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 شروط النشر يف جملة جامعة البحر املتوسط الدولية
 

العريب  )نوعن يكون اخلط أ، على A4أال يقل البحث عن عشر ورقات، وأال يزيد عن عشرين ورقة فلسكاب  .1
 .(47وحجمو Simplified التقليدي

اخلط  وأن يكون (Microsoft Word)يكون مكتواًب على برانمج  ويشرتط أنأن يرسل البحث إلكرتونياً،  .2
الصفحة  وابلنسبة ذلوامش، على أن يكون تباعد األسطر بقياس سطر واحد 47مقاسو  (Simplified)ابلعربية 

، أما إذا  (حينوابستالم حبثو يف  وخيطر الباحث.)(5سم اليسار  ومنسم  5.8)واألسفل ومن اليمنيمن األعلى 
 .((Time New Romanكان البحث ابللغة اإلجنليزية فيكتب خبط نوع 

على أن ال وترمجة، وأن يقدم الباحث ذلا ملخصًا ابلعربية أتقبل البحوث ابللغة العربية يف العموم واإلجنليزية أتليفا  .3
 كلمة.يقل عن مئة ومخسني  

الت الوطنية أو غريىا أو مستال من رسالة ماجستري أو أطروحة نشره يف إحدى اجمل قد سبقأال يكون البحث  .4
 أخرى.دكتوراه، أو يكون الباحث قد تناولو بعنوان أخر يف وسيلة نشر 

يف البحث الشكلية الفنية وادلنهجية، وتوثيق ادلصادر وادلراجع، وتدوين التواريخ، ومقابلة األمساء ابحلرف  ىيراع .5
 وغريىا.الالتيين. والتنصيص على النصوص 

سم ادلرتجم أو احملقق، الطبعة، كتابة اسم دلؤلف، عنوان الكتاب، ا  وعرض ادلراجعبة اذلوامش يراعى يف أسلوب كتا .6
أن  واإلجنليزية ينبغيالعربية  وقائمة ادلراجعمكان النشر، الناشر، اتريخ النشر، رقم اجلزء والصفحة يف اذلوامش 

 يكون عنوان الكتاب أو اجمللة ابخلط احملرب.
 عد التقييم.تلتزم اجمللة إبشعار الباحث بقبول حبثو ان كان مقبوالً للنشر أو قابالً للتعديل ب .7
 ال تقدم اجمللة شهادة أو إفادة )مقبول للنشر( ما مل يكن قد قرر نشره فعلياً. .8
 و مل تنشر.أالبحوث ادلقدمة للمجلة ال تعاد ألصحاهبا سواء نشرت  .9

وإن تعدد  ،لكرتوين إن وجدسم الباحث، وختصصو، ورلال عملو واذلاتف، والربيد اإلاأن يتضمن البحث  .11
 حدىم.الباحثون فيكتفي أب

لكرتونية حيق لو سحب ذلك إحبثو إن كانت اجمللة ورقية، وإذا كانت  لباحث نسخة من العدد ادلنشور فيوحيق ل .11
بريده  علىرسال نسخة إشعاره بصدور العدد، فإن مل يتمكن فيمكن حينئذ إمن موقع اجلامعة ادلنشورة عليو بعد 

 و الفايرب إن كان لو ذلك.ألكرتوين اإل
ضافة أو التعديل، أن يقوم الباحث بتزويد اجمللة و اإلأرجاعو لو للتصحيح إالباحث بقبول حبثو و شعار إبعد  .12

بريد  اجمللة أوعلىبريد  علىيدواًي أو إرسالو  CDقرص مدمج  علىلنهائية أبنسخة من البحث يف صورتو 
 ادلندوبني.
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أن يعيدوا طباعتها يف حبوثهم  القص،بطريقة  النت()قتباسات من لى البحاث الذين يستعملون بعض االتنبيو ع .13
 اجمللة.لعدم تكيفها فنيا يف اخراج 

 -قيمة البحث:  .14

 أو ما يعادلو. ( دوالر أمريكي411)إذا كان الباحث من خارج ليبيا يدفع  .1

مقدمًا قبل  دينار( 511)، يُدفع منها ( دينار لييب681)إذا كان الباحث من داخل ليبيا يدفع  .2
حني يقرر البحث بدرجة مقبول للنشر بدون تعديل أو  ( دينار لييب481)التقييم، مث يتمم ادلبلغ إىل 

 مع التعديل.

 .( USDالعملة-CA)علماً أبن حسابنا القابل للتحويل ىو  .3

 .(1444-99549:-115)ليبيا بنغازي. مصرف التجارة والتنمية فرع الوكاالت، رقم 

 :journal@miu.edu.lyاجمللةبريد 
 

 أسرة هيئة التحرير

mailto:journal@miu.edu.ly
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 كلمة العدد

 
 

؛قلرهاا قهقاقتتعلق  ااهقتاابق و اات تقا لوتاا  ،قاحساابقيا اا نقه ولااهقاتا ه اا لتعلاا مقه  اا قيقاا رقي اامق وتاامقا قااةت  ق اا   
ق.قاق لكتست ىق لط لبقاي  هق ملعريفق ليتق ا ضقيهقهذهق لةالةقأ

،قاياذ قاغريها ق؛قلو نهقأعطىقمث يهقيفقكلق جمل التق إلنس ن ةقاق لتقا اةقاق لنا اةحيتذيمق لتعل مق ومل ينقتث الًقهلذ ق عتربقنظ 
،قاهذ قيتضحقتابقأنقعاة ق ص نياللقعلاىقزا  بزقن يالقل  قه   قتبقأهضلقتؤ س تق لتعل م ملع هةق لعالق ز لق جل تع تقاق

،قمما قزا  ق لقا لق لعلا مق لتطي ق اةقا لطي اةق(عاملااً  76)حتالقتاا مقأقاملاً(ع87)تبق ومل نقانيلقحىتق آلنقإيلقت قيزيةقعبق
 ملاتموبقتابق لع تالق لتقااق لنا بلق لتاةييبقاقق،قايفقمت ازهق لاذيقّار   اظ ما ًقعاهقيفقأنهققتبقأنظمةق لتعل مق ملتقةتةقه ولًةقاق

 لع ل ةق جلا   قكصاا عةق لطا بر تقا لسا  ي تقل  ًقيفقجم التق لصا ع تق لة  قة،قاقجم التقعملهق لذيقيه قيهق  مق التهقع 
،قممااا قاااااع  قيفقتصااا ملق لاااةالق ملتقةتاااةقتتعاااة  ق وغااار  ،ق لاااحقحاااىتق و ااالدةقا لتقا ااا تق صةيثاااةق ملتقةتاااةقا مل وااااة

ق؛قلو هناا قااااعحقه ولااةقا    ااًةقانظ تاا ًق عل م اا ًقز ااة ًقأ اا ةقيااهتريو اا قا ل اا  ن  تصاا  اق حتلااحقيااهق ملر يااةق لث لثااةقيعااةقأ
 ملع اةقيوالقأيحي اة،قاأنققاتا يقيرغيتاهق ملةي اةقاقأثيتاحقحقاهقيفق ام اةق تصا تهقق ن هنا ق صرياةقللنار قاقع مل  ً،قهقاةقتاداحقي

ىق،قتااا قمتوااالق لنااار قتااابق صصااا لقعلااا اااهكن ءًءقعلاااىق ةي  اااهقاق ملؤ ساااةق لتةييي اااةق لااايتق ا  ااابقت  لاااهقايغيتاااهقياااا اقا جل تعاااةق
صاااع ةقي ا ااا قايااالقتث ى ااا قعلاااىق لق لتا هسااا ةقيااالق جل تعااا تقا ملع هاااةنق لقاااةي ق،قااااام  لتشااا   ق ملا  ااابقهلاااذ ق الهتمااا م

ق.ك نقجم لهقق،قحىتقاه قيفقاظ نتهقأا ًق لةايلقت قتت يعةق لتأه لقا لتةييبقتةىق ص   

يعاضقق،قيقضمق لط لبقتا  ق س ق ا  تقأاقعشار ًقكما قيف لس   ةقلل اسلقهلذ قأ ر تقإلز ت ةق لتعل مق ليتق يةأقتبق ب ق
،قيقضاامقتا اا ق لط لاابق ساا ق ااا  تقا سااتقرهقهااذهق ملرحلااةق ثاااقعشاارق اااةق،قاق ات اامقيفق لساااةق لث تاااةقعشاار  ملق طعاا ت

،قق ملسااتلزت تق لةي  اا ة توناالقه ااهق لةالااةق لقااذ ءقا لعااى قا لااةا ء،قاق ل اا مق لو تاالق لتعلاا مق إللز تاامقاق ا تاا ًقكاا تىقيفقأ  ءق
 ن ا قجم ن ا ًقيفق  ا قيعتاربق لتعلا مقيفقأملاق،ق اةق لايتقيوا نقه  ا ق لاةا مقززب ا ًقةي اةق مل اكم قيقضمقتا  قع تلق ي   لقيفق مل
لقتع يريها ق،قامسحقيتأ  سق ملاة يرق ا نياةقياةيىًقعابق صو ت اة،قلوا ا ق ضا قيوا ملة يرقا ملع هةقا جل تع تق صو ت ة

،قكماااا ق ااا هرق لةالاااةقلطااااى قوااا تمقيع تاااةيفق لتعلاااا مق ص،قاتاعاااحقهااار قي اااا مقعلاااىق لطاااى قانظم ااا قا ااار ملق لةالااااة
ق: لتعل مقيتو نقه ولاقق ملستلزت تق لةي   ةقجم انً،نيىتقاقتة ي   ق مل  

مخساااةقأاق اااتةق عتاااربتقه  ااا قترحلاااةققاتاااة  قأييااا ق اااا  ت،قأانيااالت  قيعاااضق ملق طعااا تقإىق اليتة ب اااة ملرحلاااةق -1
 .تت  طة

 . ملةي ةق ملت  طةقا لث ن يةق لع تةقلىلتد ه ؤهلق ر ،قاق ملي  ملرحلةق ملت  طةقا سمىق ملرحلةق لث ن يةق واىق -2
 ق.،قا عتربق ملرحلةق لث ن يةق لعل  قأاق لث ن يةق مل ا ةيةق لث ن ةق ليتقأتيتقيعةق واى ملرحلةق لث ن ق -3
قل اا  لع ملع هااةق لعل اا قاقق اللتداا ه ملرحلااةق لعل اا قا واا نقيعااةقلصاالق لط لاابقعلااىق لشاا    ق لاايتقمتادااهق صاالقيفق -4

ق. ملتتصصةقأاق ملة يرق مل ا ة
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 لتأه الق صاارقاأتيتقيعااةهق ملرحلااةق ملةي اا ةقايسااتط  قأيق ااتهقأنقيواا نقلةيااهقأته االقإااا يف،قاتلااكق   نياالةق -5
،قامتواااابقلنااارخقأّااارىقغااااريق لتو ياااا تق واىق لتأهااالقا كتسااا  ق مل اااا ي تق ل ظ ن اااةق لااايتق نااااتحق جملااا لقأت تااااه

 . ملا لقح  نق و نقنيعيةايفقتعظمق و جملتم قني حي  قتبق صص لقعلىقعملقأاقاظ نةقيفق
لقاار ق صصاا لقعلااىق لتعلاا مق جل ااةقا لتقااةير تقتاا ق لًتك اازقعلااىقإيعاا  ق لضااق يقعاابق لتىت ااذقتاابقأال اا ءق وتاا يقاغااريهمقق

ق ؤهلااهقونق ص اااةق واىقيعااةق و ار ق ريا اًقاعلم اا ً،قايطيا قه  اا قيوالق لثق هااةق لايتق اليتة ب ااة،قكما ق عتااربق ملاة يرق لع ل اة
يو نق تص ًقحض ياًقيتو فقت قجمتمعهقعلىقأحسبقازه،قكم قياظرقللطى قاهذ قه ق وهمقيفق ا ز   مقيعاةق وييا ق

قتبقمثقي ز هق: واىقاقق اليتة ب ة ا  تق

 قققققققققق  ني ز قق جملت ةانقزة ًق -أق

 .ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققرحلةق لث ن ية ملقإىققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 ا جملت ةانققققققققق

 . نقإيلق إلعة  قللمة يرق لث ن يةأبرقهبمق:قي ز قال - ق
 قق.تت  ط نق:قي ز  نقإيلق ملة يرق مل ا ةقت ق ّت  يهقلا ع ةق لتتصهق مل ا - ق
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قييدثقعبقتةي ةقت ا ةق ؤهلهقللعملقيفق ص   ،قايفقهذ قتع جلةقلليط لةقتبق جلذايق واى.

يتق ااابقعااابق لةي  اااةقلضااارهق لط لااابق لاااذيق،قاقيرقتتااا هر قيفقكااالقتةيااااةقا رياااة ملع هاااةقا ملاااة تقاقهلاااذ قه جل تعااا تقا لول ااا 
يسمحقلا يلق وتارقإالقسماسق  ا بلقق،قاال ي  ق لق   ،قت قتع جلةقألقتسيق ًقت ق ملةي ة لشرطةقتبقأهلهقإالقيعذيقتاس ق

قق.للمر زعة

ةي امقت حاةقهاىقهاراهقكم قألقحقكلقمت يزقيلق ر بحق لطاى قهأياا ءقيبا سق لةالاةقتا قع تالق لاظ هاةقيشامل مق قاةيرقت
،قحضاا ييقتتقااةمق،قه اامقيااذلكقع جلااحقإنيااىمق لتعلاا مقاتو هدااةق ليط لااةقا لتأه االقا لتااةييبقالاالقجمتماا  لوناا ء إالق

ق،قأيز قتلك! وهضلقىيا قاتبقمثقجمتمع  ا قإه لقنتعلمقتبقهذهق ونظمةق  ئ ًقيقريقتبقتست ىقطى

ق
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الفعال من وجاهت الرتبوي االتصال اهاراث املعاهد التقنيت العليا ملالتدريس يف  أةمتالك أعضاء هيأ
 نظر الطلبت والطالباث

جامعت  – املعاهد العايل للماهن اهلندسيت – الرتبويتاإلدارة  حماضر بقسم – عبد القادر صاحل عيسىأ.
 .القبت

 

ــلـــادل  صخـ

لفعاا  ة التدريس يف ادلعاىد التقنية العليا دلهارة االتصاا  البوا ا اة إىل معرفة مدى امتالك أعضاء ىيأىدفت ىذه الدراس
 ة،لدراسااوونااء أداة لقاام ج ، م الواحا  يف دراساتو ادلانهل ال  افت التيليلاتات، جقاد اسات دما  جههاة ر ار الةلواة جالةالوا

 ا  طالوااا (433)تك رااات عيناااة الدراساااة مااا  ج  رلااااالت، (3)فقااارة، مق ااامة علااا   (43) ا علااا  تاااتويان ػلمتمثلاااة يف اسااا
ما  جههاة ر ار أفاراد ت االتصاا  ااان ياعيفا  ة التادريس دلهااراطالوة، جقد أظهرت رتائل الدراسة أن امتالك أعضااء ىياأج 

حصااااائية يف اسااااتياةت العينااااة تعاااادى دلتواااا  ا اااانس، جعاااادم جهاااا د ت داللااااة إعاااادم جهاااا د فاااارج  ذا امااااا ويناااات العينااااة،
اسة إىل رلم عة م  الت  ايات، منهاا ت  لت الدر ج  متو  ر ع ادلؤس ة التعليمية،ح ب اختالفات يف استياةت العينة 

اسااات دام أساااااليب ج ة التااادريس لتي اااا مهااااارات االتصاااا  اللف ياااة ج اااا  اللف ياااة، إقاماااة دجرات تدريوياااة هعضااااء ىيااااأ
 يم عملية االتصا  البو ا داخل ادلعاىد العليا م  حا آلخر.ججيع معاي  لتقيالتدريس احلديثة، 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to quantify the level of effective educational 

communication skills possessed by the educational staff of the Higher Technological 

Institutes as perceived by students. A descriptive survey strategy was used in the 

study where the author collected, validated and verified data by using a questionnaire 

through which (4) scopes and (34) paragraphs, were covered. The study showed that 

the educational communication skills were just too inadequate to be termed effective. 

It was also noticeable that the possession of effective communication skills, was 

irrelevant to gender and even to the variation from one institute to another. Based on 

the study's findings, it was strongly concluded that it was imperative that training 

programs be assigned for the educational staff to heighten the verbal and non-verbal 

communication skills, In addition, it was concluded that holding a contemporary 

learning and teaching approach was necessary and implementing a very stringed 

educational criterion was obligatory. 
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 أواًل8 اإلطار العام للدراسة

 ادلقدمة .1

خااااري  التفاااااىم مااااع اآل ر ااااتةيع اطتوسااااإلر ااااارية، فو  العمليااااات اهساسااااية يف العالقااااات ا إحاااادىاالتصااااا   تعااااد عمليااااة
زدادت احلاهاة رتق  را ع ادلهناة ا، جالما الفكرإىل م ت ى أعل  م  ا ارتقيناأاثر تعقيدا  الما  تصا اال جيصوح ،جفهمهم

 .همر ر عا  م  ادلعرفة الت صصيةإىل عدم االعتماد عل  ادلمارسة، جتةّلب ا

، في اب رساا  جاساتقوا لايس عملياة إ يف ادلؤس ات التعليمياة، ذلاأ أن االتصاا  اربىجتشكل عملية االتصا  أعلية   
 .(13،ص م0222البكري،) التأث  ىذا حداثجال قيمة لو دجن إ ،جإقناعول ى  أتث  

 مشكلة الدراسة .0

التعامااال ج ة التاادريس مشااكلة يف الت ا ااال مااع الةلواااة جالةالوااات الااذي  يق مااا ن وتدري ااهم ي اهااو الكثاا  مااا  أعضاااء ىياااأ
ة التدريس مهارات االتصا  البو ا الفعاا ، جيةوقهاا، الواد لاو أن ياؤم  وضارجرة االتصاا  معهم، جلكت ؽلارس عض  ىيأ

 اآلخار، الارأا أساساها االحابام ادلتوااد ، جتقوال ،ونااء عالقاات ت ا ال" ما  وكنامت الاي ، جأن ؽلتلاأ مهاراتاو،اآلخري مع 
لعماااااااال علاااااااا  تنميااااااااة مهااااااااارة االسااااااااتماع لااااااااديهم، جإدارة احلاااااااا ار جالنقاااااااااش" ، جات ااااااااابالت الةلوااااااااةل ااااااااواء جح اااااااا  اإل
ناجلاااات م ياااا ع علاااا  اهدويااااات، جالدراسااااات ال ااااوقة، جهااااد أ ااااا ت ةطاااالع الواحثااااجة (،13، ص م0221)زبيــــدات،

 التقنياااة العلياااا دلهاااارات االتصاااا  ادلعاىااادة التااادريس يف أعضااااء ىياااأ اماااتالكم يااا ع  تنااااج ت هاااا ممهاااارات االتصاااا ، لكن
  .يف ىذه الدراسات ىناك رقصا  او ا   جتوا لو أن، الفعا  البو ا

ادلعاىاد التقنيااة يف لادى أعضاااء ىياأة التاادريس جقاد الحاا الواحاا  ما  خااال  عملاو يف ادلياادان البوا ا، أن ىنااك يااعفا  
 ماانهم ماااازال ا غلهلاا ن  طويعاااة عملياااة جأن ىنااااك عااددا  اوااا ا  ، جتةويقهااا ،يف فهااام مهااارات االتصاااا  البواا ا الفعاااا العليااا 

 اماتالكوياان مادى دبكاان ما  اهعلياة  ، جقاد جهاد الواحا ، جماا تتةلواو ما  مهااراتاالتصا ، جما تتضمنو م  معل ماات
 :اآلتيةالدراسة ع  طريق اهسئلة  ة، جم  خال  ما سوق ؽلك  ربديد مشكلةييف العملية التدري  ، جشلارستهاىذه ادلهارة

 ــ  مــا مــدى امــة ك ادلعاأــد الةقةيــة العليــا دلاــارات االبوــال اللبــ ي ال عــال مــ  يف ة الةــدر   أعضــاه أي
 وجاة نظر الطلبة والطالبات؟

 يف ادلعاأـد  ة الةـدر  أعضـاه أيـ  مـة كحوائية يف اسةجاابت العيةة دلدى األ ب جد فروق ذات داللة إ
 ال عال بعزى دلةغري اجلة ؟ اللب ي دلاارة االبوال الةقةية العليا

 يف ادلعاأــد الةقةيــة العليــا ةــدر  ة الأعضــاه أيــ  مــة ك فــات يف اســةجاابت العيةــة دلــدى اأــل ب جــد ا ة 
 مةغري ن ع ادلؤسسة الةعليمية؟ ال عال حسب  اللب ي دلاارة االبوال
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 الدراسة أمهية ـ 4

 اىاد التقنياة العلياا، لك راو ادلع ، جتنمية مهاراتو لدى أعضاء ىياأة التادريس يف وراز أعلية االتصا  البو ا الفعاإ
 جربقيق اهىداف البو ية ادلوتواة. الراائد ادلهمة يف صلاح العملية التعليمية، م 

  جتةويقها يف اجملا  البو ا. ،مهارات االتصا  البو ا امتالكقد ت هم ىذه الدراسة يف زايدة ال عت أبعلية 
 يف أداء عملهاااام ةجملااااا   ة التاااادريسأعضاااااء ىيااااأ إبمكا ااااا م اااااعدةالااااي  تقاااادض وعااااا الت  اااايات جادلقبحااااات

 البو ا.
 عالقااة وتنميااة مهااارات االتصااا  عنااد العاااملا يف ادلياادان احثا للقيااام ودراسااات شلاثلااة، ذات اثرة اىتمااام الوااإ

 البو ا.

 الدراسة أأداف ـ3

  ادلعاىاد التقنياة العلياا دلهاارات االتصاا  البوا ا الفعاا  ما  جههاة أعضاء ىياأة التادريس يف معرفة مدى امتالك
 ر ر الةلوة جالةالوات.

  ادلعاىااد سااتياةت العيناة الماتالك أعضاااء ىياأة التادريس يف حصاائية يف اج  ذات داللاة إر فاا مادى جها دمعرفاة
 جر ع ادلؤس ة التعليمية. ا ا نسالفعا  تعدى دلتو   التقنية العليا دلهارة االتصا 

 حدود الدراسةـ 3

ادلعهاد العاا  طلواة ، ج جطالواتاو القواةيف مديناة قام الواح  وتةويق ىذه الدراسة عل  طلوة ادلعهد العاا  للمها  اذلندساية  
   .م0202 -0217، خال  العام الدراستيف ليويا وتجطالوا الويضاء يف مدينة للمه  الشاملة

 
 اثنيًا8 اإلطار الةظري للدراسة

ــــــ 1 ، فهاااااا  تفاعاااااال وااااااا اإلر اااااااريةلعمليااااااات اهساسااااااية يف العالقااااااات ا إحاااااادىيعااااااد االتصااااااا  م اــــــ م االبوــــــال8  ـ
طاااااارفا أج أاثاااااار، لتيقيااااااق ىااااااادف معااااااا، جعمليااااااة االتصاااااااا  ماااااا  أاثاااااار العمليااااااات اإلر اااااااارية حاااااادجاث  علاااااا  مااااااادار 

 أبراااااااو (م81770العـــــــد ل  )فاااااااو جقاااااااد عرّ ضلااااااا  ىااااااادف،   مت هاااااااوشاااااااف اي   مااااااااان مكتااااااا ة  أأاليااااااا م، جاالتصاااااااا  سااااااا اء 
ـــــة ســـــل  ية بـــــ   ، اً وآ ـــــر، أو بـــــ  رلم عـــــة مـــــ  امفـــــراد وآ ـــــر  ، بةضـــــم  معل مـــــات، وأفكـــــار  إنســـــان"عملي
ـــــــ  أأـــــــديف ســـــــبي عـــــــدة وبســـــــةخدم أســـــــاليب جادلعاااااااا ،  ، فهااااااا  رقااااااال ادلعل ماااااااات(334 صف مرغ بـــــــة" )ال حتقي

 لتفا اااااايلجةحبيااااا  يااااااتم فهااااام ىااااااذه الرساااااالة وشااااااكل  اااااييح ماااااا  قوااااال ادل ااااااتلم،  ،وااااااا ش صاااااا أج أاثاااااار جإرسااااااذلا
  الي يقصدىا ادلرسل.رف ها 

 االبوال8 أأداف ـ 0

ارتواىااا ،  تياىلهااا، جم يعرىاااف رقلاات رسااالة مااا إىل م ااتلم ماااماا  أجلاا ايت االتصااا  الفعاا  هااذب ارتواااه ادل ااتلم، فاا ذا  ـأــ
 . ، جال أتث  لوجعدض ا دجى ،فاشال   سيك ن هذا االتصا ف
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، فاال ؽلكا  إخوااره دباا ينووات القياام واو، هاا يعتمد االتصا  الفعا  عل  فهم ادل تلم للرسالة ادل ههة إليو، ف ن م يفهم ب
 أج التأث  فيو. 

 .  قدراتوج جيتناسب  ،ح جزلددوشكل جاي لةالباجاالذباىات للم تلم أج  تجادلهارارقل رلم عة ادلعارف  ـ ج

 التأث  يف اذباىات الناس هبدف توي ىا.  ـ د

"إذ حــل لــ  فامــا الرســالة فرقــا ال  عةقــد ادلســةل   ن  ،يعتمااد االتصااا  الناااهح علاا  قواا   ادل ااتلم للرسااالة ـ ه
ـــت بضـــمةةاا  ـــ ي ة، أو ا  ،م1774العـــريف، وادلاـــدي،) ،ال  عةقـــد أن ادلرســـل  عـــ  مـــا  الـــ  فعـــً "دلعل مـــات ال

ساايؤدا ةلضاارجرة إىل توياا  فهاام  ،إيصاااذلاأج توياا  أساال ب  ،أج توياا  الرسااالة ،جعلاا  ىااذا فاا ن توياا  ادلرساال ،(133ص
 ادل تلم ذلا. 

 : يت  مثارية مك انت عل  الني  اآلتتك ن عنا ر االتصا  ماالبوال8 عةا ر ـ 4

 ،جزلاااددا   دف جايااايا  اذلاااحبيااا  يكااا ن  ،االذباىاااات للم اااتلمجادلهاااارات ج  ىااا  رقااال رلم عاااة ادلعاااارف Goal8اذلـــدف ـ أـــ
دلاااذا ير ااب يف رقاال  رف ااو: فااال وااد أن ي ااأ  ادلرساال ،الةالااب ادلاادرب، جيلاات احتياهااات ادلعلاام أج جإمكاااانتجيتناساب 

 الرسالة؟ جم  ادل تهدف م  رقل ىذه الرسالة؟ 

الشا   الاذا  أراو العمال، أايوادأ ج  ،ى  الذا ػلادد اذلادف ما  االتصاا Sourse/sender 8( ادلعل ادلرسل ) ب ـ
اتصااا  يت ااذ يف وعااا جىاا  ، ةلةااالب ىاا  اتصااالوادلعلاام  ا اادء اهااارب ماا  عماال د رقاال الرسااالة إىل شاا    خاار، ج ياا  

اهحيااان  اايوة الكااالم، جيف وعضااها اآلخاار  اايوة اسااتعما  اهههاادة التقنيااة ادل تلفااة، أج اساات دام الكتااب جال ااو رات، 
درهااة ج  ،وجياا ح اذلاادف مناا عمليااة االتصااا  ما  خااال  إمتاااملية م ااؤج  جتقااع علا  ادلعلاام ،جاسات دام رااربة الصاا ت ج  ىااا

، أا أن تُعااد الرسااالة اإلرسااا اخلاربة يف م ياا ع ج  أفعالااو،مااع جات ااا  أق الااو  ،لواات أن يتصاا  هبااا ادلرساادلصاداقية الااي ينو
وا ، جالوعاد عا  جاالختصاار يف ادلعل ماات، جالو ااطة يف التع ،جالدقاة ،ما  حيا  ال يا ح ؛طوقا  دل ا فات الرساالة ا يادة

 رااأن أفكااار ادلشااا ذىنااويف  ادلعلاام أن يضااعاثاار قواا ال ، جأاثاار حضاا را ، ج الرسااالة ا اه كاا نتأن أا اهلفاااظ الوامضااة، 
  .فهمهم للرسالة يفقد تؤثر  جمشاعرىم

، جىاا  الااذا مجاعااةالرسااالة، جقااد يكاا ن فااردا  أج  إليااوىاا  الشاا   الااذا تنتهاات Reciever 8( الطالــبادلســةل  )ج ـ 
عا   ػلادثم الرساالة ت الج  ،(05، ص)غبـاري، وعطيـة د.ت دت ودقاة، جوشاكل فعاا رساالة قاد رّمااارت ال  ما إذاػلدد 

اأساال ب اضاياارات   ادل قاا  التعليماات، فعنااد اساات دام طاار  تاادريس جفااق الةالاابؼلتلاا  دجر ج  ،طريااق احلاا اس اخلمااس
علاا  أاثاار فعاليااة، ج  يكاا ن الةالاابأخاارى ااااحل ار جادلناقشااة،  جعنااد اساات دام طاار م ااتلما  فقاا ،  الةالاابمااثال  يكاا ن 

 جر واتو، جمي لو الش صية.  تعصووع   جيوتعد ،دل ي عيةةم ، جأن يلتد ، جػلللهار ا  ىريةػلدد اهفكا ادلعلم أن

م هااات  علا  ىياأةأتيت أج  مكت واة،تكا ن قاد ج  ،)رلم عـة ادلعـارف وادلاـارات واالااأـات( Message8الرسـالة ـ د 
لة أىاادافها ال وااد أن ل هااو جا  اام، أج أيااة إشااارة أخاارى قاولااة للتف اا ، جلكاات ربقااق الرسااااتعاااو  تتمثاال يف  اا تية، أج 

جالتوادلياة  ادلتيرااة يفهام الةويعاةأن "جعلا  ادلعلام  أاثار ما  معا ،جأال ربتمال ، جاالختصاار ،لو ااطة، جال يا حة تتص 
علا  ت يايح اال  هاميف اإلفصااح عا  فهمهام للرساالة، حاط ي اتةيع أن يعمال مع الةاالبللت ا ل، جيعمل عل  إشراك 
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الاا اعت وتعقيااد  ادلعلاامواانعم، فاا ن  الااذا  الوااا  تكاا ن اإلهاوااة عناوادلفااىيم، جواادال  ماا  أن ي هااو إلاايهم ال ااؤا  ىال فهمااتم؟ 
 .(03،ص م0224الغراري،)هم؟" الت ا ل ي هو إليهم ال ؤا  ماذا فهمت

خالذلاا الرساالة، جقاد تكا ن مرئياة،  ىت ال اسةة الي تنقال ما ، )امساليب الةدر سية(Channel 8 ةاة االبوال ـ  ه
 ،ن اساتعما  جسايلة مش شاة يف االتصاا ، أج اسات دام رماد  ا  جاياحه ،ذبمع وا اال ذلاأ جقدمسعية، أج اتاوية،  أج

فااادلعلم  دلرساال جادل ااتلم،ماا  ا أن تكاا ن قناااة االتصااا  جايااية جمناسااوة لكاال ّ ماا   جلااذا ال مناااصيعرقاال االتصااا  جالفهاام، 
 هم،، جفهااام زلت اىاااا، جالااذا ال يراعااات الفااارج  الفردياااة ويااانإدرااهااااالةاااالب ي ااات دم ألفاظاااا  معقااادة يصاااعب علاا   الااذا

 ،ات أخارى لنقال الرساائل مثال تعوا ات ال هاوقنا  أيضاا  ىنااك ج أج ادلهاارة اضاددة،  ،يصعب عليو ت  ايل اضتا ى التعليمات
أاثاار اساااتمرارية يف ذىااا  جمااا    ادلعاااا  أاثاار جيااا حا ،  جاإلشااارات، جالتلميياااات، جتناا ع طوقاااات الصااا ت، الااي ذبعااال

 ادل تلم.

، الةالااب إىل ادلعلاام ما راهعااة العل مااات ادلجيقصااد هباا رد ادل ااتلم علاا  الرساالة، أا  Feedback8 الةغذ ــة الراجعــةـ وـ
أعلا  درهاة ما   تتا افرجلكات  جتق ض ىاذا االساتقوا ، للرسالة، الةالبمدى استقوا   معرفة ادلعلمدج ا ل  ي تةيع جم  

دير قاال دلعلامةوادال  ما  احلا ار يف اذبااه جاحاد، جيُفابض  ،ال ود أن يك ن ىناك ح ار وا طريف االتصاا  ،التوذية الراهعة
جالعمال علا  ربليلهاا، لقيااس مادى ربقياق اذلادف الاذا خةا  لل  ا   إلياو، جمادى وعاد  ،إحداث تلأ التوذية الراهعة

  التعليمية.م  فهم ادلادة  الةالب

لاااي تااادرب أا ماادى قااادرة ادل ااتلم علااا  االسااتفادة مااا  ادلعااارف، جتةوياااق ادلهااارات ا Effect8االســـةجابة أو ام ـــر ـ زــ
يف  ماا  توياا  ؛اهثاار الااذا طاارأ عليهااافئااة ادل ااتهدفة، ج اسااتياوة الغلاويااة هدياادة، أا ماادى إجاات اااب اذباىااات  ،عليهااا

 يافة شتء هديد ذلا. إ ادلعل مة، أج ال ل ك، أج

جادلعن يااة،  ىاات ال ساا  الااذا تااتم فيااو عمليااة االتصااا  وكاال عنا اارىا ادلاديااة8 ة(بيئــة االبوــال )القاعــة الةدر ســيـ  ح
ع امال اهماان جال االمة تا افر ، ج الةاالب هلا س لياة جتن يمهاا، ج  ،اخلدمات، جالتيهيدات، جم احة القاعاة فادلادية مثل
 للةالب. مناخ  م ادلعن ية ت ف  عنا ر ىذه الويئة  م ج  ىا، ج  ،، جحالة الته يةفيها م  ادل اطر

ع  طريق سالة ت لم وصيوة ؽلك  رقلها، فالر  عدّ أا أن تُ  ،(Encoding) الفكرة أج ادلعل مة ينووت أن ترّمد 8اللميز ـ3
جلتيقيق االتصا  الفعا  "ينووت أن يفهم   ،جتف  ىا، جيضع لكل رمد مع  ،وفأ ىذه الرم زيق م ادل تلم احل اس، ج 

م  ادلرسل جادل تلم ر ام البميد ادل ت دم، فادلرسل ي تةيع البميد، جيتمك  ادل تلم م  حل الرمد يف ي ء اخلربة  ال  
الي ؽلتلكها ال منهما، جغلب أن تك ن لدى ادلصدر جادل تلم خربات متشاهبة لالتصا ، م  أهل أن يك ن االتصا  

ي تةيع ادلصدر ترميد الرسالة م  خال  روةها وتلأ اخلربة"  ، تلم ال اوقةمؤثرا ، جةست دام ادلعل مات ادلتعلقة خبربة ادل
 .(133 ، صم1774العريف، وادلادي،)

ى  ترميد دلفه م ما، جعل  ادل تلم فأ تلأ الرم ز جترمجتها،   االستياوة ذلا ورم ز أخرى م ههة إىل فاالتصا  
تعاو  لف ية، جال  ميف شكل إشارات، أ مأ ،يف شكل لوةس اء  ،الت ا ل يتةلب استعما  الرم زفالش   ادلقاول، 

 .(31، صم1774عر  ب،أب  ) ا .لتلأ الرم ز مع  خا  تشارك يعةم
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 ، جتع قاو،التعليمياةىناك العديد م  الع امل جادلع قات الاي تعرقال االتصاا  أثنااء حادجث العملياة مع  ات االبوال8 ـ 3
  فيما أييت: جالي ؽلك  ت يييها

علاا  لااذا ، ج الةالابذى  لاا التعليميااة ادلاادة إيصااا  ادلعلاامذلأ يصااعب علا  فا 8ق ضــ ع الةــدر ب لطالــبرغبــة ا عــدمـ أـ
اضتاا ى  أعليااة لااو ربزماا  أن ياان م فعالياتااو دبعااد  عنااو، جأن ياا واادال   الاادرس،يف الت ةااي  دل ياا ع  الةالاابيشاارك  أن ادلعلاام

 عا  الكلمات جادلصةليات العلمية. دل مف را  ج  ،ادل ي عتتناسب مع  تعليميةأساليب  م ت دما   التعليمت،

عا   الةالابادلعل ماات يف ذىا   تثوياتو أن يق م ادلعلمعل   :السابقة ل  عدم ربط م ض ع الةدر ب ابدل ض عات ب ـ
جمتاااري  حاال  ،شاااتمثاال ادلناق ،م ااتندة علاا  اخلااربة م طاار  تاادريسريااق روةهااا دبااا سااوقها ماا  معل مااات، جأن ي اات دط

 .  ما ال يريد، جيهمل م  ادلعل مات ما يريد تال ينتقج  ىا، جأ ،ادلشكالت

يف  الةاااالبوعاااا  ال يشااااركيف اثااا  مااا  اهحيااان  8وشـــرودمل ادلســـةمر ،دل ضـــ ع الةـــدر ب الطالـــبعـــدم فاـــ   ج ـ
عادم اىتماام  أج و اوبي اوب عادم القادرة علا  االساتيعاب،  الاذا و اوب التشا يا الاذىي ،التعليمياةفعاليات ا ل ة 

 تتناساب ماع ي ات دم أسااليب تدري اية أن ادلعلامجعلا   الةالاب،، أج إرىاا  التعليمات ع وة ادلقارر  و وب ، أجالةالب
قااادرا  علااا  ت  ااايل  ،الةالااابيكااا ن متفااااعال  مااع  جي ااات دم لوااة ساااهلة جمعااربة، جأن ،م اات ى الةالاااب الفكاارا جالثقاااايف

 رسالتو و ي ح.

