســـــية مع العامل  ُس أول حواســـــنا ظهورا ومنوا، وأنه يوفر لنا أهم وســـــائل االت اخلارجي، ويعد اللهما
ــا. ــنـــــ ــديــ لـــــ اإلحســـــــــــــــــــــاس  ــزة  ــهــ أجــ ــن  مــ ــاز  ــهـــــ جــ ــرب  وأكــ ــدم  أقـــــ ــه  ــيـــــ فــ ــودة  ــوجــ املــ ــبــــالت  ــقــ ــتــ واملســــــــــــــــ ــد  ــلـــــ   اجلــ

(Gallace&Spence,2010:246)   و ميكنه أن خيلق اســــــتجابة عاطفية، واليت ميكن أن تؤثر على عملية صــــــنع
ــراء للزبون،    لزبون، إذويعـــد طريقـــة املســــــــــــــوقني لغرس االقرتاب من ا  (Peck&Wiggins,2006:56)قرارالشــــــــــــ

ــتخــــدم خللق االهتمــــام وإغراء الزبون للتفــــاعــــل مع املنتجــــات )  ( ويقولAbazi & Sohani,2016:49يســــــــــــ
(Childers, 2003  ــنا القليلة لتجربة ــوق هو واحد من فرصـــــــــ (: ) ن نعيش يف جمتمع اللمس فيه حمرم، والتســـــــــ

د اللمس اجيابيا عندما يكون (، ويعAitamer & Zhou,2011:22)  اللمس حرية يف العامل املادي مباشـــــــــــــرة(.
ن دورا رئيســيا كمدخالت يف نظام  اهنالك نشــاط ملســي، و ســلبيا أذا كان دون أي جهد أو نية، أذ تلعب اليد

http://info.4imprint.com/
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ــة الوحيدة اليت ميكن  فضـــــــــــال عن ذلك يعد  (Peck&Childers,2003a:35)اإلدراك احلســـــــــــي  اللمس احلاســـــــــ

ـصــال املباشـــرمع اجللد، على عكس ــاطة بني اجلهاز احلســـي   حتقيقها عن طريق االت احلواس األخرى أذ توجد وسـ
 .(Krishna,2010:415واحملفزات )

 (Krishna, 2010:20-22)ل عدة مستوايت للمس الفعا مستوايت حاسة اللمس:هنالك
شــــــــــــراء نوع معني من  مثال ذلك ميكن للزبون ملس املنتج فقط إلجراء عملية الشــــــــــــراء.  املســــــــــــتوى االول: •

عه يف ســـلة الشـــراء، يف هذا املســـتوى الميكن لنظام اإلدراك احلســـي اللمســـي أن احلبوب وملســـه فقط لوضـــ 
 يستخلص معلومات املنتج ليقرر الشراء.

ـصـــــــــول على معلومات املنتج غري   • ــية، ميكن للزبون ملس املنتج  دف الاملســــــــــتوى الثاين: اللمس للح لمســــــــ
ـصــــــري ملعرفة املعلومات غ ـصــــــول على املعلومات، عن طريق الفحص الب رياللمســـــــية على ســـــــبيل املثال،  احل

ــراء بعد يقرر مل  الزبون   ـصــري، يقرر الشـ فيلمس املنتج من أجل قراءة املعلومات الغذائية، و بعد الفحص الب
  الزبون الشراء من عدمه بناء على هذا التقييم.

ــية للمنتج، أحياان يلمس الزبون منتج املســـــــــــتوى الثالث: • ـصــــــــــول على معلومات ملســـــــــ إلجراء  ا  اللمس للح
للسـمع   ا  ، وتعد مصـدر همافحص حاسـة الشـم ففي حمالت البقالة، ميكن شـم البطيخ والتفاح، لتقييم نضـج

لضــــــــــرب على البطيخ ملعرفة نضــــــــــجه، فهدف اللمس ابالفحص الســــــــــمعي  ال  من املدخالت احلســــــــــية مث
 هواستخراج خصائص املواد احملددة.

يتم توجيه هذا النوع من اللمس  و التجارب احلســية   املســتوى الرابع: اللمس لغرس املتعة او متعة اللمس •
 املمتعة.

 التوجه الريادي للمنظمات

 وامهيته: اوال: مفهوم التوجه الرفدي للمنظمات
 مفهوم التوجه الرفدي للمنظمات. -1
اول من تناوله وقدمه عند اســـــتعماله االســـــتباقية واالبداع واملخاطرة يف قياس الرايدة    (Miller’s 1983)عد ي

(Lim&Envick,2011:466)  ختــــــــتــــــــلــــــــف إذ   .( الــــــــرايدي  Etrepreneurshipالــــــــرايدة  الــــــــتــــــــوجــــــــه  عــــــــن   )
(Entrepreneurial Orientationفالرايدة متثل احملتوى )اليت   ، فهي جتيب عن الســؤال املتعلق مباهية االنشــطة

ــمنهـا العمـل الرايدي )   ن( والـذي يتعلق إبدخـال األعمـال اجلـديـدة، وهو املعين ابالجـابـة ع Jun,2006:6يتضــــــــــــ
ــئـلة املتمثـلة اباليت )مـا هي األعمـال اليت ـندخلهـال( و )كيف جنعـل العمـل اجلـدـيد انجحـال(. أمـا التوجـه  االســــــــــــ

 Richardســاليب اختاذ القرار للمدراء )الرايدي فهو بناء العملية ويتناول األســاليب، املمارســات، واســتخدام أ
et al., 2004:257) أمامن الناحية املفاهيمية فهو يرتبط ابلعمليات واملمارســـــــات وأنشـــــــطة صـــــــنع القرار اليت .

 ,.Chang et alميكن أن تقود املنظمـــات القـــائمـــة إىل تطوير وتقـــدمي منتجـــات وعمليـــات مبتكرة جـــديـــدة )
برتية ورســــــالة املنظمة،االســــــرتاتيجيات، األهداف، اهلياكل التنظيمية،  رتباطه إفضــــــال عن ذلك   (.999 :2007

ــاملـــة ) ابنـــه  (  Kropp et al., 2006:505( وعرفـــه )Venter,2014:37العمليـــات، والثقـــافـــة التنظيميـــة الشــــــــــــــ
 &Fulford. اما )الّرايدية الفرص لدعم ن الّرايديو  اليت ميارســـــــها القرار اختاذ وانشـــــــطة واملمارســـــــات، العمليات،
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Rizzo,2009:27  ـصــبح  الذي  االســـرتاتيجي التوجه  أشـــكال  من  شـــكل( فينظر له على انه   األعمال  رايدة فيه ت
ــاـئد  املنطق ـــفه )الســــــــــــ  حلـاالت  املبني  التقين ابالـبداع  االلتزام( ابـنه Zainol&Ayadurai,2011:60، بينمـا وصــــــــــــ

ــتجـاـبة ــتـباقـية  أطـار  يف  للمخـاطر  الطوعـية  االســــــــــــ ــتغالل  االســــــــــــ  ,Covin & Walesامـا ).املـتاحـة  الفرص  الســــــــــــ
التوجه   فريى أنه أما الباحث ،  األعمال  رايدة  ألنشـطة  التنظيمي  السـعي وراء دافعة  قوة( فوصـفه ابنه  2012:766

الرايدي للمنظمات تلك االســــــرتاتيجية اليت تعتمد على انشــــــطة االبداع واالســــــتباقية لتكون قادرة على التنافس 
عن طريق اختاذ ســـــــياســـــــة هجومية تنافســـــــية وحتمل املخاطر واجملازفة لتحقيق الرايدة و التفوق التنافســـــــي واملركز 

 السوقي املتميز.
 امهية التوجه الرفدي للمنظمات:

 .(2015:234مجيل، و خليف: )األيت النحو على االعمال ميدان  يف الرايدي التوجه أتطريأمهية كنمي
 يعد أحد العوامل االكثر أمهية يف جمال النمو التنظيمي وحتقيق االرابح من خالل حتقيق االداء العايل. -أ

ــيده لقدرة   - ب ــرات الدالة على الرايدة من خالل جتســـ ــبقية وحتمل  ميثل أحد املؤشـــ املنظمات على امتالك االســـ
 خماطر التنظيم والبيئة، وأمتالكها ملعرفة واضحة داخل اروقتها وخارجها.

 يشكل ضرورة أدارية تتحدى النظم البريقراطية يف املنظمة، وتدعم امليزة التنافسية. - ت
 .يسهم يف وضع أسس الثقافة املنظمية اليت تعد حاجة قائمة يف حياة املنظمات - ث

 أبعاد التوجه الرفدي للمنظمات: ا:اثني
ــم الباحثون يف تناوهلم البعاد التوجه الرايدي  ــيني فمنهم من يرى أهنا ظاهرة ذات عأنقســـــ ــاســـــ لى فريقني أســـــ

ــاد تتمثــــل يف   أبعــ ــة  ــة )ثالثــ ــداعيــ ــاطرة )Innovativenessاإلبــ ــل املخــ ــة  Risk-taking(، حتمــ ــاقيــ ــتبــ (، اإلســــــــــــ
(Proactivenessبينما )  هرة مخاســــية األبعاد إبضــــافة بُعدين آخرين ومها اهلجومية التنافســــية  يرى آخرون أنه ظا
(Competitive aggressiveness( ــتقالليـــة  Lumpkin and)وهـــذا مـــا أكـــده  (،  Autonomy(، واألســــــــــــ

Dess,1996  )  عليه معظم الباحثني ومنهموالذي أتفق  بنموذجهم  (Chere, 2014) ; (Vogelsang,2015)  ; 
(Abuya,2016); ;(Yang& Ju,2017)  (Duru et al.,2018); (Martens) (et al.,2018  )ما ذهب  اوهذ

ـــباب  بحـثهالـيه الـباحـث ب نســــــــــــــجـامهـا مع متطلـبات  ا،  اتفـاق معظم الـباحثني عليهـا)األتـية: احلـايل، وذـلك لالســــــــــــ
 ( وفيما يلي توضيح لكل بعد من االبعاد:.البحثجلميع أبعاد ،مشولية النموذج واستيعابه البحث
 - : االبداعية -1

ــتعداد املنظمة لدعم وتشـــــــــــــجيع األفكار اجلديدة والتجربة والعمليات Innovationيعكس االبداع ) ( اســـــــــــ
 ,McFadzean,et al )اإلبــــداعيــــة وتعزيزهــــا، واليت قــــد تؤدي إىل منتجــــات أو عمليــــات تكنلوجيــــة جــــديــــدة

اد فرص وحلول جديدة، تنطوي  جهود املنظمة إلجي  ( فتشــري إىلInnovativenessاالبداعية)أما  (  .2005:353
ــنة، دعتبارها املكوانت  على اإلبتكار والتجريب الذي ينتج عنه منتجات جديدة أو عمليات تكنولوجية حمســـــــــــ

 ة ضـــــــرورية    فضـــــــال عن ذلك تعد  (Dess&Lumpkin,2005:150الرئيســـــــية الســـــــرتاتيجية رايدة األعمال. )
لألفكار اجلديدة اليت تؤدي إىل إدخال وحتسـني املنتجات  للحفاظ على اسـتمرارية املنظمة، ألهنا مـصدر رئيسـي 

(. وعرفهـا  Lumpkin,et,al,2010:247)واملمـارســـــــــــــــات اإلداريـة اليت تعمـل على تعزيزهـا ودعمهـا و أزدهـارهـا  
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ــيــد والزايدي، ( دهنــا توجــه املنظمــة لتبين االفكــار اجلــديــدة ومتــابعــة تنفيــذهــا لغرس تقــدمي 2013:208)رشــــــــــــ

ــال عن  منتجات وعمليات وأن ــع احلايل، فضـــــــــ ــني الوضـــــــــ جياد احللول  إظمة أو تكنلوجيا جديدة او لغرس حتســـــــــ
  ( على أهنا فعل إلدخال شــيء جديد إىل املنظمة،Piechowski,2010:11للمشــاكل احلالية. يف حني ّعدها )

( جانب مهم يف التوجه الرايدي لتشـــــــــجيع ســـــــــلوكيات التعلم Jianga.et,al,2018:48من انحية أخرى عّدها )
ــتباقي. أما )جالب، ــبكي االســ ــافية،الذي يؤدي إىل مزيد من أنشــــطة البحث الشــ ــتكشــ ( فقد 2013:24االســ

ــع التنفيــذ خلــدمــة االهــداف احملــددة، ــعــه موضــــــــــــ ــفهــا دهنــا توليــد لالبــداع ووضــــــــــــ  Wheelen etويراهــا )  وصــــــــــــ
al.,2018:42صــــــــــــــطلح متــداول يف  واخلــدمــات  املنتجــات  وصــــــــــــــف  إىل  دنــه يهــدف  التجــاريــة،  األعمــال  ( كم
ــاليب ــمح  اليت اجلديدة  التنظيمية واملناهج  واألســـ ــركة تســـ ــتثنائية عوائد  بتحقيق للشـــ ــوء ما تقدم ميكن   .اســـ يف ضـــ

تعريف االبداعية على أهنا االنشــــــــــــــطة اليت تقوم  ا املنظمة لتطوير العاملني لديها على ثقافة االبتكار، واخلروج 
د ومتطور اليهم، وتعد املنظمة رايدية كلما زادت االنشــــــطة  دخال كل ماهو جديإعن املألوف وتبادل االفكار و 

 االبداعية فيها.
 حتمل املخاطر:

ــقـة لالعمـال، وجزءاَ ال يتجزأ من عملـيات أي منظمـة، ويكـاد حيتوي علـيه أي قرار   يعـد اخلطر  ـة مالصــــــــــــ
ة جتنــب وقوع  مكــانيــ إيتخــذ، وأهم جزء من عمــل االفراد واملنظمــات،وينظر اليــه دنــه حــالــة عــدم التــأكــد من  

ـصــية )رشـــيد والزايدي، : 2013اخلســـارة، ويشـــمل ذلك القرارات اليت يتخذها االفراد يف حياهتم العملية والشـــخ
( أهنـا مـدى وجود عـدم اليقني لتحقيق نـتائج حمتمـلة و Dewett,2004:258( وعرفـت املخـاطر من قـبل )208

رف على أهنـا اـلدرجـة اليت يرغـب  ـا املـدراء لتقـدمي ختـاذ القرارات. أمـا حتمـل املخـاطر فتعإأو حمبطـة لآلمـال يف    /
جـــــــديـــــــدة  أســــــــــــــواق  يف  جـــــــديـــــــدة  منتجـــــــات  إطالق  مثـــــــل  ابملخـــــــاطر،  واحملفوفـــــــة  الكبرية  املوارد  التزامـــــــات 

(Frishammar&Andersson,2009:62يف ذات الســـــياق عّدها ،) (Lumpkin & Dess,1996:144  ) نوع
صـــــــــــف رايدة األعمال. وما رايدة األعمال اال تلك الرغبة يف من اجلودة اليت تســـــــــــتخدم يف كثري من األحيان لو 

 Markovic etاملخاطرة وتطوير وتنظيم وإدارة املشـــــــروع التجاري يف ســـــــوق عاملي تنافســـــــي متطور ابســـــــتمرار)
al,2014:421،جديدة مشــاريع يف للدخول العليا االدارة رغبة ( دهنا2017:286( ووصــفها )العزاوي وخضــري 

 جـيدة وعواـئد نـتائج  لتحقيق وذـلك هلـا املوارد من  مع الكمـية الالزـمة ,الـتاكـد العـالـية عـدم وحـاـلة املخـاطرذات  
( ابلرغبــة يف حتمــل ديون ثقيلــة أو تقــدمي التزامــات موارد كبرية من  Lee& Lim,2009:6)وحــددهــا  ،  للمنظمــة

.أسـتنادا  (Macko & Tyszka, 2009: 471، وأشـار )خالل اغتنام الفرص يف السـوق لصـال العائدات املرتفعة
ملا تقدم ميكن تعريف حتمل املخاطر دهنا مقدرة املنظمة الرايدية على مواجهة املخاطراحملسوبة، اليت ترافق عملية  

 االبتكار واالبداع ودخول االسواق اجلديدة، من أجل حتقيق عوائد مالية عالية.
 :االستباقية

ــتباقية او روح  ـصـــــــطلح االســــــ ( إىل جهود املنظمة يف االســــــــتجابة للفرص proactivenessاملبادرة )يشــــــــري م
 Lumpkin) واالســـتيالء عليها، فضـــال عن تتبع ومراقبة التغريات يف بيئة األعمال، وأذواق الزابئن والتكنلوجيا.

et al,2010:248)،    ال املعرفة  احملرك األول لضمان احلصول على موارد فريدة أو اندرة، التقدم يف جموتتميز دهنا
ـصــة الســـوقية، و حواجز مرتفعة أمام دخول املنافســـني، ) (  David,2007:200ابلعوامل والقضـــااي الرئيســـية، احل
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ــلة ابخلط  Venkatraman1989a) لذا عرفها ( دهنا البحث عن فرص جديدة قد تكون أو ال تكون ذات صـــــــــ
فســـة، والقضـــاء اســـرتاتيجيا  على العمليات احلايل للعمليات، وإدخال منتجات وعالمات جتارية جديدة قبل املنا

ـصــة )  Kroppووصـــفها )  (Lumpkin&Dess,2001:429اليت تكون يف مراحل دورة احلياة الناضـــجة أو املتناق
et al.,2008:104  ــتقبلي وتشــــكيل البيئة. وتشــــمل ــب ا للطلب املســ ( ابلعقلية اليت تركز على تقدمي منتجات حتســ

التعرف على الفرص اجلديدة، الرصــــــــد املســــــــتمرألجتاهات الســــــــوق، ومراقبته بعض األنشــــــــطة املرتبطة ابالبداع، 
( أهنا ميل املنظمة الســــــتباق املتطلبات  2013:228يف حني يرى )احلدراوي والكاليب،.  وتشــــــكيل فريق جديد

ــتخدمها يف تطوير   ــابقة واملعلومات املتوفرة لديها لكي تســــــ ــتفادة من التجارب الســــــ ــعيها لالســــــ ــتقبلية وســــــ املســــــ
نيــاهتــا النتــاج وأبتكــار منتجــات جــديــدة وعمليــات انتــاجيــة فعــالــة عن طريق التقنيــات احلــديثــة، ويف ذات إمكــا

 الفرص ســـــــــتغاللا يف للمنظمة اتيجياالســـــــــرت  ملوقفاب  (286:  2017الســـــــــياق وصـــــــــفها )العزاوي وحمســـــــــن،
سا تقدم ميكن   .قياســـتبا معها بشـــكل والتكيف التغريات توقع ىلع فضـــال عن قدرهتا نافســـنيامل قبل واســـتثمارها

ســـــــتثمارها للتحقيق التميز اســـــــتغالهلا و اتعريف االســـــــتباقية دهنا روح املبادرة، وأقتناص الفرص قبل املنافســـــــني، و 
 للمنظمة الرايدية.

 اهلجومية التنافسية: 
تشـــري اهلجومية التنافســـية إىل ميل املنظمة إىل حتدي منافســـيها بشـــكل مباشـــر ومكثف لتحقيق الدخول أو  

(، ويف ذات السـياق  Lumpkin&Dess,1996:148) حتسـني املوقع، والتفوق على منافسـي الصـناعة يف السـوق
( تلك اجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتحسـني موقعها التنافسـي والتفّوق على منافسـيها،  Abuya,2016:17)عدها 

عن ذلك فاهنا تطلق على جهود  وتتميز ابلقدرة على االســـتجابة من حيث املواجهة أو العمل التفاعلي. فضـــال
ســـــــتثمارات كبرية يف ادارة املنظمة يف التفوق على املنافســـــــني دســـــــتخدام أســـــــرتاتيجيات غري أعتيادية، تشـــــــمل  إ

ـصـــناعة اليت هتدد بقائها او موقعها الســــوقي، فاملنظمات ذات التوجه اهلجومي   التســــويق للتعامل مع اجتاهات ال
تقليل االســعار والتضــحية ابالرابح للحصــول على حصــة ســوقية أكرب.)ال تســتعد ملواجهة املنافســني من خالل 

ا االســــــــــتعداد غري   (.57:  2015فيحان وراضــــــــــي،   تقليدي بدال  من  الكما تعكس اهلجومية التنافســــــــــية أيضــــــــــ 
ـصـــــــــناعة   االعتماد على التقنيات التقليدية للمنافســــــــــة، واليت تشــــــــــمل، تبين محالت غري تقليدية لتحدي قادة ال

ــاـفة العـالـية )وحتلـيل ن ــتهـداف املـنافســــــــــــــني والرتكيز على املنتجـات ذات القيمـة املضــــــــــــ  & Lumpkinقـاط اســــــــــــ
Dess,2001:434 فضال عن ذلك فهي تعكس قدرة املنظمة على حتدي منافسيها، خاصة املنظمات اجلديدة )

ــاعـــدهـــا يف التفوق على  الراغبـــة يف دخول الســــــــــــــوق، إذ يؤدي ذلـــك التحـــدي اىل حتســــــــــــــني مكـــانتهـــا ويســــــــــــــ
ــني.)ا ــة  دف التغلب على املنافســـني من خالل Vogelsang,2015:6ملنافسـ ( و ترتبط ابمليل للتحدي واملنافسـ

اعتماد موقف هجومي من أجل حتســـني موقع املنظمة. سا يســـهم ذلك يف تقييم مســـتمر حلالة املنافســـني ونقاط 
ــعفهم وقوهتم. ــلوب املنظمة  سا تقدم ميكن تعريف اهلجومية التناف(  Martens,2018:257)ضــــــــــ ــية دهنا أســــــــــ ســــــــــ

 لتحدي منافسيها والتغلب عليهم وحتسني موقعها التنافسي عن طريق االستثمار يف املشاريع الكبرية والناجحة.
 االستقاللية:

ازدهرت رايدة األعمال ألن األشـخاص ذوي التفكري املسـتقل اختاروا ترك الوظائف اآلمنة من أجل الرتويج 
( لذا تشــــــــــــــري االســــــــــــــتقاللية Lumpkin&Dess,1996:140) .يف أســــــــــــــواق جديدة  ألفكار جديدة أو املغامرة
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 28:  العدد

 
(Autonomy  ،ــتقـل الـذي يقوم بـه قـادة الرايدة أو الِفَرق املوجهـة  و حتقيق مغـامرة جـديـدة ( إىل العمـل املســــــــــــ

ــتـقل من انحـية طرح فكرة أو رتـية  Bahula,2012:21)  ورتيتهـا وهي تؤيت ـشارهـا (. كمـا عرـفت دهنـا عمـل مســــــــــــ
ــتـقل والقرارات املتخـذة )وحت ويف (  Abuya,2016:15ملهـا حىت اكتمـاهلـا، مـبا يف ذـلك مفهوم العمـل احلر واملســــــــــــ

ــيـــاق عرفهـــا ) ــتقـــل لفرد أو فريق يف طرح فكرة أو رتيـــة    (Lee&Lim,2009:6ذات الســــــــــــ دهنـــا العمـــل املســــــــــــ
ختاذ ا)األفراد والفريق( بشـــــــكل مســـــــتقل، و وأجنازها.كما أهنا تشـــــــري اىل الدرجة اليت تعمل  ا العوامل التنظيمية  

(، أذ ينبغي ان يكون لـــدى االفراد والفرق يف املنظمـــة ذات  Ujwary-Gil,2013:7القرارات ملتـــابعـــة الفرص )
التوجــــه الرايدي، القــــدرة على اختــــاذ القرارات واختــــاذ اإلجراءات دون أن تعيقهــــا القيود التنظيميــــة أو املعــــايري 

ــاريع  االســــــــــرتاتيجية، اليت تعو  ــتقاللية تشــــــــــجع االبتكار، و إطالق املشــــــــ ق التقدم يف كثري من األحيان، فاالســــــــ
ــيـــة وفعـــاليـــة املنظمـــات) ســـا تقـــدم ميكن تعريف   (.Lumpkin et al.,2010:251الرايديـــة، وتزيـــد من تنـــافســــــــــــ

ــتقالليـــة دهنـــا مقـــدار احلريـــة اليت متنحهـــا املنظمـــة الفرادهـــا لغرس االبتكـــار والتطوير واالبـــداع، ومنحهم   االســــــــــــ
 ختاذ القرارات املهمة يف موقع العمل، دون الرجوع اىل االدارة العليا.ومتكينهم وظيفيا إل الصالحية الالزمة

 المبحث الثالث: االطار العملي للبحث

 النتائج االحصائية لمتغيرات البحث: أوال: عرض وتحليل وتفسير 

( قيم  3 نتائج فقرات ابعاده،إذ يظهر اجلدول )تتناول هذه الفقرة املتغري املســــتقل من خالل حتليل وتفســــري •
 األوساط احلسابية املوزونة، واال رافات املعيارية وشدة اإلجابة احملسوبة لفقرات ابعاده وعلى النحو األيت:

 ( اإلحصاءات الوصفية للتسويق احلسي وأبعاده3اجلدول )

 الفقرة ت
الــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــط  
احلســـــــــــــــــــــــــــــــــايب  

 املوزون

 شدة اإلجابة 
% 

اال ـــــــــــــراف  
 املعياري

االمهيـــــــة 
 النسبية

 االول 0.67 83.89 4.19 التسويق البصري 1
 الرابع 0.98 74.02 3.70 التسويق السمعي 2

 اخلامس 1.03 73.23 3.66 التسويق الشمي 3
 الثالث 0.92 74.51 3.73 ذوقيتالتسويق ال 4
 الثاين 0.81 80.08 4 التسويق اللمسي 5

n=261  
 .SPSS Var.25االحصائي الربانمج  نتائج االستبانة دستخدام على ابالعتماد الباحثني اعدادمن :املصدر

 -( يتضح االيت:3مبالحظة النتائج االحصائية الواردة يف اجلدول )
 التسويق البصري: -1

ـصـري وســطا حســابيا موزوان بلغ ) ( وهذا يعين انه يقع ضــمن  4.19على املســتوى الكلي حقق التســويق الب
ــدة اإلجـاـبة )فـئة )م (، اـما قيمـة مـعاـمل اال راف املعـياري فكـاـنت  %83.89رتفع(، فيمـا بلـغت قيمـة مـعاـمل شــــــــــــ
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ـصــي يدركون وبشـــكل كبري 0.67) ـصــ (. سا تقدم يســـتدل الباحث على ان العاملني يف مســـتشـــفى الكفيل التخ
 أمهية البناء املعماري احلديث للمستشفى.

 التسويق السمعي: -2
( مبع  انه يقع ضــمن  3.70عد التســويق الســمعي وســطا حســابيا موزوان بلغ )على املســتوى الكلي حقق ب

ــدة اإلجـاـبة ) (، اـما قيمـة مـعاـمل اال راف املعـياري فكـاـنت  %74.02فـئة )مرتفع(، فيمـا بلـغت قيمـة مـعاـمل شــــــــــــ
ـصـــي يســــتخدمون وســــائل  0.98) ـصـــ (. سا تقدم يســــتدل الباحث على ان العاملني يف مســــتشــــفى الكفيل التخ

 ديثة للتعامل مع الزابئن )املرضى(.اتصاالت ح 
 التسويق الشمي: -3

( مبع  انه يقع ضمن فئة 3.66على املسـتوى الكلي حقق بعد التسـويق الشـمي وسـطا حسابيا موزوان بلغ )
(، امــا قيمــة معــامــل اال راف املعيــاري بلغــت %73.23)مرتفع(، فيمــا بلغــت قيمــة معــامــل شــــــــــــــــدة اإلجــابــة )

ـصـي يدركون ان املســتشــفى  (. سا تقدم  1.03) يســتدل الباحث على ان العاملني يف مســتشــفى الكفيل التخـصـ
 هتتم وبقوة مبوضوع نظافة وتعقيم كل ما خيص املرضى سواء من ماكل او ملبس او مشرب او منام.

 ذوقي:تالتسويق ال -4
ــابيا موزوان بلغ ) ــطا حسـ ــويق التذوقي وسـ ــتوى الكلي حقق بعد التسـ ــمن  ( مبع  ان3.73على املسـ ه يقع ضـ

ــدة اإلجـاـبة ) (، اـما قيمـة مـعاـمل اال راف املعـياري فكـاـنت  %74.51فـئة )مرتفع(، فيمـا بلـغت قيمـة مـعاـمل شــــــــــــ
ـصـي يدركون ان املســتشــفى  0.92) (. سا تقدم يســتدل الباحث على ان العاملني يف مســتشــفى الكفيل التخـصـ

 للمريض، وبنكهات خمتلفة.تقدم وجبات غذائية للمرضى ذات جودة عالية وتراعي احلالة الصحية 
 التسويق اللمسي: -5

( مبع  انه يقع ضـــمن فئة  4على املســـتوى الكلي حقق بعد التســـويق اللمســـي وســـطا حســـابيا موزوان بلغ )
%(، امـا قيمـة معـامـل اال راف املعيـاري فكـانـت  80.08)مرتفع(، فيمـا بلغـت قيمـة معـامـل شـــــــــــــــدة اإلجـابـة )

ـصــــي يدركون ان املرضـــــى (. سا تقدم يســـــتدل الباحث على ا0.81) ــ ـصــ ن العاملني يف مســـــتشـــــفى الكفيل التخ
 يرغبون يف احلصول على اغطية وشراشف انعمة امللمس.

( قيم  10تتناول هذه الفقرة املتغرياملعتمد من خالل حتليل وتفســــري نتائج فقرات ابعاده، إذ يظهر اجلدول ) •
جابة احملســــــــوبة لفقرات ابعاده وعلى النحو االوســــــــاط احلســــــــابية املوزونة، واال رافات املعيارية، وشــــــــدة اال

 -االيت:
 وأبعاده وجه الرايديللت الوصفية اإلحصاءات( 4) اجلدول

الوسط الحسابي   الفقرة
 الموزون

النحراف   شدة الجابة %
 المعياري

 الهمية النسبية 

 الول  0.91 82.86 4.14 البداعية  

 الثاني 0.92 80.13 4.01 تحمل المخاطر
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 الثالث 1.03 71.55 3.58 الستباقية

 الرابع 0.92 70.83 3.54 الهجومية التنافسية

 الخامس 1.19 63.73 3.19 استقاللية

  1.06 73.82 3.69 التوجه الريادي

n=261  
 SPSS Var.25 االحصائي الربانمج  نتائج  على ابالعتماد الباحثني من اعداد:املصدر

 -( يتبني االيت:4الواردة يف اجلدول )مبالحظة النتائج 
 :االبداعية -1

( مبع  انه يقع ضــــــــمن فئة  4.14على املســــــــتوى الكلي حقق بعد االبداعية وســــــــطا حســــــــابيا موزوان بلغ )
(، امـا قيمــة معــامـل اال راف املعيــاري فكــانـت %82.86)مرتفع(، فيمــا بلغــت قيمــة معــامـل شـــــــــــــــدة اإلجـابـة )

ــة يدركون  (. سا تقدم يســـتدل  0.91) ـصــي عينة الدراسـ ـصــ ــتشـــفى الكفيل التخ الباحث على ان العاملني يف مسـ
 متاما األمهية الكبرية اليت توليها إدارة املستشفى للجانب اإلبداعي يف عمل املستشفى.

 حتمل املخاطر: -2
فئة  ( مبع  انه يقع ضـــمن  4.01على املســـتوى الكلي حقق بعد حتمل املخاطر وســـطا حســـابيا موزوان بلغ )

%(، امـا قيمـة معـامـل اال راف املعيـاري فكـانـت  80.13)مرتفع(، فيمـا بلغـت قيمـة معـامـل شـــــــــــــــدة اإلجـابـة )
ــة يدركون  0.92) ـصــي عينة الدراسـ ـصــ ــتشـــفى الكفيل التخ ــتدل الباحث على ان العاملني يف مسـ (. سا تقدم يسـ

 متاما امتالك املستشفى ألجهزة طبية ابهضة الثمن.
 االستباقية: -3

ــابيا موزوان بلغ )  على املســــــتوى ــتباقية وســــــطا حســــ ( مبع  انه يقع ضــــــمن فئة  3.58الكلي حقق بعد االســــ
(، امــا قيمــة معــامــل اال راف املعيــاري بلغــت %71.55)مرتفع(، فيمــا بلغــت قيمــة معــامــل شــــــــــــــــدة اإلجــابــة )

ن اىل (. سا تقدم يستدل الباحث على ان العاملني يف مستشفى الكفيل التخصصي عينة الدراسة يسعو 1.03)
 امتالك املستشفى الرايدة يف جمال اخلدمات الصحية والطبية.

 التنافسية اهلجومية: -4
( مبع  انه يقع ضــمن  3.54على املســتوى الكلي حقق بعد التنافســية اهلجومية وســطا حســابيا موزوان بلغ )

ملعـياري بلغـت %(، امـا قيمـة معـامـل اال راف ا70.83فئـة )مرتفع(، فيمـا بلغـت قيمـة معـامـل شـــــــــــــــدة اإلجـاـبة )
ــة يدركون  0.92) ـصــي عينة الدراسـ ـصــ ــتشـــفى الكفيل التخ ــتدل الباحث على ان العاملني يف مسـ (. سا تقدم يسـ

 تبين املستشفى السرتاتيجيات تسويقية صحية وطبية تفوق املنافسني.
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 االستقاللية: -5
يقع ضـــــمن فئة    ( مبع  انه3.19على املســـــتوى الكلي حقق بعد االســـــتقاللية وســـــطا حســـــابيا موزوان بلغ )

(، امـا قيمـة معـامـل اال راف املعيـاري فكـانـت  %63.73)معتـدل(، فيمـا بلغـت قيمـة معـامـل شـــــــــــــــدة اإلجـابـة )
ــة يدركون  1.19) ـصــي عينة الدراسـ ـصــ ــتشـــفى الكفيل التخ ــتدل الباحث على ان العاملني يف مسـ (. سا تقدم يسـ

 ان قرارات إدارات املستشفى تتميز ابالستقاللية التامة.
ــابيا موزوان بلغ )وبشـــــــكل عا ــطا حســـــ ( اب راف معياري  3.69م حقق املتغري املعتمد )التوجه الرايدي( وســـــ

 (.73.82( فيما بلغت شدة إجاابت افراد العينة حول هذا املتغري )%1.06عام بلغ )
 ثانيا: اختبار فرضيات البحث 

 نقوم ابختبار الفرضية الرئيسة األوىل، ومثلما مبني ادانه: :الرئيسة االوىلاختبار الفرضية  •
(H0 )صـــــــــــــائية داللة  ذات ارتباط  عالقة يوجد ال   الرايدي للمنظمات احلســـــــــــــي والتوجه  التســـــــــــــويق  بني  اح
 .دبعاده
(H1 )للمنظمات دبعاده. الرايدي والتوجه احلسي التسويق بني احصائية داللة ذات ارتباط عالقة يوجد 

ــيط )5)ل  يظهر اجلدو  ــفوفة معامالت االرتباط البســـــــ ـصــــــ ــي والتوجه ( بني Spearman( م ــويق احلســـــــ التســـــــ
ويتم    ،(±2.575( والبالغة )%1( احملســــــــوبة واجلدولية مبســــــــتوى معنوية )Zفضــــــــال عن قيمة )  الرايدي دبعاده،

 .(Cohen,1977:79-81وكاآليت: ) (tailed-2االختبار)احلكم على قوة معامل االرتباط يف ضوء قاعدة 
 (.0.29اىل  0.10يرتاوح بني ): إذا كانت قيمة معامل االرتباط ضعيفةاالرتباط  عالقة-1
 .(0.49اىل0.30)بني يرتاوح : إذا كانت قيمة معامل االرتباط متوسطةاالرتباط  عالقة-2
 (.1اىل  0.5يرتاوح بني )االرتباط قوية: إذا كانت قيمة معامل االرتباط  عالقة-3

ــويق احلســـــــــــي والتوجه الرايدي دبعاده مع قيم  Spearmanقيم عالقات االرتباط ) (5) اجلدول ( بني التســـــــــ
(Z ) 

 (yاملتغري املعتمد)
\ 

 املتغري 
 (xاملستقل)

ــل   اإلبداعية حتــــــمـــــ
 املخاطر

 االستباقية
 

اهلجومـية 
 التنافسية

ــه  االستقاللية الــتــوجـــــ
 الرايدي

ــة    Zقيمـ
اجلـدوليـة 
 مبستوى

ــة  مـعـنـويـــــ
1% 

 0.47 0.49 0.61 0.59 0.51 0.66 (xالتسويق احلسي)

2.5
75

 10.64 8.22 9.51 9.83 7.90 7.58 احملسوبة Zقيمة  ±
ــة   نوع العالقة  ــبـــــ مـــوجـ

 متوسطة
مــوجــبـــــــة  
 متوسطة

 موجبة 
 قوية

مـــوجـــبـــــــة  
 قوية

 موجبة موجبة قوية 
 قوية

 n=261 
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  SPSS Var.25املصدر:من اعداد الباحثني ابالعتماد على نتائج الربانمج االحصائي

(  0.30 منألن قيمتها أكرب متوسـطة القوة ) عالقات ارتباط كدن هنا  (5يظهر جدول مصـفوفة االرتباط )
)اإلبداعية  من ابعاد التوجه الرايديالتســــويق احلســــي وكل ( بني  1%وذات داللة معنوية عند مســــتوى )وموجبة 

 أما.(0.47،0.49) إذ بلغت قيم معامالت االرتباط البســــــــــيط بني هذه األبعاد على الرتتيب (،وحتمل املخاطر
عالقة االرتباط بني التســـــويق احلســـــي وكل من )االســـــتباقية واهلجومية التنافســـــية واالســـــتقاللية( فقد كانت قوية  

(، إذ بلغت قيمة االرتباط %1وكانت موجبة وذات داللة معنوية عند مســــــــــتوى )  (0.50الن قيمتها اكرب من  )
ــوـبة لكـل عالـقات االرتـباط كـاـنت اكرب Z)كمـا أن قيمـة  ( على التوايل،  0.59،0.51، 0.61بينهمـا ) من ( احملســــــــــــ

التســـــويق احلســـــي والتوجه الرايدي (، وبشـــــكل عام كانت عالقة االرتباط بني  ±2.575قيمتها اجلدولية البالغة )
( عند املســـــــتوى  0.66( وموجبة وذات داللة معنوية، إذ بلغت قيمتها )0.50عالقة قوية )الن قيمتها أكرب من  

 املذكور.
وعلى مســـــــتوى االبعاد فأن اقوى عالقة ارتباط كانت بني التســـــــويق احلســـــــي و االســـــــتباقية، اذ بلغت قيمة  

ــويق احلســـــــــي واالبداعية، اذ 0.61)معامل االرتباط بينهما   (، يف حني كانت اضـــــــــعف عالقة ارتباط بني التســـــــ
ــويق  0.47بلغت قيمة االرتباط بينهما ) ــتدل الباحث بشـــــــــكل عام على إمكانية اإلفادة من التســـــــ (. عليه يســـــــ

ـصــحية على املســـتوى احمللي  ـصــي يف جمال تقدمي اخلدمات الطبية وال ـصــ ــتشـــفى الكفيل التخ احلســـي من قبل مسـ
ــية العدم )واب ــية الوجود )H0لتايل حتقيق التفوق الرايدي. سا تقدم ميكن رفض فرضــــــ ( مبع  H1(، وقبول فرضــــــ

 )يوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني التسويق احلسي والتوجه الرايدي دبعاده(.
 مبني ادانه:نقوم ابختبار الفرضية الرئيسة الثانية ومثلما  الرئيسة الثانيةاختبار الفرضية  •

(H0 ــي دبعاده يف التوجه الرايدي للمنظمات  ( )ال ــويق احلســــــــــ توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية للتســــــــــ
 (.دبعاده
(H1( )  توجـد عالقـة أتثري ذات داللـة معنويـة للتســــــــــــــويق احلســــــــــــــي دبعـاده يف التوجـه الرايدي للمنظمـات
 اآليت:( يتضح 6(. مبالحظة النتائج الواردة يف اجلدول )دبعاده

( حتليل عالقات اال دار املتعدد بطريقة احلذف الرتاجعي البعاد التســــــــــويق احلســــــــــي يف التوجه 6اجلدول )
 الرايدي دبعاده.

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .303 .297  1.021 .308 

 083. 1.743 098. 073. 127. التسويق البصري
 000. 3.966 234. 060. 240. التسويق السمعي 
 001. 3.404 218. 058. 197. التسويق الشمي 
 000. 4.573 281. 066. 303. التسويق الذوقي 
 666. 432. 024. 071. 031. التسويق اللمسي 

2 (Constant) .356 .270  1.317 .189 
 05. 1.803 101. 073. 131. التسويق البصري
 000. 4.071 238. 060. 243. التسويق السمعي 
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 000. 3.560 224. 057. 202. التسويق الشمي 
 000. 4.813 288. 064. 309. التسويق الذوقي 

a. Dependent Variable:  التوجه الريادي 
R2=0.46 

 SPSS Var.25 االحصائي الربانمج  نتائج  على ابالعتماد الباحث من اعداد: املصدر
ــتقل )التســـــويق احلســـــي(، ويتبني منه ان معامالت ا دار كل  -1 تضـــــمن النموذج األول كل ابعاد املتغري املســـ

ــتوى   ــي كانت معنوية عند مســــ ــويق احلســــ ــري   %1ابعاد التســــ ـصـــ ــويق الب ــة احلالية، عدا التســــ حدود الدراســــ
 والتسويق اللمسي.

التســويق البصــري  )وذج الثاين حذف التســويق اللمســي لعدم معنويته، وابلتايل شــكلت االبعاد تضــمن النم -2
والتســــويق الســــمعي والتســــويق الشــــمي والتســــويق التذوقي( منوذج اال دار املتعدد النهائي، الذي تضــــمن  

 االيت:
ـصـــــــري يف التوجه الرايدي ) -أ ه الرايدي يف ( وهذا يعين ان التوج 0.131بلغ معامل ا دار التســــــــويق الب

ـصــــي ســـــيزداد مبقدار) ـصــــ ـصــــري مبقدار وحدة 0.131مســـــتشـــــفى الكفيل التخ ( اذا ازداد التســـــويق الب
( احملســــــوبة ملعامل اال دار  t( الن قيمة )%5واحدة. علما ان هذا التأثري كان معنواي عند مســــــتوى )

 ( وهي قيمة معنوية عند املستوى املذكور.1.803بلغت )
ــو   ا دار  معامل بلغ - ب التوجه الرايدي يف   ان  يعين وهذا(  0.243)التوجه الرايدي  يف الســـــــمعي  يقالتســـــ

ــفى ـصـــي ســــيزداد الكفيل مســــتشــ ـصـــ  وحدة  مبقدار الســــمعي  التســــويق  ازداد  اذا(  0.243)مبقدار التخ
  اال دار   ملعامل احملســــــوبة( t)  قيمة الن (  %1)  مســــــتوى عند معنواي كان   التأثري  هذا  ان   علما. واحدة
 .املذكور املستوى عند معنوية قيمة وهي(  4.071) بلغت

التوجه الرايدي يف   ان  يعين وهذا(  0.202) التوجه الرايدي يف الشــــــــــمي  التســــــــــويق  ا دار  معامل بلغ - ت
ـصــــي ســـــيزداد  الكفيل مســـــتشـــــفى ـصــــ  وحدة  مبقدار الشـــــمي  التســـــويق  ازداد اذا(  0.202)  مبقدار التخ

  اال دار   ملعامل احملســــــوبة( t)  قيمة الن (  %1)  مســــــتوى عند معنواي كان   التأثري  هذا  ان   علما. واحدة
 .املذكور املستوى عند معنوية قيمة وهي(  3.560) بلغت

 التوجـه الرايدي يف  ان   يعين  وهـذا(  0.309)  التوجـه الرايدي  يف  الـتذوقي  التســــــــــــــويق  ا ـدار  معـاـمل  بلغ - ث
ـصــــي الكفيل  مســـــتشـــــفى ـصــــ  وحدة  التذوقي مبقدار التســـــويق  ازداد  اذا(  0.309)  مبقدار ســـــيزداد التخ

  اال دار   ملعامل احملســــــوبة( t)  قيمة الن (  %1)  مســــــتوى عند معنواي كان   التأثري  هذا  ان   علما. واحدة
 .املذكور املستوى عند معنوية قيمة وهي(  4.813) بلغ

ــر مـا 0.46( االمنوذج الثـاين )2Rبلغـت قيمـة معـامـل حتـديـد ) -ج ( وهـذا يعين ان االبعـاد االربعـة تفســــــــــــ
%( من التغريات اليت تطرأ على التوجه الرايدي، اما النســــــــبة املتبقية فتعود لعوامل أخرى  46نســــــــبته )

 غري داخله يف االمنوذج.
توجد ( مبع  )H1( وقبول فرضــــــــــية الوجود )H0عليه يســــــــــتدل الباحث من التحليل رفض فرضــــــــــية العدم)

وكـان قبول    دبعـاده يف التوجـه الرايدي للمنظمـات دبعـاده(عالـقة أتثري ذات دالـلة معنوـية للتســــــــــــــويق احلســــــــــــــي  
 .%80الفرضية بنسبة 
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 المبحث الرابع: األستنتاجات والتوصيات 

 أوال: االستنتاجات

ـصــــيلة النهائية الفكرية والتطبيقية اليت خرج  ا الباحث من البحث وعرب عنها بشـــــكل   يتضـــــمن املبحث احل
ـصـــائي املســــتخرجة، إســــتنتاجات مت اســــتنباطها واســــتخالصــــها   من اجلانب العملي للبحث ونتائج التحليل االح

 وحسب الفقرات اآلتية:
صــي جمال الدراســة إدراك عاٍل دبعاد التســويق احلســي وأبعاد   -1 ميتلك العاملون يف مســتشــفى الكفيل التخصــ

 ا مرتفع.التوجه الرايدي إذ حققت مجيع فقرات األبعاد درجة مرتفعة ومعتدلة بدرجات متباينه يف اغلبه
ـصـــري من خالل  -2 ـصـــي بشــــكل كبرياالهتمام ابلتســــويق الب ـصـــ يدرك القائمون على مســــتشــــفى الكفيل التخ

ــاءة اليت جتذب نظر الزابئن ابملقابل هنالك قلة   ــميم املميز واإلضـــــــــــ صـــــــــــ االهتمام ابلبناء احلديث وحداثة الت
 اهتمام ابحلدائق واملناظر العامة اليت تعد جزءا  من التسويق البصري.

ـصــــــــال حديثة للتعامل مع الزابئن،كذلك اللباقة واللطف  يســـــــــت -3 خدم العاملون يف املســـــــــتشـــــــــفى وســـــــــائل ات
ابحلديث للتخفيف من معاانة املرضـــى االمر الذي ينعكس اجيابيا على هدوء صـــاالت وسرات املســـتشـــفى 

 وهذا يولد انطباعا ان املستشفى هتتم بُبعد التسويق السمعي وتتعامل به.
افة وتعقيم كل ماهو بتماس مع املرضــــى ســــواء املأكل او امللبس واملنام وتســــعى لنشــــر هتتم املســــتشــــفى بنظ -4

الروائح العطرة،و تقدمي الوجبات الغذائية للمرضـــــــى وحتفيز املرضـــــــى لزايرة املســـــــتشـــــــفى عن طريق االهتمام 
 ابلتسويق الشمي والتذوقي وتعزيز استخدام بُعد التسويق اللمسي..

ـصـــي املتمثل بعينة الدراســــة يدركون امهية اجلانب االبداعي الذي تتبناه  اهتمام مســــتشــــفى الكفيل التخ -5 ـصـــ
 املستشفى، من توفري االجهزة الطبية احلديثة اىل تقدمي خدمات متنوعة مبواصفات عاملية.

 وتتحمل املخاطرة  ذا املقدار لزايدة االرابح، لكنها وحسـب عينة البحث التتحمل خماطر عالية يف تقدمي  -6
 ومبتكرة. جديدة صحية خدمات

ـصــائية، تتب  املســـتشـــفى اســـرتاتيجيات تســـويقية صـــحية وطبية تفوق املنافســـني، واهنا  -7 حســـب النتائج االح
تعتمد بنسـبة اقل خطط واسـرتاتيجيات عالية املرونة  لكنها  تسـعى لتبين اسـرتاتيجية اخلدمة الـصحية الشـاملة،

 .الستغالل الفرص ومواجهة التهديدات
ــويق الســــــــــمعي والشــــــــــمي والتذوقي وحتقيق التوجه اظهرت النتائج  -8 ان هنالك عالقة ارتباط قوية بني التســــــــ

 الرايدي يف جمال تقدمي اخلدمات الطبية والصحية على املستوى احمللي.
 ثانيا: التوصيات

ــتنبطـة من نـتائج البحـث  ــتنـتاجـات املســــــــــــ ـــيات اليت تالئم االســــــــــــ يـقدم املبحـث مجـلة من املقرتحـات والتوصــــــــــــ
وآليات تنفيذها لتحقيق اهلدف االهم من الدراسة وهو اخذ هذه التوصيات بنظر االعتبار من قبل  االحصائية،  

 مستشفى الكفيل التخصصي وتطبيق املمكن منها، وتتلخص توصيات البحث ابأليت:
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وتوســيعها، لكي ختلق مســاحة خضــراء مناســبة من خالل زراعة اصــناف    املســتشــفى حدائق زايدة االهتمام -1
للمســــــتشــــــفى مع مراعاة اجلانب  املراجعني  جلذب  اهلادئة  ابملوســــــيقى الوان جذابة، واالهتمام  متعددة ذات

 الزابئن. مع للتواصل حديثة  عية العاملني لوسائل استخدام وتعزيز الشرعي نظرا لتابعية املستشفى،
ــتخدام الكلمات املؤثرة من خال -2 ل ادخاهلم دورات تعزيز وزايدة مقدرة العاملني يف التعامل مع الزابئن واســــــــ

لزايدة ثقافتهم بعرف االجابة املؤثرة القناع الزبون وهتدئتهم، وتعزيز اســـــــتخدام املســـــــتشـــــــفى للروائح املعطرة  
 والتعقيم يف اروقتها وغرفها.

تعزيز وتشــــــــــــــجيع العــاملني على تقــدمي كــل مــاهو مبتكر وزايدة فعــاليــة االبــداع لــديهم وذلــك من خالل  -3
 حلوافز للمبدعني، وتشجيع كتابة االفكارواملقرتحات(.)ورشات العمل، التدريب، ا

ومبتكرة الهنا ســوف حتقق عوائد  جديدة صــحية خدمات تقدمي  يف  العالية املخاطر  على املســتشــفى حتمل -4
اكرب، وتعزيز اســــتجابة املســــتشــــفى للحاالت الطبية احلرجة، وزايدة البحث والتطويرلتحقيق التوجه الرايدي 

 اخلدمات يف القطاع الصحي.يف جمال تقدمي 
وضــــــع اســــــرتاتيجيات عالية املرونة الســــــتغالل الفرص ومواجهة التهديدات وذلك من خالل تعزيز جوانب  -5

ــتقاللية املمنوحة لكل قســـــم عرب منح  القوة ومعاجلة جوانب الضـــــعف الداخلي، وزايدة رقعة مســـــاحة االســـ
 واملشاركة يف اختاذ القرارات.رتساء االقسام صالحيات ملنح احلوافز والتدريب والتطوير 

ــتثمار   -6 ــي مع التوجه الرايدي يف اســــ ــويق احلســــ ــتفادة من العالقة القوية والتأثري الذي متت برهنته للتســــ االســــ
 احلواس لغرس التسويق من خالهلا وزايدة التوجه الرايدي للمستشفى موضوع الدراسة.

يف جمال عمله وزايدة معلوماهتم عن هذا النوع تثقيف العاملني وتدريبهم على تقنيات التســويق احلســي كل  -7
 من التسويق وزايدة خربهتم يف التعامل والرتكيز على احلواس املختلفة.

 المصادر والمراجع

 : اواًل: المصادر العربية

 من عينة يف ميداين املســــتدامة حث الرايدة و الرايدي التوجه بني ،"العالقة2014جالب، احســــان دهش، -1
ـصـــــــغرية املنظمات ـصـــــــادية،   مدينة يف احلجم واملتوســــــــطة ال الديوانية"، جملة القادســــــــية للعلوم االدارية واالقت

 .2،ع.16مج.
البيع"،جملة دراسات اقتصادية، كلية العلوم  نقاط لتحديث أداة احلسي ("التسويق2017مجال، بوعرتوس،) -2

 .4، ع1ئر، مج االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة قسنطينة، اجلزا
 جلودة الزبون  إدراك يف الرايدي التوجــه (، دور2013احلــدراوي،حــامــد كرمي والكاليب،أمري نعمــة خميف،) -3

النجف، جملة القادسـية للعلوم  حمافظة السـياحية )الفنادق(يف املنظمات من عينة آلراء تطبيقية اخلدمة دراسـة
 .1،ع.15ة القادسية مج.االدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامع

االشرطة التنظيمية احلمراء وانعكاساهتا على التوجه  "(،  2015خليف، سلطان امحد ومجيل، خالد حممد،) -4
ــتطالعيــة الراء عينــة من العــاملني يف بعض منظمــات حمــافظــة نينوى ،جملــة العلوم "الرايدي:دراســــــــــــــــة اســــــــــــ

 .86.ع،21.االقتصادية واالدارية، مج 
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 األداء حتقيق يف الرايدي التوجه (،"دور2013الرضــا و الزايدي،صــباح حســني شــناوة،)رشــيد، صــال عبد  -5

األوســــــط" جملة  الفرات جامعات كليات من عينة يف اجلامعية القيادات آلراء حتليلية املتميزدراســــــة اجلامعي
 .2، ع. 15القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية، مج. 

ــلطــان واحلــدراوي، ابقر خضــــــــــــــري، -6 ،"التســــــــــــــويق احلســــــــــــــي مــدخــل  2018الطــائي، يوســــــــــــــف حجيم ســــــــــــ
 ،املكتب اجلامعي احلديث،االسكندرية مصر.1معاصر"،ط

 حث-التنظيم التميز يف وأتثريه الرايدي ، التوجه2017،حضـــــري حمســـــن، زيد علي و حممد العزاوي،شـــــفاء -7
صـــــــــــــادية واالدارية، مج. جامعة كليات من عدد يف ميداين ، ع. 9بغداد، جملة جامعة االنبار للعلوم االقت
18. 

ــادق احمان، -8 ـصــناعية   ، "قياس التوجه الرايدي(2015)الفيحان، ايثار عبد اهلادي وراضـــي، صـ ــاريع ال للمشـ
ـصــــــاد  ـصــــــغرية حث حتليلي للمشـــــــاريع اليت ترعاها وزارة العمل والشـــــــؤون االجتماعية"، جملة االدارة واالقت ال

 .105،ع.38امعة بغداد،مج.ج 
 ثانيًا: المصادر االجنبية: 

1- Abazi J., Sohani A.,2016,"Enticing consumers to enter fashion stores– a 
sensory marketing perspective", Bachelor Thesis, School of Health and Society. 

2- Abuya Paul O., 2016,"Entrepreneurial Orientation And Performance Of 
Commercial Banks In Kenya",Master of Science in Entrepreneurship and 
Innovation Management,,School of Business the University of Nairobi. 

3- Aitamer Gildas., Quan Zhou., 2011,"Motives and Guidance for the Use of 
Sensory Marketing in Retailing -The Case of Nature & Découvertes" Business 
Administration, Master’s Thesis, Karlstad business Sweden, Karlstad 
University. 

4- Bahula,Aubrey,Mokgele.,2012,"The Impact Of Entrepreneurial Orientation On 
Performance In The Metals And Engineering Industry", The Requirements For 
The Degree Of Master Of Business Administration, University Of Pretoria. 

5- Bishop Molly.,2017, "Inspire: Understanding Scent Inclusion in Museum 
Settings", A Thesis Submitted in partial fulfillment of the requirements for the 
degree of Master of Arts, University of Washington. 

6- Bone Paula Fitzgerald., Pam Scholder Ellen.,1999," Scents in The Marketplace: 
Explaining a Fraction of Olfaction", Journal of Retailing, Vol 75(2) pp. 243–262. 

7- Chang,S-Chia.,Lin,Ru-J.,ChangFu-J.&Chen,Rong-.,2007,"Achieving 
manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation", Industrial 
Management & Data Systems Vol. 107 No. 7, pp. 997-1017. 

8- Covin Jeffrey G., Wales William J., 2012"The Measurement of Entrepreneurial 
Orientation" ETP.issue 1042-2587.677-702. 

9- David, F.R.,2007," Strategic management: concepts & cases" 11th ed,Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall. 



  

 التسويق احلسي ودور  ف حتقيق التوجه الرفدي للمنظمات )حبث استطالعي آلراء عينة من العاملني ف مستشفى الكفيل التخصصي(  

413 

10- Depestele Valentin, Videmann Jordan.,2015," Effect of music on customer's 
behavior in purchasing process, Bachelor's Degree in Business and 
Economics, Halmstad University. 

11- Dess, Gregory G., Lumpkin, G.T. & Taylor, Marilyn L., 2005 " Strategic 
Management: Creating Competitive Advantages ", 2nd ed, McGraw – Hill, USA.  

12- Dewett Todd.,2004," Employee creativity and the role of risk", European Journal 
of Innovation Management,Vol.7,No. 4, pp. 257-266.  

13- Elangovan N, Padma C,. 2017," Neuro Marketing: The New Marketing 
Paradigm" Volume 6 Issue 3, PP:30-34. 

14- Filser, M.,2003," Le marketing sensoriel: la quête de l’intégration théorique et 
managériale" Revue Française du Marketing, 194, 5–11. 

15- Frishammar Johan., Andersson Svante,2009," The overestimated role of 
strategic orientations for international performance in smaller firms" Springer 
Science + Business Media, J Int Entrep 7:57–77. 

16- Fulford H., Rizzo A.,2009, "A Conceptual Model For The Strategic Orientation 
Of Small Firms", Journal of Enterprising Culture,Vol. 17, No. 1,PP:25–54. 

17- Gallace, A., Spence, C., 2011," Multisensory Design: Reaching Out to Touch 
the Consumer", Psychology & Marketing, Vol. 28(3): pp. 267–308. 

18- Hultén, B., Broweus, N. and van Dijk, M.,2009," Sensory Marketing", 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

19- Hvastja Loredana., Zanuttini Lucia.,1991," Recognition Of Nonexplicitly 
Presented Odors", Percep&alandMotorSkills, 72, 883-892. 

20- Jianga X,. Liub H,. Feyc C,. Jianga F.,2018,"Entrepreneurial orientation, 
network resource acquisition, and firm performance: A network approach", 
Journal of Business Research, 87, 46–57. 

21- Jun, Zhang, (2006), "Development of theory on entrepreneurial orientation" 
empirical evidences from Hebei, China and Flanders, Belgium, Submitted to the 
faculty of economic, and business and administration Ghent university in partial 
Fulfillment applied economic sciences. 

22- Krishna Aradhna & Routledge,2011," Sensory marketing: research on the 
sensuality of products", Journal of Economic Psychology, Vol.32,PP: 832–833. 

23- Krishna, A.,2010, Sensory Marketing: research on the sensuality of products. 
New York: Taylor and Francis Group. 

24- Krishna, A., & Schwarz, N.,2013,."Sensory marketing, embodiment, and 
grounded cognition: A review and introduction", Journal of Consumer 
Psychology,pp:1-10. 

25- Krishna, Aradhna.,2013," Customer Sense-How The 5 Senses Influence 
Buying Behavior", 1st edition 2013,Palgrave Macmillan, United States— a 
division of St. Martin’s Press LLC. 



  

414 

 28:  العدد

 
26- Kropp F., Lindsay N., Shoham A.,2006," Entrepreneurial, market, and learning 

orientations and international entrepreneurial business venture performance in 
South African firms", International Marketing Review,Vol. 23 No. 5, pp. 504-523. 

27- Kropp F., Lindsay N., Shoham A.,2008, " Entrepreneurial orientation and 
international entrepreneurial business venture startup", International Journal of 
Entrepreneurial Behaviour & Research Vol. 14 No. 2, pp. 102-117. 

28- Lee, Sang M. & Lim, Secongbae, 2009, " Entrepreneurial Orientation and the 
Performance of Service Business ", Serv Bus (3), PP. 1 – 13. 

29- Lefebvre- Dumenil Anne,2006," Intégration des aspects sensoriels dans 
laconception des emballages en verre: mise au point d’un 
instrumentméthodologique à partir des techniques d’évaluation sensoriels" 
Thèse dedoctorat, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métier ; Centre de 
Paris. 

30- Lim,S & Envick,2011," Gender and entrepreneurial orientation: a multi-country 
study", Springer Science Business Media, p:465 –482. 

31- Lorre Anaëlle.,2017," Sensory marketing: The effect of music on con-sumer 
perception and behavior"Bachelor of Business Administration,Helsinki 
Metropolia University. 

32- Lumpkin, G.T. & Dess,Gregory G., 2001," Linking Two Dimensions of 
Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of 
Environment and Industry Life Cycle ", Journal of Business Venturing Vol. 16, 
Issue 5, PP. 429 – 451. 

33- Lumpkin, G.T. Dess, G.G,1996,"Clarifying the entrepreneurial orientation 
construct and linking it to performance", Academy of Management Review, Vol. 
21 No. 1, pp. 135-172. 

34- Lumpkin, G.T., Brighamb Keith H. & Moss Todd W.,2010," Long-term 
orientation: Implications for the entrepreneurial orientation and performance of 
family businesses", Entrepreneurship & Regional Development,Vol. 22, No s. 
3–4, 241–264. 

35- Macko, Anna & Tyszka, Tadeusz, 2009," Entrepreneurship and Risk Taking ", 
Applied Psychology: An International Review, Vol. 58,No 3, PP. 469 – 487. 

36- Manenti Perez, E, M.,2013," An analysis of the sensorial marketing methods in 
the fashion retail sector", This dissertation is submitted for the degree of Master 
in Marketing,Dublin Business School- Ireland. 

37- Markovic Mirjana R., Vujicic S., Ivkovic D.,2014," Entrepreneurship: Factors 
Affecting Small-Scale Business Performance And Development, Faculty of 
Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade Serbia. 

38- Martens C., Machado F., Martens M., Silva F., Freitas H.,2018," Linking 
entrepreneurial orientation to project success", International Journal of Project 
Management 36, 255–266. 



  

 التسويق احلسي ودور  ف حتقيق التوجه الرفدي للمنظمات )حبث استطالعي آلراء عينة من العاملني ف مستشفى الكفيل التخصصي(  

415 

39- McFadzean E., O’Loughlin A & Shaw E.,2005,"Corporate entrepreneurship and 
innovation part 1: the missing link " European Journal of Innovation 
Management,Vol. 8 No. 3, pp. 350-372. 

40- Mendlíková Petra.,2011," Sensory and emotional marketing" diploma thesis 

Faculty of Business Administration, Study: Business Economics and 
Management, University of Economics, Prague. 

41- Nisan Yozukmaz, Cafer Topaloğlu, 2016,"Senses in Hospitality: How Do Hotels 
Appeal to Them?",Journal of Tourism and Hospitality Management December, 
Vol. 4, No. 2, pp. 51-74. 

42- Nyberg, E., Soini M.,2017,"Experiential Marketing And Customer 
Experience,How apparel stores build customer experience and interaction 
using in-store touchpoints", Bachelor Thesis of Major in Business 
Administration, Jönköping University. 

43- Peck Joann., Childers Terry L.,2003a," To Have and to Hold: The Influence of 
Haptic Information on Product Judgments", Vol. 67, No. 2, pp. 35-48. 

44- Peck Joann., Wiggins Johnson Jennifer.,2006," It Just Feels Good: 
Customers’Affective Response to Touch and Its Influence on Persuasion", 
Journal of Marketing,Vol. 70,PP: 56–69. 

45- Piechowski Todd.,2010," Social Entrepreneurship in Texas Nonprofit 
Organizations" In Partial Fulfillment for the Requirements for the Degree of 
Masters of Public Administration,  

46- Rajput, N., & Dhillon, R.,2013," Frontiers of the Marketing Paradigm for the 
Third Millennium: Experiential Marketing", Global Journal of Management and 
Business Studies, Vol.3,No.7,PP: 711-724. 

47- Richard,C. Barnett,T. Dwyer,S.Chadwick,K.,2004,"Cultural Diversity In 
Management, Firm Performance, And The Moderating Role Of Entrepreneurial 
Orientation Dimensions", Academy of Management Journal, Vol. 47, No. 2, 
255-266. 

48- Sekrana,Uma,2003,"Research methods for business, A skill building 
approach",4th ed. John Wiley & Sons, Inc. 

49- Sendra, E., & Carbonell-Barrachina A. 2017,Sensory and aroma marketing, 
Wageningen Academic Publishers,The Netherlands,. 

50- Ujwary-Gil, Anna.,2013," Knowledge Assessment Methodology Results For 
Poland", Global and Regional aspects,No.Dec,pp153-168. 

51- Valenti, C. & Riviere, J.,2008," The concept of Sensory Marketing", Marketing 
Dissertation", Dizertační práce. Högskolani Halmstad. Dostupné. 

52- Venter,JJ.,201),"An assessment of entrepreneurial orientation in the 
maintenance divisions of a South African steel manufacturer", the degree 
Master of Business Administration at the Potchefstroom Campus of the North-
West University. 



  

416 

 28:  العدد

 
53- Verhagen, J.V., Kadohisa, M. & Rolls, E.T.,2004, "The primate insular ⁄ 

opercular taste cortex: neuronal representations of the viscosity, fat texture, 
grittiness and taste of foods", The American Physiological Society,J. 
Neurophysiol., 92, 1685–1699. 

54- Vogelsang Laura.,2015,"Individual Entrepreneurial Orientation: An Assessment 
Of Students", the Requirements for the Degree Master of Business 
Administration, The Faculty of Humboldt State University. 

55- Wheelen Thomas L., Hunger David J., Hoffman Alan N., Bamford Charles 
E.,2018,"Strategic Management and Business Policy Globalization, Innovation 
and Sustainability",15Th ed, Pearson Education Limited, United Kingdom. 

56- Zainol, Fakhrul A. & Ayadurai, Selvamalar, 2011," Entrepreneurial Orientation 
and Firm Performance: The Role of Personality Traits in Malay Family Firms in 
Malaysia ", International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 1. 

57- http://info.4imprint.com  
58- http://kh.iq/ 
59- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

 

http://info.4imprint.com/
http://kh.iq/
http://kh.iq/
http://kh.iq/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar


417 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راس المال المعرفي واثره في تحقيق االبتكار التنظيمي 
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 المستخلص

هو املفتــاح الرئيســــــــــــــي احملــدد للتنميــة، وعنــدمــا حتــدث الفجوة بينــه وبني ابقي رتوس    املعريفيعــد رأس املــال  
ــريــةاألموال فالبــد من االهتمــام بــه وذلــك من خالل االهتمــام ابل من حيــث التــدريــب واإلعــداد    قــدرات البشــــــــــــ

ـصـــــبح من الســــــهل االبتكاريةوتعميق اخلربة ودعم القدرات   ، وحني يتم اإلعداد البشــــــري على أكمل وجه فإنه ي
تنميـة ودعم قـدرات ابقي رتوس األموال، لـذا يتوجـب على الـدول الطـاحمـة إىل النمو والتقـدم العمـل على تنميـة  

ـصــورة دائمة وبشـــدة املنافســـة  و  .تهوزايد  املعريفاالهتمام برأس املال   نظرا  ألننا نعمل حاليا  يف بيئة تتســـم ابلتغري ب
أمام حتد دائم للتكيف مع تلك املتغريات، فإنه تزداد احلاجة  املؤسـسـات  سـواء داخليا  أو خارجيا  سا يضـع مجيع  

تتفوق على منافسـيها،  اليت جتعل البيئة العربية ها  و دعماالبتكارات  لكسـب    هااملتاحة كلاالمكاانت  السـتغالل  
ــريـة املؤهلـة مع توفري ثقـافـة تنظيميـة متتـاز  ولن يتحقق هـذا األمر إال إذا امتلكـت هـذه املنظمـات الكوادر البشــــــــــــ

يف  املال املعريف راس حيث توصـل الباحث اىل مجلة من االسـتنتاجات واليت من امهها يسـهم  ابإلبداع واالبتكار،
 

 . جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد   -1
 . جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد   -2
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 اليت العقبات  خالل تذليل من  جلامعات االهلية يف حمافظة كربالء املقدســـةاالبتكار التنظيمي للكليات وا حتقيق
  ابملنافســـني  مقارنة  تنافســـيا    مركزا  هلا  تضـــمن العمالء اليت مع  تفاعلية عالقات  واقامة عمل تلك الكليات تعرتس

ــة  قاعدة اكتســــــاب خالل  من ــل اليها الباحث  ومن  .أخرى جهة  للعمالء من  عريضــــ ــيات اليت توصــــ ابرز التوصــــ
ــاب املعرـفة وتطويرهـا يف الكلـيات  ــاء جملس الكلـية دمهـية راس امـلال املعريف واكتســــــــــــ ضــــــــــــــرورة زايدة وعي اعضــــــــــــ

هنا    واجلامعات االهلية يف حمافظة كربالء املقدســــــة للنهوس بواقع عمل تلك الكليات واجلامعات عينة البحث.
االبتكـار التنظيمي    عريفحملـاولـة تفســــــــــــــري عالقـة االرتبـاط بني رأس املـال امل  جـاءت فكرة موضــــــــــــــوع هـذا البحـث

 املؤسسات.يف تلك  املعريفكمحاولة للوقوف على مدى توافر متطلبات رأس املال ؤسسات  للم
Abstract 
Knowledge capital is the key determinant of development. When the gap 

between it and the rest of the capital takes place, attention must be paid to it by 
paying attention to human capabilities in terms of training, preparation, 
deepening experience and supporting innovative capabilities. And support the 
capabilities of the rest of the capital, so the countries aspiring to growth and 
progress to develop and increase attention to knowledge capital. As we are 
currently working in an environment that is constantly changing and intensely 
competitive both internally and externally, putting all institutions in the face of a 
constant challenge to adapt to these variables, there is a growing need to exploit 
all the potentials to win and support innovations that make the Arab environment 
superior to its competitors. Unless these organizations possess qualified human 
cadres while providing an organizational culture characterized by creativity and 
innovation. Hence, the idea of this research is to try to explain the correlation 
between knowledge capital and organizational innovation of enterprises as an 
attempt to ascertain the availability of a requirement Knowledge capital in those 
institutions. 

 المقدمة

ـصــــران احلايل. فقد  ــياســـــية اليت يشـــــهدها ع ـصــــادية واالجتماعية والســـ نتيجة للتغري املســـــتمر يف اجملاالت االقت
ــرية ــعت املنظمات لالهتمام ابملعرفة املكتنزة يف مواردها املادية والبشـــ ــوال لالبتكار الذي هتدف اليه تلك  ســـ وصـــ

رأس ماهلا الفكري سا يفرس  داملنظمات. وال قيمة لتلك املنظمات وبكل امكاانهتا اال مبواردها البشـــــرية اليت تع
ــيؤدي اىل االبتكـار  على تـلك املنظمـات االهتمـام ابملعرـفة املوجودة يف عقول تـلك املوارد وابلـتايل ـفأن ذـلك ســــــــــــ

معات املتقدمة اســــتطاعت ان تتقدم بفضــــل مفكريها ومبدعيها من اصــــحاب العقول املنتجة،  املنشــــود. ان اجملت
ــيـة العلم واملعرفـة، وبـذلـك فـأن بعض اجملتمعـات  ــبحـت معتمـدة على امتالكهـا لنـاصــــــــــــ كمـا ان قوة الـدول اصــــــــــــ

س وألمهية اسـتطاعت ان حتقق تقدما كبريا من خالل اسـتغالهلا لطاقات وقدرات مواردها البشـرية سا حدى بقيا
موضــــوع راس املال املعريف وأتثريه على االبتكار التنظيمي جاء هذا البحث ليســــلط الضــــوء على هذين املتغريين  

 ومدى االهتمام  ما.
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 منهجية البحث

 مشكلة البحث

 منها: نظرية، حتتاج إىل اســــــــــتكشــــــــــاف املفاهيم، املداخل،  ينواح عدة  تتجســــــــــد مشــــــــــكلة الدراســــــــــة، عرب  
ــتفهـامـية: مـا طبيعـة العالـقة بني رأس املـال املعريف   وـبذـلك واالبتكـار التنظيمي  املنظورات، املقـاييس. وأخرى اســــــــــــ

عن كيفية قياس املوجودات غري   فضــــــــــــــالإجياد أتطري هلذا املوضــــــــــــــوع الذي ال يزال تفتقر إليه األدبيات اإلدارية  
عرب مؤشــراهتما املختلفة. انهيك   واالبتكار التنظيمياملعنوي(،  )لموســة، أو مبا يعرف برأس املال املعريف النظريةامل

عن استكشاف عالقة االرتباط بني املتغريين إن وجدت، وكذلك مقدار أتثري املتغري املستقل )رأس املال املعريف( 
ـصـــعيد امليداين)االبتكار التنظيمي  يف التابع يف الوقت  بتكار. لذا فان املشــــكلة اليت نبحثها هي: أن اال( على ال
جياد واحتاول هذه الدراسة قياسه   ما يعزى إىل املعرفة أكثر من اإلدارة وأكثر من املنتجات نفسها وهذا  احلاضر،

ــببيـة وراء العالقـة من جهـة واألثر بنيو حـل هلـذا الغموس لـدى الكثريين ملعرفـة وجود ا ثبـاتـه بطرح جـديـد     الســــــــــــ
)عينة    الكليات واجلامعات االهلية يف حمافظة كربالء املقدســةهذين املتغريين من جهة أخرى. وهل هلما وقع يف 

سـا تقـدم ميكن القول انـه يتطلـب دراســـــــــــــــة أتثري راس املـال املعريف على االبتكـار التنظيمي والـذي   (لالـدراســـــــــــــــة
 -يتلخص ابلتساتالت االتية:

 ريف يف تعزيز حاالت االبتكار التنظيميلهل هناك أتثري لراس املال املع .1
الزابئين( على كل نوع من انواع ،  اهليكلي  ،العمليايت ،ما مقدار أتثري راس املال املعريف دشــــــكاله )البشــــــري .2

 لابتكار االداري( ،ابتكار العملية ،االبتكار )ابتكار املنتج 
 لتكار دنواعهمن استثمار راس املال املعريف لتنمية االب عنيون كيف يستطيع امل .3

 أهمية الدراسة 

ابلنظر ألمهية املوضـــــــوع الذي يتضـــــــمنه البحث والذي يســـــــاعد املنظمات يف تعزيز مكانتها اليت هي عليها  
واالرتقـاء مبوقعهـا بني املنظمـات االخرى من خالل اعمـاهلـا اليت ختلقهـا ادارة املعرفـة ومتكنهـا من التعـامـل مع كم 

ل مســعى املنظمة الدائم وهدفها الذي ظواالفكار وابلتايل تســخري ذلك يف االبتكار الذي يكبري من املعلومات 
 :تعمل من خالله على التفوق والتطور، من هنا جاءت امهية البحث املتمثلة فيما أييت

 كربالء املقدسة.  -التعرف على مستوى امهية راس املال املعريف يف اجلامعات والكليات االهلية .1
 .للجامعات والكليات االهلية يف كربالء املقدسةاثر ابعاد راس املال املعريف يف حتقيق االبتكار  .2
 تعزيز التوجهات االدارية يف تشجيع االبتكار وبكل اشكاله يف املنظمات احلديثة. .3
 املعريف  لاملا)رأس    املوضــوعني لكال النظرية، االطر توضــيح  من هب مهتســا ان  ميكن ما يفالدراســة   يةمهأ تربز .4

ـصـــــط وتوحيد ةهج  منواالبتكار التنظيمي(    واختبار ماهقياســــــ  يةلعم عن فضــــــال وتعريفيا املتداولة حاتلامل
 .أخرى ةهج  من املتغريين ذينهل املتعدد ال دارا او االرتباط عالقة

  دراسةأهداف ال

ــة إىل حتليل وتشـــــخيص وقياس رأس املال املعريف وعالقته  من خالل   ابالبتكار التنظيميهتدف هذه الدراســـ
 :حتقيق األهداف الفرعية اآلتية
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 .التعريف برأس املال املعريف يف األدبيات، وخاصة من منظور إداري وتوضيح أمهيته .1
 .الوقوف على أبعاد )عناصر( رأس املال املعريف وتوضيح أمهيتها .2
 .قياس رأس املال املعريف .3
 .التنظيمي، ماهيته وأمهيته االبتكارتوضيح  .4
 .املنظمات ومدى داللتها اإلحصائية االبتكار التنظيمي يفالتعرف على العالقة بني رأس املال املعريف و  .5

 . بحثالمخطط الفرضي لل

كان البد للباحث من اجياد احللول املناســــــــــبة هلا من    ،بعد ان مت عرس مشــــــــــكلة وامهية واهداف الدراســــــــــة
تتحدد به عالقات التأثري واالرتباط بني كل من ســلوك االســتقواء يف مكان العمل   يخالل تصــميم خمطط فرضــ 

ــلبية وابعادها ـصـــــــميم املخطط الفرضــــــــي على االطار  ،وأبعاده وســــــــلوكيات العمل الســــــ وقد اعتمد الباحث يف ت
 -غريات الدراسة. حيث يتضمن املخطط الفرضي للدراسة متغريين اساسني مها:املفاهيمي والفكري ملت

 -املتغري املستقل )راس املال املعريف( ويتكون من اربعة ابعاد هي: .1
 )املهارة، اخلربة، القدرة، املعرفة(.

 -املتغري التابع )االبتكار التنظيمي( ويتكون من شانية ابعاد هي: .2
لرتيـة، األفكـار، التبـادل، االدراك، التعلم التنظيمي، اجلـانـب االجتمـاعي، اجواء  )القيم التنظيميـة. الغرس وا

 املرح(.

 

 Xراس املال املعرف 

اط  ثري
ارتب

 

 yاالبتكار التنظيمي 
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 ( يوضح املخطط الفرضي للدراسة 2الشكل ) 

 فرضيات الدراسة 

مت يف ضـوء العالقات اليت توضـحها املتغريات يف اجلانب النظري   واىل الفقرات اليت مت ذكرها سـابقا  اسـتنادا  
 وهذه الفرضيات هي:وضع جمموعة من الفرضيات اليت سوف يتم اختبارها فيما بعد 

ـصــائيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة ال  الفرضـــية الرئيســـية للبحث: -1 املعريف واالبتكار راس املال  بني    اح
 التنظيمي دبعاده.

 -وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية:
 االبتكار التنظيمي.و  بعد املهارةبني  احصائيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة  ال .أ

 االبتكار التنظيمي.و  بعد املعرفةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني  ال .ب
 االبتكار التنظيمي.و  اخلربة توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بنيال  .ج
 بعد القدرة واالبتكار التنظيمي.توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني ال  .د

ــية الثانية: ال  -2 ــية الرئيســــــ ــائيةيوجد أتثري ذو داللة الفرضــــــ ـصـــــ رأس املال املعريف يف االبتكار التنظيمي  ل  اح
 دبعاده.

 -وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية:
 االبتكار التنظيمي.يف حتقيق لبعد املهارة  احصائيةذو داللة يوجد أتثري ال  -أ

 يف الكليات عينة الدراسة. االبتكار التنظيمي يف حتقيقلبعد املعرفة  احصائيةيوجد أتثري ذو داللة ال  - ب
ــائية ةتوجد عالقة أتثري ذات داللال  - ت ـصـ لدى اعضــــاء جمالس الكليات   اخلربة يف االبتكار التنظيمي لبعد  اح

 .عينة الدراسة
 .عينة الدراسة الكلياتيف  القدرة يف االبتكار التنظيمي لبعد احصائية ةتوجد عالقة أتثري ذات داللال  - ث

 الجانب النظري للرسالة

 المبحث األول: راس المال المعرفي مفاهيم أساسية

 اوال: مفهوم راس املال املعرف 
سثال  حقيقيا    بعدهيف تسـعينات القرن املاضـي وأصـبح ينظر إليه راس املال املعريف  مفهوم اسـتخدامقد شـاع  ل

ــادر الطبيعية متثل الثروة احلقيقية للشــــــــركات قبل هذا  ـصـــــ ــة والنجاح بعد أن كانت امل لقدرة املنظمة على املنافســــــ
تقليدها ببســــــاطة من   ال ميكناليت ليمثل القدرة العقلية اليت متتلكها الشــــــركات و  اســــــتخدامهالتاريخ ولقد تطور 

 .املنظمة فبة متميزة من العاملني وهلا قدرة التعامل املرن  ابمتالكاملنظمات املنافسة وهو يتمثل 
 ( مفهوم رأس املال املعريف1جدول )

 التعريف املصدر ت



  

422 

 28:  العدد

 

1 Hamel: 1994;19  
بتكامل  قدرات متفردة تتفوق  ا املؤســــســــة على املنافســــني، وتتحقق  

مهارات خمتلفة وتســـــــــــهم يف زايدة القيمة املقدمة للمســـــــــــتهلك، وهي 
 مصدر من مصادر امليزة التنافسية.

2 Stewart, 1994, P.5 ـصـــادر   ؤســــســــةقدرة امل على املنافســــة وحتقيق النجاح بعد أن كانت امل
 .الطبيعية متثل الثروة احلقيقية للشركات

3 Youndt, 1996: 839 

 جتعلهم  املؤســـســـة،  يف  االفراد من حمدود   ا عدد يتمتع  متميزة  قدرات
  زايدة من  متكن املؤسـسـة ابتكارية  فكرية  مسـامهات  تقدمي  على  قادرين

ــتوايت  وحتقيق  إنتاجيتها ــســـــات االخرى مقارنة  عالية أداء مســـ  ابملؤســـ
 املماثلة

4 Quinn, et. Al 1996, 
 P.64 

فبة متميزة من العاملني على كافة املســتوايت وهذه   ؤســســةامتالك امل
النخـبة هلـا القـدرة على التعـامـل املرن يف ظـل نظـام إنـتاجي متطور وهلـا 

جي بطرق  القــدرة على إعــادة تركيــب وتشــــــــــــــكيــل هــذا النظــام اإلنتــا
 .متميزة

5 Enders:1997; 96  هي املوجودات املعرفيــة اليت هلــا قــدرة على حتويــل التقنيــة من البحــث
 اىل التصنيع بنجاح متميز وتعد املؤشر الرئيسي لنجاح املؤسسة.

6 Strassmmann, 1998:2  ــســـــــــــــــة براس املـال املعريف االموال املنفقـة على الرتاكم املعريف للمؤســــــــــــ
 احملدد.

7 Malhotra,2000:6 .موجودات املعرفة القابلة للتجديد وتضيف قيمة للمؤسسة 

8 Sveiby,2017;4 
ـصـــية( و اليت قد ال  املعرفة اجلماعية أو الضــــمنية )مثل اخلربات الشــــخ
تكون موثقة و لكنها خمتزنة يف عقول األفراد العاملني يف مؤسسة، أو  

 ملموسة بعكس األصول الثابتةاجملتمع، فهو يعرب عن أشياء غري 

 يرى الباحث  9
هو جمموعــــة االفكــــار واملهــــارات واملعلومــــات املكتنزة داخــــل العقول 
ــتدامة  ــية مســـ ــول متثل ميزة تنافســـ ــرية يف املنظمات واليت تعد اصـــ البشـــ

 لتلك املنظمات.
 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على االدبيات
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 املعرف اثنيا: امهية راس املال 
لقد اصــبح لزاما على الشــركات ان تعي امهية راس املال املعريف يف حتقيق االدراك والتعلم والتفوق التنافســي.  
حيث انه يســــــعى خللق القيمة املضــــــافة وهو شــــــيء يتحدى قوانني الطاقة، وهذه القوانني تعلن ان خمرجات أي  

ك فان عملية نقل القيمة املضافة جيب ان تكون  نظام يف هذا الكوكب جيوز ان يكون اكثر من مدخالته، وبذل
( اىل strassmann,1998:4بفعل االبتكار املتولد من شـــــيء ما غري ملموس كما لو كان مفهوما فنيا. واشـــــار )

صـــــــــــــــدرا للطـاقـة. وان االنتـاجيـة أتيت من هكـذا راس مـال مرتاكم يف عقول االفراد  امهيـة راس املـال املعريف كونـه م
( اىل احلاجه moomaw et al, 2002:5تدريب مهم وخربه مالئمة للشـــــــــركة. واشـــــــــار )  العاملني على شـــــــــكل

الســــــتكشــــــاف راس املال املعريف يف اعمال النمو والذي يشــــــمل فهم حمســــــن للعالقة بني راس املال العيين وراس 
ـصــــورة  ( ان احلاجة املاســـــة اىل تثبيت مفاهيم املوجوداstrassmann, 2000:1املال البشـــــري. يف حني يرى ) ت ب

ــات املعرـفة. يف حني تتجلى امهـية راس امـلال املعريف اباليت: ــابقـة لقـياســــــــــــ ـــته الســــــــــــ ــة يف دراســــــــــــ  -اثبـتة ومـقاســــــــــــ
(Stresemann, 2000:1) 

 كون حامليه هم اصحاب اسهم ملوجود ذي امهية للمؤسسة. .1
ــينة اليت متيزه عن املوجودات االخرى اليت تظهرها الشـــــــركة .2 نظرا   ميكن من خالله بناء القيمة الرصـــــ

 الرتفاع قيمته جراء كثرة االستعمال.
ــعــب حتــديــدهــا قــد تبقى اىل مــا الهنــايــة على النقيض من   .3 صــــــــــــ حيقق الربح خالل فرتات زمنيــة ي

 املوجودات املادية اليت هلا عمر حمدد بسبب االستهالك.
 املال املعرف  راسأبعاد اثلثا: 

ــات حول  لقد اختلفت   ةوجد أبعاد كثري تابختالف الباحثني حيث   وتعددت  عريفأبعاد رأس املال امل  الدراســـ
 واليت اتفق عليها اكثر من ابحث ما أييتومن أبرزها 
 ( ابعاد راس املال املعريف2جدول )

 االبعاد ا اء الباحثني 

االهـــــــتـــــــمـــــــام  الثقة االبتكار  الكفاءة القدرة اخلربة املعرفة املهارات 
 ابلزابئن

    ✓  ✓ ✓ ✓ 2001:19العنزي، 

Laroche,2005:37 
 

✓        
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:  2005الفــــــاعوري،  

88 
✓ ✓    ✓   

ــيـــــــــال،   :  2005اخلـــــــ
336   

  ✓  ✓    

ــيـــــــب،   ــقـ ــنـ :  2006الـ
88  

 ✓     ✓  

Wyman, 
2010:117  

✓  ✓   ✓   

Chen, 2010: 47  ✓ ✓  ✓     

Benevene,2010: 
67  

✓ ✓  ✓     

Chaudhry, 
2010: 117  

✓ ✓  ✓     

:  2011اهلـــــــــــــاليل،  
30  

✓ ✓ ✓      

 0 1 2 2 3 4 7  8 اجملموع 

 املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على االدبيات
 المبحث الثاني: االبتكار التنظيمي

 اوال: مفهوم االبتكار التنظيمي
ــبح احلديث عن أدارة   وهو ميثل   (،53: 2011حســـب رأي )حاوي،  وتطويره أمرا مألوفا  االبتكارلقد أصـ

على أهنا    االبتكاراملختلفة إذ ينظر الكثريون اىل أدارة    ؤســــــــــــســــــــــــاتأحد حماور اهتمام املديرين يف الكثري من امل
واجلدول ادانه يوضـــــــح مفهوم االبتكار التنظيمي   واحليوية وليس شـــــــيئا حســـــــنا فقط االمهيةعامل منافســـــــه ابلغ 

 لة ابجلدول االيت:حسب رأي كل ابحث املتمث
 ( مفهوم االبتكار التنظيمي3جدول )

 التعريف املصدر ت
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1 Faulkner,1994:176  عملية مســـــــتمرة ومعقدة تتطلب جهد فردي وتنظيمي على حد هو
 سواء.

2 Ford& Gioia,1995:305  ـصـــدر   فكرةالقدرة على اجياد ترتبط ابملشــــكلة او انه افكار مبتكرة ت
 شخاص.من اال

3 Schermerhorn & et 
al,1997:365 

استخدام الرباعة يف حتديد افضل استجابة للتحدايت البيئية السريعة 
 .ؤسسةاليت تواجه امل

4 Beije,2000: 5 
  ضــــــــــمن العمل طرق تعديل  أو تغيري إىل هتدف اليت  املشــــــــــاريع تلك

 ابتكارات خلق بدون  لكن العميل  إىل  تضــــيف قيمة املؤســــســــة لكي
 تقنية.

5 Jones,2001:525 ابنه توليد افكار جديدة. 

6 Kelly & 
Littman,2001:204 

القدمي ابجلديد، فهو يغري طريقة عمل االشــياء يف كافة   اســتبدال هو
 املستوايت.

7 Morris,2006;216 
جديدة، منتج جديد، عملية إنشاء وتطوير واكتساب وتنفيذ )فكرة  

خدمة جديدة، سارســــــة جديدة(،  دف حتســــــني الكفاءة والفاعلية  
 .وألصحاب املصال ؤسسةوامليزة التنافسية مبا يضيف قيمة للم

 يرى الباحث  8

تســـــــــــــتخدمها شـــــــــــــخاص توليد افكار جديدة من قبل االهو عملية  
يف االسـتجابة للتحدايت البيئية واسـتغالل    ؤسـسـاتوتسـتفيد منها امل

 .من اجل املنافسة والبقاء الفرص املتاحة امامها
 

 املصدر من اعداد الباحث استنادا اىل االدبيات املشار اليها
 االبتكار التنظيمي أمهية: اثنيا

 -أييت: تتمثل فيما االبتكار التنظيمي أمهية ( ابن 6 :2004يرى )حمجويب، 
 والشخص. املؤسسة على ابلنفع يعود مبا التنظيم خدمات حتسني -1
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 اختيار يف  هلم  الفرص  إاتحة  طريق عن  التنظيم يف  للعاملني والعقلية الفكرية  القدرات  تنمية يف  املســــــامهة -2
 القدرات. تلك

ــتخدام طريق عن  املالية للموارد األمثل االســـــــتثمار -3 احلديثة.    التطورات مع تتواكب  علمية  أســـــــاليب اســـــ
 (.2015:15)الكعيب،

 اثلثا:  اذج االبتكار التنظيمي
ــر، وزايدة انتشــــــــــــــار تعليمـيه على خمتلف  انطالـقا من تزاـيد االهتمـام ابالبتكـار التنظيمي يف الوـقت املعـاصــــــــــــ
االصـــــــعدة العاملية، قام عدد من املفكرين والعلماء والكتاب بطرح جمموعة من االفكار اليت اصـــــــبحت فيما بعد 

ات خمتلفة حول االبتكار التنظيمي،  تســــــمى بنماذج تعرف د اء مؤلفيها،وقد قدمت هذه النماذج اراء ومعاجل
 (.50: 2003)الصرايرة،  -التنظيمي:وفيما يلي موجز الهم ما جاءت به بعض مناذج االبتكار 

1-  ( فســــــــــــــرMarch &Simon,1958منوذج  ــة    (  ــاجلـــ معـــ التنظيمي من خالل  ــار  االبتكـــ النموذج  هـــــذا 
اء وهي تقع بني ما تقوم به املنظمة فعال املشكالت اليت تعرتس املنظمة، وخاصة مشكلة جتسري الفجوة يف االد

ومــا يفرتس ان تقوم بــه، ويعتمــد هــذا النموذج على اجيــاد البــدائــل من خالل البحــث، وينظر هــذا النموذج اىل 
عملية االبتكار ابهنا تعد يف عدة مراحل هي فجوة اداء، وعدم رخاء، وحث وبدائل مث أييت االبتكار، ويوضــــح 

صــادية، والســياســية،  هذا النموذج ان الفجوة  حتدث بســبب العوامل اخلارجية، كالتغريات يف البيئة اخلارجية االقت
 والتكنولوجية، والتسويقية، او بسبب عوامل داخلية مثل تعيني موظفني جدد او وجود معايري اداء عالية.

نظيميــــة  رواد هــــذا النموذج ابن الرتاكيــــب واهليــــاكــــل الت  ( يعتقــــدBurnes & Stalker,1961منوذج )  -2
املختلـفة تكون ـفاعـلة يف حـاالت خمتلـفة وهلـا عالـقة قوـية يف تطبيق االبتكـار يف املنظمـات، وان اهلـياكـل التنظيمـية  
اليت توفر قدرا كبريا من املشــاركة للموظفني والعاملني يف صــنع القرار هي اليت يعزز فيها االبتكار وينمو اكثر من  

  (Miner 115;1995,ع البياانت ومعاجلتها.)غريه، الن ذلك يساعد يف تسهيل عملية مج
  من  ابالســــــتفادة  التنظيمي االبتكار ابعاد  ابرز  النموذج هذا  شــــــخص حيث(  Kunstler,2001)منوذج  -3
 التعلم،  االدراك،  التبــادل،  والرتاي  الغرس،  االفكــار،  التنظيميــة  االمريكيــة: القيم(  Hot house)  شــــــــــــــركــة  جتربــة

 .(Wheelen & Hunger,2004:297املرح.) اجواء، االجتماعي اجلانب، التنظيمي
 البحث. يف النموذج هذا اعتماد التنظيمي وسيتم االبتكار ابعاد ابرز النموذج هذا حيث شخص

  قيم) املؤســــــســــــة لتحقيقها يف  االشــــــخاص يهدف اليت  املرغوبة النهاايت او النتائج  وهي:  التنظيمية القيم -أ
ــة ــلوك  ومنــــاذج  ،(طرفيــ ــةا  الســــــــــــ ــائج   هــــذه  لبلوغ  ملؤديــ ،  حممــــد)  (Jones,,1995:168-169(. )أداتيــــه  قيم)  النتــ

2015:9). 
  تطمح  ما  فتمثل الرتية اما  رســالتها، اي  املؤســســة  وجود  ســبب  او هدف الغرس ميثل:  والرتية  الغرس -ب

 .االجل طويل زمين بعد ذات املؤسسة وهي اليه
ــتجابة  حتديد يف  املطروحة االفكار اســــهام  متثل:  االفكار -ت ــة  اســ  يف  اســــهامها  عن فضــــال  للبيئة،  املؤســــســ
 .الداخلية واجراءاهتا عملياهتا تغيري خالل من املؤسسة تكييف
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ــنيعية العملية اطراف بني املشـــــــــــــرتك  التبادل اىل هتدف  عملية: التبادل -ث صـــــــــــ   العمل  اآلراء، حيث من  الت
 .(et al,. 2012:p 359 Bashirواملعنوي ) املادي التحفيز اجلماعي،

  اضــــافة  مطلوبة،  وخربات مهام من  منهم اداءه املطلوب هو  املؤســــســــة ملا  اشــــخاص  ادراك هو:  االدراك -ج
 .اجملتمع او الصناعة يف احلالية املؤسسة ملواقفها فرق  ادراك اىل

ــتخدام  خالل من  التنظيمي االبتكار يف يســــهم:  التنظيمي التعلم -ح ــة    اســ ــســ  مجعتها اليت  للمعلوماتاملؤســ
. بيئتها اخلارجية على  االنفتاح  خالل من  املســــــــــــتقبلية  االحداث يف منها  لالســــــــــــتفادة  الســــــــــــابقة  االحداث  عن
(Faulkner &,1994:178) 

  الشــــــخص بني  التفاعل  خالل للمؤســــــســــــة من االجتماعي النظام واقع اىل يشــــــري: االجتماعي اجلانب -خ
 (3: 2017صالح، ).  (االخرين االفراد مع املبتكر الفرد ودمج  مساندة)العمل وفريق
 النفســــــــــــــي  التوتر  من  ختفف  واليت  العمـــــل،  يف  واملرح  البهجـــــة  تبعـــــث  اليت  االجواء  وهي:  املرح  اجواء  -د

 (Robbins,2003:p134).التنظيمي لالبتكار حمفزة سلوكيات من عليها يرتتب وما، العاملني لألشخاص
 للبحثالجانب التطبيقي 

 اواًل: ثبات اداة قياس البحث

يتعلق الثبات مبدى ثبات واتســاق املقياس عرب مدد زمنية خمتلفة، اذ ميكن االعتماد على معامالت كرونباخ 
 (4الفا يف حتقيق الغرس من الفقرة احلالية وكما موضح يف اجلدول )

 ( معامالت الثبات كرونباخ الفا ملقاييس الدراسة4جدول)
 كرونباخ الفا املتغري ت
 0.89 راس املال املعريف 1
 0.85 مهارة 2
 0.84 معرفة 3
 0.82 خربة 4
 0.87 قدرة 5
 0.83 االبتكار التنظيمي 6
 0.89 القيم التنظيمية 7
 0.79 الغرس والرتية 8
 0.91 االفكار 9

 0.86 التعلم التنظيمي 10
 0.83 التبادل 11
 0.92 االدراك 12
 0.94 اجلوانب االجتماعية 13
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 0.88 اجواء املرح 14

 SSPSاملصدر: نتائج التحليل االحصائي ابالعتماد على برانمج 
صــــــــــــــائـيا  وهي    (0.79-0.94)( ان قيم معـامـل كرونـباخ الفـا ـقد تراوحـت بني  4يظهر اجلـدول ) يف مقبوـلة إح

ـصـــــــــــف ابالتســــــــــــاق والثبات  واليت  (0.70)اكرب  الن قيمتها   البحوث اإلدارية والســــــــــــلوكية تدل على ان االداة تت
 .الداخلي

 ثانيا: الوصف االحصائي 

ـصـــائي لنتائج البحث التطبيقية مع حتليل هذه النتائج وتفســــريها. ويتضــــمن   يهتم هذا املبحث ابلعرس االح
ومشلت   .التنظيميرئيســـــني، االول يتعلق راس املال املعريف، اما الثاين فيتعلق مبتغري االبتكار  هذا املبحث جزئني

متوســـــــــطات احلســـــــــابية لفقرات االســـــــــتبانة وا رافاهتا املعيارية ومســـــــــتوى االجابة واالمهية كل اجلوانب عرس لل
 النسبية.

ــتبانة   ــابية من خالل حتديد انتمائها ألية فئة. والن اســ ــطات احلســ ــوء املتوســ ــتوى االجاابت يف ضــ ُحدد مســ
ال اتفق متاما ( فان هناك مخس فئات تنتمي هلا املتوســـطات    -البحث تعتمد على ليكرت اخلماســـي )اتفق متاما  

  (5)(، ومن مث قســــــــــمة املدى على عدد الفئات 5-1= 4احلســــــــــابية. وحتدد الفئة من خالل اجياد طول املدى )
ــاف  (4 \5 = 0.80) او يطرح من احلد االعلى للمقياس    (1)اىل احلد االد  للمقياس    (0.80). وبعد ذلك يضـــ

 :(Dewberry, 2004: 15)كااليت ، وتكون الفئات  (5)
ـصــائي املتوســـطات احلســـابية واال رافات املعيارية ودرجة االجابة 5جدول ) ـصــنيف فئات الوصـــف االح ( ت

 (N=130)واالمهية النسبية لالبعاد الرئيسة ملتغري راس املال املعريف 
 املتوسط  البعد الرئيسي

 احلسايب
 اال راف
 املعياري

 درجة 
 االجابة

 االمهية 
 النسبية

 االول  مرتفع 462. 3.59 املهارة. 1
 الثاين معتدل 524. 3.34 . املعرفة2
 الثالث معتدل 681. 3.33 . اخلربة3
 الرابع معتدل 695. 3.31 . القدرة4

  معتدل 387. 3.39 راس املال املعريف
 اعداد الباحث ابعتماد نتائج التحليل االحصائياملصدر: 

 ثالثًا: االبتكار التنظيمي

تضمن هذا املتغري شانية ابعاد هي )القيم التنظيمية، والغرس والرتية، واالفكار، والتعلم التنظيمي، والتبادل،  
 واالدراك، واجلانب االجتماعي، واجواء املرح(.

ف االحصــائي ألبعاد متغري االبتكار التنظيمي ميكن القول يف ضــوء العرس الذي جاء انفا خبصــوص الوصــ 
مســــــــــتوى مرتفع ومعتدل بني  فجميع االبعاد كانت ضــــــــــمن  ابن مســــــــــتوايت االبعاد كانت متفاوتة مبقدار قليل  

هذين املســـــــتويني وهو مؤشـــــــر اجيايب لتوافر هذه الظاهرة التنظيمية دبعادها وهذه النتيجة تفيد دن املســـــــتجيبني  
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ــوء اجلدول   يية متغري االبتكار التنظيميدركون امه ــتوايت هذه االبعاد يف ضـ ــا دبعاده وميكن ان نلخص مسـ ايضـ
 االيت:

 ( املتوسطات احلسابية واال رافات املعيارية ودرجة االجابة واالمهية النسبية لالبعاد الرئيسة 6جدول )
 (N=130)ملتغري االبتكار التنظيمي 

 املتوسط  البعد الرئيسي
 احلسايب

 اال راف
 املعياري

 درجة 
 االجابة

 االمهية 
 النسبية

 الثالث مرتفع 523. 3.48 . القيم التنظيمية1
 االول مرتفع 429. 3.58 . الغرس والرتية2
 الرابع مرتفع 450. 3.46 . االفكار3
 الثامن معتدل 767. 3.36 .التعلم التنظيمي4
 الثاين مرتفع 777. 3.49 .التبادل5
 السادس مرتفع 561. 3.42 .األدراك6
 اخلامس مرتفع 608. 3.43 .اجلانب االجتماعي7
 السابع معتدل 549. 3.37 .اجواء املرح8

  معتدل 270. 3.16 االبتكار التنظيمي
 املصدر: اعداد الباحث ابعتماد نتائج التحليل االحصائي

ــح ان العينة لديها ادراك كبري لبعد  ــكل واضـــــــ الغرس ورتية الكليات اليت يعملون  ا مث تبادل  اذ يظهر بشـــــــ
املعلومات واالفكار ابملرتبة الثانية وضـــــــمن مســـــــتوى اجابة مرتفع مث حيل ابملرتبة االخرية بعد التعلم التنظيمي يف 
تلك الكليات عينة الدراســــــــــة وضــــــــــمن مســــــــــتوى اجابة معتدل وبشــــــــــكل عام فان مجيع االبعاد ملتغري االبتكار 

 ة بشكل جيد يف بيئة العمل.التنظيمي متحقق
 رابعًا:اختبار الفرضيات

ـصــــــــفوفة االرتباط )معامالت  ـصــــــــائيتني يف اختبار الفرضـــــــــيات االوىل تتعلق مب اســـــــــتخدم الباحث اداتني اح
ـصــفوفة معامالت االرتباط لغرس التحقق من قوة  ( وحتليل اال دار اخلطي(Pearson)االرتباط  ، اذ تســـتخدم م
ــتقل وابعاد املتغري املعتمد عالقات  االرتباط املوجودة ما بني متغريي البحث وكذلك احلال مع ابعاد املتغري املســــــــ

ــتقل وابعاده يف املتغري املعتمد  ــيتني هي مدى أتثري املتغري املســـــ ــاســـــ ــيتني اســـــ اما حتليل اال دار اخلطي فيبني قضـــــ
 .ابعاده واملتغري املعتمد دبعادهدبعاده فضال عن بيان القدرة التفسريية للمتغري املستقل و 

 فرضيات  وذج االرتباط:
الختبار الفرضـــية الرئيســـة االوىل  (Pearson)اعتمد الباحث يف هذه الدراســـة على معامل االرتباط البســـيط 

واملتمثلة بعالقات االرتباط بني املتغري املستقل )راس املال املعريف( واملتغري املعتمد )االبتكار التنظيمي(. اذ يظهر 
ـصـــــفوفة معامالت االرتباط البســــــيط  )(اجلدول بني ابعاد هذه املتغريات. ويســــــتلزم االمر توضــــــيح  (Pearson)م

. وخمتصــر (tailed-2)ونوع االختبار   (130)واردة يف اجلداول ادانه، اذ يشــار اىل حجم العينة  لبعض املفردات ال
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(Sig.)    يف اجلدول يشـــري اىل اختبار معنوية معامل االرتباط من خالل مقارنة قيمة(t)   احملســـوبة مع اجلدولية من

احملســــوبة اكرب  (t)هذا يعين ان قيمة  على معامل االرتباط فان    (**)غري ان يظهر قيمها. فاذا ظهر وجود عالمة 
ــوء قـاعـدة   ،  (Cohen & Cohen, 1983)من اجلـدولـية. ويتم احلكم على مقـدار قوة معـامـل االرتـباط يف ضــــــــــــ

 وكااليت:
 قوة عالقة االرتباط (4جدول )

 مستوى االرتباط معامل االرتباط ت
 عالقة ارتباط منخفضة 0.10اقل من  1
 ارتباط معتدلةعالقة  0.30-0.10بني  2
 عالقة ارتباط قوية 0.30اعلى من  3

 املصدر: اعداد الباحث ابعتماد االدبيات
ــة االوىل: ال  ــية الرئيســـــــــــ ــائيةعالقة ارتباط ذات داللة   توجدالفرضـــــــــــ صـــــــــــ راس املال املعريف واالبتكار بني   اح

 التنظيمي دبعادهل
سـة )راس املال املعريف( واملتغري املعتمد )االبتكار ( عالقة االرتباط بني املتغري املسـتقل للدرا5يظهر اجلدول )

ــبــة قوة العالقــة بني متغري راس املــال املعريف 42.5%التنظيمي( اذ بلغ مقــدار االرتبــاط ) ــر هــذه النســــــــــــ ( وتؤشــــــــــــ
ــتوى معنوية ) ( وتوضــــــــــح هذه العالقة وجود ارتباط R=0.425, P<0.01( )1%واالبتكار التنظيمي عند مســــــــ

قوية بني متغريي الدراســـــة راس املال املعريف واالبتكار التنظيمي. سا يعين رفض الفرضـــــية ضـــــمن مســـــتوى عالقة  
 .وقبول فرضية الوجود

 ( عالقة االرتباط بني متغري راس املال املعريف دبعاده واالبتكار التنظيمي 5جدول )
Correlations 

راس   القدرة  الخبرة  المعرفة المهارة  
المال  
 المعرفي

البتكار  
 التنظيمي 

 Pearson املهارة
Correlation 

1 **.245 .108 **.267 **.549 *.175 

Sig. (2-tailed)  .005 .222 .002 .000 .046 
N 130 130 130 130 130 130 

 Pearson املعرفة
Correlation 

**.245 1 .169 **.257 **.602 *.213 

Sig. (2-tailed) .005  .055 .003 .000 .015 
N 130 130 130 130 130 130 

 Pearson اخلربة
Correlation 

.108 .169 1 **.309 **.669 **.257 
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Sig. (2-tailed) .222 .055  .000 .000 .003 
N 130 130 130 130 130 130 

 Pearson القدرة
Correlation 

**.267 **.257 **.309 1 **.752 **.418 

Sig. (2-tailed) .002 .003 .000  .000 .000 
N 130 130 130 130 130 130 

راس املــال  
 املعريف

Pearson 
Correlation 

**.549 **.602 **.669 **.752 1 **.425 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 130 130 130 130 130 130 

ــار  االبـتـكـــــ
 التنظيمي

Pearson 
Correlation 

*.175 *.213 **.257 **.418 **.425 1 

Sig. (2-tailed) .046 .015 .003 .000 .000  
N 130 130 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 spss. V. 25املصدر: اعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج 
 وتتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية االتية: 

 :االبتكار التنظيميو  بعد املهارةبني  احصائيةعالقة ارتباط ذات داللة  ال توجد
ــتوى عالقة ارتباط  يبني اجلدول ــمن مســــــ وجود عالقة ارتباط بني بعد املهارة ومتغري االبتكار التنظيمي وضــــــ

( وتشري هذه النتيجة اىل 0.046)  Sig. اذ بلغت  (r= 0.175, p  0.05)معتدلة اذ كانت تلك العالقة معنوية  
كد رفض الفرضــــــية الفرعية االوىل وهذا يؤ   (17.5%)ان توافر بعد املهارة يرتبط بتواجد االبتكار التنظيمي مبقدار  

 .وقبول الفرضية الثانية اليت تنص على وجود عالقة ارتباط احصائية بني بعد املهارة ومتغري االبتكار التنظيمي
 االبتكار التنظيمي:و   بعد املعرفةعالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني  التوجد

ومعتــدلــة بني بعــد املعرفــة واالبتكــار التنظيمي وتشــــــــــــــري البيــاانت    موجبــةوجود عالقــة ارتبــاط  يظهر اجلــدول  
 R= 0.213, p ) (5 %)الظاهرة يف اجلدول اىل أن قيمة معامل االرتباط كانت معتدلة ومعنوية عند مسـتوى  

.( وتفيد هذه النتيجة دن بعد املعرفة ترتبط بشـــــــــكل معتدل ابالبتكار التنظيمي، وهي تعين ان توافر بعد 0.05
وهذا يؤكد رفض الفرضية   (21.3%)ملعرفة لدى اعضاء جمالس الكليات يرتبط بظهور االبتكار التنظيمي بنسبة  ا

ــائية بني بعد املعرفة   ـصـــــ ــية البديلة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط ذات داللة اح الفرعية الثانية وقبول الفرضــــــ
 واالبتكار التنظيمي.
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 االبتكار التنظيمي:و  اخل ةبني  عالقة ارتباط ذات داللة معنوية التوجد

البياانت اخلاصـة ابلعالقة بني بعد اخلربة واالبتكار التنظيمي. اذ يوضـح اجلدول وجود عالقة   يعرس اجلدول
ارتباط موجبة ومعتدلة بينهما. وتشـــــري البياانت الظاهرة يف اجلدول اىل أن قيمة معامل االرتباط كانت مســـــتوى 

. سا يشــــري اىل ان توافر بعد اخلربة  (R= 0.257, p  0.05)  (1 %)عند مســــتوى   عالقة ارتباط معتدلة وموجبة
وهذا يؤشـر رفض الفرضـية الفرعية الثالثة وقبول    (25.7%)يرتبط ابالبتكار التنظيمي لألفراد عينة الدراسـة بنسـبة  

 واالبتكار التنظيمي.الفرضية البديلة اليت تنص على وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني بعد اخلربة 
 بعد القدرة واالبتكار التنظيمي:عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني  التوجد

وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية بني بُعد القدرة واالبتكار التنظيمي دبعاده وتشـــــــري البياانت    يظهر اجلدول
ــتوى)  r= 0.418, p   (1 %)الظـاهرة يف اجلـدول اىل أن قيمـة معـامـل االرتـباط كـاـنت قوـية ومعنوـية عـند مســــــــــــ

ة الدراســــــة من خالل زايدة  .( وتفيد هذه النتيجة دن االبتكار التنظيمي يزداد لدى اعضــــــاء الكليات عين0.01
ــبة   ــية البديلة اليت تنص    (41.8%)القدرة لديهم وبنسـ ــية الرابعة وقبول الفرضـ سا يؤشـــر لدى الباحث رفض الفرضـ

( ملخص  6يوضح اجلدول )  على وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني بعد القدرة واالبتكار التنظيمي.
ملعريف دبعـاده وبني متغري االبتكـار التنظيمي، وتشــــــــــــــري مجيع النـتائج اىل عالـقات االرتـباط بني متغري راس املـال ا
 حتقق فرضيات الدراسة الرئيسة والفرعية 

 ( ملخص نتائج حتليل االرتباط بني راس املال املعريف دبعاده واالبتكار التنظيمي دبعاده6جدول )
 القرار املعنوية االرتباط املسار ت
ــال   1 املـــــ ــار املـعـريفراس  االبـتـكـــــ

 التنظيمي
ــد    توجد عالقة ارتباط عــنـــــ مــعــنــوي 

%1 
 قبول

 قبول 5%معنوي عند   توجد عالقة ارتباط االبتكار التنظيميبُعد املهارة   2
 قبول  5%معنوي عند توجد عالقة ارتباط االبتكار التنظيميبُعد املعرفة   3
 قبول 1%معنوي عند   ارتباطتوجد عالقة   االبتكار التنظيميبُعد اخلربة 4
 قبول 1%معنوي عند   توجد عالقة ارتباط االبتكار التنظيميبُعد القدرة 5

 املصدر: اعداد الباحث ابعتماد نتائج االرتباطات
 االستنتاجات والتوصيات 

ـصــــل أهم االســـــتنتاجات اليت توصـــــل اليها   الباحث اســـــتكماال لالطار املنهجي للدراســـــة عرضـــــنا يف هذا الف
 جبانبيها النظري والتطبيقي ليجري استثمارها ابجتاه عدد من التوصيات وكما أييت:

 االستنتاجات 

ــبعينيــات  مطلع  يف  ظهرت  اليت  املفــاهيم  من  املعريف  املــال  راس  -1 ــرين، ويعــد موردا  القرن   من  الســــــــــــ  العشــــــــــــ
  واجلامعات االهلية يف حمافظة كربالء املقدسـةاالبتكار التنظيمي لدى الكليات  تعزيز يف  اسـرتاتيجيا مهما يسـهم

 املادي والفكري. راس املال إىل جانب



  

 راس املال املعرف واثر  ف حتقيق االبتكار التنظيمي 

433 

ــاء جملس الكلـية  الكـفاءات  تســــــــــــــهم  -2 ــرـية ألعضــــــــــــ االبتكـارات التنظيمـية ـلدى الكلـيات  حتقيق يف البشــــــــــــ
ـصــــــف مبجموعة  كانت  إذا  واجلامعات االهلية يف حمافظة كربالء املقدســـــــة ـصــــــائص من  تت  تكون  أن  بينها  من  اخل

 اآلخرين. مقارنة ابملنافسني سيزة أو وفريدة اندرة الكفاءات هذه
االبتكــارات التنظيميــة للكليــات واجلــامعــات االهليــة يف حمــافظــة كربالء   يف  مهم  دور  املعريف  لراس املــال  -3

ــة ــجيع االبتكار طريق  عن  املقدســــ ــاركة  تشــــ ــاء،  لدى  واملشــــ   تنظيمي وهيكل  فعاّل، معلومات  نظام  وتبين االعضــــ
 .مناسب
املـال املعريف يف حتقيق االبتكـار التنظيمي للكلـيات واجلـامعـات االهلـية يف حمـافظـة كربالء   راس  يســــــــــــــهم  -4

 العمالء اليت  مع  تفـاعلـية  عالـقات  واـقامـة  عمـل تـلك الكلـيات  تعرتس  اليت  العقـبات  خالل ـتذلـيل  املقـدســــــــــــــة من
 .أخرى جهة للعمالء من عريضة قاعدة اكتساب خالل من ابملنافسني مقارنة مركزا تنافسيا هلا تضمن
  أنه إال  الكليات واجلامعات االهلية يف حمافظة كربالء املقدســـــــة يف املعريف  املال راس مكوانت توفر رغم -5

 الرقابة. مث  ومن القياس أو التطبيق يف تلك الكليات تتبعها واضحة يوجد منهجية ال
ــاء  يســـــهم راس املال املعريف دبعاده   -6 )املهارة، اخلربة، القدرة، املعرفة( يف تنمية القدرات االبتكارية ألعضـــ

ــة وهو ـما مييز عمـل تـلك الكلـيات وينمي  جملس الكلـية للكلـيات واجلـامـعات االهلـية يف حمـافظـة كربالء املـقدســــــــــــ
 قدراهتا االبتكارية.

 التوصيات
من التوصـــــيات واليت  مل ان تكون  اســـــتكماال ملتطلبات املنهجية، ويف ضـــــوء االســـــتنتاجات، نورد جمموعة

ــتوايت   ــبل لتحقيق مســـ ــل الســـ ــول اىل افضـــ ــهم يف الوصـــ حمط عناية الكليات واجلامعات املبحوثة، سا جيعلها تســـ
 عالية من االبتكارات التنظيمية، لذا نشري اىل اهم التوصيات اليت حييط  ا املبحث احلايل:

لبحـث من اهتمـامهـا مبوضــــــــــــــوع اـلدورات واحللقـات العلمـية  واجلـامعـات االهلـية عيـنة ا  أنا تزـيد الكلـيات  -1
وجلســــات احلوار احلرة واليت ميكن من خالهلا الوصــــول إىل أفكار ابتكارية تؤدي إىل تطوير أســــلوب عمل هذه 
الكليات وخاصــــة ما يتعلق ابقرتاحات اعضــــاء جملس الكلية لديها والذي ميكن أن يكون هلم وجهة نظر خمتلفة 

 لية.عن وجهة نظر الك
ضـرورة زايدة وعي اعضـاء جملس الكلية دمهية راس املال املعريف واكتسـاب املعرفة وتطويرها يف الكليات  -2

 واجلامعات االهلية يف حمافظة كربالء املقدسة للنهوس بواقع عمل تلك الكليات واجلامعات عينة البحث.
صــــــــــــــص  تلــك الكليــات واجلــامعــات عينــة البحــث على تطوير نظــام    أن تعمــل  -3 معلومــات متكــامــل يتخ

ابلبحث عن األفكار اإلبداعية واالبتكارية ومتابعتها وتطويرها لالســتفادة منها يف جمال عملها وأن يكون لديها  
ـصــل إليها من أراء أو مقرتحات أو أفكار  دف جتربتها  واالســـتفادة منها يف ســـلة أفكار كبرية تتضـــمن كل ما ي

 جماالت عملها.
ــرورة االهتمام بع -4 ملية االبتكار التنظيمي وتوفري البيئة التنظيمية الالزمة والداعمة للمبتكرين واطالق ضـــــــ

 العنان لألفكار اجلديدة واملبتكرة اليت ترتقي مبوقع الكليات التنافسي يف بيئة العمل.



  

434 

 28:  العدد

 
 المصادر

 أوال: المصادر العربية

ــالة  ( االبداع االداري لدى العاملني يف 1990ابو فارس، حممود، ) .1 ــســـــات العامة االردنية، رســـ قطاع املؤســـ
 ماجستري، غري منشورة، االردن، جامعة عمان.
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  المصرفية الربحية وانعكاسها علىرأس المال العامل  تمويلسياسات 

 من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية( لعينة)بحث تطبيقي 

Working Capital Financing Policies and its Reflection on 
the Banking Profitability (An Applied Research on a 

Sample of Banks listed on Iraqi Stock Exchange) 
      .Yasseri-Prof. Tahani Mahdi ALAssist       (1)تهاني مهدي الياسريأ.م.د 

           Hasan Hadi Kahoo Radhi                            (2)حسن هادي كهو راضي

 المستخلص

ـصــارف جتارية   ـصــرفية يف اربعة م ــها على الرحية امل ــات متويل رأس املال العامل وانعكاسـ تناول البحث ســـياسـ
 2009االئتمان، مصـرف اببل، مصـرف سـومر، مصـرف اخلليج( وملدة شان سـنوات من )عراقية وهي )مصـرف 

(، وهدف اىل دراسة واقع حال سياسات متويل راس املال العامل يف املصارف عينة البحث واخلروج 2016اىل  
ـصـــــري وطويل االج  ل ملكوانت  بنتائج وتوصــــــيات تســــــاعد االدارة املالية فيها ألدراك طبيعة العالقة بني التمويل ق

ـصـــري وطويل االجل  راس املال والرحية، عن طريق معرفة مدى وجود عالقة أثر لنســــب متويل راس املال العامل ق
ـصــــرفية واليت عرب عنها بــــــــــــــــــــ )معدل العائد على حق امللكية و معدل العائد على املوارد املتاحة(    .على الرحية امل

ــطـة الربامج املكتبيـة وابالعتمـاد على عـدد من املقـاييس واالســـــــــــــــاليـب االح  صـــــــــــــــائيـة اليت مت إجيـاد قيمهـا بواســــــــــــ
ــبة االلكرتونية وهي   ــائية اخلاصــــــة ابحلاســــ ـصـــ ، توصــــــل البحث اىل (2010Excel( وبرانمج )spss-V18)واالح

ــتنتاجات امهها:  ـصـــــــري وطويل االجل على جمموعة من االســــــ وجود عالقة اثر لنســــــــب متويل راس املال العامل ق
ــرات الرحية املعتمدة ــرف ان حيقق الرحية املالئمة له على وفق    مؤشـــ ـصــ ــتطاعة املدير املايل ابمل ابلبحث، وان ابســـ

على سـياسـات   مؤشـرات البحث املسـتخدمة عن طريق اتباع سـياسـة متويلية معتدلة. فيما اوصـى البحث ابلرتكيز

 
 اإلدارة واالقتصاد.كلية جامعة كربالء/   -1
 .املعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية /جامعة بغداد -2
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ـصـــــارف بوصــــــفها موضــــــوعا حيواي واســــــرتاتيجيا نظرا ملا هلا من حتقيق دور كبري يف  متويل راس املال العامل يف امل
 االهداف اليت نشأت من اجلها.

Abstract 
The study dealt with the policies of financing working capital and its reflection 

on the profitability of banking in four Iraqi commercial banks (Credit Bank, Bank 
of Babylon, Sumer Bank, Gulf Bank) for eight years (2009 to 2016) The aim of 
this study is to study the reality of the working capital financing policies in the 
banks. The sample of the research and exit the results and recommendations 
that help the financial management to understand the nature of the relationship 
between the short and long term financing of the capital components and 
profitability By examining the extent to which the effect of short- and long-term 
working capital ratios on bank profitability is related to the rate of return on equity 
and the rate of return on available resources). And based on a number of 
statistical measures and methods that have been found by the statistical and 
electronic programs of the electronic calculator (spss-V18) and the program 
(2010Excel) The study reached a number of conclusions, the most important of 
which is: The relationship of the effect of the short and long term working capital 
ratios on the profit indicators approved by the research and that the bank's 
financial manager can achieve the appropriate profitability according to the 
research indicators used by adopting a moderate financing policy. The study 
recommended focusing on the working capital finance policies in banks as a 
vital and strategic issue because of their great role in achieving the goals that 
have been created for them. 

 المقدمة

ـصـــــارف التجارية بشــــــكل   يشــــــكل رأس املال العامل أمهية كبرية يف موجودات منشــــــآت األعمال عموما وامل
ــيط أعمـاهلـا ومن اجـل حتقيق أهـدافهـا إذا مـا  خـاص، ـلذا حيظى ابهتمـام اإلدارات فيهـا، ملـا ـله من دور يف تنشــــــــــــ

يجية ملنشــآت االعمال عموما  املصــرفية تعد من االهداف االســرتاتالرحية  أحســنت إدارته، ومن جهة اخرى فان 
واملصـارف التجارية خصـوصـا واليت تسـعى ادارة املنشـآت اىل حتقيقها من خالل سـياسـاهتا التمويلية واالسـتثمارية  
يف راس املال العامل مبا يضـــمن رضـــا املالكني عنها وحيقق هلا مركزا  تنافســـيا  يف الســـوق، وعليه جاء هذا البحث 

ويل راس املال العامل وما ميكن ان تســــاهم فيه من اجل حتقيق رحية مرضــــية لتســــليط الضــــوء على ســــياســــات مت
 إلدارة منشات االعمال ومالكيها.
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 المبحث األول

 منهجية البحثاوال: 
 Research Problemمشكلة البحث   -1

 ميكن متثيل مشكلة البحث ابلسؤالني التاليني:
ـصـــــــــري االجل   التمويلهل يؤثر حجم  -أ يف املوجودات املتداولة واليت تشــــــــــكل إبمجاهلا، إمجايل رأس املال  ق

 .للمصارفالعامل يف العائد املتحقق 
إمجـايل رأس    ،يف املوجودات املـتداوـلة واليت تشــــــــــــــكـل إبمجـاهلـا  ـما ـمدى وجود أثر للتموـيل طوـيل االجـل  -ب

 .للمصارفاملال العامل يف العائد املتحقق 
 Research Importanceامهية البحث   -2

ــياســــات   تنبع أمهية البحث يف تناوله ملوضــــوع حيوي ومهم يف حقل اإلدارة املالية وهو راس املال العامل وســ
يف حمـاولـة إاثرة اهتمـام منشـــــــــــــــآت االعمـال عمومـا  ، و ومـدى مســـــــــــــــامهتهـا يف حتقيق الرحيـة املطلوبـةالتمويـل فيـه  

ـصـــــوصــــــا يف تناوهلا ملثل هذا امل ـصـــــارف التجارية املبحوثة خ وضــــــوع، ومن مث زايدة إدراك املديرين املالني فيها  وامل
ــيــاســـــــــــــــات متويــل راس املــال العــامــل وأمهيتهــا والــدور الــذي من املمكن ان تقوم بــه يف   حتقيق الرحيــة ملفهوم ســــــــــــ

 املستهدفة.
 Research Objectivesاهداف البحث   -3
ــياســـات متويل راس املال العامل يف بعض  -أ ـصــارف التجارية العراقية واخلروج بنتائج  دراســـة واقع حال سـ امل

وتوصـيات تسـاعد االدارة املالية فيها ألدراك طبيعة العالقة بني التمويل قصـري وطويل االجل ملكوانت راس املال  
 العامل والرحية.

  للمصارفيف رأس املال العامل والعائد املتحقق    التمويل قصري وطويل االجلحتديد العالقة بني حجم    -ب
 .البحثينة ع

  Research Hypothesesفرضيات البحث   -4
 يقوم البحث على فرضيتني رئيسيتني ومها:

 الفرضية الرئيسية االول:
ـصــارف   ـصــري االجل على الرحية ابمل "عدم وجود أثر ذات داللة معنوية لســـياســـات متويل راس املال العامل ق

 الفرضيات الفرعية االتية:التجارية عينة البحث". وتتفرع من هذه الفرضية 
ـصــــــري االجل على معدل العائد على  -أ ــبة متويل راس املال العامل ق عدم وجود أثر ذات داللة معنوية لنســـــ

 حق امللكية يف املصارف التجارية عينة البحث.
ـصـري االجل على معدل العائد على  -ب عدم وجود أثر ذات داللة معنوية لنســبة متويل راس املال العامل ق

 وارد املتاحة يف املصارف التجارية عينة البحث.امل
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 الفرضية الرئيسية الثانية:
"عدم وجود عالقة أثر ذات داللة معنوية لســــــــــــــياســــــــــــــات متويل راس املال العامل طويل االجل على الرحية  

 ابملصارف التجارية عينة البحث". وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية االتية:
ذات داللة معنوية لنســـــــــــــبة متويل راس املال العامل طويل االجل على معدل العائد على   عدم وجود أثر -أ

 حق امللكية يف املصارف التجارية عينة البحث.
ــبة متويل راس املال العامل طويل االجل على معدل العائد على  -ب عدم وجود أثر ذات داللة معنوية لنسـ

 لبحث.املوارد املتاحة يف املصارف التجارية عينة ا
 المبحث الثاني

 اوال: االساس المفاهيمي لراس المال العامل

 Working capital Concept ofمفهوم راس املال العامل   -1
ــتخدم   ــر قد اســ ــارة اىل ان الفكر املايل املعاصــ ــيحا  ملفهوم راس املال العامل البد من االشــ ولكي نعطي توضــ

واملهتمني  ذا اجملال، احدامها يطلق عليه دمجايل راس املال  اصــــــــطالحني شــــــــاعا اســــــــتعماهلما من قبل الكتاب 
 العامل والثاين صايف راس املال العامل، وفيما يلي توضيح لكل منهما:

  Gross of Working Capitalالايل راس املال العامل  -أ
اىل نقــد خالل العــام يعرف امجــايل راس املــال العــامــل ابنــه جمموع املوجودات املتــداولــة اليت عــادة مــا تتحول  

وتتضـــــمن هذه املوجودات ابإلضـــــافة اىل النقدية ذاهتا االســـــتثمارات املؤقتة، الذمم، واملخزون الســـــلعي )هندي، 
ــروع بغض النظر عن  193:  2004 (. وهو على حد تعبري)احليايل( جمموع املوجودات املتداولة اليت ميلكها املشـ

(. وعرف ايضــــــــــــــا ابنه امجايل املوجودات املتداولة ببنودها  245 :2007طبيعة عمله وعائدية ملكيته )احليايل، 
ــرية ال تتعدى  ـصـــ ــكل اىل اخر خالل فرتة زمنية ق ــأة واليت ميكن ان تتحول من شــــ ــتخدمة يف املنشــــ املختلفة املســــ

مجايل راس املال العامل  ان ا( اىل Houston,Brigham)(. فيما اشــار  Jitman،2008:638الســنة الواحدة )
 (.Houston, 2009,513 & Brigham) العملياتاملتداولة املستخدمة يف  املوجوداتهو ببساطة 

ـصــــــــرية   واســـــــــتنادا ملا تقدم ميكن للباحث تعريف امجايل راس املال العامل ابنه جمموع االســـــــــتثمارات املالية ق
صـــــــــــــرية االجل واحلســـــــــــــااب ت املدينة  االجل اليت تتحول اىل نقدية خالل العام وتشـــــــــــــمل النقد واالوراق املالية ق

 واملخزون السلعي.
  Net Working Capitalصاف راس املال العامل  - ب

إنه مصطلح صايف راس املال العامل هو التحديد االكثر استخداما يف جمال االدارة املالية، اذ طال استعماله  
تعتمد يف حتليلها على  من قبل احملاسبني، وتوكد الكثري من االحصاءات املنشورة ذات القيمة اهلامة  ذا الصدد

: 2004صـــــــــــــــايف راس املـال العـامـل ابعتبـاره انتج طرح املطلوابت املتـداولـة من املوجودات املتـداولـة )الزبيـدي،  
(. أذ يشــــري صــــايف راس املال العامل اىل املوجودات املتداولة مطروح منها مجيع املطلوابت املتداولة  336-337

ــتثمـارات يف ا صـــــــــــــــادر متويـل طويلـة االجـل وميثـل ذلـك اجلزء من االســــــــــــ ملوجودات املتـداولـة اليت جرى متويلهـا مب
(642:2011،Brigham    &Ehrhardt،و)العــــــامري  )2013  :172( الكــــــاتبــــــان  ويرى   .)Zutter  & 
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Gitman ــأة احلالية و مطلوابهتا احلالية، وعندما ــايف راس املال العامل ميثل الفرق بني موجودات املنشـــــــ ( ان صـــــــ

ــأة راس مــال عــامــل موجــب، وعنــدمــا تكون تتجــاوز املوجودات امل تــداولــة املطلوابت املتــداولــة فــان لــدى املنشـــــــــــــ
 ,2012,)املوجودات املتداولة اقل من املطلوابت املتداولة يكون لدى املنشـــــــأة صـــــــايف راس مال عامل ســـــــالب 

601 Zutter& Gitman.) 
املوجودات املتداولة واملطلوابت املتداولة، فاذا تعريف صـــايف راس املال العامل ابنه الفرق بني  ميكن للباحث 

صــرية االجل اذا كان ســالبا،   كان الفرق موجبا فقد مت متويله من مصــادر متويل طويلة االجل او مصــادر متويل ق
 ويعد مؤشرا لسيولة املنشأة ومتانة مركزها املايل.

ال العامل"، فإهنم يشريون عموما إىل  عندما يستخدم احملاسبون مصطلح "رأس املال بد من االشارة اىل انه  و 
ــايف رأس املــال   املتــداولــة واملطلوابت املتــداولــة. من انحيــة أخرى، يعين   املوجودات، وهو الفرق بني  العــامــلصـــــــــــــ

صــــــــــــب تركيزهم على رأس  املوجودات  احملللون املاليون   املتداولة عندما يتحدثون عن رأس املال العامل. ولذلك ين
  املتــداولــة( املوجودات)  واملخزون   . أي النقــديــة واألوراق املــاليــة القــابلــة للتــداول واملــدينون املــال العــامــل اإلمجــايل

(206  :2009  ،Wachowicz &Van Horne). 
 Importance of working Capitalامهية راس املال العامل   -2
املنشـــــــــآت يشـــــــــكل راس املال العامل مبكوانته نســـــــــبة كبرية من جمموع موجودات املنشـــــــــأة وخاصـــــــــة يف  -أ

ــنـاعيـة   صــــــــــــ صــــــــــــــف موجوداهتـا، وان هـذه املوجودات يف تغري وتقلـب ال اليت حتتفا براس مـال عـامـل يزيـد على ن
 (.175: 2013عامري، مستمرين سا جيعل املدير املايل يكرس معظم وقته وقراراته إلدارة هذه املوجودات )ال

ــأهنا ال حتتمل التأجيل، فبينما ميكن أتجيل   -ب ــة بشـــــ ترجع امهية راس املال العامل اىل ان القرارات اخلاصـــــ
 اضرارا جسيمةابملنشاة  االستثمار يف االصول الثابتة، فان أتجيل االستثمار يف االصول املتداولة قد يلحق

ــبة -ت صـــغرية احلجم وكذلك املنشـــآت حديثة العهد. ونظرا لمنشـــآت ل  تزداد امهية راس املال العامل ابلنسـ
ـصـــول على احتياجاهتا من التمويل طويل االجل، فأهنا قد تضــــطر   ـصـــعوبة اليت تواجهها تلك املنشــــآت يف احل لل

 اىل االعتماد على مصادر التمويل قصرية االجل يف متويل املوجودات الثابتة.
لى سـيولة ورحية املنشـآت، فاملزيج املناسـب من مكوانت راس املال  التأثري املباشـر لراس املال العامل ع -ث

العامل حيافا على ســـــــــيولة املنشـــــــــأة من حيث امكانية حتويل هذه املكوانت اىل نقد دون خســـــــــارة ويف الوقت 
نفســـــــه يؤثر على رحية املنشـــــــأة حيث ان متويل الزايدة يف راس املال العامل حيمل املنشـــــــأة تكاليف التمويل من  

 (.195-194: 2004نها الفائدة )هندي،ضم
  Working Capital Policies سياسات رأس املال العامل   -3

يف ســـــــبيل قيام املنشـــــــأة من خالل االدارة املالية فيها ابختاذ القرارات التمويلية واالســـــــتثمارية املتعلقة بكيفية 
ــاليـ  ب اليت ميكن ان تلجـا اليهـا وتعتمـد  حتـدـيد مكوانت راس امـلال الـعاـمل، ـفان هـناك جمموعـة من الطرق واالســــــــــــ

ــتثمار من وجهة نظرها ويف ضــــوء االهداف  ــتوى االمثل للتمويل واالســ ــبيل الوصــــول اىل حتقيق املســ عليها يف ســ
 اليت تسعى اىل حتقيقها وهو ما يطلق عليه )سياسات راس املال العامل(.
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الطرائق واالساليب املتعلقة ابملستوايت املستهدفة  وعليه تعرف سياسات راس املال العامل على اهنا جمموعة  
ــتهـدـفة لتموـيل تـلك املوجودات )الربزجني،   ــتثمـار يف املوجودات املـتداوـلة وكـذـلك الكيفـية املســــــــــــ : 2015لالســــــــــــ

ــواورة( على اهنـا القرارات اليت تتعلق ابملوجودات واملطلوابت املتـداولـة وذلـك من جوانـب 189 (. وعرفهـا)الشــــــــــــ
كون منها، الكيفية اليت تســــــــــــــتعمل  ا هذه البنود، اثر تركيبتها على العوائد واملخاطر(. حيث ان  )البنود اليت تت

سـياسـات راس العامل الناجحة تعد ضـرورية على املدى الطويل لنمو املنشـأة وبقائها، واذا مل يتوفر لدى املنشـأة 
ــر ا لعديد من فرص زايدة االنتاج واملبيعات راس املال العامل الالزم لزايدة انتاجها ومبيعاهتا فأهنا ســـــــــــوف ختســـــــــ

ــتوى راس مال عامل يزيد عن احتياجاهتا فأهنا ســــوف   ــه فاذا كانت الشــــركة حتتفا مبســ واالرابح، وابلوقت نفســ
تتعرس اىل املخـاطر. ـلذـلك ينبغي العمـل على ضــــــــــــــرورة املواءـمة بني حجم راس امـلال الـعاـمل وراس امـلال الـثاـبت 

 (.143-142:  2013)الشواورة، 
ـــياســـــــــــــــات راس املـال العـامـل ابهنـا جمموعـة من املبـادئ واخلطط اليت  من خالل مـا ذكر يعرف البـاحـث ســــــــــــ
تتخذها االدارة املالية يف املنشــــــاة يف ســــــبيل حتديد مســــــار العمل يف التعامل مع املوجودات املتداولة واملطلوابت  

 املتداولة.
اليت تتطلب من االدارة املالية االهتمام  ا ومها    وتتضمن ادارة راس املال العامل نوعني من السياسات اهلامة

)سـياسـات االسـتثمار وسياسات التمويل( حيث ان اي من هذه السياسات يتضمن اهلدفني االساسيني لإلدارة 
املالية ومها )العائد واملخاطرة( واملقصــود ابملخاطرة هي خماطرة الســيولة، لذلك فان عملية اختاذ القرار فيما يتعلق  

 اجملموعتني من الســياســات هي عبارة عن عملية مبادلة ما بني العائد واملخاطرة، فالقرار الذي يزيد العائد  اتني
)الرحية( يكون على حســـــــاب فقدان الســـــــيولة، اي زايدة املخاطرة اليت تتعرس هلا الشـــــــركة والعكس )العامري،  

 راس املال العامل وكما يلي: ( ويف هذا البحث سوف يتم التطرق اىل سياسات متويل172-173:  2013
 Financing Policiesسياسات التمويل 

إنه القرار الرئيســـــــــــي يف جمال التمويل ملكوانت راس املال العامل يتمثل يف االختيار بني اســـــــــــتخدام التمويل  
صــــــــــــــري االجـل وطوـيل االجـل لتموـيل   صــــــــــــــري االجـل مقـاـبل التموـيل طوـيل االجـل. وان حتـدـيد مزيج التموـيل ق ق

ــأة هو عبارة عن عملية مبادلة ما بني العائد واملخاطرة، وابلتايل فان اختيار هيكل اســــتحقاق اســــتثم ارات املنشــ
التمويل يعتمد على عالقة التفضـــــيل ما بني املخاطرة والعائد اخلاص ابإلدارة، أذ ويقســـــم التمويل حســـــب اجل 

ــتحقـاق اىل متوـيل طوـيل االجـل حـيث يتضــــــــــــــمن قروس طويلـة االجـل، التم وـيل حق امللكيـة وراس املـال  االســــــــــــ
صــري االجل فيشــمل التســهيالت االئتمانية )احلســاابت الدائنة(، التأخر يف دفع  واالرابح احملتجزة، اما التمويل ق

:  2010املسـتحقات )ضـرائب ورواتب واجور ونفقات اخرى(، والقروس قـصرية االجل من املصـارف)امليداين، 
211-212.) 

ــلة بني ــة املفاضـــــــ ــياســـــــ ــري االجل على املبادلة بني املخاطرة    وتنطوي ســـــــ ـصــــــ التمويل طويل االجل والتمويل ق
صــــــــــــــرية االجـل تكون اعلى من خمـاطرة التمويـل   والعـائـد. فمن حيـث املخـاطرة، فـان خمـاطرة التمويـل ابلقروس ق
قصــري االجل، والســبب يف ذلك يرجع هنا اىل انه كلما قصــرت اســتحقاقات ديون املنشــأة كلما ازدادت خماطرة  

دم توفر الســــيولة النقدية لدى املنشــــأة ملواجهة دفعات الفائدة وتســــديد القرس وابلعكس حيدث كلما طالت ع
ـصــرية   ــيولة. اما فيما خيص العائد فان التمويل ق ــأة كلما اففضـــت خماطر عدم توفر السـ ــتحقاقات ديون املنشـ اسـ
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(. وهنــاك ثالث 94:  2015ريري،  االجــل اقــل تكلفــة من التمويــل طويــل االجــل وابلتــايل فهو اكثر رحيــة )احل

 سياسات بديلة ملزيج التمويل القصري والطويل االجل لتمويل راس املال العامل وهي:
 Conservative Policyالسياسة املتحفظة   -أ

يف ظل هذه السياسة متول املنشأة مجيع موجوداهتا الثابتة واملوجودات املتداولة الدائمية وجزء من املوجودات  
ـصــــــــــادر املتداول ـصــــــــــادر متويل طويلة االجل، واجلزء املتبقي من املوجودات املتداولة املؤقتة فيتم متويله مب ة املؤقتة مب

التمويل قصــرية االجل، ويف هذه احلالة فان املنشــأة تســتخدم مقادير صــغرية من القروس قصــرية االجل ملواجهة 
 (.374  -373: 2016التقلبات املؤقتة يف املوجودات املتداولة )ويستون وبرجام، 

ـصـــــــى حد، واففاس املخاطرة أييت من عدم االلتزام بدفع  وان اتباع هذه الســــــــياســــــــة خيفض املخاطرة اىل اق
ـصــري، والفائدة تكون اثبتة ال تتغري لعدد من الســـنيني وال توجد خماطر ســـيولة، ولكنها  اصـــل املبلغ يف االجل الق

وهـذا التمويـل عـايل الكلفـة سـا ينعكس على تـدين العـائـد،   مكلفـة الن اجلزء االعظم من التمويـل طويـل االجـل،
(. وميكن توضيح السياسة املتحفظة  109:  2012اي ان هذه السياسة هي االد  يف العائد واملخاطرة )عبد،  

 من خالل الشكل االيت:
(1 ) شــــــــــــــكــل  

ــة   ــياســــــــــ الســــــــــ
املتحفظـــــة يف 

 التمويل
Source: 

Van Horne, 
James C, 

&Wachowicz, John M, “Fundamentals of Financial Management, Pearson Education 
Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20, 2009, P.213. 

 Moderate Policyالسياسة املعتدلة  - ب
مبدأ متعارف عليه   علىتشـــري نظرايت العمل اخلاصـــة بتمويل رأس املال العامل على أســـاس هذه الســـياســـة  

ـصـــدر   :يف الفكر املايل يســــمى مببدأ التغطية، وحدود هذا املبدأ يف التمويل ــأة ميول مب أن كل موجود داخل املنشــ
دفـقات النـقدـية املتوـلدة من أي موجود متوـيل يتالءم وطول احلـاجـة إلـيه، ويعين ذـلك بضــــــــــــــرورة مواءـمة توقـيت التـ 

ـصـــرية   ـصـــادر التمويل املســــتخدمة يف متويله. وطبقا  هلذه الســــياســــة فأن االســــتثمارات الق مع توقيت اســــتحقاق م
ــتثمـارات يف رأس امـلال الـعاـمل اـلدائم وكـذـلك  صــــــــــــــرية األـمد، بينمـا االســــــــــــ ــادر متوـيل ق صــــــــــــ األـمد ينبغي متويلهـا مب



  

 املصرفيةسياسات متويل رأس املال العامل وانعكاسها على الرحبية   

445 

ـصــــــادر متويل طويلة االســـــــتثمارات يف املوجودات الث (. كما  345:  2004)الزبيدي، األجلابتة ينبغي متويلها مب
 موضح يف الشكل االيت:

 ( سياسة التمويل املعتدلة "مبدأ التغطية"2شكل )
ـصـــــدر:   العريبمدخل حتليلي معاصــــــر"، الطبعة الســــــادســــــة، املكتب   -هندي، منري ابراهيم "االدارة املاليةامل

 .208، ص2004احلديث،االسكندرية،
 Aggressive Policyالسياسة املغامرة  - ت

ــادر  ـصــــ ــة جيري متويل مجيع املوجودات الثابتة وجزء من املوجودات املتداولة الدائمة مب ــياســـــ مبوجب هذه الســـــ
املوجودات املتـداولـة املؤقتـة فتمول  متويـل طويلـة االجـل، امـا اجلزء االخر من املوجودات املتـداولـة الـدائمـة ومجيع  

ـصــــري االجل يف متويل راس املال العامل   ـصــــرية االجل، اذ ان هذه الســـــياســـــة تســـــتخدم التمويل ق ـصــــار متويل ق مب
املؤقت وجزء من الدائم، وميتاز التمويل قصـري االجل بكلفة اقل وخماطرة عالية، وهلذا فان هذه السـياسـة تتصـف  

اطرة ابلوقت نفســــــــه، وتنجم خماطرة هذه الســــــــياســــــــة من تقلبات ســــــــعر الفائدة وعدم بزايدة العائد وارتفاع املخ
(. ويصور الشكل اهلندسي 290:  2013امكانية جتديد القرس وتقلبات الوضع املايل واالقتصادي )العامري،  

 ادانه حدود هذه السياسة:
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  السياسة املغامرة يف التمويل (3شكل )

ـصــــدر: امليداين، ــة، مكتبة العبيكان،  امل ــادســـ حممد أمين عزت، "االدارة التمويلية يف الشـــــركات"، الطبعة الســـ
 .215، ص2010الرايس، 

 

 الربحية ثانيا: 

 Concept of profitabilityمفهوم الرحبية   -1
االرابح، هي مصطلح نسيب يعرب عن العالقة النسبية بني االرابح واالستثمارات اليت سامهت يف حتقيق هذه  
صــافية، وتع احد  دوهتدف هذه النســبة اىل قياس قدرة االدارة على الكســب ومدى الكفاءة يف حتقيق االرابح ال

املؤشـرات الرئيسـية اليت يسـتخدمها املسـتثمرون احلاليون واملتوقعون ألغراس حتديد مسـار اسـتثماراهتم، ابعتبار ان 
ـصـــــــداقية يف حتديد قابلية االنشــــــــطة اليت متارســــــــها    الشــــــــركة على حتقيق االرابح من  الرحية هي اكثر النســــــــب م

( تتكون من كلمتني مهـــا Profitability( اىل ان كلمـــة الرحيـــة )Zala)(. واشــــــــــــــــار  148:  2007)احليـــايل،  
(Profit الربح ويعين الــدخــل املتحقق من خالل ســارســــــــــــــــة نشــــــــــــــــاطــات االعمــال خالل فرتة زمنيــة معينــة و )
(Ability ــغيلي واملايل له، وتعرف ـصــرف على توليد االرابح، وقوة االداء التشـ ــري اىل قدرة امل ( وتعين القدرة وتشـ

ــتخدامه، ) ــتثمار معني على كســـــب عائد من اســـ الرحية  د(. وتعZala،  2010: 65جمتمعة على أهنا قدرة اســـ
ته وقدرته على حتمل املخاطر مؤشـرا واضـحا يف السـوق املـصرفية تعرب عن الوضـع التنافسـي للمصـرف وجودة ادار 

 (.Greuning   &Bratanovic، 2003: 81وزايدة راس ماله )
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أتسيا على ما تقدم يعرف الباحث الرحية يف املصارف على اهنا مصطلح نسيب يعرب عن العالقة بني النتائج 
للكفاءة النســــــبية الناجتة  املتحققة والوســــــائل املســــــتخدمة يف حتقيقها خالل فرتة زمنية معينة، فهي مبثابة املقياس  

 عن مدى حتقيق النتائج من خالل استغالل الوسائل املتاحة استغالال امثل.
 Profitability Measurement الرحبية مقاييس  -2

 

  Return on investment (ROI)معدل العائد على االستثمار: -أ
اذ يقيس الكفـاءة الكلـية (  Return on Assets, ROAيســــــــــــــمى كـذـلك معـدل العـاـئد على املوجودات )

ــتثمـاراهتـا يف املوجودات، وتســــــــــــــعى االدارة دائمـا اىل زايدة العـاـئد على  لإلدارة يف حتقيق االرابح من جممـل اســــــــــــ
ــر يدل على عداالســـتثمار، ب ـصــرية وطويلة االجل وارتفاع هذا املؤشـ ــركة الق ه املقياس لرحية كافة اســـتثمارات الشـ

 (.88: 2013والتشغيلية، وحيسب ابملعادلة االتية: )العامري، كفاءة سياسات املصرف االستثمارية 
 صايف الربح بعد الضريبة

 %100×      معدل العائد على االستثمار =
 امجايل املوجودات

   Rate Of Return On Equity (ROE)معدل العائد على حق امللكية  - ب
رة هذه االموال على توليد االرابح، مبع  اخر  س هذا املؤشر كفاءة االدارة يف استغالل اموال املالك وقدييق

ــتثمر من قـبل املالك، وكلمـا زادت قيمـة هـذا املعـدل، دل ذـلك  ان هـذا املعـدل يقس رحـية اـلديـنار الواحـد املســــــــــــ
ـصـــــل )الزبيدي،  :  2011على كفاءة االدارة يف اســــــتغالل اموال املالك لضــــــمان عائد مرضــــــي هلم، والعكس حي

 على حقوق امللكية كما مبني ادانه: (. وحيسب معدل العائد214
 صايف الربح بعد الضريبة

 %100×      = معدل العائد على حق امللكية
 حق امللكية )راس املال املدفوع+االحتياطيات+االرابح احملتجزة(

 Rate Of Return On Deposits (ROD)معدل العائد على الودائع  - ت
ـصــــــرف على  ــتخدم لقياس مدى جناح االدارة يف ويشـــــــري اىل مدى قدرة امل تكوين االرابح من ودائعه، ويســـــ

 (، وحيسب ابلصيغة االتية:118: 2013توليد االرابح من الودائع اليت استطاعت احلصول عليها )سعيد، 
 صايف الربح بعد الضريبة

 %100×     معدل العائد على الودائع=  
 جمموع الودائع

  Rate Of Return On Resources (ROR)معدل العائد على االموال املتاحة  - ث
من خالل قسـمة صـايف الربح بعد الضـريبة على كل من حقوق امللكية وجمموع الودائع، ويظهر   هيتم حسـابو 

ـصــــيغة   هذا املعدل نســـــبة صـــــايف االرابح املتحققة اىل جمموع كل من حقوق امللكية والودائع وكما موضـــــح يف ال
 (.118: 2013ادانه: )سعيد، 

 صايف الربح بعد الضريبة
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 %100×      احة = معدل العائد على االموال املت

 حقوق امللكية+جمموع الودائع
 Rate of return on available resourcesمعدل العائد على املوارد املتاحة   -ج 

يتم حسـاب معدل العائد على املوارد املتاحة من خالل قسـمة صـايف الربح بعد الضـريبة على املوارد املتاحة،  
ققة اىل جمموع املطلوابت، وكما مبني ادانه )ابو محد وقدوري،  ويبني هذا املعدل نســــــــــــــبة صــــــــــــــايف االرابح املتح

2005  :354.) 
 صايف الربح بعد الضريبة

 %100×      معدل العائد على املوارد املتاحة =
 جمموع املطلوابت
 المبحث الثالث: اختبار فرضيات البحث

ـصــائي ملتغريات البحث  ـصــص هذا املبحث ألجراء التحليل االح ــياته وبيان مدى قبول هذه خ واختبار فرضـ
ــياســـــــات متويل راس املال   ــتقل املتمثل بســـــ ــيات أو عدم قبوهلا، وحتليل عالقة األثر ملؤشـــــــرات املتغري املســـــ الفرضـــــ

ـصـــــــري االجل " العامل ــبة متويل راس املال العامل ق ــبة متويل راس املال العامل طويل االجل X1هي )نســــــ " ونســــــ
"X2ـصــــــــرفية ومؤشـــــــــراهتا هي )معدل العائد على حق امللكية  "(، يف مؤشـــــــــرات املتغري ال تابع واملتمثلة ابلرحية امل
"Y1" ومعدل العائد على املوارد املتاحة ،"Y2  ـصــــــــائية "(، ابالعتماد على عدد من املقاييس واالســـــــــاليب االح

ـصـــــــــائية اخلاصــــــــــة ابحلاســــــــــبة االلكرتونية وهي (  spss-V18) اليت مت إجياد قيمها بواســــــــــطة الربامج املكتبية واالح
 وكااليت:، (2010Excelوبرانمج )
على (  X1)قصير االجل  راس المال العامل    تمويلنسبة  لالتحليل االحصائي لعالقة االثر  أوال:  

 (Yمؤشرات الربحية المصرفية )
الختبار الفرضــــــية الرئيســــــية االوىل واليت تنص على "عدم وجود أثر ذات داللة معنوية لســــــياســــــات التمويل  

ـصـــــري  ـصـــــارف التجارية عينة البحث". واليت تفرعت منها الفرضــــــيات ق اآلجل لراس املال العامل على الرحية ابمل
 الفرعية االتية:

ـصـــري االجل على معدل العائد على  -1 عدم وجود أثر ذات داللة معنوية لنســــبة متويل راس املال العامل ق
 حق امللكية يف املصارف التجارية عينة البحث.

ـصـــري االجل على معدل العائد على عدم   -2 وجود أثر ذات داللة معنوية لنســــبة متويل راس املال العامل ق
ـصـــارف التجارية عينة البحث. لذا ســــيتم اختبار كل فرضــــية فرعية على حدة وبيان قبوهلا او  املوارد املتاحة يف امل

 عدم قبوهلا يف املصارف عينة البحث.
 (: Y1( ف معدل العائد على حق امللكية )X1مل قصري االجل )حتليل اثر متويل رأس املال العا  -1

لتحقيق االختبار والتحليل للفرضـية الفرعية االوىل املنبثقة من الفرضـية الرئيسـية االوىل واليت تعين بعدم وجود 
صــــــــــــــري االجـل على معـدل العـاـئد على حق امللكـية يف  ـــبة متوـيل راس املـال العـامـل ق أثر ذات دالـلة معنوـية لنســــــــــــ
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( ومســتوى f( واختبار )Simple Linearســتخدام اال دار اخلطي البســيط )ابملصــارف التجارية عينة البحث. ا
 املعنوية، قد ظهرت نتائجها يف اجلدول ادانه:

ــري االجل )1جدول) ـصــــــــ ــبة متويل راس املال العامل ق ( على معدل العائد على حق X1( عالقة االثر لنســـــــــ
 البحث.( للمصارف عينة Y1امللكية )

 ت اسم املصرف 2R Sig f b (Constant)-a القرار

 1 مصرف االئتمان  5.417- 0.194 4.381 0.081 0.422 غري معنوية

 1 مصرف اببل 1.156- 0.102 13.253 0.011 0.688 معنوية

 2 مصرف سومر 0.909 0.021 0.017 0.901 0.003 غري معنوية

 3 مصرف اخلليج  6.168- 0.220 0.645 0.453 0.097 غري معنوية
 .(Excel2010( وبرانمج )spss-V18االحصائي )الربانمج ابالعتماد على  نيالباحث املصدر: إعداد

ــتخراج معـادلـة خط اال ـدار بني امن العمود الثـالـث والرابع يف اجلـدول اعاله   معـدل ملتغري التـابع )يتم اســــــــــــ
ـصــري   راس املال العامل  متويل، واملتغري الرئيســـي )نســـبة (Y1)الذي جرى ترميزه ابلرمز   (العائد على حق امللكية ق

 ، ومعادلة اال دار اخلطي كاآليت:(X1)( والذي ُرمز ابلرمز االجل
1= a + bX 1Y 

 وفيما أييت القيم ملعادلة اال دار:
ـصـــــــــرف االئتمان: معدل العائد على حق امللكية ــبة  )  0.194+   5.417-=  م   راس املال العامل متويلنســــــــ

 وتطبق املعادلة على بقية املصارف عينة البحث الستخراج معادلة خط اال دار هلا. (.قصري االجل
( والذي يعين ان هناك وجود لنســـــــــــبة متويل  a( ظهرت قيمة احلد الثابت )1يف العمود الثالث من اجلدول )

ـصــــــري االجل مبقدار ) ــبة  ( مل5.417-راس املال العامل ق معدل العائد ـصــــــرف االئتمان حىت وان كان مقدار نســـــ
ــارف التجارية االخرى عينة البحث،   على حق امللكية ـصـــ ــفرا ، وينطبق هذا على ابقي امل ــاوي صــــ اما العمود يســــ

ــتقل  b( ففيه ظهرت قيمة معامل التغري )1الرابع من اجلدول ) ( واليت تعين ان مقدار التغري يف قيمة املتغري املســـــــــ
(X1مبقـد )( ( يؤدي اىل حـدوث تغريات يف قيمـة معـدل العـائـد على حق امللكيـة )1ار وحـدة واحـدةY1 يف )

صـــــــــــــارف عينة البحث ولكن بدرجات متفاوتة مبقدار قيمة ) صـــــــــــــارف عينة  bامل (، اذ حتقق التغري املوجب يف امل
يعين ان التغري ومبقــدار ( على التوايل، ســا  b( )0.194،  0.102  ،0.021  ،0.220البحــث مجيعــا وبلغــت قيمــة )

ـصـــــــري االجل يؤدي اىل تغري يف نســــــــبة معدل العائد على حق  وحدة واحدة يف نســــــــبة متويل راس املال العامل ق
ـصــــــرف االئتمان 0.194امللكية وابلزايدة مبقدار ) ـصــــــرف اببل و)0.102و) ( يف م ــومر  0.021( مل ـصــــــرف ســـــ ( مل

ـصـــــــــرف اخلليج، اما قيمة معامل التأثري )0.220و) ـصـــــــــارف، سا يعين وجود   (f( مل فقد كانت موجبة يف مجيع امل
( مســتوى  Sigعالقة أتثري بني املؤشــرين وكانت ذو داللة معنوية واحصــائية يف مصــرف اببل فقط، لكون قيمة )

ـصـارف التجارية  0.05الداللة احملســوب له اقل من قيمة مســتوى الداللة املعتمد ابلبحث والبالغ ) (، اما ابقي امل
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( احملســـوبة اكرب من مســـتوى الداللة Sigفقد كان التأثري غري ذات داللة معنوية فيها، لكون قيمة )عينة البحث 

ــابع من اجلدول ) ــر درجة 2R( ظهرت نتائج معامل التحديد )1املعتمد ابلبحث، ويف العمود السـ ( والذي يفسـ
ـصــــــــري االجل على معدل العائد على حق املل كية، حيث بلغ اعلى معدل أتثري نســـــــــبة متويل راس املال العامل ق

%(  68.8( استطاع ان يفسر )X1( والذي يعين ان املتغري املستقل )0.688تفسري يف مصرف اببل وكان قدره )
%( من التبـاينـات ترجع اىل عوامـل اخرى. امـا قـل معـدل 31.2( وان )Y1من التبـاينـات الكليـة للمتغري التـابع )

ـصـــــــرف ســــــــومر اذ بلغ ) ( من التباينات الكلية X1سا يعين ان ما يفســــــــره املتغري )(،  0.003تفســــــــري فكان يف م
ــرف هي )Y1للمتغري التابع ) صــــــــــ %( تعود لعوامل اخرى، يف حني بني العمود 99.7%( وان )0.3( يف هذا امل

 ( نوع عالقة التأثري فيما اذا كانت معنوية او غري معنوية.1االخري من اجلدول )
 

 املال العامل قصري االجل على معدل العائد على املوارد املتاحة.حتليل اثر نسبة متويل رأس  -2
االختبار وحتليل الفرضـــية الفرعية الثانية املنبثقة من الفرضـــية الرئيســـية االوىل واليت تنص على عدم وجود أثر 

صــــــــــــــري االجـل على معـدل العـائـد على املوارد املتـاحـة ــبـة متويـل راس املـال العـامـل ق يف   ذات داللـة معنويـة لنســــــــــــ
ـصــارف عينة البحث.  ــيط )ابامل ــتخدام اال دار اخلطي البسـ ــتوى املعنوية  f( واختبار )Simple Linearسـ ( ومسـ

 (:2واليت ظهرت نتائجها يف اجلدول )
ـصـــــــري االجل )2جدول) ( على معدل العائد على املوارد X1( عالقة االثر لنســــــــبة متويل راس املال العامل ق

 ث.( للمصارف عينة البحY2املتاحة )
 ت اسم املصرف 2R Sig F b (Constant)-a القرار

 1 مصرف االئتمان  3.204 0.007 0.022 0.888 0.004 غري معنوية

 2 مصرف اببل 8.186 0.086- 4.828 0.070 0.446 غري معنوية

 3 مصرف سومر 6.774 0.104- 0.142 0.719 0.023 غري معنوية

 4 مصرف اخلليج  13.891 0.128- 0.405 0.548 0.063 غري معنوية
 .(Excel2010( وبرانمج )spss-V18االحصائي )الربانمج ابالعتماد على  نيالباحث املصدر: من إعداد

ــتخراج مـعادلة خط اال دار بني ا   (مـعدل الـعائد على املوارد املتاحة ملتغري الـتابع )من اجلدول اعاله يتم اســــــــــــ
( والذي ُرمز ابلرمز قـصري االجل راس املال العامل  متويل، واملتغري الرئيسـي )نسـبة  (Y2)الذي جرى ترميزه ابلرمز 

(X1)، ،هيمعادلة اال دار اخلطي وان  من خالل املعدالت الظاهرة يف العمود الثالث والرابع: 
1= a + bX 2Y 

 وفيما أييت القيم ملعادلة اال دار:
ـصــــــــــرف    راس املال العامل متويلنســـــــــــبة  )  0.007+   3.204=   االئتمان: معدل العائد على املوارد املتاحةم
 وتطبق املعادلة على بقية املصارف التجارية عينة البحث الستخراج معادلة خط اال دار هلا. (.قصري االجل
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عين ان هناك وجود لنســــــبة  ( والذي تa( عن قيمة احلد الثابت )2يف حني يعرب العمود الثالث من اجلدول )
معدل العائد ( ملصرف االئتمان حىت وان كان مقدار نسبة  3.204متويل راس املال العامل قصري االجل مبقدار )

ـصــــــارف التجارية االخرى عينة البحث،   على املوارد املتاحة اما قيمة  يســـــــاوي صـــــــفرا ، وينطبق هذا على ابقي امل
( واليت تعين ان مقــــدار التغري يف قيمــــة املتغري 2( فقــــد ظهرت يف العمود الرابع يف اجلــــدول)bمعــــامــــل التغري )

(  Y2وارد املتاحة )( مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل حدوث تغريات يف قيمة معدل العائد على املX1املســـــتقل )
ـصــــــــارف عينة البحث مبقدار قيمة ) ( وكانت قيمها متفاوتة حســـــــــب ما يظهره العمود الرابع من اجلدول bيف امل

ـصــارف، سا يعين وجود عالقة أتثري بني املؤشـــرين  f(، اما قيمة معامل التأثري )2) ( فقد كانت موجبة يف مجيع امل
ـصــائية يف مج ـصــارف، لكون قيمة )ومل تكون ذو داللة معنوية واح ــتوى الداللة احملســـوب هلا اكرب Sigيع امل ( مسـ

( ظهرت نتائج 2(، ويف العمود الســـــــابع من اجلدول )0.05من قيمة مســـــــتوى الداللة املعتمد ابلبحث والبالغ )
ـصـــري االجل على معدل العائد 2Rمعامل التحديد ) ( والذي يفســــر درجة أتثري نســــبة متويل راس املال العامل ق

ـصــرف اببل وكان قدره )على ا ( والذي يعين ان املتغري 0.446ملوارد املتاحة، حيث بلغ اعلى معدل تفســـري يف م
%( من  55.4( وان )Y2%( من التباينات الكلية للمتغري التابع )44.6( اســــــــتطاع ان يفســــــــر )X1املســــــــتقل )

ع عالقة التأثري فيما اذا كانت ( نو 2التباينات ترجع اىل عوامل اخرى، يف حني بني العمود االخري من اجلدول )
 معنوية او غري معنوية.

( X2)طويل االجل  راس المال العامل    تمويلنسببببة  لالتحليل االحصبببائي لعالقة االثر  ثانيا: 

 . المعتمدة بالبحثومؤشرات الربحية المصرفية 

"عدم وجود عالقة أثر ذات داللة معنوية لسـياسـات متويل  الختبار الفرضـية الرئيسـية الثانية واليت تنص على  
ــيات  ــارف التجارية عينة البحث". واليت تفرعت منها الفرضــــــ ـصـــــ طويل االجل لراس املال العامل على الرحية ابمل

 الفرعية االتية:
ــبة متويل -1 راس املال العامل طويل االجل على معدل العائد على  عدم وجود أثر ذات داللة معنوية لنســـــ

 حق امللكية يف املصارف التجارية عينة البحث.
ــبة متويل راس املال العامل طويل االجل على معدل العائد على  -2 عدم وجود أثر ذات داللة معنوية لنســـــ

 ة فرعية على حدة وكما يلي:املوارد املتاحة يف املصارف التجارية عينة البحث. لذا سيتم اختبار كل فرضي
 حتليل اثر نسبة متويل رأس املال العامل طويل االجل على معدل العائد على حق امللكية:  -1

لتحقيق االختبار والتحليل للفرضــية الفرعية االوىل املنبثقة من الفرضــية الرئيســية الثانية واليت تنص على عدم 
ملال العامل طويل االجل على معدل العائد على حق امللكية يف وجود أثر ذات داللة معنوية لنســبة متويل راس ا

ـصــارف التجارية عينة البحث.  ( وظهرت f( واختبار )Simple Linearســـتخدام اال دار اخلطي البســـيط )ابامل
 نتائج يف اجلدول ادانه.

ـــبة متوـيل راس املـال العـامـل طوـيل االجـل )3جـدول) لى حق ( على معـدل العـاـئد عX2( عالقـة االثر لنســــــــــــ
 ( للمصارف عينة البحث.Y1امللكية )

 ت اسم املصرف 2R Sig f b (Constant)-a القرار
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 1 مصرف االئتمان  11.967 0.114- 4.381 0.051 0.422 معنوية

 2 مصرف اببل 9.025 0.102- 13.253 0.011 0.688 معنوية

 3 مصرف سومر 3.039 0.021- 0.017 0.901 0.003 غري معنوية

 4 مصرف اخلليج  15.841 0.220- 0.645 0.453 0.097 معنويةغري 
 .(Excel2010( وبرانمج )spss-V18االحصائي )الربانمج ابالعتماد على  نيالباحث املصدر: إعداد
ملتغري معادلة خط اال دار بني ا من املعدالت الظاهرة يف العمود الثالث والرابع تســــــــتخرج( و 3يف اجلدول )

راس املال    متويل، واملتغري الرئيســي )نســبة  (Y1)الذي جرى ترميزه ابلرمز   (معدل العائد على حق امللكيةالتابع )
 ، ومعادلة اال دار اخلطي كاآليت:(X2)( والذي ُرمز ابلرمز طويل االجل العامل

2= a + bX 1Y 
 اال دار:وفيما أييت القيم ملعادلة 
ـصــــــــرف االئتمان:  ــبة  م ــبة  )  0.114-+  11.967=  معدل العائد على حق امللكيةنســـــــ راس املال    متويلنســـــــ

 وتطبق املعادلة على بقية املصارف عينة البحث الستخراج معادلة خط اال دار هلا. (.طويلة االجل العامل
( والذي يعين ان هناك وجود لنسبة  a( فظهرت فيه قيمة احلد الثابت )3اما يف العمود الثالث من اجلدول )

ــبة  11.967متويل راس املال العامل طويل االجل مبقدار ) ــرف االئتمان حىت وان كان مقدار نســـــــــ ـصــــــــ معدل ( مل
ـصـــــــارف التجارية االخرى عينة البحث،   العائد على حق امللكية اما يســــــــاوي صــــــــفرا ، وينطبق هذا على ابقي امل

( واليت تعين ان مقــدار التغري يف قيمــة املتغري b( ففيــه ظهرت قيمــة معــامــل التغري )3العمود الرابع من اجلــدول )
ــتـقل ) ـــبة مـعدل الـعائـ 1( مبـقدار وحـدة واحـدة )X2املســــــــــــ د على حق ( يؤدي اىل حـدوث تغريات يف قيمـة نســــــــــــ

ــارف عينة البحث مبقدار قيمة )Y1امللكية ) ـصــ ــارف  b( يف امل ـصــ ــالبة يف مجيع امل ( وكانت بدرجات متفاوتة وســـ
ـصـــــــــارف، سا يعين وجود عالقة أتثري بني  fعينة البحث، اما قيمة معامل التأثري ) ( فقد كانت موجبة يف مجيع امل

( مسـتوى الداللة احملسـوب Sigبل فقط، لكون قيمة )املؤشـرين وكانت ذو داللة معنوية يف مصـرف االئتمان واب
ـصــــــــــارف عينة البحث فقد كان 0.05له اقل من قيمة مســـــــــــتوى الداللة املعتمد ابلبحث والبالغ ) (، اما ابقي امل

ـصــــــائيا، لكون قيمة ) ( احملســـــــوبة اكرب من مســـــــتوى الداللة املعتمد ابلبحث، ويف العمود Sigالتأثري غري دال اح
( والذي يفســــــر درجة أتثري نســــــبة متويل راس املال  2R( ظهرت نتائج معامل التحديد )3ل )الســــــابع من اجلدو 

العامل طويل االجل على التغري يف نســـــــــــــبة معدل العائد على حق امللكية، حيث بلغ اعلى معدل تفســـــــــــــري يف 
ـصــــــرف اببل وكان قدره ) من    %(68.8( اســـــــتطاع ان يفســـــــر )X3( والذي يعين ان املتغري املســـــــتقل )0.688م

%( من التبــاينــات ترجع اىل عوامــل اخرى. امــا قــل معــدل 31.2( وان )Y1التبــاينــات الكليــة للمتغري التــابع )
ـصـــــــرف ســــــــومر اذ بلغ ) ( من التباينات الكلية X3(، سا يعين ان ما يفســــــــره املتغري )0.003تفســــــــري فكان يف م

ــرف هي )Y1للمتغري التابع ) صــــــــــ وامل اخرى، يف حني بني العمود %( تعود لع99.7%( وان )0.3( يف هذا امل
 ( نوع عالقة التأثري فيما اذا كانت معنوية او غري معنوية.3االخري من اجلدول )
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 حتليل اثر نسبة متويل رأس املال العامل طويل االجل على معدل العائد على املوارد املتاحة.  -2
املنبثقة من الفرضـــية الرئيســـية الثانية واليت تنص على عدم   الثانيةلتحقيق االختبار والتحليل للفرضـــية الفرعية 

وجود أثر ذات داللة معنوية لنســـــــــبة متويل راس املال العامل طويل االجل على معدل العائد على املوارد املتاحة  
ــارف عينة البحث.   ـصـــــ ــيط )ابيف امل ــتخدام اال دار اخلطي البســــــ ــتوى f( واختبار )Simple Linearســــــ ( ومســــــ

 ( وكما يلي.4وظهرت نتائج االختبار يف اجلدول) املعنوية،
( على معدل العائد على املوارد X2( عالقة االثر لنســــــــــــــبة متويل راس املال العامل طويل االجل )4جدول)

 ( للمصارف عينة البحث.Y2املتاحة )
 ت اسم املصرف 2R Sig F B (Constant)-a القرار

 1 مصرف االئتمان  3.911 0.007- 0.022 0.888 0.004 غري معنوية

 2 مصرف اببل 0.439- 0.086 4.828 0.070 0.446 غري معنوية

 3 مصرف سومر 3.506- 0.102 0.143 0.718 0.023 غري معنوية

 4 مصرف اخلليج  1.064 0.128 0.405 0.548 0.063 غري معنوية
 .(Excel2010( وبرانمج )spss-V18االحصائي )الربانمج ابالعتماد على  نيالباحث املصدر: إعداد

  (معدل العائد على املوارد املتاحة ملتغري التابع )من العمود الثالث والرابع تستخرج معادلة خط اال دار بني ا
( والذي ُرمز ابلرمز طويل االجل  راس املال العامل  متويل، واملتغري الرئيسي )نسبة  (Y2)الذي جرى ترميزه ابلرمز  

(X2)،  التاليةمعادلة اال دار اخلطي من خالل: 
2= a + bX 2Y 

 وفيما أييت القيم ملعادلة اال دار:
ــرف االئتمان: معدل العائد على املوارد املتاحة ـصــــ ــبة  )  0.007-+   3.911=   م   راس املال العامل متويلنســـــ

 وتطبق املعادلة على بقية املصارف عينة البحث الستخراج معادلة خط اال دار هلا. (.طويل االجل
( والذي يعين ان هناك وجود لنســــــبة  a( عن قيمة احلد الثابت )4يف حني يعرب العمود الثالث من اجلدول )
معدل العائد على ( ملـصرف االئتمان حىت وان كان مقدار  3.911متويل راس املال العامل طويل االجل مبقدار )

ـصــارف التجارية االخرى عينة البحث،   املوارد املتاحة اما العمود الرابع يســـاوي صـــفر، وينطبق هذا على ابقي امل
( X2( واليت تعين ان مقدار التغري يف قيمة املتغري الرئيســــــــــي )b( ففيه ظهرت قيمة معامل التغري )4من اجلدول)

ـــبة معـدل العـاـئد على املوارد املـتاحـة )( يؤدي اىل حـدوث تغري 1مبقـدار وحـدة واحـدة) ( يف Y2ات يف قيمـة نســــــــــــ
ـصــــــارف عينة البحث ولكن بدرجات متفاوتة مبقدار قيمة ) ( فقد كانت موجبة f(، اما قيمة معامل التأثري )bامل

ــائية يف مجيع  ـصـــــــ ــرين ومل تكون ذو داللة معنوية واح ــارف، سا يعين وجود عالقة أتثري بني املؤشــــــــ ـصـــــــ يف مجيع امل
( مستوى الداللة احملسوب له اكرب من قيمة مستوى الداللة املعتمد ابلبحث والبالغ Sigصارف، لكون قيمة )امل
ــابع من اجلدول )0.05) ــر درجة أتثري 2R( ظهرت نتائج معامل التحديد )4(، ويف العمود الســـــــ ( والذي يفســـــــ
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 28:  العدد

 
املتاحة، حيث بلغ اعلى معدل تفسري نسبة متويل راس املال العامل طويل االجل على معدل العائد على املوارد 

ـصــرف اببل وكان قدره ) ــتقل )0.446يف م ــتطاع ان يفســـر )X2( والذي يعين ان املتغري املسـ %( من  44.6( اسـ
%( من التباينات ترجع اىل عوامل اخرى. يف حني بني العمود 55.4( وان )Y2التباينات الكلية للمتغري التابع )

 التأثري فيما اذا كانت معنوية او غري معنوية. ( نوع عالقة4االخري من اجلدول )
 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 اوال: االستنتاجات

ــتنادا  اىل االطار  ــتنتاجات اســــــــــ ــل الباحث إىل جمموعة من االســــــــــ النظري والتطبيقي يف ختام البحث توصــــــــــ
 للبحث وعلى النحو االيت:

العامل من املواضــــيع اليت تدخل يف صــــلب مهام املدير املايل  يعد موضــــوع ســــياســــات متويل راس املال   -1
 ابملصارف وان اغلب الدراسات االكادميية تؤكد على امهيتها يف تعظيم الرحية.

على املبادلة بني العائد واملخاطرة ومدى تفضــــــــيل االدارة املالية   يعتمد متويل عناصــــــــر راس املال العامل -2
ـصــر  ـصــري االجل مرتفعة قياســـا ابلتمويل طويل االجل اىل زايدة  الحدمها، اذ يؤدي احتفاظ امل ف بنســـب متويل ق

رحيـته، نظرا الففـاس الفـاـئدة املـدفوعـة علـيه. ابملقـاـبل ـفان زايدة التموـيل طوـيل االجـل يؤدي اىل اففـاس رحـية 
 املصرف بسبب الفائدة املرتفعة عليه.

ــية الفرع -3 ــائي ثبات الفرضــ ـصـ ــية  أظهرت نتائج التحليل االح ــية الرئيســ ية االوىل للبحث املنبثقة من الفرضــ
ـصـــــــري االجل على  االوىل واليت أشــــــــارت اىل عدم وجود أثر ذات داللة معنوية لنســــــــبة متويل راس املال العامل ق

 معدل العائد على حق امللكية يف مصرف االئتمان وسومر واخلليج، فيما مل تثبت يف مصرف اببل.
ــية االوىل كما بينت نتائج التحليل اال -4 ــية الفرعية الثاين املنبثقة من الفرضـــية الرئيسـ ـصــائي ثبات الفرضـ ح

صــــــــــــــري االجل على معدل واليت تنص على عدم  وجود أثر ذات داللة معنوية لنســــــــــــــبة متويل راس املال العامل ق
 العائد على املوارد املتاحة يف مجيع املصارف التجارية عينة البحث.

ــية  يف حني أســــفرت نتائج التحلي -5 ــية الفرعية االوىل للبحث املنبثقة من الفرضــ ــائي ثبات الفرضــ ـصـ ل االح
وجود أثر ذات داللة معنوية لنســـــــبة متويل راس املال العامل طويل االجل عدم الرئيســـــــية الثانية واليت تنص على 

 على معدل العائد على حق امللكية يف مصرف سومر واخلليج ومل تثبت يف مصرف االئتمان واببل.
ا بينت نتائج التحليل االحصــائي ثبات الفرضــية الفرعية الثانية للبحث املنبثقة من الفرضــية الرئيســية كم  -6

ــبـة متويـل راس املـال العـامـل طويـل االجـل على عـدم  الثـانيـة واليت تنص على   وجود أثر ذات داللـة معنويـة لنســــــــــــ
 بحث.معدل العائد على املوارد املتاحة يف املصارف مجيعها التجارية عينة ال

 ثانيا: التوصيات

 يف ضوء ما تقدم من استنتاجات ميكن وضع جمموعة من التوصيات وكاآليت:
الرتكيز على سـياسـات متويل رأس املال العامل يف املصـارف بوصـفها موضـوعا حيواي واسـرتاتيجيا نظرا ملا   -1

 .دفةحتديد مزيج التمويل االمثل والذي حيقق هلا الرحية املسته له من دور كبري يف
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ـصـــــــارف التجارية على التقييم املســــــــتمر لســــــــياســــــــات متويل راس املال العامل   -2 حث املدراء املاليني يف امل
ـصــــــري وطويل االجل املخطط لعناصـــــــر راس املال   ـصــــــويب اال راف عن حجم التمويل ق لديهم سا ميكنهم من ت

 العامل مبا يضمن حتقيق االهداف االساسية لتلك املصارف.
ـصــرية االجل ومقارنتها مع التمويل طويل االجل ومن مث اختاذ دراســـة تكلف -3 ـصــادر التمويل ق ة التمويل مب

 القرارات املتعلقة ابختيار مزيج التمويل االفضل للمصرف.
ــدر التمويل املناســــــب الذي  -4 ـصـــ ــة وختطيط اهليكل التمويلي لراس املال العامل من حيث اختيار م دراســــ
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  قرارات التمويل وانعكاساتها في القيمة السوقية لمنشآت االعمال

البحث تطبيقي لعينه من شركات قطاع الصناعة المدرجة في سوق العراق )

 (لألوراق المالية

The Decisions of Funding and its Reflections on the Market 
Value of Businesses: An Applied Research of a sample of 

Industrial companies listed on Iraqi stock Exchange 
  Assist. Prof. Bilal Noori Saeed                                (1)ا.م.د بالل نوري سعيد

  Hasanein Hamid Shakir                                               (2)حسنين حامد شاكر

 المستخلص

ــية من هذ ــاسـ ــفية املتعلقة بقرارات التمويل  ا البحث الغاية االسـ ــوء على اجلوانب املعرفية والفلسـ ــليط الضـ لتسـ
ـصـــناعية يف ســــوق العراق لألوراق املالية، ومن اجل  والقيمة الســــوقية على مســــتوى املشــــاهدات يف الشــــركات ال
ــتقل قرارات التمويل واملتغري  ــي حيدد طبيعة العالقة بني املتغري املســـــــــــ حتقيق اهداف البحث مت بناء خمطط فرضـــــــــــ

على عينة من الشـــــــــركات  البحثاختبار فرضـــــــــيات البحث مت تطبيق   لغرسالتابع القيمة الســـــــــوقية للشـــــــــركة. و 
ــناعية العاملة يف ســـــوق العراق لألوراق املالية ـصــ ـصــــول على   ،ال املعلومات الالزمة عن طريق التقارير من اجل احل
، والتقارير املالية واحلســاابت  2005-2015للفرتة من   البحثاملالية لســوق العراق لألوراق املالية للشــركات عينة 

( 9.، وكانت العينة بلغ عددها )2005-2015اخلتامية يف هيئة االوراق املالية للشــركات عينة البحث للفرتة من 
ــتنتاجات كان امهها،  ويف ضــــــوء اشــــــركات.  وجود عالقة ارتباط لنتائج مت التوصــــــل اليها هناك جمموعة من االســــ

ــتوى  ــوقية على مســـــ ــائية بني مؤشـــــــرات قرارات التمويل )مفردة او جمتمعة( والقيمة الســـــ ـصــــ وأتثري ذات داللة اح
لبحث كان امهها، واختتمت البحث مبجموعة من التوصيات املتعلقة مبتغريي ااملشـاهدات )عدا املؤشر الثالث( 

 
 . جامعة كربالء /اإلدارة واالقتصاد -1
 . جامعة كربالء /اإلدارة واالقتصاد -2
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ــادر متويلهـا وابألخص التموـيل طوـيل االجـل مـلا ـله من امهـية يف بـناء   صــــــــــــ على الشــــــــــــــركـات عيـنة البحـث تنويع م

عن التوازن النســـــــــيب يف قراراهتا التمويلية بني )املقرتس فضـــــــــال قدرات الشـــــــــركات على املدى القريب و البعيد، 
ظيفها يف جماالت اســــتثمارية انجحة تعكس يف النهاية على واملمتلك( من اجل تقليل كلفة التمويل وامكانية تو 

 .قيمتها السوقية
Abstract 
The main purpose of this research is to shed light on the cognitive and 

philosophical aspects related to the decisions of financing and the market value 
at the level of observations in the industrial companies in the Iraqi market for 
securities. In order to achieve the objectives of the research,. For the purpose 
of testing the hypotheses of research, the research was applied to a sample of 
industrial companies operating in the Iraqi market for securities, in order to 
obtain the necessary information through the financial reports of the Iraqi Stock 
Exchange for the companies sample research for the period 2005-2005, 
financial reports and final accounts in the Securities Commission For companies 
sample research for the period from 2005 to 2005., the sample was (9) 
companies. In the light of the results reached there are a number of conclusions, 
the most important of which was the existence of a significant correlation 
between statistical decision indicators (single or combined) and market value at 
the level of observations (except for the third indicator)., The sample companies 
should diversify their sources of financing, particularly long-term financing, 
because of its importance in building the capabilities of companies in the near 
and long term, as well as the relative balance in their financing decisions 
between the borrower and the property in order to reduce the cost of financing 
and the possibility of employing them in the fields of exception Exclusive 
successful in the end reflect the market value. 

 المقدمة

ــركة ملا هلذه القرارات من اثر كبري  هاتعد القرارات املالية من اهم املهام وابرز  اليت يقوم  ا املدير املايل يف الشــــ
ـصــــادرها اذ ان قرارادراســـــة . اذ البد من امهية هاعلى تطوير الشـــــركات وجناح  ت التمويل بســـــبب تعدد وتنوع م

لكل مصــدر من مصــادرها املتعددة كلفة معينة ووقت اســتحقاق معني وخماطرة معينة لذلك يتوجب على املدير 
املايل اختيار قرار التمويل االمثل. ومن جانب اخر ان لكل فرصـة اسـتثمارية ميزاهتا من هامش ربح متوقع وفرتة  

املدير املايل حتديد اهليكل التمويلي املناسـب للشـركة لكي يغطي التزاماهتا ويسـتغل تلك  زمنية حمددة لذلك على
الفرصـة االسـتثمارية لكن بشـرط ان تكون كلفة وخماطرة متويل تلك الفرصـة االسـتثمارية متالئم مع هامش الربح 

 .املتوقع من تلك الفرصة االستثمارية لتخرج الشركة بنتيجة راحة من تلك العملية
ان موضــــــــــــوعات قيمة الشــــــــــــركة حظيت ابهتمام كبري يف اجملاالت املالية، فعندما حيتاج وفضــــــــــــال عن ذلك 

املســتثمرون االســتثمار يف اســهم الشــركة، هناك خطوات جيب القيام  ا ملعرفة قيمتها اذ تســاعد القيمة الســوقية  
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ـصــور الفكري عن آفق الشـــ   ركة ابملســـتقبل لذلك فأهنا تعدعلى قياس قيمة الشـــركة ابلســـوق وكذلك لتحديد الت
ابلنسبة    ا  رئيسي  ا  مر ااملستثمر، وان تعظيم األصول من خالل تعظيم قيمة الشركة يعد   نظر وجهة من القيم اهم من

املالية املتمثلة بقرارات  قراراهتا اهم توجه أن  على الشـــــركاتللشـــــركة ألنه يعين زايدة ثروة املســـــامهني، لذلك جيب 
 .ابلطريقة املثلىوغريها  التمويل

 منهجية البحث: األولالمبحث 

 اوال: مشكلة البحث

تنصــب مشــكلة البحث يف كيفية اجياد قرار متويلي مناســب خالل مدة زمنية حمددة حيقق اقل تكلفة واعلى 
اســــــهم الشــــــركة  ربح من خالل اســــــتغالل الفرصــــــة االســــــتثمارية اليت مت اختاذ القرار مبوجبها. واليت تزيد من قيمة  

 داخل السوق.
 ومن هنا ميكن صياغة التساتالت اليت تنبع منها مشكلة البحث وكما أييت:

ـصــــــائية بني مؤشـــــــرات قرار  .1 التمويل والقيمة الســـــــوقية على  اتهل توجد عالقة ارتباط وأتثري ذات داللة اح
 لمستوى املشاهدات

ــبة ا .2 ــائية بني نســ ـصـ مجايل الدين اىل امجايل املوجودات والقيمة  هل توجد عالقة ارتباط وأتثري ذات داللة اح
 لالسوقية على مستوى املشاهدات

هل توجد عالقة ارتباط وأتثري ذات داللة احصائية بني نسبة الديون قصرية االجل اىل حق امللكية والقيمة   .3
 لالسوقية على مستوى املشاهدات

ـصــــــائية بني نســـــــبة حق امل .4 لكية اىل امجايل املوجودات والقيمة  هل توجد عالقة ارتباط وأتثري ذات داللة اح
 لالسوقية على مستوى املشاهدات

 ثانيا: اهمية البحث
التمويل والقيمة السـوقية للشـركات الصـناعية، اذ   اتالبحث يف سـعيها حملاولة الربط بني القرار   اأتيت أمهية هذ

صــــــــــــول على التمويل، كالتمويل املمتلك و املقرتس، او التموي صــــــــــــادر احل صــــــــــــري ان تنوع م ل طويل االجل والق
االجل، او التمويل الداخلي واخلارجي، اوجبت هذه املصــادر املتعددة للتمويل املدراء اىل زايدة االهتمام بعملية  

ـصــــــــــحيح الذي يقلل من الكلف ويزيد من االرابح و يعزز من مكانة الشـــــــــــركات داخل ااخت ذ القرار التمويلي ال
متها الســوقية، كما تنبع أمهية البحث من أمهية األهداف اليت تســعى الســوق والذي ينعكس بدوره على زايدة قي

ـصـــــــــادية االجيابية اليت ميكن الوصــــــــــول إليها عند حتقيق تلك األهداف على مســــــــــتوى  إىل حتقيقها والنتائج االقت
ــناعية   ـصـ ــا أتيت أمهية البحث من  االشــــركات ال لعراقية اليت أصــــبحت تســــري خبطى حثيثة للتطور واالزهار، و أيضــ

 .النتائج اليت سوف تتوصل إليها
 ثالثا: اهداف البحث

 نشد البحث اىل حتقيق االهداف االتية:ي
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انســــب االســــاليب العلمية الرايضــــية )القياس والتحليل( اليت تســــاعد يف صــــياغة هيكل دراســــة  العمل على   .1

 مايل يسهم يف حتقيق افضل قيمة سوقية للشركات عينة البحث.
ــتوى  لتحـدـيد طبيـعة  .2 ــوقـية على مســــــــــــ العالـقة )االرتـباط والـتأثري( بني مؤشــــــــــــــرات قرار التموـيل والقيمـة الســــــــــــ

 املشاهدات.
 للبحثرابعا: المخطط الفرضي 

ـصــــــميم خمطط فرضـــــــي  يف ضـــــــوء مشـــــــكلة البحث وامهيتها وأهدافها وضـــــــمن اطارها النظري والتطبيقي مت ت
 ( االيت:1الشكل ) للبحث يعكس العالقات املنطقية بني متغريات البحث وكما يف

 ( املخطط الفرضي للبحث1الشكل )
 خامسا: فرضيات البحث

 مت صياغة فرضية رئيسة ميكن عرضها كااليت:
ـصــــائية بني مؤشـــــرات قرار التمويل والقيمة الســـــوقية على   ارتباط. عدم وجود عالقة 1 وأتثري ذات داللة اح

 مستوى املشاهدات.
 وتتفرع من الفرضية الرئيسية ثالث فرضيات فرعية وهي:

ــائية   ارتباطعدم وجود عالقة  . 1 صـــــــــــ ــبة امجايل الدين اىل امجايل املوجودات وأتثري ذات داللة اح بني نســـــــــــ
 املشاهدات.والقيمة السوقية على مستوى 

ـصـــــائية   ارتباطعدم وجود عالقة   .2 ـصـــــرية االجل اىل حق امللكية  وأتثري ذات داللة اح بني نســــــبة الديون ق
 والقيمة السوقية على مستوى املشاهدات.
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صــــــــــــــائـية  ارتـباطعـدم وجود عالـقة  .  3 ـــبة حق امللكـية اىل امجـايل املوجودات   وأتثري ذات دالـلة اح بني نســــــــــــ
 ى املشاهدات.والقيمة السوقية على مستو 

 تهسادسا: مجتمع البحث وعين
ـصــناعية املدرجةمي ــركات ال ــوق يف ثل جمتمع البحث ابلشـ ــركة 25 عددها والبالغ ةلألوراق املالي العراق سـ مت  شـ
ـصـدية شــركات لتكون  9 اختيار ـصـناعات الدوائية،الشــركة العراقية   الشــركات هي: وهذه عينة ق صــور لل )شــركة املن

ـصــناعة مواد التغليف، شـــركة بغداد للمشـــروابت الغازية،للســـجاد   ـصــناعات   واملفروشـــات، شـــركة بغداد ل شـــركة ال
الكيمياوية، شـركة الكندي للقاحات البيطرية، شـركة صـناعة االصـباغ احلديثة، شـركة املعدنية والدراجات، شـركة  

مجايل. اذ مت اختيار هذه الشـركات  %( من جمتمع البحث اال  36اذ كانت نسـبة العينة ) انتاج االلبسـة احلديثة(،
 جملموعة من املسوغات ميكن ذكرها كااليت:

  2015  -2005. مجيع الشــــركات لديها بياانت يف ســــوق العراق لألوراق املالية او هيئة االوراق املالية من  1
 ما سهل عمل الباحث. مثبتة بشكل ر ي

ارها ابإلدراج يف ســـوق العراق لألوراق املالية خالل . مواصـــلة الشـــركة لنشـــاطاهتا وعملياهتا املتنوعة واســـتمر 2
 سنة. ةعشر  ىمدة البحث البالغة احد

ـصــــاح العلين عن إنه مجيع الشـــــركات اليت مت اختيارها تتميز. 3  هذه اخلتامية وان  حســـــاابهتا ابلشـــــفافية واالف
 املالية. السوق يف والباحثني ،الراغبني ابالطالع لكل متاحة احلساابت

ـــباب ـتدهور هـذا القطـاع احليوي  .4 ـــناعي رغـبة ـلدى الـباحـث يف حمـاوـلة معرـفة اســــــــــــ صــــــــــــ مت اختـيار القطـاع ال
، والشـــــــــركات اليت مت اختيارها متمثلة يف، وحماولة وضـــــــــع بعض احللول اليت قد تســـــــــاعد يف هنوضـــــــــه من جديد

 .( يوضح عينة البحث1-1واجلدول )
 ( وصف عينة البحث1-1اجلدول )

 مبلغ التـــأســــــــــــــيس اتريخ التأسيس الشركةاسم  ت
 ابلدينار

يف  االدراج  ــخ  اتريــــــــــ
 السوق

 2004/11/27 8000000 1989/4/19 املنصور للصناعات الدوائية 1
 2004/7/25 5000000 1989/10/2 العراقية للسجاد واملفروشات 2
 2004/7/25 250000 1962/5/25 بغداد لصناعة مواد التغليف 3
لــــــــلــــــــمشـــــــــــــــــــــروابت  بــــــــغــــــــداد   4

 الغازية)ببسي(
1989/7/18 70000000 2004/6/15 

 2004/6/15 150000 1962/10/23 الصناعات الكيمياوية 5
 2004/7/25 15000000 1990/1/10 الكندي للقاحات البيطرية 6
 2004/6/15 1500000 1976/7/25 صناعة االصباغ احلديثة 7
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 2004/7/25 3000000 1964/9/28 املعدنية والدراجات 8
 2004/7/25 1500000 1976/5/31 انتاج االلبسة احلديثة 9
 ملصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت الشركات عينة البحثا

 مؤشرات القياس المعتمدة في البحث:  : سابعا 
 ة:تيمت اعتماد املؤشرات اال

 التمويل(:. مؤشرات قياس املتغري املستقل )قرارات 1
تعد نســـب املديونية من افضـــل واكثر النســـب املالية امهية بتقييم قرارات التمويل )هيكل التمويل( للشـــركات  
ـصــــرية االجل  ـصــــادر التمويل طويلة االجل او ق يف فرتة زمنية حمددة، وذلك عن طريق درجة اســـــتخدامها على م

ركة على القروس يف متويل اصـوهلا اصـبحت اقل  )مـصادر داخلية او خارجية( وبصـورة عامة كلما قل اعتماد الشـ 
 تعرضا  للمخاطر، لذلك مت قياس املتغري املستقل وفق النسب التالية:

ـصــــادر التمويل يف 1.1 . يعد هذا املؤشـــــر من ابرز النســـــب اليت مت التعامل  ا لقياس مســـــتوى اســـــتخدام م
 الديون من امجايل االصول:قرارات التمويل )اهليكل املايل( للشركة لتحديد مستوى 

امجايل  الديون 
امجايل  املوجودات 

=   نسبة  املديونية 

. يقيس وحيلل هذا املؤشـــــــر املركز املايل الطويل االجل، وذلك عن طريق حتديد قدرت اصـــــــول الشـــــــركة  2.1
 على تسديد او تغطية متطلباهتا والتزاماهتا الطويلة االجل يف وقت نضوجها:

الديون  طويلة  االجل (حق امللكية )
جمموعة  املوجودات

=   نسبة  املديونية  طويلة  االجل 

ـصــــد هنا التمويل  3.1 . يوازن هذا املؤشـــــر بني التمويل من قبل الدائنني اىل التمويل املقدم من املالكني، ويق
 :من قبل الدائنني هو )أمجايل االموال اليت حصلت عليها الشركة من الغري(

امجايل  الديون 
امجايل  حق امللكية 

=   نسبة  الدين  اىل امللكية 

 . مؤشر قياس املتغري التابع )القيمة السوقية للشركة(:2
يتم قياس املتغري التابع للبحث والذي هو "القيمة السوقية ملنشآت االعمال" يف سوق العراق لألوراق املالية  

 اعتمادا  على املعادلة التالية وفق:
(Ongera,2014:3)(،kiranga,2013:2 ،)(Alfi& Safarzadeh,2016:10148.) 

عدد االسهم العادية  × سعر السهم هناية  العام =  القيمة  السوقية  للشركة
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 المبحث الثاني: الجانب الفكري للبحث 

 : قرارات التمويل )هيكل التمويل(اواًل: 

االمور  املالية املهمة فعملية متويل موجودات الشركة مل تعد منالتمويل واحدا من قرارات االدارة ات عد قرار ت
من املهام    الســـــــهلة يف عامل اليوم الذي جيعل من مهمة الوصـــــــول اىل االموال وتوجيهها  و الفرص االســـــــتثمارية
ــركات االعمال ابختالف انواعها واحجامها وذلك يؤدي بدوره اىل ــية لإلدارة املالية يف شــــــــــ تعاظم دور  الرئيســــــــــ

ـصــــول االموال الالزمة   على  املدراء املالني يف اختاذ قرار التمويل االفضـــــل الذي حيتم على الشـــــركة تقرير كيفية احل
 (.701: 2010وتوقيت احلصول عليها )العامري،

ــا الوفاء ابلتزاماهتا للبنوك، ومحلةفألذلك    ن قرار التمويل ال يشـــــــمل جمرد مجع األموال النقدية اليوم بل أيضـــــ
عندما   السـندات، واملسـامهني الذين سـامهوا يف التمويل، فمثال يتعني على الشـركة سـداد ديوهنا عند اسـتحقاقها،

 (.Allen,2011:2فإنه يعين العسر او اإلفالس ) ال تتمكن من ذلك
  :قرار التمويل  مفهوم .1

 ميكن امجال اهم املفاهيم اخلاصة بقرار التمويل من خالل اجلدول التايل:
 (2)اجلدول 

 املفهوم املصدر ت
1   (Brealey el at., 2001: 

9 ) 
وهو مجع املال لدفع شن االســــــــتثمار يف األصــــــــول احلقيقية، ويعد 

 املسؤولية الثانية للمدير املايل

3  (Paramasivan  
& Subramanian,  

: 83,2009) 

هو واحد من االجزاء املهمة واالســــــاســــــية لإلدارة املالية وجيب ان 
القرار ســــــــــــليما  ولكونه ســــــــــــيحدد املزيج املايل وهيكل راس يكون  

املال وكلفة راس املال، وان اختاذ قرار مزيج الديون له دور رئيســي 
 يف حتديد قيمة الشركة.

3  (Gitman & Zutter, 
2012:19)   

قرارات التمويل هي الكيفية اليت حتدد قيام الشـــــركة بتوفري األموال 
 تستثمر فيهالزايدة األصول اليت 

 من اعداد الباحث استنادا اىل االدبيات املذكورة أنفا . :املصدر
 التمويل  قرار امهية .2

يتوجب على االدارة املالية    اذعملية جتهيز شــركة االعمال ابألموال من الوظائف الرئيســية لإلدارة املالية   تعد
ــتمر   ــدر التمويل الذي ميكنها من التجهيز املســـــــــ ـصــــــــ ان حتدد اشـــــــــــكال االموال الالزمة لعملية التمويل وحتدد م
لألموال ســواء كان مصــدر طويل االجل او قصــري االجل، اما الشــركة بشــكل عام واالدارة املالية بشــكل خاص 

ـصــــــــادر ـصــــــــدرين ماليني رئيســـــــــيني مها م ـصــــــــادر التمويل املقرتسال تواجه م :  2004)الزبيدي، تمويل املمتلك وم
ونســبة كل   تعمل كل شــركة على حتديد معايري اهليكل املايل املســتهدف، من حيث العناصــر املكونة هلا، و (826
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ــر فيهــــا صــــــــــــ ــركــــة  زايدة قيمــــةبمن خالل ذلــــك تعمــــل على حتقيق هــــدفهــــا االســــــــــــــرتاتيجي املتمثــــل    ،عن   الشــــــــــــ

(Barakat,2014:56). 
ـصـــــري يف متويل نشــــــاط الشــــــركة، والشــــــركات  وان اهليكل املايل هو اســــــتخدام الديون على املدى الطويل والق

اختيار  رجية ويشـــــــار إىل قرارلديها خيارات لرفع رأس املال من خالل وســـــــائل خمتلفة مبا يف ذلك داخليا او خا
صـــــــــــــادر التمويل بقرار اهليكل املايل، وتتجلى عملية القرار النهائي ابهليكل املايل الذي حيدد طرق  هذا اختيار م

 .(Anake el at.,2014:55اهليكل املايل)
 مصادر التمويل: .3

 :الجلتمثل ابملصادر طويلة وقصرية اميكن تصنيف مصادر التمويل على اساس الزمن الذي ي
 مصادر التمويل قصري االجل: أ.

ـصــــــــريف، واالئتمان  ـصــــــــول عليها من خالل االئتمان امل ـصــــــــري االجل، ميكن احل هناك انواع عديدة للتمويل ق
التجاري، ووســــــــائل أخرى، ففي اهليكل جيب على مديري الشــــــــركات اختيار الســــــــبل اليت حتقق االهداف، مع 

 (.Baumy el at.,2006:4القضااي والقيود يف اختيار اهليكل املايل )األخذ يف االعتبار العديد من 
 االوراق التجارية •

ــندات   ـصـــدرها شــــركات كبرية وقوية وتباع يف  األذنيةاألوراق التجارية هي نوع من الســ غري املضــــمونة واليت ت
املقام األول إىل شــركات جتارية أخرى، و شــركات التأمني، وصــناديق التقاعد، و صــناديق االســتثمار يف أســواق  
املال، وإىل البنوك، وإحدى املشـــــاكل احملتملة يف األوراق التجارية هي أن املدين الذي لديه صـــــعوبة مالية مؤقتة  

ـصـــــــل على الكثري من املســــــــاعدة ألن  من عالقات  نتائج التعامالت تكون بشــــــــكل عام أقل   مثل هذه  قد ال حي
ــادر ، (Ehrhardt,2014:668&Brighamالبنوك ) عن شــــــــــــــركـة كبرية ذات جـدارة   ةوان األوراق التجـارـية صــــــــــــ

ــتحقـــاق   ــتمـــل هـــذه األوراق على آجـــال اســــــــــــ ــانيـــة، وتشــــــــــــ ــةائتمـ ا    270ترتاوح مـــا بني يوم واحـــد إىل    اوليـ يومـــ 
(Peterson,2003:28&Fabozzi.) 
 االئتمان املصرف  •

ـصــادر الرئيســـية للتمويل اخلارجي للشـــركات وهو  ـصــريف، من خالل القروس ألجل، أحد امل يعد االئتمان امل
املفتاح ملســـــاعدة الشـــــركات على احلفاظ على التدفق النقدي، وتوظيف موظفني جدد وشـــــراء معدات جديدة، 

 يقدمون نيوان املصرفي   لرأس املال،مصدرا  أقل استقرارا    املستقبليةلشركات جتعل من األرابح  أن تقلبات أرابح او 
وان توجهات القروس للشـــــــركات، لكنهم يواجهون صـــــــعوبة يف العثور على املقرتضـــــــني ذوي اجلدارة االئتمانية. 

 .(Mills,2014:4&McCarthy) إقراضها للشركات املصارف  و زايدة
 ابملستحقات التمويل  •

ــتحقات نوعا  مال  احدث ــنوات األخرية   نتمويل ابملسـ ــة يف السـ تتطلع الشـــركات إىل أشـــكال بديلة    اذالنهضـ
ــا ها  اإلقراس هو" دن الشـــــــــــركات يف كثري من األحيان   وتدركمن التمويل،  مع املالذ األخري" )بســـــــــــبب تشـــــــــ

ـصــــــيل الديون غالبا (،   ت ميكن أن يوفر متويال  كفؤا  وتنافســـــــيا ، ال ملســـــــتحقاابأن متويل  ايضـــــــا   تدرك اآلن  كما حت
 (.Hope,2014:1) قويسيما ابلنسبة للشركات اليت تتعامل مع شريك جتاري يتمتع ابئتمان 
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 االئتمان التجاري •
فأســـــــــاس املعامالت التجارية الثقة اليت تســـــــــود اماكن املتعاملني يف العملية    ،منبع وركيزة احلياة التجارية  ميثل

ـصـــــــــول علي  إبمكانية(، ويتميز االئتمان التجاري  1:  2008،التجارية )محو كثريا للشــــــــــركات   ا  ويعد مناســــــــــب ه،احل
ـصــول على االئتمان ابلوســـائل االخرى، كما يتخذ االئتمان التجاري   ـصــعب عليها احل ـصــغرية اليت يكون من ال ال

 (.8: 2012عديدة فقد أيخذ كل حساب مفتوح او شكل ورقة جتارية كالكمبيالة )حنونة، اشكاال  
 :تمثلةم األجل قصري للتمويل ُأخرى ومصادر اشكال والباحثون  الكتاب وذكر

 أمثل مزيج  يوجد ال االســــاس يف و  املقاولني، قروس املخزون، بضــــمان  التمويل املكشــــوف، على الســــحب
ـصـــــرية من التمويل للتمويل ـصـــــدر  انتقاء عند ابحلســــــبان  اخذها جيب عدة عوامل هناك املتنوعة ولكن األجل ق م
ـصــــــــــري التمويل  التمويل أّن كلفة ومبا واملرونة، التمويل وااتحة التمويل تكلفة العوامل هذه ومن املالئم األجل ق
ـصــادر بني ختتلف ـصــرية األجل التمويل م ــركة على فإنّه املختلفة الق اىل اد   التمويل تكلفة على تقليل العمل الشـ

 (.39: 2016)املوسوي،حد سكن 
 )هيكل رأس املال( األجل طويل التمويل ب.

أحد حتدايت الســــــــياســــــــات املالية يف  عّدهاملناســــــــبة للتمويل طويل األجل بمن املهم الوصــــــــول إىل األدوات  
وـقد ارتبط وجود متوـيل طوـيل األجـل ابحتـياجـات البنـية التحتـية اهلـائـلة يف   املتقـدم،الـنامي و القطـاع امـلايل يف العـامل  

 :وميكن امجال اهم مصادر التمويل طويلة االجل ابلتايل مجيع أ اء العامل النامي واملتقدم
 االرابح احملتجزة  •

ـصــــم مجيع النفقات، من اجل النمو املســـــتقبلي   اذاألرابح احملتجزة هي أرابح الشـــــركة اليت حيتفا  ا بعد خ
يتم تســجيلها عادة  ، و (Shah&Javed,2015:397الشــركة يزيد من فرص التوســع ابلنمو )  درابحان االحتفاظ 

ــامهني يف امليزانية العمومية، كما   ــمن حقوق املسـ ــبة، واليت تُعرف عادة   و ضـ ميكن التعبري عن األرابح احملتجزة كنسـ
لذا  ،ابســــــم نســــــبة االحتجاز، ومن اجلدير ابلذكر أن عمليات احتجاز االرابح هي تضــــــحية قدمها املســــــامهون 

ـصــــــادر ال ـصــــــدر داخلي،  املداخلية للتمويل  فهي من امل متاحة  او اهنا تاحة للشـــــــركة ولديها العديد من املزااي، كم
يرى أصـــــــحاب   اذخدام بســـــــهولة، كما أن االحتجاز أقل تكلفة من التمويل اخلارجي، وله داللة إجيابية  لالســـــــت

مصدر متويل حمدود   يعدفأنه    يهااملصلحة أن الشركة لديها فرص استثمارية حمتملة، ومع ذلك فإن هناك عيواب  ف
(Thuranira,2014:2-3). 
 السندات  •

السـند هو ضـمان صـادر عن شـركة أو حكومة تتعهد بدفع مبالغ حمددة سـلفا للمشـرتي يف أوقات معينة يف 
تقوم الشركات إبصدار سندات لتمويل مشاريع استثمارية مثل املصانع اجلديدة، وتصدر احلكومات و املستقبل،  

 .(Ball,2012:2السندات عندما حتتاج إىل أموال لتغطية العجز يف امليزانية )
 االسهم العادية: •

وختول    ،األســـهم العادية هي شـــكل من أشـــكال األســـهم وكل ســـهم من األســـهم ميثل مركز ملكية يف شـــركة
من وجهة نظر املستثمر فإن العائد على األسهم و حصة من األسهم للحائز املشاركة املتساوية يف أرابح الشركة،  

 .(Gitman el at.,2014:256) أييت من أرابح األسهم و ارتفاع سعر السهم
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عدد قليل من األشــخاص  بإال  بنشــاطال يتم تداول أســهمها العادية   اذـصـغرية جدا  الوان بعض الشــركات  
هم عادة  مدراء الشـركات، اما أسـهم معظم الشـركات الكربى هي ميلكها اآلالف من املسـتثمرين  ميتلكها و الذين 

 .(Houston,2007:157&Brigham) ومعظمهم غري نشطني يف اإلدارة
 القروض طويلة االجل •

صـــــــــــــادر التمويل للشـــــــــــــركات و ســـــــــــــيما الكبرية منها وذلك إلمكانية   تعد القروس طويلة االجل من ابرز م
ـصـارف ومؤســســات التامني وقد ميتد اتريخ اســتحقاقها   ســواءأموال كبرية  على احلـصـول   من املنشــآت املالية كامل

ــنة )احلمدوين، ـصـــــل اىل ثالثني ســــ ــميمهاومت ،  (153:  2012اىل فرتة طويلة قد ت ـصـــ ــتثمارات جتارية    ت لتمويل اســــ
الشـركة تتعهد و طويلة األجل، مثل شـراء املعدات أو بناء املرافق املادية، واليت تغطي فرتة أطول من سـنة واحدة، 

 .(Rose& Hudgins,2008:548) بتسديد القرس يف سلسلة من األقساط الشهرية أو الفصليةاملقرتضة 
 االسهم املمتازة  •

تـصدر الشـركة فئة إضـافية من األسـهم، تسـمى األسـهم املمتازة، وهذه االسـهم لديها أحكام تعاقدية تعطيها  
ـصـــدر الشــــركات األســــهم املمتازة للنقد أو لألصــــول غري بعض األفضــــلية أو األولوية على األســــهم العادية و  قد ت

ـصـــل أصــــحاب األســــهم املمتازة على أرابح اثبتة يتم حتديدها Weygandt et al., 2012: 554النقدية ) (. وحي
ـصـــل املســــامهون العاديون على أرابح تتقلب مع اختالف رحية الشــــركة مع مرور  ـصـــدر الشــــركة، فيما حي عندما ت

 (.Hubbard,2012: 158&Obrienالوقت )
 قرارات التمويل  تقييم .4

التمويل للشــــــركة يف اتريخ معني ومن حيث   قراراتنســــــب الرفع املايل من اكثر االدوات امهية يف تقييم  تعد
وايضـا  يشـري مصـطلح   ،(52:2008ارجية )الشـيخ،اخلداخلية كانت ام المصـادر اعتمادها على مصـادر التمويل  

ــتخـدام الـديون على أمـل أن يتمكن املقرتس من حتقيق أرابح تتجـاوز تكـاليف الـديون،  الرافعـة املـاليـة إىل اســــــــــــ
 ، لذلك فأن (Hudgins,2008:558& Rose)  وابلتايل زايدة العائدات احملتملة ألصــــــحاب شــــــركات األعمال

ـــبة اـلدين يف مزيج التموـيل، كلمـا زادت الرافعـة املـالـية  الرفع املـايل يبني مقـدار متوـيل اـلديون اي كلمـا زادت ن ســــــــــــ
(Grossman,2002:307&Livingstone:وادانه نسب قياس هيكل التمويل ) 

 نسبة املديونية:
ـصـــــرية األجل جبإمجايل الدين    ويتمثلتســــــمى نســــــبة إمجايل الدين إىل إمجايل األصــــــول  طويلة و ميع الديون ق

 (Ehrhardt,2014:104&Brighamالتالية:)وحتسب ابملعادلة االجل 
امجايل  الديون 

امجايل  املوجودات 
=  (1) نسبة  املديونية 

(Jones&Ferri,1979:631) 
ونســتخدم نســبة الديون قصــرية االجل ونســبة الديون طويلة االجل لتحليل املركزيني املاليني القصــري والطويل  

ت يف اتريخ اســـــتحقاقها وحســـــب الشـــــكل  االجل ومن خالل حتديد قابلية اصـــــول الشـــــركة على تغطية االلتزاما
 التايل:
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الديون  قصرية االجل 
جمموع  املوجودات 

=  (2..........)نسبة  املديونية  قصرية االجل 
الديون  طويلة  االجل 
جمموعة  املوجودات 

=  (3)..........نسبة  املديونية  طويلة  االجل 

 (53:2008)الشيخ،
 نسبة الدين إىل امللكية:

ــامهة الدائنني( ابملقارنة مع مســــامهة املالكني، و   تشــــري إىل مقدار الدينو  ــبة الدين إىل حقوق امللكية  )مســ نســ
 من األسهم.: دينارختربان مبقدار الدين لكل 

امجايل  الدين 
امجايل  حق امللكية 

=  (4..........)نسبة  الدين  اىل امللكية 

(Parrino el at., 2012:94) 
 نسبة مضاعف امللكية: .5

قوة الشـركات وتشـري إىل مقدار الدين الذي تسـتخدمه الشـركة لتمويل أصـوهلا ابلنسـبة  ان هذه النسـبة تقيس 
 (Chijindu,2016:7&Nwaolisa): إىل القيمة املمثلة يف حقوق املسامهني

امجايل  املوجودات 
امجايل  حق امللكية 

=  (5............)نسبة  مضاعف امللكية 

(Ross et al., 2008: 60) 
 السوقيةثانيًا: القيمة 

 . مفهوم القيمة السوقية:1
ـصـــل عليه املســــتثمر عند اســــتثمار النقود يف اطار معني، لذلك فان   (Value)  القيمة نه إ هي ما جيب ان حي

والقيمة هي تعرب عن األســـــهم املمتلكة واالســـــتثمارات املالية  قيمة أي منشـــــأة متثل بقيمة موجوداهتا ومطلوابهتا،  
ق جمموعة من املفاهيم وكما وتعرف القيمة السوقية وف،  (122:  2017،العكيلي)  اليت تتأثر بقرارات اإلدارة املالية

 ادانه:( 3يف اجلدول ) مبني
 ( بعض اهم مفاهيم القيمة السوقية3جدول )

 املفهوم املصدر ت
1 (Martin,2011:13)   هي الســـــــــعر الســـــــــوقي للشـــــــــركة والقيمة اليت ســـــــــيبيعها املالك احلايل

ســيحصــل على املنشــاة وهذا الســعر الذي ســتنتهي   واملشــرتيللشــركة  
 فيه الصفقة.

2 (Robert,2012:4)  هي الســـــــــعر احلايل املدرج الذي يشـــــــــرتي به املســـــــــتثمرون أو يبيعون
حصـة من األسـهم العادية بوقت معني وهو ما يرغب املسـتثمرون يف 
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بينما    ،تبيع بعض الشـــــــركات قيمة أصـــــــوهلا عدة مرات اذدفعه فقط 

 يبيعها اآلخرون بسعر خمفض لألصول.

3 (kiranga,2013:2)  يف إطار مزاد سوق تنافسيهي السعر الذي يتداول به األصل 
 من اعداد الباحث وفقا  لألدبيات واملصادر اعاله. املصدر:

 :. امهية القيمة السوقية2
ــتثمرون   ــاة ابهتمــام كبري يف اجملــاالت املــاليــة يف االعوام األخرية، فعنــدمــا يرغــب املســــــــــــ حظيــت قيمــة املنشـــــــــــــ

ــتثمـار   &Murtaqi,2017:214، هـناك إجراءات جيـب القـيام  ـا ملعرـفة قيمتهـا )الشــــــــــــــركـة  ســــــــــــــهميف اابالســــــــــــ
Marsha)ك لتحديد التـصور الذهين تسـاعد القيمة السـوقية على قياس قيمة الشـركة ابلسـوق املفتوحة وكذل ، اذ
 .(Ali,2017:2ق الشركة املستقبلية )اعن آف

وعلية   ،املايل الســــــوق يف الســــــوقية القيمة تعظيم املالية  و قراراهتا اهم توجه أن  على الشــــــركاتينبغي  لذلك
  أفضــل هو لســهمل ســعر الســوقيالف املايل الســوق يف الشــركة ســهم زايدة ســعرابنه   الســوقية القيمة بتعظيم يقصــدف

 سولة تكون  عندما السـيما املايل عن قيمة الشـركة العادية ابلسـوق األسـهم أسـعار عنعرب ي إذ لقيمة الشـركة مقياس
 (.44: 2017)شومان، ستلك بتمويل ابلكامل

 قياس القيمة السوقية: .3
ـصــة  الســـوق ســـعر إنه    الســـوقية  القيمة وتشـــري والبائعون، املشـــرتون  حيدده الذي الســـعر هو  العادية األســـهم  حل

القائمة، وميكن  األســـــهم عدد يف  مضـــــرواب    للســـــهم  الســـــوق  ســـــعر  وهي  الســـــوقية القيمة أن   إىل  العادية  لألســـــهم
 :(Ongera,2014:3)صياغة املعادلة ابلشكل االيت

عدد االسهم العادية   × سعر السهم هناية  العام =  (6...........)القيمة  السوقية  للشركة
 :السوقيةقيمة الالعوامل املؤثرة على  .4

هنـاك جمموعـة من العوامـل املؤثرة على قيمـة الشــــــــــــــركـة يف حـاليت ارتفـاع او اففـاس القيمـة وجنمـل ادانه ابرز 
 :هاهذه العوامل وامه

 سعر الفائدة:
  ن املالوشن واجرة املال املقرتس وايضـــا هو مبلغ معني م  املســـتخدمســـعر الفائدة هو العائد على راس املال  

راس املال ملدة زمنية معينة، وميكن تعريفه ايضا ابنه املبلغ املدفوع على الدين كجزء  استخداميدفع مقابل    الذي
املخاطر و من ســـــعر الفائدة تتحدد وفقا لتاريخ االســـــتحقاق،   متعددةوهنالك أنواع  حمددةزمنية   مدةمنه خالل 

 (.96: 2008محود،و  )عمر ابلسوق وسهولة تداول األوراق املالية ،املرتبطة ابلدين
لســــــــعر الفائدة أتثري على قيمة الشــــــــركة من خالل اففاس أرابح املنشــــــــاة عن طريق تكلفة الفائدة لكونه و 

ـصــتهم وينقلوهنا إىل  ــحبون ح ــيجعل املســـتثمرين يسـ ــتثمار اخر اسـ ــل من  و سـ ــتوى الربح افضـ الذي يكون فيه مسـ
 (.Setiabudi&Agustia,2012:12658ة على ربح اكرب وخماطر اد  )خالل املساوم
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 مقسوم االرابح: 
ميثل مقســــوم األرابح النقد او االســــهم او أي نوع من ملكية املنشــــاة يتم توزيعه على محلة اســــهمها وميكن  

صــرح عن املقســوم يف اي وقت، اال ان االعالن عن توزيع االرابح ال  التزام قانوين على   يظهرجمللس االدارة ان ي
 .(2016 :434حسني،و  الشركة )التميمي

توزيعها على محلة األســـــــهم العادية على وفق رحيتها    املنشـــــــاةية اليت تقرر إدارة  تعد الدفعات النقدية الســـــــنو 
  املنشـــــاةعلى محلة األســـــهم وتزداد قدرة    املنشـــــاةوســـــيولتها، فهو نســـــبة من اإلرابح املتحققة توزع من قبل إدارة 

ـصــــــــوصـــــــــا  يف  البعيد ويعد أســـــــــاس العالقة بني    االمدعلى توزيع األرابح مع تزايد قدرهتا على حتقيق األرابح وخ
 .(52: 2015)شومان، املنشاةمقسوم األرابح وقيمة 

 تركيبة اهليكل املايل 
ــاطهــا ابعتمــاد التمويــل املمتلــك إىل   التمويــل املقرتس لتمويــل    جــانــبمن الطبيعي أن تبــدأ الشــــــــــــــركــة نشـــــــــــــ

ــروفات اليت تطرح   تعد، وان الفائدة على القروس يف هيكل التمويليعرب عن هذا املزيج  اذوجوداهتا،  م ـصــ من امل
األمر الذي  املنشـــأةتقلل من الدخل اخلاضـــع للضـــريبة ما ينعكس على زايدة دخل   وابلنتيجةلألغراس الضـــريبة  

 (.53:2005احد )شومان،األرابح املتحققة للسهم العادي الو  ارتفاعمن شأنه أن يفضي إىل 
 الربح املتوقع للسهم:

ــهم ما   ــية اليت تؤدي اىل االختالفات يف اســـعار االسـ ــباب االســـاسـ ــهم الواحد هي احدى االسـ ان رحية السـ
 .(521: 2016 ابراهيم،و  يساعد املستثمر على حتليل استثماراته )ابراهيم

( ويرتجم هذا EPS)حيث رحية السهم الواحد  وعادة ما يتم قياس أرابح املنشاة السنوية واإلبالغ عنها من  
ـصــــــدرة،املقياس أرابح ا ا مالئم ا ملقدار األرابح   مجالية موزعة على عدد االســـــــهم امل حلاملي   املتوفرةويوفر مقياســـــــ 

 الصيغة:ابستخدام هذه  EPSاألسهم وميكن التعبري عن 
صايف  الربح  بعد  الضريبة  −توزيعات  االرابح  لالسهم  املمتازة

عدد االسهم  العادية 
=  (7.........)رحية السهم

(Gitman et al.,2014:290) 
 حجم الشركة:

االســتثمار وأن إمجايل أصــول    خماطرةحجم الشــركة مهم جدا للمســتثمرين والدائنني ألنه ســيكون مرتبطا مع  
ــاةالشـــــــــــــركة الكبرية يبني أن  يف االمد أن لديها احتماالت جيدة  ، ايلديها تدفق نقدي جيد أو إجيايب  املنشـــــــــــ

ا أن   ،الطويل ــ  ــاةكما يعكس أيضــ ــركات ذات   املنشــ ــل من الشــ ــبي ا وحققت أرابح ا أفضــ ــتقرار ا نســ كانت أكثر اســ
ـصــــغرية ويؤثر حجم ال  االموالفأكرب شـــــركة حتتاج إىل املزيد من ها  شـــــركة على ســـــياســـــة ديناألصـــــول اإلمجالية ال

ــغيل عملياهت وأن الشــــــــركات ذات معدالت النمو املرتفعة متيل إىل طلب متويل كبري والذي من املمكن ان ا  لتشــــــ
 (.Moeljadi,2014:10)زايدة أداء الشركة يف السوق وابلتايل زايدة قيمة الشركة  اىل يؤدي

 سعر الصرف:  
ـصــرف هو ببســـاطة ســـعر عملة واحدة مقابل عملة أخرى وان عائدات األوراق املالية يف الســـوق ال ســـعر  ال

ـصـــان تعتمد فقط على  أيضــــا على التغريات يف أســــعار   يســــتندأســــعارها أو أســــعار الفائدة عليها بل   زايدة او نق
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 28:  العدد

 
ـصــرف بني العمالت  على أداء   يســـتنداملرغوب  ا   فان جناح االســـتثمار ابألوراق املالية وحتقيق العوائد وبذلكال

 (.77: 2013السوق وسعر صرف العمالت )الكريطي،
 هيكل املوجودات: 

ــول هي ستلكات سلوكة  ــاةاألصـــ ــول،    للمنشـــ يف فرتة معينة، بناء  على الطريقة واملدة، هناك نوعان من األصـــ
متيل الشـركات اليت لذلك  املنشـأةقد تؤثر شـروط أصـول الشـركة على سـياسـة متويل  و الثابتة،   و  املتداولةاألصـول 

لديها أصـــــــــــول متداولة أكثر يف هيكل أصـــــــــــوهلا إىل اســـــــــــتخدام الديون للوفاء دنشـــــــــــطتها التمويلية، بينما متيل  
لذلك الشـركة اليت ،  التمويلية احتياجاهتاالشـركات ذات األصـول الثابتة إىل اسـتخدام رتوس أمواهلا اخلاصـة لتلبية  

ـصـــول   لديها اصــــول متوازنة نســــبيا  من املمكن ان تكون ضــــماان  على القروس املســــتلمة، اي يعطي امكانية احل
 (.Setiadharma&Machali,2017:1) على مصادر التمويل بسهولة وابلتايل سيؤثر على قيمة الشركة
 المبحث الثالث: الجانب التطبيقي للبحث

 بمتغيرات البحثالمتعلقة تحليل المؤشرات اوال: 

 قرارات التمويل   . أ
 مؤشــــــــرات ثالثة وهي  (التمويل )قرارات املســــــــتقل ابملتغري اخلاصــــــــة املؤشــــــــرات لتحليل املبحث هذا يهدف

ـصـــناعية عينة  حتليلها ســــيتم اليت  املؤشــــرات وان  للتحليل،خضــــعت الزمنية اليت  دةامل لوخال البحث للشــــركات ال
اىل حق امللكية، ونسبة    دينلامجايل ا  اىل امجايل املوجودات، ونسبة)متويل قصري االجل(    نسبة امجايل الدين[هي

 .]حق امللكية اىل امجايل املوجودات
 :كاآليت التحليل هذا عرس و ميكن

 (X1نسبة الايل الدين اىل الايل املوجودات )اواًل: 
ـصـــناعية  ( للشــــركات  X1( نتائج حتليل )4يظهر من اجلدول ) للتحليل،  خالل املدة الزمنية اليت خضــــعت ال

 (.0.234وكذلك املتوسط لكل شركة ولكل سنة من سنوات البحث واملتوسط العام هلذا املؤشر والذي بلغ )
وعند   اليت خضــعت للتحليلاملدة   وخالل البحثالصــناعية عينة  على مســتوى متوســطات الشــركات  فيظهر  

ــط العام  (، اذ وجد ان شــــــركة االلبســــــة هي اكثر الشــــــركات متوســــــطا وفق هذه 0.234غ )البالمقارنتها ابملتوســــ
ل على ان شـركة االلبسـة هي الشـركة االكثر اعتمادا  على اموال الغري (، وهذا يد0.574النسـبة اذ بلغ متوسـطه )

ــطه )يف متويل اصــــوله، وان شــــركة التغليف هي اد  الشــــركات حتقيقا  هلذا املتوســــط اذ بلغ  وهذا    (0.026متوســ
  يعين ان شـــــــركة التغليف اعتمدت على االموال املمتلكة بنســـــــبة اكرب من االموال املقرتضـــــــة يف متويل موجوداته، 
وعند مقارنة الشــــــــركات ابملتوســــــــط العام جند ان هناك اربع شــــــــركات من عينة البحث ســــــــجلت اعلى من هذا 

 املتوسط والباقية سجلت اد  من ذلك.
 (X2نسبة الايل الدين اىل حق امللكية ) اثنياً:

ـصـــناعية  ( للشــــركات  X2( نتائج حتليل )5يظهر من اجلدول ) خالل املدة الزمنية اليت خضــــعت للتحليل،  ال
  ،( 0.498بلغ )وكذلك املتوســط لكل شــركة ولكل ســنة من ســنوات البحث واملتوســط العام هلذا املؤشــر والذي 
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صـــــــــــــري االجل( وذلك لعدم وجود متويل طويل االجل يف الشـــــــــــــركات علما  ان امجايل الدين هنا ميثل )ا لتمويل ق
 .املعتمدة يف البحث واملدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية ووفق التقارير املالية

الصــناعية عينة البحث وخالل املدة اليت خضــعت للتحليل وعند على مســتوى متوســطات الشــركات    فيظهر
(، اذ وجد ان شـــــركة الدراجات هي اكثر الشـــــركات متوســـــطا وفق هذه 0.498الغ )مقارنتها ابملتوســـــط العام الب
(، وهذا يدل على ان شــــركة الدراجات هي الشــــركة االكثر اعتمادا  على اموال 1.394النســــبة اذ بلغ متوســــطه )

بلغ متوســطه  الغري ابملقارنة مع حقوق املســامهني، وان شــركة التغليف هي اد  الشــركات حتقيقا  هلذا املتوســط اذ  
وعند ، ة التغليف اعتمدت على حقوق املســامهني بنســبة اكرب من االموال الدائنني( وهذا يعين ان شــرك0.028)

 من عينة البحث ســجلت اعلى من هذا املتوســط والباقية  نيمقارنة الشــركات ابملتوســط العام جند ان هناك شــركت
 سجلت اد  من ذلك.

 (X3الايل املوجودات )نسبة حق امللكية اىل اثلثاً: 
ـصـــناعية  ( للشــــركات  X2( نتائج حتليل )6يظهر من اجلدول ) خالل املدة الزمنية اليت خضــــعت للتحليل،  ال

 (.0.831لكل شركة ولكل سنة من سنوات البحث واملتوسط العام هلذا املؤشر والذي بلغ )وكذلك املتوسط 
وعند   اليت خضــعت للتحليلث وخالل املدة  على مســتوى متوســطات الشــركات الصــناعية عينة البح  فيظهر

(، اذ وجد ان شــــــركة الســــــجاد هي اكثر الشــــــركات متوســــــطا وفق هذه 0.831البالغ )مقارنتها ابملتوســــــط العام  
النسـبة  
اذ بلغ 

(، وهذا يدل على ان شـــــركة الســـــجاد هي الشـــــركة االكثر اعتمادا  على حقوق املســـــامهني يف 1.160متوســـــطه )
( وهذا يعين 0.558متوســـطه )االلبســـة هي اد  الشـــركات حتقيقا  هلذا املتوســـط اذ بلغ   ةمتويل اصـــوله، وان شـــرك

ان شــــركة االلبســــة اعتمدت على االموال ااملقرتضــــة بنســــبة اكرب من االموال املمتلكة يف متويل موجوداته، وعند 
ن هذا املتوســط  مقارنة الشـــركات ابملتوســـط العام جند ان هناك مخس شـــركات من عينة البحث ســـجلت اعلى م

 .والباقية سجلت اد  من ذلك
 امجايل الدين اىل امجايل املوجودات ( نسبة4اجلدول )
 امجايل الدين اىل حق امللكية نسبة (5)اجلدول 

 المتو   السنوات  الشركات 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 0.089 0.049 0.105 0.052 0.226 0.083 0.078 0.005 0.026 0.158 0.094 0.100 المنصور

 0.333 0.287 0.035 0.423 0.366 0.402 0.345 0.384 0.363 0.410 0.410 0.315 السجاد

 0.026 0.005 0.017 0.005 0.010 0.043 0.113 0.066 0.008 0.006 0.005 0.007 التغليف 
 0.123 0.026 0.025 0.050 0.002 0.001 0.013 0.070 0.051 0.474 0.382 0.258 بيبسي

 0.263 0.040 0.275 0.251 0.248 0.293 0.380 0.334 0.310 0.243 0.303 0.217 الكيمياوية
 0.056 0.017 0.026 0.032 0.036 0.056 0.058 0.046 0.081 0.066 0.074 0.120 الكندي

 0.207 0.547 0.458 0.175 0.155 0.100 0.079 0.080 0.082 0.147 0.106 0.349 الصباغ 
 0.441 0.891 0.060 0.488 0.400 0.399 0.354 0.324 0.392 0.485 0.513 0.547 الدراجات 
 0.574 0.354 0.345 0.502 0.420 0.464 0.847 0.478 0.654 0.451 0.938 0.866 اللبسة

 0.234 0.246 0.149 0.220 0.207 0.205 0.252 0.199 0.219 0.271 0.302 0.309 المتو  
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 ( حق امللكية اىل امجايل املوجودات6اجلدول )

 

 
 القيمة السوقية للشركة .ب 

ــوقية للشــــــــركة( ومن خالل االيت:  ــر للمتغري التابع )القيمة الســــــ ــا  اىل حتليل املؤشــــــ يهدف هذا املبحث ايضــــــ
  ]القيمة السوقية للشركة = سعر االغالق يف هناية العام يف عدد االسهم املصدرة[

 :كاآليت التحليل هذا عرس و ميكن 
 (Y1)حتليل القيمة السوقية 

ـصــــناعية ( للشـــــركات  Y1( نتائج حتليل )7يظهر من اجلدول ) خالل املدة الزمنية اليت خضـــــعت للتحليل،  ال
ــركة عينة البحث ــدة نظرا  ، و وكذلك املتوســـط لكل شـ ــتخرجة النتائج  يف التفاوت لشـ ــنة لكل املسـ ــركة ولكل  سـ  شـ

 لكل قيمة لكل لوغاريتم دخذ معاجلتها مت  شــركة، لكل املبحوث للســنوات القيمة الســوقية معادلة اعتماد بســبب
اذا ما  حتليلها يف ةواقعي اكثر االرقام تكون  نفســــــه الوقت ويف التفاوت شــــــدة من احلد لغرس شــــــركة ولكل ســــــنة

  قورنت ابملتغري املستقل
 ( حتليل القيمة السوقية7اجلدول )

 المتو   السنوات  الشركات 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 0.114 0.052 0.117 0.055 0.293 0.090 0.085 0.005 0.223 0.121 0.104 0.112 المنصور

 0.534 0.402 0.054 0.733 0.578 0.673 0.528 0.623 0.569 0.695 0.560 0.461 السجاد

 0.028 0.005 0.017 0.005 0.010 0.045 0.127 0.071 0.008 0.006 0.005 0.007 التغليف 
 0.223 0.027 0.025 0.453 0.002 0.014 0.013 0.078 0.054 0.817 0.617 0.347 بيبسي

 0.428 0.653 0.380 0.335 0.330 0.415 0.613 0.501 0.450 0.320 0.435 0.278 الكيمياوية
 0.060 0.018 0.026 0.033 0.037 0.059 0.061 0.049 0.088 0.071 0.080 0.136 الكندي

 0.331 1.206 0.843 0.211 0.183 0.111 0.085 0.087 0.089 0.173 0.119 0.536 الصباغ 
 1.394 8.166 0.015 0.954 0.665 0.665 0.547 0.479 0.645 0.941 1.053 1.207 الدراجات 
 1.261 اللبسة

0.969 0.821 1.891 0.916 5.526 0.864 0.725 1.006 0.528 0.549 
1.369 

 0.498 1.231 0.223 0.421 0.314 0.326 0.843 0.312 0.446 0.440 0.438 0.483 المتو  

 المتو   السنوات  الشركات 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 0.843 0.951 0.895 0.948 0.774 0.917 0.922 0.954 0.116 0.993 0.906 0.900 المنصور

 1.160 0.713 0.650 0.577 0.634 0.598 0.655 0.616 0.637 0.590 6.408 0.685 السجاد

 0.975 0.995 0.983 0.995 0.990 0.957 0.887 0.934 0.992 0.994 1.005 0.993 التغليف 
 0.719 0.974 0.975 0.111 0.976 0.098 0.987 0.896 0.949 0.580 0.618 0.742 بيبسي

 0.655 0.060 0.725 0.749 0.752 0.707 0.620 0.666 0.690 0.757 0.697 0.783 الكيمياوية
 0.944 0.983 0.974 0.968 0.964 0.944 0.942 0.954 0.919 0.934 0.926 0.880 الكندي

 0.793 0.453 0.542 0.825 0.845 0.900 0.921 0.920 0.918 0.853 0.894 0.651 الصباغ 
 0.835 0.109 3.973 0.512 0.600 0.601 0.646 0.676 0.608 0.515 0.487 0.453 الدراجات 
 0.558 0.646 0.655 0.498 0.580 0.537 0.153 0.522 0.346 0.549 0.968 0.687 اللبسة

 0.831 0.654 1.153 0.687 0.791 0.695 0.748 0.793 0.686 0.752 1.434 0.753 المتو  

 المتوسط  السنوات  الشركات 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 9.564 9.692 9.735 9.765 9.593 9.960 9.839 9.528 9.348 9.182 9.262 9.297 المنصور 
 9.307 9.330 9.327 9.317 9.362 9.398 9.380 9.290 9.243 9.190 9.237 9.301 السجاد 
 9.289 9.319 9.264 9.468 9.356 9.571 9.345 9.217 9.060 8.943 8.793 9.846 التغليف 
 بيبسي 

11.477 10.756 10.857 11.100 11.135 11.138 11.284 11.297 11.600 11.478 11.592 11.247 
الصناعات  
 10.221 9.914 10.111 10.106 10.168 10.481 10.514 10.328 10.159 10.042 9.941 10.666 الكيمياوية

 9.733 9.819 9.840 10.051 10.153 9.994 9.841 9.584 9.398 9.255 9.312 9.817 الكندي 
 10.268 10.061 10.143 10.014 10.324 10.404 10.549 10.336 10.195 10.195 10.155 10.570 الصباغ 
 9.875 9.538 9.498 9.653 9.813 9.975 10.130 10.190 10.011 9.903 9.699 10.211 الدراجات 
 اللبسة 

8.937 9.086 8.785 9.204 9.534 9.395 9.937 10.021 9.901 10.129 10.337 9.570 
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 وفق عالقات االرتباط واالنحدار البحثتحليل العالقة بين متغيرات ثانيًا: 

ــراهتا الثالث ــتعرس هذا املبحث اهم ما توصـــل اليه الباحث من حتليله ملتغريات البحث بكافة مؤشـ لبيان   ةيسـ
شــركات املدرجة يف ســوق العراق لألوراق املالية. اذ حياول التوصــل اىل ما مت افرتاضــه عالقتها ابلقيمة الســوقية لل

 البحثيف منهجية 
 حتليل االرتباط واالحندار بني مؤشرات قرار التمويل والقيمة السوقية على مستوى املشاهدات 

ــرات الثالث ــكل منفرد او املؤشــ ــر بشــ ــيتم حتليل االرتباط والتأثري لكل مؤشــ ــتقل )قرار   ةســ جمتمعة للمتغري املســ
التمويل( مع املتغري املعتمد )القيمة الســــــــــــوقية( وبناء امنوذج اال دار يف ضــــــــــــوء ذلك ملعرفة مدى مســــــــــــامهة او 

معا )جلميع الشركات وخالل مدة البحث( يف القيمة السوقية، اذ كانت   ةانعكاس كل مؤشر او املؤشرات الثالث
سنة و الختبار الفرضية الرئيسية الثانية وتفرعاهتا ُقِسم    11 ــ شركات و ل  9مشاهدة وجاءت من   99املشاهدات 

 التحليل ابلشكل االيت:
 مع القيمة السوقية  نسبة الايل الدين اىل الايل املوجوداتحتليل االرتباط واالحندار بني  -أ

 و الختبار الفرضية الفرعية االوىل اليت تنص:
والقيمة    نســبة امجايل الدين اىل امجايل املوجودات  ذات داللة احصــائية بني)عدم وجود عالقة ارتباط وأتثري 
 السوقية على مستوى املشاهدات(

ــر  ما  ا قوية نوعابنه توجد عالقة ارتباط   (8)يظهر من خالل اجلدول   ــائيا بني املتغريين )للمؤشــــــ ـصـــــ ودال اح
ــتوى معنوي    (X1االول   اجلـدولـية الـبالغـة    Tو اكرب من  وه  (3.881)اـلذي بلغ    Tوفق اختـبار    0.05عـند مســــــــــــ

وكــان معــامــل االرتبــاط فيمــا بينهمــا    (0.05)وهي اقــل من    (0.000)اذ بلغــت قيمتــه    .Sig( و قيمــة  1.667)
(0.367). 

ـصـــــــوص عالقة التأثري بني املتغريين فوجد من جدول حتليل التباين   ابن يوجد أتثري و دال  ANOVAاما خب
)للمشـــاهدات(، اذ بلغ معامل حتديدها   مع القيمة الســـوقية  نســـبة امجايل الدين اىل امجايل املوجوداتايضـــا بني 

R-Seq  (0.134)   ما يؤكد ان الفرضـية تفسـر عالقة التأثري بني املتغريين، ما يعين رفضـها وقبول الفرضـية البديلة
انعكس يف القيمة الســــــــــوقية على امجايل الدين اىل امجايل املوجودات(    نســــــــــبةوذلك لكون ان املؤشــــــــــر االول )

 .مستوى املشاهدات )عينة البحث( واجلدول يف ادانه يوضح ذلك
 والقيمة السوقية نسبة امجايل الدين اىل امجايل املوجوداتبني  التأثريحتليل  (8)جدول
Source DF SS MS F calculated F tabular Sig. 

Regression 1 10.659 10.659 15.062 3.97 .000 
Residual Error 97 68.646 .708  

Total 98 79.305   
 ( فتتمثل اباليت:9اما معادلة اال دار يف ظل هذه النتائج وكما يف اجلدول )

Y = 9.097 - 1.484 X1 
Coefficients (9) دولاجل 
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Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 9.097 .125  72.852 .000 

X1 -1.484- .382 -.367- 3.881 .000 
ــيؤدي اىل تغري يف X1وهـذا يعين ان التغري مبـقدار وحـدة واحـدة من ) (، اي ان (1.484 -( مبـقدار(Y( ســــــــــــ

 (.Y( و القيمة السوقية )X1املؤشر االول )العالقة عكسية بني 
 مع القيمة السوقيةنسبة الديون قصرية االجل اىل حق امللكية حتليل االرتباط واالحندار بني  -ب

 و الختبار الفرضية الفرعية الثانية اليت تنص:
ــائية بني   ـصـــــــ ــرية االجل اىل حق )عدم وجود عالقة ارتباط وأتثري ذات داللة اح ـصـــــــ ــبة الديون ق امللكية  نســــــــ

 والقيمة السوقية على مستوى املشاهدات(
ـصـــائيا بني املتغريين )للمؤشــــر الثاين  معتدلة  ابنه توجد عالقة ارتباط   (10)يظهر من خالل اجلدول   ودال اح

X2)    وفق اختبار    0.05عند مستوى معنويT   وهو اكرب من    (2.003)الذي بلغT  ( 1.667اجلدولية البالغة  )
 .(0.199)وكان معامل االرتباط فيما بينهما  (0.05)وهي اقل من  (0.048)بلغت  .Sigو ان قيمة 

ابن يوجد أتثري و دال ايضـــــــا بني    ANOVAاما عالقة التأثري بني املتغريين فوجد من جدول حتليل التباين  
  R-Seq)للمشـاهدات(، اذ بلغ معامل حتديدها   مع القيمة السـوقية نسـبة الديون قـصرية االجل اىل حق امللكية

ما يؤكد ان الفرضــــية فســــرت عالقة التأثري بني املتغريين، ما يعين قبول الفرضــــية البديلة ورفض فرضــــية    (0.040)
ـصــــرية االجل اىل حق امللكية( العدم وذلك لكون ان املؤشـــــر الثاين ) انعكس يف القيمة الســـــوقية  نســـــبة الديون ق

 ات )عينة البحث( واجلدول يف ادانه يوضح ذلك.على مستوى املشاهد
 والقيمة السوقية نسبة الديون قصرية االجل اىل حق امللكية بني التاثريحتليل  (10)دولاجل

Source DF SS MS F calculated F tabular Sig. 
Regression 1 3.150 3.150 4.013 3.97 .048 

Residual Error 97 76.154 .785  
Total 98 79.305   

 ( فتتمثل اباليت:11اما معادلة اال دار يف ظل هذه النتائج وكما يف اجلدول )
Y = 8.832 - 0.177 X2 

 Coefficients (11)دولاجل

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 8.832 .100  88.312 .000 
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X2 -.177- .089 -.199- 2.003 .048 
ــيؤدي اىل تغري يفX2وهـذا يعين ان التغري مبقـدار وحـدة واحـدة من ) (، اي ان 0.177 -)( مبقـدارY)( ســــــــــــ

 (.Y( و القيمة السوقية )X2العالقة عكسية ايضا بني املؤشر الثاين )
 مع القيمة السوقية  نسبة حق امللكية اىل الايل املوجوداتحتليل االرتباط واالحندار بني  -ج

 و الختبار الفرضية الفرعية الثالثة اليت تنص:
ـصـــائية بني   والقيمة    نســــبة حق امللكية اىل امجايل املوجودات)عدم وجود عالقة ارتباط وأتثري ذات داللة اح

 السوقية على مستوى املشاهدات(
صــــــــــــــائـيا بني املتغريين )للمؤشــــــــــــــر  ال  ابـنه    (12)يظهر من خالل اجلـدول   توجـد عالـقة ارتـباط وغري دال اح

ــتوى معنوي   (X3الـثاـلث   اجلـدولـية الـبالـغة  Tوهي اـقل من    (0.353)اـلذي بلغ   Tوفق اختـبار    0.05عـند مســــــــــــ
 .(0.036)وكان معامل االرتباط فيما بينهما  (0.05)وهي اكرب من  (0.725)اذ بلغت  .Sigو قيمة  (1.667)

صــــــــــــــوص عالـقة الـتأثري بني املتغريين فوجـد من جـدول حتلـيل التـباين  ابن ال يوجـد أتثري و   ANOVAاـما خب
ــا بني   ــبة حق امللكية اىل امجايل املوجوداتغري دال ايضــ ــوقية  نســ ــاهدات(، اذ    مع القيمة الســ بلغ معامل  )للمشــ

ما يؤكد ان الفرضـية مل تفسـر عالقة التأثري بني املتغريين، ما يعين قبول فرضـية العدم   R-Seq  (0.001)حتديدها 
ــر الثالث ) ــبة حق امللكية اىل امجايل املوجودات(  وذلك لكون ان املؤشـــــ ــوقية على نســـــ مل ينعكس يف القيمة الســـــ

 يوضح ذلك.مستوى املشاهدات )عينة البحث( واجلدول يف ادانه 
 والقيمة السوقية نسبة حق امللكية اىل امجايل املوجوداتحتليل التباين بني  (12)دولاجل

Source DF SS MS F calculated F tabular Sig. 

Regression 1 .102 .102 .124 3.97  .725 

Residual Error 97 79.203 .817  

Total 98 79.305   

 ( فتتمثل اباليت:13اال دار يف ظل هذه النتائج وكما يف اجلدول )اما معادلة 
Y =8.641+ 0.136 X3 

 Coefficients (13) دولاجل

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 8.641 .298  29.028 .000 

X3 .136 .385 .036 .353 .725 

ــيؤدي اىل تغري يف  X3وهـذا يعين ان التغري مبقـدار وحـدة واحـدة من ) (، اي ان 0.136)  ( مبقـدار(Y( ســــــــــــ
 (.Y( و القيمة السوقية )X3العالقة طردية رغم عدم معنوية االمنوذج بني املؤشر الثالث )
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 وقية حتليل االرتباط واالحندار بني مؤشرات قرار التمويل جمتمعة مع القيمة الس -د

 و الختبار الفرضية الرئيسية الثانية اليت تنص:
ـصــــائية بني مؤشـــــرات قرارات التمويل والقيمة الســـــوقية على  )عدم وجود عالقة ارتباط وأتثري ذات داللة اح

 .مستوى املشاهدات(
ــائيا )وفق امنوذج اال دار   (14)يظهر من خالل اجلدول   صــــــــــ   ابنه توجد عالقة ارتباط قوية نوعما و دال اح

  .Sig، اذ بلغت قيمة  (0.05)مع القيمة السوقية عند مستوى معنوي    ةاملتعدد( بني مؤشرات قرار التمويل الثالث
 .(0.429)وكان معامل االرتباط فيما بينهم  (0.05)وهي اقل من  ANOVA( يف جدول التحليل 0.000)

  ANOVAفوجد من جدول حتليل التباين  السوقية  والقيمة    ةاما خبصوص عالقة التأثري بني املؤشرات الثالث
ابن يوجد أتثري و دال ايضــــــا بني مؤشــــــرات املتغري املســــــتقل )قرار التمويل( مع املتغري املعتمد )القيمة الســــــوقية(  

، فضـــــــــال عن ذلك قيمة  R-Seq  (0.184)على مســـــــــتوى املشـــــــــاهدات )عينة البحث(، اذ بلغ معامل حتديده 
ـــية   2.73اجلـدولـية    Fوهو اكرب من    7.159ال ـدار( اذ بلغ  )معنوـية امنوذج ا  Fاختـبار   مـا يؤكـد ان هـذه الفرضــــــــــــ

فسـرت عالقة التأثري بني تلك املتغريات مجيعا وفق هذا االمنوذج، ما يعين قبوهلا لفرضـية العدم )الفرضـية الرئيسـية  
 الثانية( واجلدول يف ادانه يوضح ذلك.

 التمويل جمتمعة مع القيمة السوقية حتليل التباين بني مؤشرات قرار (14)دولاجل
Source DF SS MS F calculated F tabular Sig. 

Regression 3 14.623 4.874 7.159 2.73 .000 

Residual Error 95 64.682 .681  

Total 98 79.305   

 فتمثلت اباليت:( 15اما معادلة اال دار املتعدد لألمنوذج يف ظل هذه النتائج وكما يف اجلدول )
Y = 10.018 - 2.177 X1 +.013 X2 -1.033 X3 

 Coefficients (15)جدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 10.018 .415  24.115 .000 

X1 -2.177- .549 -.538- 3.964 .000 

X2 .013 .120 .015 .112 .911 

X3 -1.033- .456 -.272- 2.267 .026 

( Y)وهذا يعين ان التغري مبقدار وحدة واحدة من كل مؤشـر من مؤشـرات قرار التمويل سـيؤدي اىل تغري يف 
، اي ان العالقات X3( ملؤشــر  1.033-، و )X2ملؤشــر    (0.013، و )X1( ابلنســبة للمؤشــر  2.177 -)مبقدار

ــكل منفرد او على  ــواء بشـ ــر االول يف عالقته مع املتغري املعتمد سـ ــية والطردية مع ثبات املؤشـ كانت بني العكسـ
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( مع املتغري املعتمد، ما X2, X3مســـتوى املؤشـــرات جمتمعة مع تغاير يف مواقع العالقات بني املؤشـــرين الباقيني)
يف القيمة الســوقية تباينت يف حتليلها على مســتوى الفرضــيات  ةالثالث يعين ويؤكد ان القوة التفســريية للمؤشــرات

الفرعية او الرئيســـية الثانية سا انعكســـت وبشـــكل معنوي يف القيمة الســـوقية وفق معادلة امنوذج اال دار املتعدد 
 النصف لوغاريتمي واجلداول يف اعاله تبني ذلك.

 المبحث الرابع

 االستنتاجات -اواًل: 

اىل عرس اهم االســـتنتاجات اليت توصـــلت اليها واليت اســـتندت على اجلانب النظري ونتائج    البحثســـعى ي
 البحث، واليت ميكن تلخيصها وفقا ملا أييت:

 النظري ابجلانب املتعلقة االستنتاجات أ.
ميد العراق مبجموعة من املنتجات الوطنية اليت حيتاجها فضــال  حيواي   ا  تشــكل الشــركات الصــناعية مصــدر . 1

ــاطاهتا   ــادية للمجتمع من خالل نشــــــ ـصـــــ ــية يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقت ــاســــــ عن كوهنا تعد الدعامة األســــــ
 االنتاجية املختلفة اليت تساعد بشكل معني يف سد جزء من املتطلبات اليت حيتاجها اجملتمع.

ـصــــــــــناعية بضـــــــــــعف األنظمة املالية واالنتاجية واليت جتعلها غري قادرة على منافســـــــــــة  تتميز الشـــــــــــركات ا. 2 ل
ـصــناعية العاملية فضـــال عن وجود ضـــعف يف قدرهتا التمويلية و االنتاجية اليت ال تســـتطيع  ا مواكبة  الشـــركات ال

 تطورات الصناعية يف العامل.
ـصـــــــــناعية على مواجهه املخاطر التكنولوجيا أدى االســــــــــتخدام اهلائل للتكنولوجيا اىل الزام الشــــــــــركات . 3 ال

والتطبيقـيات االنـتاجـية ذات احملتوى التكنولوجي العـايل، وـلذا فـأن بعض الشــــــــــــــركـات ـبدأت بتطوير أســـــــــــــــاليبهـا  
 االنتاجية من اجل احلفاظ على مكانتها داخل القطاع الصناعي.

املايل يف الشـــــــــركات ملا هلذه القرارات من اثر  تعد القرارات املالية من اهم وابرز املهام اليت يقوم  ا املدير. 4
 عالية فضال عن ختفيض الكلفة. ا  كبري يف تطوير وجناح الشركات اذ ان القرار املايل الصحيح حيقق ارابح 

صــــــــــــــادر لتمويل الشــــــــــــــركات اليت ميكنها ان جتهزها ابألموال ال. 5 زمة الســــــــــــــتغالل الفرص الهنالك عدة م
والتمويل قصـري االجل، وان الشـركات  ،املـصادر تصـنف اىل التمويل طويل االجل  وان هذه  ،االسـتثمارية املتاحة

مصـدرين ماليني رئيسـيني مها مصـادر التمويل املمتلك  تتعامل معبشـكل عام واالدارة املالية بشـكل خاص فأهنا 
 ومصادر التمويل املقرتس.

ــتفا. 6 د منه فقط اصــــــحاب االســــــهم بل  ان تعظيم ثروة املســــــامهني من خالل تعظيم قيمة الشــــــركة، ال يســــ
 العاملون يف الشركة.

ــوقية قيمتها تعظيم  و املالية قراراهتا اهم توجه الشــــركات اغلب. 7  سا يؤدي اىل زايدة املايل الســــوق يف الســ
 .الشركة قيمة طريقة ملعرفة أفضل وهذه املايل السوق يف الشركة سهم سعر
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 28:  العدد

 
 التطبيقي ابجلانب املتعلقة االستنتاجات ب.

اسـهم التحليل على مسـتوى نسـبة امجايل الدين اىل امجايل املوجودات اىل اعتماد الشـركات عينة البحث  .1
على التمويل القصـري االمد فقط كجانب اقراضـي دون تعزيزه وتنويعه ابلتمويل الطويل االمد ما انعكس بشـكل 

هذا من جهة، وعدم تقوية اجلانب التمويلي او ابخر يف تفاوت هذه النســــبة بني الشــــركات خالل مدة البحث 
ــغيلية والذي ينعكس ابألخري بقيمة هذه الشـــركات  ــتثمارية والتشـ هلذه الشـــركات ما يســـهم يف تقوية جوانبه االسـ

 ومنوها املستقبلي من جهة اخرى.
 فقط، بناء عليه، وابالعتماد الشـركات يف القطاع الصـناعي العراقي )عينة البحث( على التمويل القـصري .2

جاءت النســبة الثانية من مؤشــرات قرارات التمويل واملتمثلة بنســبة امجايل الدين اىل حق امللكية لتعزز االســتنتاج 
االول من انحية، وتؤكد على اعتماد التمويل املمتلك كتمويل طويل االمد رغم التفاوت بني هذه الشـــــركات يف 

ة او خمتلطة )حســــب النســــب املقرر( واليت اثرت يف طريقة هذا التمويل بســــبب خضــــوع العينة لقطاعات خاصــــ 
 .تباين هذه النسبة بني االرتفاع واالففاس

على هذا االســـاس، كانت النســـبة الثالثة املتمثلة حق امللكية اىل امجايل املوجودات مكملة لالســـتنتاجني   .3
ني على  و املتبع واليت بينت حالة  االوليني لوجود كالمها )امجايل املوجودات وحق امللكية( يف املؤشــــرين الســــابق

التفاوت النسيب يف اعتماد الشركات خالل مدة البحث يف نسبة متويل استثماراهتا ابجلانب املمتلك والذي ميثل  
 طويل االمد وبني الداخلي واخلارجي.

مت اخذ  ا وبعدما   ةتبني من حتليل القيمة الســــــــوقية للشــــــــركات ذات العالقة من خالل املعادلة اخلاصــــــــ  .4
ــرات  ــتت يف هذه القيم اذا ما قورنت بنتائج املؤشــــــــ ــاهدات لعالج حالة التشــــــــ لوغاريتم هلذه القيمة جلميع املشــــــــ

اليت ســتســهم يف اعطاء صــورة اكثر وضــوحا يف بيان العالقات، وجود حالة التفاوت يف هذه القيمة واليت   ةالثالث
مة او خاصـــة قد اثرت بشـــكل او ابخر يف اصـــدار  ميكن ان تعزى اىل وجود متغريات او ظروف خمتلفة ســـواء عا

 االسهم كجانب متويلي مثال او يف تغيريات سعر السهم خالل مدة البحث وجلميع الشركات.
ـصــــائي على مســـــتوى املشـــــاهدات .5 اذ اثبتت بوجود عالقة ارتباط وأتثري ذات داللة  ،بينما التحليل االح

ــائية بني ـصـ ــبة امجايل الدين اىل امجايل امل  اح ــاهدات.  وجوداتنســ ــتوى املشــ ــوقية على مســ وما يعزى   والقيمة الســ
ســـــــــــهمت يف توافق نتائج هذا االختبار اذا ما مت اخذها مجيعا أذلك الظروف العامة اليت متر  ا الشـــــــــــركات قد 

 كمشاهدات لاللبحث احلالية.
اىل  قـصرية االجل(  الديون )  يف جانب اخر، نتائج التحليل االحصـائي للمؤشـر الثاين نسـبة امجايل الدين .6

والقيمة السـوقية  هذه النسـبة    حق امللكية والذي ثبت ايضـا بوجود عالقة ارتباط وأتثري ذات داللة احصـائية بني
ــاهدات. وقد يكون التربير ساثال   ــتوى املشــــ ــتنتاج )  على مســــ ( فضــــــال عن ذلك لوجود امجايل 6ملا جاء به االســــ

الهتمام الشـــــــركات مهما  ر يف القيمة الســـــــوقية، سا يعطي بعدا  الدين يف كلتا النســـــــبتني قد اثر بشـــــــكل او ابخ 
 وخالل مدة البحث )على مستوى املشاهدات( ابجلانب التمويل االقراضي قياسا ابملمتلك.

ــابقني ) .7 ــتنتاجني الســـ ــر الثالث لقرار التمويل )7( و)6وما يدعم االســـ ــبة حق (، ما مت اثباته يف املؤشـــ نســـ
جود عالقة ارتباط وأتثري و بعدم مع القيمة الســـــــوقية على مســـــــتوى املشـــــــاهدات  دات(  امللكية اىل امجايل املوجو 
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ـصــــــائية، سا يعين مســـــــامهة التمويل املمتلك يف اجلوانب االســـــــتثمارية قد انعكس بشـــــــكل اقل يف  ذات داللة اح
 القيمة السوقية اذا ما قورن ابلتمويل املقرتس.

واالثر )دال احصائيا( بني املؤشرات الثالثة لقرار التمويل  االرتباط  هذا ما انعكس فعال يف اثبات عالقة    .8
 يفابنعكاس مقدار او حجم التفاوت يف هذه املؤشــــــرات جمتمعة   والقيمة الســــــوقية على مســــــتوى املشــــــاهدات،

 .البحثالقيمة السوقية للشركات خالل مدة 
ثباته على مســـــتوى املشـــــاهدات )ســـــواء لكل مؤشـــــر او املؤشـــــرات جمتمعة(  على هذا االســـــاس، ما مت ا .9

 ا يتضـح من ذلك،س .بوجود العالقة واالثر مع القيمة السـوقية للشـركات خالل مدة البحث عدا املؤشـر الثالث
ايب املتغري املســـــتقل )قرار التمويل(، اال ان ذلك قد انعكس بشـــــكل اجي  التعبري عنرغم امهية هذه املؤشـــــرات يف 

ــاهدات( يف تبيان هذه العالقة   ــبة للمشـــ ــوقية )ابلنســـ ــاكل التمويلية  مع القيمة الســـ وهذا حد ذاته ميثل عمق املشـــ
 اليت تعاين منها الشركات يف ظل بيئة تتسم ابلتغيريات املعاكسة جلراين هذه الشركات.

 التوصيات -ثانيًا: 

 من التوصيات كاآليت: من استنتاجات ميكن طرح جمموعةالبحث يف ضوء ما خلصت اليه 
على الشــــــــــــــركـات عينـة البحـث ان تقوم بتطوير انظمتهـا املـاليـة واالنتـاجيـة بشــــــــــــــكـل ميكنهـا من مواكبـة   .1

 .هاتلبية احتياجات اجملتمع مجيع ىالتطورات احلاصة يف العامل لكي تكون قادرة عل
احلديثة والربجميات اليت جتعل على الشـــركات عينة البحث ان تســـتخدم يف عملياهتا االنتاجية التكنلوجيا   .2

 حيث جتعل الزبون يشعر جبودة تلك املنتجات. ةمن منتجاهتا مقارنة ملا تنتجه الشركات العاملي
صــــــــــــــوى يف عملـية اختـاذ القرار امـلايل مـلا هلـذه   .3 على االدارة يف الشــــــــــــــركـات عيـنة البحـث اعطـاء االمهـية الق

 .هاالقرارات من امهية يف جناح الشركات وفشل
ـصــــــــادر متويلها وابألخص التمويل طويل االجل ملا له من امهية يف  .4 على الشـــــــــركات عينة البحث تنويع م

 بناء قدرات الشركات على املدى القريب و البعيد.
على الشــــــــــــــركـات عيـنة البحـث ان توازن يف قراراهتـا التمويلـية بني التموـيل املقرتس والتموـيل املمتـلك من    .5

 اجل تقليل كلفة التمويل.
 المصادر

 المصادر العربية: 

 : التقارير:اوالً 
 .2005-2015. التقارير املالية لسوق العراق لألوراق املالية للشركات عينة الدراسة للفرتة من 1
-2015. التقارير املالية واحلســــــــاابت اخلتامية يف هيئة االوراق املالية للشــــــــركات عينة الدراســــــــة للفرتة من 2
2005. 
 اً: الكتب:نياث
 .2004، مؤسسة الوراق، عمان، املتقدمةحممود، االدارة املالية . الزبيدي، محزة 1



  

480 

 28:  العدد

 
 .2008، فلسطني، 1، ط مصطفى، التحليل املايل. الشيخ، فهمي 2
 .2010، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط االدارة املالية املتقدمة. العامري، حممد علي ابراهيم، 3

 اً: الرسائل واالطاريح:اثلث
بارات الضغط يف حتقيق اهداف املصرف وقيمة الشركة،  تطبيق اختالعكيلي، صباح حسن عبد سلمان،  .  1

 .2017، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، اطروحة دكتوراه غري منشورة
، حتليل العالقة بني القيمة الســـــوقية لالســـــهم وكفاءة الســـــوق، رســـــالة  الكريطي، عدي عباس عبد االمري. 2

 .2013امعة الكوفة، االدارة االقتصاد، ج  ماجستري غري منشورة، كلية
ـصــــــريف يف خماطر الســـــــيولةاملوســـــــوي، امحد حســـــــني . 3 ، رســـــــالة ماجســـــــتري غري امحد، اتثري اهليكل املايل امل

 .2016منشورة، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، 
غري ، لوحة القيادة كأداة لرتشــيد قرار التمويل يف مؤســســة اقتصــادية، رســالة ماجســتري حنونة، نور اهلدى. 4

 .2012والتجارية وعلوم التيسري، جامعة قاصدي مرابح،  منشورة، كلية العلوم االقتصادية
ـصـــــــل حســــــــن علي. 5 ، اثر ادارة النقدية واالســــــــتثمارات املالية املؤقتة يف تعظيم قيمة  شــــــــومان، حســــــــنني في

 .2005غري منشورة، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة،  املنشاة، رسالة ماجستري
 اً: البحوث والدورفت:رابع

ــهم الواحـد على جودة االبالغ ابراهيم، لب  زـيد، ابراهيم،  .  1 مروة رعـد، اثر االبالغ املـايل عن رحـية الســــــــــــ
 .2016، 94، العدد 22واالدارية، جملد  املايل، جملة العلوم االقتصادية

ـصــبيحي، احلم. 2 فائز هليل ســـريح، العالقة بني الرافعة املالية وعوائد االســـهم، جملة دوين، الياس خضـــري، ال
 .2012، 8، العدد 4دارية، جملد جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال

عباس محيد حيىي، أتثري جودة االبالغ املايل يف القيمة السوقية للشركات  حسني، سطم صال، التميمي،  .  3
 .2016، 20اجلامعة، العدد  درجة يف سوق العراق لألوراق املالية، جملة الرتاثامل

ابراهيم، محاية االئتمان التجاري بني االعســـــــــــــار املدين واالفالس التجاري، جملة الرافدين محو، نســـــــــــــيبة  . 4
 .2008، 38العدد ،10للحقوق، جملد 

ـصــل  . 5 القيمة الســـوقية لالســـهم، جملة كلية االدارة حســـن، اثر دورة التمويل النقدي يف  شـــومان، حســـني في
 .2017، 1، العدد 9ية واالدارية واملالية، جملد واالقتصاد للدراسات االقتصاد

انيس عواد، حتليل وقياس اثر ســـــــــــعر الفائدة واملتغريات االخرى على كفاءة  عمر، رايس رتوف، محود، . 6
 .2008، 16داد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد االدار املصريف، جملة كلية بغ

English References 

A: Books 
1. Ball, Laurence M. Money Banking and Financial Markets, United States, 

Library of Congress, First printing, 2012.  



  

 قرارات التمويل وانعكاساهتا ف القيمة السوقية ملنش ت االعمال 

481 

2. Brealey, Richard A. Myers, Stewart C. Marcus, Alan J. Fundamentals of 
Corporate Finance, United States, McGraw-Hill, Third Edition, 2001. 

3. Brealey, Richard A. Myers, Stewart C. Allen, Franklin, Corporate Finance, 
United States, McGraw-Hill / Irwin, 10 th ed, 2011. 

4. Brigham, Eugene F. Houston, Joel F., Fundamentals of Financial 
Management, United States, Library of Congress, Eleventh Edition, 2007  

5. Brigham, Eugene F. Ehrhardt, Michael C. Financial Management, United 
States, Library of Congress, Fourteenth Edition, 2014. 

6. C. Paramasivan, t. Subramanian, Financial Management, New Delhi, 
2009  

7. Fabozzi, Frank J. Peterson, Pamela P. Financial Management and 
Analysis, United States, Wiley, Second Edition, 2003. 

8. Gitman, Lawrence J. Zutter, Chad J., Principles of Managerial Finance, 
United States, Library of Congress, Thirteenth Edition, 2012. 

9. Gitman, Lawrence J., Joehnk, Michael D., Billingsley, Randall S., Pfin 3, 
United States, Library of Congress, 2014. 

10. Hubbard, R. Glenn, Obrien, Anthony Patrick Money Banking and the 
Financial System, United States, Library of Congress, 1st ed, 2012. 

11. Parrino, Robert, Kidwell, David S., Bates, Thomas W., corporate finance, 
United States, second edition, 2012.  

12. Rose, peter S. Hudgins, Sylvia C. Bank Management and Financial 
Services, Singapore, McGraw-Hill Education, 2008.  

13. Weygandt, Jerry J. Kimmel, Paul D. Kieso, Donald E., Financial and 
Managerilal accounting, United States, John Wiley & Sons, 2012. 

B. Research and periodicals: 
1. Alfi, Shohreh, Safarzadeh, Mohammad Hossein, Effect OF Capital 

Structure And Liquidity ON Firm Valus, Vol. 14, No 14, 2016. 
2. Anake, Atseye Fidelis, Obim, Edim Ndifon, Awara, Eke Felix, 

Determinants of Financial Structure: Evidence from Nigerian Quoted Firms, 
Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.16, 2014.  

3. Barakat, Abdallah, The Impact of Financial Structure, Financial Leverage 
and Profitability on Industrial Companies Shares Value, Research Journal of 
Finance and Accounting, Vol.5, No.1, 2014.  

4. Baumy, Christopher F, SchÄafe, Dorothea, Talavera, Oleksandr, The 
Erects of Short-Term Liabilities on Pro¯tability: The Case of Germany, German 
Institute for Economic Research, 2006.  

5. Ferri, Michaelg, Jones, Wesleyh., Determinants of Financial Structure: a 
New Methodological Approach, The Journal Of Finanance, Vol xxxiv, NO. 3, 
1979. 



  

482 

 28:  العدد

 
6. Hope, Rebecca, Receivables Financing A fresh look, the Banking & 

Financial Services Law Association 31st Annual Conference Queenstown, Vol 
9, No 11, 2014. 

7. Javed, Falak, Shah, Faiza Maqbool, Impact Of Retained Earnings On 
Stock Returns Of Food And Personal Care Good Industry Listed In Karachi 
Stock Exchange, International Journal of Scientific and Research Publications, 
Volume 5, Issue 11, 2015.  

8. Marsha, Nadya, Murtaqi, Isrochmani, The Effect OF Finacial Ratios ON 
Firm Value IN The Food And Beverage Sector, Journal OF Business And 
Management, Vol. 6, No. 2, 2017.  

9. Mills, Karen Gordon. McCarthy, Brayden, The State of Small Business 
Lending: Credit Access during the Recovery and How Technology May Change 
the Game, Harvard Business school, Working Paper 15-004, 2014. 

10. Moeljadi, Factors Affecting Firm Value: Theoretical Study ON Public 
Manufacturing Firms IN Indonesia, Journal of Contemporary Business, 
Economics and Law, Vol. 5, Issue 2, 2014.  

11. Setiabudi, Andy, Agustia, Dian, Fundamental Factor of Firm due to the 
Firm Value, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Basic. Appl. Sci. 
Res., 2(12)12651-12659, 2012.  

12. Setiadharma S, Machali M, The Effect of Asset Structure and Firm Size 
on Firm Value with Capital Structure as Intervening Variable, Journal of 
Business & Financial Affairs, Volume 6, Issue 4, 2017.  

C. Thesis And Dissertation:- 
1. Ali, Habiba Ahmed, the Effct of exchange rate Volatility on market value of 

listed commercial banks in Kenya, Master, Nairobi, School OF Business, 
University OF Nairobi, 2017. 

2. Kiranga, Paul Wanjohi, The Relationship Between Intrinsic And Market 
Values OF Listed Companies In The Nairobi Securities Exchange, Master, 
Nairobi, School OF Business, University OF Nairobi, 2013. 

3. Martin, Kíra, A study of factors influencing the deviation between 
companies’ market value and book value in Hungary, PhD Dissertation, 
Hungary, Corvinus University of Budapest, Management and Business 
Administration PhD Programme, 2011. 

4. Ongera, Esther Nyamusi, Effect OF Share Retention by Pre – Initial Public 
Offering Shareholders ON The Market Values OF Firms Listed At The Nairobi 
Securities Exchange, Master, Nairobi, School OF Business, University OF 
Nairobi, 2014. 



  

 قرارات التمويل وانعكاساهتا ف القيمة السوقية ملنش ت االعمال 

483 

5. Robert, Nyagaka James, The Relationship Between Dividend Payout 
Ratio And Market Values OF FirmsI Listed at The Nairobi Securities Exchange, 
Master, Nairobi, School OF Business, University OF Nairobi, 2012. 

6. Thuranira, Michael Godfrey,  The Effect of Retained Earnings onThe 
Returns of Firms Listed at The Nairobi Securities Exchange, Master of Science 
in Finance, University of Nairobi 2014. 

 



484 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قياس العالقة بين مزاد العملة واالحتياطيات الدولية في العراق باستخدام 

 (ARDLانموذج االنحدار الذاتي لالبطاء الزمني الموزع )

Measurement of the Relationship between the Currency 
Auction and the International Reserves in Iraq using the 

Autoregressive Model of ARDL 
 Araji-Assist. Prof. Kadhim Saad AL                (1)أ.م.د. كاظم سعد االعرجي

 Mamouri-Amjad Fakhri AL                                      (2)أمجد فخري المعموري

 المستخلص

اتبعت الســــــلطة النقدية ســــــياســــــة اســــــتهداف التضــــــخم من أجل احلفاظ على االســــــتقرار النقدي يف البلد، 
وانفصال  بسبب ريعية االقتصاد و اهلشاشة املالية    واستخدمت من أجل حتقيق هدفها سعر الصرف مثبتا  أ يا ،

القطاع احلقيقي عن النقدي سا جيعل القنوات التقليدية النتقال أثر الســياســة النقدية )معدل الفائدة( غري فاعلة  
ــرف و  ـصـ ــعر ال ــيطرة على ســ ــلطة النقدية من خالل اســــتعمال انفذة بيع العملة يف الســ بنســــبة كبرية،جنحت الســ

لصـرف بني السـعر الر ي والسـعر املوازي، ومن مث احلفاظ على سـعر صـرف مسـتقر نسـبيا للمدة  تقليص فجوة ا
ـصــــــاد. اال إن جناح هذه االداة كان على   2003-2016 وابلتايل اســـــــتقرار األســـــــعار والقوة الشـــــــرائية يف االقت

لكبري من قبل  حســـــــاب الضـــــــغط على االحتياطيات الدولية لدى البنك املركزي يف ظل االنفاق االســـــــتهالكي ا
 احلكومة، مقابل تناقص عائدات النفط اليت متثل املصدر الوحيد لعرس العملة األجنبية.

Abstract 
The monetary authority has adopted a policy of targeting inflation in order to 

maintain monetary stability in the country,it was used to achieve its nominal 

 
 .كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالء -1
 .كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالء -2
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exchange rate target, due to the economy and financial fragility and the 
separation of the real sector from the cash which makes the traditional channels 
do not meet the impact of monetary policy interest rate is largely ineffective,the 
monetary authority succeeded in using the currency sale window to control the 
exchange rate and to reduce the exchange gap between the official price and 
the parallel price,and then keep the exchange rate relatively stable for the 
duration 2016-2003 thus stabilizing prices and purchasing power in the 
economy,the success of this tool was at the expense of the pressure on the 
international reserves of the central bank in light of the large consumer spending 
by the government, as opposed to declining oil revenues which are the sole 
source of foreign exchange. 

 أهمية البحث:

تظهر أمهية البحث يف كونه يقدم قياس وحتليل حلجم العمالت االجنبية اليت يعرضــها مزاد العملة ابالعتماد  
 على الرصيد الدويل من االحتياطيات الدولية اليت متثل صمام امان االستقرار االقتصادي يف البلد.

 مشكلة البحث:

يف إن مزاد العملة له أاثر واضــــــحة وكبرية على االحتياطيات الدولية إذ إن الســــــحب   متثل مشــــــكلة البحث
ــتوردة   اليومي من االحتياطيات وبيع العملة إىل الشـــــــركات واالفراد من أجل تلبية االحتياجات من الســـــــلع املســـــ

ــتنزاف االحتـياطـيات   اـلدولـية ـلدى البـنك املركزي عـند  وكـل أنواع الطـلب على العمالت األجنبـية يؤدي إىل أســــــــــــ
 اففض اسعار النفط.

 فرضية البحث:

ـــية من البحـث  ينطلق ــتنزاف  على  يعمـل  العمـلة  مزاد أن  مـفادهـا  فرضــــــــــــ  عـند  للبـلد اـلدولـية  االحتـياطـيات اســــــــــــ
 .الكمركية الضرائب من االستنزاف هذا تعويض ومدى االيرادات من منخفض مستوى

 أهداف البحث:

 إثبات صحة الفرضية من خالل:يهدف البحث إىل 
 .الدولية االحتياطيات حجم يف العملة مزاد أتثري بيان  .1
على   التعرف على حجم االحتـياطـيات اـلدولـية وكميتهـا ـلدى البـنك املركزي أضــــــــــــــاـفة إىل التعرف .2

 انفذة بيع العملة وماهلا من أتثري على استنزاف هذه االحتياطيات.
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 لمزاد العملةالمبحث االول: اطار مفاهيمي 

 : مفهوم مزاد العملةأوالً 

ــاديون والباحثون يف  صــــــــــ مزاد العملة ميثل    -عطاء مفهوم حمدد ملزاد العملة فمنهم من يرى إن:ااختلف االقت
ـصــــــرف،  دف تغطية فجوة الطلب  االلية اليت تتبعها بعض البنوك املركزية كأحد االدوات يف التدخل بســـــــوق ال

 .(3)قرار سعر الصرف على العملة االجنبية مث است
مزاد العملة هو أحد األسـاليب املباشـرة اليت تسـتخدمها لالقتـصادات الناشـئة ذات العمق املايل املتوسـط أو  

 .(4)الضعيف للتدخل يف سوق الصرف،  دف احلفاظ على استقرار سعر الصرف واملستوى العام لألسعار 
نقدية غري املباشــرة لبيع وشــراء ومن خالل ما تقدم ميكن إن نعرف مزاد العملة دنه أحد أدوات الســياســة ال

صـــــــــــــارف التجارية اجملازة، إذ يهدف املزاد الســـــــــــــيطرة على العرس النقدي  العملة األجنبية )الدوالر( من وإىل امل
والســيولة العامة لتحقيق هدفها من خفض التضــخم وحتقيق االســتقرار يف املســتوى العام لألســعار وكذلك ســعر 

 لألسعار بصورة مباشرة. الصرف الذي يرتبط ابملستوى العام
 نشأة مزاد العملة  -: ثانياً 

 لدراسة نشأة مزاد العملة البد من التعرف على التغريات االقتصادية واملالية اليت مرت يف االقتصاد العراقي.
تدهورا  ملحوظا بسـبب االحتالل األمريكي وما عا  االقتصـاد يف   2003شـهد االقتـصاد العراقي بعد عام  

ـصـــــادي حلروب )حرب اخلليج االوىل،الســــــابق من ا ( وما كان هلا من أاثر  ةوحرب اخلليج الثانية، والعقوابت االقت
النقدية   الســـياســـةتوجيه  متمثلة يف تدهور الســـياســـة النقدية واملالية والتجارية، وعدم اســـتقاللية البنك املركزي يف

ــة املالية ومن أجل قيام البنك املركز  ــياسـ ــنة  56ي مبهامه صـــدر قانون رقم )اليت كانت اتبعة اىل السـ   2004( لسـ
والذي أاتح له االسـتقالل املايل واالداري والقانوين وجتلى ذلك ابسـتخدام العديد من االدوات السـياسـة النقدية 

 .(5)املباشرة وغري املباشرة لغرس النهوس بواقع هذا االقتصاد
صــــــــــــــادي اليت أثرت إن أبرز التحدايت اليت واجهت البنك املركزي العراقي   صــــــــــــــار االقت نتيجة للحروب واحل

 -اباليت: بشكل ملحوظ يف مجيع القطاعات االقتصادية اليت متخض عنها نشأة مزاد العملة، وميكن امجاهلا
 تراجع قيمة العملة العراقية:  -1

ـصـــــــاد العراقي منذ بداية التســــــــعينات من القرن املاضــــــــي حىت بعد عام  متوســــــــطات    2003لقد عاش االقت
ــنوية بلغت  ــاد العراقي الذي يعاين من ظاهرة    %50تضــــــخمية ســــ ـصـــ ــلة يف االقت لتعكس مشــــــكلة هيكلية متأصــــ

 .(6)ط( اختالل التوازن بني قطاعات االنتاج السلعي وبني القطاعات النقدية )ابستثناء قطاع النف

 
العامة ملراقبة الصريفة   -3 املديرية  العراقي،  الدينار  الصرف  العملة االجنبية ودوره يف حتقيق استقرار سعر  النيب، مزاد  وليد عيدي عبد 

 .7، ص2010واالئتمان، البنك املركزي العراقي، 
، 2005،  8، العدد  3التوجيهات اجلديدة للسياسة النقدية يف العراق، اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية، اجمللد    ،فالح حسن ثويين  -4
 .10ص 

 .118ص   ،2009الدار اجلامعة،  ،األساسيات واملستحداثت  اقتصادايت النقود والبنوك ،عبد املطلب عبد احلميد -5
 . 2006ال، االجتاهات الراهنة للتضخم يف العراق، اعمال ندوة التضخم، بغداد، مظهر حممد ص  -6
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 اختالل هيكل االنتاج:  -2
ــة على قطاع النفط.  ـصـــــورة رئيســــ ــاد العراقي إىل اعتماده ب ـصـــ يعود ســــــبب اختالل اهليكل االنتاجي يف االقت
ـصـــــــناعي  ــيما القطاع ال وكذلك الظروف اليت مر ا البلد ســــــــامهت يف تدين االنتاجية للقطاعات الســــــــلعية والســــــ

ـصـــال للشــــرب والطرق واجلســــور والقطاع الزراعي. وكذلك ضــــعف الب  التح تية املتمثلة بقطاع الكهرابء واملاء ال
وشــــــبكات الري واملبازل اليت كان هلا دورا  كبريا  يف تراجع انتاجية القطاعات الســــــلعية إذ اصــــــبح القطاع النفطي 

ــلنا هذا القطاع عن البقية القطاعا ـصــــــ ت األخرى يســـــــــاهم يف درجة كبرية يف تكوين الناتج احمللي االمجايل فإن ف
. أذ ان (7)فأننا ســــــــنجد إبن درجة االختالل كبرية من حيث نســــــــبة اليت يســــــــاهم  ا من الناتج احمللي االمجايل 

االقتصاد العراقي يعتمد ابلدرجة االساس على االيرادات النفطية لتغطية نفقات املوازنة العامة أو إىل عدم توازن 
صــــــــــــــــل عليهــا الــدولــة وا مهــال املوارد املــاليــة األخرى املتمثلــة مبوارد القطــاع الزراعي و قطــاع  املوارد املــاليــة اليت حت

 .(8)السياحي وصناعات البرتوكمياوايت وغريه سا ينتج اختالل يف هيكل املوارد احلكومية
 املديونية اخلارجية:  -3

صــــــــــــــاد العراقي من امـلديونـية اخلـارجـية اليت بلغـت ) والتزال   2003( ملـيار دوالر مطلع عـام  140عـا  االقت
نســـــــــبة الديون مرتفعة بســـــــــبب اففاس اســـــــــعار النفط اخلام، والتدهور الوضـــــــــع االمين الذي ترتب علية ارتفاع 

 .(9)النفقات احلكومية حملاربة االرهاب
 تدين مؤشرات التنمية البشرية:  -4

لقد تراجعت كل مؤشـرات التنمية البشـرية يف العراقق ذلك بسـبب الظروف اليت مر ا لتكون نسـبة السـكان 
ــبة حلجم البطالة فكانت )  2009( لعام  %23حتت خط الفقر) ( للعام نفســــه. لتكون الظروف  %15أما ابلنســ

 .(10)التنمية البشرية االقتصادية والسياسية اليت عصفت يف هذا االقتصاد هي أحد أسباب تراجع مؤشرات 
 الفساد االداري واملايل:  -5

وأصـبح يسـري بشـكل منهجي يف كافة    2003ازدادت نسـبة الفسـاد املايل واالداري بعد احتالل العراق عام 
مؤســســات احلكومة. إذ أصــبح الفســاد هو القاعدة. أما النزاهة فهي االســتثناء ليتســبب يف هدر وضــياع لثروات 

( مليون 6810مبقـدار )  2009-2008قـدرة االموال املهـدورة يف وزارات الـدولـة للعـامني    البالد ومقـدراتـه، إذ
 .(11)دوالر ليولد ذلك أثرا  ضارا  على تقدم وبناء هذا االقتصاد

 
دراسة حتليلية، جملة كلية املعارف   2009-1990علي امحد وسعد عبد الكرمي، االختالل والتوازن يف ميزان املدفوعات العراقي للمدة    -7

 . 2012، االنبار، 19اجلامعة، العدد
 . 2008 ، مركز اخلليج للدراسات، الشارقة،2007-2008ات االقتصادية يف العراق، نوزاد عبد الرمحن، التطور  -8
 .2009  ،بغداد ،الدائرة االعالمية ،الواقع والطموح ،وزارة املالية العراقية -9
- 2003بغداد،   ،نشرات لسنوات خمتلفة  ،اجلهاز املركزي لألحصاء وتكنولوجيا املعلومات  ،وزارة التخطيط والتعاون واالمنائي العراقية   -10
2011. 
العراق،سوسن كرمي  -11 القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية   ،اخلصخصة وسيلة لتحقيق االصالح االقتصادي يف  كلية االدارة   ،جملة 

 . 2009، جامعة القادسية، 3العدد ، 11اجمللد  ،واالقتصاد
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 :2003تبعية البن  املركزي لوزارة املالية قبل عام   -6

من املالية العامة بسبب   أهو جزء ال يتجز كان البنك املركزي وما يزال ميثل بنك الدولة واملؤمتن على أمواهلا ف
على القرار  تهاقوة الرتابط بني امليزانية العمومية للبنك املركزي واملوازنة العامة. حكم تبعية الســـــــــــــلطة املالية وهيمن

النقدي إذ يوجد حســـــــــــاب واحد للعملة األجنبية ميثل احتياطيات البالد كافة من النقد األجنيب، إن االيرادات  
عملة األجنبية اليت تدخل املوازنة العامة هي عوائد النفط يف الغالب يســـجل ما يعادهلا يف امليزانية العمومية  من ال

للبنك املركزي دينار عراقي مصـدر سـواء كان يشـكل حسـااب يف سـجالت البنك أم فعال  يف التداول ليولد النقد 
 .(12)االساس

يف هـذه احلـالـة يـدخـل النقـد األجنيب يف بنود امليزانيـة العموميـة للبنـك املركزي. وإن اآلليـة اليت كـان يعمـل  ـا 
لتمويل التجارة اخلارجية للحكومة والقطاع اخلاص. كانت جتري حســب برانمج جتاري ســنوي معد مســبقا  ى 

ـصــد  ا يف الغالب  متويل جتارة االســـتريادات احلكومية اخلاصـــة على فيها بعد خبطة التجارة اخلارجية اليت كان يق
 -:(13)النحو اآليت  

يقع على عاتق احلكومة، الســـــــــــــحب من ذلك االحتياطي، ألغراس متويل التجارة احلكومية، اليت جتري   -أ
 املركزي.تسويتها عن طريق تعديل قيود املوازنة العامة وما يقآ بلها من قيود عرب امليزانية العمومية للبنك 

متنح اجازات االســــــتريادات للقطاع اخلاص وفق تقديرات جلان احلاجة أو مســــــح الطلب على الســــــلع  -ب
 املستوردة النهائية أو مستلزمات االنتاج وغريها من اللوازم الرأ الية.

جيب أن تقدم األطراف التجارية اخلاصة فتح اعتماد عن طريق املصارف التجارية احمللية بشكل خاص    -ج
 فدين. بعد إن يبتاع التاجر العملة األجنبية سواء كان را اله او مدخرأته.مصرف الرا

ــل   -ت صــــــــــ ويف كلتا احلالتني )الثانية والثالثة( يبادل البنك املركزي العملة األجنبية لقاء الدينار العراقي املتح
ــرة ببيع العملـة األج  صــــــــــــــرف التجـاري ويف هـذه احلـاـلة تظهر احلكومـة كـأهنـا قـامـت مـباشــــــــــــ نبـية إىل الـتاجر من امل

 املستورد عرب املصرف.
صــــــــــــــرف والتحويل اخلارجي فإن البـنك املركزي غري خمول ببيع العمـلة    -ث يف ظل الرقابة املشــــــــــــــددة على ال

ــة  ــروطة مثل نفقات الدراســـ ــفر العادية االمن خالل موافقة مشـــ األجنبية خارج نطاق برانمج متويل التجارة والســـ
كات الطريان وبعض الشـــركات العامة يف العراق، واالســـتشـــفاء والتطبيب ومســـتحقات شـــر   على النفقة اخلاصـــة،

 خارج العراق، وحتويالت العاملني األجانب.

 
 .2012  ،بغداد ،املصرفية والرقابة النقدية سياساته تطور ،العراقي املركزي البنك -12
مركز محورايب للبحوث والدراسات    ،السياسة النقدية واملالية والسيطرة على متغريات التضخم واسعار الصرف،  مظهر حممد صال  -13

 .2012 ،بغداد  ،االسرتاتيجية
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 أنواع مزاد العملة -: ثالثاً 

 مزاد العملة ذات اال اهني -1
ـصــــــورة مباشـــــــرة،   ـصــــــرف، ابئعا أو مشـــــــرتاي للعملة ب يقوم البنك املركزي يف هذه احلالة ابلتدخل يف ســـــــوق ال
وابلنسبة اليت حتقق اهلدف احملدد، مع ضمان االستقرار يف سعر الصرف، وسوق الصرف، بشكل عام، يتصف  

حمددة يف القطاع التصــدير   بكونه يقع يف اطار ســوق االحتكار القلة، وإن مصــادر عرس العملة األجنبية تكون 
ـصـــــاد إىل أخر، أضــــــف إىل ذلك إن االعضــــــاء املشــــــاركني يف هذه  احلكومي واخلاص، وبنســــــب متفاوتة من اقت
ـصــــــارف وبعض املؤســـــــســـــــات االخرى، يقوم املزاد بتقدمي مزادات   املزادات حمدودين ويتمثلون ابلبنك املركزي وامل

ــراء من البنــك املركزي، ويف هــ  ذه احلــالــة يكون للبنــك املركزي القــدرة على التــأثري يف املزاد عروس البيع أو الشــــــــــــ
 .والشكل التايل يوضح عملية بيع العملة.(14)وختتلف هذه القدرة ابختالف عدد املشاركني يف املزاد 

 ( آلية عمل مزاد العملة1الشكل)

 املصدر: من عمل الباحث ابالعتماد على التوضيح النظري
 ا ا  واحدمزاد العملة ذات   -2

يقوم البنـك املركزي يف هـذه احلـالـة ابلتـدخـل يف مزاد العملـة ابئعـا للعملـة األجنبيـة فقط، أي يتـدخـل ابجتـاه  
ـصــــــرف يقع يف اطار  واحد تلبية للطلب احمللي على العملة األجنبية ومتويل االســـــــتريادات، وهذه احلالة ســـــــوق ال

 سوق االحتكار.
صـــــــــــــادر عرس العملة   األجنبية كما هو احلال يف البلدان الريعية اليت تعاين من اختالل إن احلكومة حتتكر م

ــتريادات، وهنا يقوم البنك املركزي ببيع  ــلع من خالل االســــــــ ــادية، ويتم تلبية الطلب على الســــــــ ـصـــــــ هياكلها االقت
وق العملة األجنبية إىل القطاع اخلاص بســعر معلن مســبقا كونه احملتكر للعملة، فتصــبح انفذة بيع العملة هي ســ 

 .(15)الصرف والبنك املركزي هو الالعب الرئيس و املؤثر على اجتاه سعر الصرف من خالل مبيعاته 
 

14- McCarty, Cynthia S. (2002) “Currency Auctions: Minimizing Collusive Behavior” USA, Journal of 
East-West Business, Vol. 8(1), Jacksonville State University. 

علي  -15 العملة    2015موازنة    ،،مرزا  مزاد  الدوالر يف  مبيعات  لسقف  شب  - وحتديدها  للتطبيق"  احملتملة  االقتصاديني التبعات  كة 
 . /http://iraqieconomists.net/ar العراقيني:

 املزاد
Auction 

 القطاع اخلاا البن  املركزي

 األجنبيةمشرتي للعملة  ابئع للعملة األجنبية

 مشرتي للعملة األجنبية األجنبيةابئع للعملة 

http://iraqieconomists.net/ar/
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 ( آلية عمل مزاد العملة ذات اجتاه واحد 2الشكل)

 املصدر: من عمل الباحث ابالعتماد على ما سبق من تفاصيل
 البيع العاجل   -3

ــبوعيــة اليت يقوم  ــا البنــك املركزي إذ يقوم  يقوم هــذا النوع من املزاد على عمليــات البيع اليوميــة أو االســــــــــــ
حلظة امتام عملية التبادل وبشـــــكل نقدي، ويتحدد يف ظل ســـــعر  املشـــــرتون بشـــــراء العملة وفق الســـــعر املعلن يف 

 .(16)الصرف الفوري )العاجل(
 البيع اآلجل   -4

ويقصد  ذا النوع العمليات اليومية أو االسبوعية اليت يقوم  ا البنك املركزي لبيع العملة، ولكنها تتم بعقود 
( يوما، فإن عملية التبادل تتم ببيع العملة  90، 60، 30أجله ختتلف فيها مدة االستحقاق على سبيل املثال )

ـصـــــرف  ـصـــــرف بعد مدة معينة وحســــــب ما يقره البنك املركزي فيتحدد ســــــعر ال إىل املشــــــرتين بعقود تســــــتحق ال
ـصـــرف، ومن مث زايدة   األجل، إن هذه العملية تســــاعد على عقلنة التوقعات حول االســــعار املســــتقبلية لســــعر ال

 .(17)على حتقيق االستقرارالثقة بقدرة السياسة النقدية 
 : (18(هناك عدة اهداف منها  -أهداف لمزاد العملة:  -: رابعاً 

 السيطرة على عرس النقد والسيولة العامة. -1
احلد من التضـــــخم عرب التأثري املباشـــــر يف منو الكتلة النقدية وإن هذه االداة تعد االوىل اليت مت تطبيقها   -2

للحد من التزايد املفرط يف عرس النقد وإن الســـيطرة    ا  مســـتمر ومازال العمل  ا   4/10/2003بتاريخ 
 على حجم السيولة من خالل السيطرة على القاعدة النقدية.

 العمل على توحيد معدالت الصرف مقابل الدينار العراقي يف السوق العراقية. -3
حاجات   حتقيق جتانس يف الية ســوق الصــرف من خالل اشــباع رغبة الســوق من العملة األجنبية وســد -4

 القطاع اخلاص لتمويل استرياداته كافة من العملة األجنبية.

 
 . /http://iraqieconomists.net/ar: العراقيني االقتصاديني شبكة " النقدية والسياسة بريهي، التضخم أمحد -16

17- Claro, Sebastián and Soto, Claudio (2013) “Exchange rate policy and exchange rate interventions: the 
Chilean experience” BIS papers No 73. 

حث متاح على شبكة االقتصادين العراقيني   مظهر حممد صال، نظام معدالت الصرف يف العراق، امنوذج تشخيصي للواقع العراقي،   -18
http://iraqieconomists.net/ar/.  

 املزاد
Auction 

 ابئع للعملة  القطاع اخلاا البن  املركزي
 االجنبية

 مشرتي للعملة
 االجنبية 

http://iraqieconomists.net/ar/
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 يهدف مزاد العملة إىل حتقيق توازن بني العرس والطلب من العملة األجنبية. -5
 : طبيعة مزاد العملةخامساً 

ــة النقدية اليت ظهر العمل   ــياســ  ا بعد إن مزاد العملة األجنبية يف البنك املركزي العراقي من أهم أدوات الســ
اليت يعزي اليها يف حتقيق االسـتقرار النقدي يف االقتصـاد العراقي. ويعد مزاد العملة املصـدر الوحيد    2003عام 

ـــلة من االيرادات النفطـية.  دف  صــــــــــــ صــــــــــــــول القطـاع اخلاص على العمـلة األجنبـية املتح الذي يتم من خالله ح
اســترياد الســلع واخلدمات يف  وية ومتويل التجارة منتغطية انشــطة القطاع اخلاص املتمثلة جبزء من عمليات التســ 

ـصـــول على  ـصـــاد يكاد ينعدم فيه االنتاج. إن متويل هذا القطاع ينعكس على اســــتقرار االســــعار وســــهولة احل اقت
عن حتقيق االســـــــــتقرار   ةولؤ العملة األجنبية. مبا إن الســـــــــياســـــــــة النقدية املتمثلة ابلبنك املركزي العراقي هي املســـــــــ 

ـصــــاد ا اختلف عما هو متبع يف الســـــنوات الســـــابقة، من خالل   2003لعراقي اجته مبســـــار جديد بعد عام لالقت
العمل بعدد من االدوات غري املباشـــــــــرة املتمثلة ابلتســـــــــهيالت القائمة، يف مزادات حواالت اخلزينة ومزاد العملة  

 .(19)من خالل مسامهتها األجنبية املبتكرة اليت يعتمد عليها كثريا يف حتقيق التوازن هلذا االقتصاد 
 : اليات بيع العملة األجنبية في المزادسادساً 

ـصـــــارف التجارية لغرس شــــــراء العملة األجنبية مبوجب  عندما اصــــــدر البنك املركزي العراقي تعليمات اىل امل
 -:(20)تية ( من قانون البنك املركزي لتنظيم مزاد العملة وتتضمن هذه التعليمات البنود األ5( الفقرة )4املادة )

 يسمح ملصارف اجملازة بيع وشراء الدوالر األمريكي من البنك املركزي العراقي. -1
ـصــريفة اجملازة ببيع وشـــراء الدوالر من البنك املركزي العراقي من   -2 يســـمح لشـــركات التحويل املايل وشـــركات ال

 خالل املصارف التجارية.
صـــــــــــــارف اجملازة اســـــــــــــتالم طلبات الدوائر احلكومية -3 املمولة مركزاي، و ابمكان هذه الدوائر متويل   الجيوز للم

 مشرتايهتا من العملة األجنبية من وزارة املالية.
 تكون مشرتايت املصارف التجارية اجملازة من الدوالر االمريكي لغرس تغطية قيمة االستريادات اخلاص. -4
ومرفق اقرار موقع ابن ما ورد   يقدم املصـرف اجملاز اىل البنك املركزي العراقي طلبات شـراء الدوالر االمريكي -5

 بطلبات الشراء صحيح ويتفق مع االغراس الواردة  ا.
ـصـــــرف اجملاز كشــــــف -6 للمبالغ املراد حتويلها لزابئنه الطبيعيني واملعنويني داخل أو خارج العراق   ا  حتليلي  ا  يقدم امل

متضــــمنا )أســــم احملول،جنســــيته، مقدار املبالغ احملولة، عنوان العملة، الغرس من التحويل، أســــم املســــتفيد، 
 جنسيته،املصرف املراسل، ومكان التواجد(.

( من راس %20حسـاابته اخلارجية وبنسـبة ألجتاوز )يسـمح للمصـرف اجملاز بشـراء الدوالر الصـاحلة لتمويل   -7
 املال السليم واحتياطاته السليمة على ان يقدم كشفا حتليليا دوجه الصرف.

 
العراق حالة دراسية للمدة    ،قياس درجة استقاللية البنك املركزي العراقي وعالقتها بعجز املوازنة احلكومية   ، أمحد ا اعيل ابراهيم  -19
   .2010 ،جامعه بغداد  ،القتصادكلية االدارة وا  ،اطروحة دكتوراه غري منشورة ، 1980-2008
 ، والئتمان  الصريفة  ملراقبة  العامة  املديرية  ،العراقي  الدينار  صرف   سعر  استقرار   يف  ودورة  االجنبية  العملة  مزاد،عبدي  وليد  ،النيب  عبد  -20
 .2012  ،بغداد ،العراقي املركزي   البنك
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يســـــــــــــمح لشـــــــــــــركات التحويل املايل اجملازة بشـــــــــــــراء الدوالر االمريكي من البنك املركزي العراقي من خالل  -8

ـصـــــارف اجملازة ألغراس زابئنها على ان تقدم كشــــــف يتضــــــمن )أســــــم احملول، مقدار املبلغ احملول،   ا  ليليحت ا  امل
 عنوان العملة، الغرس من التحويل، أسم املستفيد، جنسيته، أسم املصرف املرسل، ومكان التواجد(.

يســمح لشــركات التحويل املايل اجملازة بشــراء الدوالر من البنك املركزي العراقي من خالل املصــارف العراقية  -9
هتا على إن تقدم كشــفا احتياط ا و  ( من رأ اهلا.%20هتا اخلارجية بنســبة ال تتجاوز )اجملازة لتغذية حســااب

 ( أايم من اتريخ التحويل.7حتليا دوجه الصرف خالل مدة )
جيب توفر رصـيد ابلدينار العراقي يف حسـاب املصـرف، لدى البنك املركزي العراقي لتغطية مشـرتايته   -10

شــــراء وعلى املديرية العامة للحســــاابت التأكد من ذلك وعد انشــــاء  من الدوالر، قبل يوم من اتريخ بدأ ال
وابالغ ذلك اىل املـصرف واللجنة النقدية اخلاصـة ببيع وشـراء   قيد احملاسـيب، يف حال عدم توفر رصـيد كافٍ 

 الدوالر.
ـصــــــــــرف اجملاز، كتابه املوقع من املدير املفوس، أو من ينوب عنه، بنســـــــــــختني خمتوم -11 ني مع تيقدم امل

ـصـــــرف. يودع 2فات التحليلية و اســــــتمارة الشــــــراء او البيع، وحتمل توقيع املخولني عدد)الكشــــــو  ( وختم امل
الكتاب ومرفقات النســــخة االوىل اىل اللجنة التنفيذية لبيع وشــــراء الدوالر االمريكي وتودع النســــخة الثانية  

 ملكتب مكافحة غسيل األموال للتدقيق واملتابعة.
ــارف  -12 صـــــــــــ ــراء الدوالر األمريكي اليها من البنك املركزي  التحقق من امل اجملازة عند تقدمي طلبات شـــــــــــ

 العراقي كاآليت:
جيب إن تكون شركات التحويل املايل وشركات العراق جمازة من البنك املركزي العراقي وتقدم نسخة من    -أ

 االجازة لالحتفاظ  ا.
وشــركات التحويل املايل حلســاب زابئنها من    التأكد من صــحة التحويالت املالية اليت جتريها املصــارف -ب

 االشخاص املعنويني بعد االحتفاظ بنسخة من سارسة املهنة.
ــم املدير املفوس أو أحد  -ج ــم الشـــــركة وليس ابســـ ــية املعنوية ابســـ ـصــ ــراء الدوالر حلســـــاب الشـــــخ يكون شـــ

 منتسيب الشركة.
 أسباب ارتفاع حجم مبيعات مزاد العملة -: سابعاً 

ــراء العملـــة االجنبيـــة يف مزاد العملـــة يف البنـــك املركزي الـــذي قـــدرت مبليـــارات   إن زايدة الطلـــب على شــــــــــــ
 -الدوالرات وبصورة مستمرة انتج عن عدة اسباب منها:

 العمليات اليت حتدث ف سوق الصرف-
تبادل  من أسـباب ارتفاع مبيعات العملة األجنبية هي العمليات اليت حتدث يف سـوق الـصرف واليت يتم فيها  

 -الصفقات املالية بني املتعاملني وألكثر من عملة وتتمثل هذه العمليات ابآليت:
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 عمليات الصرف العاجل والصرف اآلجل 
يقصـد بسـعر الـصرف العاجل السـعر الذي يتحدد حسـب عمليات بيع وشـراء العمالت األجنبية يف السـوق 

االجل هو السـعر الذي يتحدد بسـبب عمليات  ابلوقت نفسـه أي اللحظة احلاضـرة، اما ابلنسـبة لسـعر الصـرف  
 .(21)بيع وشراء اجله للعمالت األجنبية

 عمليات املراجحة ف سوق الصرف
ـصــرف املمكن حدوثها يف  إن فكرة املراجحة أو التحكم تقوم على أســـاس االســـتفادة من فروقات اســـعار ال

ـصــرف املختلفة إذ يوجد املتاجرون ابســـتمرار الذين ينتظرون فرص اختالف االســـعار للقيام   حلظة، ما أســـواق ال
بعمليات الشــراء أو البيع، و كلما اتســعت فروقات أســعار العملة الواحدة مقارنة ابلعمالت االخرى، كلما اجته 
ــبة من األرابح مببادلتها مرة اخرى، إذ إن هذه  ـصـــــول على أعلى نســــ العديد من جتار العملة اليت متكنهم من احل

ـصــرف العراقي وبيعه ابخلارج  العملية ميكن إن حتدث ب ني ســـوقني وعملتني مبع  إن يشـــرتي الدوالر من ســـوق ال
 .(22)بعملة عراقية،وقد حيدث هذا يف االقتصاد العراقي نتيجة لوفرة يف الدوالر وسهولة التحويل اخلارجي

 عمليات املضاربة ف سوق الصرف
ـصــــرف،  ــمية وهم يعملون وفقا  إهنا عملية يقوم  ا جمموعة من املتعاملني يف ســـــوق ال يطلق عليها هذه التســـ

لتوقعاهتم بشـــراء العملة، اليت يعتقدون ارتفاع ســـعر صـــرفها يف املســـتقبل وبيع العملة اليت يعتقدون اففاس ســـعر 
ــاربة حالة من عدم  ــتقبل، وحتقيق ارابح من ذلك إذا ما صــــــــــحت توقعاهتم، وينتج عن املضــــــــ ــرفها يف املســــــــ صــــــــ

غري مألوفة من التوقعات حول حركة سـعر الصـرف حيث إن يتحرك سـعر الصـرف  االسـتقرار عندما تظهر حالة
بعيدا عن نقطة التوازن، أي وجود حركة جديدة يف ســوق الصــرف تدفع هذا الســعر إىل االبتعاد اكثر عن ســعر 

ـصــرف وال ســـيما ارتفاع قيمة ا ــعر ال ـصــاد العراقي حالة عدم التوازن لسـ لدوالر  التوازن وهذا يكثر حدوثة يف االقت
امام الدينار العراقي ليقابله اجراء السياسة النقدية املتمثلة ابلبنك املركزي العراقي بزايدة ضخ العملة األجنبية من  
ـصــرف وهذا ينجم عنه زايدة يف مبيعات مزاد العملة،   الدوالر من خالل مزاد العملة ليحافا على توازن ســـعر ال

ـصــــــرف  ـصــــــاد العراقي، وال ســـــــيما مكاتب إن حجم العمليات اليت حتدث يف ســـــــوق ال ــعه يف االقت يف ظل توســـــ
ـصـــــة يولد طلبا  متزايدا  على العملة األجنبيةق  ـصـــــة، أو غري مرخ ـصـــــريفة وشــــــركات التحويل، ســــــواء كانت مرخ ال
 دف حتقيق الرحية عن طريق ما تقوم به من انشــــــــــــــطة بيع وشــــــــــــــراء، وحتويالت مالية إىل اخلارج فضــــــــــــــال  عن  

النمط من التعامالت قد اتســع   ا الداخل اليت تتم ابلعمالت األجنبية من بيع وشــراء وهذالتعامالت اخلارجية يف
 .(23)كثريا والنتيجة النهائية مسامهة هذه العمليات يف استمرار الطلب على العملة األجنبية 

 
 .84ص ، 2010والتطبيقات، البرتاء للنشر والتوزيع، االردنهجري عدانن زكي، االقتصاد الدويل النظرية  -21
 .2010 األردن، الفكر، ،دار1ط والسياسات، النظرية -الدويل االقتصاد: القادر عبد متويل السيد -22
 . 261مصدر سابق، ص  ،هاجر عدانن زكي -23
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 االحتياطيات الدولية اطار مفاهيمي : المبحث الثاني

 في اللغة: االحتياط أوالً 

ــولـيا )االحتـياط هو التحفا، والتحيز عن الوقوع يف املكروه، و هـذا املع  هو املراد يف  -1 االحتـياط أصــــــــــــ
اســــــــــتعماالت األصــــــــــوليني، ويعين التحفا والتحرز عن الوقوع يف خمالفة الواقع بواســــــــــطة العمل بتمام  

 .(24)احملتمالت الذي هو أعلى مراتب االحتياط( 
ليت مت احلصول عليها من زايدة االيرادات يف موازنة معينة ويستخدم االحتياط اصطالحا )هي األموال ا -2

 .(25)لتغطية عجز املوازنة أو لتغطية اعتمادات أضافية( 
 : مفهوم االحتياطيات الدوليةثانياً 

ن يف عطـاء مفهوم حمـدد لالحتـياطـيات اـلدولـية حســـــــــــــــب وجهـة نظر الـباحـث، أو  و اختلف الكـتاب والـباحث
ــيح مفهوم االحتياطيات الدولية، االهداف اليت  ينشــــــد حتقيقها، االو إن أغلب التعاريف اليت درجت حول توضــــ

ـصـــــطلح االحتياطيات الدولية بشــــــكل دائم ومســــــتمر يف االدب  تعطي املع  واملضــــــمون نفســــــة. مل يســــــتخدم م
و خمتلفة، منها االقتصــادي، إذ إن االصــول اليت حتتفا  ا احلكومة ألغراس االحتياطي تســمى د اء متعددة أ

)االحتياطيات اخلارجية، أو االحتياطيات الر ية، أو االحتياطيات الدولية( وإن يف الغالب تســـتخدم تســـميات  
 . وقد عرفت االحتياطيات الدولية بتعاريف خمتلفة منها: (26)خمتلفة لوصف نفس الفئة من االصول.

ــول اخلارجية اليت يف املتنااالحتياطيات الدولية: هي  -1 ــلطات النقدية لتقوم الصــــ ــيطر عليها الســــ اول اليت تســــ
بتمويل مباشــر الختالالت املدفوعات اخلارجية، والتنظيم غري املباشــر هلذه االختالالت، وذلك من خالل 

 .(27)التدخل يف أسواق الصرف للتأثري على سعر الصرف أو ألغراس أخرى 
 ميكن اســــتخدامها بشــــكل مباشــــر أو عن  االحتياطيات الدولية: وهي مجيع أصــــول الســــلطات النقدية اليت -2

 .(28)زطريق حتويلها اىل أصول أخرى، لدعم سعر الصرف عندما تكون املدفوعات اخلارجية يف حالة عج
ـصـــــــــورة مباشــــــــــرة لتســــــــــوية الديون الدولية،  -3 االحتياطيات الدولية: هي االصــــــــــول اليت ميكن اســــــــــتخدامها ب

 .(29)واملدفوعات للدول األجنبية 

 
 . 1052دار املعارف، القاهرة، سنة النشر غري موجودة، ص ،1ط ،مادة حوط ،13ابن منظور: لسان العرب، ج -24
 .74ص  موجودة، غري النشر سنة ومنقحة،  مزيدة طبعه االول، اجلزء االصويل، املعجم :علي صنقور حممد -25

26- kathryn m.e.doMINGUEZ AND OTHERS: INTERNATIONAL Reserves And The Global 
financial Financial Crisis,National Bureau of Economic Research (N BER), 1050 Massachusetts Avenue 
Cambridge, AM 02138, Working Paper 17362, 2011, p5. 

الطبعة   ،املبادئ التوجيهية العداد منوذج قياسي للبياانت  -ية األجنباالحتياطيات الدولية والسيولة ابلعملة    : صندوق النقد الدويل  -27
 .13ص  ،IMF 2013،العربية

28- International monetary Fund: Debt-and Reserve-Related Indicators of External 
Vulnerability,Prepared By The Policy Development And Review Department IN Consultation With Other 
Departments, 2000, P2. 

29- Jocelyn Horne And Daehoon Nahm: International Reserves And Liquidity: A Reassessment, The 
Australian Research Council (A R C), P9. 
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ــندات ابلعملة االجنبية، والعمالت االجنبية، االحتياطيات ا -4 ــائلة، والســـ لدولية: هي االصـــــول اخلارجية الســـ
 .(30)والذهب حتت سيطرة البنك املركزي 

االحتيـاطيـات الـدوليـة: هي االصــــــــــــــول اخلـارجيـة املتـاحـة على الفور للحكومـة ابلعمالت االجنبيـة للبلـد أو  -5
 .(31)السلطة النقدية حتوزها على  و فعال 

ومن خالل ما تقدم، يتضـــــــــــح دن االحتياطيات الدولية هي أصـــــــــــول خارجية تكون متاحة حتت ســـــــــــيطرة  
ـصـــــادي عرب مواجهة  الســــــلطة النقدية املتمثلة ابلبنك املركزي، اليت تســــــتخدمها من أجل حتقيق االســــــتقرار االقت

ـصـــورة غري مباشــــرة ذلك م ـصـــورة مباشــــرة، كاختالل ميزان املدفوعات، أو ب ن خالل تعديل ســــعر االختالالت ب
 الصرف، فضال  عن زايدة الثقة يف العملة احمللية.