دلاماا   إيكا ن ملماا   أن ادلعلام ينووات علا : اجل أر ة يف ادلقرر الةعليمـ  أ ةـاه الةـدر  ةقاط على ال ادلعل عدم بر يز  د ـ
، جتعيااق تكامال عملياة االتصااا ،  الةالاب تشاتتالااي  ،يقلال ما  الكااالم جاهحاديا  اهخارىج  ،اافياا  ةضتا ى التعليماات

ط يف ال يفار   ات جأفكاار مت ل الة منةقياا ، جأةايف  ا رة خ يقدم ادلادة التعليميةج  ال يعلمو، ال يدعت معرفة مااما عليو أ
 تقدض أاثر م  فكرة يف جقت جاحد. 

ارااب اض ااا س يف يرااااد علاا  ا  ادلعلاام أن ينووااات علاا  :واإلدراك احلســ  ،عــدم الل يـــز علــى اجلانـــب الةطبيقــ  ه ـ
يكااا ن  أنمااع ياارجرة ادل تلفااة، جالااادايرات ادليداريااة،  ي اات دم اجمل ااامات، جالنماااذج، جاهههاادة ، اااأنعملياتااو التدري ااية

 ، جلدى مجيع ادلشاراا. يف مجيع أضلاء القاعة التدري يةما    تو م م عا ، جمفه  

 الةالابساووا  ما  أساواب عادم ج ا   الرساائل إىل  يعاد ىاذا :عـدم الراحـة دا ـل القاعـة الةدر سـيةب الطالـبشـع ر  وــ
جالته يااة، جتاا افر ا ل ااة  ،يتأاااد ما  يااو  درهااة احلارارةج  ،ويئاة  منااة للةااالب ادلعلاام ياا فر أن لااذا غلابوصا رة جايااية، ج 

 الذي  يعار ن م  أعراض مريية داخل القاعة. لةالبة يهتم ية، جأناءة ادلناسوة داخل القاعة التدري ادلرػلة، جاإلي

، يتعمااادا قااد ال ذذباااه ر عياااات معينااة ماا  جهاا ه اهشاا اص، أج ادلالواااس، أج   ىااا جالاا يتكااّ نا الااذ :لةعوـــبا ـ ز
اثار ، تك ن سووا  يف عدم ج    الرسائل وشاكل أدبيادثتهم أحياان  قول الودء  ،ع  اهفراد تتك ناهحكام ال ريعة الي ف

،  لمعلامينشاّد ل واد  أن الادرس يا ع دل الةالابيشاد ارتوااه  أن هم، جعل  ادلعلما  يف عدم فهمجتك ن سوو جي حا  جدقة،
ره يهااتم دب هاا ، جينكاار علاا  اآلخااري  جههااة ر اارىم، جأنال يتييااد ل ههااة ر اار ماااأ، ج م ياا عت متامااا  أن ساال او جأال يعتقااد 
   و.معل ماتقداتو يف شكل ال تؤثر قيمو جمعتغلب أ ، امادجن موالوة
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 تق يمها إىل ر عا:  ، جةإلمكانلالتصا  أشكا  اث ةأشكال االبوال ومااراب 8 ـ 4

هفكااار جادلعااا  إىل اآلخااري  الكلمااات جاهلفاااظ، أا رقاال ا عااربىااذا الناا ع ماا  االتصااا  يااتم  االبوــال الل ظــ 8 أواًل8
 منها:  ،جلو مهارات متعددة ،طة الكلمات جاهلفاظاسو  

ػلااادد اذلااادف مااا  احلااادي ،   ادلعلاام أنرة يتةلاااب مااا  : اساات دام ىاااذه ادلهااااماـــارات الة ـــدث واســـةخدام الوـــ تـ أـــ
يت ق  واا احلاا جاآلخار  أنعليو لملل، ج لهن ذلأ يدع   ،الثاوتة تينب رربة الص تجي جيتكلم وص ت جايح جمرتفع،

 power of) احلاادي  أحياااان  ال يقاال عاا  أتثاا   ا  أتثاا   ن للصاامتإ إذ ،عت ارتواااه ادلشااارااعاا  احلاادي ، فهااذا ي ااب 

silence)  ،يتاااااوع ردجد أفعااااا  صااااعوة، جأن الكلمااااات ال اساااات دام جعاااادم ،حلاااادي ة عليااااو عاااادم االسااااتئثار امااااا غلااااب
 ػلافا عل  اوت امتو احلقيقية. الةالب، ج 

غلعال االتصاا  ال أػلارص علا  تفاعال ادلشااراا ماع حديثاو، ج  أن ىذه ادلهارة تتةلب م  ادلعلام :ماارة إدارة احل ار ب ـ
 ،ودب يااا ع وصااا رة ااملاااةجيلااام ، العااارض وشاااكل هيااادجأن ي اااع  لبساااير احلااا ار اإلغلاااا ، جيعاااد  ،يف اذبااااه جاحاااد فقااا 

م، ياااتكلم ولوااة يفهمهاااا ادلشاااارا ن، جمتاااس جاقعهااا أنجػل ااا  إدارة ال قاات وفعالياااة، اماااا علياااو  ،جي ااتعد هسااائلة ادلشااااراا
 . للةالب أبمسائهم يش ج  جيتينب اإلفراط يف ادلثاليات،

اهساائلة منهاا د مادى إهاوااة ادل اتلم لل ااؤا ، ج جرباد ،ىاات الةريقاة الاي ي ااأ  هباا ادلرساال :م امسـئلةماــارة اســةخدا ج ـ
دء احلا ار ، جىات مالئماة هادا  لواإهاواةالي ربتمل أاثار ما   ؛جاهسئلة ادلفت حة ال،ج رعم تنيصر إهاوتها وا الي  ؛ادلولقة

رقةااة معينااة  ت ياايحأج  ،لتيفيااده علاا  ادلشاااراة عينااوو ا  الااي ت ااتهدف ش صاا ؛جربفياادىم، جاهساائلة ادل ههااة امااع ادلشااارا
 ا اخلربة يف رلا  ما. ادلشاراا ذ أحد قول م 

جتعاد رهاع الصادى،  أيضاا   جيةلق عليها : يقصد هبا رد ادل تلم عل  الرسالة ادل ههة إليو،بقدمي الةغذ ة الراجعة ماارة ـد
اهعليااة، هرااو  يف ىااذا الاارد  ايااةج  ،(55، صم0223)دمحم،تماال دائاارة االتصااا  لتك ، ار ادلرساالتكملااة ماا  ادل ااتقول حلاا

 جتف  ىا.  ،يدجد ادلرسل دبعل مات ع  ايفية تلقت الرسالة

ما   ،د ق لاو وةريقاة فعالاة ايا ة ماا يارا يرجرة عدة، منها صفاتتصا  ادلكت ب ينووت أن يتص  واال :ماارة الكةابة ـأ
احتاا اء الرسااالة ادلكت وااة علاا  ااال ادلعل مااات اااذلأ ج الكلمااات ادلناسااوة، جت  اايل ادلعااا  أبقصاار الةاار ، خااال  اختيااار 

 . ق ادلةل وة لتيقيق اذلدف التعليمتجاحلقائ

ها  عواارة عا  رقال اهفكاار جادلعاا  فالكلماات،  أج: يف ىاذا االتصاا  ال ت ات دم اهلفااظ االبوـال غـري الل ظـ  اثنيـا8ً
 جاقعياااا  الف ا ااال جالفرجقاااات واااا رااا عت االتصاااا   ااا ج الرمااا ز، اإلشاااارات، أج  ا  ااام، أج ق إؽلااااءاتآلخاااري  عااا  طريااال

 ا  يؤدا إىل عدم فعالية االتصا .الث جإ فا ا البايد عل  أحدعلظاىرة، ج 

 : ، منهاهاراتم  ادلأر اع جلالتصا     اللف ت 
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 :  ماارة اسةعمال لغة اجلسدـ 1

أرااو  ، ليشااعرقلاايال   ادلشاااركال وااد ماا  ادلياال ةذباااه ج  ينوواات ال قاا ف وشااكل ؼللاا  ماا  التشاانل، :وادليــلأســل ب ال  ــ ف أ.
  زل  االىتمام.

علاا  الت ا اال الوصاارا ماااع افا ػلااج  االوت اااام،اج  علاا  ادلعلاام أن ػلاا: حر ــة الــرأس وبعبــريات ال جــ  ولغـــة العيــ نب.
 االذباىات.  الجيف   ،عل  مجيع ادلشارااالبايد مع االحتفاظ ةلرأس مرف عا ، ج  ادلشاراا،

  ت ارتوااااه ادلشااااراا،يشاااتال  اااات،  يق لاااواسااات دام إؽلااااءات تتناساااب ماااع ماااا للمعلااام  امااا  الضااارجر : حر ـــة ام ـــدي .ج
معااا  سلتلفاااا  يف وعاااا  دام إشاااارة اه ااااوع؛ هن ذلاااأ قاااد ؽلثااال، وااادال  مااا  اسااات ةم إشاااارة اااا  الياااد ادلفت حاااااسااات دا

 الثقافات. 

: االتصااا  الرمادا ىاا  الااذا ػلادث وااا مرساال جم اتلم، دجن اساات دام اهلفاااظ ادلكت وااة أج ماــارة االبوــال الرمــزيــ 0
ل هيااد، وشااك ا  ادلكااان ر يفا اااأن يكا ن ،  عليااو ما  خااال  م اقاا  معيناةي اتدج ، جتعو اتااو ادلنة قاة، أج حراااات ا  اد

نااا ع ل جاااذلأ ؽلكاا ذلاتفااو اخلاااص أثناااء عمليااة التعلاايم،  وقفالاااإج  ام ادلعلاام لل قاات ادلتاااح،احب اااج  جادلقاعااد مرتوااة جمن مااة،
 .س أن يرسل رسالة م  مرتديهاادلالو

 ججقااتا، منهاا ، جأن يعاارف أعليااة ااال ّ جمهاراتاو االتصااا أبشااكا  جاعيااا  جعيااا   مااا   أن يكا ن ينوواات علاا  ادلعلاام جونااء  عليااو 
 . هن ذلأ يؤثر يف رد فعل الةالب استعماذلا،

 الدراسات السابقةاثلثًا8 

لتقنياات البو ياة يف ، ىدفت إىل معرفة أثر التدريب عل  مهاارات  االتصاا  يام  مانهل ا(م0223ـ دراسة احلس  )1
اسااات دمت الدراساااة ادلااانهل التياااريت، جاساااتمارة ادلالح اااة ادلعلماااا يف ا امعاااة ادل تنصااارية يف العااارا ، جقاااد ج  أداء الةلوااة

لصاااال العيناااة التيريوياااة، جأج ااات الدراساااة  إحصاااائيا  أداة  ماااع الويااااانت، جااااان مااا  رتائيهاااا جهااا د فااارج  دالاااة الي مياااة 
هاارات أتاياد مت يف أداء الةلوة، جاذلأ وضارجرة أداة ادلالح ة دلهارات االتصا  يف تقييم م ت ى ظه ر ادلهارا ةعتماد

 رائق التدريس.االتصا  يم  مفردات منهل ط

لااادى ماااديرا  ، ىااادفت إىل معرفاااة عالقاااة ظلااااذج الت ا ااال ال اااائد ماااع ادلعلماااا جادلعلماااات(م0227حةـــ ن )ــــ دراســـة 0
هل ال  ااااافت ةلاااا الء التن يماااات يف جاالااااة الواااا ث يف  اااادة، جقااااد اساااات دمت الدراسااااة ادلاااان اإلعداديااااة جمااااديرا اادلاااادارس 

يماات لاادى ادلعلمااا جادلعلمااات ااراات اواا ة، جعاادم ويناات أن الدرهااة الكليااة للاا الء التن ج أداة ذلااا، التيليلاات، جاالسااتويان 
تن اايم  ىااذه الدراسااة ت  ااياتساان ات اخلااربة، جماا   الت صاا ، أج تعاادى دلتواا ات ا اانس، أج إحصااائيا  جها د فاارج  دالااة 

وعاااادم  تهمدجرات للمااااديري  جادلااااديرات حاااا   ظلاااااذج الت ا اااال، ججيااااع معاااااي  لتقياااايم ادلااااديري  يف رلااااا  الت ا اااال، جتاااا عي
 ظلاذج ت ا ل    زلووة. است دام

ماادى شلارسااة مهااارات االتصااا  وااا ادلااديري  ماا  جههااة ر اار ادلعلمااا،  معرفااة، ىاادفت إىل (م0212ـــ دراســة  ــاب ر )4
جقااد اسااات دمت الدراسااة ادلااانهل ال  اافت التيليلااات، جأعاادت اساااتوياان   مااع الويااااانت، جأشااارت إىل جهااا د عالقاااة ذات 
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جم ات ى الكفااءة الذاتياة، جأج ات الدراساة إبقاماة دجرات تدريوياة لتي ااا  ،شلارساة االتصاا  ىيف م ات   إحصاائيةداللاة 
 خر.مهارات االتصا  لدى ادلديري ، جتق ض عملية االتصا  داخل ادلؤس ة التعليمية م  حا آل

دلهاارات االتصااا  م ات ى شلارساة مشاريف البوياة العملياة  معرفاة، ىادفت إىل (م0211اجلـ اد ) ــ دراسـة  ةـد ل، وعبـد3
البوا ا يف الياة البويااة يف هامعاة اهقصا  يف  اادة، جقاد اسات دمت الدراسااة ادلانهل ال  افت التيليلاات، اماا اساات دمت 

اهجىل اساتوارة شلارساة االتصاا ، جالثارياة اساتمارة مقاولاة دلعرفاة مع قاات االتصاا ، جت  الت الدراساة إىل  ؛للدراسة أداتا
تعاادى دلتوا ات ا انس، أج الت صاا ، أج احلالاة ال ظيفياة للمشاارفا البوا يا، جااان ماا   ئيا  إحصااعادم جها د فاارج  دالاة 

يف  اإلر اااريةادلشاارفا جالةلوااة دلعرفااة أىاام مع قااات االتصااا ، جتعديااد العالقااات ت  اايات الدراسااة عقااد جرش عماال تضاام 
 الويئة التعليمية.

اماتالك مادير ادلدرسااة الثار ياة العاماة يف مديناة دمشاق دلهااارة ، ىاادفت إىل معرفاة درهاة (م0214ادلـ   ) ــ دراسـة عبـد3
ويناات جهاا د فاارج  ج أداة ذلااا، هل ال  اافت التيليلاات، جاالسااتويان االتصااا  البواا ا الفعااا ، جقااد اساات دمت الدراسااة ادلاان

 تاباجح وااخاربة درساا الاذي  ؽلتلكا ن سان ات تصاب يف  اال ادل ،يف استياةت العينة تعدى دلتو  اخلاربة إحصائيا  دالة 
تعاادى دلتواا  ا اانس، جأج اات الدراسااة وضاارجرة وناااء واارامل  إحصااائيا  ساات ساان ات، امااا ويناات جهاا د فاارج  دالااة ج ثااالث 

 جاهفكار. اآلراءتدريوية تتناج  مهارات االتصا ، جعقد لقاءات جردجات وا ادلديري  لتواد  

 اهسااااتذةااء االهتماااعت جمهااارات االتصااا  لاادى ىاادفت إىل قيااااس العالقااة وااا الااذ  (،م0213ـ دراســة  ة ــ  ) 4
أداة  ماع الويااانت، نهل ال  افت، جاسات دمت االساتويان ا امعة ا دائرية يف ا دائر، جقد اتوعت الواحثة ادليف اإلداريا 

عالقاة واا عادم جها د ج جأظهرت الدراسة جه د عالقة وا الذااء االهتماعت جمهااريت التيادث جالقاراءة لادى اهسااتذة، 
منهاااا يااارجرة  ،الاااذااء االهتمااااعت جمهاااارات االساااتماع، جالكتاواااة، جالتفكااا ، اماااا ت  ااالت إىل رلم عاااة مااا  الت  ااايات

ا امعياة، جادلشاااراة يف الادجرات التدريويااة لتنمياة ىااذه  اإلدارةداخاال  جمهاراتااو جتة يرىاا االىتماام وتنمياة أساااليب االتصاا 
 تصالية الش صية.ادلهارات، جالتيكم يف ادلعيقات اال

يف مؤس اااات  طويعاااة العالقااة وااا مهاااارة االسااتماع جالرياااا الاا ظيفت معرفااة، ىااادفت إىل (م0214ـــ دراســـة العمــري )5
أداة  ماع الوياااانت، جأظهارت جهاا د هل ال  افت التيليلاات، جاالساتوارة جقااد اسات دمت الدراساة ادلاان ،اهعماا  ال اع دية

ر، جاحلالاة االهتماعيااة، جأج ات الدراساة وتا ف  الويئااة ادلناساوة لالساتماع، جالعماال تعاادى دلتوا ا العما إحصاائيا  فارج  دالاة 
 عل  تعديد مهاراتو يف الويئة التعليمية.

، ىاادفت إىل معرفااة جاقااع االتصااا  اإلدارا لاادى معلماات التعلاايم االوتاادائت و اليااة م ااتوا  يف (م0215ـــ دراســة دمحم )6
ل  اافت التيليلاات، ج ااممت اسااتوياان  ال ااائد، جقاد اساات دمت الدراسااة ادلاانهل اا دائار، ماا  خااال  معرفااة راا ع االتصااا  

ا اخلااربة جالت صاا ، يف حااا أظهاارت   تعاادى دلتواا إحصااائية، جت  االت إىل عاادم جهاا د فاارج  ذات داللااة أداة للدراسااة
كثياا  عملياااات تعاادى دلتوااا  ال اا  لاادى معلماات التعلاايم االوتااادائت، جقااد أج اات الدراسااة وت إحصااائيا  جهاا د فاارج  دالااة 

التدريب للمعلما جادلديري  م  أهل االتصا  الفعا ، جاالىتمام ةالتصا  اإلدارا الصاعد، جفتح مجيع قن اتاو، جتةوياق 
 سياسة الواب ادلفت ح.
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ـــ دراســـة جعـــرون 7 ، ىااادفت الدراساااة إىل معا اااة ا  اراااب اإلدارياااة جالتن يمياااة جاالتصاااالية دلهاااارات شلارساااة (م0216)ـ
هل ال  ااافت ، جقاااد اساات دمت الدراساااة ادلاانة دائاار يف ادلؤس ااات احلك مياااة ج اا  احلك مياااة جأسااااليوها عامااةالعالقااات ال

ةلا  اهعلياة يف رب اا العالقاات العاماة  ا  أداة  مع الويااانت، جأظهارت أن للمهاارات االتصاالية أثار التيليلت، جاالستويان 
الالزمااة  اإلمكاااانت دبؤس ااات اتصااا  ا دائاار، جقااد أج اات الدراسااة أبعليااة تاادريب العاااملا، جرب ااا مهااارا م، جتاا ف 

 هداء أدجارىم.

، ىاادفت إىل معرفااة أىاام مع قااات االتصااا  الفعااا  يف الصاا  الدراساات ماا  جههااة ر اار (م0216دراســة الــزغ  )ـــ 12
لماات الصاا  يف زلاف ااة دمشااق، جقااد اساات دمت الدراسااة ادلاانهل ال  اافت التيليلاات، جاالسااتويان أداة  مااع الوياااانت، مع

تعادى  إحصاائيا  ا انس جاخلاربة التدري اية، ججها د فارج  دالاة  اتعادى دلتوا   إحصاائيا  جم  رتائيها، عدم جه د فارج  دالاة 
 ت افر مهاارات االتصاا  ا ياد يف الصا ، جالتن ايق ماع أجليااء اهما ر حلالجأج ت الدراسة وضرجرة  دلتو  ادلؤىل العلمت،

 أتايد عقد الدجرات التدريوية لتمكا ادلعلما م  امتالك ادلهارة.ادلشكالت الي تع   االتصا ، ج

ذه ىااوااا ج  هاااخااتالف وينوعااا رقاااط اتفااا  جاعاا دة إىل الدراسااات ال اااوقة صلااد ةل 8الةعقيــب علــى الدراســات الســابقة
 الدراسة، ر تعريها فيما أييت:

ثلت يف ربديد مشاكلة الدراساة، ججياع الت اابالت، جإثاراء اإلطاار دراسات ال اوقة متم  ال الدراسة احلالية ستفادةأجهو ا
 جوناء أداة الدراسة، جربليل النتائل. الن را، جطر  اختيار ادلنهل،

دراساااة احل اااي  مع ااام الدراساااات ال ااااوقة، ةساااتثناءاسااات دمت ىاااذه الدراساااة ادلااانهل ال  ااافت التيليلااات، ا ادلـــةا 8 ـــــــ
 الي است دمت ادلنهل التيريت. (م0223)

ـــ أداة  ماااع الويااااانت جادلعل ماااات، دامها لالساااتويان اشااابات ىاااذه الدراساااة ماااع الدراساااات ال ااااوقة يف اسااات  امداة8 ـــــ
 ادلالح ة. أسل بالي است دمت ( م0223) ي جاختلفت مع دراسة احل

ـــ يااارجرة اماااتالك عااا  يتضاااح يف أتاياااد رتاااائل الدراساااات ال ااااوقة ف ،ىاااذه الدراساااة للدراساااات ال ااااوقة أياااافتوأماااا ماااا  ـــــ
ىااذه الدراسااة جملاات رلتمعااا  دراساايا  م ػلااا أبيااة ماا  أن  ر معلاا  الااادلعلمااا جادلااديري  دلهااارات االتصااا  البواا ا الفعااا ، 

جههااة  إيضاااح ىااذه الدراساة ، امااا حاجلاتعليهاا متياادا   ضاافتي اهماار الاذادراساات يف ىااذا اجملاا  ح ااب علام الواحاا ، 
 ادلعاىااد التقنيااة العليااا دلهااارة االتصااا  البواا ايف ة التاادريس أر اار الةلوااة جالةالوااات فيمااا يتعلااق دباادى امااتالك أعضاااء ىياا

 ، جاخلرجج وت  يات جمقبحات قد ت هم يف تة ير ىذه ادلهارة جتنميتها.الفعا 

 واإلجراهاترابعًا8 الطر قة 

منهل يادرس ظااىرة أج قضاية م ها دة حالياا  ؽلكا    ادلنهل ال  فت التيليلت، جى  "است دم الواح :مةا  الدراسةـ 1
، م0222امغـــا، وامســـةاذ،)الويااا ، دجن تااادخل الواحااا  فيهاااا"  يصااال منهاااا علااا  معل ماااات ذبياااب عااا  أسااائلةتال

 .(64ص
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ادلعهاد طلواة ، ج جطالواتاو القواةيف يتأل  رلتمع الدراسة ما  مجياع طلواة ادلعهاد العاا  للمها  اذلندساية  رلةمع الدراسة8 ـ0
 يوا ذلأ. (1)جطالوة، جالشكل رقم  ا  طالو (664)، الوال  عددىم جطالواتو الويضاءيف العا  للمه  الشاملة 

 ( ب ز ع رلةمع الدراسة1الشكل ر   )

يف  دلهاا  اذلندساايةا ا؛العااالي ي ادلعهاادماا  ااال ماا   ،جطالوااة ا  طالوا (433)تك راات عينااة الدراسااة ماا   ـــ عيةــة الدراســة48
، ما  رلتماع الدراساة %(32)، جىت عيناة تشامل م0202 -0217الويضاء، للعام الدراست  يف دله  الشاملةالقوة، جا

 ذلأ. يوا (0)جالشكل رقم 

 ، ون ع ادلؤسسة الةعليميةاجلة  ي( ب ز ع عيةة الدراسة حسب مةغري 0الشكل ر   )
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ادلعاىاد يف التادريس  أعضااء ىياأة اماتالكذلأ دلعرفة مادى ج أداة للدراسة، لواح  االستويان : است دم اأداة الدراسةـ 3
طااالع علاا  اهدب البواا ا ، جوعااد االالةلوااة جالةالوااات راالتصااا  البواا ا الفعااا  ماا  جههااة ر ااالتقنيااة العليااا دلهااارات 

جالدراساااات ال ااااوقة ادلتعلقاااة دبشاااكلة الدراساااة، قاااام الواحااا  وتيدياااد اجملااااالت الرئي اااة الاااي جملهاااا االساااتويان، ج ااايا ة 
وعد القياام أبعماا  احلاذف ج  ،خلرباء جادلت صصاالفقرات يف ال رلا  يف   ر ا اهجلية،   عرض اهداة عل  عينة م  ا

 ظهار اهداة يف   ر ا النهائية.جالتعديل، مت إ

ـــ3 ـــدات )فاااو يعر   ـــدق امداة8 ـ ـــاس مـــا وضـــعا مجلـــ " أبراااو (م1766،عبي جقاااد قاااام  (13)ص ،" ـــدرعا علـــى  ي
قااام ا  الااذي  صصااا، جادلتاالسااتويان علاا  عينااة ماا  اخلاارباء ماا  خااال  عاارض  ،أاااد ماا  الصااد  ال اااىراتالواحاا  ةل

يا ء ذلاأ مت تعاديل وعاا  علا ربتاو، ج رتماء اال فقارة للمياا  الاذا تنادرج فقرات االستويان، جمدى ا يف  رائهمداء وإب
 رلاالت. (3)م زعة عل   ،فقرة (43) ىاجاستوعاد أخرى، ليصوح عدد ،الفقرات

ط وااا درهااة ااال رلااا  يف حب اااب معااامالت االرتواااجذلااأ  ،لتيقااق ماا  الصااد  الونااائت ل وعااادامااا قااام الواحاا  ة  ااا 
 .يوا ذلأ (1) الدرهة الكلية، جا دج  رقمج  االستويان

 الدرجة الكليةو ( معام ت االربباط ب  درجة  ل رلال 1اجلدول ر   )
 مسة ى الداللة الدرجة الكلية اجملال

 0.00دالة عند  0.8.0 الة دث واسةخدام الو ت
 0.00دالة عند  0.300 االسةماع

 0.00دالة عند  0.7.0 احل ار إدارة
 0.00دالة عند  0.800 الكةابة والقراهة

 اجملاالت ترتو  ةلدرهة الكلية لالستويان. يتوا م  ا دج  ال اوق أن مجيع

ادلقيـاس للةةـائ  ن سـاا بقر بـاً يف  ـل مـرة  طبـ  فياـا علـى اجملم عـة ن سـاا  إعطـاه": يقصد ةلثواات  بات امداةـ 4 
 مت ح اب ثوات اهداة وةريقتا علا:ج  ،(م1760،041)أب لبدة، ،"رادم  امف

،   ص، جالفقارات الدجهياة سالفقارات الفردياة  هادأي ؛ذبدئاة فقارات االساتويان إىل  تمتا إذ 8طر قة الةجزئة الةو ية . أ
تصاييح معاماال االرتواااط و ساااطة معادلااة   مت ح ااب معاماال االرتواااط وااا درهاات اهساائلة الفرديااة جاهساائلة الدجهيااة، 

 سو مان جوراجن، جادلعادلة ىت:

    
   

    
 

 (.13،صم1762أب حطب، و ادق،) 
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  :اآلتيةمعامل ثوات االستويان ح ب ادلعادلة  إلغلادلفا ارجرواخ: است دم الواح  ىذه الةريقة إطريقة  ب .

   
 

   
    

∑   
  

 
   

  
 

  

 يوا ذلأ. (0)جا دج  رقم  ،(433ص، م1776)ع دة،  

  رونباخ لكل رلال م  رلاالت االسةبيان  إل ا( معام ت 0اجلدول ر   )

N of Items Cronbach's  Alpha 
43 0.7.0 

، جىا  مؤشار ياد  علا  أن اهداة تتمتاع ودرهاة عالياة (2.542)يتوا م  ا دج  ال اوق أن معامال الثواات الكلات ولا  
 الدراسة. يفم  الثوات تةمئ  الواح  إىل است دامها 

 :اآلتية اإلحصائية: مت است دام ادلعا ات ادلسةخدم اإلحواه ـ5

   جاااذلأ ارببــاط ســبريمان وبــراون ومعامــل، ارببــاط بريســ نمعامــل حل اااب الصااد  جالثوااات اساات دم الواحاا ،
 . رونباخ  إل امعامل اربباط 

 وال زن الةس ، وال سط ادلرجح، الةكرارات الواح  ملا اهج  جالثال ، است دلإلهاوة ع  ال ؤا  . 
  لويان داللة الفرج  وا رلم عتا. ،()تا ةبارا  الثا ، است دم الواح  لإلهاوة ع  ال ؤ 

  امسًا8 عرض الةةائ  وحتليلاا

الةدر   يف ادلعاأد الةقةية العليا دلاارة االبوال اللب ي  أعضاه أي ةما مدى امة ك  ونو 8 ،السؤال امول
 ؟ال عال م  وجاة نظر الطلبة والطالبات

 امتالكدلدى  العينةهاوة ع  ىذا ال ؤا  است دم الواح  التكرارات، جال س  ادلرهح، جال زن الن ت الستياةت لإل
ال فقرة م  فقرات االستويان، جا داج    يف الفعا  رة االتصا  البو ااالتدريس يف ادلعاىد التقنية العليا دله أعضاء ىيأة

 توا النتائل الي ت  لت إليها الدراسة. (4-3-3-4)أرقام 

ماارة  رلالفقرات اجملال امول؛ )كل فقرة م  ( الةكرارات، وال سط ادلرجح، وال زن الةس  ل4اجلدول ر   )
 (   الة دث واسةخدام الو ت

ال سط  اجملم ع البدائل ال قرة م
 ادلرجح

ال زن 
 الةس 

 بربيب
3 . 0 

ال قفات  أسل بال غليد ادلعلم است دام  0
 جالصمت عند عرض ادلادة التعليمية

0.0 030 80 7.0 ..00. 70.830 . 
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للةالب وشكل يقرأ ادلعلم لوة ا  د  .
 فاعل

.0 000 .30 000 0.... .7..07 9 

ال ين ع   تو ارتفاعا  جاطلفايا  توعا   3
 للم ق  التعليمت

..3 .0 .7 9.. ..... 88.8.. 0 

 الوا  ال يك ن ادلعلم متيم ا ت اقا   .
 لليدي  ع  ادل ي ع التعليمت

..0 .. 33 937 ...39 87.989 . 

ح ب ادل ق ،  اإللقاءيراعت ت زيع سرعة  0
 خرمع است دام ال قفات م  حا آل

.09 .0 30 93. ...30 87..99 3 

الضع  يف اختيار الكلمات ادلناسوة  .
 ادلعا  إليصا 

..0 70 .0 900 ..0.9 8..97. 0 

  يدي ت دم أمساء الةالب أثناء احل 7
 معهم

0. 000 .00 0.3 0.080 0..8.3 7 

أفكار م  يتينب ادلعلم التهكم جال  رية  8
 الةالب

.7 000 .07 000 0.0.9 00...3 8 

جلوة  يف تعو ات جههوال يتيكم ادلعلم  9
 االىتمام إلظهاره ده 

.00 000 00 800 ...08 80..80 . 

  03...7 00..09 9.0. اجملم ع 00

ولااا   جاسااات دام الصااا تا  مهاااارة التيااادث  مااا  ا ااادج  ال ااااوق أن الااا زن الن ااات الساااتياوة عيناااة الدراساااة يف رلاااايتوااا
 جىت: ،، جىناك فقرات ربصلت عل  أعل  تراتيب يف ىذا اجملا (50.414)

ربصاالت فقااد  ،"ادلعلــ  ال  ةــ ع  ــ ب  ارب اعــاً واخن اضــاً ببعــاً للم  ــ  الةعليمــ ، الااي تاان  علاا  أن "(4)الفقاارة رقاام 
 التاادريس عضاا  ىيااأة إتقااان عاادمو ال اا  ، جيعاادج الواحاا  ذلااأ إىل(66.604)علاا  ادلرتوااة اهجىل، واا زن ر اات مقااداره 

 اايا  فجاطلفايااو، جحدتااو، جمرجرتااو توعاا  للم قاا  التعليماات،  ،ذلاذه ادلهااارة، ماا  حياا  القادرة علاا  يااو  ارتفاااع الصا ت
الااا ت ة ال احااادة مااادعاة للملااال، جفقااادان  احالاااة مااا  عااادم التقوااال لااادى الةالاااب، هن الصااا ت ذ انؼللقااا جأعليتاااو احلاادي 

الااي أج ااات أبعلياااة تن اايم دجرات تدريوياااة حااا    ،(م0227،حةـــ ن ) تمعا، جيتفاااق ذلاااأ مااع دراساااةالبايااد لااادى ادل اا
دجرات تدريويااة لتي اا مهااارات  إقاماةالاي أج ات أبعليااة  ،(م0212، ــاب ر)ظلااذج الت ا ال، جاااذلأ يتفاق مااع دراساة 

 االتصا  البو ا لدى ادلديري .

" ادلعل  غالباً ال  ك ن مة مسـاً، ب ا ـاً لل ـد ن عـ  ادل ضـ ع الةعليمـ أن " الي تن  عل  (3)جربصلت الفقرة رقم 
معن ياة هعضااء فد مادياة ج حا اد   عادم جهالل ا  وجيعادج الواحا  ذلاأ  ،(65.767)عل  ادلرتوة الثارية، وا زن ر ات ولا  

راو ما  ادلهاارات أفاراد العيناة أيعات  إذ التادريس، أثناءمهارات التعامل مع ادل اق  الفيائية  إتقا م، أج عدم التدريس ىيأة
التن ااايق واااا حديثاااو  جمراعااااة، جإثاااراء ادلعل ماااات، يف ادلعلااام الفعاااا  تااا افر احلي ياااة جاليق اااة جاحلماساااة اهساساااية لالتصاااا 

ربقيااق  تمك  ماا ياا ماا  أهاال أنماا  الدعاوااة وااا الفينااة جاهخارى،  جاساات دام القليالجتعوا ات جههااو، جحراااات ه ااده، 
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جيتفاق أفاراد العيناة،  جفاق جههاة ر ارالتادريس  ةأجىاذه ادلهاارات  ا  متا افرة لادى الكثا  ما  أعضااء ىيااذلدف التعليمت، 
صالت علا  ربالي وينات أن مهاارة اسات دام التعااو  اللف ياة جاحلرااات ا  امية،  ،(م0214،العمري )ذلأ مع دراسة 

 ر وة مت سةة يف استياةت العينة.

 باتيب يف استياةت العينة يف رلا  مهارة التيدث جاست دام الص ت، جىت:ال أدىنجىناك فقرات ربصلت عل  

ادلرتوااة التاسااعة،  يف حلااتفقااد  ،" قــرأ لغــة اجلســد للطــ ب بشــكل فاعــلأن ادلعلاام "الااي تاان  علاا   ،(0ال قــرة ر ــ  )
 أجذه ادلهاارة، ىا إتقاانالتادريس علا   عادم تادريب أعضااء ىياأة ، جيعادج الواحا  ذلاأ إىل(35.315)و زن ر ت قدره 

ماا   ةدقاااثاار أ ا  ااا ،الاار م ماا  أعليااة اساات دام التعاااو   اا  اللف يااة، جاحلراااات ا  ااميةعلاا  ف راسااتهم دلفردا ااا،عاادم د
ريس ال التااد أخاارى، إال أن أعضاااء ىيااأة ةأبا طريقااطة لوااة ا  ااد أاثاار شلااا ػلاادث االتعواا ات اللف يااة، جمااا ػلاادث و ساا

مفاااردات مااانهل  إدراجالاااي أج ااات وضااارجرة  ،(م0223،احلســـ  )فاااق ذلاااأ ماااع دراساااة تا، جيذلاااغليااادج ا، جال يهتمااا ن 
 ا امعات.يف االتصا  الفعا  يم  ادلناىل البو ية 

ادلرتوااة  يف "مــ  أفكــار الطــ ب ةجةــب الــةاك  والســخر ة ادلعلــ  الااي تاان  علا  أن " (6 ــ  )ال قــرة ر  اراادرهتاماا 
الاي ترتكاد ةلدرهاة  ،اهااادؽلت اإلعداديع  ورامل  جيعدج الواح  ذلأ إىل، (31.434)الثامنة، و زن ر ت مقداره 

وعاا  إىل تواي أدىماا ، اإلر ااريةجبارب العالقات  جتقدؽلو للةالب، دجن االىتمام ،اهجىل عل  عرض اضت ى التعليمت
الةاالب أثنااء  إحاراج يف اث  م  اهحياان جتعمدىم ،ةلتدريس مقيامه أثناءاضاجلة جاخلةأ  أسل ب التدريس أعضاء ىيأة

ج اا   الرسااالة  عاا ، جىااذا مااا يقةااع الةرياق ىماحلادي  معهاام، جاساات دام تعليقاات ربماال يف مضاام  ا االسااتهداء أبفكاار 
علا  الت ا ال ماع  ةقادر اثار ، ااان أان ادلعلام أاثار ياوةا  الرفعاالتاويف حا أرو الما اا ،لها وشكل مشّ هي  ، أج إليهم
ئ اسااات دام ظلااااذج  ااااج دبوت عياااة ادلعلماااا جادلاااديري   أج اااتالاااي  ،(م0227،حةـــ ن )جيتفاااق ذلاااأ ماااع دراساااة ، طالواااو

الاااي أج اات وتقاا ض عملياااة االتصااا  داخاال ادلؤس اااة  ،(م0212، ــاب ر )ت ا اال  اا  زلووااة، جااااذلأ يتفااق مااع دراساااة 
   التعليمية م  حا آلخر.

 دى امااتالك أعضاااء ىيااأةدلاا السااتياةت العينااة ،ادلاارهح، جالاا زن الن ااتامااا قااام الواحاا  حب اااب التكاارارات، جال ساا  
يوااا  (3)جا اادج  رقاام  ،ماــارة االســةماع() ؛دلهااارة االتصااا  البواا ا يف اجملااا  الثااا  ادلعاىااد التقنيااة العليااايف التاادريس 

 ذلأ.
 ؛ )ماارة االسةماع(وال زن الةس  السةجاابت العيةة يف اجملال الثاين الةكرارات وال سط ادلرجح( 3اجلدول ر   )

ال سط  اجملم ع البدائل ال قرة م
 ادلرجح

ال زن 
 الةس 

 اللبيب
3 . 0 

جال يتيح فر ة  ،يقاطع ادلعلم ادلتيدث 0
 لليدي  معو

.00 000 .0 900 ..030 8..007 3 

 . .80..8 00... 9.0 00 0.0 0..ال يصوت ادلعلم وشكل هيد حلدي   .
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 الةالب
 0 87.3.3 09... 930 00 000 30. يولعدم تقول ادلعلم للنقد ادل هو إ 3
الذىي  ةلشرجدادلعلم  اث ا  ما يتص  .

 أثناء التيدث إليو
0.. 009 7. 7.. ..0.. 70.0.9 . 

ردجد الي تد  عل  عل  اللمعلم ل قدرةال  0
 اىتمامو دب ي ع النقاش

070 0.0 00 830 ..338 77.93. . 

يدجن ادلعلم مالح اتو أثناء استماعو  .
 للةالب

30 03. 088 007 0.0.9 0..300 7 

ػلرص ادلعلم عل  الت ا ل الوصرا مع  7
 الةالب

.8 0.0 087 000 0.00. 00.737 8 

 ه ىرية تتعلق أسئلةال ي هو ادلعلم  8
 ةدل ي ع ادلةرجح للنقاش

0.. 033 .0 80. ...87 7..... 0 
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ىنااك فقارات أن ، ج (54.334)أن ال زن الن ت الستياةت العينة يف رلا  مهارة االستماع ول   م  ا دج  ال اوق يتودى
 منها:ج  ،ربصلت عل  أعل  تراتيب

فقاد ربصاالت علا  ادلرتوااة اهجىل، وا زن ر اات  ،"م بقبـل ادلعلــ  للةقــد ادل جـ  إليــ عــد"الاي تاان  علا   ،(4ال قـرة ر ــ  )
 ،التادريس أن االرتقاادات ادل ههاة إلايهم ارتقاادات ساةيية أعضااء ىياأة عتقااديرهاع ذلاأ إىل اردبا ج ، (65.404)ه قدر 
الاااي  ،(م0212، ـــاب ر )ماااع دراساااة  ذلاااأ ، جيتفاااقيف اامااال ادل يااا عية مأن سااال اه ىمداعتقاااالتقااادم هديااادا ، أج  جال

، جتقوااال جههاااات اآلخاااري راء  دلرجراااة، جاحااابام اا  ؛ت ا اال ا يااادل ااامات الش صاااية لللادلعلماااا  اماااتالك أج اات أبعلياااة 
 الي أج ت وضرجرة ت افر مهارات االتصا  ا يد يف الص . ،(م0216،الزغ  )مع دراسة  اما يتفق ،الن ر

ةدلرتوااة الثاريااة، واا زن  ،"الطــ بادلعلــ  ال  وــغ  بشــكل جيــد حلــد ن الااي تاان  علاا  أن " (0ل قــرة ر ــ  )اح ياات ج 
 ،التاادريس لل قاات الكااايف لالسااتماع عاادم امااتالك عضاا  ىيااأةو لل اا  ، جيعاادج الواحاا  ذلااأ(64.633)ر اات مقااداره 

 علياة مهاارة االساتماع ا ياد،مايدا   ا  مادرك هرلتمعنا وصفة عامة  إيافة إىل أنرتيية اثرة اهعواء ادللقاة عل  عاتقو، 
الاااي أظهاااارت أن مهااااارة  ،(م0214،ادلــــ    عبــــد)جيتفااااق ذلاااأ مااااع دراساااة ، يف ربقياااق االتصااااا  الفعاااا هاااام ادل ىاااادجر ج 

ت عاادم جهاا د الااي أجيااي ،(م0213،الكة ــ  )يف احلاادجد الضااعيفة لاادى ادلااديري ، جاااذلأ مااع دراسااة  االسااتماع تقااع
 التدريس. ت جمهارة االستماع لدى أعضاء ىيأةعالقة وا الذااء االهتماع

ادلعلــ  صــرص ، الااي تاان  علاا  أن "(5ال قــرة ر ــ  ) ، جمنهااايف اسااتياةت العينااة حلاات يف تراتيااب أدىنجىناااك فقاارات 
ادلرتواااااة الثامناااااة، وااااا زن ر ااااات ولااااا   ارااااادرهت يففقاااااد  ،"علـــــى الة ا ـــــل البوـــــري مـــــع زلد يـــــ  أ ةـــــاه احلـــــد ن معاـــــ 

التااادريس دلهاااارات االتصاااا   ااا   ك عضااا  ىياااأةأعلياااة اماااتالاد العيناااة أفااار  إدراك ، جيعااادج الواحااا  ذلاااأ إىل(31.545)
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ينوواات أن ي هااو حديثااو إىل ادلشاااراا، جلاايس إىل الشاشااة أج ال ااو رة، جأن ين اار يف  إذ، ع طالوااواللف يااة أثناااء احلاادي  ماا
 أنالاااي وينااات  ،(م0216،جعـــرون )جيتفاااق ذلاااأ ماااع دراساااة اشااارة، جيتيناااب حرااااة العاااا ال اااريعة، عياااي ادلتيااادث مو

 ةل  اهعلية يف رب ا العالقات العامة. ا  للمهارات االتصالية أثر 

ادلرتوااة يف  هاااءت" فقااد ادلعلــ   ــدوالن م حظابــ  أ ةــاه اســةماع  للطــ ب، الااي تاان  علاا  أن "(4ال قــرة ر ــ  ) جأيضااا  
 أعضااااء ىياااأة تفضااايلإىل  قاااد يعااا د ىاااذا البتياااب يفىاااذه الفقااارة  جماااربر جقااا ع، (30.422) ال ااااوعة، وااا زن ر ااات قااادره

، أيضااا   االاارد عليهاا، ج ادلعل مااة تقاادضاساات دام ادلهااارات الكالميااة يف أ لااب اهجقااات جادل اقاا ، ه ااا اهساارع يف  التاادريس
أن مهنااة التاادريس تتةلااب مهااارات أدائيااة ت اات هب التاادرب  إلدرااهاامالن ااوة عنااد أفااراد العينااة  تلااأالفقاارة  انلااتجقااد 

ةالىتماااام دباااا يق لااااو إػلاااااء  جإعةااااءة التاااادريس علااا  االساااتماع، جت ااااييل ادلالح اااات، أعليهاااا، جمنهاااا قاااادرة عضااا  ىيااا
 جههة ر ره.ادلتيدث، جتفهم 

 )ماــارة ؛اجملااا  الثالاا  لعينااة يفالسااتياةت ا ،قااام الواحاا  حب اااب التكاارارات، جال ساا  ادلاارهح، جالاا زن الن اات امااا 
 يوا ذلأ. (3)، جا دج  رقم احل ار( إدارة

 إدارة )ماارة ؛( الةكرارات، وال سط ادلرجح، وال زن الةس  السةجاابت العيةة يف اجملال الثالن3ر   )اجلدول 
 (احل ار
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قااااد ولاااا   (ماــــارة إدارة احلــــ ار) ؛أن الاااا زن الن اااات السااااتياةت العينااااة يف اجملااااا  الثالاااا  ماااا  ا اااادج  ال اااااوق يتضااااح
 ىناك فقرات ح يت وباتيب متقدمة، جىت:، جأن (54.736)

ســـــب رة، وأجاـــــزة العـــــرض، ،  الالةعليميـــــة ألدواتلـــــ"عـــــدم اســـــةخدام ادلعلـــــ  الااااي تااااان  علااااا   ،(4ال قـــــرة ر ـــــ  )
، جيعاااادج (73.553)ادلرتواااة اهجىل، واااا زن ر ااات ولاااا   احتلااااتقااااد ف ،خل، أ ةــــاه عــــرض ادلــــادة الدراســـية"والةمـــاذج...إ

ادلتمثلاااة يف اهدجات جادلعيناااات التعليمياااة، جأسااااليب  جفعاليتهاااا، االتصاااا  أعلياااة جيااا ح قنااااةإدرااهااام  الواحااا  ذلاااأ إىل
ةالواو، ادلعتمادة يف الوالاب علا  أسال ب جاحاد يف ليف ت  يل اضت ى التعليمت أج ادلهاارة ادلعلم  التدريس الي ي ت دمها

 .البايد مالتدريس، ما يؤدا إىل عدم مشاراة الةالب، جفقدا 

دم إدارة الوــراع دا ــل وعــ ،بةــ فري بيئــة آمةــة للطــ ب عــدم االأةمــامالااي تاان  علاا  " (3ال قــرة ر ــ  ) جربصاالت
ةهمااار  التاادريس عضاا  ىيااأة وت االيمجؽلكاا  تف اا  ذلاااأ ، (73.351)علاا  ادلرتوااة الثاريااة، وااا زن ر اات ولاا  " اجملم عــة
أن  ويااادادلؤس اااة التعليمياااة، يف  اإلدارياااة اهق ااااممااا  اختصااااص  جمناخهاااا االىتماااام وويئاااة العملياااة التعليمياااة جعاااد ّ ، ال اقاااع

ل، جالفهام، جالتفاعا ،االساتيعاب  ؼللق ويئة  منة ي  دىا ال د جاالحبام، جي اعد الةاالب علا الفعا  ى  الذا االتصا 
وتعدياد العالقاات  أج اتالاي  ،(م0211،اجلـ اد   ةد ل وعبـد)راسة جيتفق ذلأ مع د ةلةمأرينة جاالستقرار، مجيشعرى
 يف الويئة التعليمية. اإلر ارية

 جىت: ،يف استياةت العينة جىناك فقرات ربصلت عل  تراتيب أدىن

هااءت فقاد  ،"مع مجيع ادلشـار   وصرص على االبوال شجع الة اعل، الي تن  عل  أن ادلعلام " ،(3ال قرة ر   )
قاااارة علااااا  ترتياااااب مااااان فا يف صااااال ىاااااذه الفرب، جيعااااادج الواحاااا  (31.413)ه ادلرتوااااة الثامناااااة، وااااا زن ر اااات مقااااادار يف 

ة خاااارب  ةالسااااتناد إىلالتاااادريس ؽلااااارس مهااااارات االتصااااا  أثناااااء قيامااااو ةلتاااادريس  إىل أن عضاااا  ىيااااأة اسااااتياةت العينااااة
تصاااا  اال التااادريس يف عملياااات لااادى أعضااااء ىياااأة قصااا ر جاياااح إىل أدىماااا  ،خلفياااة علمياااة ال ترتكاااد علااا ش صاااية، 

  .البو ا

علاا   ،"و ة  ــد مــ  فاماــ  للم ضــ ع ، اــة  ابحلاضــر  الااي تاان  علاا  أن ادلعلاام " (1ال قــرة ر ــ  )ااذلأ ربصاالت ج 
مااا  ،داخاال القاعااة الةااالباثاارة عاادد وتعليلااا؛ إمااا  الواحاا  ذلااأ  جيااربر، (31.703)ادلرتوااة ال اااوعة، واا زن ر اات ولاا  

م عااااة ماااا  ا اااادارات يف إدارة التاااادريس تنقصااااهم رل أةأن أعضاااااء ىياااا ، أجعاااادم القاااادرة علاااا  متاااااوعتهم مجيعااااا   يااااؤدا إىل
اساات دام اهساااليب التدري ااية ادلناسااوة لكاال زلتاا ى تعليماات، جاساات دام ال سااائل  ا هااادة،  جتنفيااذىا شااةة التعليميااةاهر

، ج  ىااااا ماااا  جفهمااااو ، جالتأاااااد ماااا  اسااااتيعاب الةااااالب للم يااا ع التعليمااااتجإتقا ااااالتعليمياااة، جفهاااام ايفيااااة القيااااام هبااااا 
 .ا دارات التعليمية

ماـــارة ) ؛الساااتياةت العيناااة يف اجملاااا  الراواااع ،اماااا قاااام الواحااا  حب ااااب التكااارارات، جال سااا  ادلااارهح، جالااا زن الن ااات
 يوا ذلأ.( 4)، جا دج  رقم القراهة والكةابة(
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ماارة القراهة ) ؛السةجاابت العيةة يف اجملال الرابع ،( الةكرارات، وال سط ادلرجح، وال زن الةس 4اجلدول ر   )
 والكةابة(
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، جأن (53.730)أن الاا زن الن اات السااتياةت العينااة يف رلااا  مهااارة الكتاوااة جالقااراءة ولاا   ماا  ا اادج  ال اااوق  هااري
 جىت: ،ىناك فقرات ربصلت عل  أعل  تراتيب

 يف حلاات إذ ،رســالة ادلعلــ  ادلكة بــة ال حتةــ ي علــى  ــل ادلعل مــات واحلقــائ ""الااي تاان  علاا  أن  ،(0ال قــرة ر ــ  )
 التادريس ادلهاارة يف ا تانق  أعضااء ىياأةاثا ا  ما  وراأبلاأ الواحا  ذ جيعلال، (70.735)ت قادره ادلرتوة اهجىل، و زن ر ا

علاا  أاثاار ماا  معاا ،  ربتاا ا جال ججايااية، جسلتصاارة، جلو يااة و اايةة لةااالب وصاا رة اتاويااةلت  اايل ادلعل مااات جادلفاااىيم 
 لكث  م  ادلهارات.لالي خضع ا ذلا ساوقا ، الي تفتقر  اإلعدادورامل  جمرد ذلأ

دلرتواة الثاريااة، واا زن ر اات ةنةبــامل الطــ ب أ ةــاه  راهبــ " ادلعلــ  ال  شــد ا"لااي تان  علاا  أن ا (7ر ــ  ) ةال قــر جح يات 
 إتقااانالتاادريس علاا   عاادم تاادريب أعضاااء ىيااأة أحااد أمااري ؛ اهج  إىل يرهااع ال ااوب يف ذلااأ ردباااج ، (71.257)قاادره 
  اا ا هبااماال الااذا يتعا كلمااات تفقااد معناىااا إذا اااان الشاا   اايا ة ا ماال، جالكلمااات، جرااربات الصاا ت، فال مهااارة

، ججيااا ح الصااا ت، مااا  اهشاااياء الااي تشاااد ارتوااااه الةااالب أثنااااء القااراءة، النةاااق وصااا رة  اايييةفهاااارة القااراءة، دلتق  ماا
جيتفاق ذلاأ  اعوا ،  أمارا  ما غلعل  شاد ارتوااىهم مجيعاا   ،اثرة الةالب داخل القاعة التدري يةجالثا   جاست دام ال قفات، 

 ودرهة مت سةة. تشد االرتواه جاالىتمام اار ادلديري  يف الي وينت أن مهارة ،(م0214،العمري )مع دراسة 



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                
 

 

 21 

 جىت: ،رلا  مهارة القراءة جالكتاوة يفيف استياةت العينة  أدىنهاءت يف تراتيب ىناك فقرات ج  

ادلرتواة التاساعة، وا زن حلات يف فقاد  ،ادلعل   ةقيد يف  ةاابب  بق اعد اللغة العربية"" ، الي تن  عل  أن(3ال قرة ر   )
علاا   يف الكتاوااة التاادريس عتماااد أعضاااء ىيااأةال علاا  ىااذه الن ااوةلها صاارب جيعاادج الواحاا (، 33.347)ر اات مقااداره 
صلاااز إعتماااد الكثاا  ماانهم يف اختصااارا  لل قاات جا هااد، جااذلأ ال جاهاثاار ،اهسارع لك  ااا، ة ادل تلفااةلكبجريااال ساائل اإل

تقياااد  معاااد يفأفاااراد العيناااة  ي  يف أمااااا  عملهااام، جىاااذا ماااا عك اااتو اساااتياةتمهاااامهم الكتاوياااة علااا  مااا ظفا م ااااعد
، جااااذلأ جتراايوهاااا اسااات دام الق اعاااد اللو ياااة إتقاااا م د اللواااة العروياااة يف اتااااة م، جياااع اعاااالتااادريس وق   أعضااااء ىياااأة

رة دفعلاا  الاار م ماا  اىتمااام الاان م التعليميااة وتعلاايم الكتاوااة، إال أن الكثاا  يشااك ن ماا  عاادم القاا ،ق اعااد النياا  جالصاارف
الااي أظهارت أن مهااارة الكتاوااة  ،(م0214، ادلــ   عبـد)جيتفااق ذلااأ ماع دراسااة أج التعواا  عنهاا،  ،علا  عاارض أفكاارىم

الي وينت عدم جها د عالقاة واا الاذااء  ،(م0213،الكة   )حلدجد ادلت سةة لدى أفراد العينة، جاذلأ دراسة تقع يف ا
 التدريس. عت جمهارة الكتاوة لدى أعضاء ىيأةاالهتما

ادلرتواة الثامناة، وا زن ر ات علا   اللغ  ـة" اه"ادلعلـ   قـ م بةوـ يح ام طـالي تان  علا  أن  (3ال قرة ر   ) جربصلت
، جالصااا اب يف ال اااليمأعلياااة الباياااب النيااا ا جاللوااا ا إدراك أفاااراد العيناااة  ، جيعااادج الواحااا  ذلاااأ إىل(43.473)ولااا  

 تقارو. التدريس إ الكث  م  أعضاء ىيأة ال غليدىذا ما يرجراي  لتيقيق ال ي ح يف الكتاوة، ج  دالذا يع ، يا ة الن 

أعضـــاه أيـــ ة  امـــة ك دىدلـــ ت العيةـــةيف اســـةجااب إحوـــائيةة أـــل ب جـــد فـــروق ذات داللـــ ونوـــ 8 ،ســـؤال الثـــاينال
 (؟ةلب، طالبا) ط؛ بعزى دلةغري اجلة  ال عال اارة االبوال اللب يالةدر   يف ادلعاأد الةقةية العليا دل

 يوا ذلأ. (5) جا دج  رقم، T. testع  ىذا ال ؤا  قام الواح  ةست دام اختوار ت  لإلهاوة

 فروق يف اسةجاابت العيةة بعزى دلةغري اجلة ا ةبار داللة ( 5اجلدول ر   )

 الداللة    يمة ت االحنراف ادلة سط العدد اجلة 

 00..0 0.0.0 00.000 0.0.000 .07 طالبة

 00.098 007.088 079 طالب

ا دجلية، جىذا يوا عدم جه د فرج  ذات داللة  (ت)اض  وة أقل م  قيمة  (ت)ال اوق أن قيمة  م  ا دج  ودىيت
أن أفراد العينة م  الةلوة  إىل جقد يع د ال وب ،طالب، طالبة()يف استياةت العينة تعدى دلتو  ا نس  إحصائية

جأن الةر  ادل ت دمة يف التدريس  جمناخ إدارا جاحد، متشاهبة، جالةالوات يعيش ن يف رلتمع جاحد، جويئة تعليمية
 تصا  البو ا الفعا .تدري ية دلهارات االلا وضع  امتالك أعضاء اذليأة تكاد تك ن جاحدة، جأ م مجيعا  يشعرجن
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ادلـ    عبـد)جؼلتلا  ماع دراساة  ،(م0211،اجلـ اد  عبد)، جدراسة  ةد لو  (،م0227،حة ن) جيتفق ذلأ مع دراسة
 .تعدى دلتو  ا نس إحصائيةجه د فرج  ذات داللة  رتائيها ، الي أظهرت(م80214

يف ادلعاأـد  الةـدر   أعضـاه أيـ ة امـة كةجاابت العيةـة دلـدى ونوـ 8 أـل ب جـد ا ة فـات يف اسـ ،السؤال الثالن
 حسب مةغري ن ع ادلؤسسة الةعليمية؟دلاارة االبوال اللب ي ال عال  الةقةية العليا

ماتالك الساتياةت العيناة ال ،ت، جال سا  ادلارهح، جالا زن الن اتاع  ىاذا ال اؤا  قاام الواحا  حب ااب التكارار  لإلهاوة
، (اــ  شــاملةدل معاــد عـال   -اـ  أةدســيةدل معاــد عــال  ) ؛ح اب متواا  را ع ادلؤس ااة التعليمياة مهاارة االتصاا  البواا ا

 يوا ذلأ. (6)جا دج  رقم 

وال سط ادلرجح، وال زن الةس ، السةجاابت العيةة حسب مةغري ن ع ادلؤسسة ( الةكرارات، 6اجلدول ر   )
 الةعليمية.

عدد  اجملال
 ال قرات

ن ع 
 ادلؤسسة

أفراد 
 العيةة

رلم ع 
 الدرجات

 سط ال
 رجحادل

 زن ال
 ةس ال

 اللبيب

 واسةخدام الة دثماارة 
 الو ت

 3 73.707 09.900 ...3 .08 ىندسية 9

 .0...7 09.0.9 .338 073 شاملة

 . ..73.9 07.7.7 3.30 .08 ىندسية 8 االسةماعماارة 

 903..7 .07.97 3000 073 شاملة

 0 70.3.0 .08.07 3.90 .08 ىندسية 8 احل ار إدارةماارة 

 .77.90 99..08 3.30 073 شاملة

 . 90..9. 08.708 3.00 .08 ىندسية 9 الكةابة والقراهةماارة 

 0...70 08.909 3.80 073 شاملة

 73.333 800..7 .00.. 300 ىندسية .3 الدرجة الكلية

 شاملة

مااتالك دلادى ا يف اساتياةت عينااة الدراساة  اهجىلعلا  ادلرتواة  صال رلاا  مهاارة إدارة احلاا ارربما  ا ادج  ال اااوق ضاح يت
ادلعاىاد التقنياة العلياا دلهاارة االتصاا  البوا ا ما  جههاة ر ار الةلواة جالةالواات، وا زن ر ات ولا  يف التدريس  ىيأة أعضاء
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مهاارة يلياو رلاا   لعيناة معهاد ادلها  الشااملة، (55.713) لعينة معهاد ادلها  اذلندساية، ججزن ر ات مقاداره (53.402)
 يف حاادلرتواة الثالثاة، ة ، الاذا ح اتمهاارة التيادث جاسات دام الصا ت ربصل عل  ادلرتواة الثارياة،   رلاا ج  ،االستماع

 عل  ادلرتوة الراوعة.مهارة القراءة جالكتاوة  ربصل رلا 

فقااد ااراات  ماا  جههاة ر اار أفااراد العيناة، التادريس دلهااارة االتصااا  البوا ا هااة الكلياة دلاادى امااتالك أعضااء ىيااأةالدر  أماا 
ا ادلعاىااد التقنيااة العليااايف التاادريس  أعضااااء ىيااأة يااع  امااتالكمؤشااار يااد  علاا   جىااذا، (54.444)واا زن ر اات قاادره 

جىااات رتييااة هاااءت مت افقاااة مااع ال اقاااع البواا ا الااذا ؽلاااارس يف ادلؤس ااات التعليمياااة، دلهااارة االتصااا  البوااا ا الفعااا ، 
يف ادلؤس اااتا  فاااأفراد العيناااةاء عملياااة التعلااايم، أثنااا  اااع وة الت ا ااال وفاعلياااةمنهاااا  عااادة، الاااذا يعاااا  قصااا را  يف ه ارااابج 

   .ذلذه ادلهارة التدريس يف ادلعاىد التقنية العليا أعضاء ىيأةيع  امتالك  ح    ن يف استياة م  التعليميتا ال ؼلتلف

جإدخاذلاااا يااام  الاااي أج ااات وضااارجرة التااادريب علااا  مهاااارة االتصاااا ،  ،(م0223،احلســـ  )دراساااة  جيتفاااق ذلاااأ ماااع
يف االىتمااام ةالتصااا  الفعااا ، جفااتح مجيااع  (م80215 دمحم)مااع دراسااة  يتفااق ، جاااذلأمفااردات مناااىل طاار  التاادريس

 قن اتو.

 ة التدريس يف ادلعاىد التقنية العليا إىل:أم  خال  النتائل الي ت  لت إليها الدراسة توا احتياج أعضاء ىي الة  يات8

 جاسات دام  ،، امهارة التيادثجإهاد ا عل  است دام مهارات االتصا  اللف ت أعضاء ىيأة التدريس تدريب
التوذيااة الراهعااة، جمهااارة القااراءة  جتقاادضارة احلاا ار، جاساات دام اهساائلة، الصاا ت، جمهااارة االسااتماع، جمهااارة إد

 جالكتاوة الفعالة.
 امهاارات لواة ا  اد، جإهاد اا مهاارات االتصاا   ا  اللف اتعلا  اسات دام  أعضااء ىياأة التادريس بتادري ،

 جمهارات االتصا  الرمدا.
 علااا  اسااات دام اهسااااليب التدري اااية ادل تلفاااة، جإدراك أعليتهاااا داخااال القاعاااة  أعضااااء ىياااأة التااادريس تااادريب

 خارهها، طوقا  للم ق  التعليمت.ج التدري ية 
 .تق ض عملية االتصا  البو ا يف ادلعاىد التقنية العليا م  حا آلخر 
  مهارات االتصا  البو ا الفعا  يم  مفردات ادلناىل الدراسية. إدراجأتايد 
 جتقليااال ع ائاااق االتصاااا  معهااام، لل  ااا   هبااام إىل متعاااة ا  جهاااداريا ، ج ذىنياااج ، مااااداي   ؛للةاااالب تااا ف  ويئاااة  مناااة ،

 التعلم.

 ادلقلحات8

   البو ا.دراسة ح   دجر ادلعاىد التقنية العليا يف تفعيل مهارات االتصا 
 . دراسة ع  مع قات االتصا  البو ا الفعا 
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  مهارات االتصا . يفدراسة ع  أثر التدريب 
 .دراسة مقاررة ع  امتالك مهارات االتصا  البو ا يف القةاعا العام جاخلاص 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 راجعــة ادلــمـائــ 

   مكةبة امجنل  ادلور ة :القاىرة، مصر ..ط .علم النفس البو ا .(م1762حطب، فؤاد )أب. 
   دار رلدالوي للةشر والة ز ع .االتصا  جدجره يف التفاعل االهتماعت .(م1774) إبراأي عر  ب، أب. 
 اجلامعـــــة  :عمااااان، اهردن .3ط. موااااادئ القيااااااس النف اااات جالتقاااا ض البواااا ا .(م1760لبــــدة، ســــبع )بــــ  أ

 .امردنية
 مطبعــة  : اادة، فل ااةا .مقدمااة يف تصااميم الوياا  البواا ا .(م0222زلمــ د) ، وامســةاذ، إحســانغــا، اآل

 الرنةيس .
 القااااااىرة،  .االتصاااااا  الش صااااات يف عصااااار تكن ل هياااااا االتصاااااا  .(م0222ادلـــــةع  ) البكـــــري، فـــــؤاد عبـــــد

 .عامل الكةب:مصر
 ( م0216جعــــرون، أميةــــة).  مؤس ااااة أثاااار مهااااارات االتصااااا  علاااا  فعاليااااة العالقااااات العامااااة، دراسااااة حالااااة

-http://dspace.univ علـــى الـــرابط  ]009.-00-30[مت اسااابهاعو يف  .اتصااااالت ا دائااار و رفلاااة

ouargla.dz   
 ( م0223احلس ، رغد فياض).  أثر التدريب عل  مهارات االتصاا  يام  مانهل التقنياات البو ياة يف أداء

 العـــدد اخلـــام  .رللـــة  ليـــة اللبيــة امساســـية ،ا امعااة ادل تنصااارية، اليااة البوياااة، العاارا  ،الةلوااة، ادلعلماااا
 (..30 -300 ص ص) الصفيات .وامربع ن

 (  م0227حة ن، بكر عل).  اإلعدادياةظلاذج الت ا ل ال ائدة مع ادلعلما لدى مديرا جماديرات ادلادارس 
 ،يف جاالاة الواا ث يف زلاف اات الضاافة الوروياة، جعالقتهااا ةلا الء التن يماات ما  جههااة ر ار ادلعلمااا جادلعلمااات

 انولس، فل ةا. :معة الةجاح ال طةية، هارسالة ماجسةري غري مةش رة
 (  م0221زبيــدات، فاطمــة ســلي).  مهااارات االتصااا  اللف اات لاادى معلماات العلاا م يف ادلرحلااة اهساسااية يف

 فل ةا. :جامعة القدس، رسالة ماجسةري غري مةش رة، زلاف ة رام هللا
 ( م0221الزبيــدي، زلمــ د جــابر). 0ط .ال سااائل جالتقنيااات التعليميااة احلديثااة يف التاادريب ادلهااي جالتقااي .

 .ادلدرب  وإعدادادلر ز العريب للةدر ب ادلا   د.ت.



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                
 

 

 24 

 (  م0216الــزغ ، جياـــان بـــرأ).  مع قااات االتصاااا  الفعااا  يف الصااا  الدراساات مااا  جههااة ر ااار معلمااات
 .رللــة جامعــة البعــن ،دراسااة ميداريااة يف ماادارس احللقااة اهجىل للتعلاايم اهساساات يف زلاف ااة دمشااق ،الصاا 
 (.089-070 ص صالصفيات ) .02العدد  ،0.اجمللد 

 مهااارات االتصااا  البواا ا الفعااا  الااي ؽلتلكهااا ماادير ادلدرسااة الثار يااة  .(م0214) غةــا زلمــ د ادلــ  ، عبــد
 ليـــة اللبيـــة، جامعـــة  ،رســـالة ماجســـةري غـــري مةشـــ رة ،العامااة يف مديناااة دمشاااق جعالقتهاااا واااوعا ادلتوااا ات

 .ةس ري :دمش 
 ( م1766عبيـــــدات، ســـــليمان).  دار الشـــــروق للةشـــــر  :عماااااان، اهردن .0ط .البوااااا االقيااااااس جالتقااااا ض

 .والة ز ع
 ( م1770العــد ل ، ر ــر دمحم.)  8الســع د ةالاارايض،  ، من اا ر الاات متكاماال.التن يماات اإلر ااا ال اال ك 

 .اإلدارة العامة للب  ث
 ونوااازا، ليويااا .0ط .مادخل إىل اإلدارة البو يااة .(م1774عبــدق  اســ ، وماــدي، عبــاس عبــد ) ،العــريف: 

 .مةش رات جامعة  ار  ن 
 ( ـــــ  ســـــعيد ت الااااا ظيف العالقاااااة واااااا مهاااااارات االساااااتماع لااااادى ادلاااااديري  جالرياااااا .(م0214العمـــــري، دمحم ب

 .4العـــــدد ..0. اجمللاااااداجمللـــــة امردنيـــــة يف إدارة امعمـــــال ،للمربجسااااا يف مؤس اااااات اهعماااااا  ال اااااع دية
 .(0..ا 3..الصفيات )

 ( م1776عــ دة، أ ـــد). دار اممـــل للةشـــر  :عمااان، اهردن ..ط .القياااس جالتقاا ض يف العملياااة التدري ااية
 .والة ز ع

 8موــر. االتصاا  ججساائلو وااا الن رياة جالتةوياق .)د.ت( احلميــد غبـاري، دمحم سـ مة، وعطيــة، السـيد عبـد 
 ادلكةب اجلامع .

 ( م0224الغـــراري، حليمـــة). مطبعـــة الةجـــاح  :الااادار الويضااااء، ادلوااارب .0ط .القياااادة ر راي اااا جتةويقا اااا
 اجلد دة.

 ـــة، وعبـــد ـــراأي  إايداجلـــ اد،   ةد ل،أنيســـة عطي مهاااارات االتصاااا  جالت ا ااال البوااا ا لااادى  .(م0211) إب
علــى  ]م 009.-.0-0. [مت اساابهاعو يف   اادة.، مشااريف البويااة العمليااة يف اليااة البويااة جبامعااة اهقصاا 

  http://educations. Iugaza.edu.p الرابط
 ( م0212 اب ر، أةد). مت مهاارات اتصاا  ادلادير دبعلمياو ما  جههاة ر ار ادلعلام جعالقتهاا ةلكفااءة الذاتياة ،
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 ( م0213 ة  ، مجيلة). دراساة  ،الذااء االهتماعت جعالقتاو دبهاارات االتصاا  التن يمات ة امعاة ا دائرياة
 ليـــة العلـــ م   ،رســـالة ماجســـةري غـــري مةشـــ رة .جبامعاااة ادل ااايلة اإلداريااااميدارياااة علااا  عيناااة مااا  اهسااااتذة 

 .اجلزائر 8واالجةماعية، جامعة دمحم  يضر  اإلنسانية
 ــــد  ..ط .مهااااارات االتصااااا  جالتعاماااال يف عمليااااي التعلاااايم جالااااتعلم .(م0223الســــميع ) دمحم، موــــط ى عب

 .دار ال كر العريب :اهردن
 ( م0215دمحم، ف اطمية).  جاقع االتصا  اإلدارا لدى أساتذة التعليم االوتدائت، دراسة ميدارياة ةدلؤس اات

ا  070الصااافيات ) .5العــدد  ،فــاق فكر ـــةآرللـــة  ،م اااتوا  يف ا دائاارالبو يااة للتعلاايم االوتااادائت و اليااة 
080.) 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 : الليبية التأسيس الستخذام املىارد التعليوية املفتىحة يف هؤسسات التعلين العايل
 فرص النجاح وحتذيات االستخذام

 بنغازي  املعهذ العايل للوهي اهلنذسية - حماضرهساعذ –ة أ.تغريذ زيذاى اقىي 

 
 خلص  ادل

لياا  يف الليلاي  ا إعاحلااً ربديد مدى فاعلية وكفاءة مباادرة اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة عا  ملياك اوألااك  ا ك ا  إىل هدفت الدراسة 
الدراساة  هادفتكةاا   ،ملنغاازي وفوارا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاةعضااء هيةاة اللادريك ملةلياة ال ملياة  امياة اللييب، وتقيي  مدى إدراك أ

مؤسساااات  ضاااةحوااا اللحااادات الااض تيااا ع سااابي  تيةيةو مااح حلياااع اللي يااا،   يلوااا، اواارارد الليليةياااة اوفلرحلاااة إثاا اء لاااا  إىل 
للةؤسساات واللرجيواات اوليلقاة ملليزياز واسالدامة اسالاداا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة اوةارساات  ملياك وطا ح، ةالليبيا الليلي  اليا 
الااض حلدااددت ملناااًء علاا  الاادروس اوساالفادة ومرا اافات ةيااة اوفلرحلااة ضااةح لااا  أعةا ااا، ال اغبااة يف دمااص او ااادر الليليالليليةيااة 

يف هاااار   تبااااع اوااانوص الر ااافي اللحليلااايمت إ ، وقااادعةلياااات اللنفيااار يف ذباااارب ساضااالوا مؤسساااات الليلاااي  اليااااا  يف دو   أدسااا ى
 :نلااجص أ وااتر لت الدراسة إىل  وقد عينة الدراسة أف ادربلي  اسلجاابت و   ية لدراسةحب اسلبانه، كةا اسلادمت الباحل ة الدراسة

، وهارا ملادور  %(89<?) و اااااااااااانسبل تااااامللغيع اااالرحلة حلااارارد الليليةياة اوفااااااديو  وعاي جياد دبفوارا اوااااايرجاد ل اوبحرثني غالبيةأن 
تيا ع سابي  اسالحداث وتيةاي  اوارارد الليليةياة وجارد عراجا  كةا ملينت النلاجص مؤش  إجيايب ذبا  اسلاداموا وتيةيةوا مسلقباًل،  

أناه  نلااجص الدراساة أكادتكةاا ،  % (88><) وجارد تلاا اليراجا ، حلياع مللغات نسابلو   علا  غالبياة اوبحارثني أكد إذ اوفلرحلة،
 الليليةية اوفلرحلة أن تيزز مح جردة الليلي  دبؤسسات الليلي  اليا  الليبية.إبمةان اورارد 

اواارارد ونألا   اساالادااوربساينوا لادع  ، حلالياااً الليليةياة اولبياة  اإلساا اتيجية تطاري  ملضا ورة الباحل ااة و اتأوملنااء علا  هاار  النلااجص 
 قياا اعةرمات والسلطات اوال ة ابلدور اونرط هبةا ذبا  اورارد الليليةية اوفلرحلة.   أ يةشددت عل   كةا،  اوفلرحلة الليليةية

 .، جردة الليلي الليلي  اليا  اللييب، اورارد الليليةية اوفلرحلة @الكخلمات الدالة

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the effectiveness of an Open Educational Resources 

(OER) initiatives  to solve some of the issues of Libyan higher education. 

The study will contribute to the review of the challenges facing the generalization of open 

educational resources, within Libyan higher education institutions, and will try to provide 

some guidance thereon. 