ـصــــــادي الداخلي عرب أدارة ســـــــعر  وكذلك ميكن لالحتياطيات الدولية أن تســـــــهم يف حتقيق االســـــــتقرار االقت
ــناعة احمللية و مواجهه االزمات الداخلية يف  ـصـ ـصـــرف، ومعاجلة االختالالت للبلد من خالل دعم وتشــــجيع ال ال

 أوقات القلة وتراجع مصادر االيرادات العامة اليت يتعرس هلا البلد. 
هوم االحتياطيات الدولية يســـــــــتند على فكرتني رئيســـــــــتني مها، الســـــــــيطرة الفعلية من قبل الســـــــــلطات  إن مف

النقدية على تلك األموال، وامكانية اســـتخدامها. إن االحتياطيات الدولية جيب إن تكون ســـائلة ويتم تســـويتها  
 .(32)جنيب وخاضعه لتصرف السلطات النقدية ابلنقد األ

ة لتســــوية املعامالت الدولية، ونتيجة ذلك إن هذه االصــــول تكون قابلة للتداول  أي ميكن اســــتخدامها حري
على املســتوى الدويل. لذا فان العمالت االجنبية اليت غري قابلة للتداول ال ميكن أن تكون ضــمن االحتياطيات 

ـــياق ذلك فإن الســــــــــــــمتني املميزتني لالحتـياطـيات الدولـية مها، التحويل وا(33)الدولـية   لـتدخل من قـبل  . ويف ســــــــــــ
ن تكون من  أاملسـتخدمني الر يني. وإن االسـاس املنطقي للسـمة االوىل، يفرتس إن االحتياطيات الدولية جيب 

ــمة الثانية،  إ ــاس املنطقي للســ ــرعة املمكنة، أما االســ ــمون وابلســ ــول ميكن حتويلها اىل نقد أجنيب بشــــكل مضــ صــ
نيب يف ظل النظام الثابت لألســعار صــرف العمالت تنتج من شــرط تدخل البنوك املركزية يف ســوق الصــرف االج 

ـصـــــرف كانت هذه البنوك مســــــؤولة عن ادارته، وأن الســــــلطة النقدية جيب إن تتمتع  (34) ــياســــــة ســــــعر ال . أو ســــ
ــيطرهتـا وبشــــــــــــــكـل كـامـل على االحتـياطـيات اـلدولـية، كـذـلك   ــتقاللـية الـتامـة من أجـل حتكم ســــــــــــ مكـانـية  إابالســــــــــــ

صـــــ  ـصــــادي عند الضـــــرورة االمر الذي يتطلب  اســـــتخدامها ملعاجلة املشـــــاكل االقت  نا أادية وحتقيق االســـــتقرار االقت
 تكون االصول سائلة.

 
30- Joshua Aizenman:Financial Crisis And International Reserves, Princeton Encylopedia Of The World 

Economy, Princeton University Press, 2007, p1. 
31- matthieu Bussiere And Others: For A Few Dollars More: Reserves And Growth In Times of Crises, 

Banque De France, 2013, p8. 
مصدر   ،املبادى التوجيهية العداد منوذج قياسي للبياانت  -األجنبية صندوق النقد الدويل: االحتياطيات الدولية والسيوله ابلعملة    -32
 .2ص ،سابق

33-  International Monetary Fund: International Reserves And Foreign currency Liquidity, Guidelines For 
A Data Template, p17.  

 . 157- 156ص  ،2010  ،االردن ،دار صفا للنشر والتوزيع ،1ط ،النقود والبنوك :رشاد العصار ورايس احلليب -34
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 28:  العدد

 
 نشأة االحتياطيات الدولية -: ثالثاً 

 مرحلة ما قبل استقاللية البن  املركزي العراقي  -1
كانت مجيع االحتياطيات من النقد األجنيب تســجل يف حســاب واحد للعملة قبل اســتقاللية البنك املركزي  

صــــــــــــــادرات 2003العراقي يف عـام   ، ـفإن ايرادات املوازـنة العمومـية من العمـلة االجنبـية واملـتأتـية يف الغـاـلب من ال
دينار عراقي مصـدر سـواء كان بشـكل حسـايب يف النفطية، ليسـجل مبا يعادله يف امليزانية العمومية للبنك املركزي  

 .(35)سجل البنك أو فعليا يف التداول ليكون األساس النقدي 
من هذا االحتياطي، ألغراس االســـتريادات احلكومية، وتتم تســـويتها من خالل   ا  إن احلكومة تســـتخدم جزء

بنك املركزي، ومتنح اجازات االســــــترياد للقطاع  تعديل قيود املوازنة العامة وما يقابلها من قيود امليزانية العمومية لل
ـصـارف التجارية احمللية من أجل احلـصـول   اخلاص وفقا إىل برانمج أو خطط االســترياد، وبفتح اعتماد يف أحد امل

 رتاس.قعلى العملة األجنبية عن طريق الشراء أو اال
ـصــــــــل ـصــــــــارف التجارية،  يقوم البنك املركزي مببادلة العملة االجنبية مقابل الدينار الذي حي أذ ال   علية من امل

ــروطه  ــياحي أال مبوافقه مشــ ــفر الســ ــمح للبنك املركزي ببيع العملة األجنبية يف غري برانمج متويل التجارة والســ يســ
(36). 

 مرحلة استقاللية البن  املركزي العراقي  -2
ــتقالليـة بـدأت منـذ عـام   ( والـذي 56م)، عنـد صـــــــــــــــدور قـانون البنـك املركزي املرق2003إن مرحلـة االســــــــــــ

ــبحت مبوجبة االيرادات احلكومية من العملة األجنبية مســـتقلة عن احتياطيات البنك املركزي، ابعتبار البنك  أصـ
املركزي هو بنك احلكومة، فأ صـبحت ايرادات احلكومة من العملة االجنبية اليت هي ايراد مباشـر للموازنة العامة  

 .(37)لبنك املركزي العراقي )تسجل ضمن بنود( خارج امليزانية العمومية ل
 -وتنشأ االحتياطيات يف هذه املرحلة من جانبني:

ـصـــــــيل وزارة املالية على االيرادات النفطية ابلعملة األجنبية، فاســــــــتخدام جزء من هذه  اجلانب األول: إن حت
ــوية التزاماهتا   ــبة اىل لإااليرادات لتســـــ ــرة ابلعملة األجنبية. أما بنســـــ ـصــــــورة مباشـــــ اللتزامات الداخلية جتاه اخلارج ب

فيتطلب تسويتها ابلعملة احمللية، وهذا االمر يدفع املالية اىل بيع جزء من االيرادات النفطية ابلعملة االجنبية إىل 
ــيل عملية املبادلة بني بنود داخل امليزانية العمومية   ـصـــــــ ــول على العملة احمللية، أي حت ـصـــــــ البنك املركزي مقابل احل

العمومية للبنك املركزي، ففي هذه احلالة إن عملية تكوين االحتياطيات الدولية تنشـــــــأ من  والبنود خارج امليزانية  
خالل شــــــــــــراء البنك املركزي للعملة األجنبية من وزارة املالية، كما إن مبيعات العملة األجنبية من البنك املركزي  

 .(38)ات الدولية لتلبية طلب القطاع اخلاص ألغراس االسترياد، ستؤثر سلبا يف حجم االحتياطي

 
مظهر حممد صال: السياسة النقدية للعراق: بناء االستقرار االقتصادي الكلي واحلفاظ على نظام مايل سليم، البنك املركزي العراقي،   -35
 .57ص،2012بغداد، 
 .85مصدر سابق، ص ،مظهر حممد صال: -36
حممد  -37 والدراسات   :مظهر  للبحوث  محورايب  مركز  الصرف،  واسعار  التضخم  متغريات  على  والسيطرة  واملالية  النقدية  السياسة 

 .11،ص2011االسرتاتيجية، العراق، 
 .198،2016 والتوزيع،عمان، ،دار االايم للنشر 1ط،أمحد ابريهي على: التمويل وسوق الصرف والتنمية يف اقتصاد نفطي -38
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اجلـاـنب الـثاين: إن تكوين االحتـياطـيات، ينشــــــــــــــأ من حتويالت االفراد املقيمني يف اخلـارج اىل اـلداخـل وهـذه 
ـصــــــــدر  (39)تعد أداة ضـــــــــعيفة يف تكوين االحتياطيات الدولية   . ويف النموذج االعتيادي يكون القطاع اخلاص امل

الرئيس لتكوين االحتياطيات الدولية، يقوم القطاع اخلاص مببادلة ما حيصــل علية من العملة األجنبية من خالل 
ــادرات مقــابــل العملــة احملليــة لــدى البنــك املركزي. أمــا يف النموذج العراقي حيــدث العكس فــاحلكومــة هي  صـــــــــــــ ال

 .(40)يسي لتكوين االحتياطيات الدولية املصدر الرئ
 مصادر تراكم االحتياطيات الدولية : رابعاً 

صـــــــــــــدر الرئيس لرتاكم االحتياطيات الدولية يف أي بلد، أي إن الفائض املتحقق   إن ميزان املدفوعات هو امل
ــاس هلذا الرتاكم، وإن املتعمق يف البحث عن ـصــــــــدر األســـــــ ــابني الرئيســـــــــني للميزان يعد امل كيفية تراكم   يف احلســـــــ

 االحتياطيات يستوجب مراجعة هذين احلسابني.
 احلساب اجلاري -1

ـصــادايت حتقق فائضـــا يف احلســـاب اجلاري وينشـــأ يف األســـاس من الفائض املتحقق   ا  إن هناك عدد من االقت
صــاد وخاصــة الريع النفطي أم كان يســبب ذلك  يف امليزان التجاري ســواء كان ذلك انجتا عن طبيعة الريعية لالقت

 .(41)قوة االقتصاد وما ينتج عنة من تصدير عايل يف ضوء توفر القدرة التنافسية 
 ر وس األموال طويلة األجل  حساب -2

ـصــــــدرا مهما لرتاكم  ـصــــــادايت فائضـــــــا يف احلســـــــاب الر ايل واملايل، ويعد هذا احلســـــــاب م حتقق بعض االقت
االحتيــاطي، أي تنشــــــــــــــــأ االحتيــاطيــات الــدوليــة يف هــذه احلــالــة من خالل تــدفق القروس اخلــارجيــة، أو تــدفق  

واملضــاربة يف   تبحث عن االســتثمارات ذات أرابح لســريعة  ، أو تلك االموال اليتةاالســتثمارات األجنبية املباشــر 
ـصـــرف  ـصـــادي وأنظمة ال ـصـــرف. و هذا حيدث يف البلدان اليت تتميز ابالنفتاح االقت االســــواق املالية، وأســــواق ال

 .(42)املدارة
رصــيد ( يكون مســاواي  جملموع  IRوحســب قيد ميزان املدفوعات فان التغري يف رصــيد االحتياطيات الدولية)

 (43)-(:KA( ورصيد حساب الرأ ايل واملايل)CAاحلساب اجلاري)
IR = CA + KA 

ومن املعادلة أعاله يتضح أن تراكم االحتياطيات الدولية تنشأ من مصدرين، مها احلساب اجلاري واحلساب 
ة امليزان الرأ ايل واملايل. فإن احلساب اجلاري، هو انتج عن الفائض املتحقق من مكوانت هذا احلساب وخاص

ــا من الفائض املتحقق نتيجة تدفق رتوس االموال الدولية اىل  ــاب الرأ ايل املايل فإنه ينشــــــــ التجاري. أما احلســــــــ
 الداخل سواء كانت استثمارات أم قروس.

 
 .12الصرف، مصدر سابق، ص واسعار التضخم متغريات على والسيطرة  واملالية النقدية السياسة :حممد مظهر -39
 .202مصدر سابق، ص ،نفطي اقتصاد يف والتنمية الصرف وسوق التمويل: على ابريهي أمحد -40

41- Tijana Soja: Optimal Level Of Foreign Reserves Example Of Bosnia And Herzegovina, Proceedings 
Of The Faculty Of Economics In East Sarajevo, Issue9, 2014, p 108-109.  

42- Cédric Achille Mbeng Mezui And Uche Duru, Op.Cit P6. 
43- Andreas Steiner: Reserve Accumulation and Financial Crises: From Individual Protection to Systemic 

Risk, University of Osnabrueck, Institute of Empirical Economic Research, Germany, March 2012,p7  
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 28:  العدد

 
 : مكونات االحتياطيات الدوليةخامساً 

لبعضـــــــــــها االخر، وقد يكون غري إن االحتياطيات الدولية تتكون من أصـــــــــــول خمتلفة، قد تكون بديال  اتما  
ذلك، أي تكون خمتلفة من حيث درجات الســـــــيولة واخلدمات االحتياطي االخرى مثل خمزن للقيمة ويســـــــتعان  

 . وتتكون من:(44) ا يف أوقات االزمات
 احتياطيات العملة األجنبية  .1

صــــــــــــد  ا العمالت األجنبية القابلة للتحويل بعضــــــــــــها إىل البعض وليس حتويلها إىل  ذهب كما كان يف ويق
إن هذه العمالت وطنية حتظى بقبول عام لتسديد االلتزامات خارج حدود   .(45)السابق يف ظل قاعدة الذهب  

الدولة، كذلك الوظائف اليت تؤديها يف اخلارج هي الوظائف نفسـها يف االقتـصاد احمللي، اليت تسـتخدم يف قياس  
وإن   (46)يس كوســــيط للتبادل يف ظل اتســــاع املعامالت الدولية أســــعار الســــلع الدولية، ابالضــــافة اىل دورها الرئ

 ..(47)احتياطي العمالت األجنبية يتكون من االصول املالية اليت تشمل العمالت والودائع واألوراق املالية 
 احتياطيات من غري العملة .2

تشـــمل عدة فئات منها الذهب النقدي وحقوق الســـحب اخلاصـــة وموقف االحتياطي لدى صـــندوق النقد 
 .(48)الدويل واالصول االحتياطية األخرى 

 الذهب النقدي .أ
ويشــري إىل الذهب اململوك من قبل الســلطات النقدية، واملتمثل يف ســبائك الذهب وحســاابت الذهب غري 
ــة )ودائع الذهب( من غري املقيمني، فإن الذهب النقدي متمثال ابلذهب الذي حتتفا به الســــلطات   ـصـ ــ ـصـ املخ

لنقود الذي كان مقبوال يف النقدية كأصـــول احتياطية وكانت يف الســـابق النقود الذهبية هي الشـــكل الوحيد من ا
( وكان النظام النقدي يعمل يف 1914-1875مجيع بلدان العامل يف تســــــــــديد املدفوعات الدولية خالل املدة )

 .(49)ظل قاعدة الذهب الدولية 
 حقوق السحب اخلاصة

عضـاء إن االصـول االحتياطيات الدولية اليت انشـأها صـندوق النقد الدويل ليسـتكمل احتياطيات البلدان اال
ـصــــص كل بلد من البلدان االعضـــــاء يف  ـصــــيص حقوق الســـــحب اخلاصـــــة على ضـــــوء ح ـصــــندوق، وأن خت يف ال

، وشـكلت نوعا جديدا من االحتياطيات الدولية 1969الصـندوق ومت أنشـاء حقوق السـحب اخلاصـة يف سـنة 
ـصــــــــندوق لتســـــــــديد املدفوعات اخلارجية إىل ج  انب الذهب اليت ميكن إن تســـــــــتخدمها البلدان االعضـــــــــاء يف ال

. كذلك تســـــــــــتخدم يف املعامالت التجارية أو اخلدمات على مســـــــــــتوى البلدان والبنوك (50)والعمالت االجنبية 

 
44- Jocelyn Horne And Daehoon Nahm, Op.Cit,P14.  

 .243 ص ،مصدر سابق والسياسات، النظرية - الدويل االقتصاد: القادر عبد تويلم السيد -45
 .160ص  ،2003 لبنان، والتوزيع،  والنشر للدراسات اجلامعية ،املؤسسة1ط الدولية، االقتصادية العالقات: احلجار بسام -46

47- Kathryn M.E. Dominguez And Others: International Reserves And The Global Financial Crisis, 
Op.Cit, P5.  

48- International Monetary Fund: International Reserves And Foreign Currency Liquidity, Op.Cit,P.23. 
49- International Monetary Fund: International Reserves And Foreign Currency Liquidity, Op.Cit,P.P, 

24-25  
 .474ص ،2010 عمان، املسرية، ،دار2ط وسياسات، نظرايت -  الدويل االقتصاد: شرار أبو  لفتاحا عبد علي -50
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املركزية للبلدان االعضــاء يف صــندوق النقد الدويل وال ميكن إن تســتخدم من البلدان االخرى من غري االعضــاء 
 .(51)يف الصندوق نقد الدويل 

ابلذهب الورقي، فهي ليست ذات كيان ماديق ألهنا التعد نقودا حقيقية، وتعرف حقوق السحب اخلاصة  
إمنا هي عبارة عن قيود دفرتية جيريها الصـندوق بني االعضـاء املشـرتكني يف حقوق السـحب اخلاصـة، وإن تقيمها  

مات  يتم على أسـاس سـلة من العمالت االرتكازية اليت بوصـفها وحدة القياس لدى صـندوق النقد الدويل واملنظ
 .(52)الدولية االخرى 

 موقف االحتياطي لدى صندوق النقد الدويل  
إن موقف االحتياطي لدى الصـندوق، يتمثل ابلعمالت األجنبية اليت ابمكان البلد العضـو إن يسـحبها من  
ــندوق النقد الدويل )مبوجب اتفاقية   ــرية، أضـــــف إىل ذلك املديونية على صـــ ـصــ ــندوق النقد الدويل يف مدة ق ـصــ ال

( يف حســاب املوارد العامة بســهولة للبلدان االعضــاء، كذلك موقف االحتياطي، متمثل حصــص البلدان  القرس
ـصـــة كل عضــــو تقدر وفقا للمعادلة اليت تتضــــمن جمموعة من ـصـــندوق، فإن ح املؤشــــرات تقيس  االعضــــاء يف ال

ـصــــــــــادي يف كل بلد عضـــــــــــو، وهذه املؤشـــــــــــرات هي كل من الدخل القومي، ومق دار مســـــــــــتوى النشـــــــــــاط االقت
. ابالعتماد  (53)االحتياطيات الدولية، وهيكل الصادرات، ونسبة الصادرات او االستريادات إىل الدخل القومي  

صــندوق عند تعرضــه إىل اختالل  على اتفاقات معينة، فإن كل بلد عضــو ابمكانة إن يقرتس أو يســحب من ال
ــتخدامها يف   ــداد املدفوعات الناجتة عن التجارة  خارجي على إن هذه احلقوق هي احتياطيات دولية ميكن اسـ سـ

 .(54)الدولية بني البلدان االعضاء، وهذا ما يسمى السحب العادي 
 االصول االحتياطية األخرى

ـصــرف الســـلطات النقديةق ولكنها مل تدرج ضـــمن فئات   ــائلة ومتاحة وحتت ت تشـــمل االصـــول اليت تكون سـ
 .(55)أخرى من االصول االحتياطيات وتشمل االيت:

صــــايف القيمة الســــوقية للمشــــتقات املالية، واملتمثلة ابلعقود املســــتقبلية،واالجلة، واخليارات و املبادالت  -1
 مع غري املقيمني.

 القروس طويلة االجل، لتلبية حاجيات متويل ميزان املدفوعات. -2
هم  االصــــول املالية االخرى غري متضــــمنه يف مكان أخر اليت تكون متاحة لالســــتخدام الفوري مثل أســــ  -3

 صناديق االستثمار غري القابلة للتداول.
 االصول اعادة الشراء اليت تكون متاحة وسائلة عند الطلب حتت تصرف السلطات النقدية. -4

ـصـــــندوق، اليت ميكن اســــــرتدادها  ـصـــــناديق االئتمانية اليت يديرها ال وإن القروس طويلة االجل يف حســــــاب ال
من ضــــــمن االحتياطيات الدولية، أما ابلنســــــبة إىل القروس  بســــــهولة لتلبية احتياجات ميزان املدفوعات، تكون 

 
 . 237،ص2002 عمان،  للنشر، جمدالوي ،دار2ط  الدويل، التمويل:  احلسين تقي عرفان -51
 القاهرة،   العربية،  النهضة  دار  النامية،  الدول  يف  الفقر  وصناعة  الدوليان  والبنك  النقد  صندوق:  االحرش  حممد  العزيز  عبد   حممد  -52

 .143ص
 .244ص سابق، مصدر القادر، عبد متويل السيد -53
 . 132حممد عبد العزيز حممد االحرش، مصدر سابق، -54

55- International Monetary Fund: International Reserves And Foreign Currency Liquidity,  Op.Cit,P.25. 
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 28:  العدد

 
ــتخدامها يف أوقات   ــهولة الســـــ ــلطات النقدية لغري املقيمني ال تكون متاحة بســـــ الطويلة األجل اليت تقدمها الســـــ

 .(56)احتياطية ولكن يتم تسجيلها كتدفقات حمددة مسبقا  صوال  أاحلاجة، ال متثل 
 -لدولية بصيغه املعادالت:وميكن توضيح مكوانت االحتياطيات ا

IR = ForexR + NoncR … … … … … … … … … . (1) 

ForexR = SECR + DEPOR … … … … … … … . . (2) 

NonR = Gold + SDR + IMF + othreR … … . (3) 

 ( اىل مصطلح االحتياطيRحيث يشري احلرف )
 (4(  صل على املعادلة رقم )3(و)2وجبمع املعادلتني )

IR = (SECR + DEPOR) + (Gold + SDR + IMF + othreR) … . . (4) 

 ( مكوانت االحتياطيات الدولية.4املعادلة رقم )إذ توضح 
( لالحتياطيات الدولية، الذي يعكس اجراءات ســـياســـة االحتياطيات الدولية، ملا له من  ForexRاملكون )

 تدخل يف سوق الصرف األجنيب وادارة احملافا االحتياطية.
 (57)-وقد يتغري خزين االحتياطي الدويل ألربعة أسباب رئيسة:

 شرتايت األصول االحتياطية ابلعمالت األجنبية.مبيعات وم -1
 تغريات يف تقيم األصول املوجودة. -2
 تغريات يف مكوانت غري العملة من االحتياطيات.  -3
 دخل الفائدة املستلم على األصول املوجودة. -4

 مكوانهتا:فإن املتغريات الفعلية يف االحتياطيات الدولية، هي جمموع تغريات يف األرصدة جلميع 
∆IR = (∆psSECR + ∆psDEPOR) + (rsSECR + rdDEPOR) + (∆valSECR +

∆valDEPOR) + ∆NoncR … … … … … … … … . . (5)  

 ( يدل على التغري يف املشرتايت واملبيعات من األصول االحتياطية لعمالت األجنبية.ps∆إذ إن )
(rs.أسعار فائدة على األوراق املالية ) 
(rd.أسعار فائدة على الودائع ) 
(∆val تدل ).على تغريات التقييم 

 
56- International Monetary Fund: International Reserves And Foreign Currency Liquidity, Op.Cit,P18. 
57- Kathryn M. E. Dominguez,Op.Cit,P7. 



  

 ( ARDLقياس العالقة بني مزاد العملة واالحتياطيات الدولية ف العراق ابستخدام ا وذج االحندار الذايت لالبطاء الزمين املوزع )  

501 

 : االحتياطيات الدولية والمقاربات النظرية االخرىسادساً 

 االحتياطيات الدولية واالحتياطي القانوين  -1
وفق ما تقدم متثل االحتياطيات الدولية األصــــــول اخلارجية اليت تســــــيطر عليها الســــــلطات النقدية بغية تلبية  

ـصــــورة مباشـــــرة أو م ـصــــرف من أجل التأثري بســـــعر احتياجات ميزان املدفوعات ب ن خالل اجراءات يف ســـــوق ال
 .صرف العملة احمللية، فضال  عن زايدة الثقة  ا وتكون أساس يستند عليه يف االقرتاس اخلارجي

ــارف التجـارـية من ودائعهـا ـلدى البـنك  صــــــــــــ ـــبة اليت حتتفا  ـا امل أمـا االحتـياطي القـانوين: فهو مقـدار النســــــــــــ
ــبة ه ــائلة ملواجهة عمليات  املركزي، و إن هذه النســـــــ ــارف من أرصـــــــــدة ســـــــ ـصــــــ ي احلد األد  الذي حتتفا به امل
. وإن االحتفاظ  ذه النســـبة يكون ملزم وفقا للقانون، أذ أن البنك املركزي يلزم (58)الســـحب من قبل املودعني 

صـــــــــــــارف التجارية أن حتتفا بنســـــــــــــبة معينه من ودائعها اجلارية كان تكون   أو غري ذلك على شـــــــــــــكل %10امل
ـصـــــــــارف التجارية على فائدة، بل  (59)احتياطي قانوين   ـصـــــــــل امل . وال يرتتب على االحتفاظ  ذه النســــــــــبة أن حت

صــــــــــــــارف التجـارـية على االقراس، كمـا يعمـل البـنك املركزي   يفرس البـنك املركزي ذـلك لغرس التحكم بقـدرة امل
ـصــــــارف  على التحكم بنســـــــبة االحتياطي القانوين ارتفاعا واففاضـــــــا، يهدف اىل حتد يد حجم الســـــــيولة لدى امل

التجارية وابلتايل قدرهتا على االقراس، إذ إن هذه النســبة ترتبط عكســيا مع قدرة املصــارف التجارية على تقدمي 
ــادي، يعمل البنك (60)القروس  ـصـ ــاط االقت ــتوى النشــ ــول التضــــخم حملي والناتج عن زايدة مســ ـصـ . ويف حالة ح

ـصــــارف على منح القروس أما اذا كان مســـــتوى النشـــــاط  املركزي على رفع هذه النســـــبة  دف  احلد من قدرة امل
االقتـصادي دون مسـتوى االسـتخدام الكامل، يرتتب على ذلك انكماش يعمل البنك املركزي على خفض هذه 

صـــــــــــــارف على منح االئتمان  إن االحتياطيات الدولية واالحتياطي القانوين   (61)النســـــــــــــبة  دف رفع من قدرة امل
ــتقرار اخلارجي يتحكم  م ــعى لتحقيق االسـ ـصــادي، فاألول، يسـ ــتقرار االقت ا البنك املركزي من أجل حتقيق االسـ

ـصـــورة غري مباشــــرة وذلك  ـصـــورة مباشــــرة من خالل تلبية احتياجات ميزان املدفوعات، أو ب )ميزان املدفوعات( ب
الداخلي املتمثل ابحلد من   من خالل التحكم بســـــــــعر العملة احمللية. أما الثاين،يســـــــــتخدم يف حتقيق االســـــــــتقرار

ــتنتج من ذلــــك إن  ــانوين، نســــــــــــ القــ البنــــك املركزي من خالل التحكم ابالحتيــــاطي  التضــــــــــــــخم عرب اجراءات 
ــبة   ــادي الداخلي واخلارجي، أما بنســـــــــــ صـــــــــــ ــتقرار االقت ــاهم يف حتقيق االســـــــــــ االحتياطيات الدولية ميكن إن تســـــــــــ

 ر الداخلي فقط.لالحتياطي القانوين ميكن استخدامها لغرس حتقيق االستقرا

 
58- Christopher J. Neely: Are Changes In Foreign Exchange Reserves Well Correlated With Official 

Intervention, Federal Reserve Bank Of St. Louis, 2000, p17.  
 .231-230ص  ، 2013 ،االسكندرية ،دار التعليم اجلامعي ،اقتصادايت النقود والبنوك واالسواق املالية :حممد يونس -59
 ،بريوت   ،املعهد العاملي للفكر االسالمي  ،1ط  ،السياسة النقدية بني الفقه االسالمي واالقتصاد الوضعي  :وليد مصطفى شاويش  -60
 . 274- 273ص ،2011
 .157ص ،مصدر سابق ،رشاد العصار ورايس احلليب -61
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 28:  العدد

 
 االحتياطيات الدولية والسيولة الدولية  -2

ـصــــــــود  قبل الشـــــــــروع يف حمور االختالف بني االحتياطيات الدولية والســـــــــيولة الدولية، جيب توضـــــــــيح ما مق
ابلســــيولة. تعرف الســــيولة ابهنا: قدرة املوجود أو االصــــل يف التحول اىل نقد ســــائل بســــهولة، وبســــرعة، وبكلفة 

 .(62)منخفضة 
صــــــــــــطلحي االحتياطيات والســــــــــــيولة الدوليتني كمرادفني، ولكن يف إ ن الكثري من الباحثني يســــــــــــتخدمون م

ــحا بعد البحث والتفحص يف حمتوى ومكوانت كل منهما   احلقيقة يوجد اختالف فيما بينهما أضــــــــــــحى واضــــــــــ
 بشكل مستقل.

ت الدولية، أي للســـيولة  إن الراي الســـائد بشـــكل عام، يكون مفهوم الســـيولة الدولية أوســـع من االحتياطيا
ـصـــرف الســــلطات النقدية واليت ميكن  ـصـــادر العملة األجنبية اليت تكون حتت ت بعدان، البعد االول: يشــــري اىل م
تعبئتها بســـــــــــهولة لســـــــــــد الطلب على النقد األجنيب. أما البعد الثاين: يشـــــــــــري إىل التدفقات الداخلية واخلارجية 

ـصــــادر العملة األجنبية النابعة عن التز  ـصــــرية  مل ألجل ابلعملة األجنبية وأنشـــــطة الســـــلطات النقدية خارج اامات ق
 .(63)امليزانية العمومية 

 -:(64)إن مفهوم السيولة أوسع من مفهوم االحتياطيات الدولية من ثالثة جوانب 
يشـــــــري مفهوم االحتياطيات الدولية إىل األصـــــــول اخلارجية للســـــــلطات النقدية، يف حني متثل الســـــــيولة   -أ

 الدولية مصادر العملة االجنبية والتسرابت من تلك املصادر احلكومية املركزية والسلطات النقدية.
ــلطـات النقـديـة والتزامـات على املقيمني وغري  - ب ــيولـة الـدوليـة مطلوابت العملـة االجنبيـة للســــــــــــ متثـل الســــــــــــ

 املقيمني، يف حني متثل أصول السلطات النقدية مطلوابت على غري املقيمني.
د مفهوم الســــيولة الدولية التدفقات الدولية الداخلية واخلارجية من العمالت االجنبية النامجة عن  يســــتن -ج

أنشـــــــطة الســـــــلطات النقدية داخل وخارج امليزانية العمومية، بينما ميثل مفهوم االحتياطيات الدولية على امليزانية  
 العمومية.
 وائض احلكومية ابلعملة االجنبيةاالحتياطيات الدولية وصناديق الثروة السيادية والف  -3

إن املفــاهيم املـذكورة أعاله هي أموال متمــاثلــة، واليت تعكس الفــائض يف ميزان املـدفوعـات كمــا أن الوظيفــة 
ـصـــادي. وتتم إدارة الفوائض احلكومية يف احلســــاب اخلارج من البنك املركزي،   الرئيســــة هلا حتقيق االســــتقرار االقت

الدولية عندما تكون أرصـــــــدة احلكومة من العمالت االجنبية ودائعا لدى البنك   وتعد أضـــــــافة إىل االحتياطيات
 .(65)املركزي وضمن امليزانية العمومية 

ــة كذلك ميكن النظر اليها كاجزاء من   ــيادية، فهي أموال حكومية فائضـ ــناديق الثروة السـ ــبة لألموال صـ ابلنسـ
 .(66)االحتياطيات الدولية التابعة للبنك املركزي فيقوم ابفرتاضها صندوق ابعتباره كيان مايل مستقل 

 
 .91ص،1990  ،بغداد ،جامعه بغداد -وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  ،النقود والبنوك :عوس فاضل ا اعيل الدليمي -62

63- International Monetary Fund: International Reserves And Foreign Currency Liquidity, op,Cit,p4. 
64- Ibid, p4. 

 .444ص،2015 ،بغداد  ،دار الكتب ،1ط ،وقائع ونظرايت وسياسات  -االقتصاد النقدي :أمحد ابريهي -65
 . 445ص ،املصدر السابق نفسة -66
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ومي إىل االســـتثمار يف االســـهم ويف الغالب تســـمى صـــناديق الثروة الســـيادية املمولة من خالل الفائض احلك
ــبة اىل البنوك املركزية لكوهنا ملزمة بتوفري  ـصـــــرف، ابلنســــ ــعر ال ــة النقدية أو ســــ ــياســــ فهي ال تســــــعى إىل أدارة الســــ

ـصـرف لذلك تســتثمر جزء من احتياطياهتا بشــكل أســاس    ا  مســتوى معني من الســيولة ملواجهة متطلبات ســعر ال
 .(67)يف السندات 

الثــالــث: تقــدير الــدوليــة    المبحــث  العملــة واالحتيــاطيــات  العالقــة بين مزاد 

 ARDLباستخدام انموذج االنحدار الذاتي االبطاء الموزع 

 ARDLاواًل: توصيف انموذج 

ســتعماهلا يف االعوام االديناميكية للتكامل املشــرتك اليت شــاع    ةحد اســاليب النمذج أ( ARDLيعد امنوذج )
ــتقلة يف االمنوذج، إذ طبق ذ يقدم هذا االمنوذج  إاالخرية  طريقة إلدخال املتغريات املتباطئة زمنيا كمتغريات مســــــــــ

( ومت تطويره من لدن بيســاران Pesaran and Shin 1999هذا االمنوذج من لدن حممد هامشي بيســاران وشــني )
يف االمنوذج ن تكون املتغريات الداخلة إنه ال يشـــــــــرتط إ. ومن سيزات هذا االمنوذج (68)2001وآخرون يف عام  

و متكاملة من أ  I(0)ذا كانت املتغريات متكاملة من الدرجة صفر إذ ميكن استعماله  إمتكاملة من الرتبة نفسها 
.وكذلك يقدم هذا (69)و مزيج من كليهما على خالف منهج التكامل املشــرتك جلوهانســن أ  I(1)الدرجة واحد  

يستخدم هذا االمنوذج   من االرتباط الذايت وايضا  ا   ن خالياالمنوذج مقدرات كفؤة وغري متحيزة الن االمنوذج يكو 
 .(70)حىت يف العينات الصغرية

ـصــــحيح اخلطأ غري املقيد  ـصــــري والطويل وفق امنوذج ت ـصــــاداي  لألجل الق كذلك يقدم هذا االمنوذج حتليال  اقت
(Unrestricted Error Correction Model()UECMويتم اختـبار وجود عالـقة طويـلة األ ) ل فيمـا بني  جـ

مع   F- Stat( عن طريق مقـارـنة قيمـة اختـبار  Bound Tast Approachاملتغريات وفق منهج اختـبار احلـدود )
ــبة اكرب من احلد  F – Statذا كانت قيمةإ، ف(Narayan 2005القيم اجلدولية اخلاصـــــة املقدمة من لدن ) احملتســـ

ــية العدم ) ــية البديلة )H0: b=0االعلى للقيمة احلرجة فهنا يتم رفض فرضـ ي وجود إ(  H1: b≠0( وقبول الفرضـ
ذا كانت القيمة احملتســـــــــبة تقع بني احلدود العليا والدنيا فالنتيجة  إما أجل بني املتغريات، عالقة تكامل طويلة األ

 .(71)قل من احلد االد  فهذا يعين عدم وجود عالقة طويلة االجلذا كانت أإما أتكون غري حا ة، 
 ثانيًا: توصيف متغيرات انموذج القياسي

 تشمل الدراسة املتغريات التالية:
 

 .2ص، 1009دد السادس، اجلزائر، الع -الصناديق السيادية واالزمة املالية الراهنة، جملة اقتصادايت مشال أفريقيا :عبد اجمليد قدي -67
68- Saed Khalil and Michel Dombrecht,The Autoregressive Distributed Lag Approach to co-integration 

testing: application to opt inflation, PMA WORKING PAPER,2011, p2. 
69- Birendra Bahadur Budha, Demand for Money in Nepal: An ARDL Bounds Testing Approach, NRB 

Working Paper, NRB/WP/12,2012, p3. 
حتليل العالقة التوازنية طويلة االجل ابستعمال اختبارات جذر الوحدة واسلوب    ،علي عبد الزهرة حسن و عبد اللطيف حسن شومان  -70

 . 186ص  ،2013  ،34العدد    ،9اجمللد    ،جامعة البصرة  ،جملة العلوم االقتصادية  ، (ARDLدمج النماذج املرتبطة ذاتيا ومناذج توزيع االبطاء)
71- R. Santos Alimi, ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration A RE-Examination Of 

Augmented Fisher Hypothesis in an Open Economy, Asian Journal of Economic Modelling, Vol 2, No 2, 
2014, p 107. 
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• X1 مزاد العملة 
• X2 االحتياطيات الدولية 
• TAX الضرائب الكمركية 
• M2 عرس النقد 
• ED الدين العام الداخلي 
• IDE الدين العام اخلارجي 
• G النفقات العامة 
• EM االستريادات 
• EXCH  سعر صرف الدينار العراقي 

الذي ســــــيوضــــــح لنا اجتاهات   ســــــتقرارية ملتغرياتالبد من أجراء اختبار ا  ولغرس توصــــــيف العالقة رايضــــــيا  
العالقـــة بني املتغريات اليت ميكن من خالهلـــا حتـــديـــد توصــــــــــــــيف رايضــــــــــــــي قيـــاس والتحليـــل األثر بني متغريات  

 وإن املتغريات املعتمدة هي مزاد العملة واالحتياطيات الدولية.العالقة،
 ثالثًا: نتائج تقدير العالقة بين مزاد العملة واالحتياطيات الدولية

 االستقرارية اختبار  -
 املتغرياتStationarityاختبار استقرارية 

ختبار اسـتقرارية متغريات األمنوذج وحتديد رتبة التكامل املشـرتك للسـلسـلة الزمنية ومعرفة  ااخلطوة األوىل جيب 
(، ADF)ديكي فولر املوسع ـــــ ن املتغريات مستقرة أم ال ويتم ذلك من خالل تطبيق اختبار جذر الوحدة لإهل  

ـصــــــــــلنا على النتائج ADF، و بعد إجراء اختبار جذر الوحدة )Eviews.10وإبســـــــــــتعمال برانمج  ( املوســـــــــــع ح
 االيت:املوضحة يف اجلدول 

 تشمل الدراسة املتغريات التالية:
• X1 مزاد العملة 
• X2 االحتياطيات الدولية 
• TAX  الضرائب الكمركية 
• M2 عرس النقد 
• ED الدين العام الداخلي 
• IDE الدين العام اخلارجي 
• G النفقات العامة 
• EM االستريادات 
• EXCH  سعر صرف الدينار العراقي 
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 ج( نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية ملتغريات النموذ 1جدول )

  Eveiws 10املصدر: من اعداد الباحث استنادا  اىل خمرجات برانمج 
ابن الســالســل األصــلية كانت غري مســتقرة عند املســتوى )إبســتثناء متغري ونالحا من خالل اجلدول أعاله  

ــرائب اجلمركية(ق لذلك مت إجراء اختبار جذر الوحدة ابلفروق   ــتقر عند الفرق االول والضــــ مزاد العملة الذي اســــ
  (% 5معنوية )ن املتغريات مجيعها اســتقرت عند مســتوى  إتبني   للســلســلة األصــلية(  First-differenceاألوىل )
 وكااليت:

قد اســـــــتقرت عند الفرق االول ســـــــواء كان بوجود اثبت أو   ,m2,  Gمتغريات عرس النقد واإلنفاق العام  •
 اثبت واجتاه زمين أو بال اثبت أو اجتاه.

المتغيرالمستوىالفرق االول
ثابتثابت واتجاهبال ثابت أو اتجاهثابتثابت واتجاهبال ثابت أو اتجاه
-7.532809-8.035399-7.8025411.461207-1.1421-1.84799tM2
-2.598416-4.09455-3.527045-2.597939-4.09255-3.525621% level
-1.945525-3.475305-2.903566-1.945456-3.47436-2.902955% level
-1.61376-3.165046-2.589227-1.613799-3.1645-2.588910% level

-7.532809-8.035399-7.8025411.461207-1.1421-0.59176t
-2.598416-4.09455-3.527045-2.597939-4.09255-3.544061% levelG
-1.945525-3.475305-2.903566-1.945456-3.47436-2.910865% level
-1.61376-3.165046-2.589227-1.613799-3.1645-2.5930910% level

-8.306624-8.397132-8.3492290.921048-1.90099-0.50648t
-2.598416-4.09455-3.527045-2.597939-4.09255-3.525621% levelEXCH
-1.945525-3.475305-2.903566-1.945456-3.47436-2.902955% level
-1.61376-3.165046-2.589227-1.613799-3.1645-2.588910% level

-5.708165-7.220599-6.2005363.712082-0.509242.378168t
-2.599934-4.100935-3.531592-2.598907-4.09661-3.528521% levelED
-1.945745-3.478305-2.905519-1.945596-3.47628-2.90425% level
-1.613633-3.166788-2.590262-1.613719-3.16561-2.5895610% level

-12.59849-12.45949-12.54584-0.682061-5.99899-5.3017t
-2.598416-4.09455-3.527045-2.598416-4.09255-3.525621% level
-1.945525-3.475305-2.903566-1.945525-3.47436-2.902955% levelTAX
-1.61376-3.165046-2.589227-1.61376-3.1645-2.588910% level

-0.355355-2.547443-3.594229-1.246955-1.634322.447081t
-2.604746-4.121303-3.546099-2.604073-4.11844-3.544061% levelEXPO
-1.946447-3.487845-2.91173-1.946348-3.48651-2.910865% level
-1.613238-3.172314-2.593551-1.613293-3.17154-2.5930910% level

-10.00822-9.861921-9.933261-6.187482-8.31297-8.35808t
-2.598907-4.096614-3.528515-2.597939-4.09255-3.525621% levelX1
-1.945596-3.476275-2.904198-1.945456-3.47436-2.902955% level
-1.613719-3.16561-2.589562-1.613799-3.1645-2.588910% level

-8.583662-8.63848-8.6342320.038005-2.36253-0.97104t
-2.598416-4.09455-3.527045-2.597939-4.09255-3.525621% levelX2
-1.945525-3.475305-2.903566-1.945456-3.47436-2.902955% level
-1.61376-3.165046-2.589227-1.613799-3.1645-2.588910% level
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قد اسـتقر عند الفرق االول سـواء كان بوجود اثبت أو اثبت واجتاه زمين أو بال   exchمتغري سـعر الصـرف  •

 اثبت أو اجتاه.
 استقر عند الفرق االول وجود اثبت أو اثبت و اجتاه زمين.  EDمتغري الدين الداخلي •
 قد استقر عند املستوى بوجود اثبت واجتاه زمين. TAXمتغري الضرائب اجلمركية  •
 قد استقر عند املستوى سواء كان بوجود اثبت أو اثبت واجتاه زمين. EXPOمتغري االستريادات   •
د اســــتقر عند املســــتوى ســــواء كان بوجود اثبت أو اثبت واجتاه زمين أو بال اثبت  ق X1متغري مزاد العملة   •

 أو اجتاه.
قد اسـتقرت عند الفرق االول سـواء كان بوجود اثبت أو اثبت واجتاه زمين X2متغريا االحتياطيات الدولية   •

 أو بال اثبت أو اجتاه.
 تقدير دالة االحتياطيات الدولية
 ظهرت لدينا النتائج التالية: ARDLب بعد تقدير النموذج وفق أسلو 

 (2جدول ) ARDLنتائج امنوذج
Variable Coefficient Std. Error 

t-
Statistic 

Prob.*  

X2(-1) 0.108595 0.108289 -1.00283 0.3198 

X1 -0.0092 0.002616 -1.75514 0.0841 

EXPO -0.00004 1.04E-05 4.085182 0.0001 

EXCH 17.77211 3.342455 5.317081 0.000 

C -20897.95 3924.766 -5.32464 0.000 

          

R-squared 0.9953  Mean dependent var  226.91 

Adjusted R-squared 0.991838  S.D. dependent var  237.867 

S.E. of regression 130.6703  Akaike info criterion  12.6779 

Sum squared resid 1075708  Schwarz criterion  12.9027 

Log likelihood -436.7255  Hannan-Quinn criter.  12.7672 

F-statistic 27.60778  Durbin-Watson stat  2.3316 

Prob(F-statistic) 0.000       

 Eviews 10املصدر: من إعداد الباحث استنادا  اىل خمرجات برانمج 
ذ كـاـنت القـدرة التفســــــــــــــريـية  إ  ARDLاـلذي يوضــــــــــــــح نـتائج تقـدير امنوذج  حا من اجلـدول املـذكور انفـا  نال

ــتقلــة  إي  أ  squared-Adjusted R (0.991)( وكــانــت قيمــة  0.9952R=لألمنوذج املقــدر ) ن املتغريات املســــــــــــ
ذ كانت قيمة  إ% من التغريات يف املتغري التابع، وكذلك االمنوذج معنوي 99الداخلة يف االمنوذج املقدر تفســــــرة  

F ي نرفض فرضــية العدم أن االمنوذج املقدر معنوي إي  أ%  5وهي معنوية عند مســتوى (  27.6)  احملتســبة كبرية
(: b=00H( ونقبل الفرضية البديلة )0≠b: 1H.) 



  

 ( ARDLقياس العالقة بني مزاد العملة واالحتياطيات الدولية ف العراق ابستخدام ا وذج االحندار الذايت لالبطاء الزمين املوزع )  
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ـصـــري ومن مث اجراء اختبار  ـصـــيحي اخلطأ ال اســــتخراج معلمات األجل الق بعد ذلك ســــنقوم بتقدير منوذج ت
 احلدود ملعرفة مدى وجود عالقة توازنيه طويلة األجل

 أظهر منوذج تصحيح اخلطأ النتائج الواردة يف اجلدو ل االيت:
 ( خمرجات منوذج تصحيح اخلطأ3جدول)

 
ARDL Error Correction Regression 

Variable Coefficient 
Std. 

Error t-Statistic Prob.  

D(X1) -0.004592 0.001528 -3.006206 0.0038 

CointEq(-1)* 0.25609 0.129144 -6.392911 0.0000 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات الربانمج االحصائي
ــالبة وهذا داللة على عدم  ــارته ليســـــت ســـ ـصــــحيح اخلطأ معنوي ولكن إشـــ يظهر اجلدول أعاله إن معامل ت

فقد أظهرت وجود  (x1)وجود عالقة توازنيه طويلة األجل، أما معلمة األجل القصــري اخلاصــة مبتغري مزاد العملة  
هذا داللية على إن زايدة مزاد العملة  عالقة عكســــية، إذ إن إشــــارة املعلمة اخلاصــــة مبتغري مزاد العملة )ســــالبة( و 

ــر املعلمة البالغة ) ــيؤدي إىل اففاس االحتياطيات الدولية، إذ تشـــــ ــول زايدة يف مزاد -0.004ســـــ ـصــــ ( إىل إن ح
(% وعلى ارغم من إن املعلمــة تظهر 0.004%( يؤدي إىل اففــاس االحتيــاطيــات مبقــدار )1العملــة مبقــدار )

سكن أن يكون ملموســا  على مســتوى االحتياطيات فاإلرتفاعات املرتاكمة ملزاد  متدنية إال إن األثر الرتاكمي هلا
 العملة يؤدي ابلنتيجة إىل اففاضات مرتاكمة يف االحتياطيات الدولية وهذا ما ظهر جليا  يف السنوات األخرية.

ويــل األجــل، ملعرفــة مــدى وجود عالقــة توازنيــه ط   F-Bounds Testاخلطوة التــاليــة تتمثــل ابختبــار احلــدود  
 واجلدول االيت يبني نتائج اختيار احلدود 

 ( نتائج اختبارات احلدود4جدول )
F-Bounds Test  

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

F-statistic 1.68587 10% 2.37 3.2 

k 3 5% 2.79 3.67 

    2.50% 3.15 4.08 

    1% 3.65 4.66 

 الباحث ابالعتماد على خمرجات الربانمج االحصائياملصدر: من اعداد 
(  1.6) ( احملتســـــــــــبة كانتF-statisticsن قيمة )إحا نتائج اختبار احلدود ومنه نالاجلدول أعاله   يوضـــــــــــح 

سا يشري إىل عدم معنوية االختبار أي عدم أمكانية رفض  (  2.37من القيمة اجلدولية الصغرى البالغة )أقل  وهي  
، وهذه جلة األيت تشـــــــــــــري إىل انعدام العالقة التوازنيه طويلللة اطوي  هوجود عالقة توازنيفرضـــــــــــــية العدم أي عدم  

ـصـــــحيح اخلطأ، ويعود الســــــبب يف عدم وجود  ـصـــــحيح اخلطأ يف اختبار ت النتيجة متســــــقة مع ما أظهره معامل ت
ـصــــــــوص مزاد العملة واالحتياطيات الدولية عالقة توازني ــة وعلى وجه اخل ه طويلة األجل إىل إن متغريات الدراســـــــ
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ـصـرية نســبيا  حدود العشــر ســنوات  ـصـاد العراقي قبل مدة ق كان التفاعل بينهما و ظهورمها بشــكل مؤثر يف االقت

 أو أكثر بقليل.
والذي يظهر معنوية املعلمات املقدرة وخصوصا املعلمات قصرية األجل فكان   Wald Testأما عن اختبار  

 نتائج هذا االختبار كما وارد يف اجلدول االيت:
Wald Test ( نتائج ا ختبار.. 5جدول )   

Test Statistic Value Df Probability 

F-statistic 2.502272 (2, 63) 0.04 

Chi-square 5.004544 2 0.0019 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات الربانمج االحصائي
كـاـنت   Chi- squar( للنموذج ومـنه نلحا إن قيمـة  Wald Test( نـتائج اختـبار )26يوضــــــــــــــح اجلـدول )

ـصـــــــرية األجل بني متغريات 5معنوية للمعلمات املقدرة عند مســــــــتوى معنوية   % وهذا يشــــــــري إىل وجود عالقة ق
 .االمنوذج املقدر

ــتعمـال    مناالمنوذج املقـدر    خلو  اختبـارأمـا اخلطوة التـاليـة فهي   ــلي ابســــــــــــ ــلســــــــــــ مشــــــــــــــكلـة االرتبـاط التســــــــــــ
اجلدولني وكما هو موضح يف    واالرتباط الذايت  (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test)اختبار
 أدانه.

 ( اختبار وجود االرتباط التسلسلي6جدول )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 4.157528 Prob. F(2,61) 0.203 

Obs*R-squared 8.397222 Prob. Chi-Square(2) 0.415 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات الربانمج االحصائي
 

ي نقبل فرضـــــــــــية العدم اليت أن االمنوذج املقدر خايل من االرتباط التســـــــــــلســـــــــــلي  إ( 27)نلحا من اجلدول
غري معنوية عند مسـتوى   Chi-Squareو  Fن قيمة اختبار ألتقضـي بعدم بوجود ارتباط تسـلسـلي بني البواقي  

 .% ونرفض الفرضية البديلة بوجود االرتباط التسلسلي5معنوية 
ن االمنوذج خايل تشــري إىل أكانت   االحصــائية ايضــا  فإن املؤشــرات   االرتباط الذايتمشــكلة عدم أما اختبار 

ي عدم وجود أ% وعليه سـنقبل فرضـية العدم 5غري معنوية عند مسـتوى    Q-statن قيمة  ألمن االرتباط الذايت 
 وكما هو ظاهر يف اجلدول االيت: ارتباط ذايت بني البواقي ونرفض الفرضية البديلة

( املوضـحة  CUSUM, CUSUM Squaresوذج املقدر ميكن االسـتعانة ابختبار )والختبار اسـتقرارية االمن
ابلشكلني أدانه، إذ يشري الشكل االول إىل إن اجملموع الرتاكمي للبواقي داخل حدود القيم احلرجة عند مستوى 

مي ملربعات  % وهذا يدل على استقرارية املعلمات املقدرة، يف حني الشكل الثاين يوضح اجملموع الرتاك5معنوية  
ــتوى معنوية  ــتقرارية املتغريات الداخلة 5البواقي كان داخل حدود القيم احلرجة عند مســــ % وذلك يدل على اســــ

 .cusum( اختبار 11االمنوذج. شكل )يف 



  

 ( ARDLقياس العالقة بني مزاد العملة واالحتياطيات الدولية ف العراق ابستخدام ا وذج االحندار الذايت لالبطاء الزمين املوزع )  
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 االستنتاجات

ــتخدام  زايدة يف مهم دور  الدولية لالحتياطيات -1   الفائض اجلزء  اســـتثمار  خالل من  عمل، فرص وتوفري االسـ
 خالل  من  مباشــــــر  غري  بشــــــكل أو  معينة، لشــــــروط  وفقا    التشــــــغيل  برامج  طريق  عن  ذلك كان   ســــــواء منها
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صــادرات  االقتصــادي النمو يف  أتثريها  يف كبري  بشــكل  تســهم اليت العاملة االيدي  تشــغيل زايدة إن   كما.  وال

 .بعد فيما الدولية االحتياطيات يف إجيايب بشكل أتثريها  ينعكس الصادرات،
ــه  مـلا  نظرا    طبيعـية  حـاـلة  فهي،العمـلة  مزاد  عمـل  خالل  من  األموال  رتوس  هروب  إن  -2  ظروف  من  البـلد  يعيشــــــــــــ

ـصــادية ـصــادية  بيئة عن  اجلميع يبحث وعلية  مســـتقرة،  غري  وأمنية  وســـياســـية  اقت  أمواهلم  الســـتثمار  مســـتقرة  اقت

 االســــــــــتريادات حجم مع العملة املزاد مبيعات حجم  مطابقة عند  بوضــــــــــوح ويتجلى  ،مدخراهتم  وأســــــــــتغالل

 .عليها املتحصل الكمركية الضرائب ونسبة
  االســاس وابلدرجة  االســتريادات  تعتمد إذ  العملة  مزاد إىل  االســتريادات  من  واحد  إبجتاه  ســببية عالقة توجد -3

صــــــــــــــحيح اخلطـاء اىل وجود   .العمـلة  مزاد  يطرحهـا  اليت  األجنبـية  العمالت  حجم  على كمـا يشــــــــــــــري امنوذج ت
%( يؤدي إىل اففاس 1عالقة عكســــــــية بني االحتياطيات ومزاد العملة، إذ إن زايدة مزاد العملة مبقدار )

من إن املعلمـة تظهر متـدنيـة إال إن األثر الرتاكمي   (% وعلى الرغم0.004االحتيـاطيـات الـدوليـة مبقـدار )
ــتوى االحتياطيات فاإلرتفاعات املرتاكمة ملزاد العملة يؤدي ابلنتيجة   ــا  على مســـ هلا سكن أن يكون ملموســـ

 إىل اففاضات مرتاكمة يف االحتياطيات الدولية وهذا ما ظهر جليا  يف السنوات األخرية.
 التوصيات

اإلدارة الكفوءة لالحتياطيات الدولية ابلشــكل الذي حيقق املوازنة بني املنافع املتحققة منها ضــرورة ضــمان  -1
 والتكاليف املرتتبة عن االحتفاظ  ا بشكل سائل.

ـصــــــرف عن طريق مزاد العملة لكن األمر يتطلب من   -2 ابلرغم من ســـــــعي الســـــــلطة النقدية إىل إدارة ســـــــعر ال
اجلهات املتعاملة يف ســوق الصــرف الن هذه التعامالت يشــو ا الكثري  الســلطة النقدية تشــديد املراقبة على  

من الفســـاد االداري فضـــال  عن غســـيل األموال إذ تســـعى هذه اجلهات للمضـــاربة يف كمية العملة األجنبية 
ـصــــــل عليها من مزاد العملة واالفادة من فوارق األســـــــعار يف الســـــــوق املوازية، وميكن إن يقوم البنك  اليت حت

 ي إبلغاء شركات الوساطة والسماح للمواطنني بشراء الدوالر من البنك املركزي مباشرة.املركز 
ـصـــــــــــادر الدخل  -3 ـصـــــــــــدمات واالعتماد على م ـصـــــــــــدر دائم لل تقليل االعتماد على االيرادات النفطية ألهنا م

االخرى كالضــــــرائب والرســــــوم مع مراعاة طبيعة النشــــــاطات اليت تفرس عليها لتجنب االضــــــرار ابلطبقات  
ـصــــــدرا  غنيا  يســـــــد حاجات ا لفقرية، كذلك ميكن إن تقوم تطوير القطاع الســـــــياحي ألنه ميكن إن يكون م

 احلكومة.
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 الملخص

قائم ابلقســط يف فعله حاكم ابلعدل يف خلقهق إذ دبر   فهو  -الذي ينســب هلل ســبحانه-املقصــود ابلعدل نه إ
 .أمر العامل خبلق األسباب واملسببات وإلقاء الروابط بينها، وجعل الكل راجعا  إليه ابلسري والكدح والتكامل

العدل أمهية ابلغة وعناية فائقة، ولقد   -على  و القول والفعل والتقرير  -هرةطأوىل القران الكرمي والســـــــــنة امل
ــطفى   ـصـــ ــتوى التطبيق قوال وفعال، وكذا  -:-واهل بيته  -6-متثل مفهوم العدل بشــــــخص امل على مســــ

 احلال ملن سار على هنجهم واقتدى دثرهم من الفقهاء واملراجع عرب اتريخ احلوزة العلمية الطويل.
ر اليت اتفق عليها املســــــــــــــلمون ومل خيتلف فيها احد منهم هي مشولية عدله تعاىل، ويكفي إلثبات ومن األمو 

 .ذلك التأمل يف بعض آايت الذكر احلكيم
Abstract 
The meaning of justice, which is attributed to God Almighty is that he is in the 

premium in doing a ruler in justice in his creation, as the matter of the world was 
created by creating causes, 

The first Quran, Sunna and skilled - in philosophy and care - at the highest 
level to meet others - if so? Of scholars and references through the history of 
the long scientific estate Among the things agreed upon by the Muslims and 

 
 .كلية العلوم اإلسالمية  جامعه كربالء/ -1
 .كلية العلوم اإلسالمية  جامعه كربالء/ -2
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none of which is different is the comprehensiveness of the Almighty, and suffice 
to prove that reflection in some verses of the Holy Quran. 

 المقدمة

بلورة رتيتنا حول التعامل اإلهلي معنا وحتديده ميتاز موضــوع العدل اإلهلي دمهية فائقة نتيجة أتثريه البالغ يف 
 .العالقة فيما بيننا وبني اَّلّل تعاىل، وتركه اآلاثر الواضحة يف خمتلف جوانب حياتنا الفردية واالجتماعية

ــاـمه يف كثري من آايت اـلذكر   حـيث وصــــــــــــــف اـلذكر احلكيم هللا تعـاىل ابلـعدل ونزهـه عن الظلم جبميع أقســــــــــــ
 .-:-رية الواردة عن اهل البيت والرواايت الكث احلكيم

حيكم بوضـــــــوح ابلعدل اإلهليق ألن العدل صـــــــفة كمال، والظلم   -مضـــــــافا  إىل اآلايت املذكورة-وان العقل 
صــفة نقص، والعقل حيكم دن هللا تعاىل مســتجمع جلميع صــفات الكمال، منزه عن كل عيب ونقص يف مقام 

 .الذات والفعل
ــريع واجلزاء، مظـاهر خمتلف العـدل التكويين وه  ا  كمـا إن للعـدل اإلهلي أنواعـ  ي يف جمـاالت التكوين والتشــــــــــــ

 والعدل التشريعي والعدل يف اجلزاء.
حـيث تـناوـلت البحـث على ثالـثة مـباحـث فجـاء املبحـث األول: تعريف العـدل والفرق بيـنه وبني املســــــــــــــاواة  

توي على مطلبني مهـا املطلـب االول: واملبحـث الثـاين معـاين العـدل وامـا املبحـث الثـالـث: ادلـة العـدالـة الـذي حي
املبحـث الرابع: املطـلب االول هو مفهوم العـدل األدـلة النقلـية الـعداـلة واملطـلب الـثاين: اـلدلـيل العقلي للعـدل واـما  

 العقدي واملطلب الثاين انواع العدل العقدي.
 المبحث االول: مفهوم العدل:

 اوال: العدل لغة: 

 .(3)هو نقيض اجلور أي نقول عدل يف رعيته ويوم معتدل أي اذا تساوى حال احلرارة والربودة 
ــائل اال ــفة القدماء حيث تعين احلكمة،وجاء العدل مبع  أحد الفضـــــ ــجاعة،  ربع اليت قال  ا الفالســـــ  والشـــــ

 .(4)ظلم )العدل( هو االنصاف وإعطاء املرء ما له واخذ ما عليه حق دون  والعدالة، والعفة،
ان العدل يف اللغة مبع  السـوية، والتسـوية ويف الفقه مبع  رعاية حقوق اآلخرين، يف مقابل الظلم )االعتداء 
ـصــــور  على حقوق اآلخرين(، وعلى ضـــــوء ذلك عرف العدل دنه "إعطاء كل ذي حق حقه" إذن فال بد أن نت

ه "ظلمـا"، ولكن أحـياان يوســــــــــــــع مفهوم العـدل، أوال  موجودا ـله حق، لتكون رعـاـية حقـه "عـدال" واالعـتداء عليـ 
ويستعمل مبع  "وضع الشيء يف موضعه أو القيام بكل فعل على وجه حسن" وعلى وفق هذا التعريف، يكون  

 .العدل مرادفا للحكمة، والفعل العادل مساواي للفعل احلكيم

 
، دار احياء الرتاث العريب، 2001  -1معجم مقاييس اللغة، تح: حممد عوس مرعب، ط  ،(395)  ،ظ: ابو احلسن امحد ابن فارس  -3
 .800لبنان،  -بريوت 
 .409ظ: جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز، مجهورية مصر،  -4
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 ثانيا: الفرق بين المساواة والعدل

ــاواة، نه إ ــاوين ال  العدالة هي املســ ــاواة هي ان يكون مجيع االفراد يف كل اجلوانب متســ ــود ابملســ ـصـ ولكن املق
فرق بني أحد واحد اخر، ولكن هنالك بعض األمور اليت يكون بينها تفاوت بني االفراد حســــــــب جهد االفراد  

دة اطراف اعطاتهم حقوقهم ابلتســــاوي  فان املســــاواة تعين مراعاة التســــاوي بني طرفني او بني ع ،(5)او ذكائهم 
هم حقوقهم ولكن لكل ذي ت غري ان العدل جاء ابنه رعاية حقوق األشخاص واعطا  ،(6)من غري مراعاة الفروق

ــتحقـاق،  ،(7)حق حقـه   و اخـذ األولوايت بنظر االعتـبار وإعطـاء كـل فرد   وان الفرق بينهم هو ان مراعـاه االســــــــــــ
جيب   ةمهم  ة، وهنالك نقط(8)يف العدل، ولكنه ليس شـرطا  يف املسـاواة   نـصيبه، مبوجب ما يسـتحقه، هنا شـرط

ــاواة من حيث املع ق فالعدل هو ان ينال كل موجود  ــارة اليها وهي انه قد خيلط أحياان بني العدل واملســــــ اإلشــــــ
يعا ، فالعدالة بني التالميذ اذن يف صـــــــف واحد مثال ليســـــــت يف منحهم مج(9)بقدر حقه وكفاءته وما يســـــــتحقه

بل ان العدالة ان تعطي كل   درجات متســــــاوية وكذلك ليســــــت العدالة بني العمال ان تعطيهم أجورا متســــــاوية،
تلميذ الدرجة اليت يســــتحقها هذا الطالب حســــب معلوماته وكفاءته العلمية وان ينال كل عامل أجرته حســــب 

 .(10)العمل الذي يؤديه 
تعين إقامة املسـاواة والعدل يف إعطاء احلقوق ابلتسـاوي بني االفراد ومن غري  -وكما تبني-اما املسـاواة فهي  

ـصـــــان والعدل له مع  أوســــــع يف عامل الطبيعة الذي اوجده اخلالق على  و من العدل والقســــــط فلو  زايدة او نق
ـصــــفور الذي وزنه عده غرامات هذا ال ميكن ان نســـــميه   عدال،  كان القلب الذي وزنه أطنان يســـــاوي قلب الع

وبني جذور عشــب صــغري، فان العدل ان أيخذ كل   كما أيضــا ليس عدال ان نســاوي بني جذور شــجرة كبرية،
 .(11)شيء حقه و استحقاقه حسب قدراته 

 المبحث الثاني: معاني العدل

 للعدل معان عدة منها:
 أوال: رعاية التوازن والتناسب: 

ك عند قولنا هذا جمتمع متعادل او هذا البدن متعادل  جاءت كلمة العدل ويراد  ا التوازن والتناســــــب، وذل
فمثال ان أي جمتمع   (12)فرياد به انه متوازن ومتناســــب وله طرف مقابل هلذا املع ، وهو التناســــب وليس الظلم 

 
 .353قم،  -، مركز األحاث العقائدية، ايران 1428 -1حوث معاصرة يف الساحة الدولية، ط ،ظ:الشيخ حممد السند  -5
--هل البيت  ، نشر املعاونية الثقافية للمجمع العلمي أل2011  -2، ط-- العدل عند مذهب اهل البيت    ،ظ:عالء حسون  -6

،19. 
 .54 ،لبنان -بريوت  ،، دار االرشاد للطباعة والنشر2015-2ط،العدل اإلهلي ،ظ:مرتضى مطهري -7
 .19،-- العدل عند مذهب اهل البيت  ،ظ: عالء حسون -8
  -57  لبنان،  -، دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت2000  -2ظ: انصر مكارم الشريازي، أصول العقائد للشباب، ط  -9
58. 

 - قم    ،--، مدرسة امري املؤمنني علي ابن ايب طالب  1429-  2ط  ،دروس يف العقائد اإلسالمية  ،ظ: انصر مكارم الشريازي  -10
 .67  ،ايران

 .57أصول العقائد للشباب،  ،ظ: انصر مكارم الشريازي -11
اليعقويب  -12   - -، موسوعة االمام اجلواد  2016  -  1ط  موسوعة العدل اإلهلي )تقرير ألحاث السيد كمال احليدري(  ،ظ:حيدر 

 .1/65للفكر والثقافة، الكاظمية املقدسة، 
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يريد لنفســـه البقاء واالســـتقرار، فانه البد له ان يكون متعادال، أي كل شـــيء يوجد فيه ابلقدر املطلوب، وليس 

ــاوي، وان كل جمتمع متعادل حيتاج اىل فعاليات متنوعة وان العامل كله متعادل وموزون  ابلقدر ، واثبت (13)املتســ
َع الاميزانَ لنا هللا ســـــبحانه وتعاىل ذلك يف الكثري من اآلايت املباركة منها قوله تعاىل   ــَ ماَء َرفـََعها َو َوضـــ ــه  َو الســـ

، وجاء املع  املراد ابمليزان: هو العدل اي وضــــع هللا ســــبحانه وتعاىل العدل بينكم لتســــاووا به بني االشــــياء  (14)
ــحقاقه   ــارت اىل مراعاة التوازن (15)وذلك ابعطاء كل ذي حق حقه و حســـــــــب اســـــــ ، أذا بينت هذه االية واشـــــــ

 وكذلك جاء مع  التناسب يف قوله تعاىل:والتناسب يف هذا الكون،
باَع َ اواٍت ِطباقا  ما َترى َر َهلا َترى يف الهذي َخَلَق ســـــــــــــَ صـــــــــــــَ ِن ِمنا َتفاُوٍت فَاراِجِع الاَب   ِمنا ُفطُور  َخلاِق الرهمحا

، فـان املراد من هـذه االيـة املبـاركـة اهنـا تنفي اي تفـاوت واختالف وعـدم تنـاســـــــــــــــب فـان كال من املتفـاوتني  (16)
 .(17)بعضهم ان التفاوت يتجاوز الشيء  يفوت منه بعض مايف االخر،وفسرها

حيث رتب هللا تعاىل اجراء اخللقة حيث يؤديها اىل مقاصـــدها من غري تفاوت مع بعضـــها وبعضـــها االخر،  
ــا  (18) يا ، وبينت االية املباركة ايضـــــ َي َو أَنـاَبتانا فيها ِمنا ُكلِّ شـــــــَ ــِ َراَس َمَدداانها َو أَلاَقيانا فيها َرواســـــ  ُزون ٍء َموا َو األا

، جاءت داللتها على التوازن والتناســـــــــــب، حيث ك  عن كون الشـــــــــــيء متوازن، حيث اليزيد وال ينقص  (19)

ــيه احلكمة   ــيه احلكمة االهلية، حيث ان كالمة موزون وافعاله موزونة ال تنقص وال تزيد ابد عما تقتضـ عما تقتضـ
ــفـة ومقـدارا(20)االهلـية   ـــبا من قوهلم كالمـا  موزوان    ، اذ جـاء موزوان مبيزان احلكمـة ذاات وصــــــــــــ فقـد   (21)اي مـناســــــــــــ

ــؤون، حيث تشـــــمل مجيع املخلوقات   ــارت اىل احلســـــاب الدقيق والنظام العجيب يف تقدير هللا يف مجيع الشـــ اشـــ
ــا يف قوله تعاىل (22)على هذة االرس مجيعا   ــبحانه وتعاىل مع  العدل وداللتة ايضـــــــ ُقلا أََمَر َريبِّ ، وبني هللا ســـــــ

ِط...... ها، الن حقيقة العدل هي مجيع  سـعا  يشـمل االعمال الصـاحلة، واحلق ان للعدل مفهوما  وا  (23)اِبلاِقسـا
وضــــــع كل شــــــيء يف حمله واســــــتخدام كل شــــــيء يف جماله حيث كان هنالك تفارق بني العدالة و القســــــط،فقد 
تطلق العــدالــة ويراد  ــا اعطــاء كــل ذي حق حقــه، ويقــابلهــا الظلم الــذي هو منع ذوي احلقوق من حقوقهم، 

احد لغريه، حيث يراد  ما رعاية التوازن واالعتدال يف كل شــــيء ويف كل عمل    ولكن القســــط ان التعطي حق
 .(24)وابلتايل وضع كل شيء مكانه 

 
 .52،العدل اإلهلي ،ظ:مرتضى مطهري -13
 .7اآلية  :سورة الرمحن -14
 .19/101  ،،سني الطبطبائي، امليزان يف تفسري القرانظ: العالمة حممد ح -15
 .3اآلية  :سورة امللك -16
  - بريوت  ، ، دار احياء الرتاث العريب2000-1ط  ،ظ: حممود االلوسي البغدادي، روح املعاين يف تفسري القران العظيم والسبع املثاين  -17
 .11/ 29 ،لبنان

 .19/366  ،ظ: حممد حسني الطبطبائي / امليزان يف تفسري القران -18
 .19اآلية  :سورة احلجر -19
 .12/137  ،ظ: حممد حسني الطبطبائي / امليزان يف تفسري القران -20
 ، لبنان  -، دار احياء الرتاث العريب، بريوت2001  -  1ط  ،تح: امحد عبيدو عناية   ،تفسري روح املعاين  ،ظ:إ اعيل حقي الربوسوي  -21

4/580. 
 .6/602  ،األمثل يف كتاب هللا املنزل -ظ: انصر مكارم الشريازي -22
 .29اآلية  :سورة األعراف -23
 .17/ 5  ،األمثل يف كتاب هللا املنزل -ظ: انصر مكارم الشريازي -24
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 ثانيا: التساوي ونفي الترجيح: 
وهو مراعاة التســاوي عندما يكون االســتحاق متســاواي، فان املقصــود هو النظر اىل مجيع االفراد ابلتســاوي،  

ــاواة    اي من دون احدث ترجيح فالعدل ، حيث اطلق على العدل هنا التســــــــــاوي دون (25)هنا جاء بع  املســــــــ
َدة.....الرتجيح كمـا جـاء يف قوـله تعـاىل   ِدُلوا َفواحـِ ُتما َأاله تـَعـا اذ جـاء يف ـبداـية اآلـية املـباركـة     (26).....فـَِإنا ِخفا

)ان ال تقســــــــــــــطوا( اليت جـاءت مبع  أي ال تعـدلوا أي اذا خفتم عـدم العـدل واجلور بينهن فـانكحوا، واحـدةق 
ـصــــــــل عدم االطمئنان يف عدم  ،(27)وذلك ألنه جيب العدل بينهن يف كل شـــــــــيء ابلتســـــــــاوي بينهن   واما اذا ح

لى العدل بينهن ابلتســاوي، فأنكحوا واحدة فقط وذلك الشــرتاط حتقيق التســاوي يف حقوقهن، وعدم القدرة ع
 .(28)التساوي بينهن 

 ثالثا: رعاية االستحقاق

ــة والرمحة حيث يتوفر امكان الوجود او امكان  ــافة الوجود وعدم االمتناع عن اإلفاضــــــــــــ املراد مـنه هو )إضــــــــــــ
ــاب الفيض من مـبدأ   ، اذ إّن املوجودات تتفـاوت فيمـا بينهـا يف النظـام الكوين(29)الكمـال( من ـقابليتهـا الكتســــــــــــ

ــتحقاق خاص من حيث قدرته الكتســــاب الفيض، فالعدل اإلهلي  الوجود، أي ان كل موجود يف الوجود له اســ
، فالعدل هو اجلزاء على العمل  (30)هنا يراد به إّن كل موجود أيخذ من الوجود والكمال املقدار الذي يستحقه  

ل بقدر املســــــــــــتحق عليه، حيث جاء عكس الظلم الذي هو منع حقوق كال بقدر اســــــــــــتحقاقه أي جزاء العم
 .(31)االخرين، وهللا تعاىل عادل كرمي 

يَِّئِة َفال جُيازىوجاء قوله تعاىل  ثاهِلا وَمنا جاَء اِبلسـه ُر أَما َنِة فـََلُه َعشـا سـَ  ِإاله ِمثاَلها وُهما ال يُظاَلُمون  َمنا جاَء اِبحلَا

، فاهلل ســـــــــــبحانه وتعاىل عادل كرمي، (33)اي هنا اليزيد على عملهم اي شـــــــــــيء حيث فيه كمال العدل ،  (32)

ــيـئة مـبا مـياثلهـا من الـعذاب، ومن كرـمه تـعاىل ان يعفو عـنه، لكـنه تـعاىل اذا  ومن عـدـله تـعاىل اـنه جيزي ـفاعـل الســــــــــــ
ــعافها   ــرة اضــــ ــنة فيعطيه عشــــ ــتحق على طاعته من الثواب   (34)كاىفا فاعل احلســــ ــل على املســــ فاملراد منها التفضــــ

 .(35)املضاعف 

 
 .54العدل اإلهلي،  ،ظ: الشيخ مرتضى مطهري -25
 .3اية  :سورة النساء -26
 ، لبنان  -، دار الكتب العاملية، بريوت2007  -2ط  ،تح: عادل امحد عبد املوجود  ،تفسري البحر احمليط  ،ظ: ابن حيان االندلسي  -27

3/171-172. 
السبزواري   -28 األعلى  القران  ،ظ:  تفسري  يف  الرمحن  شريعت2007  -2ط  ، مواهب  التفسري  ،لنجفا  - العراق  ،،  دار   ، انتشارات 

7/264. 
نشر مؤسسه الزائر يف الروضة املقدسة لفاطمة   ،ايران  -قم  ،، مطبعه امري2000-2ط  ،االسرار الفاطمية  ،سعوديحممد فاضل امل  -29

 .152 -151 ، املعصومة للطباعة والنشر
 .56 ،العدل اإلهلي ،ظ: مرتضى مطهري -30
 - -مؤسسة االمام الصادق    ،1413  -  1ط  ،تح: حسني دركاهي  ،( / تصحيح االعتقادات االمامية403ظ:الشيخ املفيد )هـ  -31

 . 103  ،ايران -قم 
 .160اآلية  :سورة االنعام -32
 .16/82 ،تفسري امليزان   ،ظ: السيد الطبطبائي -33
 . 3/291 ،لبنان - بريوت  ،ة والنشردار االنوار للطباع ،4ط ،التفسري الكاشف ،ظ: حممد جواد مغنية -34
 .5/237 ،ايران -بطهران  ،، مطبعه احليدري1337 - 1(، تفسري مقتنيات الدرر، ط1353ظ: مري سيد علي ) -35
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 28:  العدد

 
 المبحث الثالث: ادلة العدل:

إنه األدلة على العدل كثرية متمثلة ابآلايت والرواايت املتضافرة الدالة على وجوب العدل وحمذرة من الظلم،  
 السليقة، وذلك من خالل املطلبني اآلتيني:فضال عن ادلة العقل املتناغمة مع الفطرة املتماشية مع 

 المطلب االول: األدلة النقلية للعدل: 

 أوال: القران الكرمي 
العدل مبدأ اثبت يف حق هللا ســـــبحانه وتعاىل، بل هللا هو العادل املطلق الذي ال حييد عنه مثقال ذرة، وما  

رية خمتلفـة ذكرت العـدل وذمـت الظلم واجلور، العـدل اال من عـنده ومـنهق ـلذـلك وردت يف القران الكرمي آايت كث
ومبـا  -ولكي نقف على األدـلة النقلـية ملفهوم العـدل جيـب ان نقف على طـائفـة من اآلايت اليت تؤكـد هـذا املع   

 وهي: -يسعه املقام
فاواتـهُقوا أوال: قوله تعاىل:   َبُل ِمناها شــــــــَ يائا  وال يـُقا لو يـَواما  ال جَتازي نـَفاسو َعنا نـَفاٍس شــــــــَ َعةو وال يـُؤاَخُذ ِمناها َعدا

وال ُهما يـُناَصُرون 
(36). 

، (37)وقد فســر ابن العدل واالنصــاف نظائر، ونقيض العدل هو اجلور، ومع  العدل يف اآلية هو )الفدية( 
أي: كـأنـه أراد من اآليـة املبـاركـة، نفي ان يـدفع العـذاب احـد عن احـد او نفس عن نفس من كـل وجـه حمتمـل،  
ــرة او ان يكون جمـاان او غريهـا وهو ان يعطي عنـه عـدال أي: فـداء  صــــــــــــ حىت اذا كـان قهر او غريه، من ابب الن

(38). 
َمـاانِت ِإىلاَّللهَ أَياُمرُُكما َأنا تـَُؤدُّ   ِإنه اثنيـا: قولـه تعـاىل:   ِل    وا األا َ النـهاِس َأنا حَتاُكُموا اِبلاعـَدا ُتما َبنيا ِلهـا وِإذا َحَكما َأها

ِإنه اَّللهَ نِِعمها يَِعُظُكما ِبِه ِإنه اَّللهَ كاَن َ يعا  َبصريا  
(39). 

يف احلكم(  حيث يؤكد هللا سـبحانه وتعاىل يف نـصف اآلية الثاين على مسـألة مهمه اال وهي مسـألة )العدالة
ــاء  ــيكم ان تلزموا جانب العدالة يف القضـــــ فقال إذا حكمتم بني الناس فاحكموا بينهم ابلعدل، أي أن هللا يوصـــــ

 .(40)واحلكم بني الناس فاحكموا بعدل بينكم 
ــاِن وإيتاِء ِذي الاُقراىباثلثا: قوله تعاىل  ســـــــ ِل واإلاِحا ــاِء والاُمناَكِر والاَبغاِي َعِن ا ويـَناهى ِإنه اَّللهَ أَياُمُر اِبلاَعدا شـــــــ لاَفحا
 . (41)يَِعُظُكما َلَعلهُكما َتذَكهُرون 

ـصـــــاف بني اخللق والتعامل معهم ابعتدال ليس فيه عوج وال ميل واالحســــــان  فقد جاء العدل هنا مبع  االن
 االقوال، اىل الناس، حيث وردت لفظة االحسان الهنا جامعة لكل خري، وقيل العدل يف االفعال واالحسان يف

 
-   ال خيفى أن الباحث قد استشهد  ايت عدة يف بعض املطالب املتقدمة، غري ان منهجية البحث تستلزم العودة اىل آايت القران
 . لالستدالل  ا على األدلة النقلية للعدل -حسب حاجة البحث -الكرمي 
 .48اآلية  :سورة البقرة -36
 .1/200لبنان،  -بريوت   ،، مؤسسة االعلمي للمطبوعات9951 -1ط ،تفسري جممع البيان ،(548الشيخ الطربسي ) :ظ -37
 .1/134 ،زبده التفاسري ،( 988ظ: املال فتح هللا الكاشاين)  -38
 .58اآلية  :سورة النساء -39
 .3/171ظ: الشيخ انصر مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل،  -40
 .90اآلية  :سورة النحل -41
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فال يفعلون االماهو عدل واليقولون االماهو حسـن، وقيل العدل ان ينـصف وينتصـف،اما االحسـان ان ينصـف  
 .(42)وال ينتصف 

، جاء يف تفســـــــــــــري هذه االية الكرمية قوالن: االول: امرت  (43)َو أُِمراُت أِلَعاِدَل بـَياَنُكمرابعا: قوله تعاىل:  
 .(45)، يف تبليغ الشرائع واحلكومة بني الناس (44)ابلعدل والثاين: امرت كي اعدل بينكم 

صــــــــــــــف   أي واعلن ايحممــد على النــاس اميــانــك ابهلل رب العــاملني، وانــك حتكم بني النــاس ابلعــدل بينهم وتن
ــليم تقيم احلجــة على اعــدائــك املظلوم، وتقتص من الظــامل، وان   كــان ذا قرىب، و ــذا املنهج القومي واملنطق الســــــــــــ

 .(46)والتبقي هلم علة ملتعلل 
ــا: قوله تعاىل   طِ خامســـ ــا َلنا اِبلاَبيِّناِت َو أَنـاَزلانا َمَعُهُم الاِكتاَب َو الاميزاَن لَِيُقوَم النهاُس اِبلاِقســـ ــُ لانا ُرســـ ــَ   َلَقدا أَراســـ

اي ان رســل هللا اىل االمم الســابقة، امنا بُعثوا لكي يظهروا احلجج الواضــحة وانزلنا مع الرســل  ، ومعناها هنا  (47)
الكتــاب املبــارك للقوة النظريــة والعلميــة، ليعــاملوا بينهم ابلعــدل، اي يقيموا العــدل يف مجيع االمور فــان هللا قــائمو  

 .(48)ايضا ابلعدل يف كل االمور كذلك الواجب على العباد ان يقيموا ابلعدل 
ٍل ِمناُكما َو أَقيُموا الشههاَدَة َّللِهِ سادسا: قوله تعاىل  ِهُدوا َذَويا َعدا  .(49)َو َأشا

جاء يف تفســـــري االية املباركة انه اذا اراد احدو الطالق،طلب هللا تعاىل االشـــــهاد على الطالق حيث اشـــــرتط 
االمامية حلصول الطالق بصورة صحيحة حضور شاهدين عدلني على وقوع الطالق، اما اذا مل حيصل االشهاد 

ــمعان وقوع الطالق كان غري واقع   ـصــني ظاهرمها العدالة يسـ ــخ ــهد عدل واحد او على الطالق لشـ كذلك اذا شـ
.حيث دلت االية املباركة على ان الشــاهدين  (50)شــخصــني ظاهرمها الفســق يكون الطالق غري واقع وابطل هنا 

 . حىت يصح الطالق.(51)جيب ان يكوان مسلمني عدلني من الذكور 
 اثنيا: السنة الشريفة

يـته، الـبد لـنا من ذكر بعض من الرواايت اليت بعـد ان ذكر الـباحـث اهم اآلايت املـباركـة اليت تبني العـدل وأمه
أفضـل اهتمام مبفهوم  -:-واالئمة املعصـومني    -6-تؤكد مكانة العدل، حيث اهتمت سـنة النيب حممد 

 العدالة.
وـقد دـلت الرواايت على أمهـية العـدل وأتكـيد هللا تعـاىل علـيه، حـيث عـاملـنا هللا تعـاىل ابلعـدل، حـيث ان هللا 

 .احلسنة اضعاف مضاعفة هذا مقام الفضل والعدليضاعف 

 
 . 145/ 6ظ: ايب علي الفضل بن احلسن الطربسي، تفسري جممع البيان،  -42
 .15اآلية  :سورة الشورى -43
 .152/  9،،(، التبيان يف تفسري القران 460ظ: الشيخ الطوسي ) -44
 .11/493ت ،(، تفسري كنز الدقائق وحر الغرائب1125ظ: الشيخ حممد بن حممد رضا القمي )ت  -45
 517/ 6،تفسري الكاشف ،ظ: حممد جواد مغنية -46
 .25اآلية  :سورة احلديد -47
 .59/  11 ،تفسري مقتنيات الدرر ،( 1353ظ:سيد علي احلائري الطهراين ) -48
 .2اآلية   :سورة الطالق -49
 .11/63 ،من هدئ القران ،ظ: حممد تقي املدرسي -50
 . 410/  18  األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل، ،ظ: انصر مكارم الشريازي -51
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 28:  العدد

 
:))اعرفوا هللا ابهلل معناها بنـصب أدلته على نفسـه والرسـول ابلرسـالة واويل -7-فقد ورد عن امري املؤمنني 

 .(52)االمر ابملعروف والعدل واإلحسان(( 
االمر، وذلك ابلعدل  ابلرســـــــالة اليت بُعث  ا وتعرف اويل   -6-أي اعرفوا هللا دلوهيته والرســـــــول حممد 

ــفات أويل االمر واباب   ــاحب حق حقه، وجعال العدل من صــــ للربكة ودوام النعم وكان اهل   حيث يعطون كل صــــ
 املثل األعلى للعدل دقواهلم وافعاهلم. -:-البيت 

قال: حدثنا أبو امحد الزاهد الســـــــمرقندي عن    (53)فعن ايب احلســـــــن حممد بن ســـــــعيد بن عزيز الســـــــمرقندي
 .(54)))ان رجال سأله فقال له: ان أساس الدين التوحيد والعدل.....((  -7-الصادق 

ـصـــــادق   ــاســــــيات الدين ألمهيته الكبريةق الن أمهيته   -7-حيث جعل االمام ال العدل هنا أســــــاس من اســــ
 مساوية للتوحيد وجعل هذين األصلني مهمنيق وذلك الن اخللل يف العدل يؤدي اىل اخللل يف التوحيد.

ــارة واضــــحة وعالمة دالة على أمهية العدل، وانه وال شــــك ان   ــاواة بينهما هنا إشــ ربط التوحيد ابلعدل واملســ
 من موجبات العدل توحيد الباري سبحانه وعبادته وعدم االشراك به.

ف بـه العـدل وصــــــــــــــف أبو عبـد هللا   مـا جـاء عن ابن حمبوب، عن معـاويـة بن    -7-ومن أمجـل مـا ُوصــــــــــــــِ
قال:))العدل أحلى من الشهد، وألني من الزبد، وأطيب رحيا من املسك((   -7-، عن أيب عبد هللا  (55)وهب

(56). 
 .ويف هذا احلديث داللة واضحة على احلاجة املاسة اليه مضافا ألمهيته

-عن ايب عبـد هللا    (57)وقـد ورد عن القمي عن الكويف عن عبيس بن هشـــــــــــــــام عن عبـد الكرمي عن احلليب
ــتغناء عن  ))قال:   -7 ــع العدل اذا عدل فيه وان قل ابب االسـ ــمان ما أوسـ ـصــيبه الضـ العدل احلى من املاء ي

 .(58)الناس(( 
 فالعدل سر احلياة، ورمز للفضائل وقوام اجملتمع املتحضر، وهو سبب السعادة والسالم.

قال:   -7-عن ايب عبد هللا   (59)وجاء عن ابن فضـــــــــــــال عن غالب بن عثمان عن روح بن اخت املعلى 
 .(60)))اتقوا هللا واعدلوا فأنكم تعيبون على قوما ال يعدلون(( 

 
 ، ايران   -قم    ،منشورات الشريف الرضي  ،1423  -1ط  ،حممد مهدي اخلرسان  :تح  ،روضة الواعظني  ،(508القتال النيسابوري )  -52

30. 
/ومستدركات  513ري  الرواية ضعيفة الن الرواة جمهولني كما جاء يف كتب احلديث )املفيد يف معجم رجال احلديث: حممد اجلواه  -53

 .6/416،علم الرجال، للشهر ودي 
، دار املعرفة للطباعة 1979  -1ط  ،تح: علي اكرب الغفاري  ،معاين االخبار  ، ابو جعفر حممد بن علي بن احلسن القمي الصدوق  -54
 .11 ،لبنان -بريوت ،والنشر 

مستدركات    ،513،عجم رجال احلديث، حممد اجلواهريالرواية ضعيفة الن الرواة جمهولني كما جاء يف كتب احلديث )املفيد يف م  -55
 .(6/416،علم الرجال، للشهر ودي 

 .2/147طهران،  -، دار الكتب اإلسالمية 1365 - 4الشيخ الكليين، الكايف، تح: علي أكرب الغفاري، ط -56
 . (334ال الطوسي للطوسي /و رج412الرواية صحيحة الن رواهتا ثقات كما جاء يف كتب احلديث )رجال النجاشي، النجاشي /  -57
الرسول  -58 العقول يف شرح اخبار ال  العسكري، ط  ،العالمة اجمللسي، مرآة  ، خورشيد، نشر دار الكتب 1363  -2تح: مرتضى 

 .8/353،اإلسالمية
للنجاشي /  -59 النجاشي  الرواة ثقات كما جاء يف كتب احلديث )رجال  السيد 257الرواية صحيحة الن  ، معجم رجال احلديث: 
 .(226،، واملفيد من معجم رجال احلديث، حممد اجلواهري239/ 14 ،اخلوئي 

 .2/39 ،لبنان -بريوت   ،، منشورات الفجر2007 -2ط ،أصول الكايف ،الشيخ حممد يعقوب الكليين -60
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وجاء من كالم امري املؤمنني ملا ســـئول ايهما أفضـــل العدل او اجلورل فقال:))العدل يضـــع األمور مواضـــعها، 
 .(61)واجلور خيرجها عن جهتها، والعدل سائس عام، واجلور عارس خاص، فالعدل اشرفها وافضلها((

و إعطاء كل صـاحب حق حقه، او ان تضـع األمور يف مواضـعها، حيث وضـع ضـد الظلم واجلور، العدل ه
 فالظلم فهو العدول عن احلق وعدم إعطاء صاحب احلق حقه، واجلور خالف االستقامة يف احلكم.

ــية النيب مثله وزاد اي علي ثالث  -7-لعلي  -6-وأيضـــا روي عن جعفر بن حممد، عن آابئه يف وصـ
 .(62)منجيات:))خوف هللا يف السر والعالنية، والقصد يف الغ  والفقر، وكلمة العدل يف الرضا والسخط(( 

ــية النيب حممد  ــناد عن الثمايل يف وصـــــــ :))ايعلي ما كرهته لنفســـــــــك -7-لألمام علي    -6-وابألســـــــ
يف حكمك مقســـــــــطا يف عدلك حمببا يف اهل  تكن عادال  وما أحببته لنفســـــــــك فأحببه ألخيك، فاكرهه لغريك،

 .(63)السماء مودودا  يف صدور اهل األرس((
 -7-وعن أيب احلسـن حممد بن سـعيد بن عزيز قال: حدثنا امحد الزاهد السـمرقندي عن االمام الصـادق  

وامـا ـقال:))ان أســــــــــــــاس اـلدين التوحـيد والعـدل وعلمـه كثري: امـا التوحـيد ـفان ال جتوز على رـبك مـا جـاز علـيك،
 .(64)العدل فانه ال تنسب اىل خالقك ما المك عليه((

عن االميان فقال   -7-قوله: ســــــــئل امري املؤمنني   -7-عن ايب جعفر    (65)وما أروع ما روي عن جابر
ــرب واليقني والعدل واجلهاد..... والعدل على اربعة -7-امري املؤمنني   ـصـــــ : ))االميان على أربع دعائم: على ال

 -7-.وُروي عن امري املؤمنني  (66)الفهم وغمرة العلم وزهرة احلكمة وروضـة احللم....(( شـعب: على غائص  
 .(67)وافضال يف قصد(( واستقصاء يف عدل، انه قال:))سياسة العدل ثالث، رقة يف حزم،

: ))اعتقادان ان هللا تبارك وتعاىل امران ابلعدل، وعاملنا مبا هو فوقه وهو --وما أورده الشــــــــــــيخ أبو جعفر  
 .(68)التفضل والعدل هو ان يثيب على احلسنة ويعاقب على السيئة(( 

 المطلب الثاني: الدليل العقلي للعدل 

ــوليني االمـاميـة )العقـل(، احلكم حيـث يـذكرون ان األدـلة على    من األدـلة على احلكم الشــــــــــــــرعي عنـد أصــــــــــــ
 .(69)العقل( -االمجاع -السنة -طرق وهي )الكتاب ةالشرعي من اربع

 
 . 464 ،، الدار اإلسالمية1414-1ط ،السيد صادق املوسوي :تح ، متام هنج البالغة ،مجع السيد الشريف الرضي -61
 .220/ 15 ،وسائل الشيعة ،احلر العاملي -62
البحراين  -63 علي  بن  احلسن  حممد  الرسول  ،أبو  ال  عن  العقول  االعلمي  : تح  ، حتفة  االعلمي  1996  -6ط  ،حسني  مؤسسة   ،

 . 19 ،لبنان  -بريوت  ،للمطبوعات
 ، ، مؤسسة النشر اإلسالمي 1430  -2ط  ، تح: مهدي الرجائي  ،نور الرباهني يف بيان اخبار السادة الطاهرين  ،نعمة هللا املوسوي  -64

 .1/245  ،ايران -قم
 . 129، الطوسي(: أبو حممد بن احلسن الطوسيالرواية صحيحة الن الراوي ثقة كما جاء يف األبواب )رجال  -65
 . 107/ 4 ، ايران -قم ،، مسجد مجكران املقدس 2007 -5ط ،عباس اإل اعيلي اليزدي، ينابيع احلكمة -66
 . 284  ،ايران -قم ،، دار احلديث1376 -1ط ،حسني احلسين :تح ،عيون احلكمة واملواعا ،كايف الدين ابو احلسن الواسطي  -67
، دار املفيد 1993  -2ط ،تح: عصام عبد السيد  ،االعتقادات يف دين االمامية  ،(381بن دبويه القمي الصدوق)حممد بن علي    -68

 .69 ،لبنان-بريوت ، للطباعة والنشر والتوزيع
 . 151  ايران، -قم   منشورات العزيزي، ،2007 -1ط،تح: صادق حسن زادة املراغي ،أصول الفقه ، ظ: حممد رضا املظفر -69
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 28:  العدد

 
)دلت الرباهني العقلية على ان هللا ســبحانه وتعاىل الواجب الوجود  فللعقل دور أســاســي عند االمامية فقد،

التكوين وان العدل واحلكمة من صــفات الكمال فهو ســبحانه وتعاىل عادل حكيم، من غري فرق بني   ابلذات،
 .(70)والتشريع والدنيا واالخرة(

من هنا اتضــــــح ابن حســــــن العدل وقبح الظلم من أبرز القضــــــااي اليت اســــــتقل  ا العقل العملي ابحلكم فال 
ــية اليت فطر هللا عليها العقل  ــتقل العقل بقبح  ،(71)ينكرها اال من ليس له عقل، فهذه القضــــــــ واالفعال قد يســــــــ

ـصــدق،  بعضـــها دون بعضـــها االخر، مثل فالبد للعقل أن حيكم بذلك   قبح الظلم والكذب او حســـن العدل وال
فأننا نسـتطيع ان نعلم بضـرورة حسـن األشـياء او قبح بعضـها من غري  ،(72)من حيث حسـن االفعال او قبحها  

وكذلك يسـتطيع  الرجوع اىل الشـرع، اذ ان كل عاقل يسـتطيع ان مييز وجيزم حسـن االحسـان وميدح عليه فاعله،
ــتحق اـلذم، وان هـذا احلكم ال يقبـل الشـــــــــــــــك، فـالعقـل  ا لعقـل ان حيكم على قبح الظلم واجلور وان فـاعلـه يســــــــــــ

 .(73)يستطيع االستقالل به والتوصل اليه بكل سهولة 
ـلذا ذهـب االمـاميـة اىل ان العقـل قـادر على ان يـدرك حســــــــــــــن األفعـال وقبحهـا، ومعنـاه ابن الفعـل من أي  

لفاعل قدميا او حاداث واجبا او سكنا فريى مقابلة االحســان ابإلحســان ومن هنا  فاعل كان صــادرا ســواء أكان ا
ــالة احلســــن و القبح وهل مها شــــرعيان ام عقليان، وذهب االمامية اىل اهنما   يتضــــح وجبالء رأي االمامية يف مســ

ب وان كان يُراد واملطل ملا للعقل من الدور األكرب يف ادراك ذلك والوصــــــول اليه، ،(74)عقليان وليســــــا شــــــرعيني  
مـنه بـيان اـلدلـيل العقلي على مفهوم وحقيقـة العـدل،لكـنه ال مـناص للـباحـث من االعتمـاد على مجـلة من اآلايت 

ـصــفإاليت تؤكد اســـتقالل العقل يف  )ابلعدل   دراك أمهية ومكانة العدل يف حياة االنســـان وان اخلالق ســـبحانه يت
اهنــا على ذلــك هو ان العقــل قــادر على متييز احلســــــــــــــن عن القبيح املطلق، ابملع  املتفق عليــه بني العقالء وبرهــ 

 .(75)والعدل عن الظلم( 
الن مع  حســن العدل ان فاعله سدوح عند العقالء، وقبح الظلم ابن فاعله مذموم عندهم فان كل انســان  

ان يكون يســتطيع ان يدرك بفطرته حســن العدل وقبح الظلم، فاذا كانت هذه هي حالة االنســان فكيف ميكن 
ــان، واراد منه ان  ــن العدل وقبح الظلم يف فطرة االنســـــــــ هللا تعاىل ظاملا يف حكمه وملكه وهو الذي جعل حســـــــــ

، كما ان الظلم نقص ولو كان هللا تعاىل ظاملا لزمه النقص والفقدان وهذه (76)يدركه ويتحلى به ويتجنب الظلم  
ــفــات املخلوق ال اخلــالق، فــالنتيجــة ان هللا تبــارك و  تعــاىل عــادل يف مجيع الكــائنــات وكــذلــك يف قوانينــه مواصــــــــــــ

 .(77)وأحكامه عادل أيضا يف يوم اجلزاء كل انسان مبا عمل جيزى عليه حاشا هللا من الظلم والنقص 
 

 .149،القواعد الكالمية،،علي الرابين الكليايكاين -70
، دار الغدير 2003-1ط ،رسالة يف التعرب بعد اهلجرة ويليها نظرة يف احلفاظ على اجملتمع املؤمن  ،ظ:قاسم حممد مصري العاملي  -71

 .250 ،ايران -للطباعة والنشر، قم
 .45 ،ايران -قم ،، ستارة2007 -2ط ،: علي اكرب ضيائيتح ،الياقوت يف علم الكالم ،ظ: ابو إسحاق إبراهيم بن نوخبت -72
احللي )  -73 العالمة  بن يوسف  الدين احلسن  االعتقاد،(726ظ: مجال  املراد يف جتريد  بن احلسن   ،كشف  الدين حممد  تح: نصري 
 .281 -  280 ،لبنان -بريوت ،، منشورات االعلمي للمطبوعات1988  - 1ط ،الطوسي
)ت    -74 األصول،  معامل  على  تعليقه  القزويين  املوسوي  علي  السيد  ط1298ظ:  القزويين  اجلزمئي  الرحيم  عبد  السيد  تح:   )1- 
 . 5/476،مؤسسة النشر اإلسالمي، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة1423
 .10/14 ،مفاهيم القران )العدل واإلمامة( ،الشيخ جعفر السبحاين -75
 .48 ،ايران-قم ،نكارش ،، مدرسة االمام ابقر العلوم1428 -5ط ،منهاج الصاحلني ، ظ:الشيخ وحيد اخلراساين -76
 .49ايران،-قم ،نكارش ،، مدرسة االمام ابقر العلوم1428 -5ط ، مقدمة يف أصول الدين ، ظ: الشيخ وحيد اخلراساين -77
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ــن األفعال وقبحها   ــري على إدراك حســــــ ومن اآلايت القرآنية اليت تدل وتؤكد على حقيقة قدرة العقل البشــــــ
شــــــــــاِء أَ تـَقُ وِإذا  قوله تعاىل   ُ أََمَران ِ ا ُقلا ِإنه اَّللهَ ال أَياُمُر اِبلاَفحا ان َعَلياها آابَءان واَّلله ة  قاُلوا َوَجدا وُلوَن فـََعُلوا فاِحشــــــــــَ

 . (78)َعَلى اَّللِه ما ال تـَعاَلُمون 
ذلك ابن اذ توضــح هذه االية حال الكفار الذين يفعلون القبائح مع علمهم بقبحها ولكنهم حيتجون على 

هللا تعـاىل امرهم  ـا، فـابطـل هللا قوهلم هـذا فظـاهر االيـة املبـاركـة ابن هللا تعـاىل ينهى عن الفحشـــــــــــــــاء الهنـا ظلم، 
أنه ترتب عليه الذم والعقاب، فان املراد ابلفاحشـــة ماينفر عنها الطبع  فداللة االية املباركة على قبح الفعل مبع 

 .(79)ق االنسان السليم والعقل املستقيم لالنسان مطل
وهذه االية تفيد ابن العقل البشـــري يســـتطيع ادراك حســـن االفعال وقبحها، حيث احتكم القران اىل العقل 

رِمنييف اكثر من مرة اذ قال تعاىل  ِلمنَي َكالاُمجا ــا َعُل الاُمســــ . فجاء معناها ابن  (80)ما َلُكما َكياَف حَتاُكُمون  أفـََنجا
تثلوا لطاعة هللا ســــبحانه وتعاىل وأمتثلوا جلميع اوامره ســــبحانه قاموا ابلواجب وابتعدوا املؤمنني الذين اســــلموا وام

ــوا هللا تعاىل ومل ميتثلوا لطاعته وارتكبوا كل ماهناهم   ـصــ عن احلرام،فهل من العدل ان جنازيهم )كاجملرمني( الذين ع
ــع  (81)بح الفعل عنه، ليس من العدل التســــــاوي بني املؤمنني واجملرمني حيث حيكم العقل بق ــدد وضــــ ـصـــ واالية ب

قاعدة عامة يُعمل  ا يف القوانني الوضـــعية واألنظمة العاملية كلها، خالصـــتها أكرام احملســـن وعقوبه املســـيء، أو 
 تشجيع املميز وأتنيب املتقاعس.

دل  بعـد بيـان االايت املبـاركـة الـبد لنـا من ذكر اـلدليـل العقلي اـلذي حيكم بوضــــــــــــــوح ابلعـدل االهلي الن العـ 
صــفة من صــفات الكمال، والظلم صــفة من صــفات النقص، والعقل هنا حيكم ابن هللا تعاىل مســتجمع جلميع  

 .(82)صفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص 
 المبحث الرابع: العدل ضمن المستوى العقائدي:

 المطلب االول: مفهوم العدل العقدي: 

طاملا كان العدل من املوضـــــوعات املهمة يف حياة االنســـــان، فقد حثت يف علوم خمتلفة حيث حث يف علم  
االجتماع من انحية العدالة االجتماعية وحثت يف علم االخالق والسـري والسـلوك وانه عبارة عن: هيئة او ملكة 

العقل النظري وحثت يف علم الكالم يقتدر  ا العقل العملي على تعديل القوى الثالث على حسـب مايقتضـية  
، لكي يتضــــــــــــح املراد من العدل االهلي وحمل (83)ابعتبار العدل االهلي والنزاع بني االمامية واملعتزلة واالشــــــــــــاعرة  

ـصــــــــــف اجملتمعات البشـــــــــــرية   -النزاع فيه، البد من بيان مع  العدل يف نظر افراد اجملتمع البشـــــــــــري، اذ عندما ت
افراد اجملتمع ابنــه عــادل بلحــاظ انــه يعطي كــل ذي حق حقــه، واليتجــاوز على حقوق او اي فرد من    -احلــاكم

 
 .28اآلية  :سورة األعراف -78
 5/64،تفسري كنز الدقائق وحر الغرائب ،ضا القميظ: حممد بن حممد ر  -79
 . 36-  35اآلية  :سورة القلم  -80
 . 85/ 10 ، التبيان يف تفسري القران ،ظ: الشيخ الطوسي -81
نشر مؤسسة   ، 1998  -1تح: جعفر اهلادي، ط  --العقيدة اإلسالمية على ضوء مدرسة اهل البيت    ، ظ: جعفر السبحاين  -82
 .93  ،ابرأن -اعتمد، قم، مطبعه --الصادق 
 .2/22ايران، -قم  ،، ستارة مكتبة السيد املرعشلي2001-1ط ،القول الرشيد يف االجتهاد والتقليد ،ظ: السيد املرعشلي -83
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 28:  العدد

 
االخرين وال يقف اىل جانب فئة دون فئة اخرىق الســـــــــــباب غري موضـــــــــــوعية فهو جيب عليه ان ينظر اىل افراد 

 .(84)اجملتمع بعني واحدة 
حيث ان العدل يف صـــفات هللا  هذا ابلنســـبة اىل االنســـان فكيف يكون االمر ابلنســـبة هلل ســـبحانه وتعاىلل

تعاىل الثبوتية الكمالية، انه عادل غري ظامل فال جيور يف قضائه، وال حييف يف حكمه بني العباد، ويثيب املطيعني  
 .(85)وله ان جيازي العاصني واليكلف عباده ما ال يطيقون 

ــول الدين عند االمامية وهو يناقض كل ما   ــل الثاين من أصــ ــأنه نســــب الظلم اىل اذ يعد العدل األصــ من شــ
هللا ســــــبحانه وتعاىل، كاجلرب والتفويض والعقاب بال بيان، وبعبارة اخرى ان العدل هو تنزيه الباري عن فعل كل 

 .(86)قبيح وعن االخالل ابلواجب 
ــاواة بينهم يف إعطاء   ــبحانه وتعاىل االختالفات والفوارق بني الناس وعدم املســـ و ان احلكمة يف جعل هللا ســـ

 . (87)بـَعاٍض َو آتـَيانا داُوَد َزبُورا   َو َلَقدا َفضهلانا بـَعاَض النهِبيِّنَي َعلىاملواهب والنعم، كقوله تعاىل 
ُ الامُ وكذلك من قوله تعاىل   َل اَّلله ُ َفضـــــــــــه ِهما َعَلى الاقاِعديَن َدَرَجة  َو ُكالًّ َوَعَد اَّلله جاِهديَن ِدَماواهلِِما َو أَنـاُفســـــــــــِ

ــا  ســــــــــــ را  َعظيمـا    احلُا ُ الاُمجـاهـِديَن َعَلى الاقـاعـِديَن َأجا َل اَّلله ــه ألـنه جعـل من احلـياة اـلدنـيا دار البالء ق   (88)َو َفضــــــــــــ
توى صـــــربهم وشـــــكرهم له ســـــبحانه وتعاىل ومدى جناحهم يف واالختبار، ليبلوهم ايهم احســـــن عمال ولريى مســـــ 

ُن َعَمال  َو ُهَو الاَعزيُز الاَغُفور، كقوله تعاىل (89)االختبار اإلهلي   سـَ َياَة لَِيباُلوَُكما أَيُُّكما َأحا  الهذي َخَلَق الاَمواَت َو احلا
بحانه عما يسـتحسـنه العقل يف شـيء من  ، وان املقصـود من العدل الذي ُوصـف به هللا تعاىل اتكيدا  منه سـ (90)

ــائر اقواله تعاىل وافعاله ووعده ووعيده، وانه تعاىل الظلم يف حكمه  ــرائعه التكليفية وســـــــ ــنائعه التكوينية وشـــــــ صـــــــ
ـصـــــــــنائع اليت يســــــــــتنكرها  والجور يف قضــــــــــائه، واليكلف احدا  فوق طاقته، واليفعل اي من قبائح االعمال و ال

 .(91)ا مجيعاالعقل وانه جل وعال منزه عنه
ــ( قال: )قال  381من هنا ذهب االمامية اىل االعتقاد ابلعدل اإلهلي املطلق، اذ روي عن الصدوق )ت هــــــــــ

 .(92)اعتقادان ان هللا تبارك وتعاىل امران ابلعدل وعاملنا مبا هو فوقه وهو التفضل(   -الشيخ أبو جعفر
يَِّئِة َفال جُيازىحيث قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز  ثاهِلا وَمنا جاَء اِبلســــــــه ُر أَما َنِة فـََلُه َعشــــــــا ســــــــَ ِإاله   َمنا جاَء اِبحلَا

ــيئة    (93)ِمثاَلها وُهما ال يُظاَلُمون  ــنة،ويعاقب على السـ ، وجند الكثري من  (94)، والعدل هو ان هللا يثيب على احلسـ
 

 .1/61ج،،موسوعة العدل اإلهلي دراسة عقلية حتليلية )تقرير ألحاث السيد كمال احليدري( ،ظ: حيدر اليعقويب -84
 .27 ،العراق -النجف االشراف  ،، نشر شبكة دار الفكر1370-1ط ،عقائد االمامية ، ظ: حممد رضا املظفر -85
 .9/164ايران، -نشر اهلادي، قم ،،ستارة1417-1موسوعة املصطفى والعرتة ط ،حسني الشاكري -86
 .5اآلية  سورة االسراء: -87
 .95اآلية  سورة النساء: -88
 .19، -- ند مذهب اهل البيت العدل ع ،ظ: عالء احلسون -89
 .2سورة امللك: اآلية  -90
 - قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي  ، 2004-1ط   تح: إبراهيم اللواساين،  ظ: حسن احلسيين اللواساين، نور االفهام يف علم الكالم،  -91
 .1/211  ،ايران

بريوت    -، دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع  1993-  2الشيخ الصدوق، االعتقادات يف دين األمامية، تح: عصام عبد السيد، ط  -92
 .69لبنان،  -

 160اآلية :سورة االنعام -93
- بريوت  ،توزيع، دار املفيد للطباعة والنشر وال1993-2ط  ،تح: عصام عبد السيد  ،االعتقاد يف دين االمامية  ،الشيخ الصدوق  -94
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اليت يف مضـامينها داللة على العدل االهلي حيث ذكر القران الكرمي هذه املسـألة وبينها مثل قوله  االايت املباركة
 . (95)ِإنه اَّللهَ ال َيظاِلُم النهاَس َشيائا  َو لِكنه النهاَس أَنـاُفَسُهما َيظاِلُمون تعاىل 

لعدل االهلي حيث جاء يف مع  فقد اشـــــــــــار املفســـــــــــرون اىل دالالت هذه االايت املباركة مجيعا تدل على ا
ــادهم وتفويت املنافع عليهم وان  ــهم والعقوهلم ابفســ ــلب الناس حواســ ــبحانه وتعاىل اليســ ــورة يونس ان هللا ســ ســ
ـصــــــل هلم من عذاب يوم احلســـــــاب من عدل هللا ســـــــبحانه وتعاىل فان هللا ال يظلمهم ابدا لكنهم من كانوا  ماحي

بسـبب ظلمهم النفسـهم وعدم امياهنم بكل ما أرسـل هللا هلم من   يظلمون انفسـهم،وان كل ماكان يـصيبهم ذلك
حجج منه تعاىل لكي اليظلمهم حىت ولو ظلما يســـــريا لكنهم ظلموا انفســـــهم اببتعادهم عن احلق وكل مايناهلم  

 .(96)من عذاب هذا بسسب عدالة اجلزاء واحلساب ولكوهنم استحقوا هذا فهم ظلموا انفسهم 
را  َعظيما ِإنه وايضـــــا قوله تعاىل:  َنة  ُيضـــــاِعفاها َو يـُؤاِت ِمنا َلُدناُه َأجا    اَّللهَ ال َيظاِلُم ِمثاقاَل َذرهٍة َو ِإنا َتُك َحســـــَ

،حيث جاءت حتكي لطف هللا ســـــــــبحانه وتعاىل ابلعباد، اذ اليعاقبهم على اعماهلم الســـــــــيئة وذنو م ابكثر (97)
 .(98)حىت اذا اتوا حسنة واحدة فقط  سايستحقون، ولكن يضاعف للذين كانت اعماهلم حسنة

ُع الاَموازيَن وقوله تعاىل الذي تضـــمن احلســـاب والعقاب وعدله تعاىل يوم احلســـاب حيث قال تعاىل   َو َنضـــَ
يائا َط لَِيواِم الاِقياَمِة َفال ُتظاَلُم نـَفاسو شــــــــَ ، فجاء معناها ابن مجيع ماينزل  م يوم القيامة من عذاب ال (99)  الاِقســــــــا

يكون اال عدال حيث وصــف هللا تعاىل املوازين ابلقســط الن امليزان قد يكون غري مســتقيم ولكن القســط الذي 
عرب عنــه تعــاىل يف االيــة املبــاركــة اي مبع  موازين ذوات العــدل والقســــــــــــــط وقيــل املراد ابملوازين العــدل بينهم يف 

 .(100)االعمال 
 المطلب الثاني: انواع العدل العقدي: 

ان لكل شـيء وضـعا خاصـا يقتضـيه اما حكم الشـرع او حكم العدل، فالعدل هو رعاية ذلك الوضـع وعدم 
اال راف اىل جانب من االفراط والتفريط، بل وضـع كل شـيء موضـعه حسـبه ففي التكوين ويف اجملتمع البشـري  

من خالل االايت املـباركـة املتعلقـة ابلعـدل ومعـاينتهـا والنظر فيهـا ظهر للـباحـث ثالـثة  ، ف(101)بوجـه اخر وهكـذا  
 مظاهر للعدل االهلي وهي:
 اوال: العدل التكويين:

ــبحـانه وتـعاىل خلق  (102)لـقد اعطى هللا تـعاىل لكـل خملوق خلـقه ماهو الئق به والزم له  ، ومعـناه ان هللا ســــــــــــ
كل الكائنات واعطاها كل ماهي مســـتعدة له وجعلها ابفضـــل شـــكل وافضـــل صـــورة وجعلها بشـــكل يتوافق مع 

 
 .44اآلية  :سورة يونس -95
(، تقريب القران  1422و ظ: حممد احلسيين الشريازي )ت6/61،تفسري كنز الدقائق وحر الغرائب  ،ظ: حممد بن حممد رضا القمي  -96

 .2/526لبنان،  -بريوت   ،، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع2003-1ط ، اىل االذهان
 .40اآلية :سورة النساء -97
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 28:  العدد

 
ــبحانه وتعاىل لكل خملوق خلق ماهو الئق به ويلزم له، (103)اهلدف الذي خلقت من اجله   ، وقد اعطى هللا ســـ

 .(104)فاضة واالجياد ابدا ومل تغب عن هللا تعاىل القابليات عند اال
)ابلعـدل  -6-والعـدل قـائم يف االمور التكوينـية كلهـا حـيث جـاء يف احلـدـيث الشــــــــــــــريف عن النيب حممـد

ــمـاوات واالرس(   ، ـفان هـذه الشــــــــــــــمس واالرس والنجوم وكـل الوجود اـلذي جيري هو بتمـام  (105)ـقامـت الســــــــــــ
لو نظران اىل اجســـــــــامنا لوجدان املاليني من اخلالاي  العدل، حيث ال افراط وال تفريط فيه ولومبقدار امنلة واحدة ف

 .(106)كلها تسري بنظام متوازن ابلعدل 
ـصــة اىل هذا الكون للكشـــف عن كل هذا النظام العادل الذي يلف كل جزء من   يكفي اذا نظران نظرة فاح

ـصـــــغرية وانتهاء ابجملرة، وننظر مدى عدالة النظام الكوين من مجيع ، وان كل  (107)اجلهات  اجزائه ابتداء ابلذرة ال
مانراه يف هذا الكون يتبع هذه القاعدة والمنلك اي دليل اثبت على ان االنسـان غري داخل يف مسـريته الطبيعية  
ــن االدلة  ــل واحســ ــول اليه بل ان االجهزة املزوده فيه هي من افضــ اىل اهلدف الذي جهز ابالالت الالزمة للوصــ

 .(108)على انة مثل بقية مايف الكون 
ٍء َخلاَقُه ُكله َشيا   َربُـَّنا الهذي َأعاطىاهم االايت املباركة اليت اكدت على العدل التكويين منها قوله تعاىل  ومن
وهاَك فـََعَدَلك، وقوله تعاىل  (109)مُثه َهدى ــَ ــاُن ما َغرهَك ِبَربَِّك الاَكرمِي الهذي َخَلَقَك َفســــــــــ ناســــــــــ ،   (110)اي أَيُـَّها اإلاِ

ِط ال ِإلَه ِإاله وايضـا االية املباركة يف قوله تعاىل   ُ أَنهُه ال ِإلَه ِإاله ُهَو َو الاَمالِئَكُة َو أُوُلوا الاِعلاِم قاِئما  اِبلاِقسـا ِهَد اَّلله شـَ
كيمُ  َر فـََهدى الهذي َخَلَق َفَسوهى، وقوله تعاىل  (111)ُهَو الاَعزيُز احلَا  . (112)َو الهذي َقده

جندها من االايت الدالة دمجعها على القســـط التكويين فقد ورد عن الطباطبائي قوله:)شـــهد  ذه الشـــهادة  
وهو قائم ابلقســـــط يف فعله حاكم ابلعدل يف خلقه اذ دبر امر العامل خبلق االســـــباب واملســـــببات، والقاء الروابط 

بق عن طبق، ووضع يف مسرية هذا املقصد، بينهما، وجعل الكل راجعا اليه ابلسري والكدح والتكامل وركوب ط 
ـصـــــده لريكن اليه ويســــــتقر عنده، وهللا يشــــــهد بذلك  نعما لينتفع فيها االنســــــان يف عاجله الجله، ويف طريقه ملق

، ولو نظر املتامل اىل هذا الكون الواســـــــــع لالحا عدله تعاىل يف نظم هذه الكائنات  (113)وهو شـــــــــاهد عدل( 
ــا هـناـلك مجيـعا، فهـذه النجوم ـتدور يف   ـمدارهـا لوتـقدـمت او اتخرت عن ـمدارهـا قليال الهنـدم نظـام الـعامل وايضــــــــــــ

 
 .1/84موسوعة العدل اإلهلي تقريرا للسيد كمال احليدري،  ،ظ: حيدر اليعقويب -103
 .98 ،- -اإلسالمية على ضوء اهل البيت  العقيدة ،ظ: الشيخ جعفر السبحاين -104
،مطبعة سيد 1983-1، طلجمتىب العراقي  :تح  ،عوايل اللئايل العزيزية يف االحاديث الدينية  ،حممد بن علي بن إبراهيم االحسائي  -105
 . 103/ 4،ايران-قم  ،الشهداء
 .642 ،، مكتبة هيئة األمني2006- 2ط ،ظ: صادق احلسيين الشريازي، حلية الصاحلني -106
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املســــــــافة اليت بني االرس والشــــــــمس اليت انشــــــــأت بنحو دقيق وحكيم ومتقن فلو اقرتبت اىل االرس الحرتقت 
 .(114)االرس لو ابتعدت عن االرس اكثر لتجمدت واليكون فيها جمال حلياة الكائنات 

وقد فســر الطربســي القســط الوارد يف قوله تعاىل يف االية وقال )ابلقســط: العدل الذي قامت به الســماوات  
 .(115)واالرس، اي يقوم ابجراء االمور وتدبري اخللق وجاء االعمال ابلعدل( 

ء  وان هللا ســــبحانه وتعاىل خلق االفالك وقدر اقوات البشــــرية وكل مايف الكون ايضــــا من الوجود فهو بقضــــا 
هللا ســبحانه وقدرته، الحييد الكون عن ارادة هللا وال عن قضــائه هو هذا امر معلوم يؤمن به كل من آمن بوجود 

 ، ومن هنا تتضح لنا مدى عدالة هللا عز وجل يف علم التكوين والذي اكدته لنا األايت املباركة.(116)هللا تعاىل 
 اثنيا: العدل التشريعي:

االنسـان الذي ميتلك قابلية الفهم والتكامل واكتسـاب الكمال املعنوي وذلك   لقد هدى هللا سـبحانه وتعاىل
ـصـــــــــلحة  (117)ابرســــــــــال االنبياء، ولقد شــــــــــرع هللا تعاىل القوانني الدينية له  ، من غري ان يهمل اي تكليف فيه م

االنسـان وسـعادته، او اي تكليف تقوم عليه حياة االنسـان الدنيوية او االخروية، كما انه مل يكلف االنسـان مبا 
كيف ال وهو اخلالق له العلم بطاقته وقدرته، حيث توالت على االنســـــــان عطااي هللا   (118)فوق طاقته او ســـــــعته 

ما ابرســـــــال الرســـــــل، او بتشـــــــريع القوانني الدينيةق عدال منه تعاىل حيث يرفع هللا تعاىل  ســـــــبحانه وتعاىل وذلك ا
 .(119)االنسان ابالحكام اىل مستوى الكمال 

صــــــــــــادق    أن هللا تعاىل قوله: ))وهللا  -7-مل يكلف اي عبد من عباده دون مايطيق، أذا ورد عن االمام ال
ــيام  تعاىل ماكلف العباد اال دون ما يطيقون،النه ك ــنة صـــ ــلوات، وكلفهم يف الســـ لفهم يف كل يوم وليلة مخس صـــ

ثالثني يومـا، وكلفهم يف كـل مـائيت درهم مخســـــــــــــــة دراهم، وكلفهم حجـة واحـدة وهم يطيقون أكثر من ذلـك(( 
َلنا، وهنالك آايت كثرية بني  ا هللا تعاىل العدل التشـــريعي، ومن هذه اآلايت قوله تعاىل  (120) ــُ لانا ُرسـ ــَ   َلَقدا أَراسـ

، اذ جاءت االية املباركة مبع  تشريع  (121)اِبلاَبيِّناِت َو أَنـاَزلانا َمَعُهُم الاِكتاَب َو الاميزاَن لَِيُقوَم النهاُس اِبلاِقساط....
ــل وانزال القران الكرمي وامليزان وذلك لغرس قيام الناس بينهم ابلقســـــــط   ــال الرســـــ الدين االســـــــالمي وذلك ابرســـــ

 .(122)ن ليقوم الناس ابلعدل والعدل وانزلنا امليزا
ــؤولياهتم اجتاه العدالة  ــهم، لو ان الناس تركوا مســـ فاالية املباركة تبني ان اقامة القســـــط يكون بيد الناس انفســـ

لغرس العدالة ابكراه الناس وجربهم على القيام   -:-فان القســــــــط ايضــــــــا ال يقوم وان هللا مل يرســــــــل االنبياء 

 
 ، لبنان -،الدار اإلسالمية للطباعة والنشر، بريوت  1987  -1تح: امحد القباجني، ط  ،ظ: عبد احلسني ستغيب، التوحيد والعدل  -114

228 . 
 .2/209 ابو علي الفضل الطربسي، جممع البيان يف تفسري القران، -115
، دار مدين 2009  -1، تح: حممد ابقر الناصري ط ،ظ: ابو جعفر حممد بن احلسن الطوسي، خالصة البيان يف تفسري القران   -116

 .2/670للطباعة والنشر، 
 .98،--العقيدة اإلسالمية على ضوء مدرسة اهل البيت   ، ظ: جعفر السبحاين -117
 .10/19العدل واالمامة(،) ظ: جعفر السبحاين، مفاهيم القران -118
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 28:  العدد

 
َر َو ال يُريُد ِبُكُم ، وكما جاء يف االية املباركة قوله تعاىل (123)ابلقســــــــــــط يعين العدالة  ــا ُ ِبُكُم الاُيســــــــــ ....يُريُد اَّلله

ر..... ، من عدل هللا تعاىل يف التشـريع ابنه اليكلف االنسـان مبا هو مشـقة عليه وفيه عسـر، بل ان  (124)الاُعسـا
ــان فأن ــقة على االنســـــــ ه معذور بعدم االتيان  ا فان مع  هذه االية مجيع الواجبات الدينية اذا كانت فيها مشـــــــ

املباركة هنا جاء تعليل جلواز االفطار يف شــــــــهر رمضــــــــان حال املرس او الســــــــفر لكنها يف احلقيقة تثبت قاعدة  
ُ نـَفاسا  ِإاله ما آاتها.... ويؤكد ذلك قوله تعاىل  (125)عامة جلميع االحكام الشرعية   ،   (126 ).... ال ُيَكلُِّف اَّلله

جاء املراد من االية املباركة ابن تشــــريع هللا تعاىل تشــــريع واقعي عملي حاشــــا هللا تعاىل ان يكلف االنســــان اكثر 
، وانه تعاىل  (127)سا ال يطيق، و اهنا قاعدة لتنظيم االقتصـاد الفردي وجلميع مشـاكله املتـصلة ابجملتمع او االسـرة  

ــتطـاعـة، حـيث جـاء عن   اـنه قـال:))اليكون العـبد   -7-االمـام ايب عـبد هللا  مل يكلف اي عـبد اال بعـد االســــــــــــ
فاعال وال متحركا  اال واالســتطاعه معه من هللا عز وجل وامنا وقع التكلف من هللا تبارك وتعاىل بعد االســتطاعة،  

حيث الحيصـل    -:-، واتيت العدالة التشـريعية يف منهاج االنبياء (128)واليكون مكلفا للفعل اال مسـتطيعا((  
ـصـــــوص الدينية ال تعرتف ابي امتيازات لبعض االفراد على اي فرد  او اي جهة على امتياز خاص ذايت، فان الن

ــبحانه وتعاىل   ــاب االفراد االخرين، وامنا االقرب اىل العدالة االهلية واالكثر تطبيقا هلا هو االقرب من هللا ســـ حســـ
(129). 

 اثلثا: العدل اجلزائي:
ـصـاحلة والطاحلة، وبني املؤمن والكافر، يف مقام اجلزاء بل جيزي كل   يراد به ان هللا ال يســاوي بني االعمال ال

، وكذلك ان هللا (130)انســــان مبا كســــب فيجزي احملســــن ابإلحســــان والثواب على إحســــانه، واملســــيء ابلعقاب 
يء من حيث اجلزاء، فقط بل جيزي كال ســـبحانه وتعاىل ال ينظر اىل الشـــخص املؤمن والكافر او احملســـن واملســـ 

، كما انه ســــــبحانه وتعاىل ال يعاقب الناس  (131)وفق اســــــتحقاقه ووفق عمله، فيثيب احملســــــن ويعاقب املســــــيء 
ـصــاحلني حىت ال يشـــجع املســـيئني وال يؤخذ انســـان بذنب انســـان اخر، فلو ان اجملتمع اضـــحى مذنبا كله كما   ال

ن هللا ســـــــــــبحانه و تعاىل ال حياســـــــــــب غري املذنبني ابدا حىت لو كان ، فا-:-حدث مع بعض اقوام األنبياء  
ـصــــــله عنهم  ـصــــــا  واحدا  فانه تعاىل ال يعاقبه مع املذنبني بل يف ، وما يؤكد هذا (132)اجملتمع كله مذنبا  عدا شـــــــخ

وفيهم أطفال  ألي علة اغرق هللا عز وجل الدنيا كلها يف زمن نوح    -7-املع  ما ورد عن سؤال االمام الرضا  
))ما كان فيهم أطفال الن هللا عز وجل اعقم اصــــــــــــالب قوم نوح وارحام نســــــــــــائهم  -7-ال ذنب هلمل فقال:

، ولقد (133)أربعني عاما ، فانقطع نســلهم فاغرقوا والطفل فيهم و ما كان هللا عز وجل ليهلك من ال ذنب له(( 
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 .354التوحيد،  ،الشيخ الصدوق -128
 . 146،  لالف ابء اإلسالم التوحيد و العد ،هادي املدرسي :ظ -129
 .1/89،موسوعة العدل اإلهلي ،ظ:الشيخ حيدر اليعقويب -130
 . 99، --العقيدة اإلسالمية على ضوء اهل البيت  ، ظ: العالمة جعفر السبحاين -131
 .57 -56ظ: انصر مكارم الشريازي، أصول العقائد للشباب،  -132
 .392التوحيد،  ،ظ: ابو جعفر حممد القمي الصدوق -133



  

 مفهوم العدل دراسة ف األدلة 

527 

ــار الـباري عز وجـل اىل هـذا النوع من العـدل اجلزائي يف ال َفَمنا  ـعدـيد من اآلايت املـباركـة فمنهـا قوـله تعـاىل  أشــــــــــــ
رًّا يـََرهُ  ــَ ا  يـََرُه وَمنا يـَعامـَلا ِمثاـقاَل َذرهٍة شــــــــــــ يـَعامـَلا ِمثاـقاَل َذرهٍة َخريا

، فان معـناها ابن من يعمـل وزن ذرة من اخلري (134)
ـصــــــية فانه ماجيازى اال عليها   يرى ثوا ا وجزاءها، الن ماتدل عليه االية ابن مايفعل الشـــــــخص من طاعة او مع

(135). 
كان صــغريا او كبريا حىت لو كان مبثقال الذرة من خرٍي   ا  خريا  او شــر  فيها اتكيد البيان يف انه اليســتث  عمال  

ورمُبا اييت تســـاتل يف املقام وهو ماشـــأن الفتنة تعم الظامل    (136)، وبيان ايضـــا حال كل عمل خري او شـــر او شـــرٍ 
ِديُد الاِعَقابِ حيث قال تعاىل   وغري الظاملل ة  َواعاَلُموا َأنه اَّللهَ شــَ ينَبه الهِذيَن ظََلُموا ِمناُكما َخاصــه َنة  اَل ُتصــِ  َواتـهُقوا ِفتـا

ية هنا هو أن أفراد اجملتمع مســــــــــــــؤولني عن أداء وظائفهم، وكذلك فهم مســــــــــــــؤولون عن حث )ومفهوم اآل(137)
ــااي اجملتمع يؤدي إىل اهنياره، ويتضــــــرر بذلك  ــا، ألن االختالف والتشــــــتت يف قضــــ اآلخرين ألداء وظائفهم أيضــــ

ــؤولون  ــورة أجلى وهي: أن األخيار من أبناء اجملتمع مســـــ ـصــــ ــاح هذه احلقيقة ب ــدي اجلميع وميكن إيضـــــ ـصــــ يف الت
لألشـرار ألهنم لو اختاروا السـكوت فسـيشـاركون أولئك مـصريهم عند هللا ويتضـح سا قلناه أن هذا احلكم يصـدق 
يف جمــال اجلزاء اإلهلي يف الــدنيــا واآلخرة، وكــذلــك يف جمــال النتــائج وآاثر األعمــال اجلمــاعيــة وختتتم اآليــة بلغــة 

ئال يـصاب هؤالء ابلغفلة بسـبب األلطاف والرمحة اإلهلية وينسـوا التهديد فتقول: واعلموا أن هللا شـديد العقاب ل
 .(138)شدة اجلزاء اإلهلي، فتأكلهم الفنت وحتيط  م من كل جانب(

َن ِإاله ما ُكناُتما تـَعاَمُلون وقال تعاىل حيث يتضـح لنا عدل هللا سـبحانه   يائا  َو ال جُتاَزوا   فَالاَيواَم ال ُتظاَلُم نـَفاسو شـَ
ــتحـقه من    اي ال ينقص من ـله حق من حـقه اي شــــــــــــــيء من ثواب او عـقاب،،  (139) وال يفـعل ـبه اال ـما يســــــــــــ

ــان حســـــــــــــب عمله عدال   ، ومن  (140)العقاب، بل االمور جتري ابلعدل و معناها ان هللا تعاىل جيازي كل انســـــــــــ
ســه تعاىل، وعليه الواضــح ان احلاكم الوحيد يوم القيامة هو هللا ســبحانه وتعاىل حيث ينتفي الظلم يف ســاحة قد

 .(141)امنا حياسبون يوم القيامة حسب اعماهلم  فانه ال يرتضى الظلم الي شخص ال يف الدنيا وال يف االخرة،
 الخاتمة

واليت  ونفي الرتجيح رعاية االسـتحقاق والتسـاوي ورد للعدل معاين كثرية وهي رعاية التوازن والتناسـب و  -1
 لظلم منه تعاىل.تبني عدل هللا سبحانه وتعاىل واستحاله ا

وأيضــــا   -:-وردت أمهية العدل والتأكيد عليه يف كثري من آايت القران الكرمي ورواايت اهل البيت  -2
 العقل الذي يبني العدل اإلهلي.

 
 .7-8اآلية :سورة الزلزلة -134
 .10/323 ،ظ: ابو الفضل الطربسي، جممع البيان يف تفسري القران -135
 .20/343حممد حسني الطبطبائي، امليزان يف تفسري القران،  -136
 .25سورة االنفال: اآلية  -137
 .5/389،سري كتاب هللا املنزلانصر مكارم الشريازي، األمثل يف تف -138
 .54اآلية :سورة يس -139
 .8/467التبيان يف تفسري القران،   ،ظ: ابو جعفر حممد الطوسي -140
 .4/313 ايران، -قم  ،سليمانزادة -7-،مدرسه االمام علي 1426 -1ط ،انصر مكارم الشريازي، نفحات القران ظ: -141
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 28:  العدد

 
من خالل اآلايت املـباركـة املتعلقـة مبفهوم العـدل يتبني لـنا أنواع العـدل وهي العـدل التكويين اـلذي يهتم   -3

عدل التشـــــــــــريعي هو انه تعاىل ال يهمل تكليفا فيه كمال االنســـــــــــان وســـــــــــعادته  ابخللق وتدبري العامل وال
ـصـال والطال وال بني املؤمن والكافر يف  والعدل اجلزائي وهو يعين ان هللا تعاىل عادل ال يســاوي بني ال

 مقام اجلزاء بل جيازي كل انسان مبا كسب.
 المصادر والمراجع
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 مقارنة بين طرائق التنبؤ لسلسلة اعداد المصابين باألورام الخبيثة 

 في محافظة بابل

A comparison between forecasting methods for patient 
numbers with malignant tumors in Babylon 

 din-Prof. Adnan Kareem Najim Al                (1) ا.د. عدنان كريم نجم الدين
 Safaa Majeed Motasher                                               (2) صفاء مجيد مطشر

 المستخلص

مبســـــــتقبل   لغرس التنبؤ  الطرائقلقد اوىل حتليل الســـــــالســـــــل الزمنية اهتماما كبريا للتنبؤ ومت اقرتاح العديد من 
املختلفـة جـاء هـدف هـذا البحـث املتمثـل    املقـارنـة بني طرائق التنبؤونظرا ألمهيـة    .الظواهر احليـاتيـة واالجتمـاعيـة

املفاضـــلة ابالعتماد  اجراء وطريقة التمهيد االســـي يف التنبؤ و دجراء مقارنة بني مناذج التنبؤ اخلطية وغري اخلطية،  
ـصـــــائية ذات العالقة مثلل  عايري املعلى  ( MAE( ومتوســــــط اخلطأ املطلق )MSEمتوســــــط مربعات اخلطأ )االح

( للتنبؤ ابلقيم املســتقبلية لنماذج الســالســل الزمنية غري املو ية و كان MAPEومتوســط النســبة املطلقة للخطأ )
ــلة الزمنية هوالنموذ  )أمنوذج االجتاه العام اخلطي(، وقد مت تطبيقه على بياانت   ج املقرتح واملالئم لبياانت الســــلســ

 سلسلة زمنية متثل اعداد املصابني ابألورام اخلبيثة يف حمافظة اببل.
Abstract 
Time series analysis gives a great importance for prediction and proposed 

many methods for forecasting life and social phenomena..The goal of this 
research is due to the importance of comparison between deferent methods of 
prediction especially linear and nonlinear ones and Exponential smoothing 
methods.The comparison based on different indicators such as the mean 

 
 . كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  -1
 . كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  -2
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square error (MSE) and mean absolute error (MAE) and mean absolute 
percentage error (MAPE), to predict the future values of the not seasonal time 
series models. The suggested and fitting model is (Linear Trend Model), and 
has been applied to the observations represent monthly of series numbers of 
the patient's with malignant tumors in Babylon. 

 المقدمة

ث العلمي، أذ اهنا متثل سلوك وطبيعة التغريات اليت حتدث يف جمال البح  كبريةتتمتع السالسل الزمنية دمهية  
وتعد طرائق التنبؤ  لظاهرة معينة خالل فرتة زمنية حمددة وابلتايل االســـتفادة منها يف التخطيط والتنبؤ املســـتقبلي.

 اخلطية وغري اخلطية وكذلك طرائق التمهيد األســـــــي من الطرائق الشـــــــائعة يف التنبؤ حيث يعد موضـــــــوع التمهيد
اإلحصـائية املهمة اليت تعا  التشـويش أو األخطاء العشـوائية، وميكن تعريف التمهيد دنه  سـاليب  األسـي من اال

ـــقل او   البـياانت اليت فيهـا تشــــــــــــــويش وهو نوع من انواع عملـية التـقدير اليت أثبـتت جنـاحهـا من    متهـيدعملـية صــــــــــــ
 (.2005(، )شعراوي، 2010 خالل دراسة احلاالت اليت تعتمد او تتغري مع الزمن. )الطائي،

 البحث:مشكلة 

ــابني    مجيع ا اءمشــــكلة صــــحية عاملية يشــــمل   الســــرطان  ـصـ ــنوايالعامل ويقدرعدد امل ماليني    10مايقارب   ســ
 ابلتأكيدوهي مرتفعة جدا ان نســــــبة الوفاة   يابلســــــرطان، أماليني حالة وفاة   7حالة اصــــــابة جديدة مايقارب 

ــاداي واجتماعيا كبريا.  ـصـــــــ ــابني   ملحوظيف العراق هناك ارتفاع اما تشــــــــــكل عبئا اقت ـصـــــــ اخلبيثة   ابالورامدعداد امل
ــنوات االخرية ابتداءا من العام   ــرطان( يف الســــــ ــتخدام و ،  2003)الســــــ ــيما بعد اســــــ قوات التحالف خمتلف الســــــ

عاشــــية واالجتماعية والنفســــية اليت املرس، كذلك الظروف امل  امن مســــببات هلذ  وال ختلاليت   األســــلحةصــــنوف  
 .ملستقبل بعدد االصاابتابيستدعي االمر البحث والتقصي عن هذه الظاهرة والتنبؤ  ايعاين منها االفراد. س

 البحث:أهمية 

نظرا لتطور اعداد املصابني ابالورام اخلبيثة بشكل ملحوظ وما تسببه هذه الظاهرة من خسائر بشرية ومادية  
ــمـل فـئات اجملتمع كـافـة. جـاءتومـا توـلده من   ـــية تشــــــــــــ التحلـيل فكرة كـتاـبة البحـث عن    ااثر اجتمـاعـية ونفســــــــــــ

امام  الدراســةاليه من اســتنتاجات بعد امتام   ما نتوصــلنقدم .  اخلبيثة ابالوراماملصــابني  االحصــائي والتنبؤ دعداد 
ــاد لغ ـصـ ـصـــحة واالقت ــانعي القرار من مســــؤولني يف جمال ال ــياســــات وصــ رس اختاذ االجراءات انظار واضــــعي الســ

املشكلة مستقبال  والسيطرة عليها يف الوقت هذه    ملواجهة  ا  مناسب  ما يرونهووضع اخلطط والتدابري الالزمة وتقدمي 
 احلاضر.

 البحث: فرضية

 لغرس اختبار ما يهدف له البحث نضع الفرضيات االحصائية االتية:
H0صـــــــــــــــابني اب الورام اخلبيثـة يف حمـافظـة اببـل خالل املـدة  : عـدم جتـانس التنبؤات املســــــــــــــتخرجـة ألعـداد امل

 م مع مثيالهتا للسنوات السابقة.  (2018  -2017)
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H1 ــابني ابالورام اخلبيثة يف حمافظة اببل خالل املدة ـصـــ ــتخرجة ألعداد امل  -2017): جتانس التنبؤات املســــ
 مع مثيالهتا للسنوات السابقة.  (2018

 هدف البحث:

لغرس اسـتخدامه  أهفأكمنوذج إحصـائي و أ( لتحديد افضـل time seriesالسـالسـل الزمنية )  اسـتعمال حتليل
 (.2016-2010للتنبؤ دعداد املصابني ابألورام اخلبيثة يف حمافظة اببل للفرتة )

 منهجية البحث واالدوات المستعملة:

الســــالســــل الزمنية يف يف اجلانب النظري مت اســــتعمال بعض طرائق  ،تضــــمن البحث جانبني نظري وتطبيقي
ابإلضافة    power concaveالتنبؤ منها امنوذج االجتاه اخلطي العام وامنوذج االجتاه الرتبيعي واالمنوذج غري اخلطي

اىل امنوذج التمهـيد االســــــــــــــي غري املو ي. يف اجلـاـنب التطبيقي مت تطبيق الطرائق اليت ذكرت يف اجلـاـنب النظري  
ـصـــــــابني اب  2016ولغاية  2011( مشــــــــاهدة للفرتة من 72ألورام اخلبيثة حجم )على عينة من االشــــــــخاص امل

ـصــابني ابألمراس  ـصــائي مت التوصـــل اىل ان ســـلســـلة اعداد امل وحســـب االشـــهر. ومن خالل نتائج التحليل االح
 نه أ( متثل سـلسـلة زمنية ال مو ية يوجد  ا اجتاه عام، علما  2016  -2011اخلبيثة يف حمافظة اببل للسـنوات )

 (.Minitab 17دوات املستعملة ابلتحليل هي الربانمج االحصائي )األ
 الجانب النظري: .1

  Quantitative Models : النماذج الكمية 1.1

ميكن  حيثتعتمد األسـاليب الكمية على اسـتخدام النماذج الرايضـية يف حتليل املتغريات اخلاصـة ابملؤسـسـة  
ــيطة   ــطات املتحركة البســ ــائية ومنها منوذج املتوســ ـصـ ــتخدام الطرق اإلح أن توفر البياانت الالزمة عن الظاهرة واســ

 هذه البحث وهي يت هي موضــــوع دراســــتنا يفومنوذج التمهيد االســــي البســــيط ومنوذج حتليل اال دار... ام وال
 [(.230م، ص] 2002)بري، على انواع منها: 

 Linear Trend Modelطي: ا وذج اال ا  اخل1.1.1
وهو من احدى الطرائق الواســعة االســتعمال ملالئمة خط االجتاه  ،ويســمى بنموذج اال دار اخلطي البســيط

ــورة   ،العام فإذا كانت الظاهرة تزيد او تنقص مبقدار اثبت لكل فرتة زمنية فان خط االجتاه العام يكون على صــــــ
 تية:خط مستقيم وأيخذ الصيغة اآل

𝑌𝑡= ß0 + ß1 t + 𝑒𝑡…...............(1-1) 

 حيث ان:
𝑌𝑡ملعتمد الذي ميثل قيم الظاهرة.: املتغري ا 

tاملتغري املستقل الذي ميثل الزمن :. 
ß0)وß1 :ميثالن معلمات االمنوذج )ß0 ـصــــادي ميل  ß1  ،هي نقطة تقاطع خط االجتاه العام مع احملور ال

 خط االجتاه العام املستقيم.
𝑒𝑡 اخلطأ العشوائي تتوزع طبيعيا  مبتوسط قدره صفر وتباين :𝜎𝑒

 وتغاير ذايت قدره صفر. 2
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 Quadratic Trend Model :ا وذج اال ا  الرتبيعي  1.1.2

على االغلب يكون اخلط املســتقيم مناســبا  لطبيعة البياانت يف متثيل االجتاه العام، ويف بعض االحيان يكون 
احلالة يكون من االفضــــــل ان نقوم بتوفيق منح  من الدرجة الثانية والذي يســــــمى  غري مناســــــب ويف مثل هذه 

 مبعادالت االجتاه العام الرتبيعي وتكون على صورة قطع مكافت وأتخذ الصيغة التالية:
𝑌𝑡= ß0 + ß1 t + ß2 𝑡2 + 𝑒𝑡................ (1-2 

 حيث ان:
ß0 وß1 وß2.متثل معلمات االمنوذج : 

 power (concave): االنموذج غير الخطي 1.2

ـــند على املعـادـلة االتـية:   -734]ص  ،2015)جوجـارت،وهو احـد منـاذج اال ـدار غري اخلطـية اـلذي يتســــــــــــ
745].) 

𝑌𝑡= ß0xß1……………(1-3) 

 وهي معادلة غري خطية، لتحويلها اىل معادلة خطية  خذ اللوغاريتم الطبيعي للطرفني ينتج: 
𝑙𝑛𝑌𝑡= lnß0 + ß1lnx ……………...(1-4) 

 اصبحت معادلة ا دار خطي بسيط إبضافة حد اخلطأ اليها تصبح: (4-1)حيث ان املعادلة 
𝑌′

𝑡= ß0
′ + 𝑥′

𝑡 + 𝐞 ……………...(1-5) 

 حيث ان:
 𝑥′

𝑡   =lnx 

  exponential smoothing models : التمهيد االسي نماذج 1.3
تعد طرائق التمهيد اأُلســي يف الســالســل الزمنية من الطرائق املهمة يف عملية بناء مناذج الســالســل الزمنية و 

( طرائق التمهيد اأُلســــي املختلفة حيث ان كل Pegels,1969) ولقد صــــنف  التنبؤ مبســــتقبل الظاهرة املدروســــة،
ع   صــنف كي تكون مناســبة للســلســة وقد وســَ صــنيف كي يتضــمن  Hyndman, 2002)طريقة ت ( مؤخرا  هذا الت

اجتاها  مضــــــــافا  متضــــــــائال  إما مع الالمو ية أو مع املو ية املضــــــــاعفة. ومن بني الطرائق املختلفة طريقة التمهيد 
 .(2011،)حممد Hold-winters. Taylor, 2003a, p.p. 715-(725،)و طريقة  اأُلسي املنفرد البسيط

 (2013:)الصفاوي،طرائق التمهيد غري املومسية  1.3.1
 طريقة التمهيد اأُلسي املنفرد: تعد من أسهل طرائق التمهيد و الصيغة العامة هلا: -

 𝑺𝒕 = 𝒂𝒚𝒕 + (𝟏 − 𝜶)𝑺𝒕 − 𝟏 ;  𝟎 < 𝛂 < 𝟏 … … . . … (𝟏 − 𝟔 ) 

ولثابيت متهيد  y1,y2,…ynميكن متهيد مكوانت السلسة الزمنية : التمهيد اأُلسي املزدوج هلولتطريقة  -
 على التوايل كما أييت:  Ƴ<1 ; 0<α<1>0املستوى و االجتاه  
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𝑺𝒕 = 𝒂𝒚𝒕 + (𝟏 − 𝜶)(𝑺𝒕 − 𝟏 + 𝒃𝒕 − 𝟏), 𝐭 = 𝟏, 𝟐, … 𝐧 … (𝟏 − 𝟕)  

 𝒃𝒕 = Ƴ(𝑺𝒕 − 𝑺𝒕 − 𝟏) + (𝟏 − Ƴ)𝒃𝒕 − 𝟏 … (𝟏 − 𝟖)  

 إذ أن:
𝒚t :.قيمة املشاهدة عند الزمنt  

:St .متهيد املستوى يف الفرتةt 
St-1 متهيد املستوى :S ( للفرتة املاضية(t-1. 

bt.االجتاه و هو تقدير سهد ملعدل النمو يف هناية كل فرتة : 
 (2002و معادلة التمهيد )التنبؤ( تكون ابلصيغة اآلتية: )بري،

ŷ𝒕 =  𝑺𝒕 + 𝒃𝒕 ʈ, 𝐭 = 𝟏, 𝟐, … . . , 𝐧 … (𝟏 − 𝟗)  

  :معايير المفاضلة1.4

 (Liu, 2006)هناك العديد من املعايري املستخدمة حلساب اداء التنبؤ منها:
(Muttar, 2008. p.p. 1-20) 
 (mean squared error) .متوسط مربعات اخلطأ1

𝑀𝑆𝐸 =
∑ (𝑦𝑡−ŷ𝑡)2𝑛

𝑡=1

𝑛
.......(1-10) 

 (mean absolute error.متوسط اخلطأ املطلق)2
𝑀𝐴𝐸 =

∑ |𝑦𝑡−ŷ𝑡|𝑛
𝑡=1

𝑛
.......(1-11) 

 (mean absolute percentage error.متوسط النسبة املطلقة للخطأ)3
𝑀𝐴𝑃𝐸 = (

1

𝑛
∑

|(𝑦𝑡−ŷ𝑡)|

𝑦𝑡

n
t=1 ) ∗ 100, (𝑦𝑡 ≠ 0).......(1-12) 

 الجانب التطبيقي: .2

ــحة اببل ــة ابلبحث من دائرة صــــ ــول على البياانت اخلاصــــ ـصـــ ــم التخطيط وتنمية    -مت احل ــعبة -املواردقســــ شــــ
ـصـــــــــابني   ـصـــــــــحي واحليايت واليت متثل اعداد امل ـصـــــــــاء ال اخلبيثة وحســــــــــب االشــــــــــهر للفرتة من كانون  ابألوراماالح

 .(1واملبينة يف اجلدول رقم )( مشاهدة 72وبواقع )م  2016ولغاية كانون االول م   2011الثاين
 .ؤ ابلسالسل الزمنيةو يتضمن اجلانب التطبيقي عرضا  للطرائق اليت ميكن من خالهلا التنب

 (2016-2011) اخلبيثة الشهري يف حمافظة اببل للسنوات ابألورامعداد املصابني أل( 1جدول )



  

536 

 28:  العدد

 

 تطبيق باستخدام انموذج االنحدار الخطي البسيط )االتجاه العام(:  2.1

ـصـــابني ابألورام اخلبيثة كمتغري معتمد  كمتغري توضــــيحي مســــتقل يوثر يف  t𝑖 والزمن y 𝑖 بني امجايل اعداد امل
ـصــــــائي يربط االخطاء بعضـــــــها   ـصــــــابني )ابفرتاس ان االخطاء للنموذج مســـــــتقلة وال تتبع اي منوذج اح اعداد امل

ـصــــــــغرى مع  ــائية ببعض(، حيث مت تقدير النموذج من خالل طريقة املربعات ال ـصــــــ ــتخراج االختبارات االح اســـــــ
 -للمعامل والنموذج مع مقاييس الكفاءة للنموذج وكانت النتائج كما يلي:

y = 668.4 + 16.43t 

t (15.432) (15.286), P-value (0.0000) 
S = 178.325 R-Sq = 79.0% R-Sq (adj) = 78.7%  

ألخطاء ومتوسـط اال رافات املطلقة ومتوسـط  وان مقاييس كفاءة النموذج واملتمثلة مبتوسـط النسـبة املطلقة ل
 ( مقاييس الدقة2: اجلدول )مربعات االخطاء وفق االيت

 

 

 

 
 ( جدول حتليل التباين للنموذج اخلطي البسيط.3) جدول

 المقياس القيمة

11.9 MAPE 
143.7 MAD 

30916.5 MSD 

Source DF SS MS F P 
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ــري النتائج اىل  ــيحي الزمن مع وجود وجود ارتباط ما بني املتغري التابع وتشـــ ـصــــابني مع املتغري التوضـــ اعداد امل
ـصـــــابني ابألورام    اخلبيثة والعكس صــــــحيح،عالقة التأثري الطردية وهذا يعين انه مبرور الزمن يرتفع امجايل اعداد امل

 %79كما ان قيم معامل التحديد تفيد ابن القوة التفســـريية للنموذج مرتفعة حيث بلغت قيمه معامل التحديد 
ـصـــــــابني بنســــــــبة   ان  كما  ،  %79وتدل ان املتغري املســــــــتقل الزمن قد فســــــــر التغريات احلاصــــــــلة يف متغري اعداد امل

ــا ـصــــ واحتماهلا،    263.98اليت بلغت  Fئية وحســـــــب قيمة اختبار النموذج املقدر ككل مقبول من الناحية االح
p =0.000    سا يؤكد معنوية منوذج اال دار اخلطي ككل، ويفســــــر   0.05للنموذج املقدر والذي قيمته أقل من

ذلك امكانية االعتماد على نتائجه يف تفســري اعداد املصــابني ابألورام اخلبيثة من عالقتها ابلزمن، ابإلضــافة اىل 
ــتقــل )الزمن( موجبــة ومعنويــة وتبلغ قيمتهــا   وتعين ان زايدة الزمن مبقــدار وحــدة   16.43ان معلمــة املتغري املســــــــــــ

ـصـــابني ابألورام اخلبيثة مبقدار مســــاوى اىل معلمة النموذج  واح  دة )شــــهر واحد( تودي اىل زايدة امجايل اعداد امل
 ( يوضح نتائج النموذج املقدر.1، والشكل )16.43املقدرة وهي 
 جتاه العام اخلطية ألعداد املصابنياال( معادلة 1شكل )

Regression 1 8394495 8394495 263.98 0.000 

Error 70 2225986 31800   

Total 71 10620482    
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 : نموذج التربيعياالتطبيق باستخدام  2.2

صــابني ابألورام اخلبيثة  مت بناء من وذج تربيعي من الدرجة الثانية لوصــف العالقة ما بني املتغري املعتمد اعداد امل
 والزمن وكانت نتائج النموذج كااليت:

y = 444.8 + 34.56 𝑡 - 0.2484 𝑡2 
t (7.852) (10.327) ( 5- .194), P-value (.000) (.000) (.000) 
S = 150.524 R-Sq. = 85.3% R-Sq. (adj) = 84.9% 

 :وان مقاييس الكفاءة كانت كااليت
 ( مقاييس الدقة4اجلدول )

 

 

 

 وهي اقل من نظرياهتا يف النموذج اخلطي
 ( نتائج حتليل التباين للنموذج الرتبيعي5جدول)

 المقياس القيمة

10,1 MAPE 

118,8 MAD 

1713,3 MSD 

Source DF SS MS F  P 

Regression 2 9057126 4528563 199.87 0.000 

Error 69 1563356 22657   

Total 71 10620482    
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ــيحي الزمن مع وجود وجود ارتباط ما بني املتغري التابع وتدل النتائج اىل  ــابني مع املتغري التوضـــــــ ـصــــــ اعداد امل
ــابني ابألورام اخلبيثة والعكس دي اىل ارتفاع امجايل ؤ عالقة التأثري الطردية وهذا يعين ان زايدة الزمن ت ـصـ اعداد امل

كمـا ان قيم معـامـل التحـدـيد تفـيد ابن القوة التفســــــــــــــريـية للنموذج مرتفعـة حـيث بلغـت قيمـه معـامـل   صــــــــــــــحيح،
ـصـــــابني بنســــــبة    %85.3التحديد  وتدل ان املتغري املســــــتقل الزمن قد فســــــر التغريات احلاصــــــلة يف متغري اعداد امل
ــائـية وحســــــــــــــب قيمـة اختـبار    ان النموذج املـقدركمـا ،  85.3% صــــــــــــ اليت بلـغت   Fككـل مقبول من الـناحـية االح

سـا يؤكـد معنوـية منوذج اال ـدار   0.05للنموذج املقـدر واـلذي قيمـته أـقل من    p =0.000  واحتمـاهلـا،  199.87
ها  اخلطي ككل، ويفســر ذلك امكانية االعتماد على نتائجه يف تفســري اعداد املصــابني ابألورام اخلبيثة من عالقت

وتعين ان زايدة   34.56ابلزمن، ابإلضـــــــــــافة اىل ان معلمة املتغري املســـــــــــتقل )الزمن( موجبة ومعنوية وتبلغ قيمتها  
ـصــابني ابألورام اخلبيثة مبقدار مســـاوى   ــهر واحد( تودي اىل زايدة امجايل اعداد امل الزمن مبقدار وحدة واحدة )شـ

خر والذي ميثل مربع الزمن فان أتثريه عكســـــــــي على اعداد اما املتغري اال  34.56اىل معلمة النموذج املقدرة وهي
ــالبة حيث بلغت املعلمة املقدرة ــارته ســــــــــ صــــــــــــابني ابألورام اخلبيثة الن اشــــــــــ اال ان هذا التأثري طفيف   0.2484امل

الففاس قيمة املعلمة املقدرة وان النموذج الرتبيعي بشــــكل عام افضــــل من النموذج اخلطي البســــيط، والشــــكل  
تائج النموذج املقدر من خالل مقارنة النموذج املقدر مع البياانت االصــــــــلية للســــــــلســــــــلة الزمنية ( يوضــــــــح ن2)

 ألعداد املصابني ابألورام اخلبيثة.
 ( معادلة االجتاه العام الرتبيعية ألعداد املصابني 2شكل رقم )

الرتبيعـية وكـاـنت النـتائج وفق  كـذـلك مت اجراء حتلـيل متـتابع لتـباين النموذج الرتبيعي وفقـا اىل مركـباـته اخلطـية و 

 االيت:
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 ( املركبة اخلطية والرتبيعية للبياانت 6جدول)

P F SS DF Source 
0.000 263.98 8394495 1 Linear 
0.000  29.25 662631 1 Quadratic 

ابن قيمهــا اقــل من    pومنهــا جنــد معنويــة أتثري املركبــات اخلطيــة والرتبيعيــة للنموذج املقــدر، حيــث بينــت قيم  
سـا يوكـد معنوـية املركـبات وجودة النموذج املوفق، وألجـل الـتأكـد من كفـاءة النموذج مت التـعاـمل مع اخطـاء   0.05

(.جند اخطاء النموذج )بواقي النموذج(  Normal probability plotالنموذج ور ها بعدة صـــــيغ فمن خالل )

ــوائيتهــا ومن مث جودة النموذج كمــا ان توزيع  تكون حول خط االجتــاه وال تبتعــد عنــه كثريا ســا يــدل على عشــــــــــــ
 ( يكون اقرب اىل التوزيع الطبيعي.Histogramاالخطاء من خالل املدرج التكراري )

 العشوائية( التوزيع االحتمايل الطبيعي لألخطاء 3شكل )
 .ومن كل ذلك نستدل على عدم وجود منوذج معنوي متبقي يف اخطاء النموذج املقدر

 تطبيق باستخدام نموذج تكعيبي من الدرجة الثالثة:  2.3

 االيت:كذلك مت بناء منوذج تكعييب من الدرجة الثالثة لغرس زايدة دقة النموذج وكانت النتائج  ك
y = 543.4 + 18.90 t + 0.2845 t^2 - 0.004867 t^3 

t (7.747) (1.832) (1.548) (-2.595), P-value (.000) (.071) (.162) (.012) 
S = 147.466 R-Sq. = 86.1% R-Sq.(adj) = 85.5% 

 ( نتائج حتليل التباين للنموذج التكعييب.7اجلدول )
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P F SS DF Source 

0.000 140,13 9141738 3 Regression 
  1478744 68 Error 
  10620482 71 Total 

ــائـية اال اـنه ابملـقارـنة مع النموذج الرتبيعي ـفان النموذج   صــــــــــــ والنموذج بشــــــــــــــكـل عـام مقبول من الـناحـية االح
املقدر مل حيســـــــــن النتائج كثريا القرتاب قيم معامل التحديد من بعضـــــــــها وألجل اختبار معنوية مركبات النموذج  

 كانت النتائج كااليت:
 نتائج حتليل مركبات النموذج اخلطية والرتبيعية والتكعيبية( 8اجلدول )

P F SS DF Source 

0.000 263.98  8394495 1 Linear 
0.000 29.25  662631 1 Quadratic 
0.053 3.89  84612 1 Cubic 

 .( يوضح النتائج 4والشكل )واليت تشري اىل معنوية املركبة اخلطية والرتبيعية وعدم معنوية املركبة التكعيبية، 
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 ( يوضح معادلة اجتاه العام اخلطية التكعيبية4شكل رقم )

 (power(concave)): النموذج غير الخطي تطبيق باستخدام 2.4

( تكرارات  8تقدير النموذج وهي طريقة تكرارية بعدد )  ألجل  (Gauss-Newtonوقد مت استخدام طريقة )
 وكان النموذج املوفق كااليت:

0.38603533.798 * ty = 3 
 (power(concave))( مقدرات معامل النموذج غري اخلطي9اجلدول )

SE Estimate Estimate Parameter 
33.3147 333.798 Theta1 

0.0265 0.386 Theta2 
ـصــــــــائية اليت متثل جمموع مربعات االخطاء ملرحلة التقدير النهائية ) ( ومتوســـــــــط  Final SSEوابملقاييس االح

 (10) ( كما يف اجلدولMSE 27596.6مربعات االخطاء بقيمة بلغت )
 

( ــدول  ــات 10اجلـــــ ــعـــــ ــربـ مـ ــوع  ــمـ جمـ  )
التقـــــدير مع  ــة  ــة ملرحلـــ ــائيـــ النهـــ ــاء  االخطـــ

درجـات   احلرية
 :يوضح النموذج املقدر  ( اآليت5)والشكل 

 .(power concave)( النموذج الغري اخلطي 5شكل رقم )
 (power concave( النموذج غرياخلطي)5الشكل رقم )

 : نموذج التمهيد االسيتطبيق باستخدام ا 2.5

مت تطبيق منوذج التمهيد االسي املفرد ومبعامالت متهيد خمتلفة وكانت افضل النتائج من انحية املقاييس   -1
 يدمهمة معامل التاالحصائية لألخطاء عندما تكون قي

(α =  ( ووفق االيت:0.658156
Smoothing Constant 

Final SSE 1931763 
DFE 70 
MSE 27596.6 

S 166.122 
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α = 0.650847 

 ( مقاييس الدقة11اجلدول )
 

 

 

 
 

 وابلقيم التنبؤية االتية:
Period Forecast Lower Upper 

73 1741.51 1461.33 2021.68 
74 1741.51 1461.33 2021.68 
75 1741.51 1461.33 2021.68 
76 1741.51 1461.33 2021.68 
77 1741.51 1461.33 2021.68 
78 1741.51 1461.33 2021.68 
79 1741.51 1461.33 2021.68 
80 1741.51 1461.33 2021.68 
81 1741.51 1461.33 2021.68 
82 1741.51 1461.33 2021.68 
83 1741.51 1461.33 2021.68 
84 1741.51 1461.33 2021.68 

ـصــابني ابألورام اخلبيثة مع القيم 6حيث ان الشـــكل ) ( يبني العالقة ما بني القيم احلقيقية لســـلســـلة اعداد امل
 التقديرية والتنبؤية مع بعض املقاييس االحصائية اخلاصة بكفاءة النموذج.