Keywords: open educational resources, Libyan higher education, quality of education. 
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 مقدمة

الليليةيااة، وتسااوي   يف لااا  الليلااي ، فوااي تلاايإل ف  اااً إلنألاااء لةرعااة واسااية مااح اواارارد اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة بجاااً مبلةاا اً  تيااد
يلةني حملياً ودولياً، وإاتحلة الف  ة للباد  ا فةار كرب عدد محملني أ مألاركلوا

د
ك ا  فاعلياة يف الليلاي  وجي  اوألاركة أ، اوليلةني واو

شاودت السانرات ا سا ة  فقاد ،(Shu-Hsiang, Jaitip& Ana, 2015)ضاةح مؤسساات الليلاي  الياا  والاليل ، وربدياداً 
إىل اواارارد للألاة  اليديااد ماح اوؤسسااات الليليةياة يف دو  حللفااة، حلياع أ اابإل ين ا   كاة اواارارد الليليةياة اوفلرحلااة اتسااعاً كباا اً ع

قيةاااة عالياااة، وتلزاياااد اووااارد اوبرولاااة ماااح قبااا  الااادو  ذات امقل ااااد ال ااااعد للقاااد  الااادع   ذا اتيليةيااا ام ااادر الليليةياااة اوفلرحلاااة 
علاا  ربسااني كفاااءة وجااردة  هباادا اللألااجيش إلنألاااء واساالاداا اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة وااا  ااا مااح أثاا  كباا  ،واللةرياا  للجاميااات

اوباادرات  ةت ماؤس اً ملياك  اوي فاة واممللةاار الليليةاي، وانضاوتألاجيش تبااد ، وزادة فا   دعا  الاليل  الارا ،الليلي  والليل مرارد 
 الليليةية يف الدو  الي ملية لل ط، ضةح الادو  ال اعياة ع كاة اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة، ويف اوقاملا  طاد أن قطااع الليلاي  الياا  يف

اااا الااااري أدى إىل تااااادل مساااالرى الليلاااااي د، ا مااااا  ليبيااااا يراجااااه أزماااااات  ومألاااااك ل، نليجاااااة ل وضاااااع الاااااض تييألااااوا الاااابال    عاااااح وأس 
الليليةيااة،  ااا جياا  الفجاارة كباا ة إذا مااا قااررن ملن اا   ناادماج يف الااربامص اعدي ااة لليةليااة وام ،واوي فيااة اليلةيااة اوساالجدات مراكبااة
وال فاااش ماااح   ،ولليةااا  علاا  مراكباااة اعااا اك اليلةاااي ،ويف إطاااار السااايي للبحاااع عاااح حللااار  وملااداجش  للحاااد ماااح هااار  اوألااااك عاوياااً، 
رارد الليليةياة اوفلرحلاة أت  هار  الدراساة للنااقحل اعلار  الاض ديةاح أن تقادموا اوا حنار ا فضا  وا سار هباا ،اليةلية الليليةية كفاءة

 .اليا  اللييب مألاك  قطاع الليلي  ع  مليك

 مشكخلة الدراسة
 :منوا ال يرابتجه اليديد مح اير شأنه شأن اليديد مح الدو  الي ملي ة  القطاع الليليةي يف ليبيا

 الض قاد تلجااوز يف ك ا  ماح ا وقاات الليليةية يف  ررهتا اللقليدية  اللةالي، او تفية او احلبة للح ر  عل  اوراد
 .حلالياً  يبة الض سب  هبا البالد ال امقل اديةسا ة يف ظ  ال  وا  ،قدرات الطالب اوالية

  ًوارتفااااع تةلفاااة  ،ا مبانيواااللوالااا عاادا قااادرة اوؤسساااات الليليةيااة علااا  اساااليياب أعااداد الطلباااة الدارساااني هبااا ن ااا ا
 .   يانلوا

  عااح  ا ماا  الااري ي تااب عليااه غياملااه ،وقاا  دارسااله  حلضاارر  ااا يااؤث  علاا  إمةانيااة للطالااب  تاارف  البيةااة ا منااةعاادا
 اوناط  الناجية وال يفية.الطلبة القاطنني يف  سا ةاحملاض ات 

 سايار اوناااهص واو اجااش ارتفاااع أ أن (م>810) أفااد اللق ياا  ال اادر عااح اون ةاة الليبيااة للسياسااات وامسا اتيجيات
للةقااا رات الاااض  الررقياااة عضااااء هيةاااة اللااادريك يف اوامياااات واوياهاااد ييلةااادون علااا  اولا ااااتأجيااا   ،ال جيساااية

ةياة وملطلباات اواردة، هارا ابإلضاافة إىل ياوناهص اللدريسية م تراكب اللطررات الليلكةا وجد أن تلا يدرسربا،  
ضااااي، اوناااااهص وطاااا    ا ماااا  الااااري أدى ملاااادور  إىل ضااااي، الرساااااج  الليليةيااااة اوساااالادمة يف اليةليااااة الليليةيااااة

 اللدريك.
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وضاااااي،  امقل ااااااديةللةااااارارد  وامفلقاااااار ،يف ليبياااااا وتفااااااق  اليدياااااد ماااااح اوألاااااةالتالياااااا  ويف ظااااا  ت اجاااااش مسااااالرى الليلاااااي  
 . فض ا   ج مؤسسات الليلي  اليا  الليبية مح حلاللوا ال اهنة وا سر هبا حنرإلجياد حللر  زبد  ةتبدو اعاجة ملح ،اإلمةانيات

ادلفم حلة ادلاللايفة   ىل  ممكللان ادلل ارت الميخل م للة اللااا :  يعلا  مااا ساب  ديةنناا مللااررة مألاةلة الدراساة يف اللساااؤ  ال جيسا وملنااءً 
 الصي ابت والمحدايت اليت ت اجو الميخل م اليايل   ل ب ا؟ تذل  

 ا سةلة الف عية اللالية:  يويلف ع مح السؤا  ال جيس

 عضاء ى ئة المدريس ابدلؤساات الميخل م ة الخل ب ة؟لدى أ ما مدى ال عي مبفه م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة 
  ؟ الخل ب ة ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة   مؤساات الميخل م اليايلما ىي مي قات تطب ق 
  البن ة المحم ة الالزمة السمصدام ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة؟   ل ب اى  تم فر لدى مؤساات الميخل م اليايل 
  جتاه نشر ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة؟ الخل ب ةما مدى الدعم الذي تقدمو مؤساات الميخل م اليايل 
 ؟الخل ب ة ك ف ميكن المأس س السمصدام ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة ضمن مؤساات الميخل م اليايل 

 أيف ة الدراسة 
 الض تلضإل فيةا يلي:  ية هر  الدراسة مح طبيية مرضرعواتنب   أ 

 يةة الليلي  احمللية.ملابورارد الليليةية اوفلرحلة ضةح  إث اء اجملا  البح ي ملدراسة زبلص 08
 .اورارد الليليةية اوفلرحلة حل اكترف  إطار ن  ي يلضةح مليك اوفاهي  واعقاج  عح  88
 .اسلادامواعل  ع اوؤسسات الليليةية نأل  ثقافة اورارد الليليةية اوفلرحلة وحل اوسا ة يف 98
 .  فيد اوؤسسات الليليةية اواللفة مح نلاجص هر  الدراسةسلقد ت 8:

 أىداف الدراسة 

 أتسيساً عل  ما سب  سيت الدراسة إىل ربقي  ا هداا اللالية:  

 جامية ملنغازي وفورا اورارد الليليةية اوفلرحلة.ملةلية ال ملية يف عضاء هيةة اللدريك   مدى إدراك أتقيي 08
مؤسسااات يف  الليلاي  والاليل جاردة  تيزيازالاض ماح شاأبا  ،تقادموا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاةديةاح أن  علا  اعلار  الاض الليا ا 88

 الليلي  اليا  الليبية. 
 .الليبية عل  وجه اخل ر  لرحلة ضةح مؤسسات الليلي  اليا سلاداا اورارد الليليةية اوفربديد اللحدات الةامنة م 98
الليليةيااة  حل كاة اواراردتباا  ال اغباة يف الليليةياة مسااعدة اوؤسسااات الاض مااح شاأبا  اإلجاا اءات واوةارسااتلةرعاة ماح تقاد   8:

 اوفلرحلة.
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 فروض الدراسة
 إىل اسلبار الف وع اللالية:  الدراسة تسي 

 .الليبية دبؤسسات الليلي  اليا  جردة الليلي  مح يززتأن الليليةية اوفلرحلة لةرارد ل ديةح 08
 .لةرارد الليليةية اوفلرحلةساسية لابوفاهي  ا عي و عضاء هيةة اللدريك لدى أ يرجد 88
 .يف اوؤسسات الليليةية الليبية اورارد الليليةية اوفلرحلةمبادرة تب   ترجد عراج  ربد مح إمةانية 98
 .اداا اورارد الليليةية اوفلرحلةم تلرف  البنية اللحلية الالزمة مسل 8:
 اورارد الليليةية اوفلرحلة. ونأل  اسلحداثم تقدا اوؤسسة الليليةية الدع  الالزا  ذبا   8;

 الدراسةمنهج 

 دبرضارع الدراساة، اونوص الر في اللحليلي مح سال  م اجياة وتادقي  او اجاش والدراساات اخلا اة إتباعهداا الدراسة مت للحقي  أ
ج ياات هباارا الألااأن، وللر اار  إىل مااح او ااادر وتر اايات البحاارث الااض أد واعلةاادت علاا   لااة  ،وم اجيااة مليااك اللجااارب الياويااة

ادلل ارت )ال عي مبفه م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حلة  ع اقلق تبل   -:هاي ربية جماالتأي  اسلبانه مةرنة مح ت الالزمة مت ت ةالبياان
 ام ادلل ارت الميخل م لة ادلفم حلة(ادلؤساة الميخل م ة جتاه ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة  البن ة المحم ة السلمصدالميخل م ة ادلفم حة  تور 

واواجسال  ملةلياة   اللادريك ماح ةلاة شاوادة الادكلررا عضااء هيةاةوزعات امسالبانة علا  أ وقد اشلةلت علا  ثاالث وعألا يح فقا ة،
ا دمليااة، حليااع تضاا  اللا  ااات  الدراسااية هبااان اا اً للناارع اللا  ااات  ،مت اسليااار كليااة ال مليااة ربديااداً و  ال مليااة يف جاميااة ملنغااازي

مت سااحب عينااة عألااراجية ، و مألاااهدة 1=ن للةااش الدراسااة مااح تةاار   الااري مااح شااأنه إثاا اء نلاااجص البحااع،ا ماا  واليلةيااة  ،والفنيااة
ومت اسليار مف دات اليينة ابسالاداا جادو   kregcie and Morgan (1970)جدو  ربديد اليينة  وابسلاداا، <;عددها 

 ا رقاا اليألراجية مسليار عينة الدراسة.   

 طخلحات الدراسة صم

رقةياة  ساراء أكانات رقةياة أا غا  -"هي مرارد الليلي  والليل   والبحع اولاحلة مح سال  أي وسايلة  ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة@ -
اجملال هباا واسالاداموا وتةييفواا وإعاادة  امنلفاع الض تندرج يف اولا الياا أو مت إ دارها دبرجب ت سيص مفلرح يليإل لآلس يح -
علا  النحار الاري  الفة ياة القااج  يف إطاار حلقار  اولةياة اوفلارح وتنادرج عةلياة ال سايص ة،قيارد أو ملقيارد حمادوديوا ملدون أي ترزي

 .(81  ص م?810إطم زي  الاامخلي   (ورب ا حلقر  اوؤل،" الدولية ذات ال لة حلددته امتفاقيات

 وتألاااة  الياااا ، الليلااي  وتااارف  تقاادا الاااض ا ساا ى الليليةياااة واوؤسساااات والةليااات هااي اواميااااتمؤساللات الميخلللل م اليلللايل@  -
 اوليددة اللا  ات اللقنية ذات أو اللطبيقية اليلرا جاميات تسة  الض اوو ، اللرجه ذات واوؤسسات اللقليدية اواميات

(Gerón-Piñón, Solana-González, Pérez-González, &Trigueros-Preciado, 2019). 
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 أتب ات الدراسة

 . نسلي ع هنا الدراسات الض مت امسلفادة منوا مش اإلشارة إىل أمل ز مالحمواسرا 

 (م2009)Pena @تراسة 08

 ، ماااااااااح ساااااااااال  مناقألاااااااااة وربااااااااادات نألااااااااا ها للةااااااااارارد الليليةياااااااااة اوفلرحلاااااااااة عااااااااا ع شاااااااااام هااااااااادفت هااااااااار  الدراساااااااااة إىل تقاااااااااد  
، .(M.I.T)وهااي ذاارذج ميوااد ماساتألرساالك لللةنرلرجيااا  ،ثالثااة ذاااذج انجحااة ع كااة اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة يف الليلااي  اليااا 

اللغلااب علاا  حلقااار   يفثبلاات قاادرهتا ملنجااااح وهاااي ذاااذج أ ،((M.I.T، وذاارذج جاميااة رايااك(USU) وذاارذج جاميااة وميااة يااارات
وذلااا  ،يف مليةلواامؤسسااات الليلاي  اليااا  مألااركة ماارارد الليلاي  اوفلاارح و اات الدراساة أ ي، والنألا  واللحاادات اللةنرلرجياة،اللاأل

الدورات اجملانية اولاحلة مح سال  مبادرة اوارارد  ملراسطةواللسري  وؤسساهتا  ،س ىمح منافسة اوؤسسات الليليةية ا لةي تلةةح 
 هاي واحلادةشاارت الدراساة إىل أن قارانني حلقار  النألا  اعالياة أ كةااأج  ربسني جردة الليلاي  ملألاة  عااا،  الليليةية اوفلرحلة، ومن

ومناقألاالوا  ،و ارا جيااب زادة الارعي ملقضاااا حلقار  الطبااش والنألا  أملا ز اليراجاا  الاض تقاا، ضاد حل كااة اوارارد الليليةيااة اوفلرحلاة،ماح 
وحلا   ،أن الدع  اللةنرلارجي وامقل اادي وامجلةااعي مفادها وسل ت الدراسة إىل نليجة ي  اليا ،عل  مسلرى مؤسسات الليل

ماح أجا  اع ار  علا  نليجاة إجياملياة ع كاة  ،عليوا الليلي  الياا  امس اتيجيات ال جيسية الض ينبغي أن ي كزوال سيص هي  اوؤل،
 اورارد الليليةية اوفلرحلة.

 ,.Shu-Hsiang et al (2015)@تراسة 88

ابقاا اح ذااارذج ليةلياااة وذلاااا اإلسااا اتيجية  سطلوااا تطاااري  علااا  الياااا  ا ساايرية الليلاااي  هتاادا الدراساااة إىل مسااااعدة مؤسسااات
 وقيةواا ،وموةلواا رؤيلواا ترجياه علا  الياا  الليلاي  مؤسساات يسااعد اوقا ح النةارذج ،اللاطيط امس اتيجي وؤسساات الليلاي 

 و ارساهتا. اوفلرحلة الليليةية اورارد تنةية لليزيز، واس اتيجياهتا وأهدافوا
ورادة ا عةاا  امجلةاعياة يف  امجلةاعياة اواميياة، ليليةياة اوفلرحلاة واوساؤوليةاورارد ال مح ك  النةرذج قاج  عل  دمص مفورا 

 University socialواوق ااارد هناااا ابوساااؤولية امجلةاعياااة للجامياااة  ،اعالياااة وجيلواااا مسااالدامة اإلسااا اتيجيةسطلواااا 

responsibility (USR) تسااالادموا سالقياااة ربةااا  أداء للةاااش اوامياااة، جامياااة سياساااة ذات جاااردة أيةااارن لل هاااي أن
 ن ا سالقي.و ويؤكد ذلا عل  الليا ومش اجمللةش اخلارجي، ف ادها داسلياً لللرا   مش أ

ومياوااة  ،فوااي  ارسااات تدياامي مللقااد  حللاار  إلدارة اوألاااك  Social entrepreneurship (SE)أمااا الاا ادة امجلةاعيااة 
شاارت ت هار  الدراساة عاح سااملقلوا  باا أسبياز  ،ملني القطاعات اخلا اة وغا  ال حبياة والياماة اللحدات امجلةاعية والبيةية وال قافية

 وال ادة امجلةاعية.  جانيب اوسؤولية امجلةاعيةإىل 
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   Santosh, & Panda (2016):تراسة .0

ومسااااا لوا يف ن اااااا الليلااااي  اوفلاااارح والااااليل  عااااح مليااااد يف  ،اواااارارد الليليةيااااة اوفلرحلااااةهاااادفت هاااار  الدراسااااة إىل اسلةألاااااا دور 
مناقألاة مباادرات اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة  كةاا هتادا إىل،   Open and Distance Learning system (ODL)ا ناد

مؤسسااات  مللطااري  واساالاداا اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة يف اللحاادات او تبطااةومناقألااة  ااارها اوؤسسااات اواللفااة يف ا نااد،الااض تل
 أولياة م حللاة م تازا  يف ا ند يف اوفلرحلة الليليةية اورارد  ارسات مفادها أن وسل ت الدراسة إىل نليجة الليلي  عح مليد يف ا ند،

 سابقواماا  ياز هار  الدراساة عاحوما دي الليليةية، اورارد انلألار ن   يف عدة قضاا وربدات تراجهال وهرا ا م  يلطلب اللطري ، مح
م ا  ضاي، البنياة اللحلياة حللفاة  ضاةح مليةاة تيليةياة تراجاه ربادات ،اوفلرحلاةأبا تناقحل إمةانية تطري  واسلاداا اورارد الليليةية 

 واللنرع يف السةان. واورارد الليليةية
 Anderson, Gaines, Leachman& Williamson  ((2017@تراسة 8:

ميلرماات مت  اش ، رد الليليةياة اوفلرحلاةار الدراسة إىل فو  كيفية ترظي، اوةلبات ابوؤسسات الليليةية لدع  حل كة اواهدفت هر  
 ، وأعضاااء هيةاااة اللااادريكعضاااء هيةاااة اللاادريك ملةلياااة ا ندساااةمشلااات  ياااش أ الااض واوقااااملالت ،تماااح سااال  امسااالطالعاالدراسااة 

اوفلرحلاة، وملنااًء علا   اوادرملني حلياا  اوارارد الليليةياة واحللياجاات لفوا  ت اررات ومياة واشانطحجامياة ، واوادرملني يف ابلةلية الطبية
سل ات الدراساة  ،ليةياة اوفلرحلاة ضاةح لاا  أعةاا  يف دمص اوارارد اللي ال اغبنيفض  اوةارسات  مناء اوةلبات اق اح أمت ذلا 

و اات الدراسااة أمناااء أفلرحلااة، ساسااية للةاارارد الليليةيااة اوي  ا إل اوفاااهللةةلبااات اوساااعدة يف ترضاايديةااح إىل نليجااة مفادهااا أنااه 
واإلداريااني واخلاارباء يف لااا  حلقاار  اولةيااة الفة يااة، كةااا أو اات  اوةلبااات إبنألاااء شاا اكات ملياانو  وملااني وااان اوناااهص واونسااقني،

 ن اار إىل أمناااء اوةلبااات،ا مللرجيااه هاار  الدراساة سبيازت ، حلااة اولاحلاة لضااةان جردهتاااالدراساة ابلباادء دب اجياة اواارارد الليليةياة اوفلر 
الي ااارر علااا  اوااارارد  عضااااء هيةاااة اللااادريك والطاااالب يفو ساااة واللن اااي  واللرا ااا  وسااااعدة أحلياااع ديةاااح اسااالاداا سااارباهت  يف الف

 الليليةية اوفلرحلة وتقييةوا. 

 Jung, Bauer, & Heaps(2017): تراسة 8;
نفياار اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة ينقساا  ذاارذج ت يف ساايا  الليلااي  اليااا ،واارارد الليليةيااة اوفلرحلااة فياار اللنتقاا ح هاار  الدراسااة ذرذًجااا 
وم يال  اعلةااد النةارذج اوقا ح مباشا ة ملا  يال   االسلمقرار المق ل م  و  المحال،  المبل   المحخل ل   -:اوق ح إىل مخك م احل  هاي

جوااارد اوباااادرة الليليةياااة  ياااة ت كياااز تؤكاااد علااا  أنليجاااة  الدراساااة إىل سل ااات ، مللاااأث  تنفيااار لللنباااؤ  ماااح ساااال  ذب مللاااه أومً تطبيقاااه 
شاارت إىل انحلياة ضاةان باا أسبيازت هار  الدراساة عاح سااملقلوا  و  ،ط علا  الناراحلي اليةلياةاوفلرحلة حنر النلاجص ملدمً مح ال كيز فق

داء ش وتقيااي  أنألاااء ف ياا  لضااةان اوااردة سااا  ملللبااإبو اات الدراسااة أفقااد ذلااا ولياال  ربقياا   ،وقاا حردة ضااةح ذاارذج اليةاا  ااواا
 .  اولبش النةرذج
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 Shigeta et al.,((2017@تراسة 8>

الياااا  يف الليلاااي   مؤسسااااتومااادى اسااالاداموا ضاااةح  ،عي ابوااارارد الليليةياااة اوفلرحلاااةمي فاااة مااادى الااار  إىل لدراساااةهااادفت هااار  ا
لااة ثمااش نلاااجص دراسااة  ا وسباات مقارنااة نلاججوااا، م;810يف عاااا  ج يااتأ عااداد دراسااة اسلق اااجيةإمت  هاارا اخل اار ، ويف الياااابن

 الياااملني يف لااا  الليلااي  قااد ارتفااش ملألااة  طفياا،أن الاارعي لاادى  مفادهاااسل اات الدراسااة إىل نليجااة  ،م8109أج ياات يف عاااا 
ادمت اوارارد الليليةيااة ن عادًدا حماادوًدا فقاط ماح اوؤسساات قااد اسالكةاا أ،  م2013سا  اسالبيان جاااء يف أ منارعاح ماا كاان عليااه 

 مااا انلألااار اسالاداا اواارارد الليليةااة هاا  أامقل اادي هاار اليااج  ا وكاان الياااج  ،يازا  حماادوًدا رف هااا ملألاة  عاااا متأن و ، اوفلرحلاة
 اوفلرحلة.

يف  ت مليااتمليةااة تيليةيااة ملةياازة أكادديياااً، اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة يف واساالاداا  ،نألاااءذب ملااة إتساالي ع بااا مااا دييااز هاار  الدراسااة أ
 .  الياوي أعل  م اتب قراج  الل ني،

تبحاع  زبللا، عاح سااملقاهتا  باا اعالياة الدراسةن أ طدورارد الليليةية اوفلرحلة عل  ضرء ع ضنا للدراسات الساملقة الض تليل  ابو 
 ،عاح ماا ورد يف الدراساات الساامل  ع ضاوا وهي مليةة تيليةية حللفة ،الليلي  اليا  اللييب ضةح مليةةاوفلرحلة  اورارد الليليةيةمرضرع 

 فقد سب لت يف ا  :  مح الدراسات الساملقة  فيةا يليل  ملرجه اإلفادة ماأ

  اثا  للبحارث الساالفة حباع إجا اء  ، وامسالفادة منواا يفونألا  اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة اسالحداثاإلطالع عل  مليك ذبارب 
 لرضش حملياً.الرك  يدرس ا

 عااا ع اورضااارع الدراساااات السااااملقة يف  أسااااليبوامطاااالع علااا   ،إعاااداد اإلطاااار الن ااا ي للدراساااةو  ،ملنااااء أدوات حباااع الدراساااة
 . اوفلرحلة الليليةية اورارد واسلاداا تراف  ملألأن واللر يات السياسات دراسةو  ،وكيفية اسلاال  النلاجص

 اإلطار النظري لخلدراسة @ 

، وقاد اشالة  اإلطاار اللأسيك مسالاداا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة يف مؤسساات الليلاي  الياا  الليبياة تناولت هر  الدراسة مرضرع
 :  الن  ي عل 

 مفورا اورارد الليليةية اوفلرحلة. 
 دوافش اوألاركة يف حل اك اورارد الليليةية اوفلرحلة. 
 نأل  اورارد الليليةة اوفلرحلةاسلحداث و  ربدات. 
  ب  تيةي  اورارد الليليةية اوفلرحلة يف مؤسسات الليلي  اليا سد. 

 ه م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة مف@  أوالً 
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فاا   الليلااي  للاا اغبني يف الااليل   لليزيااز اجملااال لالساالاداا ملاحلاااً  احمللاارى الليليةااي جياا  إىل اوفلرحلااة الليليةيااة اواارارد حل كااة هتاادا
 تقااااااااادر م الليليةياااااااااة اوفلرحلاااااااااة ف  ااااااااااً  اوااااااااارارد تقاااااااااداحلياااااااااع  اسااااااااالةةا  تيلااااااااايةو ،ا فااااااااا اد الاااااااااريح   يلةةنااااااااارا ماااااااااح  سا اااااااااة

 إمةانيات قليلة ولاملية تيليةو  اليا . لديو  الريح للطالب مل ةح

 البلدان إىل عاا ملألة  وجردته الليلي  إىل الر ر  مللحسني كب ًا وعًدا طياته يف حية  اوفلرحلة الليليةية اورارد اسلاداا إن
 .(Santosh, & Panda, 2016)  النامية البلدان عح فضالً  النةر اولقدمة

رات، الربامص الدراسية الةاملة، مراد الدورات، الرحلدات الدراسية، مرك ات اللدريك، تلضةح أم لة اورارد الليليةية اوفلرحلة الدو 
الض تلرف   ي وسيلة مح وساج  النأل  والبحع اليلةي،  الليل و  غ اع الليلي أ اوراد او جيةاوقامت البح ية،  اودرسية،الةلب 

 اداموا، وتطرييوا  غ اع أس ى، وإعادة اسلادامواواسل ص مفلرح يليإل للغ  الر ر  إليواالنطا  الياا دبرجب ت سي عل 
 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) دون قيرد أو ش وط

[UNESCO], 2015). 

 

 ملسورلة ومألاركله احمللرى نسخ فيوا ديةح الض يف البيةات اوؤلفني حلقر  عةاية حماولة يفزبضش اورارد الليليةية إىل ت اسيص سبنإل 
 اوؤلفني وضةان اإلع اا  عةا  ، حليع دينإل ال سيص عةاية حلقر Open licensing ال سيص اوفلرح  وجد إذن. ملدون
فةألاركة احمللرى دون وجرد ت سيص له م  قانرل، إطار وإعادة دله ضةح ،تنقيحهو  ،اسلادامه إعادةو  ،اوررد إىل للر ر  اإلذن

مررد ملاح ديةح  جييله مح ضةح اورارد الليليةية اوفلرحلة، إذ جيب أن يل  ال سيص  ي حملرى رقةي ي اد نأل   لي ن، عل  أنه
 .(Green, 2017)إعادة اسلادامه 

 .والر ر اوردة الةب  عل  ربسني  اأتث ه سال  مححلالياً  للليل  القاج  السينارير يف حليراً  دورًاتليب اورارد الليليةية اوفلرحلة 

 ماح ض ورة م ملد منوا إذ تراجه ن   الليلاي  الياا  اليدياد بإل ورارد الليليةية اوفلرحلة أإن اللحر  يف لا  الليلي  حنر اسلاداا ا 
 ملاني اوسالة ة واونافساة وامجلةاعياة ،امقل اادية واونافساة ،وحلقار  النألا  وال سايص لللةنرلرجياا، السا يش م ا : اللطارر اللحادات
 Ontario Council of University)الليلااي   م ااادر إىل اجملااال الر اار  تاارف  أجاا  مااح ال اجاادة اليليااا اوؤسسااات

Libraries[OCUL], 2017). 
 إىل الر اار  الطااالب مااح اليديااد يساالطيش مإذ  اوااردة، عاليااةالليليةيااة  اوااراد يف نقااص هناااك يةاارن مااا غالبًااا الناميااة البلاادان يفو  

الاض  عاالوة علا  أن  اواراد اليلةياة، ال  اة سبناش الاض النألا  حلقار  ومألاةالت اللةلفاة حلاراجز ملساببالليليةية الض حيلاجربا  اوراد
 دوراهتا  ت اةي  يف ا كادديياة اع ياة اللادريك هيةاة أعضااء سبنإل أن اوفلرحلةللةرارد  ديةحو  ،عح اللحر مت واللجديد ملالفة سدر  تد 

 للجةياااش وملاحلاااة ،، وجيلواااا ملااارف ةا كادديياااة اويااااي  ماااش تلةاشااا  فيالاااة مااارارد تااارف  ساااال  ماااح طالهبااا الاااض حيلاجواااا  الدراساااية
 . (The William and Flora Hewlett Foundation [TWAHF], 2015)لاانً 
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 الميخل م ة ادلفم حةادل ارت ادلشاركة   حراك توافع اثن ًا@ 

 ال جيساية الادوافشترجاد اليدياد ماح  حلياع ،الليلي  يف اوفلرحلة الليليةية اورارداوةلسبة مح  الفراجدعل   مح اوناسب أن نلي ا أومً 
 وت نيفوا كاللا :  ربديدها اورارد الليليةية اوفلرحلة ديةححل اك  يف للةألاركة

  كبااا  للطالاااب هاااي إحلااادى أكااارب مااازاا اسااالاداا اوااارارد الليليةياااة اوفلرحلاااة  ملألاااة  تةلفاااة اواااراد الليليةياااة إن تقليااا 
(Dutta, 2017; Hahn et al., 2014;Jung et al., 2017;TWAHF, 2015). 

  ال يفيااااة اوناااااط  الطااااالب يف إىل والر اااار  الر اااار  سااااورلة للاااارف  ،وامقل ااااادية ،واوغ افيااااة ،اوةانيااااة اعاااادود تقلياااا 
(Dutta, 2017; Santosh, & Panda, 2016) . 

 

 رن اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة، أشااارت اليديااد مااح الدراسااات أنااه م يرجااد فاا   ملةاارس ملااني الطااالب الااريح يساالادم
الادورات الاض  ملياكساال  فقاد تباني ماح  ،(Hahn et al., 2014) الاريح يسالادمرن الةلاب اودرساية اللقليدياة

أن الطاالب يللقارن فيواا درجاات ملسااوية أو أفضا  ماح الطاالب الاريح يللقارن  ،اوفلرحلةادمت اورارد الليليةية اسلل 
  هارا الا أي الدراساة امسالطالعية الاض اسل ات ويادع   ،(OCUL, 2017) دورات تدسالادا فيواا الةلاب اللقليدياة

 مشلوااا  الااريح اللاادريك أعضاااء هيةاااة ثلااع أن اولحاادة ا م يةيااة، حلياااع وجااد الااارمات يف اليااا  دبؤسسااات الليلااي 
 ,.Shigeta et al)اللقليدية  الليليةية اورارد مش اوردة يف اوفلرحلة ملساوية  حلرا  ن اورارد الليليةية  امسلطالع

2017.) 

  تلبية احللياجات مليك الفةات الطالملية م   ذوي امحللياجات اخلا ة(UNESCO, 2015). 
 وكرلا اوؤسسات الض م  ،عرب اإلن نت، وجيلوا يف ملناو  الطالب إمةانية الر ر  الفرري للدورات اللدريبية

 ،للةادة الليليةية غ  حمدود دبةان أو ملرقت مينيالر ر  اولاح و تةرن قادرة عل  تقد  م   تلا الدورات، ف
 .للقيعةلية الليل  لدى او مح شأنه أن حيسح ويس ع د مح اويلةنيقب  عدمح  وتيدد ط ح اوادة الليليةية

 ابإلضافة  ي  والليل  اودع  ابللةنرلرجيا،ديةح للجاميات تيزيز الليل ادرة اورارد الليليةية اوفلرحلةمح سال  تنفير مب
 .((Jung  et al., 2017 الطالب عل  اً ية إنألاء ن اا تيليةي أك   ت كيز إىل إمةان

 اوارارد تلسا   الةلب الليليةية اللقليدياة ليسات م ناة دباا يةفاي لللناساب ماش أسااليب اللادريك اوبلةا ة، ملينةاا حملرات
ص ال قةياة وفقاا محللياجاات واونااه ،، فواي سبةاح أعضااء هيةاة اللادريك ماح ت اةي  الادورات الليليةياةال قةياة ابعداثاة

 ,TWAHF) مناسباً  ا يؤدي إىل ربسني جردهتا ملألة  مسلة وفقاً وا ي ونه  مش إمةانية تيدي  حملراها، الطالب

2015). 
 كةاا ،  ة واللارخيياة للةؤسساات الليليةياةإن تطري  واسلاداا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة ماح شاأنه أن ييازز اوةاناة اليلةيا

واكلسااااب عالقاااات عاماااة ، تطاااري  تبااااد  اوي فاااة سااااه  يفالاااة للةؤسساااة الليليةياااة، حلياااع تداة تساااريقية في  أباااا تدياااد أ
، كةااا تلاايإل  عضاااء هيةااة اللاادريك الف  ااة للطااري  اليالقااات سااارج اوؤسسااات الليليةيااةوزادة اللياااون ملااني  ،إجيامليااة
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 واولق حلااااااااات اخلا ااااااااة  ،حباااااااااثوتقااااااااد  ونألاااااااا  ا  ،اتحلااااااااة فاااااااا   مألاااااااااركةمؤسسااااااااهت  الااااااااض ديةااااااااح أن تااااااااؤدي إىل إ
 .((Hahn et al., 2014; Jung  et al., 2017 هب 

   عضاااء هيةااة اللاادريك حليااع ديةااح  ، ساااليب الليلااي  ملااني اويلةاانينقاا  أساا عة تساااعد اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة علاا
 اثلاة  سا ىدورات أالر ر  ملسورلة إىل اوراد وا ساليب اوسلادمة مح قب  أعضااء هيةاة اللادريك ا سا يح للادريك 

(Hahn et al., 2014). 
 ومااش ذلااا ،اوفلرحلااةامنضااةاا عاا اك اواارارد الليليةيااة  الااض ذبياا  مؤسسااات الليلااي  اليااا  ت غااب يفا سااباب الة اا ة  هاار  مليااك
 ها. اعلةادو الض قد تي ع سبي  نأل ها اليراج  جيب مي فة 

 الميخل مة ادلفم حة نشر ادل ارت اسمحداث و  حتدايتاثلثًا@

علاا  ال ااييد احمللااي لقضاااا الليلااي  مااا هاار  ةنوااا، فاواللفااة اللحاادات يليةيااة اوفلرحلااة  ةلااة مااحياا تبط تطااري  واعلةاااد اواارارد الل
 . اوفلرحلة الليليةيةس ى عل  ال ييد الياا مسلاداا اورارد وأ الليبية،

نواا الاض يياال م اوألااك الضارء علا  اليدياد ماح  (م>810) ال اادر عاح اون ةاة الليبياة للسياساات وامسا اتيجياتسلط اللق ي  
ديةح سا د هار  و  دبؤسسات الليلي  يف ليبيا وفلرحلةماا اسلاداا ونأل  اورارد الليليةية اعقبة أ با تألة اللييب، ون ى أيضاً أ الليلي 

 : اوألاك  يف النقاط اللالية

 هاار  كاا   ، ااا ، و اايرملة اع اار  علاا  مااراد اللألااغي  الالزمااةهاااة عاادد الفنيااني ابوياماا  الدراسااية، وضااي، ذبويز قلاا
 وامسلفادة منوا يف اليةلية الليليةية. ،اسلاداا اويام  تير  الطالب عحا سباب 

 ة لدى او احل  اللةويدية ا وىلضي، البنية اللحلية للجاميات واوياهد الليبية، وامكل اظ الطاليب سا   . 
  عضاء هيةة اللدريكداء لدى مليك أق رر الةفاءة وا. 
 واويلرماتية. ،واللجويزات اللقنية ،، والدورات اليلةيةلجويزات مح انحلية الةلب اونوجيةضي، ال 
 ملسابب تا دي  ،ان لسنة كاملاةيترق، اواميات واوياهد يف اليديد مح اوناط   ك   مح م ة و لت يف مليك ا حل

 واندمع امشلباكات يف هر  اوناط .  ا منيةا وضاع 
 اليسة يةملسبب ال  اعات  ا زمة اوالية. 

نألا   تاؤث  علا  موةاة وهار  ملادورها ،واقل ادية علا  الساراءلبلدان النامية قضاا تقنية سباب الساملقة تراجه اإىل ا افة ضوابإل
ؤسسااات الااض مت اسلاال ااوا مااح ذبااارب ساضاالوا او تألاا  النقاااط اللاليااة إىل لةرعااة مااح اليراجاا و  ،ةاوفلرحلاا يااةرارد الليليةاواا

 :  الليليةية يف مللدان أس ى

  او اادر الليليةياة اوفلرحلاة منلألاارالداعةاة  واوؤسسايةاسات الرطنية إىل السيامفلقار(Udnaes, Titlestad, 

Johannessen, 2014). 
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  اواارارد  تطااري  مااراد للةألاااركة يف وماارارده  ،حلاارافز  عضاااء هيةااة اللاادريك تألااجيو  علاا  إنفااا  وقاالو عاادا وجاارد
 .(Yuan, MacNeill& Kraan, 2008)  ردة عالية الليليةية اوفلرحلة

  واإلدارياااني ابوؤسساااة  ،سااالرب اولباااش لليةلياااة الليليةياااة، إذ يياااد اللغيااا  م ااادر قلااا  لليااااملنيمقاوماااة اللغيااا  يف ا
 8(م:810)حا نة   ن  اً معلياده  عل  الن اا اللقليدي ،عضاء هيةة اللدريكوكرلا أ

 حلقاااااااار   وقضاااااااااا ،الفة يااااااااة اولةيااااااااة قاااااااار حبو  ،اوفلرحلااااااااة الليليةيااااااااة واواااااااارارد ،اوفلاااااااارح ابحمللاااااااارى الاااااااارعي نقااااااااص
   ال قافاة اعالياة للةلةياة الفة ياة إىل ثقافاة ربلاريكارلا ربادي ربار   ،(Santosh, & Panda, 2016)النألا 

 . (Hahn et al., 2014)تطري  وتيدي  واسلاداا اوراد اوفلرحلة وتةافئ

 اوؤسساة الليليةياة للرقات واوواد  وتقادي ن مح أه  اليراجا  الاض تقا، أمااا اعلةااد اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة إدراك إ
 .(2017et al.,  Shigeta) مسلحداثوا ونأل ها الالزمني

 اللقليدياااة إىل فحاااص  عالياااة اواااردة، فةاا الً زبضاااش الةلاااب اودرسااية نااااك ربااادات أساسااية ماااش تاااراف  ماارادم تاازا  ه
داسلياني و  مح قبا  ما اجيني ساارجيني،مليناية  م مليد فح هلاب مدرسي إي كيل  نأل  أ ، حليع ملضةان جردهتا
والريح ملادوره  يلأكادون ماح أن  ياش اواراد الاراردة يف ن ار  الةلااب واضاحة ودقيقاة، ملينةاا يف  ،لدى دور النأل 

ساااااباب كرباااااا تقااااادا دى هااااار  ا اوقاملااااا  طاااااد أن اواااااراد الليليةياااااة اوفلرحلاااااة تفلقااااا  و ااااا  هااااار  اإلجااااا اءات، وإحلااااا
 .(Anderson et al., 2017; Hahn et al., 2014)لاانً 

  لةااح يف اوقاملاا   ،للةااراد الليليةيااة لاابيك اللا  ااات وهااي ملاحلااة للجةيااش وم س ااةعلاا  الاا غ  مااح وجاارد وفاا ة
 ,.Hahn et al)أ اايب ملة ا  اا  اواراد الالزماة يةارن الي ارر علاا حيلاجوااا الطاالب ترجاد زب  اات أسا ى 

2014). 
 شاار تق ياا  أCOL (2017)   اإلطليزيااة، كةااا أن ت  ااة إىل أن مي اا  مااراد اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة ملاارف ة ابللغااة

 .يليةية يلطلب تةلفة ربر  دون ذلااورارد الليليةية اوفلرحلة إىل لغات اللدريك اوسلادمة ضةح اوؤسسات الل
 الااض ساايل  اساالاداموا  لنألاا  ، رباادات تةااالي، شاا اء البنيااة اللحليااة للةنرلرجيااا اويلرمااات وامت ااامت و اايانلوا

  ي تااب عليااه تةااالي، ماديااة تألااة    ،واوااليل  علاا  اساالاداموا تاادريب كااال مااح اويلاا و ، ورب ياا  او ااادر اوفلرحلااة
 .(UNESCO, 2015)ماا الليلي  اوفلرح او درأ عاجقاً 

 ي جييلواا لقا  ا ما  الارالدع  الا، و الالزماة إىل اورا افات الفنياة من ات اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة تفلق  اليديد مح
 عضاء هيةة اللدريك.قب  أ يبة امسلاداا مح 

 إىل اووارات اللةنرلرجية الالزمة مسلاداا اورارد الليليةية اوفلرحلة امفلقار )(Pena, 2009.   
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   مؤساات الميخل م اليايل  تيم م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حةسب  رابيًا@ 

تقاش مساؤولية  علا  عادة أ ايدة، إذ اونسا  واولضااف  اليةا و  وامللازاااوواد  ماح كبا اً   يلطلب اللنفير الناجإل للةرارد اوفلرحلة قادراً 
ا طاا اا الفاعلااة اوينيااة وكاارلا واساالاداا اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة علاا  عااات  جوااات عاادة، أت  اعةرمااات يف مقاادملوا  نألاا 

 لةرعاةن هنااك إىل ماا تقادا ديةاح القار  إ واسالناداً ، ة اللدريك واليااملني هباا والطاالبعضاء هيةوأ ،كاوؤسسات الليليةية  ابلليلي 
 يني امعلبار وهي كاللا :  مملد مح أسرها مل ،وا نألطة الض تدفش يف اذبا  نأل  وتيةي  اورارد الليليةية اوفلرحلة ،السياسات مح

  اوفلرحلااااة مااااح حليااااع ةاااااً يف تيزيااااز طاااااح مبااااادرات اواااارارد الليليةيااااة مودوراً والساااالطات اوال ااااة تليااااب اعةرمااااات
وامسااا اتيجيات اوالجةاااة الاااض تلبااامي ثقافاااة الليلاااي  اوفلااارح وتيززهااااا  ،السياساااات الاااض تنألاااةوا  ن ةاااة الليلاااي  الياااا 

2016) (Santosh, & Panda,. 
   جوااارد مؤسساااات الليلاااي  الياااا  ا ادفاااة إىل إنألااااءنألااا  الااارعي ابوااارارد الليليةياااة اوفلرحلاااة، وذلاااا ماااح ساااال  دعااا، 

 .لةة ابورارد الليليةية اوفلرحلةاوو الندواتاوؤسب ات و وإقامة  وتألجيش الدراسات ومألاركة اورارد الليليةية
 اتحللوااا  عضاااء هيةااة اللاادريك والطااالب مااح سااال  أن ةااة ، وإتةنرلرجيااا اويلرمااات وامت ااامت ال كيااز علاا  تيزيااز

 .(UNESCO, 2015) الليلي  اليا 
 ح  ة للةري  او ادر الليليةية اوفلرحلة.جياد م ادر مالية إ 
 ومألاااااااركلوا حب يااااااة مااااااح سااااااال  إجياااااااد تاااااا اسيص تسااااااو  اساااااالاداا تلااااااا اواااااارارد ،اواااااارارد الليليةيااااااة اوفلرحلااااااة اتحلااااااةإ        

(Yuan et al., 2008). 
  ًكب اً وسطة   اسل ةاراً لطلب يأن اوألاركة يف حل كة اورارد الليليةية اوفلرحلة  عل  مؤسسات الليلي  اليا  أن تيي جيدا

أهاداا ن الن ا  يف وضاش سياساة واضاحة وسطاة اسا اتيجية تلةاشا  ماش ، كةا أمسلاداموا اس اتيجية مديدة مسبقاً 
 ودعاا  إعااادة اساالاداا وإنلاااج اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة ،يااد نقطااة انطااال  جياادة للألااجيشتد  ورسااالة اوؤسسااة الليليةيااة

Schaffert, 2010)). 

  ارساالوا، لليليةيااة اوفلرحلااة وقباار  مفواارا اواارارد ا نألاا علاا   قاجةااة الليليةيااة تةاارن ال قافااة اعاليااة للةؤسسااةجيااب أن 
 .((Jung  et al., 2017واعلبارها جزء م يلجزأ مح اليةلية الليليةية 

  نألااااطة او ااااادر واوليلةاااني يف أ اويلةااااني وتألااااجيش إنألااااء اواااارارد الليليةياااة اوفلرحلااااة او ااادر، وتألااااجيش مألااااركة دعااا
  .(Yuan et al., 2008) الليليةية اوفلرحلة

  ،أو ، أو تألجييية، حلرافز مالية م   تقد إجياد ط   للحفيز أعضاء هيةة اللدريك للطري  اورارد الليليةية اوفلرحلة
فقط  ربفيز أعضاء هيةة اللدريك يف البداية عل  إنلاج  كةا م يةفي  احللساب درجات ال قية ا كادديية،عح ط ي  

ورارد الليليةية أو تنفر امؤسسات الليلي  اليا  الض تلبمي مراد دون اعفاظ عل  ضةان اوردة، وهنا جيب عل  
 . (Hahn et al., 2014) ط   فيالة لضةان جردة احمللرى اوفلرحلة إجياد
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   وتطااري  اونااااهص  اواااراد م ااا  القاادرة علااا  ت ااةي  ،مونيااااً يف جرانااب حللفااة تطاااري  أعضاااء هيةاااة اللاادريكاليةاا  علاا
وتألااجييو  علاا   ،وربديااد واسليااار اواارارد اوناساابة وتةييفوااا، كةااا جيااب امساالفادة مااح تيليقااات الطااالب، الدراسااية

 .(UNESCO, 2015)النأل  واوسا ة يف اورارد الليليةية اوفلرحلة 
  مفلرحلة للناطقني ابللغة الي مليةدع  انلاج مراد تيليةية. 
  إنألاء من اات تقنياة Technical Platformsللساوي  ونألا  واسالاداا ورب يا  حملارى اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة، 

 من اااةسااالاداا و اأ أن تقااارا إبنألااااء من اااة جديااادة سا اااة هباااا،ماااا ملاااني سلياااار مللةؤسساااات الليليةياااة ا ديةاااحوهناااا 
 ,.Open Course Ware (OCW Jung  et al)من اة  أو OpenStaxجااهزة لالسالاداا م ا  من اة 

2017)). 

وامنسااااجاا ملااااني اعةرمااااات  ،وفيااااام مااااح اللنسااااي  ،كباااا اً   شااااأن اللنفياااار الناااااجإل  اااار  اللاااادامل  اوق حلااااة أن يلطلااااب قاااادراً  إن مااااح
 الياملني اوسلودفني هبا.و  عضاء هيةة اللدريك والطالبأو  ،واوؤسسات الليليةية

م اعيااًة يف ذلااا  ااا أن يلساا  ابو ونااة عنااد تنفياارها، إذ جيااب علاا  اوؤسسااة اللاطاايط اوسااب   جياابإج اجيااة ازباااذ سطاارات  أنكةااا 
 القادرات، ماح حللفة مسلرات لديواالليليةية  اوؤسسات أن رك ن أن اوو  ، حلىت يل  اسليار اوناسب منوا، فةحطبيية الية  هبا

 البأل ية. واورارد افش،و والد وا هداا،

 الي نة االسمطالع ة 

وإجااا اء أي  باااارات الاااراردة يف مقااااييك الدراساااةكاااان ا ااادا ماااح القيااااا ابلدراساااة امسااالطالعية هااار اللحقااا  ماااح مااادى وضااارح الي
أحلااد امسلبااارات اإلحل اااجية ا امااة  Alpha Cronbach" لفللا كرونبللا ا"ييلاارب اسلبااار ،تياديالت علاا  امساالبيان إذ لاازا ذلاا

 للحلي  ملياانت الدراسة إحل اجياً، ومت اسلاداا هر  امسلبار لللأكد مح مدى ت املط ا سةلة الض احللرهتا اسلةارة امسلبانة.

 اخمبللار الصللدق والثبللات حملاور الدراسة @ يب،(0)رقم جدول 
ميام   اليدت الفرض ات الفرع ة لخلدراسة ت

 الثبات
ميام  
 الصدق

 الميخل ق

 مقبر  احل اجياً  0.843 2.710 11 الرعي دبفورا اورارد الليليةية اوفلرحلة 1
 حل اجياً مقبرم 0.735 2.5.2 6 عراج  تب  اورارد الليليةية اوفلرحلة 0
احل اجياً مقبر   0.907 .2.80 3 البنية اللحلية مسلادا اورارد الليليةية اوفلرحلة 3  
 احل اجياً مقبر   0.931 2.866 3 اوؤسسة الليليةية ذبا  اورارد الليليةية اوفلرحلةدور  .

 احل اجياً مقبر   0.90 2.812 03 احملاور كك 

ن مياما  ال باات يف وأ  %89:<أن ميام  ال بات يف حمارر الارعي دبفوارا اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة مللا   تبني (0) رق  مح اودو 
وأن مياماا  ال بااات حملاارر البنيااة اللحليااة مساالادا اواارارد الليليةياااة  % ;98=حماارر عراجاا  تباا  اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة قااد مللااا  
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 وأن  %980?وأن ميام  ال بات حملارر دور اوؤسساة الليليةياة ذباا  اوارارد الليليةياة اوفلرحلاة قاد مللا  %  =18?اوفلرحلة قد ملل  
 وهرا ما جيي  حماور الدراسة مقبرلة احل اجياً.   %1?ثبات احملاور كة   ميام  

 نماقج الدراسة ادل دان ة 
والل ني، عح ملياانت كةياة دعةات  ،سف  ربلي  اسلجاابت اوبحرثني الض تضةنلوا ملياانت  حيفة امسلبيان مليد عةلية اودولةأ

 الدراسة واإلجاملة عح تساؤمهتا وهي كاللا : ال قة يف النلاجص ومرضرعيلوا، وساعدت عل  ربقي  أهداا

 ادليخل مات اليامة  08
 ألفرات ع نة الدراسة وفق المصص  اليخلمي المكرارات والنابة ادلئ ية @ يب،(8)رقم  جدول

 اجملم ع اخلربة ادلؤى         
ق  مح أ

مخك 
 سنرات

 12-5مح 
 سنرات

أك   مح 
12 
 سنرات

 35 6 16 13 اليدد ماجامري
 %100 %17.1 %45.7 %37.2 النسبة

 23 14 7 2 اليدد تكم راه
 %100 %60.9 %30.4 %8.7 النسبة

ساانرات يف  01مااح أفاا اد اليينااة هاا  مااح ةلااة درجااة الاادكلررا  ولااديو  سااربة  أك اا  مااح % ?18>طااد أن  (8)مااح اواادو  رقاا  
ها  ماح  % =8<سانرات يف اللادريك، ملينةاا  01 إىل ;الادكلررا  وساربهت  ماح  حيةا  درجاةمنو  ه  مح  % :918واللدريك، 

أماا ابلنسابة للةبحارثني  ة ماح أفا اد الييناة،دي لارن أقا  نسابسانرات، وهاؤمء  ;ةلاة الادكلررا  وسانرات ساربهت  يف اللادريك أقا  ماح 
سانرات  01إىل  ;ولاديو  ساربة  ماح  ،مح أف اد اليينة ه  ماح ةلاة درجاة اواجسال  % =8;: درجة اواجسل  طد أن ةلة مح

سااانرات، ملينةاااا  ;قااا  ماااح اجسااال  ولاااديو  ساااربة يف اللااادريك أوهاااي سب ااا  ةلاااة درجاااة او %37.2يف اللااادريك، ل تليواااا نسااابة 
 ،دي لارن أقا  نسابة ماح أفا اد الييناةسانرات، وهاؤمء  01يف اللادريك اك ا مح ولديو  سربة  ه  مح ةلة درجة اواجسل  80%=0

 .سنرات 01مح   ك  ف اد اليينة ه  مح ةلة مؤه  الدكلررا  ولديو  سربة يف لا  اللدريك ومح هرا نسلنلص أن غالبية أ
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 ألفرات ع نة الدراسة وفق المصص  اليخلمي(@ يب، المكرارات الناب ة 0شك  رقم )

 
 

 ال عي مبفه م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة .8

اوبحارثني دبفوارا ابوارارد الليليةيااة  مادى مي فااة ربديادامساالبانة لةرعاة ماح النقااط كااان الغا ع منواا  ح احملارر ال اال ماحتضاة  
سف  ربلي  اسلجاابت اوبحرثني الض تضةنلوا ملياانت احملرر الساامل  إىل النلااجص اللف ايلية اورضاحة يف اوادو  وقد أاوفلرحلة، 

 .(8)والألة  رق   (9)رق  

 ال عي ابدل ارت الميخل م ة ادلفم حةح ل فرات الي نة إلجاابت أ يب، المكرارات والنابة ادلئ ية@ ( 9) رقم جدول
 النابة اليدت ادلق اس
 1.7 1 حمايد
 65.5 38 م افق

 30.8 19 م افق بشدة
 100 58 اجملم ع

وعاي جيااد كانات اسالجامللو  تألاا  إىل وجارد  %89<?يلضاإل لناا أن غالبيااة اوبحارثني، أي ماا نساابله  (9) رقاا  ماح اوادو 
 .عال ورد أ خب ر  ما حمايدة راءفقط كانت سب   آ % =08وأن نسبة  لةرارد الليليةية اوفلرحلة،ساسية لابوفاهي  ا 

 ( @ يب، المكرارات الناب ة إلجاابت أفرات الي نة ح ل ال عي مبفه م ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة8شك  رقم )

 

 

 

 

 

37.2% 
45.7% 

17.1% 
8.7% 

30.4% 

60.9% 

0%

20%

40%

60%

80%

 دكتوراه ماجستير سنوات 10أكثر من  سنوات 10-5من  اقل من خمس سنوات

 

1.7 65.5 32.8 

 موافق بشدة موافق محايد
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 ادلفم حة الميخل م ة ادل ارت تب  ع اقق .9

ضااةح مؤسسااات الليلااي  اليااا  لاات مليضاااً مااح عراجاا  اساالاداا اواارارد الليليةيااة ح احملاارر ال الااع لةرعااة مااح النقاااط م   تضااة  
 عضااء  اوالياة سداد اوسالحقات اء هيةة اللدريك، أتس عدا وجرد حلرافز مادية ومينرية  عض) الض كان مح ضةنوا ،ةالليبي

سالرب اولباش ، مقاوماة اللطاري  واللحاديع يف ا للةؤسساات الليليةياة ، ضاي، البنياة اللحلياة، ضاي، امقل اادهيةاة اللادريك
سااف  ربلياا  وقااد أ ش علاا  اليطاااء ،كااادديي مألااج  د مناااخ أالليليةيااة، عاادا وجاارد ضااةاانت عقاار  النألاا ، عاادا وجاار لليةليااة 

الألااة  رقاا  و  (:)اساالجاابت اوبحاارثني الااض تضااةنلوا ملياااانت احملاارر السااامل  إىل النلاااجص اللف اايلية اورضااحة يف اواادو  رقاا  
(9). 

 ع اقق تب  ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة  ح لفرات الي نة إلجاابت أ ادلئ يةيب، المكرارات والنابة @ ( :)رقم جدول

 

 

 

 

 
أن غالبية اوبحرثني يلفقرن عل  وجرد اليراج  سالفة الرك ، حليع مللغت نسبلو   النلاجص اللف يلية للجدو  السامل تأل  

 عال .أفادوا مل د حمايد حلر  ما ورد أاوبحرثني فقط مح %   <098كةا ذبدر اإلشارة إىل أن   % 88><

 ( @ يب، المكرارات الناب ة إلجاابت أفرات الي نة ح ل ع اقق تب  ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة 9شك  رقم )

 
 

 البن ة المحم ة السمصدام ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة .:

 الليليةة اوفلرحلة اوراردح احملرر ال املش لةرعة مح النقاط كان الغ ع منوا مي فة مدى وجرد البنية اللحلية الالزمة مسلاداا تضة  
النلاجص ضةنلوا ملياانت احملرر السامل  إلىربلي  اسلجاابت اوبحرثني الض ت نلص عحة الض يية  هبا اوبحرثني، وقد يف اوؤسس

 .(:) رق  والألة  (;)اللف يلية اورضحة يف اودو  رق 

 

13.8 53.4 32.8 

 موافق بشدة موافق محايد

 النابة اليدت ادلق اس
 13.8 8 حمايد
 53.4 31 م افق

 32.8 19 م افق بشدة
 100 58 اجملم ع
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البن ة المحم ة السمصدام ادل ارت الميخل م ة  الي نة ح لفرات إلجاابت أ يب، المكرارات والنابة ادلئ ية @(;)رقم جدول 
 ادلفم حة

 النابة اليدت ادلق اس
 19 11 ميارض بشدة

 25.9 15 ميارض
 29.3 17 حمايد
 13.8 8 م افق

 12.1 7 م افق بشدة
 100 58 اجملم ع

البنية اللحلية الالزمة مسلاداا اورارد الليليةية  ييارضرن وجرد%  ?8:: يلضإل لنا أن ما نسبله (;) رق  ومح اودو 
فقط مح أعضاء هيةة %   89?8ذبدر اإلشارة إىل أن  و  يرافقرن عل  وجردها مح اوبحرثني %?8;8ملينةا  اوفلرحلة،

 عال .يك أفادوا مل د حمايد حلر  ما ورد أاللدر 

 البن ة المحم ة السمصدام ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة  ه(@ يب، المكرارات الناب ة إلجاابت افرات الي نة جتا:شك  رقم )

 

 ادلفم حة الميخل م ة ادل ارت جتاه الميخل م ة ادلؤساة تور .;

تناو  احملرر اخلامك لةرعة نقاط كان الغ ع منوا مي فة مدى الدع  الري تقدمه اوؤسسة الض يية  هبا اوبحرثني مسلاداا 
سف  ربلي  اسلجاابت اوبحرثني الض تضةنلوا ملياانت احملرر السامل  إىل النلاجص اللف يلية اورضحة أورارد الليليةية اوفلرحلة، وقد ا

 .(;)والألة  رق   ،(>)يف اودو  رق  

ادل ارت الميخل م ة وتورىا جتاه دلؤساة الميخل م ة ح الإلجاابت افرات الي نة  يب، المكرارات والنابة ادلئ ية@ ( >) رقم جدول
 ادلفم حة

 النابة اليدت ادلق اس
 36.2 21 ميارض بشدة

 22.4 13 ميارض
 24.1 14 حمايد
 6.9 4 م افق

 10.3 6 م افق بشدة
 100 58 اجملم ع

19 25.9 29.3 13.8 12.1 

 موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
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اوؤسسة مقدا مح قب  دع   ميارضني لرجرد % >8<;يلضإل أن غالبية اوبحرثني، أي  ما نسبله   (>)ومح اودو  رق  
 أما عح اوبحرثني الريح يلفقرن عل  أن اوؤسسة الليليةية تقدا الدع  الالزا فقد مللغت نسبلو  ،للةرارد اوفلرحلة الليليةية

 عال .أأفادوا مل د حمايد حلر  ما ورد اوبحرثني فقط مح  % 8:80 ذبدر اإلشارة إىل أنو   88%=0

ادلؤساة الميخل م ة وتورىا جتاه ادل ارت الميخل م ة ح ل ( @ يب، المكرارات الناب ة إلجاابت افرات الي نة ;شك  رقم )
 ادلفم حة

 

 نماقج المحقق من صحة الفرض ات 
𝛍)  احدة ح ث أن ال سط الفرضيال( لخلي نة Tاخمبار ت زيع ) @ يب،( =) رقم  جدول   ) 

ال سط  احملاور   
 احلاايب

االحنراف 
 ادلي اري

t  الق مة
 االحممال ة

القرار 
 االحصاقي

   رفك  0.00 25.43 0.338 4.13 الرعي دبفورا اورارد الليليةية اوفلرحلة 1

   رفك  0.00 14.55 0.518 3.99 عراج  تب  اورارد الليليةية اوفلرحلة 2

البنية اللحلية الالزمة مسلاداا اورارد  3
 الليليةية اوفلرحلة

   قبر   0.104 1.65- 1.060 2.77

دور اوؤسسة الليليةية ذبا  اورارد  4
 الليليةية اوفلرحلة

   رفك  0.00 3.99- 1.152 2.40

 
 

   رفض  0.00 4.23 0.577 3.32

 مبؤساات الميخل م اليايل الخل ب ة8 ميكن لخلم ارت الميخل م ة ادلفم حة أن تيزز من ج تة الميخل م 08

ال اف ي وقباار   يةارن القا ار رفاك الفا ع هوعليا ;181أقا  ماح مسالري الدملاة امحل ااجية  1811القيةاة امحللةالياة   ملنااء علا
 اوفلرحلااة الليليةياة اوااراردأن   اابت اوبحارثني يف درجاة مرافاا  علاجااإيف  الفا ع البادي ، وتاانص اليباارة علاا  أناه يرجاد فاا   ميناري

 .وهر ما ي بت  حة هرا امف اع، 9898دبلرسط اعسايب  الليبية اليا  الليلي  دبؤسسات الليلي  جردة مح تيزز ديةنوا أن

 

36.2 22.4 24.1 6.9 10.3 

 موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة
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 لخلم ارت الميخل م ة ادلفم حة8 األساس ةعضاء ى ئة المدريس وعي ابدلفاى م أي جد لدى  88

وعلياة يةارن القا ار رفاك الفا ع ال اف ي وقبار   ;181أق  ماح مسالري الدملاة امحل ااجية   1811القيةة امحللةالية   ملناء عل
ة اوبحرثني يف درجة مرافا  علا  وجارد مفوارا للةارارد الليليةيا يف اجاابت الف ع البدي ، وتنص اليبارة عل  أنه يرجد ف   مينري

 وهر ما ي بت  حة هرا امف اع.، 809:اوفلرحلة دبلرسط اعسايب  

 ت جد ع اقق حتد من إمكان ة تب  مباترة ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة   ادلؤساات الميخل م ة الخل ب ة8 98

الفاا ع ال اف ي وقباار  يةاارن القا ار رفاك  هوعليا ;181أقا  مااح مسالري الدملااة امحل ااجية  1811القيةااة امحللةالياة   ملنااء علا
عراجاا  للباا  اواارارد  جاااابت اوبحاارثني يف درجااة مرافاا  علاا  وجااردإيف  ، وتاانص اليبااارة علاا  أنااه يرجااد فاا   مينااريالفاا ع الباادي 

 .وهر ما ي بت  حة هرا امف اع، ??98دبلرسط اعسايب  يف الدراسةضةح اوؤسسة الليليةية اوسلودفة  الليليةية اوفلرحلة

 8الالزمة السمصدام ادل ارت الميخل م ة ادلفم حة البن ة المحم ة م فرت ال 8:

يةااارن القاا ار قبااار  الفااا ع ال اااف ي  هوعليااا ;181أكااارب ماااح اوسااالري الدملااة امحل ااااجية  :1801القيةاااة امحللةاليااة   ملناااء علااا
اداا اواارارد الليليةيااة اوفلرحلااة، حلاار  البنيااة اللحليااة مساال اوبحاارثني جاااابتإفاا   مينااري يف ، وأنااه م يرجااد الفاا ع الباادي  ورفااك

 .وهر ما ي بت عدا  حة هرا اإلف اع

 ونشرادل ارت الميخل م ة ادلفم حة8 اسمحداث جتاه  الدعم الالزم ادلؤساة الميخل م ة ال تقدم  8;

وقبار   ،الفا ع ال اف ييةارن القا ار رفاك  هوعليا ;181أق  مح اوسلري الدملة امحل ااجية  1811القيةة امحللةالية   ملناء عل
ماارافقني علاا  وجاارد دعاا  مقاادا مااح قباا  اوؤسسااة الليليةيااة ذبااا  اوبحاارثني الغاا   جاااابتإأي أن الفاا   مينااري يف  ،الفاا ع الباادي 
 .وهر ما ي بت  حة هرا امف اع، 88:1ية اوفلرحلة دبلرسط اعسايب اورارد الليلية

 نماقج الدراسة 

 تر لت الدراسة لنلاجص أ وا: 

الاض تراجاه الليلاي  الياا  الليايب، وقادرهتا علا  تؤكد نلاجص الدراسة قدرة اورارد الليليةية اوفلرحلة عل  حل  اليديد مح اوألااك   .1
 ربسني جردة اليةلية الليليةية دبؤسسات الليلي  اليا  الليبية.

وااارارد الليليةياااة اوفلرحلاااة حلياااع مللغااات ساساااية اوليلقاااة ابابوفااااهي  ا اوبحااارثني يرجاااد لاااديو  وعاااي  أن غالبياااة ملاا زت الدراساااةأ .0
 وهرا ملدور  مؤش  إجيايب ذبا  اسلاداموا وتيةيةوا مسلقباًل. %( 89<?) نسبلو 

فقاااد اظوااا ت النلااااجص أن غالبياااة  ،مةانياااة اسااالحداث ونألااا  اوااارارد الليليةياااة اوفلرحلاااةإوجااارد عراجااا  رباااد ماااح  تؤكاااد الدراساااة .3
 ها.  وجرد يؤكدون %(88><)اوبحرثني أي ما نسبله 
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ماح % >8<;فااد ماا نسابله أيليةية اوفلرحلاة، حلياع اورارد الل تقدا الدع  الالزا ذبا   زت الدراسة أن اوؤسسة الليليةية مأمل ..
 رارد اوفلرحلة.ذبا  اوالض ييةلرن هبا  وجرد دع  مقدا مح قب  اوؤسسة الليليةية مليدا اوبحرثني

 ت ص ات الدراسة

تلحد ا راء القاجةة ملألأن قدرة اورارد الليليةية اوفلرحلة عل  ربسني جردة الليلي ، حلياع ديةاح للةارارد الليليةياة اوفلرحلاة أن تقادا 
إذ أن هنااك اليدياد ،ميزا  الط ي  إىل اورارد الليليةية اوفلرحلاة طاريالً الة   مح مألاك  الليلي  اليا  اللييب، ولةح  ع  كب اً  أمالً 

 مح اوساج  الض جيب مياولوا إذا أرادت مؤسسات الليلي  اللييب أن ت تقي إىل مسلرى إمةانياهتا.   

يف الرقاات اعااا ، م نل اارر مسااارًا كااامالً للةاارارد الليليةيااة اوفلرحلااة ضااةح مليةااة الليلااي  احملليااة الليبيااة، ومااش ذلااا ترجااد اليديااد مااح 
قياا هبا سبويدًامسلاداموا، فبدمً مح امسلة ار يف اس اتيجيلنا الليليةية الساملقة جيب البحع يف سب  تألاجيش ا مرر الض ديةح ال

اعةرمات والسالطات اوال اة وضاش سياساات كةا جيب علىمؤسسات الليلي  عل  تب  سياسات تدع  اورارد الليليةية اوفلرحلة.
ديةاح امسالفادة كرلا اداا اورارد الليليةية اوفلرحلة،  واسل ،سية تألجش عل  تطري ومؤس ،واس اتيجيات وطنية ،ومبادئ ترجيوية

 واوناحلة ع اك اورارد الليليةيةسا ة يف دو  اليا  النامي.  ،مح الدع  واخلدمات الض تقدموا اليديد مح اووات ال اعية

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 باجمللس البلذي درنتاإلداريت إعادة هنذست العملياث  تطبيقمتطلباث 

ومنذوب جملت  درنت، –أستـار إدارة األعمـال املشارك جبامعـت عمر املختـار  -ل ـذ جربيـل حممـد. وائ
 جبامعت عمر املختار. الذوليتجامعت البحر املتوسط 

 
 امللخص

ىل إضافة إ، تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية ابجمللس البلدي درنةتوافر متطلبات ىل التعرف على مدى هتدف الدراسة إ
تعزى  ،إعادة هندسة العملياتمتطلبات الوقوف على مدى وجود فروق جوهرية معنوية الستجاابت ادلبحوثٌ حول تطبيق 

ًات ال ىلإ تبعت ا ولتحقيق أهداف الدراسة،، ، سنوات اخلدمة، ادلستوى التعليميتية: النوع، العمردميوغرافية اآلبعض ادلتغ
 من التأكد فقد قام الباحث بتطوير استبانة معتمدًا على بعض الدراسات السابقة، حيث متالدراسة منهج دراسة احلالة، 

( 70)ـــــالذي بلغ قوامه بـ ادلوظفٌ ابجمللس البلدي درنةمجيع يف ذلا، وقد سبثل رلتمع الدراسة  الثبات ومعامل مصداقيتها
، ولتحليل بياانت الدراسة مت االستعانة ابحلاسب اآليل واستخدام برانمج إحصائي من خدمة الربرليات الواردة يف موظفاً 

(SPSS)لتوافر متطلبات : كشفت الدراسة أن ادلستوى العام إجيازها فيما يلين النتائج ميكن ، حيث مت التوصل إىل العديد م
الستجاابت ادلبحوثٌ  إحصائية؛ أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة مرتفعاً ة العمليات جاء ستطبيق إعادة هند

ًات الدميوغرافية قيد الدراىل بعض ادلتعزى إ،ة العمليات اإلداريةر إعادة هندمتطلبات حول  ًًا قدمت الدراسسةتغ ة ، وأخ
 إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف اجمللس البلدي درنة.لتطبيق تباعها إرلموعة من التوصيات اليت يؤمل 

 )ليبيا(.، درنة ، اجمللس البلديهندسة العمليات إعادة، متطلبات:  كلمات دالة

 :M10,M12,M14, H11, M1JELتصنيف

ABSTRACT  

The study aims to identify the availability of the requirements for the implementation of 

the Business Processes Re-engineering in the Municipal Council of Derna, The study also 

aims to identify the extent of significant differences among the respondents' in the 

implementation of the requirements of Business Processes Re-engineering due to some of 

the following demographic variables: gender, age, educational level, service period, the 

achieve the desired aims, the study applied the case study method. Therefore, the 

researcher has developed a questionnaire based on some previous studies, the subjects 

were sure of their validity and reliability. The study population was represented in all the 

employees of the Municipal Council in Derna, They were about (70)employees, In  

analysing  the study data, statistical computer program services were used through the 

software contained in (SPSS).  The results found were summarised as follows: First, The 

study revealed that the general level of availability of the requirements for the 

implementation of Business Processes Re-engineering was high. Second, The study 
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showed that there were no statistically significant differences among the respondents 'in the 

requirements for Business Processes Re-engineering due to some demographic variables 

under study . Finally, the study provided a set of recommendations that will hopefully be 

followed for implementing the Business Processes Re-engineering in Municipal Council in 

Derna. 

Keywords: Requirements, Business Processes Re-engineering, Municipal Council, Derna 

(Libya .(  

JEL classification codes :M1 ,M10,M12,M14, H11 

 
 املقدمة 
ًات ذلــا كــان عديــدة وربــد ت بتطــورات ادلاضــية الســنوات اتســمت  التحــد ت تلــ  أهــ  العــام، ومــن القطــاع علــى مباشــرة أتثــ
ًات اجملتمـع، يف الدولـة دور اختالف  يـتمكن والعودلـة، ولكـي واالتصـاالت ادلعلومـات تطـور تكنولوجيـا التخصـي،، البيئيـة، التغـ
ًات االقتصـادية تلـ  مواجهـة مـن العـام القطاع  يف اإلدارة يف احلديثـة التطـورات مـن االسـتفادة ينبغـي والبيئيـة، والتكنولوجيـة التغـ

ًات هــذ  مثــل مــع كيفيــة التعامــل  أبــرز أحــدReengineering   اذلنــدرة  العمليــات هندســة إعــادة وتعتــرب والتطــورات، التغــ
 مـن العديـد تـوافرة أمهيـ علـى الدراسات من العديد ركزت ، وقدميالدية التسعينيات بداية يف ظهرت اليت احلديثة اإلدارية الظواهر
 يف وابلتحديـــد العـــام القطـــاع الدراســـات تلـــ  أغفلـــت فيمـــا ،اخلـــا  القطـــاع يف اذلندســـة إلعـــادة بـــرانمج تنفيـــذ لنجـــاح العناصـــر

 .  (م2012)أمحد، اجملالس البلدية 

ًات يف مجيــــع اجملــــاالت السياســــية، الثقافيــــة، االجتماعيــــة، واالقتصــــادية         إن ادلنظمــــات ادلعاصــــرة ليســــت دبنــــأى عــــن التغــــ
ًة ابســتمرار والتغيــً جيـــ  ـــا مــن كــل جانــب، هـــذا مــا جيعـــ لها أمــام ربــد ت ه تشهـــدها مــن ابعتبارهــا تعمــل يف ظــل بيـــئة متغــ

ًات ادلناسبة لضمان بقائها واستمراريتها.  قبـل، وهـو ما يفـرض وجتـ  عليـها إحداث التغي

 هندســة إعــادة مفهــوم التحــدي ظهــر اهــذ ودلواجهــة واالســتمرار، البقــاء أرادت ذاإ اإلدارة علــى ولزامــاً  حتميــاً  أمــراً  التغيــً أصــب 
 لطلبــات االســتجابة وأتخــر الرتهــل التنظيمــي أصــاـا الــيت ادلنظمــات منهــا تعــاي الــيت ثــور ً للمشــاكل حــالً  عــديُ  الــذيالعمليــات 

 يف ادلنافســة علــى ادلنظمــة قــدرة وعــدم التكــالي  مث ارتفــاع ومــن جديــدة قيمــة أيّ  ضــافةإ دون مــن أنشــطتها حجــ  وازد د الزبــون
 .(م2014محدان والعوادي، )األسواق 

ًات والتطــورات احلـادةلقـدت أدت الكثـً مــن  إحــداث عمــال خـالل العقــدين ادلاضـيٌ إىل وادلتســارعة الـيت شــهدهتا بيئـة األ التغـ
ًات جذريــة يف عبيعـة  أهــ   ولعــل، لتــأقل  مـع البيئــة احلاليـةل، حيــث فرضــت عليهـا اعتمــاد أسـاليب جديــدة ادلنظمـات هياكــلتغيـ

أبمهيـــة ابلغـــة لـــدى ادلـــديرين لتميـــز  عـــن ابقـــي مـــداخل التغيـــً ، الـــذي جظـــى العمليـــاتســـاليب أســـلوب إعـــادة هندســـة هـــذ  األ
ًات جذريةالتنظيمي ، يف كون ، ويفرض إعادة التفكً والتصمي  لكل ما تقـوم بـه  ادلنظمـة مـن أعمـال ه يعتمد على إحداث تغي

سـرتاتيجية هـداف اإلق األلتحقي انطالقه ميثل نقطة لتحقيق ربسينات جوهرية ملموسة يف كل اجملاالت، ك  أن وإجراءاتومهام 
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عـادة هندسـة شلـا حـذا ابلباحـث دراسـة متطلبـات إ وهـذا؛(م2012)خاان، سـرتاتيجي و اإللمنظمة، وربسٌ أداءهـا التشـغيلي أل
 .ابجمللس البلدي درنةاإلدارية العمليات 

 مشكلة الدراسة 
دارته بنجاح من أه  ادلواضيع اليت تشـغل عقليـة القيـادات إنعيش اليوم يف عصر يتميز بسرعة التغيً، حبيث أصب  التغيً وكيفية 

وابلنظــر إىل مســتجدات احليــاَة ادلعاصــرة، فثــورة ادلعلوماتيــة، واالتصــاالت، وسلتلــ  الثــوراَت العلمّيــة، أحــدثت ربــوالٍت اإلداريــة، 
جـِل بنـاء إنسـاٍن قـادٍر علـى التواصـل مـع جوهرية، يف األمناط واألساليب، والوسائل، الـيت يقـوُم اجملتمـُع ادلعاصـر ابسـتثمارها؛ مـن أ

حالة التنظي  كما هي عليـه سـواء  اإلفراط يف احملافظة علىبالغة و ن ادل، فإستقرار ضروري لبقاء أي تنظي ابلرغ  من أن االزليطه؛ 
قـد جـول حالـة هـذا التنظـي  إيل مجـود و   -رفـض أي تغيـً  لفـاعلٌ فيـه مييلـون إىلابعتبـار أن ا  -البعيد أو القصً  ىعلي ادلد

 .(م2011، )درواشالتطور ادلنشود من عرف كل التنظيماتكود ال يتناسب مع النمو و ر 

ًات علـى الـرغ  إد ال يرغـب الـبعض يف ادلسـامهة يف ذ قـإ، وعلى الرغ  من كل ذلـ  يواجـه التغيـً عوائقـاً يف تنفيـذ  حـداث التغيـ
 ،، وهـذا قــد جـدث عنـدما يتوقــع ادلعارضـون أبن التكــالي  ادلتوقعـة مــن هـذا التغيــًومعايشـته   لغــة العصـر احلــايل ـــامـن أتثـره  

ــدف ذبنــب ومــة ألســباب شخصــية كفقــدان الســلطة أو ألهــداف فرديــةهــي أكــرب مــن الفوائــد ادلرجــوة منــه أو قــد تكــون ادلقا ، ـو
 .(م2008، )القصيميلة مواجهة ذل  يها حملاو إلسس ادلستندة هي األ ب ودوافع هذ  ادلقاومة وماسباديد أذل  البد من رب