 المقياس القيمة
9.1 MAPE 

114.4 MAD 
21260.2 MSD 
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 اخلبيثة  ابألورامو القيم احلقيقية ألعداد املصابني  ة( القيم التنبؤي6شكل )
 مت تقدير منوذج التمهيد االسي املزدوج ومبعامالت متهيد خمتلفة وكانت النتائج ألفضل القيم  -2

 كااليت:
Smoothing Constants 
α (level) 0.945679 
γ (trend) 0.032345 
α = 0.650847 

 ( مقاييس الدقة12اجلدول )
 

 

 

 

 -وابلقيم التنبؤية التالية:
Upper Lower Forecast Period 

2072.72 1495.28 1784.00 73 
2225.98 1375.12 1800.55 74 
2387.00 1247.20 1817.10 75 

 قياسالم القيمة
9.6 MAPE 

117.8 MAD 

23182.6 MSD 
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2551.11 1116.19 1833.65 76 
2716.72 983.67 1850.20 77 
2883.19 850.30 1866.75 78 
3050.17 716.42 1883.30 79 
3217.50 582.19 1899.85 80 
3385.07 447.72 1916.39 81 
3552.80 313.08 1932.94 82 
3720.66 178.32 1949.49 83 
3888.62 43.46 1966.04 84 

 يوضح نتائج عملية تقدير النموذج (7)والشكل 
 النموذج التمهيدي االسي املزدوج( عملية تقدير 7شكل رقم )

وهو أتثري عايل يشــــــــــــري اىل امهية    0.945679 (level)بلغ  (α)ان أتثري املســــــــــــتوى واملعرب عنه بقيمة املعلمة  
القيمة السـابقة ومسـامهتها يف منوذج التنبؤ الرتفاع قيمتها واقرتا ا من الواحد الصـحيح، اما معلمة االجتاه بلغت 

γ (trend) 0.032345   ــعيف وفق النموذج املقدر، وعند ــفر سا يعين ان أتثريها ضــــــــــ صــــــــــ وهي قيمة قريبة من ال
ــي املزدوج  املقارنة ما بني مناذج التمهيد جند ان منوذج التمهيد االســــــــــي املفرد افضــــــــــل من منوذج التمهيد االســــــــ

 الففاس قيم املقاييس االحصائية عند املقارنة فيما بينها.
 نبؤ: المقارنة بين طرائق الت 2.6

( 13( للمقــارنــة بني طرائق التنبؤ و اجلــدول )(MAPE( و  MAE( و )(MSEمت االعتمــاد على املعــايري  
 يوضح املعايري االحصائية لطرائق التنبؤ.
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 (: املعايري اإلحصائية لطرائق التنبؤ.13اجلدول )

 MSE MAE MAPE الطريقة املستخدمة
امنوذج اال دار اخلطي البســـــــــــــيط 

 العام()االجتاه 
30916.5 143.7 11,9 

 10.1 118.8 22657.0 األمنوذج الرتبيعي
   27596.6 النموذج غري اخلطي

 9.1 114.4 21260.2 امنوذج التمهيد االسي املفرد
 9.6 117.8 23182.6 امنوذج التمهيد االسي املزدوج

 مناقشة النتائج: 

 ان من اهم النتائج اليت مت التوصل اليها:
املقارنة بني مناذج التمهيد جند ان امنوذج التمهيد االســــــــــي املفرد افضــــــــــل من امنوذج التمهيد االســــــــــي عند  .1

ـصـــائية عند املقارنة يف ما بينها.  = MAE و  MSE = (21260.2)املزدوج الففاس قيم املقاييس االح
 MAPE = (9.1)و  (114.4)

صـــــــــــــــائيـة من طرائق التنبؤ على الرغم من ان طريقـة التمهيـد اأُلســــــــــــــي املفرد اعطـت اقـل ق .2 يم للمعـايري االح
( نفســــــــــها  1741.51االخرى لكن ال ميكن عدها افضــــــــــل الطرائق الن القيم املتنبأ  ا عبارة عن القيمة )

جلميع الفرتات احلقيقية اي ان القيم املتنبأ  ا تكون على شـــكل مســـتقيم وال تســـلك ســـلوك القيم احلقيقية 
 هنائيا .

ــائـية من الطرائق االخرى املعتمـدة  امنوذج االجتـا ان طريقـة .3 صــــــــــــ ه العـام اخلطي اعطـت اكرب قيم للمعـايري االح
 للتنبؤ وذلك لوجود اجتاه عام واضح عند رسم السلسة االصلية للبياانت.

ان االمنوذج الرتبيعي افضـــــــــل من النموذج اخلطي البســـــــــيط عند املقارنه فيما بينهما الففاس قيم املقاييس   .4
 االحصائية.

 االستنتاجات و التوصيات:

 اواًل. االستنتاجات: 

 -خلص البحث اىل عدد من االستنتاجات منها:
ــيط لالجتـاه   .1 من خالل تطبيق طرائق التنبؤ املعتمـدة يف البحـث لوحا تفوق طريقـة اال ـدار اخلطي البســــــــــــ

ـصـــــائية ـصـــــول على نتائج ذوات قيم اقل للمعايري االح املســــــتخدمة    العام على الطرائق االخرى حيث مت احل
حلســــــاب اخطاء التنبؤ، لذلك تعد هذه الطريقة هي الطريقة االفضــــــل للتنبؤ ابلقيم املســــــتقبلية فضــــــال  عن  
طريقيت االمنوذج الرتبيعي و امنوذج غري اخلطي و امنوذج التمهيد االســــــــــي املفرد و امنوذج التمهيد االســــــــــي 

 املزدوج.
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صــــــــــــــابني ابألورام اخلبيثة الن ان املتغري مربع الزمن يف النموذج الرتبيعي كان  .2 أتثريه عكســــــــــــــيا  على اعداد امل
ــالـبة حـيث بلـغت املعلمـة املـقدرة  ــارـته ســــــــــــ اال ان هـذا الـتأثري طفيف الفـفاس قيمـة املعلمـة    0.2484اشــــــــــــ

املقدرة وان االمنوذج الرتبيعي بشــــــــــكل عام افضــــــــــل من النموذج اخلطي البســــــــــيط و يفســــــــــر ذلك امكانية 
 سري اعداد املصابني ابألمراس اخلبيثة من عالقتها ابلزمن.االعتماد على نتائجه يف تف

 التوصيات: ثانيا. 

ـصـــبية واخلوارزمية اجلينية يف التعامل مع ســــلســــلة   .1 يوصــــى ابســــتخدام طرائق التقنيات الذكية كالشــــبكات الع
ـصــــــول على نتائج افضـــــــل ومقارنة النتائج مع طريقة بوكس  -البياانت املســـــــتخدمة يف البحث وامكانية احل

 ينكنز وطرائق اخرى.ج 
امكانية دراسـة السـالسـل الزمنية متعددة املتغريات يف الدراسـات املسـتقبلية حلاالت قد تتطلبها حوث التنبؤ  .2

خـاصـــــــــــــــة يف اجملـاالت الطبيـة ودراســـــــــــــــة االمراس اليت قـد تتـأثر دكثر من متغري واحـد مثـل العمر واجلنس 
 وغريها.

جلنب التخطيطي وعدم االكتفاء ابجلانب الفين ملا هلذا يوصــــــــــــي الباحث دائرة صــــــــــــحة اببل، ابالهتمام اب .3
 اجلانب من امهية يف اساليب مواجهة هذا املرس الفتاك و دفع عملية التنمية يف القطاع الصحي.

 المصادر:
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 أثر سلوكيات التمكين القيادي في تنشيط البدائل التعويضية للقيادة 

 )دراسة استطالعية لآلراء عينة من التدريسين في الكليات االهلية(

The Impact of the Leadership Empowerment Behaviour in 
activating the compensatory Alternatives of Leadership: A 
Survey of the views of a sample of Instructors in Private 

Colleges 
 Fatlawi-Assist. Prof. Mithaq Hatif AL             (1)أ.م.د ميثاق هاتف الفتالوي 

 Assist. Lect. Diya Falih Banai                                    (2)  ضياء فالح بنايم.م 

 المستخلص

ــلوكيــات التمكني   ــتقــل )ســــــــــــ البحــث احلــايل يهــدف اىل فحص عالقــات االرتبــاط والتــأثري بني املتغري املســــــــــــ
بني عينة من التدريســـــيني يف الكليات االهلية يف حمافظة  القيادي( و املتغري املعتمد )البدائل التعويضـــــية للقيادة(  

الدراســة معربا  عنها بســؤال رئيســي  ( تدريســيا ، ولتحقيق هذا اهلدف جرت صــياغة مشــكلة212كربالء بلغت )
أسـاتذة  سـلوكيات التمكني القيادي على البدائل التعويضـية للقيادة من وجهة نظر   مفادها )ما هو مسـتوى أتثري

ـصــــــورة  لالكليات ـصــــــها بوجود عالقة ارتباط وأتثري وب (، وتوصـــــــلت الدراســـــــة اىل جمموعة من النتائج ميكن تلخي
ــلوكيـات التمكني القيـ   طردـية بني ــيـة للقيـادة،  ســــــــــــ البـاحـثان    وبنـاء  على تلـك النتـائج قـدمادي والبـداـئل التعويضــــــــــــ

ان حتظى سـلوكيات التمكني القيادي ابهتمام االدارة العليا الن سـلوكيات التمكني    جمموعة من التوصـيات منها
التخطيط  من املتوقع ان تعمل كبدائل تعويضــــــــــية للقيادة سا يقل الضــــــــــغط على دور القيادة وتفرغها للعمليات  

 .االسرتاتيجي ملستقبل الكليات

 
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء.   -1
 األنبياء.جامعة وارث  /لادارة اعما  -2
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Abstract 
The present research aims to test the relationship of correlation and influence 

between the Leadership Empowerment Behaviors (independent variable) 
Substitutes For Leadership (variable dependent),among a sample of lechers in 
the private colleges in Karbala governorate (212) lechers, The problem of the 
study was expressed by a key question (what is the level of the influence of the 
Leadership Empowerment Behaviors on Substitutes For Leadership?), The 
study reached a set of results that can be summed up by the existence of a 
relationship of influence and correlation between the Leadership Empowerment 
Behaviors and Substitutes For Leadership, Based on these findings, the 
researchers presented a number of recommendations, Leadership 
empowerment behaviors should be of higher management interest because 
empowerment behaviors are expected to serve as Substitutes For Leadership, 
reducing the pressure on the role of leadership and devoting them to strategic 
planning processes for future colleges. 

 المقدمة

على الرغم اصــــــبح من الثابت يف جمال ادارة االعمال هو العمل يف بيئة متغرية بشــــــكل دائم غري مســــــتقرة، و 
من التطورات التكنولوجية الضخمة يف السنوات األخرية واالجتاه  و االمتته واستخدام التكنولوجيا يف املنظمات  
ــلوك العـاملني مـازال أيخـذ اهتمـامـا  كبريا  من قـبل الـباحثني  ــة ســــــــــــ ـبدال من االعتمـاد على العـاملني اال أن دراســــــــــــ
ــية والقلب النابض   ــاسـ ــبب هذا االهتمام يرجع إىل كون العاملني ميثلون النواة األسـ ـصــني يف هذا اجملال، وسـ املخت

فحصــت واختربت متغريات تنظيمية خمتلفة يف ســبيل   يف حياة املنظمة، االدبيات االدارية زاخرة ابلدراســات اليت
تقوية، تطوير مهارات وفعالية العاملني واحد من تلك املتغريات املهمة يعرف بـــــ)سلوك التمكني القيادي( الذي 
يعمل على متكني العاملني وجيعلهم مســــــتعدين يف حتمل مســــــؤوليات قيادية من خالل تفويض الســــــلطة هلم مع 

ــوهلم على ـصــ ــلوكيات  امكانية ح ــطة العمل، ســـ ــريعة مبا خيدم أنشـــ ــبة من اجل اختاذ القرارات ســـ املعلومات املناســـ
ابملنظمة من املتوقع ان تؤثر على ما يعرف بــــــــــــــــــ)البدائل التعويضــــية للقيادة( عن   ةمن قبل القياد التمكني املتبعة

ــية للقيادة تقلل او تلغي احلاجة اىل القيادة   ــيط او اجياد بدائل تعويضـــــ وهذه البدائل املتوقعة هي نوع طريق تنشـــــ
ـصــــــــــائص اليت من املمكن ان تتواجد لدى مهارات ومعرفة املرتوســـــــــــني، او يف نظام ســـــــــــري العمل او قد  من اخل

ــهـا،   ــيمـه  تتواجـد يف طبيعـة املهـام نفســــــــــــ تـناول احملور االول   ،لى اربع حمـاورعو ـدف اجنـاز هـذا البحـث مت تقســــــــــــ
اراَ نظراي ملتغريات البحـث يف حني تنـاول احملور الثـاـلث اجلـاـنب العملي منهجيـة البحـث، امـا احملور الثـاين قـدم اطـ 

 من البحث، اما احملور الرابع فقد خصص اىل استعرس اهم االستنتاجات والتوصيات.
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 منهجية البحث: المحور األول

 : أوال: مشكلة البحث

ويالحا ذلك من خالل الزايدة املســــــــــتمرة يف عدد  عدد الكليات االهلية يف ا  كبري   ا  تســــــــــارعالعراق    شــــــــــهد
ــئة التأســــــــــــــيس والعمل لذلك يكون االعتماد الكبري يف التخطيط والرقابة   الكليات واغلب تلك الكليات انشــــــــــــ

على االدارة وقد يقلل من توجه االدارة  ا  كبري ا   والتنظيم على مؤســــــســــــي الكليات االمر الذي قد يســــــبب ضــــــغط
ولذلك ومن   ،رتاتيجي ملســـــــــــــتقبل الكليات يف ظل تنافس كبري بني الكليات االهليةالعليا  و التخطيط االســـــــــــــ 

خالل املشاهدات الشخصية نستطيع القول ان الكليات حاجة اىل ما يعرف بــ)سلوك التمكني القيادي( الذي 
االعتماد  ميثل جمموعة من السـلوكيات املتبعة من قبل القيادة مثل تفويض السـلطة اىل مرتوسـني حمددين وكذلك

ويالحا يف البيئة االكادميية ان  على مهارات وخربة املرتوسـني يف صـنع القرار فضـال عن تدريبهم بطرق مبتكرة،
ــبب امتالكهم  اغلب املرتوســــــــــــني ميتلكون املعرفة واخلربة والتدريب لذلك هم ال حيتاجون كثريا اىل القيادة )بســــــــــ

لون وفق الية العمل اليت تكون غالبا واضحة ومفهومة لدى خصائص تشكل بدائل تعويضية للقيادة( وامنا يتعام
لذلك يعتقد الباحثان بوجود مشـكلة من املمكن صـياغته على شـكل سـؤال رئيسـي مفاده )ما هو املرتوسـني، و 

لدى التدريســـــــــــــني يف الكليات البدائل التعويضـــــــــــــية للقيادة   مســـــــــــــتوى أتثري ســـــــــــــلوكيات التمكني القيادي على
 .االهليةل(

 : أهمية البحثثانيا: 

( مــدى امهيــة متغريات البحــث يف 1بشــــــــــــــكــل عــام امهيــة أي حــث يف جمــال ادارة االعمــال يعتمــد على )
( امهية انعكاس تلك املتغريات على الواقع التطبيقي او بيئة العمل ملســــــــــامهة يف 2االدبيات االدارية الســــــــــابقة، )

)املتغري املســــــــتقل(   كيات التمكني القيادياجناح عمل املنظمات، الدراســــــــات الســــــــابقة اكدت على امهية ســــــــلو 
ــنع القرار ومشـــاركة املعلومات، ازلة القيود التنظيمية من املمكن ان حيســـن حيوية  بتشـــجيعه على املشـــاركة يف صـ

اما البدائل التعويضية للقيادة )املتغري املعتمد( كما يعرب عنها متثل احملاولة االحدث )يف وقت طرح نظرية    العمل،
لتعويضــــــــية( الســــــــتكشــــــــاف اســــــــرار القيادة سا جيعل هذا املنظور النظري خمتلف عن النظرايت القيادية  البدائل ا

االخرى هو تركيزه على العناصــــــــــــر اليت تقلل من اعتماد املرتوســــــــــــني على القائد وهذا الرتكيز بطبيعة احلال ميثل  
ــافةخروجا عن القيادة التقليدية،  ــيتها قد   االمهية النظرية ملتغريات البحث ابإلضـــــ اىل نتائج البحث احلايل وتوصـــــ

ــلوكيات قيادية على شـــــكل برامج هدفها  تشـــــكل امهية لدى القيادات العليا لكليات االهلية البحث يف تب  ســـ
ــاركـة املعلومـات وتطوير املهـارات و نوعـية الـتدرـيب من اجـل االداء  متكني املرتوســــــــــــــني بطرق عـدـيدة منهـا مشــــــــــــ

يف خصــائص العمل او املرتوســني وتشــكل بدائل  وقع وبشــكل كبري ان تنعكساملبتكر، هذه الســلوكيات من املت
 .تعويضية تساعد ادارة الكليات يف العمل وتقليل الضغط على االدارة العليا

 ثالثا: أهداف البحث

 االهداف العامة للبحث ابإلمكان تلخيصها مبا يلي:
 ذات امهية يف الفكر االداري. استعراس مفهوم وأمهية وابعاد متغريات البحث كظواهر تنظيمية .1
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 28:  العدد

 
معرفة مدى وجود وانتشـــــار ســـــلوكيات التمكني القيادي يف الكليات االهلية عينة البحث وفق االدراكات  .2

 .املختلفة للمرتوسني
 هنالك بدائل تعويضية للقيادة يف الكليات عينة البحثل هل .3
 والبدائل التعويضية للقيادة. نسبة االرتباط والتأثري بني سلوك التمكني القيادي معرفة .4
تقدمي توصـــــــيات واقعية عملية اىل االدارة العليا يف الكليات عينة البحث بناءا على ما يفرزها  املســـــــامهة يف  .5

 اجلانب العملي من البحث.
 : فرضيات البحثرابعا 

 -يتني و تتفرع عنهما جمموعة من الفرضيات:حول فرضيتني أساس فرضيات البحث تتمحور
 فرضيات االرتباط .1

ــية الرئيســـــة االوىل  ــائية بني ســـــلوك التمكني القيادي دبعاده والفرضـــ ـصــ  )توجد عالقة ارتباط ذات داللة اح
 ( و تتفرع منها الفرضيات التالية:البدائل التعويضية للقيادة

البدائل التعويضـية توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصـائية بني تفويض السـلطة و الفرضـية الفرعية االوىل ) .أ
 .(للقيادة

صــــــــــــائية بني املســــــــــــاءلة عن النتائج و الفرضــــــــــــية الفرعية الثانية ) .ب البدائل توجد عالقة ارتباط ذات داللة اح
 .(التعويضية للقيادة

ــية الفرعية الثالثة ) .ج ــنع القرار و الفرضـــــ ــائية بني االعتماد الذايت يف صـــــ ـصــــ توجد عالقة ارتباط ذات داللة اح
 .(البدائل التعويضية للقيادة

صــــــــــــــائية بني مشــــــــــــــاركة املعلومات و الفرضــــــــــــــية الفرعية الرابعة ) .د البدائل توجد عالقة ارتباط ذات داللة اح
 .(التعويضية للقيادة

ــة ) .ه ـــية الفرعـية اخلـامســــــــــــ ــائـية بني تطوير املهـارات و  توجـد عالـقة ارتـباط ذالفرضــــــــــــ صــــــــــــ الـبداـئل ات دالـلة اح
 .(التعويضية للقيادة

ــة ) .و ــادسـ ــية الفرعية السـ ـصــائية بني التدريب من اجل االداء املبتكر الفرضـ توجد عالقة ارتباط ذات داللة اح
 .(البدائل التعويضية للقيادة

 فرضيات التأثري .2
ـصــــــائية بني ســـــــلوك التمكني القيادي دبعاده وذات داللة  أتثريتوجد عالقة  الفرضـــــــية الرئيســـــــة الثانية )  اح

 :( و تتفرع منها الفرضيات التاليةالبدائل التعويضية للقيادة
ـصــائية بني تفويض الســـلطة وتوجد  الفرضـــية الفرعية االوىل ) .أ البدائل التعويضـــية   عالقة أتثري ذات داللة اح

 .(للقيادة
ـــية الفرعـية الـثانـية ) .ب ــاءـلة عن النـتائج وتوجـد عالـقة أتثري ذات دالالفرضــــــــــــ ــائـية بني املســــــــــــ صــــــــــــ الـبداـئل   ـلة اح

 .(التعويضية للقيادة
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ــية الفرعية الثالثة ) .ج ــنع القرار والفرضــــــــ ــائية بني االعتماد الذايت يف صــــــــ ـصـــــــ  توجد عالقة أتثري ذات داللة اح
 .(البدائل التعويضية للقيادة

ــية الفرعية الرابعة ) .د ــاالفرضـ ـصــائية بني مشـ ــية  ركة املعلومات توجد عالقة أتثري ذات داللة اح البدائل التعويضـ
 (.للقيادة

ــة ) .ه ــية الفرعية اخلامســ ــائية بني تطوير املهارات الفرضــ ـصـ ــية  توجد عالقة أتثري ذات داللة اح البدائل التعويضــ
 .(للقيادة

ــة ) .و ــادســـ ــية الفرعية الســـ ــائية بني التدريب من اجل االداء املبتكر تالفرضـــ ـصــ وجد عالقة أتثري ذات داللة اح
 .(البدائل التعويضية للقيادةو 

 : مخطط البحثخامسا 

 ( املخطط الفرضي للبحث1الشكل )

  نياملصدر: من أعداد الباحث
( النموذج الفرضـــــــــي للبحث عالقات التأثري واالرتباط بني متغريات البحث، وتشـــــــــري  1يوضـــــــــح الشـــــــــكل )

األســـهم ذات االجتاهني اىل عالقات االرتباط بينما األســـهم ذات االجتاه الواحد فتشـــري إىل عالقات التأثري، إذ 
مت اعتبار متغري ســــلوك التمكني القيادي متغري مســــتقل )املتغري املســــتقل هو املتغري الذي يؤثر يف املتغري املعتمد( 

 ري الذي تتأثر قيمه يف حالة تغري قيم املتغري املستقل(.فهو متغري معتمد )هو املتغالبدائل التعويضية  أما
 ته: مجتمع البحث وعينسادسا 

( كليات مبختلف االلقاب العلمية، مت 6مشلت عينة الدراســــــة التدريســــــني يف الكلية االهلية والبالغ عددها )
( تدريســي 451اســتبانة على التدريســني يف الكليات االهلية، علما ان حجم اجملتمع التقرييب بلغ )  (325توزيع )

( الذي يبني عدد ونســـــبة االســـــتباانت املوزعة، املســـــرتجعة  1كما هو موضـــــح يف اجلدول )  الســـــت، يف الكليات
وزعة، وبلغ عدد االستباانت  ( استبانة من عدد االستباانت امل229)اذ مت استعادة  والصاحلة لتحليل االحصائي،  
 استبانة من العدد املسرتجع واليت مثلت حجم العينة. (212الصاحلة للتحليل االحصائي )

 
سلوكيات 
التمكني 
 القيادي 

 
البدائل 
التعويضية 
 للقيادة 
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 28:  العدد

 
 ( جمتمع الدراسة واالستباانت املستعادة واستجابة عينة الدراسة1اجلدول )

اســــم اجلامعة/   ت
 الكلية

الـــــتـــــقـــــريـــــيب   ــدد  الـــــعـــــ
ــة  اهليئـــــ ألعضـــــــــــــــــــــاء 

 التدريسية

االســـــــــــــتباانت  
 املوزعة

ـصـــــاحلة التحليل  االســــــتمارات املســــــرتجعة وال
 االحصائي

الــــــــــــــعــــــــــــــدد  
 املسرتجع

العدد االســــــــتمارة   
 الصاحلة لتحليل

النســـــــــبة   
 املئوية

جــــامعــــة اهــــل  1
 24 % 51 52 87 109 البيت

ـصــــفوة   2 كلية ال
 20 % 42 46 84 104 اجلامعة

ابـــــن   3 ــة  ــيـــــ ــلـــ كـــ
 27 % 57 61 70 100 حيان اجلامعة

جــامعــة وارث   4
 16 % 33 35 39 39 االنبياء

الطف   5 ــة  كليـــــ
 9 % 20 22 27 27 اجلامعة

 4 % 9 13 18 18 جامعة العميد 6

 100 % 212 229 325 451  مج 
 . يف ضوء نتائج االستبانةنياملصدر: اعداد الباحث

صـــــــــــــائص عينة البحث من )النوع االجتماعي، احلالة االجتماعية، الفئة   صـــــــــــــيل  فيما خيص خ العمرية، التح
 .(2العلمي، اللقب العملي و سنوات اخلدمة يف الكلية( ميكن تلخيصه كما يف اجلدول )

 ( خصائص عينة الدراسة2اجلدول )

ــبة   اجملموع النسبة املئوية العدد التصنيف البيان  ت النســـــــــ
 املئوية

 75 % 160 ذكر النوع االجتماعي 1
212 100% 

 25 % 52 انثى

 احلالة االجتماعية 2

 37 % 78 اعزب

 63 % 134 متزوج 100% 212
 0 % 0 ارمل
 0 % 0 مطلق
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 العمر 3

 35 % 74 سنة 30اقل من 

212 100% 

 38 % 81 سنة 40واقل من  -30
 9 % 20 سنة 50واقل من  -40
 8 % 16 سنة 60واقل من  -50
 10 % 21 فأكثر 60

 60 % 128 ماجستري التحصيل العملي 4
 40 % 84 دكتوراه

 اللقب العملي 5

 56 % 118 مدرس مساعد 

 27 % 58 مدرس  100% 212
 11 % 23 استاذ مساعد 

 6 % 13 استاذ 

ســــنوات اخلدمة يف   6
 الكلية

 %42 90 سنة 1اقل من 

 %33 70 سنة 5واقل من  -1 100% 212
 %20 42 سنة 10واقل من  -5

 %5 10 سنة فأكثر 10
  يف ضوء اجاابت استمارات االستبانة.نياعداد الباحث :املصدر

 المحور الثاني: الجانب النظري للبحث 

 أوال: سلوكيات التمكين القيادي

 القيادي مفهوم سلوكيات التمكني .1
(  ;Block, 1987; Byham, 1988; Kizilos, 1990; Ford & Fottler, 1995  سارســـــــو األعمال )امثال

مفاهيم  تبنوا (  Conger & Kanungo, 1988; Thomas & Velthouse, 1990ن يف جمال التنظيم )و والباحث
التمكني يف مكـــان العمـــل اال انـــه ولوقـــت قريـــب تفتقر األدبيـــات إىل توافق يف اآلراء حول تعريف أو تفعيـــل  

(، اذ تعــددت التعــاريف اليت تنــاولــت مفهوم التمكني  (Spreitzer et al,1997:679التمكني يف مكــان العمــل  
ـصــني من نظر اليه على انه وســـيلة من وســـائل   بوصـــفه فلســـفة ادارية تقوم على منهج االدارة املفتوحة فمن املخت
ـصــــــية يف اختاذ  االدارة احلديثة ومنهم من اعترب التمكني سارســـــــات تشـــــــجع االفراد على حتمل املســـــــؤولية الشـــــــخ

( النقل املرُاقب للســـــــلطة من االدارة اىل العاملني  2017لقرارات ومنهم من اعتربه مثل )صـــــــال & املبيضـــــــني،  ا
ــاحلهـا على امـلدى البعـيد )أبراهيم،   صــــــــــــ ــفـة  (  2014،  تلخوخوعرـفه )  (،2017:350لتحقيق م التمكني فلســــــــــــ

ــلطة اختاذ القرار اىل جمموعة او افراد يف املســــ  ــؤوليات وســ ــة لديهم اعطاء مزيد من املســ ــســ توايت الدنيا من املؤســ
طـاـقاهتم واـبداعـاهتم من خالل الـتدرـيب   ألطالقاملهـارة والقـدرة والفهم ملتطلـبات العمـل واـلدافعـية وااللتزام والثقـة  
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  دنفسـهمقتهم ثليشـعروا بقدرهتم على اختاذ القرارات وتطوير   املؤسـسـةبيئة    هتيئةوالدعم العاطفي ابالعتماد على 

ــبون عليــهمع ا  ابألخرينو   )محــادي & خلف،   لتمتع بقــدر عــال من احلريــة يف العمــل لتحقيق نتــائج حيــاســــــــــــ
( تعريف لســلوك التمكني القيادي وهي الســلوكيات اليت جيب أن Tjeku,2006:25ويقرتح )،  (113:  2016

 وخلق يكون فيه نقل تدرجيي للســــلطة واملوارد واالســــتقاللية واملســــؤولية من قائد خمتص ميكنه تدريب املرتوســــني
ه منوذجا حيتذى به وأن دمسـاحة للمرتوسـني والنمو من خالل السـماح ابلقرار التشـاركي وجيب أن ينظر إليه بع

ــاءلة عن حكمهم وتقديرهم، ت يتم ر  ــماح للمرتوســــني بقبول املســ ــيه وأن يكون قادرا على الســ يته من قبل مرتوســ
( ســـلوكيات القائد التمكيين كنوع Vecchio et al., 2010; MacPhee et al., 2014ن )و ن اخر و يعرف ابحث

ـصـــــــــور العامل ن قادهتم للســــــــــماح هلم ابلتحكم الذايت، االدارة الذاتية والقيادة الذاتية و من التســــــــــهيالت حيث يت
(Bester et al., 2015: 2). 

 التمكني القيادي امهية سلوكيات .2
التمكني يطلق العنان إلمكاانت املوظفني وتعزيز دوافعهم والســـــــــماح هلم أن يكونوا أكثر قابلية للتكيف  إنه 

(، وابملقابل يرى  Ahearne et al.,2005:945وتقبل لبيئتهم وتقليل العقبات البريوقراطية اليت تبطت االستجابة )
ــات االدارية  2010)اهلواري،  ــســــ ــباب عدة تدفع املؤســــ ــفة التمكني االداري ومن  ( ان هنالك اســــ اىل تب  فلســــ

 (:2016:76امهها ما اييت )فيحان & العامري، 
 استثمار الوقت الختاذ القرارات بسرعة. .أ

 تنمية القدرات االبداعية للعاملني. .ب
 االستثمار االمثل جلميع املوارد املتاحة خاصة املوارد البشرية للتطوير واملنافسة. .ج
 روتينية وتركيزها على القضااي االسرتاتيجية.عدم انشغال االدارة ابألمور ال .د
 توفري املزيد من الرضا الوظيفي والتحفيز واالنتماء. .ه
 اعطاء العاملني مسؤوليات اكرب ومتكينهم من اكتساب احساس اكرب يف اجناز عملهم. .و

ـصــــــــــطلح ســـــــــــلوكيات التمكني القيادي يف اطروحة دكتوراه غري Hui,1994) دو يع ( اول من اســـــــــــتخدم م
ــور  ــيع  منشــــ ــايف وكذلك اختبار امكانية توســــ ــلوكيات التمكني القيادي على اداء العمل االضــــ ة حث فيه أتثري ســــ

(،  Conger & Kanungo 1988; Thomas & Velthouse, 1990للنماذج التمكني الســـــابقة اليت قدمها )
 ,.Havaei et al)وقد وجد ان ســـــــلوكيات التمكني القيادي هلا أتثري مباشـــــــر وغري مباشـــــــر على اداء العاملني  

( ان متكني القادة يظهر أربعة أنواع من الســـــــلوكيات هي: )أ( Ahearne et al., 2005(، ويبني )277 :2014
التأكيد على أمهية العمل، )ب( املشـاركة يف صـنع القرارق )ج( نقل الثقة دن األداء سـيكون ستازا )د( إزالة أي  

لك فان سلوك التمكني القيادي قد يؤدي اىل التطوير الشخصي وكذ  ،(Gyu et al., 2017:4قيود بريوقراطية )
ــعور العــاملني ابلثقــة  Eylon & Herman, 1999للعــاملني الن العمليــة برمتهــا وفق مــايرى ) ( تزيــد من شــــــــــــ

( ومــنــظــمــتــهــم  ــهــم  انــفســـــــــــــ ــل  داخـــــ ــيــطــرة  )Mare, 2007:29والســـــــــــــ وتــوصـــــــــــــــــــــل   ،)Dewettinck & van 
Ameijde,2011:300  ا اىل أن متكني املوظفني من خالل ســلوك التمكني القيادي هو ( يف الدراســة اليت قام

خيار قيم لزايدة رضـــــــــــا املوظفني يف خط املواجهة الوظيفي وااللتزام العاطفي وعزمهم على البقاء مع املنظمة بل  
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وأكثر من ذلك يقوم سـلوك التمكني القيادي بتوجيه سـلوك القادة على التصـرف بطرق أكثر فعالية مثل )صـنع 
 .رار التشاركي، التدريب، واالهتمام والتفاعل مع الفريق(الق

 أبعاد سلوكيات التمكني القيادي .3
ــلوكيـات و اهتم البـاحث ن يف جمـال االدارة كثريا بتمكني العـاملني لـذلـك ســــــــــــــعى العـديـد منهم اىل اظهـار ســــــــــــ

ان ميارســـها القائد التمكني القيادي من خالل حتديد ومتييز واختبار صـــالحية العديد من الســـلوكيات اليت جيب 
من اجل متكني العاملني ســوء على مســتوى الفريق او املســتوى الفردي، مل ينشــر ســوى عدد قليل من دراســات 

 Konczak etللتطوير وبناء مقاييس ســلوكيات التمكني القيادي، واحدة من تلك الدراســات كانت من قبل )
al,2000ــلوك التمكني ا لقيــادي،كــان الــدفع وراء هــذه احملــاولــة هو قلــة  ( وزمالئهــا يف قيــاس وتعيني ابعــاد ســــــــــــ

الدراسـات السـابقة يف حتديد سـلوكيات التمكني القيادي أفرزت سـت أبعاد )اعتمدت من قبل الباحثان( تعطي 
  -(:Konczak et al,2000:303وصفا جيدا لسلوكيات القيادة يف عملية التمكني )

 تفويض السلطة
( أن مينح القائد السـلطة للمرتوسـني وينبغي أن يزيد Delegation of authorityيتطلب تفويض السـلطة )

تفويض الســــــــــــلطة من الدوافع الذاتية للمهام من خالل التأثري على تقييمات املهام املتعلقة ابلتمكني النفســــــــــــي 
(Thomas & Velthouse, 1990( يرى ،)Mugyabuso, 2000 ــتثين املرتوســـــــــــــ  من عملية  ني( عندما يســـــــــــ
 ,Mareفويض، فإن الروح املعنوية للعمل ســــــــــــــتنخفض بني العاملني وكذلك ســــــــــــــيودي اىل اففاس االداء )الت

2007:27). 
 املساءلة 

( عن النتائج Accountabilityيتعلق البعد الثاين لســـــــــــلوك القائد التمكيين بتأكيد القائد على املســـــــــــاءلة )
لسـلطة ولكنه يوفر أيضـا آلية يتم من خالهلا وضـع ( فإن التمكني يعيد توزيع اFord & Fottler, 1995ووفقا )

( كيف جيب أن تكون التغيريات يف السـلطة  Conger,1989املسـؤولية عن النتائج مع األفراد والفرق، ويـصف )
ـصــــــــحوبة إبعادة هيكلة نظم قياس األداء لضـــــــــمان تقييم األفراد والفرق ومســـــــــاءلتهم عن األداء الذي ميكنهم  م

 التحكم فيه.
 الذايت ف صنع القراراالعتماد 

ينبغي أن تكون درجة تشـجيع املديرين على اختاذ القرارات املسـتقلة عنصـرا هاما يف عملية التمكني وهكذا، 
ــنع ) ــلوك Self-Directed Decision Makingمت حتديد تشــــــــــجيع التوجه الذايت يف صــــــــ ( كبعد اثلث يف ســــــــ
ـصـــــنع القرارات حول اخلطط  التمكني القيادي، على الرغم من أن تشــــــجيع   القرارات ذات التوجه الذايت يتعلق ب

واألهداف واإلجراءات، فإن تشــــــــــــــجيع حل املشــــــــــــــاكل ذاتيا التوجيه مع اختاذ املبادرة يف حتديد املشــــــــــــــاكل يف 
 (.Wellins, Byham, & Wilson, 1991إجراءات العمل واختاذ خطوات لتصحيح هذه املشاكل )

 مشاركة املعلومات 
(، فــإن التمكني يتطلــب من املــديرين تبــادل املعلومــات واملعرفــة اليت متكن Ford & Fottler,1995وفقــا )

 املوظفني من املسامهة على النحو األمثل يف األداء التنظيمي.



  

558 

 28:  العدد

 
 تطوير املهارات

( دور املــدير كواحــدة Wellins et al.,1991(، بني )skill developmentفيمــا يتعلق بتطوير املهــارات )
تســهيالت بدال من التوجيه والســيطرة، مع نســبة كبرية من وقت القائد يصــرف قضــى على أتمني التدريب من ال

 املناسب لضمان أن املوظفني حيصلون على تطوير املهارات الالزمة لدعم جهود التمكني.
 التدريب من اجل االداء املبتكر

(  Coaching for Innovative Performanceويشــــــــــمل البعد االخري التدريب من اجل االداء املبتكر )
السـلوكيات القيادية اليت تشـجع على تقييم املخاطر احملسـوبة واألفكار اجلديدة، وتوفري التغذية العكسـية لألداء، 

لتــدريــب العــاملني لتزويــدهم   ا  ومعــاجلــة األخطــاء و االخفــاقــات كفرص للتعلم، ينبغي للمنظمــة ان توفر نظــامــ 
ــرورية ــراع ومهارات قيادية    ابملعرفة واملهارات الضـــــــــ ـصــــــــ كمهارات التفاوس، مهارات اختاذ القرار ومهارات حل ال

صـــــــــــــــادايت    ألداءفــاجلهود التــدريبــة متكن العــاملني من بنــاء مهــارات ليس   اعمــاهلم فقط بــل لتعلم مهــارات واقت
ــتمر ومنظم )تركي،  Spreitezer,2007املنظمــة الكبرية لــذلــك يرى ) : 2017( البــد من توفري تــدريــب مســــــــــــ

192.) 
 ثانيًا: البدائل التعويضية القيادية للقيادة. 

 مفهوم البدائل التعويضية للقيادة .1
ــلوك القائد وكيفية أتثريه على توجهات  ركزت ادبيات االدارة وبشــــــــــــــكل كبري على دور القيادة اهلرمية وســــــــــــ

ــتنتجت ان القيادة اهلرمية مهمة دائما  وحاجة العاملني   ــورات العاملني واســـــــــــ صـــــــــــ ــتمرة هلا، وتؤكد معظم  وت مســـــــــــ
ــتجـاابت املوظف الـعاطفـية   النظرايت ومناذج القـيادة أن هـناك حاجة إىل نوع من القـيادة اهلرمـية للـتأثري على اســــــــــــ
ـصــــول عليها بطرق أخرى،   والســـــلوكية وأن املشـــــرفني يقدمون ملرتوســـــني التوجيه الالزم والدافعية اليت ال ميكن احل

 ;Kerr, 1977ادة اهلرمية مهمة دائما قد واجه حتداي من قبل الباحثني أمثال )غري أن االفرتاس القائل دن القي
Kerr & Jermier, 1978; Kerr & Slocum, 1981  حيث اقرتحوا ان القيادة اهلرمية ليســــــــت مهمة دائما )

ــائص الفردية، صـــــــــــ ــلوك معني  وان هنالك بعض اخل املهام والتنظيمية ميكن هلا ان حتل او تعوس او حتد من ســـــــــــ
ــيــة )ل (، هــذا االقرتاح مت بنــاءه  Substituted For Leadershipلقــائــد،  ي هــذا االقرتاح ابلقيــادة التعويضــــــــــــ

( ايضــا  اىل ان حماوالت القائد House & Mitchell, 1974ابالعتماد على نظرية مســار اهلدف حيث اشــار )
على اهنا فرس رقابة مشــددة ال   ن و لتوضــيح املســارات واالهداف ســتكون زائدة عن احلاجة وينظر اليها املرتوســ 

الزم هلا ويتنبأ )القادة( ان هذه الرقابة رمبا تزيد االداء عن طريق منع التخاذل او التمارس ولكنه ابملقابل سوف  
صــــــــــــــطلح "Kerr & Jermier,1978:376تودي اىل اففاس االداء ) " ابالســــــــــــــتعانة  Substituted(، عرف م

يعمل ويســـتخدم بدال من االخر" وميكن اســـتخدام هذا التعبري   ( ابنه "شـــيء او شـــخصWebster'sبقاموس )
ـصـــائص اليت جتعل العالقة بني القيادة املوجهة واملهام ليســــت مســــتحيلة فحســــب وامنا غري ضــــرورية  لوصــــف اخل

(Kerr & Jermier,1978:395)،  " وهكذا فانSubstitutedاو شــــــــــخص يف بيئة القائد الذي  ء" هو شــــــــــي
ـصــــــــــورات الســـــــــــلوكية ملرتوســـــــــــني، وبذلك ان بعض املتغريات يقلل من قدرة القائد عل ى التأثري على املواقف والت

الفرديـة ملرتوســــــــــــــني، املهـام والتنظيميـة قـد تلغي او تنفي أتثري القيـادة اهلرميـة وان هـذه املتغريات قـد تكون احـد 
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لرضــا بصــورة عامة( وفقا  اىل االســباب اليت تشــكل صــعوبة ابلتنبؤ ابثر القيادة على مقياس املعايري الفردية )مثل ا
هؤالء املؤلفني هنــالــك جمموعــة من املتغريات يف البيئــة التنظيميــة اليت ميكن ان تكون مبثــابــة متغريات "حميــده" او 
ــية" لتأثريات ســـــلوك القائد وكلما زاد مدى وجود هذه املتغريات من املرجح ان يقل أتثري ســـــلوك القائد  "تعويضـــ

 على املرتوسني.
 ائل التعويضية للقيادةأمهية البد .2
ــيــة على مــا يبــدو ابرزة يف العــديــد من البيئــة  Kerr & Jermier,1978:377بني ) ( ان القيــادة التعويضــــــــــــ

التنظيمـية املختلفـة ولكن وجودهـا ليس مفهومـا  يف أي من نظرايت القـيادة املهيمـنة، وغـالـباُ مـا كـان يشــــــــــــــار اىل 
 ا  ث" السـتكشـاف اسـرار القيادة سا جيعل هذا املنظور النظري خمتلفمفهوم القيادة التعويضـية ابنه احملاولة "االحد

ــر اليت تقلل من اعتماد املرتوســــني على القائد وهذا الرتكيز  عن النظرايت القيادة االخرى هو تركيزه على العناصــ
ــتكشــــــــــــــف حـاالت الطوارئ املتعلقـة ابلفعـالـية  القـيادـية بطبيعـة احلـال ميـثل خروجـا  عن القـيادة التقلـيدـية اليت تســــــــــــ

(Contingencies & Fatehi, 1985:13)( يـــــــذكر   ،Williams et al., 1988:308-309  من جمموعـــــــة   )
 االسباب اليت ادت اىل االهتمام واسع النطاق للبدائل التعويضية القيادية:

(، توفر البدائل التعويضــــــــــــية أســــــــــــاس مفاهيمي Yuki, 1981ها النظرية الظرفية االكثر مشوال  للقيادة )عدب -أ
( وهكذا فان دراســــــــــــة املزيد من البدائل moderating variablesاســــــــــــع لتحديد املتغريات الوســــــــــــيطة )و 

التعويضــــية قد تســــاعد الباحثني يف حتديد اجلوانب الفردية، املهمة والتنظيمية اليت قد جتعل ســــلوكيات قائد  
لباحثني يف املنظمة الن ذلك ل  ا  مهم  ا  معني غري فعالة او غري ضــــرورية ، حتديد تلك املتغريات الوســــيطة امر 

يسـاعد تفسـري السـبب يف ان بعض القادة لديهم أتثري اجيايب قوي ويف حاالت اخرى ال يكون للقادة أتثري 
 ( مثل )االلتزام التنظيمي(.criteria variablesاو حىت أتثري سليب على متغريات املعيار )

عد على حتديد تلك احلاالت اليت ينبغي ابإلضـــــــــافة اىل ذلك فان الوصـــــــــف من البدائل التعويضـــــــــية يســـــــــا - ب
 للباحثني الرتكيز على العوامل البيئية اليت من املرجح ان يكون هلا أتثري اكرب على املرتوسني من القيادة.

ــيكون هلـا اثر عميق على املمـارســــــــــــــات االدارـية من خالل تزوـيد القـادة  - ت كمـا ان حتـدـيد ـبداـئل القـيادة ســــــــــــ
ــلوكـيات اليت توجـد ـبداـئل هلـا وان يرتكز اهتمـامهم ـبدال  من  خبـيارين ميكن للقـادة ان   يتخلوا عن تلـك الســــــــــــ

ذلك على جوانب بيئة العمل اليت يرجح ان يكون هلا اثر اكرب على مواقف واداء املرتوســــــــــــني او ميكن ان  
 يعملوا على التخلص من تلك البدائل.

ائل نفســها واحلاالت اليت يرغب القادة يف وكذلك ميكن للبحوث يف هذا اجملال ان تركز االهتمام على البد - ث
ـصــب يف Kerr, 1977انشـــاء بدائل هلا، اقرتح ) ( ان البدائل ميكن ان تعمل على الفوارق بني الســـلطة واملن

ـصـــــميم الوظائف  املســــــتوايت العليا والدنيا يف املنظمة وهي نتيجة مرغوبة لربامج التدريب ومدخل إلعادة ت
 اليت تعتمد على املساواة.

 اد البدائل التعويضية للقيادةأبع .3
ـصــــائص اليت مت حتديدها من قبل ) ـصــــطلح البدائل التعويضـــــية اىل جمموعة واســـــعة من اخل  & Kerrيشـــــري م

Jermier,1978 ،على اهنا عوامل توثر على العالقة بني سـلوك القائد ورضـا املرتوسـني هذه اخلـصائص الفردية )
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 28:  العدد

 
متســـاوي على ثالث فئات من اجل بناء مقياس يعرب عن مقرتح او  املتعلقة ابملهام والتنظيمية موزع بشـــكل غري

فكرة ان هذه املتغريات املتفاوتة من املمكن ان حتد او تلغي او تضـــــــعف من أتثري ســـــــلوكيات القائد على نتائج 
 Childersوميكن توضــيح الية عمل البدائل التعويضــية القيادية ضــمن ثالث فئات من اخلصــائص )،  املرتوســني

et al., 1990:363-364:)- 
 اخلصائص الفردية كبدائل تعويضية للقيادة  .أ

ـصـــائص فردية للمرتوســــني من احملتمل ان تكون عوامل تعويضــــية  Kerr & Jermier,1978حدد ) ( أربع خ
ــية االوىل القدرة، اخلربة، التدريب و املعرفة واليت من املمكن ان تقلل من حاجة املرتوســــــــني اىل  للقيادة، اخلاصــــــ
االعتماد على املشــرفني من اجل احلصــول على املعلومات املتعلقة ابملهمة اليت تواجههم يف اداء وظائفهم فكلما  
ازدادت قدرهتم على التدريب واملعرفة كلما قل احتياجهم اىل مصدر خارجي )مثل املدير( للمعلومات، اخلاصية  

ــتقالل من املمكن تقـلل من  تقـبل املوظفني حملاوالت املشــــــــــــــرفني من اجل تـقدمي الـثانـية احلاجة الـعالـية اىل االســــــــــــ
ــلة ابملهمة والتوجيه ) ـصـ ــية الثالثة التوجه املهين يعKerr & Slocum, 1981املعلومات ذات ال بديال   د(، اخلاصــ

تعويضـــــــــــيا حمتمال الن املرتوســـــــــــني الذين لديهم هذا املنظور يطورون عالقات افقية داخل املنظمة ويركزون على 
 ,Filleyاقراهنم ألدائهم واســـتخدام اقراهنم خارج املنظمة فضـــال عن املنظمات املهنية كمرجع مهم )كيفية تقييم  

House, & Kerr, 1976 ـصــــــــــدر للدعم والتشـــــــــــجيع وهذا االجتاه مييل اىل  ا  (، وميكن ان تكون هذه املراجع م
وضـعا  يكون فيه أتثري القائد   أكن ان تنشـ تقليل أتثري القائد، اخلاصـية الرابعة الالمباالة اجتاه املكافاة التنظيمية مي

ة املنظمة على اهنا غري فعالة وهذا البديل التعويضــــــــي قد ينتج ما أضــــــــئيال الن املرتوســــــــني قد ينظرون اىل مكاف
حيث ان جهود املدير الســــتخدام الســــلوكيات التوجيهية والداعمة  Influence vacuum"ميســــى بفراغ التأثري "
ان عدم رغبة املرتوســـــــــــني ابملكافاة هذا االمر يعمل    (Podsakoff & MacKenzie, 1997غري فعالة، ويرى )

(، وفيما يتعلق ابلبيئة االكادميية قدرة  Lunenburg,2010: 2-3)  على حتييد جزء من ســــــــــــلوك القائد ابلغالب
ــي وخربة وتدريب املرتوســــــــني لرمبا يكون بديال   ــبيل املثال املهني  ا  تعويضــــــ ــاتذة  نيللقيادة االدائية على ســــــ  مثل اســــــ

اجلامعات بســــــــــــــب ما ميتلكون من جتربة وقدرة وتدريب لرمبا يكونوا بذلك ليس حاجة اىل القيادة االجرائية من  
اجل االداء، بشـــــــــكل ساثل املرتوســـــــــني الذين لديهم توجه مهين عايل )مثل اســـــــــاتذة اجلامعات( ال يتطلب ان 

 قيادة اجرائية او داعمة.تكون هلم 
 اخلصائص املتعلقة ابملهام كبدائل تعويضية للقيادة

( ايضــا ثالث جمموعة من اخلصــائص املتعلقة ابملهام كبدائل تعويضــية مثل  Kerr & Jermier,1978اقرتح )
ــية حمتملة والســـــــب  ــائص اىل ان تكون بدائل تعويضـــــ ـصــــ يف كوهنا روتينة، غري منهجية وال معقدة، متيل هذه اخل

ــياســـات و اجراءات موحدة يرتتب على ذلك اختاذ قرارات مركزية  ذلك الن هذه املهام ميكن التنبؤ  ا واتباع سـ
(Kerr & Slocum, 1981 نتيجة لذلك ليســـــت هنالك ضـــــرورة اعتماد املوظفني على املدير لتوضـــــيح الدور )

ـصـــــــاالت املقدمة من القائ د، اخلاصــــــــية الثانية التغذية العكســــــــية ملهام  واملعلومات املتعلقة ابملهام وغريها من االت
ـصـدر فوري ودقيق   تشــري اىل مدى جودة اداء العاملني املشــتقة من الوظيفة نفســها )وليس من املشــرفني( وهو م

بشــــكل خاص لذلك قد تقلل التغذية العكســــية املقدمة عن املهام من   ا  لتغذية العكســــية وميكن ان يكون حافز ل
ليت يقدمها املدير، اخلاصـية الثالثة املهام املرضـية جوهراي   تتيح للموظفني فرصـة ان يشـعر امهية التغذية العكسـية ا
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قد تؤدي املهام املرضــية    (Szilagyi & Wallace, 1983)ابلرضــا عن إجنازاهتم والرضــا مشــتق من العمل نفســه 
ــاعر اجيابية و  ــاس ابإلجناز، بعض انواع جوهراي  اىل تقليل أتثري املدير يف حتفيز املوظفني على تطوير مشـــــــ االحســـــــ

ــكل   ــية بشـــ ــل على تغذية عكســـ ـصــ يل من  آالعمل )على ســـــبيل املثال التعليم اجلامعي( مهيكل اىل حد كبري وحي
ــاتذة اجلامعات  ــفهية لذلك هو بديل سكن لقيادة االجرائية، العديد من اسـ خالل رود فعل الطلبة املكتوبة والشـ

ددائهم العايل والرضــــا الوظيفي وليس من الضــــروري على مشــــرفيهم  جوهراي وهذا يســــاهم ا  جيدون عملهم مرضــــي
ــعداء او ر  ــرون على قاعدة نظامية حافزهم اجلوهري وقابليتهم  ت حثهم ابجتاه العمل او حماولة ابقائهم ســــ يتهم يســــ

ــية لكل من القيادة االجرائية والقيادة الداعمة، يرى ان املرتوســـــــــني    (Latham, 2012)  يعمالن كبدائل تعويضـــــــ
الذين يتم حتفيزهم يؤدون عملهم من اجل املصلحة يف حني اساتذة اجلامعات وبشكل اساسي اذكياء وماهرون 

مبستوى عال وبذلك تكون القيادة االجرائية معطلة او   من احلافز اجلوهري يضمن هلم اداء    ولديهم مستوى عالٍ 
 زائدة ميكن ان تودي اىل اداء منخفض.

 عويضية للقيادةاخلصائص التنظيمية كبدائل ت
ــائص بKerr & Jermier,1978حدد ) ـصـــــــ ــية حمتملة  عد( ســــــــــت خ لقيادة وهي الر ية لها بدائل تعويضــــــــ

االهداف، جماالت املســـــــــــؤولية و القواعد   التنظيمية وتشـــــــــــمل اضـــــــــــفاء الطابع الر ي على اســـــــــــتخدام اخلطط،
ــا ــية، انعدام املرونة التنظيمية تنطوي على توظيف قواعد واجراءات صـــــــ ــاســـــــ ــائص  االســـــــ ـصــــــ رمة، وميكن هلذه اخل

التنظيمـية ان تقلـل من حـاجـة املرتوســــــــــــــني اىل املعلومـات والتوجيهـات املتعلقـة ابلوظيفـة اليت يوفرهـا املشــــــــــــــرف،  
وظائف اسـتشـارية حمددة و مجاعة عمل متماسـكة توفر ملوظفني املعلومات، التوجيهات ومالحظات االداء اليت 

ـصــــــول على  يقدمها احد القادة وميكن ان تقدم الدعم ـصــــــداقة وابلتايل تقل احلاجة للح العاطفي والتشـــــــجيع وال
ة خارج ســــــــيطرة القائد هي بديل تعويضــــــــي حمتمل خاصــــــــة عندما تكون املكافاة حتت أذلك من املدير، املكاف

 & Kerrســــيطرة شــــخص اخر يف حالة عدم وجود مثل هذه الســــيطرة فان هذه اخلاصــــية قد تولد ما يســــميه )
Jermier,1978ــافة املكانية بني املشــــرف واملرتوســــني تودي اىل تقليل ســــهولة التفاعل اليت   ا  ( فراغ ابلتأثري، املســ

ـصـــــــدد  ــافة املكانية اىل فراغ التأثري، يف هذا ال ــا قد يؤدي وجود املســــــ ميكن ان حتدث بني القائد واملرتوس وايضــــــ
 ا  توســــني عندما يكون القائد قادر ( ان القيادة تكون فعالة يف التأثري على ســــلوكيات املر Bandura,1977اقرتح )

ــافة املكانية ال ميكن للقائد ان  ــني، وعالوة على ذلك يف حالة املسـ ــلوكيات املرغوبة للمرتوسـ على مكافئات السـ
ــغيل اليت يقررها بســـب غي ــني اتباع اجراءات التشـ ــراف القريب )ايفرس على املرتوسـ  Wan Ismail etب االشـ

al.,2012: 1531.) 
مة مهيكلة بطريقة ما حيث ان الطريق اىل االهداف مت توضــــــــيحه على ســــــــبيل املثال من  عندما تكون املنظ

خالل اخلطط،القواعد،الســـياســـات واجراءات التشـــغيل املعيارية هذه اهليكلية تقلل او ختفض احلاجة اىل القيادة  
ــتقلــة واليت تك  -االجرائيــة وهـذه ظـاهرة جـدا يف جمموعـات العمــل )االجتمــاعيــة ــام التقنيــة( املســــــــــــ ثر يف االقســـــــــــــ

ــاء الكلية قد تؤثر على اداء العمل   ــاعر القوية من التماســـــــــك بني اعضـــــــ االكادميية، رموز العمل املختلفة واملشـــــــ
بشـكل مباشـر وجتعل من عالقات القيادة االجرائية والداعمة غري ضـرورية وجمموعات العمل املتماسـكة ألعضـاء 

عالوة على ذـلك ارتـباط التقنـية ببعض الوظـائف ـقد يقرر   الكلـية متـارس أتثريهـا اخلـاص على اعضــــــــــــــاء اجملموعـة،
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ني لذلك جيعلون من مدخالت القائد غري ضــــــرورية، بعض االحيان احتاد قوي بني اعضــــــاء اجملموعة يعمل املهن

 .(Lunenburg,2010: 3)اذ كانت هنالك اتفاقيات عمل تعيق من سلطة القائد هقد يكون هلا التأثري نفس
 المحور الثالث: الجانب العملي للبحث

ـصـــورة أســــاســــية يف البحث احلايل، بعد عرضــــها على جمموعة من   اعتمد الباحثان على اســــتمارة االســــتبانة ب
ياس فقرات املقياس املوزع على مخس ، وقد مت اســتخدام مقياس ليكرت اخلماســي لقااملختصــني من اجل تقوميه

 2درجـات(، غري موافق )3درجـات(، حمـاـيد )  4درجـات(، موافق )  5فقرات ولكـل فقرة هلـا وزن اتفق بشــــــــــــــدة )
درجة واحده(، اعتمد الباحثان يف تكوين فقرات مقياس املتغريات على الفقرات    1درجتان( وغري موافق بشدة )

( 6التمكني القيادي من )ســــلوكيات  ( يتكون متغري4ضــــح يف اجلدول )املوضــــوعة من قبل الباحثني كما هو مو 
 بعد. (13من )و متغري البدائل التعويضية  أبعاد

 ( ترميز متغريات البحث4اجلدول )

 عدد البعد املتغري
 المصدر الرمز العبارات

الـــتـــمـــكـــني   ســــــــــــــــلـــوك 
 القيادي

(LEP) 

 DOA 3 تفويض السلطة 

(Konczak et 
al.,2000) 

 AC 3 املساءلة عن النتائج 
االعتمـــاد الـــذايت يف 

 SDDM 3 صنع القرار

 IS 2 مشاركة املعلومات 
 SD 3 تطوير املهارات

التـــدريـــب من اجـــل 
 CFIP 3 االداء املبتكر 

ــيــة   البــدائــل التعويضــــــــــــ
 للقيادة

(SFL) 

اخلــــــــربة،   الــــــــقــــــــدرة، 
 AETK 3 التدريب و املعرفة

 مقياس

 (Kerr & Jermier, 
1978)   

 المنقح من قب 

 PROF 3 التوجه املهين 
ــاه   اجتـــــ ــاالة  ــبـــــ الــــالمــ
 INDIFF 3 املكافاة التنظيمية 

حـاجـة املرتوســــــــــــــني  
 NIND 3 اىل االستقاللية
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مهـام ال لبس فيهـا،  
ــة   واثبــــتـــــ ــة  روتــــيــــنــــيـــــ

 منهجيا
3 ROUT 

(Podsakoff, 
Mackenzie & 
Fetter,1993) 

ــيـة    التغـذيـة العكســــــــــــ
 TASKFB 3 عن العمل املنجز 

ــة   املـرضـــــــــــــــيـــــ ــام  املـهـــــ
 INSAT 3 جوهراي  

 FORM 4 الر ية التنظيمية
املــــــــرونــــــــة  انــــــــعــــــــدام 

 INFLEX 4 التنظيمية

ــائـــــــــــــــــف   الـــــــــــــــــوظـــــــــــــــ
ــتشـــــــــــــــاريـة و  االســــــــــــ

 وظائف املوظفون 
3 ADVSTF 

ــل   عـمـــــ ــات  جمـمـوعـــــ
متماسـكة، متشـاركة 

 و مرتابطة
3 COHES 

تنظيميــــــة  مكــــــافــــــاة  
 NOCTRL 3 خارج رقابة القائد

املســـافة املكانية بني  
 SPAT 3 املشرف واملرتوسني

 املصدر: أعداد الباحثان ابالعتماد على مقاييس املتغريات.
 أوال/ اإلحصائيات الوصفية

ــدة اإلجابة( من اجل  ــايب، اال راف املعياري، شــ ــائية مثل )الوســــط احلســ ـصـ ــتخدم األدوات اإلح   إعطاءاســ
ـصـــــــائي وبشــــــــكل عام إلجاابت عينة البحث عن الفقرات املتعلقة بكل متغري، وينقســــــــم الوصــــــــف   وصــــــــف إح

 لى قسمني:عاإلحصائي 
 سلوكيات التمكني القيادي .1

ــايب املوزون لبعد(، فقد بلغ 5نتائج اجلدول )ومن خالل أبعاد   (6يتكون من ) ــلوكيات  الوســـــــــط احلســـــــ ســـــــ
معياري   ( ود راف3( وهو اكرب من الوســط احلســايب الفرضــي البالغ )3.92بشــكل عام )التمكني بصــورة عامة  

ان عينة البحث الفقرات  نيدل وبشـكل واضـح من خالل اإلجابة ع ( سا%78( وبلغت شـدة اإلجابة )0.69)
ـصـيب االبعاد اتف لديهم اق عام على فقرات ســلوكيات التمكني القيادي، اعلى املتوســطات املوزونة كانت من ن
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)املســــاءلة عن النتائج، االعتماد الذايت يف صــــنع القرار، تفويض الســــلطة، تطوير املهارات، مشــــاركة املعلومات، 

 ,3.98 ,4.00 ,4.09)غ بلهي األكثر اســـــــــــتجابة بوســـــــــــط حســـــــــــايب موزون التدريب من اجل االداء املبتكر( 
3.95,3.94,3.56). 

 ( الوصف اإلحصائي إلجاابت عينة البحث حول ابعاد سلوك التمكني القيادي5اجلدول )
ــط   االبعاد الوســــــــــ

 احلسايب 
اال راف  
 املعياري 

 شدة اإلجابة 

 %80 0.82 3.98 تفويض السلطة  -1
 %82 0.73 4.09 املساءلة عن النتائج  -2
 %80 0.87 4.00 االعتماد الذايت يف صنع القرار   -3
 %79 0.87 3.94 مشاركة املعلومات  -4
 %79 0.76 3.95 تطوير املهارات  -5
 %71 0.93 3.56 التدريب من اجل االداء املبتكر   -6

 %78 0.69 92 .3 الوسط احلسايب املوزون ملتغري سلوك التمكني القيادي 
 (.Spss v.21 ابالعتماد على برانمج )نيمن أعداد الباحث

 البدائل التعويضية للقيادة .2
موضــحة بصــورة تفصــيلية يف اســتمارة االســتبانة،  ( بعد 13) متســاوية على غري ( فقرة موزعة41يتكون من )

ـصــــــار فقد على األبعاد بدون الفقرات كما تبني نتائج اجلدول )ســـــــيكون  (، فقد بلغ الوســـــــط احلســـــــايب  7االخت
( 3( وهو اكرب من الوسط احلسايب الفرضي البالغ )3.80بشكل عام )جاذبية االيدلوجية التنظيمية    املوزون لبعد

الفقرات ان عينة   نجابة عوهذا يدلل من خالل اإل (%76( وبلغت شــــــــــــدة اإلجابة )0.51ود راف معياري )
 يتفقون بنسبة كبرية ابمكانية توافر البدائل التعويضية للقيادة يف كلياهتم من خالل ابعاده املختلفة. البحث

 البدائل التعويضية للقيادة. ( الوصف اإلحصائي إلجاابت عينة البحث حول ابعاد7اجلدول )

الـــــوســــــــــــــــــط   االبعاد 
 احلسايب

األمهــــــــــــــــيــــــــــــــــة 
 النسبية

  اال ـــــــــــــــــــــــراف 
 املعياري

 0.95 %81 4.03 املعرفة، اخلربة، والتدريب -1
 0.72 %80 4.00 التوجه املهين -2

 0.95 %80 4.02 الالمباالة اجتاه املكافاة التنظيمية  3-
 0.84 %78 3.92 حاجة املرتوسني اىل االستقالبية  4-
 0.84 %76 3.79 مهام ال لبس فيها روتينية واثبته منهجيا -5

 0.86 %73 3.64 التغذية العكسية عن العمل املنجز 6- 
 0.90 %81 4.04 املهام املرضية جوهراي  7- 
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 73. %81 4.03 الر ية التنظيمية8- 
 88. %77 3.84 انعدام املرونة التنظيمية -9

 74. %75 3.74 الوظائف االستشارية ووظائف املرتوسني  10-
 83. %75 3.77 جمموعات العمل املتماسكة، متشاركة ومرتابطة 11- 
 77. %75 3.76 املكافاة التنظيمية خارج رقابة القائد 12- 

 1.05 %57 2.83 املسافة املكانية بني املشرف واملرتوسني. -13
 51. %76 3.80 البدائل التعويضية للقيادة  الوسط احلسايب املوزون ملتغري

 (.Spss v.21 ابالعتماد على برانمج )نيالباحثعداد إمن 
 اختبار الفرضيات ثانيا/

 . اختبار فرضية االرتباط1
 Pearsonقوة االرتباط بني متغريات البحث اســــــتخدم معامل االرتباط البســــــيط ) من اجل قياس او اختبار

Correlation( ويظهر اجلدول ،)ابعاد سـلوكيات التمكني   البحث( مصـفوفة االرتباط البسـيط بني متغريات  8(
طردية  ( وجود عالقات ارتباط8ويتضـــــــــح من النتائج الواردة يف اجلدول)القيادي والبدائل التعويضـــــــــية للقيادة(،  

ــلوكيات التمكني القيادي )  بني ــية للقيادة  LEBســــ ــا العالقة(  **795.( مبقدار )SFL)( والبدائل التعويضــــ   وايضــــ
بلغ معامل االرتباط بني    ت التمكني القيادي والبدائل التعويضـــــــــية للقيادة،ســـــــــلوكيا ابعاد  واضـــــــــحة بنيالطردية  

ــلطة ) ــية للقيادة (DOAتفويض الســـــــــــ ــاءلة عن النتائج "،  "**632.والبدائل التعويضـــــــــــ "،  **642."(AC)املســـــــــــ
تطوير املهارات " و  **651(".IS)مشــــــــــــاركة املعلومات "،  **749(".SDDM)االعتماد الذايت يف صــــــــــــنع القرار

(SD" )664**"  ،  التــدريــب من اجــل االداء املبتكر  و(CFID)  "652**.  "ــيــة  وهــذا يقودان اىل قبول الفرضــــــــــــ
ـصــــائية بني ســـــلوك التمكني  والفرضـــــيات الفرعية املرتبطة  ا  االوىلالرئيســـــية   )توجد عالقة ارتباط ذات داللة اح

 .(البدائل التعويضية للقيادة القيادي دبعاده و
 والبدائل التعويضية للقيادة مصفوفة معامالت االرتباط بني أبعاد سلوك التمكني القيادي( 8دول )اجل

Correlations 

 DOA AC SDDM IS SD CFID LEB SFL 

SFL 

Pearson 
Correlation 

.632** .642** .749** .651** .664** .652** .795** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 212 212 212 212 212 212 212 212 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 (Spss,v.21 ابالعتماد على نتائج برانمج )نياملصدر: من اعداد الباحث
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 . اختبار فرضيات األثر2

( Fاالعتماد على حتليل اال دار البســـــــــــــيط واختبار )مت  بني متغريات البحث قياس عالقات التأثريمن اجل  
( F( احملســـــوبة اكرب من قيمة )Fالتأثري(، اذ يوجد أتثري معنوي إذا كانت قيمة ))لتحديد معنوية معادلة اال دار

( اجلدولية عند مسـتوى معنوية F( احملسـوبة اصـغر من قيمة )Fاجلدولية، وال يوجد أتثري معنوي إذا كانت قيمة )
ســـــــــــلوكيات التمكني  لتفســـــــــــري مقدار أتثري املتغري املســـــــــــتقل) (2R، كما مت اســـــــــــتخدام معامل التحديد )%(5)

( لنتائج حتليل 9تظهر النتائج املوضــــــــحة يف اجلدول )  (،البدائل التعويضــــــــية للقيادة( على املتغري التابع )القيادي
اذ القيادي على البدائل التعويضــية    لســلوكيات التمكني( 5%عند مســتوى معنوية )أتثري طردي اال دار هنالك 

ــلوكـيات التمكني القـيادي بوحـدة واحـدة تتغري الـبداـئل   اذ تغريت ( وهـذا يعين588.بلـغت قيمـة مـعاـمل بيـتا ) ســــــــــــ
( اجلدولية  F( وهي اكرب من قيمة )360.403( احملســــــــوبة )Fقيمة ) ، وبلغت(588.)مبقدار  التعويضــــــــية للقيادة  

 سا يدل على معنوية منوذج اال دار. (6.76البالغة )
 ( احملسوبة للفرضية الرئيسة الثانيةF( وقيمة )2R( ملخص معادلة اال دار وقيم )9اجلدول )

 (.SPSS V.21ابالعتماد على نتائج برانمج ) نياملصدر: أعداد الباحث
ما نســـــــــبته  ســـــــــلوكيات التمكني القيادي تفســـــــــر  مبع  ان   (632.)( بلغت قيمته  2Rاما معامل التفســـــــــري )

فتعود اىل متغريات  (37%) املتبقيةأما النســـــــــبة  البدائل التعويضـــــــــية للقيادة   %( من التغريات اليت تطرأ على63)

الفرضـــــية 
الرئيســـــــــة 

 الثانية

ــري   ــغــــ ــتــــ املــــ
 املستقل

) βقيمة معادلة اال دار املتغري املعتمد ــة  ( Fقــــيــــمـــــ
 احملسوبة 

 قيمة
2R 

ــلـوك  ســـــــــــــ
الــتــمــكــني 
ــادي   اـلقـيـــــ

(LEP) 

جـــــــــــــاذبـــــــــــــيـــــــــــــة  
ــة  ــدلــــوجــــيـــــ االيـــــ
ــة   ــيـــــ ــيــــمــ ــنــــظــ ــتــ الــ

(AOI) 

SFL = 1.494 +(.588) 
LEP 

.588 360.403 .632 

ــاد   ــعـــــــ أبـــــــ
ســــــــلوكي 

ات 
الـتـمـكـني  
 القيادي

 SFL=2.231+(.394) (DOAتفويض السلطة )
DOA .394 139.636 .399 

 (ACاملساءلة عن النتائج )
SFL=1.939+(.455) AC .455 147.524 

.413 

ــنع  االعتمـاد اـلذايت يف   صــــــــــــ
 (SDDMالقرار )

SFL=2.020+(.445) 
SDDM .445 268.297 .561 

 SFL=2.280+(.386)IS .386 154.604 .421 ( ISمشاركة املعلومات )
 SFL=2.025+(.450)SD .450 165.529 .441 (SDتطوير املهارات )

التــــدريــــب من اجــــل االداء 
 (CFIPاملبتكر )

SFL=2.520+(.359)SD .359 155.445 .425 
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مباشـــــــــرة   أتثريوظهرت نتائج اختبار اال دار أيضـــــــــا وجود عالقة  ، أخرى غري موجودة يف خمطط البحث احلايل
الثانية  الرئيسـة   الفرضـيةقبول  وهذا يؤدي اىل ابعاد سـلوكيات التمكني القيادي و البدائل التعويضـية للقيادة،    بني

ــائية    أتثري)توجد عالقة   ـصـــــ و البدائل التعويضــــــــية للقيادة(،    بني ســــــــلوك التمكني القيادي دبعادهذات داللة اح
 والفرضية الفرعية املتصلة  ا.

 االستنتاجات والتوصيات : المحور الرابع

 أوال: االستنتاجات: 

 افرزت نتائج التحليل االحصائي واختبار فرضيات االرتباط والتأثري عدد من االستنتاجات ومنها مايلي:
ــلوك التمكني القيادي( مرتفعة من   .1 ــتقل )ســ بشــــكل عام كانت اجاابت افراد العينة على فقرات املتغري املســ

)تفويض الســـــــــلطة، املســـــــــاءلة عن النتائج، االعتماد الذايت يف صـــــــــنع القرار، مشـــــــــاركة    ةبعاد ســـــــــتاخالل 
ــر على     ا  عام   ا  ان هنالك اتفاقاملعلومات، تطوير املهارات و التدريب من اجل االداء املبتكر(، وهذا مؤشـــــــــ

بني افراد العينة بوجود ســـــلوكيات التمكني القيادي يف كلياهتم، وغالبا ما تســـــعى القيادة العليا يف الكليات 
 االهلية اىل تطبيق هذا النوع من السلوكيات.

ــبب يف ذلك قد  .2 ــاءلة عن النتائج( والســــ اعلى االجاابت املرتفعة من قبل افراد العينة كانت على بعد )املســــ
ــاءلـة عن النتـائج وحتميـل املرتوســــــــــــــني نتـائج آيرجع اىل   ليـة عمـل الكليـات االهليـة يف تقييم االداء واملســـــــــــــ

 االعمال املسندة هلم.
ــلوك التمكني القي .3 ــية )املتغري املعتمد( وذلك وجود عالقة ارتباط معنوية بني سـ ادي دبعاده والقيادة التعويضـ

ــية للقيادة   ا  هدافا  دقد يرجع اىل ان أغلب ابعاد ســـــــــلوك التمكني القيادي تع عامة لفكرة البدائل التعويضـــــــ
مثل بعد )االعتماد الذايت يف صـــــــنع القرار( الذي يقلل من احلاجة اىل بعض ســـــــلوكيات القيادة او احلاجة  

 مل بشكل مباشر واالعتماد على مهارات وقابليات املرتوسني يف اختاذ القرارات املناسبة.اىل رئيس الع
فيما يتعلق مبتغري القيادة التعويضـــــــــية )املتغري املعتمد( اغلب اجاابت افراد العينة على فقرات وابعاد القيادة   .4

ية بني املشـــرفني واملرتوســـني(  بعد( كانت مرتفعة، ماعدا البعد الثالث عشـــر )املســـافة املكان  13التعويضـــية )
ــافة مكانية بني   ــة( وهذا يعين عدم وجود مســـــ ــبيا )قريبة اىل ان تكون منخفضـــــ كانت اجاابت معتدلة نســـــ
املشــرفني واملرتوســني وان اغلب مهام املرتوســني يف الكليات االهلية قيد الدراســة حتصــل ابلقرب من مكان 

ـصــــورة قريبة، ابإلضـــــافة اىل ذلك مجيع النتائج عمل رئيس العمل املباشـــــر ابإلضـــــافة اىل التواصـــــل و  العمل ب
املتعلقة ابلقيادة التعويضية تشري اىل وجود خصائص لدى املرتوسني ويف مهام العمل من املمكن ان تكون 

 بدائل تعويضية للقيادة تستفاد منها الكليات.
ة، اخلربة والتدريب( والبعد اعلى اجاابت افراد العينة كانت بشـكل متسـاوي من نـصيب البعد االول )املعرف .5

الثامن )الر ية التنظيمية( وهذا يعين امتالك اغلب افراد العينة اخلربة واملعرفة والتدريب املناســــــــــب الذي قد 
يســـــاعدهم يف تقليل احلاجة اىل قيادات الكليات يف أتدية املهام املناطة  م، اما ارتفاع االجاابت عن بعد 

ان اغلب ســـــــياســـــــات الكليات االهلية واضـــــــحة ومعروفة من قبل املرتوســـــــني   الر ية التنظيمية، يشـــــــري اىل
 وخصائص ومهام كل وظيفة واضح هلم.
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 ثانيا: التوصيات 

 من التوصيات:مجلة  بناءا  على استنتاجات البحث، يقدم الباحثان 
طة اىل وســـــــــــلوكيات التمكني القيادي يف تفويض الســـــــــــل  مارســـــــــــاتمب  على االدارة العليا ابالهتمام  التأكيد -

ــافة اىل ذلك العمل وبشـــــكل   ــهم، ابإلضـــ ــني على كيفية اختاذ القرارات دنفســـ ــني، وتدريب املرتوســـ املرتوســـ
ــاركة املعلومات بني املرتوســــــــــني، ألمر من املتوقع ان يؤدي اىل أتثر املرتوســــــــــني جباذبية   وضــــــــــح على مشــــــــ

 .ايدلوجية الكليات وحتفيزهم ابجتاه العمل
لكليات االهلية ألهنا جتديد البدائل التعويضية للقيادة  لة كبرية ابلنسبة اىل االدارة العليا  الفائدة من القيادة التعويضي -

قد يســــــاهم يف تقليل الضــــــغط املســــــتمر على القادة يف اختاذ قرارات عمل روتينية وبذلك تكليفهم مبهام التخطيط  
ســام جديدة، االهتمام ابســتحداث االســرتاتيجي ملســتقبل الكليات والتفكري يف عمليات التوســعة او اســتحداث اق

 -:يتخالل اآلبدائل تعويضية او تنشيط املوجود منها يف الكليات ميكن حتقيقها من 
صــلة ابملرتوســني من خالل تدريبهم المتالك القدرة واخلربة والكفاءة للعمل بشــكل   • تنشــيط البدائل ذات ال

االخرين )من زمالئهم( يف االقســام   مســتقل عن رئيس العمل املباشــر، وكذلك ااتحة فرص اعتمادهم على
ــتقاللية يف العمل   ــافة اىل ذلك منحهم االســــ ــارة، ابإلضــــ ــتشــــ ـصـــــول على املعلومة واالســــ االخر من اجل احل

 بشكله املناسب حلل املشاكل بعيدا عن اشغال االدارة العليا.
عمل املنهجي اثبت  التأكيد وبشــــــــــــكل كبري على روتني العمل اليومي وكيفية القيام ابلوظائف الن روتني ال •

اندرا ما يتغري ألمر الذي يشــكل بدائل تعويضــية ملهام العمل وبســب ذلك تقل احلاجة لدور رئيس العمل  
 املباشر او تواجده بشكل مستمر يف مكان العمل.

العمـل على ان تكون اهـداف ومســــــــــــــؤولـية كـل وظيفـة واضــــــــــــــحـة ومكتوـبة، و وجود قواعـد لتوجـيه العمـل،   •
هنالك وضـــــــوح يف ســـــــياســـــــة واجراءات الكلية وعدم جتاوزها من قبل املرتوســـــــني،   وكذلك ال بد ان يكون 

ــافة املكانية بني الرئيس واملرتوســـــــــني من اجل  ــا تقليل املســـــــ ــاء الكلية، وايضـــــــ وبث روح التعاون بني اعضـــــــ
التواصــل و االســتشــارة، االهتمام بكل ما تقدم ميثل بدائل تعويضــية على املســتوى التنظيمي من املتوقع ان 

 يقلل او يستعيض عن سلوكيات القيادة ذات العالقة.
 المصادر

 أوال/المصادر العربية

، الدور الوســـــيط للتمكني النفســـــي يف تعزيز اثر ســـــلوك املواطنة التنظيمية يف 2017ابراهيم، ابراهيم خليل،   .1
ـصــادية واالدارية، اجمللد ) ـصــفحات )25(، العدد )0االلتزام التنظيمي، جملة الكوت للعلوم االقت -329(، ال

356.) 
ــنية كاظم،   .2 ــة حتليلية يف الشــــــــــــركة العامة  2017تركي، ســــــــــ ، التمكني االداري وأثره يف االبداع التقين دراســــــــــ

ــادـية،  صــــــــــــ ـــناعـات الكهرابئـية، جمـلة العلوم االقت صــــــــــــ (،  96(، الـعدد )23جـامـعة بـغداد، اجملـلد )  -واإلدارـيةلل
 (.202-186الصفحات )
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، جملة 2016خلف، التمكني االداري وعالقته ابلرضــــــــــــــاء الوظيفي،    محادي، امحد عباس، ايســــــــــــــر لطيف .3
 (.137-105(، الصفحات )16(، العدد )8جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد )

، عوامــل التمكني االداري وأتثريهــا يف اداء  2016فيحــان، أيثــار عبــد اهلــادي، العــامري، عالء الــدين برع،   .4
ـصــــادية  ـصــــفحات 48(، العدد )22جامعة بغداد، اجمللد ) -واإلداريةاملنظمة اخلدمية، جملة العلوم االقت (، ال

(69-93.) 
 ثانيا/ المصادر األجنبية
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 الربط الكهربائي الدولي وأهميتة بالنسبة للعراق 

The International Electric Connection  
and its Importance to Iraq 

 Hasan Risan-Dr. Salim Abdul                            (1)د. سالم عبدالحسن رسن
 Haider Khazel Ali Mohammad                               (2)حيدر خزعل علي محمد

 المستخلص

ــرورة تعددها حيث أنه العراق  ــة إىل بيان أمهية الربط الكهرابئي بني الدول اجملاورة للعراق وضــ هدفت الدراســ
( ميكا واط كمعدل يومي وتصـل  655الكهرابئية من دولة واحدة فقط هي إيران وبقدرة )يقوم ابسـترياد الطاقة  

ــا بتكــاليف اإلنتــاج داخــل 82.234تكلفــة امليكــا واط الواحــدة إىل ) ( دوالر وهي تكلفــة مرتفعــة جــدا قيــاســـــــــــــ
اهنا مل تفعل  العراق، وعلى الرغم من أن العراق كانت لديه خطوط نقل للطاقة الكهرابئية مع الدول األخرى األ

 2016وذلك ألســــباب أمنية وســــياســــية، علما أنه العراق يعاين من عجز يف الطاقة الكهرابئية وصــــلت يف عام 
ــتثمـار يف جمـال اإلنـتاج والنـقل  %59إىل ) ــد العجز يف الطـاـقة الكهرابئـية هو االســــــــــــ (، ـلذا ـفان احلـل األمـثل لســــــــــــ

 ى.والتوزيع وكذلك تفعيل الربط الكهرابئي ابلدول األخر 
Abstract 
The study aims to show the importance of the electrical connection between 

Iraq's neighboring countries and the necessity of its multiplicity. Iraq is importing 
electrical energy from the state of oasis only, Iran with a capacity of (655) 
megawatts daily average and the cost of megawatts to 82.234 dollars, which is 
very high cost compared to The production inside Iraq, although Iraq has had 
transmission lines of electric power with other countries because they did not 

 
 .جامعة القادسية/ كلية اإلدارة واالقتصاد -1
 .جامعة القادسية/ كلية اإلدارة واالقتصاد -2



  

572 

 28:  العدد

 do so for security and political reasons, knowing that Iraq has a deficit in 
electricity power reached in 2016 to (59%), so the best solution To plug in 
electric power is investment p The field of production, transport and distribution, 
as well as activating the electrical connection to other countries. 

 المقدمة

ــبح من الواضــــــــــــح ان   ــر. لذا اصــــــــــ الطاقة الكهرابئية تؤدي دورا حيواي و مهما ال غ  عنه يف عاملنا املعاصــــــــــ
ها مصدرا رئيسيا من مصادر الطاقة فهي تسهم يف دفع عملية التنمية  عدحظيت الطاقة الكهرابئية دمهية ابلغة ب
ــتــدامــة اىل االمــام نتيجــة الرتبــ  اطهمــا ابلقطــاعــات اإلنتــاجيــة واخلــدميــة والبيئيــة. فــأن ارتبــاطهــا ابلقطــاعــات  املســــــــــــ

اإلنتاجية يســــهم يف حتســــني املســــتوى املعيشــــي لألفراد من خالل توفري فرص العمل هلم يف تلك القطاعات اليت 
و إضـــافة   تعتمد على الطاقة الكهرابئية بشـــكل أســـاســـي.لذا تتمثل الركيزة األســـاســـية لعملية التنمية املســـتدامة.

ــا يف خلق أنشـــــطة إنتاجية تعتمد بشـــــكل رئيســـــي يف  ــهم أيضـــ لدورها يف دفع عملية اإلنتاج اىل االمام فهي تســـ
إلنتاج، لذا فقطاع الطاقة الكهرابئية  ل انتاجها على الطاقة الكهرابئية خصـوصـا إذا كانت ذات أسـعار وتكاليف

ـصــــــــادية واالجتماعية والبيئية. وان  الطاقة الكهرابئية ختتلف عن ابقي املنتجات يف عدم   يعد شـــــــــراين احلياة االقت
وفيما جتدر اإلشـارة اليه هنا هو ان  إمكانية ختزينها بكميات كبرية حيث جيب اسـتهالكها مباشـرة بعد انتاجها.

ــديقة للبيئة. فأن االرتباط الوثيق بني البيئة والتنمية    ا  كثري  ـصـ ــادر الطاقة النظيفة أي ال ـصـ ــادرها تعد من م ـصـ من م
ــتلزم االهتمـام حمـاـية البيـئة ألجـل حتقيق التنمـية    ظهورأدى اىل   ـــتدامـة أو االمر اـلذي يســــــــــــ مفهوم التنمـية املســــــــــــ

ولغرس احلفاظ على البيئة وزايدة اإلنتاج االقتصادي  املستدامة وتعد الطاقة الكهرابئية احد وسائل محاية البيئة.  
ـصــادر إلنتاج الطاقة الكهرابئية اىل ان أصـــبحت على ما هي عليه اليوم.  أصـــبح هناك توجه عاملي الكتشـــاف م

ــيس اـلدوـلة العراقـية عـام    1917أدخـلت الكهرابء للعراق مـنذ عـام    لقـد ولكن بشــــــــــــــكـل   1920أي قـبل أتســــــــــــ
ــاد العامل يف قطاع  تدرجيي منذ ذلك التاريخ لغ ــتطيع العراق مواكبة التطور التكنولوجي الذي ســــــ اية اليوم ومل يســــــ

ـصــــــادية وســـــــياســـــــية وامنية على الرغم من صـــــــرف املبالغ اهلائلة على هذا القطاع   الطاقة الكهرابئية ألســـــــباب اقت
هوس ابلطاقة  .فقد وضــعوا الكثري من اخلطط االســرتاتيجية اليت كان يعول عليها للن2003وخصــوصــا بعد عام 

الكهرابئية وســـــــــد العجز احلاصـــــــــل يف الكهرابء نتيجة االففاس املعروس منها، فقد وضـــــــــع خطة مخســـــــــية من  
واخرها اخلطة االسرتتيجية الوطنية املتكاملة للطاقة واليت  2016 -2010وبعدها خطة من   2010- 2006
هرابء ابلعراق، وعليه فأن قطاع  ابحلل حلل مشــــــــــــــكلة الك ، وكل هذه اخلطط مل اتتِ 2030 -  2013متتد من 

ــد حاجة البلد من انتاج الطاقة الكهرابئية   الطاقة الكهرابئية جيب ان حيكم بثورة علمية وعملية جادة لغرس ســــــ
لســــــري عملية التنمية. لذا فأن   ا  مناســــــب  وللنهوس بواقع انتاج الطاقة واللجوء اىل ســــــياســــــة االســــــتثمار كونه حال  

وقد سـعى العراق لسـد عجز الطاقة الكهرابئية من  ئية هو سـياسـة تنموية مسـتدامة.  سـياسـة زايدة الطاقة الكهراب
 خالل استرياد الطاقة الكهرابئية من إيران عن طريق خطوط انقلة للطاقة تربطهما معا.
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 المبحث األول: منهجية البحث 

 : أهمية البحثأوال: 

وية اليت حتظى  ا فهي كوهنا متثل عـصب احلياة  لمكانة احليلأتيت أمهية البحث يف موضـوع الطاقة الكهرابئية  
ـــناعـية   صــــــــــــ ــادـية منهـا الزراعـية وال صــــــــــــ من جهـة ومن جهـة أخرى ـفأن ـلدورهـا الواضــــــــــــــح يف مجيع القطـاعـات االقت
ــتهالك الطاقة الكهرابئية موجود يف مجيع الدول املنتجة للنفط وغري املنتجة   ــافة اىل ان انتاج واســـ واخلدمية،. إضـــ

ـــــــــــــــــب واحد السـترياد الطاقة  صـاء حقيقتهاله وبذلك ميكن اسـتق ـــــــــــــــ ، واالسـتفادة منها بدل االعتماد على قطـــــــــــــ
 الكهرابئية.
 : مشكلة البحثثانيا: 

عملية التنمية املســــــتدامة ابلعراق بشــــــكل كبري االمر يف تتمثل يف العجز احلاصــــــل ابلطاقة الكهرابئية وأتثريه  
 :يتاىل اهنيار االقتصاد العراقي وميكن صياغة املشكلة ابلسؤال اآل أدىالذي 

 ل(الربط الكهرابئي ابلنسبة للعراق لسد العجز يف انتاج الطاقة الكهرابئية)ما مدى االستفادة من 
 : هدف البحثثالثا: 

ــة هو  نه إ ــبل ال)هدف الدراســـــــــ ــل ابلطاقة   نهوس بواقع الطاقة الكهرابئية ابلعراقســـــــــ ــد العجز احلاصـــــــــ لســـــــــ
 الكهرابئية(.
 فرضية البحثرابعا: 

 يستند البحث اىل فرضية مفاده:
)انه ابالمكان النهوس بواقع الطاقة الكهرابئية يف العراق ابتباع اســــــــــــــاليب األنتاج احلديثة والنظيفة واالدارة 
اجليدة هلذا القطاع سا ســــــــيســــــــهم برفع القدرة االنتاجية للطاقة الكهرابئية وابلتايل اتثريه على التنمية املســــــــتدامة  

 .للبلد(
 خامسا: هيكلية البحث: 

 ثالثة مباحث حيث تضـــــــــمن املبحث االول منهجية البحث اما املبحث الثاين فقد مت تقســـــــــيم البحث إىل
أوضــــــــــــــح االطـار النظري للربط الكهرابئي الـدويل حيـث بني فوائـده وانواعـه، امـا املبحـث الثـالـث فقـد ركز على 

 الربط الكهرابئي ابلنسبة للعراق وتكلفته مث االستنتاجات والتوصيات.
 سادسا: منهجية البحث: 

اعتمد الباحث على املنهج الوصـــــــفي التحليلي لبيان امهية الربط الكهرابئي ابلنســـــــبة للعراق وتكلفته لغرس 
 سد العجز احلاصل يف الطاقة الكهرابئية ابلعراق.

 :الربط الكهربائي لمجموعات دولية المبحث الثاني:

ت احلياة فقد أصــحبت متثل عصــب يعتمد العامل اليوم على الطاقة الكهرابئية بشــكل كبري يف كثري من جماال
احلياة. لذا نشــــــأت فكرة الربط الكهرابئي بني جمموعات من الدول كون تلك الدول قريبة مع بعضــــــها فتســــــهل  
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عملـية الربط من جهـة ومن جهـة اخرى تكون الـفاـئدة مشــــــــــــــرتكـة بني تـلك اـلدول، يوفر الربط الكهرابئي اـلدويل  

وضـــــــمان االســـــــتمرارية يف االنتاج وكذلك العائد املتوقع من تلك   حالة من االســـــــتقرار يف الشـــــــبكات الكهرابئية
.ويعرف الربط الكهرابئي الدويل دنه مشـــــــروع انشـــــــاء شـــــــبكة نقل للطاقة الكهرابئية يكون على (3)الشـــــــبكات 

ــها   ــع من ذلك عند تردد متزامن ومربوط كهرابئيا بعضــ ــتوى اقليمي او اوســ ــتوى دولتني او اكثر او على مســ مســ
 .(4)خر ويسمى ايضا )ابملناطق املتزامنة كهرابئيا( ابلبعض اال

 الربط الكهربائي أوال: أنواع
 :ن من الربط الكهرابئي ومهاايوجد نوع

 الربط الكهرابئي االسرتاتيجي: .1
ـــــــــــوقع ان تتجاوز تكاليفه االستثـــــــــمارية الفوائد املتحقــــــقة منـــــــــه يف  ـــــــــــط الذي يتـ ـــــــــــو الربـ ـــــــــــستقبل، ولكن  وهـ ـــ املـ

ها ملواجهة اي خلل مســتقبلي يف انتاج الطاقة  دوجوده مهم لــــــــــــــــــــــــــــــــــكي يعزز من قوة النظام الكهرابئي واســتعدا
 .االحتمالالكهرابئية حىت اذا كان هذا اخللل ضعيف 

 :الربط الكهرابئي االقتصادي .2
اي اجلدوى االقتصـادية املتوقعة من  أيخذ هذا النوع من الربط الكهرابئي بعني االعتبار التحليل االقتصـادي  

صـــــــــــــــاديـة اليت متثـل جتـاوز  الربط الكهرابئي بني اـلدول، فهو يبني الفوائـد املتوقعـة من الربط و مـدى االرابح االقت
تكاليف االســـتثمار املتمثلة دنشـــاء احملطات الكهرابئية وخطوط نقل وربط الطاقة الكهرابئية وما يتعلق بضـــمان  

 .(5)سيابية وسهولةتشغيل اخلطوط بكل ان
 درجات الربط الكهربائيثانيا: 

 توجد ثالث درجات للربط الكهرابئي وهي:
 .الربط الكهرابئي الدويل بني بلدين او اكثر .1

ويســـــــتخدم فقط عند الضـــــــرورة وهو   ،يتميز هذا النوع من الربط الكهرابئي دنه مفتوح ابحلاالت االعتيادية
وال يدخل ضـمن اطار الربط السـريع عند   ،يغطي احتياجات حمددة ومربجمة ومتفق عليها بني البلدين املتعاقدين

 .حدوث عطل مفاجت
 الربط الكهرابئي املتوازي بني بلدين او اكثر: .2

وتكون عملية    ،لبلدان املرتبطةيكون هذا النوع من الربط بواســـطة خط او جمموعة اخلطوط الناقلة من واىل ا
 .التبادل بني تلك البلدان عند احلاجة فقط وابالجتاهني

 
 .1986شباط  ، 84عدد  ،جملة املستقبل العريب )لبنان( ،العربيةالربط الكهرابئي بني االقطار ،موفق النوري -3
 . www.marefa.org على املوقع ،الربط الكهرابئي ،ينظر اىل جملة املعرفة -4
وراق  اال  ،الربط الكهرابئي العريب ودور اجمللس الوزاري العريب للكهرابء  ،مؤمتر الطاقة العريب العاشر  ،الطاقة والتعاون العريب،مجيلة مطر  -5
 .13ص ،2014،كانون االول  21،االمارات-ابو ظيب ،الفنية
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 :الربط الكهرابئي املتكامل بني الدول املرتبطة كهرابئيا .3
يتكون هذا النوع من الربط على اســــــــاس شــــــــبكة واحدة حيث تكون احملطة الكهرابئية واحدة، وهي طريقة 

 .(6)الربط الكهرابئي كون التشغيل الكهرابئي يكون مشرتكا بني تلك الدولمتثل االستفادة القصوى من فوائد 
 الربط الكهربائي:  ثالثا: اهمية

 :توجد عدة فوائد للربط الكهرابئي بني الدول وهي
 ة وهي:االقتصادي مهيةاأل .1

تكاليف االســــــــــتثمارية  الامكانية تركيب حمطات توليد الطاقة الكهرابئية ذات قدرات كبرية وابلتايل ختفيض   .أ
 .والتكاليف اخلاصة ابلعمل والوقود

امكانية انشـاء حمطات توليد الطاقة الكهرابئية يف االماكن االكثر جدوى اقتـصادية من غريها،لتواجدها يف  .ب
ــادر الطاقة اال ـصـــ ــبيا مثل الغاز والنفط والســــــدود املائية والفحم اماكن قريبة من م ــة نســــ ـصـــ ــية والرخي ــاســــ ســــ

 .وغريها
 .تقليل من االحتياطي املنتج من الطاقة الكهرابئية يف الدول املرتبطة مع بعضها كهرابئيا .ج
 األمثل.حتسني املردودات للمحطات املرتبطة ابلشبكة املوحدة من خالل تشغيلها ابلتشغيل االقتصادي  .د
 للربط الكهرابئي: فنيةال مهيةاأل .2

 تكمن فوائد الربط الكهرابئي الفنية اباليت:
االرتباط الشـــــبكي بني بلدين او اكثر بشـــــبكة كهرابئية موحدة يوفر ضـــــمان اســـــتمرارية التغذية الالزمة  .أ

لتشــــــــغيل اي حمطة عند حدوث عطل فيها من الشــــــــبكة اجملاورة، وتعد من الطرق الفنية املهمة حلماية  
 .الشبكات

 .تبادل اخلربات واملعلومات الفنية بيم البلدين املرتبطني كهرابئيا .ب
ــة  .ج ــا ان الطاقة الكهرابئية معرضـــ ــوصـــ ـصــ ــرتاتيجية لعملية الربط الكهرابئي بني البلدان وخ توجد فوائد اســـ

ســـــــــــتفادة من الكهرابء الســـــــــــورية او اللعمليات التخريب والدمار جراء احلروب كما حدث يف لبنان وا
 .(7)ف املناخية الظرو 

 .(8)االستفادة من شبكات الربط الكهرابئي يف جمال شبكات النقل للمعلومات بني الدول املرتبطة  .د
 لطاقة الكهربائيةلع الربط العربي وبعض الدول يمشار رابعا: 

 :دول منضوية حتت الربط الكهرابئي منها تواجد عدة
اضــــــــي فكرة االرتباط الشــــــــبكي بني الدول العربية وكان االرتباط العريب: بدأت يف فرتة تســــــــعينات القرن امل .1

 بداية يعتمد على املناطق القريبة جغرافيا وتوسع بعد ذلك وكما هو مبني اباليت:

 
 .16ص  ،نفسهاملصدر  ،مجيلة مطر -6
 .املصدر السابق ،موفق النوري -7
 .14ص،املصدر السابق ،مجيلة مطر -8
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صـــــــــــــر، ليبيا   .2 تركيا   وســـــــــــــوراي  ولبنان   والعراق   وفلســـــــــــــطني   والربط الثماين ويكون بني الدول كل من )م

 .االردن(و 
 .ليبيا( و تونسو اجلزائر  واالرتباط املغاريب: ويضم )املغرب العريب  .3
ــم    -االرتبـــاط اخلليجي .4  وقطر    وعمـــان    والبحرين    واالمـــارات العربيـــة  )جملس التعـــاون اخلليجي: ويضــــــــــــ

 .(9)السعودية( والكويت 
ــر   .5 ـصــ ــم )م ــبانيا: ويضـــ ــمال وإفريقيا واســـ  واملغرب العريب  واجلزائر  وتونس  وليبيا  واالرتباط بني دول الشـــ

 .اسبانيا(
 االرتباط الكهرابئي بني افريقيا ودول حوس البحر املتوسط: .6
 .ويضم )الكونغو الدميقراطية، افريقيا الوسطى، االردن، سوراي، تركيا( -
ــر، ليبيا، ايطاليا، الكونغو، اجلابون، و  - صــــــــــ ــودان، م ــطى، الســــــــــ ــم )الكونغو الدميقراطية، افريقيا الوســــــــــ تضــــــــــ

 .، مايل، اجلزائر، املغرب العريب، اسبانيا(الكامريون، النيجر
 .(10)السباعي: ويضم )االردن، العراق، سوراي،ليبيا، تركيا، لبنان، مصر(  الربط .7

 مميزات الربط الكهربائي خامسا: 

 :يتميز الربط الكهرابئي الدويل بعدة نقاط منها
ألمحال الطاقة الكهرابئية، ملا يســمح  امكانية االســتفادة من االختالف يف اوقات الذروة ابلنســبة   .1

 .برفع القدرة املمكن تبادهلا بني الشبكات املرتبطة
ــتثمـــارات يف جمـــال الطـــاقـــة توليـــد وانتـــاج الطـــاقـــة الكهرابئيـــة نتيجـــة خلفض   .2 خفض حجم االســــــــــــ

 .االحتياطي يف حمطات انتاج الطاقة الكهرابئية لتلك الدول
 .(11)الكهرابئية خلفض تكلفة االنتاج امكانية االستفادة من توافر مصادر الطاقة  .3
 .العوائق والصعوابت اليت تواجه وحتد من تكامل مشاريع الربط الكهرابئي .4

 :منهاواتساعه هنالك بعض االمور تعيق وحتد من تطور مشاريع الربط الكهرابئي الدويل 
تطلب التقدير االنتاجي  بين االرتباط الشـبكي بني دولتني او اكثر على اسـاس توريد الفائض، وهذا االمر ي -أ

 .للطاقة وتصدير الفائض منه بناءا على توقعات التصدير
ـصــــــادي، وامنا فقط لتبادل الطاقة يف حالة ما يســـــــمى   -ب مل يالحا اترخييا ان اهلدف من الربط الدويل هو اقت

 .بتبادل النجدة اي تقدمي املساعدة اىل الشبكة اليت تعاين النقص بسبب ظروف معينة
 .املتواجدة وهو امر واضح من خالل التتبع التارخيي لعملية االرتباط الدويل امهال للطاقة -ت
 .ضعف الشبكات الداخلية يف كثري من الدول املرتبطة شبكيا -ث

 
البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهرابئية وتبادل الطاقة يف الدول العربية و االمم   ،االسكو()اللجنه االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا    -9

 .16ص  (،لبنان)املتحدة 
 . www.marefa.orgعلى املوقع ،الربط الكهرابئي ،ينظر اىل جملة املعرفة -10
 املصدر السابق. ،موفق النوري -11
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 .(12)الوضع االمين الذي يالحا انه قد اثر على فلسطني والعراق  -ج
اني ث الـث دول  :  المبـح ة للعراق واـل ـــب النسـ ة ـب ائـي ة الكهرـب اـق دولي للـط الربط اـل

 األخرى:

 ربط كهرباء العراق بالدول االخرى.  : أوال

موقع العراق اجلغرايف واالســـــــرتاتيجي جعل منه ان يكون حلقة الربط العريب واألوريب ايضـــــــا، اضـــــــافة اىل  نه إ
ــيزيد  ـصــادية فانه سـ ــية وبيئية، اما من الناحية االقت ــياسـ ـصــادية وسـ رغبة العراق ابلربط الدويل ملا توفر له ميزات اقت

ـصـــدير   كمية الطاقة الكهرابئية للمنظومة الوطنية او قد يكون هنالك فائض ابإلنتاج للكهرابء وابلتايل امكانية ت
ــيـة فـاـنه يقرب اـلدول وابألخص   ـــياســــــــــــ الفـائض منـه ومـا حيققـه من إيرادات خلزينـة اـلدوـلة، إمـا من النـاحيـة الســــــــــــ
ـصــــادية وكون الفائدة تعود للدول املرتبطة جمتمعة، ومن الناحية البيئية فانه االمكان  املتجاورة لوجود العالقة االقت

ـصـــادر الطاقة الكهرابئية  االســــت فادة من الدول اليت تســــتخدم الطاقة النظيفة دون تلويث البيئة احمللية اليت تتأثر مب
ــمى الربط الكهرابئي  ــرم و الذي يســـ ـصــ ــارة  ا. لقد انظم العراق اىل الربط الكهرابئي يف شانينيات القرن املن الضـــ

ـصـــــــر ،ان لبن  ،ســــــــوراي  ،وانه ضــــــــم شانية دول وهي )العراق  ،الثماين فلســــــــطني( وكان من    ،ليبيا  األردن، ،تركيا ،م
ــبكــات كهرابئيــة عربيــة    ،املخطط ان يربط بــدول املغرب العريب كــان اهلــدف من هــذا الربط هو ربط ثالث شــــــــــــ

بشــــــبكة موحدة، وهي مشــــــروع الربط الكهرابئي الثماين ومشــــــروع ربط دول جمليس التعاون اخلليجي ومشــــــروع  
ــريب وابلتايل  الربط بدول املغرب العريب، و  ــــ ــدول املغرب العــ ــــ ــــ ــونه ربط اخلليج العريب بــ ــــ ــــ ــــ ــــ ابلتايل فهو يعد االهم كــ

 .(13)ابالحتاد األوريب
اما على ارس الواقع فلم يتحقق املشـروع ابلكامل ألسـباب سـياسـية وأمنية واقتـصادية لبعض الدول املنضـوية  

ـصـــــادي وحروب حتت هذا املشــــــروع، فحالت األوضــــــاع اليت مر  ا العراق يف فرت  ـصـــــار اقت ة التســــــعينيات من ح
وقد أثرت االوضــــاع االمنية يف ســــورية    ،وتقاطعات دول العامل للعراق دون امتام ربطه كهرابئيا مع الدول األخرى

لذا بدأ تنفيذ املشــــروع الربط الثماين على شــــكل اجزاء لدول    ،والعراق للحيلولة دون امتام ربط العراق و ســــورية
صــــــــــــر والســــــــــــعودية مؤخرا، كما جيري  ، مت ربط دول جملس التعاون اخلليجي يف ما بينهااملرتبطة به. مثال وبني م

تركيا التفاهم االن لربط العراق ابلكويت لــــــــــــــــــــــــيكون العراق حلقــــــــــــة الوصل بني اخللـــــــــيج العريب و اوراب عن طريق 
للكهرابء للدول    ا  وذلك من شـانه ان خيلق سـوق  .(14)ئية املوحدةكون تركيا قد ارتبطت ابلشـبكة االوربية الكهراب

 األردن، ،ســـوراي ،العربية أســـوة بســـوق البورصـــة املالية، اما مشـــروع الربط اخلماســـي والذي ضـــم كال من )العراق
ـصــــر( و قد انضـــــمت لبنان الحقا له فكان خمطط ان يعمل هذا االرتباط يف تســـــعينيات القرن املاضـــــي   ،تركيا م
 ة:تيعلى التفاصيل اآل وهو
 .( كم210خط يربط حمطة حتويل )عدرا( السورية وحمطة حتول مشال االردن وبطول ) .1

 
الدغيلي  -12 املنطقة  ،وليد  يف  املناخ  تغيري  )ااثر  عمل  البحرين،العربية  ورشة  )االسكو(  واالجتماعية  االقتصادية   7-6،املنامة  ، اجلنة 
 .25ص،2015
 .2016،شبكة االقتصاديني العراقيني ،اجلامعة العربية واحياء مشروع الربط الكهرابئي العريب ،كرمي وحيد  -13
 . 1/4/2018 ،دائر النقل ،وزارة الكهرابء ،كاظم مريزا  -14
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 .( كم165خط يربط دير الزور السورية ابلقائم العراقية وبطول ) .2
 .( كم129خط يربط سيزور الرتكية وكشك العراقية وبطول ) .3
 .( كم300خط يربط مصر مع االردن وبطول ) .4
 .( كم124حلب السورية مع بربك الرتكية وبطول )خط يربط  .5
بنانية  لوعند انضـمام لبنان اىل مشـروع الربط اخلماسـي ارتبطت مع سـوراي من جهة اهلامة السـورية والبقاع ال .6

 .(15)1996( ميكا واط يف 110بنانية وبطاقة انتاجية )لوطرطوس السورية والبارد ال
التبادل الطاقة الكهرابئية بني الدول العربية ابخلجولة كونه مل يتجاوز    يف حني يشري تقرير البنك الدويل ان معدل

 ية:ت( من قدرة االنتاج املوجودة يف الدول العربية لألسباب اآل2%)
االضـطراابت اليت يشـهدها العامل العريب اليوم سا ادت اىل اضـعاف االسـتثمارات يف هذا اجملال وابلتايل اخر   .1

 .ومتطورة للكهرابء يف انشاء منظومة نقل جيدة
 .اخلالفات السياسية بني الدول العربية املنضوية حتت هذا املشروع .2
ــادية اليت متر  ا اغلب الدول العربية بسبب االزمة االقتصادية اليت سببها اففاس اسعار  .3 ـــ ـــ الظروف االقتصـ

 .(16)النفط كون تلك الدول اغلبها يعتمد على النفط يف موازانهتا 
 :(17)ظروف العراق وأسباب عدم إكماله الربط الدويل معه فهي اما ابلنسبة ل

 .الظروف األمنية اليت مير  ا العراق .1
 .الوضع االقتصادي كونه يعتمد بشكل رئيسي على تصدير النفط وأسعاره هي احملدد القتصاده .2
 .ال ميكنه تصديرهاضعف القدرة اإلنتاجية للطاقة الكهرابئية احمللية وابلتايل فهو بلد مستورد للكهرابء و  .3
 .تقادم الشبكات الناقلة للكهرابء املوجودة داخل العراق .4

 استيراد الكهرباء بالنسبة للعراق : ثانيا 

العراق إىل   أبعد فشــــــــــل الربط الكهرابئي الثماين ابلنســــــــــبة للعراق وعدم حتقيق اي مكســــــــــب للعراق منه جل
اســــــــترياد الطاقة من جارته مجهورية إيران كونه يعاين من عجز كبري إبنتاج الطاقة الكهرابئية لســــــــد ذلك العجز، 

ـصـــــوصــــــا بعد فشــــــل اخلطط اليت وضــــــعها العراق لغرس االرت ابملســــــتوى املطلوب لســــــد العجز يف الطاقة   قاءوخ
ن إيران األقرب واألوفر حظا الســـــــــــترياد الكهرابء الكهرابئية، وأيضـــــــــــا مقاطعة اغلب الدول اخلليجية له جعل م

 منها.
 كما يف اجلدول التايل:و 

 2016التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة الكهرابء لسنة  (1جدول )
 مية الطاقة املستوردة

 
( رسالة  1999- 1970دراسة حتليلية للمدة )  ،انتاج الطاقة الكهرابئية لتلبية الطلب الكلي يف العراق  ،بعمازن سلطان عزيز ابو صي  -15
 .99ص ،2007 ،كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة البصرة ،ماجستري
 .املصدر السابق ،كرمي وحيد  -16
 املصدر السابق. ،وزارة الكهرابء ،كاظم مريزا  -17
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 اسم اخلط
 

 كمية الطاقة اجلهد
 املستوردة

(MWH) 
2015 

 كمية الطاقة
 املستوردة

MWH)) 
2016 

 معدل
 القدرة

 املستوردة
MW)) 

)ســـــــــــــــلويب اـلرتكـي   -اخلـط 
 زاخو(

132 _______ ______ ____  

ــانـــقـــني  )خـــــ اإليـــراين    -اخلـــط 
 زهاب( -سربيل

132 1,161,718 902,848 103 
 

الزبري   )خور  اإليراين  اخلط 
 خرم شهر(-

400 2,162,001 1,527,246 174 

)دايىل اإليــــــــراين   -اخلــــــــط 
 مريساد(

400 1,610,449 
 

1,927,011 220 

ــارة  اإليـــــراين)عـــــمـــــ   -اخلـــــط 
 كرخة(

400 1,592,130 1,378,280 157 

 ___ ____ ____ 400 تيم -قائم
 ___ ___ __ 132 سويدية -أبوضاهر تل

 655 5,735,385 6,526,298  اجملموع الكلي
اجلـانبني على إدخـاـله  نالحا من اجلـدول ان اخلط الرتكي متوقف على الرغم من االتفـاقـات اليت جرت بني  

ــاعة إما اخلط الثاين الذي مت إجنازه بشـــكل كامل وجبهد )132العمل. وهو جبهد ) ( كيلو 400( كيلو واط /سـ
 ولكن مل يتم العمل به سـبب الظروف األمنية اليت سـادت البلد، وقد مت العمل خبط اثنٍ   2008واط /سـاعة يف 
ــا جبهد ) ــبة اجن400أيضــــــ ــلت نســــــ ــاعة ووصــــــ ( % وكان من املفرتس العمل به يف 60ازه اىل )( كيلو واط /ســــــ

. اما من جهة اجلمهورية الســورية فقد مت اجناز اخلط وبشــكل كامل من جهة العراق وخبطوط طول (18)  2012
ــم وخبطوط ربط ذات جهد )28) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . واما من اجلهة السورية فقد مت (19)(%  100( كي/ يف ونسبة )400( كــ

 .(20) 2010از املشروع والعمل به يف ـــــــــجــهلذا الغرس وكان من املفرتس ان يتم انزمة النصب احملوالت ال
اليت مر  ا البلدان حال دون تنفيذ هذا املشــروع. فبقيت إمام العراق اجتاه   ةخري ولكن بســبب اإلحداث اال

ـــباب منهـا قرب ايران عل ى العراق وكوهنـا حتـده واحـد وهو ان يتفق مع إيران لغرس تزوـيده ابلكهرابء لعـدة أســــــــــــ
ــمـال وابلتـايل تقـل تكلفـة النقـل الكهرابئي من ايران اىل العراق  ابكثر من اجتـاه يف جتـاوره من اجلنوب اىل الشــــــــــــ

 
 .11ص، 2019كانون الثاين   ،بريوت  ،ملشروع الربط الكهرابئي الثمايناالمانة العامة  -18
 املصدر السابق. 2014كانون االول ،  مجيلة مطر -19
 .11ص، 2019كانون الثاين   ،بريوت  ،االمانة العامة ملشروع الربط الكهرابئي الثماين -20
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 28:  العدد

 
لقرب املناطق العراقية منها، والســــــــــبب الثاين هو العالقات الســــــــــياســــــــــية اجليدة بني العراق وإيران، فيقوم العراق 

(  132ســــــــــــــربيل زهاب( وجبهد ) -ل أربعة اجتاهات وهي خط )خانقنيابســــــــــــــترياد الكهرابء من إيران من خال
(  400خرم شـــــــهر( وجبهد ) -( ميكا واط، اما اخلط الثاين فهو خط )خور الزبري 103كيفي وبواقع إنتاجي )

( كيفي وبطــاقــة إنتــاجيــة  400مريســــــــــــــــاد( وجبهــد )  -( كيفي، خط )دايىل174كيفي وبواقع انتــاجي قــدره )
( ميكــا 157( كيفي وبطــاقــة انتــاجيــة قــدرهــا )400كرخــة( وجبهــد )  -واخريا خط )عمــارة  ،( ميكــا واط220)

ميكا واط، ونالحا ان ارتباط احملافظات  ( 655وبذلك يكون جمموع ما يســــــتورده العراق من إيران هو ) ،واط
ــمالية اإليرانية وهذا يعد اكثر  ــمالية ابملناطق الشـــــــــ ــا من ايران وكذلك املناطق الشـــــــــ اجلنوبية مبناطق جنوبية أيضـــــــــ
ـصـــاداي من حيث املســــافات وتكلفة النقل للطاقة وضــــياع القســــم االكرب منها يف النقل، وكون هنالك الكثري  اقت

 إليرانية على احلدود العراقية منها واليت سهلت االرتباط كهرابئيا مع ايران.من احملطات النووية ا
 تكاليف االستيراد : ثالثا 

ميثل اســـــــــترياد الكهرابء عبئا كبريا على العراق كون تكاليف اســـــــــترياد ابهظة الثمن الن االســـــــــترياد من دولة  
االشان والنوعية والكمية وســـــعرها املراد واحدة ال يوجد هلا منافس ليكون هنالك حالة من املنافســـــة بني ارخص 

ـصــــدر الوحيد للعراق هي دولة ايران، فاالســـــعار اليت ترتضـــــيها ايران يكون العراق قد وافق عليها   بيعه  ا لذا فامل
ــا ابإلنتاج احمللي والعاملي فهو يشــــرتي   ــعار مرتفعة قياســ ــتورد العراق الكهرابء ابســ ــدير، يســ ـصـ ــبب احتكار الت بســ

( حسـب التقرير 2016( دوالر لكل واحدة وابلتايل فانه اسـتورد يف سـنة )82,234احد بسـعر )امليكا واط الو 
فان   2016( ميكا /واط فاذا اردان احتســاب تكلفة االســترياد لســنة  655)  2016الســنوي لوزارة الكهرابء يف 

ــترياد هي ) يكـا واط ( مليـار دوالر )ابالعتمـاد على ضــــــــــــــرب التكلفـة للم19,335,600جمموع تكلفـة االســــــــــــ
 ية:تالواحدة يف كلفتها يف سنة( حسب الصيغة الرايضية اآل

(655x  82,234x  360    =19390777  ــتغالل هـذه املـبالغ الكبرية ــنواي لو مت اســــــــــــ ( ملـيار دوالر ســــــــــــ
ـصــــنا من   االمكن ان نوفر جزءا كبريا من الكهرابء حمليا من خالل تنفيذ اخلطة االســـــرتاتيجية الوطنية للطاقة وختل

للكهرابء وتبعاته االقتصــادية والســياســية وغريها، ولو ان العراق قام ايضــا ابســترياد الكهرابء من اخلليج  االســترياد
العريب ابعتباره ايضا ميتلك كميات كبرية من الطاقة الكهرابئية وقربه من العراق وتوفر االمن يف املناطق احلدودية 

ــة اىل ايران وابلتايل امكن خلق منا ــة بني تلك الدول لتقدمي افضـــــل اخلدمات واففاس معها وجعلها منافســـ فســـ
 .ابالسعار

 االستنتاجات:

 توصل الباحث إىل مجلة من االستنتاجات وهي:
ــاديــة كبرية فهي تقلــل تكلفــة االنتــاج وكــذلــك مــدة التنفيــذ اقــل من بنــاء   .1 صـــــــــــــ ان للربط الكهرابئي امهيــة اقت

 احملطات الكهرابئية.
 االختالف يف اوقات الذروة ابلنسبة للدول املرتبطة إقليميا ودوليا.امكانية االستفادة من  .2
 ان العراق مرتبط ارتباطا  ثنائيا مع ايران فقط وال يوجد لديه ارتباط إقليمي اخر. .3
 .2016( ميكا واط هذا ابلنسبة لعام 655يقوم العراق ابسترياد الطاقة الكهرابئية بواقع يومي ) .4
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( مليون دوالر  19390777مبلغا قدره )  2016ة الكهرابئية من ايران لعام  بلغت تكلفة االســـــترياد الطاق .5
 وهي تكلفة مرتفعة جدا فهي تكفي لبناء حمطة كهرابئية تعدل اكثر من الطاقة املستوردة.

 عدم ارتباط العراق كهرابئيا بدول االخرى االسباب امنية وسياسية. .6
 لدويل بني العراق والدول الداخلة يف هذا األتفاق.عدم تفعيل االرتباط الثماين والسباعي االقليمي وا .7

 التوصيات:

 تفعيل خطوط الربط االقليمي للربط الثماين والربط السباعي للعراق والدول الداخلة يف هذا االتفاق. .1
االتفاق مع دول اجلوار حول الربط الثنائي بني العراق وبينها لغرس خلق املنافســــــــــــة بينها وبني ايران كوهنا   .2

 الوحيد للكهرابء ابلنسبة للعراق. املصدر
 بناء حمطات كهرابئية جديدة لغرس تقليل استرياد الطاقة الكهرابئية وما تسببه من تبعات مالية وسياسية. .3

 المصادر والمراجع:

انتاج الطاقة الكهرابئية لتلبية الطلب الكلي يف العراق، دراســــــــــة حتليلية    ،مازن ســــــــــلطان عزيز ،ابو صــــــــــيبع .1
 .2007( رسالة ماجستري، جامعة البصرة، كلية االدارة واالقتصاد، 1999 -1970للمدة )

 .2019االمانة العامة ملشروع الربط الكهرابئي الثماين، بريوت، كانون الثاين  .2
حنه، مجيلة مطر،الطاقة والتعاون العريب، مؤمتر الطاقة العريب العاشـــــر، الربط الكهرابئي العريب ودور اجمللس   .3

 .2014كانون االول،  21االمارات،-لكهرابء، االوراق الفنية، ابو ظيب  الوزاري العريب ل
صـــــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة   ،وليـد حممـد  ،اـلدغيلي .4 ورشـــــــــــــــة عمـل )ااثر تغيري املنـاخ يف املنطقـة العربيـة،اجلنـة االقت

 (.2015-7-6 )االسكو( البحرين، املنامة،
 .1/4/2018مقابلة شخصية يف  ،دائر النقل ،وزارة الكهرابء  ،كاظم مريزا،  علي .5
 .2016كرمي وحيد، اجلامعة العربية واحياء مشروع الربط الكهرابئي العريب، شبكة االقتصاديني العراقيني، .6
ــكو( .7 ــيا )االســـــــ ــادية واالجتماعية لغرب اســـــــ ـصــــــ البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهرابئية وتبادل    ،اللجنه االقت

 .الطاقة يف الدول العربية و االمم املتحدة )لبنان(
، شــباط  84الربط الكهرابئي بني االقطار العربية، جملة املســتقبل العريب )لبنان(، عدد  ، النوري، موفق علي .8

1986. 
 .www.marefa.orgينظر اىل جملة املعرفة، الربط الكهرابئي، على املوقع  .9
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 الخدمات المصرفية االلكترونية وأثرها على أداء الجهاز المصرفي العراقي

Online Banking Services and its Impact on the 
performance of Iraqi Banking System 

 (1) أ.م.د. فاضل عباس كاظم الشباني

Assist. Prof. Fadhil Abbas Kadhim AL-Shaibani 
 (2) سالم محمد حمزة الشريفي

Salam Mohammad Hamza AL-Shareefi 

 المستخلص

يف االقتصــاد، وإن التقدم العاملي يف  حيواي    ا  اجلهاز املصــريف من أهم املؤســســات املالية والذي يلعب دور  ديع
ــة االلكرتونية منها، وبقدر  ــرفية احلديثة وخاصـــ ـصــ ــائل متطورة لتقدمي اخلدمات امل تكنلوجيا املعلومات أفرزت وســـ

ــريف ال ـصــــ ــريف العراقي، فأن اجلهاز امل ـصــــ عراقي يســـــــعى اىل حتقيق اعلى كفاءة يف أدائه، من  تعلق االمر ابجلهاز امل
 خالل تقدمي اخلدمات االلكرتونية.

 -وهتدف هذه الدراسة اىل حتقيق االهداف االتية:
 التعرف على اخلدمات املصرفية االلكرتونية يف النظام املصريف العراقي. .1
 داء اجلهاز املصريف.إيضاح أتثري اخلدمات املصرفية االلكرتونية على إ .2

داء اجلهاز املصــريف العراقي(( إلذلك مت أختيار عنوان الدراســة ))اخلدمات املصــرفية االلكرتونية وأثرها على و 
 على هذا االساس.

وهي ))عدد  مســــتقال    ا  ت متغري عدحيث جاءت هذه الدراســــة لتبني أثر اخلدمات االلكرتونية احلديثة واليت 
ـصــــــــراف االيل  ـصــــــــلية لنظام التســـــــــوية االمجالية ،  POS، عدد نقاط الدفع ATMأجهزة ال ،  RTGSالقيمة الف

 
 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية  -1
  جامعة القادسية كلية االدارة واالقتصاد/  -2
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((، يف مؤشــرات االداء املايل املصــريف واليت متثلت ابلــــــــــــــــ ))الرحية، ACHوالقيمة الفصــلية للمقاصــة االلكرتونية 
ـصــائي واســـتخدم برانمج  الســـيولة، وكفاية رأس املال((، كدراســـة تطبيقية ومت االعتماد على ادوات التحليل االح

(Eviews10.) 
 -وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من االستنتاجات منها:

صــــــــــــــريف العراقي وجتعله يواكب  إنه  .1 صــــــــــــــرفية االلكرتونية تســــــــــــــاهم يف تطوير اجلهاز امل اخلدمات امل
 التطورات العاملية يف خدمة املصارف.

ـصـــــائية وضــــــحت وجود عالقة   .2 ـصـــــائية بني مؤشــــــرات اخلدمات إرتباط ذات داللة  االنتائج االح ح
 االلكرتونية ومؤشرات االداء املايل املصريف.

Abstract 
The banking system is one of the most important financial institutions which 

play avital role in the economy, The global progress in information technology 
has resulted in advanced means of providing modern banking services, 
especially electronic ones, As far as the Iraqi banking system is concerned, the 
Iraqi banking system seeks to achieve the highest efficiency in its performance, 
Through the provision of electronic services. 

This study aims to achieve the following objectives: 
1. Identify electronic banking services in the Iraqi banking system. 
2. The impact of electronic banking services on the performance of the banking 

system. 
Therefore, the title of the study ((Electronic banking services and their impact 

on the performance of the Iraqi banking system)) was chosen on this basis . 
This study was used to identify the impact of modern electronic services, 

which were considered independent variables, namely: (number of ATMs, 
number of POS points, quarterly value of RTGS, and quarterly value of 
electronic clearing). (Profitability, liquidity, and capital adequacy), as an 
empirical study, relying on statistical analysis tools and using Eviews10. 

The study reached a number of conclusions, including: 
1. Electronic banking services contribute to the development of the Iraqi 

banking system and make it keep pace with global developments in the 
service of banks. 

2. Statistical results revealed the existence of a statistically significant 
correlation between e-services indicators and banking financial 
performance indicators. 
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 مةالمقد

ـصـــارف تعد ـصـــب  امل ـصـــادية  احلياة ع ـصـــاد يف حيوية أدوار  من تؤدي  ملا  املختلفة  البلدان  يف  االقت   كوهنا،  االقت
  بنوعية خدماهتا  تقدمي   يف  تنافسـية قدرة  الناجحة  املصـارف ومتتلك، للبلد  االقتصـادية  التنمية يف  مهما    دورا   تلعب
ـصـريف  وإداء ـصـرفية  التكنلوجيا  إســتخدامها عن  فضــال  ، اإللكرتونية املعلومات  قاعدة على تعتمد اليت،  متميز م   امل

ـصــــريفة إســـــتخدامها  خالل من،  املتطورة ـصــــراف األنرتنيت  عرب  التحويل  وأنظمة اإللكرتونية  ال   وبطاقات  األيل وال
 وغريها. اإللكرتونية التوفري

صـــــــــــــــارف  أداء  على  تؤثر  فـأهنـا  اإللكرتونيـة  اخلـدمـات  من  تقـدم  مـا  وأن    واحلســـــــــــــــاس  اخلـاص  للـدور  نظرا،  امل
 يؤثر االقتصـادي  النظام يف قصـور أوجه  أو  صـدمات  أي  حدوث أنه   إذ، للبلد االقتصـادي  النظام يف  للمصـارف

 .املالية واملؤسسات املصارف ورحية نشاط على مباشر بشكل
 همية البحث: أ

وامكانية تطبيقها يف العراق ومبا يضـمن مواكبة   هادمات املصـرفية وحتديثاخلمهية البحث تكمن يف تطور  أن إ
ــبحــت اخلــدمــات االلكرتونيــة متثــل املرتكز  التطورات احلــديثــة يف نظم املعلومــات وتكنلوجيــا احلــديثــة حيــث اصــــــــــــ

 داء اجلهاز املصريف.أثرها على أاالساسي للتعامالت املصرفية املستقبلية، ومبعرفة 
 مشكلة البحث: 

 -الت االتية:تتلخص مشكلة البحث ابلتسات 
 ما هي طبيعية العالقة بني اخلدمات االلكرتونية وبني مؤشرات األداء املايل للجهاز املصريف العراقيل .1
 إي من اخلدمات االلكرتونية أكثر ارتباطا وأتثريا يف مؤشرات األداء املايل للجهاز املصريف العراقيل .2

 هدف البحث: 

 يهدف البحث اىل:
 .اجلهاز املصريف العراقي يف الرئيسة ومؤشراهتا االلكرتونية اخلدمات  واقع على التعرف .1
 أتثري اخلدمات املصرفية احلديثة على اداء اجلهاز املصريف. ايضاح .2

 فرضية البحث: 

ـصــريف العراقي ســـيؤدي اىل اكتشـــاف   نه إ اســـتخدام نســـب الســـيولة والرحية ومؤشـــراته يف تقييم اداء اجلهاز امل
 ، ويروم البحث على فرضية رئيسية مفادها  االداءنقاط القوة والضعف يف

ماعدا املتغري املســـــتقل    I(0)مجيع املتغريات التابعة واملســـــتقلة مســـــتقرة عند املســـــتوى أي اهنا من الدرجة   نه إ
ــة االلكرتونية ) ــتقر ACHاملقاصـ ــية العدم  I(1)عند الفرق األول أي انه من الدرجة   ا  ( فقد كان مسـ ، نرفض فرضـ

 رضية البديلة.ونقبل الف
 نطاق البحث: 

 (العراق: )احلدود املكانية .1
 (2016  -2011) احلدود الزمانية .2
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، نقاط الدفع كي كارد، ATMااللكرتونية )اجهزة الصراف االيل    اخلدمات  مؤشرات  على بياانت  االعتماد
)الســيولة، الرحية، كفاية  املايل    األداء ومؤشــرات (،ACH، املقاصــة االلكرتونية  RTGSنظام التســوية االمجالية  

وذلك لعدم توفر البياانت    2016  عام  ولغاية  2011  عام  من  املمتدة  العراق، للمدة  يف  للمصارف  رأس املال(،
 .يف اجلهاز املصريف العراقي

اهيمي    :االول  المبـحث ار مـف ــرفي اـط ة واالداء المصـ ــرفـي ات المصـ دـم  Theالـخ

reality of the Iraqi banking system 

 Electronic Banking Servicesاواًل: الخدمات المصرفية االلكترونية 

 مفهوم اخلدمات املصرفية اإللكرتونية  .1
 وأدخلتالتكنلوجية احلديثة اليت ظهرت بعد الثورة التكنلوجية يف العامل املتقدم،    األساليبوهي جمموعة من  

ديني واملتعاملني بشـكل عام، وتشـمل املعلومات النظام املـصريف ألجل تسـهيل العمليات بني أطراف االقتصـا إىل
 (3)املالية من أجل ختفيض التكاليف وحتسني الرحية.

ــائل التكنلوجيا املعلومات  كما عرفت دهنا اخلدمات اليت تكون على الشــــــكل الرقمي وتقدم عن طريق وســــ
 .، اهلاتف اجلوال، والرسائل القصرية(األنرتنيت، مثل )وانتشاراوضوحا    األكثر

صــرفية،   صــرفية خارج على بينما وضــحتها وزارة التنمية الدولية الربيطانية للخدمات امل أهنا تقدمي اخلدمات امل
ـصـــــــاالت   وذلك دســــــــتخداماالطار التقليدي،  واهلواتف اجلوالة   األنرتنيت كأســــــــتخدامتكنلوجيا املعلومات واالت

 والبطاقات اإللكرتونية.
صـــــــــــــاالت واملعلومات،  صـــــــــــــارف اليت تقوم بتوظيف التطورات احلديثة يف جمال تكنلوجيا االت وابلتايل هي امل

 (4)وم بتقدمي خدماهتا كافة دمان.قلت
  خصائص اخلدمات املصرفية اإللكرتونية .2

 (5)-وتتضمن ما أييت:
 مالتاختفاء الواثئق الورقية للمعا .أ

 ستخدام الواثئق الر ية.ا، دون الكرتونيا  بني املصرف والعميل   اإلجراءاتحيث جتري مجيع 
 أوفتح فروع خارج البلد   إىلفتح جمال أمام املصــارف صــغرية احلجم لتوســيع نشــاطاهتا عامليا ، دون احلاجة  .ب

 مات املصرفية اإللكرتونية.من خالل اخلد همالعمالء مجيع إىلزايدة يف اليد العاملة، حيث ميكن الوصول 
 حتديد اهلوية  إمكانيةعدم  .ج

صــــــــــــــرف مع العمـيل، وتـقدم اخلدمات اإللكرتونـية ابلتعرف على العمـيل وتـقدمي اخلدمة  ال يلتقيومبوجبهـا   امل
 التكنلوجيا ابلعديد من وسائل التأمني للتعرف على اهلوية اإللكرتونية. تعاجلهله، وهذا ما 

 
 .10ص ،1999 ،مصر ،القاهرة ،املنظمة العربية للتنمية ،عامل التجارة اإللكرتونية ،رأفت رضوان  -3
 ص  ،2003  ،لبنان  ،بريوت  ،العربية  املصارف  احتاد  ،احلداثة  ما بعد  فكر  العربية  املصارف  يف  الفعال  التحديث  حماور  ،حافا  غندور  -4

18. 
 .34ص ،2008،األردن ، عمان،دار وائل للنشر،اخلدمات اإللكرتونية،الفتاح عبد الالتعبد ،انظم الشمري -5
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 الكرتونيا.تسليم اخلدمات  إمكانية .د

 توفر للعميل الوقت واجلهد. حيثوهنا تقدم اخلدمة الكرتونيا 
 .سرعة تغيري قواعد احلكم .ه

ــرفية اإللكرت  ـصــــ ــريعة يف اخلدمات امل ــارف مواكبة التطورات الســـــ ـصــــ ــتطيع امل ونية، والقيام بتقدمي ومبوجبها تســـــ
 خدمات جديدة وبسرعة عالية.

 (6)للخدمات اإللكرتونية وهي: أخرىوهنالك خصائص  •
 طراف اخلدمة.إخدمات تتم عن بعد وبدون اتصال مباشر بني  .أ

 قيود جغرافية. ال تعرفخدمات  .ب
 خدمات تقدم على التقاعد بدون مستندات ورقية. .ج
 اإللكرتونية.يتم الدفع عن طريق النقود  .د

 أمهية اخلدمات املصرفية اإللكرتونية .3
 (7):وميكن استعراضها من خالل النقاط األتية

 املعامالت ألجراءختفيض النفقات اليت يتحملها املصرف  
ــول  أوتكون من خالل عدم  ــرف، وهذا يؤدي    إىلحتياج العميل للوصـــــ ـصــــ ــاء فروع جديدة  إىلامل عدم أنشـــــ

صـــــــــــــرف صـــــــــــــرف عن طريق  ،خاصـــــــــــــة يف املناطق املعزولة  ،للم بل يكتفي ابخلدمات اإللكرتونية اليت يقدمها امل
 اهلاتف النقال. أو األنرتنيت

 األخرىاملؤسسات املصرفية  بوجهالصمود 
خالل األسـاليب  وميكن أيضـا من خالل تسـويق اخلدمات واحملافظة على كمية التسـويق، وسكن زايدهتا من 

 املختلفة اليت تساعد على تطور اخلدمات املصرفية اإللكرتونية املختلفة.
 زفدة ارتباط العمالء ابملصرف

ــية، وتقوية ارتباط  نه إ ـصـــــرف ملعامالته من خالل اخلدمات اإللكرتونية يكون قد امتلك ميزة تنافســــ تقدمي امل
 العمالء ابملصرف.

 زفدة عمالء املصرف  إمكانية
ــة من العمالء عرب العامل، دون  إىلأهم ميزة من سيزات اخلدمة اإللكرتونية هي الوصــــــــــــول   نه إ قاعدة عريضــــــــــ

 املكان. أوالتقيد ابلزمان 
 تقدمي خدمات كاملة وجديدة 

خدمات الكرتونية معينة،    أال ابمتالكالعمالء    إىلتقدميها    الميكنأصبح للمصارف عمليات جديدة حيث  
 والدقة. األداء حيث تتميز ابلسرعة يف

 
 197ص ،2007 ،11العدد  ،جامعة حممد خضري  ،جملة العلوم اإلنسانية ، العمليات املصرفية اإللكرتونية ،امحد بوراس -6
 20ص  ،2000، الفاروق للطباعة والنشردار ،األردن ، عمان  ،العوملة والتجارة اإللكرتونية ،شاهني  اء -7
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  فوائد اخلدمات املصرفية اإللكرتونية .4
 -هنالك فوائد عديدة للخدمات اإللكرتونية، سواء  للمصارف أم للعمالء هي: •

 (8):  الفوائد العائدة للمصارف .أ
ـصـــــرف والعميل، واليت تتكفل  ا التكنلوجيا وذلك من خالل ســــــرعة تقدمي اخلدمة  .1 حتســــــني العالقة بني امل

 املصرفية، سوف حيقق رضا العميل وزايدة ثقة ابلتعامل مع املصرف.
صــــــــــــــرف، وكــذلــك معــاجلــة بيــاانت ملكوانت نظــام اخلــدمــة    األســـــــــــــــاليــبالتطوير من   .2 للرقــابــة على عمــل امل

 اإللكرتونية.
 الورقية. األعمالتقليل  إىلمن خالل النظم املتطورة للخدمات التكنلوجية، سوف يؤدي  .3
 تساهم اخلدمات اإللكرتونية، بسهولة معرفة رغبات العمالء، واحتياجاهتم للخدمة املصرفية. .4
زايدة الرحيــة    إىلابخلــدمــات التقليــديــة، هــذا ســــــــــــــوف يؤدي    ةتكلفــة اخلــدمــة اإللكرتونيــة مقــارنــ   إففــاس .5

 صرف.للم
 (9):الفوائد العائدة للعمالء

 متكن العميل من معرفة أسعار اخلدمات املقدمة، ومدى جودهتا على مدار الساعة. .1
 مكان، من خالل وسائل االتصال. أيسهولة حصول العميل على اخلدمات املصرفية من  .2
ميكن للعميل احلـصول على اخلدمة ففاس كلفة اخلدمة اإللكرتونية وزايدة املنافسـة بني املصـارف املختلفة  إ .3

 املصرفية دقل التكاليف.
 الدقة والسرعة ابحلصول على اخلدمة املصرفية. .4
 ، اليت تتوفر للعميل ابلوقت واجلهد.به واإليداعالسحب  وإمكانية،  األيلتوافر الصراف  نه إ .5
 للمصرف بسرعة. اإللكرتوينمن املوقع  ألموالهتوفر للعميل عمل كشوف  .6

 Banking Performanceثانيًا: االداء المصرفي 

 مفهوم األداء املايل .1
ـصــارف أو جلانب معني منه يف وقت حمدد ككل، مثل أســـهمها يف  وهو أداة للتعرف على الوضـــع املايل للم

 (10)السوق املايل يف فرتة معينة.
ــيلة مهمة لتبني نقاط القوة والضــــــــعف يف  ــرفية وتوفري املعلومات ويرى أخرون دنه وســــــ ـصـــــ ــطة امل أداة االنشــــــ

 (11)الالزمة ألختاذ التدابري اليت تكفل بقاء املصرف يف سوق املنافسة، ومن مث حتقيق االرابح املمكنة.

 
 ، جملة بغداد للعلوم االقتصادية   ، معوقات تطبيق الصريفة اإللكرتونية يف القطاع املصريف العريب  ،مثال مرهون مبارك  ،نبيل دنون جاسم  -8
 .127ص  ،2010تشرين الثاين  ،العراق   ،بغداد ،25العدد  

9- Rahimuddin, Muhammad, E-Banking system in Pakistan, Master thesis, Blekinge Institute of 
technology, Sweden, 2010, P; 17. 

 ، االردن  ، عمان  ،دار احلامد للنشر والتوزيع  ،1ط  ،األداء املايل واثرة على عوائد اسهم الشركات املسامهة  ،حممد حممود اخلطيب  -10
 .46ص ،2010

 ،2000،منوذج مطور لبطاقة العالمات املتوازنة على وفق متطلبات تقومي األداء املصريف يف العراق واالردن  ،مؤيد حممد علي الفضل  -11
 .27ص 
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ــتوى العالقة بني املوارد املتاحة وكفاءة   هوأو  ســـتخدامها، وذلك إمجيع العمليات اليت هتدف اىل حتديد مسـ

صــارف، وجتاوز اوأســبا ا، وابلتايل  من إجل تبني اال رافات   صــحيحة للنهوس مبســتوى أداء امل ختاذ اخلطوات ال
ـصــــــارف، جيري من خالله  (12)املشـــــــكالت واالخطاء، ســـــــتخدام موجوداته بطرق  إومبثابة مقياس ذايت لنجاح امل
 (13)خمتلفة لتحقيق العوائد.

تقومي كفاءة االيرادات ورأس املال   "ان اداء وتركيب البياانت يف التقرير ميكن ان يســـــــــــــتخدم كمســـــــــــــاعد يف
وادارة املوجودات واملطلوابت وادارة النمو، وان املدراء واملراقبني واملصــرفيني ميكنهم اســتخدام هذة التقارير لتعزيز 

 (14)فهمهم للحالة املالية للمصرف ومن خالل هذا الفهم اجناز اعماهلم بكفاءة اكرب".
 أمهية األداء املايل املصرف  .2

ا املصـارف دموال املودعني ويكون من واجب السـلطات املعنية احلفاظ على أمواهلم ومحايتها من سـوء  حتتف
ـصــــاد الوطين، وســـــالمته مرتبطة بســـــالمة اجلهاز   إذ تؤدي االســـــتخدام احملتمل، ـصــــارف دورا اســـــاســـــيا يف االقت امل

 أسهمها.ارف وحاملي املصريف، فضال  عن إن األداء املايل واملصريف حيافا على حقوق أصحاب املص
ـصـــارف بعدة طرق، ختدم مســــتخدمي البياانت والذين  إن أمهية األداء بشــــكل عام يهدف اىل تقومي أداء امل
ـصـــرف، من خالل األداء يتمكن   ـصـــرف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضــــعف يف امل ـصـــال مالية مع امل لديهم م

الظروف االقتصادية واملالية للمصرف، من خالل   ن من متابعة ومعرفة أنشطة املصرف، وكذلك متابعةو املستثمر 
 (15)أجراء التحليل واملقارنة وتفسري البياانت املالية، ألختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.

 العوامل املؤثرة ف األداء املايل املصرف  .3
 العوامل الداخلية: .أ

 -وتتمثل مبا أييت:
 حجم املصرف  .1

ــارف حســــب احلجم   ـصـ ــم امل ــوعة لقياس حجم إذ تقســ ــطة وكبرية، وهنالك مقاييس موضــ ــغرية ومتوســ اىل صــ
 (16)املصرف وهي:

 Total capitalامجايل رأس املال.  ●
 Number of bank branchesعدد فروع املصرف.  ●
 Total assetsمجايل املوجودات. إ ●
 Total depositsمجايل الودائع. إ ●
 Total sales .مجايل املبيعاتإ ●

 
 .2001  ،بغداد ،مدخل اىل تقومي األداء  ،جميد عبد جعفر الكرجي -12

13- Ahmed arif almazari, Financial prof mance Evaluation of some selected jordanian commercial bank, 
International Research journal of finance and economics, Inc, 2011, P; 1. 

14- WWW.FFIEC.gov. 
15- Rose, S.peter, Sylvia.chudgins, Bank management and financial services, sixth edition, mcgraw-hill, 

2009, p; 54. 
 .52ص  ،مصدر سابق ،طيبحممد حممود اخل  -16
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 Total book value .مجايل القيمة الدفرتيةإ ●
ـصـــــــرف، حيث يكون أجيابيا او ســــــــلبيا، وقد  دويع ـصـــــــرف من العوامل املؤثرة على األداء املايل للم حجم امل

يكون حجم املصــرف معيقا  لألداء، بســبب صــعوبة االدارة، ويصــبح األداء إقل فعالية، لذلك عند توســع حجم 
صــــــــــــرف جيب  صــــــــــــرف، ولقد زايدة يف  هن يقابلاامل عدد العاملني، وغريها من املتطلبات مثل عدد احملللني يف امل

ـصــــــــــرف واألداء وإتضـــــــــــح من خالهلا إنه هنالك عالقة طردية  كانت هنالك دراســـــــــــة تبني العالقة بني حجم امل
 بينهما.
 اهليكل التنظيمي  .2

ـصــــرف من خالل اهليكل التنظيمي والذي تتحدد مبوجب االدارة والتقســـــيم    هيتم حتقيق االهداف اخلاصـــــة ابمل
التنظيمي للوحـدات العـامـلة، ويكون للهيكـل التنظيمي دور مهم وفعـال يف حتســــــــــــــني األداء مـثل حتســــــــــــــني أداء 
ـصــورة خاصـــة، وذلك من خالل تطبيق اخلطط املوضـــوعة واليت  ـصــورة عامة وحتســـني األداء املايل له ب ـصــرف ب امل

ـصـــــرف لتكون أكثر إن هلا دور بشــــــأن القرارات  تســــــاهم يف دعم االدارة ابملعلومات وهذه املعلومات يكو  دارة امل
ـصــــــــائص جيب توفرها لكي يكون اهليكل التنظيمي أكثر فعالية، وتتمثل ب )التوازن،  ـــــــــــــــــــــــ فاعلية، هنالك عدة خ

 (17).املرونة، واالستمرارية(
 الكفاءة املالية  .3

ـصـــــــــريف، أذ تشــــــــــري اىل العالقة بني املدخالت واملخرجات من   وهي أحد املقاييس املهمة يف األداء املايل وامل
خالل تناســــــــب النســــــــبة بينهما يف حتقيق األهداف، ويكون هلا دور مهم يف العديد من القرارات اليت تدرســــــــها  

ــتخـدام كـل املـبالغ  إ صــــــــــــــرف، وتكون الكفـاءة املـالـية معـادـلة لقيمـة النقود، وأن الكفـاءة املـالـية تقوم دســــــــــــ دارة امل
ــتخـدام األمـثل هلـا، وكـذـلك هي تعـامـل املوارد املـالـية ابلطرق املثلى، وتكون حـذرة كـل احلـذر من  لتح قيق االســــــــــــ
من دون املسـاس جبودة اخلدمات املقدمة من قبل املصـرف، حيث تكون ضـمان من   هنفاق حيث ميكن تقليلاإل

 القصوى من املوارد.االستفادة  خالل االجراءات املالية واألدارية واملوازانت واالنفاق بطريقة حيث حتقق
 التكنلوجيا  .4

ـصــرف وتعظيم كفا ـصــول على امليزة التنافســـية وحتســـني قدرة امل ته من خالل أســـتخدام االدوات اليت ءإن احل
قـدمتهـا تكنلوجيـا املعلومـات، وذـلك من خالل الربط اـلداخلي واخلـارجي عن طريق ـتدفق البيـاانت واملعلومـات، 

ر وحتســني األداء املصــريف، وإن التكنلوجيا هي من االدوات املهمة اليت جتعل املصــرف  وابلتايل حتســني صــنع القرا
سـتخدام إأكثر كفاءة، حيث تسـاعدة على احلصـول على الفرص، لذلك من املهم ألي مصـرف إن يفهم كيفية 

 (18)التكلنلوجيا، وحتديد نوع التكنلوجيا املناسبة العمالة.
 العوامل اخلارجية
 -يستطيع التحكم  ا، وهي: اليت تكون خارج نطاق املصرف وال وتتضمن العوامل

 
 ،عمان  ،دار الصفاء للنشر والتوزيع  ،1ط  ،ادارة اجلودة الشاملة يف اخلدمات املصرفية  ،عبد هللا ابراهية نزار  ،حممود حسني الوادي  -17
 .107ص ،2010،االردن 

18- stephen haag, maeve.amy, management information system for the information AG, 6thEdition, 
mcgraw-hill companies, Inc.now york, 2007, P; 10. 
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: وهي الظروف الســـياســـية للبلد، والقوانني Legal and political factors)العوامل القانونية والســـياســـية ) .1

 اليت يعمل  ا النظام املصريف يف ذلك البلد.
ـصـــــادية ) .2 ـصـــــادي و : وهي طبيعة Economic factors)العوامل االقت نعكاســــــاته على النشــــــاط  إالنظام االقت

 املصريف يف البلد من االستثمارات والفرص االخرى. 
ــتوى الوعي  (Social factorsالعوامــل االجتمــاعيــة ) .3 : مثــل العــادات والتقــاليــد املوجودة يف اجملتمع ومســــــــــــ

 والثقافة، وذلك ابلتعامل مع اخلدمات اإللكرتونية اليت يقدمها املصرف.
ث ــرفي العراقي  :انيالثـ   المبـح از المصـ  The reality of the Iraqiواقع الجـه

banking system 

ـصـــــــرفية وذلك الالبنك املركزي على    يعمل تحقيق من صــــــــحة االعمال اليت تقوم  ا املؤســــــــســــــــات املالية وامل
وقد وضـــــــح للتأكد من ســـــــالمة مركزها املايل ومدى التزامها ابلقوانني واالنظمة للوصـــــــول اىل االســـــــتقرار املايل، 

ـصـــارف املرقم ابلعدد ) ـصـــارف يف البالد وذلك من خالل   2004( لعام  94قانون امل اطارا  تشــــريعيا  ينظم عمل امل
هذا القانون بعد التطورات اليت وقعت على القطاع املصريف    جاءحتديد الشروط واملتطلبات لتأسيس املصارف، و 

القطاع املصـريف يف الناتج احمللي االمجايل، وان اهلدف  وماحلقته من تغريات وذلك ملسـامهة زايدة  2003بعد عام 
ـصــــــريف وذلك حلماية املودعني واحلد من اجلرائم املالية واليت هي  منه هو احلفاظ على الثقة والفهم العام للنظام امل

 غسيل االموال ومتويل االرهاب.
ــارف احلد االد  لرأس املال ابلعمـلة14حددت املادة ) أذ صــــــــــــ العراقـية مت العمل به فعليا  عام   ( من قانون امل
ـصــــورة    2010/3/10تأريخ ب(  1219/3/9لس ادارة البنك املركزي املرقم ابلعدد )جمبقرار    2010 لزايدة رأس املال ب

ـصــرف )10تدرجيية وملدة ثالث ســـنوات حيث ابتداء ) ( مليار دينار 250( مليار دينار حىت اصـــبح رأس مال امل
ـصـــــــــارف ومتاشــــــــــيا  مع 2013يف عام  ، واســــــــــتمر البنك املركزي يف تطوير التعليمات والقوانني اخلاصــــــــــة بعمل امل

(  43اصدر قانون املصارف االسالمية املرقم )  أذ،  2016املستجدات والتطورات احلاصلة يف النظام املصريف لعام  
ـصــــارف االســـــالمية مبمارســـــة اال  2015لســـــنة   ـصــــرفية واليت التتعارس مع احكام الشـــــريعة للســـــماح للم عمال امل

ـصـــارف االجنبية   ـصـــارف االجنبية العاملة يف العراق تقرر الزام امل ح البنك ا ضــــ اي مبوجباالســــالمية، اما بشــــأن امل
( مليون دوالر حىت هنـايـة  25العراق لتكون )يف    ايف فروعهـ   الزايدة رتوس امواهلـ   2016/6/1املركزي قراره بتـأريخ  

ــرفية املرقم  2017/12/31( مليون دوالر هناية  50واىل )  2016/12/31 ـصـ ــمان الودائع امل ــبة لقانون ضــ ، اما ابلنســ
ـصــرفية،  مبوجبه  البنك املركزي   ىاعطالذي   2016( لســـنة  3) ـصــالحية مبنح اجازات ملمارســـة ضـــمان الودائع امل ال

( مليار دينار 100س مال الشــركة )اوال( تشــرتط يف ضــمان الودائع املصــرفية ان اليقل رأ/3حيث نصــت املادة )
ـصـــارف  ـصـــارف االســــالمية وم ـصـــارف العاملة خارج العراق وكذلك امل ــتث  من احكام هذا القانون فروع امل ويســ

 (19)التنمية واالستثمار. 