ًات ادلنشـودة، ال يتوقـ   رتقـاءاالابذبا   ادلنظماتإلدارة ث عن أمهية تطوير الدور القيادي إن احلدي بقـدرهتا علـى إحـداث الّتغيـ
بـل إن  ،عند حدود النظـر إىل تغيـً هـذ  اإلدارة، مـن حيـث بُعـدها التنظيمـي يف اذلياكـل، والوحـدات، ومراكـز العـاملٌ فحسـب

ٌّ يف إدارة عمليــات التغيــً   معظــ  اذبــا  كــان ذلــذا؛  (Turnbull and Edwards,2005)ادلؤسســيدور القــادة اإلداريــ
الـــذي  (م2019، )بومشاااا العمليـــات  هندســـة إعـــادةمـــدخل  وخباصـــة والتطـــوير حديثـــة للتغيـــً داريـــةإ أســـاليب إىل ادلؤسســـات

 .دارية اليت تعرتض العمل اإلداريدلبادأة وُيسه  يف حل ادلشكالت اإلبداع واواإل االبتكاريشجع 

يف ظهـــرت  الـــيت احلديثـــة اإلداريــة الظـــواهر أبـــرز أحـــد  Reengineeringاهلنااادر ( (العمليـــات هندســة إعـــادة تعتـــرب حيــث
ول مــــن كتــــب يف هــــذا اجملــــال مهــــا أ، و داءســــٌ األعــــادة تصــــمي  العمليــــات ـــــدف ربنات القــــرن العشــــرين ربــــت تســــمية إتســــعي

Hamer & James 2441األعمــال  ، مقدمــة لثــورةإعاااد  دندسااة املن مااات: ـــــــور الكتــاب ادلعنـون بـوذلــ  عنــد صــد، م
د اصــطل  علــى ، وقــغــً تقليديــة ومبــادئ جديــدة أفكــاردلــا جملــه هــذا ادلصــطل  مــن  اإلدارةحــدث ثــورة حقيقــة يف عــاه الــذي أ

وهـــي كلمـــة عربيـــة جديــدة مركبـــة مـــن كلمتـــٌ ، )اهلنااادر (عـــادة هندســة العمليـــات بكلمـــة واحـــدة وهــي اختصــار مفهـــوم دراســـة إ
 (.م2015،داود وآخرون)Reengineering Businessوهي سبثل الرتمجة العربية لكلميت  )دندسة وإدار (

مـــن ادلشـــكالت  يـــزال يعـــاي احلكـــومي يف ليبيـــا ال أن القطـــاع (م2017)الرقياااا والاااد ري، أشـــار وانســـجاماً مـــع مـــا تقـــدم،   
ابسـتمرار بشـكل أصـب  ال جُيـدي معـه إدخـال ربسـينات جزئيـة أو هامشــية، شلـا يوجـب حتميـة التغيـً ابـذري وإعـادة البنـاء مــن 

ًات جذريــة ابلعمليـــات  الصــفر، ويــدفع إىل تبـــي مــدخل شـــامل إلدارة التغيــً وإعـــادة اذليكلــة اإلداريـــة يعمــل علـــى إحــداث تغيـــ
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بلـدي زلـل داري للمجلـس اللدراسـة أن هنـاك ضـع  يف األداء اإلاالستفسارات األولية مع بعض عينة ا اإلدارية، وهذا ما أكدته
ت اجمللـــس البلـــدي قيـــد ، كـــذل  عـــدم وجـــود نظـــام معلومـــات يفـــي دبتطلبـــاوة علـــى قصـــور مؤشـــرات أداء اخلدمـــة، عـــالالدراســـة

ًات وإالدراسة، األ  .لس البلدي قيد الدراسةألنظمة العمل ابجمل ةجذريات صالحمر الذي يتطلب تغي

االجتماعيـة، جيـب أن هتا لتحقيـق التنميـة االقتصـادية و وليبيا ابعتبارها إحدى الدول النامية اليت تسـعى للنهـوض دبسـتوى مؤسسـا
 زلـور أصـبحت ، الـيتومعرفـة أسـاليبها داريـةهندسـة العلميـات اإل إعـادةة تُبدي اهتماماً إلدارة التغيً، وذل  من خالل إبراز أمهي

ية إزاء التغيــً مــن قبــل الفّعــال ولتجــاوز عقبــة ردود الفعــل الســلب ابألداء لالهتمــام ادلســتمر سعيهـــا يف ادلعاصــرة ادلنظمــات اهتمــام
، لكـن رغـ  األمهيـة اخلـدمي واجملتمعـي مزاولـة العمـل يفعتـرب رافـداً وداعمـاً لالقتصـاد الليـ  تُ  الـيتاجملـالس البلديـة ، خاصًة ادلوظفٌ

عالوة على أنـه مـن األمهيـة دبكـان الكايف من قبل الباحثٌ على حد عل  الباحث،  ابالهتمامإالّ أهنا ه ربَظ  اجملالسة ذلذ  البالغ
ًها لضـمان صلـاح التطبيـق، فاذلنـدرة ، اإلشارة إىل أن تطبيق اذلندرة جتاج إىل عدد من ادلتطلبات األساسية اليت جيب السعي لتوف

ا ابلبا اا  دودااا ااا  ا(؛م2014)الرقياا، الااد ري، تتطلـب تـوفر متطلبـات عديـدة ومتكاملـة لتطبيقهــا ابلصـورة الصـحيحة 
أتسيســاً  ،ابجمللااا البلاادي در ااة اإلدارياةعاااد  دندسااة العمليااات تلبيااا إتاوا ر مطللبااات مااد  جارا  دااال الدراسااة ملعر ااة إ

 : ةتياآل تن مشكلة الدراسة يف التساؤالكمعلى ما تقدم ت

وذلك  مكخ لك    إعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة بالمجلس البلدي درنةتطبٌق توافر متطلبات ما مدى -

ا الثدافكككة   التنظٌمكككًا ت نولوجٌككا المعلومكككاتاألبعككاد ايتٌكككة ز التككك ال ودعككل الدٌكككادةا إعكككادة بنككا  ال ٌ ككك

 ؟ التنظٌمٌةا تم ٌخ العاملٌخ

دارٌككة متطلبككات إعككادة هندسككة العملٌككات اإلالسككتجابات المبحككوثٌخ حككو   إحصككاةٌةهكك  هنككا  فككرو  -

 ؟ ا العمرا المستوى التعلٌمًا مدة اللدمةالمتغٌرات الدٌموغرافٌة ز النوع تع ى إلى بعض

 دداف الدراسة أ

  دارية ابجمللس البلدي درنةالعمليات اإل إعادة هندسة تطبيقتوافر متطلبات الوقوف على مدى. 
  داريـــة ادة هندســة العمليــات اإلعــإمتطلبــات حــول الســـتجاابت ادلبحــوثٌ  إحصــائيةفــروق إذا كــان هنــاك معرفــة عّمــا

ًات الدميوغرافية : النوع ىل بعضإتعزى   .، مدة اخلدمة، العمر، ادلستوى التعليميادلتغ

 أمهية الدراسة 

داريــة الــذي حظــي ابهتمــام كبــً مــن الكتّــاب والبــاحثٌ اإليــات ملعــادة هندســة العإتســتمد أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة موضــوع  
دارة التغيـً الـذي يُعـد مـن الت الفشـل والنجـاح؛ كـذل  تكتسـي أمهيـة الدراسـة مـن أمهيـة موضـوع إبوصفه حلقة الوصل بـٌ حـا

ًين يف ميدان إدارة األعمالأكثر ادلواضيع اليت لقيت قبوالً واهتمام وخاصـة للمنظمـات الـيت ربتـاج إىل تبـي أسـاليب إداريـة ، اً كب
 عـــادة هندســـة العمليـــاتإ تطبيـــق متطلبـــاتوىل يف البيئـــة الليبيـــة الـــيت ربـــاول التعـــرف علـــى ؛ أيضـــاً تعتـــرب هـــذ  الدراســـة األحديثـــة
قــد تفيـد الدراســة أصــحاب القيـادات العليــا وصــانعي القـرار ابجمللــس البلــدي ووزارة احلكــ  كــذل  ابجمللــس البلــدي درنـة،   اإلداريـة
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كمـا تـربز أمهيـة هـذ  الدراسـة مـن خـالل إثرائهـا للمعرفـة العلميـة ذلـذا النـوع ؛  تكشـ  مـن نتـائج حـول موضـوع الدراسـةاحمللي دبا ت
ًاً تكمـن أم اإلمن الدراسات يف رلال العلـوم االجتماعيـة واإلنسـانية، ورلـال العلـو  مهيـة الدراسـة يف فـت  داريـة بصـفة خاصـة، وأخـ

رلاالت للبحـث العلمـي يف هـذا ادلوضـوع، وذلـ  مـن خـالل مـا سـتوفر  هـذ  الدراسـة مـن معلومـات تسـاعد البـاحثٌ والدارسـٌ 
 وادلهتمٌ دبوضوع الدراسة.

   دود الدراسة 

 اآلتيــة : )املطللبااات( داريـة مـن خــالل األبعـاد العمليــات اإلل متغـً إعــادة هندسـة الدراسـة تتنــاو ووااوعية :املدود الا
 ، الثقافة التنظيمية، سبكٌ العاملٌ.ل التنظيمي، تكنولوجيا ادلعلوماتالتزام ودع  القيادة، إعادة بناء اذليك

 يع العاملٌ ابجمللس البلدي درنةمشلت الدراسة مجكا ية :املدود ال. 
 م2020 الل الفصل الدراسي ربيعأجريت الدراسة خزمنية :الدود ال. 

 

 اإلطار الن ري والدراسات السابقة
 مفهوم إعاد  دندسة العمليات اإلدارية : 

ادلســتمرة  التحــديث لعمليــات نظــراً ، داريــةاإل العمليــات هندســة إعــادة عــن البــاحثون أوردهــا والتعــاري  الــيت ادلفــاهي  ددتعــ" ت  
 األوســاط يف ســريعة ومذهلــة بصــورة ادلفهــوم هــذا نتشــرأ مث ،العــاه أضلــاء كافــة يف األعمــال منظمــات ذلــا تعرضــت الــيت وادلتســارعة

 علـى أحيـاانً  أعلـقوقـد ، (286:م2018)الكماري، احلكـومي"   والقطـاع األعمـال قطاعي ويف األكادميية الساحة على الغربية
 أو ادلنظمــة، بنــاء إعــادة اذلنــدرة أو اإلداريــة، اذلندســة مفهــوم ويعــي اإلداريــة اذلنــدرة، أواذلندســة اإلداريــة العمليــات هندســة إعــادة

 ضـــوء ويف (،م2011)اجلاااراب،ابدلنظمـــات  ال ابلعمليـــات عــىتُ  فاذلنـــدرة الوظيفيـــة، إداراهتـــا وإلغــاء تفكيكهـــا بعـــد بعــض عملياهتـــا
 :  (1)يف ضوء عدد من الباحثٌ وادلوضحة اببدول  اإلدارية العمليات هندسة فاهي  إلعادةبعض ادلتقدمي  ابإلمكان ذل 

 إعاد  دندسة العمليات اإلدارية   مفهوم( : وجهات   ر البا ثني  و  1جدو  )
 املصدر تعريف إعاد  دندسة العمليات اإلدارية البا   السنة
ًات إلحداث تسعى اذلندرة  رج هللا 2019  إيقاع ومتطلبات مع لتتناسب للمنظمات العمل وعرق أساليب يف جذرية تغي

 أحدث وهي من التغيً ضلو الطريق) اذلندرة( تعترب كما التكنولوجية، والثورة عصرالسرعة، العصر، هذا
 . احلديثة اإلدارة عاه يف ثورة أحدثت اليت التغيً مفاهي 

 65: 2019، فرج هللا

، ويهدف اىل ربقيق تطوير يالدارية بشكل جذر تصمي  العمليات منهج إداري متكامليعمل على اعادة  األخرس 2017
 جوهري يف االداء ابستخدام الكفاءة والفعالية لتقدمي خدمات أفضل وجودة عالية 

: 2017)األخرس، 
25) 

العابدي و  2017
 أبو أمحد

 ادلنظمة يف ساسيةالعمليات األ تصمي  إلعادة والبشري التقي على العامل يعتمد ومايل إداري منهج
ًة ربقيق ـدف  .الزبون رضاو  اخلدمة وجودة ادلالية ادلعايً يف ربسينات كب

)العابدي وأبو أمحد، 
2017  :502) 

 جذري ربسٌ ربقيق ادلنظمة، ـدف وأنشطة اإلبداعي لعمليات األساسي التفكً على يقوم منهج بن زعيم 2014
 . الزبون وخدمة واالبتكار والسرعة اخلدمة أو اإلنتاج التكالي  وجودة وزبفيض لألداء ومستمر

: 2014)بن زعي ، 
34) 
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 والسياسات والنظ  ادلضافة القيمة وذات اإلدارية االسرتاتيجية للعمليات والسريع ابذري التصمي  إعادة السكار ة 2008
 العمليات. تل  تساعد اليت والبنية

)الكلحوت، 
2017:12) 

 والعمليات مضافة قيمة ذات عمليات للعميل وهي ادلنتج بتقدمي مباشر بشكل ترتب  اليت العمليات  امد 2008
 خلقهايف  تساعد ولكنها للعميلة مضافة قيم زبلق ال اليت ادلساعدة

 (2008)حامد،

 وهي الرتقيعي، ال ابذري التغيً عريقة هي اذلندرة وعريقة التغيً والتطوير إدارة يف احلديثة الطرق إحدى المادي 2006
 .عليها يتعرف أن التغيً يف دبن يرغب جسن عريقة

:  2006احلمادي، 
122 

2000 Hammer 

& 

CHampy 

، وإعادة التصمي  ابذري للعمليات الرئيسة يف ادلنظمات، لتحقيق نتائج إعادة التفكً بصورة أساسية
ًات ادلعاصرة ربسٌ األداء  .  وابودة والتكلفة وسرعة االصلاز يف ظل ادلتغ

(Hammer & 

CHampy,2000:1)) 
1999 Neil  إعادة اذليكلة ادلتزامنة لكل من عمليات ادلنظمة واذليكل التنظيمي ونظ  ادلعلومات، لتحقيق ربسينات

 .جذرية يف كل من الوقت والتكلفة وكل من ما يتعلق ابلسلع واخلدمات ادلقدمة للعميل
Neil,1999 

 ابملراجع أعالل.املصدر: إعداد البا   ابالسطعا ة 

دلعظـــ  تلـــ   يإال أن الرتكيـــز األساســـ ،ادلمارســـونالتعـــاري  الـــيت تبناهـــا البـــاحثون و  صـــياغاتومـــن ادلالحـــظ أنـــه ومـــع اخـــتالف 
 أي مــن نقطــة الصــفر دومنــا إجــراءات ذبميليــة تــرتك البــي ،التعــاري  واألدبيــات ادلتعلقــة ابدلوضــوع تنصــب علــى البــدء مــن جديــد

األساسية على ما هي عليه، وتركز على إعـادة تصـمي  العمليـات ابسـتخدام إعـار ومـنهج تكنولوجيـا ادلعلومـات ألحـداث التغيـً 
التنظيمي، وهذا بطبيعـة األمـر يطـرح أمهيـة تكنولوجيـا ادلعلومـات كأحـد احملتـو ت األساسـية إلعـادة هندسـة العمليـات الـيت مييزهـا 

ًهــا مــن األعــر واألدوات  اإلداريـة، فإعــادة هندســة العمليــات تركـز بشــكل جــوهري علــى العمـالء والعمليــات اإلداريــة بــدالً عـن غ
من الوظائ ، واخلدمات أو ادلنتجات، ومن خالل التعاري  السابقة ميكن فه  الفكرة وادلنهج الذي اسـتند إليـه هـذا ادلفهـوم يف 

عــد القدميــة، ويســتخدم تقنيــة ادلعلومــات احلديثــة الــيت سُبكــن مــن أنــه مــنهج عمــوح يركــز علــى العمليــات الكليــة، متخليــاً عــن القوا
ًات جذرية، لتحقيق مستو ت ُعليا من رضا ادلستفيدين   (.م2017)الرقيا والد ري، إجراء تغي

 -:إىل أهداف اذلندرة التالية(م2008)السر، أشارأدداف إعاد  دندسة العمليات االدارية : 

 ،وادلرونة احلرية إىل والتحول ابامد العمل وأسلوب القدمي الروتٌ من التخل . 
 األداء تكلفة زبفيض. 
 للمسؤوليات وربمل بصالحيات فيه يتمتعون عمل إىل عليه ، ميارس لصيق وإشراف رقابة من األفراد عمل ربويل. 
 األداء يف العالية ابودة. 

 وادلتميزة السريعة اخلدمة. 

 الواحدة. العملية مكوانت بٌ والرتاب  التكامل إحداث 
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 العمليات اإلدارية:  إعاد  دندسة مطللبات

بعـاد األ يف ربديـدها ميكـن الدراسـات معظـ  عليها كدتأ اليت بعاداأل نأ الإعديدة،  ادلصرفية العمليات هندسة عادةإ متطلبات
؛ دمحم، Grover andKettinger,1998؛ م2012خاان،  ؛ م2013دمنهااوري، )الدراسـة تعتمــدها الـيت التاليــة اخلمسـة
 :(Zigiaris,200؛  م2017؛ الكحلوت، 2019؛ بومشا ،  Sibhato and Singh,2012؛ م 2016

  دارة العليــا يف ادلنظمــة يف اإلالقيــادة إعــادة هندســة العمليــات علــى مــدى التــزام وقناعــة  يتوقــ  صلــاح :الطاازام ودعاام القياااد
، مــن أجــل ربســٌ الوضــع التنافســي للمنظمــة، هــذ  القناعــة تتجلــى يف صــورة زبصــي، BPRبضــرورة احلاجــة لتبــي بــرامج

دارة العليـا بـربامج إعـادة هندسـة أمهيـة التـزام وقناعـة اإلادلوارد الالزمة لتنفيذ الربانمج، حيث أظهـرت العديـد مـن الدراسـات 
 .  (م2014)العطييب واجلمايل، العمليات 

  :التنظيميــة مــن اخلصــائ، ادلميــزة للمنظمــة ولــيس لألفــراد، وتشــً ثقافــة ادلنظمــة إىل ذلــ   تعتــرب الثقافــةالثقا ااة الطن يميااة
، حيـث تعــد اذليكـل ادلعمـق، الــذي يكتسـب أصـوله مــن القـي  وادلعتقــدات واالفرتاضـات الـيت جملهــا األفـراد داخـل ادلنظمــة

ومـديريها أن يفهمـوا أبعادهـا وعناصـرها الفرعيـة الثقافـة التنظيميـة عنصـراً أساسـياً يف ادلنظمـات ادلعاصـرة يفـرض علـى القـادة 
؛ ربتــاج ادلنظمــات إىل ثقافــة مســاندة للتطــوير (, 2444Hofstede)لكوهنــا الوســ  البيئــي الــذي تعــيش فيــه ادلنظمــات 

، وســيادة التضــامن بــٌ العــاملٌ يف ادلنظمــة، وتــدع  ادلشـاركة واالرتبــاط و واإلبــداع تسـاعد علــى ز دة قــدرهتا علــى االبتكــار
، وكـــذل  إال بتضـــافر جهـــود العـــاملٌ رلتمعـــة، والشـــعور أبن أهـــداف ادلنظمـــة لـــن تتحقـــق كافـــة العـــاملٌروح الفريـــق بـــٌ  

ًات الداخلية واخلارجية  شلـا يزيـد مـن فرصـة منوهـا ، ويسـاعدها علـى ادلنافسـة،  ويف هـذا تدعي  قدرهتا على التعامل مع ادلتغ
 Adaptabilityأربعـــة أنـــواع للثقافـــة التنظيميـــة هـــي: ثقافـــة التكيـــ  (Daft, 2001:127-128)الصـــدد يـــذكر 

Culture  الــزابئن وفيهـا تقــوم ادلنظمــة  احتياجـات، الــيت تركـز علــى البيئـة اخلارجيــة، حيـث ربــاول ادلنظمــة التغيـً دلقابلــة
، وتعطـي فيهــا ادلنظمــة Mission Cultureوادلخـاعرة. ثقافــة الرسـالة  االبتكــارابلتغيـً الفعلــي، كمـا يــت  فيهـا مكافــأة 

األمهيـة األساســية لوضـوح الــرؤ  ألغراضـها، ويكــون الرتكيـز علــى جــزء زلـدد مــن الـزابئن ضــمن البيئـة اخلارجيــة دون احلاجــة 
، يركـز هـذا النـوع مـن الثقافـة أساسـا علـى مـدى اهنمـاك ومشـاركة أفـراد Clan Cultureإىل التغً السريع. ثقافـة القبيلـة 

ًوقراعيــة التنظــي ، وع ًات ادلتوقــع حصــوذلا يف البيئــة اخلارجيــة. الثقافــة الب  Bureaucraticلــى الســرعة يف إجــراء التغــ

Culture  ويكون فيها الرتكيـز علـى سباسـ  واسـتقرار البيئـة الداخليـة، حيـث يكـون هنـاك مسـتوى مرتفـع مـن التماسـ ،
 واالمتثال والتعاون بٌ األفراد.

 ة والفرعية ابدلنظمـة ، كـذل  جـدد أمنـاط السـلطة وأسـاليب ازبـاذ الذي جدد األنظمة الرئيس :إعاد  بنا  اهليكل الطن يمي
، أو قـد يتخـذ عد علـى التكيـ  والتـأقل  واإلبـداعال تسـا اآللية ابامدة اليتالقرارات، وقد يتخذ اذليكل التنظيمي النماذج 

ًات وإفحـــة الفــر  اذليكــل األشــكال العضــوية الـــيت تتصــ  ابدلرونــة وتتــي  التـــأقل  وا  لإلبــداع وادلشـــاركةلتكيــ  مــع ادلتغــ
والتنسـيق  التكامل تشجع اليت الثقافية القي  يعزز أن التنظيمي للهيكل أيضاً ميكن ،(307-306: م2004)العميان، 
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 وتســرع ادلعلومـات وسبنــع تشـويش االتصـال مشـكالت زبفــيض علـى تسـاعد الــيت والقواعـد األعـراف مــن ككثـً وهنـا ابيـد
 .(Jones,2007 :194)تدفقها  من

 جديـدة عمليـات لبنـاء أداة يعتـرب ادلعلومـات تكنولوجيـا استخدامأن ( م2015ر اع وقزون )أشار :تكنولوجيا املعلومات 
 أدبيــات علــى ادلوضـوع الغالــب هــي ادلعلومــات فتكنولوجيـا القــدمي، النظــام علـى القائمــة العمليــات علـى االعتمــاد مــن بـدالً 
 اذلندســـة، إعــادة عمليــة تنفيـــذ لــدع  احلديثــة تكنولوجيــا ادلعلومـــات اســتخدام أمهيـــة علــى ركــزوان فالبـــاحثو  اذلندســة، إعــادة
 العمليـات إبلغـاء ادلنظمـة تقـوم حيـث العمـال، سـجل منـوذج اسـتخدام خـالل ذلـ  مـن ربقيـق ميكـن البـاحثٌ ذلؤالء ووفقاً 

 ومرونـــة حبركيــة وســـرعة األعمـــال إصلــاز يـــت  للعمليــات، حبيـــث مثـــايل منــوذج أفضـــل ببنـــاء وذلــ  الصـــفر، وتبـــدأ مــن القدميــة
 .(م2019، ) رج هللامعى  عمليات ذات لتكوين العمل أجزاء بٌ ندماجواال التكامل على وادلساعدة وشفافية

 وقـــد وصـــ  فـــوكس  :دتكاااني العااااملني(Fox, 1998) حالـــة ذهنيـــة أي ادلوظـــ  الـــذي ميتلـــ  الشـــعور  :التمكـــٌ أبنـــه
 Bowenand)ويشً  ه ادلسؤولية؛، ابإلضافة إىل ربمل  اخلاصة ادلوكلة للموظ  ابلتحك  يف األداء واإلحساس ابألعمال

Lawler, 1995)  ًوقراعيـــة مـــن خـــالل خلـــق وإجيـــاد  االنـــدماجإىل أن سبكـــٌ العـــاملٌ يهـــدف إىل التغلـــب علـــى الب
، وكـذل  يسـاعده  علـى ربمـل سلـاعر مهة وادلشاركة يف ازبـاذ القـرارات، كما أنه يساعد العاملٌ على ادلساتفعالوظيفي ادلر 

عملهــ  بشــكل فعــال، عــالوة علــى أنــه يســاعد العــاملٌ علــى حــل ادلشــكالت الــيت يواجهوهنــا دون انتظــار حلهــا مــن قبــل 
 .(م2006) امد،رؤسائه 

 السابقة الدراسات 

داريـــة اإلىل التعــرف علـــى عبيعــة العالقـــة بــٌ إعـــادة هندســة العمليـــات هــدفت الدراســـة إ:  (م2019)صااااآ وآخااارون دراسااة 
، كمـا بينــت كـان ضــعيفاً اإلداريــة  تطبيــق إعـادة هندســة العمليـات ن مسـتوى ، وأظهـرت الدراســة أجبامعااة بنزااازيوادليـزة التنافسـية 

 وادليزة التنافسية.اإلدارية الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بٌ إعادة هندسة العمليات 

داريــة وأثرهــا علــى اســرتاتيجية الدراســة يف التعــرف علــى إعــادة هندســة العمليــات اإلسبحــور هــدف  ( :م2019دراسااة األمااني )
ة العمليـات دبسـتوى وكشفت الدراسة أن هناك متطلبات تطبيق إعادة هندسـ، السودا يةبشركات اهلاتف السيار ر دة التكلفة 

 .دة التكلفة بشركات مبحوثةعلى اسرتاتيجية ر اإلدارية ة العمليات لدراسة هناك أتثً إلعادة هندس، وبينت امرتفع

دور اسرتاتيجيات التسويق ادلستدام يف إعـادة هندسـة العمليـات على التعرف ىل إالدراسة هدفت  : (م2019) الماميدراسة 
، ة هندســة العمليــاتعــادفــع لتطبيــق إىل وجــود مســتوى مرتإوخلصــت الدراســة ، ابلعاارا  شااركة كااورت لالتصاااالتاإلداريــة يف 

 ىل وجود فثً السرتاتيجيات التسويق ادلستدام يف إعادة هندسة العمليات. إإضافة 
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ركـــزت الدراســـة علـــى مســـتوى تـــوفر متطلبـــات تطبيـــق إعـــادة هندســـة العمليـــات اإلداريـــة  ( :م2019و اااراب )دراساااة قريشاااي 
، وسبخـــض عـــن الدراســـة وجـــود مســــتوى مرتفـــع لتـــوفر متطلبـــات إعـــادة هندســــة مبؤسساااة صاااناعة الكوابااال بساااكر    اجلزا اااار

 العمليات اإلدارية ابدلؤسسة قيد الدراسة.

هدفت الدراسـة إىل الوقـوف علـى واقـع تطبيـق ادلؤسسـات االقتصـادية دلـداخل تطـوير األداء التنظيمـي  (:م2019دراسة شلي )
( بشـكل عـام وعلـى مسـتوى ادلؤسسـة تكنولوجياا املعلوماات-اإلدار  ابألداداف - اهلنادر  اإلدارياة - إدار  اجلود  الشااملة)

ن هنـاك مسـتوى متوسـ  لواقـع تطبيـق مـداخل التطـوير لـألداء وتوصـلت الدراسـة إىل أ، ببجاية بشكل خااص   اجلزا ارادلينائية 
، وخلصـت ( يف ادلؤسسـة ادلبحوثـةتكنولوجيا املعلومات-اإلدار  ابألدداف-اهلندر  اإلدارية-إدار  اجلود  الشاملةالتنظيمي )
 ن مستوى تطبيق اذلندرة كان دبستوى متوس . أبالدراسة 

هــدفت هـــذ  الدراســة إىل التعــرف علـــى إمكانيــة اســـتخدام اذلنــدرة كمـــدخل إداري حــديث مـــن  :( م2018راديماااي )بدراسااة 
أقــوى مســامهة يف دعــ  ع تبيــان أي أبعــاد اذلنــدرة أكثــر و مــ مؤسسااة ابتيميطااا  بعااني الد لااة ابجلزا اارأجــل تفعيــل إدارة ادلعرفــة يف 

دارة ادلعرفــة يف عرديــة قويــة بــٌ اذلنــدرة كمتغــً مســتقل وإلقــد توصــلت الدراســة إىل وجــود عالقــة يف ذات ادلنظمــة، و إدارة ادلعرفــة 
ًاً علـى إدارةمؤسسة ابتيميتال ، ادلعرفـة يف ادلؤسسـة قيـد الدراسـة ؛ بينت النتائج أن بعد ادلورد البشري يعترب أكثر أبعاد اذلندرة أتثـ

ًاً بُ جاء يف آخر ترتيب األدلستخدمة فيها مث بعد العمليات و تال  بعد تقنية ادلعلومات ا  .عد اذليكل التنظيميبعاد أتث

عــادة هندسـة العمليــات ادلصــرفية واألداء عبيعـة التــأثً بـٌ إهــدفت إىل التعـرف علــى  ( :م2018دراساة العاباادي وأبااو أمحاد )
، وأوضــحت الدراســة وجــود أتثــً بــٌ اعــادة هندســة املصااارف الطجاريااة العراقيااة ا اصااةاالســرتاتيجي ابلتطبيــق علــى عينــة مــن 

 العمليات ادلصرفية واألداء االسرتاتيجي.

داريــة للمــوارد البشــرية يف ربقيــق ادليــزة   أتثــً إعــادة هندســة العمليــات اإلذهبــت الدراســة إىل تقيــي ( :م2018دراسااة الكمااري )
ة العمليــات ظهــرت الدراســة أن األهتمــام إبعــادة هندســوأ،  ناااد  الدرجااة األوي ملدينااة بزاادادالتنافسـية ادلســتدامة يف عينــة مــن 

 .االدارية يؤثر اجيابياً يف ربقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة اليت من شأهنا أن تل  حاجات ومتطلبات األفراد العاملٌ والضيوف

عــادة هندســة العمليــات ســلوب إىل التعــرف علــى  ادلتطلبــات التنظيميــة لتطبيــق أرمــت إ (:م2017الرقيااا والااد ري )دراسااة 
تطبيــق  ال تســاعد علــى واقــع العمليــات اإلداريــة بـديوان اجمللــس أن، وكشـفت الدراســة اللياايبديااوان سلااا الااوزرا  يف  "اهلناادر "

 ابلديوان.  )اهلندر (إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

جـــودة اخلـــدمات يف  يف ربســـٌ اإلداريـــةالعمليـــات ىل التعـــرف علـــى دور إعـــادة هندســـة هـــدفت إ (:م2017خااارس )األدراساااة 
وجــود مســتوى مــرٍض مــن متطلبــات تطبيــق إعــادة هنديــة العمليــات اإلداريــة، كــذل   ، وأفصــحت الدراســة  ااز    ااةبلااد ت  ا

 ابلبلد ت ادلبحوثة. ة العمليات اإلدارية يف ربسٌ جودة اخلدماتر عادة هندكشفت الدراسة وجود دور إل
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ودورهــا يف تطــوير  )اهلناادر ( هندســة العمليــات اإلداريــةى إعـادة ىل التعــرف علــهــذ  الدراســة إرمـت م(:0162) دراسااة مساارعي
هنـــاك مســـتوى مرتفـــع لواقــع تطبيـــق إعـــادة هندســـة ن ، وأوضـــحت الدراســة أامللاااا خالاااد اب ااارج مسطشاااف يفي يف األداء الــوظ

 .امللا خالد اب رج مسطشف رية يف العمليات اإلدا

)تبساي  اإلجارا ات، الدراسة إىل التعرف على أتثً إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة  هذ  هدفت: (م2014دراسة املبقعّي )
، وقــد بااوزار  املاليااة ابجلمهوريااة اليمنيااةعلــى األداء ادلؤسســي  جااود  ا دمااة املقدمااة، تقنيااة املعلومااات، واهليكاال الطن يمااي(

ًية ذ اذليكـل التنظيمـي، جـودة ) عـادة هندسـة العمليـات اإلداريـةداللة اجيابية بٌ أبعـاد إ تاتوصلت الدراسة أن هناك عالقة أتث
( عل  األدا  املؤسساي باوزار  املالياة،    اني تباني أ اج ال يوجاد  ااد علا  األدا  املؤسساي اخلدمة ادلقدمة، تقنية ادلعلومات

 .(0.05)من بُعد تبسي  اإلجرا ات عند مسطو  الداللة اإل صا ية 

عاماة التصااالت ابملديرياة الالتغيـً التنظيمـي  اسـرتاتيجيات كأحـد اذلندسـة ىل معرفة إعادةرمت إ (:م2014دراسة بن زعيم )
مسـتوى مرتفـع مـن متطلبـات تطبيـق إعـادة هندسـة العمليـات ابدلديريـة العامـة وقد سبخض عـن الدراسـة وجـود ، اجلزا ر بقسنلينة
 التصاالت ابزائر.

 

عــادة هندســة العمليــات علــى األداء ثــً إىل التعــرف علــى تقيــي  أتدفت إ: هــ Aremuand Adeyemi(2008)دراسااة 
والكش  عن الكيفية اليت ميكن ـا إلعادة هندسة العمليات التجاريـة مسـاعدة ادلنظمـات علـى  ،نجد املن مات بالتنظيمي يف

ًات مبتكـــرة واســـرتاتيجية يف ادلنظمـــة. وزبلـــ، الورقـــة إىل أن إعـــادة هندســـة العمليـــات  حا التجاريـــة أصـــبحت ســـالً إحـــداث تغيـــ
ألية مؤسسات الشـركات الـيت تسـعى إىل ربسـٌ أدائهـا التنظيمـي احلـايل وتعتـزم ربقيـق اسـرتاتيجية قيـادة التكلفـة يف صـناعة مفيداً 

 قـــدر شلكــن مـــن وأوصـــت أبن تظــل عمليــة إعـــادة اذليكلــة أدوات فعالـــة للمؤسســات الــيت تســـعى للعمــل أبكــرب ،التشــغيل والبيئــة
، وُيطلب من ادلنظمات إعادة هندسـة عمليـات أعماذلـا مـن أجـل ربقيـق أداء مـذهل واسـرتاتيجية عويلـة األجـل والكفاءةالفعالية 

 .للنمو واألداء التنظيمي
 

ابســتخدام  (BPR): درس العوامـل الــيت تـؤثر علــى تنفيـذ مشـاريع إعــادة هندسـة العمليــات التجاريـة Wells (2000)دراساة 
ًات جذرية نتيجة لتطبيق  كمـا مت   ،BPRللمؤسسة شلا تسـبب يف فشـل مشـروع BPRتكنولوجيا اإلنرتنت، اليت قد ربدث تغي

قـــد تـــؤثر كـــل تقنيـــة  ،، شلـــا جيعـــل قضـــا  التنفيـــذ ذات أمهيــة خاصـــةيف ادلائــة 70تصـــل إىل  BPRاإلبــالع عـــن معـــدالت فشـــل 
لــى العوامــل اإلداريــة بشــكل سلتلــ  مــن خــالل ربديــد العوامــل الــيت تــؤثر علــى ع BPRتســتخدم أثنــاء تنفيــذ  (IT)معلومــات 

النـــاج ، حبيـــث  BPRابســـتخدام تقنيـــة معلومـــات زلـــددة، كـــذل  ميكـــن إدارة هــذ  العوامـــل لـــز دة فرصـــة تنفيـــذ  BPRتنفيــذ 
النــاج   BPRيمــي وتنفيــذ يسـتخدم منهجيــة ادلســ  وربليــل االرتبــاط بمـع ادلعلومــات حــول العالقــة بــٌ عناصـر التمكــٌ التنظ

وتزياد  ،إدار  املقاوماة ،إدار  املوارد ،اقا ة املساوا كما العوامل اليت حبثت يف هذا البحث كانـت:   ،ابستخدام تقنية اإلنرتنت
 .اإلدار 
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علــى أمهيــة دور  اً تبــٌ أهنــا تتفــق مــع بعضــها بعضــ -الــيت أجريــت يف بيئــات سلتلفــة  -ومــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة 
 ن الدراسةاحلاليةتتشـابه مـعأيف تسهيل عملية التغيً ضلو ربسـٌ وتطـوير أداء ادلؤسسـات، كمـا  ،إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 كانــت وإن داريــة يف سلتلــ  القطاعــات،إعــادة هندســة العمليــات اإلوهــو  ابلدراســة اخلــا  اجملــال يف الســابقة الدراســات بعــض
 مـن بينهـا فيمـا تنوعـت الدراسـات هـذ  الدراسـة احلاليـة، حيـث أن معابـة عـن خيتلـ  نفسـه للمجـال السـابقة الدراسـات معابة
 يف نـدرة وجـود ابحـث، كمـا يالحـظ كـل جانـب إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة مـن لدراسـة ليهـاإ مت التطرق اليت الزوا  حيث

 هـذا تناولـت للباحـث دراسـات يتـوافر ه ،حيـثلس البلديـة يف ليبياابجملـاتناولت إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة  اليت الدراسات
 هــذ  لســد ابحــث ألي مفتوحــاً  البــاب عليهـا، شلــا جيعــل االعتمــاد ميكــن نتــائج إىل للوصــول والتحليــل والتفســً ابلدراســة ابانـب
،كما العمليـات اإلداريـة يف اجمللـس البلـدي درنـةدلوضـوع إعـادة هندسـة  والتطبيقـي إثراء ابانـب ادلعـريف يف واإلسهام البحثية الثغرة

للدراســة، إضـافة إىل تطــوير االسـتبانة عــالوة علـى ربديــد أبعــاد  النظــري اإلعـار اسـتفاد الباحــث مـن الدراســات السـابقة يف كتابــة
 .تفسً النتائج ومقارنتهاو  الدراسة،

 

 اللريقة واإلجارا ات
تبـعانطالقاً من مشكلة الدراسة : منهج الدراسة 

ُ
، الـذي يهـت  بدراسـة يف هـذ  الدراسـة هـو دراسـة احلالـة وأهدافها فـإن ادلـنهج ادل

، وهــذا يـت  مــن خـالل مجـع معلومــات وبيـاانت تفصـيلية عــن الظـاهرة حــول ة مثـل دراسـة فــرد أو أسـرة أو شـركةحالـة واحـدة قائمــ
)ذوقاااان وآخااارون ، ربات ادلاضـــية ذلـــذ  الظـــاهرة ومعرفـــة العوامـــل الـــيت أثـــرت وتـــؤثر عليهـــا واخلـــ ،الوضـــع احلـــايل والســـابق للظـــاهرة

حاجـة لدراسـة الظـاهرة بشــكل  يعتــرب مثـايل عنـدما تكـون هنــاكأن مـنهج دراسـة احلالـة (Tellis, 1997)ويضـي   ،(م2015
 .معّمق

اجمللاا دياوان  وكيال) عـامالً  (70)ــــــيتكون من مجيع العـاملٌ القـارين ابجمللـس البلـدي درنـة، وقـد بلـغ قوامـه بسطمع الدراسة : 
اجملـالس البلديـة مـن حيـث األوضـاع الفنيـة ، ونظـراً للتشـابه الكبـً بـٌ خصـائ، (م2020البلدي در ة، بيااتت  اد منشاور ،

، وحيـث إنـه مـن الصـعوبة دبكـان أن يـت  ها علـي رقعـة جغرافيـة واسـعةه العمـل ــا أيضـاً، كـذل  النتشـار واإلدارية وادلاليـة، ولتشـاب
الباحـث أن ذبـرى تطبيق الدراسة ادليدانية علي مجيع البلد ت يف ليبيا دلا يتطلبـه ذلـ  مـن وقـت عويـل وجهـد كبـً، لـذل  رأى 

، ونظـــراً لصـــغر حجـــ  رلتمـــع الدراســـة؛ عليـــه قـــام الباحـــث بدراســـته ابلكامـــل لـــي العـــاملٌ ابجمللـــس البلـــدي درنـــةهـــذ  الدراســـة ع
 لضمان نتائج أقرب للواقع وأكثر قابلية للتعمي .  