 
 .61-59ص  ، 2016 ،التقرير السنوي لالستقرار املايل ،البنك املركزي العراقي -19
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 Banking developments : التطورات المصرفيةاوالً 

ـصـــــــــارف يف عام  ، وكذلك  2016وضــــــــــع البنك املركزي العديد من االجراءات اليت تؤدي اىل تنظيم عمل امل
 -:(20)ما أييتاالجراءات ومن هذه تقوية دورها يف متويل النشاط االقتصادي، ومتانة وسالمة اجلهاز املصريف. 

ة نسـب االحتياطي االلزامي، وان توفري السـيولة لدعم سـيولة اجلهاز املـصريف، من خالل اعادة توزيع هيكلي .1
%( واليت تكون مفروضـة على امجايل 15نسـبة االحتياطي االلزامي على ايداعات املصـارف التجارية هي )
( منها للمصــارف اليت تواجه مشــكلة 5%الودائع وقد تكون ابلدينار او الدوالر، حيث تقرر اطالق نســبة)

 :ابلسيولة وذلك لسببني
 الئها.لغرس مواجهة سحوابت عم .أ

 متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة. .ب
ـصـــــــارف وشــــــــركات التمويل املايل، وذلك  .2 اعتماد االســــــــس واملعايري من قبل البنك املركزي لتلبية طلبات امل

 لشراء الدوالر لصال عمالئهم.
 أهم االسس واملعايري هي: أما

ل االموال، وذلك من خالل االلتزام ابملعايري واملتطلبات االمتثال الدولية، وقانون مكافحة غســــــــــي .أ
تقييم االداء للمصارف والشركات من قبل البنك املركزي لضمان عدم حصول خمالفات ولتسهيل  

 حصول املستفيديني احلقيقيني على الدوالر.
 .تطبيق مبدأ )اعرف زبونك(، من خالل االلتزام ابالفصاح عن مصادر أموال العمالء .ب
ـصـارف  اســتخدام اســلوب االعتمادات   .ج املســتندية بدال  من احلواالت وذلك من خالل تشــجيع امل

ــركات التمويل املايل إب ــتفيديني من  وشـ ــوفات ابملسـ ــال كشـ ــتخدامها، وجيب كذلك االلتزام ابرسـ سـ
 شراء الدوالر.

ـصـــــريف واملؤســــــســــــات املالية. ويكون ذلك  .3 اســــــتكمال البنية التحتية النظمة الدفع، وكذلك تقوية القطاع امل
 ية:تت اآلعلى االساسا

تطبيق مشــــــروع توطني الرواتب والتحول من الدفع النقدي اىل الدفع االلكرتوين، وحســــــب توجيهات  .أ
، وذلك لضـــــــبط االنفاق العام 2016( لســـــــنة  313االمانة العامة جمللس الوزراء حســـــــب القرار املرقم )

 وحوكمة عمليات االدارة املالية.
 لتوفري محاية للصكوك من عمليات التزوير.تطوير أنظمة الدفع ابلتجزئة، وذلك  .ب
ـصــــرف ) .ج ـصــــارف احلكومية اليت اليكون  on-usتطبيق نظام املقاصـــــة للفروع الداخلية للم ( وذلك للم

 لديها نظام مصريف شامل.
 والزام املصارف  ا. 3تطبيق معايري ابزل  .د
 هي كااليت: 3معايري ابزل  ◼

 
 .34ص  ،2016 ،التقرير االقتصادي السنوي ،البنك املركزي العراقي -20
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%( اىل ان 10%( وترفع النســــــبة ســــــنواي  )80غة )االلتزام بنســــــبة التغطية الســــــيولة واليت تكون ابل •

 .2019%( عام 100تصل اىل )
 .% 100نسبة صايف التمويل املستقر كحد اد   •

 Structure of the banking systemهيكل الجهاز المصرفي  ثانيًا:  
ـصـــــــــارف املوجودة يف العراق  ـصـــــــــرف  (65)بلغ عدد امل ـصـــــــــارف  ( 7) ،وتكون كااليت  2016يف هناية عام   ا  م م

ـصـارف جتارية و)3حكومية وتكون ) ـصـرف واحد اســالمي، وكذلك )3( منها م ـصـة وم ـصـارف متخـصـ (  58( م
ـصـرفا  خاصــا  وتقســم اىل ) ـصـرف24م ـصـرف16و) ا  وحملي  جتاراي   ا  ( م ـصـرف18و ) ا  أجنبي  ا  ( م واليت تضــم    ا  أســالمي  ا  ( م

 (.1) اجلدولوحسب  ،( مصارف اجنبية3و ) ا  حملي ا  ( مصرف15بدورها اىل )
 ( مصرفا  65ويضم ) 2016( هيكل اجلهاز املصريف العراقي لعام 1جدول )

 املصارف االجنبية املصارف االسالمية املصارف االهلية املصارف احلكومية
 زراعة الرتكي ايالف االسالمي مصرف بغداد مصرف الرافدين
 ملي ايران  العراقي االسالمي التجاري العراقي مصرف الرشيد

 ببيلوس اللبناين كوردستان الدويل الشرق االوسط املصرف الصناعي
 انرتكونتيننتال لبناين الوطين االسالمي االستثمار العراقي املصرف العقاري
 بنك بريوت والبالد دجلة والفرات للتنمية املتحد لالستثمار العراقي للتجارة
 بنك تركيأيش  التعاون االسالمي دار السالم املصرف الزراعي
 ابو ظيب االسالمي البالد االسالمي املوصل للتنمية مصرف النهرين

 وقفلر الرتكي مصرف جيهان  اببل 
 الربكة الرتكي اجلنوب االسالمي البصرة الدويل 
 بنك ابرسيان  العامل االسالمي االهلي العراقي 
 اللبناينبنك االعتماد  الدويل االسالمي االئتمان العراقي 
 البحر املتوسط نور العراق االسالمي االقتصاد لالستثمار 
 بنك اسيا الرتكي زين العراق سومر التجاري 
 البنك اللبناين الفرنسي العربية االسالمي اخلليج التجاري 
ــار    لــالســــــــــــــــتــثــمـــــ ــاء  الــوكـــــ

 والتمويل
 ستاندر تشارترد الرواحل االسالمي

 فرنسينك  الشمال 
 لبنان واملهجر  االحتاد العراقي 
 بنك الشرق االوسط  أشور الدويل لالستثمار 
 بنك عودة  املنصور لالستثمار 
   عرب العراق 
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ــاري    ــتـــــــجـــــ الـــــ ــم  ــيـــــ ــلـــــ االقـــــ
 لالستثمار

  

 اعداد الباحث ابالعتماد على دائرة االحصاء واالحاث، البنك املركزي العراقي املصدر: من
 Assets of the banking sector: موجودات القطاع المصرفي ثالثاً 

( ترليون دينــار 190.9بلغ )  2012( ان امجــايل املوجودات يف هنــايــة عــام  2يالحا من خالل اجلــدول )
ـــبة ارتفـاع ) ( ترليون ديـنار، وذـلك نتيجـة الرتفـاع 143.8الـبالغ )  2011هنـاـية عـام  ( مقـارـنة مع  %32.8وبنســــــــــــ

(  %90.8املوجودات لدى مصـريف الرافدين والرشـيد اذ ارتفع رصـيد املوجودات لدى املصـارف احلكومية بنسـبة )
ـصــــارف اخلاصـــــة ) ـصــــارف التجارية كافة اذ بلغت نســـــبة املوجودات لدى امل (، %9.2من امجايل املوجودات للم

( ترليون 208.8بلغ )  2013( نالحا ان امجـايل املوجودات يف هنـاـية عـام  2الل تتبع بـياانت اجلـدول )ومن خ 
ـــبة ارتفـاع ) ـــبة  190.9الـبالغ )  2013( مقـارـنة مع هنـاـية عـام  %9.3ديـنار وبنســــــــــــ ( ترليون ديـنار، اذ بلغـت نســــــــــــ

صـــــــــــــارف احلكومية ) صـــــــــــــارف اخلاصـــــــــــــة  ( من امجايل املوجودات وبلغت نســـــــــــــبة امل%89.9املوجودات لدى امل
(  %8.5( ترليون دينار وبنســبة ارتفاع )226.6)  2014(، بينما ســجلت امجايل املوجودات هناية عام 10.1%)

صـــــــــــــــارف احلكوميـة )2013مقـارنـة مع هنـايـة عـام   ــبـة املوجودات لـدى امل ( من امجـايل %90.3، اذ بلغـت نســــــــــــ
ـصــارف اخلاصـــة )  2015اففض امجايل املوجودات عام ( للعام نفســـه، بينما %9.7املوجودات وبلغت نســـبة امل

(، ويعزى ذلك الففاس املوجودات  %1.7-بنســــــــبة اففاس )  2014( ترليون دينار عن العام 222.9البالغ )
ـصــــــــارف احلكومية ) ـصــــــــارف  %90احلكومية، اذ بلغت نســـــــــبة املوجودات لدى امل ( ونســـــــــبة املوجودات لدى امل

%(  -0.7بنســــبة )  2015عن العام الســــابق    2016عام  أففضــــت املوجودات يفبينما    (،%10اخلاصــــة بلغت )
، حيث أن املصارف احلكومية 2016( ترليون دينار عام  221.2اىل )  2015( ترليون دينار عام  222.8اي من )

ـصـــارف احلكومية وبلغت  ـصـــارف اخلاصــــة األهنا اكثر نشــــاطا ، حيث تركزت املوجودات يف امل عددها اقل من امل
(  3200بلغ )  *Hirschman)-(Herfindalوحسـب مؤشـر    2016املوجودات لعام  %( من امجايل89نسـبتها )

(  3156نقطة هلذه املصــارف احلكومية، سا يعين وجود احتكار يف اجلهاز املصــريف حيث ارتفع هذا املؤشــر من )
ـصـــة  2016( نقطة عام 3200اىل )  2015نقطة عام  ـصـــرف الرافدين على اعلى نســــبة من احل ، ولقد اســــتحوذ م

، حيث بلغت نســـــــــبة  2016%( عام  48اىل )  2015%( عام  47.1وقية اذ ارتفع نســـــــــبة املوجودات من )الســـــــــ 
HHI  ( ـصــــــرف الرافدين ســـــــوف يؤثر ســـــــلبا  على اجلهاز 2302له وحدة ( نقطة، وان اي صـــــــدمة يتعرس هلا م

ـصـــريف، وان نســــبة   ـصـــارف بلغ )  HHIامل وجودات يف نســــبة امل  ا  ( نقطة، ولكن هنالك اففاضــــ 900.85لباقي امل
مؤشر جيد حيث   د( يع2012-2016ابلنسبة للمصارف احلكومية وارتفاعها يف املصارف اخلاصة خالل املدة )

 .1يف الشكل  كما  (21)اخلاصة، يعكس التطور يف املصارف 

 
 ،2013  ، 2012  ،2011للسنوات )  ،التقرير السنوي لالستقرار املايل  ،قسم االستقرار النقدي واملايل ،البنك املركزي العراقي  (1)  -21
 .صفحات خمتلفة ،(2016 ، 2015 ،2014

اشارة اىل عدم وجود تركزات واذا كانت القيمة بني   1000( فأذا كانت القيمة اقل من  0-1000هريمشان( بني )-* ترتاوح قيمة )هريفندل 
ويقاس املؤشر وفقا للصيغة االتية    ،( اشارة اىل تركزات مراتفعة1800معتدلة واذا كانت القيمة اكرب من )( اشارة اىل تركزات  1800-1000)
(HHI=£si2 اذ أن )si  احلصة السوقية(.)ميثل االمهية النسبية 
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 العراقي ترليون دينار( نسبة املوجودات يف القطاع املصريف 2جدول )
نسبة املوجودات املصارف   السنوات

 احلكومية %
نسـبة املوجودات املصـارف  

 اخلاصة %
 امجايل املوجودات

 ترليون دينار
منـــــــو  ــدل  مـــــــعـــــ
 املوجودات%

2011 91.3 8.7 143.8 - 
2012 90.8 9.2 190.9 32.8 
2013 89.9 10.1 208.8 9.3 
2014 90.3 9.7 226.6 8.5 
2015 90 10 222.9 -1.7 
2016 89.3 10.7 221.2 -0.7 

 الباحث ابالعتماد على البنك املركزي، دائرة االحصاء واالحاث اعداداملصدر من 
 ( موجودات القطاع املصريف العراقي1شكل )

 (2بياانت جدول )الباحث ابالعتماد على  من اعداداملصدر 
 Liquidity Indicators: مؤشرات السيولة رابعاً 

 (22)البنك املركزي وكااليت( نسب مؤشرات السيولة لدى 3يالحا من خالل اجلدول )
 املطلوابت قصرية االجل : املوجودات السائلة .1

ــبة ) ــيولة   د، وحيث تع2016%( يف عام 324.7ارتفعت بنســــ ــبة االحتفاظ بســــ ــبة كبرية حيث تبني نســــ نســــ
عالية وذلك ملواجهة ســـــحوابت املودعني ولتقدمي القروس، وهي تنعكس اجيابيا على االســـــتقرار املايل، وتقســـــم 

 اىل:

 
العراقي  -22 املركزي  واملايل،البنك  النقدي  االستقرار  املايل  ،قسم  لالستقرار  السنوي  )   ،التقرير    ، 2013  ، 2012  ،2011للسنوات 
 .صفحات خمتلفة ،(2016 ، 2015 ،2014

%نسبة موجودات المصارف الخاصة 
%نسبة موجودات المصارف الحكومية 

0اجمالي الموجودات

100

200

300

2011 2012 2013 2014 2015 2016

نسبة موجودات المصارف الخاصة 
%
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  2015%( عن العام الســــــــــابق حيث كانت النســــــــــبة يف عام 2.4ـصـــــــــارف احلكومية: ارتفعت بنســــــــــبة )امل .أ
 %(، وذلك بسبب346.8) 2016%( واصبحت يف عام 338.6)

(  34.4حيث كانت )  2016( ترليون دينار يف عام  30.8الودائع اجلارية: حيث اففضــــــــــــت اىل ) •
 .2015ترليون دينار عام 

ــائـلة: ارتفعت يف عام  • (  130.7( ترليون دينار حيث كانت )134.3اىل )  2016املوجودات الســــــــــــ
 .2015ترليون دينار عام 

ـصــارف اخلاصـــة: ارتفعت بنســـبة ) .ب %( يف عام 165.2%( عن العام الســـابق حيث كانت النســـبة )15.3امل
(  951.2من )، وذلك بســــبب الودائع اجلارية حيث اففضــــت 2016%( عام 190.5واصــــبحت )  2015

 .2016( مليار دينار عام 575.4اىل ) 2015مليار دينار عام 
 الايل الودائع :املوجودات السائلة .2

صــــــــــــــريف اىل خمــاطر   ،2016%( يف عــام  228.6ارتفعــت اىل ) اي أنــه من غري احملتمــل ان يتعرس اجلهــاز امل
 السيولة يف االجل القصري. وتقسم اىل:

 املصارف احلكومية: .أ
ــبة   ــابق حيث كانت )0.1 -)اففضــــــــــت بنســــــــ ــبحت   2015%( يف عام 243.1%( عن العام الســــــــ واصــــــــ

 .2016يف عام  (%242.9)
 املصارف اخلاصة: .ب

ــبـة ) ــبحـت   2015%( يف عـام  120.7%( عن العـام الســـــــــــــــابق حيـث كـانـت )38.2ارتفعـت بنســــــــــــ واصــــــــــــ
 .2016%( يف عام 138.2)

 الايل املوجودات :املوجودات السائلة .3
ـــبة  221.2، حـيث بلغ حجم املوجودات )2016%( يف عـام  64.5ارتفعـت اىل ) ( ترليون ديـنار، وهي نســــــــــــ

 -وتقسم اىل:  مرتفعة جدا .
 املصارف احلكومية: •

ــبة ) ــبة )1 -اففضـــــــت بنســـــ ــابق حيث كانت النســـــ اي ما يعادل    2015%( عام  66.9%( عن العام الســـــ
 يون دينار.( ترل7اي ما يعادل ) 2016%( عام 66.2( ترليون دينار واصبحت )10.7)

 الودائع: االئتمان النقدي .4
%( فما دون وذلك استنادا اىل قرار 70لقد حدد البنك املركزي العراقي نسبة االئتمان النقدي اىل الودائع )

ــتـه املرقمـة )   2016%( عـام  59.6، حيـث بلغـت )7-1-2016( يف  1533جملس البنـك املركزي العراقي جبلســــــــــــ
 لى:عحيث انقسمت  وهي ضمن املعايري احملددة.

ـصــــــــــارف احلكومية: ارتفعت بنســـــــــــبة ) .أ   2015%( عام 52.7%( عن العام الســـــــــــابق حيث كانت )5.1امل
 ، نتيجة اففاس الودائع وارتفاع القروس.2016%( عام 55.4واصبحت )

 .2016%( عام 45.4اىل ) 2015%( عام 46.9املصارف اخلاصة: اففضت من ) .ب
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 لتمويل )فجوة االئتمان(:فجوة ا .5

ــبــة    ،وهي الفرق بني االئتمــان النقــدي والودائع اىل امجــايل االئتمــان  صــــــــــــــــت هــذه الفجوة بنســــــــــــ حيــث تقل
%(  74.7  -ولقد كانت )  2016%( عام  67.7  -حيث بلغت )  2015مقارنة مع عام    2016%( عام  90.6)

ــبـة )اىل امجـايل االئتمـان، ولقـد ارتفع االئتمـان النقـدي مبعـد  2015عـام   %( وبقيمـة  1ل اعلى من الودائع بنســــــــــــ
 .2016( ترليون عام62.4%( وبقيمة )3اما منو الودائع تباطأ بنسبة ) 2016( ترليون دينار عام 37.2)

 ( مؤشرات السيولة لدى املصارف احلكومية واخلاصة يف العراق3جدول )
معدل منو الســيولة   2016 2015 نسبة املسامهة املؤشرات

% 
 /املوجودات الســــــــــــــــائلـــة  
 مطلوابت قصرية االجل

 %2.4 %346.8 %338.6 املصارف احلكومية
 %15.3 %190.5 %165.2 املصارف اخلاصة

 /املوجودات الســــــــــــــــائلـــة  
 امجايل الودائع

 %0.1- %242.9 %243.1 املصارف احلكومية
 %38.2 %138.2 %120.7 املصارف اخلاصة

 /املوجودات الســــــــــــــــائلـــة  
 امجايل املوجودات

 %1- %66.2 %66.9 املصارف احلكومية
 %1.6 %50.3 %49.5 املصارف اخلاصة

ــدي   ــقـــــ ــنـ الـ ــان  ــمـــــ ــتـ  /االئـ
 الودائع

 %5.1 %55.4 %52.7 املصارف احلكومية
 %0.8- %45.4 %46.9 املصارف اخلاصة

 %90.6 %67.7- %74.7-  فجوة االئتمان 
  82.6  السيولةامجايل 

 ترليون 
88.1  
 ترليون 

6.6% 

 اعداد الباحث ابالعتماد على البنك املركزي العراقي املصدر من
 Profitability Indicators: مؤشر الربحية خامساً 

( ترليون دينار، وســــــــــجلت  9.826كانت )  2011( نالحا ان امجايل االرابح لعام  4من خالل اجلدول )
ــبــة ارتفــاع )1.651)  2013االرابح لعــام   والبــالغ   2012( مقــارنــةمقــارنــة مع عــام  %7( ترليون دينــار وبنســــــــــــ

ــبة )  2014( ترليون دينار، فيما اففضــــــــت االرابح عام 1.581) ــابق  %42.4-بنســــــ   2013( عن العام الســــــ
ــبحــت امجــايل االرابح )   2015، فيمــا بلغــت امجــايل االرابح لعــام  2014( ترليون دينــار عــام  1.227واصــــــــــــ

كانت   2016، اما ابلنســـــــــــــبة لعام 2014( عن عام %17.4-ترليون دينار ومبعدل منو ســـــــــــــالب )(  1.053)
 .(23)وكااليت 2015( عن عام %3.2-( ترليون دينار وبنسبة منو سالبة )1.021امجايل االرابح )

 Ratio of return on assetsنسبة العائد على املوجودات  .1
 .2016%( عام 0.4اىل ) 2015%( عام 0.5املصارف احلكومية: اففضت نسبتها من ) .أ

 
العراقي   -23 املركزي  واملايل،  البنك  النقدي  االستقرار  املايل  ،قسم  لالستقرار  السنوي  )  ،التقرير    ، 2013  ، 2012  ،2011للسنوات 
 .صفحات خمتلفة ،(2016 ، 2015 ،2014
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 .2016%( عام 1.6اىل ) 2015%( عام 2.4املصارف اخلاصة: اففضت نسبتها من ) .ب
 Return on owners' equityنسبة العائد على حقوق املالكني  .2

 .2016%( عام 13.8اىل ) 2015( عام 15.5%املصارف احلكومية: اففضت نسبتها من ) .أ
 .2016%(عام 3.4اىل) 2015%(عام 5.5بتها من)املصارف اخلاصة:اففضت نس .ب

*كان الســـــــــبب من وراء اففاس النســـــــــبتني اعاله هو عدم اســـــــــتثمار االموال وتقليل توظيفها سا ادى اىل 
 سسات املصرفية، نتيجة االوضاع السياسية واالحداث االمنية اليت تشهدها البالد.ؤ تراجع الرحية للم

ــبة هام  الفائدة اىل  .3  Interest margin ratio to totalالايل الدخل نســــــــ
income 

 .2016%( عام 60.1اىل ) 2015%( عام 57.8املصارف احلكومية: ارتفعت نسبتها من ) .أ
 .2016%( عام 28.6اىل ) 2015%( عام 32.3املصارف اخلاصة: اففضت نسبتها من ) .ب

 ( مؤشر االرابح للجهاز املصريف العراقي4جدول )
ــايل  امجايل االرابح )ترليون دينار( السنوات امجـــــ ــو  ــنــــمــ الــ ــدل  ــعـــــ مــ

 االرابح%
2011 9.826 ----- 
2012 1.581 -84% 
2013 1.651 4.4% 
2014 1.227 -25.7% 
2015 1.053 -14.2% 
2016 1.021 -3.04% 

 الباحث ابالعتماد على البنك املركزي العراقي املصدر من اعداد
 (.%100االول ) /االول  -معدل النمو = الثاين *

 Electronic Payment Systems: انظمة الدفع االلكترونية العراقية سادساً 
ـصــــريف  ا  انظمة الدفع االلكرتونية مؤشـــــر  دتع ـصــــادية وخاصـــــة  القطاع امل   ،لقياس درجة التطور للقطاعات االقت

ابلعمــل على تطوير البنيــة التحتيــة التكنلوجيــة النظمــة الــدفع    2004حيــث بــدأ البنــك املركزي العراقي يف عــام  
ولقـد كـان تطوير البنيـة التحتيـة حســـــــــــــــب   2006االلكرتوين يف العراق، حيـث كـانـت االنطالقـة الفعليـة يف عـام  

ــراكة مع اجملهز الرئيســــــي للتكنلوجياا والجل ضــــــمان جناح العمل   ،ملعايري الدولية حيث اســــــتخدم اســــــلوب الشــــ
 .(24)اعتمد على االدارة القوية للمشاريع ولقد كانت تتسم ابلتحدايت والصعوابت داخل العراق

 أهم االجنازات والتطورات املتحققة ف أنظمة الدفع  .1
 2017ومت توجيه املصارف دعتمادة يف ، (IBANالدويل املوحد )تفعيل الرقم احلسايب  .أ

 
 .96-94ص  ،مصدر سابق ، 2016 ،االستقرار االقتصادي -24
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م مع املعــايري الــدوليــة للبنــك ء(، وذلــك مبــا يتالPFMISتقييم جــاهزيــة نظــام املــدفوعــات العراقي الــدوليــة ) .ب 
 الدويل.

 تفعيل نظام الدفع االلكرتوين  .ت
 .2016( لسنة 313وذلك بدفع رواتب املوظفني الكرتونيا حسب القرار )

 ل نظام الدفع ابلتجزئة مع املصارف:تفعي .ث
 وذلك خلدمات الصريفة االلكرتونية واستكمال عمليات الربط مع املقسم الوطين.

 (ACHتفعيل نظام املقاصة االلكرتونية ) .ج
ـصــــــــرف الواحد   ــة الداخلية بني فروع امل ــارف احلكومية اليت المتتلك نظاما    IBCSاي تفعيل املقاصـــــــ ـصــــــ للم

 مصرفيا شامال.
 ATM ATM machinesسحب االيلماكنات ال .2

ــار ماكنات الســــحب االيل  ــة يف العراق مقارنة مع الدول العربية، لذلك  ATMان انتشــ ــبة منخفضــ ذو نســ
وجب زايدة حجم االنتشـار املصـريف يف العراق، حيث أسـهمت املصـارف اخلاصـة بزايدة عدد الصـراف االيل من  

انتشــــــــــــارها كان يف املراكز التجارية ويف بعض فروع  ، وان  2016( جهاز عام 660اىل )  2011( جهازعام 467)
صـــــــــــــــارف هــذا من جــانــب، امــا من جــانــب اخر أجهزة دفع رواتــب املوظفيني واملتقــاعــديني وكــذلــك الرعــايــة  امل

حيـث اففض   2013-2016( جهـاز خالل املـدة  30000االجتمـاعيـة )كي كـارد( حيـث كـان عـدد االجهزة )
(، وان انتشــار عدد اجهزة الصــراف االيل لكل 50000د االجهزة )حيث كان عد  2011عما كان عليه يف عام 

  وكما موضــــح ابجلدول  ،2011-2016( ماكنة خالل املدة 4( الف تســــمة من البالغني يف العراق كانت )100)
(5.)(25) 

(  79اىل )  2011( عام  150( الف نســــــمة اففضــــــت من )100أما نســــــبة نقاط الدفع )كي كارت( لكل )
 (.30000( اىل )50000وان سبب هذا االففاس هو الففاس عدد نقاط الدفع من ) 2016عام 

جيد وذلك من خالل االنتشــــار الواســــع يف اســــتعمال الوســــائل االلكرتونية   ا  ارتفاع هذه النســــبة مؤشــــر  دويع
وعات بدال من النقد يف تســــــــــوية املدفوعات، وعلى الرغم من ســــــــــعي البنك املركزي العراقي يف اســــــــــتخدام املدف

 االلكرتونية االان هذا املؤشر يبني حمدودية الوصول اىل اخلدمات املصرفية.
 ( ونقاط الدفعATM( اجهزة الصراف االيل )5ول )جد

)كــي    ATMعدد السنوات ــدفــع  الـــــ ــاط  ــقـــــ ن ــدد  عـــــ
 كارت(

2011  467  50000  
2012  467  50000  
2013  647  30000  

 
 .80-79ص ،مصدر سابق ،2016 ، ار املايلاالستقر  -25
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2014  337  30000  
2015  580  30000  
2016  660  30000  

 املركزي العراقي، دائرة املدفوعات البنك ر،املصد
 مكوانت نظام املدفوعات العراقي .3

 (26)ويكون على الشكل االيت...
 (RTGSنظام التسوية االمجالية االنية ) .أ

ـصـــــارف ووزارة املالية لتبادل اوامر الدفع ذات   وهو نظام يربط البنك املركزي العراقي مع الفروع الرئيســــــية للم
ــنوـية لنظـام  6واجلـدول )  2006/8/24القيمـة الـعالـية داخـل العراق، ومت العمـل ـبه يف   ( ادانه يوضــــــــــــــح القيم الســــــــــــ

 (2016-2011التسوية االمجايل للبنك املركزي العراقي لالعوام )
 (C-ACH) نظام مقاصة الصكوك االلكرتونية .ب

لية، وارسـال  آوهو نظام الذي ميكن ان يتشـارك به املصـارف مع فروعها من تبادل اوامر الدفع بينها بطريقة  
ـصـــكوك االلكرتونية املرمزة ابحلرب   ــوية االمجالية االنية، ومن خالل تبادل ال ــوية النهائية اىل نظام التســ ــايف التســ صــ

( ادانه يوضــح القيم الســنوية لنظام املقاصــة االلكرتونية للبنك 6واجلدول )  2006/9/14عمل به يفاملمغنط، مت ال
 (2016-2011املركزي العراقي لالعوام )

 ( القيم السنوية لنظام التسوية االمجايل واملقاصة االلكرتونية ترليون دينار6جدول )
 نظام التسوية االمجايل السنة

RTGS 
 املقاصة االلكرتونية

ACH 
2011 0.12 0.1 
2012 0.15 1.6 
2013 0.2 9.3 
2014 0.2 26.6 
2015 0.2 24 
2016 0.18 22.1 

 من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت البنك املركزي العراقي املصدر: 
 (IBCSنظام املقاصة الداخلية بني فروع املصرف الواحد ) .ت

، مت العمل به يف شـامال    ا  مصـرفي  ا  للمصـارف احلكومية واليت المتتلك نظاموهو نظام تبادل املقاصـة الداخلية  
2016/6/1. 

 (CSDنظام احلفا املركزي لالوراق املالية ) .ث

 
26- https://cbi.iq/news/print_news/292. 

https://cbi.iq/news/print_news/292
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وهو نظام يتيح للبنك املركزي السـيطرة على السـيولة، من خالل ادارة االوراق املالية احلكومية اليت يصـدرها،  

 .2008مت العمل به يف عام 
 (IRPSIحتية لنظام الدفع ابلتجزئة يف العراق )البنية الت .ج

حيث كان من خالل ســـــــــعي البنك املركزي النشـــــــــاء البنية التحتية لنظام الدفع ابلتجزئة من خالل انشـــــــــاء 
 املوزع الوطين للبيع ابلتجزئة وحتويل النقود الكرتونيا  والدفع بواسطة اهلواتف النقالة.

 التطبيقي والتحليلي للبحثالجانب : الثالث المبحث

 Specification of standard modelsالقياسية  النماذج اواًل: توصيف

ـصــرفية مؤشـــرات إثر  لقياس ـصــريف العراقي للجهاز  املايل  األداء مؤشـــرات  يف  االلكرتونية  اخلدمات امل وذلك  امل
ــر كل  على  انفراد على كل ــرات من مؤشــــــ ــيتم اليت املتغريات فان  وبذلك الثالثة،  املايل  األداء مؤشــــــ  يف حثها  ســــــ

 :كاأليت  هي النموذج
  التابعة املتغريات .1

ـصــــــريف للجهاز  املايل  األداء مؤشـــــــرات متثل  معتمدة  متغريات  ثالثة أختيار مت   يف متثلت وقد الدراســـــــة  عينة  امل
 :األيت

 .املصرف املايل األداء ميثل الذي األول املعتمد املتغري بوصفه الرحية مؤشر إعتماد مت (: R) الرحية مؤشر .أ
ــيولة  مؤشــــر .ب ـصـــرف  قدرة  رفع  يعين املؤشــــر هذا  وزايدة ،(M2) بـــــــــــــــــــ   املؤشــــر  هذا  ويتمثل(: Li)  الســ  على  امل

 . وابلعكس املودعني، طلبات مواجهة
ـصــــرف  أعتماد يعين  املؤشـــــر  هذا ارتفاع إن (: E)  املال  رأس  كفاية  مؤشـــــر .ج  تكوين  يف  اكرب  ماله رأس على  امل

 .املوجودات
 املستقلة املتغريات .2

 :يف املتغريات هذه وتتمثل االلكرتونية، اخلدمات عن تعرب مستقلة  متغريات اربعة اختيار مت 
صــراف  أجهزة عدد .أ صــراف  أجهزة عدد مؤشــر اعتماد مت (: ATM) اآليل  ال   املســتقل املتغري بوصــفة اآليل  ال

 . االلكرتونية للخدمات األول
ــر اعتماد مت (: POS) الدفع نقاط عدد .ب ــفة( كارد  كي) الدفع  نقاط  عدد  مؤشـــ ــتقل  املتغري  ووصـــ  الثاين  املســـ

 . االلكرتونية للخدمات
  ابلبنك جتري اليت  املقاصــــــــة وعدد االلكرتونية  املقاصــــــــة  مؤشــــــــر اعتماد مت (: ACH) االلكرتونية  املقاصــــــــة .ج

 .املقاصة لتلك احلقيقية القيمة على اعتمدان ولقد، الكرتونيا   املصارف بني املصريف
مت اعتماد مؤشـر التسـوية االمجايل اليت جتري ابلبنك املركزي، واعتمدت (:  RTGS) االمجايل التسـوية  نظام .د

 القيم احلقيقية.
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 Analysis of time seriesالزمنية  السالسل ثانيًا: تحليل
وذلك  للتنبؤات، دقيقة طرق إجياد  من االخريةاألونة  يف الزمنية  الســالســل  يف حتليل التطورات  لقد أســهمت

صــــــــــــــول ــليمـة،  قرارات  ألختـاذ  تســـــــــــــــاعـد  نـتائج   على  خالهلـا  من  للح  للمتغرّيات  اجلـيد  للتحلـيل  حـيث يؤدي  ســــــــــــ
 .دقيقة غري بطرق الزمنية السالسل لتحليل العكسية اآلاثر جتنب وميكن االقتصادية،

 الزمنية السلسة مفهوم .1
ا  تعرف  عرب  تطورهـا  وتعكس  متـتالـية  زمنـية  مـدة  خالل  مـأخوذة  بظـاهرة  اخلـاصـــــــــــــــة  القيم  من  جمموعـة  على أهنـّ

 يف  املؤثرة العوامل من كبري  عدد  لتفاعل  نتيجة  تشكل  الزمنية،  السلسلة حدود من( Yt) حد  قيمة  ولكل الزمن،
  (27):هي جمموعات أربع إىل تقسيمها ميكن واليت املدروسة، الظاهرة

 .السلسلة تطور ملسار العام االجتاه تكوين إىل تفاعلها يؤدي اليت العوامل .أ
 .السلسلة يف املو ية التقلبات عنها تنشأ اليت العوامل .ب
 .الدورية التقلبات تكوين إىل تؤدي اليت العوامل .ت
 .السلسلة قيم على  العشوائي التأثري  ذات العوامل .ث
 الزمنية السلسة استقرار مفهوم .2

 أحد االســتقرار يعد وأن  الزمن اســتقرارها، عرب الزمنية  الســلســلة يف مســتوايت  التغرياتعلى عدم  وهي تدل
  صـــــــحيحة  غري  نتائج  إىل يؤدي  اســـــــتقرارها  عدم وأن   الســـــــالســـــــل، هذه  ومعاجلة لدراســـــــة  األســـــــاســـــــية الشـــــــروط

 . وغريها( t) واختبار( R2) اختبار مثل االحصائية لالختبارات
 (28):اآلتية الشروط توفرت يف حال مستقرة الزمنية السلسلة وأن أعتبار
𝐸(𝑌𝑡)(................ 1) الزمن عرب القيم متوسط أ. ثبات  =  𝜇 

𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡) ....(........2) الزمن عرب التباين ب. ثبات = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝑚)2 
  القيمتني  بني  الزمنيـــة  الفجوة  على  تعتمـــد  املتغري  لنفس  قيمتني  أي  بني  ،(Covariance)  أي تغري  ت. أن 

 .التغري عند حيسب الذي للزمن الفعلية القيمة على وليس
(3..............)  𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑡𝑌𝑡−𝑘) = (𝑌𝑡−𝑘 − 𝑚) = 𝑔𝑘 

 Time series stability testsالزمنية  السلسلة استقرار اختبارات ثالثا: 

 اختبار ومنها  الزمنية  الســـــلســـــة اســـــتقرار بيان   خالهلا من واليت ميكن  اختبارات  إنه الســـــتقرار الســـــلســـــلة عدة
 :بريون، وتبني كااليت فيليبس واختبار الوحدة  جذر
 (The Unit Root Test): الوحدة جذر إختبار .1

 : وتكون كااليت الوحدة، جذر اختبار يف تستعمل اليت االختبارات وهي من أهم

 
   279ص  ،2007 ،اجلزائر ،اجلامعية املطبوعات  ديوان ،حملولة  مسائل دروس القياسي االقتصاد علي، مكيد -27

28- Greene H. William, Econometrics Analysis, 5 th Edition, New Jersey, 2003, p:612 
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 28:  العدد

 
 (Dickey - Fuller: )البسيط  فولر -ديكي إختبار .أ
  لكــل  ذايت  ا ــدار  اجراء  حيــث يتم  ،(1979)  عــام  فولر  -  العــامل ديكي  قبــل  من  االختبــار  هــذا  تطوير  مت 

 هلذا األوىل الفروق وكذلك مســـــــتقل، كمتغري  واحدة لســـــــنة وادخاله التابع، للمتغري األوىل الفروق  مع  ســـــــلســـــــلة
 (29):اآلتية املعادالت طريق عن االختبار هذا يتم واحدة، لسنة املتغري

𝑌𝑡∆ (..............4)عام  اجتاه وبدون  اثبت  حد بدون  =  𝛿𝑌𝑡 − 1 + 𝑢𝑡  
𝑌𝑡∆  (..............5) اثبت حد  وجود =  𝛽1 + 𝛿𝑌𝑡 − 1 + 𝑢𝑡 
𝑌𝑡∆ (..........6)عام  واجتاه اثبت حد  وجود =  𝛽1 +  𝛽2𝑡 +  𝛿𝑌𝑡 − 1 + 𝑢𝑡 
  مستقرة غري يف حالة الدراسة للمتغري  الزمنية السلسة  أنّ  يعين  هذا(  H0: β = 0)  العدم  فرضـية  اختبار أذا مت 
 الزمنية  الســــــــــلســــــــــلة أنّ  يعين هذا ،(H1: β < 1)البديلة   الفرضــــــــــية وأذا مت أختيار الوحدة،  جذر على وحتتوي
ــتقرة،  للمتغري ــيـة  قبول  حيـث يتم  مســــــــــــ   ( tقيمـة )  من  أقـل  للمعلمـة  املقـدرة(  t)  قيمـة  تكون   عنـدمـا  العـدم  فرضــــــــــــ

 غري الدراسـة  حالة للمتغري  الزمنية  السـلسـلة على أن  يدل وهذا  احصـائيا ، معنوية غري  قيمتها تكون   أي اجلدولية،
 على وحتتوي[  I( ~  0])  الدرجة  من مســـتقرة غري الزمنية الســـلســـلة أنّ   وابلتايل،  األصـــلي،  مســـتواها يف  مســـتقرة
 املقــدرة(  t)  قيمــة  كــانــت  أمــا أذا  األغلــب،  على  الثــاين  أو  األول  الفرق  أخــذ  يتم  احلــالــة  هــذه  ويف  الوحــدة،  جــذر
( ~  2]) الثاين أو[  I( ~  1]) األول مســتواها يف  مســتقرة الزمنية  الســلســلة تكون   عندئذ  ( اجلدوليةt) من أكرب

I]  أي  مســــــــــتقرة الزمنية الســــــــــلســــــــــلة أنّ   إىل  تشــــــــــري االختبار نتائج   كانت  وإذا  (t)  يف  اجلدولية من أكرب  املقدرة 
 .الوحدة جذر وجود عدم على تنص اليت البديلة الفرضية نقبل  األصلي، مستواها
ــبح  ال فولر  -ديكي اختبار أنّ  غري ـصــــ ــوائي،  احلد يف ذايت ارتباط مشـــــــكلة هناك  وجدت إذا  مالئما   ي   العشـــــ
ــتقرة،  تكون   قــد  املقــدرة  العالقــة  يف  املــدرجــة  املتغرّيات  بيــاانت  كون   من  ابلرغم  وذلــك   يتم  احلــالــة  هــذه  ويف  مســــــــــــ

 (30)املوسع. فولر ديكي اختبار عليه يطلق آخر ابختبار االستعانة
 (Augmented Dickey – Fuller Test ADF: )املوسع فولر ديكي إختبار
 و ي( 1981) عام بتطوير اختباره  قام البســـــيط، فولر -  ديكي  أختبار هلا تعرس اليت  االنتقادات بســـــبب

ــار ـله املوســــــــــــــع، -فولر  ديكي  اختـبار  اال ـدار  مـعادـلة  بتـقدير  االختـبار  هـذا  حـيث يقوم  ،(ADF)  ابلرمز ويشــــــــــــ
 (31):اآلتية الصيغة وحسب للصيغة،
(7.........)  ∆𝑌𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝑌𝑡 − 1 +  ∑ 𝑌𝑖 + 1∆𝑌𝑡 − 𝑗 +  휀𝑡

𝑝

𝑗=1 
  مقارنة تتم  إذ  البســــــــــيط، فولر -  ديكي اختبار  اســــــــــتعمال طريقة بنفس  االختبار هذا  اســــــــــتعمال حيث يتم

  يتم  احلالة هذه يف  ( احملتسـبةt)  من أكرب اجلدولية( t)  تكون   أي عندما  ( اجلدولية،tاحملتسـبة بــــــــــــــــ )( t)  احصـائية
  أّما تســتقر، أن   إىل هلا األوىل الفروق  إحتســاب هنا وجيب ،(الزمنية  الســلســلة اســتقرار  عدم) العدم  فرضــية  قبول
 .مستقرة( الزمنية )السلسلة البديلة الفرضية قبول يتم احملتسبة( t) من أصغر اجلدولية( t) قيمة كانت  إذا

 
29- Damodar, N.Gujarati, Basic Econometrics, 4 th Edition, The McGraw − Hill Companies, 2004, 

p:815 
 . 658، ص 2004 ،احلديث يف االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيق ، عبدالقادر حممد عبدالقادر عطيه -30

31- Fuller, and, Dickey, Likelihood Ratio Statistical for Autoregressive Time Series with a Unit Root, 
Journal of Econometrics, July, Vol. 49, No 4, 1981, p:1057-1072 



  

 اخلدمات املصرفية االلكرتونية وأثرها على أداء اجلهاز املصرف العراقي 

603 

 (Phillips -Perron Test): بريون -فيلبس إختبار .2
صــــــــــــــحيح   معلمية  غري طريقة وهو يفرتس  ،(1988) عام بريون  - فيلبس  قبل  من  االختبار هذا وضــــــــــــــع   لت

ــيغـة  الوحـدة  جـذر  اختبـار  معـادلـة  بواقي  يف  الـذايت  االرتبـاط  وجود صــــــــــــ ــيطـة    فولر  -  ديكي  ل  ،DF)  )(32)البســــــــــــ
ــائية حتول مث  ومن الوحدة  جذر  حســـــــــــاب االختبار  هذا  ويتضـــــــــــمن ـصــــــــ   أاثر من  التخلص  أجل وذلك من  االح
 (33) :اآلتية الصيغة وفق التباين تقدير وميكن االختبار، إلحصائية االحتمايل التوزيع على  الذايت االرتباط
(8 ......)𝑆𝑢2 =  𝑇−1 ∑ 𝑢𝑡

2𝑇
𝑡−1 + 2𝑇−1 ∑ ∑ 𝑈𝑡𝑈𝑡 − 𝑆𝑇

𝑡=𝑠+1
𝐿
𝑠=𝑡 

ــبب  ،(Robust) حســــــــــاس غري االختبار  هذا يعد   اخلطأ  حد توزيع شــــــــــروط  توفر  هو لعدم ذلك يف والســــــــ
  وإنّ  ذاتيا ، ومرتبط متغري  تباين  ذات  ومتنوعة عشــــوائية  ألخطاء يســــمح  ال كونه  عن  فضــــال   التقليدية،  العشــــوائي
 أن له  كما  لالختبارين، نفســــــــــــها احلرجة القيم  اســــــــــــتعمال  يتم إذ فولر،  ديكي توزيع نفس بريون  فيلبس الختبار
ـصـــــيغ  أتخذ  و)الثانية( عام،  اجتاه  وبدون   اثبت حد  بدون  )األوىل(:  وهي  فولر،  ديكي اختبار يف اليت نفســــــها ال
 الزايدة.  و السلسلة اجتاه ليعكس العام االجتاه مع الثابت احلد )الثالثة( الصيغة وأتخذ فقط، الثابت احلد

  Test the time series Staticاختبار سكون السالسل الزمنية رابعًا: 

ـصـــــادية املدروســــــة عرب الزمن لتحديد نوع النموذج املســــــتخدم   دراســــــة يفنظرا ألمهية ســــــكون املتغريات االقت
  العالقة بني هذه املتغريات، أصـــــــبح من الضـــــــروري الكشـــــــف عن ســـــــكون هذه املتغريات للتأكد من خلوها من

 جذر الوحدة الذي يسبب اال دار الزائف والتقديرات غري الصحيحة والنتائج املضللة.
من خالل عدة اختبارات شـــــــــائعة منها اختبار Unit Root))جتري عملية الكشـــــــــف عن اجلذر الوحدوي  

ــلي  (،KK)وكابياســـــس   (،PP)واختبار فليبس بريون  (، ADF)وديكي فوللر املطور    (،DF)ديكي فوللر األصـــ
ــهرها وأكثرها تطبيقا هو اختبار  ،هاوغري  وهذا ما مت االعتماد عليه يف اختبار ، PP))ومن مث  (،ADF)االان اشــــ

 (.7وكما موضح يف اجلدول ) ،سكون متغريات هذا النموذج
 ( نتائج اختبار السكون للمتغريات املدروسة7اجلدول )

E R ACH RTGS Li 
Variables 

Tests 
*3.77- *4.15-- -1.53 *3.098- *3.335- Level 

ADF 
-----  ----- *4.36- ----- ----- st1 

*1.94- *6.92- -1.190 *1.766- -2.462 Level 
PP 

----- ----- *4.43- ----- **3.902- st1 

 
32- Marno Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, 2 nd Edition, John Wiley & Sons Inc, 

England,2004, p:273. 
33- P.Perron and Phillips, R.Testing for a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, Vol.75,2, 

1988, p:340. 
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  %10. ** عند مستوى %5*عند مستوى 
 PPو  ADF( اىل انه مت اسـتخدام نوعني من اختبارات جذر الوحدة ومها اختبار 7تشـري نتائج اجلدول )

عند مســتوى    I(0)وكانت املتغريات التابعة حســب هذين االختبارين ســاكنة عند املســتوى أي اهنا من الدرجة 
أما املتغريات املستقلة هي أيضا ساكنة عند   ،دة يف صورهتا االصلية، أي اهنا خالية من جذر الوح (%5)معنوية  

فقد   ،(ACHاملتغري املستقل املقاصة االلكرتونية )  -ماعدا-أي اهنا خالية من جذر الوحدة    (،%5)املستوى  
 .(%5)عند مستوى معنوية  I(1)كان ساكن عند الفرق األول أي انه من الدرجة 

صــــــــــــــول على هـذه النـتائج  لســــــــــــــكون املتغريات ننتقـل اىل املرحـلة الـثانـية من االختـبارات وهو اختـبار   بعـد احل
 التكامل املشرتك بني هذه املتغريات.

 Test the co-integration : اختبار التكامل المشتركخامساً 
التكامل املشـــــــــرتك هو اختبار يهدف اىل الكشـــــــــف هل ان املتغريات متكاملة فيما بينها وهل ترتبط بعالقة  

 قصرية أم طويلة األجلل
ــتخدم للكشــــف عن التكامل املشــــرتك ولكل نوع له شــــروط لالســــتخدام من هذه  هناك عدة اختبارات تســ

 االختبارات:
 .Engel-Grangerكراجنر  -اختبار اجنل .1
 .Johansen-Juselius جيسليوس  -اختبار جوهانسون  .2
 .Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)منوذج  .3

مت اختبار سـكون السـالسـل الزمنية يف الفقرة أوال  تبني عدم إمكانية اسـتخدام االختبار األول والثاين بعد ان  
لذلك أصــبح لزاما االنتقال اىل النوع الثالث للكشــف  ،للتكامل املشــرتك وذلك لعدم توفر شــروط اســتخدامهما

 عن نوع التكامل بني هذه املتغريات.
 .((ARDLي الفجوات الزمنية الموزعة : نموذج االنحدار الذاتي ذسادساً 

 –بعد ان ظهرت الكثري من العقبات اليت تواجه استخدام مناذج التكامل املشرتك املتعارف عليها مثل اجنل  
كراجنر وجوهانســون، ظهر منوذج حديث وأكثر قدرة على اســتيعاب األخطاء اليت واجهت النماذج املذكورة يف 

ـصــحيح اخلطأ خاصـــة عندما  ،  يكون النموذج يتميز بديناميكية وحيتوي على فرتات ابطاء كما يف هذا النموذج ت
وهـــذا النموذج ميزج بني اال ـــدار الـــذايت وتوزيع االبطـــاءات الزمنيـــة  ي منوذج اال ـــدار الـــذايت ذي الفجوات 

 .(Bounds Test)كما يسمى دختبار احلدود   ARDLالزمنية املوزعة ويرمز له ابلرمز 
ــافــ  ميتلــك جمموعـة من املميزات اليت متيزه عن غريه من    (،ARDL)ة اىل مـا ذكر أعاله فـأن منوذج  ابإلضـــــــــــــ
 النماذج مثل:

 خيتار فرتات تباطت زمين مناسبة. •
 يستخدم للسالسل الزمنية القصرية مقارنة ابلطرق األخرى للتكامل املشرتك. •
 .هاادلة نفسميكن الفصل بني أتثريات األجل القصري عن األجل الطويل يف املع •
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 -ية:توبعد اجراء هذا االختبار على املتغريات حمل الدراسة ظهرت النتائج اال
و املقـاصـــــــــــة    RTGSكمتغري وبع و نظـام التســـــــــــويـة األلـاليـة    LIتقـدير العالقـة بني الســـــــــــيولـة .1

 كمتغريات مستقلة.  ACHااللكرتونية
 .(8على هذه املتغريات ظهرت النتائج التالية وكما يف اجلدول ) ARDLبعد تطبيق منوذج 

 (LogLi, LogRTGS, LogACHللمتغريات ) ARDL( منوذج 8اجلدول )
Dependent Variable: LOGLI   

Method: ARDL    
Date: 08/08/18 Time: 15:20   

Sample (adjusted): 2012Q1 2016Q4  
Included observations: 20 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (4 lags, automatic): LOGRTGS LOGACH 

Fixed regressors: C   
Number of models evalulated: 100  

Selected Model: ARDL (2, 4, 4)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  
     
     LOGLI (-1) 0.632744 0.281490 2.247838 0.0594 

LOGLI (-2) -0.219955 0.252470 -0.871212 0.4125 
LOGRTGS 0.004489 0.124092 0.036171 0.9722 

LOGRTGS (-1) -0.034591 0.110978 -0.311695 0.7644 
LOGRTGS (-2) 0.065894 0.131963 0.499336 0.6329 
LOGRTGS (-3) 0.076765 0.103837 0.739280 0.4838 
LOGRTGS (-4) -0.084978 0.052636 -1.614459 0.1505 

LOGACH 0.012115 0.039816 0.304280 0.7698 
LOGACH (-1) -0.098635 0.049154 -2.006647 0.0848 
LOGACH (-2) 0.048166 0.036192 1.330856 0.2249 
LOGACH (-3) -0.038510 0.032094 -1.199919 0.2692 
LOGACH (-4) 0.064160 0.023650 2.712948 0.0301 

C 7.311458 2.618822 2.791888 0.0268 
     
     R-squared 0.890093  Mean dependent var 12.38481 

Adjusted R-squared 0.701680  S.D. dependent var 0.089669 
S.E. of regression 0.048976  Akaike info criterion -2.944795 
Sum squared resid 0.016791  Schwarz criterion -2.297569 
Log likelihood 42.44795  Hannan-Quinn criter. -2.818450 
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 F-statistic 4.724169  Durbin-Watson stat 2.778890 
Prob(F-statistic) 0.024174    

     
 Eviews10املصدر: من عمل الباحث ابالعتماد على نتائج برانمج      

ـصـــادية بني املتغريات وذلك ألنه أظهر أفضــــلية  مت اســــتخدام النموذج اللوغارمتي لتقدير واختبار العالقة   االقت
 ,AIC, SICواضـحة على النموذج اخلطي من حيث املؤشـرات اإلحصـائية وذلك حسـب معايري املفاضـلة )

H-Q)،    أمـــا فرتة االبطـــاء فقـــد مت حتـــديـــدهـــا ابالعتمـــاد على معيـــارAkaike  مبطئـــة  نيوذلـــك دخـــذ فرتت 
 (.8,10 اجلدول )يفمتغريين املستقلني وكما موضح للمتغري التابع واربع فرتات مبطئة لل

وألختبار مدى صـــــحة وجود عالقة تكامل مشـــــرتك بني املتغريات املكونة للنموذج وذلك ابســـــتخدام منهج 
وكمـا يف اجلـدول   (،F-Test)والـذي يعتمـد على قيمـة    Waldجـديـد يســــــــــــــمى دختبـار احلـدود او اختبـار  

(9.) 
 لألجل الطويل( اختبار احلدود 9اجلدول )

ARDL Long Run Form and Bounds Test  
     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     LOGRTGS 0.046963 0.303768 0.154603 0.8815 

LOGACH -0.021634 0.044801 -0.482889 0.6439 
C 12.45116 0.930510 13.38100 0.0000 
     
     EC = LOGLI - (0.0470*LOGRTGS -0.0216*LOGACH + 12.4512) 
     
          

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     
   

Asymptotic: 
n=1000  

F-statistic  3.9427 10%  2.63 3.35 
K 2 5%  3.1 3.87 

  2.5%  3.55 4.38 
  1%  4.13 5 
     
 Eviews10الباحث ابالعتماد على نتائج برانمج  املصدر: من عمل          
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هلا قيمتني حرجتني عند خمتلف مســـــتوايت  (،F) اجلدول أعاله ان قيمةنالحا من خالل اجلزء الثاين من 
ــوـبة( F)  ةاملعنوـية وعـند مـقارـنة قيمـ  ــتوى  3.94والـبالـغة ) ،احملســــــــــــ ( اهنـا أكرب من أكرب قيمـه حرجـة هلـا عـند مســــــــــــ

ة ( سا يدل على وجود عالقة تكامل مشـــــــــرتك توازنية طويلة األجل بني التســـــــــوية االمجالي3.87والبالغة )  (5%)
 وأن معادلة األجل الطويل كانت كاآليت: ،واملقاصة االلكرتونية وبني السيولة النقدية

𝐿𝑂𝐺𝐿𝐼 = 12.4512 + 0.0470 𝐿𝑂𝐺𝑅𝑇𝐺𝑆 − 0.0216 𝐿𝑂𝐺𝐴𝐶𝐻 
صــــــــــــــحيح   بعـد ان مت الـتأكـد من وجود عالـقة توازنـية طويـلة األجـل بني املتغريات أعاله نقوم بتقـدير منوذج ت

 (.10مدى استجابة النموذج املقدر اىل التصحيح والعودة اىل الوضع التوازين وكما يف اجلدول )اخلطأ ملعرفة 
 ( منوذج تصحيح اخلطأ10اجلدول )

ARDL Error Correction Regression  
Dependent Variable: D(LOGLI)   
Selected Model: ARDL(2, 4, 4)   

Case 2: Restricted Constant and No Trend  
Date: 08/08/18 Time: 15:52   
Sample: 2011Q1 2016Q4   
Included observations: 20   

     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     D(LOGLI(-1)) 0.219955 0.167990 1.309332 0.2318 

D(LOGRTGS) 0.004489 0.070756 0.063437 0.9512 
D(LOGRTGS(-1)) -0.057680 0.064294 -0.897138 0.3994 
D(LOGRTGS(-2)) 0.008214 0.080186 0.102433 0.9213 
D(LOGRTGS(-3)) 0.084978 0.030571 2.779719 0.0273 

D(LOGACH) -0.012115 0.027048 0.447917 0.6677 
D(LOGACH(-1)) -0.073816 0.019732 -3.740971 0.0073 
D(LOGACH(-2)) -0.025650 0.019944 -1.286068 0.2393 
D(LOGACH(-3)) -0.064160 0.019271 -3.329431 0.0126 
CointEq(-1)* -0.587211 0.137009 -4.285942 0.0036 

     
     R-squared 0.787716  Mean dependent var 0.011717 

Adjusted R-squared 0.596660  S.D. dependent var 0.064520 
S.E. of regression 0.040976  Akaike info criterion -3.244795 
Sum squared resid 0.016791  Schwarz criterion -2.746929 
Log likelihood 42.44795  Hannan-Quinn criter. -3.147607 
Durbin-Watson stat 2.778890    

     
     * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
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F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     F-statistic  3.94627 10%  2.63 3.35 

K 2 5%  3.1 3.87 
  2.5%  3.55 4.38 
  1%  4.13 5 
     
 Eviews10الباحث ابالعتماد على نتائج برانمج  املصدر: من عمل     

نالحا من اجلدول أعاله ان النموذج قد اســــــــــــتوىف شــــــــــــروط القبول وذلك من خالل مالحظة معامل حد 
ـصــــــحيح  (، كما انه معنوي وحســـــــب قيمة  0.587-وكانت قيمته تســـــــاوي )  ا  اخلطأ وهو جيب أن يكون ســـــــالبت

( سـا يـدل على 0.5( وهي أقـل من )0.0036اخلـاصـــــــــــــــه بـه حيـث بلغـت القيمـة االحتمـاليـة لـه )  ،((Tاختبـار
 املوسم الواحد.(،  0.58)معنويته، أي ان سرعة العودة اىل وضع التوازن طويل االجل تبلغ 

 ( 11ن احلصول على معامالت االجل القصري واالجل الطويل )املروانت( من خالل اجلدول )وميك
 ( معامالت االجل القصري واالجل الطويل11اجلدول )

 معلمة االجل الطويل )املرونة( معلمة االجل القصري)املرونة( املتغري
LogRTGS 0.004489 0.09822 

LogACH -0.012115 0.1257- 
 ذلك نستنتج:من خالل 

كنه ضـــــعيف للنظام التســـــوية اإلمجالية على الســـــيولة احمللية يف االجل ليوجود أثر إجيايب ومعنوي  •
ـصـــري ( أي ان زايدة التســــوية  0.004489حيث بلغت مرونة التســــوية اجتاه الســــيولة حوايل ) ،الق

ا يف ام ،وهي نســـــبة ضـــــئيلة جدا  (%0.044)ســـــتزداد الســـــيولة بنســـــبة    (%10)االمجالية بنســـــبة  
ــبة  0.09822األجل الطويل فقد بلغت املرونة حوايل ) ــوية االمجالية بنســــــــ ( أي عند زايدة التســــــــ

 ( وهي استجابة بطيئة جدا. %0.98سوف تزداد السيولة بنسبة)  (10%)
يوجد أثر عكسـي وغري معنوي لكنه ضـئيل أيضـا للمقاصـة االلكرتونية ابلنسـبة للسـيولة يف األجل  •

ـصـــــــري ( أي انه عند زايدة  -0.0121نة للمقاصــــــــة ابجتاه الســــــــيولة حوايل )حيث بلغت املرو  ،الق
ــبة   ــة االلكرتونية بنسـ ــبة )  (%10)املقاصـ ــيولة بنسـ وكذلك احلال   ،(%0.121ســـوف تنخفض السـ

 (%10)( حيث انه بزايدة املقاصـــة بنســـبة -0.1257يف األجل الطويل اذ بلغت املرونة حوايل )
 ابةبطيئة نوعا ما يف االجل الطويل.( وهي استج1.257تنخفض السيولة بنسبة )



  

 اخلدمات املصرفية االلكرتونية وأثرها على أداء اجلهاز املصرف العراقي 

609 

و املقاصــــــة  RTGSكمتغري وبع و نظام التســــــوية األلالية    E كفاية رأس املالتقدير العالقة بني   .2
 .(34) كمتغريات مستقلة  ACHااللكرتونية 

 (12ية وكما يف اجلدول )تعلى هذه املتغريات ظهرت النتائج اال ARDLبعد تطبيق منوذج 
 (LogE, LogRTGS, LogACH) للمتغريات ARDL( منوذج 12اجلدول )

Dependent Variable: LOGE   
Method: ARDL    

Date: 08/08/18 Time: 15:55   
Sample (adjusted): 2011Q4 2016Q4  
Included observations: 21 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 
Dynamic regressors (4 lags, automatic): LOGRTGS LOGACH  

Fixed regressors: C   
Number of models evalulated: 100  

Selected Model: ARDL (1, 2, 3)   
Note: final equation sample is larger than selection sample 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  
     
     LOGE (-1) -0.093197 0.232601 -0.400673 0.6957 

LOGRTGS -0.463853 0.268688 -1.726365 0.1099 
LOGRTGS (-1) 0.044763 0.305953 0.146306 0.8861 
LOGRTGS (-2) 0.330422 0.274790 1.202452 0.2524 

LOGACH 0.060881 0.090180 0.675108 0.5124 
LOGACH (-1) -0.045454 0.100209 -0.453596 0.6582 
LOGACH (-2) 0.046375 0.099108 0.467928 0.6482 
LOGACH (-3) -0.190616 0.075273 -2.532328 0.0263 

C 6.684226 1.518571 4.401655 0.0009 
     
     R-squared 0.810565  Mean dependent var 4.998752 

Adjusted R-squared 0.684275  S.D. dependent var 0.281966 
S.E. of regression 0.158435  Akaike info criterion -0.549416 
Sum squared resid 0.301220  Schwarz criterion -0.101763 
Log likelihood 14.76886  Hannan-Quinn criter. -0.452263 

 
  و لوغارمت املقاصة االلكرتونية   LogRTGS نظام التسوية االمجالية  كمتغري اتبع و لوغارمت  LogREأما العالقة بني لوغارمت الرحية    -34

LogACHمل تظهر نتائج مقبولة اقتصاداي وال احصائيا عند تقدير العالقة بني هذه املتغريات وذلك لوجود قيم سالبة   ،كمتغريات مستقلة
السالبة ومل يتمكن الربانمج من قرائتها وتقدير العالقة بينها لذلك   لبعض سنوات الرحية وعند حتويلها اىل القيم اللوغارمتية فقدت هذه البياانت

 مت استبعادها من النموذج.
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 F-statistic 6.418274  Durbin-Watson stat 2.181194 
Prob(F-statistic) 0.002287    

     
 
 
 
 
 ال

ـصـــادية بني املتغريات وذلك ألنه أظهر أفضــــلية  مت اســــتخدام النموذج اللوغارمتي لتقدير واختبار العالقة       االقت
-AIC, SIC, Hواضحة على النموذج اخلطي من حيث املؤشرات اإلحصائية وذلك حسب معايري املفاضلة )

Q)،    أمـا فرتة االبطـاء فقـد مت حتـديـدهـا ابالعتمـاد على معيـارAkaike   وذلـك دخـذ فرتة مبطئـة واحـدة للمتغري
ن للتســـوية االمجالية وثالث فرتات متباطئة للمقاصـــة االلكرتونية وكما موضـــح يف اجلدول التابع وفرتاتن متباطئتا

(1،2،3.) 
ــتخدام احلدود  ــرتك بني املتغريات املكونة للنموذج وذلك ابسـ ــحة وجود عالقة تكامل مشـ وألختبار مدى صـ

 (.13وكما يف اجلدول ) F-Testوالذي يعتمد على قيمة  Waldاو اختبار 
 اختبار احلدود( 13اجلدول )

ARDL Long Run Form and Bounds Test  
Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     LOGRTGS -0.081110 0.271431 -0.298822 0.7702 

LOGACH -0.117832 0.050978 -2.311446 0.0394 
C 6.114385 0.726445 8.416860 0.0000 
     
     EC = LOGE - (-0.0811*LOGRTGS -0.1178*LOGACH + 6.1144) 
     
          

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     
   

Asymptotic: 
n=1000  

F-statistic  5.816603 10%  2.63 3.35 
K 2 5%  3.1 3.87 

  2.5%  3.55 4.38 
  1%  4.13 5 
 Eviews10باحث ابالعتماد على نتائج برانمج لا املصدر: من عمل          
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( وهي أكرب من أكرب قيمه حرجة 5.816احملســــوبة والبالغة ) ((Fنالحا من خالل اجلدول أعاله ان قيمة  
( سا يدل على وجود عالقة تكامل مشـــــــــــرتك توازنية طويلة األجل بني  3.87والبالغة ) (%5)هلا عند مســـــــــــتوى 

 ة األجل الطويل كانت كاآليت:وأن معادل ية رأس املال،التسوية االمجالية واملقاصة االلكرتونية وبني كفا
𝐿𝑂𝐺𝐸 = 6.1144 − 0.0811 𝐿𝑂𝐺𝑅𝑇𝐺𝑆 − 0.1178 𝐿𝑂𝐺𝐴𝐶𝐻 + 𝐸𝑡 

صــــــــــــــحيح   بعـد ان مت الـتأكـد من وجود عالـقة توازنـية طويـلة األجـل بني املتغريات أعاله نقوم بتقـدير منوذج ت
 (.14التوازين وكما يف اجلدول )اخلطأ ملعرفة مدى استجابة النموذج املقدر اىل التصحيح والعودة اىل الوضع 

 ( منوذج تصحيح اخلطأ14اجلدول )
ARDL Error Correction Regression  

Dependent Variable: D(LOGE)   
Selected Model: ARDL (1, 2, 3)   

Case 2: Restricted Constant and No Trend  
Date: 08/08/18 Time: 15:57   
Sample: 2011Q1 2016Q4   
Included observations: 21   

     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     D(LOGRTGS) -0.463853 0.188892 -2.455655 0.0303 

D(LOGRTGS(-1)) -0.330422 0.200461 -1.648311 0.1252 
D(LOGACH) 0.060881 0.058779 1.035767 0.3207 

D(LOGACH(-1)) 0.144240 0.071376 2.020854 0.0662 
D(LOGACH(-2)) 0.190616 0.062811 3.034731 0.0104 
CointEq(-1)* -1.093197 0.202712 -5.392867 0.0002 

     
     R-squared 0.703143  Mean dependent var -0.021013 

Adjusted R-squared 0.604190  S.D. dependent var 0.225244 
S.E. of regression 0.141709  Akaike info criterion -0.835130 
Sum squared resid 0.301220  Schwarz criterion -0.536695 
Log likelihood 14.76886  Hannan-Quinn criter. -0.770362 
Durbin-Watson stat 2.181194    

     
     * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
     

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
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 Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     F-statistic  5.816603 10%  2.63 3.35 

K 2 5%  3.1 3.87 
  2.5%  3.55 4.38 
  1%  4.13 5 
نالحا من اجلدول أعاله ان النموذج قد اســــــــــــتوىف شــــــــــــروط القبول وذلك من خالل مالحظة معامل حد           

ـصــحيح اخلطأ وهو جيب أن يكون ســـالب (، كما انه معنوي وحســـب قيمة  1.1-وكانت قيمته تســـاوي تقريبا )  ا  ت
ــه بــه حيــث بلغــت القيمــة االحتمــاليــة لــه )T)اختبــار ( ســا يــدل على 0.5( وهي أقــل من )0.0003( اخلــاصـــــــــــــ

 املوسم الواحد.  (،1.1)معنويته، أي ان سرعة العودة اىل وضع التوازن طويل االجل تبلغ 
 ( 15ل القصري واالجل الطويل)املروانت( من خالل اجلدول )وميكن احلصول على معامالت االج 

 ( معامالت االجل القصري واالجل الطويل15اجلدول )
 معلمة االجل الطويل )املرونة( معلمة االجل القصري)املرونة( املتغري

LogRTGS -0.463853 0.30225 - 
LogACH 0.060881 0.13194 
 من خالل ذلك نستنتج:

ـصـــــري ية رأس املالســــــليب ومعنوي لنظام التســــــوية اإلمجالية على كفايوجود أثر  ❖ حيث بلغت  ،يف االجل الق
ســتنخفض    (%10)( أي ان زايدة التســوية االمجالية بنســبة  -0.463مرونة التســوية اجتاه الكفاءة حوايل )

ـــبة  يـ الكفـا ( أي عـند زايدة  0.30225امـا يف األجـل الطوـيل فقـد بلغـت املروـنة حوايل )  (،%4.63)ة بنســــــــــــ
 ( وهي استجابة بطيئة نوعا ما. %3.022بنسبة ) كفايةسوف تزداد ال (%10)التسوية االمجالية بنسبة 

ــبة للكفا ❖ ــة االلكرتونية ابلنســــ ــئيل للمقاصــــ ـصـــــريييوجد أثر إجيايب و معنوي لكنه ضــــ حيث  ،ة يف األجل الق
( أي انه عند زايدة املقاصـــــــــة االلكرتونية بنســـــــــبة  0.0608ة حوايل )يرونة للمقاصـــــــــة ابجتاه الكفابلغت امل

وكذلك احلال يف األجل الطويل اذ بلغت املرونة حوايل   ،(%0.608ة بنســبة )يســوف تزداد الكفا  (10%)
بة بطيئة  ( وهي اســــتجا1.319ة بنســــبة )يتزداد الكفا  %10( حيث انه بزايدة املقاصــــة بنســــبة  0.1319)

 نوعا ما يف االجل الطويل.
 االستنتاجات

ــتخدام  أدى .1 ـصــريف العمل وطبيعة  للتكنولوجيا اهلائل  االسـ ـصــارف على لزاما، أصـــبح  امل  خماطر تواجهه أن  امل
ـصــــــــرفية  والتطبيقات التكنولوجيا   فأهنا  ولذا االلكرتونية، اخلدمات  ومثاهلا العايل  التكنولوجي احملتوى ذات امل

ــالـيب  بتطوير  ـبدأت ــاكـل  من  وغريهـا  االخرتاق  من  بـياانهتـا  قواعـد  على  واحلفـاظ  احلمـاـية أســــــــــــ  وخمـاطر  مشــــــــــــ
 .تقدير اقل على احلالية املنافسة زخم ظل يف البقاء اجل من التكنولوجيا
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ــرفـية  اخلـدمـات  تقـدمي   طرائق  تعـد .2 صــــــــــــ   وســــــــــــــاـئل  أهم  من  احلـايل  للتطور  املواكـبة  التكنولوجـيا  على  املعتمـدة  امل
ــبب  الزابئن  جذب ــكل التكنولوجية البيئة على اجملتمع انفتاح بســـ ــال ملحوظ،  بشـــ  خدمات  كفاءة  عن فضـــ
 .التطبيقي اجملال يف االلكرتونية الصريفة

ـصـــــــارف بني الشــــــــديدة  املنافســــــــة ضــــــــوء يف .3 ـصـــــــارف  أعمال  قياس  الواجب من أصــــــــبح   امل   كفاءة  ومدى  امل
ــات ــياســــ ــتثمارية  والقرارات  الســــ ـصـــــرف يف  املوجودات توظيف وطبيعة  االســــ  إذ األرابح، توليد حيث من  امل

 .مبعاجلتها وتقوم اال رافات حتدد لكي لألداء كمقياس  املالية املؤشرات استخدام الضروري من أصبح 
ـصــــري االجل يف احمللية الســـــيولة على اإلمجالية  التســـــوية  للنظام ضـــــعيف لكنه ومعنوي  إجيايب أثر يوجود .4 ، الق

  بنســـــــبة االمجالية  التســـــــوية  زايدة  ان   أي(  0.004489)  حوايل  الســـــــيولة اجتاه  التســـــــوية مرونة بلغت حيث
ــتزداد(  10%) ــيولة ســـ ــبة  الســـ ــبة وهي(  %0.044)  بنســـ ــئيلة  نســـ  بلغت فقد  الطويل األجل يف اما،  جدا  ضـــ

ــوية  زايدة عند أي(  0.09822)  حوايل  املرونة ــبة االمجالية  التســــــــــ ــيولة  تزداد  ســــــــــــوف(  %10)  بنســــــــــ   الســــــــــ
 .جدا بطيئة استجابة وهي( %0.98)بنسبة

ــئيل لكنه معنوي و  إجيايب أثر يوجد .5 ــة ضــــ ــبة االلكرتونية  للمقاصــــ ـصـــــري، األجل يف للكفاية  ابلنســــ  حيث الق
  بنســـــــــبة االلكرتونية  املقاصـــــــــة  زايدة عند انه  أي(  0.0608) حوايل الكفاية  ابجتاه  للمقاصـــــــــة  املرونة بلغت

 حوايل املرونة بلغت اذ  الطويل األجل يف  احلال  وكذلك(.  %0.608)  بنســبة الكفاية تزداد  ســوف(  10%)
  بطيئة  اســــتجابة  وهي(  1.319)  بنســــبة الكفاية تزداد  %10  بنســــبة  املقاصــــة  بزايدة انه  حيث(  0.1319)

 .الطويل االجل يف ما نوعا
 التوصيات

 على االستنتاجات اليت مت التوصل إليها فتوصي الدراسة ابأليت: استنادا  
ــرفيــة االلكرتونيــةالعمــل على ترقيــة   .1 صــــــــــــ   اخلــدمــاتبينهــا وبني    فجوةاحلــاليــة من اجــل تقليــل ال  اخلــدمــات امل

 :، وهذا التطوير يكون الدول املختارةاملستخدمة يف االلكرتونية املصرفية 
ـصــــــــرفية االلكرتونية  اخلدماتدراســـــــــة   .أ جل االطالع على أخر األســـــــــاليب  أمن   الدول املتقدمة،يف امل

 املستخدمة يف جمال تقدمي اخلدمات املصرفية االلكرتونية.
ـصـــــــرفيةحتديد ما  .ب مع دراســــــــة  حتديثه،جل أمن   يف الوقت احلاضــــــــراملعتمدة    هو قدمي من اخلدمات امل

ا الطلـب على خـدمـات  معـدالت منو هـذكـذلـك  و   ،احلـاليني على اخلـدمـات االلكرتونيـة  العمالءطلـب  
 .صريفة االلكرتونيةامل

ــيـب اخلـدمـات االلكرتونيـة احلـديثـة  حتليـل كلفـة   .ج صــــــــــــ جـل حتـديـث نطـاق اخلـدمـات  أمن  منهـا  والعـائـد  تن
 االلكرتونية احلالية.

االلكرتونية حلماية   اخلدماتتشـــــــــــريع قوانني حتكم عمل    ىلا لعراقاجلهات القانونية والتشـــــــــــريعية يف ا جعل .2
  ا، أو حتديث القوانني احلالية وتطويرها. نياملتعامل

ـصــــــــرفية االلكرتونية اعلى  املوظفنيتدريب  .3 جيعلهم قادرين على مواجهة املشـــــــــاكل التقنية  حيثخلدمات امل
 االلكرتونية. اخلدماتاليت متثل اجلزء األكرب من مشاكل 
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 ة جودة الخدم في واثرهالتنوع الثقافي للموارد البشرية 

 -يالعاملين في فندق بابل الدول نْ آلراء عينة مِ استطالعي   بحث-

Cultural Diversity of Human Resources and its Impact on 
the service quality: A survey of the views of the staff in 

International Babylon Hotel 
 Baiati-Mohammad Mijwal AL                                    (1) محمد مجول البياتي

 المستخلص

ــرية وأتثريه يف جودة اخلدمة،  هدف  ابالعتماد علىهذا البحث اىل حتليل ظاهرة التنوع الثقايف للموارد البشــ
مشــــكلة البحث اليت تؤكد على مدى ادراك املنظمة ألمهية التنوع الثقايف للموارد البشــــرية وانعكاســــه على حتقيق 

ــاتالت  قام الباحث ابجراء ، ولتحقيق أهدافها بحثتغريات الاملتعلقة مبجودة اخلدمة عرب طرح جمموعة من التســ
من ثقافات متنوعة وجنســـيات  فردا    132 هاغ عددعلى عينة من املوارد البشـــرية يف فندق اببل الدويل، بل حث

ـصـــــائية. بحثمتعددة، واعتمد ال اىل جمموعة من   البحث  توصــــــلو على االســــــتبانة وجمموعة من االســــــاليب االح
ــرية وابعاد جودة اخلدمة،  االســـــــــتنتاجات ابرزها وجود عالقة ارتباط وأتثري بني ابعاد التنوع الثقايف للموارد البشـــــــ

ا ضــرورة اشــراك املوارد البشــرية يف رســم اخلطط االســرتاتيجية طويلة هوعة من التوصــيات امهمبجمالبحث  واختتم
 والصالحيات يف االدارة.منحهم املزيد من التفويض  عن طريقاالمد  

Abstract 
The Objective of this Study is to Analyze the Phenomenon of Cultural 

Diversity of Human Resources and its Impact on the Quality of Service through 
the study problem that Emphasizes the extent of the Organization's 
Understanding of the Importance of Cultural Diversity of Human Resources and 

 
 جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد  -1
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its Reflection on the Quality of Service by asking a number of Questions to the 
Variables of study Variables. On a Sample of Human Resources at the Babylon 
International Hotel. A Sample of 132 People from Different Cultures and 
Nationalities was Taken. The study relied on the Questionnaire The study 
Concluded with a set of Recommendations, the most Important of which was 
the existence of a correlation between the Dimensions of the Cultural Diversity 
of Human Resources and the Quality of Service. The study concluded with a 
set of Recommendations, namely the need to involve human resources in 
drawing up long term strategic plans by giving them more Of delegation and 
powers in the administration) 

 المقدمة

واجملتمع  هاأخذت املنظمات بتنويع ثقافاهتا مبا يتالءم مع بيئة العمل وبناء اســــــــــــــرتاتيجيات تتوافق مع أهداف
ــريعة ــرية حتداي  أزاء اخلدمات اليت تقدمها املنظمات    .يف ظل التطورات السـ ــبح التنوع الثقايف للموارد البشـ ِلذا أصـ

متهـا لتوقعـات الزابئن، سـا يتطلـب منهـا التفكر والعمـل برتيـة واضــــــــــــــحـة جتـاه العـاملني أصــــــــــــــحـاب  ءومـدى مال
ــرـية هي األكث ر أمهـية وأتثريا  ومتـثل الثروة الثقـاـفات املتنوعـة واخلربة والكفـاءة لتحقيق اهـدافهـا، إذ أن املوارد البشــــــــــــ

األســــــــــــــاســــــــــــــية واجلوهرية للمنظمة، ويعد العامل األبرز يف تقييم الزابئن جلودة اخلدمة ومدى قابلية املنظمة على 
ـــية يعتمـِد  الوـفاء ابإللتزامـاهتـا جتـاه الزابئن، وِمنا هـذا البـناء ـفإن جنـاح املنظمـات اخلـدمـية يف زايدة ـقدراهتـا التـنافســــــــــــ

تفاضـــلية  ارد البشـــرية ويعد مرتكزا  أســـاســـياُ لبلوغ أهدافها، ومدخل التنوع الثقايف للعاملني يعد ميزة  على أداء املو 
 للمنظمة يف إعتماده كألية لتحسني جودة اخلدمة.

 منهجية البحث: األولالمبحث 

 : مشكلة البحث أوالً 

ــكلة امليدانية للبحث من أمهية العينة املبحوثة، لذا ميكن  ــية للبحث تنطلق املشـــــــ ــكلة الرئيســـــــ صـــــــــياغة املشـــــــ
 ل"ةجودة اخلدم عزيزاباليت:"ما مدى إدراك املنظمة ألمهية التنوع الثقايف للموارد البشرية وإنعكاسُه على ت

 ثانيًا: أهمية البحث

 اجلوانب االتية: منستمد البحث أمهيتُه ي
ــرـية .أ لإلـفادة من إجيـابـياـتِه وجتـنب  كـاـفة  يتطـلب االهتمـام جبوانـبهِ   ، سـاأمهـية ظـاهرة التنوع الثـقايف للموارد البشــــــــــــ

 سلبياتِه.
لتنوع الثقايف للموارد البشــرية كأداة هاَمة  ا  ضــرورةيكشــف لإلدارة   ، اذأمهية جودة اخلدمة للمنظمة املبحوثة .ب

 .هيف حتقيق تطلعات
ـصــــــادية للفندق املبحوث اذ ميكن االفادة من كفاءة وفاعلية ال .ج تنوع الثقايف للموارد البشـــــــرية يف األمهية االقت

 حتسني األداء املستمر، ما يزيد من قدرته يف حتقيق أهدافه واحلصول على امليزة التنافسية.
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تعمل على هتيئة بيئة مناسـبة للموارد البشـرية  دمية االخرى جتعل املنظمات اخل نتائج البحث ما سـتؤول اليهِ  .د 
 . ملاملتنوعة لقبول االخر والتنوع يف بيئة الع

 ثالثًا: أهداف البحث

 يسعى البحث اىل حتقيق االهداف االتية:
 التعرف على التنوع الثقايف للموارد البشرية داخل املنظمة املبحوثة. -1
بيان كيفية تطبيق التنوع الثقايف للموارد البشــرية ومدى أتثريُه يف جودة اخلدمة املقدمة للزابئن من قبل إدارة   -2

 .الفندق املبحوث
3-  

ُ
يف حتقيق   هِ والذي ينعكس بدور ، املبحوث إدارة الفندق  نا يف رفع مســـتوى جودة اخلدمة املقدمة مِ   مهةســـاامل

 .رضا الزابئن ومن مث حتقيق أعلى االرابح
لدعم جناح   للموارد البشــرية وحصــر ســلبياته يف توظيف منافع التنوع الثقايف فندق املبحوثمكانية المدى إ -4

 اهدافه.حتقيق  ورسالته 

 : المخطط الفرضي للبحثرابعاً 

ـصــــميم خمطط فرضـــــي حتدد فيه أهم عالقات االرتباط   ههدافايف ضـــــوء مشـــــكلة البحث و  تتطلب املنهجية ت
 .والتأثري بني متغريات البحث

 خطط الفرضي للبحث:امل( 1ويوضح الشكل )

 
 ( املخطط الفرضي للبحث1الشكل )
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 من إعداد الباحث -املصدر 
 خامسًا: فرضيات البحث

بُغية الوصـول اىل أهداف البحث وإختبار خمططها الفرضـي سـيقوم الباحث بصـياغة الفرضيات الرئيسة على 
 النحو االيت:

ـصــــــائية بني التنوع الثقايف للموارد البشـــــــرية    الفرضـــــــية الرئيســـــــة االوىل:توجد -1 عالقة إرتباط ذات داللة إح
 دبعادِه وجودة اخلدمة.

عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني التنوع الثقايف للموارد البشــرية دبعاِده   دالفرضــية الرئيســة الثانية: توج  -2
 يف جودة اخلدمة.

 تهسادسًا: ُمجتمع البحث وعين

 البحث وعينتة:)  اختيار فندق اببل الدويل جمتمعاً للبحث(جمتمع   -1
مطاعم، منتجع صــــحي   يةشانطابق وجناح مت تطويرها حديثا ، (  18)غرفة موزعة على   300يضــــم الفندق 

وبُركات ســـــــــباحة داخلية وخارجية، وقاعات لإلجتماعات، ويوجد فيها عدة أقســـــــــام أبرُزها )اإلدارة، العالقات 
اختيارعدد من العاملني يف الفندق  مت   .العامة، احلســــاابت، املبيعات، التدبري الفندقي، املشــــرتايت، اإلاســــتقبال(

ــة ــيات خمتلفة كعينة للدراســــ ــل )132بلغ )  ومن جنســــ ــتباانت مجيع  عيدتاُ (.200( عامل كعينة من اصــــ   االســــ
 :( وصف عينة البحث1، ويوضح اجلدول )(%100بلغت ) استجابةللتحليل بنسبة 
 وصف عينة البحث (1اجلدول )

 والنسبة املئوية  العدد املؤشرات املعلومات التعريفية 
 النسبة% العدد

 69.7 92 ذكر  النوع االجتماعي
 30.3 40 أنثى

 100 132 اجملموع

 الفئة العمرية

 17.5 23 سنة  20-30
31-40 82 62 
41-50 25 19 
51 -60 2 1.5 

 100 132 اجملموع

 التحصيل العلمي

 32.5 43 اعدادية فما دون 
 38.5 51 دبلوم

 25 33 بكالوريوس
 4 5 دبلوم عايل
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 100 132 اجملموع

 عدد سنوات اخلدمة 

 15 20 أقل من سنة
1-5   81 61 
6-10   18 14 

11 -15   7 5.3 
16-20 6 4.7 

 100 132 اجملموع

  عدد الدورات

1-3 72 54.5 
4-6 22 16.5 
7-9 4 3 

 26 34 ال توجد
 100 132 اجملموع

 
 موقع العمل )املنصب(

 

 21 28 االدارة
 47 62 التدبري الفندقي
 7.5 10 العالقات العامة

 4.5 6 احلساابت
 
 
 

 10 13 االستعالمات
 3 4 املشرتايت
 7 9 املبيعات

 100 132 اجملموع

 اللغات 

 86 114 العربية

 85 111 االنكليزية
 11 15 اهلندية

 2 3 ةرتكيال
 30 40 اخرى

 -- --- اجملموع
 47 62 نعم احلصول على شهادة تقديرية
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 53 70 كال

 100 132 اجملموع

 36 48 العراقية 
 13.5 18 السورية

 اجلنسية االصلية
 10 13 املصرية
 6.5 8 االردنية

 7 9 املغربية 
 10.5 14 اهلندية

 
 8 11 الفلبينية

 4.5 6 ةنيباليال
 4 5 اوغندي

 100 132 اجملموع
 ةإعداد الباحث ابإلعتماد على املعلومات التعريفية لالستبان املصدر: من

 النظري للبحث جانبال: المبحث الثاني

 التنوع الثقافي للموارد البشريةاواًل: 

 للموارد البشريةمفهوم التنوع الثقاف  -أ
ــر اليت تشـــــــــكل  العوملة،ويف هذا اإلطار ُعرف يُعد التفاعل بني الثقافات والعرق بني االفراد ِمنا أبرز العناصـــــــ

ــرية  التنوع الثقايف إبنه "وجود أفراد ِمنا خلفيات متنوعة يف جمتمعات خمتلفة، وقد تكون يف بلدان  للموارد البشـــــــــــ
(. وعرف ايضــا  على انه اإلختالف الناشــت بني األفراد ِمنا  Mohammedi,2015:15)  خمتلفة أو يف بلد واحد

ـصــــــــــادية، العدالة   حيث )العرق، الطبقة اإلجتماعية واإلثنية، إســـــــــــلوب التفكري، املمارســـــــــــات اإلجتماعية واإلقت
  وعرف ايضــــــــا ابنه  (Fylkesnes,2018:30اإلجتماعية، الســــــــلوك، التوجه اجلنســــــــي، الدين، القدرة واإلعاقة( )

فين والقيم الوســـــــــــــــائـل املتنوعـة اليت تعرب  ـا الثقـافـات أو اجملموعـات أو اجملتمعـات عن الطرق املتعـددة لألبـداع ال
أمـا البــاحـث فُيحــدد مفهوم التنوع الثقــايف للموارد   .(Macmillan, 2014:415الثقــافيــة اليت تعرب عن اهلوايت)

ُبها األفراد والناجتة عن اإلختالف يف )العرق اجلنس  -البشـرية ِدنه "السـمات أو اخلصـائص اليت حيِمُلها أو يكتسـِ
ــها مع األخر ضــــــــــــمن نطاق املنظمة أو اجملتمع لِبناء  ام.. -اخلربة   -ثقافة اجملتمع  -الدين  - ( يتفاعل بعضــــــــــ

 .شخصية االفراد"
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 .امزاف التنوع الثقاف للموارد البشرية وعيوهب - ب 

حيمُل العديد منا الِسلبيات    هيتِصف التنوُع الثقايف يف املنظمات ابلعديد من اإلجيابيات ولكنُه يف الوقت ذات
 داخل بيئة العمل.

 مزاف التنوع الثقاف للموارد البشريةأوال: 
، وأن متدُرك أغلب املنظمات أنُه ِمنا أجل أن تكون انجحة ينبغي عليها جذب أفضـل العاملني واسـتقطا 

تُقِدر تنوع ُموظفيها والُعمالء الذين ختدمهم، فضـال  عِن االسـتفادة ِمنا االختالفات الثقافية، فإذا كانِت املنظمة  
  الثقايف للموارد البشـــرية جمموعة واســـعة من األفراد للعمل فإهنا ســـوف تســـتفاد من مزااي التنوعقادرة على جذِب  

 (Kevie,2010:18االتية: )
املعرفــة: قوة العمــل املتنوعــة جيلــب املعرفــة، إذ كلمــا ازداد تنوع العــاملني زادت وجهــات النظر، وامليزة هي  -1

 جمموعة متنوعة من مصادر املعلومات واخلربات.
ــة للجميع للتعلم،الت -2 إذ كلمـا كـاـنت  علم يف مجيع أ ـاء املنظمـة: يعـُد جـذب الـعاملني اجلـدد للمنظمـة فرصــــــــــــ

 اجملموعة أكثر تنوعا  زادت فرص النمو، ومُتكن العاملني من معرفة املزيد عن عمالئهم واملنافسني هلم.
ظور جديد، أعضاء  اجتاهات جديدة: ُيساعد تنوع الفرق على اكتشاف فرص جديدة عن طريق جلب من -3

 جدد قادرين على التفكري يف منتجات جديدة أو طرق جديدة خِلدمة العمالء.
القــدرة على التكيف: كلمــا كــان فريق العمــل يعكس العــامل اخلــارجي، فــإن اإلعــداد األفضــــــــــــــــل ينتج عنــُه  -4

صـل إىل عمليات  فضـال  عن ذلك فإن التنوع الثقايف للعاملني ُيسـاهم يف التو   مواجهة التغريات يف األعمال،
 جديدة واالستجابة للتغيريات يف مكان العمل.

ِمنا أجــل أن تكون مؤهال  اجتمــاعيــا  يف مكــان العمــل: ينبغي أن تكون قــادرا  على التعــامــل مع جمموعــة   -5
واســعة ِمن الناس، وعن طريق تقدير التنوع مُيكن بِناء شــراكات قوية واحرتام اآلخرين سا حُيقق ميزة مضــافة  

 للمنظمة.
 عيوب التنوع الثقاف للموارد البشريةاثنيا:  

صـــــــــــــُرها ابأليت: )  إن للتنوع الثقايف عيواب    Frijnsتُؤثر على مســـــــــــــتوى أداء الفرق داخل املنظمات ميكن ح
et.al.,2016:12:) 

ــراع وعـدم التوافق بني األفراد، وـمدى االلتزام داخـل اجملموعـة وجودة القرارات   هترتبط ااثر  -1 صــــــــــــ ــلبـية ابل الســــــــــــ
اجلماعية، وميكن أن يودي اىل اففاس اجلهد حلل املهام املعرفية للمجموعة بســبب زايدة مســتوايت التوتر 

 والصراع.
 ا  ما يكون مصدرا  لسوِء الفهم.يكون االتصال يف اجملموعات املتنوعة ثقافيا  بطيء واكثر صعوبة وغالب -2
 يُؤثر التنوع الثقايف على أداء جملس اإلدارة عن طريق إاثره السلبية على مستوى الثقة بني اجملموعات. -3

 (2001ابعاد التنوع الثقاف للموارد البشرية حسب  وذج هوفستيد) .ج 
ري الثقافة وفقا  هلا اىل أوجِه التشابه  تعد دراسة ُهوِفسِتيد ُمفيدة إلكتساب وفهم أفضل للتنوع الثقايف، إذ ُتش

 (.Sauer.et.al,2017بني األفراد الذين ينتمون اىل نفس اجملموعة يف طريقة التفكري والشعور والعمل )



  

 التنوع الثقاف للموارد البشرية واثر  ف جودة اخلدمة 

623 

 :االيتإختيار الباحث لِنموذج ُهوِفستِيد اىل يف سبب الويعود 
 .للموارد البشرية ُقدرتِه وصدقِه يف شرح أبعاد التنوع الثقايف .أ

ستخدمة فيها.قاعد .ب
ُ
 ة البياانت الواسعة وثبات األدوات امل

 وفيما يلي توضيح موجز لكل بعد:
 مسافة السلطة 

ــلطة يف املنظمات   ــتجابة أفراد اجملتمع )األقل نفوذا ( للتوزيع الغري املتكافت للســـــــــ يُقيس هذا البعد مدى إســـــــــ
 (.Torrington.et.al,2008:79ودرجة مركزية السلطة وُسارسة القيادة اإلستبدادية )

  نب الغموض )الالوكد(  
ُيشـــــري جَتنب عدم اليقني اىل املســـــتوى الذي يشـــــعر فيِه األفراد ِبعدم اإلرتياح ِمنا احلاالت غري املنظمة وغري 

عتاد )
ُ
ثرية لِلدهشة وِخالف امل

ُ
 (.George.et,al,2012:149املهيكلة وغري املعروفة وامل

 عية  الفردية مقابل اجلما 
ــيوعـا  بني أبعـاد اإلختالـفات الثقـافـية، إذ أن الفردـية متـثل مـدى تقـدير ثقـاـفة املنظمـات   يعـُد البعـد األكثر شــــــــــــ
ـصــــــية واإلكتفاء الذايت واإلهتمام حياة األفراد اخلاصـــــــة وتقدير  إلســـــــتقاللية الفرد، ويتحمس فيها للحرية الشـــــــخ

ــكل   ــمات الفريدة اليت متيزهم عن غريهم وتظهر بشــــــ مرتفع يف ثقافات املنظمات األمريكية، بينما اجلماعية  الســــــ
تعين معرفة األفراد عن طريق إنتمـائهم جملموعات العمـل وقيمـة العالقات املتـناغمـة يف داخلهـا وهي ابرزة يف ثـقافة  

 (.Mcshne&Glinow,2010:50منظمات التايوان )
 الذكورية مقابل األنثوية 

ــنيف الـعايل لـلذكورية هيمـنة صــــــــــــ الرجال على اجملتمع، بينمـا تعين األنثوية الـعالـية أنه ال توجد متايز   تعكس الت
 (. Robbines&Judge,2013:152)  هاة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيعأبني أدوار اجلنسني، ومعاملة املر 

 التوجه ابلوقت: قصري / طويل االجل 
كون تابملســـــــــــــتقبل بدال  ِمنا احلاضـــــــــــــر، فيما  تركيز التوجه الطويل األجل على املدى الذي فيه اجملتمع يهتم  

ــرعة يف العمل و تتكيف مع  ــري األجل معيارية يف تفكريها وتركز على حتقيق الســــــــ ـصـــــــ املنظمات ذات التوجه الق
 .(:4Hoebert.et.al,2017) املتغريات، بينما حتقق اجملتمعات ذات التوجه الطويل األجل املثابرة  و النتائج.

 الخدمةجودة  ثانيًا: 

 مفهوم جودة اخلدمة  -1
ــروراي  لِنجاح اي منظمة عن طريق تلبية حاجات ورغبات زابئنها، إذ أن  يعد جودة اخلدمة وفهمها أمرا  ضــــــــ
متايز املنظمات يف تقدميها يُعزز ِمنا وضـــــــعها التنافســـــــي، إذ أصـــــــبح جودة اخلدمة وِرضـــــــا الزابئن واحملافظة على 

(. اذ Adem&Devi,2015:73اي األســاســية لبقاء املنظمات الناجحة )عالقات طويلة األجل معهم ِمنا القضــا
مت تعريفها ابهنا تلك الدرجة منا الرضـــــــــا اليت ميكن أن حتققها اخلدمة للزابئن عن طريق إشـــــــــباع وتلبية حاجاهتم  

 (.واكد اخرون ابهنا متثل اخلـصـائص واملميزات اليت تقدمهاLovelok& Wright,2004:18)ورغباهتم وتوقعاهتم
 (.Heizer& Render,2008:210)املنظمة، واليت تتفوق عن تلك اليت يقدمها املنافسون 
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 28:  العدد

 
ـصــــــــاِحبة لعملية تقدمي   فريى الباحث اما

ُ
أن جودة اخلدمة مُتثل " التكامل واإلســـــــــتدامة جِلميع األنشـــــــــطة امل

الذي يُليب طموحاتِه اخلدمة ِمنا قبل املنظمة أو مقدميها اىل درجة جعل الزبون جزء  ِمنا أنشــــــــــطتها وابلشــــــــــكل  
 وتوقعاتِه ".
 أمهية جودة اخلدمة -2
 (.:200766أمهية جودة اخلدمة يف اجلوانب األتية:)نورالدين، تكمن
صــــــــــــــف املنظمـات    منو جمـال اخلـدمـات: زايدة -1 عـدد املنظمـات اليت تقوم بتقـدمي اخلـدمـات، فمثال  ن

 للمنظمات اخلدماتية. األمريكية يتعلق نشاطها بتقدمي اخلدمات، فضال  عن النمو املستمر
ـــنة أثـناء تقـدمي اخلـدمـات، فال يكفي تقـدمي خـدمـة ذات    فهم الزبون: يرغـب -2 الزابئن مبعـامـلة حســــــــــــ

 جودة وسعر معقولني دون توفري معاملة حسنة وفهم هلم.
ــادي جلودة اخلدمة: يُركز -3 ـصــــــــ ــتها   املدلول االقت ـصــــــــ ــيع ح العديد ِمنا املنظمات اخلدمية على توســـــــــ

الســـــــــــوقية، لذلك يَنبِغي عليها عدم الســـــــــــعي إىل إكتســـــــــــاب زابئن جدد فقط، بل احملافظة على 
 الزابئن احلاليني أيضا.

ــة: إزدايد -4 ــة، لذلك فإن اإلعتماد  إزدايد املنافســـــــــ عدد املنظمات اخلدمية يؤدي إىل زايدة املنافســـــــــ
 ي ميزة تنافسية مهمة لتلك للمنظمات.على جودة اخلدمة يعط

 أبعاد جودة اخلدمة -3
ان متابعة وتلبية متطلبات الزابئن خلق صـــعوبة فكرية يف تغطية وحتديد أبعاد جودة اخلدمة، بشـــكلها الذي 
يتناســـــــب مع ســـــــوق الزبون والســـــــعي إلرضـــــــائه ِمنا أجل حتقيق ميزة تنافســـــــية ُمســـــــتدامة. اذ مت اختيار االبعاد 

 )امللموسية، االعتمادية، االستجابة، االمان، التعاطف، الكفاءة( يف هذه البحث لالسباب االتية:
 مُتثل املرتكزات األساسية األكثر مشولية يف احلكم على جودة اخلدمة. .أ

 هذه األبعاد. حولشبه إتفاق بني أغلب الباحثني  يوجد .ب
 وفيما يلي توضيح موجز لكل بعد:

  Tangibilityامللموسية   -1
تعين االدلة املادية للخدمات، واليت تعد كمرافق هلا عند تقدميها وتتمثل يف )التســــــــهيالت املادية واملعدات، 

 (.Russell,2000:393هيئة األفراد ومعدات االتصال()
  Reliabilityاإلعتمادية  

 (.Stevenson,2005:387تعرب عن قابلية أداء اخلدمات مبوثوقية ومطابقة ودقة عالية )
 Responsivenessستجابة اإل  

إســــــــتعداد األفراد العاملني لتقدمي اخلدمات ابلســــــــرعة والتوقيت املناســــــــبني، ويتمثل ذلك يف ســــــــرعة املعاجلة  
 (.Al-Azzam,2015:46وقدرات مقدم اخلدمة لإلستجابة الفورية لطلبات خدمة الزابئن )



  

 التنوع الثقاف للموارد البشرية واثر  ف جودة اخلدمة 

625 

 Securityاألمان  
صــــــــــــــول على خـدمـة جـيدة، و احلفـاظ على يعين األمـان الكـايف احمليط مبكـان   ــعور الزبون ابحل اخلـدمـة، وشــــــــــــ

 .(:200939أسرارهم وخصوصياهتم، فضال  عن الشعور ابلطمأنينة على أرواحهم وستلكاهتم )الطويل،
  Empathyالتعاطف  

ـصــــــــــية وفهم شـــــــــــكوى  ـصــــــــــاحلهم وتوفري العناية الشـــــــــــخ يتمثل يف العناية واإلهتمام الفردي ابلزابئن ورعاية م
 .(Pride&Ferrell,2014:431ابئن)الز 

 Efficiencyالكفاءة  
ُيشــــــــــــري هذا البعد اىل مســــــــــــتوى اجلدارة )الكفاءة( اليت يتمتع به القائمون على تقدمي اخلدمات، ِمنا حيث 
املهارات والقدرات التحليلية واإلســــــــتنتاجية واملعارف اليت متكنهم ِمنا اداء واجباهتم بشــــــــكل أمثل، فعندما يقوم 
ــوـية   الزبون ابلتعـاـمل مع مورد خـدـمة ـما ألول مرة ـفإـنه غـالـبا  ـما يلجـا اىل معـايري مـثل الكفـاءات العلمـية أو عضــــــــــــ
مجعيات معينة ِمنا إجل تقييم كفاءته وجودة خدماته، كأن يفضـل املرضـى مراجعة االطباء الذين لديهم عضـوية  

 (.:2009245يف مجعية اجلراحني امللكية الربيطانية )الطائي والعالق،
 االطار التطبيقي للبحث: المبحث الثالث

 اواًل: إختبار بيانات متغيرات البحث وضبط المقياس

صــــــــــــــول اىل النتائج اليت من اجل خلق حالة من االطمئنان  عليها، فإنه ينبغي التأكد ِمنا مجلة عوامل   مت احل
ــيتم إجراء اإلختبارات األتية على البياانت قبل   قبل املباشـــــــرة بعملية حتليل وتفســـــــري النتائج. ِمنا هذا املنطلق ســـــ

 إختبارها إحصائيا :
 ضبط املقياس قبل تطبيقه:  -1

 قام الباحث إبختبار ثبات املقياس وصدقه على النحو االيت:
 Reliabilityمعامل الثبات -أ

ـصـــر قيمة  Cronbach’ Alphaِمنا أهم املقاييس املســــتخدمة يف قياس الثبات الداخلي هو مقياس ) ( وتنح
ــعف 0.6(، فاذا بلغت قيمة االختبار املذكور أقل من )1و  0املقياس بني ) ــرا  على ضـــــــــــ ( فإن ذلك يعد مؤشـــــــــــ

(، فيما تعد نســــبة ثباتِه  0.7قبوال  يف حال تعديه نســــبة )ثبات املقياس املســــتخدم، يف حني يعد ثبات املقياس م
 (.Sekran,2003:311( فأكثر )0.8جيدة جدا  إذا بلغت )

 Validityمعامل الصدق -ب
( يعين أن مقياس البحث يقيس فعال  ما مت وضــعُه، أي أنه يقيس الظاهرة حتت البحث Validityالصــدق )

 ( قيم معامل الثبات والصدق ملتغريات البحث.2دول )(.ويوضح اجلSekran,2003:206وليس شيء أخر )
 ( قيم معامل الثبات والصدق ملتغريات البحث2) اجلدول

 معامل الصدق Cronbach's Alphaقيم معامل  املتغريات ت
 0.92 0.84 التنوع الثقايف للموارد البشرية 1
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 0.88 0.78 جودة اخلدمة 2

 SPSS Var.25إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي  مناملصدر: 
 0.84)  بلغـت( ملتغريات البحـث  Cronbach'sAlpha( أن قيم معـامالت )2يتضــــــــــــــح ِمنا نتـائج اجلـدول)

ــتخـدم لقيـاس فقراهتـا تتمتع ابلثبـات، سـا ميكن البـاحـث ِمنا اال0.78و على   عتمـاد( سـا يعين أن املقيـاس املســــــــــــ
 يتم احلصول عليها إلختاذ قرار سليم.وف ليت سالنتائج ا
 إختبار التوزيع الطبيعي للبياانت   -2

ــاُ من ــتبانة اىل   حرصــ ـصـــول عليها من اإلســ الباحث على دقة نتائج البحث قرر إخضــــاع البياانت اليت مت احل
(  Kolmogorov- Smirnovواحد ِمنا أهم اإلختبارات اخلاصــــــــــــة ابلتوزيع الطبيعي للبياانت اال وهو إختبار )

( مفردة فــإنــه ميكن حســـــــــــــــاب قيمــة اإلختبــار، عنــد 35الــذي ينص على أنــه إذا كــان حجم العينــة أكرب ِمنا )
 (Copper & Schindler,2014:623( عن طريق القانون االيت)%5مستوى معنوية )

D = 𝟏.𝟑𝟔

√𝒏
 

ــاnأذ ان) ـصــــ ( D( أكرب ِمنا قيمة )Kolmogorov-Smirnovه )ئ( متثل حجم العينة، فإذا كانت قيمة إح
ــتوى معنوـية ) ــتخـدام أدوات 0.05املعـيارـية مبســــــــــــ ( عـندهـا ـفإن البـياانت تتوزع توزيعـا طبيعـيا، وابلـتايل ميكن إســــــــــــ

ــوع البياانت للتوزيع الطبيعي ســــــــــــوف  ــائي املعلمي واالطمئنان للنتائج، ويف حال عدم خضــــــــــ صــــــــــ التحليل اإلح
( اختبار التوزيع الطبيعي 3(.ويبني اجلدول )Non-Parametricالالمعلمي )  يستخدم الباحث أدوات التحليل

 ملتغريات البحث.
 ( اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات البحث3اجلدول)

 إحصاءه البعد ت
 Kolmogorov-Smirnov  

 احملسوبة

 Dقيمة 
 املعيارية

 القرار املقارنة

 التنوع الثقايف 1
 احملسوبة  0.11 0.125 للموارد البشرية 

 اكرب من املعيارية
تـــــــــــــــتـــــــــــــــوزع  

 طبيعيا
 احملسوبة اكرب  0.11 0.12 جودة اخلدمة 2

 من املعيارية
تـــــــــــــــتـــــــــــــــوزع  

 طبيعيا
 SPSS Var.25إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج االحصائي من املصدر: 

ابملتغري املســــتقل )التنوع الثقايف للموارد البشــــرية( واملتغري املعتمد  ( أن البياانت اخلاصــــة  3يتبني منا اجلدول )
 )جودة اخلدمة( ختضع للتوزيع الطبيعي سا جيعلها مؤهلة للخضوع ألدوات التحليل املعلمي.
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 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث : ثانياً 

  للموارد البشرية(عرض وحتليل وتفسري النتائج االحصائية للمتغري املستقل)التنوع الثقاف  -1
ــري نتائج فقرات أبعاده، اذ يبني اجلدول ) ــتقل عن طريق حتليل وتفســــــ ( قيم  4تتناول هذه الفقرة املتغري املســــــ

ــابية املوزونة واال رافات املعيارية ومعامل االختالف لكل فقرة من فقرات ابعاده وعلى النحو  االوســــــــــاط احلســــــــ
 االيت:

 نوع الثقايف للموارد البشرية وابعاده( األحصاءات الوصفية للت4اجلدول )
 الوسط االفقرة  ت

 احلسايب 
 اال راف

 املعياري 
 معامل

 االختالف
ــيـــــــــب  ــرتـــــــ تـــــــ

 االمهية
 النسبية

ــلطــة يف حــل بعض  1 يســــــــــــــهم تفويض الســــــــــــ
 الثاين 0.14 0.12 0.88 مشاكل العمل

ينبغي تبليغ املشـــــــرف)االدارة( قبل اختاذ أي  2
 االول 0.1 0.09 0.88 قرار خيص العمل 

ــورة مع االخرين من اولوايت  3 يعد اجراء املشـ
 الثالث 0.15 0.12 0.82 عمل الفندق 

تتيح االدارة فرص متســــاوية لألفراد يف أبداء  4
 الرابع 0.16 0.12 0.78 آرائهم 

يسـمح لألفراد مبشـاركة االدارة بوضـع برانمج  5
 اخلامس 0.2 0.14 0.7 تطوير عمل الفندق 

 الثاين 0.17 0.14 0.81 مسافة السلطة املعدل العام لبعد
يوفر ادارة الفنـدق املرونـة الكـافيـة لكـل فرد   6

 الثاين 0.15 0.12 0.81 للتكيف مع املتغريات واحلاالت الطارئة

متتلك االدارة قاعدة بياانت حمدثة تسـهم يف  7
 االول 0.14 0.11 0.82 اختاذ القرارات املناسبة 

يوفر الفـندق برامج ـتدريبـية وتطويرـية متقـدمـة  8
 اخلامس 0.18 0.14 0.76 لتجنب حاالت عدم التأكد  

يعــد اطالع االفراد على طبيعــة العمــل املراد   9
 الثالث 0.15 0.12 0.80 اجنازه من اولوايت الفندق

تســـــــــــــمح ادارة الفندق لألفراد بتغيري طبيعة   10
 الرابع 0.17 0.14 0.80 العمل وفقا  للمواقف والظروف الطارئة
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 الثالث 0.16 0.13 0.80 جتنب الغموس املعدل العام لبعد

تتب  ادارة الفندق ســـياســـة العمل اجلماعي   11
 الثاين 0.16 0.13 0.82 يف اجناز االعمال 

يفضــل االفراد العاملني االســتقاللية يف اجناز   12
 االول 0.14 0.12 0.82 العمل املكلفني به

ــة  13 ــارات فرديـ ميتلـــك الفنـــدق كوادر ذات مهـ
 الرابع 0.16 0.13 0.79 متميزة

ــة اكرب يف مينح  14 االنتماء جملموعة العمل فرصـــــ
 الثالث 0.15 0.12 0.79 اسعاد الفرد وحتقيق أهدافه

اجنـــــــاز  15 من  اجملموعـــــــة  الثقـــــــايف  التنوع  ميكن 
 اخلامس 0.17 0.14 0.79 العمل ابلوقت املناسب داخل الفندق

 الرابع 0.16 0.13 0.80 الفردية مقابل اجلماعية املعدل العام لبعد
الــــذكور   16 الفنــــدق على تويل  تشــــــــــــــجع ادارة 

 االول 0.15 0.12 0.81 املناصب القيادية واالدارية

تعد املمارســـــات القيادية للذكور افضـــــل منه  17
 الثالث 0.18 0.12 0.66 لإلانث يف حاالت كثرية

ــلــة بني  18 تعــد ثقــافــة املنظمــة معيــارا  للمفــاضــــــــــــ
 الثاين 0.20 0.15 0.76 الذكور واالانث

توفري احللول للمشـــــــــــــــاكـل عنـد اـلذكور اكثر  19
 اخلامس 0.22 0.14 0.63 كفاءة منه عند االانث

الـذكور اكثر مهنيـة واحرتافيـة من االانث يف  20
 الرابع 0.24 0.16 0.66 العمل

 اخلامس 0.22 0.16 0.70 الذكورية مقابل االنثوية املعدل العام لبعد
احملدد من اولوايت  يعد اجناز العمل ابلوقت   21

 الثاين 0.13 0.11 0.85 ادارة الفندق

صــــــــــــــرية االمـــد اليهتم الفنـــدق ابألهـــداف   22 ق
 الثالث 0.14 0.12 0.83 بوصفها مرتكزا لألهداف طويلة األمد

ــوابط والتعليمـات   23 تلتزم ادارة الفنـدق ابلضــــــــــــ
 االول 0.11 0.10 0.86 بشأن الوقت احملدد إلجناز العمل
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يسـاهم الوعي الثقايف للعاملني دمهية الوقت  24
 الرابع 0.14 0.12 0.83 يف اجناز العمل وتقدمه

يف   ا  يلعـب التنوع الثقـايف للمجتمع دورا  كبري  25
 اخلامس 0.18 0.13 0.71 التوجه  و التخطيط االسرتاتيجي

 االول 0.16 0.13 0.81 التوجه ابلوقت املعدل العام لبعد
  0.18 0.14 0.79 الثقايف للموارد البشريةالتنوع 

n=132 
 SPSS Var.25إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج االحصائي  املصدر: من

 مسافة السلطة   -1
ـصـــائية الواردة يف اجلدول ) ـصـــلتا على أعلى وســــط  2و1( يتضــــح أن الفقرتني )4مبالحظة النتائج االح ( ح

(،وبلغت قيمة اإل راف  0.50(،وهو أكرب منا الوســـــــط احلســـــــايب الفرضـــــــي البالغ )0.88)حســـــــايب موزون بلغ 
( سا يدل على قرب إجاابت العينة ِمنا وســــــــــــطها احلســــــــــــايب املوزون، مبع  أن النتيجة  0.09و 0.12املعياري )

ل مشـاكل املذكورة تدل على قوة إعتقاد عينة البحث وتقارب وجهات نظرهم إبن تفويض السـلطة يسـهم يف ح 
مضـطرون إلبالغ اإلدارة قبل إختاذ أي قرار خبصـوص العمل، وقد انلت الفقرة  هالعمل، ولكنهم يف الوقت نفسـ 

( سا يدل على قوة إتســاق إجاابت أفراد العينة خبصــوصــها، وأن 0.1( أقل قيمة ملعامل اإلختالف، إذ بلغ )2)
ــلطــة، وإن كـانـت ( فقــد 5تلــك رغبــة العــاملني فيــه. أمـا الفقرة )  فنــدق اببـل فعليــا  ال يعتمــد مبــدأ تفويض الســــــــــــ

ـصــــــلت على أقل األوســـــــاط احلســـــــابية املوزونة إذ بلغ ) ( هو األكرب من بني  0.14( إب راف معياري )0.70ح
ـــتت أكرب إلجـاابت أفراد العيـنة قـياســــــــــــــا  ابلفقرات األخرى، وبلغـت قيمـة   الفقرات األخرى، سـا ـيدل على تشــــــــــــ

( سا يدل على ضــــــــعف إتســــــــاق إجاابت أفراد العينة، وهذا يدل على أن 0.20)معامل اإلختالف هلذه الفقرة 
ــايب املوزون أعلى منا   ــطها احلســـــــــــ إدراك عينة البحث هلذه الفقرة كان أقل منا الفقرات األخرى، وإن كان وســـــــــــ

( أن بعد مســافة الســلطة حقق وســطا   13(، وكذلك يتبني منا اجلدول )0.50الوســط احلســايب الفرضــي البالغ )
 (.0.17(، وبلغت قيمة معامل االختالف )0.14(، وإ راف معياري )0.81حسابيا  موزوان  عاما بلغ )

  نب الغموض  -2
( حصلت على أعلى وسط حسايب  7( يتضح أن الفقرة )4مبالحظة النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول )

(،وبلغت قيمة اإل راف املعياري  0.50(، وهو أكربمنا الوســــــــــط احلســــــــــايب الفرضــــــــــي البالغ )0.82موزون بلغ)
(، سـا ـيدل على قوة اعتقـاد عيـنة البحـث وتـقارب وجهـات نظرهم إبن إدارة الفـندق ـلديهـا ـقاعـدة بـياانت  0.11)

حمدثة تســـــــــاعدها يف إختاذ القرارات املناســـــــــبة، ولقد انلت هذه الفقرة على أقل قيمة ملعامل اإلختالف، إذ بلغ 
ـصــــــــوصـــــــــها.أما الفقرة )  ( سا يدل على قوة إتســـــــــاق0.14) ـصــــــــلت على أقل  8إجاابت أفراد العينة خب ( فقد ح

ــابية املوزونة إذ بلغ ) ( هو األكرب ِمنا بني الفقرات األخرى، سا  0.14( إب راف معياري )0.76األوســــاط احلســ
ــا  ابلفقرات األخرى،وبلغت قيمة معامل اإلختالف هلذه  يدل على تشــــــــــــــتت أكرب إلجاابت أفراد العينة قياســــــــــــ

( سا يدل على ضــــــعف إتســــــاق إجاابت أفراد العينة،وهذا يعين ضــــــعف تبين فندق اببل للدورات  0.18لفقرة )ا
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التطويرية للعاملني، قياســا  بباقي الفقرات االخرى، وإن كان وســطها احلســايب املوزون أعلى منا الوســط احلســايب  

ــي البالغ ) ــابيا  موزوان  عاما   ( أن بعد جتنب الغم4(. اذ يتبني منا اجلدول )0.50الفرضــــ ــطا  حســــ وس حقق وســــ
 (.0.16(، وبلغت قيمة معامل اإلختالف )0.13(، وإ راف معياري )0.80بلغ )
 الفردية مقابل اجلماعية  -3

ـصــــائية الواردة يف اجلدول ) ـصــــلت على أعلى 12و   11( يتضـــــح أن الفقرتني )4مبالحظة النتائج اإلح ( ح
(،وبلغت قيمة  0.50 الوســــــــط احلســــــــايب الفرضــــــــي البالغ )(، وهو أكرب منا 0.82وســــــــط حســــــــايب موزون بلغ)

( على التوايل،ســا يعين أن النتيجــة املــذكورة تــدعم تبين إدارة الفنــدق للعمــل  0.12و  0.13اإل راف املعيــاري )
( أقل  12اجلماعي يف إجناز األعمال، يف حني يُفضل العاملني اإلستقاللية يف إجناز أعماهلم، وقد انلت الفقرة )

ـصــوصـــها.أما الفقرات  0.14ملعامل اإلختالف، إذ بلغ )  قيمة ( سا يدل على قوة إتســـاق إجاابت أفراد العينة خب
 0.13( إب راف معياري )0.79( فقد حصــلت على أقل األوســاط احلســابية املوزونة إذ بلغ )15و 14و  13)
سا ابلفقرات األخرى، وبلغت (على التوايل، سا يدل على تشـتت أكرب إلجاابت أفراد العينة قيا0.14و  0.12و

( على التوايل، سا يدل على ضــــــــــــــعف إتســــــــــــــاق  0.17و 0.15و  0.16قيمة معامل اإلختالف هلذه الفقرات )
عف إدراك العاملني يف الفندق هلذه الفقرات، قياســـــــــــا بباقي الفقرات   إجاابت أفراد العينة، وهذا يدل على ضـــــــــــِ

ــايب املوزون أعلى منا  ــطها احلســـــ ــي البالغ )االخرى، وإن كان وســـــ ــايب الفرضـــــ ( ويتبني منا  0.50 الوســـــــط احلســـــ
  معياراي    ا   رافا(، و 0.80( ايضا  أن بعد الفردية مقابل اجلماعية حقق وسطا  حسابيا  موزوان  عاما بلغ )4اجلدول)

 (.0.16(، وبلغت قيمة معامل اإلختالف )0.13)
 ة يو ثمقابل االن يةالذكور  -4

ــائية الواردة يف اجلدول)مبالحظة النتائج  ـصـــــ ــح أن الفقرة )4اإلح ــط 16( يتضــــــ ــلت على أعلى وســــــ ـصـــــ ( ح
(،وبلغت قيمة اإل راف  0.50(، وهو أكرب منا الوســـــــط احلســـــــايب الفرضـــــــي البالغ )0.81حســـــــايب موزون بلغ)

اق  ( سا يدل على قوة اتس0.15(، وقد انلت هذه الفقرة أقل قيمة ملعامل اإلختالف، إذ بلغ )0.12املعياري )
ـصـــــوصــــــها. أما الفقرة ) ـصـــــلت على أقل األوســــــاط احلســــــابية املوزونة إذ بلغ 19إجاابت أفراد العينة خب ( فقد ح

ــتـت أكرب إلجـاابت افراد العينـة، يف حني بلغـت قيمـة  0.14( إب راف معيـاري )0.63) (، سـا يـدل على تشــــــــــــ
اد العينة، فضــــال عن ضــــعف (، سا يدل على ضــــعف إتســــاق إجاابت أفر 0.22معامل اإلختالف هلذه الفقرة )

ــاواة بني الرجل واملرأة يف جمال إختاذ القرارات،  ــعرون ابملســـ إعتقاد العاملني يف الفندق  ذه الفقرة، مبع  أهنم يشـــ
( 13اذ يتبني منا اجلدول)  (0.50وإن كان وســطها احلســايب املوزون أعلى منا الوســط احلســايب الفرضــي البالغ )

(، وبلغت 0.16) معياراي    ا  (، وإ راف0.70وثة حقق وسـطا  حسـابيا  موزوان  عاما بلغ )أن بُعد الذكورة مقابل األن
( على إن إدارة الفندق تفضل  4(. وكذلك تدل النتائج اإلحصائية يف اجلدول )0.22قيمة معامل اإلختالف )

ــائدة يف الفندق ال ذي يفضــــــــــل عمل الذكور تويل الذكور للمواقع القيادية واالدارية، وهذا انتج عن الثقافة الســــــــ
 .على اإلانث )وهي مستمدة من ثقافة اجملتمع بشكل عام(

 التوجه ابلوقت   -5
ـصـــــائية يف اجلدول) ـصـــــلت على أعلى وســــــط حســــــايب  23( يتضــــــح أن الفقرة )4مبالحظة النتائج اإلح ( ح

ملعياري  (،وبلغت قيمة اإل راف ا0.50وهو أكرب ِمنا الوســــــــط احلســــــــايب الفرضــــــــي البالغ )  (،0.86موزون بلغ)
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(، مبع  أن النتيجة تدعم التزام إدارة الفندق ابألنظمة والتعليمات بشأن إجناز األعمال يف وقتها احملدد، 0.10)
( سـا يـدل على قوة إتســـــــــــــــاق إجـاابت أفراد 0.11وقـد انـلت هـذه الفقرة أقـل قيمـة ملعـامـل اإلختالف، إذ بلغ )

ـصــوصـــها.أما الفقرة ) ـصــلت على أقل25العينة خب ( إب راف 0.71األوســـاط احلســـابية املوزونة إذ بلغ )  ( فقد ح
ــتــت أكرب إلجــاابت أفراد العينــة، وبلغــت قيمــة معــامــل اإلختالف هلــذه الفقرة 0.13معيــاري ) (، ســا يعين تشــــــــــــ

ــاق إجاابت أفراد العينة،وهذا يدل على ضـــعف إعتقاد العاملني يف الفندق 0.18) عف إتسـ ــُ (، سا يدل على ضـ
عود ذلــك اىل عــدم تويل أاي  منهم ملنــاصــــــــــــــــب قيــاديــة تؤهلهم للعــب دور أكرب يف التخطيط   ــذه الفقرة، رمبــا ي

(.اذ يتبني ِمنا  0.50االسـرتاتيجي، وإن كان وسـطها احلسـايب املوزون أعلى منا الوسـط احلسـايب الفرضـي البالغ )
(، 0.13) معياراي    ا  راف(، وإ 0.81( أن بعد التوجه ابلوقت حقق وســـــطا  حســـــابيا  موزوان  عاما بلغ )4اجلدول )

ــتقل )التنوع الثقايف للموارد البشــــــــرية( 0.16وبلغت قيمة معامل اإلختالف ) (.وبشــــــــكل عام حقق املتغري املســــــ
 (.0.18(، ومعامل إختالف بلغ )0.14( إب راف معياري عام بلغ )0.79وسطا حسابيا موزوان بلغ )

 عتمد)جودة اخلدمة(.عرض وحتليل وتفسري النتائج االحصائية للمتغري امل  -2
( قيم االوســـــاط احلســـــابية املوزونة، واال رافات املعيارية ومعامل االختالف وترتيب االجابة 5يبني اجلدول )

 لكل فقرة من فقرات ابعاده
 ( اإلحصاءات الوصفية جلودة اخلدمة وابعاده5اجلدول )

 الوسط  الفقرة ت
 احلسايب

 اال راف
 املعياري 

 معامل 
 االختالف

 ترتيب 
ــة  ــيــــــــــــ االمهــــــــــــ

 النسبية
يوفر الفنــدق وســـــــــــــــائــل الراحــة للزبون قبــل واثنــاء  1

 االول 0.11 0.10 0.88 حصوله على اخلدمة

ــهل الوصــــــول اليه من  2 يتمتع الفندق مبوقع سيز ســــ
 الثالث 0.13 0.11 0.87 قبل الزابئن

ــاخ   3 وـمنـــــ ــة  ـبـيئـــــ ـتوـفري  عــلى  ــدق  اـلـفنـــــ ادارة  حتـرص 
 الرابع 0.14 0.11 0.81 تنظيمي جيد للعاملني والزابئن 

ــال االلكرتونية  4 ـصــــ ــائل االت ــتخدم الفندق وســـــ يســـــ
 اخلامس 0.15 0.12 0.79 احلديثة يف تقدمي خدماهتا

يسـمح للزابئن ابسـتخدام وسـائل االتصـال املتوفرة   5
 الثاين 0.12 0.11 0.88 يف الفندق

 الثالث 0.13 0.11 0.85 امللموسية املعدل العام لبعد
حيرص الفندق على اجناز اخلدمة وتقدميها بشكل  6

 الثاين 0.14 0.12 0.86 صحيح من أول مرة
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تلـــك ادارة الفنـــدق قـــاعـــدة بيـــاانت دقيقـــة عن مت 7

 اخلامس 0.13 0.11 0.83 الزابئن

خدمات مطابقة  تســــــــــــعى ادارة الفندق اىل تقدمي   8
 الثالث 0.12 0.10 0.85 للمواصفات املعلن عنها

حترص ادارة الفنــــدق على تقــــدمي خــــدمــــاهتــــا مبــــا  9
 الرابع 0.12 0.10 0.84 ينسجم وتوقعات الزابئن او يفوقها

ــتثنـائيـة لتحقيق اخلـدمـة  10 يبـذل الفنـدق جهودا  اســــــــــــ
 االول 0.11 0.10 0.86 املثالية للزابئن

 الثاين 0.12 0.10 0.85 االعتمادية العام لبعداملعدل 
طلبات الزابئن ليتب  الفندق ســــياســــة االســــتجابة   11

 الثالث 0.13 0.11 0.84 وحاجاهتم ابلوقت احملدد كافة

يســــــــــــتجيب الفندق دقســــــــــــامها ملتطلبات الزابئن  12
 الرابع 0.12 0.10 0.82 كافة ابلسرعة والتوقيت املناسبني

ــتجــابــة ملتطلبــات الزابئن وتلبيتهــا من  13 يعــد االســــــــــــ
 الثاين 0.12 0.10 0.84 اولوايت عمل الفندق 

توفر ادارة الفندق الوقت الكايف الســــــــتفســــــــارات   14
 اخلامس 0.14 0.11 0.82 الزابئن واالجابة عليها

 االول 0.12 0.10 0.84 يتب  الفندق سياسة تنويع اخلدمات للزابئن 15
 الرابع 0.12 0.10 0.83 االستجابة العام لبعداملعدل 

ميتلــــك الفنــــدق معــــدات ســــــــــــــالمــــة وامــــان كفؤة  16
للمحــــافظــــة على املمتلكــــات وملواجهــــة احلــــاالت 

 0.11 0.10 0.88 الطارئة
 الثالث

هتتم إدارة الفندق ابحملافظة على أموال و ستلكات  17
 الرابع 0.13 0.11 0.88 الزابئن

ـصــــوصـــــية الزابئن من يعد  18 احملافظة على اســـــرار وخ
 الثاين 0.10 0.09 0.88 اولوايت عمل الفندق

ــوابط  19 تلتزم ادارة الفندق بتطبيق التعليمات والضــــــــــ
 االول 0.12 0.11 0.89 احلكومية يف تعامالهتا مع الزابئن

ــليمــة واجواء امنــة  20 يوفر الفنــدق بيئــة تنظيميــة ســــــــــــ
 اخلامس 0.12 0.10 0.85 مالزابئن وستلكاهتللمحافظة على ارواح 
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 االول 0.12 0.10 0.87 االمان  املعدل العام لبعد
ــال من  21 ــتوى عـ ــاملون يف الفنـــدق مبســــــــــــ يتمتع العـ

 الثاين 0.11 0.09 0.85 اللطف واللياقة يف التعامل مع الزابئن

يهتم العــاملون ابلزابئن عنــد الــدخول إىل الفنــدق  22
 االول 0.10 0.09 0.86 وطلب اخلدمة

يتعـاطف العـاملون مع الزابئن يف حـل املشـــــــــــــــاكـل  23
 الثالث 0.11 0.09 0.84 الطارئة

يتذمر العاملون من الزابئن عندما تكثر شــــــكواهم  24
 اخلامس 0.44 0.22 0.49 عن اخلدمات املقدمة 

تشــــــعر ادارة الفندق ابن العناية واالهتمام الفردي   25
 الرابع 0.15 0.12 0.80 جيعلهم سعداءابلزابئن 

 السادس 0.25 0.19 0.77 التعاطف املعدل العام لبعد
يســــــــــتعمل العاملون التكنولوجيا بشــــــــــكل ســــــــــريع  26

 الرابع 0.16 0.12 0.76 ومبهارة عالية

ميتلـك العـاملون اكثر من لغـة للتعـامـل مع خمتلف  27
 اخلامس 0.17 0.13 0.75 الزابئن

 الثاين 0.17 0.14 0.81 ادارة الفندق اىل متييز العاملني اجلديرينتسعى  28
يقدم العاملون اخلدمات  مة ونشــــــــــــاط ونســــــــــــق  29

 الثالث 0.17 0.14 0.79 موحد

تعـــد املؤهالت اليت ميتلكهـــا العـــاملون يف الفنـــدق   30
 االول 0.15 0.13 0.83 مناسبة يف تقدمي اخلدمات املطلوبة

 اخلامس 0.17 0.13 0.79 الكفاءة لبعداملعدل العام 
  0.16 0.13 0.83 جودة اخلدمة

n=132 
 SPSS Var.25املصدر: من إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج االحصائي 

 امللموسية   -1
ـصــائية الواردة يف اجلدول )  ةمبالحظ ــح أن الفقرتني5النتائج اإلح ــط  5و 1) ( يتضـ ـصــلتا على أعلى وسـ ( ح

وبلغت قيمة اإل راف  (،0.50(،وهو أكربِمنا الوســـــــط احلســـــــايب الفرضـــــــي البالغ )0.88) حســـــــايب موزون بلغ
تــــدعم التزام إدارة الفنــــدق بت0.11و  0.10املعيــــاري ) وفري اخلــــدمــــة للزابئن،  ( على التوايل، مبع  أن النتيجــــة 

ـصــــــــال املتاحة، وقد انلت الفقرة ) ( أقل قيمة ملعامل اإلختالف، إذ بلغ 1ومتكنهم منا إســـــــــتخدام وســـــــــائل اإلت
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ـصــــــــوصـــــــــها.أما الفقرة )0.11) ـصــــــــلت على أقل  4( سا يدل على قوة إتســـــــــاق إجاابت أفراد العينة خِب ( فقد ح

(، سا يدل على تشتت أكرب إلجاابت أفراد 0.12عياري )( إب راف م0.79األوساط احلسابية املوزونة إذ بلغ )
(، سا يدل على ضــــــعف إتســــــاق إجاابت إفراد العينة 0.15العينة، وبلغت قيمة معامل اإلختالف هلذه الفقرة )

ـصــــــوص هذه الفقرة، وإن كان وســـــــطها   قياســـــــا بباقي الفقرات االخرى، وهذا يعين وجود ضـــــــعف يف الفندق خب
( أن بعد امللموسـية  15(.إذ يتبني منا اجلدول)0.50منا الوسـط احلسـايب الفرضـي البالغ )احلسـايب املوزون أعلى 

ــابـيا  موزوان  عـاـما بلغ ) ــطـا  حســــــــــــ (، وبلغـت قيمـة معـاـمل اإلختالف 0.11)  معـياراي    ا  (، وإ رافـ 0.85حقق وســــــــــــ
(0.13.) 

 اإلعتمادية 
ـصــائية الواردة يف اجلدول )  ةمبالحظ ــح أن الفقرتني5النتائج اإلح ــط  7و 6) ( يتضـ ـصــلتا على أعلى وسـ ( ح

(، وبلغت قيمة  0.50(، وهو بذلك أكرب منا الوســـــــــط احلســـــــــايب الفرضـــــــــي البالغ )0.86حســـــــــايب موزون بلغ)
حلســـــــــــــــايب  ( على التوايل، سـا يـدل على قرب إجـاابت العينـة من وســــــــــــــطهـا ا0.10و  0.12اإل راف املعيـاري )

( سـا يـدل على قوة إتســـــــــــــــاق  0.11( أقـل قيمـة ملعـامـل اإلختالف،إذ بلغـت )10املوزون، ولقـد انلـت الفقرة )
ــها. أما الفقرة ) ــوصـــــ ـصــــ ــابية املوزونة إذ بلغ 7إجاابت أفراد العينة خب ــاط احلســـــ ــلت على أقل األوســـــ ـصــــ ( فقد ح

ــتـت أكرب إلجـاابت أف0.11( إب راف معيـاري )0.83) راد العينـة، وبلغـت قيمـة معـامـل (، سـا يـدل على تشــــــــــــ
ــاق إجـاابت أفراد العيـنة، وهـذا ـيدل على وجود 0.13اإلختالف هلـذه الفقرة ) (، سـا ـيدل على ضــــــــــــــعف إتســــــــــــ

ـصــوص هذه الفقرة قياســـا ابلفقرات االخرى، وإن كان وســـطها احلســـايب املوزون أعلى منا   ضـــعف يف الفندق خِب
منا اجلدول أن اإلعتمادية حقق وســــطا  حســــابيا  موزوان  عاما  (. ويتبني  0.50الوســــط احلســــايب الفرضــــي البالغ )

ــائـية 0.12(، وبلغـت قيمـة معـامـل اإلختالف )0.10)  معـياراي    ا   رافـ ا(، و 0.85بلغ ) صــــــــــــ (.إذ ـتدل النـتائج اإلح
ــتثنــائيــة لغرس تقــدمي خــدمــة مثــاليــة للزابئن، وأن تكون 5للجــدول ) ( على إن إدارة الفنــدق تبــذل جهودا  إســــــــــــ
 .قدمة ُمطابقة متاما  ملا مت اإلعالن عنه منا قبل الفندقاخلدمة امل

 اإلستجابة 
ـصــــــــائية الواردة يف اجلدول )  ةمبالحظ ـصــــــــلت على 13و15و  11( يتضـــــــــح أن الفقرات)5النتائج اإلح ( ح

(،وبلغت قيمة  0.50(،وهو أكرب منا الوســــط احلســــايب الفرضــــي البالغ )0.84أعلى وســــط حســــايب موزون بلغ)
ــد انلـــت الفقرة )( على التوايل0.10و  0.10و  0.11اري)اإل راف املعيـــ  ــل  15و  13، ولقـ ــامـ ــة ملعـ ــل قيمـ ( أقـ

ـصــــــــوصـــــــــها.أما الفقرتني )0.12اإلختالف، إذ بلغت )  12( سا يدل على قوة إتســـــــــاق إجاابت أفراد العينة خب
ـصـــــــلتا على أقل األوســــــــاط احلســــــــابية املوزونة إذ بلغ )14و ( 0.11و 0.10( إب راف معياري )0.82( فقد ح

ــاتني الفقرتني ) ــل اإلختالف هلـ ــامـ ــة معـ ــدل على 0.14و  0.12على التوايل،،وبلغـــت قيمـ ــا يـ ( على التوايل، سـ
ضعف إتساق إجاابت أفراد العينة،وهذا يعين عدم تساوي أقسام الفندق كافة يف اإلستجابة اىل طلبات الزابئن  

عف يف جمال اإلجابة عن إســــتفســــارات الزابهاابلنســــبة نفســــ  ئن، وإن كان وســــطها احلســــايب املوزون ، وهناك ضــــُ
( أن اإلسـتجابة حقق وسـطا  حسـابيا   15(. ويتبني منا اجلدول)0.50أعلى منا الوسـط احلسـايب الفرضـي البالغ )

(. وايضـــــــــــــــاُ تـدل  0.12(، وبلغـت قيمـة معـامـل اإلختالف )0.10)  معيـاراي    ا   رافـ ا(، و 0.83موزوان  عـامـا بلغ )
 .( على إن إدارة الفندق تسعى جاهدة اىل اإلستجابة لرغبات زابئنها5) النتائج اإلحصائية يف اجلدول
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 األمان
ــائية الواردة يف اجلدول )  ةمبالحظ ـصـــــ ــح أن الفقرة)5النتائج اإلح ــط 19( يتضــــــ ــلت على أعلى وســــــ ـصـــــ ( ح

(،وبلغت قيمة اإل راف  0.50وهو أكرب منا الوســــــط احلســــــايب الفرضــــــي البالغ )  (،0.89) حســــــايب موزون بلغ
(، مبع  أن النتيجة تدعم التزام إدارة الفندق بتطبيق التعليمات والضــوابط احلكومية، وقد انلت  0.11اري )املعي

ـصـــوصــــها. 0.12(على قيمة ملعامل اإلختالف بلغت )19الفقرة ) ( سا يعين قوة إتســــاق إجاابت أفراد العينة خِب
ــلــت على أقــل األوســــــــــــــــاط احلســــــــــــــــابيــة املوزونــة إذ5أمــا الفقرة ) صــــــــــــ ( إب راف معيــاري  0.85بلغ )  ( فقــد ح

(، وإن كان وســــــــــــطها احلســــــــــــايب املوزون أعلى ِمنا  0.12(،وبلغت قيمة معامل اإلختالف هلذه الفقرة )0.10)
( أن األمان حقق وســطا  حســابيا  موزوان  عاما  15(.ويتبني منا اجلدول )0.50الوســط احلســايب الفرضــي البالغ )

 .(0.12، وبلغت قيمة معامل اإلختالف )(0.10) معياراي   ا   رافا(، و 0.87بلغ )
 التعاطف

ــائية الواردة يف اجلدول ) ـصـــــ ــح أن الفقرة)5مبالحظة النتائج اإلح ــط 22( يتضــــــ ــلت على أعلى وســــــ ـصـــــ ( ح
(،وبلغت قيمة اال راف  0.50وهو أكرب منا الوســـــــط احلســـــــايب الفرضـــــــي البالغ )  (،0.86حســـــــايب موزون بلغ)

( سـا يعين قوة إتســــــــــــــاق  0.10( على قيمـة ملعـامـل اإلختالف بلغـت )22الفقرة )(، وـقد انـلت  0.09املعـياري )
ـصـــــوصــــــها. ـصـــــلت على أقل األوســــــاط احلســــــابية املوزونة إذ بلغ 24أما الفقرة )  إجاابت أفراد العينة خِب ( فقد ح

ني  ( ســا يعين أن العــامل 0.44(،وبلغــت قيمــة معــامــل اإلختالف هلــذه الفقرة )0.22( إب راف معيــاري )0.49)
يف الفندق ال يتذمرون وبشـــــكل عام منا شـــــكوى الزابئن عن اخلدمات املقدمة، ووســـــطها احلســـــايب املوزون أقل  

( أن التعاطف حقق وســــــطا  حســــــابيا   24(. إذ يتبني منا اجلدول)0.50منا الوســــــط احلســــــايب الفرضــــــي البالغ )
(. وتــدل النتــائج 0.25امــل اإلختالف )(، وبلغــت قيمــة معــ 0.19)  معيــاراي    ا   رافــ ا(، و 0.77موزوان  عــامــا بلغ )

على االهتمام ابلزابئن والســـعي لتلبية رغباهتم مبنتهى اللياقة واللطف، وان العاملني يتســـابقون حلل املشـــاكل اليت 
 تعرتس الزابئن بشكل عرضي.

 الكفاءة 
ــائية الواردة يف اجلدول ) ـصـــــ ــح أن الفقرة)5مبالحظة النتائج اإلح ــلت على أعلى و 30( يتضــــــ ـصـــــ ــط ( ح ســــــ

وبلغت قيمة اإل راف    (،0.50(،وهو أكرب منا الوســـــــط احلســـــــايب الفرضـــــــي البالغ )0.83حســـــــايب موزون بلغ)
(، مبع  أن النتيجـة ـتدعم إمتالك العـاملني للمهـارات املطلوـبة ألداء وظـائفهم، وـقد انـلت الفقرة 0.13املعـياري )

ـصـــــــوصــــــــها.أما  ( سا يعين قوة ات0.15( على قيمة ملعامل اإلختالف بلغت )30) ســــــــاق إجاابت افراد العينة خب
ــلـــت على أقـــل األوســــــــــــــــاط احلســــــــــــــــابيـــة املوزونـــة إذ بلغ )27الفقرة ) صــــــــــــ ( إب راف معيـــاري  0.75( فقـــد ح

( وهذا يعين أنه ليس كل العاملني يف الفندق ميتلك 0.17(،وبلغت قيمة معامل اإلختالف هلذه الفقرة )0.13)
ســــــــيات خمتلفة، على الرغم منا أن وســــــــطها احلســــــــايب املوزون أكرب منا  أكثر منا لغة للتعامل مع الزابئن منا جن

وسطا  حسابيا  موزوان  عاما   ت( أن الكفاءة حقق5(.ويتبني منا اجلدول )0.50الوسط احلسايب الفرضي البالغ )
(. وبشــــــــــــــكـل عـام حقق املتغري 0.17(، وبلغـت قيمـة معـامـل اإلختالف )0.13)  معـياراي    ا   رافـ ا(، و 0.79بلغ )

( فيما بلغت قيمة  0.13( إب راف معياري عام بلغ )0.83املعتمد )جودة اخلدمة( وســطا حســابيا موزوان بلغ )
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 28:  العدد

 
ــتوى 0.16معامل اإلختالف هلذا املتغري ) ــل اليها من نتائج على مســــــ (. إن النتائج املذكورة تدعم ما مت التوصــــــ

 دمة.األبعاد الفرعية منا إدراك العينة لتوافر أبعاد متغري جودة اخل
 إختبار فرضيات البحث : ثالثا 

 إختبار فرضيات اإلرتباط  -1
ســـــــيتم أوال إختبار عالقات اإلرتباط على مســـــــتوى الفرضـــــــيات الفرعية اليت إنبثقت عن الفرضـــــــية الرئيســـــــة  
ــيط   ــتخــدام معــامــل االرتبــاط البســــــــــــ ــتوى الكلي ابســــــــــــ األوىل،ومنا مث يتم إختبــار عالقــات اإلرتبــاط على املســــــــــــ

(Pearson  .)( ِوعن طريق الربانمج االحصائيSPSS V.25.) 
عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بني التنوع الثقاف للموارد  دوجتالفرضية الرئيسة األوىل: تفيد هذ  الفرضية )

 البشرية أببعاد  وجودة اخلدمة( 
األوىل واملتمثلة بعالقات  ( إلختبار الفرضية الرئيسة  Pearsonإعتمد الباحث على معامل اإلرتباط البسيط )

ــريةاإلرتباط بني أبعاد ) ــال  عن اعتماده  التنوع الثقايف للموارد البشـــ ( واملتغري املعتمد )جودة اخلدمة( دبعاده، فضـــ
مبسـتوى معنوية إلختبار مدى معنوية معامل اإلرتباط مبقارنة قيمته احملسـوبة مع قيمته اجلدولية   (Tعلى معامل )

 (.130( ودرجة حرية )1%)
 إختبار الفرضية الفرعية األوىل   -أ

(H0 ).ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة احصائية بني بعد مسافة السلطة وجودة اخلدمة 
(H1.توجد عالقة إرتباط ذات داللة احصائية بني بعد مسافة السلطة وجودة اخلدمة ) 

ــيط )6يظهر اجلدول ) ـصــفوفة معامالت اإلرتباط البسـ ــالُ عن حجم ( بني Pearson( م هذه املتغريات. فضـ
احملســـوبة أكرب   قيمتهافاذا كانت  (،%1( احملســـوبة و اجلدولية مبســـتوى معنوية )tو قيمة )  (،132)  العينة البالغ

ــتوى )  تهــاِمنا قيم امــا قوة معــامــل   (،%1اجلــدوليــة، عنــدهــا يتم احلكم على معنويــة معــامــل اإلرتبــاط عنــد مســــــــــــ
 ( وكاآليت:Cohen,1977:79-81ء قاعدة )اإلرتباط فيتم احلكم عليها يف ضو 

 (.0.29اىل  0.10عالقة اإلرتباط منخفضة: إذا كانت قيمة معامل اإلرتباط يرتاوح بني )-1
 (.0.49 اىل 0.30عالقة اإلرتباط متوسطة: إذا كانت قيمة معامل اإلرتباط يرتاوح بني )-2
 (.1اىل  0.5وح بني )عالقة اإلرتباط قوية: إذا كانت قيمة معامل اإلرتباط يرتا-3

 ( بني بعد مسافة السلطة وجودة اخلدمة Pearson( قيم عالقات اإلرتباط )6اجلدول)
غري املت

 املعتمد
 املتغري املستقل 

جــــــــودة  الكفاءة التعاطف األمان  االستجابة االعتمادية امللموسية
 اخلدمة

ــة   ــمـــــــــــ ــيـــــــــــ قـــــــــــ
Tاجلدولية 

 %1مبستوى 
ــة   مســـــــــــــــــــــافـــــ

 السلطة
0.354 0.426 0.456 0.228 0.457 0.595 0.58 

2.3
55

ــة   ± ــمــــــ ــيــــــ   tقــــــ
 6.604 6.775 5.206 2.599 5.195 4.854 4.034 احملسوبة
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  ( احملسوبة اكرب من قيمتها اجلدولية، عليه نرفض فرضية العدمtمجيع قيم ) القرار  
n=132 

  SPSS Var.25ابالعتماد على نتائج الربانمج االحصائي  املصدر: اعداد الباحث
ـصـــفوفة اإلرتباط ) ( وجود عالقات إرتباط ضــــعيفة بني مســــافة الســــلطة واالمان القوة عند 6يظهر جدول م

(.يف حني ان عالقة اإلرتباط 0.228(، إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط البســـــــيط بينهما )1%مســـــــتوى معنوية )
  ســـتوىامل مســـافة الســـلطة وكل ِمنا امللموســـية واإلعتمادية واإلســـتجابة والتعاطف، عندكانت متوســـطة بني بني  

. ه. أما عالقة اإلرتباط بني مســــافة الســــلطة والكفاءة، فقد كانت عالقة قوية عند مســــتوى املعنوية نفســــ نفســــه
وموجبة )الن قيمتها اكرب من  وبشـكل عام كانت عالقة اإلرتباط بني مسـافة السـلطة وجودة اخلدمة عالقة قوية  

(، وقبول  H0ووفقا  هلذه النتائج يتم رفض فرضـــــــــــــية العدم )  (.%1( وذات داللة معنوية عند مســـــــــــــتوى )0.50
( على مســتوى البحث احلالية مبع  )توجد عالقة ذات داللة احصــائية بني مســافة الســلطة  H1فرضــية الوجود )
 وجودة اخلدمة(.

 لثانية إختبار الفرضية الفرعية ا  -ب
(H0 ).ال توجد عالقة إرتباط ذات داللة احصائية بني جتنب الغموس وجودة اخلدمة 
(H1.توجد عالقة إرتباط ذات داللة احصائيةبني جتنب الغموس وجودة اخلدمة ) 

 ( بني بعد جتنب الغموس وجودة اخلدمةPearson( قيم عالقات اإلرتباط )7اجلدول )
املتغري 
 املعتمد
 

املتغري 
 املستقل

جــــــــــــودة  الكفاءة التعاطف األمان  االستجابة االعتمادية امللموسية
 اخلدمة

  Tقيمة 
 اجلدولية

ــتوى  مبســـــ
1% 

جتــــــــــــــــنــــــــــــــــب 
 الغموس

0.365 0.40 0.445 0.13 0.417 0.693 0.533 

2.3
55

ــة   ± ــمــــــ ــيــــــ  tقــــــ
 6.07 7.887 4.751 1.482 5.0699 4.558 3.021 احملسوبة

( اجلدولية عدا بعد األمان، عليه نرفض  tاحملســـــــــوبة اكرب من قيمة )(  tمجيع قيم ) القرار
 فرضية العدم

 

n=132 
 SPSS Var.25إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي من  املصدر:

ــفوفـة اإلرتبـاط ) صــــــــــــ ــعيفـة بني جتنـب الغموس واألمـان  7يظهر جـدول م عنـد ( وجود عالقـات إرتبـاط ضــــــــــــ
ــتوى معنوية  ــيط بينهما ) ،%1مســـ (. يف حني ان عالقة اإلرتباط بني  0.13إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط البســـ

جتنب الغموس وكل ِمنا امللموســـــــية واإلعتمادية واإلســـــــتجابة والتعاطف، كانت عالقة متوســـــــطة عند مســـــــتوى 
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ا عالقـة اإلرتبـاط بني جتنـب الغموس والكفـاءة، فقـد كـانـت عالقـة قويـة و موجبـة وذات داللـة  . أمـ %1معنويـة  
وبشــــــــــــــكـل عـام كـاـنت عالـقة اإلرتـباط بني جتـنب الغموس وجودة اخلـدـمة عالـقة قوـية )إلن قيمتهـا أكرب   ،معنوـية
ــية العدم )( وموجبة وذات داللة معنوية0.50منا   ــية  H0. ويف ضـــــؤء هذه النتائج يتم رفض فرضـــ (، وقبول فرضـــ

( على مسـتوى البحث احلالية مبع  )توجد عالقة إرتباط ذات داللة احصـائية بني جتنب الغموس  H1الوجود )
 وجودة اخلدمة(.

 إختبار الفرضية الفرعية الثالثة  -ج
(H0 ).ال توجد عالقة إرتباط ذات دالله احصائية بني الفردية مقابل اجلماعية وجودة اخلدمة 
(H1 ).توجد عالقة إرتباط ذات دالله احصائية بني الفردية مقابل اجلماعية وجودة اخلدمة 

 ( بني بعد الفردية مقابل اجلماعية وجودة اخلدمةPearson( قيم عالقات اإلرتباط )8اجلدول )
املتغري 
 املعتمد

املتغري 
 املستقل

جــــــــــــودة  الكفاءة التعاطف األمان  االستجابة االعتمادية امللموسية
 اخلدمة

ــة   ــمـــــ ــيـــ  Tقـــ
 اجلدولية

ــتـــوى  مبســــــــــــــ
1% 

الــــــــفــــــــرديــــــــة  
مــــــــقــــــــابــــــــل 

 اجلماعية

0.35 0.473 0.54 0.25 0.38 0.71 0.633 

2.3
55

± 

ــة   ــيـــــــمـــــ  tقـــــ
 7.206 8.08 4.33 2.85 6.15 5.388 3.989 احملسوبة
  ( احملسوبة اكرب من قيمتها اجلدولية، عليه نرفض فرضية العدمtمجيع قيم ) القرار

n=132 
  SPSS Var.25إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائيمن  املصدر:

ـصـــفوفة اإلرتباط ) ( وجودعالقات إرتباط ضــــعيفة بني بعد الفردية مقابل اجلماعية واألمان  8يظهر جدول م
(.يف حني ان عالقة اإلرتباط 0.25إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط البســــــيط بينهما ) ،%1عند مســــــتوى معنوية 

ــتوى بني ا ــية واإلعتمادية والتعاطف، كانت عالقة متوســــــــطة وموجبةعند مســــــ لفردية مقابل اجلماعية وا امللموســــــ
ــتوى  ــتجابة والكفاءة، فقد كانت عالقة قوية و موجبة عند نفس مســـــ املعنوية املذكور. أما عالقة اإلرتباط اإلســـــ

وجودة اخلدمة عالقة قوية )إلن قيمتها    وبشــــكل عام كانت عالقة اإلرتباط بني الفردية مقابل اجلماعية  .املعنوية
ــتوى )0.50أكرب ِمنا  ــية (%1( وموجبة وذات داللة معنوية عند مســـــــ ــوء هذه النتائج يتم رفض فرضـــــــ . ويف ضـــــــ
ــية الوجود )H0العدم ) ــتوى البحث احلالية مبع  )توجد عالقة إرتباط ذات دالله H1(، وقبول فرضــ ( على مســ

 ة وجودة اخلدمة(.احصائية بني الفردية مقابل اجلماعي
 إختبار الفرضية الفرعية الرابعة  -د 

(H0 ).ال توجد عالقة إرتباط ذات دالله احصائية بني الذكورة مقابل االنوثة وجودة اخلدمة 
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(H1.توجد عالقة إرتباط ذات دالله احصائية بني الذكورة مقابل االنوثة وجودة اخلدمة ) 
 ( بني بعد الذكورة مقابل االنوثة وجودة اخلدمة دبعاهPearson( قيم عالقات اإلرتباط )9دول )اجل

املتغري 
 املعتمد
املتغري 
 املستقل

جـــــــــــــودة  الكفاءة التعاطف األمان  االستجابة االعتمادية امللموسية
 اخلدمة

  Tقيمة 
 اجلدولية

مبســـــــــــــتوى 
1% 

الــــذكورة 
ــابـــــل   مقـــ
 االنوثة

0.12 0.16 0.124 0.026 0.416 0.46 0.295 

2.3
55

± 

  tقيمــــــة  
 3.362 5.275 4.74 0.296 1.4137 1.824 1.368 احملسوبة

ــوبةtمجيع قيم ) القرار بعدي التعاطف والكفاءة،  ما عدا  من قيمتها اجلدولية اقل ( احملسـ
 عليه نرفض فرضية العدم جزئيا

 

n=132 
  SPSS Var.25إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي مناملصدر: 

ـصــفوفة اإلرتباط ) ــعيفة بني بعد الذكورة مقابل االنوثة وكل ِمنا    وجود( 9يظهر جدول م عالقات إرتباط ضـ
إذ بلغت قيمة    ،%1جودة اخلدمة عند مســتوى معنوية  أبعاد )امللموســية و اإلعتمادية واإلســتجابة واألمان( ِمنا  

( على التوايل. يف حني ان عالقة اإلرتباط 0.026و  0.124و  0.16و  0.12معامل اإلرتباط البســـــيط بينهم )
بني الذكورة مقابل االنوثة و التعاطف والكفاءة، كانت عالقة متوســــــــــطة. وبشــــــــــكل عام كانت عالقة اإلرتباط 

ــعيفـة )إلن قيمتهـا أقـل ِمنا   ( وموجبـة وذات داللـة 0.30بني الـذكورة مقـابـل االنوثـة وجودة اخلـدمـة عالقـة ضــــــــــــ
( H1(، وقبول فرضــية الوجود )H0ويف ضــوء هذه النتائج يتم رفض فرضــية العدم )  .(%1معنوية عند مســتوى )

ـصــــائية بني الذكورة مقابل االنوثة وجودة  على مســـــتوى البحث احلالية مبع  )توجد عالقة إرتباط ذات دالله اح
 اخلدمة(.