ق أهــداف الدراســة واإلجابــة كوســيلة بمــع البيــاانت الالزمــة لتحقيــ  Questionnaireمت اســتخدام االســتبانة  :أدا  الدراساااة
 نظراً دلا توفر  هذ  األداة من إمكانية ذبميع قدر شلكن من البياانت، فضـالً عـن سـهولة فرزهـا وعرضـها وربليلهـا، ،على تساؤالهتا

 :حيث مت تقسيمها إىل جزئٌ مها

 العمـر، شاركٌ، وهـي النـوع: جتوى ابزء األول من االستبانة على بياانت عامة عن ادل معلومات عن مالئي االسطبا ة ،
 سنوات اخلدمة يف اجمللس البلدّي.و ي، يمعلتادلستوى ال
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 وثالثـٌ عبـارة مسـتمدة مــن أداة القيـــاس  أربــع: تكـّون ادلقيـاس مـن مقيااس مطللباات إعااد  دندساة العمليااات اإلدارياة
، وادلقاسـة علـى أهـداف الدراسـةعـض التعـديالت دبـا يتوافـق مـع بمع إجراء ( م2017، الكحلوت)الذي أعد  كل من 

وادلكـــون مــن جــس درجــات، وهـــذا يعــى أن كــل عبــارة يف االســـتبانة مقاســة خبمســة بـــدائل Likert مقيــاس ليكــرت 
، وعلــى أن تعنــى عبــارة (يااد،  اد موا ااا،  اد موا ااا بشاد موا اا بشااد ، موا اا،  الإلجابـة، وفقـاً للتــدرج التـايل: )
ارة غــً موافــق رة موافــق مرتفعــاً، وعبــارة زلايــد متوســطاً، عبــارة غــً موافــق منخفضــاً وعبــموافــق بشــدة مرتفعــاً جــداً، وعبــا

مثلــة يف: ادلتطلبــات البشــرية، ادلاليــة، التقنيــة، ، ومت تقســي  الثالثــون علــى جــس رلــاالت رئيســة وادلتبشــدة منخفضــاً جــداً 
رميـز عبـارات ادلقيـاس بشـكل يُعطـى للمشـارك ، وقـد ِصـيغت عبـارات ادلقيـاس بشـكل إجيـا ، حيـث مت تاإلداريـة، األمنيـة

عنــــدما تكــــون اإلجابــــة  (5)(، ويف حــــٌ يعطــــي للمشــــارك الدرجــــة ااااد موا ااااا بشااااد ، عنــــدما تكــــون اإلجابــــة )(1)
 ااد ، وتعــي أن ادلـــشارك )الدرجااة الثا يااةث درجــات أخــرى هــي: تقــع بــٌ هــاتٌ الــدرجتٌ ثــال، و )موا ااا بشااد (أبنــه
 .)موا ا(، فتعي أن ادلشارك الدرجة الرابعة، أما ) ايد(، وتعى أن ادلشارك والدرجة الثالثة، (ا امو 

اســتمارة،  (52)اع عريقــة ادلســ  الشــامل، مت اســرتجاع تبــ، وإموظفــاً ( 70): سبثــل رلتمــع الدراســة بـــ  توزيااع اسااطمار  االسااطبا ة
وهــى نســبة ميكــن االعتمــاد عليهــا يف الدراســة مــن االســتباانت  ،%74، حيــث ُتشــكل مــا نســبته صــاحلة للتحليــل اإلحصــائي

قرابــة ادلوزعـة، وتعتــرب نســبة مقبولــة إحصــائياً يف رلـال الدراســات واألحبــاث العلميــة، واســتغرقت عمليـة توزيــع االســتمارات ومجعهــا 
، وقـد تـوزع كـن االعتمـاد عليهـاالء ببيـاانت مي*، وذل  للحصول على نسبة ردود مرتفعة، ودلن  الفرصة للمشاركٌ لـإلدالشهرين

ًات الدميوغرافية على النحو التايل وادلوضحة اببدول   :(2)رلتمع الدراسة حسب ادلتغ

 املشاركني(: خصاا ص 2جدو  )
 النسبة املئوية العدد مسطو  املطزد املطزد 
 %80.8 42 الذكور النوع

 %19.2 10 انثإ
 %100 52 اجملموع

 %26.9 14 سنة 35أقل من  العمر
 %26.9 14 سنة 40سنة إىل أقل من  35من 
 %21.2 11 سنة 45سنة إىل أقل من  40من 
 %15.4 8 سنة 50سنة إىل أقل من  45من 

 %9.6 5 سنة فأكثر 50من 
 %100 52 اجملموع

 %21.2 11 قل من ابامعي أ املسطو  الطعليمي
 %63.5 33 جامعي 

 %15.4 8 ما فوق ابامعي 
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 %100 52 اجملموع
 %17.3 9 سنوات 5أقل من    مد  ا دمة

 %15.4 8 سنوات 10سنوات إىل أقل من  5من 
 %17.3 9 سنة 15سنوات إىل أقل من  10من 

 %50.0 26 سنة فأكثر  15من 
 %100 52 اجملموع

 

 

 يال ظ من اجلدو  أعالل أن :

    (80.8)، أي بنسـبة اً عنصـر ( 42)النوع الغالب مـن ادلشـاركٌ يف الدراسـة هـ  مـن الـذكور والـذين بلـغ عـدده% ،
، وعبيعــة هــذ  الوظيفــة الــيت تتطلــب مــن بعــض الدراســة تزللــ اجمللــس البلــديهــذ  النســبة إىل عبيعــة عمــل  ىوقــد تعــز 

، وقـد يكــون علــى وظـائ  ال تناسـب عبيعــة ادلـرأة، حيــث تشـتمل نشـاعاهتا التواجـد يوميــاً ولسـاعات عـوالادلشـاركٌ 
يف ؛ تبـــٌ أن غالبيـــة أفـــراد رلتمـــع الدراســـة تـــرتاوح أعمـــاره  والتقاليـــد االجتماعيـــة يف اجملتمـــعالســـبب نتيجـــة العـــادات 

، مـــع %(26.9)لكليهمـــا نســـبةحيـــث بلغـــت ال سااانة(، 40إي أقااال مااان  35)من سااانة( 35)أقااال مااان الفئتـــٌ 
، األمــر الــذي يتطلـــب تقاعـــد خــالل األعــوام القادمـــةمــنه  ســيحالون إىل ال %(9.6)ته مالحظــة أيضــاً، أن مــا نســـب

 الدراسة يف تبى سياسة اإلحالل ادلطلوب. قيد اجمللس ، ومدى جاهزية إدارةهؤالء ادلشاركٌ سبحيصاً جيداً لنوعية
  مـــا فـــوق ، يف حـــٌ نســـبة مـــن جملـــون مؤهـــل %(63.5)جـــل ادلبحـــوثٌ جملـــون ادلؤهـــل العلمـــي ابـــامعي  بنســـبة

ونظــــراً ألن أغلــــب ادلشــــاركٌ جملــــون مــــؤهالت جامعيــــة، فــــإن هــــذا ســــيؤثر علــــى  مصــــداقية  %(15.4)ابــــامعي 
ادلعلومـات الـيت مت مجعهـا، وفهـ  لطبيعـة الدراسـة وأمهيتهـا؛ أيضــاً لـوحظ ارتفـاع عـدد سـنوات اخلدمـة للمشـاركٌ دبجــال 

، ويسـتنتج %(50)حـوايل  سانة  اثكثر( 15)مان قيـد الدراسـة، حيـث بلـغ نسـبة مـن هـ   اجمللـس البلـديعملهـ  يف 
، وابلتـايل قـد دلختلفة لألنشطة الـيت يقومـون ــاإن مدة اخلدمة تعطى داللة على قدرة ادلشاركٌ على اإلدلام اببوانب ا

 .ي درنةمعرفة متطلبات إعادة هندسة العمليات اإلدارية ابجمللس البلدمدى يوثر ذل  على 

  :ابات أدا  مجع البياتت وصدقها

 Alphaمعامااال الثبااات الااداخلي عاان طريااا لتأكــد مــن ثبــات االســتبانة فقــد مت إجــراء اختبــار ل: Reliabilityالثبااات 

Cronbachوذل  ابستخدام الربانمج اإلحصائي ،(SPSS)  وقد بلغت قيمة معامل الثبات دلقياس متطلبـات إعـادة هندسـة
، شلــا يشــً إىل ثبــات (Sekaran and Bougie,2010)جــداً ، وتعتــرب هــذ  القيمــة مرتفعــة (5.454)العمليــات اإلداريــة

 .وأن االستبانة واضحة لدى القارئ ذلا ميكن االعتماد عليهاأنه شلا جيعلها االستبانة وقوة سباسكها الداخلي 

 Statisticلتأكد من صدق االستبانة، مت استخدم عريقة الصدق الذايت أو اإلحصائي ل:  Validityالصد . 2

alvalidity متطلبات ، ويُقاس الصدق الذايت حبسب ابذر الرتبيعي دلعامل ثبات االختبار، فقد بلغ معامل الصدق دلقياس
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الثقة يف صدق مقياس الدراسة وأنه ُمصم  فّعاًل إىل ما جيب  ، شلا يدل على(0.984)إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
 قياسه.

:  قــام الباحـث ابسـتخدام بعــض األسـاليب اإلحصـائية لتحليــل بيـاانت الدراسـة ادلتحصــل عليهـا مـن خــالل اإل صاا يةاملعاجلاة 
اجملمعــة والصــاحلة  االســتبياانت االســتبانة، وذلــ  لتحقيــق أهــداف الدراســة، وبعــد االنتهــاء مــن مجــع البيــاانت مت مراجعــة وترميــز

قــاسLikert  ليكاارت لتحليـل بنـاًء علــى مقيـاس
ُ
 ااد عنـدما تكــون اإلجابـة ) (1)خبمـس درجــات، حيـث يُعطـى للمشــارك  ادل

تقــع بــٌ هــاتٌ الــدرجتٌ (، و موا ااا بشااد عنــدما تكــون اإلجابــة أبنــه ) (5)للمشــارك الدرجــة ى(، ويف حــٌ يعطــموا ااا بشااد 
، أمـا ( ايادأن ادلشـارك ) ، وتعـيوالدرجاة الثالثاة(،  اد موا اا، وتعـي أن ادلــشارك )الدرجة الثا ياةثالث درجات أخرى هـي: 

 (.)موا ا، فتعي أن ادلشارك الدرجة الرابعة

 علـــى عـــدد فئـــات ادلقيـــاس، مث تقســـيمه (4=1-5)ت اخلماســـي مت حســـاب ادلـــدى وحلســـاب عـــول خـــال  مقيـــاس ليكـــر       
قـل قيمـة يف ادلقيـاس أعد ذلـ  مت إضـافة هـذ  القيمـة إىل ب ،(1.33= 4/3)للحصول على عول اخللية الصحي  أي   ادلطلوب

، وذلــ  لتحديــد احلــد األعلــى ذلــذ  اخلليــة، وهكــذا يصــب  عــول اخلــال  كمــا هــو (ملقياااس ودااي الوا ااد الصااحي أو بدايااة ا)
 .(3)موض  اببدول 

 ( :طو  ا لية ملقياس الدراسة ودرجة املمارسة3جدو  )
 درجة املمارسة طو  ا لية

 ضعيفة   2.33إىل أقل  1من 
 متوسطة 3.67إىل أقل  2.33من 
 مرتفعة  5إىل أقل  3.67من 

 

ـــــائي مــــن حزمــــة الربرليــــات الــــواردة يف  االســــتعانةوعلــــى أســــاس ذلــــ  الرتميــــز مت       ابحلاســــب اآليل واســــتخدام بــــرانمج إحصـ
(SPSS) Package for Social Sciences Statistical : وذل  وفقاً دلا يلي ، 

  ثبـات مقيـاس الدراسـة Reliabilityومـدى ذبانسـها وانســجامها د مـن ثبـات أسـئلة صـحيفة االسـتبانةلتأكـل ،
 Alphaكرو باااا  ألفاااا مـــع مشـــكلة الدراســـة لغـــرض اإلجابـــة علـــى فرضـــياهتا، مـــن خـــالل اســـتخدام معادلـــة 

Chronbach . 

  جلــه، أو أن ادلقيـاس يقــيس أدرة ادلقيــاس علـى قيــاس مـا وضــع مـن مــن قـ فيـه تأكــدنصـدق مقيـاس الدراســة الـذي
 .ظاهرة ادلراد قياسهاال

 وذلــــ  حلصــــر أعــــداد ادلشــــاركٌ ونســــبه  ادلئويــــة، وفقــــاً للخصــــائ، العامــــة دلــــالئي صــــحائ   ابــــداول التكراريــــة
 االستبانة.
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 مقـاييس النزعـة ادلركزيـةMeasures of Central Tendency   ادلتمثلـة يف ادلتوسـطات احلسـابيةThe 

Arithmetic Mean ًات الدراســة ، وذلــ  لتحديــد تركــز اإلجــاابت حــول القيمــة ادلتوســطة ذلــا بميــع متغــ
مثـــــل االضلـــــراف ادلعيـــــاري  Measures Dispersionالرئيســــية، كـــــذل  مت اســـــتخدام مقـــــاييس التشـــــتت 

Standard Deviation،.ًات الدراسة الرئيسية  بُغية ربديد اضلرافات اإلجاابت عن القيمة ادلتوسطة ذلا دلتغ

  اختبـار ربليـلt  ٌللفـروق بـٌ متوسـطٌ لعينتـٌ مسـتقلتt-test Independent  للوقـوف علـى مـدى وجـود
 تعزى دلتغً النوع.  متطلبات إعادة هندسة العمليات اإلداريةفروق معنوية آلراء ادلبحوثٌ حول 

 اختبــار ربليــل التبــاين األحــادي One – Way – ANOVA، بيــان مــدى وجــود فــروق معنويــة آلراءلت 
ًات التاليـة: العمـر ، ادلسـتوى التعليمـي، لتعـزى  متطلبـات إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـةادلبحوثٌ حـول  لمتغـ

 .مدة اخلدمة
  قــام الباحــث ابســتخدام اختبــار االلتــواء Skewnessالبيــاانت للتوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه  إتبــاعمــدى  دلعرفــة

، أن يكـــون توزيــع البيـــاانت عبيعيـــاً دلقيــاس الدراســـة، وهــو اختبـــار مهــ ، ألن معظـــ  االختبــارات ادلعلميـــة تشــرتط 
لتــواء فيهـــا تقــل عـــن الواحـــد قاعـــدة القــرار بقبـــول أن البيـــاانت تتبــع التوزيـــع الطبيعــي إذا كانـــت قيمـــة اال وتُفضــي
الذي ُيشً إىل أن مقيـاس الدراسـة يتبـع التوزيـع الطبيعـي، حيـث تبـٌ  ، ومن خالل نتائج هذا االختبارالصحي 

، وعليــه مُيكــن إجــراء االختبــارات وهــي تقــل عــن الواحــد الصــحي  (0.372)االلتــواء بلغــت  ئيةأن قيمــة إحصــا
 اإلحصائية اليت تعتمد على إتباع البياانت للتوزيع الطبيعي. 

 

 عرض  طا ج الدراسة ومناقشطهااا

مككدى تككوافر متطلبككات تطبٌككق إعككادة هندسككة العملٌككات اإلدارٌككة بككالمجلس مككا مناقشااة  طااا ج الطساااؤ  األو :

  التنظٌمكًا ت نولوجٌكا الت ال ودعل الدٌادةا إعادة بنا  ال ٌ ز رنة وذل  مخ ل   األبعاد ايتٌةالبلدي د
 ؟ثدافة التنظٌمٌةا تم ٌخ العاملٌخا الالمعلومات

، وعنـــد دبتطلبـــات إعـــادة هندســـة العمليـــات اإلداريـــة ابجمللـــس البلـــدي درنـــةعبـــارة تتعلـــق  وثالثـــٌ أربـــعتضـــمنت االســـتبانة       
، أمكـن التعـرف علـى (4)احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعياريـة، إلجـاابهت  عـن تلـ  العبـارات ادلوضـحة اببـدول 

*، حيـث  (3)، إذا ما ُعلِـَ  أبن متوسـ  ادلقيـاس ادلسـتخدم يف االسـتبانة يبلـغ إعادة هندسة العمليات اإلدارية متطلباتمستوى 
، وبــــــــــوزن نســــــــــ  (0.844)وابضلــــــــــراف معيــــــــــاري  (3.703) ة هندســــــــــة العمليــــــــــات اإلداريــــــــــةإعــــــــــادبلـــــــــغ ادلتوســــــــــ  العــــــــــام 

 حـول اجمللـس كـإدارةة  إبدار ذلـ  إىل مـا أوضـحته العبـارة الثانيـة الـيت تفيـد يُعـزى  ه(**،وبدرجة شلارسـة مرتفعـة، ولعلـ74.07%)
 قـي  اجمللـس لـدى كذل  قد يكون أن،  وى مرتفعدبستاليت حظيت تطبيقها  حملاولة والسعي اإلدارية العمليات إعادة هندسة أمهية

 .ن ودبستوى مرتفعيالعمل وهذا ما أشارت إليه العبارة الثامنة والعشر  ضلو تطوير التغيً تدع  ومعتقدات
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 قريشاااي و اااراب ، دراساااة (م2019) الماااامي، دراساااة (م2019)األمااانيدراساااة واتفقـــت هـــذ  النتيجـــة مـــع مـــا آلـــت إليـــه 
دة هندســة مكانيــة تطبيــق إعــاإ، الــيت أشــارت كلهــا أن (م2014) باان زعاايم( ودراسااة م2016)مساارعي ، دراسااة (م2019)

، يف حـٌ اختلفـت نتيجـة الدراسـة احلاليـة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة دبستوى مرتفعاً كٌل حسـب بيئتـهدارية جاءت العمليات اإل
(، ودراسااااااة األخاااااارس م2017) ، دراسااااااة الرقيااااااا والااااااد ري(م2019)شاااااالي ، ودراسااااااة (م2019)صاااااااآ وآخاااااارون 

 .  إمكانية تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية جاءت دبستوى متوس ، يف أن مستوى (م2016)

كـان مرتفعـاً، وهـو أعلـى متوسـ  داريـة  اجمللـس إلعـادة هندسـة العمليـات اإلدعـ  إدارة أن مسـتوى بُعـد  (4) كما أظهـر ابـدول   
وبــــــوزن نســــــ   (3.89)، حيــــــث حظــــــي دبتوســــــ  حســــــا  اإلداريــــــة العمليــــــات إعــــــادة هندســــــة متطلبــــــات تطبيــــــقبــــــٌ أبعــــــاد 

أن اذلنــدرة تســتطيع ربقيــق أهــدافها عنــد التــزام  Myszak(2011)إليـه  أشــارت، واتفقـت هــذ  النتيجــة مــع مــا %(77.82)
ًات  مـن جـو وخلق التطبيق، مراحليف  اذلندرة تواجه اليت التحد ت ومواجهة ادلطلوبة اإلدارة العليا ادلستمر بعمل ما يلي: التغي

 ادلعلومــات وتـوفًابمـاعي،  العمـل علـى واالعتمـاد الالمركزيـة، التنظيمـي وربقيــق وتسـطي  اذليكـل ادلـوظفٌ، بـٌ ادلتبادلـة الثقـة
 اذلندرة. تطبيق يف احملقق والتقدم ابألهداف وادلتعلقةمستمر  بشكل

، حيـث إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـةثـل أقـل أبعـاد سب، وهـي متوسـطاً كـان تكنولوجيا ادلعلومات  ن مستوى بُعد يف حٌ تبٌ أ
دراســــــــة أوضــــــــحته مــــــــا ، واتفقــــــــت هــــــــذ  النتيجــــــــة مــــــــع %(70.27)وبــــــــوزن نســــــــ   (3.513)حظــــــــي دبتوســــــــ  حســــــــا  

Wells(2000) معــدالت فشــل  الــيت بينــت أنBPR  وهــذا قــد يكــون مــرد  عــدة قضــا  تتعلــق ابلتنفيــذ %70تصــل إىل ،
متطلبـات إعـادة هندســة اذباهـات ادلشـاركٌ عـن كـل عبــارة مـن عبـارات  (5)ويوضـ  ابــدول ،(IT) علومـاتادللعـل أمههـا تقنيـة 
 .  ودرجة شلارستها العمليات اإلدارية

 ابجمللا البلدي در ة اإلدارية(: إجاابت املشاركني جتال أبعاد مطللبات إعاد  دندسة العمليات 4جدو  )
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

املطوس   األبعاد
 السايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

 درجة املمارسة الرتتيب

اجمللا إلعاد  دعم إدار  
 دارية دندسة العمليات اإل

 مرتفعة 1 77.82% 0.80297 3.8910

 مطوسلة 5 %70.27 1.14609 3.5137 تكنولوجيا املعلومات 
 مطوسلة 4 %72.52 0.92934 3.6264 دتكني العاملني 

 مرتفعة 3 %74.94 0.87178 3.7473 إعاد  بنا  اهليكل الطن يمي
 مرتفعة 2 %75.33 0.99500 3.7665 الثقا ة الطن يمية

مطللبات إعاد  دندسة 
 العمليات

3.7036 0.8446 74.07% ----
-- 

 مرتفعة
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 املشاركني جتال عبارات مطللبات إعاد  دندسة العمليات اإلدارية ابجمللا البلدي در ة(: إجاابت 5جدو  )
املطوس   العبار   ت األبعاد

 السايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة 

ت  
مليا

 الع
سة
دند

د  
إلعا

ا 
اجملل

ار  
 إد
دعم

 

 مرتفعة 1.18754 3.9615 .التنفيذ وذبعلها موضع اخلالّقة األفكار اجمللس إدارة تتبى 1
 العمليات إعادة هندسة أمهية حول اجمللس إدارة لدى إدراك يوجد 2

 .تطبيقها حملاولة والسعي اإلدارية
 مرتفعة 1.07259 3.7885

 يف اذلائل من التطور القصوى االستفادة على اجمللس إدارة تعمل 3
 .ادلعلومات واالتصاالت تكنولوجيا

 مرتفعة 1.26264 3.8846

 واألفكار من الروتٌ تتخل، اليت ابديدة العمليات اإلدارة تدع  4
 ادلتقادمة.

 مرتفعة 0.96761 3.7500

 مرتفعة 1.07768 3.7692 للعاملٌ. وتفويض السلطة للقرارات الالمركزية اإلدارة تدع  5
 مرتفعة 0.88647 4.1923 وخدماهتا. عملياهتا لتحسٌ دائمة خطة اإلدارة تتبى 6

ت 
وما

ملعل
يا ا

وج
كنول

ت
 

 متوسطة 1.37912 3.5000 .اجمللس وحج  عمل عبيعة مع احلاسوب أجهزة عدد يتناسب 7
 متوسطة 1.38838 3.3846 .مناسبة اجمللس بسرعة يف األجهزة مجيع تصل شبكة يوجد 8
 متوسطة 1.45054 3.1154 .العمل احملوسب ضغ  لتحمل كافية خادم أجهزة يوجد 9
 متوسطة 1.45871 3.4038 العمليات اإلدارية. كافة إلدارة حديثة بررليات استخدام يت  10
 وضب  مراقبة تسه  يف واحدة بشبكة والوحدات األقسام كافة ترتب  11

 اليومية. العمليات سً
 متوسطة 1.52543 3.2885

 مرتفعة 1.02366 4.1731 .بميع العاملٌ متاحة اجمللس يف إنرتنت شبكة يوجد 12
 من حلول لكثً ابتكار يف تساعد بياانت ةدقاع اجمللس ميتل  13

 اإلدارية. ادلشكالت
 مرتفعة 1.33012 3.7308

ني 
عامل

ني ال
دتك

 
 متوسطة 1.23226 3.1731 اليومية. القرارات ازباذ يف للعاملٌ حرية يوجد 14
 متوسطة 1.25965 3.4615 .دوريبشكل  للعاملٌ التدريبية االحتياجات ربديد يت  15
 مرتفعة 1.02606 4.0769 العمل.  فرق بناء ضلو اجمللس من تشجيع يوجد 16
 مرتفعة 1.25305 3.8077 والتطوير. للتدريب ادليزانية ادلخصصة ز دة على اجمللس إدارة تعمل 17
وتفويض للسلطات وادلسؤوليات  ابلعمليات المركزية اجمللس لدى يتوفر 18

 .ادلهام أداء يف
 مرتفعة 1.08517 3.6346

 مرتفعة 1.11533 3.8269 .اإلدارية تطوير عملياهتا ضلو منها سعيا التمكٌ مبدأ اجمللس تتبى 19
 أبعماذل  والقيام لتمكٌ العاملٌ الالزمة األدوات اجمللس لدى يتوفر 20

 .مناسب بشكل
 متوسطة 1.33225 3.4038

مي 
ن ي

 الط
كل

 اهلي
بنا 

د  
إعا

 

 هياكل إىل التنظيمية اذلرمية اذلياكل من التحول على اجمللس يعمل 21
 مرونة. أكثر تنظيمية

 مرتفعة 1.17220 3.8077

 يف العملية والتطوير هندسة إعادة إمكانية التنظيمي اذليكل يدع  22
 اجمللس.

 مرتفعة 1.17349 3.7308

 ادلستو ت كافة اإلدارية بٌ االتصاالت بسرعة التنظيمي اذليكل يتس  23
 .ابجمللس ادلختلفة اإلدارية

 مرتفعة 1.01032 3.8654
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 وظيفة يف الوظائ  الفرعية بعض توزيع إبعادة التنظي  اذليكل يدع  24
 واحدة.

 مرتفعة 0.91638 3.5577

 مرتفعة 0.98000 4.0192 وادلهام بسرعة الصالحيات توزيع التنظيمي اذليكل يدع  25
 للحوافز وأسس واضحة برامج للمجلس التنظيمية اذلياكل تتضمن 26

 والتميز. اإلبداع لتشجيع والرتقيات
 متوسطة 1.30089 3.6154

 متوسطة 1.12073 3.6346 .اجمللس يف التنظيمي السائد واذليكل الوظائ  عبيعة بٌ توافق يوجد 27

مية
ن ي

 الط
ا ة
الثق

 

 مرتفعة 1.10855 3.7885 .العمل ضلو تطوير التغيً تدع  ومعتقدات قي  اجمللس لدى يتوفر 28
 مرتفعة 0.95664 3.7115 ادلوظفٌ. وقي  اجمللس إدارة قي  بٌ توافق يوجد 29
ًات أي مع الالزمة للتكي  والقدرات ادلهارات العاملٌ لدى يتوفر 30  تغي

 العمل. يف جديدة
 مرتفعة 1.15535 3.8077

 ابميع مشاركة اجمللس أبمهية يف ادلوظفٌ لدى مشرتكة قناعات يوجد 31
 .مستقبالً  قد ربدث تغيً عمليات أي يف

 مرتفعة 1.00433 3.8269

 مرتفعة 1.30840 3.8846 العمل. يف واإلبداعاالبتكار  على تشجع قي  بناء إىل اجمللس يسعى 32
 من لالنتقال هتيئة ادلناخ إىل ادلوظفٌ بٌ السائدة األعراف تساعد 33

 العمل. يف تطورا األساليب األكثر إىل التقليدية األساليب
 مرتفعة 1.32899 3.8077

 متوسطة 1.55250 3.5385 ادلختلفة. التشجيعية وادلتميزين احلوافز ادلبدعٌ للموظفٌ اجمللس يقدم 34

متطلبات إعادة المبحوثٌخ حو   الستجابات إحصاةٌةه  هنا  فرو  :  مناقشة  طا ج الطساؤ  الثاين

دارٌة تع ى إلى بعض المتغٌرات الدٌموغرافٌة ز النوع ا العمرا المستوى هندسة العملٌات اإل

 ؟ا مدة اللدمة التعلٌمً

 اإلدارٌةالمبحوثٌخ حو  متطلبات إعادة هندسة العملٌات  الستجابات إحصاةٌةه  هنا  فرو  -أوالا  

 ؟لنوعلتع ى 

معنويـة  عينتـٌ مسـتقلتٌ عنـد مسـتوى داللـةللفـروق بـٌ متوسـطي لt مت اسـتخدام اختبـارات ربليـل  الختبـار هـذ  التسـاؤل      
، ومـن خـالل عبيعـة الدراسـة، فإنـه يـت  اإلجابـة علـى التسـاؤل P-valueاحملسـوبة وقيمـة  tبناًء على ربديد كٍل من قيمة  %؛5

 tاحملسـوبة أقـل مـن قيمـة  t، وقيمـة %5أكرب من مستوى الداللـة ادلعنويـة  P-valueنت قيمة بناًء على القاعدة التالية: إذا كا
، نقبـــل بعـــدم وجـــود فـــروق جوهريـــة ذات داللـــة (51)ودرجـــات حريـــة  %5عنـــد مســـتوى داللـــة معنويـــة ( 1.645)ابدوليـــة 
 tاحملســوبة أكــرب مــن قيمــة  t، وقيمــة %5 أقــل مــن قيمــة مســتوى الداللــة ادلعنويــةP-value  ، أمــا إذا كانــت قيمــةإحصــائية

 .إحصائيةفإننا نقبل بوجود فروق جوهرية ذات داللة  %5ابدولية عند مستوى داللة معنوية 

ادلبحـــوثٌ حـــول متطلبـــات إعـــادة  اســـتجاابتدلتوســـطات  (.Sig)أن القيمـــة االحتماليـــة  (6)يتبـــٌ مـــن خـــالل ابـــدول       
 اإلداريــةاحملسـوبة دلتطلبــات هندسـة العمليـات  tوقيمـة  %،5أكــرب مـن قيمـة مسـتوى الداللــة ادلعنويـة  اإلداريـةهندسـة العمليـات 

عليــه يــت  القبــول بعــدم وجــود فــروق جوهريــة ذات داللــة  %،5عنــد مســتوى داللــة معنويــة  (2.580)ابدوليــة  tأقــل مــن قيمــة 
إليـــه دراســـة واتفقاااع ماااع ماااا آلاااع ، تعـــزى دلتغـــً النـــوع اإلداريـــةآلراء ادلبحـــوثٌ حـــول متطلبـــات هندســـة العمليـــات  إحصـــائية
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هندســـة العمليـــات إعـــادة متطلبـــات وجـــود فـــروق معنويـــة الســـتجابة ادلبحـــوثٌ حـــول عـــدم الـــيت بينـــت  (م2017الكحلاااوت )
وجـود فـروق الـيت أظهـرت عـدم  (م2012أبورمحاة )دراسـة  إليهمع ما خلصت  ا سجمعىل متغً النوع؛كذل  إدارية تعزى اإل

ادلبحــوثٌ حــول تطــوير االتصــال اإلداري يف وكالــة الغــوث الدوليــة دبحافظــة غــزة ابســتخدام أســلوب اذلنــدرة  الســتجاابتمعنويــة 
بينـت عـدم وجـود فـروق الـيت  (م2008السار) دراسـةنتيجة الدراسـة احلاليـة مـع مـا كشـفته  توا قعأيضاً إىل متغً النوع، تعزى 

من الوعي بقطاع غـزة تعـزى إىل متغـً يف وزارة الداخلية واألمعنوية الستجاابت ادلبحوثٌ حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية 
وجـــود فـــروق معنويـــة الـــيت كشـــفت عـــدم  (م2017) األخااارس، كمـــا توافقـــت نتيجـــة الدراســـة احلاليـــة مـــع مـــا بينتـــه دراســـة النـــوع

 غزة تعزى إىل متغً النوع. ةادلبحوثٌ حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف بلد ت زلافظ الستجاابت

 سب مطزد  مطللبات إعاد  دندسة العمليات اإلدارية ملطوسلات  t-test Independent( : اخطبار 6جدو  )
 النوع

املطوس   العدد املقياس اجملا 
 السايب

االحنراف 
 املعياري

  طيجة االخطبار T-testاخطبار 
 t Sigقيمة 

مطللبات إعاد  دندسة 
 العمليات اإلدارية

 إحصائياغً دال  0.946 -0.069 0.80277 3.6989 42 الذكور
 0.130.7 27.3.. 01 اإلناث

 

المبحوثٌخ حو  متطلبات إعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة  الستجابات إحصاةٌةه  هنا  فرو   -اث ياا 

 ؟لعمرلتع ى 

لإلجابـة  %5عنـد مسـتوى داللـة معنويـة One – Way - ANOVAمت اسـتخدام اختبـارات ربليـل التبـاين األحـادي     
أكـرب مـن  P-value، وعليه فإنه يت  اإلجابة على هذ  التساؤالت بناًء على القاعدة التاليـة: إذا كانـت قيمـة على هذا التساؤل

-P، أمــا إذا كانــت قيمــةدبعــى انــه ال توجــد فــروق )مطوساالات اجملموعااات مطساااوية(، نقبــل أن %5مســتوى الداللــة ادلعنويــة 

value   الـذي يعـي وجـود  )مطوسالات اجملموعاات  اد مطسااوية(ا نرفض أن فإنن % 5أقل من قيمة مستوى الداللة ادلعنوية
 فروق ذات داللة إحصائية فيما بٌ ادلتوسطات.

ادلشـــاركٌ يف الدراســـة حـــول متطلبـــات إعـــادة  اســـتجاابتدلتوســـطات  (.Sig)إىل أن القيمـــة االحتماليـــة  (7)يشـــً جـــدول     
، عليـــه يـــت  (0.05) وهـــي أكـــرب مـــن قيمـــة مســـتوى الداللـــة ادلعنويـــة (0.150)هندســـة العمليـــات اإلداريـــة دلتغـــً العمـــر بلغـــت 

وجـود فـروق معنويـة بـٌ متوسـطات ادلبحـوثٌ حـول متطلبـات إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة تعـزي دلتغـً العمـر،  بعدمالقبول 
 الســتجابةالــيت أوضــحت أنــه لــيس هنــاك فــروق معنويــة ، (م2018جرجنااازي )هــذ  النتيجــة مــع مــا آلــت إليــه دراســة  واتفقااع

 اتفقاع، كـذل  صـارف اخلاصـة دبدينـة محـاة السـوريةتعـزى للعمـر ابدل، ت إعادة هندسة العمليات اإلداريـةادلبحوثٌ حول متطلبا
 تجابةالســخلصـت إىل عـدم وجـود فـروق معنويـة الـيت  (م2017) الكحلاوتدراسـة  إليـهنتيجـة الدراسـة احلاليـة مـع مـا توصـلت 

 اتفقااعأيضــاً . اببامعــات الفلســطينية بغــزةمتغــً العمــر  إىلادلبحــوثٌ حــول متطلبــات إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة تعــزى 
وضحت عـدم وجـود فـروق معنويـة السـتجاابت ادلبحـوثٌ حـول اليت أ (م2008السر )بينته دراسة  نتيجة الدراسة احلالية مع ما
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نتيجـــة  توا قااعكــذل    ،بقطـــاع غــزة تعــزى إىل متغــً العمــر مــن الــوعييف وزارة الداخليــة واألإعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة 
الــيت بينــت عــدم وجــود فــروق معنويــة الســتجاابت ادلبحــوثٌ حــول  (م2017خاارس )األالدراســة احلاليــة مــع مــا أوضــحته دراســة 

 إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف بلد ت زلافظات غزة تعزى إىل متغً العمر.