 إختبار الفرضية الفرعية اخلامسة  -ه
(H0 )ئية بني التوجه ابلوقت وجودة اخلدمة.ال توجد عالقة إرتباط ذات دالله احصا 
(H1.توجد عالقة إرتباط ذات دالله احصائية بني التوجه ابلوقت وجودة اخلدمة ) 

 ( بني بعد التوجه ابلوقت وجودة اخلدمةPearson( قيم عالقات اإلرتباط )10اجلدول )
املتغري 
 املعتمد
املتغري 
 املستقل

ــودة  الكفاءة التعاطف األمان  االستجابة االعتمادية امللموسية جــــــــــــ
 اخلدمة

ــة   ــمـــــ ــيــــ  Tقــــ
 اجلدولية

مبســــــــــــــــــتــــوى 
1% 
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ــه  الـتـوجـــــ
 ابلوقت

0.513 0.595 0.503 0.286 0.420 0.612 0.675 
2.3

55
ــة   ±  tقيمــــ

 7.683 6.96 4.785 3.26 5.7295 6.775 5.843 احملسوبة

  اجلدولية، عليه نرفض فرضية العدم( احملسوبة اكرب من قيمتها tمجيع قيم ) القرار
n=132 
  SPSS Var.25الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي  إعدادمن املصدر: 

عالقة إرتباط ضــعيفة بني بعد التوجه ابلوقت وبعد األمان ِمنا   وجود(  10يظهر جدول مصــفوفة اإلرتباط )
(. يف حني ان 0.286إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط البســـــيط بينهما) ،%1جودة اخلدمة عند مســـــتوى معنوية 

ــتوى   عالقـة اإلرتبـاط بني بعـد التوجـه ابلوقـت وكـل األبعـاد األخرى جلودة اخلـدمـة، كـاـنت عالقـة قوـية عنـد مســــــــــــ
وبشــــــــــــــكـل عـام كـاـنت عالـقة اإلرتـباط بني بعـد التوجـه ابلوـقت وجودة اخلـدمـة عالـقة قوـية )إلن    ،امـلذكور  املعنوـية

( ان 10ويتبني من نتائج اجلدول )  (.%1( وموجبة وذات داللة معنوية عند مســـــــــــــتوى )0.50قيمتها اكرب من 
معــامــل اإلرتبــاط بينهمــا  أقوى عالقــة إرتبــاط كــانــت بني بعــد التوجــه ابلوقــت وبعــد الكفــاءة، إذ بلغــت قيمــة  

(، يف حني حققـت عالقـة إالرتـباط بني بعـد التوجـه ابلوقـت وبعـد األمـان اضــــــــــــــعف عالقـة ارتـباط، إذ 0.612)
ــتدل الباحث بشــــــــــــــكل عام إمكانية اإلفادة ِمنا تبين 0.286بلـغت قيمـة مـعامل اإلرتباط بينهما ) (. عليه يســــــــــــ

اخلدمة يف فندق اببل الدويل. ويف ضوء هذه النتائج يتم  فلسفة الرتكيز على التوجه ابلوقت لغرس حتسني جودة  
( على مسـتوى البحث احلالية مبع  )توجد عالقة إرتباط  H1(، وقبول فرضـية الوجود )H0رفض فرضـية العدم )

 وجودة اخلدمة(. توجه ابلوقتذات دالله احصائية بني ال
يســــــــة األوىل، قام الباحث إبختبار الفرضــــــــية  بعد أن مت إختبار الفرضــــــــيات الفرعية املنبثقة عن الفرضــــــــية الرئ

 الرئيسة األوىل بشكل عام، ومثلما مبني يف أدانه:
(H0  )ــريـة صـــــــــــــــائيـة بني التنوع الثقـايف للموارد البشــــــــــــ وجودة   اببعـاده  ال توجـد عالقـة إرتبـاط ذات داللـه اح

 اخلدمة.
(H1توجد عالقة إرتباط ذات دالله احصائية بني التنوع الثقايف للموارد ا )وجودة اخلدمة. اببعاده لبشرية 

 وجودة اخلدمةاببعاده ( بني التنوع الثقايف للموارد البشرية Pearson( قيم عالقات اإلرتباط )11اجلدول )
ملتغري ا

 املعتمد
املتغري 
 املستقل

 جودة  الكفاءة التعاطف األمان  االستجابة االعتمادية امللموسية
 اخلدمات

ــة    Tقيمــــ
 اجلدولية

ــتوى  مبســــــ
1% 

الــــتــــنــــوع 
الثقـــــــايف  

0.416 0.52 0.514 0.25 0.53 0.762 0.691 

2.3
55

± 
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لــلــمــوارد 
 البشرية
 tقيمـــــة  
 7.864 8.669 6.036 2.85 5.8545 5.923 4.74 احملسوبة

  ( احملسوبة اكرب من قيمتها اجلدولية، عليه نرفض فرضية العدمtمجيع قيم ) القرار
n=132 
  SPSS Var.25ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائيإعداد الباحث  ر: مناملصد

ــفوفة اإلرتباط ) ـصــ ــة االوىل ( 11يظهر جدول م ــية الرئيســـ دن كل عالقات اإلرتباط بني  الذي إخترب الفرضـــ
ــريـة وأبعـاد جودة اخلـدمـة كـانـت قويـة )ألن قيمتهـا أكرب   ( وموجبـة 0.50ِمنا  متغري التنوع الثقـايف للموارد البشــــــــــــ

ــتوى )وذات داللة مع ، عدا العالقة بني التنوع الثقايف وبعد األمان، فقد كانت عالقة إرتباط  (1%نوية عند مســــ
ــعيفة )ألن قيمتها أقل   ــتوى املعنوية.  0.30من  ضـــــــــــ ( ولكنها كانت موجبة وذات داللة معنوية عند نفس مســـــــــــ

ــرية و جودة اخلدمة ــكل عام كانت عالقة االرتباط بني التنوع الثقايف للموارد البشـــ عالقة قوية )الن قيمتها    وبشـــ
ــتوى )0.50أكرب من   (.إذ بلغــت قيمــة معــامــل االرتبــاط بينهمــا  %1( وموجبــة وذات داللــة معنويــة عنــد مســــــــــــ

وعلى مســتوى األبعاد كانت أقوى عالقة إرتباط بني كل من التنوع الثقايف والكفاءة، إذ بلغت قيمة    (0.691)
عف عالـقة إرتـباط بني التنوع الثقـايف وبعـد األمـان، إذ (، يف حني كـاـنت أضــــــــــــــ 0.762معـامـل اإلرتـباط بينهمـا )

(. عليه يســتدل الباحث بشــكل عام على إمكانية اإلفادة ِمنا التنوع الثقايف 0.25بلغت قيمة اإلرتباط بينهما )
للموارد البشــــــــرية ِمنا قبل فندق اببل الدويل يف جمال حتســــــــني جودة اخلدمة املقدمة ِمنا قبله للزابئن. ويف ضــــــــوء 

ــية العدم )ه ــية الوجود )H0ذه النتائج يتم رفض فرضــــــ ــتوى البحث احلالية مبع  H1(، وقبول فرضــــــ ( على مســــــ
 وجودة اخلدمة(. اببعاده احصائية بني التنوع الثقايف للموارد البشرية ة)توجد عالقة إرتباط ذات دالل

 اختبار فرضيات التأثري  -2
التاثري بني متغريات البحث،وفقا  ملا ورد يف الفرضـــــــية الرئيســـــــة الثانية  هتدف هذه الفقرة اىل اختبار عالقات  

وما انبثق عنها من فرضـــــــــــــيات فرعية،إذ ســـــــــــــيتم أوال  إختبار أتثري أبعاد املتغري املســـــــــــــتقل )التنوع الثقايف للموارد 
 Simple Regressionالبشــرية( يف املتغري املعتمد جودة اخلدمة عن طريق إســتخدام معامل االرتباط البســيط )

Analysisإختبار أتثري املتغري املســــتقل يف املتغري املعتمد )على املســــتوى الكلي(،   هانفســــ   (، مث ســــيتم وابلطريقة
وسـيتم قياس القوة التأثريية للمتغريات املسـتقلة يف املتغري املعتمد )على املسـتوى اجلزئي والكلي( ِمنا خالل قياس  

( الذي يقيس القوة 2Rإل دار املتعدد، كما مت إســــــــــتخدام معامل التحديد )( احملســــــــــوبة ملعامل اFمعنوية قيم )
 (.SPSS V.25التفسريية للمتغريات املستقلة يف املتغري التابع،وعن طريق الربانمج اإلحصائي )

 إختبار الفرضية الفرعية األوىل -1
(H0ال توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية ملسافة السلطة يف جودة اخلدمة ) 
(H1 )ــافة الســــــــــــلطة يف جودة اخلدمة ( نتائج  12 اجلدول)نييب .توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية ملســــــــــ

 إختبار اإل دار البسيط بني األبعاد املذكورة.
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 ( حتليل عالقات اإل دار البسيط لبعد مسافة السلطة يف جودة اخلدمة12اجلدول)

 املتغري املعتمد 
 املتغري املستقل

 fقـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــة   احملسوبة tقيمة  اخلدمةجودة 
 احملسوبة

ــامـــــــــــــل   ــعـــــــــــ مـــــــــــ
 2R Α Βالتحديد 

 0.34 **65.80 **8.112 0.45 0.46 مسافة السلطة
  SPSS Var.25إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي من  املصدر:

 -( يتضح ما يلي:12مبالحظة النتائج الواردة يف اجلدول )
(، وهذا يعين ان جودة اخلدمة سـوف  0.45معامل إ دار مسـافة السـلطة على جودة اخلدمة )بلغت قيمة   -1

ــافة الســـــــــــــلطة مبقدار وحدة واحدة، علما  أن معامل اإل دار كان 0.45تزداد مبقدار ) ( إذا إزدادت مســـــــــــ
 املذكور. ( كانت معنوية عند املستوى8.112( احملسوبة والبالغة )t(، إلن قيمة )%1معنواي  عند مستوى )

( وهي قيمة ذات داللة 65.80( احملســوبة واليت تقيس معنوية امنوذج اإل دار بشــكل كلي )fبلغت قيمة ) -2
 (.%1معنوية عند مستوى )

ــبته )2R( )0.34بلغت قيمة معامل التحديد ) -3 ــر ما نســـ ــلطة تفســـ ــافة الســـ ( ِمنا  %34( وهذا يعين أن مســـ
( تعود لعوامل أخرى غري %66اببل، وأن النســـــــــبة املتبقية )التغريات اليت تطرأ على جودة اخلدمة يف فندق 

 داخلة يف النموذج.
ــتدل الباحث من النتائج الواردة يف اجلدول ) ــية العدم)12عليه يســ ــية الوجود H0( رفض فرضــ ( وقبول فرضــ

(H1.)( مبع  )توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية لبعد مسافة السلطة يف جودة اخلدمة 
 الفرضية الفرعية الثانية إختبار 

(H0.ال توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية لبعد جتنب الغموس يف جودة اخلدمة ) 
(H1.توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية لبعد جتنب الغموس يف جودة اخلدمة ) 
 ( نتائج إختبار اإل دار البسيط بني األبعاد املذكورة.13 اجلدول )نييب

 عالقات اإل دار البسيط لبعد جتنب الغموس يف جودة اخلدمة ( حتليل13اجلدول )
 املتغري املعتمد
 املتغري املستقل

مـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــل   احملسوبة fقيمة  احملسوبة tقيمة  جودة اخلدمة
 2R Α Βالتحديد 

 0.28 **51.61 **7.184 0.33 0.57 جتنب الغموس
  SPSS Var.25الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي اعدادمن املصدر: 

 -( يتضح ما يلي:13مبالحظة النتائج الواردة يف اجلدول )
(، وهـذا يعين ان جودة اخلـدمـة 0.33بلغـت قيمـة معـامـل إ ـدار بعـد جتنـب الغموس على جودة اخلـدمـة ) -1

مبقدار وحدة واحدة،علما أن معامل  ( إذا مت جتنب الغموس يف مهام العمل  0.33ســــــــــــوف تزداد مبقدار )
ــتوى ) ــوبة والبالغة )t(، إلن قيمة )%1اإل دار كان معنواي  عند مســــــــ ( كانت معنوية عند 7.184( احملســــــــ

 املستوى املذكور. 



  

 التنوع الثقاف للموارد البشرية واثر  ف جودة اخلدمة 

643 

ــوبةfبلغت قيمة ) -2 ( وهي قيمة ذات داللة 51.61تقيس معنوية إمنوذج اإل دار بشـــــــكل كلي ) ،اذ( احملســـــ
 (.%1معنوية عند مستوى )

ــبته )2R( )0.28لغت قيمة معامل التحديد )ب -3 ( %28( وهذا يعين أن بعد جتنب الغموس يُفســـــــر ما نســـــ
ــبة املتبقية ) ( تعود لعوامل أخرى  %72ِمنا التغريات اليت تطرأ على جودة اخلدمة يف فندق اببل، وأن النســــــــ

 غري داخلة يف النموذج.
ــتدل الباحث من النتائج الواردة يف اجلدول ) ــية العدم)(  13عليه يســ ــية الوجود H0رفض فرضــ ( وقبول فرضــ

(H1.)( مبع )توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية لبعد جتنب الغموس يف جودة اخلدمة 
 إختبار الفرضية الفرعية الثالثة  

(H0 .ال توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية لبعد الفردية مقابل اجلماعية يف جودة اخلدمة ) 
(H1توجــــد عالقــــة أتث )  ري ذات داللــــة معنويــــة لبعــــد الفرديــــة مقــــابــــل اجلمــــاعيــــة يف جودة اخلــــدمــــة. يبني

 ( نتائج إختبار اإل دار البسيط بني األبعاد املذكورة.14اجلدول)
 ( حتليل عالقات اإل دار البسيط لبعد الفردية مقابل اجلماعية يف جودة اخلدمة14اجلدول)

 املتغري املعتمد
 املتغري املستقل

معــامــل التحــديــد  احملسوبة fقيمة  احملسوبة tقيمة  اخلدمةجودة 
2R Α Β 

ــل   ــابـــــ مــــــقـــــ ــة  الــــــفــــــرديـــــ
 اجلماعية

0.52 0.38 9.314** 86.755** 0.40 

  SPSS Var.25إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي من  املصدر:
 -( يتضح ما يلي:14مبالحظة النتائج الواردة يف اجلدول )

(، وهـذا يعين ان جودة 0.38بلغـت قيمـة معـامـل إ ـدار بعـد الفرديـة مقـابـل اجلمـاعيـة على جودة اخلـدمـة ) -1
( اذا مت الرتكيز على العمل اجلماعي املشـــــــــــــرتك يف اجناز املهام مبقدار  0.38اخلدمة ســـــــــــــوف تزداد مبقدار )

( احملســــــــــوبة والبالغة  tمة )(، إلن قي%1وحدة واحدة.علما  أن معامل اإل دار كان معنواي  عند مســــــــــتوى )
 ( كانت معنوية عند املستوى املذكور. 9.314)

( وهي قيمة ذات داللة معنوية 86.755) ا  تقيس معنوية إمنوذج اإل دار كلي ،اذ( احملســـــــــوبةfبلغت قيمة ) -2
 (.%1عند مستوى )

ــبته ( وهذا يعين أن بعد الفردية مقابل اجلماعية يُ 2R( )0.40بلغت قيمة معامل التحديد ) -3 ــر ما نســــــــ فســــــــ
( تعود لعوامل %60( ِمنا التغريات اليت تطرأ على جودة اخلدمة يف فندق اببل، وأن النسـبة املتبقية )40%)

 أخرى غري داخلة يف النموذج.
ــتدل الباحث ِمنا النتائج الواردة يف اجلدول ) ــية العدم)14عليه يســ ــية الوجود H0( رفض فرضــ ( وقبول فرضــ

(H1( مبع )توجد عالقة أتث.)ري ذات داللة معنوية لبعد الفردية مقابل اجلماعية يف جودة اخلدمة 
 إختبار الفرضية الفرعية الرابعة 

(H0 .ال توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية لبعد الذكورة مقابل االنوثة يف جودة اخلدمة ) 
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(H1(توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية لبعد الذكورة مقابل االنوثة يف جودة اخلدمة. يبني اجلدول )15 )

 نتائج إختبار اإل دار البسيط بني االبعاد املذكورة 
 اإل دار البسيط لبعد الذكورة مقابل االنوثة يف جودة اخلدمة( حتليل عالقات 15اجلدول)

 املتغري املعتمد 
 املتغري املستقل 

ــيــــــــــمــــــــــة   جودة اخلدمة  tقــــــــ
 احملسوبة

مـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــل   احملسوبة fقيمة 
 2R Α Βالتحديد 

 0.09 **12.387 **3.519 0.19 0.69 الذكورة مقابل االنوثة
  SPSS Var.25الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي  املصدر: إعداد

 -(يتضح ما يلي:15مبالحظة النتائج الواردة يف اجلدول )
(، وهـذا يعين ان جودة 0.19بلغـت قيمـة معـامـل إ ـدار بعـد الـذكورة مقـابـل االنوثـة على جودة اخلـدمـة ) -1

ـيل اـلذكور مبقـدار وحـدة واحـدة،علمـا أن ( إذا مت الرتكيز على تشــــــــــــــغ0.19اخلـدـمة ســــــــــــــوف تزداد مبقـدار )
 ( كانت معنوية.3.519( احملسوبة والبالغة )t(، إلن قيمة )%1معامل اإل دار كان معنواي عند مستوى )

( وهي قيمة ذات داللة 12.387( احملســــــــــــــوبة واليت تقيس أمنوذج اإل دار بشــــــــــــــكل كلي )fبلغت قيمة ) -2
 عند املستوى نفسه.معنوية 

( وهذا يعين أن بعد الذكورة مقابل االنوثة يفســــــــــــــر ما نســــــــــــــبته  2R( )0.09ل التحديد )بلغت قيمة معام -3
ـــبة املتبقـية )9%) ( تعود %91( فقط ِمنا التغريات اليت تطرأ على جودة اخلـدمـة يف فـندق ابـبل، وأن النســــــــــــ

 .لعوامل أخرى غري داخلة يف النموذج
ــتدل الباحث ِمنا النتائج الواردة يف اجلدول ) ــية العدم)  (15عليه يســ ــية الوجود H0رفض فرضــ ( وقبول فرضــ

(H1.)( مبع  )توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية لبعد الذكورة مقابل االنوثة يف جودة اخلدمة 
 إختبار الفرضية الفرعية اخلامسة 

(H0.ال توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية لبعد التوجه ابلوقت يف جودة اخلدمة ) 
(H1توجد عالقة أت )(نتائج  16ثري ذات داللة معنوية لبعد التوجه ابلوقت يف جودة اخلدمة. يبني اجلدول )

 إختبار اإل دار البسيط بني األبعاد املذكورة.
 ( حتليل عالقات اإل دار البسيط لبعد التوجه ابلوقت يف جودة اخلدمة16اجلدول)

 املتغري املعتمد 
 املتغري املستقل 

معـــامـــل التحـــديـــد  احملسوبة fقيمة  احملسوبة tقيمة  جودة اخلدمة
2R Α Β 

 0.46 **108.911 **10.436 0.52 0.41 التوجه ابلوقت
  SPSS Var.25إعداد الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي  املصدر:

 -( يتضح ما يلي:16مبالحظة النتائج الواردة يف اجلدول )
(، وهـذا يعين ان جودة اخلـدمـة 0.52بلغـت قيمـة معـامـل إ ـدار بعـد التوجـه ابلوقـت على جودة اخلـدمـة ) -1

( إذا مت الرتكيز على التوجــه ابلوقــت مبقــدار وحــدة واحــدة.علمــا  أن معــامــل  0.52ســــــــــــــوف تزداد مبقــدار )
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كانت معنوية عند (  10.436( احملســــــوبة والبالغة )t(، الن قيمة )%1اإل دار كان معنواي عند مســــــتوى )
 املستوى املذكور.

ــوبة واليت تقيس أمنوذج اإل دار بشـــــــــكل كلي )fبلغت قيمة ) -2 ( وهي قيمة ذات داللة 108.911( احملســـــــ
 (.%1معنوية عند مستوى )

( %46( وهذا يعين أن بعد التوجه ابلوقت يفســـــــــر ما نســـــــــبته )2R( )0.46بلغت قيمة معامل التحديد ) -3
ـــبة املتبقـية )فقط ِمنا التغريات اليت تط ( تعود لعوامـل %54رأ على جودة اخلـدمـة يف فـندق ابـبل، وأن النســــــــــــ

ــتدل الباحث ِمنا النتائج الواردة يف اجلدول ) ــية  16أخرى غري داخلة يف النموذج.عليه يســــــــــ ( رفض فرضــــــــــ
ــية الوجود )H0العدم) ( مبع )توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية لبعد التوجه ابلوقت  H1( وقبول فرضــــــــــ

 جودة اخلدمة(. يف
بعد أن قام الباحث إبختبار الفرضـيات الفرعية املنبثقة عن الفرضـية الرئيسـة الثانية، سـيقوم إبختبار الفرضـية 

ــية الثانية ــية العدم)الرئيســــ ــيتم إختبار فرضــــ ( اليت تنص على )ال توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية H0، إذ ســــ
ــرـية ـــية الـبديـلة)  اببعـاده  للتنوع الثقـايف للموارد البشــــــــــــ ( واليت تنص على H1يف جودة اخلـدمـة(. يف مقـاـبل الفرضــــــــــــ

ــريـة يف جودة اخلـدمـة(.يبني اجلـدول    اببعـاده  )توجـد عالقـة أتثري ذات داللـة معنويـة للتنوع الثقـايف للموارد البشــــــــــــ
 ( نتائج إختبار اإل دار البسيط بني األبعاد املذكورة.17)

 يف جودة اخلدمة اببعاده دار البسيط ملتغري التنوع الثقايف للموارد البشرية( حتليل عالقات اإل 17اجلدول)

 املتغري املعتمد
 املتغري املستقل

ــة   جودة اخلدمة ــمـــــــــ ــيـــــــــ   tقـــــــــ
 احملسوبة

مـــــــــعـــــــــامـــــــــل   احملسوبة fقيمة 
ــد  ــديـــــ الــتــحـــــ

2R Α Β 

 0.48 **118.685 **10.894 0.611 0.35 التنوع الثقايف للموارد البشرية
  SPSS Var.25الباحث ابإلعتماد على نتائج الربانمج اإلحصائي  إعداداملصدر: 

 -( يتضح ما يلي:17مبالحظة النتائج الواردة يف اجلدول )
ــرـية على جودة اخلـدمـة ) -1 (، 0.611بلغـت قيمـة معـامـل اال ـدارملتغري التنوع الثقـايف للموارد البشــــــــــــ

ذا مت الرتكيز على زايدة التنوع الثقايف ( إ0.611وهذا يعين ان جودة اخلدمة سـوف تزداد مبقدار )
(،  %1للموارد البشـــــــرية مبقدار وحدة واحدة.علما  أن معامل اإل دار كان معنواي  عند مســـــــتوى )

 ( كانت معنوية عند املستوى املذكور.10.894( احملسوبة والبالغة )tإلن قيمة )
( وهي قيمة ذات  118.685)  ( احملســوبة واليت تقيس أمنوذج اإل دار بشــكل كليfبلغت قيمة ) -2

 (.%1داللة معنوية عند مستوى )
ــرـية  2R( )0.48بلغـت قيمـة مـعاـمل التحـدـيد ) -3 ( وهـذا يعين أن متغري التنوع الثقـايف للموارد البشــــــــــــ

( فقط ِمنا التغريات اليت تطرأ على جودة اخلدمة يف فندق اببل، وأن %48يُفســـــــــــــر ما نســـــــــــــبته )
 لعوامل أخرى غري داخلة يف النموذج.( تعود %52النسبة املتبقية )

ــتدل الباحث ِمنا النتائج الواردة يف اجلدول ) ــية العدم)17عليه يســ ــية الوجود H0( رفض فرضــ ( وقبول فرضــ
(H1اببعاده ( مبع )توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية للتنوع الثقايف للموارد البشرية .)يف جودة اخلدمة 
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 28:  العدد

 
 التوصياتاإلستنتاجات و: المبحث الرابع

 اواًل: اإلستنتاجات

ـصـــول  ياليها البحث عن طريق النتائج الرئيســــ   لضــــُم هذا املبحث أبرز اإلســــتنتاجات اليت توصــــ يَ  ة اليت مت احل
 عليها عن طريق إستخدام جمموعة ِمنا اإلحصاءات واليت ميكن حصرها ابآليت:

العاملني اليها ومعرفتهم ابن ذلك ُيســــــاهم يف عتمد فعليا  مبدأ تفويض الســــــلطة، مع رغبة تادارة الفندق ال  .أ
 حل الكثري ِمنا املشاكل.

 يوجد ضعف يف جمال االهتمام ابلدورات التطويرية للعاملني واشراكهم يف برامج تدريبية. .ب
ابلرغم ِمنا تبين الفندق سـياسـة العمل اجلماعي يف إجناز األعمال، اال أن العاملني يُفضـلون االسـتقاللية يف  .ج

 امهم.إجناز مه
تُفضـــــل إدارة الفندق تويل الذكور للمواقع القيادية واالدارية، سا يدل لســـــيادة الثقافة الذكورية على االنثوية  .د

 يف الفندق.
 ليس كل العاملني يف الفندق ميتلكون أكثر من لغة للتعامل مع الزابئن من جنسيات خمتلفة. .ه
 وجودة اخلدمة بشكل عام. وجود عالقة إرتباط بني التنوع الثقايف للموارد البشرية .و
على مســـــــتوى األبعاد كانت عالقة اإلرتباط قوية بني التنوع الثقايف للموارد البشـــــــرية وأبعاد جودة اخلدمة،  .ز

ــعيفــة،واقوى عالقــة ارتبــاط حققــت مع بعــد  عــدا العالقــة مع بعــد األمــان فقــد كــانــت عالقــة إرتبــاط ضــــــــــــ
 الكفاءة.

 مقابل االنثوية وجودة اخلدمة بشكل عام. وجود عالقة ارتباط ضعيفة بني بعد الذكورية .ح
 أظهرت النتائج اإلحصائية وجود عالقة أتثري معنوية بني التنوع الثقايف للموارد البشرية وجودة اخلدمة. .ط
بينت النتائج اإلحصائية أن متغري التنوع الثقايف للموارد البشرية يسهم وبشكل إجيايب يف التأثري على جودة  .ي

( يف 0.611كيز على زايدهتا مبقدار وحدة واحدة سوف تزداد جودة اخلدمة مبقدار )اخلدمة، ويف حال الرت 
 .الفندق

 التوصيات ثانيًا: 

ـصـــــت إىل جمموعة ِمنا التوصــــــيات واملقرتحات واليت  بِناء  ملا توصــــــل إليه البحث ِمنا إســــــتنتاجات، فإهنا َخُل
ُهم يف رفع مســتوى املِناظمات يف إمكانية الربط بني متغري  ات البحث )التنوع الثقايف للموارد البشــرية، وجودة ُتســا

 اخلدمة( وجاءت التوصيات على وفق اآليت:
منح نوع ِمنا احلرية واإلســــــــــتقاللية للموارد البشــــــــــرية إلجناز األعمال دون الرجوع إىل املســــــــــؤول،عن طريق  .أ

 سرعة وابقل الكلف.الالمركزية يف العمل وتفويض السلطة، سا ُيساهم حل بعض املشاكل ب أاعتماد مبد
ــجيعية ودعم  .ب ــعي لزايدة روح العمل الفردي والتنافس بني العاملني،عن طريق اتباع برامج احلوافز التشـــــــ الســـــــ

 املبدعني منهم.
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ــة ابلتدريب والتطوير  .ج يتطلب من ادارة الفندق االهتمام ابلدورات التطويرية، عن طريق اعداد برامج خاصــــــــ
يزهم وجعلها اســــــــاســــــــا  للرتقية يف العمل وتســــــــلم املناصــــــــب القيادية  املســــــــتمر، واشــــــــراك العاملني فيها وحتف

 واالدارية.
تتطلب من إدارة الفندق تبين برامج متكني النســـــــــاء يف العمل، عن طريق تكثيف برامج التوعية واالرشـــــــــاد  .د

 حول أمهية دور النساء وتشجيع العاملني على منحهم املزيد منا الفرص.
ام مبوضـوع امتالك العاملني أكثر من لغة،عن طريق برامج التدريب اخلاصـة  تتطلب من ادارة الفندق اإلهتم .ه

ــا أكرب لدى  ــرية الذين جييدون اكثر من لغة وتوظيفهم، لغرس حتقيق رضــــ ــتقطاب املوارد البشــــ بذلك، واســــ
 الزابئن.

، من الســـرعة واجلودة  هانفســـ   يتطلب من الفندق ان تكون اســـتجابة كافة اقســـامه لرغبات الزابئن ابلنســـبة .و
ـصــــــيص االدارة وقتا  كافيا  لالجابة عن اســـــــتفســـــــارات الزابئن، ومراقبة اداء االقســـــــام والعاملني  عن طريق خت

 فيها، وتطبيق االنظمة االلكرتونية احلديثة يف التواصل املباشر مع طلبات الزابئن.
 المصادر

 اواًل: العربية
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 التفكير التأملي لطالب الصف االول المتوسطانموذج بيركنز وباليث في أثر  

Effect of (perkins and Blyth) models for first grade Science 
Students of reflective thinking 

 (1)م.د.احمد لعيبي حسين التميمي 

Lect. Ahmed ILaibi Hossein AL-Timimi 

 الملخص

صــــــــــــــف  وقـياس أثره يف    بريكنز وبالـيثمعرـفة اثر امنوذج اىل  احلـايل   البحـثهـدف  ي التفكري الـتأملي لطالب ال
 البحث مت صوغ الفرضية الصفرية االتية: هدف االول املتوسط )الكورس الثاين(، ولتحقيق

ـصـــــــــائية عند مســــــــــتوى  -  طالبمتوســــــــــط درجات  ( بني0.05داللة )ال يوجد فرق ذي داللة إح
ومتوســـــــط درجات  امنوذج بريكنز وباليث وفق على العلوممادة  يدرســـــــواالتجريبية الذين  اجملموعة
ــابطة الذين  طالب ــوا اجملموعة الضـــــــ ــها ابلطريقة االعتيادية يدرســـــــ مقياس  )املتبعة( يف   املادة نفســـــــ

 .العلومملادة  التفكري التأملي
ــية البحثلتحقق  ول ـصــداي  من   من فرضـ ــطة العالمة حســـني علي حمفوظاختريت عينة البحث ق للبنني   متوسـ

بواقع تني  موزعني على جمموع  ا  ( طـالبـ 70وبلغ عـددهـا )  الكرخ /الثـالـثة(،  بغـداد  املـديرـية العـامـة لرتبيـةالـتابعـة اىل )
ــواي التجريبية  موعةيف اجمل  ا  ( طالب35) ــابطة  اجملموعة يف  طالبا  (  35و)، امنوذج بريكنز وباليث  وفق  على درسـ   الضـ

يف متغريات )العمر الزمين ابألشــهر  تنيموعاجملالتحقق من تكافؤ  مت بعد ما ، )املتبعة(  االعتيادية  ابلطريقة  درســوا
 .السابقة( العلميةواملعلومات  و التفكري التأملي
ــتلزمـات  الـباحـث  بعـدهـا اعـد ــمـنة )حتـدـيد  التجرـبة  مســــــــــــ ـــية  اخلطط  واعـداد،  العلمـية،  امـلادة  املتضــــــــــــ   الـتدريســــــــــــ
 ومقياس التفكري التاملي(. التعلمية والوسائل التعليمية،األنشطة  واعداد، والضابطة التجريبية للمجموعتني
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( 10( خطة لكل جمموعة وبواقع )50والضـابطة بواقع )التجريبية   تنياخلطط التدريسـية للمجموع  اعدادومت 
ـصـــــنيبعد عرضــــــها على جمموعة من أســــــابيع   ـصـــــ والقياس والتقومي  الرتبوي طرائق التدريس وعلم النفسيف   املتخ

ــابطـة يف ـبداـية    الـباحـث التجرـبة على اجملموعتني التجريبـية  ونفـذ  ذوي اخلربة،  نعلوم موـمدرســــــــــــــي مـادة ال والضــــــــــــ
 كامل)الكورس الثاين(.  فصل دراسيوملدة ( م، 2017-2016) للعام الثايني الدراس الفصل

آليزنك   مقياس التفكري التأملي: اة البحثأد  تمادإبع الباحثته قام فرضـــــيواختبار   البحث هدف  ولتحقيق
  ة( فقرة من جمموع الفقرات متثـل اجيـابيـ 20،)ةفقر   (30يتكون من )  الـذي  ( م2005)وولســــــــــــــون ترمجـة بركـات

رس على جمموعة من  عُ   ، وللتأكد من صــــدق املقياسة( فقرات البقية ســــلبي10يف حني متثل )  ،للتفكري التأملي
فما فوق بشـأن صـالح   %80النسـبة   املراد قياسـها واعتمدت  للحكم على صـالحه يف قياس الصـفة  املتخصـصـني

 فقرات املقياس.
وُحســـــــب معامل ثباته عن طريق معادلة ألفا   بعدها طبق على عينة اســـــــتطالعية للتأكد من وضـــــــوح فقراته،

 .SPSS اإلحصائيبواسطة الربانمج  إحصائياعوجلت البياانت مث  (.0.73ل ) كرونباخ وكان مساواي  
وبعــد انتهــاء التجربــة مت   م،  (2/5/2017وحىت )م  (  14/2/2017املــدة من )مت تطبيق التجربــة خالل  و 

ــتقلتني متســـــاويتني    ( لعينتنيt-testمعادلة )  إبســـــتعمالالبحث، وحللت النتائج   اةتطبيق أد ابلعدد والتأكد مســـ
 من تكافؤ العينة، ومعادلة ايتا إلجياد حجم األثر. وأظهرت النتائج:

ـصـــــــائية داللة  ذات  روقف  وجود - ـصـــــــال  إح مقياس التفكري  يف  الضــــــــابطة  اجملموعة  على  التجريبية اجملموعة  ول
 .التأملي

 التدريس طرائق مناهج  يف النظر  منها، إعادة  التوصــــــــــــيات  من  عدد الباحث قدم البحث  نتيجة  ضــــــــــــوء ويف
 التفكري  األثر االجيــايب يف  هلــا  اليت  البنــائيــة العلميــةالنمــاذج    اعتمــاد  على  الرتبيــة  كليــات  يف  العمليــة  الرتبيــة  وبرامج 

 ملراحــل  امنوذج بريكنز وباليــث  واقرتح البــاحــث عــدد من الــدراســـــــــــــــات منهــا، أثر  .احلــايل  البحــث  التــأملي ومنهــا
 أخرى ومواد اخرى. دراسية

Abstract 
goal of current research to Effect of (perkins and Blyth) models on acquire 

first grade Science Students reflective thinking (section applied), and to achieve 
the objective of this research was to formulate the null hypothesis the following: 
1. There is no difference statistically significant at the level of significance (0.05) 
between the average scores of the experimental group students who study 
Science on perkins and Blyth models and group score officer students who 
study the same material in the usual way (in place) in the collection of reflective 
thinking measure. To investigate the hypothesis selected sample al- alama 
hussin ali mahfoth secondary school AL-KARKH\3, and numbered (70) students 
divided into two groups by (35) students in the experimental group studied the 
proposed educational models, and (35) students in the group the officer studied 
the usual way (followed), after what has been verified in the equality of the two 
variables (chronological age in months and collection of material Science 
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 previous Sciences and information). After a promising researcher experiment 
kits containing the proposed instructional models (identifying scientific material, 
identify the Science material, formulation purposes behavioral, and preparing 
lesson plans for the experimental and control groups, and preparing learning 
activities, and the working paper the student experimental group). Were 
preparing lesson plans for pilot grouped and control of (50) plan for each group 
of (10) weeks after the presentation to a group of specialists in teaching 
methods and educational psychology and measurement and evaluation, and 
the administrators and teachers of Science experienced, and carried researcher 
experiment on the experimental and control groups at the beginning of semester 
for the first year (2016-2017) m, and for a First semester. To achieve the goal 
of research and testing hypotheses the researcher prepare a research tool: 
used the reflective thinking measure consists of (30) objective have been 
verified test the sincerity and the coefficient of difficulty and a factor of 
discrimination and the effectiveness of the wrong alternatives and consistency 
applied to exploratory sample numbered 120 students from the research 
community and is appointed. It was the application of experience during the 
period of (14 \ 2 \ 2017) and until (2 \ 5 \ 2017 m), and after the end of the 
experiment was applied two tools research, and analyzed the results using 
equation (t-test) for two independent samples of equal number and ensure 
equality of the sample, The ETA equation to find the size of the impact. The 
results showed: 1. There are statistically significant differences in favor of the 
experimental group to the control group in the collection Science test, the size 
of a large following. In light of the search results researcher presented a number 
of recommendations, including, reconsider methods of teaching curricula and 
programs of practical education in the colleges of education to adopt 
educational models that have a positive impact on the development of higher-
order thinking skills, including the design of current research. The researcher 
suggested a number of studies of them, the impact of instructional models, 
according to use (perkins and Blyth) models. 

 حث وخلفية نظرية:الفصل االول: اإلطار العام للب

  : البحث مشكلة: أوال

 املدارس يف العلوم مدرســـــي لزمالئه ومناقشـــــته  ( ســـــنة،12)  ملدة العلوم  تدريس يف الباحث  خربة خالل  من
 األسباب  هذه  من  أن   إىل  الباحث  توصل  تفكريهم التأملي،  مستوى  ضعف  أسباب  حول   ا  عمل  اليت  املختلفة

  ابجتاهات  التفكري  اســـــــتثارة على  تعمل التدريس يف حديثة  تدريس ومناذج وطرائق اســـــــاليب  اســـــــتخدام عدم هو
ــارات  يفكروا  الن   لديهم وخمتلفة متعدده ــونه  ان  اعتادوا الذي  املالوف  تفكريهم عن ختتلف جديده  مبســـــــــ   ميارســـــــــ
 وروتيين. دائم بشكل
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 وجه فقد  سالتدري  ميدان  يف  اســـــــــتطالعية دراســـــــــة إبجراء الباحث قام البحث مشـــــــــكلة وجود من وللتأكد
ـصـــــف لطالب  اســــــتبانة  العلوم مادة  يف  مســــــتوى تفكريهم التأملي تدين  أســــــباب  على  للتعرف  االول املتوســــــط  ال
 الواضــــح  الفهم وعدم امللل هلم تســــبب اليت  املتبعة  التدريس طريقة هو األســــباب  هذه من  األعلى  النســــبة وكانت

 ويضــطرون  املوضــوعات،  بعض  على تقتصــر اليت التدريســية واملالزم  ابمللخصــات يســتعينون   ذلك وبعد  ملفاهيمها
ــم احلفا اىل ــيان   اىل  يؤدي والذي  ملوضـــــــــــوعاهتا األصـــــــــ   املشـــــــــــرفني مع مقابالت  اجراء  عن فضـــــــــــالو   املادة،  نســـــــــ

ــاص ـصــــ ــعى اليت  األمور  اهم من  ان  أكدوا االخت ــرورة هي الرتبية  هلا  تســـــ  مقدمتها ويف  حديثة  لنماذج  امللحة  الضـــــ
 الدراسـية املناهج   وتطوير تغري بعد  سـيما وال  اعتمادها  على  املدرسـني  دائما  حيثون   واهنما وباليثامنوذجي بريكنز  

 .الرتبية وزارة خطة مع لتنسجم احلالية
ــوء ويف ــري  ما  ضـــــــ  التفكري التأملي على للطلبة التدريب أمهية  عن  النماذج البنائية جمال  يف  االدبيات  إليه تشـــــــ
 .احملتوى ضمن التدريب طريق أوعن لذلك تعد خطط طريق عن مهاراته وسارسة

ــال   ــتنادا    العلوم  مادة تدريس  جمال يف  هلذه النماذج  الطرائق املتبعة  ندرة عن  فضـــ ــات مقرتحات إىل  واســـ  دراســـ
 يف  تسـهم قد اليت  التفكري التأملي، وملهارات  للنماذج البنائية اإلجيايب  االثر واكدت اجملال هذا يف أجريت  سـابقة
  العلوم،تتلخص مشكلة البحث ابلسؤال التايل: مادة يف التفكري العام حتسني
 امنوذج بريكنز وباليث يف التفكري التأملي لطالب الصف االول املتوسطلأثر  ما

 : البحث أهمية: ثانيا 

 :أييت فيما البحث هذا أمهية تربز
 يف التفكري التأملي اثرمها وباليث وقياسمنوذجي بريكنز  اســـتعمل مناذج بنائية مثل الباحث اول من يعد. 1
 .االول متوسط على حد علمه طالب الصف لدى
 يف وبيان اثرمها مبقياس التفكري التاملي خبطط تدريســــــية عن امنوذجي بريكنز وباليث امليدان الرتبوي . رفد2
 .العلوم
 .كوهنا متثل املرحلة االوىل يف املتوسطة  االول املتوسط الصف طالب امهية .3
 يف  تســـاعد قد اليت العلوم،  مادة  مناذج تدريس  واملهتمني  املدرســـني  مســـاعدة يف البحث  هذا  من اإلفادة .4
 .نتائجها على االطالع طريق عن املتنوعة التعلم مواقف يف املالئمة غري التدريس طرائق تعديل
ــيا  حديثا  امنوذجا     بعده امنوذج بريكنز وباليث جتريب  بضـــــــــرورة االهتمام .5   لعل يف امليدان الرتبوي،  تدريســـــــ
 .التقليدية الطرائق سببته الذي القصور معاجلة يف يسهم ذلك

 : البحث هدف: ثالثا 
 :اىل البحث هذا يهدف

 العلوم لطالب الصف االول املتوسط. مادة يف  معرفة اثر امنوذج بريكنز وباليث يف التفكري التأملي
 : البحث فرضية: رابعا 

 :االتية الصفرية الفرضية الباحث صاغ البحث هدف من وللتحقق
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ـصـــــــــائية داللة ذي  فرق  يوجد ال -  اجملموعة طالب درجات متوســــــــــط بني( 0.05) داللة مســــــــــتوى عند  إح

 اجملموعة طالب درجات امنوذج بريكنز وباليث ومتوســـــــــــط  على وفق العلوم  مادة يدرســـــــــــوا الذين  التجريبية
 .العلوم ملادة مقياس التفكري التاملي يف( املتبعة)االعتيادية ابلطريقة نفسها املادة سيدرسون  الذين الضابطة

 : البحث حدود: خامسا 
 :ابحلدود احلايل البحث يتحدد

 .االول املتوسط )الفصل الدراسي لثاين( الصف طالب: البشرية .1
 .3لرتبية بغداد /الكرخ العامة املديرية يف متوسطة العالمة حسني علي حمفوظ: املكانية .2
 .الثاين  اِلدراسي وللكورس م(  2017-2016) الدراسي العام: الزمانية .3
ــول مجيع:  املنهجية .4 ـصــــــ ـصــــــــف العلوم كتاب  ف ــط اجلزء الثاين،  لل   الرتبية وزارة  من املقرر االول املتوســـــــ

-2016) الدراســــــــــي للعام تدريســــــــــه واملعتمد م،( 2016)لســــــــــنة 1ط وآخرون، عزيز قاســــــــــم  أتليف العراقية،
2017  ) 

 ( Terms Determination) المصطلحات تحديد: سادسا 

 أ وذج )بريكنز وباليث(:
 عرفه: 

 ( دنه:1994)بريكنز وباليث  -
"أمنوذج للتدريس يســــتند على النظرية البنائية يوفر للمتعلمني فرصــــة القيام دعمال وأنشــــطة تتطلب التفكري 

ــيح وإعطاء الرباهني واألمثلة والتعميم والتطبيق واحملاكاة يف  ــوعات معينة والقيام بعدة عمليات مثل التوضـــــ موضـــــ
 (162 :2012والتعبري عن اخلربات بطرق جديدة".)ايسني وزينب، 

صــــــــــــــورة    خطوة  ويتم ابالنتقـال من خطوة إىل  كيمـيائـيةاملفـاهيم ال  التعريف اإلجرائي: أمنوذج لـتدريس أخرى ب
حيث تبدأ بتوجيه موضوعات مولدة واألهداف اخلاصة ابلفهم واألداء الذي يبني الفهم والتقومي املستمر    منظمة

 أثناء األداء.يف لتغذية الراجعة انتهاءا  بتقدمي ا
 التفكري التأملي:

 عرفه:
العناصــر، ودراســة ( دنه: "عملية عقلية تقوم على حتليل املوقف املشــكل إىل جمموعة من 2005)ابراهيم،  -

مجيع احللول املمكنة وتقوميها والتحقق من صــحتها قبل االختبار، أو الوصــول إىل احلل الصــحيح للموقف  
 .(447  :2005املشكل".)ابراهيم، 

 الفصل الثاني: الخلفية النظرية:

الدور النشـــــــــــط الذي يلعبه الطالب  طريق   عنعلى التعلم ذي املع  القائم على الفهم   ركزت النظرية البنائية
ــطـة اليت يقومون  ـا ضــــــــــــــمن جمموعـات أو فرق لبـناء مفـاهيمهم   واملشـــــــــــــــاركـة الفكرـية الفعلـية للطلـبة يف األنشــــــــــــ

ذلك تعمل على فهو الذي يبحث وجيرب ويكتشــف وب  ،هنا جتعل املتعلم حمور العملية التعليميةاكما   ،ومعارفهم
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بعض ومع املعلم، سا يكســــبه لغة احلوار وجيعله  مع تنمية التفكري لدى الطلبة وتتيح هلم فرص املناقشــــة بعضــــهم
 .(59 :2010)حممد، نشطا وينمي لديه روح التعاون 

 :نموذج بيركنز وباليثأ
املتعلم لرتاكـيب معرفـية جـدـيدة أو إعـادة بـناء تراكيـبه أو منظومـته    تكوينأهنـا تقوم على    ابلنظرـية البـنائـيةنعين  

لعامل، وهذا يعين أن خربات املتعلم ومعرفته الســــــــابقة ذات أتثري واضــــــــح على عملية  لاملعرفية اعتمادا على نظرته 
عمـا ـقام املعلم    املعـاين اليت يكوهنـا للخربات اليت مير  ـا. وعلـيه ـفإن كـل متعلم يكون فهمـه اخلـاص ـبه  يفتعلمـه، و 

ــلعة معينة، والتعلم ال يتم   ــا ة من ســــ ــانع تنتج نســــــخا متشــــ ـصـــ ــفوف ليســــــت كامل ـصـــ ـصـــــف ككلف فال بتعليمه لل
ـصــل عند نســـخ املعلومات  ابلتوصـــيل، وال هو عملية نســـخ للمعلومات من ذهن املعلم إىل عقل الطالب كما حي

ذي املع (. ويف أي عملية تعلم وتعليم  من احلاســــــــــــــوب إىل قرص مرن، وإمنا جيب أن يكون قائما على الفهم )
ــتدعي أن يتضـــــمن التعلم عملييت التفاوس   ـصــــل املعلم إىل فهم مشـــــرتك مع الطالب، سا يســـ من الضـــــروري أن ي

 (Cobern, 1995;10والتفسري للوصول إىل هذا الفهم. )
فقد ظهر   ،كار الطلبةبيئة تعليمية تفاعلية ومتحدية ألف  إنشـاءالباحث أن التدريس البنائي يسـعى إىل    ويرى

اهتمام عاملي بتطبيق املمارســـــــات البنائية يف تعليم وتعلم العلوم، كما تعددت وتنوعت الســـــــرتاتيجيات والنماذج  
ولكنها   ،ألن النظرية البنائية مل تقدم اســرتاتيجيات ومناذج تدريســية معينة  ،التدريســية القائمة على النظرية البنائية

 منوذج بريكنز وباليث.أل، ومن أهم النماذج اليت تقوم على الفلسفة البنائية هي قدمت معايري للتدريس الفعا
( دـنه القـدرة prikins,1993منوذج أيضــــــــــــــا ابلتعليم من اجـل الفهم،حـيث عرف بريكنز الفهم ) ي هـذا اال

ــا    ،على التنفيذ لعدد كبري من األداءات اليت تدور حول املوضــــــوع فاهيم  ( أن املprikins,1998)  وأضــــــاف أيضــــ
يتم فهم كل شيء حول موضوع معني الن هناك الكثري من    بطبيعتها معقدة وال ميكن فهمها بتجربة واحدة وال

ــاف، وهــذا يقودان إىل أن الطلبــة    اليت  التطبيقــات والعالقــات إىل فرص إلعــادة فهم    ون اج تــ حيحتتــاج إىل اكتشـــــــــــــ
أن الفهم العميق هو القدرة على اســــتعمال    (Blythe,1998املفاهيم للبناء عليها وتوســــيعها، وأضــــاف باليث )

 .(2012:442بعد احملتوى والسياق الذي مت احلصول عليه. )قطامي، املعرفة إىل ما
من قســــم الدراســــات العليا يف كلية الرتبية جبامعة هارفارد والشــــريك (  Davis Perkins)يشــــري ديفيد بريكنزو 

 مشــروع الصــفر املشــهورفكرة الذكاءات املتعددة مبشــروعهم   صــاحب  (Hoard Gardener)مع هوارد جاردنري
(Project Zero) ــتين ات وطبق يف بلــدان كثرية لتــأكيــد مفــاهيم التعلم والفهم يف مراحـل يــ الـذي بـدأ منــذ الســــــــــــ

مـثل العلوم وبني    بني مـا يـُدرس من مفـاهيم ومعلومـات يف املـدارس حول مـادة مـا  ا  أن هـناك فرقـ   إىل التعليم العـام
 الفهم احلقيقي للتخصص مبع  ماذا يعين أن تدرس العلومل

ــري إىلف ــي تشــ ــســ ــميته مبنطقة    أن ظاهرة التغيري تعاين  الكثري من البحوث يف جمال التطوير املؤســ سا ميكن تســ
ل فيهـا عوامـل كبري وتتـداخـ نحو  ن هـذه الظـاهرة معقـدة بأ،  بني الفكرة والتنفيـذ، إذ يرى ديفيـد بريكنز  الفراغ مـا

فعلى املســـــــــتوى    تغيريات عاجلة بدل الرتكيز على تغيريات عميقة وطويلة األجل، يف إحداث عديدة مثل الرغبة
بني الفكرة والتنفيذ بتبين فلســــفة التعلم من أجل   إىل تضــــييق اهلوة، تضــــييق منطقة الفراغ ما تاج التعليمي  ن 

ــية اليت طرحهااالفهم مبحاورها األربعة  ــاســـ كتاابهتم حول التعلم من أجل    عن طريقكل من بريكنز وجاردنري    ألســـ



  

656 

 28:  العدد

 
كمـــا حيـــدث    ليقف التعليم عليهـــا  مفهوم واحـــداليت ال ترتكز على    (Learning for understanding)  الفهم

ـصــــــيال وهي املعلومات ته اليوم يف تعليمنا بل ترتكز على أربعة مفاهيم أســـــــاســـــــية احدها ما تغرق مناهجنا يف تف
ـصـــــــولنا ب سيت تعر ال ـصـــــــيلينحو يف ف   وهي الطرائق  واثنيها  نفســــــــهاأدون أن تقدم أســــــــس العلوم   من  متناثر وتف

واثلثهــا مــا   مثال مــاذا أفعــل كمعلم وكمتعلم ألحقق درجــة عــاليــة من فهم،  ،لتحقيق هــذا الفهم مبع املعتمــدة  
 اجملتمع ككلل وأخريا ماهيلذي ســـــــــــــيعود على اجملتمع احمللي، على ا عام من هذه الدراســـــــــــــة وما نحواهلدف ب
 (.2013،12)البكر، وملاذا ختتلف وكيف ميكن تطوير هذه الطريقة عتمدةامل األساليب

 تتطلب وأنشــــطة دعمال القيام فرصــــة للمتعلمني يوفر األمنوذجهذا   إعتماد أن  وباليث بريكنز من كل أكدو 
 والتطبيق ماعمواأل واألمثلة، الرباهني وإعطاء التوضــيح، مثل عمليات بعدة معينة، والقيام موضــوعات يف التفكري

 .(1994:255جديدة.)اخلليلي، قائبطر  املوضوع عن واحملاكاة والتعبري
ــر  و  ــكل اكرب، وإجياد العالقة بينه وبني عناصــــــــــ قام ديفيد بريكنز بتوضــــــــــــيح إطار التعلم من اجل الفهم بشــــــــــ

لعلم أصــــول التعليم إلطار التعلم من اجل الفهم  ةربعوية االالتخطيط للتدريس، إذ قام بربط مبا  اه أحجار الزا
 .ةربعمع عناصر التخطيط والتدريس اال

شـــيء حول موضـــوع معني   ميكن فهم كل ال  أنه  مضـــموهنا  (Perkins, 1998)بريكنزوهناك معلومة افرتضـــها  
بـد من إعـادة الفهم   لوجود عـدد كبري من التطبيقـات والعالقـات اليت تتطلـب من املتعلم اكتشـــــــــــــــافهـا، ـلذـلك ال

ن املؤشـــــــــــر الرئيس الذي يدلل على إمرة حىت يتم بناء املعرفة وإعادة البناء وتوســـــــــــيعها يف النهاية، أي   اكثر من
  .الذي مت فيه التعلم أصـــال إىل مواقف واســـتعماالت أخرى بعد احملتوى والســـياق   املعرفة إىل ما  اعتمادالفهم هو 

(Perkins & Blythe;1994,5). 
 يف  ومتميزة جيب أن يقوم  ا املتعلم  ثة أدوار رئيســــــةثال  (Perkins, 1999)  زملتعلم أكد بريكنا إىل  وابلنســــــبة

أثـناء عملـية التعلم، اجتمـاعي ال يعيش مبفرده يب    يف  أثـناء التعلم البـنائي، وهـذه األدوار هي أن املتعلم نشــــــــــــــط
على اإلبداع إذا ُهيئت له الظروف املســــــــاعدة وال ســــــــيما   ومبدع  وســــــــط اجتماعي يســــــــاعده، عن طريقاملعرفة  

 .واكتشاف العالقات وبناء املعرفة بنفسه
ويتطلب التعلم البنائي امتالك املتعلم ملهارات التفكري األسـاسـية كي يسـتطيع طرح تسـاتالته وحياول البحث 

صــــــــــــــول على فه معرفــة الطلبــة    دم أعمق هلــا، وتعــ عن إجــاابت هلــا وإجراء تكــامــل بني املعلومــات املختلفــة للح
لإلجابة الصــحيحة ألي مشــكلة رايضــية عمال  مهما ، ولكن األهم من هذا العمل هو فهم أســباب صــحة هذه 

 .اإلجابة ومربراهتا
القادرون على الفهم يفيدون من األنواع املناســـبة    لبةوالتعلم البنائي يعتمد بدرجة أســـاســـية على الفهم، فالط

ــاعـدهم ذـلك ـبدرجـة  و فرهـا هلم املعلم، اليت متكنهم من تقايو من اخلربات اليت   مي تفكريهم وتفكري اآلخرين، ويســــــــــــ
 (Perkins, 1998; 12) .كبرية على بناء معرفتهم دنفسهم

 مراحل أنموذج بيركنز وباليث: 

 يف أمنوذجهما إىل أربع مراحل أساسية هي: (Perkins & Blythe,1994)يشري
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 املرحلة األوىل: املوضوعات مولدة
 وتتصف دهنا ذات صلة حياة املتعلم اليومية وبيئته احمللية. ،تقدمي املادة العلمية

 املرحلة الثانية: أهداف الفهم )استيعاب املفاهيم(
 إىل اخلصائص املميزة. حتديد هدف فهم املتعلمني للمادة التعليمية املقدمة والتوصل
 املرحلة الثالثة: اجنازات الفهم )قياس استيعاب املفاهيم(

 جناز املهام التعليمية ملعرفة مدى فهم املادة التعليمية.إإشراك الطلبة يف 
 املرحلة الرابعة: التقومي املستمر

توفري الفرص للمتعلمني إلعطائهم تغذية راجعة ســــــــــــواء من املعلم أم من زمالئهم، للتعديل وتعميق املفاهيم  
 .(Perkins & Blythe;1994,39- 45)العلمية املتفق عليها بني أوساط العلماء وبلورهتا 

 (1)وكما مبني يف الشكل

 (Moisey,2010;5 )  
 ( إطار ملراحل أمنوذج بريكنز وباليث1شكل )

 التفكير التأملي: 

أو مشـكلة ما، فهو يسـاعد   ا  أحد أمناط التفكري اليت يلجأ إليها الفرد عندما يواجه موقفهو التفكري التأملي 
يتقيد التفكري اإلنســـــــاين عند حل املشـــــــكالت بنقطة واحدة إمنا ميكن أن ينتقل عرب مراحل منتظمة   أن ال على

 مولدة موضوعات

 الفهم أهداف

األداء الذي يساعد  التقومي املستمر
 الطالب على الفهم
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 28:  العدد

 
فرس  ،و ( يف كتــابــه)كيف تفكر( وهي: حتــديــد املشــــــــــــــكلــةDewy,1910حمــددة كــاملراحــل اليت حــددهــا ديوي )

 ومن مث اختاذ القرارات. ،التحقق من صحة الفروس، و الفروس
 (1978:301)منصور وآخرون،

تلفت وجهات النظر اليت تفسر السلوك املرتتب على التفكري التأملي استنادا إىل طريقة التعلم املتبعة،  اخ لقد
غـلب النظرايت واالجتـاهـات املختلـفة يف أـلذا تـعددت وجهـات النظر هـذه واختلـفت يف تفســــــــــــــريهـا، ـلذا تطرـقت  

وميكن تلخيص أهم هــذه    ،علم النفس إىل مفهوم التفكري وحــاولــت تفســــــــــــــريه على وفق مبــادئهــا ومفــاهيمهــا
 :ابآليتالنظرايت 

 :أوالً : النظرية السلوكية
يرى أصـحاب هذه النظرية أن التفكري التأملي هو سـلوك متعلم خيضـع لقوانني ومبادئ التعلم اليت حتكم أي  

ــلوك آخر، إذ يتم   صــــــــــــــــل عليهــا. )ألزغلول،    إعمــامــهســــــــــــ ــتنــادا إىل النتــائج اليت حي ودعمــه ملواقف أخرى اســــــــــــ
2004:307) 

ـصــــــــــحيحة اليت ( فإThorndike)أما نظرية احملاولة واخلطأ اليت جاء  ا ثورندايك   هنا أكدت أمهية احملاولة ال
ــلــة    تزداد مع التكرار من انحيــة، صــــــــــــ وثقــل احملــاوالت اخلــاطئــة من انحيــة أخرى ومن مث فــان ذلــك يرتبط يف احمل

ــبيــة اليت ذكرهــا ثورنــدايــك صــــــــــــ ــلوك. أإذ يؤكــد    ،النهــائيــة ابلقنوات الع ن التفكري لــه أمهيــة يف تشــــــــــــــكيــل الســــــــــــ
 (12  :2003)بركات،

األساسية يف التنظيم  (  Carl Hillزالت تعتمد على أفكار كالرك هل )  وكية املعاصرة فإهنا الأما تفسري السل
اهلرمي، مث تطورت على يد عدد من العلماء املعاصــــــــرين الذين يؤكدون التفســــــــري التجرييب للتفكري، وان التفكري  

 . ( 2006:19ظيم اهلرمي.)الطيب،التأملي وحل املشكلة ماهو إال إصدار وتعزيز استجابة من مرتبة أد  من التن
 : النظرية املعرفية اثنياً 

نــه ارتبــاط بني  أن التفكري التــأملي هو عمليــة معرفيــة داخليــة وهو ابعــد من  أيرى أصــــــــــــــحــاب هــذه النظريــة  
هو نتاج العمليات املعرفية كاإلدراك واملعاجلات اليت جيريها األفراد للمواقف    الســــــــلوك واملوقف املشــــــــكل، إىل ما

 عرضون هلا.اليت يت
فـانـه ينظر إىل التفكري التـأملي على انـه تكوين ب  عقليـة معرفيـة انجتـة عن حـالـة عـدم   (Piaget)أمـا بيـاجيـه  

( فهو يرى التفكري الـتأملي Gagne, 1977التوازن العقلي اليت يثريهـا املوقف املشــــــــــــــكـل ـلدى الفرد. أمـا كـانـيه )
ــتدعاء( فهو إدراك العالقة بني    تحليل،وال دنه عملية عقلية تتضــــــــــــــمن قدرات مثل )التنظيم، والرتكيب، واالســــــــــــ

م، وقد اعمألوان حل املشــكلة يكون مشــروطا   مبعرفة املبادئ واملفاهيم والقدرة على التمييز وا موقفني أو أكثر،
 (2004:308يصل إىل درجة اإلبداع عند حل املشكلة.)ألزغول، 

 اثلثاً : النظرية اجلشتالتية:
 النظرية على اإلطار العام للوصول إىل الكل املتكامل لفهم املوقف، ومن خصائصها:هذه  ترتكز

أهنــا ترتكز على ترابط األجزاء ابلكــل، وان كــل واحــد منهمــا يكمــل اآلخر، ابلرغم من أن الكــل هو اكرب  -
 من األجزاء.
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ـصــار دهنا جمموعة التأمالت واألفك - ــتب ــوع االسـ ــاعد أهنا حتدد االجتاهات واآلراء حول موضـ  علىار اليت تسـ
 استيعاب املشكلة.

جمموع اآلراء واالجتاهات اليت تدور حول التعلم يف هذه النظرية تشــــكل نقطة االنطالق لعملية التفكري  نه إ -
 التأملي الذي يقوم على الربط للوصول إىل احللول.

ــكلة يكون ابلنظر إىل جماهلا الكلي لذلك ميكن القول - ــلوكه إن جم :إن معرفة حلول أية مشــــ ــم وســــ ال اجلســــ
 .مرتبطان متام االرتباط الن اجملال ومكوانته وأتثرياته عوامل تفرس على اجلسم سلوكا معينا  

 :علىهناك عدة عوامل أساسية حتكم السلوك للكائن إذ تنقسم  نه إ -
 داخلية خاصة ابلكائن احلي. .1
 (1984:306،)توق وآخرون خارجية خاصة ابحمليط املوجود حوله.  .2

يرى اجلشـــــــــتالتيون إن حل املشـــــــــكلة أتيت عن طريق إعادة تنظيم اجملال اإلدراكي إذ متكن الفرد من  ولذلك 
 .(Anderson,1995; 237)االستبصار وإدراك العالقات القائمة للموقف.

 رابعاً : نظرية معاجلة املعلومات
ــاط العقلي  ــابه بني النشــ ــاس مبدأ التشــ ــر هذه النظرية التفكري التأملي على أســ الذي حيدث بني األفراد  تفســ

وعملية معاجلة املعلومات اليت جتري يف احلاســــــــوب.إذ هتتم بنمط التفكري البشــــــــري على غرار منوذج احلاســــــــوب  
 احلديث من حيث إهنا تركز اهتمامها على املدخالت وطريقة اخلزن وطريقة االسرتجاع.

إذ يعتمد أصـحاب هذه النظرية على طريقة ختزين املعلومات يف الذاكرة، وتقرتح النظرية أن املعلومات تعا   
ــلة ومتقطعة وتنتقل  وختزن على ثالث مراحل، كذلك   ــلســ يعتقد يف هذه النظرية أن املعلومات تعا  بطريقة متســ

 .(2من مرحلة إىل أخرى. وكما مبني يف الشكل )

 الرد
 )االستجابة(

 الذاكرة طويلة املدى

 الذاكرة
الذاكرة قصرية  احلسية

 املدى
 احملفز

 اخلارجي

 االسرتجاع املعاجلة األولية

 التكرار

 النسيان النسيان

اإلسهاب 
 والتشفري
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 ( 2009:118)بدوي، معاجلة املعلومات( 2شكل ) 

 إجراءات البحث: 

كما  الفصـل عرضـا  لإلجراءات املعتمدة يف حتقيق أهداف البحث وفرضـياته و   إجراءات البحث: يتضـمن هذا
 (1موضح يف خمطط)
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 * إعداد الباحث
 ( إجراءات البحث1خمطط )

 العمر الزمين للطلبة حمسواًب ابألشهر

 
  العلومحتصيل الطلبة السابق ف 

 
 القدرة العقلية

 
 ضبط املتغريات الدخيلة ف التجربة

 

 ا األغراض السلوكيةوص
 

 إعداد اخلطط التدريسية اليومية
 

 مقياس التفكري التأملي
 

 العلميةحتديد املادة 

 البحث إجراءات
 

اختيار التصميم التجرييب املالئم 
 للبحث

 جمتمع البحث وعينته

 

 البحث تكافؤ جمموعيت

 

 البحث متطلباتأعداد 
 

 البحثةعداد أداإ

 إجراءات تطبيق التجربة

 

 الوسائل اإلحصائية
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 Research Procedures إجراءات البحث:الفصل الثالث: 

 :لتحقيق أهداف البحث وفرضيته اتبع الباحث اإلجراءات اآلتية
 Selection Experimental Designأواًل: اختيار التصميم التجريبي: 

ــول ــليم للبحث والوصـ ــمن اهليكل السـ ـصــميم التجرييب املناســـب للبحث أمهية كبرية، ألنه يضـ إىل   الختيار الت
 .(102:1981  ،)الزوبعي.  نتائج ميكن أن يعّول عليها يف اإلجابة على مشكلة البحث وللتحقق من فرضياهتا

عتمد الباحث ، ا)التفكريالتأملي(ووباليث( وعامل اتبع ه أمنوذج )بريكنزو ملا كان للبحث عامل مســــــــتقل ه
 الضابطة احدامها األخرى،  تجريبيتنيالموعتني  اجمل  عتمادألبعدي اب  الضبط اجلزئي واالختبار  االتصميم التجرييب ذ
 ( ذلك.2ويبني املخطط )
 اجملموعة

 
 املتغري التابع املتغري املستقل تكافؤ اجملموعات

ــة  ــيـــــ الــــتــــجــــريــــبــ
 األوىل

 العمر الزمين ابألشهر
 العلومالتحصيل السابق مبادة 

 الذكاء
 التأمليالتفكري  

 وباليث أمنوذج بريكنز
 

 التفكري التأملي

ــة  ــيـــــ الــــتــــجــــريــــبــ
 الثانية

 الضابطة
 ( التصميم التجرييب للبحث2املخطط )

 ثانيًا: تحديد مجتمع البحث واختيار عينته: 

حصــرا  للعام   3بغداد الكرخ/ يتألف جمتمع البحث من املدارس الثانوية النهارية احلكومية التابعة ملديرية تربية
 .( م2017  -2016الدراسي )

  Samples Researchعينة البحث: -
التابعة ملديرية   متوســــــطة العالمة حســــــني علي حمفوظيف   االول املتوســــــط  البمت اختيار عينة البحث من ط 

 :اآلتيةلألسباب  قصداي   3بغداد الكرخ/
 ة البحث ابستمرار.قر ا من مكان عمل الباحث سا يتيح له متابع -1
 أعاله مع الباحث. ادارة املدرسةالتسهيالت والتعاون املقدم من  -2
 تقارب طلبة املدرسة من النواحي االجتماعية واالقتصادية. -3
 .هاإبداء إدارة املدرسة رغبتها اجلادة يف التعاون مع الباحث كونه يعمل مدرسا  يف املدرسة نفس -4

 البطالبلغ عدد  عشــر شــعب للصــف االول املتوســط إذمن  العالمة حســني علي حمفوظمتوســطة  تتكون 
شـــــــــــعبة )أ( لتمثل اجملموعة التجريبية وشـــــــــــعبة )ب( لتمثل اجملموعة  عشـــــــــــوائيا  طالب، وقد مت االختيار   (350)
 (.2اجلدول )ة والضابطة طالب لكل من اجملموعتني التجريبي (35، بواقع )لضابطةا

 البحث عينة البحث بني جمموعيتتوزيع  (2جدول )
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قبـــــل   الشعبة اجملموعة ت العينـــــة  أفراد  عـــــدد 
 االستبعاد

الط ــدد    البعـــــ
 نيالراسب

 العدد النهائي

 35 / 35 أ التجريبية  1
 35 / 35 ب الضابطة 2
 70   70  اجملموع 

  Control procedureثالثًا: إجراءات الضبط: 

ــبط إجراء  ــد إبجراءات الضــــ ـصـــ ــائص جمموعيق ـصـــ البحث، ملعرفة فاعلية املتغري املســــــتقل يف  يتالتكافؤ يف خ
 .(282  :1998تأثر خبصائص أفراد عينة البحث. )عبيدات وآخرون، يالن املتغري التابع  ،املتغريالتابع

وابلتايل يؤثر   التفكري التأملي وهولذلك حرص الباحث على ضـــــــبط ما من شـــــــأنه أن يؤثر يف املتغري التابع 
 مصداقية نتائج البحث. لذا قبل البدء ابلتجربة قام الباحث ابخلطوات اآلتية:يف 

 . التحقق من السالمة الداخلية للتصميم التجرييب1
ـصـــــميم التجرييب أن تكون نتائج البحث صــــــادقة للدرجة اليت ميكن أن يعزى   ـصـــــد ابلســــــالمة الداخلية للت يق

ــابطة إىل أتثري املتغري املســـــــــــــتقل وليس إىل عوامل  ةالتجريبي ةفيها الفرق بني نتائج اجملموع ونتائج اجملموعة الضـــــــــــ
 (478  :2007دخيلة أخرى. )عبد الرمحن وعدانن، 

 كاآليت:  لذا حاول الباحث ضبط العوامل الداخلية اليت ميكن أن تؤثر يف نتائج التجربة أو حتديدها
 ضبط فروق االختبار ف أفراد التجربة: .أ

بني عينـــة    دون أتثر نتـــائج التجربـــة ابلفروقمن  جراءات البحـــث توزيع عينـــة البحـــث للحيلولـــة  تطلبـــت إ
 البحث، مث التحقق من التكافؤ بينها إحصائيا  يف املتغريات اآلتية:

 العمر الزمين ابألشهر. ▪
 .الذكاء ▪
 العلوم التحصيل السابق مبادة ▪
 التفكري التأملي ▪

 :العمر الزمين ابألشهر 
البحث من اجل   جمموعيت ابالطالع على الســــــــــجالت والبطاقات املدرســــــــــيةاخلاصــــــــــة بطالبقام الباحث 

 .عينة البحث بلكل طالب من طالو احلصول على املعلومات اخلاصة ابلعمر الزمين هلم، 
ئية كما  املعياري والقيمة التا  الثانية واال رافو  األوىل اجملموعتني التجريبية  ســـتخراج متوســـط درجاتإوقد مت 

 ( أدانه:3موضح ابجلدول )
 لعينة البحثملتغري العمر الزمين  والقيمة التائية احلسايب واال راف املعياري املتوسط (3جدول )

ــة  ــداللـــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــ
ــائية ـصـــ  عند اإلح

 اال راف التائية القيمة
 املعياري

ــط   الــوســـــــــــــ
 احلسايب

عـــــــــــــــــــــــــــدد  
 الطالبات

 اجملموعة
 احملسوبة * اجلدولية
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 0.05مستوى 
ــة   35 184.4 11.9 1.18 2,00 غري دالة الــــتــــجــــريــــبــــيـــــ

 األوىل

ــة  35 188.5 11.4   الــــتــــجــــريــــبــــيـــــ
 الثانية

( وهي اقل من القيمة التائية اجلدولية  1.18ويتضــــح من اجلدول أعاله إن القيمة التائية احملســــوبة تســــاوي )
على تكافؤ اجملموعتني يف ، وهذا يدل 2.00( واليت تســـــــــــاوي  52ودرجة حرية )  (0.05عند مســـــــــــتوى داللة )

 متغري العمر الزمين لعينة البحث.
 الذكاء: 

بتأريخ يف هذا املتغري طبق الباحث اختبار )لينون( للقدرة العقلية    يت البحثلغرس التأكد من تكافؤ جمموع
م، ويتألف هذا االختبار من مخســـــــــــني فقرة حتتوي كل فقرة على مخســـــــــــة بدائل ويف كل منها   2017/  19/2

جاابت ( درجة، ومت تـصحيح اإل50بديل واحد ميثل اإلجابة الصـحيحة وان أعلى درجة ميكن احلصـول عليها )
ـصــــول على الدرجات، وقد مت  املعياري    فوالضـــــابطة واال راالتجريبية   ةاجملموع  ســـــتخراج متوســـــط درجاتإواحل

 :( أدانه4والقيمة التائية كما موضح ابجلدول )
 لعينة البحث الذكاءملتغري  والقيمة التائية املتوسط احلسايب واال راف املعياري (4جدول )

( وهي اقل من القيمة التائية اجلدولية  225،0ويتضـح من اجلدول أعاله إن القيمة التائية احملسـوبة تسـاوي )
، وهذا يدل على تكافؤ اجملموعتني يف 2.00( واليت تســـــــــــاوي  52ودرجة حرية )  (0.05عند مســـــــــــتوى داللة )

 لعينة البحث. الذكاءمتغري 
 املتوسط:  الول للصف ا  العلوم  الطلبة ف مادة درجات
ـصــول على املعلومات اخلاصـــة  ذا املتغري من ســـجالت القيود العامة للطلبةمت    مادة ومت تســـجيل درجة  ،احل

اجملموعتني  درجات متوســــــــــــــط  ســــــــــــــتخراجإ( م وقد مت 2016 -  2015لكل طالب للعام الدراســــــــــــــي ) علومال
  :( أدانه5املعياري والقيمة التائية كما موضح ابجلدول ) والضابطة واال راف التجريبية

 ملتغري والقيمة التائية ( املتوسط احلسايب واال راف املعياري5جدول )

ــائية   ـصــ الداللة اإلح
مســـــــــــــــــتـــوى   ــد  ــنـــــ عـ

0.05 

 اال راف القيمة التائية
 املعياري

املتوســـــــــــــط  
 احلسايب

 

عـــــــــــــــــــــــــــدد 
 الطالب

 

 اجملموعة
 احملسوبة اجلدولية

 4.7 225،0 2.00  دالة
 

 التجريبية 35  20.4
 

 الضابطة 35 19.60 6.03



  

 أثر ا وذج بريكنز وباليث ف التفكري التأملي لطالب الصف االول املتوسط 

665 

 لعينة البحثسط املتو  االولللصف   علومدرجة ال
ــة   ــداللـــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــ

ـصـــــائية  عند  اإلح
 0.05مستوى 

 اال راف التائية القيمة
 املعياري

الـوســـــــــــــــط 
 احلسايب

 

عـــــــــــــــــــــــــــــــدد 
 الطالبات

 

 اجملموعة
 احملسوبة * اجلدولية

 
 غري دالة

2.00   
 

 التجريبية  35 25،70 9,8 0,62

 الضابطة 35 70،68 13,7

   52*درجة احلرية =
ــح من  ــاوي )ويتضــ ــوبة تســ ( وهي اقل من القيمة التائية اجلدولية  0,62اجلدول أعاله إن القيمة التائية احملســ

، وهذا يدل على تكافؤ اجملموعتني يف 2.00( واليت تســـــــــــاوي  52ودرجة حرية )  (0.05عند مســـــــــــتوى داللة )
 متغري التحصيل لعينة البحث.

 :التفكري التأملي 
بـتأريخ   اختبـار الطالب مبقيـاس التفكري الـتأمليالبحـث يف هـذا املتغري مت    يتلغرس الـتأكـد من تكـافؤ جمموع

املعياري والقيمة    والضـــابطة واال راف  اجملموعتني التجريبية  درجات  متوســـط ســـتخراجإوقد مت ،  م16/2/2017
 :( أدانه6التائية كما موضح ابجلدول )

 لعينة البحث التفكري التأمليملتغري  ائيةوالقيمة الت ( املتوسط احلسايب واال راف املعياري6جدول )
الـــــــــــــــــــــــداللـــــــــــــــــــــــة 

ـصــــــائية   عند   اإلح
 0.05مستوى 

 اال راف التائية القيمة
 املعياري

الـوســـــــــــــــط 
 احلسايب

 

عـــــــــــــــــــــــــــــدد 
 البالط
 

 اجملموعة
 احملسوبة * اجلدولية

 
 غري دالة

 
2.00 

 

  
88،0 

 التجريبية  35   03،16 04،3

 الضابطة 35   11،10 15،3 

 52*درجة احلرية =
القيمة التائية اجلدولية   ( وهي اقل من88،0تســــاوي )ويتضــــح من اجلدول أعاله إن القيمة التائية احملســــوبة  

، وهذا يدل على تكافؤ اجملموعتني يف 2.00( واليت تســـــــــــاوي  52ودرجة حرية )  (0.05عند مســـــــــــتوى داللة )
 البحث. يتلعين  التفكري التأمليمتغري 
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 :Control Intervening Variables )الدخيلة(  الوسطية ضبط املتغرياتب.  

أحياان   أو قياسـها،وتسـمى   متثل املتغريات اليت تتوسـط املتغريين)املسـتقل، والتابع(، ولكن ال ميكن مالحظتها
ـصــــورية وليســـــت إجرائية، ولكن ميكننا االســـــتدالل عليها، وتؤثر   ابملتغريات اخلفية، وتتســـــم هذه املتغريات دهنا ت

االســـــتجاابت، وذلك يف ضـــــوء أتثرها هي نفســـــها يف املتغريات املســـــتقلة،   يفهذِه املتغريات يف املتغري التابع أي  
املتغريات املتداخلة متكن من  أي ابملثريات، ومن مث يّعد أتثرها غري مباشـــــر، وكلما متكن الباحث من معرفة هذِه 

)أنور،  التـــــأويـــــل  قـــــدرتـــــه على  وثبـــــاهتـــــا ومن حيـــــث  النتـــــائج  البحـــــث من حيـــــث صــــــــــــــــــدق  ــيطرة على  الســــــــــــ
 -وهي: ،احلايل (. ومّت حتديد املتغريات الدخيلة اليت قد تؤثر يف نتائج البحث212:2007وعدانن،
جربة،وذلك حتاشــــــــــيا  لالختالف البحث بنفســــــــــه طوال مدة الت الباحث بتدريس جمموعيت  قام  املدرس: -1

ــيـتِه ومـدى اطالعـه على طبيعـة املتغري التجرييب عـند  صــــــــــــ اـلذي ـقد ينجم عن اختالف املـدرس يف ـقدرـتِه وشــــــــــــــخ
 املعاجلة لدى كل جمموعة.

ــية: مّت حتديد   -2 ـصـــــف   العلومكتاب املادة الدراســــ وتقدمي  البحث، ،جملموعيتاالول املتوســــــط اجلزء الثاينلل
 حسب اخلطط املعدة من قبل الباحث وضمن احلصص الدراسية املخصصة يف اجلدول املدرسي.املادة الدراسية  

(،إذ  15/2/2017بــدءا  من)  نيموعتاجملمــدة تطبيق التجربــة بني    الزمنيــة للتــدريس: تســــــــــــــــاوت  املــدة  -3
 .2017-2016الدراسي )الثاين( للعام الدراسي الكورس اشتملت
وميثـــــــل    -4 التجرييب:  البحـــــــث  االنـــــــداثر  عينـــــــة  أفراد  بني  صــــــــــــــــــــل  حت اليت  مـــــــدةاخلســــــــــــــــــــارة  أثنـــــــاء   يف 

 إذ مل حيصل انقطاع ألفراد عينة البحث.  (،363:2000التدريس)ملحم،
صــــــــــــائص فيزيقية للمكان الذي جتري فيِه التجربة من   الظروف الفيزيقية: وهو -5 يتمثل عن طريق توفري خ

ــاءة أو التهوية   ــائل الكهرابئية )أنور،وعدانن،حيث اإلضـــــ ـصــــــوت اخلارجي أو ابلوســـــ (،  221:2007أو عزل ال
ــية   ــا   نيلمجموعتلوهلذا الغرس أهتم الباحث دن تكون القاعات الدراســــــ ــاءة والتهوية   ةمتشــــــ من حيث اإلضــــــ

 وبعيدة عن الضوضاء.
ل اختبار يف يوم حمدد البحث يف أايم متتالية، وك يتالبحث على جمموع اةأد  أدوات الدراســـة: مّت تطبيق -6

 العينة. البجلميع ط 
ـصــف   العلومعدد احلـصــص املقررة ملادة  توزيع احلـصــص الدراســـية: إن -7 حـصـص   مخس)  املتوســـط االوللل

أســـبوعيا (، لذا اتفق الباحث مع إدارة املدرســـة أن تكون أوقات الدروس )الثاين والثالث( قدر املســـتطاع بطريقة  
تباديل(. كما موضــح يف   ،البحث وعلى  ٍو )دوري صــة الدراســية جملموعيتتضــمن تكافؤ الوقت املخصــص للح

 (.3خمطط )

 احلصة 
 الثالثة الثانية اليوم

 )ب( الضابطة اجملموعة اجملموعة التجريبية )أ( األحد  
 اجملموعة التجريبية )أ( )ب(الضابطة اجملموعة  ثننياأل

 )ب(الضابطة  اجملموعة اجملموعة التجريبية )أ( الثالاثء
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 اجملموعاتاحلصص الدراسية بني  ( توزيع3خمطط )
  Research Requirementsالبحث .متطلبات2
ـصـــفية والالصــــفية اهلدف من حتديد املادة الدراســــية هو حتديد املادة الدراســــية:   .1 هتيئة الوســــائل واألنشــــطة ال

ـصــــف الدراســـــي الذي ســـــيقوم املدرس ابلتدريس لُه طيلة ، الكورس الدراســـــي لتدريس املادة الدراســـــية يف ال
الدراســي، مع مراعاة  الكورس اشــهر  موضــوعات املنهج الدراســي على  ولتحقيق ذلك قام الباحث بتقســيم

  وقيت الزمين الذي يستغرقُه كل فصل أو ابب أو وحدة من وحدات املنهج حيث ينتهي املنهج مع هنايةالت
ـصــــل  إذ(.  58:2005 لعام الدراســـــي )القبيالت،ل الكورس مّت حتديد املادة الدراســـــية اليت ســـــتدرس يف الف

ـصــــــــف علوم(، وضـــــــــمن اخلطة الســـــــــنوية لكتاب ال2017-2016الثاين من الســـــــــنة الدراســـــــــية ) االول   لل
  بنياملوضـوعات الدراسـية  اذ وزعتفصـول،ثالث وحدات مقسـمه اىل سـبعة  شـتمل على ا، والذي املتوسـط

الفصــول  كما وزعت   البحث ( حصــص أســبوعيا  لكل جمموعة من جمموعيت5احلصــص األســبوعية وبواقع )
 الفصل الثاين للعام الدراسي.احلصص وحسب فصول  بنياليت سيتم تدريسها 

 التدريسية اليومية: إعداد اخلطط
ـصـــــــور املســــــــبق للمواقف التعليمية اليت يهيئها املدرس  إن التخطيط للتدريس هو عملية عقلية أســــــــاســــــــها الت
ــتوى حمـدد من الطلـبة يف ظـل الظروف واإلمكـاانت  لتحقيق األهـداف الرتبوـية بفـاعلـية يف مـدة زمنـية معيـنة ملســــــــــــ

 .(1996:170املتوافرة.)اخلوالدة وآخرون، 
ـصـــــــــول كتاب  ـصـــــــــف  العلومويف ضــــــــــوء احملتوى التعليمي لف ( خطة  50مت إعداد )  االول املتوســــــــــطاملقرر لل

ــية للمجموعة التجريبية اليت نظمت على وفق أمنوذج بريكنز ــية للمجموعة  50وباليث و )  تدريســ ( خطة تدريســ
طط التدريســـــــية دنواعها  مناذج من اخل . وقام الباحث بعرسالطريقة االعتياديةاليت نظمت على وفق    الضـــــــابطة

ـصــــــص يف جمال طرائق تدريس   ـصــــــني،   العلومعلى جمموعة من اخلرباء واحملكمني من ذوي اخلربة والتخ ـصــــــ واملتخ
ــبة االتفاق  ابعتماد(  %80على أتفاق آراء )  بناء  تبني صـــدق االداة ولإلفادة من آرائهم ومقرتحاهتم،   معادلة نسـ

 ت على هذه اخلطط لتأخذ صيغتها النهائية.لكوبر بني اآلراء، مت إجراء بعض التعديال
 البحث:ةأدا

أييت توضيح   مقياس التفكري التأملي، ويف ما  هولقياس املتغري التابع، و   ةعداد أداإمن متطلبات هذا البحث  
 :هألعداد
 مقياس التفكري التأملي: اثنيا  

 ارأتى الباحث اعتماد مقياس التفكري التأملي آليزنك وولسون 
 ,Eysenck & Wilson)( فقرة متعلقة ابلتفكري التأملي30يتكون هذا املقياس من ) إذلية.النســــخة األصــــ 

1976: 109). 

 اجملموعة التجريبية )أ( )ب(الضابطة  اجملموعة األربعاء
 )ب(الضابطة  اجملموعة اجملموعة التجريبية )أ( اخلميس
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ــا على البيئة العراقية 2005والذي مت ترمجته وتطبيقه على البيئة الفلســـطينية من قبل بركات ) ( م وطبق أيضـ

 Eysenck &Weilson Reflective ness Scale.(7) Weilson Reflective ( م2011من قبل السلمان )
ness Scale. 

 وصف املقياس:
( فقرة  20( فقرة، إذ تكون اإلجــابــة عنــه ابلبــدائــل )موافق، وغري موافق(، لتكون )30يتكون املقيــاس من )

للتفكري التأملي، إذ مينح املفحوص درجة واحدة للموافقة عليها، ومينح صـــــــــــــفرا   ةمن جمموع الفقرات متثل اجيابي
ــلبيــ   البقيــة( فقرات  10لعــدم املوافقــة، يف حني متثــل )  إذا للتفكري التــأملي إذ مينح املفحوص درجـة واحـدة  ة  ســــــــــــ

 ( درجة.30-0كانت إجابته بعدم املوافقة، ومينح صفرا  للموافقة، وبذلك تكون الدرجة الكلية ترتاوح )
 Allen & Yen:صدق وثبات املقياس

صـــــــــــــدق الظاهري هي عرس االختبار على جلنة من اخلرباء ايشـــــــــــــريإىل أن أفضـــــــــــــل طريقة يف  ســـــــــــــتخراج ال
 (.Allen & Yen, 1979, 9)  قياسه  قياسه  يف قياس السمة أو املتغري املراد  ةللحكم على صالحيتخصصني  وامل

ــفـة املراد ـلذـلك مت عرس فقرات املقيـاس على جمموعـة   صــــــــــــ من اخلرباء للحكم على صــــــــــــــالحيتـه يف قيـاس ال
وقد ُعدلت بعض فقرات املقياس    ،فما فوق بشـأن صـالح فقرات املقياس  %80قياسـها، واعتمد الباحث نسـبة  

 صادقا . م البيئة العراقية استنادا  إىل آرائهم وبذلك يُعد املقياسئلغواي  مبا يال
 الثبات:

ــحة القياس على مدى ث ــها، سا يؤدي تعتمد صــ ــية الثبات بدقة األداء يف قياســ بات نتائجه، إذ تتعلق خاصــ
ــدـفة او األخطـاء  صــــــــــــ صــــــــــــــل عليهـا من تطبيق هـذه األداة ومن مث قـلة أتثري عوامـل ال إىل الثقـة ابـلدرجـات اليت حي

 (340 :1998النتائج. )عودة،  يفالعشوائية 
اس على عينة اســتطالعية من اجملتمع نفســه ومن  مت تقدير ثبات مقياس التفكري التأملي وذلك بتطبيق املقيو 

ـصــف   الب( طالبا  من ط 90خارج عينة البحث مؤلفة من ) متوســـطة العالمة حســـني علي يف   االول املتوســـطال
مت بطريقــة معــامــل )ألفــا كرونبــاخ(  و   ،19/2/2017يف    3الكرخ/  بغــدادوالتــابعــة للمــديريــة العــامــة لرتبيــة  حمفوظ  

، اذ عامل االتســاق الداخلي للمقياس أو ما يســمى مبعامل التجانسوالذي يســمى مبإجياد معامل ثبات املقياس  
إذ إن املقياس يُعد جيدا  إذا بلغ معامل    ،(، وهو معامل ثبات جيد0،75الثبات للمقياس )معامل  قيمة    كانت
 .(261:  1979أبو لبدة، .)(0،65ثباته )

 تصحيح املقياس:
ـصـــــــحيح  ــتجاابت الطالامت ت ــلبية   بســــــ على فقرات املقياس من الباحث مراعيا  كون الفقرات إجيابية أو ســــــ

 وكما أييت:
 ( ابلنسبة إىل الفقرات اإلجيابية.كال( وصفر للبديل )نعمإعطاء درجة واحدة للبديل ) .1
ــلبية، وذلك   إعطاء .2 ــبة إىل الفقرات الســــــــ درجة واحدة للبديل )غري موافق( وصــــــــــفر للبديل )موافق( ابلنســــــــ

 وأصبح املقياس جاهزا. ،ليكرت، ومتثل الدرجة الكلية للطالب تقدير التفكري التأملي حسب طريقة
 اثلثا : تطبيق التجربة:
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( م، إذ طبق 15/2/2017بـــدءا  من يوم )  ربعـــاءث االجمموعيت البحـــ   طالبطبق البـــاحـــث جتربتـــه على   .أ
 .والذكاء  مقياس التفكري التأملي

البحــث طلالب عينــة  ( م ودرس البــاحــث  19/2/2017ريخ )ابلتــدريس الفعلي للتجربــة بتــا  البــاحــث  بــدأ .ب
 مبوجب اخلطط التدريسية لكل جمموعة.

 ( م.15/2/2017) اخلميسبتأريخ  على عينة البحث طبق الباحث مقياس التفكري التأملي .ت
 .بنفسه حصة تدريسية( لكل جمموعة 50درس الباحث اجملموعتني التجريبيتني مبعدل ) .ث

 Statistical Equationsية: رابعا : الوسائل اإلحصائ
ـصـــــائية للعلوم االجتماعية ـصـــــائية اآلتيةمت اعتماد الوســــــائل    (SPSS)  ابعتماد احلقيبة اإلح  إجراءات يف اإلح

 البحث وحتليل نتائجه:
 :.(t- Testتني)للعينتني مستق االختبار التائي

 السابق،العمر،الذكاء،التفكري التأملي(.تكافؤ عينة البحث يف املتغريات )التحصيل  -وال  أ
 املقارنة بني متوسطات درجات طالب اجملموعتني الختبار الفرضيات الصفرية للبحث. -اثنيا  

 معامل ارتباط بريسون:
 حلساب معامل الثبات والصدق البنائي ومعامل ثبات التصحيح 

 كرونباخ:  -معادلة معامل ألفا
 (162و  165: 2006ثبات اختبار مقياس التفكري التأملي. )عالم،  معامل حلساب

 Results Presentationالفصل الرابع: عرض النتائج: 

 نتائج مقياس التفكير التأملي. 
ـصــــــفرية الثانية    التفكري التأملي للمقارنة بني اجملموعتني التجريبيتني األوىل والثانية يف مقياس وفقا  للفرضـــــــية ال

درجات اجملموعتني بني متوسـط  05,0داللة إحصـائية عند مسـتوى داللة  ال يوجد فرق ذااليت تنص على أنه )
وللتحقق من هذه الفرضــــية قام الباحث ابلتحقق من داللة الفروق بني    ،(التجريبيتني يف مقياس التفكري التأملي

ــائي  (t-Test)القيمـــة التـــائيـــة  عتمـــادابالبحـــث    درجــات املقيـــاس جملموعيت صــــــــــــــ ( كمـــا يف SPSS)  الربانمج اإلح
 .(11اجلدول)

ــايب  تامل (11جدول ) ــوب  ةالتائي  ةاملعياري والقيم  واال رافوســـط احلسـ ـصــائية اجلدولي و ةاحملسـ ة والداللة اإلح
 على مقياس التفكري التأملي عينة البحث  البط لدرجات 

الـــــــــــــــــــــــداللـــــــــــــــــــــــه  
ــائي ـصــ ة عند األح
  0.05 مستوى

 األ راف ةالقيمه التائي
 املعياري

وســــــــــــــــط  تـــ املـــ 
 احلسايب

 

عــــــــــــــــــــــــــدد 
 البالط
 

 ةاجملموع
 ةاحملسوب ةاجلدولي

  ةالتجريبي 35 5.22 2 0.43 2 ةغري دال
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  ةالضابط 35  20.0  2.1

ــح من اجلدول أعاله أن القيمة التائية   ( 2.00من القيمة التائية اجلدولية )  ( أصــــــغر43،0احملســــــوبة )ويتضــــ
 ( ولذلك تقبل الفرضية الصفرية.52) ودرجة حرية (0.05عند مستوى داللة )

  Results Interpretationتفسير النتائج: 

أمنوذج )بريكنز وباليث(   عتمادتفوق اجملموعة التجريبية األوىل واليت ُدرســــــت اب أظهرت نتائج البحث احلايل
 أن   وميكن،  التفكري الـتأملييف مقـياس    الطريقـة االعتـيادـية  عتمـادجريبـية الـثانـية واليت ُدرســــــــــــــت اباجملموعـة التعلى  
 :اآليت إىل ذلك يعزى

ــذياألوىل    ةالتجريبــــ   اجملموعــــة  اُدرس  ــــ   ذيلــــ او   بريكنز وباليــــث)  أمنوذجي  نه إ • توي على خطوات حي  اللــ
يف صــــــورة مشــــــكالت يتطلب حلها التفكري من جانب الطالب    املوضــــــوع الدراســــــيمتســــــلســــــلة، قد قدم 

فهم   اخلطوات املتســـــــلســـــــلة يف  وإتباععلى التفكري املنظم   ذا األمنوذجوبذلك ســـــــاعد ه ،مبســـــــاعدة املدرس
 .املوضوع

الطلبـــــ  • الواردة يف  اخلعلى    ةتَعود  بفهمهم خلطوات االمنوذج  عن طريق    األمنوذجطوات  ــراكهم  فهم وإشــــــــــــ
 املوضوع.

تطوير التفكري  على  الب  املهمة ساعد الط  )اخلطوات التوليدية(  ( يف إحدى خطواتهبريكنز وباليث)  أمنوذج •
 .التوسع يف فهم املوضوع، وبذلك متكن الطالب من التأملي اخلاص ابملوضوع

من النمط االعتيادي الذي غالبا  ما يكون  باألوىل، نـقل الطال ةالتجريبيـ  ةاجملموعـ  به ُدرس  ذيالـ  األمنوذج •
ه الطالب متلقيا  للمعلومات إىل منط املشـــاركة النشـــطة والفعالة مع زمالئه واملدرس، وذلك إبجابتهم عن  في

 .األمنوذجكل خطوة من خطوات 
 موضوعات أخرى هلا عالقة مبوضوع الدراسة.على االهتداء إىل الب تدريب الط ساعدهذا األمنوذج على •
قلت الصـعوابت تدريس املوضـوعات أثناء   يف  نة واملنتظمةاملعي األمنوذجالباحث خلطوات  اعتمادعن طريق  •

 .وفهمها العلوم وضوعات، وابلتايل زاد اجتاههم  و تعلم مالبلدى الط
ســــــاعد على ابألنشــــــطة وحل املســــــائل كواجب بييت دوقات منتظمة   الب على القيامالطالباحث  تكليف •

 علوم.رغبتهم لدراسة ال زايدة
 : Conclusionثالثًا: االستنتاجات 

أظهرت نتائج البحث أثرا  اجيابيا   -1-يف ضــــــــوء النتائج اليت توصــــــــل إليها الباحث ميكن اســــــــتنتاج ما أييت:
 ألمنوذج )بريكنز وباليث( لطالب الصف االول املتوسط )عينة البحث( يف تفكريهم التأملي.

 : Recommendationsرابعًا: التوصيات 

 :مبا أييتيف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث 
 .التأملي ألثره االجيايب يف التفكري العلومأمنوذج البحث يف تدريس  ادتمعا .1
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 املناهج وطرائق التدريس يف كليات الرتبية. إدراج أمنوذج البحث ضمن مقرر .2
 . ذا االمنوذجريس على كيفية التد الثانوية )املتوسطة واإلعدادية( يف املدارس علومتدريب مدرسي ال .3

 : Propositionsخامسًا: المقترحات 

 استكماال للبحث احلايل يقرتح الباحث ما أييت:
 .نفسها .إجراء دراسة ساثلة على مراحل دراسية أخرى يف املادة1
.إجراء دراسات أخرى تتناول عالقة أمنوذج البحث مبتغريات أخرى كالتفكري اإلبداعي وحب االستطالع  2

 العلمي وتنمية امليول العلمية.
 .إجراء دراسة مقارنة بني أمنوذج بريكنز وباليث ومناذج تدريسية أخرى وأثرها يف متغريات خمتلفة.3

 المصادر

أمنـاطـه،   -تنميـة  -مهـاراتـه  -طبيعتـه  -: التفكري من منظور تربوي تعريفـهم  (2005ابراهيم، جمـدي عزيز )(1
 القاهرة. ،،عامل الكتب1ط

هـــــــارفـــــــارد    (م:2013)لبكر،فوزيـــــــة  (ا2 مقررات  ســــــــــــــعود،  امللـــــــك  صــــــــــــــفر(  -)جـــــــامعـــــــة  ال  مشــــــــــــــروع 
http://faculty.ksu.edu.sa/F.Al-Bakr/Pages. 

، 1، مبادئ القياس النفســـــــــــي والتقييم الرتبوي للطالب اجلامعي، ط م(  1979أبو لبدة، ســـــــــــبع حممد )(3
 مجعية املطابع التعاونية، عمان.

ــهاب زنكنة )(4 (: االمناط املنهجية وتطبيقاهتا يف العلوم 2007انور حســــــني عبد الرمحن وعدانن حقي شــــ
 ، دار الوفاق، بغداد.1االنسانية والتطبيقية،ط

ــة منشــــــــــــــورة،جـامعـة  م  (2003ات،علي راجح )(بركـ 5  أم: نظريـة املعـاجلـة املعلومـاتيـة )تقـدمي عـام(،دراســـــــــــــ
 النفس الرتبوي. مالقرى،قسم عل

 .،دار الفكر، للنشر والتوزيع، عمان 1:التعلم النشط،طم  (2009دوي،رمضان مسعد )(ب6
: أســــــــــــاســــــــــــيات علم النفس الرتبوي، اجلامعة األردنية، م  (1984وق، حمي الدين وعبد الرمحن عدس )(ت7
 عمان.
 الوطنية  الرتبية جملة .العلوم تدريس يف البنائية الفلســـــــفة : مضـــــــامنيم  (1994يوســـــــف،) خليل خلليلي،(ا8
 .255، ص116 عوالعلوم،  والثقافة للرتبية القطرية
ــة، طم  (1996وآخرون )  ،اخلوالـــدة وآخرون (9 ــامـ ــة والتعليم، 1: طرائق التـــدريس العـ ــة وزارة الرتبيـ ، مطبعـ
 صنعاء.
الكتـاب اجلـامعي،العني،   ،دار1، مبـادئ علم النفس الرتبوي،طم  (2004عمـاد عبـد الرحيم )  ،(الزغول10

 اإلمارات.
 املوصل. ، االختبارات واملقاييس النفسية، جامعةم  (1981لزوبعي، عبد اجلليل وآخرون )(ا11
ــام علي ) لطيب،(ا12 ـصـ ــرة( عامل الكتب، 2006ع ــاليب التفكري)نظرايت ودراســــات وحوث معاصــ (: أســ
 القاهرة.

http://faculty.ksu.edu.sa/F.Al-Bakr/Pages
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ــاليـبه  وأدواـتهلمي مفهومـه  : البحـث العم  (1998بـيدات، ذوـقان وآخرون )(ع13 ، دار الفكر،  1، طوأســــــــــــ
 عمان.
املنهجيـة وتطبيقـاهتـا يف العلوم   األمنـاط:  م  (2007حســــــــــــــني وعـدانن حقي زنكنـة )  أنوربـد الرمحن،  (ع14
 .والتطبيقية، مطابع شركة الوفاق للطباعة بغداد اإلنسانية
 عمان. ،، دار الفكر3العملية التدريسية، ط ، القياس والتقومي يف م (1998ودة، أمحد سليمان )(ع15
ــيـة،ط  االختبـاراتم،(  2006)صــــــــــــــالح اـلدين حممود،  الم(ع16 ،  الفكر  دار  ،1واملقـاييس الرتبوـية النفســــــــــــ
 .عمان 

: أســــــــــــاليب تدريس العلوم للمرحلة الدنيا ورايس األطفال، دار  م  (2005، راجي عيســــــــــــى)(القبيالت17
 الثقافة، عمان.

 .،داراملسرية،عمان 1التعلم والتعليم املعرفية،ط اسرتاتيجياتم:( 2012)طامي، يوسف(ق18
دار    اســــــــــــــرتاتيجيـات التـدريس والتعلم )منـاذج وتطبيقـات(،( م:2010)مجعـة عبـد الفتـاح    آمـال  مـد،(حم19

 العربية املتحدة.  اإلمارات،  1ط،الكتاب اجلامعي
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دور منهج المواد االجتماعية للمرحلة المتوسطة في تنمية القيم لمواجهة 

 الفكر المتطرف من وجهة نظر مدرسي المادة ومدرساتها

The role of the curriculum of social materials for the 
intermediate stage in the development of values for 

extremist thought from the point of view of schools and 
their teachers 

  Jubouri -Al SahibLect. Saleh                          (  1) م.د صالح صاحب الجبوري

 المستخلص

ــطـة يف تنمـية القيم ملواجهـة يهـدف البحـث احلـايل اىل التعرف ـلدور منهج املواد االجتمـاعـية  للمرحـلة املتوســــــــــــ
 .2018-2019الفكر املتطرف من وجهة نظر مدرسي املادة ومدرساهتا للعام الدراسي 

( فقرة، بعد التأكد من صــــــــــدقه وثباته، طبق على عينة البحث 24قام الباحث ببناء اســــــــــتبانة مكونة من )
ــة يف املديرية العامة لرتبي48البالغة ) ــا  ومدرســــ ــط املرجح ( مدرســــ ــتعمال االختبار النهائي والوســــ ة كربالء، ودســــ

 والوزن املئوي توصل الباحث اىل النتائج االتية:
 ان املؤسسة الرتبوية تؤدي دورا  اجيابيا  يف تنمية املشروع الوطين الكبري ألعداد جيل حيب وطنه. -
 امتالك عينة البحث مستوى جيد من الوعي الوطين والوالء. -
ــة الرتبية الوطنية والتاريخ احلديث رغبة املدرســـــني   - ــات تضـــــمني القيم يف املناهج االجتماعية وخاصـــ واملدرســـ

 واالسالمي.
 ويف ضوء نتائج البحث اوصى الباحث اباليت:

 العمل على تركيز القيم يف املواد االجتماعية حىت يستطيع املنهج ان يبين قناعة ملواجهة الفكر املتطرف. -
 ليت هتدف اىل تنمية القدرة على ادارة احلوار.تدريس املهارات اجلماعية ا -

 
 املديرية العامة لرتبية كربالء.  -1
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 تدريس املهارات الوجدانية اليت هتدف اىل تنمية املشاعر الوجدانية بني اعضاء اجملموعة. -

 واقرتح الباحث االيت:
اجراء تغريات جوهرية يف برامج اعداد املدرســـني للتواكب مع املناهج املطورة والتدريب على كيفية تضـــمني   -

 املنهج.القيم يف 
 حشد طاقات املشرفني والرتبوين على دعم املناهج املبنية على القيم. -
 لألعالم دور يف بث القيم الوطنية واملثل من خالل القناة الرتبوية العراقية. -

Abstract 
Research Current research The role of the curriculum of social materials for 

the intermediate stage in the development of values necessary for extremist 
thought from the point of view of teachers of the material and its teachers for 
the academic year 2019-2018. 

The scale shall be of (24) paragraphs. After verifying its validity and stability, 
a sample of (48) schools and schools shall be applied in the Directorate General 
of Karbala Education, using the final test. 
- Direct educational systems in Qatar positively in the development of a large 

national project to prepare a generation that loves his country. 
- The possession of the research sample has a good level of national 

awareness and loyalty. 
- Interview teachers and teachers to include values in social curricula, 

especially national citizenship and modern and Islamic history. 
Search results are as follows: 

- Work to focus values in social materials so that access can be built to 
convincingly counter extremism. 

- Teaching group skills. 
- Teaching emotional skills to develop emotional feelings among members of 

the group. 
The researcher developed the following: 

- Substantial changes in the programs of preparing teachers to cope with the 
developed curricula and training on uniformity in the curriculum. 

- Mobilizing the capacity of supervisors and educators to support value-based 
approaches. 

- The role of the media in broadcasting national values and ideals through the 
Iraqi educational channel. 
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 التعريف بالبحث:: الفصل األول

 Research problem أوال: مشكلة البحث
ها  ءبناايوصـــف القرن احلادي والعشـــرين )قرن بال رمحة( ال حيرتم التخلف والعشـــوائية وحيرتم الدول اليت تريب 

ـصــــــــــحي ان اجملتمع كما يقول بيزنس هو مســـــــــــرح احلياة اليت متثل احلضـــــــــــارة   -ةحعلى االخالق والقيم واملعرفة ال
فهم ددوارهم ومراكزهم فيســتجيبون له ويؤدون مســرحية وهو الذي خيتار املمثلني فيه من االفراد واجلماعات فيعر 

 (.bezanz,1996; 111ة.)فاعلون يف إجناح مسرح احلياتمهامهم على الوجه االكمل في
ــطة والجل ذلك  ــيات طلبة املتوســـــــــ ـصــــــــ ــخ ان طبيعة الظروف اليت مير  ا العراق حاليا  قد تنعكس على شـــــــــ

 شخص الباحث املشكلة ابلنقاط االتية:
مهمـــا  من احـــد االهـــداف الرتبويـــة اليت نســــــــــــــعى اىل حتقيقهـــا لـــدى املتعلم )االهـــداف   متثـــل القيم جـــانبـــا   .1

الوجــدانيــة( فتزويــد املتعلم بقيمــة جمتمعــه، وتقــاليــده، واجتــاهــاتــه يفوق يف االمهيــة جمرد تزويــده ابملعلومــات  
 واالفكار.

كل القيم الروحية آتمشـــــــكلة عدم وجود منظومة قيم نعمل مجيعا يف اطارها نتيجة إصـــــــابة القيم ابلعطب و .2
اليت كانت مسـتقرة يف وجدان االنسـان مث أصـا ا الوهن يف ظل التطرف الفكري والعوملة وملا هلذه املشـاكل 

 من أتثريات على املؤسسة الرتبوية.
 وهنا يطرح الباحث السؤال التايلل

ــطـة يف تنميـة القيم ملواجهـة الفكر املتطرف من وجهـة نظر    مـا دور منهج املواد االجتمـاعيـة للمرحلـة املتوســــــــــــ
 مدرس املادة ومدرساهتال

  The importance of research ثانيا: أهمية البحث والحاجة اليه
الواســــطة   دتتضــــمن الرتبية كل عملية تؤدي اىل اســــتمرارية اجملتمع وحضــــارته وذلك عن طريق الفرد الذي يع

احلاضــر اىل املســتقبل فهي عملية اجتماعية  لنقل تراث وحضــارة األجداد اىل االحفاد أي نقل حضــارة املاضــي و 
( والرتبية أداة لنقل الثقافات والقيم واجملتمع يعتمد 302-  297:  1976  ،وجدت بوجود اإلنسـانية )السـاعايت

اعتمادا حيواي على الرتبية فهي وســــــــــيلة بقائه واســــــــــتمراره بل هي وســــــــــيلة تقدمه وتطوره اذا ما اريد هلذا التقدم 
( والرتبيـة هي النشـــــــــــــــاط 7-  1974-يق اجلـذور متـأصــــــــــــــال يف حيـاة االفراد )عبـد العزيز  والتطور ان يكون عم

 -وخلقيا  -ومجاليا  -وحســــيا  -ووجدانيا   -وعقليا   -الفردي واالجتماعي اهلادف اىل تنشــــئة االنســــان فكراي 
ــلميــا ألهــداف اإلســــــــــــــالم  ا  ات الالزمــة للنمو منو رب وتزويــده ابملعــارف واالجتــاهــات والقيم واخل )أبو العينني،   .ســــــــــــ

1988  :110) 
ـصـــــــدره من ســــــــلوكيات وبناء على ذللك  -وتعد القيم مبثابة حمددات لســــــــلوك الفرد   يرجع اليها يف كل ما ي

ويرى )عرفة( ان القيم هي اليت توجب ســلوك  -فيقال يتم حتت قيمة او غري ذلك  -تتحدد شــخـصـية كل فرد 
ـصــل مبا هو مرغوب فيه او مرغوب عنه من اشـــكال الســـلوك االفراد واحكامهم واجتاهاهت يف ضـــوء ما -م فيما يت

 (234: 2000 ،)عرفة. يصنعه اجملتمع من قواعد ومعايري
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ـصــية الطالب، وذلك يف اخلربات املتعددة اليت تقدمها من خالل املناهج  وللمدرســـة دور مؤثر يف بلورة شـــخ

صــــــــــــــادية وثقافية تعطي اجلوانب املعرفية  الدراســــــــــــــية وتفاعل املتعلم معها، وتنوع هذه اخل ربات من اجتماعية واقت
كان املنهج واملهارية والوجدانية، واملنهج املدرســــي عبارة عن الوســــيلة اليت  ا حتقق االهداف الرتبوية خاصــــة اذا  

 (15: 1983ال يعين فقط الكتاب املدرسي بل مجيع اخلربات اليت تقدمها املدرسة للمتعلم. )اللقاين،
املواد االجتماعية هي دراســــــة العالقات االنســــــانية وعالقة االنســــــان ابلبيئة الطبيعة والبشــــــرية يهدف تنمية  و 

املواطنــة عن طريق تزويــد املتعلمني ابملعــارف وطرق التفكري واملهــارات واالجتــاهــات والقيم املرغوب  ــا. )كرم، 
1999  :4) 

ــياســــــات الرتبوية وعمليات التخطيط هلا  تلعب املناهج دورا أســــــاســــــيا يف ترمجة هذه املبادئ  -وارتباطا ابلســــ
ـصـــري   -واالجتاهات وغرســــها لدى الناشــــت وخاصــــة مناهج التاريخ والرتبية الوطنية  -الذي كما قال ســــاطع احل

واحلس التالميذ... وألنه يتصــل ابلوالء واالنتماء الســياســي افئدةينبغي ان يتم تدريســه لتقوية الشــعور القومي يف 
 (  141  :1987ي، )عل.  القومي

ـصــــــــواب ما   ويعرف التطرف الفكري ابنه إحســـــــــاس املرء ابنه ميتلك كل احلقيقة سا يوجد عنده قناعة اتمة ب
ـصــــــــويب االخرين واقناعهم بوجهة نظره وان مل يقتنعوا يلجأ اىل  -ميلك االمر الذي يدفعه اىل التطرف يف اجتاه ت

وسيلة للتعبري عن اآلراء واملشاعر واملعتقدات بطريقة ختلو  العنف وهي املمارسة العلمية للتطرف الفكري أي انه
ــيلــة   من التوازن االنفعــايل لــذلــك جيــب على املنهج عالج ظــاهرة التطرف الفكري من خالل ســارســــــــــــــــة الوســــــــــــ

ـصـــــــــب  ،) جات. واالعتدال يف االعتقاد والســــــــــلوك والوســــــــــطية تعين جتنب التطرف والبعد عن التشــــــــــدد والتع
2013  :82) 

 تتمحور يف النقاط االتية: مظاهر التطرف الفكريت ان واضاف  جا
ـصــــــب على التســـــــامح ويرفض   .1 النزوع االجتماعي احملافا الذي مييل اىل االنغالق ال االنفتاح ويفضـــــــل التع

 املقابل بدل من قبوله والتحاور معه.
مضــــــــادة فاألعلى هو اخلطاب الذي يركز على هبوط األوامر والتواصــــــــي من األعلى اىل األد  دون حركة  .2

مصــدر املعرفة واملعيار الذي ال يقبل املســألة يف حتديد الصــواب واخلطأ واالد  هو املتلقي الســليب الذي ال 
 ميلك سوى السمع والطاعة.

 وبني إيذاء األبرايء. -التالزم بني التطرف الفكري  .3
 واالنتماء اىل جمموعة معينة.تفريغ نصوص القرآن الكرمي واألحاديث من مضامينها لتوافق هوى املتطرف  .4
 (80: 2013) جات،  فقه املوت الذي ميهد الطريق للعمليات االنتحارية. .5

 أمهية الدراسة:
ــات العراقية يف حدود علم الباحث تناولت مواد االجتماعيات ملواجهة  - ــة من اوائل الدراسـ تعد هذه الدراسـ

 الفكر املتطرف.
 للقائمني على تطوير مناهج االجتماعيات يف بلدان العراق.تعطي الدراسة احلالية مقدمة  -
 اتفقت هذه الدراسة ما ينادي به علماء الرتبية حاليا ، من تعزيز القيم داخل املناهج. -
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  Research Goalsالبحث هدفثالثا: 
ــطـة يف تنميـة القيم ملواجهـة الفكر املتطرف من وج  هـة نظر  مـا دور منهح املواد االجتمـاعيـة للمرحلـة املتوســــــــــــ

 مدرسي املادة ومدرساهتال
  Research limitationsرابعًا: فرضية البحث 
للمرحلة املتوســــــــــطة يف تنمية القيم يف مواجهة الفكر    مدرســــــــــي املادة ومدرســــــــــاهتاهل ختتلف وجهات نظر  
 املتطرف يف املواد االجتماعيةل

 : حدود البحثخامساً 

ــيعينة من  -احلد املكاين: مديرية تربية كربالء - ــات مدرســـــــــــ العامة لرتبية كربالء )للمرحلة املديرية   ومدرســـــــــــ
 املتوسطة(

 2019 -  2018احلد الزماين:  -
  Definition of the terms تحديد المصطلحاتسادسا: 

 :املنهج 
 (1969 -عرفة )الدمردا  

داخل املدرسـة وخارجها بغرس احداث  -وميارسـها التالميذ-املدرسـة   يها"اخلربات التعليمية اليت تشـرف عل
 (29  :1969 ،)الدمرداش. تغريات معينة يف سلوكهم حتددها األهداف املرسومة"

 التعريف االجرائي:
 عرفه الباحث:

وقابلة للقياس يف  جمموعة اخلربات او املعلومات والعادات واالجتاهات اليت اكتســـــــــــبها الطالب يف املدرســـــــــــة
 جوانب سلوك املتعلم.

  م:يالق
 عرفها كل من:

 (1980بكرة ) .1
" مفهوم يــدل على جمموعــة من املبــادئ والقواعــد واملثــل العليــا اليت تنزل الوحي واليت يؤمن  ــا االنســـــــــــــــان 

ـصـــدر عنه من أفعال    -ويتحدد ســــلوكه يف ضــــوئها ـصـــرفات مرتبطة  ال تكون مرجع حكمة يف كل ما ي واقوال وت
 (15  :1980)بكرة، . ابهلل والكون"
 ( 2000)زهران 

القيم تعد مبثابة االطار املرجعي او املعيار او األســــاس الذي حيكم به الفرد على كل ما يواجهه من مواقف "
 (2000:233)زهران، ". وكل ما يناط به من اعمال -وكل ما يبديه من تصرفات-ومشكالت 

 :التعريف االجرائي
 س وهي املفاهيم اليت تقدم لألجيال القادمة لتتعامل  ا النا
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 الفكر املتطرف:
 وعرفه كل من:

 ( 2007طالب ) .1
 -وخيالف الضــمري اجملتمعي -ابنه ذلك الفكر الذي خيالف القيم الروحية واألخالقية واحلضــارية للمجتمع  "

  : 2007. )طالب،"وهو ذلك الفكر الذي خيالف املنطق والتفكري السليم ويؤدي اىل ضرب وحدة كيان اجملتمع
15) 

 (2005)السعيدين 
"الفكر املتطرف على انه نوع من أنواع التطرف الذي يصعب منه النقاش مع صاحبه حول ما يؤمن به وما  

ويصادر    -حيث يتسم هذا النوع من التطرف ابالنغالق الفكري واالنكفاء على الذات   -يعتقد به من أفكار  
 (37: 2005)السعيدين، . اراء االخرين سن يعارضون الرأي

 التعريف االجرائي:
 حالة فكرية وعاطفية وسلوكية لدى الفرد  و التعصبل

 املرحلة املتوسطة:
 عرفها الباحث: .1

ــط املرحلة االبتدائية ومدهتا  ــنوات واملرحلة االعدادية ومدهتا  6هي املرحلة اليت تتوســــ ــنوات وتكون  3ســــ ســــ
 لم واملعرفة.فيها مدة الدراسة ثالث سنوات ويكون فيها قادرا  على التزود ابلع

 : االطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني

 أساليب قياس القيم: 

خاصــــــــــــة اذا  -وهي تطلعنا على مظهر الســــــــــــلوك دون إمكانية لتزيفه   -املشــــــــــــاهدة او املالحظة املنظمة   -
خاصــــــــة اذا كانت العينة موضــــــــوع   -أجريت هذه املالحظة غفلة من الفرد او االفراد موضــــــــوع الدراســــــــة  

 الدراسة من األطفال صغار السن.
ــئلة او وحدات احلديث يوجهها طرف )شـــــــــــخص او عدة  - ــية: هي جمموعة من األســـــــــ ـصــــــــ ــخ املقابلة الشـــــــــ

 اشخاص( اىل طرف اخر 
ـصـــال  حتليل املضــــمون: وهو أســــلوب يســــتخدم - وصــــفا موضــــوعيا  -ه الباحث لوصــــف احملتوى الطاهر لالت

 وقد استخدم أسلوب حتليل املضمون يف العديد من الدراسات  -ومنظما 
 -فهناك العديد من االســـــــتخبارات مثل -االســـــــتخبارات: وهي اكثر الطرق شـــــــيوعا يف جمال قياس القيم  -

 -وهناك مقياس القيم الفارقة   -نية والســياســية  اســتخبارات ليورتوفريثون والذي يهدف اىل قياس القيم الدي
 .(240 :1997شة وشفيق، ائع) .والقيم الشخصية ويتم العمل
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 أساليب تنمية القيم: 

ـصـــــــح  ـصـــــــال مبواقف  -وامنا عن طريق االحتكاك    -ان القيم ال ميكن اكتســــــــا ا عن طريق التلقني والن واالت
 (Cangemi and Aucoin, 1991;20) .او متثلها أي عن طريق املمارسة -تتضمنها 

 وتتنوع أساليب تنمية القيم ومنها:
 -أسلوب السوسري دراما وهو نوع من التمثيل التلقائي اإلبداعي الذي ميكن ان يساعد يف تعديل السلوك -

 (226  :1999، )دويدار .وتغري االجتاهات وأتكيد بعض القيم لديه
ويتلخص هذا األسـلوب يف تقدمي بعض القـصص واحلكاايت املالئمة ألعمار   -سـرد القـصص واحلكاايت   -

ـصــــــــــص   -واالجتاهات لديهم  -سا يســـــــــــاعد على تنمية القيم  -األطفال  الن معايشـــــــــــة التالميذ هلذه الق
والذي ينعكس بدوره على القيم -ســوف يرتك اثرا عميقا يف النســيج الداخلي لشــخـصـية   -والشــخـصـيات

 (2001:195 ،)اللقاين والقريشي. قبالاليت يتحلى  ا مست
وكذلك حماولة التكيف  -ملسـاعدة االفراد على التمسـك بقيم جمتمعهم االصـلية  -تقدمي النصـح واإلرشـاد  -

 (20 :2008 )صفاء،. يتب  قيم جديدة صحيحة-مع تغريات العصر
 خصائص القيم: 

 تتميز القيم ابخلصائص اآلتية:
 ن سوي.القيم االساسية يف حياة كل انسا -
 القيم ذات طبيعة ذاتية اجتماعية. -
 (73-72:  1988القيم ذات ثبات نفسي اجتماعي نسيب. )حسني، -

 تصنيفات القيم: 

 قام بعض العلماء واملفكرين بتصنيف القيم من حيث احملتوى اىل االنواع اآلتية:
 (Religious principlesالقيم الدينية ) -
 (Theoretical principlesالقيم النظرية ) -
 (Economical principlesالقيم االقتصادية ) -
 (Aesthetic principlesالقيم اجلمالية ) -
 (Social principlesالقيم االجتماعية ) -
 (68: 1995( )عبدة،Political principlesالقيم السياسية ) -

 أسباب التطرف الفكري: 

 األسباب النفسية .1
عتمد املتطرف على دعاوى زائفة ابن االخرين يكيدون لألضـــــرار به او تدمري يظالالت االضـــــطهاد حيث  -

 .فكره وقيمه اليت يؤمن  ا
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صــــــــــــــال عن الواقع خمطـئا يف تقـدير ظروفـه خـالـيا من   - صـــــــــــــــام واالغرتاب يكون الفرد يف هـذه احلـاـلة منف االنف

 سارسة سلوك عدواين.املشاعر وال يقدر االخطار اليت حتيط ابألخرين نتيجة 
 أسباب ترتبط بديناميات الشخصية  .2

 .احلرمان العاطفي السافر من االبوة واألمومة جتعل الفرد يستجيب استجاابت مرضية -
ــاتذهتم يف اجلامعة   - ــية بني الطالب واسـ ــلطة وقيمها ســـبب احلواجز النفسـ ـصــياع ملمثلي السـ العداء وعدم االن

)احلسـني، .  احلوار مع الطالب وال يهتم مبناقشـة امورهم الشـخصـية واإلنسـانيةحيث ال يهتم األسـتاذ ددارة  
2006:60). 

 : ابعاد التطرف الفكري

 االعالم .1
ــيباين( ان التطرف الفكري يرجع اىل تطوير املنابع الثقافية والفكرية للمشـــــروع اإلرهايب واليت  ترى )خرية الشـــ

 تتمثل يف:
ـــــ  - صـــــــــ ــهـد االت ايل العـاملي حـيث انزلق اخلطـاب اإلعالمي من اـلدرس هيمـنة موضــــــــــــــوع اإلرهـاب على املشــــــــــــ

 وربط اإلسالم ابإلرهاب. -األكادميي الرصني اىل الكتاابت التضليلية عن اإلسالم
ــلســـــــالت الدينية املدبلجة واملرتمجة يف تربية الطفل   - ــائية ألالف من الربامج واملســـــ ــتخدام القنوات الفضـــــ اســـــ

 العريب 
ـصــــر التشـــــويق وإبراز املواقف املواد اإلعالمية املكتوبة املرئ - ـصــــص واألفالم املرتمجة اليت تعتمد على عن ية كالق

جتســـد التطرف والعنف تؤدي اىل فهم خاطت لدى الطفل للمجتمع والطبيعة البشـــرية ومن مث متهد الطريق  
 (83:  2003 ،)الشيباين المر.اىل ظهور العدوان وعدم احرتام ويل ا

رب اليت تصوره عدوانيا ومناهضا للحضارة بسبب احلساسيات التارخيية  األفكار الرائجة عن اإلسالم يف الغ .2
وبسـبب عجز املسـلمني عن اظهار الصـورة    -من جهة والنشـاط املناوئ من قبل مجاعات الضـغط املتشـددة

 .(85: 2013 ،) جات. وتركزت يف اذهان عدد غري قليل من الشباب -احلقيقية لإلسالم
 الدراسات السابقة

 العربية:الدراسات 
 (1980)بكرة دراسة .1

 ."القيم األخالقية يف حمتوى كتاب "تربية املسلم" املقرر على تالميذ الصف السادس ابملدرسة االبتدائية"
ـصـــف   - ــلم املقرر على تالميذ ال ــة اىل التعرف على القيم األخالقية يف حمتوى كتاب تربية املســ هدفت الدراســ

 السادس االبتدائي.
والتوصـــــــل اىل قائمة القيم اليت تضـــــــمنها ويف ضـــــــوئها حاول التعرف   -بتحليل حمتوى الكتابوقام الباحث 

 .ومعرفة نواحي الضعف لديهم يف القيم األخالقية -على مدى العالقة املنهج بقيم التالميذ واجتاهاهتم
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اضــــجني من  اعد الباحث اســــتبانة يف ضــــوء القائمة اليت توصــــل اليها وطبقها على جمموعة من التالميذ الن -
 .الصف السادس االبتدائي يف األسبوع األول من العام الدراسي

 .اسفرت النتائج عن ان منهج الرتبية الدينية املقرر غري مسوف لكثري من القيم األخالقية -
ان التالميـذ النـاجحني من املـدرســـــــــــــــة االبتـدائيـة العـامـة ليس ـلديهم بعض القيم األخالقيـة املهمـة يف عمليـة   -

 (16: 1980)بكرة، . نميةالبناء والت
 ( 1987)دراسة فهمي 

 اثر الرتبية الدينية يف تدعيم قيم العمل لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي -1
 .قامت الباحثة بتحليل حمتوى منهاج الرتبية الدينية على مرحلة التعليم األساسي -
 .حيقق تدعيم قيمة العملاسفرت النتائج على ان املنهاج املدرسي العام ال  -
. )فهمي، ان االدارة املدرســــــــــية وعالقة التالميذ ابملدرســــــــــني كلها ال تدعم ما تنادي به الرتبية االســــــــــالمية -

1987  :78). 
 ( 2002) دراسة سحر سعيد صاحل

اد )بناء برانمج مقرتح لتنمية بعض القيم ملنهج التاريخ العريب االســــــالمي لطالبات املرحلة األوىل )معهد اعد
 .املعلمات((

قامت الباحثة ببناء برانمج واالهتمام ابلقيم وتنميتها يف ســــــلوك طالبات معهد املعلمات من خالل حمتوى  -
 كتاب التاريخ اإلسالمي 

ان اتباع خطوات الربانمج املقرتح يثري يف نفوس الطالبات السعادة وجيعلهن اكثر محاسة وحيوية من خالل  -
 التارخيية اليت يتضمنها الربانمج وينمي فيهم القيم  و ما يتعلمونهمشاركتهم يف املواقف 

ـصــر فعال يف رفع مســـتوى تنمية القيم لدى الطالبات الن القيم حتتاج اىل وقت طويل  - ـصــر الوقت عن ان عن
 (50: 2002)سحر، . لكي تصبح قيمة سائدة لدى االفراد

 ( 2002دراسة احلسني )
الدراســــة اىل معرفة أســــباب اإلرهاب والعنف املتطرف وهي دراســــة   أســــباب اإلرهاب املتطرف هدفت هذه

حتليلية وقد توصــلت الدراســة ان الســلوك العدواين يظهر يف كثري من البشــر ويرجع اىل عدة عوامل اغلبها معاانة  
ــوء الفهم والتفســـــــري  ــالة االهتمام ابلفكر الناقد وســـــ ــبب الغلو يف الدين ورفض الواقع وضـــــ العامل اإلســـــــالمي بســـــ

 (2002:795)احلسني، . اخلاطت ألمور الشرع واىل األسباب االجتماعية
 ( تقيم مشروع ستانفور والتطبيقي للتسامح 2004دراسة لوكسن )

ت الدراسـة الكشـف عن مدى جناح مشـروع سـتانفور الرتبوي للتسـامح حيث تضـمن دراسـات تدريبية  فهد
ملتبادلة وقد توصــــــــلت الدراســــــــة اىل اففاس مشــــــــاعر للوقوف على اثر هذا املشــــــــروع على املتدربني وعالقاهتم ا

( مع تســــــــــامح  %34( حىت اعراس االجهاد الديين وزايدة قدرهتا )%13( والغضــــــــــب )%70الســــــــــلبية نســــــــــبة )
( واففاس يف نســبة  %105األشــخاص سن أتذوا وارتفعت نســبة االســتعداد للتســامح يف حاالت افرتاضــية اىل )

 (795  :2004)لوكسن، . شهور( 4ل )( وكان ذلك خال%11االكتئاب بنسبة )
 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:
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 حتديد جمتمع البحث احلايل. .1
 اتباع االجراءات املناسبة يف اختيار العينة. .2
 االطالع على االستباانت واملقاييس يف الدراسات. .3
 لتحديد الوسائل االحصائية املناسبة لتحقيق االهداف. .4

 الدراسات السابقة:مؤشرات 
( من  2002( ودراســـــة )ســـــحر،1987( ودراســـــة )فهمي،1980أتفقت هذه الدراســـــة مع دراســـــة )بكرة،

 تناوهلا القيم.
( من حيث تناوهلا )الفكر 2004( ودراســــــــة )لوكســــــــن،2002وجاءت منســــــــجمة مع دراســــــــة )احلســــــــني،

 املتطرف(.
 واختلفت مع الدراسات السابقة من حيث العينة. -
الدراســــات الســــابقة اىل حتقيق االهداف اليت ســــعت اليها، اما الدراســــة احلالية فتم عرس  النتائج توصــــلت -

 النتائج وتفسريها يف الفصل املخصص له وهو الفصل الرابع.
  Methodologyمنهج البحث واجراءاته: الفصل الثالث

 إجراءات البحث: 

ــهم يف حتقيق  ــا إلجراءات البحث اليت تســ ــل عرضــ ـصـ ــمن الف البحث ومن خالل وصــــف جممع البحث يتضــ
وهدف   -وأســـــــلوب تطبيقها  -وكيفية اعدادها -واالداة اليت اســـــــتعملها الباحث -وطريقة اختيار عينة البحث 

 األداة وثباهتا والوسائل اإلحصائية املعتمدة يف حتليل النتائج.
 .احلقائق واملعلوماتاعتمد الباحث على املنهج الوصفي النه قادر على وصف الظواهر واالحداث ومجع  

 Population of the researchأوال: مجتمع البحث 
ــطة واالعدادية يف حمافظة كربالء للعام   ــات املرحلة املتوســــ ــي ومدرســــ يتكون جمتمع البحث احلايل من مدرســــ

ــي   ــة وقد بلغ عدد املدارس 2019  -2018الدراســــــ ــية التابعة حملافظة كربالء املقدســــــ . يف مركز املدينة واالقضــــــ
 ( مدرسة.107ملتوسطة( يف حمافظة كربالء ))ا

  The samples of Researchثانيا: عينة البحث
حدد الباحث عينة الدراسة ويقصد  ا جمموعة فرعية من االفراد يتم اختيارها بطريقة ما من اجملتمع االصلي  

ــتقـــت منـــه، وهـــذا يعين ان العينـــة عمـــل نفس مكوانت اجمل ــلي وينبغي ان متثـــل اجملتمع الـــذي اشــــــــــــ تمع االصــــــــــــ
 وخصائصه.

 ( 1( مدرس ومدرسة ملادة االجتماعيات موزعني ابلشكل التايل. جدول رقم )48وبلغ حجم العينة )
 ( عينة البحث 1جدول )

 عدد مدرسي ومدرسات املواد االجتماعية )عينة البحث(  املوقع ت
 10 املركز  1
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 10 قضاء احلسينية  2
 10 قضاء اهلندية  3
 10 عني التمرقضاء  4
 8 احلر  5
 48 اجملموع  

  The Tools of Researchثالثا: أداة البحث 
لغرس معرفـة دور منهج املواد االجتمـاعيـة للمرحلـة املتوســــــــــــــطـة يف تنميـة القيم ملواجهـة الفكر املتطرف من  

 (.1االداة، ملحق رقم )وجهة نظر مدرس املادة ومدرساهتا، والجل حتقيق اهداف البحث قام الباحث ببناء 
  ةارابعا: صدق اإلد

ـصـــد بذلك ان تكون اإل ـصـــدق من املعوقات املهمة    -اة قادرة على قياس ما وضــــعت لقياســــهدويق اذ يعد ال
 Staiqer,er,1973فأداة البحث صادقة عندما تقيس ما وضعت لقياسه )  -اليت جيب ان تتوافر يف أداة البحث

p77 ،197: 2003( )داوود). 
ـصــيغتها   ـصــدق الظاهري لفقرات االســـتبانه عرس الباحث الفقرات ب ـصــدق الظاهري: لغرس حتقيق من ال ال

ـصـــــــاص يف ميدان العلوم النفســــــــية والرتبوية والبالغ 26التمهيدية وعدد ) ( فقرة على احملكمني واصــــــــحاب االخت
( فقرة ملحق  24( إلصـدار احكامهم على مدى صـالحيتها ومناسـبتها واصـبحت عدد الفقرات )10عددهم )

 (.2رقم )
 االداة: خامسا: ثبات 

ـصـد ثبات  ان الفرد حيافا على املوقع نفســه تقريبا ابلنســبة للمجموعة عند تكرار قياســه ويبقى يف االداة يق
اذ قــام   -حســـــــــــــــاب الثبــات بطريقــة إعــادة االختيــار  البــاحــث( قــام  442  -2003  -ودحــالتــه تقريبــا )أبو جــا

( مدرسـا ومدرسـة ابستعمال ارتباط بريسون بلغ معامل الثبات 30ينة مكونة من )الباحث بتطبيق األداة على ع
 ا.بت( وبعد هذا االختيار اث82%)

 سادسا: التطبيق النهائي

ــتبانة البالغة ) ( من مدرســـــــــــــي 48( فقرة على عينة البحث والبالغ عددها )24طبق الباحث فقرات االســـــــــــ
تعليمات بدقة والفقرات ابمعان واالسـتفسـار من الغموس فيها  ومدرسـات املرحلة املتوسـطة وطلب منهم قراءة ال

معه ذكر املعوانت اليت واجهتهم اثناء االســتجابة وبعد الفحص تبني للباحث ان املعلومات واضــحة، كما حتقق 
 الباحث من الوقت املستغرق.

 : الوسائل اإلحصائيةسابعاً 

 الوسط املرجح. .1
 .االختيار الثاين لعينة واحدة .2
 الوزن املئوي. .3
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 : النتائجالفصل الرابع

 تفسير النتائج: 

ـصــــل احلايل عرس النتائج اليت توصـــــل اليها  )دور املنهج الرتبوي يف تنمية القيم الوطنية  الباحثيتضـــــمن الف
 .يف مواجهة الفكر املتطرف من وجهة نظر املدرسني(

أظهرت النتائج ان املتوسـط احلسـايب لدرجات افراد العينة قد بلغ  -على عينة البحث   االسـتبانةبعد تطبيق  
ســـايب لعينة واحدة أظهرت ( درجة وابســـتعمال املتوســـط احل27.154( درجة واب راف معياري قدره )47.31)

( عند مسـتوى داللة 1.656( وهي اكثر من القيمة اجلدولية )9,600ائية احملسـوبة بلغت )تالنتائج ان القيمة ال
(0.05). 

واال راف املعـياري والقيمـة الـثابـتة ( االختـيار الـثائي ـلدالـلة الفرق بني املتوســــــــــــــط احلســــــــــــــايب  2جـدول رقم )
 درسات.احملسوبة لقيمة املدرسني وامل

 اال راف املعياري  املتوسط احلسايب العينة
ــتــوى القيمة الثابتة  مســـــــــــــ

 اجلدولية احملسوبة الداللة 
  0.05دالة  1,656 9,6000 27,154 74.31 48

 احصائية
 ( 2من خالل اجلدول )

 االجتماعية.ان عينة البحث ميتلكون تصورات انية اجيابية  و تضمني القيم يف منهج املواد  -
 ترتيب فقرات االستبانة حول تضمني القيم يف منهج املواد االجتماعية. -

استعمل الوسط املرجح والوزن املستوي لغرس التوصل اىل حدة كل فقرة من فقرات االستبانة البالغ عددها 
 ( فقرة.24)

 ة تنازليا( الوسط املرجح والوزن املئوي لفقرات االستبانة لعينة البحث مرتب3جدول رقم )
رقـــــــــــــــــــــــــم  

ــوســـــــــــــــــط   الفقرات الفقرة الـ
 الوزن املئوي املرجح 

 97,67 2,92 يشجع الطلبة على االلتزام ابلقيم واالسالمية 8
 97,67 2,92 حمتواه فيه دعم للقيم الوطنية والثقافية 12
 96 2,90 فيه دعوة للمحافظة على انظمة البلد 3

 96,67 2,89 ملستوى الطالبالقيم يف املواد االجتماعية مالئمة  22
 96 2,81 املنهج مراعي التطورات الوطنية  23
 95,66 2,87 املنهج له دور يف غرس روح االمل وبث التعايش السلمي 16
 95,33 2,86 ينمي روج الفخر ابلشخصيات الوطنية 13
 93 2,78 املنهج حريص على نبذ االفكار املتطرفة واالستعمارية 17
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حقوق االنســـــــــــان يف الوطن ومحاية هذه احلقوق من قبل  يوضـــــــــــح  14
 اجملتمع

2,78 93 

 92,65 2,78 يساعد على نبذ الشائعات الفكرية اليت تقلل من  عة الوطن 4
 92,33 2,77 يؤكد على املشاركة يف املناسبات الوطنية والدينية 5
 91,66 2,75 املنهج حريص على ابراز القيم االجتماعية والسياسية 2
 91,33 2,74 حيفز على تقبل االخرين يف ظل الثقافات املتعددة 7

 90,66 2,72 املنهج حيتوي معايري رصينة حول تضمني القيم  21
 90 2,70 املنهج فيه حرية الرأي دون االذى لسمعة الوطن 22
 89,66 2,69 يؤكد على التالحم الوطين 15
 89,33 2,68 االسالمية على مر التاريخ يوضح دور االداين غري  19
 89,33 2,86 له دور يف تنمية اجتاهات سلوكية اجيابية عند الطلبة  6

 89 2,67 حمتواه يناغي الوطن من خالل القيم اليت تؤكد على الوحدة 11
يشــــــــــــــجع الطلبـــة يف املشـــــــــــــــــاركـــة يف اختـــاذ القرار اليت تنمي القيم  10

 االجتماعية واعمال الرب
2,56 85,33 

 75,66 2,27 املنهج مل يغفل عن القيم اجلغرافية 24
 75,33 2,26 يفند الفتاوى التكفريية ضد الوطن 18
 75,33 2,26 املنهج حريص يف التنبيه على مكارم االخالق 1

 75,30 2,25 قيم املنهج تؤكد على نبذ العوملة 20
فقرة، كانت مجيع الفقرات ضــــــــــمن احتواء املنهج املواد ( 24( ان فقرات املقياس )2نســــــــــتنتج من جدول )
 االجتماعية واملتضمن للقيم.

 تفسير النتائج: 

ـصــــــول الفقرة رقم ) • ( 2,92( املرتبة الثانية حيث كان الوســـــــط املرجح )12والفقرة ) (على املرتبة االوىل8ح
لتزام ابلقيم وحمتواه حيتوي (، وفســــرها الباحث ان املواد االجتماعية تشــــجع على اال97,67والوزن املئوي )

ــية، مثل االعتقاد ابلدين وامهيته للمجتمع وخاصـــــة يف مادة   ــياســـ على مجيع القيم الدينية واالجتماعية والســـ
 التاريخ االسالمي.

( 69,67( ووزن مئوي )2,90( )فيه دعوة للمحافظة على انظمة البلد( بوسط مرجح )3حصول الفقرة ) •
وهــذه القيم يف مــادة الرتبيــة الوطنيــة مثــل حــب البقــاء واحملــافظــة على البلــد حيــث جــاءت يف املرتبــة الثــالثــة  

 واحرتام القانون والراي االخر وهذه القيم مقدسة تلتزم االفراد االلتزام  ا.
( )القيم يف املواد االجتماعية مالئمة ملســــــــــتوى الطالب( جاءت يف املرتبة الرابعة حيث الوســـــــــط  22فقرة ) •

( وفســــــرها الباحث مجيع القيم الواردة يف املواد االجتماعية ضــــــمن  96,67ن املئوي )( والوز 2,89املرجح )
 مستوى الطالب العقلي والوجداين.
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ــة )املنهج مراعي التطورات الوطنيــة والعربيــة( وكــان بوســــــــــــــط املرجح  23جــاءت الفقرة ) • ( املرتبــة اخلــامســـــــــــــ

اث اجلارية يف الوطن والوطن العريب من  ( وهذا يعين ان املنهج قد راعي االحد96( والوزن املئوي )2,81)
 احداث سياسية وثقافية واجتماعية.

احتلت الفقرة )املنهج له دور يف غرس روح االمل وبث التعايش الســــــلمي( حيث كان الوســــــط املرجح هلا   •
ــامح بني القوميات والطوائف يف 95,66( والوزن املئوي )2,87) ( حيث املنهج فيه دعوة لبث روح التســــــ

كذلك احتوى املنهج قيم تشـجع الطلبة على التمسـك  ا مثل قيمة اكرام الضـيف من مادة الرتبية  الوطن و 
 الوطنية.

( )ينمي الفخر ابالســالم والشــخـصـيات الوطنية( احتلت املرتبة الســابعة بوســط مرجح  13جاءت الفقرة ) •
احلديث( مثل القيم يف   ( وهذه الفقرة واضــحة يف املواد التارخيية )االســالمي95,33( ووزن مئوي )2,86)

 شخصية الرسول الكرمي وال بيته واصحابه والتضحية من اجل املبادئ.
( )احلرص على نبذ االفكار املتطرفة واالســـــــــــتعمارية( ابملرتبة الثامنة حيث كان الوســـــــــــط  17احتلت فقرة ) •

ــرهــا البــاحــث ان منهج التــاريخ والوطنيــة ينبــذ االفكــا93( بوزن مئوي )2,79املرجح ) ر املتطرفــة  ( وفســــــــــــ
 واالستعمارية اليت حتاول التقليل من شأن العرب واملسلمني.

( 9( )توضيح حقوق االمسان يف الوطن ومحاية هذه احلقوق من قبل اجملتمع( املرتبة )14حصلت الفقرة ) •
ــاوـية للفقرة )93( ووزن مئوي )2,79بوســــــــــــــط املرجح ) ــرهـا الـباحـث ان القيم 8( مبع  اهنـا مســــــــــــ (وفســــــــــــ
 نسان يف الوطن ماله وما عليه وكيفية احملافظة على هذه احلقوق.وضحت حقوق اال

ــائعات اليت تقلل من  عة الوطن( بوســـــط مرجح )4جاءت فقرة ) • ــاعد على نبذ الشـــ ( ووزن 2,78( )يســـ
 (.10( من خالل التمجيد ابلوطن واملفاخر عرب العصور يف املرتبة )92,65مئوي )

ـصــلت الفقرة رقم ) • ــبات الوطنية والدينية( حيث ( )امل11( املرتبة )5ح نهج حريص على املشـــاركة يف املناسـ
( وفســــــــــــر الباحث الفقرة ان القيم الدينية والوطنية 92,33( والوزن املئوي )2,77كان الوســــــــــــط املرجح )

 ضمن املنهج تشجع الطلبة على االحتفال  ذه املناسبات واالعتزاز  ا.
ـصــــلت الفقرة ) • على ابراز القيم الســـــياســـــية( حيث كان الوســـــط املرجح  ( )املنهج حريص 12( املرتبة )2ح

ــر البـاحـث اليت يف مـادة الرتبيـة الوطنيـة منهـا دعم وتقوـية ألظهـار  91,66( والوزن املئوي )2,77) ( وفســــــــــــ
 تلك القيم وتداوهلا من قبل الطلبة مثل قيم الوحدة والكفاح املسلح، وقيم الشجاعة.

يف ظــل الثقــافــات املتعــددة( حيــث كــان الوســــــــــــــط املرجح   ( )حيفز على تقبــل االخرين7جــاءت الفقرة ) •
( وهنــا املنهج قــد راعى الثقــافــات املتعــددة يف بلــدان العراق والعمــل على 91,33( والوزن املئوي )2,74)

 رصانة هذا االحرتام من خالل القيم اليت حتث على ذلك وهذه القيم هي االمن، والتعاون والوالء.
( )املنهج حيتوي على معايري قيم رصـــــــــينة( حيث كان الوســـــــــط املرجح 14بة )( يف املرت21احتلت الفقرة ) •

( وفســـــــــــر الباحث ان احتواء منهج املواد االجتماعية للمرحلة املتوســـــــــــطة  90,66( والوزن املئوي )2,72)
كانت ضـمن املعايري املرتابطة وهذه القيم ال تعين ابلضـرورة اهنا منفصـلة عن بعضـها، فما هو اجتماعي قد 

ـصـــــــــادي وما ينطوي على ما هو ســــــــــياســــــــــي او ديين ومن  ينطو  ي على ما هو اخالقي وديين او ما هو اقت
 املستحيل الفصل بينهم.
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( حيث اعطى قســمة وجمال للطالب عن التعبري عن رأيه دون املســاس  15( يف املرتبة )22جاءت الفقرة ) •
ـصـــــيات الوطنية ومنها قيم الطاعة وال والء كحب الوطن ومناصــــــرته بســــــمعة الوطن او االســــــاءة اىل الشــــــخ

 (.90( والوزن املئوي )2,70والدفاع عنه حيث الوسط املرجح )
( والوزن  2,68( وكـان الوســــــــــــــط املرجح )16( )يؤكـد على التالحم الوطين( يف املرتـبة )15جـاءت الفقرة ) •

نية ( ويفســــــــــــر الباحث ان التالحم الوطين من اولوايت اهداف وضــــــــــــع منهاج الرتبية الوط 89,33املئوي )
 والتاريخ ضمن االهداف العامة وضمت قيم التعاون والتعريف ابلتعاون ومساعدة االخرين.

(  17( )يوضــح دور االداين غري االســالمية والشــخصــيات على مر التاريخ( يف املرتبة )19جاءت الفقرة ) •
ثل تراث  ويفســر الباحث ان املنهج حريص على ذكر املدن غري االســالمية والشــخصــيات غري االســالمية م

ــيحـية يف بقـاع وطنـنا العريب وخـاصــــــــــــــة يف مـادة الـتاريخ القـدمي والـتاريخ االســــــــــــــالمي والقيم   -اـلدايـنة املســــــــــــ
 املستحصلة يف هذه العصور.

ــلوكـية اجيـابـية( يف املرتـبة )6جـاءت الفقرة ) • ( احتواء املواد االجتمـاعـية 18( )ـله دور يف تنمـية اجتـاهـات ســــــــــــ
يري اليت يضــعها الطالب نصــب عينه وحياول الوصــول اليها او االقتدار  ا على قيم طوابئية وهي القيم واملعا

 (.89,33( والوزن املئوي )2,86) يف سلوكه مثل قيم القناعة واحملافظة، حيث الوسط املرجح 
( )حمتواه يناغي الوطن من خالل االانشـــــيد املتضـــــمنة للقيم واليت تؤكد على الوحدة( حيث كان 11فقرة ) •

ــبيا  وهي اليت تبقى زمنا  طويال 89( والوزن املئوي )2,67)الوســـــــط املرجح   ( واحتوائها على قيم دائمة نســـــ
 ونتتقل من جيل الخر واملرتبطة ابلتقاليد وحب الوطن.

ــاركـــة يف اختـــاذ القرار اليت تنمي القيم 20( يف املرتبـــة )10جـــاءت الفقرة ) • ( )يشــــــــــــــجع الطلبـــة يف املشــــــــــــــ
( وفســــــــرها الباحث 85,33( والوزن املئوي )2,56كان الوســــــــط املرجح )االجتماعية واعمال الرب( حيث  

ــاعــدهتم   من خالل احتواء املنهج على قيم اجتمــاعيــة مثــل اهتمــام الفرد وميلــه اىل غريه من النــاس ملســــــــــــــ
 والعطف واخلري.

املرجح  ( )املنهج مل يغفــل عن القيم اجلغرافيــة( حيــث كــان الوســــــــــــــط  21( يف املرتبــة )24جــاءت الفقرة ) •
( فســـــــــــــرها الباحث ان القيم اجلغرافية مل تغفل عنها املواد االجتماعية فقد 75,66( والوزن املئوي )2,27)

ــيــة للوطن  ــيــاســــــــــــ احتوى املنهج على القيم اجلغرافيــة مثــل القيم البيئــة واحملــافظــة عليهــا معرفــة اخلريطــة الســــــــــــ
 والتحدايت اليت تواجه الوطن والتقسيم اجلائر للحدود.

( حيث الوســــــــــــط  22( )املنهج مبا حيتويه من قيم دينية ونبذ فتاوى التكفريية( يف املرتبة )18رة )جاءت فق •
(، وهذا ما فســـره الباحث احتوى املنهج على القيم الدينية ومعرفة 75,33( والوزن املئوي )2,26املرجح )

 حسن اخللق وغريها.اصل الكون واحرتام االداين وعدم السماح ببث الفرقة بني طبقات جمتمع مثل قيم 
( 2,26احتلت املرتبة )املنهج حريص يف التنبيه على مكارم االخالق والتضحية يف سبيله( بوسط املرجح ) •

( احتوى منهج املواد االجتمــــاعيــــة على قيم  23( وهلــــذا يكون ترتيبهــــا يف املرتبــــة )75,33ووزن املئوي )
 السر وامانة املشورة وقيم التقدير.االمانة وقسمت اىل امانة العمل، وامانة املنصب وامانة 
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(،  75,3( والوزن املئوي )2,25( حيـث كـان الوســــــــــــــط املرجح )24جـاءت فقرة )نبـذ العوملـة( يف املرتبـة ) •

ــرهـا الـباحـث ان املنهج احتوى على قيم نـبذ العوملـة والـتأثريات اخلـارجـية على جمتمعـنا واملؤامرات اليت  وفســــــــــــ
 وكيفية احملافظة على البلد من هذه املؤامرات. حتاك من قبل احملتلني على مر العصور

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحاتالخامس:  الفصل

 االستنتاجات

 كبري ألعداد جيل مؤمن حيب الوطنال وطينالشروع املان املؤسسة الرتبوية تؤدي دورا إجيابيا يف تنمية  -1
 امتالك عينة البحث مستوى جيد من الوعي الوطين والوالء -2
 رغبة املدرسني واملدرسات تضمني القيم يف املناهج وخاصة الوطنية والسياسية -3

 التوصيات

ناعة داخل الظاهرة الدينية نفســـــــها ملواجهة الغلو والتطرف والتشـــــــدد من خالل قيســـــــتطيع املنهج ان يبين  .1
 :مراعاة االعتبارات التالية

-والعمـل داخـل الفريق الواحـد    -القـدرة على إدارة احلوارـتدريس املهـارات اجلمـاعيـة اليت هتـدف اىل تنميـة   -
 .ثل مشاركة اجملموعة يف األفكار واألدوات ومهارة االنصات اجليدة واملنافسةم

مـثل مهـارة    -ـتدريس املهـارات الوجـدانيـة اليت هتـدف اىل تنميـة املشـــــــــــــــاعر اإلجيـابيـة بني أعضـــــــــــــــاء اجملموعـة -
 .وليس األشخاصتشجيع على املشاركة ومهارة نقد األفكار 

 .منح  اخلربات واملعلومات من خالل عرس األفالم وإقامة املسرحيات .2
 .املنح  املعريف من خالل احملاضرات والكتب .3
والتــدريــب على كيفيــة   -اجراء تغريات جوهريــة يف برامج تــدريــب املــدرســــــــــــــني لتتواكــب مع املنــاهج املطورة .4

 .تضمني القيم يف اجملتمع
 .رتبويني على دعم املناهج املبينة على القيمحشد طاقات املشرفني وال .5
 .لألعالم دور يف بث القيم الوطنية واملثل من خالل القناة الرتبوية العراقية .6

 المقترحات

 اجراء دراسة ساثلة يف املرحلة اجلامعية. .1
 .العمل على ادخال وتفعيل مادة األخالقية يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة وعدم هتميشها .2
ـصـــارها على مواد بســــيطة غري مواكبة للظروف   .3 التوســــع يف مادة الرتبية الوطنية للمرحلة املتوســــطة وعدم اقت

 .االتية
 المصادر

دور الرتبية   -( القيم اإلسـالمية والرتبية دراسـة عن طبيعة القيم ومصـادرها  1988علي خليل )  أبو العينني، -
 يف تكوينها وتثمينها

 (، علم النفس الرتبوي، دار املسري، عمان.2003)ابو جادو، صال حممد علي  -
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ــية االبتدائية 1980بكره، عبد الرحيم ) - ( القيم االخالقية يف الرتبية االســــــــــــــالمية من واقع املناهج املدرســــــــــــ
 العامة، كلية الرتبية، جامعة طنطا، رسالة ماجستري غري منشورة. 

 ملعاصرة وفرص النجاح( املناهج الدراسية التحدايت ا2013رفعت حممود ) ف جات  -
( أســباب العنف والتطرف ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر موقف اإلســالم 2002أ اء عبد العزيز ) فاحلســني  -

 جامعة حممد بن سعود -من اإلرهاب
( اسباب العنف والتطرف ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر موقف االسالم من  2006، ا اء بنت عبد العزيز ) -

 عود االرهاب، جامعة حممود بن س
ـصـــــــطفى  1988حســــــــني عبد هللا ) - ،مكة  -6-( بعض القيم واالســــــــاليب الرتبوية املثبطة ما خطب امل

 املكرمة، دراسة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة ام القرى.
 ت( االعالم واالرهاب البيئة الفكرة والثقافية، تونس. -الشيباين، خرية )ب  -
 لدافعية يف الرتبية، القاهرة.( ا1969الدمرداش، عبد حممد سرحان، وميرت كامل ) -
 ( علم النفس االجتماعي ومبادئه، االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية.1999دويدار، عبد الفتاح ) -
 علم الكتب -القاهرة  -  6ط -( علم النفس االجتماعي 2000) -حامد عبد السالم  فزهران   -
 صر.(، علم االجتماع الصناعي، دار املعارف، م1976الساعايت، حسن ) -
( بناء برانمج مقرتح لتنمية القيم يف منهج التاريخ العريب االســالمي لطالبات  2002ســحر، ســعيد صــال ) -

 املرحلة االوىل معهد اعداد املعلمات.
( دور االنشـطة الرتبوية يف تنمية الوعي االمين ىل الطالب جملة البحوث 2005السـعيدين، تيسـر حسـونه ) -

 كلية امللك فهد.  االمنية، مركز الدراسات والبحوث
تقومي من منهج االعداد املهين يف مـصادر اعداد املعلمني واملعلمات من وجهة  فصـربي داوود عبد السـالم   -

 2003-ابن رشد -جامعة بغداد  -نظر املدرسني 
عامل -القاهرة  - 1ط -( رتى معاصـــــــــرة يف تدريس الدراســـــــــات االجتماعية 2008حممد علي )، صـــــــــفاء -

 .الكتب
( مدخل علم النفس االجتماعي، القاهرة، بل برنت للطباعة  1997حممود فتحي، وحممد شفيق )عائشة،   -

 والنشر.
(، فــاعليــة برانمج مقرتح لتنميــة القيم االجتمــاعيــة من خالل تــدريس التــاريخ 1995عبــدة، عبــد املؤمن ) -

 الزقازيق.لدى تالميذ املرحلة االعدادية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة 
القاهرة   -1ج  -( تدريســـــني الدراســـــات االجتماعية يف التعليم العام2000صـــــالح الدين واخرون ) ،عرفة -

 مكتبة زهراء الشرق -
 ( الفكر الرتبوي العريب احلديث، عامل املعرفة الكويت.1987علي، سعيد ا اعيل ) -
لميـذات احللقـة الثـانيـة من مرحلـة ( دور الرتبيـة يف قيمـة العمـل لـدى التالميـذ وت1987هنـد علي )  ،قلمي -

 .دراسة حتليلية رسالة غري منشورة -التعليم األساسي
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ــااي اجلدلية يف منهج املواد 1999كرم، ابراهيم حممد ) - ( اراء موجهي املواد االجتماعية  و تضـــــــمني القضـــــ

 االجتماعية بدولة الكويت، جملة مركز البحوث.
 االجتماعية.  ( تدريب املواد1983اللقاين، امحد حسني ) -
 (، املناهج واملدخل الدرامي، القاهرة، عامل الكتب.2001امحد حسني وامري القريشي ) -
  -ســــــلســــــلة العلوم اإلنســــــانية -جملة جامعة االزهر   -( تقيم مشــــــروع شــــــنانفور والتطبيقي2004لوكســــــن ) -

 .2العدد   - 12اجمللد  -  2010
- Biezanzof.cit, p. 301. pp 318  
- Cangemi, joann dud Linda Attitudes of social studies The teaching of values 

u. s 1991  
- Staiger, Ralph.Cccd) the teaching of readmgparis, unicco c 1973  
- ashely, brain (etal), an introduction of the sociology of education, macmillan, 

london, 1969,  
ــتبانة1) رقم  ملحق ــح   ( اســــــــ   من  املتطرف  الفكر  ومواجهة  القيم  تنمية يف  منهج املواد االجتماعية دور  توضــــــــ
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 تحليل العالقة بين الضرائب الجمركية واسعار الصرف في العراق باستعمال

 ( ARDL)الموزع  لإلبطاء انموذج االنحدار الذاتي 

The Analysis of Relationship between the Customs Taxes 
and Exchange Rates In Iraq using the Autoregressive 

Model of ARDL 
   .Jibouri-Mahdi Sahar AL Prof                  (1) .د مهدي سهر الجبوريأ

 Harith Raheem Atia                                    (2) حارث رحيم عطية

 المستخلص

فأهنا حتقق دخال اضــــــــــــافيا للموازنة العامة والذي   ان للضــــــــــــرائب اجلمركية دورا ابرزا يف متويل ايرادات الدولة
ــكل ســـليم خايل   ،يعمل على ختفيف العجز املايل ــكل واضـــح اذا ما مت ادارهتا بشـ ــرائب بشـ ويربز اتثري هذه الضـ

ـصـــلحة   ـصـــادية واالجتماعية والســــياســــية مبا خيدم امل من الفســــاد االداري واملايل والعمل على حتقيق اهدافها االقت
 .إذ اهنا تشكل ثلث ايراد الضرائب يف الدول النامية ،العامه

ـصـرف فعال يف زايدة الضــرائب اجلمركية وذلك دها تنطلق هذه الدراســة من فرضــية مفا ابن اثر تغري ســعر ال
 من خالل وجود عالقة توازنية طويلة االجل بينهما.

ومت احلصـول على نتائج النماذج   ها،قياس العالقة بني الضـرائب اجلمركية و سـعر الصـرف و حتليلوعن طريق 
والذي يعد من االسـاليب القياسـية   ،(ARDLزمين املوزع )القياسـية ابسـتعمال امنوذج اال دار الذايت لإلبطاء ال

ويعطي نتائج عن طبيعة العالقة يف  ،ويعتمد هذا االمنوذج على اختبار اســــــــتقرارية الســــــــالســــــــل الزمنية ،املتقدمة
ـصــحيح اخلطأ( وكذلك نتائج لألجل الطويل. وقد توصـــلت الدراســـة اىل جمموعة من   ـصــري )امنوذج ت االجلني الق

صــــــــــــــرية االجل بني متغريات   االســــــــــــــتنتاجات من امهها وجود عالقة توازنية طويلة االجل فضــــــــــــــال عن العالقة ق

 
 . وزارة الزراعة -1
 . االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالءكلية  -2
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ــة ــرائب اجلمركية ) ،الدراســـــ ــرعة التكييف لدالة الضـــــ ومن مث فان االختالالت اليت ميكن أن (  -0.52وكانت ســـــ
 الجل.يف السنة نفسها واعادهتا جتاه القيمة التوازنية طويلة امنها  %52حتدث سوف يتم تصحيح 

Abstract 
The customs taxes are prominent in the financing of the state revenues, they 

achieve additional income for the general budget, which works to alleviate the 
fiscal deficit, and highlights the impact of these taxes clearly if they are managed 
properly free of administrative and financial corruption and work to achieve their 
economic, social and political objectives, Accounting for one-third of tax revenue 
in developing countries . 

This study is based on the hypothesis that the effect of change in the 
exchange rate is effective in increasing customs taxes through a long-term 
balance between them. 

And by measuring and analyzing the relationship between customs taxes 
and exchange rates. The results of the standard models were obtained using 
the ARDL model, which is one of the advanced standard methods. This model 
is based on the time series stability test and gives results on the nature Short 
term relationship (error correction model) as well as long term results. The study 
reached a number of conclusions, the most important of which is the existence 
of a long-term equilibrium relationship as well as the short-term relationship 
between the variables of the study. The rate of adjustment of the customs duties 
function was 0.52. Therefore, the imbalances that could occur will be corrected 
52% And its return to long-term equilibrium value. 

 المقدمة

ـصــــــادية الدولية من خالل تســـــــهيل عملية التبادل   ـصــــــرا  مهما  يف العالقات االقت ـصــــــرف عن يشـــــــكل ســـــــعر ال
ـصـــادابرزا  يف التأثري على القدرة التنافســــي  ا  كما له دور   ،التجاري الدويل ـصـــادية    ،ة لالقت وعلى ابقي املتغريات االقت

فمن خالل سعر الصرف ميكن حتديد   ،الكلية كالتضـخم، ووضعية ميزان املدفوعات، والنمو االقتصادي وغريها
اســـعار الســـلع واخلدمات احمللية يف اخلارج وكذلك الســـلع واخلدمات االجنبية يف الداخل، من اجل قيام التجارة  

 بني خمتلف البلدن.
يف الدول النامية، إذ ان اهلدف   السيماالضرائب اجلمركية من اهم موارد ميزانيات الدول املختلفه و   دتعكما  

ـصــــــــــول على ايرادات للحكومة متكنها من ختفيض العجز او زايدة   الواضـــــــــــح من فرس هذه الضـــــــــــرائب هو احل
ــرائب احلكومات  عندما تفرس و الفائض يف املوازنة العامة للدولة. ــها  ركية بغمجضـــــــ رس زايدة ايرادها فإهنا تفرضـــــــ

ـصـــــــيلة احلكومةيف زايدة    لتحقيقعلى الســــــــلع اليت تكون مرونة الطلب عليها منخفضــــــــة    من هذه االيرادات ح
 .وابلعكس
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 28:  العدد

 
 أواًل: اهمية البحث

ـصــــاد  ـصــــرف على الضـــــرائب اجلمركيةيف االقت ترتكز امهية البحث من معرفة مدى مســـــامهة اتثري تغري ســـــعر ال
 خالل مدة البحث.العراقي  

 ثانيًا: مشكلة البحث

اال انه يالحا ضـعف    ،رغم الطابع الريعي لالقتصـاد العراقي وما ينتج عنه من تقلبات يف االيرادات النفطية
ـصــــوص اضـــــافة اىل عدم فاعلية ادارة  االهتمام يف دور الضـــــرائب بشـــــكل عام والضـــــرائب اجلمركية على وجه اخل

 سعر صرف الدينار العراقي.
 ًا: اهداف البحثثالث

 يف: البحثتتمحور اهداف 
 دراسة وحتليل الضرائب اجلمركية وسعر الصرف. .1
 قياس و حتليل العالقة بني الضرائب اجلمركية و سعر الصرف. .2

 رابعًا: فرضية البحث

ابن اثر تغيري سـعر الـصرف فعال يف زايدة الضـرائب اجلمركية وذلك من خالل وجود عالقة  يفرتس البحث 
 توازنية طويلة االجل بينهما.

 خامسًا: منهجية البحث

ــلوب التحليلي عن طريق حتلـيل تطور البـياانت عرب املراحـل الـتارخيـية    البحـثعتمـد ي ــتخـدام االســــــــــــ على اســــــــــــ
ـصــــــــادية خالل مدة الدراســـــــــة ومتابعة تطورها الزمين ومن مث  ـصــــــــادي وحتليل الظواهر االقت واســـــــــتقراء الواقع االقت

 (ARDLامنوذج اال دار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع )فضـــال  عن اســـتخدام  ، رتتبة على ذلكاســـتنباط االاثر امل
 لتحليل العالقة بني متغريات الدراسة.

 سادسًا: الحدود الزمانية والمكانية

 مقسمة على مدتني زمنيتني مها: 2017 -1988املدة من  بحثال اهذ تضمن
ــانيـــة وفرس العقوابت   2002  -1988املـــدة من   -1 ــهـــدت هـــذه املـــدة حرب اخلليج االوىل و الثـ شــــــــــــ

 االقتصادية واليت تعد احلقبة االكثر قسوة ابلنسبة للعراق.
صـــــــــــــــاديـة وتوجـه  2017  -2003املـدة من   -2 العراق  و   متيزت هـذه املـدة ابنتهـاء مـدة العقوابت االقت

 اقتصاد السوق واالنفتاح االقتصادي على العامل اخلارجي ابالفادة من االيرادات النفطية.
 .اما احلدود املكانية فقد اختصت ابلعراق كحالة دراسية
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 اطار مفاهيمي للضرائب الجمركيةوسعر الصرف األول:المبحث 

 المطلب االول االطار العام للضرائب الجمركية

 مفهوم الضرائب اجلمركية)التعرفة الكمركية(  :اوالً 
تعرف الضـــــــــــرائب اجلمركيةابهنا ضـــــــــــريبة غري مباشـــــــــــرة تفرس على الســـــــــــلع واملنتجات عند اســـــــــــتريادها او 

 د، كما يعرفها البعض على اهنا ضــريبة يتم فرضــها على بضــاعة ما عند عبورها للحدود الدولية، وتع(3)تصــديرها
 .(4)من اشهر تلك الرسوم  الرسوم اجلمركيةعلى الواردات

و يت من قبل البعض ابلرســـــــــــــوم اجلمركيةوعرفت على اهنا رســـــــــــــم يفرس على الســـــــــــــلع التجارية )واردات 
حيث ان اهم ما مييز الرسـم عن الضـريبة حسـب   ،(5)وصـادرات( اليت تعرباحلدود الدولية للبلد او املنطقة اجلمركية

ــم مبلغ من امـلال ـيدفعهـا الفرد اىل اـلدوـلة مقـاـبل انتفـاعـه خبـدمـة معيـنة تؤديهـا ـله  صــــــــــــــوص امـلالـية هو ان الرســــــــــــ الن
ـصـــفة   ويرتتب عليه نفع خاص اىل جانب النفع العام، اما الضــــريبة فهي اقتطاع نقدي جربي يتحمله املكلفون ب

 -اذ ان اهلدف من فرس الضرائب اجلمركيةيقسم اىل: (6)تفرضها الدولة لتحقيق اهدافها هنائية بدون مقابل
ويقصــد  ذا اهلدف هو توفري االموال من فرس الضــرائب اجلمركية واســتخدامها يف متويل    -هدف متويلي: .أ

المهـية التمويلـية  جزء من متطلـبات االنـفاق احلكومي اـلذي حتوـيه املوازـنة الـعاـمة، ففي البـلدان الـنامـية زادت ا
للضرائب اجلمركيةواصبحت متثل بندا مهما من بنود االيرادات العامة هلذه البلدان، واملربر االساسي لذلك 
هو رغبة هذه البلدان يف متويل االنفاق احلكومي املتزايد لديها، الســـــيما يف ظل اففاس املوارد ورغبتها يف 

 .(7)حتقيق التخصيص االمثل هلذه املوارد
ـصــــد به ان فرس الضـــــريبة من قبل احلكومة على الســـــلع املســـــتوردة هو من أجل محاية   -ف محائي:هد .ب يق

 .(9)، وتتخذ ضرائب احلماية احد الشكلني او كليهما(8)الصناعة احمللية الناشئة من املنافسة االجنبية 
 اقسام الضرائب اجلمركية :اثنياً 

وهي الضــــــريبة اليت يتم فرضــــــها على البضــــــائع االجنبية املســــــتوردة من اخلارج برســــــم    -ضــــــريبة االســــــترياد: .أ
االسـتهالك يف الداخل والبضـائع اليت تسـحب من املناطق احلرة لالسـتهالك احمللي حيث تعد من اهم انواع 

ـصـــــــــيل تها وحتفيزها للتنمية  الضــــــــــرائب اذ يرى البعض اهنا االصــــــــــل يف الضــــــــــرائب الكمركية، ومتتاز بغزارة ح
االقتصــادية ودعم القطاعات االقتصــادية من حيث محاية الصــناعة الناشــئة او ابعفاء املدخالت للمشــاريع  

 
 .3ص ، 1986 ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،القاهرة ،حساابت الضرائب اجلمركية ،حلمي البسيوين -3
دار   السعودية،  - الرايس    ، مدخل السياسات" ترمجة منصور،حممد ابراهيم. وعلي مسعود عطية  موردخاي كراينني "االقتصاد الدويل،  -4
 .92ص  ،2007 ،للنشراملريخ 
 .282ص  ،1999 ،دار الكتب للطباعة والنشر ، املوصل ،االقتصاد الدويل ،غازي صال الطائي -5
 .254ص،  238ص ،دار زهران للنشر، مبادئ االقتصاد واملالية العامة ،عبد الغفور ابراهيم امحد -6
 .26-  25ص  ، 2009 ،مكتبة احلرية للنشر والتوزيع ،قاهرهال ،اقتصادايت اجلمارك بني النظرية والتطبيق ،حممود عبد الرزاق -7

8-  W.Charles Sawyer, Richard L.Sprinkle, International economics, 3th,United State Or Canada, 2009, 
p143 

 .260-259ص  ،مصدر سابق ،املالية العامة والقانون املايل والضرييب ،عادل العلي -9
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 28:  العدد

 
التنموية، مع تعزيزها العتبارات االمن القومي خبلق اجلو املالئم لقيام صـــناعات تنتج ســـلعا  معينة حمليا وقد 

 .(10)به ذلك يتعذر احلصول عليها يف اوقات احلروب وماشا
ـصـــدير: .ب ـصـــدرة للخارج فقط ويكون اهلدف منها  -ضــــريبة الت وهي الضــــريبة اليت يتم فرضــــها على الســــلع امل

صــــــــــــدير ســــــــــــلعه معينة لقابلة حاجة إليها يف الداخل، وبذلك فان هذا االجراء يدخل ضــــــــــــمن   احلد من ت
صــفة عامة اكثر سايدخل ضــمن الســياســة التجارية صــادية للدولة ب ، حيث هنالك عدة (11)  الســياســة االقت

ــلع ــادرات، احلالة االوىل عندما تكون الدولة حمتكره النتاج ســــ ـصـــ ــريبة على ال ما على   ةحاالت لفرس الضــــ
يدفعها املسـتورد، احلالة    ةاملسـتوى الدويل وتسـتغل مركزها االحتكاري يف فرس ضـريبة على صـادرات السـلع

ــادرات بعض املوارد الطبيعية   ــريبة على صـــــ ــيد املتاح منها حىت الثانية فرس ضـــــ من اجل احلفاظ على الرصـــــ
ــاب وبعض املعادن، احلالة الثالث  ةتتمتع االجيال املقبل ــيبها منه كاالخشـــ ـصــ ــريبة    ةبن عندما تفرس الدولة ضـــ

ـصـــــنيعها حمليا ، وذلك بغرس تشــــــجيع   ةعلى صــــــادرات املواد اخلام من ســــــلع ما مع اعفاء صــــــادراهتا بعد ت
 .(12)التصنيع احمللي هلا

 اشكال الضرائب اجلمركية :اثلثاً 
وهي الضـــريبة اليت تفرس كنســـبة مئوية وفقا للقيمة النقدية للســـلع املتاجر  ا    -الضـــريبة اجلمركيةالقيمية: .1
ـصــيل  (13) من قيمة الســـيارة املســـتوردة كرســـم كمركي، وهنالك اســـلوابن لتحديد   %5، على ســـبيل املثال يتم حت

ي يعين ان الســعر يتضــمن تكاليف الشــحن والتأمني حىت ميناء ( والذCIF، االول: ســعر ســيف )ةقيمة الســلع
عند ميناء الشـحن سا يعين اسـتبعاد تكاليف  ة( والذي يعين سـعر السـلعFOBاملقصـد، اما الثاين: سـعر فوب )

 .(14)الشحن من القيمة 
ــريبة اجلمركيةالنوعية: .2 ــوم كمركية حمدد  -الضـــــــــ ــائع    ةكرســـــــــــم اثبت لكل وحد  ةتعين فرس رســـــــــ من البضـــــــــ

 .(15)$ كرسم كمركي للربميل الواحد من النفط 3، مثال يتم فرس ةاملستورد
تتألف هذه الضـــــريبة من النوعني الســـــابقني اي من الضـــــريبة النوعية والقيمية،  -املركبة:  الضـــــريبة اجلمركية .3

من قيمة الســلعة املســتوردة، وهذا  %3اىل دوالر لكل طن مســتورد أضــافة   4مثال فرس ضــريبة كمركية مبقدار  
 .(16)يف املنتجات الزراعية اليت تتجه اسعارها اىل التقلب ا  النوع من الضرائب يكون شائع

ـصــدر الذي  -املنفردة:  الضـــريبة اجلمركية .4 تعين قيام الدولة بوضـــع تعريفة واحدة للســـلعة دون متيزها بني امل
ــلعة، لذلك فهي تســــمى ابل تعريفة ذات الفئة الواحدة او العمود الواحد، وقد مت تطبيق هذه اتت منه هذه الســ

 
  ،33العدد   ،اجمللد العاشر  ،جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية  ،الدور االقتصادي للضرائب اجلمركيةيف العراق  ،نسونيا آرزروين وارات  -10
 48ص  ،2015
 129ص ،2005 ،القاهره ،مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح ،االقتصاد الدويل  ،سامي السيد -11
 154ص ، 2008 ،1ط ،جامعة االسكندرية  ،مؤسسة رتية للطباعة والنشر والتوزيع ،التجارة اخلارجية ،السيد حممد امحد السرييت -12

13- Dennis.R.Appleyard and Alfred J., International Economics, 5th, Americas New York, 2006, P250 
 .95ص  ،مصدر سابق ،موردخاي كراينني -14

15- Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz,, International Economics Theory&Policy, 
9th,America, 2012, P192  

16- W.Charles Sawyer, Richard L.Sprinkle, Op.Cit, p144 
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ــتينات توجهت معظم الدول اىل تطبيق الضــــريبة  الضــــريبة يف املاضــــي يف الكثري من دول العامل، إال انه منذ الســ
 .(17)اجلمركيةاليت حتتوي اكثر من فئة 

ــريبة اجلمركية .5 ــع تعريفتني ل -املزدوجة:  الضــ ــلعة الواحدة، حدود دنيا وفقا للدولة  تعين قيام الدولة بوضــ لســ
ـصـــوى( متثل التعريفة  ـصـــادي، وحدود عليا )التعريفة الق ـصـــدر اليها يف اطار التعاون االقت اليت تســــتورد منها او ت

 .(18)العامة اي تطبق بصفة عامة على كافة الدول بال قيود 
للســــــلعة الواحدة، حيث تطبق كل  تعين قيام الدولة بوضــــــع ثالث تعريفات  -الثالثية:  الضــــــريبة اجلمركية .6

 ةتعريفة على جمموعة معينة من الدول، وهذا يعين ان كل دولة تقســــــــــــــم دول العامل من الناحية اجلمركيةاىل ثالث
ــام وتطبق على كل قســـم منها ضـــريبة معينة  ــياســـي او (19)اقسـ ، حيث اهنا تعطى للدول اليت جيمعها تقارب سـ

 جغرايف او تنظيمات او احتادات.
 االاثر االقتصادية للضرائب الكمركية: رابعاً 

 ثر الضريبة على االستثمار  
يف تشــــــــجيع االســــــــتثمارات من خالل االعفاءات الضــــــــريبية واليت تتخذ عدة   يظهر أثر الضــــــــرائب اجلمركية

واليت   يةاجلمركاشــكال منها اعفاء اســترياد االصــول الرأ الية واآلالت ووســائل النقل واملواد االولية من الضــرائب  
ختفض من تكاليف املشـروع سـواء يف مرحلة االنشـاء والتأسـيس ام يف اثناء سارسـة النشـاط االقتصـادي، كما ان 
مثل هذه االعفاءات تشــــــــجع املســــــــتثمر على أســــــــترياد اجود مســــــــتلزمات االنتاج مع اســــــــترياده لوســــــــائل النقل 

صــ (20)واملواصــالت املناســبة لطبيعة نشــاطه   دير من الضــرائب اجلمركيةتعمل على تشــجيع ، كما ان اعفاءات الت
التصــدير خاصــة ابلنســبة للمشــاريع اخلاصــة، ومن خالل ما حتصــل عليه من عمالت اجنبية جراء زايدة تصــدير 
ــترياد ماحتتاج اليه من اآلالت ومعدات اولية وغريها سا   ــاريع من اســـــــ املنتجات الوطنية ســـــــــوف ميكن هذه املشـــــــ

ـصــــدير اىل جعل حيتاج اليه املشـــــروع إلنتاجه،  سا يؤدي اىل زايدة االســـــتثمار والتوســـــع فيه، كما يؤدي اعفاء الت
 .(21)يف داخل االسواق الدولية وهذا مايشجع التوسع يف االنتاج  ا  تنافسي ا  املنتجات الوطنية حتتل موقع

 اثر الضريبة على ميزان المدفوعات 
ــات   ــا على الكميـ ــات من خالل أتثريهـ ــدفوعـ ــةعلى ميزان املـ ــرائـــب اجلمركيـ ــال للضــــــــــــ ــان االثر الفعـ ميكن بيـ
ـصــادية واملالية املكونة هلذا امليزان، فعندما يتســـم الطلب على االســـتريادات ابملرونة العالية فانه ســـوف يتســـم   االقت

الســتريادت متكن الدولة من معاجلة  ابحلســاســية الشــديدة ألي تغري يف الســعر، وبذلك فان فرس ضــرائب على ا
ـصــادرات  ـصــول على فائض، كما ميكن لزايدة ال االختالل يف ميزان مدفوعاهتا وختفيف الضـــغوطات وضـــمان احل
ــرائب اجلمركيةوابلتايل زايدة االيرادات املالية وحتســــــني ميزان  ــنيع املواد االولية اىل زايدة الضــــ ـصـــ وتطويرها وزايدة ت

 
 .23- 22ص  ،مصدر سابق ،حممود عبد الرزاق -17
 .292ص ، 2000،دار الرضا للنشر ،سوراي ،دمشق ،اجلزء االول ،اساسيات التجارة الدولية املعاصرة ،رعد حسن الصرن -18
 .292ص ،املصدر سابق ،رعد حسن الصرن -19
 . 135- 134ص  ،1983 ،بريوت  ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،النظم الضريبية ، حامد عبد اجمليد دراز ،يونس امحد البطريق  -20
 353ص  ،2011 ، بغداد  ،مكتبة السنهوري ، الضرائب اجلمركيةيف العراق واالاثر املرتتبة عليها ،ابن عبد القادر الصاحلي -21
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 28:  العدد

 
الطلب على صــــادرات الدولة يتســــم بدرجة من عدم املرونة وان الدولة تتمتع مبركز  املدفوعات، خاصــــة اذا كان 

 .(22)احتكاري او شبه احتكاري يف االنتاج 
 االطار العام لسعر الصرف  : المطلب الثاني

 مفهوم سعر الصرف :اوالً 
يقصد بسعر الصرف دنه سعر احد العمالت اجتاه عملة اثنية، أي انه ميثل عدد وحدات من العملة احمللية 

، ويعرفـه البعض على انـه املعـدل الـذي تتعـامـل بـه عملـة  (23)لكـل وحـدة واحـدة من العملـة االجنبيـة وابلعكس  
، (24)ء وحدة واحدة من العملة االجنبية معينة بعملة دولة أخرى، او ذلك القدر من العملة الوطنية الالزم لشـرا

 -وان لسعر الصرف عدة اشكال منها:
 سعار الصرف الحقيقية واالسمية    .1

ـصــرف اال ي دنه ســـعر العملة األجنبية بقيمة متثلها من العملة احمللية وهو الســـعر املعلن من   يعرف ســـعر ال
ة  ما تلجأ الدولة لتحديد ســــعر صــــرف ر ي قبل احلكومة كســــعر ر ي لعملتها مقابل العمالت األخرى، وعاد

خاص  ا وذلك من اجل زايدة حجم صــــادراهتا وختفيض تكلفة شــــراء النقد األجنيب، وكذلك دعم اســــتريادات 
ـصــــرف   بعض الســـــلع وإعاقة املعامالت اليت يقوم  ا القطاع اخلاص يف جمال االســـــترياد، ويف الواقع ان أســـــعار ال

عرب بشــكل حقيقي عن قيمة العملة، ونظرا  لكونه يتجاهل التضــخم احلاصــل بني  اال ية ليســت ابملؤشــر الذي ي
 .(25)البلد احمللي والدولة األجنبية، لذلك ظهر مفهوم جديد وهو سعر الصرف احلقيقي

ـصــد ـصــرف احلقيقي فيق ـصــرف اال ي معدال  وفقا  لنســـبة مســـتوى األســـعار احمللية  أما ســـعر ال به هو ســـعر ال
،ويف أغلب االحيان يعد سعر الصرف مقياسا  الرتفاع او اففاس قيمة  (26)نسبة إىل مستوى األسعار يف اخلارج

ـصـــــــرف اال ي وفقا  لل ـصـــــــيغة  العملة احلقيقية يف اي بلد، ويربط بني االرقام القياســــــــية لالســــــــعار وبني ســــــــعر ال
𝑅𝐸 -:(27)االتية =  

𝑃𝑑

𝑒.𝑃𝑓
ـصــــرف احلقيقي  -:Reحيث ان    ـصــــرف اال ي،  eســـــعر ال : االرقام Pd،: ســـــعر ال
 : االرقام القياسية لالسعار احمللية Pfالقياسية لالسعار االجنبية، 

 
 157-156ص  ،مصدر سابق ،اقتصادايت املالية العامة ،طالل حممود ،عادل فليح العلي -22

23- James Gerber, Op. Cit,P209. 
 89ص   ،1997 ،2ط ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر  ،لبنان ،بريوت ،املوسوعة االقتصادية  ، يح مسعود -24
السنة الثانية، الكويت، نوفمرب، /   ،(23بلقاسم العباس، سياسات أسعار الصرف، معهد التخطيط العريب، جسر التنمية، العدد )  -25

  .3، ص2003تشرين الثاين، 
26- Steven Husted and Michael Melvin, Op. Cit,p364. 

 20ص ،2011 ، عمان ،دار الصفاء ،سعر الصرف وادارته يف ظل الصدمات االقتصادية،عبد احلسني جليل الغاليب -27
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وكذلك   ومن املعادلة السابقة جند ان سعر الصرف احلقيقي يرتبط بعالقة عكسية مع سعر الصرف اال ي،
ـصــرف بعالقة طرية مع االرقام القياســـية   يرتبط بعالقة عكســـية مع االرقام القياســـية االجنبية، لكن يرتبط ســـعر ال

 -احمللية، فان ارتفاع سعر الصرف احلقيقي يؤدي اىل ارتفاع االسعار احمللية وكما يف الشكل االيت:
 (28)واألجنبيةار احمللية ( عالقة سعر الصرف احلقيقي بسعر الصرف اال ي واالسع1شكل )

 سعار الصرف الحالية واالجلة 
ـصــرف احلايل: ـصــرف الذي من خالله تتم املتاجرة ابلعمالت بتســـليم حاضـــر   ابنه -يعرف ســـعر ال معدل ال

ويعرف ســعر الصــرف العاجل على أنه  ،(29)حيث تتم املبادلة ويتم االتفاق على تســليم العملة عند اتريخ الشــراء
 .(30)سعر الصرف االجنيب املطبق يف عمليات الشراء والبيع للعمالت األجنبية مقابل التسليم يف احلال(

ميثل حتديد اتفاق واتريخ اسـتالم يف املسـتقبل بغض النظر عن   فهو -ا سـعر الصـرف االجل )املسـتقبلي(:ام
التغريات اليت تطرأ على اسـعار الصـرف، فانه يظل اثبتا  حىت لو تغري سـعر الصـرف اليومي وحسـب شـروط العقد 

  ،( 31)عدم التأكد واملخاطرة املســــتقبلية املتفق عليه، وعادة ما يتم التعاقد املســــتقبلي حلماية املشــــرتين من ظروف
صــرف الذي يؤمن التســليم املســتقبلي، وتتحدد مدد التســديد مابني ) ، 60، 30يعرفه البعض على انه معدل ال

 .(32) ( يوما ، وتكون تكلفة املعامالت االجلة أعلى من املعامالت احلالية180،  90
 سعر الصرف المعدل   

ـصـــــادرات والواردات وميكن صــــــياغته ابلطريقة  ويرتبط هذا الســــــعر بواقع   ميزان املدفوعات، أي انه مرتبط ابل
𝐴𝐸𝑅 -:(33)االتية = 𝐹(1 +

𝑀−𝑋

𝑋
) 

 
 .20ص ،2011 ، عمان ،دار الصفاء ،سعر الصرف وادارته يف ظل الصدمات االقتصادية،عبد احلسني جليل الغاليباملصدر:  -28
 . 383ص ،مصدر سابق ،طالب حممد عوس -29
 .118ص ،السيد متويل عبد القادر، مصدر سابق -30
 .309ص ،2004 ، عمان،1ط ، دار حامد للنشر،املالية الدولية،مروان عوس ،ماهر كنج شكري -31
 .651ص ، 2002،ترمجة السيد امحد عبد اخلالق وامحد بديع، دار املريخ ،النقود والبنوك واالقتصاد ،توماس ماير واخرون -32
 .306ص ،مصدر سابق ،هوشيار معروف -33
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 : سعر الصرف اجلاري Fمتثل سعر الصرف املعدل و  AERاذ ان  

Xقيمة االستريادات احملتسبة ابلعملة احمللية و :Mقيمة الصادرات احملتسبة ابلعملة احمللية: 
 الصرف التقاطعيسعر  

يعرف ابنه ســــعر عملة مقابل عملة اخرى من خالل عالقة هاتني العملتني بعملة اثلثة مشــــرتكة، فاذا عرفنا  
سعر الدوالر مقابل عملتني فانه ميكن ان جند سعر التقاطع هلا بني العملتني مقابل بعضها البعض، وهناك عدة 

وما هو   ،حتســـاب الســـعر ونوع العملة املشـــرتاة او املباعةشـــروط جيب توفرها منها، من هو البنك الذي يقوم اب
 .(34)السعر املطلوب

 حتديد سعر الصرف  :اثنياً 
ـصـرف  يتحدد وضــع التوازن لســعر صــرف عملة ما يف الســوق من خالل قوى العرس والطلب. أما ســعر ال

مع الكمية املعروضــــــــــــة من  التوازين يعرف دنه ذلك الســــــــــــعر الذي تتكافأ عنده الكمية املطلوبة من عملة معينة 
ـصـرف شــ ،  (35)هذة العملة ن أي ســعر يف الســوق يتحدد من خالل تقاطع منحين أنه شــ أوهذا يعين أن ســعر ال

عند تقاطع منح    A( يتحدد عند النقطة  *R( دن السعر التوازين )2)العرس والطلب، حيث يوضح الشكل  
صــــــــــــــل اختالل بني العرس والطلب *Qالطـلب مع منح  العرس وعـندها تتحـدد الكمـية التوازنـية ) ( وإذا ما ح

 .على الصرف األجنيب فان سعر الصرف سيتغري ارتفاعا أو اففاضا وفق تغري العرس والطلب عليه
 ( حتديد سعر الصرف التوازين2)شكل 

 
 257-  248ص ،امصدر سابق،مروان عوس ،ماهر كنج شكري -34
 ،2010  ،ايسالر   ،دار املريخ للنشر  ،ترمجة حممود حسن حسين  ،اقتصادايت النقود والتمويل الدويل،ديفيد فاهنوز،  جوزيف دانيالز  -35

 .84ص
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88

* 

Q* Qd ,Qs 

م  جوارتيني   وريجارد استرو    )  (   دار االقتصاد الكلي االختيار العا  والخا المصدر :-جي
ا     9 5      19المري  للنشر      الري
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 سعر الصرف العوامل املؤثرة على  اثلثا:
 عدالت التضخم .1

ـصـــاد من فرتة زمنية   ــبة املئوية للتغري يف املســــتوى العام لألســــعار يف االقت ـصـــد مبعدالت التضــــخم هي النســ يق
، حيث ان االرتفاع يف معدالت التضــــــــخم يودي إىل اففاس القوة الشــــــــرائية للعملة احمللية ومن مث (36)ألخرى 

تدهور ســـــــعر صـــــــرفها، بشـــــــرط ان يكون معدل التضـــــــخم األجنيب اثبت سا يزيد من تدهور قيمة العملة احمللية 
سـبة اكرب من التضـخم  ، حيث زايدة معدالت التضـخم االجنيب بن(37)واملنعكس على سـعر الصـرف األجنيب هلا 

احمللي جيعل الصــادرات احمللية اكثر منافســة يف االســواق العاملية، وجيعل اســعار الســلع املســتوردة اعلى من اســعار 
الســلع احمللية، ويرتتب على ذلك زايدة الطلب االجنيب على الســلع واخلدمات احمللية سا يؤدي اىل زايدة الطلب 

ا يؤدي اىل زايدة ـتدفق رتوس االموال االجنبـية اىل اـلداخـل ومن مث ترتفع قيمـة  االجنيب على العملـة احمللـية، وهـذ
 .(38)العملة احمللية 

 سعر الفائدة وسعر الخصم
يرى بعض االقتـصاديني ومنهم االقتـصادي السـويدي )فكسـل( بوجود عالقة طردية بني سـعر الفائدة وسـعر 

ـصــــم وأن لكل منهما أتثري  ـصــــم يؤدي إىل زايدة معدل يف ميزان املدف  ا  واحد  ا  اخل وعات، حيث أن زايدة ســـــعر اخل
الفـاـئدة ويؤدي ذـلك إىل جـذب رتوس األموال األجنبـية ـبدافع الربح، سـا يؤدي اىل زايدة عرس العمـلة األجنبـية 
ـصـــرف والعكس صــــحيح يف حال   ــأنه يؤدي إىل ارتفاع ســــعر ال وزايدة الطلب على العملة الوطنية والذي من شــ

دة، وقد اســــتشــــهد )فكســــل( على صــــحة ذلك من جتارب البنوك املركزية اليت تلجأ إىل رفع اففاس ســــعر الفائ
 .(39)سعر اخلصم للعمل على حتسني مركز العملة اخلارجي

 
36- Joseph G. Nellis,Daved Parker, Op. Cit,P258. 

 . 122- 121ص ،2003 ،لبنان ،بريوت ،جمد للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،العالقات االقتصادية الدولية ،بسام احلجار -37
 .100ص   ،2014،1ط  ،االردن ، عمان ،دار وائل للنشر ،التمويل الدويل والعالقات النقدية الدولية ،هيل عجمي مجيل اجلنايب -38
اإلسكندرية    -39 الكرنك،  مطبعة  اخلارجية"،  والتجارة  والبنوك  "النقود  قريصة،  العزيز عجمية وصبحي اتدرس  عبد  ، 1970حممد 

 . 414- 407ص
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 اثر تغريات سعر الفائدة على سعر الصرف األجنيب(3)شكل 

 

ـصــرف األجنيب حيث  3)يوضـــح الشـــكل ينتقل منح  العرس ( اثر ارتفاع ســـعر الفائدة احمللي على ســـوق ال
صــــــــــــرف األجنيب من  S2اىل املنح   S1لليمني من املنح  ــعر ال وهذا يعين  E2إىل  E1سا يودي اىل اففاس ســــــــــ

زايدة قيمة العملة احمللية، وان ارتفاع أسعار الفائدة يف اخلارج ستؤدي اىل زايدة الطلب على العمالت األجنبية، 
 .(40)وعند اففاس أسعار الفائدة حيدث العكس

 عر  النقد
زايدة عرس النقد ميكن ان تؤدي اىل اففاس سعر الفائدة احمللي وارتفاع االسعار احمللية والدخل احمللي،    نه إ

سا يضـــــــعف القدرة التنافســـــــية للســـــــلع احمللية يف الســـــــوق الدولية وبذلك يرتفع الطلب على الســـــــلع املســـــــتوردة  
ن  و و ن احملليو اي ســوف يتحول املســتثمر  واالصــول االجنبية اليت تصــبح اقل ســعرا  من الســلع واالصــول احمللية،

االســـــــــتثمار يف االصـــــــــول االجنبية كوهنا ذات فائدة اعلى، كما متثل الزايدة يف الطلب على الســـــــــلع املســـــــــتوردة 
ــول االجنبية زايدة يف الطلب على العملة االجنبية كما يف الشــــــــكل )  D0( فينتقل منح  الطلب من  3واالصــــــ

الفائدة تؤدي اىل عزوف املســتثمرين االجانب عن االســتثمار يف اصــول هذه حيث ان اففاس اســعار   D1اىل 
البالد نتيجة الففاس فوائدها، وان ارتفاع االســـعار ســـيخفض الطلب على صـــادراهتا، وهذا يعين انتقال عرس 

ــهـا    S1اىل    S0العملـة االجنبيـة من   حيـث ان هـذه الزايدة يف الطلـب على العملـة االجنبيـة مع اففـاس عرضــــــــــــ

 
   .32  - 22ص ،مصدر سابق ،كراينني  موردخاي  -40
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و     ل  محمد ع     معهد الدراسات المصرفية   عمان   التجارة الدولية ن ريات وسياساتالمصدر : طا
 .359   1995ا ردن   
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صــــــــــــــرف االجنيب من  ســــــــــــــ  ــعر ال   A1اىل    Aوانتقــال نقطــة التوازن من    R1اىل    R0وف يؤدي اىل ارتفــاع ســــــــــــ
 -:(41)وكالتايل

 ( يبني اثر الزايدة يف عرس النقد على سعر الصرف4شكل )

 ميزان المدفوعات 
حالة االختالل يف ميزان املدفوعات سـتؤثر حتما على سـعر الصـرف لكونه حلقة الوصـل اليت تعكس عالقة  
ــتريادات على  البـلد ابلعـامل اخلـارجي ففي حـال حـدوث عجز يف ميزان امـلدفوعـات لبـلد معني نتيجـة لزايدة االســــــــــــ

ـصـــادرات فان ذلك يؤدي اىل زايدة طلبه على العمالت االجنبية لســــد ذلك ال عجز، وابملقابل اففاس طلب ال
ــعر صـــــــــرف العملة احمللية، وابلعكس يف حالة حدوث فائض يف  االجانب على عملته احمللية وابلتايل تدهور ســـــــ

 .(42)ميزان املدفوعات 
 تحليل اقتصادي السعار الصرف والضرائب الكمركية :المبحث الثاني

 واقع سعر الصرف األول: المطلب 

ـصــاد احمللي عن طريق اتثريه يف حجم التجارة وامليزان التجاري، او عن   ـصــرف يف االقت ــعر ال يؤثر التغري يف سـ
ــتثمار اخلارجي وتدفقات رتوس االموال من و اىل اخلارج، فعند حدوث زايدة يف معدالت  طريق اتثريه يف االســــ

ـصــرف فان قيمة  الفائدة احمللية فاهنا تعمل على جذب رتوس االموال اىل الداخل، و  يف حال عدم ثبات ســـعر ال
ـصــرف فان الزايدة غري املتوقعة   العملة احمللية ســـرتتفع وتعيد ميزان املدفوعات اىل التوازن، ويف حال ثبات ســـعر ال

 .(43)يف اسعار الفائدة ستؤدي اىل تدفقات را الية ومن مث زايدة عرس النقد 
 

41- Richard T. Froyen, Macroeconomices; Theories and Policies,9th,2009, P296 
كلية بغداد للعلوم االقتصادية   ، 2005 -1990اثر التضخم على سعر الصرف التوازين للدينار العراقي للمدة   ،صباح نوري عباس -42
 65ص  ، 2008 ،17العدد  ،اجلامعة
  63-62ص ،2018 ،دار االايم ، عمان ،1ط،البنوك املركزية والتوازن االقتصادي ،سندس محيد موسى -43
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م در:-  Richard T. Froyen, Macroeconomices; Theories and Policies,9th ال
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مدة طويلة، إذ كان ســعر الصــرف للدوالر األمريكي يتخذ  وارتبط الدينار العراقي بســعر صــرف اثبت تقريبا  

وســـــــيطا  لتقييم الدينار العراقي يوميا  مقابل العمالت األجنبية، لذا كان ســـــــعر صـــــــرف الدينار العراقي يتأثر جتاه  
ـصــرف الثابت يف (44)العمالت األخرى ابلنســـبة نفســـها الرتفاع واففاس الدوالر جتاهه . إذ اتبع العراق نظام ال

اتبع العراق نظام الصــرف املعوم   2003وبعد احداث عام   ،2002لثمانينيات والتســعينيات وحىت حلول عام ا
كمـا اخـذ البنـك املركزي على عـاتقـه أتمني العرس من العملـة االجنبيـة ابلشــــــــــــــكـل الـذي يغطي حـاجـة   املـدار،

دمات، فضـــال عن ســـحب اجلزء الطلب احمللي على العملة االجنبية وتســـديد اقيام االســـتريادات من الســـلع واخل
 الفائض من العملة احمللية للحفاظ على قيمتها وذلك يتم عن طريق مزادات العملة اي بيع العملة االجنبية.

 2002-1988تطور سعر الصرف للمدة  :أوال
ـصــرف  1يوضـــح جدول ) ـصــرف الر ي واملوازي للدينار العراقي اجتاه الدوالر، إذ يبني ابن ســـعر ال ( ســـعر ال

ـصــــــرف الر ي ابلثبات لغاية  0,31كان يســـــــاوي )  1988 ي يف عام  الر  ــعر ال ( دينار لكل دوالر، واتســـــــم ســـــ
( 2,08الن النظام املتبع يف تلك املدة هو نظام الصرف الثابت.اما سعر الصرف املوازي كان يساوي )  2002

ـصـــــــــرف املوازي اىل )1988دينار لكل دوالر عام    1989ل دوالر عام ( دينار لك3,06، كما ارتفع ســــــــــعر ال
ـصــــرف املوازي ابالرتفاع ومبعدالت منو عالية خالل االعوام من  %47,1مبعدل منو ســـــنوي ) (، واســـــتمر ســـــعر ال

ـصــرف املوازي )  1995واىل   1990 ، مبعدل منو ســـنوي  1995( دينارا  لكل دوالر عام 1674إذ بلغ ســـعر ال
ـصــــــرف املوازي يعود اىل%265,5بلغ )  االرتفاع الكبري يف مســـــــتوايت االســـــــعار يف ( وهذا االرتفاع يف ســـــــعر ال

ـصــــرف و االســـــعار،  ـصــــادية على العراق، اذ هناك عالقة طردية بني ســـــعر ال العراق نتيجة لفرس العقوابت االقت
( دينارا  لكل دوالر، مبعدل منو سنوي سالب  1170اففاس سعر الصرف املوازي اىل )  1996وقد شهد عام  

ــتوايت  %( وهـذا الرتاجع جـاء ب  -30,11) عـد توقيع مـذكرة التفـاهم بني العراق واالمم املتحـدة واففـاس مســــــــــــ
 االسعار.

ـصـــــرف املوازية اىل االرتفاع من عام   مبعدالت منو موجبة متفاوتة    1999اىل عام   1997عاودت اســــــعار ال
ــالبـة    2001و    2000(، امـا يف عـامي  %21,9،  %10,1،  %25,7وعلى الرتتيـب ) فحقق معـدالت منو ســـــــــــــ

صــــــــــــــرف املوازي ارتفـاعـا  طفيفـا  إذ بلغ   2002%(.ويف عـام  -0,05% و  -2,28كـاـنت ) ــعر ال ــهـد ســــــــــــ شــــــــــــ
( دينارأ   1929اىل )  2001(، بعد ان اففض يف عام  %1,45( دينارا  لكل دوالر مبعدل منو ســـنوي )1957)

(اما سعر %51,12لسعر الصرف املوازي ) 2002-1988لكل دوالر. إذ بلغ معدل النمو املركب للمدة من  
ــرف الثابت ومن مث فان النمو املركب ا ـصــــــ ــرف هو نظام ال ـصــــــ ــرف الر ي قد بقي اثبتا  كون النظام املتبع لل ـصــــــ ل

 سيكون )صفرا (.
 2017-1988(تطور اسعار الصرف يف العراق للمدة 1جدول )

ـصـــــرف  السنة ــعر ال ســــ
 الر ي

ـصـــــــرف   معدل النمو % ــعر ال ســــــ
 املوازي

بــــــــني   معدل النمو% الــــــــفــــــــرق 
 السعرين

 
- 1995حسن علي خبيت، إميان عبد خضري، العالقة بني الضغوط التضخمية وأسعار صرف الدوالر يف السوق العراقية للمدة )  -44
 .34، ص 2000،  24ية، اجمللد السابع، العدد (، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، جملة العلوم االقتصادية واإلدار 1998
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1988 0.31  2.08  1.76 
1989 0.31 0 3.06 47.1 2.74 
1990 0.31 0 4 30.7 3.68 
1991 0.31 0 10 150 9.68 
1992 0.31 0 21 110 20.68 
1993 0.31 0 74 252.4 73.68 
1994 0.31 0 458 518.9 457.68 
1995 0.31 0 1674 265.5 1673.68 
1996 0.31 0 1170 -30.1 1169.68 
1997 0.31 0 1471 25.7 1470.68 
1998 0.31 0 1620 10.1 1619.68 
1999 0.31 0 1975 21.9 1974.68 
2000 0.31 0 1930 -2.3 1929.68 
2001 0.31 0 1929 -0.05 1928.68 
2002 0.31 0 1957 1.5 1956.68 
2003 1836 590633.6 1936 -1.07 100 
2004 1453 -20.9 1453 -24.9 0 
2005 1469 1.1 1472 1.3 3 
2006 1467 -0.1 1475 0.2 8 
2007 1255 -14.5 1267 -14.1 12 
2008 1193 -4.9 1203 -5.05 10 
2009 1170 -1.9 1182 -1.7 12 
2010 1170 0 1185 0.25 15 
2011 1170 0 1196 0.9 26 
2012 1166 -0.3 1233 3.09 67 
2013 1166 0 1232 -0.08 66 
2014 1166 0 1214 -1.5 48 
2015 1167 0.08 1247 2.7 80 
2016 1182 1.3 1275 2.2 93 
2017 1184 0.16 1259 -1.3 75 
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معــــدل النمو املركــــب للمــــدة من  

1988-2002 
0% 51.12% 

معــــدل النمو املركــــب للمــــدة من  
2003-2017 

2.9-% 2.8-% 

معــــدل النمو املركــــب للمــــدة من  
1988-2017 

31.3% 23.5% 

 ابالعتماد على  املصدر: من عمل الباحث
 التقارير والنشرات اليت تصدر من البنك املركزي لسنوات متفرقة -

  2017-2003تطور سعر الصرف للمدة  :اثنيا
ـصـــرف الر ي إذ بلغ )  2003شــــهد عام  ( دينارا  لكل دوالر وقد حقق اعلى معدل 1836ارتفاع ســــعر ال

( وهذا االرتفاع جاء نتيجة اعادة تقييم سـعر صـرف الدينار %590633,6)منو سـنوي خالل مدة الدراسـة بلغ 
ـصـــرف املوازي فقد اففض اىل ) ــعر ال ( دينارا  لكل دوالر مبعدل 1936العراقي بعد حرب اخلليج الثالثة، اما ســ

اففاضـا  يف كل من سـعر الصـرف الر ي و املوازي   2004%(. كما شـهد عام  - 1,1منو سـنوي سـالب بلغ )
ــاـلب بلغ )1453بلغ كالمهـا )إذ   ــنوي ســــــــــــ %( على -24,9%،  -20,9( ديـنار لكـل دوالر ومبعـدل منو ســــــــــــ

( على الرتتيب، تراجع  %1,3،  %1,1سعر الر ي واملوازي منوا  موجبا  بلغ )الفحقق    2005اما يف عام    الرتتيب،
%( واسـتمر -0,1( دينار لكل دوالر مبعدل منو سـنوي سـالب )1467اىل )  2006سـعر الصـرف الر ي عام 

ــالبا  مقداره )1170إذ بلغ )  2009ابلرتاجع حىت عام  %(، يف حني -1,9( دينارا  لكل دوالر وحقق منوا  ســــــــــ
ـصـــــرف املوازي ارتفاعا  طفيفا  يف عام  ( دينارا  لكل دوالر مبعدل منو ســــــنوي  1475بلغ ) 2006حقق ســــــعر ال

ـصــرف املوازي اف%0,2موجب مقداره ) (  1182إذ بلغ )  2009فاضـــا حىت عام  (، وبعد ذلك شـــهد ســـعر ال
%( على الرتتيب، وهذا الرتاجع يف -1,7% و-5,05%، -14,1دينار لكل دوالر ومبعدالت منو ســــــــــــــالبة )

ـصـــــرف نتيجة ســــــعي البنك املركزي لتحســــــني قيمة العملة احمللية عن طريق مزاد العملة االجنبية وتوفري  اســــــعار ال
 .(45)فظة على االستقرار االقتصادي العرس املناسب من الدوالر من اجل احملا

ـصــرف الر ي اثبتا  و بلغ )2011،  2010اما يف العامني ) ( دينارا  لكل دوالر،  1170( فقد بقي ســـعر ال
ـصــــــــــرف املوازي على الرتتيب اىل ) ( دينار لكل دوالر مبعدل منو ســـــــــــنوي  1196،  1185كما ارتفع ســـــــــــعر ال

ــرف الر ي اىل)  2012م (، اما عا%0,9،  %0,25موجب بلغ على الرتتيب ) ـصـ ــعر ال (  1166فقد اففض ســ
%(، اما سعر الصرف املوازي فقد حقق منوا موجبا عام -0,3دينار لكل دوالر، ومبعدل منوسنوي سالب بلغ )

شهد سعر الصرف الر ي استقرارا بسبب سعي البنك   2014و   2013(. ويف العامني  %3,09بلغ ) 2012
( دينار لكل 1214، 1232عراقي، اما سـعر الصـرف املوازي فقد اففض اىل )املركزي لتحسـني قيمة الدينار ال

ــالبا  بلغ ) ــنواي  ســــ %( على الرتتيب. ويعزى ذلك اىل قيام البنك املركزي  -1,5%، -0,08دوالر وحقق منوا  ســــ

 
بديوي  -45 وليلى  الغاليب  جليل  احلسني  العراق  ،عبد  يف  الصرف  وسعر  النقدية  الصدمات  بني  التبادلية  للعلوم   ،العالقة  الغري  جملة 

 .228ص ،2013  ،28العدد   ،9اجمللد  ،االقتصادية واالدارية
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ـصــــارف كرد فعل للمخاوف بشـــــأن غســـــل االموال والتدفقات اخلارجية غري  العراقي بفرس قيود جديدة على امل
صــــــــــــــرف الر ي اىل   (46)لقــانونيــة للنقــد االجنيب واملرتبطــة بزايدة الطلــب على العملــة االجنبيــةا ــعر ال ارتفع ســــــــــــ
(، واســـــــــــتمر ابالرتفاع حىت عام %0,08ومبعدل منو ســـــــــــنوي بلغ )  2015( دينارا  لكل دوالر يف عام 1167)

ـصــرف املوازي منو  (، يف حني حقق%0,16( دينار لكل دوالر مبعدل منو بلغ )1184اذ بلغ )  2017 ســـعر ال
ـصـــرف املوازي   2017اما يف العام   2016و   2015( يف العامني  %2,2، %2,7مبقدار ) فقد اففض ســــعر ال

%( بعـد ان حقق ارتفـاعـا يف العـام الســـــــــــــــابق بلغ -1,3( ديـنارا  لكـل دوالر مبعـدل منو ســـــــــــــــاـلب )1259اىل )
 2,9)  2017-2003ســعر الصــرف الر ي للمدة  ( دينارا  لكل دوالر، كما بلغ معدل النمو املركب ل1275)
%(، وقد ســجل ســعر الصــرف الر ي منوا -2,8%( وبلغ معدل النمو املركب للســعر املوازي للمدة نفســها )-

 (.%23,5%( اما السعر املوازي بلغ ) 31,3)  2017-1988مركبا للمدة 
 واقع الضرائب الجمركية  : المطلب الثاني

ـصــــــاد الدولة اباليرادات الالزمة لتســـــــيري   ـصــــــيلة وفرية متد اقت متثل االيرادات املتأتية من الضـــــــرائب اجلمركية ح
ــريبة موحدة  ــاد العراقي من عملية التحرير التجاري واالكتفاء بفرس ضـــ ـصــ ــل يف االقت ـصــ ومتويل نفقاته، وان ماح

قية عرضــة لعملية االغراق الســلعي، ما ادى ( على الســلع الواردة، جعل الســوق العرا%5)ضــريبة االعمار بنســبة 
ـصــــــــانع وتزايد معدالت البطالة، وهذه  ـصــــــــادية وتردي االنتاج الزراعي وتعطيل امل اىل تراجع اداء االنشـــــــــطة االقت
االجراءات ادت اىل هتميش الدور املايل هلذه الضـريبة، وادرك القائمون على رسـم السـياسـة االقتصـادية للبلد انه 

ي مثل العراق ان ينجز عملية التنمية االقتصــادية واســواقه مفتوحة على مصــراعيها ملختلف انواع الميكن لبلد انم
ــدر قانون التعريفة اجلمركية رقم ) ــلع ومن مناشــــــت خمتلفه وجودة متنوعه، لذا صــــ ــنة 22الســــ ، وهو 2010( لســــ
 .(47)ملثل هذا التشريع  خطوة تصحيح يف مسار السياسات االقتصادية، وحالة ساثلة ملا موجود يف دول العامل

 2002-1988تطور االيرادات اجلمركية للمدة  أوال:
ـصـــيلة ايرادات الضــــرائب اجلمركية،   ـصـــادية اليت شــــهدها العراق على ح انعكســــت االوضــــاع الســــياســــة واالقت

ادات  فنتيجة حرب اخلليج االوىل والثانية، وفرس العقوابت االقتصادية على العراق اثرت كثريا على حصيلة االير 
ــرائـب اجلمركيـة يف العراق ) ، وتراجعـت عـام  1988( مليون دينـار عـام  321,5اجلمركيـة، إذ بلغـت قيمـة الضــــــــــــ

%(، اما معدل النمو ابالســــــعار الثابتة  -4,8( مليون دينار، مبعدل منو ســــــنوي ســــــالب )306,2اىل )  1989
(، %3,4( اىل )%3,9مة من )%(، كما اففضـت نسـبة مسـامهتها اىل االيرادات العا-10,4كان سـالبا ايضـا )

( مليون دينار، مبعدل منو ســـــنوي  53)  إذ بلغت قيمة الضـــــرائب اجلمركية 1993واســـــتمر هذه االففاس حىت  
ــالب ) ــعار الثابتة بلغ معدل النمو )-1,9ســــــــ %(، وكانت مســــــــــامهة االيرادات اجلمركية  -67,9%(، وابالســــــــ

 االقتصادية.حركة التجارة بسبب العقوابت  ( من االيرادات العامة، وهذا الرتاجع بسبب توقف0,6%)

 
 .40ص  ،2014  ،التقرير االقتصادي السنوي  ،التقرير االقتصادي السنوي  ،الحصاء واالحاثاملديرية العامة ل  ،البنك املركزي العراقي  -46
 ، كلية االدارة واالقتصاد جامعة البصرة   ،االاثر املالية للضرائب اجلمركية يف االقتصاد العراقي   ،حممد جواد مجعة  ،منتظر فاضل البطاط  -47

 .9-8ص ،2016 ،4العدد  ، 44اجمللد  ، جملة اخلليج العريب
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( مليون دينار، مبعدل منو ســنوي بلغ 117إذ بلغت )  1994مث ارتفعت الضــرائب اجلمركية مرة اخرى عام 

 2002 -1995%(، واســتمر هذا االرتفاع خالل عام -62,9%( اما ابالســعار الثابتة فقد بلغ )  120,8)
( مليون دينار، وشهدت هذه املدة معدالت منو 260139ار اجلارية )إذ بلغت قيمة الضرائب اجلمركية ابالسع

( اما ابالسـعار الثابتة فقد كان %13,7)  2002موجبة لكن تنازلية وبشـكل تدرجيي حىت بلغ معدل النمو عام 
( من االيرادات العامة، على الرغم من حدوث زايدات يف %14%(، وكانت نســـــبة مســـــامهتها )-4,8ســـــالبا )

اال اهنا بقيت تشــــــــكل نســــــــب متواضــــــــعة من االيرادات   2002-1994ئب اجلمركية خالل املدة قيمة الضــــــــرا
وهذا الرتاجع يف قيمة الضرائب اجلمركية    (،%55,5)  2002  -1988العامة، وكان معدل النمو املركب للمدة  

ـصــادية، ومنها ضـــعف  اجلهاز االداري يعود لعدة اســـباب منها قلة االســـتريادات بســـبب اســـتمرار العقوابت االقت
 يف املنافذ احلدودية.

 .)مليون دينار( 2017 - 1988( تطور اإليرادات اجلمركية للمدة 2جدول )
اليرادات الجمركية   السنوات 

 االسعار الجارية
معدل  

 النمو %
اليرادات  
الجمركية  
االسعار 
الثابته  

19  =100  

معدل  
 النمو %

سبة اإليرادات  
الجمركية إلى 

إليرادات العامة 
% 

معدل  
النمو  

% 

1988 321.5 
 

321.5 
 

3.9 
 

1989 306.2 -4.8 288.1 -10.4 3.4 -12.8 
1990 241 -21.3 149.5 -48.1 2.8 -17.6 
1991 112 -53.5 24.2 -83.8 2.6 -7.1 
1992 54 -51.8 6.3 -73.9 1.1 -57.7 
1993 53 -1.9 2.02 -67.9 0.6 -45.5 
1994 117 120.8 0.75 -62.9 0.5 -16.6 
1995 2015 1622.2 2.9 286.7 1.9 280 
1996 13369 563.5 22.7 682.7 7.5 294.7 
1997 39927 198.7 54.9 141.9 9.7 29.3 
1998 73869 85.0 88.6 61.4 14.2 46.4 
1999 121897 65.0 129.9 46.6 16.9 19.0 
2000 174205 42.9 176.9 36.2 15.4 -8.8 
2001 228863 31.4 199.7 12.9 17.8 15.6 
2002 260139 13.7 190.2 -4.8 14.0 -21.3 
2003 223.7 -99.9 0.12 -99.9 0.01 -99.9 
2004 81020 36118.1 35.2 29233.3 0.2 1900 
2005 118176 45.9 37.5 6.5 0.3 50 
2006 219032 85.3 45.3 20.8 0.4 33.3 
2007 229076 4.6 36.2 -20.0 0.4 0 
2008 376539 64.4 58.02 60.3 0.5 25 
2009 590688 56.9 93.7 61.5 1.1 120 
2010 507341 -14.1 78.5 -16.2 0.7 -36.3 
2011 373943 -26.3 54.8 -30.2 0.3 -57.1 
2012 480850 28.6 66.4 21.2 0.4 33.3 
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2013 541633 12.6 73.5 10.7 0.5 25 
2014 489500 -9.6 65.0 -11.6 0.5 0 
2015 396400 -19.0 51.9 -20.1 0.6 20 
2016 632380 59.5 82.4 58.5 1.2 100 
2017 1764507 179.02 229.5 178.5 2.3 91.7 

19معدل النمو المرك  للمدة)   -2002) 55.5 -3.4 7.4 8.8 
 43.1 0.6 64.6 80.8 (2017-2003معدل النمو المرك  للمدة)
19معدل النمو المرك  للمدة)   -2017) 32.8 -1.1 4.05 -1.7 

 اجلدول من عمل الباحث ابالعتماد على
 .التقارير والنشرات اليت تصدر من البنك املركزي ووزارة التخطيط ووزارة املالية لسنوات متفرقة -

 2017-2003تطور االيرادات اجلمركية للمدة  اثنيا:
( مليون دينار مبعدل منو ســـنوي  223,7إذ بلغت ) 2003شـــهدت قيمة الضـــرائب اجلمركية اففاضـــا  عام 

ــاليب ــبب االنفالت االمين بعد احتالل العراق وفتح احلدود امام -99,9بلغ )  ســــــ %( وهذا الرتاجع حدث بســــــ
ـصــــل اىل ) 2004يمة الضـــــرائب اجلمركية عام .ارتفعت ق(48)حركة التجارة بدون قيود ( مليون دينار 81020لت

( اما ابالســــعار الثابتة فقد بلغ معدل النمو %36118,15إذســــجلت خالل هذه الســــنة اعلى معدل منو بلغ )
( من االيرادات العامة واســــــتمرت هذه الزايدة يف الضــــــرائب %0,2(، وكانت نســــــبة مســــــامهتها )29233,3%)

ــنوي بلغ )590688اذ بلغت )  2009اجلمركية حىت  ــعار الثابتة  %56,9( مليون دينار، مبعدل منو سـ ( وابالسـ
 ( مع حتسن الوضع االمين واالقتصادي يف العراق.%61,5بلغ معدل النمو )

( اذ ســـجلت معدالت منو ســـنوية ســـالبة  2011-  2010وقد تراجعت الضـــرائب اجلمركية خالل العامني)
%(، اما ابالســـــــــعار الثابتة فقد كان معدل النمو ســـــــــالبا ايضـــــــــا    -26,3 -%    -14,1بلغت على الرتتيب )

( وسـبب الرتاجع هو ضـعف %0,3( اىل )%0,7%( مع اففاس نسـبة مسـامهتها من )-30,2 -% -16,2)
االداء يف املنافذ احلدودية وضــــــعف الســــــيطرة عليها بســــــب حاالت عدم االســــــتقرار االمين بني مدة واخرى يف 

 ن حاالت التهرب الضرييب والفساد املايل واالداري وضعف الرقابة.بعض املنافذ فضال ع
ــهدت االعوام   ارتفاع الضــــــــــرائب اجلمركية ومبعدالت منو متفاوتة، لكنها تراجعت عام   2013-2012شــــــــ

%( اما -19( مليون دينار ومبعدل منو ســـنوي ســـالب بلغ )396400إذبلغت )  2015وكذلك عام    2014
( من االيرادات العامة،  %0,6%(، وكانت نســــــــبة املســــــــامهة )-20,1تة فقد بلغ )معدل النمو ابالســــــــعار الثاب

ــرائب اجلمركية اىل االرتفاع  ــتريادات. كما عاودت الضـــــــ ــرائب انتج عن تراجع االســـــــ وهذا الرتاجع يف قيمة الضـــــــ
( مليون دينــار على الرتتيــب، مبعــدالت  1764507،  632380إذبلغــت )  2017و    2016خالل العــامني  

ــنوي ــامهة على الرتتيب%179,02،  %59,5ة )منو ســــــــ ــبة مســــــــ ( من االيرادات  %2,3، %1,2) (، وحققت نســــــــ
( يف حني بلغ معـدل النمو املركـب ملـدة  %80,8)  2017-2003العـامـة، وقـد بلغ معـدل النمو املركـب للمـدة  

 .(%32,8الدراسة )
 

 ،جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية  ،حيدر جميد الفتالوي معوقات فرس الضرائب اجلمركية على نشاط التجارة االلكرتونية  -48
 .53ص ،2013  ،29العدد   ،9اجمللد  ،جامعة الكوفة
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تقديرالعالقة بين الـضرائب الجمركيةوـسعر الـصرف باـستعمال    :المبحث الثالث

 (ARDLانموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع )

 Shinand and Sun،  1997عـام  Pesaran )  منهجـية حـديـثة مت تطويرهـا من ـلدن   ARDLتعـد منهجـية  
انه ال يشــــــــــرتط ان   ج(، ويتميز هذا االمنوذ 2001، ومت تطويره من لدن بيســــــــــاران وآخرون يف عام 1998عام 

ميكن  ARDLان اختبار احلدود يف اطار  Pesaran تكون السـالسـل الزمنية متكاملة من الدرجة نفسـها، ويرى
او متكاملة من    I(0)تطبيقة بغض النظر عن خصــائص الســالســل الزمنية، ما اذا كانت مســتقرة عند مســتوايهتا  

 حيد لتطبيق هذا االمنوذج هواو خليط من االثنني، والشرط الو  I(1)الدرجة االوىل  
ايخذ عددا  كافيا    ARDL،كما ان امنوذجI(2)ان ال تكون الســــــــالســــــــل الزمنية متكاملة من الدرجة الثانية  

ــل جمموعة من البياانت من امنوذج االطار العام، وتعد معلماته   ــول على افضــــــــــ صــــــــــ من مدد التخلف الزمين للح
ــاق ــري والطويل اكثر اتســــــــ ـصـــــــ ، طريقة 1987ا من تلك اليت يف الطرائق االخرى مثل جراجنر املقدرة يف املدى الق

ــتخـدمـة يف هـذا   ARDL،ـلذا يـعد اامنوذج(49)1988جوهـانســــــــــــــن  اكثر النمـاذج مالئمـة مع حجم العيـنة املســــــــــــ
 .2017-1988مشاهدة للمدة  30البحث والبالغة 

 توصيف متغيرات االنموذج القياسي  أوال: 

ـصــرف ســـنتطرق اليها يف التحليل القياســـي   توجد عدة عوامل تؤثر يف الضـــرائب اجلمركية اىل جانب ســـعر ال
الرقم القياســـي الســـعار ، Gdp، الناتج احمللي االمجايل MS2، عرس النقد الواســـع  Mومن امهها )االســـتريادات  

ــتهلك  صـــــ  ( وهيCpiاملســـ ــوعات املهمة اليت يكون اثرها واضـــــح يف االقت اد العراقي، والبد من حتديد من املوضـــ
ويتم ذلك عن طريق   ،(2017-1988وقياس أثرهذه املتغريات يف الضــــــــــرائب اجلمركية خالل مدة الدراســــــــــة )

ــاليب الكمية املميزة يف هذا اجملال، ـصـــادي الذي يعد من األســ ــتعانة ابلقياس االقت إذ أهنا تتســــم ابلســــهولة    االســ
، و ميكن توصـــــيف هذه غريات اليت يتم إدخاهلا أو اســـــتبعادها من النماذجواإلمكانية العالية يف حتديد طبيعة املت

 -املتغريات كما أييت:
 املتغري التابع )املعتمد( .1

 (Tcيشمل االمنوذج متغري اتبع واحد هو الضرائب اجلمركية)
 املتغريات املستقلة  .2

 (EXNسعر الصرف الر ي ) .أ
 (Mاالستريادات ابالسعار الثايتة ) .ب
 (MS2الواسع )عرس النقد  .ج
 (Gdpالناتج احمللي االمجايل ابالسعار الثابتة ) .د
 ((Cpiالرقم القياسي السعار املستهلك  .ه

 
القادر  ،محاين حممد دريوش  -49 الذايت    دراسة قياسية حملددات االستثمار اخلاص يف  ،انصور عبد  اجلزائر ابستخدام امنوذجاال دار 

 .17ص، 2014 ،اجلزائر ،جامعة سطيف كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيري ،للفجوات الزمنية املوزعة املتباطئة
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 (tUاملتغري العشوائي ) .3
يتضـمن املتغري العشـوائي املتغريات اليت يصـعب قياسـها كالعادات والتقاليد وطبيعة السـلوك، وقد يضـم بعض  

ــاف ــا ا، فمن احملتمل عدم املتغريات احلقيقية أو املالية والنقدية إضـ ة إىل التدفقات املالية والدولية اليت تعذر احتسـ
 توفر البياانت الكافية عنها ولصعوبة قياسها كميا .

 تقدير العالقة بين الضرائب الجمركيةوسعر الصرف : ثانيا 

 ختبار استقرارية املتغرياتا .1
واجراء اختبار ديكي فولر  Eviews.10ســــــــنقوم ابختبار اســــــــتقرارية متغريات الدراســــــــة ابســــــــتعمال برانمج 

ــتقرة اي حتتوي على جذر الوحدة مع ADFاملوســـــــــع ) ــتقرة ام غري مســـــــ ( من اجل معرفة هل ان املتغريات مســـــــ
 -(:3ابجلدول ) حتديد رتبة التكامل، وبعد اجراء االختبار للمتغريات حصلنا على املخرجات املوضحة

 ( اختبار ديكي فولر املوسع جلذر الوحدة3جدول )
 املتغري رتبة التكامل املستوى الفرق االول

Non B A Non B A 
   -2.19* -2.51 -2.98* I(0) Tc 
-6.32* -6.20* -6.32* -0.62 -2.42 -1.48 I(1) Exn 
   -2.30* -4.44* -2.64** I(0) Ms 
   -0.90 -3.45** -1.52 I(0) M 
   1.97* -2.50 0.29 I(0) GDP 
-2.01* -3.11 -3.18* 0.24 -2.57 -0.72 I(1) Cpi 

a تعين اال دار حيتوي على قاطع فقط 
b  تعين اال دار حيتوي على قاطع واجتاه عام 

non  تعين اال دار ال حيتوي على قاطع وال اجتاه عام 
 %5* تعين معنوي عند مستوى معنوية 
 %10** تعين معنوي عند مستوى معنوية 

 Eviews.10املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
ــتوى )3نلحا من اجلدول ) ــتقرة على املســـ ــواء بوجود (  Level( ان بعض الســـــالســـــل الزمنية كانت مســـ ســـ

قاطع ام بوجود قاطع واجتاه عام اي اهنا خالية من جذر الوحدة وال حتتوي على اال دار الزائف وهذه املتغريات  
ــتوى معنوية  Df, Tcهي ) ــتكون متكاملة من الدرجة  %10و   %5( عند مســـــــ ــعر I(0)وســـــــ ، يف حني كان ســـــــ

ـصـــــــــرف الر ي ) (  First - differenceالفروق االوىل )  ( غري مســــــــــتقرلذلك مت اجراء االختبار بعد اخذExnال
ــلية وتبني اهنا اســــتقرت عند مســــتوى  ســــواء   I(1)وســــتكون متكاملة من الدرجة   %10و  %5للســــالســــل االصــ

 بوجود قاطع ام قاطع واجتاه عام.
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 تقدير دالة الضرائب الكمركية .2

ــراـئب اجلمركـية وفق منهج   ــلـنا على 2وبفرتات ابطـاء ) ARDLبـعد اجراء عملـية تـقدير داـلة الضــــــــــــ صــــــــــــ ( ح
 (.4النتائج املوضحة ابجلدول )

 لدالة الضرائب الكمركية ARDL( نتائج امنوذج4جدول )
Prob.* t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0004 4.785296 0.208007 0.995373 TC(-1) 
0.0204 -2.639712 0.195380 -0.515746 TC(-2) 
0.0272 2.488402 0.004892 0.012174 M 
0.0002 -5.010952 0.004944 -0.024773 M(-1) 
0.0005 -4.563987 0.028037 -0.127963 EXN 
0.0003 4.850444 0.045119 0.218847 EXN(-1) 
0.0222 2.596431 0.025319 0.065740 EXN(-2) 
0.0664 2.003602 1.11E-06 2.22E-06 MS 
0.1845 -1.401490 1.16E-06 -1.62E-06 MS(-1) 
0.0471 2.192424 0.001112 0.002438 GDP 
0.2653 1.164060 0.001176 0.001369 GDP(-1) 
0.0669 1.999168 0.001156 0.002311 GDP(-2) 
0.0006 -4.486511 0.000112 -0.000505 CPI 
0.0528 -2.130805 23.31197 -49.67327 C 
0.4616 -0.758617 5.473645 -4.152399 @TREND 
0.927257 Adjusted R-squared 0.964976 R-squared 
2.164408 Durbin-Watson stat 25.58373 F-statistic 

 Eviews. 10املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
كانت   2Rحيث نلحا ان القدرة التفســــــــريية لالمنوذج املقدر  ARDL( نتائج اختبار 4يوضــــــــح اجلدول )

ــر )96%) ــتقلة الداخلة يف االمنوذج تفسـ ( من التغريات ابملتغري التابع واملتبقي يعود اىل %96( اي املتغريات املسـ
اي  %5( وهي معنوية عند مسـتوى 25.58احملتسـبة )  Fمتغريات اخرى غري داخلة يف االمنوذج، اذ كانت قيمة  

 االمنوذج املقدر معنوي.  ان 
ــراـئب اجلمركـية من اجـل اختـبار وجود عالـقة تكـاـمل  Bounds.Testمت اجراء اختـبار احلـدود ) ( ـلداـلة الضــــــــــــ

 (.5مشرتك اي وجود عالقة توازنية طويلة االجل، ومت احلصول على النتائج املوضحة ابجلدول )
 لة الضرائب الكمركية( لألمنوذج املقدر لداBounds Test( اختبار احلدود )5جدول )
K Value Test Stat. 
5 14.72189 F- Stat 

I1 Bound I0 Bound Signi. 
3.79 2.75 10%  
4.25 3.12 5%  



  

 ( ARDLحتليل العالقة بني الضرائب اجلمركية واسعار الصرف ف العراق ابستعمال ا وذج االحندار الذايت لإلبطاء املوزع ) 

713 

4.67 3.49 2.5%  
5.23 3.93 1%  

 Eviews. 10املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
( وهي اكرب من القيمة اجلدولية العظمى البالغة  14.72احملتســبة بلغت ) F( نلحا ان قيمة  5من اجلدول )

ــغرى )4.25) ـصـــ ــتوى معنوية  3.12( وكانت القيمة اجلدولية ال ــية العدم و   %5( عند مســــ ــنرفض فرضــــ وعليه ســــ
 نقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة توازنية طويلة االجل.
ه من االرتباط التسلسلي وعدم جتانس التباين وبعد اجراء  ننتقل اىل اختبار االمنوذج املقدر والتأكد من خلو 
 .(6االختبارات حصلنا على النتائج املوضحة ابجلدولني)

 لدالة الضرائب الكمركية( اختبار االرتباط التسلسلي وعدم جتانس التباين 6جدول )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

0.3944 Prop. F 1.013715 F- statistic 
0.1132 Prob. Chi-Square 4.357578 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
0.0643  Prob. F 2,371955 F-statistic 
0.1263  Prob. Chi-Square 20.12247 Obs*R-squared 

0.9951  Prob. Chi-Square 4.052739 
Scaled explained 
SS 

 Eviews. 10املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
ــلي اذ ان قيمة اختبار 6اجلدول ) ــلسـ   Chi-Squareو   F( يبني ان االمنوذج املقدر خايل من االرتباط التسـ

ــلســــــــلي وكذلك خالو  %5غري معنوية عند مســــــــتوى  ــنقبل فرضــــــــية العدم اي عدم وجود االرتباط التســــــ اي ســــــ
ــائية كانت غري معنوية ايضـــــا اي قبول فرضـــــية  االمنوذج من مشـــــ  ـصــ كلة عدم جتانس التباين الن املؤشـــــرات االح

 العدم.
( املوضـحة  CUSUM, CUSUM Squaresوالختبار اسـتقرارية االمنوذج املقدر ميكن االسـتعانة ابختبار )

نلحا ان اجملموع الرتاكمي للبواقي داخل حدود القيم احلرجة عند مســــتوى معنوية  A( ومن اجلزء 4)ابلشــــكل  
يوضـــح اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي كان  Bوهذا يدل على اســـتقرارية املعلمات املقدرة، يف حني اجلزء  5%

ــتوى معنوـية   ــتقرارـية املتغريات ا  %5خـارج حـدود القيم احلرجـة عـند مســــــــــــ ـلداخـلة يف وذـلك ـيدل على عـدم اســــــــــــ
 االمنوذج يف االجل الطويل.

 ( استقرارية االمنوذج املقدر لدالة الضرائب الكمركية4شكل )
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 Eviews. 10املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
و بعد اختبار االمنوذج املقدر و التأكد من خلو االمنوذج املقدر من املشاكل القياسية سنقوم بتقدير امنوذج 

 (.7تصحيح اخلطأ والعالقة طويلة االجل ومت احلصول على النتائج املوضحة ابجلدول ابجلدول )
 نتائج امنوذج تصحيح اخلطأ والعالقة طويلة االجل لدالة الضرائب الكمركية (7جدول )

 االجل القصري
Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 

0.0000 -6.581341 7.547591 -49.67327 C 
0.0001 -5.846713 0.710211 -4.152399 @TREND 
0.0001 5.818193 0.088644 0.515746 D(TC(-1)) 
0.0003 4.947545 0.002461 0.012174 D(M) 
0.0000 -7.412561 0.017263 -0.127963 D(EXN) 
0.0011 -4.164092 0.015787 -0.065740 D(EXN(-1)) 
0.0148 2.807750 7.89E-07 2.22E-06 D(MS) 

B A 
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0.0045 3.422742 0.000712 0.002438 D(GDP) 
0.0042 -3.468917 0.000666 -0.002311 D(GDP(-1)) 
0.0000 -11.05916 0.047054 -0.520373 CointEq(-1)* 
 االجل الطويل

Prob t-stat Std. error Coefficient Variable 
0.1195 -1.666695 0.014527 -0.024212 M 
0.0495 2.165396 0.138998 0.300985 EXN 
0.5337 0.639380 1.78E-06 1.14E-06 MS 
0.0001 5.913947 0.001988 0.011757 GDP 
0.0214 -2.615707 0.000371 -0.000970 CPI 

EC = TR - (-0.0242*M + 0.3010*EXN + 0.0000*MS + 0.0118*GDP -
0.0010*CPI 

 Eviews. 10املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
صـــــــــــــري وعن طريق اختبار 7من اجلدول ) كانت مجيع املعلمات للســـــــــــــنة احلالية    t( نلحا انه يف االجل الق

، كذلك نلحا ان العالقة بني الضــرائب اجلمركيةلســنة ســابقة والضــرائب %5ولســنة ســابقة معنوية عند مســتوى 
اجلمركيةللســنة احلالية عالقة طردية اي ان زايدة الضــرائب اجلمركيةلســنة ســابقة بوحدة واحدة ســيؤدي اىل زايدة  

ــتريادات )0.51االيرادات اجلمركـيةمبقـدار ) ( فعـند زايدهتـا  m( وحـدة وهـذا مطـابق ملضــــــــــــــمون النظرـية،اـما االســــــــــــ
ــراـئب اجلمركـيةمبقـدار ) ( وهو ايضــــــــــــــا مطـابق ملفهوم النظرـية  0.012مبقـدار وحـدة واحـدة تؤدي اىل زايدة الضــــــــــــ

 االقتصادية.
( MS2ابلضــــــــرائب اجلمركيةكانت طردية، وعرس النقد الواســــــــع )  (Gdpاما عالقة الناتج احمللي االمجايل )

( وهذا خمالف ملضـمون النظرية االقتـصادية، الن زايدة عرس النقد سـيخفض  TC)يرتبط ايضـا بعالقة طردية مع
ــلع  ـصـــرف وجيعل الســ ــبيا من مثيالهتا يف اخلارج فيتحول الطلب  و ســــعر ال واالخدمات يف الداخل ارخص نســ

الســـلع واخلدمات احمللية سا يؤدي اىل اففاس االســـتريادات واليت متثل الوعاء الضـــرييب للضـــرائب اجلمركية. لكن 
ـصــــرف كونه مدار من قبل الدولة، حيث( MS2يف العراق فان اي زايدة يف ) ــعر ال ـصــــب   ال تؤدثر على ســـ ــي ســـ

اتثريها على زايدة القاعدة النقدية وارتفاع مســـتوايت الطلب الكلي ومع ضـــعف اجلهاز االنتاجي احمللي ســـوف  
تزداد االسـتريادت والضـرائب الكمركية. اما عالقة سـعر الصـرف ابلضـرائب اجلمركيةكانت عكسـية وهذا مطابق  

ل االسـتريادات اغلى من وجه نظر املسـتهلك ملضـمون النظرية االقتصـادية الن ارتفاع سـعر الصـرف احمللي سـيجع
احمللي، ويتجه املســــــتهلك لشــــــراء املنتج احمللي سا يؤدي اىل اففاس الضــــــرائب اجلمركيةبســــــبب اففاس وعائها  
ــتريادات ال تنخفض، بســـــبب ضـــــعف   ـصــــرف فان االســـ ــعر ال ــتريادات(، لكن يف العراق حىت اذا ارتفع ســـ )االســـ

يسـتمر املسـتهلك ابالعتماد على شـراء السـلع املسـتوردة حىت وان ارتفع شنها سا  اجلهاز االنتاجي احمللي، ومن مث 
صــحيح اخلطأ فقد بلغت ) ( وهي ايضــا معنوية عند مســتوى -0.52يعين زايدة الضــرائب اجلمركية، اما معلمة ت

( من  %52)وهنا سـنرفض فرضـية العدم ونقبل الفرضـية البديلة اي وجود عالقة توازنية طويلة االجل اي ان  5%
 اال راف يتم تصحيحه يف املدة نفسها.
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( مل تكن معنويــة، يف حني كــانــت معلمــة  2M, MSامــا يف االجــل الطويــل فنلحا من اجلــدول ان معلمــة )

(EXN, GDp, CPI ــتوى ــراـئب %5( معنوـية عـند مســــــــــــ صــــــــــــــرف والضــــــــــــ ــعر ال ، ونلحا ان العالـقة بني ســــــــــــ
( بعالقة طردية GDPالف ملظمون النظرية، وكذلك يرتبط )اجلمركيةكانت طردية وهذا يتفق مع واقع العراق وخم

بســبب زايدة وعائها وهذا يتفق مع   مع الضــرائب اجلمركيةاي ان زايدة الناتج يؤدي اىل زايدة الضــرائب اجلمركية
صــادية. اما الرقم القياســي الســعار املســتهلك) ( فريتبط بعالقة عكســية مع الضــرائب CPIمضــمون النظرية االقت

 .مركيةاجل
 -خالصة ما تقدم:

ــتنتج من حتليل دالة الضــــرائب اجل ـصـــري،  %5مركية ان مجيع املعلمات معنوية عند مســــتوى  نســ يف االجل الق
ــرائـب اجلM2GDP, MS ,وكـانـت معلمـة ) ( اليتفق مع GDPمركيـة، إال ان )( ذات عالقـة طرديـة مع الضــــــــــــ

ــادية، لكن تتفق العالقة الطردية يف البلدان  ـصـ ـصـــرف الثابت او املدار من قبل    منطق النظرية االقت املتبعة لنظام ال
الدولة )شـــــــــــــبه اثبت(، الن اي زايدة يف الناتج والدخل يف ظل ضـــــــــــــعف اجلهاز االنتاجي ســـــــــــــتؤدي اىل زايدة  

( يرتبطان بعالقة عكسية GDP)-(1( و)EXNمركية، اما سعر الصرف )االستريادات وابلتايل زايدة الضرائب اجل
( معنوية، وهذا يعكس ضعف دور هذه 2M, MSا يف االجل الطويل مل تكن معلمة )مركية. اممع الضرائب اجل

( EXN, GDp, CPIمركية، يف حني كانت معلمة )املتغريات يف االجل الطويل من التأثري على الضــــــرائب اجل
مركية كانت عالقة طردية وهذا يتفق  ( ابلضـرائب اجلEXN, GDP، حيث ان عالقة )%5معنوية عند مسـتوى  

 ( فريتبط بعالقة عكسية مع الضرائب الكمركية.CPIواقع العراق، اما الرقم القياسي السعار املستهلك)مع 
 االستنتاجات

على الرغم من اتســـاع حجم االســـتريادات اليت متثل الوعاء الضـــرييب للضـــرائب اجلمركية، إال اهنا مل تنعكس  .1
على مجيع  %5على حصـيلة االيراد الكمركي، بسـبب اففاس نسـبة االسـتقطاع الضـرييب، اذ بلغت النسـبة 

غت نســبة مســامهة الضــرائب الســلع املســتوردة وهو ماادى اىل خســارة مالية، وضــياع لرافد مايل مهم، إذ بل
 .2003للمدة بعد عام  %0.6يف االيرادات العامة اجلمركية 

ــلطـة النقـدـية   .2 ــتطـاعـت الســــــــــــ احملـافظـة على قيمـة العملـة العراقيـة اذ متكـنت من  )البـنك املركزي العراقي(  اســــــــــــ
ــتوايت اثبتة تقريبا الســــ  ــرف الر ي عن طريق مزاد العملة واحملافظة عليه عند مســ ـصـ ــعر ال يما يف ختفيض ســ

 .2017عام لكل دوالر  ا  ( دينار 1184االعوام االخرية إذ بلغت قيمة الدينار العراقي اجتاه الدوالر )
ـصـــحيح اخلطأ والعالقة طويلة االجل لدالة ال .3 ـصـــرية االجل   ضــــرائبيشــــري امنوذج ت اىل وجود عالقة توازنية ق

تبني ان ســرعة التكيف كانت ا ،كماالجل  فضــال عن العالقة طويلة  بني الضــرائب اجلمركية وســعر الصــرف
ــنة   ــبة االكرب من اال راف يتم تعديله بســـــــرعة جتاه القيمة التوازنية طويلة االجل يف الســـــ كبرية أي ان النســـــ

 .(%52يف دالة الضرائب اجلمركية )التكيف نفسها، فكانت سرعة 
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 التوصيات

ة الدولة، على ان يتم اجراء تعديالت تفعيل قانون الضـــــــــــــريبة اجلمركية لزايدة االيرادات اجلمركية ورفد موازن .1
ـصـــادية للســــلع املســــتوردة، مع  وضــــع بنســــب الضــــريبة املفروضــــة على الســــلع املســــتوردة وفق التطورات االقت

 .ركية تصاعدية على سلع االستهالك غري الضرورية وعلى السلع الكماليةمجتعريفة 
ـصــــــــل على نتيجتنيمن خالل  .2  االوىل زايدة انتاجية القطاعات  رفع نســـــــــبة الضـــــــــرائب اجلمركية ميكن ان  

ــياحة( وابلشـــــكل املرغوب واال ــناعة والســـ ـصــ محاية املنتج احمللي للقطاعني الزراعي   خرىاالخرى )الزراعة وال
ـــناعي، صــــــــــــ ــيع العمـل ابملـبادرة الزراعـية ودعم الفالح من اجـل النهوس ابلقطـاع الزراعي    وال اذ ميكن توســــــــــــ

 .واالستغناء عن املنتج املستورد
صــرف  عن طري .3 ق ما توصــلنا اليه يف اجلانب القياســي من وجود عالقة طردية يف االجل الطويل بني ســعر ال

ـصـــــرف لزايدة الضــــــرائب اجلمركية. وبذلك حتقق  والضــــــرائب اجلمركية فيمكن للدولة ان تســــــتخدم ســــــعر ال
ولــة فضــــــــــــــال عن  نتيجتني االوىل رفع قيمــة العملــة احملليــة واالخرى زايدة االيرادت العــامــة ورفــد موازنــة الــد

 تشجيع االنتاج احمللي.
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 تأثير تمكين القيادة في السمعة التنظيمية 

آلراء عينة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات بحث تحليلي ) 

 (االهلية العاملة في محافظة كربالء المقدسة

The Impact of Leadership Empowerment in Organizational 
Reputation (Analytical Research of the views of a sample of 
faculty members in universities and Civil colleges working 

in Governorate of the holy Karbala) 
 (1) أ.م.د حسين حريجة غالي الحسناوي

 Assist. Prof. Hossein Ihraija Ghali Al-Hisnawi        
 Goraiti-Ahmed Kadhim Malooh AL               (2) احمد كاظم ملوح الكريطي

 لصستخالم

ـصــــورته  يف الســـــمعة التنظيمية على مســـــتوى    متكني القيادة االســـــاســـــية اىل حتديد أتثرييهدف هذا البحث ب
اجلامعات والكليات االهلية العاملة يف حمافظة كربالء املقدســة، وقد انطلق البحث مبشــكلة رئيســة ضــمت عدة 

 Arnold etتســـــــــــــــاتالت تـدور حول طبيعـة العالقـات التـأثرييـة بني املتغريين ميـدانيـا ، واعتمـد البحـث مقيـاس )
al,2000  )ــة  من  يتكون  والذي  القيادة متكني  لقياس ــاركة،  التدريب، به يقتدى  مثاال)  هي  فرعية ابعاد مخسـ   املشـ

(  Sala,2011مقياس )  وجرى اعتماد مقياس ،(االعالم، الفريق مع التفاعل/   االهتمام  اظهار  القرار، صــــــــــنع يف
ــمعـة التنظيميـة والـذي يتكون من اربعـة ابعـاد   فرعيـة هي )اجلودة، اجلـاذبيـة، االداء، املســــــــــــــؤوليـة(.  لقيـاس الســــــــــــ

ــتبـانـة كـأداة رئيســـــــــــــــة يف مجع املعلومـات والبيـاانت الالزمـة للبحـث، وقـد متثلـت عينـة البحـث   عتمـدتوا االســــــــــــ
ـــية يف اجلـامعـات والكلـيات االهلـية عيـنة البحـث والـبالغ عـددهم ) (  236مبجموعـة من اعضــــــــــــــاء اهليـئة الـتدريســــــــــــ

 
 . جامعة كربالء-كلية اإلدارة واالقتصاد   -1
 . جامعة كربالء-كلية اإلدارة واالقتصاد   -2
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ـصــــــائيا مت اســـــــتخدام  ولغرس حتليل تدريســـــــيا . التوكيدي )منذجة املعادلة    العاملي  التحليل  البياانت ومعاجلتها اح
ـصــــاءات مقاييس  من  مناســـــبة  اهليكلية(، وجمموعة ، (Spearman's rho) الوصـــــفية، ومعامل ارتباط الرتب  االح

التوصــل من خالل ومت . (SPSS V.20 ; Amos V.23)  االحصــائية  الربامج  خالل  وحتليل اال دار املتعدد من
حيث اظهرت    يف السمعة التنظيمية،  معنواي  ؤثري  متكني القيادة  البحث اىل استنتاجات عديدة كان من امهها ان 

النتائج تقدما واضـــــحا لبعد املشـــــاركة يف صـــــنع القرار، مث االعالم، ومن مث اظهار االهتمام/ التفاعل مع الفريق، 
ــمعــة التنظيميــة.ومن مث بعــده مثــاال يقتــدى بــه واخريا التــدر  وقــد خرج البحــث   يــب من حيــث التــأثري يف الســــــــــــ

تغيري اســلوب قيادهتا   مبجموعة توصــيات من امهها ينبغي على ادارات اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث
 حتقيق يف تعاملها مع اعضـاء اهليئة التدريسـية من اسـلوب القيادة التوجيهي اىل اسـلوب القيادة التمكيين، لغرس

 .العايل التعليم بيئة يف املرموقة التنظيمية والسمعة والتميز فوقالت
Abstract 
The main aim of this research is to determine the impact of Leadership 

Empowerment in organizational reputation at the level of universities and civil 
colleges working in Governorate of the holy Karbala, The research started with 
a major problem that included several questions about the nature of the 
influential relations between the two variables of the field, The research was 
based scale (Arnold et al, 2000) To measure Leadership Empowerment which 
consists of five sub - dimensions are (Lead by Example, Coaching, Participative 
Decision Making, Showing Concern / Interacting With The Team, Informing), A 
scale has been adopted (Sala, 2011) To measure Organizational Reputation 
which consists of four sub - dimensions (Quality, Appeal, Performance, 
Responsibility). The questionnaire was used as a key tool in gathering 
information and data for research, The research sample consisted of a group of 
faculty members in universities and colleges The research sample And their 
number (236) teachers. For the purpose of data analysis and statistical 
processing Was used Confirmatory Factor Analysis (Structural Equation 
Modeling), And an appropriate set of measures descriptive statistics, rank 
correlation coefficient (Spearman's rho), and multiple regression analysis 
through statistical software (SPSS V.20 ; Amos V.23).The research found 
several conclusions the most important ones that Leadership Empowerment 
have a significantly impact on organizational reputation, The results show clear 
progress for the dimension of Participative Decision Making, then Informing, and 
then Showing Concern / Interacting With The Team, And then beyond Lead by 
Example, And finally Coaching in terms of the impact in organizational 
reputation. The research came out with a set of recommendations, most 
importantly Should the administrations of universities and civil colleges of the 
research sample change their leadership style in dealing with faculty members 
From of the leadership style Guideline to an empowering leadership style, to 



  

720 

 28:  العدد

 achieving superiority and excellence and distinguished organizational 
reputation in the environment of higher education. 

 المقدمة

عملـياهتـا    منظمـات االعمـال لكي تكون انجحـة اليوم ينبغي عليهـا جتـدـيد اســــــــــــــرتاتيجـيات ادارهتـا وتطوير  نّ إ
واملعارف اليت ميتلكها موظفيها على خمتلف املســتوايت الوظيفية اليت يعملون  لالســتفادة من اخلربات واملعلومات

ــموـنه عن جوهر متكني القـيادة اـلذي يُ  احلـديـثة اليت   االدارـية د االســــــــــــــرتاتيجـياتاحـ   دُّ عـ فيهـا، وهـذا يعرب يف مضــــــــــــ
ــاحـات اـلدميقراطـية حـيث يعملون ـما جيـب القـيام ـبه وليس مـبا أيمرون ـبه،  هتـدف اىل منح االفراد املزـيد من املســــــــــــ

ــرـية يف املنظمـة.  Leadership Empowermentوـبذـلك ميـثل متكني القـيادة ) ( قـناة فعـاـلة لتحفيز املوارد البشــــــــــــ
ــبحـت الكثري من املنظمـات ال تركز فقط على تقـدمي منتجـات وخـدمـات عـاليـة  وخالل العقـدين االخريي ن اصــــــــــــ

اجلودة، وامنا تسـعى ايضـا اىل جذب وتوظيف االفراد املوهوبني، وبناء عالقات جيدة مع كافة املسـتفيدين منها، 
صــــــــــــداقية يف اجملتمع وهذا ما يطلق عليه ابلســــــــــــمعة التنظيم  صــــــــــــول على الثقة وامل ية  فضــــــــــــال عن الســــــــــــعي للح

(Organizational Reputation .صــــــــــــــورة اليت تر هــا املنظمــة يف عيون كــافــة املتعــاملني معهــا ( واليت متثــل ال
اعاله اجتـه البحـث احلـايل اىل حتـديـد العالقـة فيمـا بينهـا  ـدف الغوص يف دراســـــــــــــــة املنطلقـات    اتوألمهيـة املتغري 

مية على مســتوى اجلامعات والكليات االهلية العاملة يف يف الســمعة التنظيمتكني القيادة   الفكرية وامليدانية لتأثري
 حمافظة كربالء املقدسة.

لى اربعة مباحث تناول املبحث االول منهجية  عومن اجل االحاطة ابملوضـوع فقد قسـمت هيكلية البحث 
ب ملتغريات البحــث، يف حني ركز املبحــث الثــالــث على اجلــانــ   نظريالبحــث، واختص املبحــث الثــاين ابلتــأطري ال

 امليداين للبحث، واختتم املبحث الرابع دهم االستنتاجات والتوصيات.
 منهجية البحثاألول: المبحث 

 سيتم يف هذا املبحث توضيح اخلطوات االساسية ملنهجية البحث احلايل من خالل الفقرات االتية:
 أواًل: مشكلة البحث

ـصــا فكراي وعمليا   ــخي ــكلة البحث احلالية تشـ ــتلزم مشـ اعتمادا على املنظورات املفاهيمية ملتغريات البحث تسـ
وطبيعة العالقات املتبادلة يف ما بينها، وهي توضــح حقيقة التنوع الفكري خبصــوص متغرياته ســواء كانت منفردة 
او جمتمعة على حد ســــــواء، ومدى عمقها امليداين وانعكاســــــها الواقعي يف اجلامعات والكليات االهلية العراقية. 

، والسمعة التنظيمية(، واليت تتحدد متكني القيادةن هذا البحث أتطره متغريات مرتابطة فيما بينها هي )وعليه فأ
من خالهلا املشـــكلة العامة للظاهرة املبحوثة واليت تشـــخـصــت معرفيا  نتيجة الضـــعف الواضـــح يف الدراســـات اليت 

ــهامات النظرية يف أتطري الرتابط املعريف على الرغم من امهيته، فضـــــال عن ندرة ا  متغري متكني القيادة  تناولت الســـ
بني تلك املتغريات ســـــواء على مســـــتوى البيئة العربية بشـــــكل عام او البيئة العراقية بشـــــكل خاص، اما املشـــــكلة  

صــــــــــــــت من خالل زايرات الـباحث للجـامعـات والكلـيات االهلـية عيـنة البحـث واللقـاءات مع   نياملـيدانـية فتشــــــــــــــخ
شــخيص مدى فهمهم وتصــورهم ملتغريات البحث على املســتوى الفردي، اذ شــخص  اعضــاء هيئتها التدريســية لت

 ان هناك قصورا واضحا  يف هذا اجملال، لذا ميكن اجياز مشكلة البحث يف عدة تساتالت وكما يلي:
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 ، والسمعة التنظيمية(لمتكني القيادة. ماهي املرتكزات الفلسفية والفكرية ملتغريات البحث )1
ء اهليئة التدريســـــــــــية يف اجلامعات والكليات االهلية ادراكا  واضـــــــــــحا ملتغريات البحث . هل ميتلك اعضـــــــــــا2

 ، والسمعة التنظيمية(لمتكني القيادة)
ــمعــة التنظيميــة( دبعــادهــا الفرعيــة على طبيعــة متكني القيــادة. مــا مــدى امهيــة متغريات البحــث )3 ، والســــــــــــ

 اجلامعات والكليات االهلية عينة البحثل
ــتوى العالقـة. مـا  4 ــمعـة التنظيميـةو   بني متكني القيـادة دبعـادهالتـأثرييـة  و   االرتبـاطيـة  طبيعـة ومســــــــــــ على   الســــــــــــ

 مستوى اجلامعات والكليات االهلية عينة البحثل
 ثانيًا: اهمية البحث 

 يكتسب البحث امهيته يف ضوء امهية متغرياته املبحوثة وميكن حتديد ذلك من خالل االيت:
ــم ابحلداثة هي ). تناول البحث احلا1 ــمعة التنظيمية( وحســــب اطالع متكني القيادةيل متغريات تتســ ، والســ

ــة واحد وابلتايل ميكن ان يشــــــكل   دعالباحث يُ  هذا البحث االول الذي ربط بني هذه املتغريات يف حقل دراســــ
 اضافة علمية وافية للمكتبة الفكرية العراقية.

)ادارة املوارد البشرية، والسلوك التنظيمي(    مها  دارة االعمال. تعود متغريات البحث اىل حقلني مهمني يف ا2
 وهذا بدوره يعمق ويسهم يف خلق التفاعل الفكري واملسامهة اجلادة يف وضع اسس مفاهيمية جديدة.

ن والكتــاب يف اجملـاالت الفكريـة ملتغريات البحــث مع تركيز و . الوقوف على اخر مـا توصـــــــــــــــل اليــه البــاحث3
 ة املصادر وحداثتها.على رصان ان الباحث
ــتفــادة  املبحوثــة  االهليــة  والكليــات  اجلــامعــات  ادارات  توجيــه  يف  البحــث  هــذا  فــائــدة  تكمن.  4 من    لالســــــــــــ

 اسرتاتيجيات متكني القيادة واستثمارها يف تعزيز  عتها التنظيمية.
حماولة مهمة من   د. ان تفحص وقياس عالقات التأثري واالرتباط بني متغريات البحث الرئيســة والفرعية تع5

ـصــــحيحة اليت تســـــاعد ادارات اجلامعات والكليات االهلية  اجل وضـــــع اخلطط العلمية واملســـــارات االرشـــــادية ال
 عينة البحث يف توجهاهتا املستقبلية.

 ثالثًا: اهداف البحث

 : ةاآلتي فاالهدااىل حتقيق يسعى البحث احلايل 
ن و ن واملنظر و رات الفكرية املتخصــصة اليت قدمها الباحث. بناء االطار النظري من خالل تتبع سـلسـلة املسـا1

ــتفادة من املعرفة اليت حتويها بعد  ــة والفرعية واالســ من اجل الوصــــول اىل املفاهيم الدقيقة ملتغريات البحث الرئيســ
 حتليل اجتاهاهتا وتفسري مضامينها.

ـصــي والتعمق يف االســـهامات املعرفية ملتغريات البحث الرئي2 ســـة والفرعية من اجل تشـــخيص  . البحث والتق
 العالقة املنطقية بني تلك املتغريات.

ــتغالل اجلـامعـات والكليـات االهليـة عينـة البحـث ل3 ــلوكيـات متكني القيـادة. التعرف على مـدى اســــــــــــ   ســــــــــــ
 والتحقق من مدى قدرهتا على بناء  عة جيدة بني خمتلف اصحاب املصال.
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االهلية عينة   والكليات والســـــمعة التنظيمية يف اجلامعات  متكني القيادة . التعرف على مســـــتوى التأثري بني4

 البحث.
. بناء خمطط فرضــــــــــي يعكس طبيعة العالقات التأثريية واالرتباطية بني متغريات البحث الرئيســــــــــة والفرعية 5

 والتحقق من مدى مصداقية وجدوى ذلك املخطط.
 : متغيرات البحث ومقاييسه المعتمدة رابعاً 

 البحث متغريين اساسني مها: يتضمن
ــتقـل للبحـث،  متكني القيـادة  .1 ( يف حتـديـد Arnold et al,2000مت اعتمـاد مقيـاس )و : ميثـل املتغري املســــــــــــ

،  ة ( فقر 11)  تدريب( فقرات، ال5) مثال يقتدى بهيتضــــمن مخســــة ابعاد هي  اذ ،تمكني القيادةاالبعاد الفرعية ل
 ( فقرات.6) عالم( فقرات، اال10) االهتمام / التفاعل مع الفريق  ظهار( فقرات، ا6)شاركة يف صنع القرارامل

ــمعـة التنظيمـية: ميـثل املتغري املعتمـد للبحـث، ومت اعتمـاد مقـياس )2 يف حتـدـيد االبعـاد   (Sala, 2011. الســــــــــــ
( 7االداء )( فقرات، 7( فقرات، اجلاذبية )5الفرعية للســــــــــــمعة التنظيمية، اذ يتضــــــــــــمن اربعة ابعاد هي اجلودة )

 ( فقرات. 7فقرات، املسؤولية )
 .(1)( للمتغريين دبعادها، كما مبني يف اجلدول Cronbach's Alphaمعامل الثبات )ومت اختبار 
 ( متغريات البحث ومقاييسه ومعامل الثبات1اجلدول )

 
 ت

  المتغيرات
 المقياس

 
 الى –من  

 
Cronbach's 

Alpha الفرعية  الر يسة 

 
1 

 
 تمكين القيادة 

LE 

 Lbeثاال يقتدى به 

Arnold et 
al,2000 

1- 5 

0.926 

 Coa 6 - 16التدريب  

المشاركة في صنع القرار  
Pdm 17 - 22 

 Sco 23 - 32ظهار االهتمام 
 Inf 33 - 38االعالم 

 
 
2 

 
 

السمعة  
 التنظيمية 

OR 

 Quaالجودة 

Sala, 2011 

39 - 43 

0.933 
 App 44 - 50الجاذبية  
 Per 51 - 57ألداء 

 Res 58 - 64المسؤولية 

 .ان املصدر: اعداد الباحث
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 خامسًا: فرضيات البحث 

 اليت جاءت  ا مشـكلة مع التسـاتالت  تنسـجم اليت املتوقعة  احللول  عن  مضـامينها يف البحث فرضـيات تعرب
 الباحثان  وضــــــــــــع متغرياته بني والتأثري االرتباط عالقات وحتديد  الفرضــــــــــــي البحث  خمطط اختبار وبغية البحث،

 الفرضيات االتية:
ــية  1. ــة الفرضــــــــ ــمعة  بني متكني القيادة دبعاده  معنوية داللة  ذات  ارتباط عالقة توجد: االوىل الرئيســــــــ   والســــــــ

 التنظيمية.
  والســمعة  بني متكني القيادة دبعاده معنوية  داللة  أتثري متعدد ذات  عالقة  توجد:  الثانية  الرئيســة  . الفرضــية2

 .التنظيمية
 سادسًا: مخطط البحث الفرضي

  التأثريية  واالجتاهات  االرتباطية  العالقات  طبيعة  عن  واضحة  تفسريية  صورة  يعطي  الفرضي  البحث  خمطط  إنه 
 جرى،  اجملال  هذا يف  احلديثة واالدبيات الدراســــــــــــــات  على  وابالعتماد،  والفرعية  الرئيســــــــــــــة البحث  متغريات  بني

 املشــــــــــكلة ضــــــــــوء ومتغرياته يف البحث ابعاد  ليعكس(  1) الشــــــــــكل يف  موضــــــــــح   كما  الفرضــــــــــي  األمنوذج  تطوير
 التنظيمية. السمعة يف أتثري متكني القيادة على تنص واليت  ا اندى اليت الفكرية واملنطلقات

 الفرضي البحث خمطط( 1)  الشكل
 .الباحثني  اعداد: املصدر

 
 

 مثاال يقتدى به

 لتدريبا

 ارالقرشاركة يف صنع امل

 ظهار االهتماما

 العالما

 املتغري املستقل
 متكني القيادة

 املتغري املعتمد
 السمعة التنظيمية

 اجلودة

 اجلاذبية

 األداء

 املسؤولية

H1 

 عالقة ارتباط
 أتثري  ةعالق

 

H2 
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 سابعًا: حدود البحث

ــتوجب الوقوف عند احلدود املكانية والزمانية لذلك البحث وكما   ــيح معامل البحث احلايل يســـ من اجل توضـــ
 أييت:

ــة    . احلــدود املكــانيــة: مت اختيــار1 اجلــامعــات والكليــات االهليــة العراقيــة العــاملــة يف حمــافظــة كربالء املقــدســـــــــــــ
ـصـــــ  فوة اجلامعة، جامعة اهل البيت، كلية ابن حيان اجلامعة، كلية ليشــــــتمل عليها البحث امليداين وهي )كلية ال

 احلسني اجلامعة، جامعة وارث االنبياء، كلية الطف اجلامعة، جامعة العميد(.
،  19/8/2018اىل    1/10/2017امـتدت طيـلة فرتة البحـث جبـانبـيه النظري واملـيداين من    . احلـدود الزمـانـية:2

تدت فرتة التطبيق الفعلي لتوزيع االستبانة على عينة البحث واسرتجاعها  تضمن اجلانب النظري مخسة اشهر وام
 وحتليل نتائجها مخسة اشهر ونصف.

 : عينة البحثثامناً 

ــائي خاص بتحديد حجم العينة املناســـــــــــــب   ان لغرس حتديد حجم العينة اعتمد الباحث صـــــــــــ على جدول اح
(Sekaran,2003: 294  ومبــا ان حجم جمتمع ،)( تــدريســــــــــــــي يف اجلــامعــات 472عــدده )  البحــث احلــايل يبلغ

( تدريســــيا، ولضــــمان  212والكليات االهلية العاملة يف حمافظة كربالء املقدســــة، فأن حجم العينة املناســــب هو)
( اســتبانة داخل اجلامعات والكليات االهلية املبحوثة اســرتجع 250)بتوزيع   ان الوصــول اىل هذا العدد قام الباحث

%( وكما موضـح يف   94وكانت مجيعها صـاحلة للتحليل، وبذلك بلغت نسـبة االسـتجابة )( اسـتبانة  236منها )
 ( فيوضح اهم خصائص عينة البحث.3اما اجلدول ) (.2اجلدول )

 ( االستباانت املوزعة واملسرتجعة ونسبة االسرتجاع للجامعات والكليات املبحوثة2اجلدول )

اجملـــــتـــــمـــــع   اسم اجلامعة ت افـــــراد 
 االصلي

ــتبــــــاان  ت  االســــــــــــ
 املوزعة

االســــــــــــــتباانت  
 نسبة االسرتجاع املسرتجعة

 % 95 55 58 110 كلية الصفوة اجلامعة 1
 % 95 52 55 104 جامعة أهل البيت 2
 % 96 50 52 100 كلية ابن حيان اجلامعة 3
 % 94 30 32 60 كلية احلسني اجلامعة 4
 % 92 22 24 44 جامعة وارث االنبياء 5
 % 94 16 17 32 اجلامعةكلية الطف  6
 %92 11 12 22 جامعة العميد 7
 % 94 236 250 472 اجملموع 

 وفقا  لنتائج احلاسبة االلكرتونية. ان املصدر: اعداد الباحث
 (N = 236( خصائص عينة البحث )3اجلدول )
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ــنـــــــــــــــــوع  الـــــــــــــــ
 مدة اخلدمة الفعلية املؤهل العلمي الفئة العمرية االجتماعي

 انثى ذكر
30 

ــنة  ســـ
 فأقل

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61  
ــنة  ســـــــــ
 فأكثر

 دكتوراه ماجستري
اقــل من  

5 
 سنوات

5 
- 

10 

11 
- 

15 

16 
- 

20 

21 
- 

25 

26 
- 

30 

31 
 سنة

 فأكثر
162 74 93 75 26 15 27 157 79 147 34 12 8 4 5 26 

  ابالستناد اىل خمرجات االستبانة.نياملصدر: اعداد الباحث
 والمعالجة اإلحصائيةتاسعًا: اساليب التحليل 

ـصــــائية الوســـــيلة االســـــاســـــية اليت ميكن من خالل نتائجها الوقوف على صـــــحة   تعد اســـــاليب التحليل االح
ـصـــــائية  ـصـــــائية التالية مبســــــاعدة الربامج االح الفرضــــــيات من عدمه، لذلك ســــــوف يتم اســــــتخدام االدوات االح

(SPSS V.20, Amos V.23لتحليل البياانت واختبار صدق الفرضيا ):ت وكاليت 
 ه مع بنائه النظري.متِ ءَ . التحليل العاملي التوكيدي: للتأكد من صدق بناء املقياس وضمان مال1
2.  . معامل الثبات: للتأكد من دقة ثبات املقياس وقدرته على قياس متغريات البحث ميدانيا  
ـصــــائية الوصـــــفية: وتشـــــمل3 معامل  ،  اف املعياريئوية، اال ر املالوســـــط احلســـــايب، النســـــب   . االدوات االح

 .االمهية النسبيةو   ،االختالف
 ( للرتب: لتحديد نوع وقوة العالقة بني متغريين.Spearman. معامل ارتباط )4
 . منذجة املعادلة اهليكلية: لتحديد العالقات التأثريية بني متغريات البحث.5
 واملتغري التابع  )متكني القيادة(  ملســـــــــــــتقل. اال دار املتعدد: يســـــــــــــتخدم لقياس العالقة التأثريية بني املتغري ا6

 .)السمعة التنظيمية(
 المبحث الثاني: الجانب النظري

ســـــــيتم يف هذا املبحث توضـــــــيح األطر النظرية اخلاصـــــــة مبتغريات البحث من خالل حمورين، حيث تضـــــــمن  
العرس الفكري للسـمعة التنظيمية  احملور االول عرضـا مفاهيميا عن متكني القيادة، اما احملور الثاين فقد ركز على 

 وكما أييت:
  Leadership Empowerment تمكين القيادة: والً ا

  The Concept of Leadership Empowermentمتكني القيادة. مفهوم 1
ــة اإلدارة االســــــــــــــرتاتيجـية ليس فقط من خالل األبـعاد األكثر  ينبغي على املدراء التنفـيذيني والـقادة، سارســــــــــــ

كالتحليل وصـــياغة الســـياســـات والتقييم والتخطيط ولكن جيب عليهم سارســـتها أيضـــا يف ســـلوكهم، اي وضـــوحا  
جيب أن يكونوا أكثر كاريزمية واهلاما ومرونة، وأن يتبعوا هنجا تشـــاركيا يف إدارهتم للمرتوســـني، وأن يكون لديهم 

 Robert et(. اذ ذكر )Burke,1986:2)املهــارات واملبــادرات الالزمــة إلهلــام أتبــاعهم واقنــاعهم بقبول التغيري
al,2000:645ــتوايت يف املنظمـة، اذ أن   ( دن متكني القـيادة يعين اـنه ميكن اختـاذ قرارات هـامـة على كـاـفة املســــــــــــ
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األفراد يف املستوايت الدنيا للمنظمة غالبا ما يكون لديهم معرفة أفضل مبهام عملهم، وأن دور القائد هو يكون 

ــلطة مع متكني القيادة دنه لمرتوســـني. وعرف مبثابة مدرب ومعلم ل ــاركة القادة السـ العملية اليت تنطوي على مشـ
ــلطة، لذا جيب على القادة زايدة الدوافع الذاتية للمرتوســـني   ــلطة أو تفويض السـ املرتوســـني، من خالل منح السـ

صــــــــــــــري،    Konczak etوالتـــأثري )من اجـــل التـــأثري على تقييمـــات املهـــام املتعلقـــة ابملع ، والكفـــاءة، وتقرير امل
al,2000:302.)    هعرفكما (Punia,2004:86دنه )   تقاســـــم املســـــؤولية على مجيع مســـــتوايت املنظمة، ومتكني

املوظفني من االبتكار، واختاذ املبادرات والقرارات املســتقلة للوفاء ابالحتياجات والرغبات، وابلتايل الوصــول إىل 
ملمارسـات اليت تنطوي على تفويض املسـؤولية اىل أسـفل التسـلسـل اهلرمي جمموعة من ااو انه  األهداف املرجوة.

 Ahearneوذلك إلعطاء املوظفني الســــلطة يف صــــنع القرارات املتداعية فيما يتعلق بتنفيذ مهامهم األســــاســــية )
& Rapp,2005:945; Hassan et al,2013:135  .) اتفق )وLorinkova et al,2013:573  Srivastava & 

Bartol,2006:1240 ;  ،على تعريف متكني القيادة دنه تقاســـــم الســـــلطة مع املرتوســـــني لرفع مســـــتواهم الذايت )
هم وافكارهم، وتعزيز التعاونية  ئِ ويظهر ذلك من خالل ســـــلوكيات حمددة مثل تشـــــجيع املرتوســـــني للتعبري عن ارا

( دن Birdi et al,2008:471يف حني ذكر )  وصـــــــــــــنع القرار، وتقاســـــــــــــم املعلومات الداعمة والعمل اجلماعي.
يشــمل جمموعة من املبادرات اليت تســاعد على تعزيز اداء املنظمة، واثراء الوظائف، وتوفري الفرص متكني القيادة  

نوع سيز دـنه  متكني القـيادة    اىل تعريف  (Sims et al,2009:151للموظفني لتحفيز وتطوير مهـاراهتم. وذهـب )
 لى اآلخرين من خالل تطوير ومتكني قــدرات القيــادة الــذاتيــة للموظفني.من القيــادة الــذي يركز على التــأثري ع

ــتعــداد أعضــــــــــــــــاء الفريق   دمتكني القيــادة يعــ   دن   (Chen et al,2011:543)وذكر من احملفزات اليت تعزز اســــــــــــ
للمسـامهة يف فرقهم بشـكل مباشـر، وان القادة االكثر متكينا ينقلون الثقة اىل فرقهم للتعامل مع االعمال الصـعبة  

  املشــــاركة بشــــكل أكرب يف صــــنع القرارات الرئيســــية.و   حتمل املســــؤولية بشــــكل ذايت ومســــتقل، وتشــــجيعهم على
متكني القيادة دنه احد الطرق اليت ميكن ان حتســــــــــــن من خالهلا  اىل تعريف  (Xue et al,2011:302) وذهب

ــم املعرفــــةكمــــا عرف دنــــه    .املنظمــــات كفــــاءة وأداء موظفيهــــا  Lee et)  االنزمي الــــذي حيفز ويغــــذي تقــــاســــــــــــ
al,2014:370).    واشـــــار(Li et al,2014:2)   ــية لفتح ســـــ  ديعاىل ان متكني القيادة لوكيات  احد االنواع الرئيســـ

دنه سـلوكيات رائدة تعزز وتشـجع املوظفني (  Erkultlu & Chafra,2015:4) يف حني عرفه  .املواطنة التنظيمية
ــا عرف  على أن يكونوا أكثر تقبال وتكيفا مع بيئة عملهم. ــات اإلدارية، مبا يف د وايضـــ ــلة من املمارســـ ــلســـ نه ســـ

ــاركة، وتـبادل املعلومات والـتدريب   ــلوكـيات اليت ميكن او انه    .(Liu,2015:477)ذلك الالمركزية، واملشــــــــــــ الســــــــــــ
ــلطـة، وتعزيز اختـاذ  ــتقالليـة املوظفني من خالل تفويض الســــــــــــ تنفيـذهـا من قبـل القـائـد الر ي  ـدف تعزيز اســــــــــــ

 (.Poirier et al,2017:3) القرارات ذاتيا، والتدريب وغري ذلك من املمارسات التمكينية
ــؤولية مع املرتوســـــــني،  واعتمادا على ما تقدم ميكن تعريف متكني  ــلطة واملســـــ ــم الســـــ القيادة دنه منح وتقاســـــ

 ومشاركتهم يف اختاذ القرارات لرفع مستوى ادائهم الذايت.
 The importance of Leadership  Empowerment. امهية متكني القيادة  2

امهيـــة كبرية يف جنـــاح لقـــد احتـــل متكني القيـــادة اهتمـــامـــا كبريا  من قبـــل الكتـــاب والبـــاحثني نظرا ملـــا لـــه من  
 .هااملنظمات ومنو 
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ان متكني القيادة مينح املوظفني املزيد من احلكم الذايت والتوجه اىل   (Arnold et al,2000:250)اشـــــــــــار اذ
الذايت والســــــيطرة على بيئة عملهم، حيث ان بعض الفرق تتحمل املســــــؤولية يف حتديد مواعيد ســــــاعات العمل  

ــاعد املوظفني على التكيف والدعم، واالجازات وطلب املواد والتوظي ف وحتديد االجور. فضــــــــــــــال عن انه يســــــــــــ
(  Peachey,2002:62)  ذكر. و (Ellerani & Gentile,2013:14وقدرة اكرب على مواصلة التحسني واالبتكار)

دن متكني القيادة يســـاعد على تعزيز مع  العمل، واملشـــاركة يف صـــنع القرار من خالل توفري الفرص، وتشـــجيع 
هم، وابلتايل فأن ذلك يســــــاعد املدراء على التأثري على جودة القرارات بشــــــأن القضــــــااي  ئِ وظفني للتعبري عن اراامل

ــري وعلى املدى الطويل، ويبين  ـصـــــ ــاعد على األداء التلقائي والقيادة على املدى الق املتعلقة ابلعمل. وكذلك يســــــ
ــتدامة،   ــاعد يف اعلى انتاجية مســــ التزام املوظف  وزايدة مل، واففاس التغيب،اففاس معدل دوران العكما يســــ

على ان متكني القيادة يسـاعد على   (Pearce & Jr,2002:175يف حني اكد )  (.Dew,1997:37)يف املنظمة  
ــتقل، وتشــــــجيع التفكري يف الفرص، وتشــــــجيع العمل اجلماعي، وتشــــــجيع التنمية الذاتية،  تشــــــجيع العمل املســــ

( دن متكني Zhang & Bartol,2010:110) وذكر ملكافأة الذاتية.ووضـــــــع األهداف التشـــــــاركية، وتشـــــــجيع ا
تعزيز جدوى العمل من خالل مســــــــاعدة املوظفني على فهم امهية مســــــــامهتهم يف الفعالية  القيادة يســــــــاعد على 

االســـــــــتقاللية وتقرير التنظيمية الشـــــــــاملة، ويعطي الثقة يف كفاءة املوظف واالفاق يف األداء العايل، وكذلك يوفر 
يســاعد على خلق منظمة متعلمة    وكذلك  املصــري من خالل تشــجيع املوظفني على حتديد كيفية القيام بعملهم.

ذات دوافع جوهرية حيث يطور القادة أنفســـهم ومن حوهلم ويف هناية املطاف يعزز مســـتوايت أعلى من االلتزام 
( دن متكني القيادة يســـــــــاعد  Lorinkova et al,2013:573وذكر)  (.Smith,2008:34) التنظيمي واإلنتاجية

على خلق امللكية النفسـية، وزايدة الكفاءة وااللتزام، وحتقيق مسـتوايت عالية من التنسـيق، وكذلك يسـاعد على 
متكني القيادة افضــــل مؤشــــر لتعزيز  دهيكلة نشــــاط عمل املرتوســــني، وتنفيذ القرارات بســــرعة كبرية، وابلتايل يع

. وكذلك يسـمح للموظفني العمل بشـكل مسـتقل، واحلفاظ على درجة عالية من املرونة يف احلصـول  اداء الفريق
. وابلتايل فأن متكني القيادة  (Kuo & Lee,2011:119على املعرفة وتفسريها سا يؤدي إىل حتسني اداء املعرفة )

لتزام التنظيمي، وحتســـــــني االداء يســـــــاعد املوظفني على حتقيق نتائج اجيابية يف العمل مثل الرضـــــــا الوظيفي، واال
(Dijke et al,2012:237.)  (واشــارHao et al,2017:1  اىل ان متكني القيادة له أتثري اجيايب على اداء عمل )

املوظفني ليس فقط يف اداء املهام الروتينية وامنا يف اداء املهام املعقدة ايضا مثل االداء االبداعي الذي يؤكد على 
اجلديدة بشــــــــأن املنتجات، واملمارســــــــات، واخلدمات، او اإلجراءات يف مكان العمل، وابلتايل  االفكار املفيدة و 

 .فأن متكني القيادة يسهل أداء عمل االفراد ويشجعهم على قيادة انفسهم
ان امهيته  ان من خالل اســـــتعراس امهية متكني القيادة اليت مت تناوهلا من قبل الباحثني الســـــابقني، يرى الباحث

يضــــــــا مبا يلي: )أ( يســــــــاعد على بناء منظمة دميوقراطية تقوم على اســــــــاس تبادل املعلومات واملعرفة بني  تتمثل ا
القادة واملرتوسـني، )ب( رفع جودة اداء العمل من خالل التشـاور والتفويض، )ج( ان حتمل املوظفني املزيد من  

، )د( االســـــــتقاللية يف العمل حيث يقوم املســـــــؤولية يســـــــاعدهم على األبداع واالبتكار وتقدمي املقرتحات البناءة
 املوظف مبا يراه مناسبا لعمله وليس مبا يفرضه االخرين، )ه( تشجيع العمل اجلماعي.
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لقياس متكني القيادة والذي يتكون (  Arnold et al,2000)ســــــــــــــيتم االعتماد يف هذا البحث على أمنوذج  
ــنع القرار، اظهار االهتمام/ التفاعل مع  ــاركة يف صــ ــة ابعاد فرعية هي )مثاال يقتدى به، التدريب، املشــ من مخســ

املرتكز االسـاسـي  دعمن امهية كبرية بني الكتاب والباحثني حيث يُ   منوذجاأل هذاملا حققه  نظرا   الفريق، االعالم(  
ال ختلو أي دراســـة دون الوقوف عنده واالشـــارة اليه، وهذا يعرب عن قوة املقياس    ادة وابلكاديف ادب متكني القي

 ، وسيتم توضيح تلك االبعاد بشيء من التفصيل وكما أييت:وجناحه ميدانيا  
  Lead by Exampleأ. مثاال يقتدى به 

ن وقتا  و لسـلوك القائد، حيث ال يعين ابلضـرورة أن يقضـي املرتوسـ  نوعيو   بعد مثاال يقتدى به هو وصـفو  نّ إ
طويال  لتعلم القيادة الذاتية، ولكن تتطلب النمذجة الناجحة أن يتكرر السلوك النموذجي عدة مرات للمراقبني،  

ن  النمذجة مركزية يف متكني دعم القائد م  دوجيب أن يتم عرس ذلك الســلوك بطريقة حية ومفصــلة، وابلتايل تع
(. لذا ينبغي على القائد تطوير  Amundsen & Martinsen,2014:12اجل تعلم وتنمية قدرات املرتوســــــــني )

صـــــــــــــــاحلـه اـلذاتـية،   وتوفري اـلدعم اجلـيد للموظفني اـلذين يواجهون عقـبات قـدراـته والقـيام ابألعمـال اليت تتجـاوز م
واشـــــار (.  Ismail et al,2011:91املرتوســـــني )منوذجا حيتذى به من قبل  ليكون وصـــــعوابت يف اداء وظائفهم، 

(Hon & Chan,2012:2  )  اىل ان هذا البعد يعكس مدى التزام القائد بعمله، وان ذلك يشـــــــــــــجع اعضـــــــــــــاء
  .الفريق على تبين اهداف العمل، واتباع منوذج قادهتم لتحقيق األداء األفضــــــل، ورفع مســــــتوى األبداع اجلماعي 

ــلوكـيات  Herre,2010:30 ; Xue et al,2011:302واتفق ) اليت تظهر ( على ان القـاـئد اـلذي يتحلى ابلســــــــــــ
وكذلك اوضح   ويتقاسم املعرفة واملعلومات مع اعضاء فريقه، ميكن ان يكون منوذجا للعمل اجلاد.التزامه بعمله،  

(Schraeder et al,2005:497  دن ) ــاعـد على تعزيز وعي القـاـئد اـلذي يقـتدى ـبه من قـبل املرتوســــــــــــــني يســــــــــــ
ــة حمفزات ألجراء التغيري.املوظفني ــابـ ــة تكون مبثـ ــادة املنظمـ ــال قـ اثبـــت   يف حني   وتعزيز التغيري، حيـــث ان اعمـ

(Albrecht & Andreetta,2011:234  ) من خالل دراســــته ان الكثري من املوظفني يرون ان قادهتم ومدراءهم
ايدة دوافعهم ومشـــــــــاركتهم  ميتلكون اســـــــــلوب القيادة التمكينية، وســـــــــتقود مشـــــــــاعر التمكني هذه املوظفني اىل ز 

 هتم.اهم اىل منظمئواتصاهلم وانتما
 Coachingب. التدريب  
ـصــــبحون التدريب دنه  عرف ــاء الفريق ومســـــاعدهتم لي جمموعة من الســـــلوكيات اليت هتدف اىل تثقيف أعضـــ

ــاعدة الفرق  ليكونوا اكثر اكثر اعتمادا على ذاهتم، اذ يشــــمل التدريب تقدمي االقرتاحات لتحســــني األداء، ومســ
دنه جانب من    (Falola et al,2014:161وعرفه )  .(Arnold et al,2000:254-255) اعتمادا على انفســهم

جوانب سارســات املوارد البشــرية اليت تســاعد يف تعزيز مهارات املوظفني، واملعرفة، والكفاءة، ويلعب دورا حيواي 
ــية. او ا ــاب امليزة التنافســـــــــ ــلوكيات واملعرفة  يف فعالية املنظمة واكتســـــــــ نه العملية اليت ميكن من خالهلا تغيري الســـــــــ

ـصـــــائص وقدرات املوظف ومتطلبات الوظيفة، ويهدف  والتحفيز لدى املوظفني من أجل حتســــــني التوافق بني خ
التدريب اىل ختفيف العبء على املشــــــــــرفني، ورفع مســــــــــتوى املعيشــــــــــة للموظفني، وزايدة كفاءة األفراد لتحقيق  

  (Mzimela & Chikandiwa,2017:2يف حني عرفــه )  (.Diab &Ajlouni,2015:117)أهــداف املنظمــة  
دـنه برانمج تعليمي خمطط ـله يهـدف إىل تـبادل املعرـفة مع املوظفني حول ثـقاـفة املنظمـة، وترتاوح عملـية الـتدرـيب 
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ــتوى املهارات يف مكان العمل، ويهدف التدريب إىل تطوير   ــتوى املهارات الوظيفية إىل مســـــ ــفات من مســـــ ـصــــ ال
يســـــاعد على تثقيف اعضـــــاء الفريق . وكذلك  القيادية للموظفني، والتفكري اإلبداعي ومهارات حل املشـــــكالت

وجيعلهم قادرين على األداء بشــــــــــكل مســــــــــتقل، ومن احملتمل ان ترتبط ســــــــــلوكيات القائد ارتباطا اجيابيا بكفاءة  
 .(Srivastava et al,2006:1242) الفريق

 Participative Decision Makingرار ج. املشاركة ف صنع الق
دهنا اسـرتاتيجية إدارية تؤثر على األداء والتنظيم وااللتزام، والدوران، والتحفيز   تعرف املشـاركة يف صـنع القرار

ورضــــا املوظفني، وإنتاجية وأداء املنظمة، حيث ان املوظفني الذين يشــــاركون يف اختاذ القرارات يكون هلم موقف 
املـــــ  ــاه  جتـــــ ــايب  )إجيـــــ ــائـــــفـــــهـــــم  بـــــوظـــــ وااللـــــتـــــزام  ــة  ــا    .(Zubair et al,2015:307نـــــظـــــمـــــ  & Raub)وعـــــرفـــــهـــــ

Robert,2010:1765)    دهنا تشــــــــــــــجيع القادة على حتديد القرارات اليت يتعني اختاذها واليت ميكن تفويضــــــــــــــها
( اىل ان املشـــاركة يف صـــنع القرار هي دعوة القائد ملرتوســـيه من اجل 2016:31واشـــار )األســـدي،. للموظفني

قشــــة املشــــكالت اليت تواجههم والوصــــول اىل افضــــل احللول املمكنة هلا، وان ذلك يســــاعد القائد على اختاذ منا
ــبة وابلوقت نفســــــــ  خيلق الثقة والوالء لدى املرتوســــــــني، حيث ميكنهم قبول تلك القرارات دون  هالقرارات املناســــــ

ــباب وظروف اختاذها.  ــامهوا دفكارهم يف اختاذ هذه القرارات ووقفوا على اسـ ــة الهنم سـ ــياق ذاته معارضـ ويف السـ
 اختاذ صـــنع القرار التشـــاركي ميثل ســـعي اعضـــاء الفريق للمســـامهة يفدن   (Srivastava et al,2006:1242)ذكر

القرارات، وان ذلك قد يعطيهم فرص التوسـع يف معارفهم، والتعلم من بعضـهم البعض، واحلصـول على املهارات 
القادة  ( دن Spreitzer,2007:1083; Herre,2010:30واوضـــــــــح )  .اجلديدة، وابلتايل رفع فعاليتهم يف األداء

حصــول على مدخالت مرتوســيهم ملا هلا من  يشــاركون موظفيهم يف صــنع القرارات وتنفيذها من اجل الســعي لل
امهيــة على تلــك القرارات، كمــا ان القــادة يعلمون دن تعــدد االختالفــات يف وجهــات النظر ميكن أن حتســــــــــــــن  

 .عملية صنع القرار
 Showing Concern (Interacting With The Team)د. اظهار االهتمام )التفاعل مع الفريق( 

ــى قدر من التقدم على طول هذه جناح القائد يف تنظيم ا نه إ ـصـــــ ــاعد يف حتقيق اق لفريق وحتديد اجتاهاته يســــــ
ــاهم بشــــــــــكل كبري يف فاعلية الفريق، وابلتايل فأن القيادة الفاعلة متثل العامل األكثر  ،االجتاهات وان ذلك يســــــــ

على  (Srivastava et al,2006:1242واكـد ) .(Zaccaro et al,2001:452أمهـية يف جنـاح الفرق التنظيمـية )
ان القائد الذي يظهر االهتمام بفريقه يوفر املسـاعدة والثقة والدعم االجتماعي للمرتوسـني، وابلتايل يكون لديه 

لــــدى الكثري من    (Xue et al,2011:303أتثري اجيــــايب على فــــاعليــــة الفريق. يف حني ذكر ) دنــــه قــــد يكون 
راهنم بســــــــبب وضــــــــعهم االجتماعي يف املنظمة، لذا جيب على املوظفني خماوف وقلق عند تقاســــــــم املعرفة مع أق

القائد التمكيين ان يكون قادرا على حتديد هذه الشـــــــــــواغل وختفيفها، سا يزيل احلواجز اليت حتول دون تقاســـــــــــم  
ــاف )  املعــارف. ( دن إظهــار االهتمــام، يشــــــــــــــري إىل الــدعم واملعــاملــة العــادلــة Hon & Chan,2012:2واضـــــــــــــ

ـصــــرفاهتم واعماهلم، حيث يفوس القادة    دةاللمرتوســـــني من قبل ق ـصــــرحياهتم، وت الفرق من خالل ســـــياســـــاهتم وت
ر يا احلرية واالســتقاللية الكبرية ملوظفيهم سا يســاعد على تعزيز الشــعور القوي والكفاءة بني املرتوســني، ويظهر 

ـصــيا قواي بعمله الذي ينقل قيمته وأمهيته ملوظفيه. ( دن Bobbio,2012:78ذكر )و  القائد التمكيين التزاما شـــخ
ــلوكـيات املتمثـلة ـبدعم واهتمـام القـاـئد دعضــــــــــــــاء الفريق وتشــــــــــــــجيع التفـاعـل بني   اظهـار االهتمـام يلخص الســــــــــــ
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 28:  العدد

 
اظهار االهتمام يشــري اىل ان القائد يبقى على اتصــال مع  دن (  Herre,2010:30) يف حني اوضــح   املرتوســني.

 .فريقه والعمل بشكل وثيق مع الفريق ككل
 Informingعالم ه. اال 
املعلومـات واملعرفـة مع املرتوســــــــــــــني وتعزيز وتطوير امكـانيـاهتم حىت   القـادة او املـدراء حيتـاجون ملشـــــــــــــــاركـة  نه إ

يتمكنوا من املسامهة على النحو االمثل يف االداء التنظيمي واملشاركة يف اختاذ القرارات ذات التأثري على عملهم  
(Hakimi et al,2010:702  .)( واشـــــارXue et al,2011:302-303 اىل ان االعالم يتضـــــمن نشـــــر القائد )

ملعلومات الشـــركة الواســـعة مثل املعلومات املهمة والفلســـفية لتحفيز اعضـــاء الفريق ابلبحث عن حلول ملشـــاكل  
االعالم حماولة تعاونية كبرية ملساعدة اعضاء الفريق على تبادل    دالعمل سواء داخل الفريق او خارجه، حيث يع

( فاكد على ان توفري املدخالت اإلعالمية الالزمة Hon & Chan,2012:2اما ) فة مع بعضــــــــــهم البعض.املعر 
ابن االعالم يشـــــــري اىل نشـــــــر القائد   (Gao et al,2011:790تســـــــاعد على تعزيز األداء وابداع الفريق. وذكر )

وكيفية اســـــــهامهم يف   لللمعلومات اليت تســـــــمح للموظفني فهم ماهي ادوارهم ومســـــــؤولياهتم يف عمليات املنظمة
حتقيق االهداف، حيث يســـــــاعد االعالم املوظفني وحيفزهم على الشـــــــعور ابملســـــــؤولية عن العمل واملشـــــــاركة يف 

ــاكل  شــــــؤون املنظمة على نطاق واســــــع، وابلتا يل فمن املرجح ان يعزز االعالم دافع املوظف والتعرف على املشــــ
 واملخالفات ووضع اقرتاحات للحلول املمكنة وترتيبات العمل البديل.

  Organizational Reputation: السمعة التنظيمية ثانياً 

 The Concept of Organizational الــتــنــظــيــمــيــــــةمفففهفو  السفففففمفعففة    .1
Reputation  

ـصــــــات ومن وجهات نظر   نه إ ـصــــــ ـصــــــطلح متعدد االوجه له مع  خمتلف يف كافة التخ الســـــــمعة عبارة عن م
ـصــدر للميزة التنافســـية، اما ابلنســـبة للمحاســـبني هي  خمتلفة، فمثال يرى خرباء االســـرتاتيجية ان  عة املنظمة كم

شـهرة تتقلب قيمتها يف االسـواق، وبـصفة عامة تعرف  عة املنظمة دهنا جمموعة  تفضـيل غري حمدد او نوع من ال
ـصــال املعنيني فيما يتعلق ابألداء، املنتجات واخلدمات ـصــورات والتقييمات جلميع أصـــحاب امل  ،واألفراد ،من الت

)  ،واملنظمــــــات (  Fombrun & Shanley,1990:233)  وعرف  (.Wiedmann & Buxel,2005:145ام 
  بعروس  وإمكانياهتا ومهامها  ووظائفها  املنظمة منتجات  مقارنة كيفية  حول  العام الرأي  دهنا  التنظيمية  ةالســــــــــمع
لموســــة مثل  امل( اىل ان  عة املنظمة متثل املوجودات غري  Hall,1992:136. يف حني اشــــار)املنافســــة  املنظمات

ـــتداـمة للمنظمـات اليت تتمتع  امللكـية الفكرـية والعالمـة التجـارـية وبراءات االخرتاع اليت   ـــية مســــــــــــ توفر ميزة تـنافســــــــــــ
ـصــــــــلحة من  (  Deephouse,2000:1093كما عرفها )  بســـــــــمعة قوية. دهنا تقييم املنظمة من قبل أصـــــــــحاب امل

ــلحة.   ـصــ لذا حيث أتثريها وتقديرها ومعرفتها، وتنتج  عة املنظمة من خالل تفاعالت املنظمة مع أصـــــحاب امل
ـصــها اىل  املنظمات فيها شـــريت  تنافســـية  لعملية  فهي نتيجة ـصــائ ـصــادي وضـــعها  تعظيم  أجل من  الرئيســـية  خ   االقت

ــادي  وغري صـــــــــــــــ ــا عرفهــــا  (Carmeli & Cohen,2001:129 )(االجتمــــاعي)  االقت  & Roberts). وايضـــــــــــــــ
Dowling,2002:1078  )ــحاب  رتية مدى تعكس عامة  تنظيمية   ة  ابهنا ــلحة  أصــــــ ـصـــــ   للمنظمة  اخلارجيني  امل

 على  ابالعتماد اخلارجية  الدوائر  قبل  من حتديدها  يتم  املنظمة   عة فأن   لذا،  ســــــــــــــيئة وليســــــــــــــت جيدة  أهنا على
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ــابقـــة  اجلهود ( اىل تعريفهـــا دهنـــا بنـــاء املواقف اليت ال ميكن Schwaiger,2004:50وذهـــب )  .للمنظمـــة  الســــــــــــــ
معة هي هيبة  ( على ان الســــــ Zabala et al,2005:61) واكد الوصــــــول اليها اال من خالل الســــــمات الداللية.

ــمات اليت حتقق  ــرتاتيجيات والســـ ــتنادا اىل جمموعة من القيم املشـــــرتكة واالســـ احلفاظ على املنظمة مبرور الزمن اســـ
ــتــدامــة ومتــايز املنظمــة عن طريق االدارة الفكريــة لرأس املــال )املوجودات غري امللموســــــــــــــــة(. يف حني اتفق   اســــــــــــ

(Chun,2005:94 ; Trotta & Cavallaro,2012:21على )   تعريف  عـــة املنظمـــة دهنـــا توليفـــة من اآلراء
ـصـــــــلحة يف املنظمة مبا يف ذلك املوظفني والزابئن واملوردين واملســــــــتثمرين   ـصـــــــورات واملواقف من أصــــــــحاب امل والت

صـــــــــــــــادي يلتقط االختالفـات بني اجلودة   متعـدد األبعـاد.  ا  مجـاعيـ   اواجملتمع، ـلذا فـأهنـا متثـل بنـاء او هي مفهوم اقت
  (.Washington & Zajac,2005:283دة الفعلية لتوليد االمتيازات املســــــتندة إىل اجلدارة واألداء)املدركة واجلو 

ــتقر زمنيــا  حول املنظمــة اليت يتم  Helm,2011:657وذكر ) ( دن  عــة املنظمــة هي حكم تقييمي عـاملي مســــــــــــ
ـصـــورات اإل ــار اىل اهنا متجذرة من الت ــلحة املتعددين، واشــ ـصـ ــلوك تقا ه من قبل اصــــحاب امل ــأن الســ مجالية بشــ

(  Behestifar & Korouki,2013:16-17العــام، واألداء املــايل، واإلجنــازات األخرى للمنظمــة.كمــا عرفهــا )
ـصــلحة، وميكن  دهنا جمموعة من املعتقدات اجلماعية حول قدرة املنظمة على تلبية حاجات خمتلف أصـــحاب امل

 وجهة  ومن صــور = )األداء والســلوك( + االتصــاالت.حتديد الســمعة وفقا  لصــيغة بســيطة: الســمعة = جمموع ال
  قبل من  يتشـكل الذي  الشـامل  الذهين  االنطباع هي  التنظيمية  السـمعة  فأن ( 17:  2014،والزايدي رشـيد)  نظر

ـصـــال اصــــحاب خمتلف  يف يتحدد والذي  وســــياســــاهتا  وقراراهتا  وانظمتها انشــــطتها  حول  املنظمة  مع  املتعاملني  امل
  املتميزة  واالجنازات  اجلهود  كل  يف تتجســـــد  فأهنا  وابلتايل، عدمه من  ودعمهم وتعاملهم  عالقاهتم  اســـــتمرار ضـــــوء
  منظمة حول اجلمهور  رفاهيته. او هي رأي وحتقيق اجملتمع رضــــــــــــا كســــــــــــب  املنظمات تلك ورائها  من  ترمي اليت

  وســـــــــــــائل) خالل  من اآلخرين  جتارب اىل  االســـــــــــــتماع من  وكذلك فرد  كل  جتربة من ينتج   الرأي  هذا وان ، معينة
ــية،  اإلعالم ــائل  الرئيســ   عن الناجتة  الثابتة  القيمة . لذا فاهنا تعكس(Cabral,2016:1) (االجتماعية  االعالم  وســ
  للمنظمة  املصـلحة  أصـحاب تقييم . وتشـري اىل درجة(Weng & Chen,2016:4)والتوظيف  الداخلي االبتكار
 (.Lee et al,2017:2) حمددة  ة على إجيايب بشكل

  قدرة حول  املصــلحة ألصــحاب  الشــامل التقييم  الســمعة التنظيمية دهنا تعريف ميكن تقدم ما على واعتمادا
 .املنافسني من اسرع بشكل ومتطلباهتم حاجاهتم تلبية على املنظمة
 The Importance and Benefits of وفوائـــدهـــا التنظيميـــة  الســـــــــــمعـــة  امهيـــة  .2

Organizational Reputation  
  الســــمعة  امهية  برزت  االعمال  منظمات تواجهها اليت  الســــريعة  والتطورات  والتغريات  املنافســــة حتدايت  نتيجة
  قيمة  خلق يف  االســــاســــية  الركيزة  املنظمة  عة تعد حيث، االصــــعدة خمتلف وعلى النشــــاطات  كافة  يف  التنظيمية
 .املصال اصحاب خمتلف مع طيبة عالقات وبناء، الطويل املدى على ابلزابئن واالحتفاظ، املنظمة
ــرعـة  مـنت  وـقد حيوـية  أمهـية  ذات  املنظمـة  ـعة  ان (  Kanto et al,2013:731) بني  اذ   العـقدين  خالل  بســــــــــــ

ــيني  الفوائــد  من  العــديــد  إىل  تؤدي  أن   ميكن  حيــث  امللموســــــــــــــــة،  غري  املوجودات  من  واحــدة  ابعتبــارهــا  املــاضــــــــــــ
 ويف  .التنافســية املزااي وتعزيز، ابلزبون   االحتفاظ وتعزيز، الســوق دخول  حواجز خلق  مثل  للمنظمة، االســرتاتيجية
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 كانت  فكلما،  تنافســــــــــــية  ميزة توفر  املنظمة   عة دن (  Omar & Williams,2006:269)ذكر  نفســــــــــــه االجتاه
يف حني  .وخدماهتا  منتجاهتا اســــــــــــــتخدام يف  زابئنها واســــــــــــــتمرار  شــــــــــــــعبيتها  زادت  كلما  افضــــــــــــــل  املنظمة جودة
ــة الفوائد  ان  اىل(  Feldman et al,2014:56)اشـــــــار  حتســـــــني: يلي مبا  تتمثل اجليدة  املنظمات  لســـــــمعة الرئيســـــ

ـصــورات   م واالحتفاظ املوهوبني االفراد توظيف على القدرة حتســـني، اخلدمات أو  املنتجات جلودة املســـتهلك ت
 على  املســــــــــــــاعـدة،  املنظمـة  قيمـة  محـاـية،  االنـتاج  على  القـدرة  زايدة  وابلـتايل  املوظفني  معنوايت  رفع،  املنظمـات  يف

ـصــــــداقية)  املســـــــتثمرين من عدد  اكرب  اجتذاب، الدويل التوســـــــع   ســـــــهولة،  منافســـــــيها عن  املنظمة متييز(، جيدة م
ـصـــــول ، مســــــتدامة  تنافســــــية ميزة  وتوفر  املنظمات  قيمة  من تزيد اجليدة  الســــــمعة فأن  وبذلك.  املال  رأس  على  احل

ـصــــلحة  أصـــــحاب  بني طيبة   عة لديها كان   إذا أكرب  بســـــهولة  أهدافها حتقيق  للمنظمات ميكن حيث -Iwu  امل
Egwuonwu,2011:201).)  وذكر  (Walker,2010:357  ) ــمعـــة  دور  دن  االســــــــــــــواق  يف  امهيـــة  يزداد  الســــــــــــ

 خفض  مثل  للمنظمة االســــــــــــرتاتيجية  املنافع من العديد اىل اجليدة الســــــــــــمعة  تؤدي  ان  ميكن حيث،  التنافســــــــــــية
 حني يف.  التنافســية  احلواجز وخلق  الرحية  وزايدة  واملســتثمرين  املتقدمني  وجذب  متميزة  اســعار وتقدمي ، التكاليف

 و  املنظمة منو مثل  االعمال  ملنظمات  الفوائد  بعض ختلق  االجيابية الســــــمعة ان  اىل(  Eryilmaz,2016:8)اشــــــار
ـــبة  اـما، الزابئن  تراكم ــتوايت  على  تؤثر اجلـامـعة  ـعة  ـفأن  التعليمـية  للمنظمـات  ابلنســــــــــــ  اـما.  للطالب  الوالء مســــــــــــ

(Behestifar & Korouki,2013:18  )املنظمة  أداء على إجيايب  بشــكل تؤثر  اجليدة  الســمعة  ان   أوضــحا فقد  ،
 & Schulz) اما .كبرية  ارابح نســبة  وحتقيق،  ابملوظفني  االحتفاظ وتعزز، املواهب كســب  على تســاعدها حيث

Johann,2018:40  )صــعب  ملموس غري  موردا    تشــكل اجليدة  الســمعة أن  اىل نوها فقد   تســهل حيث تكراره،  ي
ـصــــلحة  أصـــــحاب عليها  يســـــيطر اليت  املوارد  إىل الوصـــــول  خلق يف  املنظمة  قدرة على تؤثر وبذلك الرئيســـــيني،  امل
ــيــــــة  ميزة  على  واحلفــــــاظ ــذلــــــك.  أفضــــــــــــــــــــل  أداء  إىل  النهــــــايــــــة  يف  تؤدي  تنــــــافســــــــــــ  & Eberl  اوضــــــــــــــح   وكــــ

Schwaiger,2005:839)  ) ــة  دن ــمعـ ــاليف  وخفض  الـــدخـــل  زايدة  اىل  تؤدي  الســــــــــــ ــة  التكـ ــاليـ ــاليف  الرأ ـ   وتكـ
ــار،  املوظفني صـــــــــــــ صـــــــــــــــدر  هي  الســــــــــــــمعـة  فـأن   وابخت ــيـة  امليزة  م ــار  .التنـافســــــــــــ  &Marcellic-Warin)  واشـــــــــــــ

Teodoresc,2012:7  )أهدافها حتقيق على  املنظمة  تســاعد  اليت  الرئيســة  األصــول  من تعد  املنظمة  عة ان   اىل  
  نوعها من  فريدة  هي  املنظمة   عة  وان  املسـتدامة،  التنافسـية  وامليزة املربح، والنمو  القيمة، خلق  مثل االسـرتاتيجية
ــادية  الظروف يف  املنظمة  محاية على  تســـــــــاعد  ان  وميكن  نســـــــــخها  ويســـــــــتحيل ـصــــــ ـصــــــــعبة  االقت  حدوث وحالة  ال

 .األزمات
 Dimensions of Organizational Reputationالتنظيمية السمعة ابعاد .3

هي ( يف قياس الســـــــــمعة التنظيمية والذي يتكون من اربعة ابعاد Sala, 2011اعتمد الباحثان على امنوذج )
احلـايل،   البحـث  اهـداف  طبيعـة  ملنطقيـة تلـك االبعـاد وانســــــــــــــجـامهـا مع  (املســــــــــــــؤوليـة،  األداء،  اجلـاذبيـة،  اجلودة)

بسـهولة، وسـيتم توضـيح تلك االبعاد بشـكل    نتائجها  وقياس العراقية  البيئة  منظمات يف  مؤشـراهتا  تطبيق وامكانية
 مبسط وفقا لاليت:
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ــوى ابعتبارها   ـصــــــ ــر احلايل للعوملة ووعي الزابئن، ينبغي على املنظمات أن تعطي اجلودة األمهية الق ـصــــــ يف الع

ـصـــول على  عة طيبة وميزة تنافســــية مســــتدامة االســــرتاتي جية االســــاســــية للنجاح والبقاء على املدى الطويل واحل
(Nuchsarapringvirity,2015:180( وذكر .)Stone-Romero et al,1997:89 دن اجلودة هي مفهوم )

 راءن أيخذ املدمـصدر ارتباك كبري للمنظمة، لذا من املهم ا  دغامض غري عادي يصـعب تـصورها وحتديدها، وتع
بعني االعتبار االبعاد اليت يضـــــــعها املســـــــتهلكون عند تقييم جودة االنواع املختلفة من املنتجات. وتعرف اجلودة 

(. او اهنا الوفاء الفوري مبتطلبات الزابئن  Ismail et al,2006:738دهنا القوة الدافعة السـتدامة  عة املنظمات)
(. يف حني ذكر)عمري وصـــــــــالح  Beaujean et al,2008:2ارد املنظمة )يف اطار األهداف االســـــــــرتاتيجية، ومو 

ـصــــــــــحيحة من املرة األوىل، وتســـــــــــعى اغلب 64:  2017الدين،  ـصــــــــــورهتا ال ( دن اجلودة تعين اداء االشـــــــــــياء ب
املنظمات اىل تقدمي خدمة تتميز ابجلودة املطابقة للمواصــفات، مبا حيقق رضــا الزابئن الذي ميثل اجلانب األكثر 

ــتقبليـــة. وا امهيـــ  كـــد  ة يف خطط االنتـــاج، وجيـــب ان يكون هـــدف اجلودة تلبيـــة حـــاجـــات الزابئن احلـــاليـــة واملســــــــــــ
ن و جمموعة من اجلهود اليت يبذهلا العامل  هيان اجلودة يف جمال اجلامعات    على(  100-99:  2010)احلسيين،  

 وحاجات املستفيدين.يف جمال التعليم لتحسني ورفع املنتج التعليمي مبا يتناسب مع رغبات 
 Appeal اجلاذبية. ب

ــتقبل  يف للنجاح  املوهوبني  األفراد  جيذب الذي املغناطيس  املنظمة  تكون  ان  أجل  من   عليها  يســــتوجب،  املســ
ـصـــــــــال اصــــــــــحاب  مع  املتعددة  عالقاهتا ادارة  اىل منا فرد  كل  ينجذب حيث  االجتماعية، مشــــــــــاركاهتا  وزايدة  امل

 Perez)  املنظمة لنجاح األمهية  ابلغ أمر  اجلاذبية  إدارة فأن   لذلك،  بنا  مهتمة  دهنا نشـــــــــعر  جتعلنا  اليت  املنظمات
et al,2014:118.)  وعرف  (Hendriks,2016:24  )اىل  خالهلـا  من  الفرد  يســــــــــــــعى  اليت  اـلدرجـة  دهنـا  اجلـاذبيـة 

 اىل(  Helm,2011:657)  واشار.  املنظمة  تلك  يف  الفرد  معتقدات  اىل  استنادا  ما  منظمة  يف  عمل  على  احلصول
  اـلذات   تـقدير  حيســــــــــــــن  جـيدة  ـعة  ذات منظمـة إىل االنتمـاء  وان ،  للمنظمـة  الـعاـمة  ابملـفاهيم  يـتأثرون   املوظفني  ان 

( 65: 2017، الدين وصـــالح عمري) واوضـــح  .احملتملني املوظفني انضـــمام جاذبية من يزيد  سا، املوظفني لدى
  تقــدميهــا   طريق  عن  سيزة  جتــاريــة  وعالمــة  مرغوبــة  مكــانــة  بنــاء  على  املنظمــة  قــدرة  خالل  من  تتحقق  اجلــاذبيــة  دن 

 اذ،  املنظمـة  جلـاذبيـة  احلـاكمـة  العوامـل  من  األعمـال  اداء  بيئـة  وتعـد،  والنوعي  الكمي  للقيـاس  قـابلـة  اجيـابيـة  نتـائج 
ــر  حســــــــــــــــب  املنظمـــات  اعمـــال  اداء  قيـــاس  جيري  & Wiedmann)وذكر  .اعمـــاهلـــا  اداء  بيئـــة  جـــاذبيـــة  مؤشــــــــــــ

Buxel,2005:147  ) اصــــــــــــــحـاب  دور  على  اعتمـادا  اجلـاذبيـة  من  عـاليـة  درجـة  تعكس  القويـة  املنظمـة   عـة  دن  
ـصـــــــــلحة  جانب  من واخلدمات املنتجات  تفضــــــــــيل  مثل متعددة  ســــــــــلوكية اجتاهات يف  يظهر الذي التبادل  يف  امل

  جتاه النية  حسـن  من خزين اىل  اجلاذبية  تلك  تؤدي  حيث،  واملوردين  املسـتثمرين من  االسـتثنائي  والتقدير،  الزابئن
 عنصـرا تعد  اجلاذبية دن (  Barron & Rolfe,2011:15) واوضـح .  االزمات  اوقات يف املسـتدام والدعم  املنظمة

 اصــــــــــــحاب  من  وغريهم  والزابئن،  موظفيها،  من  الرعاية أتخذ اجلذابة  املنظمة  وان ،  املنظمة  عة يف  اســــــــــــاســــــــــــيا  
 املصال.



  

734 

 28:  العدد

 
 Performance األداء . ج

حتتــاج املنظمــات األفراد ذوي األداء العــايل من أجــل حتقيق أهــدافهــا املتعلقــة بتقــدمي املنتجــات واخلــدمــات 
ــا للفرد حيث ان إجناز املهام واألداء على مســـتوى   ــية، وان األداء مهم أيضـ ـصــدرا للميزة التنافسـ املتميزة لتكون م

ـصـــدرا لالرتياح مع مشــــاعر  األداء الشــــرط الرئيســــي للتطوير   دالتمكن والفخر، لذلك يععال ميكن أن يكون م
ــوق العمل ) ــتقبل والنجاح والتفوق يف سـ  Tseng(. وعرف )Sonnentag & Frese,2001:4الوظيفي يف املسـ

& Lee,2014:161 ــتوى اهلـــدف الـــذي حتققـــه املنظمـــة، او التقييم حول فعـــاليـــة األفراد أو ( االداء ابنـــه مســــــــــــ
ــا الوظيفي، واألهداف اليت حتققت،  اجملموعات أو املنظمات ــتوى الفردي إىل الرضـــــــ ، ويشـــــــــري األداء على املســـــــ

والتكيف الشــخصــي، وعلى مســتوى اجملموعة يشــري إىل الروح املعنوية والتماســك والكفاءة واإلنتاجية، اما على 
لك فأن األداء يشمل  املستوى التنظيمي فهو يتعلق ابلربح، والكفاءة، واإلنتاجية، والسمعة اجليدة، اضافة اىل ذ

( فعرفه دنه  Muthuveloo et al,2017:2ايضـــــــــــــا  القدرة احملتملة لتحقيق األهداف املســـــــــــــتقبلية بنجاح. اما )
ــة لتحقيق أهدافها، حيث يع ــة وغري امللموســــ ــتغل  ا املنظمة مواردها امللموســــ األداء  دانعكاس للطريقة اليت تســــ

وها يف بيئة االعمال التنافسـية ألنه يدخل يف صـميم عمل مجيع العنـصر االسـاسـي الذي حيدد بقاء املنظمات ومن
-Iwuاوضـــــــــــــح ) ســـــــــــــياق ذاتهاالنشـــــــــــــطة، ويشـــــــــــــمل االداء التنظيمي كال من األداء املايل وغري املايل. ويف ال

Egwuonwu,2011:200 ،دن املنظمات اليت يكون لديها ســــــجل من األداء اجليد، وآفاق النمو الواضــــــحة )
 .ى الطويل، فأن ذلك سوف يزيد من  عتهاوالرحية على املد

 Responsibility املسؤولية. د 
  إىل  الزابئن مييل اجلودة،  وعالية للبيئة  صـــديقة منتجات تطوير اجل  من حثيثة جهودا  املنظمات  تبذل عندما

ــطـة  ان   يرون   ألهنم، املنظمـة  عن  اجيـابـية صــــــــــــــورة  تكوين   املســــــــــــــؤولـية  ـفأن   وعلـيه، اجتمـاعـيا  مرغوـبة املنظمـة أنشــــــــــــ
  إشــارة  فإن   وابلتايل،  املصــال اصــحاب اىل  موثوقة  إشــارة  إلرســال  وســيلة  تكون  أن  ميكن  للمنظمات  االجتماعية
ــؤولية ــال  أصــــحاب خمتلف متكن  ســــوف  االجتماعية  املســ ـصـ ــتقدم  املنظمة  دن   االعتقاد  من  امل   للمجتمع  قيمة  ســ

(Lee et al,2017:3.)  يف حني اشـــــــار(Brammer et al,2006:5)  مفهوم هي االجتماعية  اىل ان املســـــــؤولية 
 مع  تفـــاعلهـــا  ويف  التجـــاريـــة  العمليـــات  يف  والبيئيـــة  االجتمـــاعيـــة  االهتمـــامـــات  بـــدمج   املنظمـــات  خاللـــه  من  تقوم

ـصــــــــــال اصـــــــــــحاب   البيئة أتثريات من واحلد،  اخلريي  العطاء مثل اجلوانب متعددة واهنا،  طوعي  اســـــــــــاس  على  امل
  املهمة  األنشــطة من  متنوعة جمموعة  دهنا(  Futa,2013:118-119)  العادلة. وعرفها  عملال  وسارســات، الســلبية

 ألهنا، واخلارجية الداخلية التوقعات مع  للتعامل، الزاميا   او طوعيا   ســــــــــــــواء  املنظمات مجيع  ا تقوم  ان  جيب اليت
  املنظمات تعرتف أن   اجملدي  ومن  .مباشــــر غري أو  مباشــــر  بشــــكل  ســــواء  عتها وتعزز  املنظمة  إىل  قيمة  تضــــيف

ـصــــــول  من ميكنها قد ذلك  ألن  اجملتمع يف اجليدة  القضـــــــااي تدعم وأن   والبيئية  االجتماعية  ابملســـــــؤوليات  على احل
  من النية  حســـــن تولد  للمنظمات االجتماعية  اذ ان املســـــؤولية (.Iwu-Egwuonwu,2011:200)  عالية   عة

ـصــال واصـــحاب واملســـتهلكني املوظفني  املدى على  البقاء  على  والقدرة  املنظمة  ورحية   عة  تعزيز اىل وتؤدي،  امل
 (.Fombrun & Shanley,1990:7)الطويل 
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 المبحث الثالث: الجانب الميداني

صـــــــــــــــدق البنـائي   ــيمـه على ثالثـة حمـاور، خيتص االول بتحـديـد ال بغيـة حتقيق اهـداف هـذا املبحـث مت تقســــــــــــ
الثاين بوصـــــــــــــف وتشـــــــــــــخيص متغريات البحث، لينتهي الثالث ابختبار  التوكيدي ملتغريات البحث، فيما خيتص 

 فرضيات البحث، وكما أييت:
 اوال: الصدق البنائي التوكيدي

 التوكـيدي  العـاملي  التحلـيل  الـباحـثان   اجرى  مـيدانـيا  ودقتهـا  للمتغريات  النظرـية  البـناءات  صــــــــــــــدق  من  للـتأكـد
(CFAللمقــاييس )  ــة  املتغريات  قيــاس  يف  املعتمــدة   املعــادلـة  منـذجـة  تطبيقــات  احـد  يعــد  والـذي  الفرعيــةو   الرئيســـــــــــــ

 مع  للمتغريات  املتوفر  االفرتاضــــــــــــــي  اهليكـل  مطـابقـة  اىل  التوكـيدي  العـاملي  التحلـيل  يهـدف  اذ.  (SEMاهليكليـة )
 وهذا،  االبعاد كلها  اىل  التتجه  الفقرات  وان   والفقرات  االبعاد  بني  العالقة  أتكيد  وابلتايل،  عنه  املتجمعة  البياانت
 اعتمد  وقد(.  176:  2015،  احلسناوي)  املقاسة  غري  الفقرات  من  ومناسب  واضـح   بعدد بعد  كل  متثيل  يضـمن

ــائي  الربانمج   التوكـيدي  العـاملي  التحلـيل  تطبيق  يف صــــــــــــ  اهليكلي  االمنوذج  ولتقييم(،  Amos Version 23)  االح
ــى  التوكيدي العاملي  التحليل  خمرجات  عن الناتج   & Schumacker)  مها معيارين  من  ابلتحقق الباحثون  اوصــــــ

Lomax,2010:169:) 
ــة ) .1 ــديرات املعلمـ ــل قيم املســـــــــــــــــارات اليت تربط املتغريات Parameter Estimatesتقـ (: وهي متثـ

 .(.Unobserved Var( مع املتغريات غري املقاسة ).Latent Varالكامنة )
املطابقة املعيار الذي حيكم   تؤسس مؤشرات  (:Model Fit Index'sمؤشرات مطابقة االمنوذج ) .2

اهم   (2X)من خالله على مدى مطابقة االمنوذج اهليكلي املتحقق ودقته، ويعد الكاي ســــــــكوير  
ــبة اىل درجات احلرية ضـــــمن املدى احملدد فأن  مؤشـــــرات مطابقة االمنوذج فاذا كانت قيمته ابلنســـ
معظم قيم مؤشــرات املطابقة االخرى ســتقع يف املدى املثايل، وقد اعتمدت جمموعة من مؤشــرات 

 مطابقة االمنوذج اهليكلي وهي كما تتضح يف االمنوذجات اهليكلية اخلاصة بكل متغري.
 :كااليت  للمتغريين التوكيدي العاملي التحليل نتائج  كانت  تقدم ما وءض ويف
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  متكني القيادةالتحليل العاملي التوكيدي ملقياس  . أ

الفقرة الســـــــــادســـــــــة من بعد املشـــــــــاركة يف صـــــــــنع القرار قد حازت على وزن   ( ان 2يتضـــــــــح من الشـــــــــكل )
( سا اضــــــــــــــطر اىل الرجوع 0.40النســــــــــــــبة املقبولة )( وهو اقل من 0.02ا دار)تقدير معلمة( قليل جدا اذ بلغ )

ــر تعديل مل يتغري تقدير املعلمة   للربانمج لتفحص مؤشـــــــــرات التعديل اليت يقرتحها الربانمج وبعد اجراء كم مؤشـــــــ
ابلنســــــــبة اىل الفقرة اعاله وابلتايل هنا من الضــــــــروري حذف هذه الفقرة لضــــــــعف وزهنا اال داري يف متثيل بعد 

 القرار. املشاركة يف صنع

 ( التحليل العاملي التوكيدي ملقياس متكني القيادة )االمنوذج االول(2الشكل )
 .(Amos V.23خمرجات برانمج )املصدر: 
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الفقرة الســــــــادســــــــة من بعد املشــــــــاركة يف صــــــــنع القرار واعادة حســــــــاب نتائج التحليل، كانت وبعد حذف 
( 3( كما ظاهرة يف الشــــــكل )0.40ة قد جتاوزت نســــــبة )تقديرات املعلمات املعيارية لفقرات متغري متكني القياد

اتضـــــح اهنا اكرب  (4( الظاهرة يف اجلدول )CRوان مجيعها نســـــب معنوية ألنه عند متابعة قيم النســـــبة احلرجة )
( وهذا يشــــــــري اىل جدوى هذه املعلمات وصــــــــدقها. اما ابلنســــــــبة اىل 0.05( عند مســــــــتوى معنوية )1.96من )

ــرات مطابقة االمنوذ  ج فقد اظهرت النتائج وكما يتضـــــــــــــح يف التايتل اخلاص ابألمنوذج اهليكلي ان مجيعها مؤشـــــــــــ
ـصــــة هلا، وبذلك فأن االمنوذج اهليكلي قد حاز على مســـــتوى عالٍ  ـصــــ من    كانت مســـــتوفية لقاعدة القبول املخ

( فقرات 5اقع )( فقرة موزعة على مخسة ابعاد مرتابطة بو 37املطابقة سا يؤكد ان متغري متكني القيادة يقاس ب )
ــنع القرار، )5( فقرة لبعد التدريب، )11لبعد مثاال يقتدى به، ) ــاركة يف صـــ ( فقرات لبعد 10( فقرات لبعد املشـــ

 ( فقرات لبعد االعالم.6اظهار االهتمام، )

 ( التحليل العاملي التوكيدي ملقياس متكني القيادة )االمنوذج الثاين(3الشكل )
 .(Amos V.23)خمرجات برانمج املصدر: 
 ( قيم تقديرات املعلمة واخلطأ املعياري والنسبة احلرجة ومستوى املعنوية ملقياس متكني القيادة4اجلدول )

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Lbe5 <--- Lead by example 1.000     

Lbe4 <--- Lead by example .930 .062 14.937 ***  

Lbe3 <--- Lead by example .973 .067 14.434 ***  
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    Estimate S.E. C.R. P Label 
Lbe2 <--- Lead by example .837 .064 13.098 ***  

Lbe1 <--- Lead by example .708 .064 10.982 ***  

Coa11 <--- Coaching 1.000     

Coa10 <--- Coaching 1.058 .064 16.634 ***  

Coa9 <--- Coaching 1.060 .064 16.484 ***  

Coa8 <--- Coaching 1.079 .073 14.853 ***  

Coa7 <--- Coaching 1.054 .068 15.573 ***  

Coa6 <--- Coaching .984 .066 14.910 ***  

Coa5 <--- Coaching .962 .063 15.295 ***  

Coa4 <--- Coaching 1.019 .068 14.911 ***  

Coa3 <--- Coaching .880 .063 14.071 ***  

Coa2 <--- Coaching .874 .066 13.313 ***  

Coa1 <--- Coaching .879 .067 13.107 ***  

Pdm5 <--- Participative 
Decision Making 1.000     

Pdm4 <--- Participative 
Decision Making .882 .054 16.263 ***  

Pdm3 <--- Participative 
Decision Making .945 .062 15.134 ***  

Pdm2 <--- Participative 
Decision Making .864 .053 16.318 ***  

Pdm1 <--- Participative 
Decision Making .956 .057 16.739 ***  

Sco10 <--- Showing concern  1.000     

Sco9 <--- Showing concern .949 .082 11.508 ***  

Sco8 <--- Showing concern 1.166 .084 13.941 ***  

Sco7 <--- Showing concern 1.131 .081 13.892 ***  

Sco6 <--- Showing concern 1.034 .079 13.054 ***  

Sco5 <--- Showing concern 1.069 .079 13.568 ***  

Sco4 <--- Showing concern 1.208 .087 13.817 ***  

Sco3 <--- Showing concern 1.175 .090 13.076 ***  

Sco2 <--- Showing concern 1.010 .082 12.284 ***  

Sco1 <--- Showing concern .977 .094 10.382 ***  

Inf6 <--- Informing  1.000     
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
Inf5 <--- Informing .987 .057 17.192 ***  

Inf4 <--- Informing 1.064 .053 20.060 ***  

Inf3 <--- Informing .957 .053 18.169 ***  

Inf2 <--- Informing .822 .050 16.299 ***  

Inf1 <--- Informing .736 .054 13.642 ***  

 .(Amos V.23ابالعتماد على خمرجات برانمج ) نياعداد الباحثاملصدر: 
 . التحليل العاملي التوكيدي ملقياس السمعة التنظيمية ب

( ان كل تقديرات املعلمات املعيارية لفقرات متغري الســــــــمعة التنظيمية قد جتاوزت 4يتضــــــــح من الشــــــــكل )
( وهي النسب الظاهرة على االسهم اليت تربط االبعاد الفرعية االربعة بفقراهتا وكانت مجيعها نسب 0.40نسبة )

( عند 1.96( اتضــــــــــح اهنا اكرب من )5( الظاهرة يف اجلدول )CRعند متابعة قيم النســــــــــبة احلرجة )معنوية ألنه 
اما ابلنســـــــبة اىل مؤشـــــــرات مطابقة    ( وهذا يشـــــــري اىل جدوى هذه املعلمات وصـــــــدقها.0.05مســـــــتوى معنوية )

ــتوفـية    االمنوذج فقـد اظهرت النـتائج وكمـا يتضــــــــــــــح يف الـتايـتل اخلـاص ابألمنوذج اهليكلي ان مجيعهـا كـاـنت مســــــــــــ
من املطابقة سا يؤكد ان    لقاعدة القبول املخصـصـة هلا، وبذلك فأن االمنوذج اهليكلي قد حاز على مسـتوى عالٍ 

ــمعـة التنظيمـية يقـاس ب ) ( فقرات لبعـد اجلودة، 5( فقرة موزعـة على اربعـة ابعـاد مرتابطـة بواقع )26متغري الســــــــــــ

 .( فقرات لبعد املسؤولية 7داء، )( فقرات لبعد اال7( فقرات لبعد اجلاذبية، )7)
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 ( التحليل العاملي التوكيدي ملقياس السمعة التنظيمية4الشكل )
 .Amos V.23)خمرجات برانمج ) املصدر:
 ( قيم تقديرات املعلمة واخلطأ املعياري والنسبة احلرجة ومستوى املعنوية ملقياس السمعة التنظيمية5اجلدول )

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Qua1 <--- Quality 1.000     

Qua2 <--- Quality 1.151 .083 13.901 ***  

Qua3 <--- Quality 1.160 .075 15.459 ***  

Qua4 <--- Quality 1.233 .080 15.355 ***  

Qua5 <--- Quality  1.070 .076 14.101 ***  

App1 <--- Appeal 1.000     

App2 <--- Appeal 1.117 .076 14.678 ***  
App3 <--- Appeal .732 .067 10.946 ***  
App4 <--- Appeal 1.020 .072 14.168 ***  
App5 <--- Appeal .973 .071 13.653 ***  
App6 <--- Appeal .891 .066 13.471 ***  
App7 <--- Appeal 1.206 .078 15.454 ***  
Per1 <--- Performance 1.000     

Per2 <--- Performance 1.432 .198 7.240 ***  

Per3 <--- Performance 1.807 .230 7.870 ***  

Per4 <--- Performance 1.736 .220 7.908 ***  

Per5 <--- Performance 1.691 .215 7.847 ***  

Per6 <--- Performance 2.031 .255 7.963 ***  

Per7 <--- Performance 1.661 .218 7.635 ***  

Res7 <--- Responsibility 1.000     

Res6 <--- Responsibility 1.249 .085 14.662 ***  

Res5 <--- Responsibility 1.129 .080 14.191 ***  

Res4 <--- Responsibility 1.299 .085 15.272 ***  

Res3 <--- Responsibility 1.119 .077 14.585 ***  

Res2 <--- Responsibility .648 .072 9.013 ***  

Res1 <--- Responsibility .980 .082 11.915 ***  

 .(Amos V.23ابالعتماد على خمرجات برانمج ) نياعداد الباحثاملصدر: 
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 ثانيا: وصف متغيرات البحث وتشخيصه

 هوتشخيص القيادةمتكني وصف متغري  .1
تتضـمن هذه الفقرة وصـف وتشـخيص متغري متكني القيادة وابعاده الفرعية ابسـتخدام جمموعة من االسـاليب 

ـصــــائية، ويوضـــــح اجلدول ) ـصــــاءات الوصـــــفية اخلاصـــــة بتحديد مســـــتوى امهية متغري متكني القيادة  6االح ( االح
ــابـيا موزوان كلـيا  بلغ ان متغري متكني الق  وابـعاده الفرعـية، ونالحا من ذـلك اجلـدول ــطـا حســــــــــــ ـيادة حقق متوســــــــــــ

ــبـية بلـغت )23.63%( ومـعاـمل اختالف بلغ )0.96( وا راف معـياري بلغ )4.09) %(،  81.83( ودمهـية نســــــــــــ
ــائية تشــــــري اىل ان متغري متكني القيادة حاز على درجة عالية من االمهية حســــــب اجاابت  ـصـــ وهذه النتائج االح

دى امهية هذا املتغري ميدانيا على مستوى اجلامعات والكليات االهلية عينة  االفراد عينة البحث، وهذا يعكس م
ــية ويعزز دوافعهم  اســـلوكي ا  البحث ابعتباره منهج يســـاعد على اكتشـــاف االمكانيات الداخلية للكوادر التدريسـ

لقيادة اليت وان ما يدعم النتائج اعاله هو وصــــــــــف وتشــــــــــخيص االبعاد الفرعية ملتغري متكني ا  الفردية يف العمل.
جاء ترتيبها حســـــــــب امهيتها النســـــــــبية )مثاال يقتدى به، االعالم، التدريب، املشـــــــــاركة يف صـــــــــنع القرار، اظهار 

 االهتمام( وكما يلي: 
( ومعامل االختالف 0.92( واال راف املعياري )4.17)  مثاال يقتدى به  لبعدالكلي    بلغ الوسط احلسايبأ.  

ــبـية )%( واالمهـية  22.19) %(، وهـذا ـيدل على ان اتـفاق افراد العيـنة على فقرات هـذا البـعد كـان 83.54النســــــــــــ
ـصـى ما يف  مرتفعا  سا يؤكد ان القادة يف اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث يعملون جبد وتفانٍ  ويبذلون اق
مثاال يقتدى  م يف اداء   وســعهم من اجل حتقيق االداء االفضــل لذلك اختذ اعضــاء اهليأة التدريســية من قادهتم

هذه اخلاصــــــــية الســــــــلوكية قابلية متقدمة تســــــــاعد اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث على   دمهامهم، وتع
 .حتقيق التفوق يف جمال القطاع التعليمي

( ومعامل االختالف 1.09( واال راف املعياري )4.12) بعد االعالمب. بلغ الوســـــــــــــط احلســـــــــــــايب الكلي ل
ــبيـة )(  %26.43) (، وهـذا يـدل على ان اتفـاق افراد العينـة على فقرات هـذا البعـد كـان 82.48%واالمهيـة النســــــــــــ

مرتفعا  سا يؤكد ان القادة يف اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث يعملون على نشــــر املعلومات االســــاســــية  
اف اليت تســـــــــــــعى اليها تلك اليت تســـــــــــــمح لكوادرهم التدريســـــــــــــية فهم ادوارهم ومســـــــــــــؤولياهتم جتاه حتقيق االهد

 .اجلامعات
( ومعامل االختالف 0.91( واال راف املعياري )4.10) بعد التدريببلغ الوســــــــــــط احلســــــــــــايب الكلي لج. 

ــبـية )22.32) (، وهـذا ـيدل على ان اتفـاق افراد العيـنة على فقرات هـذا البعـد كـان 82.11%%( واالمهـية النســــــــــــ
والكليات االهلية عينة البحث يتبعون معايري ســـــــــــــلوكية عالية هتدف اىل مرتفعا  سا يؤكد ان القادة يف اجلامعات  

 .رفع كفاءة كوادرهم التدريسية، وسد الفجوة بني االداء احلايل واالداء املطلوب
( ومعامل  0.93( واال راف املعياري )4.05)  املشــــاركة يف صــــنع القرار لبعدالكلي    بلغ الوســــط احلســــايبد. 

%(، وهذا يدل على ان اتفاق افراد العينة على فقرات هذا  81.10مهية النســــــــبية )%( واال23.11االختالف )
ـــية   البعـد كـان مرتفعـا  سـا يؤكـد ان القـادة يف اجلـامعـات والكلـيات االهلـية عيـنة البحـث مينحون كوادرهم الـتدريســــــــــــ

 .املزيد من الفرص للتعبري عن افكارهم ومشاركتهم يف اختاذ القرارات املهمة
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( ومعــامــل  0.96( واال راف املعيــاري )3.99)  اظهــار االهتمــام  لبعــد  الكلي  ســــــــــــــط احلســــــــــــــــايببلغ الو ه.  

ــبية )24.09االختالف ) %(، وهذا يدل على ان اتفاق افراد العينة على فقرات هذا 79.95%( واالمهية النســــــــــ
يهتمون اىل حـد كبري بتوفري البعـد كـان مرتفعـا  سـا يؤكـد ان القـادة يف اجلـامعـات والكليـات االهليـة عينـة البحـث  

 .الدعم والثقة اىل كوادرهم التدريسية كافة من اجل النجاح والتفوق يف اداء اعماهلم ورفع كفاءهتم التعليمية
 متكني القيادة ( االحصاءات الوصفية ملتغري6جدول )

الـــوســـــــــــــــــط   األبعاد
 احلسايب

اال ـــــــــــــــراف  
 املعياري

معامل االختالف 
% 

االمهية النســــــــبية  
% 

  تــرتــيـــــــب 
 األبعاد

 1 83.54 22.19 0.92 4.17 مثاال يقتدى به
 3 82.11 22.32 0.91 4.10 التدريب

 4 81.10 23.11 0.93 4.05 املشاركة يف صنع القرار
 5 79.95 24.09 0.96 3.99 اظهار االهتمام

 2 82.48 26.43 1.09 4.12 االعالم
  81.83 23.63 0.96 4.09 املعدل العام لتمكني القيادة

 (.SPSS( و )Microsoft Excelابالعتماد على خمرجات برامج ) نياملصدر: اعداد الباحث
 وصف وتشخيص متغري السمعة التنظيمية  .2

تتضـــــــمن هذه الفقرة وصـــــــف وتشـــــــخيص متغري الســـــــمعة التنظيمية وابعاده الفرعية ابســـــــتخدام جمموعة من  
االحصـاءات الوصـفية اخلاصـة بتحديد مسـتوى امهية متغري السـمعة  ( 7االسـاليب االحصـائية، ويوضـح اجلدول )
ان متغري الســـمعة التنظيمية حقق متوســـطا حســـابيا موزوان   اجلدول ذلك  التنظيمية وابعاده الفرعية، ويالحا من

ــبيـــة بلغـــت 27.61( ومعـــامـــل اختالف بلغ )1.03بلغ )  معيـــاراي    ا  ( وا رافـــ 3.75كليـــا  بلغ ) %( ودمهيـــة نســــــــــــ
ـصـــائية تشــــري اىل ان متغري الســــمعة التنظيمية حاز على درجة عالية من االمهية 75.05%) (، وهذه النتائج االح

ــتوى اجلـامـعات  حســــــــــــــب اجـاابت االفراد عيـنة البحـث، وهـذا يعكس ـمدى امهـية هـذا املتغري مـيدانـيا على مســــــــــــ
ـصــــــــدر االســـــــــاســـــــــي الذي يســـــــــاعد تلك اجلامعات على  عدهوالكليات االهلية عينة البحث ب حتقيق اهدافها  امل

 الفرعية االبعاد  وتشــخيص  وصــف هو اعاله النتائج  يدعم  ما  وان   االســرتاتيجية وخلق امليزة التنافســية املســتدامة.
 :يلي وكما( اجلاذبية، اجلودة، االداء، املسؤولية) النسبية امهيتها حسب ترتيبها جاء اليت السمعة التنظيمية ملتغري

( ومعامل االختالف 1.16( واال راف املعياري )3.85)  بعد املســــــــــؤوليةالكلي لبلغ الوســــــــــط احلســــــــــايب  أ. 
ــبـية )30.13) (، وهـذا ـيدل على ان اتفـاق افراد العيـنة على فقرات هـذا البعـد كـان 77.00%%( واالمهـية النســــــــــــ

حثيثـة من    ا  مرتفعـا  سـا يؤكـد ان اجلـامعـات والكليـات االهليـة عينـة البحـث بكـافـة كوادرهـا االكـادمييـة تبـذل جهود
 اجل مراعاة قيم ومتطلبات اجملتمع يف كل انشطتها وخدماهتا املقدمة. 

( ومعـامـل االختالف 1.24( واال راف املعيـاري )3.75)  االداء  ب. بلغ الوســــــــــــــط احلســـــــــــــــايب الكلي لبعـد
ــبـية )33.22) كـان %(، وهـذا ـيدل على ان اتـفاق افراد العيـنة على فقرات هـذا البـعد  75.09%( واالمهـية النســــــــــــ
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مرتفعــا  ســا يؤكــد ان االدارات العليــا يف اجلــامعــات والكليــات االهليــة عينــة البحــث هتــدف اىل جــذب الكوادر  
 التدريسية املوهوبة لتحسني مستوى ادائها وتعزيز  عتها يف البيئة التعليمية التنافسية.

ومعـامـل االختالف   (1.05( واال راف املعيـاري )3.71)  بعـد اجلودةبلغ الوســــــــــــــط احلســـــــــــــــايب الكلي ل  .ج
ــبـية )28.37) وهـذا ـيدل على ان اتـفاق افراد العيـنة على فقرات هـذا البـعد كـان   %(،74.33%( واالمهـية النســــــــــــ

مكثفـة من اجـل   ا  االهليـة عينـة البحـث تلتزم مبعـايري اجلودة وتبـذل جهود  مرتفعـا  سـا يؤكـد ان ادارات اجلـامعـات
 . تقدمي افضل ما لديها من خدمات

( ومعـامـل االختالف 1.18( واال راف املعـياري )3.68)  بعـد اجلـاذبـيةط احلســــــــــــــايب الكلي لبلغ الوســــــــــــــ   د.
ــبـية )32.25) %(، وهـذا ـيدل على ان اتـفاق افراد العيـنة على فقرات هـذا البـعد كـان 73.77%( واالمهـية النســــــــــــ

كبرية من اجل كســـــــب رضـــــــا   ا  مرتفعا  سا يؤكد ان قيادات اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث تبذل جهود
 .ووالء كافة املتعاملني معها، وبذلك حتافا على مركز تنافسي جذاب يف بيئة التعليم العايل

 ( االحصاءات الوصفية ملتغري السمعة التنظيمية7جدول )

الـــوســـــــــــــــــط   األبعاد
 احلسايب

اال ــــــــــــراف  
 املعياري

ــل االختالف  ــامــ معــ
% 

ــبيـة   االمهيـة النســــــــــــ
% 

ــيــــــــب   تــــــــرتــــــ
 األبعاد

 3 74.33 28.37 1.05 3.71 اجلودة
 4 73.77 32.25 1.18 3.68 اجلاذبية
 2 75.09 33.22 1.24 3.75 األداء

 1 77.00 30.13 1.16 3.85 املسؤولية
املعدل العام للســـــــــــمعة  

  75.05 27.61 1.03 3.75 التنظيمية

 (.SPSS( و )Microsoft Excelابالعتماد على خمرجات برامج ) نياملصدر: اعداد الباحث
 ثالثًا: اختبار فرضيات البحث 

 . اختبار الفرضية الرئيسة االوىل1
( وجود عالقة ارتباط موجبة بني متكني القيادة والســــــــــمعة التنظيمية اذ بلغت 8يتضــــــــــح من نتائج اجلدول )
 %(.1عند مستوى معنوية ) (** 0.555قيمة معامل االرتباط بينهما )

 ( مصفوفة معامالت االرتباط بني متكني القيادة وابعاده والسمعة التنظيمية وابعادها8جدول )
 السمعة التنظيمية

ــة   املسؤولية االداء جلاذبيةا اجلودة متكني القيادة ــعــــــ الســــــــــــــــــــــمــــــ
 التنظيمية

 مثاال يقتدى به
Sig.(2-tailed) 

N 

0.447** 
.000 
236 

0.392** 
.000 
236 

0.427** 
.000 
236 

0.447** 
.000 
236 

0.455** 
.000 
236 
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 تدريبال

Sig.(2-tailed) 
N 

0.472** 
.000 
236 

0.422** 
.000 
236 

0.473** 
.000 
236 

0.407** 
.000 
236 

0.480** 
.000 
236 

ــنع امل ــاركة يف صـــــــــــ شـــــــــــ
 القرار

Sig.(2-tailed) 
N 

0.422** 
.000 
236 

0.440** 
.000 
236 

0.496** 
.000 
236 

0.420** 
.000 
236 

0.483** 
.000 
236 

 ظهار االهتماما
Sig.(2-tailed) 

N 

0.455** 
.000 
236 

0.424** 
.000 
236 

0.494** 
.000 
236 

0.445** 
.000 
236 

0.489** 
.000 
236 

 عالماال
Sig.(2-tailed) 

N 

0.512** 
.000 
236 

0.475** 
.000 
236 

0.509** 
.000 
236 

0.494** 
.000 
236 

0.544** 
.000 
236 

 متكني القيادة
Sig.(2-tailed) 

N 

0.525** 
.000 
236 

0.487** 
.000 
236 

0.544** 
.000 
236 

0.499** 
.000 
236 

0.555** 
.000 
236 

 (.SPSS ابالعتماد على خمرجات برانمج )نياملصدر: اعداد الباحث
االرتبـاط املعنويـة بني االبعـاد الفرعيـة لتمكني القيـادة )االعالم، اظهـار وان مـا يـدعم النتيجـة اعاله عالقـات  

االهتمام، املشـــاركة يف صـــنع القرار، التدريب، مثاال يقتدى به( والســـمعة التنظيمية وحســـب ترتيب قوة العالقة، 
 عنــد على التوايل(  **0.455،  **0.480،  **0.483،  **0.489،  **0.544اذ بلغــت قيمــة معــامالت االرتبــاط )

ــتوى معنويـة ) %(. وميكن تفســــــــــــــري هـذه النتـائج دن اجلـامعـات والكليـات االهليـة عينـة البحـث تعتمـد 1مســــــــــــ
اســرتاتيجيات متكني القيادة لالســتفادة من مهارات وطاقات كوادرها التدريســية، وهذا بدوره ســاعد على حتقيق 

بني متغريي متكني القيادة والســــــــمعة    ا  كبري   ا  الســــــــمعة التنظيمية لتلك اجلامعات، وبذلك جند ان هناك انســــــــجام
التنظيمية. وهذا يعين وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني متكني القيادة دبعاده والســـــــمعة التنظيمية على 

 مستوى اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث.
 الثانية الرئيسة الفرضية اختبار. 2

متكني القيادة )مثاال   سـتقل( لتأثري ابعاد املتغري امل2Rاال دار املعيارية وقيمة )( مسـارات  5يوضـح الشـكل )
( يف املتغري Inf،االعالم  Sco،اظهار االهتمام Pdm،املشــــــــــاركة يف صــــــــــنع القرار  Coaالتدريب ،Lbeيقتدى به 

مطابقة اتمة  على درجة   ويتضـــــــــح من ذلك الشـــــــــكل ان االمنوذج اهليكلي قد حاز  املعتمد الســـــــــمعة التنظيمية،
( مســارات اال دار غري املعيارية وقيمة اثبت  6كما يوضــح الشــكل )  ،اســتدالال بقيم مؤشــرات مطابقة االمنوذج

يف   (،Amos V.23كما ظهرت يف خمرجات برانمج )  ثانيةاال دار واخلطأ املعياري اخلاص ابلفرضـــــية الرئيســـــة ال
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اال دار املعيارية وغري املعيارية واخلطأ املعياري  واوزان    ثانية(مســــارات الفرضــــية الرئيســــة ال9حني يوضــــح اجلدول)
 (.2Rوالنسبة احلرجة ومستوى املعنوية وقيمة )

( ومؤشـــرات مطابقة االمنوذج اهليكلي اخلاص  2R( معامالت مســـارات اال دار املعيارية وقيمة )5الشـــكل )

 لثانيةابختبار الفرضية الرئيسة ا

 (.Amos V.23املصدر: خمرجات برانمج )
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واخلطأ املعياري  (  Constant( معامالت مســـــارات اال دار غري املعيارية وقيمة اثبت اال دار )6الشـــــكل )

 ثانيةاخلاص ابختبار الفرضية الرئيسة ال
 (.Amos V.23املصدر: خمرجات برانمج )

 ( مسارات ومعلمات اختبار الفرضية الرئيسة الثانية9جدول )

 Paths الفرضية
Standard 

R.W. 
Estimate S.E C.R. P  2R 

ــة  ــيـــــ اـلفـرضــــــــــــ
الــرئــيســـــــــــــــــــــة  

 الثانية

Lbe -  - -  < 
(3)OR 0.102 0.106 0.051 2.078 0.048 

=  2R

0.469 

 

Coa -  - -  < 
OR 

0.083 0.089 0.041 2.171 0.038 

Pdm  - - -  < 
OR 

0.320 0.325 0.075 4.341 *** 

Sco - -  - <  
OR 

0.114 0.112 0.055 2.036 0.042 

Inf  - -  - < 
OR 

0.176 0.186 0.080 2.331 0.020 

 (.Amos V.23 ابالعتماد على خمرجات برانمج )نياملصدر: اعداد الباحث
 على النحو التايل: (9وكانت نتائج اجلدول )

( سا يعين 0.102قيمة معامل اال دار املعياري لتأثري بعد مثاال يقتدى به يف الســمعة التنظيمية بلغت ) نه إ .1
ــتتغري مبقدار ) ( اذا ازداد االهتمام ابلبعد  0.102ان الســـــــمعة التنظيمية يف اجلامعات والكليات املبحوثة ســـــ

ـــبة احلرجـة )مـثاال يقـتدى ـبه مبقـدار وحـدة واحـدة، وسـا ـيدعم ذـلك ان   ( ملعـامـل اال ـدار بلغـت CRالنســــــــــــ
 ( وهي قيمة معنوية.2.078)

ــمعـة التنظيمـية بلغـت )  نه إ .2  نه إ( سـا يعين  0.083قيمـة معـامـل اال ـدار املعـياري لـتأثري بعـد الـتدرـيب يف الســــــــــــ
ــتتغري مبقدار ) ــمعة التنظيمية يف اجلامعات والكليات املبحوثة ســـــ تدريب ( اذا ازداد االهتمام ابل0.083الســـــ

ـــبة احلرجـة ) ( وهي 2.171( ملعـامـل اال ـدار بلغـت )CRمبقـدار وحـدة واحـدة، وسـا ـيدعم ذـلك ان النســــــــــــ
 قيمة معنوية، ونالحا ان هذا البعد كان اقل ابعاد متكني القيادة أتثريا يف السمعة التنظيمية.

(  0.320ســمعة التنظيمية بلغت )قيمة معامل اال دار املعياري لتأثري بعد املشــاركة يف صــنع القرار يف ال نه إ .3
( اذا ازداد االهتمام 0.320سا يعين ان الســـمعة التنظيمية يف اجلامعات والكليات املبحوثة ســـتتغري مبقدار )

( ملعامل اال دار  CRابملشــــاركة يف صــــنع القرار مبقدار وحدة واحدة، وسا يدعم ذلك ان النســــبة احلرجة )

 
3-  OR  التنظيمية:السمعة،  Lbe:مثاال يقتدى به،  Coa:التدريب،  Pdm:املشاركة يف صنع القرار،  Sco: اظهار االهتمام،  Inf:االعالم . 
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ــمعة  ( وهي قيمة معنوية، ونال4.341بلغت ) حا ان هذا البعد كان اكثر ابعاد متكني القيادة أتثريا يف الســـ
 التنظيمية.

ــمعـة التنظيمـية    نه إ .4 قيمـة معـامـل اال ـدار املعـياري لـتأثري بعـد اظهـار االهتمـام )التفـاعـل مع الفريق( يف الســــــــــــ
(  0.114دار )( سا يعين ان الســـــــمعة التنظيمية يف اجلامعات والكليات املبحوثة ســـــــتتغري مبق0.114بلغت )

اذا ازداد الرتكيز على اظهار االهتمام )التفاعل مع الفريق( مبقدار وحدة واحدة، وسا يدعم ذلك ان النسبة  
 ( وهي قيمة معنوية.2.036( ملعامل اال دار بلغت )CRاحلرجة )

ــمعـة التنظيميـة بلغـت )  نه إ .5 سـا يعين ان  (  0.176قيمـة معـامـل اال ـدار املعيـاري لتـأثري بعـد االعالم يف الســــــــــــ
ــتتغري مبقدار ) ( اذا ازداد االهتمام ابألعالم 0.176الســـــــــمعة التنظيمية يف اجلامعات والكليات املبحوثة ســـــــ

ـــبة احلرجـة ) ( وهي 2.331( ملعـامـل اال ـدار بلغـت )CRمبقـدار وحـدة واحـدة، وسـا ـيدعم ذـلك ان النســــــــــــ
 قيمة معنوية.

(  46.9%ما نســـــــبته ) ان ابعاد متكني القيادة تفســـــــر( سا يعين 2R( )0.469قيمة معامل التحديد ) بلغت .6
%( فهي تعود ملتغريات اخرى 53.1اما النســــــــــبة املتبقية )  من التغريات اليت حتدث يف الســــــــــمعة التنظيمية،

 غري داخلة يف البحث.
يف الوقت ذاته أتثري املتغري  ، وتفســـــــر هذه النتائج ثانيةوان كل ما تقدم يدل على قبول الفرضـــــــية الرئيســـــــة ال

ــتقلامل )متكني القيادة( يف املتغري املعتمد )الســــمعة التنظيمية( على مســــتوى اجلامعات والكليات االهلية عينة   ســ
البحث، وهذا يعطي صـــــــورة مثالية واضـــــــحة عن مدى التزام القائد بعمله ليكون مثاال يقتدى به اعضـــــــاء اهليئة 

واجباهتم، واســـتخدام االســـرتاتيجيات التدريبية الفعالة، والتأكيد على املشـــاركة يف  التدريســـية يف ســـلوكياهتم واداء
ــية، واالهتمام بنشــــــــر املعلومات واملعرفة   ــاء اهليئة التدريســــــ ــنع القرار، وتوفري الثقة والدعم االجتماعي ألعضــــــ صــــــ

ة البحث. وتتفق هذه االســـاســـية، كل ذلك ســـاهم يف تعزيز الســـمعة التنظيمية للجامعات والكليات االهلية عين
الذي اكد على ان اعطاء االفراد املزيد من الســــيطرة واملســــؤولية    (Blanchard et al,2009:7)النتيجة مع رأي  

 فضال عن زايدة العائد واملبيعات. قواي   ا  تنافسي ا  عن وظائفهم، تكسب املنظمات  عة طيبة ومركز 
 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 ستنتاجاتاواًل: اال

 تعرس هذه الفقرة اهم ما توصل اليه البحث من استنتاجات وكما أييت:
ـصــــــدق البنائي التوكيدي وهذا يدل على  .1 حققت مقاييس متغريات البحث املتمثلة مســـــــتوايت جيدة من ال

البحـث مع دقـة البنـاءات الفكريـة واملعرفيـة لتلـك املتغريات ويؤكـد يف الوقـت ذاتـه مطـابقـة مقـاييس متغريات  
ابلتـــايل هـــذا يؤكـــد قوة العالقـــة بني ابعـــاد متغريات البيـــاانت املتجمعـــة عن اجـــاابت افراد عينـــة البحـــث، و 

 وفقراهتا وان االبعاد مت قياسها بعدد واضح ومناسب من الفقرات.البحث 
  حققت مقاييس متغريات البحث مســــــــــتوايت عالية من الثبات وهذا يدل على دقة وفاعلية تلك املقاييس .2

، سا يؤكد امكانية حتقيق النتائج نفسـها اذا ما يف قياس متغريات البحث بوضـوح دون اي تداخل او تعقيد
 اعيد االختبار عدة مرات على افراد العينة انفسهم يف اجلامعات والكليات االهلية املبحوثة.
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لية عينة البحث حقق متغري متكني القيادة مســــــــــــتوى امهية مرتفع على مســــــــــــتوى اجلامعات والكليات االه .3

يسـاعد على اكتشـاف االمكانيات الداخلية للكوادر التدريسـية ويعزز دوافعهم الفردية  ا  سـلوكي  ا  ه منهجعدب
ــة   ــفية اخلاصـــ ــاءات الوصـــ ـصــ ــتوى ارتفاع امهية هذا املتغري يعود اىل ما حققته نتائج االح يف العمل، وان مســـ

 ابألبعاد الفرعية لتمكني القيادة.
دى به اعلى مستوى امهية ضمن ابعاد متكني القيادة وهذا يؤكد ان القادة يف اجلامعات حقق بعد مثاال يقت .4

صــــــــــــــــارى جهــدهم من اجــل حتقيق االداء    والكليــات االهليــة عينــة البحــث يعملون جبــد وتفــانٍ  ويبــذلون ق
د االفضـــــــــل لذلك اختذ اعضـــــــــاء اهليئة التدريســـــــــية من قادهتم مثاال يقتدى  م يف اداء مهامهم، مث جاء بع

االعالم ابملرتبة الثانية وهذا يؤكد ان القادة يعملون على نشـــر املعلومات االســـاســـية اليت تســـمح لكوادرهم 
ــعى اليها تلك اجلامعات، وحقق بعد  ــؤولياهتم جتاه حتقيق االهداف اليت تســـــ ــية فهم ادوارهم ومســـــ التدريســـــ

ـصـــارى جهدهم م ن اجل مســــاعدة كوادرهم التدريســــية  التدريب املرتبة الثالثة وهذا يعين ان القادة يبذلون ق
على اكتسـاب املعلومات واملعرفة ومتكينهم من اداء اعماهلم بنجاح، مث حـصل بعد املشـاركة يف صـنع القرار 

ان القادة مينحون كوادرهم التدريســـــــــــــية املزيد من الفرص للتعبري عن افكارهم  وهذا يؤكد  على املرتبة الرابعة 
ــتفادة منها يف اختاذ القرارات اليت ترفع من قيمة منظماهتم التعليمية، مث جاء بعد اظهار   ومقرتحاهتم واالســــــــ

االهتمام ابملرتبة اخلامســـــــــة ولكن ايضـــــــــا مبســـــــــتوى امهية مرتفع، وهذا يؤكد ان القادة يهتمون بتوفري الدعم 
 والثقة اىل كافة كوادرهم التدريسية ويركزون على التعاون والعمل بروح الفريق.

ة التنظيمية مســــتوى امهية مرتفع اىل حد ما وهذا يعكس مدى امهية هذا املتغري ميدانيا حقق متغري الســــمع .5
ــتوى اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث ب ــاعد تلك عدعلى مســــــ ــي الذي يســــــ ــاســــــ ــدر االســــــ ـصـــــ ه امل

تفاع اجلامعات والكليات على حتقيق اهدافها االسـرتاتيجية وخلق امليزة التنافسـية املسـتدامة، وان مسـتوى ار 
صــــــــــــاءات الوصــــــــــــفية اخلاصــــــــــــة ابألبعاد الفرعية للســــــــــــمعة   امهية هذا املتغري يعود اىل ما حققته نتائج االح

 التنظيمية.
حقق بعد املســـؤولية اعلى مســـتوى امهية ضـــمن ابعاد الســـمعة التنظيمية وهذا يعين ان اجلامعات والكليات  .6

متطلبات اجملتمع يف كل انشـــــطتها وخدماهتا حثيثة من اجل مراعاة قيم و   ا  االهلية عينة البحث تبذل جهود
نتيجة    ملرتبة الثانية وهذا يؤكد ان تلك اجلامعات حققت مســـــــــــتوى اداء عالٍ املقدمة، مث جاء بعد االداء اب

املرتبة الثالثة وهذا يؤكد التزام اجلامعات والكليات وحقق بعد اجلودة    احتفاظها ابلكوادر التدريسية املتميزة،
صــــــــــــل بعد اجلاذبية على املرتبة  اجلودة  االهلية مبعايري من اجل تقدمي افضــــــــــــل ما لديها من خدمات، مث ح

الرابعة ولكن ايضــا مبســتوى امهية مرتفع، وهذا يعين ان تلك اجلامعات حتافا على عالقات متينة مع كافة  
 املتعاملني معها.

ــتفادة من مهارات ان اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث تعتمد اســـــــــرتاتيجيات متكني الق .7 يادة لالســـــــ
 وطاقات كوادرها التدريسية، وهذا بدوره ساعد على حتقيق السمعة التنظيمية لتلك اجلامعات.

ــمعــة التنظيميــة كــانــت يف بعــد االعالم   .8 تبني ان اقوى عالقــة ارتبــاط بني ابعــاد متكني القيــادة ومتغري الســــــــــــ
(Inf( مث اظهـار االهتمـام ،)Scoــن (، ومن مث بعـده الـتدرـيب Pdmع القرار )(، ومن مث املشــــــــــــــاركـة يف صــــــــــــ
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(Coa( واخريا مثاال يقتدى به ،)Lbe  ،) بني ابعاد متكني القيادة ومتغري  ا  كبري   ا  وبذلك جند ان هناك ارتباط
 على مستوى اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث.السمعة التنظيمية 

ــنع القرار، اظهـار االهتمـام/ ان تبين متكني القـيادة دبـعاده )مـثاال يقـتدى ـبه، الـتدرـيب .9 ــاركـة يف صــــــــــــ ، املشــــــــــــ
التفــاعــل مع الفريق، االعالم( من قبــل ادارات اجلــامعــات والكليــات االهليــة عينــة البحــث يؤثر معنواي يف 
الســــمعة التنظيمية، وهذا يعطي صــــورة مثالية واضــــحة عن مدى التزام القائد بعمله ليكون مثاال يقتدى به 

سـلوكياهتم واداء واجباهتم، واسـتخدام االسـرتاتيجيات التدريبية الفعالة، والتأكيد اعضـاء اهليئة التدريسـية يف  
ــر   ــية، واالهتمام بنشـ ــاء اهليئة التدريسـ ــنع القرار، وتوفري الثقة والدعم االجتماعي ألعضـ ــاركة يف صـ على املشـ

يات االهلية املعلومات واملعرفة االســــــاســــــية، كل ذلك ســــــاهم يف تعزيز الســــــمعة التنظيمية للجامعات والكل
 عينة البحث.

(، Pdmتبني ان اعلى أتثري ألبعاد متكني القيادة يف السمعة التنظيمية كان يف بعد املشاركة يف صنع القرار) .10
(، واخريا الـتدرـيب Lbe(، ومن مث بـعده مـثاال يقـتدى ـبه )Sco(، ومن مث اظهـار االهتمـام )Infمث االعالم )

(Coa وبذلك جند ان هناك أتثري ،)على مســــــــتوى ألبعاد متكني القيادة يف متغري الســــــــمعة التنظيمية   ا  كبري   ا
 .اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث

 ثانياً : التوصيات

يف ضــــــــوء ما توصــــــــل اليه البحث من اســــــــتنتاجات نورد جمموعة من التوصــــــــيات على امل االفادة منها يف 
 اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث وكما أييت:

تعزيز ابعـاد متكني القـيادة وضــــــــــــــرورة تطبيقهـا يف بيـئة التعليم العـايل ومبـا يتوافق مع طبيعـة وثقـاـفات وهـياكـل  .1
 اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث ويتحقق ذلك من خالل االليات االتية:

يقتدى به   . عكس صـورة مثالية واضـحة عن مدى التزام القائد بعمله وسـلوكه وجممل تصـرفاته ليكون مثاالأ
 اعضاء اهليئة التدريسية يف سلوكياهتم واداء واجباهتم.

ب. وضــــع اســــرتاتيجيات تدريبية فعالة من اجل حتســــني قدرات ومهارات اعضــــاء اهليئة التدريســــية ليكونوا 
اكثر اعتمادا على انفســــهم يف اقرتاح حتســــينات االداء، حيث ان التدريب يســــاعد على ســــد الفجوة بني االداء  

 واالداء املطلوب.احلايل 
التأكيد على املشــــــاركة يف صــــــنع القرار والســــــماح ألعضــــــاء اهليئة التدريســــــية ابلتعبري عن آرائهم وتقدمي ج. 

مقرتحاهتم، وان ذلك يعكس امهية متكني القيادة من خالل اســــــــتخدام مدخالت اعضــــــــاء اهليئة التدريســــــــية يف 
 اختاذ القرارات.

ـــية والرتكيز على التعـاون والعمـل بروح الفريق، د. توفري الثقـة واـلدعم   ــاء اهليـئة الـتدريســــــــــــ االجتمـاعي ألعضــــــــــــ
 فعندما تكون الفرق مرتابطة مع بعضها يكون القائد اكثر قدرة على التصرف كقائد متكني.

االهتمام بنشـــــــــــر املعلومات واملعرفة االســـــــــــاســـــــــــية اليت تســـــــــــاعد الكوادر التدريســـــــــــية على فهم ادوارهم ه. 
م يف منظماهتم التعليمية وكيفية اســــــــــــهامهم بتحقيق االهداف املرجوة، حيث تســــــــــــاعد املدخالت ومســــــــــــؤولياهت

 االعالمية على تعزيز اداء وابداع الفريق.
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 28:  العدد

 
ينبغي على ادارات اجلــامعــات والكليــات االهليــة عينــة البحــث بنــاء عالقــات جيــدة مع اجلــامعــات العــامليــة   .2

ــات علمية ذات عالقة مبتغريات  ذات املراكز العلمية املتفوقة ملعرفة اخر ما ــلت اليه من حوث ودراســــ توصــــ
البحــث احلــايل وحمــاولــة عكس جتــار ــا النــاجحــة على واقع اجلــامعــات والكليــات االهليــة عينــة البحــث مع 

 االخذ بنظر االعتبار قيم ومتطلبات اجملتمع.
ـصـــالحيات منحهم  خالل من وذلك  التدريســــية  الكوادر  وخربات  مهارات  مســــتوى رفع .3  يف  واملســــؤوليات  ال

 .التعليمية منظماهتم عمل سري على تؤثر اليت  القرارات اختاذ
ــرورة .4 ــنوي  حفل  عمل  ضــــــ ــلوب تتبع اليت  املتميزة  والتدريســــــــية القيادية  الكوادر  تكرمي  خالله  من يتم  ســــــ  اســــــ

 .االخرين مهم خالهلا من تشحذ فرصة لتكون  اجلميع وامام التمكني
  من وضـــعت اليت  االهداف حتقيق على  قدرهتا مدى من  والتأكد  القيادة متكني  الســـرتاتيجية  الدوري التقييم .5

 .تطبيقها دون  تقف اليت املعرقالت ومعاجلة حمتواها جممل وتعزيز اجلها
ــمعـة التنظيميـة وضــــــــــــــرورة تطبيقهـا يف بيئـة التعليم العـايل ومبـا يتوافق مع طبيعـة وثقـافـات   .6 تعزيز ابعـاد الســــــــــــ

 اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث ويتحقق ذلك من خالل تبين االليات االتية:ومناخات 
صــــــــــــــول على  أ. ينبغي على ادارات اجلــامعــات والكليــات االهليــة عينــة البحــث بــذل املزيــد من اجلهود للح

ــهـادات العليـا ذات االلقـاب العلميـة املتقـدمـة اليت تتميز ابلـذكـاء   ــيـة من محلـة الشــــــــــــ والكفـاءة  الكوادر التـدريســــــــــــ
 االساس يف تقدمي خدمات تعليمية عالية اجلودة. دواالمانة واالخالص يف سارسة مهنة التعليم ألن ذلك يع

ــتوى عـالٍ  من اجلـاذبيـة ينبغي عليهـا بنـاء    ب. لكي تتمتع اجلـامعـات والكليـات االهليـة عينـة البحـث مبســــــــــــ
ــتفيدين منها، حيث ينجذب كل فرد منا ا ىل املنظمات اليت جتعلنا نشــــــــــــــعر ابهنا  عالقات جيدة مع كافة املســــــــــــ

مهتمة بنا، وهذا كفيل إبدارات اجلامعات والكليات دن تتبع اســــــرتاتيجية واضــــــحة املعامل لتعزيز ودعم جاذبيتها  
 عند شرائح اجملتمع.

ج. ضــرورة توفري مناخ مناســب يدفع اعضــاء اهليئة التدريســية اىل االبداع والتميز، وان ذلك ســوف ينعكس 
 على حتسني االداء التعليمي واالرتقاء به. اجيابيا

د. جيب ان تلتزم اجلامـعات والكلـيات االهلية عينة البحث دبعاد املســــــــــــــؤولية االجتماعية والبيئية، ويتحقق  
ذـلك من خالل مراعـاة قيم ومتطلـبات اجملتمع بكـاـفة انشــــــــــــــطتهـا وخـدـماهتـا املـقدـمة، فضــــــــــــــال عن ـمد جســــــــــــــور 

روعات واملســـامهات املادية والعينية يف دعم املشـــاريع االجتماعية واخلريية اليت تقرها  العالقات االجيابية وتبين املشـــ 
 منظمات اجملتمع املدين.

حتتـاج اجلـامعـات والكليـة االهليـة عينـة البحـث اىل تقـدمي خـدمـات تعليميـة متفوقـة من جهـة، وحتقيق منـافع  .7
صـــــــــــــادية ومادية لغرس البقاء والنمو من جهة اخرى، لذلك حيتم  عليها اعتماد اســـــــــــــرتاتيجيات تكيفية اقت

 متطورة هتدف اىل حتقيق املنافع اخلدمية واملادية يف الوقت ذاته.
ــلوك كافة   .8 ــدا لسـ ــدار مدوانت اخالقية تكون مرشـ ينبغي على اجلامعات والكليات االهلية عينة البحث اصـ

او نشـــــاط يتعارس مع قيم  القيادات االدارية والكوادر التدريســـــية واملوظفني،  دف االمتناع عن اي عمل  
ــمعة التنظيمية لتلك اجلامعات والكليات االهلية فضــــــال   ــاعد يف تعزيز الســــ واخالق اجملتمع، وان ذلك يســــ

 عن بناء صورة اجيابية يف عيون كافة املتعاملني معها.
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الرتكيز على الوســــــــــائل االعالمية ووســــــــــائل التواصــــــــــل االجتماعي بنشــــــــــر االجنازات والنجاحات املتحققة   .9
جامعات والكليات االهلية عينة البحث سـواء على املسـتوى التعليمي او على مسـتوى االجتماعي، الن  لل

 ذلك سوف يرفع من قيمتها التنافسية ويعزز  عتها التنظيمية.
ينبغي على ادارات اجلــامعــات والكليــات االهليــة عينــة البحــث تكليف جلنــة دائمــة لغرس مراقبــة وحتــديــد   .10

تنظيمية املتحققة والســمعة التنظيمية املرجوة واســتخدام كافة الســبل املمكنة من اجل الفجوة بني الســمعة ال
 تقليص تلك الفجوة.
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دراسة  الناتج( بإستخدام نموذج مستند الى قانون أوكن – )العمل  تقدير مرونة

 2016- 1988من  لمدةتطبيقية في االقتصاد العراقي ل

The Estimate of the Flexibility of Labour-product using a 
Model based on Auken Law: An applied Study on the Iraqi 

Economy over the period 1988-2016 
 Prof. Hameed Ubaid Abed                              (1)  أ.د حميد عبيد عبد

 Wissam Sarhan Saihood                          (2) وسام سرحان صيهود

 المستخلص

ــة   ــر مروـنة )العمـلإهتمـت هـذه اـلدراســــــــــــ ــاد العراقي، وذـلك من خالل  -بتـقدير مؤشــــــــــــ صــــــــــــ الـناتج( يف االقت
إســتخدام منوذج مســتند اىل قانون أوكن واســتخدمت األســاليب القياســية احلديثة يف تقدير هذا النموذج، إذ مت 

وذج  ، بعد معرفة إســــــتقرارية )ســــــكون( متغريات النمARDLإســــــتخدام أســــــلوب اال دار الذايت لإلبطاء املوزع 
ـصــــــــاد  نودرجة تكاملها، جاءت الدراســـــــــة لإلجابة ع عدة تســـــــــاتالت أمهها مقدار مرونة العمل الناتج يف االقت

 العراقي وماهو أثر منو القوى العاملة على معدالت االستخدامل وتوصلت الدراسة اىل عدة نتائج نذكر منها:
 .تقدير معامل مرون العمل الناتج تند اىل قانون أوكن يتم من خالله سمكانية اشتقاق منوذج مإ •
 الناتج( يف االقتصاد العراقي. -تدين معامل مرونة )العمل •
ــتخـدام واإلنـتاج ومنو القوى العـامـلة، إال أن العودة للتوازن يف  • وجود عالـقة توازنـية طويـلة االجـل بني االســــــــــــ

 االجل الطويل يكون بطيء جداّ.

 
 . جامعة كربالء /كلية اإلدارة واإلقتصاد -1
 .ديوان الرقابة املالية اإلحتادي -2
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Abstract 
The present study is devoted to estimating the elasticity of (labor - output) in 

the Iraqi economy, by using of a model based on the Okun's Law, The 
Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model It has been used After knowing 
the stability (stationary) of the model variables and their degree of integration, 
the current study attempts to answer following questions, The most important of 
which is the quantum of the coefficient of the elasticity of (labor - output), What 
is the effect of labor force growth on employment rates? The study under 
investigation has the following findings: 
• The possibility of deriving a model based on Okun's Law that can be used 

to estimate the coefficient of the elasticity of (labor - output). 
• Low coefficient of elasticity (labor- output) in the Iraqi economy. 
• The sustainability of the relationship between employment, production and 

labor force growth, but the return to long-term equilibrium is very slow. 

 المقدمة

ــواء  ــادية ســــ ـصـــ ــاد، فالنماذج االقت ـصـــ يعد مفهوم املرونة بشــــــكل عام من املفاهيم املهمة يف أدبيات علم االقت
كانت على املستوى الكلي أو اجلزئي قائمة على عالقات أتثري متبادل بني املتغريات املكونة هلا، وهنا أييت دور 

ــاديـــة،   صــــــــــــــ ترمجـــة العالقـــات    نه إاملرونـــة كمقيـــاٍس لتلـــك التغريات والتـــأثريات املتبـــادلـــة بني خمتلف املتغريات االقت
ـصــادية اىل لغة رقمية متمثلة ابملروانت يعد من   املواضـــيع اليت حتضـــى دمهيٍة خاصـــة ال ســـيما وأهنا تســـتخدم  االقت

ـصــادية، ويف موضـــوعنا هذا فإن العالقة بني   ــة االقت ــياسـ كمؤشـــرات ومدخالٍت ُمهمة وذات أتثري مباشـــر يف السـ
االستخدام والناتج والتأثريات املتبادلة بينهما، قد أخذت حيزا  مهما  يف الدراسات االقتصادية، إذ أن السلطات  

ـصـادية يف خمتلف بلدان العامل تســعى اىل حتقيق مســتوايت إســتخدام مرتفعة وذلك لضــمان جعل معدالت  اال قت
ــادي يرتكز على  ـصـ ــاس إقت ــات الالزمة لذلك بناءا  على أســ ــياســ ــع الســ البطالة يف حدودها الدنيا املقبولة، وتوضــ

 الناتج من جهٍة أخرى. وجود روابط بني أداء سوق العمل و توظيف العمالة )اإلستخدام( من جهة ومنو
 البحثاهمية  .1

ـصـــــفتها   البحثتتنبع أمهية   ـصـــــاد، ب من عدة حماور، أوهلا أمهية مفهوم املرونة بشــــــكل عام يف جمال علم االقت
ــادية املختلفة،   ـصـــــــ   واثنيهاأداة ومؤشــــــــــر مهم يســــــــــتخدم يف قياس التأثريات املتبادلة بني متغريات العالقات اإلقت

ع الذي شــــــغلتُه هذِه العالقة يف يتمثل دمهية العالقة الديناميكية بني العمل )اإلســــــتخدام( والناتج، واحلَِيز الوســــــ 
 خمتلف طروحات ورتى مدارس الفكر االقتصادي.

  البحثمشكلة  .2

ــكلة البحث حول التســــاتالت التالية: هل من املمكن توظيف قانون أوكن لغرس تقدير مرونة   تتمحور مشــ
ــاد العراقي للتغرياالعمل للناتجل و  ـصـــ ــتوايت االســــــتخدام يف االقت ــتجابة مســــ ت احلاصــــــة يف ما مدى أتثر و إســــ

 مستوايت الناتج احمللي اإلمجايلل
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 : البحث فرضية .3

 على الفرضيات اآلتية: البحث إستند
صــاد -مكانية توظيف العالقة الرايضــية يف قانون أوكن لغرس تقدير مرونة العملإ .1 الناتج على مســتوى االقت

 الكلي.
 قي.تدين معامالت مرونة العمل للناتج على مستوى الكلي يف االقتصاد العرا .2
 : البحثاهداف  .4

 اىل: البحثهدف ي
 .هدارسة مفهوم مرونة العمل للناتج و حتليل -
لناتج على   -شــــــــتقاق منوذج رايضــــــــي مســــــــتند اىل قانون أوكن، ميكن إســــــــتخدامه يف تقدير مرونة العملإ -

 املستوى الكلي.
 .الناتج( يف االقتصاد العراقي -تقدير مرونة )العمل -

 الناتج( – )العملمفهوم مرونة : أوال

ـصـــــــادي على خمتلف مســــــــتوايته، ويعد  ــكل عام مكانة مهمة يف جمال التحليل االقت حيتل مفهوم املرونة بشــــــ
ــال   ( من األوائل الذين تطرقوا اىل هذا املفهوم يف معرس حتليله "Alfred Marshal "1842-1924)الفرد مارشــــ

ـصـاد  إذ تطرق اىل ذلك ابلوصــف االيت   Principles of Economicsلقانون الطلب ضــمن مؤلفه مبادئ االقت
"مُيكننا القول بشــــكل عام أن مرونة أو اســــتجابة الطلب يف الســــوق تُعد كبرية أو صــــغرية حســــب كرب أو صــــغر 

 .)3(زايدة مقدار الطلب الففاس ُمعني يف السعر، وحسب مقدار اففاس الطلب لزايدة معينة يف السعر"
ـصـــــاديإ ( من أوائل  John Richard Hicks  1904 -1989هكس أيضــــــا )  ضــــــافة اىل مارشــــــال يعد االقت

ـصـــــــــادي وذلك من خالل عرضــــــــــه ملرونة االحالل بني عوامل  الذين اســــــــــتخدموا مفهوم املرونة يف التحليل االقت
ــار اىل ان زايد ــامهته يف العملية اإلنتاجية  ةاالنتاج إذ أشــــــــ ــيؤدي اىل زايدة مســــــــ العرس ألحد عوامل اإلنتاج ســــــــ

 .)4(وذلك يعتمد على مرونة االحالل فيما اذا كانت اكرب من مرونة الوحدة هوابلتايل زايدة دخل
ــر مرونة )العمـل ــغـيل مع التغري يف الـناتج وعلى وجه التحـديد يقيس   -يقيس مؤشــــــــــــ الـناتج( التغري يف التشــــــــــــ

 (5)بة املئوية للتغري يف فرص العمل اليت تصاحب منوا  إقتصاداي قدرة نقطة مئوية واحدة النس
 (6) حلساب املروانتني خمتلفنيوإنطالقا من املفهوم السابق الذكر فإن هناك أسلوب

ويعرب عن هذه املرونة يف حال حســا ا لإلقتصــاد القومي   Arc Elasticityحســاب مرونة القوس للتشــغيل   .1
 ابملعادل التالية:ككل 

 
3- Alfred Marshall: Principles of Economics, Macmillan and Co., 8th ed., London, 1920,p:178 
4- J.R. Shackleton, Gareth Locksley: Twelve Contemporary Economists, The Macmillan press ltd 

London 1983,p:110 
، ورقة عمل رقم ECESجنالء األهواين، هنال املغربل،: كثافة التشغيل يف منو االقتصاد املصري، املركز املصري للدراسات االقتصادية    -5
 .4، ص2008لسنة   130

6- kapsos, S, The Employment Intensity of Growth: Trend and Macroeconomic Determinants. ILO, 
Employment Strategy Papers. Papers no 12, (2005), p1-2. 
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휀 =

Δ𝐸 /𝐸

Δ𝑌/𝑌
 

 متثل التشغيل )االستخدام( E  حيث ان 
Y   ،ترمز للناتج احمللي اإلمجايل𝜺  ي املرونة املتمثلة ابلتغري النســــــــــيب يف االســــــــــتخدام لكل تغري نســــــــــيب يف ه

الناتج مقداره وحدة مئوية واحدة، يعد حســاب املرونة وفقا هلذا األســلوب ســهال وبســيطا إال أن قيمة املروانت  
ـصـــلح ألغراس  دٍ ح يف هذه احلالة تكون متقلبة اىل   املقارنة  بعيد وال تعرب عن اجتاهات مســــتقرة، ومن مث قد ال ت

 بني الفرتات الزمنية.
ويعرب عنها مبعادلة خطية لوغارمتية تربط التشغيل ابلناتج    Point Elasticityحساب مرونة النقطة للتشغيل .2

 وأتخذ الصيغة األساسية التالية:
ln 𝐸 =  𝛼 +  𝛽 𝑙𝑛𝑌  

ــغيــل    β عن اللوغــارتيم الطبيعي للمتغري املنــاظر، ويكون   lnحيــث يعرب   معــامــل اال ــدار وهو مرونــة التشــــــــــــ
 ابلنسبة للناتج.

الناتج ماهي اال مقياس لدرجة االســـــتجابة للتغريات   -من خالل ما جاء أعاله نســـــتخلص ان مرونة العمل
أداة حتليلة  دكما اهنا تع  GDPالنسـبة بني كل من العمل كعنـصر انتاج والناتج معربا عنه ابلناتج احمللي اإلمجايل 

ـصــــــر العمل وتغريات الناتج، ويف معرس حثنا وحتليلنا هذا جند ان  لدراســـــــة الروابط بني مســـــــتوى اســـــــتخدام عن
صــــــــــــادية اليت تتناول العالقة بني    -رونة العملدراســــــــــــة م الناتج تتطلب مبدئيا تناول االطر النظرية للنماذج االقت

 Okun’s Lawقانون أوكن الناتج ومن ابرز ما ورد يف ادبيات علم االقتصاد نذكر منها  -العمل
 OKUN’S LAWقانون أوكن  :ثانيا

ــادي امريكي وعضــــــو جم  Arthur Okunارثر اوكن  ـصـــ ــاديني يف الوالايت هو اقت ـصـــ ــارين االقت ــتشــــ لس املســــ
ــتخدم  ـصـــــــادية لتحليل العالقة بني اإلنتاج والبطالة حيث اســــــ ــياغة اقت املتحدة االمريكية وهو اول من اخرج صــــــ

واسـتنتج من دراسـته ابن "كل زايدة بنسـبة    1960- 1950اوكن بياانت البطالة واإلنتاج يف الوالايت املتحدة 
 .(7) %2.5مبقدار  GNPفاس الناتج احلقيقي يف البطالة تتسبب ابف 1%

صــــــــــــــــادي و معــدل تغيري البطــالــة، حيــث اعترب   OKUN’S LAW(8) متحور على العالقــة بني النمو االقت
Okun  أن معدل البطالة يتغري بنسـبة متناقـصة ابلنسـبة ملعدل النمو االقتصـادي احملتمل أو الطبيعي الذي حيققه

ـصــــــاد الوطين معدل منو يفوق  ـصــــــاد ما. ووفقا هلذه املقاربة فان اففاس نســـــــبة البطالة يتطلب أن حيقق االقت اقت
 احلد األد  أو احلد الطبيعي للنمو.

 
7- D. N. Dwivedi: Macroeconomics Theory and Policy,Second Edition,Tata McGraw-Hill publishing 

company limited,New Delhi,2005, p:445. 
8-  Okun Arthur, "Potentiel GNP: its measurement and significance", in Proceedings of the Business and 

Economics Statistics Section, American Statistical Association, Washington DC, 1962. 
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جتريبية تســـتخدم غالبا لدراســـة وحتليل التقلبات يف معدالت البطالة حيث ينظر  قانون اوكن يعرب عن عالقة 
 دهـذا القـانون لعالـقة خطـية بني تغريات معـدل البطـاـلة من جهـة ومنو الـناتج احمللي اإلمجـايل من جهـة أخرى ويعُـ 

 (9)منطلقاُ لتحليل تغريات نسب البطالة املرتبطة ابلتقلبات االقتصادية 
 (10)صياغتني هلذه العالقة وعلى النحو التايل  اقرتح أوكن وجود

 الصيغة األولى: نموذج الفجوة 
 𝑌 − 𝑌∗ = −𝛽(𝑈 − 𝑈∗)  

 حيث ان  
Y   الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيGDP   

𝑌∗  الناتج احمللي اإلمجايل املمكن 
 U املعدل الفعلي للبطالة 
𝑈∗  املعدل الطبيعي للبطالة 

𝛽 معاملOkun  
 الصيغة الثانية: نموذج الفرق 

𝑌 = 𝛽˳ − 𝛽 𝑈 + 𝑒 

ـصـــاد الكلي خالل فرتة البحث، والســــؤال املهم هنا )ما هو  Okunحتليل  يفرتس ضــــمنا ثبات هيكل االقت
اال دار املناســـــــــب لوصـــــــــف العالقة بني الناتج القومي اإلمجايل والبطالة، هل ان املتغري التابع هو إمجايل الناتج 

 القومي واملتغري املستقل هو البطالة أم العكسل(
يعة التنبؤ الذي يســـــــتهدفه الباحث فاذا كان يرغب يف التنبؤ مبعدل البطالة عند اإلجابة هنا ختتلف تبعا لطب

مســــــــــتوى معني من الناتج فهذا يتطلب االعتماد على ا دار يكون فيه معدل البطالة متغريا اتبعا والناتج متغريا 
 ملعدل البطالة هنا  مســـتقال، أما اذا كان هدف الباحث التنبؤ مبســـتوى الناتج احمللي اإلمجايل عند مســـتوى معني

 حيب اعتماد ا دار يكون متغريه التابع هو الناتج ومتغريه املستقل البطالة.
  ، يتطلب االختيار بني اثنني من اال داراتYو  Xاذ ان وصف العالقة اخلطية بني أي متغريين 

X=f(Y)   أوY=f(X)  تائج القياســــــــــي ان اختيار أي من اال دارين يعتمد على افرتاضــــــــــات العالقة وعلى ن
 االقتصادي أو إجتاه السببية.

كانت فكرة أوكن هي اســــتخدام اال رافات يف معدل البطالة عن معدل البطالة الطبيعي للتنبؤ ابال رافات 
يف الناتج القومي اإلمجايل الفعلي عن الناتج القومي اإلمجايل احملتمل اســــتنادا إىل البياانت التارخيية عن متغريات 

ســــــــــــــوف تعمـل فقط إذا كـان هـناك  Okunن العالـقة بني البطـاـلة والـناتج القومي اإلمجـايل وفـقا لفكرة العالـقة، ا
 

9- Hugh George Courtney:The Beveridge Curve and Okun s Law,Massachusetts Institute Of 
Technology,1991,p270:  

10- Khemraj and Madric and Semmeler: Okun’s Law and Jobless Growth, New School for Social 
Research, March 2006, New School for Social Research . 
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عالقة اثبتة بني املتغريين اي أن تكون هناك عالقة مســــــــــــــتقرة بني البطالة والناتج القومي اإلمجايل، أال ان تطور  

خليا على حد سـواء ويكمن التعبري رايضـيا  مناذج االقتصـاد القياسـي من شـأنه أن جيعل أي من املتغريين متغريا دا
 -عن ذلك من خالل االيت:

𝑈𝑀 =  𝛼 + 𝛽(𝐺𝑁𝑃) +  𝑒 … … … (1) 

 حيث ان 
UNM ميثل البطالة،GNP ،ميثل الناتج احمللي اإلمجايلe  حد اخلطا 

  GNPعند كل قيمة من قيم  e =0وان القيمة املتوقعة حلد اخلطأ 
𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒 𝐸[𝑒: 𝐺𝑁𝑃] = 0 𝐹𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐺𝑁𝑃 

 فان املعادلة تصبح ابلشكل التايل:
𝐸[𝑈𝑀/𝐺𝑁𝑃] =  𝛼 + 𝛽(𝐺𝑁𝑃) … . . (2) 

 (1وعند عكس املعادلة رقم )
𝐺𝑁𝑃 = (

−𝛼

𝛽
) + (

1

𝛽
) 𝑈𝑁𝑀 − (

1

𝛽
) 𝑒 … . . (3) 

 القيمة املتوقعة للناتج احمللي اإلمجايل عند مستوى معني من البطالة تكون املعادلة
𝐸[𝐺𝑁𝑃/𝑈𝑀] = 𝐸 [(

−𝛼

𝛽
) + (

1

𝛽
) 𝑈𝑀 − (

1

𝛽
) 𝑒] … … . (4) 

 وابدخال التوقع على طريف املعادلة وحيث ان القيمة املتوقعة حلد اخلطا = صفر
𝐸[𝐺𝑁𝑃/𝑈𝑀] = 𝐸 [(

−𝛼

𝛽
) + (

1

𝛽
) 𝑈𝑀]  𝐸 [− (

1

𝛽
) 𝑒] … … . (5)  

𝐸[𝑒] = 0 

 تصبح املعادلة
𝐸[𝐺𝑁𝑃/𝑈𝑀] = 𝐸 [(

−𝛼

𝛽
) + (

1

𝛽
) 𝑈𝑀] … … . (6) 

 وابفرتاس ان:
(

−𝛼

𝛽
) =  𝜆, 𝑎𝑛𝑑 (

1

𝛽
) = 𝝅] 

 (6تصبح املعادلة )
𝐺𝑁𝑃 = 𝜆 + 𝝅(𝑈𝑁𝑀) … … . (7) 
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ــتقـل للمعـادلـة املقـدرة وفقـا   سـا تقـدم فلص اىل ان الـدراســـــــــــــــات التجرييـة حتـدد املتغري التـابع واملتغري املســــــــــــ
ــوع الدراســـــ وذلك  Okunلقانون  ــي اليت حتدد املتغريات طبقا  ملوضـــ ة واهلدف من البحث ونتائج التحليل القياســـ

ـصـــدد ، وفقا ملا ورد أعاله من أتطري نظري لقانون اوكن ميكن ان يطرح تســــاتل يف هذا )11)املعتمدة واملســــتقلة ال
  حول كيفية اعتبار هذا القانون منوذج اقتصادي ميكن االستفادة منه يف تقدير املرونة بني العمل والناتج وللربهنه

 :(12)ا الغرس سننطلق من صيغة احتساب معدل البطالة حيث ان ذعلى اننا نستطيع استخدام القانون هل
 %100* قوة العمل(\معدل البطالة= )عدد العاطلني 

 أي ان عدد العاملني )استخدام عنصر العمل( ميكن استخراجه ابلشكل االيت:
 عدد العاطلني  -عدد العاملني= قوة العمل

عــدل البطــالــة ابالرتفــاع مثال فهــذا االرتفــاع هو حتمــا انتج عن ارتفــاع عــدد العــاطلني وابلتــايل  فعنــد تغري م
ـصـــر العمل والعكس صــــحيح، أي ان تغريات معدل البطالة اليت تناوهلا قانون اوكن  اففاس نســــبة اســــتخدام عن

 Lام متغري العمل"  ماهي اال انعكاس لتغريات حجم اســتخدام عنصــر العمل وابلتايل اصــبح من املمكن اســتخد
 ( كااليت:1كبديل ملتغري معدل البطالة يف قانون اوكن لتصبح املعادلة رقم ) "

𝐿 =  𝛼 + 𝛽(𝐺𝑁𝑃) +  𝑒 … … … (8) 

ــتخراج   ــاداي واســــــــ ـصـــــــ ــر العمل هو دالة يف الناتج حيث ميكن قياس هذه الدالة اقت ـصـــــــ ــتخدام عن أي ان اســــــــ
 معامالت املرونة وفقا.

 الجانب التطبيقي: :ثالثا

 توصيف النموذج:  .1
( واليت تشـــــــــــــري اىل أن مســـــــــــــتوايت اإلســـــــــــــتخدام هي دالة بتغريات الناتج احمللي 8ابلعودة اىل املعادلة رقم )

ــتخدام )عدد العاملني( يتأثر فقط بتغريات ابلناتج   ــتوايت االســـــــ ــؤال املهم هنا هل أن مســـــــ االمجالية، لكن الســـــــ
 الكلي أم الل

 ة الرايضية سابقة الذكر ملعدل البطالة:ابلعودة اىل الصيغ
 %100* قوة العمل( \معدل البطالة= )عدد العاطلني 

 أي أن عدد العاطلني= معدل البطالة * قوة العمل
وابفرتاس ثبــات معــدل البطــالــة فعنــد حــدوث منو يف قوة العمــل هــذا يعين ارتفــاع عــدد العــاطلني، وابلتــايل  

مســتوايت االســتخدام، يوثر بشــكل عكســي على  قد  دة عدد العاطلنياففاس مســتوى االســتخدام، إذ ان زاي
لذلك فإن معدل منو القوة العاملة يعد عامال مؤثرا يف مســـــــــتوى االســـــــــتخدام كونه طرفا مهما حتديد مســـــــــتوى  

 
11- Barreto, H. and Howland: “There Are Two Okun's Law Relationships between Output and 

Unemployment, Submitted to the European Economíc Reaiew 1994. 
دار العلوم للنشر   ،الطبعة األوىل  ،وعاملية  عربية  اجتاهات  :خصائصها   أسبا ا،  مفهومها،:  البطالة  :إيهاب عيسى  ،طارق عبد الرتوف  -12
 .31ص ،2007 ،، القاهرة ،والتوزيع
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ـصـــاد. وعند تضــــمني متغري منو قوة العمل يف كمتغري مفســــر إضــــايف يف املعادلة رقم   اليطالة واالســــتخدام يف االقت

 صبح كااليت:( ت8)
𝐿 =  𝛼 + 𝛽1(𝐺𝑁𝑃) − 𝛽2(𝐺𝐿𝐹) +  𝑒 … … … (9) 

ـصــاد وســـيأخذ هذا املتغري اإلشـــارة الســـالبة داللة على   GLFإذ يشـــري متغري   معدل منو القوة العاملة يف االقت
 عالقته العكسية مع االستخدام واليت مت اإلشارة اليها أعاله.

 ( تبصبح كااليت:9ودخذ الصيغة اللوغارتيمية للمعادلة )
𝑙𝑛𝐿 =  𝛼 + 𝛽1𝑙𝑛(𝐺𝑁𝑃) − 𝛽2𝑙𝑛(𝐺𝐿𝐹) +  𝑒 … … … (10) 

معـامـل مرونـة    β1النـاتج(، إذ متثـل املعلمـة    - متثـل النموذج املعتمـد يف تقـدير مرونـة )العمـلاملعـادلـة األخري
 متثل مرونة االستخدام جتاه تغريات القوة العاملة. 𝛽2الناتج، أما معلمة  –العمل

 خطوات تقدير النموذج .2
اختبار اســــتقرارية )ســــكون( املتغريات: يتمثل اختبار)ســــكون( اســــتقرارية متغريات الدراســــة نقطة االنطالق  .1

ــيتم من خالهلـا حتـديـد   ليـة تقـدير النموذج، فمن خالل اجراء اختبـار ديكي فولر املوســــــــــــــع  آاليت اليت ســــــــــــ
(ADFســيتم معرفة هل ان املتغريات ســاكن )حدة أم مســتقرة عند ام غري ســاكنة اي حتتوي على جذر الو   ة

 املستوى مع حتديد رتبة التكامل املشرتك بني املتغريات.
 :(13)حُتدد طريقة تقدير النموذج وفقا لنتائج أختبار جذر الوحدة وكااليت .2

 إذا كانت السلسلة مستقرة ابملستوى فهذا يعطي موشرا دستخدام اال دار اخلطي البسيط  •
إذا كانت بعض الســـــالســـــل مســـــتقرة ابملســـــتوى والبعض االخر مســـــتقر عند الفرق األول فيمكن هنا   •

 ARDLاستعمال أسلوب 
كامل املشــرتك يف اذا اســتقرت الســالســل الزمنية عند الفرق األول هذا يعين االعتماد على أســلوب الت •

   Co-integrationتقدير النموذج 
اما اذا اســتقرت الســالســل الزمنية عند الفرق الثاين فهذا يعين االعتماد على اال دار الذايت يف تقدير  •

 النموذج.
:ســــــــيتم اختبار إســــــــتقرارية (Stability Testing of Time Series)الســــــــالســــــــل الزمنية  اختبار ســــــــكون  .3

( والذي يعد ADFفولر املوســـع ) -اختبار ديكي ريات النموذج املعتمد، إبســـتخدام الســـالســـل الزمنية ملتغ
 من أكثر االختبارات شيوعا ، وقد ظهرت لنا النتائج الواردة يف اجلدول التايل:

 ( نتائج اختيار سكون متغريات النموذج1جدول )

 
 2016 ،حماضرات غري منشورة للدكتور محيد عبيد -13
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  EViews.10من إعداد الباحث استنادا  اىل خمرجات برانمج 
  lnGDPقد اســـــتقر عن الفرق األول، وأم متغري الناتج   lnLيشـــــري اجلدول أعاله اىل أن متغري االســـــتخدام 

 lnGLF، أما متغري منو قوه العمل %5قد إسـتقر عند الفرق عند املسـتوى بوجود اثبت وإجتاه عند مسـتوى ثقة  
 د املستوى.فقد استقر عن

 .يف تقدير النموذج ARDLلذا ووفقا  خلطوات التقدير سابقة الذكر فقد فسيتم إعتماد أسلوب 
 تقدير النموذج:  .3

 ARDLاجلدول التايل يوضح خمرجات تقدير النموذج وفقا  ألسلوب 
 ARDL( نتائج تقدير النموذج وفقا ألسلوب 2جدول )

 
 EViews 10ج خمرجات برانماملصدر: من إعداد الباحث إستنادا اىل 

الفرق األول المستوى
بدون ثابت وإتجاه ثابت فقط بدون ثابت فقطثابت وإتجاه المتغير

-1.32602 -6.750922 -6.853651 2.9825 -1.93516 -0.631 lnl

-2.66072 -4.33933 -3.699871 -2.6501 -4.32398 -3.689 ة %1 ة الحرج القيم
-1.95502 -3.587527 -2.976263 -1.9534 -3.58062 -2.972 ة %5 ة الحرج القيم
-1.60907 -3.22923 -2.62742 -1.6098 -3.22533 -2.625 ة %10 ة الحرج القيم
-7.09522 -7.242904 -7.384647 0.977 -3.70352 -1.127 lnGDP

-2.6534 -4.33933 -3.699871 -2.6501 -4.32398 -3.689 ة %1 ة الحرج القيم
-1.95386 -3.587527 -2.976263 -1.9534 -3.58062 -2.972 ة %5 ة الحرج القيم
-1.60957 -3.22923 -2.62742 -1.6098 -3.22533 -2.625 ة %10 ة الحرج القيم
-15.0835 -15.37686 -14.76921 -0.7616 -10.5684 -10.48 lnGLF

-2.6534 -4.33933 -3.699871 -2.6534 -4.32398 -3.689 ة %1 ة الحرج القيم
-1.95386 -3.587527 -2.976263 -1.9539 -3.58062 -2.972 ة %5 ة الحرج القيم
-1.60957 -3.22923 -2.62742 -1.6096 -3.22533 -2.625 ة %10 ة الحرج القيم

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

LNL(-1) 0.9334 0.0646 14.4440 0.0000

LNGDP 0.1450 0.0460 3.1544 0.0052

LNGDP(-1) 0.2330 0.0508 -4.5900 0.0002

LNGLF -0.0198 0.0167 1.1833 0.2513

C 0.0973 0.4123 0.2359 0.8160

R-squared 0.9893     Mean dependent var 15.5065

Adjusted R-squared 0.9854     S.D. dependent var 0.4250

S.E. of regression 0.0514     Akaike info criterion -2.8559

Sum squared resid 0.0503     Schwarz criterion -2.4719

Log likelihood 46.5546     Hannan-Quinn criter. -2.7417

F-statistic 250.8607     Durbin-Watson stat 2.3172

Prob(F-statistic) 0.0000
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-R-squared  ،Adjusted Rإتضـح من نتائج التقدير ان القدرة التفسـريية لألمنوذج كانت مرتفعة بداللة 

squared ــتقلة املعتمدة يف  %98 ، إذ أن ــغيل( تفســــــــــــرها املتغريات املســــــــــ من التغريات يف املتغري املعتمد )التشــــــــــ
وســـــــــوف يتم التأكد من    Fحســـــــــب أختبار    %1األمنوذج، كما أن النموذج املقدر ككل معنوي عند مســـــــــتوى  

 ذلك يف االختبارات الالحقة.
ــائيـا  ومتفقـة مع منطق النظريـة  كـانـت مع  (GDP)املعلمـات املقـدر ملتغري النـاتج احمللي اإلمجـايل   صـــــــــــــ نويـة إح

 االقتصادية، أما معدل منو فوة العمل فقد أظهر أثرا  عكسيا على االستخدام إال أن األثر كان ضئيال جدا .
صــــــــــــــحيح اخلطـأ أظهرت البيـاانت   .1 لواردة يف اجلـدول التـايل، أن معلمـة مرونـة اعنـد تقـدير منوذج ت

ـصــــــــــري بني الناتج واالســـــــــــتخدام ق (% وهي مرونة متدنية،إذ أن حتقيق 0.14د بلغت )االجل الق
(%، أما مرونة االســـــتخدام 1.4(% ســـــيؤدي اىل زايدة اإلســـــتخدام مبقدار)10معدل منو قدره )

ــابقة  0.01-جتاه منو قوة العمل فهي متدنية جدا إذ تبلغ ) ــنة ســــــــــ (%، لكن منو قوة العمل لســــــــــ
( وهو 0.06-صــــــــــــــحيح فقـد بلغ )(%، أمـا معـامـل ت0.10-يكون أثرة أكرب إذ بلغـت معلمـته )

صـــــــــــــــائيـا إذ يـدل على أن وجود توازنيـة طويلـة األجـل إال أن العودة للتوازن يف األجـل  معنوي إح
ــتـدامـة ظـاهرة البطـالـة يف 0.06الطويـل يكون بطيء جـداَ، ومبقـدار ) ــر إســــــــــــ (%، وهو مـا يفســــــــــــ

 االقتصاد العراقي.
 ( نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ 3جدول )

 EViews 10إعداد الباحث إستنادا اىل خمرجات برانمج املصدر: من 
 Fأشــــــــــــارت نتائج هذا االختبار اىل وجود عالقة توازنية طويلة األجل، إذ أن قيمة  أما اختبار احلدود فقد  .2

( وعليه %10 %5  %1( وهي أعلى من القيم اجلدولية جلميع مســــــــــــتوايت الثقة )5.87احملتســــــــــــبة بلغت )
 بول بوجود عالقة توازنية طويلة األجل، وكما هو ظاهر يف اجلدول التايل.ميكن رفض فرضية العدم والق

 ( نتائج اختبار احلدود4جدول )

ECM Regression

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LNGDP) 0.144986 0.035843 4.045034 0.0007

D(LNGLF) -0.019789 0.013738 1.440448 0.166

D(LNGLF(-1)) -0.103183 0.028821 -3.580164 0.002

CointEq(-1)* -0.066639 0.012771 -5.218126 0.00
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 EViews 10املصدر: من إعداد الباحث إستنادا اىل خمرجات برانمج 
ــبة للناتج احمللي اإلمجايل وهي 0.65أما معلمات االجل الطويل فقد أظهر النموذج أهنا بلغت ) .3 (% ابلنسـ

ـصــــائياَ، أما معلمة مرونة االجل الطول اخلاصـــــة بنمو قوة العمل فقد بلغت ) إال أهنا    %(-0.49معنوية إح
 غري معنوي إحصائيا واجلدول التايل يبني تقدير معلمات االجل الطويل.

 ( تقدير معلمات االجل الطويل5جدول )

 

 EViews 10املصدر: من إعداد الباحث إستنادا اىل خمرجات برانمج 
أظهرت أختبار املشـاكل اإلحصـائية خلو األمنوذج املقدر من مشـكلة االرتباط التسـلسـلي، إذ جاءت قيمة   .4

 .%5غري معنوية عند مستوى  Chi-Squareو  Fاختبار
 Theفقد بينت نتائج اختبار  Heteroskedasticityأما اختبار الكشـــف عن مشـــكلة عدم جتانس التباين  

Breusch _ pagan   أن االمنوذج املقدر خاٍل من هذه املشـــــــــكلة، لعدم معنوية قيمةChi-Square وكما هو ،
 واضح يف اجلدول التايل:

 ( نتائج اختبارات االرتباط التسلسلي وعدم جتانس التباين6جدول )

 

 EViews 10املصدر: من إعداد الباحث إستنادا اىل خمرجات برانمج 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

F-statistic 5.878954 10% 2.63 3.35

k 2 5% 3.1 3.87

2.50% 3.55 4.38

1% 4.13 5

1% 4.13 5

ARDL Long Run Form and Bounds Test

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LNGDP 0.657847 0.337964 1.9465 0.0665

LNGLF -0.496114 2.491539 1.001836 0.329

C 1.459577 6.017164 0.242569 0.8109

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic0.371753     Prob. F(2,17) 0.695

Obs*R-squared1.131381     Prob. Chi-Square(2) 0.568

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic1.015624     Prob. F(7,19) 0.4516

Obs*R-squared7.351879     Prob. Chi-Square(7) 0.3932

Scaled explained SS11.32462     Prob. Chi-Square(7) 0.1251
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 28:  العدد

 
 ( اختبارات االستقرار اهليكلي للنموذج1شكل )

يظهران داخل احلدود احلرجة CUSUM  &CUSUM Squares يتضـــح من الشـــكل أعاله أن اختباري
 .ويتغايران حول القيمة الصفرية سا يعين استقرار معلمات النموذج املقدر

 : االستنتاجات والتوصيات رابعا  

 االستنتاجات:  -
صــاد العراقي يف االجل القصــري، إذ بلغ معامل املرونة   .1 (% وهو ما 0.14)تدين مرونة العمل الناتج يف االقت

صــادي قدره ) (% وهي نســبة متدنية  1.4(% يؤدي اىل منو االســتخدام بنســبة )10يعين أن حتقيق منو إقت
 جداَ.

ــلبا  يف  .2 ــالبة ملعلمة منو القوى العاملة يظهر أن، معدل منو القوى العاملة يؤثر ســــــــ ــارة الســــــــ من خالل االشــــــــ
القتصـادي تولد معدالت منو إسـتخدام متدنية، متسـوايت االسـتخدام يف االقتصـاد، إذ إن معدالت النمو ا

الميكنها إســــــتيعاب الزايدات الســــــنوية يف القوى العاملة، وبناءا على ذلك يظهر أن النمو الســــــنوي للقوى 
 العملة يؤثر بشكل سليب على مستوى اإلستخدام الذي يسجله االقتصاد العراقي.

، إال أن العودة للتوازن يف االجــل الطويــل يكون  وجود عالقــة توازنيــة طويلــة االجــل بني متغريات النموذج .3
 ( % سنواي، وهو ما يفسر إستدامة معدالت البطالة يف االقتصادالعراقي.0.06بطيء جداَ، إذ يبلغ )

 التوصيات:  -
ــات أخرى تشــــمل   .1 ــادية أو على امكانية التوســــع يف هذا األمنوذج من خالل دراســ ـصـ مجيع القطاعات االقت

القطاعات، أضــافة إىل إمكانية إجراء دراســات مقارنة مع معامالت املرونة    مســتوى نشــاطات معينة داخل
ــتفادة من جتارب هذه الدول من خالل حتليل تطور معامالت مرونة العمل للناتج يف  يف دوِل أوخرى واإلسـ

 تلك الدول.

 

 EViwes 10املصدر: من إعداد الباحث استنادا  اىل خمرجات برانمج 
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يتطلب التأثري على معامل املرونة هو نتاج تفاعل متغريين وابلتايل فإن إحداث أتثري على معامل املرونة   نه إ .2
ــتخــدام(، إذ أن معــاجلــة اخللــل اهليكلي لكــل من هيكــل النــاتج وهيكــل  متغريي العالقــة )النــاتج و اإلســــــــــــ

 االستخدام يعد ضرورة ُمِلحه.
 العمل على معاجلة االختالل بني اإلستخدام واإلنتاج يف االقتصاد العراقي من خالل: .أ

ـصــود بذلك هو تعليم وتدريب رأس املال البشـــري يفاالســـتثمار   .ب ـصــر العمل  وتطوير  واملق يف خمتلف   عن
 .اجملاالت الصناعية والزراعية واخلدمية، ليصبح أكثر كفاءة وابلتايل تتاح أمامه فرص أكرب للعمل

العمل على تفعيل نظام ضــــــــمان وتقاعد للعاملني يف القطاع اخلاص، لغرس توجيه عرس العمل  و  .ج
عظم عرس العمـل يتجـه  و القطـاع العـام ملـا ميتـاز بـه هـذا القطـاع من  القطـاع اخلـاص، وذلـك ألن م

 وجود ضماانت شخصية طويلة األجل. 
ــكالية عدم التوافق بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات ســـــــــــــوق العمل من   .د العمل على معاجلة إشـــــــــــ

ســـات  خالل أســـتحداث جهة تتوىل التنســـيق بني مؤســـســـات الدولة والقطاع اخلاص من جهة واملؤســـ 
التعليمية مبختلف أشـكاهلا من جهٍة أخرى، ووضـع سـياسـات وخطط ُملزمة التنفيذ ويتم حتديثها وفقا  
صـــــــــــــادية ومتطلبات ســـــــــــــوق العمل كما جيب اعادة النظر يف املناهج واملقررات  ملتطلبات التنمية االقت

متطلبــات  اجلــامعيــة والعمــل على حتــديثهــا حيــث تتضــــــــــــــمن مواد وبرامج تعمــل على ردم الفجوة بني  
ــغـل الوظـائف املختلفـة مبـا يكفـل ختريج كوادر متتـلك املهـارات الالزمـة  اإلعـداد العلمي ومتطلـبات شــــــــــــ

 .وفقا للتطورات العلمية احلديثة مبا يتوافق مع متطلبات التنمية االقتصادية وسوق العمل
ــمـان تقليـل مزامحتهـا للعمـالـة احملليـة من خالل تعـديـ  .ه ــبط وتنظيم العمـالـة الوافـدة لضــــــــــــ ل القوانني ضــــــــــــ

والقرارات املتعلقة  ا وحتديد الفئة أو نوع العمالة األجنبية اليت ســــــيمســــــح هلا مبزاولة العمل يف العراق 
 .مبا يتفق مع متطلبات التنمية االقتصادية

التأكيد على املشـاريع الـصغرية واملتوسـطة ابعتبارها أحد السـبل الرئيسـية لتوليد فرص العمل يف القطاع   .و
ل التأكيد على تطوير البنية التحتية املؤسـسـية إلقراس املؤسـسـات الـصغرية واملتوسـطة  اخلاص من خال

 احلجم، وتقدمي خمتلف أنواع الدعم الالزمة لذلك.
ــناعية كثيفة  .ز ـصـ ــاء املشــــروعات ال تقدمي الدعم احلكومي واالعفاءات املتنوعة، الالزمني لتشــــجيع إنشــ

 العمل لضمان زايده مستوايت التشغيل.





 

 قسم

 االنكليزي
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and comfort instead of bolstering familial and societal moral values which lead 
to a well-structured and stable family and society built on the principles of mutual 
love and understanding. 

The stage for Edward Albee means the analysis and evaluation of the life of 
the American individual and society who have replaced real higher moral values 
with an artificial low life that is overwhelmed by materialism, selfishness and 
lack of communication. Therefore, most of his plays depict cruelty, spiritual and 
emotional emptiness, and psychological anxiety, which are at the same time a 
condemnation of the imaginary portrayal of the American dream which makes 
the American individual believe that everything in life is perfect and fine. Most 
of Albee's characters, who have been freed from the illusion of the promises of 
the hollow American dream, look for an ideal life, in which they enjoy economic 
sufficiency, psychological stability and compassionate communication among 
members of the same family and society, which is, in many ways, far-fetched 
and beyond their reach. 
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granted without challenging or resisting them. 
Despite the fears of insanity and the vague possibilities that Agnes invokes 

at the beginning of the play, she proves that, with the progress of play, she does 
not give much importance to delusions, rather she prefers permanent facts and 
radical solutions to the difficulties facing the family. Agnes asserts that " I am 
concerned with peace … not relief". (20) The balance that Agnes enjoys and 
hopes to pass on to her family equals the balance between the illusion and the 
truth, which the writer wishes every individual has in his life. Agnes emphasizes 
that the blood bond is the main factor which provides communication, unity and 
understanding, in the interconnectedness of family members.  

The title of the play "Delicate Balance", is quite suggestive because this 
"Balance" is necessary and pivotal to the characters of the play and its overall 
structure. It is greatly associated with Agnes's awareness of her illusion and her 
attempt to convey this awareness to her husband and whoever surrounds her 
to achieve psychological stability and real communication that are missing from 
her home and those who live in it. 

The necessary communication attempts in the play usually face failure, such 
as Harry's going his close friend's home to seek security. Such an attempt 
should be accepted according to the social and cultural norms. However, in this 
modern world and in Tobias's home and what surrounds it, Harry and Edna's 
offer seems awkward and inappropriate. While Agnes believes that Harry and 
Edna's coming disturbs their 'delicate balance' because they bring their fears 
with them, Julia asks for their expulsion because she wants to regain her womb-
like room, which they occupied by their arrival. The arrival of Harry and Adna to 
their forty years best friend home and the unknown fear they bring with them 
further complicates the scene in this delicately-balanced home. 

The repetition of the phrase 'beat friend' paradoxically confirms the 
deterioration and decline of modern moral and social values. Knowing that Harry 
and Edna have come to soothe their anxiety and fear rather than paying a tribute 
of social communication, Agnes and Tobias reluctantly receive them.  

Conclusion 
Albee reflects the psychology of his domineering foster mother in some of 

his plays, as he presents the instability and emasculating tensions of the marital 
couples. In his plays, Albee analyzes critically the struggle of powerful frustrated 
women and their indeterminate, morally weak men partners. Most parents in 
Albee's dramas are presented in negative images like a sterile couple or bearers 
of false principles, and accordingly, he explores the destructive forces that may 
cause the fall of the family and its members. In other words, Albee dramatizes 
the dehumanization of the American society that glorifies materialistic norms 
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becomes Claire's existence of life and the reality she believes in. 
All the characters that surround Topias, including Edna and Harry, wait for 

something from him to remedy their situations. However, he finds himself unable 
to do anything for any of them. Julia wants her father to regain her room that 
Adana and Harry have hosted. Interestingly, Julia's room is womb-like as a 
symbol for her lost maturity. Agnes wants him to put an end to the deterioration 
of their emotional relationship, as well as get Julia back to Doglus, her fourth 
husband. Claire wants him to exchange her with the love that rages in her heart. 
Harry and Edna looks for Tobias's security of their terror of nothingness. 
However, according to Agnes "the helpless are the cruelest lot of all" rather than 
Tobias' share only. 

The structure of the play is based on the fear of the characters, according to 
the background and psychological stability of the character itself. The circular 
and unattainable love, which is present-absent factor in the play and all long for, 
forms an essential part of the structure. Claire, the clairvoyant of the play who 
sees in the depth of things, asserts the vain circularity of the play to Tobias when 
she tells him "You love Agnes and Agnes loves Julia and Julia loves me and I 
love you". We all love each other; yes, we do” (I. 27)  

The play represents a vortex of endless complications interspersed with 
periods of fragile peace which does not last and soon turns upside down. The 
better life they search for is associated with the reality which is denied by most 
of them as illusions become part of their own life. Gilbert Potter ends his essay 
“Toby’s Last Stand” in the following words: 

A Delicate Balance is a spiraling exploration of the quest for 
love and the various forms of insularity available to disguise 
the absence of love in contemporary society of wealth, clubs, 
. . . [and other outer forms of life]. (Kolin177). 

No doubt, the play focuses on the disillusionment of self from illusion, and 
the family unit. Submission to 'nothingness' and accepting it as a reality leads 
to the emergence of a dominant alienation from the family members and 
distances each one of them from the necessary critical thinking. Therefore, 
'nothingness' is but an epidemic of delusion and panic, creating the sense of 
meaninglessness and decadence of moral, human and cultural values.  

The structure of well-knit family is beyond their reach because achieving this 
objective of awareness of the illusion, which controls the current of their lives, 
may cause pain and losses, despite the fact that this awareness will provide the 
fulcrum for family relations based on true foundations and mutual 
understanding. The delusions of almost all the characters in general and Topias 
in particular have been subjected to without resistance and have been taken for 
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mystery and lack of clarity. Claire's name is quite suggestive and ironical; she 
is as clear as her name and she is the only person who has insight into the 
depths of all the complications that take place at her sister's home including 
herself. However, because of her indifference and escapism, she does nothing 
to change the course of unhappy life that surrounds the Tobias' home as well 
as not try to change the course of her unhappy life. 

Tobias' complex life extends even to the direct needs of his daughter, Julia, 
who tries to stimulate him with memories of her childhood once, and another by 
directing a bitter blame on him, but with no mentioned avail as in the following 
serious conversation: 

Julia: Your transformation amazed me. How can I have changed or is it really 
you?  (He hands her a drink) Thank you. 

Tobias: (As they both settle) I told Agnes that I'd speak to     Doug … if you 
think that would do any good. By golly, dad, that is a good martini!  
(71-72) 

His reply is ironical as he changes the course of the conversation by offering 
Julia a good martini and, thus, again he finds an escape in alcohol even when 
Harry are and Edna, the family friends, are present. What Topias suffers is 
inertia, spiritual impotence, and inactivity.  

Julia's feeling of frustration, fear, and the search for love results from her not 
giving her the support, confidence, communication and adequate care by her 
parents. Her father's denial of emotional needs leads to an emotional void 
inherent in her life that extends to affect even her four marriages. 

Whenever Julia tries to take refuge with her parents in search of passion and 
security, she finds the same indifference of cold rejection, therefore, she can 
neither find the right passionate familial atmosphere at her parents' home nor 
outside it. The failure of Julia's four marriages is just an extension of her failure 
in the different schools she experiences during her adolescence; moreover, her 
continuous escape from guilt at this period is just a kind of search for love. The 
four men whom Julia  marries and whom she does not succeed with could not 
provide her with love and care that she misses in her parents' home. Julia is a 
victim of her parents' precarious emotional relationship punctuated by lack of 
communication and indifference. 

The other characters in the play are the anxious and instable couple Harry 
and Edna. To achieve, at least, a superficial stability, Harry and his wife, Edna, 
Tobias's family friends, try to communicate with their friends, Topias and his 
wife, in search of security from the unknown fear that controls their lives and to 
feel the warmth and affiliation that they fail to find throughout their marriage. The 
"nothingness' (55), which makes Harry and Edna lose psychological stability, 
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therefore his life is useless and it is death-in-life.  He drifts aimlessly near his 
home bar accomplishing nothing and indicating nothing so that he cannot do 
anything even the necessary requirements of care and passion for his wife and 
daughter. His face is without a countenance or perhaps it is a colorless shade; 
his strength is crippled and his gestures are without movement.  

However, if Tobias is a distorted lost spirit, that staggering between fear and 
negligence, lying outside the circle of men who supposed to be full of life and 
will, in comparison to him, Agnes has experienced purportedly difficult times, 
sticking to a feeling of security much more than him. She talks submissively 
about her fear of madness, but what makes her disgruntled more is her thought 
of an incestuous relationship between Claire and Tobias. Agnes asserts that 
"what I find most astonishing in this world, and with all my years … is Claire" 
(15). She tells Tobias frankly that her "burdens … with the exception of Julia's 
trouble with marriage" is his "instinctive … [and] reflexive defense of everything 
Claire ..."  (16-17) does even when she (Claire) comes drunk to the dinner table. 
Her real fear of madness stems from the lack of obtaining confirmation from her 
husband that there is no sinful physical attachment between him and Claire. 
When Agnes has some suspicions about this relation as once notices Claire's 
"knees all bloody", she tries to ask her, in a little sarcastic way, to find out 
whether her husband "cheat on" (109) her or not. However, she cannot get the 
answer that drives her madness away. She also asserts to Tobias that he "and 
Claire make so much sense together, talk so well". Tobias denies continuously 
that he talks to "Claire alone save – publically (132). However, his tone of reply 
to her questioning, which she pretends not noticing, arouses her doubts more 
and more. 

Agnes' accusations of her husband and her allegations of infidelity are never 
proven explecitly throughout the play, therefore, Agnes' fears of this issue 
cannot be assured whether they are relevant or not. Despite her accusations 
against her husband and Claire, it is noticeable that she maintains calmness 
and self-respect when she talks to them, for example, she tells Claire that: 

If I scold, it is because I wish I needn't. If I am sharp, it 
is because I am neither less no more than human, and if 
I am to be accused once again of making too much of 
things, let me remind you that it is my manner and not 
matter. I apologize for being articulate. (23) 

Unlike her sister, Claire tends to embrace alcohol and delusions, which 
provides her with an escape from despair and the disappointment that 
dominates the course of her life. Claire is constantly aware that the meaning of 
life is love, which she is not able to find anywhere, and her actions turns to 
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as a result of the despair that he is under control and his lack of desire for a new 
adventure, the results of which may be dire according to his perspective. Tobias 
determines the course of his life which is "Nothing ventured, nothing lost) (Kolin, 
169). Potter notices that the attitude that causes the complex situations in the 
play is Tobias' early awareness of the void he experiences and this makes him 
the axis around which the events of literary work revolve. (Kolin, 168). 

Such psychological complexity is not limited to Tobias only, but also 
transcends the other characters of the play. His daughter Julia experiences four 
failed marriages, and his sister-in-law, Claire, searches unsuccessfully for love 
in a world that lacks true human values and suffers from the complexity of 
existence and isolation. The family life and those around it are fraught with 
sterility, vague fear, lack of communication and self-confidence, and 
irresponsibility as if each one of them has no life, so we find them lost and 
introverted, psychological instability accompanies them to the extent that makes 
them completely unwilling to live.  

Tobias and Agnes do not know the warmth of feelings and passions between 
the husband and wife even when they kiss each other, as these kisses appear 
rigid, insensible, and not expressing their genuine meaning. This atmosphere 
makes them lead meaningless lives interspersed with fear and lack of initiative. 
To confront these circumstances, Tobias has almost completely abandoned 
everyone who surrounds him and locked up his feelings so strongly that he 
sleeps in a room isolated from his wife and speaks as little as possible, avoiding 
emotional confrontations and trying to bring peace to the ongoing quarrels 
between his wife, Agnese, and her sister, Claire. 

Tobias' reactions to anything, whatever serious it is, usually rigidly cold, 
irrational and out of position. For example, when Agnes denounces her sister 
"ingratitude", and that it is "sharper than a serpent's tooth" (16), he indifferently 
replies that "the saying does not have it that way" (ibid) Even when the 
contention transcends its boundaries between Agnes and Claire, his answer but 
"No Agnes …Please, Agnes" (24).  

What distinguishes Tobias in his home greatly is the policy of avoidance and 
indifference that he follows, so he resorts to drinking alcohol, which he takes a 
long time in preparing to deliberately waste time near the home bar, as a refuge 
to escape from his reality and keeps him away from communicating with his wife 
and what she arouses of argumentative topics. Consequently, Tobias follows a 
routine lifestyle that enables him to avoid thinking and arguing about his 
frightening meaningless existence.  

Although he can be decisive and courageous to alter the course of his and 
his family lives, he chooses to be almost completely paralyzed and sparse, 
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countenance, he has no emotions and no longer has "the capacity to feel 
anything", therefore, he "must compensate" (113). Suffering from spiritual 
vapidity as he has no feelings, he wanders in vain from work to another to obtain 
money in order to fill his personal defects. Before asking Mrs. Baker to achieve 
the adaptation bargain, Grandma, who wants to leave the couple's home for 
good, asks for the help of The Young Man, who is the personification of the 
'American Dream', which leads but to death. Her departure can be associated 
with the death of all old good values which cannot live in such suffocating 
atmospheres. 

At the end of the play, Grandma carries her boxes out of the apartment and 
leaves with the Young Man, or with the Angel of death, for good because this 
might provide her with a single safe haven against persistent merciless 
persecuting policies and disrespect for family values and senility. Moreover, the 
satisfaction Mammy and Daddy enjoy at the end as Grandma leaves is merely 
superficial and artificial; it contradicts their reality. 

However, Grandma appears at the end of the stage and talks directly to the 
audience telling them that what is presented is part of the story; if the tale goes 
on, the audience satisfaction will be spoiled. It is worth mentioning that the 
names Mommy and Daddy, which have quite expressive connotations of love, 
passion and mercy, turned to be abstract characters characterized by 
mercilessness, lovelessness, selfishness, cruelty, psychological instability and 
material interests. 

Albee's The American Dream portrays the deviation and decadence of the 
American Dream. Albee asserts that "Abundance produces emptiness, 
satisfaction unhappiness, and communication ends only in isolation" (qtd. in 
Lask). The play, which is, according to Thomas Lask's article in the New York 
Times, is "bizarre Comedy" and "social commentary" on "a loss of Values". It 
attacks sharply the perverted family bonds wherein Mommy and Daddy's 
happiness of 'satisfaction' is shallow and unreal. Moreover, the emasculated 
Husband cannot confront the authoritarian wife's defects even if they exceed 
the familial, moral, and   cultural boundaries. 

1.3 DELICATE BALANCE (1966) 
The play deals with the subject of the spiritual and physical isolation of the 

couple, and their relentless attempt to find an appropriate atmosphere to get rid 
of this knot that pollutes the family stability. For more than 37 years, Topias and 
his wife, Agnes, who are from the upper-middle class, have lived a life filled with 
anxiety and despair, which is more like a life-in-death. 

Living in his private room after his son, Teddy, dies while he is still a little boy, 
Tobias has not any sexual attachment with his wife for more than twenty years 
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attends to see the couple, Grandma tells her about 'the bumble' the family 
intends to adopt. She asserts her that because Mommy and Daddy cannot have 
"a bumble of their own", they decide to buy "something much like a bumble" 
(98). Thus, Grandma asserts the spiritual and physical impotence of her 
daughter and son in law who are unable to tinker the course of their hollow life 
and at the same time they seek to buy (not adopt) a consumer goods rather 
than a child. 

Even though, she is given a definite name, Mrs. Baker, who represents a 
specimen of modern American individual, proves to be immoral and shallow 
character. Her approval and her assertive gestures of all the moral and cultural 
defects that are said and done by Mamma, especially against elderly people like 
Grandma, are evidence of societal hypocrisy and the lack of societal moral 
norms for the modern era which are widely spread and generally accepted. 
Rather, it is a clear indication that the decline, deterioration and deviation of the 
principles of the American Dream are general and not specific. 

The couple's desperate marital relationship proves to be a little more than 
ugly physical senseless attachment as the opportunist, Mommy, tells her 
husband frankly and sardonically that she has "a right to live off you because I 
married you, and because I used to let you get on top of me and bump your 
uglies; and I have a right to all of your money when you die" (67). Albee, here, 
sharply attacks the deterioration of the family life which extends even to their 
sexual life; in other words, in the age of the American Dream the husband-wife 
sacred bond becomes merely panted material pondering governed by lack of 
necessary sentimentality of a couple meeting. Even when they exchange 
affectionate words of love, they revolve around a narrow physical axis as the 
following conversation proves when Daddy informs Mommy that in case his life 
is exposed to any risk, she will have enough money to secure her life: 

DADDY. At any rate, you’re well provided for. 
MOMMY. You’re my sweet Daddy; that’s very nice. 
DADDY. I love my Mommy. (68 ) 

The couple loooks for a consumer "satisfaction" by adopting another child to 
compensate the child they murdered. The murdered child's eyes are gouged 
out, hands cut off and castrated by Mommy and Daddy for trivial reasons. In 
Albee's American Dream society "all the capabilities for connection—eyes to 
see, sexual organs with which to love, hands to touch, and tongue to speak—
are destroyed, and the victim of the socializing process of the American Way of 
Life dies" (Way 79). 

The Young Man, who appears later in the play, is called the "American 
Dream" (108) by Grandma and he describes himself as having "straight nose, 
honest eyes, wonderful smile" (107). Although he has a perfect external 
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an old lady living in a commercial family (or society), which believes in the 
principles of American Dream, in the following speech: 

When you get old, you can’t talk to people because 
people snap at you …[ and]  people talk to you that way. 
That’s why you become deaf, so you won’t be able to 
hear people talking to you that way. And that’s why you 
go and hide under the covers of the big soft bed, so you 
won’t feel the house shaking from people talking to you 
that way. That’s why old people die, eventually. (Dream 
65) 

A representative of the "ethic and vision" of the compassionate previous 
generation before the country falls into a ruthless and immoral materialism, 
Grandma indirectly condemns the actions of the present generation which is 
called then (by Grandma's generation) "a darkly prophesied future generation" 
(Baxandall, 81). Grandma's following subliminal monologue represents an impressive 
indictment and sharp criticism leveled at modern age norms, in general, and the 
American Dream principles, in particular, in treating elderly members of the same 
family callously:  

Most people think that when you get so old, you either 
freeze to death, or you burn up. But you don’t. When 
you get so old, all that happens is that people talk to you 
that way…. sense of dignity – that’s all that’s important. 
[...] When you get so old, you can’t talk to people 
because people snap at you. When you get so old, 
people talk to you that way. That’s why you become 
deaf, so you won’t be able to hear people talking to you 
that way. And that’s why you go and hide under the 
covers in the big soft bed, so you won’t feel the house 
shaking from people talking to you that way. That’s 
why old people die, eventually. People talk to them that 
way. (Dream 65) 

Although the Grandma does not play an important role in the events of the 
play, she enjoys self-esteem and even makes her bold remarks and comments 
about what happens of negative situations represented by the generation and 
society of the American Dream. Moreover, Albee, who loves his grandmother 
humanity and compassion, gives Grandma a unique humane character with 
which she is enabled to communicate the audience, or rather modern 
generation. 

After introducing the characters of the play, the remaining events indicate 
that Mommy and Daddy endeavor to adopt a child they call "a bumble of joy" 
(97). Meeting Mrs. Baker, the representative of Bye-Bye Adoption agency, who 
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The play contains many absurd elements, like nameless main characters (to 
stress their anonymity or their being representatives of anyone) and absurd 
conversations and actions about the deterioration of family and community 
relations in modern American life.  The couple, Mommy and Daddy, are married 
despite the lack of mutual understanding and love, where the opportunist 
Mommy marries a rich man to become wealthy and enjoys his money. In 
addition, Mommy's relationship with her mother, Grandma, lacks the respect 
and affection known according to the right moral and cultural values. The couple 
looks for satisfaction by adopting another child as they killed a child they 
adopted earlier because he usually does all the things that other children do.  

The play also depicts cultural and moral decadence in the lack of respect of 
the American individuals for each other as Mommy insults, her guest, Mrs. 
Barker, for having a husband who is confined to a wheelchair. When the Young 
Man arrives looking for work, Mommy wrongly believes him as the van man 
whom Grandma fears as she is threatened of expulsion from the family home 
to the nurse home according to Mammy's order in exchange for the Young Man. 
The Young Man suffers the agonies of separation from his identical murdered 
twin. He seems to be their own replacement for the disappointing son they 
murdered twenty years ago. 

The play sheds light on one of family diseases represented by the 
psychological instability of American family. Grandma, Mommy's mother, who 
is "much more likable than Mommy or Daddy, is a victim of the couple 
callousness" (Hayman 24). She is asked by her daughter to perform multiple 
house-works, such as cleaning, cooking, and other things in not only a 
disrespectful, but also a distressful manner. Through the couple heinous 
treatment for the elderly Grandma, Albee tries to make the audience aware of 
the perverted and not straight situation of this family, or perhaps the American 
family in general. Instead of the necessary care for old age from her family, 
Mommy's consumer mentality wants the old to "earn her keep" and to do the 
necessary house-works (69). 

Grandma is denied the peaceful life of senility and such a cruel treatment 
contradicts the moral and cultural norms of the original principles of the 
American Dream, therefore, she finds refuge in death instead of a death-in-life 
or a life which is not worth living. Treating a human in the American family, or 
perhaps in the American society in general, according to the commercial 
capitalist (the Current American Dream) principles that is s/he is required to be 
productive regardless of old age or any other hindering circumstances, leads to 
the deterioration and decadence of the basic filial duty and the essence of the 
societal human bonds. Grandma clarifies the ordeal and desperate feelings of 
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effort and "a stand against the fiction that everything in this slipping land of ours 
is peachy-keen" (Introduction to The American Dream 4). 

Due to the complexity of the topics and problems that Albee writes about, he 
uses various methods, like " naturalism, surrealism, symbolism, one-act satirical 
farce, full-length tragicomedy, and metaphysical allegory” (Paolucci 33) in order 
to clarify his ideas to be an effective tool for communicating his message and 
making a tangible impact. Albee's "stylized naturalism" (Stenz 2) lies in his use 
of subliminal audio-visual impact of staging, intensified language of long 
dramatic monologue and stage stands. Albee also addresses the audience 
directly to evoke their mentalities by making his characters step out of the action 
as Grandma does in The American Dream. These strategies do not only serve 
the playwright's main objectives, but also go beyond them to become 
experimental and thus revolutionize the traditions of the American theater.  

1.2 American Dream (1961) 
Contact in social and familial relationships in Modern American way of life 

may be established and present, but Albee and through most of his plays 
diagnoses the void in those relationships where they are characterized by being 
abstract without "the gestures meaning" (Bloom, 17). Therefore, Albee's 
characters are isolated from each other in little worlds of selfishness, impotence, 
lovelessness, and all warmth of human contact is lost. His characters may 
express their passionate words towards each other, but the appearance 
contradicts reality of the essence of what may be said in a farcical manner. 
Albee is distressed and anxious to the failure and impotent extent to which these 
relations have come. The lovelessness, selfishness and the lack of proper 
contact and warmth of family relationships that the writer offers to his audience 
through his characters are nothing but a realistic reflection of the society that 
recognized and approved such a bitter reality. 

The protagonists of The American Dream are a couple, Mommy and Daddy, 
who live in the city, where their lives are characterized by everything that is trivial 
and ridiculous. Mommy's hilarious repeated speech about buying a "hat …. a 
lovely little beige hat" (59) does not indicate that she is thoughtful, but rather 
confirms that she is undignified reckless middle-class consumer. Through 
Mammy's trivial speech, Albee asserts the rigidity of the middle-class language 
that focuses continuously on shopping obsession and merchandise acquisition. 

If Mommy is inane, the emasculated Daddy is ineffective and isolated from 
the world and all that surrounds him to the extent that he wants " to get 
everything over with" (70). Being aware of his inanity, he is unable to cope with 
his meaninglessn life. Therefore, he turns to be part of the triviality of the shallow 
life of his wife. 
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Perhaps, Edward Albee's handicapped emotions is largely due to this matter 
where his foster parents suffer a confused difficult marriage and, therefore, the 
family is a dysfunctional one. Moreover, Albee suffers "emotional sadism at the 
hand of his (foster) mother" (Kitteredge, 15), who regularly ridicules his artistic 
inspiration, his lack of athleticism and demeans him in front of his other friends. 

Evaluating Albee's psychology and his work, Gerry McCarthy asserts that 
there is a close relationship between Albee's improper upbringing and the 
presentations of his themes and characters throughout his work (MacCarthy, 5). 
Albee reflects the psychology of his domineering foster mother in some of his 
plays, as he presents the instability and emasculating tensions of the marital 
couples. Accordingly, his foster dominant plays a significant "negatively 
inspiring" role in casting his theatrical female characters in a vicious frame and 
his opposing attitude to the "shallow, entrenched American values" (Mann, 8). 
Consequently, Albee has always been accused of being "a misogynist" 
(Brantley, 1). In his plays, Albee analyzes critically "the struggle of powerful 
frustrated women and their indeterminate, morally weak men partners" 
(MacCarthy, 5). Most parents in Albee's dramas are presented in negative 
images like a sterile couple or bearers of false principles, and accordingly, he 
explores the destructive forces that may cause the fall of the family and its 
members. In other words, Albee dramatizes the dehumanization of the 
American society that glorifies materialistic norms and comfort instead of 
bolstering familial and societal moral values which lead to a well-structured and 
stable family and society built on the principles of mutual love and 
understanding. 

The stage for Edward Albee means the analysis and evaluation of the life of 
the American individual and society who have replaced real higher moral values 
with an artificial low life that is overwhelmed by materialism, selfishness and 
lack of communication. Therefore, most of his plays depict cruelty, spiritual and 
emotional emptiness, and psychological anxiety, which are at the same time a 
condemnation of the imaginary portrayal of the American dream which makes 
the American individual believe that everything in life is perfect and fine. Most 
of Albee's characters, who have been freed from the illusion of the promises of 
the hollow American dream, look for an ideal life, in which they enjoy economic 
sufficiency, psychological stability and compassionate communication among 
members of the same family and society, which is in many ways, far-fetched 
and beyond their reach. 

What distinguishes Albee's plays is a social awareness to come to reality 
about the defects that the senseless individual, the family and modern American 
society suffer. Therefore, his plays represent, according to Albee himself, an 
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 الملخص
ميكن إقامة تواصــــــــل للعالقات العائلية واالجتماعية يف منط احلياة االمريكية املعاصــــــــرة، بيد ان الكاتب اليب 
ا جمردة من املعىن. وما يقدمه الكاتب لقرائه  ــرحياته اخلواء والفراغ يف هذه العالقات كو يشــــخص يف معظم مســ

ني ــرحياته (احللم من صــــــــور انعدام التواصــــــــل و فتور العالقات العائلية و اال ــد يف شــــــــخوص مســــــ ة اليت تتجســــــ
كذا واقع مرير.  األمريكي و التوازن الدقيق) ليس اال انعكاس واقعي للمجتمع الذي اقر و سلم 

Abstract 
Contact in social and familial relationships in Modern American way of life 

may be established and present, but Albee and through most of his plays 
diagnoses the void in those relationships where they are characterized by being 
abstract without meaning. The loveless, selfishness and the lack of proper 
contact and warmth of family relationships that the writer offers to his audience 
through his characters in the two plays under discussion, American Dream and 
Delicate Balance, are nothing but a realistic reflection of the society that 
recognized and approved such a bitter reality. 

1.1 Introduction 
Edward Albee (1928-2016) is an adopted child by wealthy instable couple. 
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islamic-state-22one-of-the-two-goods-wilacc84yat-nicc84nawacc8422_dvd. 

ــلــــــــــب، • حــــــــ ــة  ــــــ لــــــــــواليــ ــي  ـــ ــالمـــــ ــ اإلعــــــ ـــــــــب  ــــــتـ االول  املــــــــــكــــ ــــــــع  ــيــ ـــ ربـــــ ــــــــــيــــــــــب،  ـــــــــــــــل ــــــ صـــ ال  1438 درع 
http://www.veoh.com/watch/v115398672P4Xd56ZE. 

ارض   • مــن  ــــــــــائـــــــل  رســـــــــــ ــاء،  ـــــــيــنـــــ ســـــــــ ـــــــة  لــوالي اإلعــالمــي  ـــــــب  ـــــــاءاملــكــت ــــــيــن ـــــــاين٢ســــــــــ الــث ربــيــع   ، 1437 
https://archive.org/details/Risala2.mp4. 

ـــــــاة   • ــمـــ ــــ الــــــــــكــــ ــزم  ــــــ ـــــــار،عــ ــبـــ ـــــ األنـــ ــــــــــة  ــوالي ـــــ لـــ ــي  ــ ــالمــــــ ــــ اإلعــــ ــــــب  ــــــتــــ ــكــــ االول٢املــــــــ ربــــــــــيــــــــــع   ، 1437 
https://archive.org/details/dawisl_1_mail_2. 

 .https://soundcloud.com/ober-shrenis/nasheed-lilaaheنشيد  در معسكر االبطال •
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ـــة االعلمي،  ١٩٨٩بن عمر، كتاب املغازي ( الواقدي، حممد • ــســـ ــدن جونس، بريوت، مؤســــ ــ ) حتقيق مارســ
 .الطبعة الثالثة

 .)، بريوت، دارالفکر١٩٨٦ابن کثري الدمشقی، ابوالفداء امساعيل بن عمر، البداية والنهاية ( •
ــــــــــــحـاـبة، ( • صــ ــد الـغاـبة يف معرـفة ال ـــــــــــن علی بن حمـمد اجلزری، اســــــــــــ ، )، بريوت١٩٨٩ابن االثري، ابو احلســـ

 .دارالفکر
ــتيعاب يف معرفة االصــــــــحاب ( • )، حتقيق علی حممد البجاوی، بريوت، ١٩٩٢ابن عبدالرب، ابوعمر، االســــــ

 .داراجليل
 https://pastethis.at/ls63ECJ7 ،1438 املكتــب االعالمي لواليــة الرقــة، النزاع من القبــائــل، ذوالقعــدة •

https://amjad.media/category/shooters/https://amjad.media/category/shooter. 
ــی) اخبار الطوال، حتقيق: عبداملنعم عامر، منشـــــــــورا  ١٣٦٨الدينوری، ابوحنيفه امحد بن داود، ( • ــ ت مشســـــ

 الرضی، قم
ــــل ابراهيم، دار  ١٩٦٧الطربی، ابوجعفر حمـمد بن جرير،( • ـــــــــ ريخ االمم و امللوک، حتقيق: حممـد ابوالفضـ  (

 الرتاث، بريوت، الطبعه الثانيه
ــى ( • ــ ــيد مرتضـــــــــ ـــــــــ ـــــــكري، الســ ــــــــــــاطري أخرى، دار الزهراء، بريوت، ١٩٩١العســــــ ـــــــــبأ و أسـ )، عبدهللا بن ســــ

ــــــان  ــــــنــــــ ـــــــبــــــ -https://suaradaulahkhilafahislamiyyah.wordpress.com/2015/02/17/al-hayatلـــــ
media-center-a-message-signed-with-blood-to-the-nation-of-the-cross  

ــرون  • ــافــــــــ ـــــــ ــــــــــكـ ال ــره  كــــــــ ولــــــــــو  اإلعــــــــــالمــــــــــي،  ــاج  ـــــــ ــتـ ــــــ ـــــــــالنــ لـ ــان  ــرقــــــــ ــفــــــــ ــــ الــــ ـــــــــة  ــــــ ــســـــــــ ــــــــــــــ  1436،مــــــــــؤسـ
https://archive.org/details/ismaria88401_gmail_1 

رجـــــــب • ـــب،  ــــــلــــيــــ ـــــــ صــــ ال بــــوكــــالء  ـــــــب  الــــرهــــي ــــك  الــــفــــتـــ اجلــــزيــــرة،  ــة  لــــواليـــــ اإلعــــالمــــي  ــب  ــتـــــ  1437 املــــكــ
https://www.google.com/search?q=https://archive.org/details/90dbc40c3f79bd63369

1c7a0832b0a09&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjt-tbUo-
XeAhXBLlAKHd5rAbcQ7Al6BAgBEA0&biw=1366&bih=657. 

االوىل • ــــــادي  مجـ ـــــر،  ـــدبـ الــــ ــــون  يــــــولــ و  اجلــــــمــــــع  ــيــــــهــــــزم  ــــــــــ ســـــــ ــة،  الــــــرقـــــ ــة  ــــواليـــــ لــ اإلعــــــالمــــــي   املــــــكــــــتـــــــب 
1437https://videopress.com/v/b1YSEz1t  

ــــــــــــم، • ـــــــــــهـــ ديـــــــــــــــنــــ هللا  ــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــن  ــــــــ ـــــــــــمـــ ــــــــــيــــ ولـــــ ــــــــــــة،  ــــــــرقـــ بـــــــ ــــــــــــة  ـــــــــان  واليـــ ــــــــبــــــ ــعـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ  1437 ،شــ
https://www.google.com/search?q=ou7zytv3h2yaosqq.dabiq.win/31541+May+18,+

2016&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj
QtPmypOXeAhVKJ1AKHUy8CCMQsAR6BAgFEAE. 

ــان  • ــــبـــــــــ ــــــــــــعـــــــ شـــــــــــــ ــني،  ـــــرتـــــــــ ــجــــــ هـــــــــ ـــــــني  بــــ اخلـــــــــــري،  ــواليـــــــــــة  ـــ لــــــ ــــي  ــــــــــالمـــــــ اإلعـ ــب  ـــــــــ ــت ـــكـــــــــ  1437املــــــــ
https://ia800409.us.archive.org/31/items/abd_290/هجرتني٢٠%بني.mp4  

ـــاين   • ــــثــــ الـــ ـــــــيـــــــع  رب ـــوف،  ــيــــ ـــــــــ ـــــــ الســـ ـــالل  ظــــ ــت  حتـــــ محـــــــص،  ـــــة  ـــواليــ لــــ ــــــي  اإلعـــــــالمـ ــتـــــــب  ـــــكـــــ  ١٤٣٧املــ
https://videopress.com/v/beumIvZ8)12/10/2018(. 
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One of the motion scenes of Uhod war in the Descendants of Ben Jobair of ISIS 
’vilayet al khayr 

The ending speech 
This paper attempted to illustrate some ambiguities in ISIS visual media for 

academic spaces. It has been shown that how ISIS through visual media and 
with the help of symbols and signs sets to othering process, the task in which 
ISIS in dealing with western world and media is the main topic of many articles, 
though it seems that this issue was less addressed in media. In fact, othering 
process as the theme of some computer games was discussed in this paper. 
The article displayed how ISIS by utilizing some American’s symbols of power, 
like the Abram Tanks and Humvee in a media war and othering process tries to 
humiliate them moreover; by giving the historical dimension ISIS tries to 
legitimate its actions. The ISIS othering and doubling process, in contrary to 
those in western medias, happens completely, the issue which can be seen 
more in games than in movies. At the end it was discussed that the historical 
aspects relatively to ISIS evolution has being chanced. 

Sources: 
، بورسعيد، مکتبة الثقافة الدينية •  .املقدسی، مطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، بی 
ـصـــــحيح من ســــــرية النيب االعظم ( • ــــى، ال ) بريوت، داراهلادي للطباعة  ١٩٩٥العاملي، الســــــيد جعفر مرتضــ

 .والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة
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shooting’- «ان القوه الرمی» and oh the Ismail’s son shoot as your father were snipers-

راميا ابوکم کان  امساعيل  ان  بنی  رميا   and those titles are laid to the prophet ,» «ارمو، 

Mohammad’s (P.B.U.H) war cries in battle fields. ‘It is Force in Shooting (2009), 
emphasized the importance of Early Islam’s snipers, especially Sa’d ibn Abi 
Waqqas, the first Muslim snipper, whom the prophet told ‘my parents sacrifice 
for you’,(58) this issue has been repeated in other movies. Also, the movie refers 
to Abu Talha who in Battle of Uhud was a matter of interest to Mohammad 
(P.B.U.H).(59) 

It seems that ISIS visual media, in addition to provide high quality images 
affected by single shooting operations, try to grant historical aspects to its 
affairs, in order to refer to ISIS’s single shooters as the hereditary of the first 
Muslim’s snipers, especially Sa’d Ibn Abi Waqqas. In consequence it will 
strengthen the identity of othering antagonists. It is remarkable that ISIS in its 
ups and downs during these years of evolution has had some innovation for 
historical identity of its single shooters. The Descendants of Ben Jobair, 
published by Wilāyat al-Khayr at the time of ISIS’ failure in Mosul, is regarded 
as an example of those transitions. While in previous movies the emphasis is 
mostly on Sa’d Ibn Abi Waqqas as the role model not the Battle of Uhud and 
Muslim’s failure, in Descendants of Ben Jobair, the Ehud’s situations and issues 
with the help of animated graphics is being restored in detail (Descendants of 
Ben Jobair, MO haram, 1439). The story of Iben Jobair along with his few 
partners who were martyred, though they resisted bravely in the Battle of Uhud, 
is the main theme of ISIS’ movie in the period of failures, which they themselves 
called it as the period of hardship and trial. Whereas Sa’d ibn Abi Waqqas as a 
victorious commander of Muslim’s army in Al-Qādisiyyah is the role model for 
ISIS’ single shooters in the time of success, Iben Jobair is the historical paragon 
for those who were martyred despite their assistance in ISIS’ unsuccessfulness. 

That the Islam’s prophet told such saying to Sa’d Ibn Abi Waqqas has been cited in 
with ‘god knows’ that is he doubted, Ibn al
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Company has produced several remarkable movies based on this element.(54) 
However, the issue will be discussed in this paper mainly about ISIS’ works. In 
fact, one can say that, ISIS utilizes single shooting themes in two ways, either 
just as part of a movie with another topic and plot, like suicidal operation, Missile 
attack or single shooting in street attacks, along with other scenes, or as the 
main topic.(55) Over the last few years, especially since 2003, the evolutionary 
process of such genre can be seen clearly. The Islamic state of Iraq, through 
the AlFurqan Institution had being published every scene of single shooting, as 
the ISIS background, against other groups specially the Americans, in the Multi-
second video format.(56) In 2009 the Islamic state of Iraq published an almost 
30-minute film shown the single shooting scene against American armies. The 

film, which was called – the power is in shooting-«ان القوه الرمی 1», was a turning 

point in producing such movies. Al Furqan Institution, which very soon became 

one of the most famous ISIS media, pursued single shooting in «1 ان القوه الرمی» 

from different aspects like ideology, sacred history, strategy and visual appeal. 
In next steps the affair, for instance in Erma Fadak 2 by AL-Vilaya, AL-Ninawa 
and the Descendants of ibn Jubayr by AL- Vilaya AL-Kheyr(57), technically 
revolutionized. Therefore, it can be said that using the single shooting scene in 
ISIS videos like in the first person computer games, simultaneously identify with 
the actor and setting to othering process. In both, movies and video games the 
single shooter is right and white and the prey is wrong and black, there are no 
gray points. Indeed, comparing ISIS advertising videos with their equivalences 
in western media one will realize that, they are more similar to video games than 
to those professional videos such as, American Sniper (2014) directed by Clint 
Eastwood or the wall (2017) by Doug Liman, both narrates the story of American 
army’s single shooting against extremist progress in Iraq. However in these two 
American movies the process of othering and duality will not be completed, as 
the American single shooters hesitated, also men in the opposite sides 
sometimes became gray. 

Employing the single shooters in ISIS media is not just for the sake of 
othering process like those in computer games, but ISIS tries to make historical 
identity and to legitimize its affair. The most frequently used topics for ISIS 

movies are like ‘shoot then I will scarify myself for you’-» «ارم فداک, ‘it is force in 

shooting. To show more of those movies refer to… 



 
Ahlulbait Jurnal 

20 

war in the movies, And If the Disbelievers Hate It, (53) or A Massage Signed are 
two of the most popular productions of Al Hayat Media Centre. In any case as 
it was mentioned before by using especial strategies, such as first person 
shooter, the resemblance to computer games and focusing on dramatic points 
in 13th century of Hijra ISIS goal is to gain legitimacy from the "sacred" traditions 
in its own viewpoint. By doing so ISIS attempts to reconstruct its own process 
of othering both in the formworks of synchrony and diachrony to induce 
America’s defeat. 

The Armor Hunter movie, in which ISIS benefits from the bridge and the Al-
Qādisiyyah wars in Umar series to show white elephants and to make 
comparison it with Abrams. 

Single shooting; game or history 
Single shooting almost always is one of the main themes in ISIS’ movies. 

Actually it does not mean that the other extremist or non-extremist groups do 
not employ this theme in their own media. For example, Tahrir-Al-Sham 
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before. Therefore, one can claim that this movie along with other important ISIS 
movies can be categorized as a novel schema. 

In Tank Hunter, in addition to the emergence of the first-person scenes and 
those in which tanks are targeted by various Rocket launchers, like what is 
happening in computer games – ARMA 3, for example, the story of 
encountering ISIS with other groups in American Abrams Tanks, after the 
occupation of Iraq by American armies in 2003, is interestingly equating to the 
arena of Sassanid conquests using white elephants. In fact, ISIS regarding itself 
as the successful predecessors, always trying to refer his actions to the stories 
in sacred history, mostly the history of conquests and Ridda wars began since 
the early years of Hijri.  

ISIS was not able to face with the American Abrams at all until the last steps 
through Cornet Rocket Launchers which brought success for it, especially in 
Mosul battle field. Yet ISIS tried to find similarities between its own approaches, 
using A.A.T, with the amazing stories of encountering Muslims’ troops and their 
white elephants in Iran’s conquest, from the war of Bridge (جسر) in which Abu 

Obeyed Al-Saghafi, the commander of Iranian Army did not know how to deal 
with the elephants and eventually was dead,crushed under the elephant’s feet, 
to the beginning of Al-Qādisiyyah war and ultimate domination of Muslims over 
the Sassanid whose their symbol of power were white elephant.52 

 

The armor hunter movie 

 

It seems necessary to mention that Seyf Ibn Umar, one of the famous 
narrators of the early ages of Islam narrated the story of white elephants 
dramatically and in detail, whereas one can hardly find any information in other 
sources. ISIS in its own media is really interested in reconstructing the artificial 
but impressive legends of Seyf Ibn Umar. Using the harsh narratives of the Elis 
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The scene of the security arms’ firing Humvee in the, احدی احلسنيني, ISIS’ movie. 

Abrams tank as an “Other” 
Abrams tank as well as Humvee is a symbol which is humiliated by ISIS 

media as “Other”. In contrary, some experts count Abrams tank as the best and 
the most important tank in the world (Dan Goure, 2016). It also has a chief role 
in video games for instance “Abrams battle tank” is a computer game essentially 
made based on the aforementioned tank in 80s and 90s. (Peter Scisco, 1989, 
p.68). Additionally, in recent years, Abrams plays a powerful role in video games 
especially in the First-Person Shooter genres. 

In central media of ISIS Ninawa province in Rabi-al-Aval of 1438/ the 
December of 2016 produced a long movie called TANK HUNTER which was 
considered as a significant movie, in contrary to Miron Lakomy’s view point, he 
believes that the whole story except the very first part retrieved from repetitive 
movies of 2014. In Lakomy’s point of view one could not regard such 
productions as a step forward in ISIS media. Also he reckons that TANK 
HUNTER is not at all comparable to the Flame of Wars. Indeed, despite 
Lakomy’s belief, in other ways, the movie can be ranked as a significant movie, 
benefiting from John Conley’s role as a third person viewer, while using Abrams 
Tanks for othering process, puts forward the process of encountering ISIS with 
American Abrams, as in the computer game levels. Additionally trough this 
framework it uses film archives, mainly The Road Bombs. However, what is 
more significant is the historical approach through which the producer is looking 
for the equivalence of Abrams in history. This very content can also be seen in 
other ISIS medias, yet there is no doubt that the form had not been mentioned 
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in.(47) "The maker of Humvee, the military vehicles filed a lawsuit accusing 
Activision Blizzard of reaping billions of dollars of revenue by incorporating its 
trademarks without permission in its flagship “Call of Duty” video game 
franchise." (48) ISIS humiliated their product by utilizing Hummer as a car 
bomb.(49) Furthermore, in a famous song called "Salutations to the heroes' 

squad -"در معسكر األبطال ” ISIS humiliates Iraqi army’s Humvees as an American 
military vehicle:  

  در معسكر األبطال وقع الرصاص على العدا متوال
ل م من رمينا مثقوبة الصفحات كالغر  حىت غدت مهرا

لتسعى إىل درب اهلروب ختبطاً تتصادم األر  )50(ل يف األر
Salutations to the heroes' squad, the sound of their ammunition on the 

enemies is non-stop. 
Their hummers, they have come to look like sieves because of our shootings. 
They are looking for a way to run away, stumbling and their troops bump into 

each other. 
The ISIS virtual media, later, appeared to be an unprecedented genre of 

aerial footages in Mosul’s streets war since ISIS car bombs tried to hunt 
Humvees and tanks, mostly the Abrams, in different parts of the city and the last 
part of the poem already mentioned was the main episode. “They are looking 
for a way to run away, stumbling and their troops bump into each other” in a 
visual way.(51)  

.والية نينوى، احدى احلسنيني، رمضان -
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The real scene of ISIS acts like that in the Call of Duty. 

 

An example of the first-person scene in the Call of Duty. 

Humvee as an “Other” 
Hummer or Humvee an American military vehicle added up in video games 

after capturing Iraq in 2003 as a war safe car used by marines to take refuge 
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Burning of two allegedly Turkish border guards 

 
The fact that those videogames produced by American Companies, after 

2003, were directly related to struggles among US Army and Extremists Sunni 
in Iraq is not forgettable and the best example is Six Days in Fallujah, SDIF, 
which is an unreleased third-person shooter developed by Atomic Games based 
on the marine’s experiences in Fallujah as a “documentary-style game”46. It is 
true that this videogame was never made by ISIS, but the battle in Iraq 
especially stretched to the videogames for “Othering” process. This pattern has 
never been unilateral, since the Extremists Sunni groups mostly Al-Qaeda in 
Mesopotamia, ISIS's father, has tried to engage in such games, and after ISIS 
media developments, It can be said that there are two kinds of battle between 
the US and The Extremists, in reality and in media, in which ISIS tries to play 
the role of “Other” by humiliating some American signs playing honorable role 
both in videogames and US military culture, mainly Hummer or Abrams tank. 
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goals in its FPS genre.(42) Actually ISIS media itself creates the stories. Miron 
Lakomy suggests that by doing so ISIS aims to replace “heroes” and 
“villains”.(43) Reversing positive symbols in American video games to negative, 
inferior and satanic ones is called “opposite othering” process.  

Reality and gaming 
Indeed, several factors utilized by ISIS in real videos, can be seen in 

videogames especially FPS including the first-person scenes, aerial shots, 
combined aerial footage in first person views, sniping scenes, motion graphics, 
way of killing and etc. Also, it even uses the dramatic elements found in 
videogames. For example, on December 22nd the ISIS Media Office of the 
Hallab Wilayah distributed a new video entitled ‘The Cross Shield’, which was 
an apparent allusion to Turkish army “Operation Euphrates Shield” in Syria, to 
show the burning of two allegedly Turkish border guards. (44) After the brutal 
execution, ISIS members poured a barrel of gasoline on the body of those two 
Turkish border guards and burnt them just like the last scene of the Call of Duty 
Modern Warfare 2, in which General Shepherd burned the dead bodies of 
Sargent Gary Roach and Ghost using the same method.(45) 

 
General Shepherd burned the dead bodies of Sargent Gary Roach 

والية نينوى، موكب النور
Miron Lakomy, 2017, Let’s Play a Video Game, p.17.

والية حلب،درع الصليب، ربيع االول
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Nostalgia is an important potential element which can play role in video 
games discourse.(33) That is, kind of nostalgic feelings felt by young supporters 
who had been playing video games like Call of Duty then comparing them to 
what they see in ISIS’ visual media. David D. Perlmutter also argues that ISIS 
applies “neuro-marketing”(34) that is, employing video games’ elements for 
recruiting soldiers as US Armies in Iraq and Afghanistan. Diana M. Pozo also 
insists in her research that:  

“My discussion of the nostalgic gaming practices of US soldiers deployed in 
Iraq and Afghanistan complicates the concept that video games are 
successfully used by the US military chiefly as weapons in "war space."”(35)  

Except for gamers, other people watching ISIS media are also affected by 
them based on an “Identification” process.(36) ‘Evidences in believability testing 
indicate that a judge's game experience influences on one’s reliability”(37). 
Furthermore, studies show FPS games with the appropriate sounds help 
increase player identification.(38) Additionally, game players would identify 
themselves with characters and their goals in overcoming opposition.(39) ISIS 
media makes use of all aforementioned elements as well as appropriate sounds 
including Nashids,(40) ambience, leadership speeches and other sound 
effects(41). On the other hand, the media creates its characters relatively to their 

ــــا اال  روح روحي هلـ اقول  “Alay a rooh roohi” 

، ٢ والية األنبار،عزم الكماة
ربيع االول ، ، ربيع ٢والية ســـيناء، رســـائل من ارض ســـيناء
،الثاين ،والية محص، حتت ظالل السيوف، ربيع الثاين

رجـــــــب ـــــــب،  ــلي الصــــــــــــ بوكالء  الرهيـــــــب  الفتـــــــك  اجلزيرة،  ـــــة  ـ واليـ ،
ــيهزم اجلمع و وال ية الرقة، ســــ

يولون الـدبر، مجـادي االوىل ، ــعبـان ـــ ــ  واليـة برقـة، وليمكنن هللا دينهم،شـــــــ
1437، ou7zytv3h2yaosqq.dabiq.win/31541 May 18, 2016 or والية اخلري، بني هجرتني، شـــــعبان،

هــجــرتــني٢٠%بــني ) or … It should be 
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Video poster that some media has considered it as Saleel Sawarim, but 
there is no proved and firm documentary about that. 

 
In this matter ISIS just utilizes some elements related to the videogames by 

this philosophy: “you are producing the games, we are doing the same in 
battlefields!” In other words, the real armed confrontations, ISIS is engaged with, 
are similar to those games supposing to project the idea of strength, 
fearlessness, and resilience.(29)  

Miron Lakomy focuses on “Interactivity potentially” utilizing by ISIS. He said: 
 “Interactivity potentially allows a virtual world driven by a story or adventure 

to present the jihadi viewpoint and ideology being created.”(30)  
Some unaffiliated sympathizers might attempt to force their interests to their 

games but one cannot generalize those games as ISIS media and count them 
as “dream come true” of ISIS.(31) Since ISIS has its own official cells, its media 
can be analyzed based on their official elements. Furthermore, those video 
games in which you should be in “enemy” army are not acceptable by ISIS and 
Salafist.(32) Therefore the pre-mentioned sentence by Lakomy is the essential 
concept to prove that ISIS do not want to make any video games, just using 
their items to achieve its goals Including “Nostalgia”, “Identification” and 
“Othering”. 

Miron Lakomy, 2017, Let’s Play a Video Game, p.3.
حماضرة االلعاب االلكرتونية، صاحل املنجد
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They mentioned the criteria of the game both as army training and recruitment 
aids and as an entertainment”.(19)Based on mutual othering process, then the 
extremist jihadist tried to other their enemies, especially the U.S. Army, in their 
media; ISIS media in contrast, developed othering process by qualitatively 
utilizing video games elements, in which some experts named ISIS as a virtual 
state.(20)  

Heidi Campbell discusses the concept called “Islam-o-gaming” in which 
Muslims are being othered from Western in Arab/Israeli dichotomy. She said: 

“Yet there are reasons for the controversy over these first-person shooter 
games, which focus on enacting violence on the enemy. In many respects, 
these examples show a distinctive understanding of Arab-Israeli situation in the 
Middle East, and they may be a response to the objectification of Muslims as 
villains in other video games.”(21)  

Has ISIS produced video games? 
Despite a few claims like those in www.alarabiya.net(22) and the Dima Saber’s 

article(23) trying to assert ISIS as the producer of such videogames, yet no 
confirmed data could prove that, either by the official or unofficial ISIS’ media 
centers.  

An amateur and controversial video consisting the edited footage from Grand 
Theft Auto, www.theguardian.com,(24) was published in mid-September of 2014 
by ISIS logo, but not an official one, performing various analysis on utilizing 
video games elements.(25) Still some media organizations try to say that ISIS is 
producing computer.(26) The truth is that those media organizations are not 
familiar with ISIS real productions. Except for a few educational children's apps, 
like ‘Mu’alim Al-Hijaa’ aiming to teach how to spell utilizing Arabic letters 
released by the ISIS official publishing house Al-Himma Library(27), ISIS has 
made none. A few sympathetic utilizing video games have produced several 
amateur videos, and some experts have counted their job as ISIS media.(28)  

ــل والتجنيــد ـــــــــــ ــيلــة داعش اجلــديــدة للتواصــ ــــــ األلعــاب اإللكرتونيــة وســــــ
اإللكرتوين-األلعاب-عرب-بينهم-فيما-يتواصلون-داعش-عناصر-العراق

اكتوبر  ٢٠عيسى الشاماين، «داعش» يتسلل إىل األطفال عرب ألعاب إلكرتونية على اإلنرتنت، احلياة 

Rawi, 2018, Miron Lakomy, 2017& Let’s Play a Video Game, pp 9
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presence of ‘Orientalist dichotomy’ in video games.(11) Since the attacks done 
by the extremist before the 9/11 in 2001, especially the bombing of U.S. 
embassies in Tanzania and Kenya in 1998, continued by the same events like 
that of the USS Cole in 2000, one can find the reproducing Islam ‘East’ and 
American and European ‘West’ dichotomy in video games mainly in the first-
person shooter-FPS- genre. “As western society’s attention was drawn to the 
new form of terrorism, the medium of the FPS reflected this new concern”.(12) 

First-person shooter genre also makes a good framework for Othering 
process in videogames.(13) Since you as a first- person should shoot the enemy, 
in this atmosphere you are caught in a dichotomy between ‘aggressor’ and 
‘victim’ or ‘self’ and ‘other’ and there will be neither place for multiple identities 
nor any gray zone: “you shoot them or they shoot you”.(14) 

Mutual Othering 
ISIS as the extremist acts like some ideologies in west and what is happening 

in videogames like FPS, is trying to other or making a kind of dichotomy between 
‘self’ and ‘enemy’, therefore, as ‘true Muslims’ they should kill ‘Kafir’ in any way. 
In ISIS’s view point there is no place for gray zone as it is in FPS. In an article 
in No.7 of Dabiq magazine ‘the extinction of the Gray zone’ ISIS explains in 
detail: 

“The gray zone is critically endangered, rather on the brink of extinctions. Its 
endangerment began with the blessed operation of September 11th, as it 
manifested two camps before the world for mankind to choose between, a camp 
of Islam- without the body of Caliph to represent it at the time - and that of kufr, 
the crusader coalition. Also Shaikh Usama bin Laden said, “The world today is 
divided into two camps’’. Likewise, Bush spoke the truth when he said: Either 
you are with us, the crusade, or with the terrorists, Muslim.(15) 

This passage tries to illustrate how mutual othering process emerged by 
Bush and Extremist jihadist are seen in videogames. At first, USA video game 
producers used FPS against Islamic world.(16) As Scott Nicholas mentioned first-
person shooters, in particular, have become increasingly popular since 
September 11th.(17) Now here is the question, is entertainment the only and the 
main purpose behind producing FPS games? On this issue some experts 
debate on the creations of the “military-industrial-entertainment complex”.(18) 
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equalizing its own action to early Islamic historical narratives. This study aims 
to illustrate how ISIS’ citation to historical narratives and usage of media could 
build up its power and identity. 

Introduction 
Oxford Dictionary of Social Work and Social Care define “Othering” as 

“Placing someone or a group of people in a position considered as not being 
the norm”. Simone de Beauvoir (1908-1986) developed the term "othering" in 
The Second Sex (1972). However, the concept has been extended recently, so 
that people are recognized as “us” or “Other” by marginalization, denigration 
and etc.(3) Also the Encyclopedia of Identity says “the other, whether refers to a 
person or a group of people, is directly related to the personal identity or an 
approach to define ourselves”(4), Therefore the dialogue between self and other 
results in “Self-identity” - the Key Concepts in Journalism Studies. Additionally, 
Bob Franklin defines others as “what I am contrasting to what I am not” (p.185). 
Encyclopedia of Identity explains that in order to categorizing and organizing 
the identities, othering process is a necessity: “This socially constructed process 
of Othering requires a sense of self, with either positive or negative elements or 
both, as a motivation to categorize and cognitively organize the perceived 
identities of others”.(5) On the other hand, some sociologists use 
“dichotomization” instead of “othering” to place “meta-narration” as an 
alternative to “categorizing and organizing”.(6) 

Since the September 11th, Othering has become the main issue among 
Westerns and extreme Muslims(7); however, this issue turns back to many years 
ago, to the colonial period. Edward Said coined the term ‘Orientalism’ to indicate 
that the westerns had othered ‘The Orient’ as a distinct region. In Said’s point 
of view, the "self" referred to the western authors, who had concentrated on the 
eastern studies, by creating a binary opposition between the West and the East, 
as self and other.(8) Recently the East–West dichotomy reduced to Islam and 
Christianity.(9) 

Othering and video games 
Now a day Othering plays a strong role to represent a culture in video 

games.(10) A Number of scholars mention several instances proving the 



 

Othering in ISIS media; games and history 
 -األلعاب اإللكترونية والتأريخ انموذجاً -إنتاج "اآلخر" في إعالم داعش 

 Yaser Ghazvini Haeri .Dr                                                      )١(الحائري القزوينيياسر  م.د 
  Fatemeh Motevasseli                                                     )٢(فاطمة متوسلي 

 الملخص
ســبتمرب حلبة مناســبة لإلســتخدام يف عملية إنتاج "اآلخر" يف إطار  ١١أصــبحت األلعاب اإللكرتونية بعد 
 خطاب اهلوية ضمن اإلنتاج اإلعالمي.

ــتغـل تنظيم   ومن جهتهـا أولـت التيـارات املتطرفـة اهتمـامـاً كبرياً لإلعالم وحققوا تقـدمـاً كبرياً. من جهتـه إســــــــــــ
داعش مبهارة عناصـر ألعاب االلكرتونية األمريكية ورموزها ملمارسـة إنتاج "اآلخر" يف إطار مسـاره اإلعالمي من  

يد ة األمريكية مثل الســيارات العســكرية من طراز مهر أو خالل ممارســة عملية التســقيط واإلزدراء اجتاه الرموز ا
ـــــــــــتخدام   ــرعيته من خالل إسـ ـــ ت األمريكية من طراز إبرامز يف أفالمه اخلاصــــــــــــة، كما أن التنظيم يعزز شـــــــ الد

ت التارخيية اإلسالمية املبكرة يف إعالمه يف جمال إنتاج "اآلخر" ضمن اطار اهلوية.  الروا
دف هذه الدراســــة لنهاية  ال وأن  و ت التارخيية يف هذا ا اىل توضــــيح كيفية اقتباســــات داعش من الروا

 التنظيم كيف استخدم اإلعالم يف بناء قوته وهويته.

Abstract 
Computer games after 9/11 became the most suitable arena to benefit 

othering process. Thereupon, the extremists have paid more attention to media, 
as a result, they made a lot of progress. ISIS skillfully takes advantage of the 
American computer games’ elements and symbols to exert mutual othering. To 
by decriminalizing and humiliating their glorious symbols like Humvee or 
Abrams tanks in its own movies, besides strengthening its legitimacy by 

التأريخ. قسمجامعة طهران/  -١
 التأريخ. قسمجامعة طهران/  -٢
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cognitive abilities owned by the students , but due to the power or weakness of 
the internet. 

Secondly : Collective answers. As a result of the internet trouble , groups of 
five or six students have formed where they had to study together and take 
examinations together. That phenomenon is not healthy as to the   widespread 
pandemic and the results of the examinations where it constitutes a large defect 
amounted to the mass cheating. Such a phenomenon is almost natural even in 
the developed countries which ,  despite the sophisticated technology they have 
, cannot reduce this problem , and achieve the required level of the scientific 
honesty , but they assign the matter to the mutual trust between the students 
and the institution. 

Thirdly : The final degree given to the students at the end of the semester 
does not represent their scientific levels. I wonder how many hardworking 
students did not earn their  entitlements in the e-learning , whereas , on the 
other hand , how many failed students gained what they did not deserve. 
Consequently , the results of the e-learning cannot be reliable in the final 
evaluation of the student. There are many factors , irrelevant to the student level 
, which govern the student's answers to the questions. Accordingly , e-learning 
cannot be dependable upon as a basis of education , but it can be a catalyst 
added to the learning through attendance in classes in evaluating the students 
whether they are lazy or outstanding.  

Almighty God said : Say " Are those equal, those who know and those who 
do not know? " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial’s word 
 
Disadvantages of e-learning 
   Despite the utmost importance attached to the e-learning in the education 

process , especially in the recent period during which the pandemic spread , 
where the education in the entire world has transformed into distance learning , 
where the students have begun to study at home and exchange information with 
their classmates and teachers online , and despite the advance made to the e-
learning platforms and the tremendous progress in the social media and 
information exchange , yet e-learning lacks the merits of the learning through 
attendance in classes. Science is not an information package transmitting from 
the teacher to the student , particularly in the first stages of education , but it is 
the conveying of the emotions , experiences , values and norms from the 
teacher to the recipients.  

   Learning is upbringing before it is just a reception of knowledge and 
science. On this basis , the concept of the school , institute and university is built 
as a place where teachers meet their students , and through the human ties 
holding between them , the educational process is achieved. That is what e-
learning cannot accomplish regardless of the development of the means and 
techniques of knowledge. In addition , e-learning has  other gaps such as , 

First : The variation of power of internet from one country to another , from 
one area to another , from one company to another , and from one student to 
another , has created a critical reality for the students , in particular the third 
world. Such variation which clearly appears during the examinations will affect 
the speed of the performance of the students on the learning platforms. Here 
arises the disparity in the levels of students , not because of cleverness or the 
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