 (: حتليل الطباين األ ادي ملطوسلات مطللبات إعاد  دندسة العمليات اإلدارية  سب مطزد العمر7جدو  )
مصدر الطباين أو  البعد

 االخطالف
  طيجة االخطبار الداللة اإل صا ية Fقيمة  مطوس  املربعات درجة الرية سموع املربعات

مطللبات إعاد  دندسة 
 العمليات اإلدارية

 0.665 488. 4 1.950 بٌ اجملموعات
 

0.619 
 

 إ صا يا د دا  
 733. 47 34.435 داخل اجملموعات

  51 36.386 اإلمجايل
 

 
دارٌة متطلبات إعادة هندسة العملٌات اإلالمبحوثٌخ حو   الستجابات إحصاةٌةه  هنا  فرو  -اثلثاا 

 ؟لمستوى التعليميلتع ى 

لإلجابـة  %5عند مسـتوى داللـة معنويـة   One – Way - ANOVAمت استخدام اختبارات ربليل التباين األحادي       
تــوافر اســتجاابت ادلبحــوثٌ حــول دلتوســطات  (.Sig)إىل أن القيمــة االحتماليــة  (8)يشــً جــدول  ، حيــثالتســاؤل اعلــى هــذ

وجـود فـروق عـدم ، عليـه، يـت  القبـول ب(0.05)أقل مـن قيمـة مسـتوى الداللـة ادلعنويـة  متطلبات إعادة هندسة العمليات اإلدارية
نتيجــة الدراســة  وا سااجمع؛ تعــزي دلتغــً ادلســتوى التعليمــي متطلبــات إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــةمعنويــة بــٌ متوســطات 

الــيت خلصـــت إىل عــدم وجــود فــروق معنويــة الســتجابة ادلبحــوثٌ حـــول  (م2017الكحلااوت )دراســة مــا أوضــحته مــع احلاليــة 
كــذل  جــاءت نتيجــة ،  اببامعــات الفلســطينية بغــزةىل متغــً ادلؤهــل العلمــي تعــزى إ متطلبــات إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة

ادلبحــوثٌ حــول إعــادة  الســتجاابتوجــود فــروق معنويــة الــيت بينــت عــدم  (م2008لساار )امــع أظهرتــه دراســة  مطوا مااةالدراســة 
أيضــا توافقــت نتيجـــة  ،إىل متغــً ادلؤهــل العلمـــيمــن الـــوعي بقطــاع غــزة تعـــزى ة واألهندســة العمليــات اإلداريـــة يف وزارة الداخليــ

ادلبحــوثٌ حــول  الســتجاابتوجــود فــروق معنويــة الــيت كشــفت عــدم  (م2017) األخاارسالدراســة احلاليــة مــع مــا بينتــه دراســة 
 إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف بلد ت زلافظات غزة تعزى إىل متغً ادلؤهل العلمي.

الـــيت خلصـــت إىل وجــود فـــروق معنويـــة  (م2017علااّي )نتيجــة الدراســـة احلاليـــة مــع مـــا توصــلت إليـــه دراســـة  اختلفـــتيف حــٌ 
متغـً ادلؤهـل العلمـي لـدى أعضـاء هيـأة التـدريس  إىلالستجاابت ادلبحوثٌ حول تطبيق إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة تعـزى 

وجـود فـروق معنويـة الـيت أظهـرت  (م2012أبورمحاة )دراسـة ينتـه ، كذل  اختلفت نتيجة الدراسة احلاليـة مـع مـا بجبامعة تشرين
ادلبحوثٌ حول تطوير االتصـال اإلداري يف وكالـة الغـوث الدوليـة دبحافظـة غـزة ابسـتخدام أسـلوب اذلنـدرة تعـزى إىل  الستجاابت

 .متغً ادلؤهل العلمي
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 سب مطزد املسطو   العمليات اإلداريةمطللبات إعاد  دندسة ( : حتليل الطباين األ ادي ملطوسلات 8جدو  )
 الطعليمي

مصدر الطباين أو  اجملا 
 االخطالف

  طيجة االخطبار الداللة اإل صا ية Fقيمة  مطوس  املربعات درجة الرية سموع املربعات

إعاد  دندسة مطللبات 
 داريةالعمليات اإل

 د دا   0.430 0.858 0.615 2 1.231 بٌ اجملموعات
 0.717 49 35.155 داخل اجملموعات إ صا يا

  51 36.386 اإلمجايل

دارٌكة متطلبكات إعكادة هندسكة العملٌكات اإلالسكتجابات المبحكوثٌخ حكو   إحصكاةٌةه  هنا  فرو  -اثلثااا 

 ؟ لى مدة الخدمةإتع ى 
لإلجابـة % 5عنـد مسـتوى داللـة معنويـة   One – Way - ANOVAمت استخدام اختبارات ربليـل التبـاين األحـادي      

متطلبـات دلتوسطات استجاابت ادلبحوثٌ حـول  (.Sig)إىل أن القيمة االحتمالية  (9) حيث يشً جدول ،التساؤل اعلى هذ
، (0.05)وهـي أكـرب مـن قيمـة مسـتوى الداللـة ادلعنويـة ، (0.639)دلتغـً مـدة اخلدمـة بلغـت  إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة

تعـزي دلتغـً متطلبـات إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة عليه يت  القبول بعدم وجود فروق معنوية بٌ استجاابت ادلبحوثٌ حول 
الـيت خلصـت إىل عـدم وجـود فـروق معنويــة (م2017) علايّ مـع آلــت إليـه دراسـة واتفقاع  طيجاة الدراساة الالياة مـدة اخلدمـة، 

أعضـاء هيــأة التـدريس ةامعــة ىل متغـً مــدة اخلدمـة لــدى تعـزى إ، إعـادة هندســة العمليـات اإلداريــة ادلبحـوثٌ حــول تالسـتجااب
الــيت أظهــرت عــدم وجــود فــروق معنويــة  (م2012أبورمحااة )دراســة مــع مــا بينتــه  متوافقــةكذل  جــاءت الدراســة احلاليــة تشــرين؛

إىل الستجاابت ادلبحوثٌ حول تطوير االتصـال اإلداري يف وكالـة الغـوث الدوليـة دبحافظـة غـزة ابسـتخدام أسـلوب اذلنـدرة تعـزى 
الــيت كشــفت عــدم وجــود  (م2017) األخاارساتســقت نتيجــة الدراســة احلاليــة مــع مــا أظهرتــه دراســة  أيضــامتغــً مــدة اخلدمــة، 

 غزة تعزى إىل متغً مدة اخلدمة. ةزلافظ ةعنوية الستجاابت ادلبحوثٌ حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف بلديفروق م

عـدم وجـود فـروق معنويـة السـتجاابت  عـن الـيت كشـفت (م2008السار )ليـه دراسـة الدراسة مع ما توصلت إ اختلفتحٌ يف 
 تعزى إىل متغً سنوات اخلدمة. ، من الوعي بقطاع غزةوزارة الداخلية واأليف ادلبحوثٌ حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

  سب مطزد مد  ا دمةدارية مطللبات إعاد  دندسة العمليات اإل( : حتليل الطباين األ ادي ملطوسلات 9جدو  )
مصدر الطباين أو  اجملا 

 االخطالف
  طيجة االخطبار الداللة اإل صا ية Fقيمة  مطوس  املربعات درجة الرية سموع املربعات

مطللبات إعاد  دندسة 
 داريةالعمليات اإل

 إ صا يا د دا   0.466 0.864 0.621 3 1.864 بٌ اجملموعات
 0.719 48 34.522 داخل اجملموعات

  51 36.386 اإلمجايل
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 خالصة  طا ج الدراسة

 من خالل التحليل اإلحصائي لبياانت الدراسة مت التوصل إىل العديد من النتائج ميكن إجيازها فيما يلي :       

  ع.ـمرتفودبستوى ابجمللس البلدي درنة  إعادة هندسة العمليات اإلداريةتطبيق توافر دلتطلبات هناك أفصحت الدراسة أن 
  حظـي ابلرتتيـب األول علـى مسـتوى ، دعـ  إدارة اجمللـس إلعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة بينت الدراسة أن مستوى بُعـد

دبسـتوى مرتفـع، مث بُعـد  الثقافـة التنظيميـة، تال  بُعـد وبدرجة شلارسة مرتفعة متطلبات إعادة هندسة العمليات اإلداريةأبعاد 
سبكـــٌ بُعـــد  يف حـــٌ حظـــيجـــة شلارســـة مرتفعـــة ، ابلرتتيـــب الثالـــث، وجــاء بدر  الـــذي حظـــيإعــادة بنـــاء اذليكـــل التنظيمـــي 

؛ أمـــا بعـــد تكنولوجيـــا ادلعلومـــات فقـــد حظـــي ابلرتتيـــب األخـــً وبدرجـــة متوســـطةوبدرجـــة شلارســـة  الرابـــعلرتتيـــب ابالعــاملٌ 
 . متوسطةشلارسة 

  اإلداريــة العمليـاتمتطلبــات إعـادة هندســة آلراء ادلبحــوثٌ حـول  إحصـائيةأظهـرت الدراســة عـدم وجــود فـروق ذات داللــة 
ًات الدميوغرافية زلل الدراسةتعزى إىل ادل  .تغ

 توصيات ومقرت ات الدراسة 

ليها الدراسة، ُتقدم رلموعة من التوصيات وادلقرتحات اليت يؤمل إتباُعها وادلتمثلة يف إمن خالل النتائج اليت توصلت          
 اآليت: 

 داريــة ودبســتوى مرتفـع، عليــه وجــوب البــدء لتطبيــق إعــادة هندسـة العمليــات اإل بينــت نتــائج الدراســة وجـود إمكانيــة دبـا
تطبيــق إعــادة هندســة العمليــات ابلتخطــي  مــن قبــل إدارة اجمللــس البلــدي زلــل الدراســة إلعــداد العــاملٌ وهتيئــته  ضلــو 

 زلـل الدراسـةاجمللس البلـدي يف  ادلختلفةومتطلباهتا  إعادة هندسة العمليات اإلدارية مفهوم ترسيخمن خالل  ،داريةاإل
 ربفـــز الـــيت والنـــدوات عقـــد االجتماعـــات والـــدورات مـــن خـــالل ، وذلـــ ودبختلـــ  ادلســـتو ت اإلداريـــة العـــاملٌ لـــدى

 ذل  أمهيتها وإجيابياهتا. وتؤكد العاملٌ

 الـرأي تقبـل وحرية التسام   يوفر قيّ لدي درنة يتقبل التغيً ويدعمه و العمل دائماً على هتيئة مناخ تنظيمي ابجمللس الب 
معــه، ويســتوعب ادلفــاهي  اإلداريــة احلديثــة لتفــادي مشــكلة مقاومــة التغيــً الــيت قــد تصــدر مــن بعــض  والتعامــل اآلخــر

 العاملٌ.
  ابجمللــــس البلــــدي قيــــد الدراســــة تســـــتهدف تنميــــة قــــدراهت  يف التعامــــل مـــــع  اإلداريـــــةإعــــداد بــــرامج تدريبيــــة للقيــــادات

ضلـــو وإشــراكه  يف صـــنع القـــرار وعــرح األفكـــار ومناقشـــتها فيمــا يتعلـــق بعمليـــة التغيــً ادلنشـــودة لتحفيـــزه   ،مرؤوســيه 
 أداء وتفـــويض للســـلطات وادلســـؤوليات يف ابلعمليـــات الالمركزيـــة ، فضـــالً عـــن تـــوفًإعـــادة هندســـة العمليـــات اإلداريـــة

 .أهداف اجمللس البلدي زلل الدراسة،  لتحقيق ادلهام، والعمل بروح الفريق
 حظـيإنـه قيد الدراسة، حبكـ  بينـت نتـائج الدراسـة عد تكنولوجيا ادلعلومات ابجمللس بُ إىل االهتمام بشكل أكرب  إبالء 

ًة العمــل احملوسـب، كـذل  ربــ    ضـغ  لتحمـل كافيــة خـادم أجهـزة تــوفً يؤمـل عليـه، ودبسـتوى متوســ  ابدلرتبـة األخـ
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 حديثــة بررليــات ، واســتخداماليوميــة العمليــات ســً وضــب  مراقبــة تســه  يف واحــدة بشــبكة والوحــدات األقســام كافــة
 اإلدارية. العمليات كافة إلدارة

  ابجمللـس البلـدي قيـد الدراسـة، وذلـ  حبمـايته  شلـا قـد يرتتـب علـى التغيـً الـوظيفي العمل على إشعار األفـراد ابألمـان
ورفـــع مســـتوى أتهـــيله  العلمـــي  ،والتحـــديث يف ظـــل تطبيـــق إعـــادة هندســـة العمليـــات وإفحـــة الفرصـــة ذلـــ  للتـــدريب

 .ات تقنية أو تنظيميةتطور أية والعملي دلواكبة 

  يظــل قِضــية متعــددة األبعــاد، عليــه فإنــه ابإلمكــان اقــرتاح إجــراء تطبيــق إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــةإّن موضــوع 
 : الدراسات التالية يف هذا اجملال

أخــرى أو قطاعــات أخــرى حــو ميكــن الوصــول إىل صــورة أكثــر  رلــالس بلديــةإعــادة الدراســة احلاليــة برمتهــا علــى  -
 يف البيئة الليبية.  إعادة هندسة العمليات اإلدارية تطبيقتوافر متطلبات لمدى  عن ،مشوالً 

إعـــادة هندســـة دراســـة متطلبـــات أخـــرى خبـــالف ادلتطلبـــات الـــيت مت التطـــرق إليهـــا يف تشـــخي، إمكانيـــة تطبيـــق  -
 .العمليات اإلدارية

 .إعادة هندسة العمليات اإلداريةاسرتاتيجيات تطبيق دراسة  -
 .التنظيمي النجاحعلى  إعادة هندسة العمليات اإلداريةتطبيق دراسة أثر  -

 

*************** 

 
 اهلوامش

 كمـــا يقضـــي واجـــب الوفـــاء أن نتقـــدم م2020/ 5/5ي إو  12/3مت توزيـــع االســـتبانة خـــالل الفـــرتة مـــن .
ســالمة وكيــل ديــوان اجمللــس البلــدي درنــة علــى مســاعدته الكرميــة يف توزيــع ابلشــكر ابزيــل إىل الســيد عــارق 

 االستبانة.

  =  3= 1/5+2+3+4+5الوس  احلسا. 

 / 5الوزن النس  = الوس  احلسا 
 

 مراجعاالقااا ماة 
 :املراجع العربية  :أوالا 

 ( م2012أبااو رمحااة ، أماال دمحم علااّي.) " الدوليــة دبحافظــة غــزة ابســتخدام تطــوير االتصــال اإلداري يف وكالــة الغــوث
 . ز -رسالة ماجسطد  د منشور  ، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية"،  أسلوب اذلندرة
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 ودورهــا يف ربســٌ  جــودة اخلــدمات يف  اإلداريــةإعــادة هندســة العمليــات "  (.م2017، عباادالليم  صااار)األخاارس
والسياسااة للدراسااات العليااا وجامعااة  اإلدار ، رسااالة ماجسااطد  ااد منشااور  ، أكاد يااة " بلــد ت زلافظــات غــزة 

 .بزز  األقص 
 ( م2019األمااني، دبااة دمحم  ااور.)  " إعــادة هنديــة العمليــات االداريــة وأثرهــا علــى اســرتاتيجية ر دة التكلفــة : دراســة

 اااد منشاااور  ، جامعاااة الساااودان للطكنولوجياااا "، رساااالة ماجساااطد ميدانيــة علـــى شـــركات اذلـــات  الســـيار الســـودانية
 .  والعلوم. السودان

 ( م2012أمحااد، سااينا  جااار هللا) " .وذروهــا يف ربســٌ داء شــركات التـــأمٌ اإلداريــةة العمليــات هندســ إعــادة  " ،
 .485-464،    : (37/3، العدد )سلة اجلامعة العراقية

 ( م2018براديمااااي، شااااراف .) " إدارة ادلعرفــــة يف ادلؤسســــة ابزائريــــة : دراســــة ميدانيــــة علــــى اذلنــــدرة مــــدخل لتفعيــــل
 .  55-44، ص ص: (1( ، العدد )5اجمللد ) "، سلة اجلزا رية للطنمية االقطصادية، ةمؤسسة ابتيميتال بعٌ الدفل

 (م2014بااان زعااايم، ساااهام) ".ة التغيـــً التنظيمـــي: دراســـة حالـــة ادلديريـــة العامـــ اســـرتاتيجيات كأحـــد اذلندســـة إعـــادة
مااااكر  ماسااارت  اااد منشاااور ، كلياااة العلاااوم االقطصاااادية والعلاااوم الطجارياااة  " ، التصــاالت ابزائـــر بقســـنطينة  غــرب

 .البواقي أم وعلوم الطسيد، جامعة

 ( م2019بومشا  ، أمد.)  "الساطكما  مااكر  ختارج مقدماة، " اإلنتاجيـة الفعاليـة يف العمليـات هندسـة إعـادة دور 
 .قادلة، ابزائر م1945ماي  8، جامعة الطسيد علوم   املاجسطد شهاد   يل مطللبات

 (م2011اجلراب، يصل)."مدينـة يف للمستشـفيات اخلاصـة التنظيمية الفاعلية على اإلدارية العمليات هندسةإدارة  أثر 
 .األعمال كلية ،األوس  الشر  جامعة ماجسطد، رسالة "،عمان

 (م2006 امد، سعيد شعبان). جامعة األزدركلية الطجار ، احلديثة إلدارة ادلوارد البشريةاالذباهات ،. 

 (م2008 امد،سعيدشعبان.)"احملاسابة  سلاة ،"ةاذلنـدر  (اإلداريـة العمليـات هندسـة إعـادة تطبيـق علـى ادلـؤثرة العوامل
 ، ابزء الثاي.(70القاهرة، العدد ) جامعة التجارة، ،كليةوالطثمني واإلدار 

 زم ابن دار:عمان ،"للتغيً عريقة  15ال ...إىل الطريق"(،م2006،علي)المادي . 

 ( م2014محدان، خولة  سني والعوادي، مصالف  ساعد ساا)" . ادليـزة ربقيـق يف ودورهـا العمليـات هندسـة إعـادة 
(، 9) اجمللـــد ،وماليااة  اساابية دراساااات سلااة "،النباتيــة الزيــوت لصــناعة العامـــة الشــركة يف تطبيقــي التنافســية : حبــث

 .236-195،    : (28العدد )
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 دور اسـرتاتيجيات التسـويق ادلسـتدام يف إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة: "  (.م2019، دمحم أمحد  ماود )المامي
(، العــــدد 15، اجمللــــد )سلااااة تكرياااع للعلااااوم اإلداريااااة واالقطصاااادية، "دراســـة ميدانيــــة يف شـــركة كــــورك لالتصـــاالت

(48) :    ،196-215. 

  ،سلااة أثاااا  "،  إعــادة عندســة العمليــات اإلداريـــة كمــدخل الدارة لتميــز ادلــوارد البشــرية"  (.م2012أ ااالم)خااان
 .179-153(،    : 22، العدد )اقطصادية وإدارية

 ( م2015داود،  سااااان قاساااام و خلياااال ، عليااااا  دمحم وداود،   اااايلة ليمااااان)  " .عمليــــات هندســــة إعــــادة دور 
–واالقتصــاد واإلدارةن و القــان كليــيت ينفــي التــدريس مــن عينــة آلراء اســتطالعية دراســة ادلســتمر: التحســٌ يف األعمــال
 .  45-19،    :(33(، العدد )10) ، اجمللدسلة دراسات  اسبية ومالية،  " بغداد جامعة

 (  م2011درواش، رابااااااااااااااااااااااااااا".) األســـــــــــــــــــــــــــباب و العوامـــــــــــــــــــــــــــل –مقاومـــــــــــــــــــــــــــة التغيـــــــــــــــــــــــــــً يف التنظيمـــــــــــــــــــــــــــات  "
www.iefpedia.com/arab  : 2020مارس  1. فريخ ز رة ادلوقع. 

 ،دراســـة  اإلداريـــةالعوامـــل ادلـــؤثرة علـــى إعـــادة هنديـــة العمليـــات . "  (م2013مااال  دمحم شاااي)  ساااني )أ دمنهاااوري :
( ، 31، العــدد )القادس املفطو ااة لثثاا  والدراسااتسلاة جامعاة ، " تطبيقيـة يف اخلطـوط ابويـة العربيـة الســعودية

 .  86-41(،    :  2ابزء )
 ( م2017الرقياااا، عبياااد أمحاااد والاااد ري، دياااثم يوساااف) " . هندســـة  إعـــادة أســـلوبادلتطلبـــات التنظيميـــة لتطبيـــق

اجمللاااة الليبياااة للعلاااوم ، " العمليــات "اذلنـــدرة" يف القطـــاع احلكـــومي: دراســـة تطبيقيــة علـــى ديـــوان رللـــس الـــوزراء الليــ 
 .242-218،    : (2، العدد )والطلبيقية اإل سا ية

 مـن الـوعن يف يف وزارة الداخليـة واأل اإلدارية واقع إعادة هندية العمليات(. " م2008) السر، أ ن مجا  عبداهلادي
 . ز  -اإلسالميةرسالة ماجسطد  د منشور  ، اجلامعة ، "قطاع غزة 

 ( م2019شااالي، إهلاااام) " . واقـــع تطبيـــق مـــداخل تطـــوير األداء التنظيمـــي ابدلؤسســـات االقتصـــادية، دراســـة ميدانيــــة
 .736-720،    : (1(، العدد )5، اجمللد )سلة البشا ر االقطصادية، " ابدلؤسسة ادلينائية ببجاية

 (م2019صاااآ، يااو ا عبدالميااد ومسااعود،  اطمااة عباادالقادر وعبااداهلادي،  ساارين  اارج.)  "مليــات هنــدرة الع
سلاة جامعاة " ،  اإلداريـٌ : دراسـة حالـة األكـادمييٌاإلدارية وعالقتها ابدليزة التنافسية ةامعة بنغـازي مـن وجهـة نظـر 

 .103-72( ،    : 10، العدد )البحر املطوس  الدولية
 ( م2018العاباادي، عمااار  ساار وأبااو أمحااد، روااا صااا ب) " . ربقيــق دور إعــادة هندســة العمليــات ادلصــرفية يف

سلااة كليااة الرتبيااة للبنااات ،" األداء االســرتاتيجي: دراســة تطبيقيــة علــى عينــة مــن ادلصــارف التجاريــة العراقيــة اخلاصــة
 .  518-501،    : (21، العدد )اإل سا يةللعلوم 

http://www.iefpedia.com/arab
http://www.iefpedia.com/arab
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 الطبعــة دار الفكاار ، عّمــان : البحــث العلمــي : مفهومــه وأدواتــه وأســاليبه( .م2015، ذوقااان وآخاارون)عبياادات ،
 السابعة عشر. 

 ( م2014العطياااايب، سااااعد مرزوقااااي واجلمااااايل، راشااااد دمحم.) " هندســــة العمليــــات اإلدارية)اذلنــــدرة( يف القطــــاع العــــام
 ". جامعة امللا سعود: املؤدتر الوطين األو  للجود  الر ض"، وعوامل النجاح احلامسة

 (م2019 اارج هللا، زينااب.)  "وفعاليتهــا يف ربســٌ ابــودة: دراســة ميدانيــة دبكتبــات  إعــادة هنديــة العمليــات اإلداريــة
 8، جامعــة رسااالة ماجسااطد  ااد منشااور ، كليااة العلااوم اإل سااا ية واالجطماعيااة، " قادلــة - 1945مــاي  8جامعــة 
 قادلة .  -1945ماي 

 ( م2017علااي، تيفااة)  " . هندســة العمليــات اإلداريــة مــن  إعــادةشلارســة العمليــات يف جامعــة تشــرين وفــق مــدخل
، اجمللـــد رللـــة اربـــاد ابامعـــات العربيـــة للرتبيـــة وعلـــ  والـــنفس" ، اببامعـــة واإلداريـــةاذليئـــة التعليميـــة  أعضـــاءوجهـــة نظـــر 

 .242-199،     : (2(، العدد )15)
 ( م2004العميان،  مود سليمان،)دار وا ل، عمان : السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال. 
 ( م2019قريشاااااي، دمحم و ااااااراب ، أ اااااالم" .) متطلبــــــات تطبيـــــق إعــــــادة هندســـــة العمليــــــات اإلداريـــــة يف ادلؤسســــــة

، سلااة الطنميااة واالقطصاااد الطلبيقااي" ،  بســكرة -فــرع كونــدور -االقتصــادية: دراســة حالــة مؤسســة صــناعة الكوابــل 
 .  141-121(،    : 1( ، العدد )3اجمللد )

 دلواجهــة مقاومــة التغيــً : دراســة حالـــة اإلداريــةاعتمــاد بعــض ادلــداخل . " (م2008، دمحم مصاالف  )القصاايمي  ، "
 .109-91( ،    : 89( ، العدد )30، اجمللد )سلة تنمية الرا دين

 ( م2017الكحلوت، أمحد خليل  مود) " . ابامعـات  يف التنافسـية بتحقيـق ادليـزة العمليـات هندسـة إعادة عالقة
 . ز -،  جامعة األزدررسالة ماجسطد  د منشور "، غزة  يف الفلسطينية

 ( م2018الكمري،  و ال عباد الرواا " .) ًهـا يف ربقيـق ادليـزة إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة للمـوارد البشـرية وأتث
سلاااة " ، التنافســية ادلســـتدامة للمنظمـــات الفندقيـــة : دراســـة تطبيقيـــة لعينـــة مـــن فنـــادق الدرجـــة األوىل يف مدينــة بغـــداد

 .301-282،    : (115العدد ) ،اإلدار  واالقطصاد
 ( م2014املبقعااّي،  هاااد أمحااد  الاااب.) "  اذلنـــدرة( علــى األداء ادلؤسســـي :  اإلداريــةأثــر إعـــادة هندســة العمليـــات(

ة ، رساالة ماجساطد  اد منشاور ، األكاد ياة العربياة للعلاوم املاليا" دراسة حالة على وزارة ادلاليـة اببمهوريـة اليمنيـة 
 .واملصر ية . صنعا 

 ( م2014باان زعاايم، سااهام.) "التغيــً التنظيمــي : دراســة حالــة ادلديريــة العامــة  اســرتاتيجيات كأحــد اذلندســة إعــادة
، كليااة العلااوم االقطصااادية والعلااوم الطجاريااة رسااالة ماجسااطد  ااد منشااور ،  التصــاالت ابزائــر بقســنطينة  غــرب"
 . اجلزا روعلوم الطسيد، جامعة أم البواقي. 
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 ( م2016دمحم،  ساااارين جاساااام  دمحم) " . يف ضــــوء التوجــــه االســــرتاتيجي:  حبــــث  اإلداريــــةإعــــادة هندســــة العمليــــات
( ،   97(، العـدد )23، اجمللـد)سلاة العلاوم االقطصاادية واإلدارياة" ، ميداي لعينة القيادات العليـا يف وزارة الـنف  

 : 129-152. 
  إعـــادة هندســة العمليـــات اإلداريـــة )اذلنـــدرة( ودورهـــا يف تطـــوير األداء " (.م2016عبياااد)مسااارعي، إباااراديم  بااان دمحم

 .رسالة ماجسطد  د منشور ، كلية العلوم االجطماعية واإلدارية، جامعة تيف العربية للعلوم األمنية"، الوظيفي
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 ومعيقات التىسع  مبعايريها الشرعيةاإللكرتونية الصريفة 

 "  اإللكرتونية املصارف إيل التحىل اءرسدراسة حتليلية  إل"  

                                جامعة السيد حممد بن علي السنىسي - كلية االقتصاد اإلسالمي –د. إيناش بدر احلاسي 
 فندق ( بنغازي المصرف اجلمهىرية )فرع  -أ. مجال أمحد أبى عسة 

 

 ادللخص

 ماام  ،حديثاا  الع ااد يف ةنس ااتلم ادلمل اا اإللكرتوظ اا  يف الوقااا الاان  مظااا ال اا     اإلسااية   نألظمماا اب االهتماام تعاام   
لتلب ااا   ،علاااال ك ما هااام واالعتمااام  ادلمل ااا  علاااال االهتمااام  يف ت اااا اساااتثممكاوم علاااال التكلولو  اااماحلديثااا   االجتمهااامتتشااا  

ضاا وكة  لااو   كاامم ةااا ال ،اإلسااية   انألظمماا  أعل اا ت اامعد  ةااااإللكرتوظ اا  ةااا اخلاادةمت ادل اا     احت م اامت العمااي  
 أيضااموإظلاام  احل اا  ال ااوق   للبلااو توساا ا لل حب اا  و   دياادة خللااف  اا   لاا ف  كاا سااية    إظمااميل إالتكل دياا   انألظمماا 

 . لتطب ف ش يعتلم اإلسية  

ادلتكدةا  يف  ا   ال قم ا  لتلامة   وك التكلولو  ام يف الكطام  ادل ا يف االت امالتوةامت و  ةج ثاوكة ادلعل ةم  ا ما هلم  مم ل  
 .الش ع   الضواب  والك و 

ا  تلمولاا ،ةع كاامت التوسااولدياد  مبعمي هام الشاا ع  اإللكرتوظ اا  آل اا  ال ا    ت ال   الضااو  علاال  إىلالدكاساا  هاد ا و 
 لل ا و  ،تطب ك ام و  ف ا  لديادا  الا  ةديلا  بليام  الشا   الل ا   يفاإللكرتوظ   ال     العوااف الن تنث  يف اسرتات ج   

  الاا  انألظمماا  ام لتلااحت ق ااما ال حب اا  يف تبل كا التوااو  و ذلا الاادوا ا   ااكلحت لديااد،ةااا الضاواب  الفك    متمشاا  م صاعوب 
الان ذلام  ادلتيا اتث  ادلتي ات االقت م ي  بك ما ةنشا   جاوة عا ل اللكاو   و  هام ةاا  كاس  أو  ،ل ب مب ادلمل   ادلنس مت

 ال قم .توو  ليف اأتث  ةبمش  

 .اإلسية  ال      ،اإللكرتوظ  ال     ادلفتاحية:  الكلمات

ABSTRACT 

 
Islamic banking fulfils a vital function for the Libyan economy but it is still a new 

system،in its infancy. The current study has sought to determine the level of 

awareness of the fundamental financial principles of Shari’a compliance،namely the 

equitable sharing of profit and loss،and the prohibition of "Riba"،and support for the 

adoption of an appropriate electronic banking system. An exploratory investigation 

identified potential barriers and drivers before proposing appropriate solutions. An 

analytical approach adopted for this study enabled detailed examination of specific 
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areas of concern and addressed key financial defining issues of an Islamic system of 

banking.  

The current study of barriers and drivers to the adoption of a "Shari’a-compliant 

electronic banking system" are examined against the existing Libyan banking 

operation.. The analytical approach adopted in this study brings to light a currently 

under-researched area of Islamic Finance. A combined method technique of 

"quantitative and qualitative methods" was employed،using a questionnaire and 

interview process respectively. These measures were applied to determine: the degree 

of knowledge and awareness of information technology and expertise applying 

electronic banking; the level of understanding and knowledge of Islamic principles 

applied to banking in operating Islamic windows . 

The main contribution of this study is to highlight the limitations and deficiencies in 

the concept and operation of the Islamic windows and to proposes the adoption of a 

Shari’a-compliant standalone system and service.  

 

Key words: Electronic Payment System،Islamic Banking 

 

 دقمةةادل  1.1

 ،يشا د العامت ت اامك  يف تطاوك ادللموةا  اللكديا  وادلمل اا  وتفمق مام ت اةلام ةاا تطاوك سلاامز  انأل ةامت ادلمل ا  وادل ا     الشاامةل 
 تكااد  شاامةل  بلااو  إىل التوااو "  أعل اام دياادة  اساارتات ج مت ادلمل اا  تو ااع العاامت ضلااو و ااا العودلاا   اامه ة لتلاامة  وظت جاا   
 البلك ا  لادةموم ساع  م  لتطاوي  إزامك أتيت ل ب ام علاال  ا اك الادو  انأللا   يفو  ،"ادلمل   ادل      ادلتطاوكة اخلدةمت  م  

 .ال قم   تكلولو  امال رلام   ا  لادث التا  اذلمالا  التطاوكات مبوا با 

 وُت ا   يف تكااد  ،ا امعمي احت م امتةااا  يتلمسا  مبام احلديثا  واساتاداة م التكل اامت تطويااإيل البلاو  الل ب ا   تو  اا
التواو  إىل  باع  ام ت ةام أبا   ةاا، و يف ال المع  ادل ا      اى  كحب ا  ةعدالتف  لكو   ام  ظتم   وإ تلم       اتشل

للتواااو  ضلاااو ال ااا    ال قم ااا  وا  اااا العدياااد ةاااا التواااد ت وادلع كااامت لاااكلحت، يف إزااامك ساااع  م ادل ااامكل ال قم ااا   و 
 .   ةتثمذلم للضواب  والك و  الش ع  و  ف   ا والتكللو  م ادلمل  

يعتاى و لم، ثكم   رلتمعو  الت ا  عمف ةاُي تشف  ة   اسرتات ج م ل مكا   واقعلم ادلعمص  يف اإلسية   انألظمم  ادلمل   كلاشُ 
 اتتطااااوك ال ااااما  للعماااا  هباااام د ا إسااااية   وابلتااااميل يُااا ةعاااامي  و ااااف انألةاااوا  يف ةنس ااااتلم ادلمل اااا  ابسااااتثممك ظوع اااام   حااام  ا  

 .احلديث  التكل   ال قم   متتوسعالو 
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 مبعايريها الشرعيةاإللكرتونية الصريفة  إىلوالتحول  لمراسةا إشكالية 1.2

اإللكرتوظ ا  ةاا  ال  اما     عاا تاو  الل ب ا  ادل امكل ة اك إ عجا ةفام     كا  ا  ؤ شاكمل   الدكاسا حو  ت امإؽلكا تلاا   
  اااااااعف، و احلديثااااااا  سااااااا ع التوو  إىل ادل ااااااامكل ال قم ااااااا  تع اااااااف الااااااان ادلع كااااااامت ، و إ احااااااا  و  هااااااام  فااااااام ة و معل ااااااا 

 ضاااواب  الةاااا  تممشااا  ادلطاااوكة تادل اإللكرتوظ ااا  ااا     ادلتلب ااا  احت م ااامت العماااي  ةاااا لااادةمت  يف االسااارتات ج مت ادلتبعااا 
 ال ا    اإلساية   وتالم   تدع    ةوحدة إصداك ةعمي   و ة ش ع   يفق وك اجل مت ادلات    كلحت   ،الش ع  ادلعمي  و 

 .بل ب م

وإم  امم  ،مكيا  وة امكل تلمويا  أو اساتثممكي ة امكل جت إىلت الف ادل امكل  شم   الن توا ع الدكاسا  ادل كلحت ةا 
 عاا  ادلعااامي  ادل اا     ادلتبعااا  يف ت ااال ف ولكاااا  ،اإللكرتوظ ااا انأللاا ة يف  ااا  الثااوكة  اآلوظااا هااكا الت ااال ف قااد تطاااوك يف 

 ال باكلحت   اما الضاواب  والكواعاد الشا ع  يادا  والتواوييت ادلمل ا  و  واإلادل مكل    ادلتوا ك  ةا الش يع  ةا ال 
 .اإلسية  ة  عم اثبتم يعتد بع يف ال      م يعتىأا ك  ؽل

 المراسة  أمهية  1.3

 الوقاول لاي  ةاا ،الل ب ا  ابدلنس مت  اإللكرتوظ   البلك   اخلدةمت لتطوي  الداعم  الب ئ  لديد يف الدكاس   أعل   تلبا
 ةااا ع لاا  آكا   ولل اا تك اا   يف ت اامه  الدكاساا  هااك  أم  ماام  ،تطوكهاام  وم لااو  الاان واحملااد ات التوااد ت تلاا  علااال

 ةاااا صااام كة إساااية   اقت ااام ي  و ةمل ااا  مبعااامي  ،اإللكرتوظ ااا  ال ااا    تطب كااامت بشااا م البلك ااا   اكةاإل وةاااو ف  إزااامكات
 . ول م   عل ع ادلتعمكل و ف ة ل     مت

 اةتغرياهت و ف المراسةاهمأ 1.4

 ثا  الاادوا ا أ لدياد كلحت ،ةاد  متمشا  م ةاا ادلعامي  الشا ع  بل ب ام، و اإللكرتوظ ا    ا  واقاا ال ا     إىلوادل الدكاسا  
ها  التواد ت الان تكاف عماكام ةاا لاي  ت ال   الضاو  علاال أ هامةبمحثا  ساب  تطوي  و  ،اإللكرتوظ ا أتث ا لتبين  ال ا    

وادلتمثلاا  يف العكااو  بشاا ع ت م  اإلسااية   انألظمماا تطب ااف   اا    ااكلحت ال ااع  يف  ،احلديثاا اإللكرتوظ اا     تبااين اخلاادةمتأةام
 .و أ واوم اإلسية  

يف اإللكرتوظ ا  انألظمم الان توا اع ادلتيا ات أها   إىلللوصاو  اإللكرتوظ ا  اخلول بعمف يف رلم  ال ا     الدكاس  حمولا
 اما ، وةد  التوسا يف تطب كموام اإللكرتوظ  يف تبين  ال     ث ا   ث  الدوا ا أت كلحت لديد  أ،التوسا كمتةع ل ب م و 

وأتث هام  للدكاسا  ابعتبمكهم ةتي ا  اتبعام   ةمت العمدل   حد  انألإتدكا  مم  ،عل  م بل ب م العمي الضواب  الش ع   وإقبم  
 -:تتمث  يف التميلعلال ادلنس مت ادلمل   بل ب م و 

 ادلتغري ادلستدقل: 
 . كمت التوو  ضلو ادل مكل ال قم  ةع 
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 .البلك  ةا و    ظم  اال اكة اإللكرتوظ   العواة  ادلنث ة لتبين ال      
 .ث هم علال  و ة اخلدةمت ادل     أتواإللكرتوظ   انألظمم  
 .اإللكرتوظ  انألظمم تك ف م  ل ب م و يف اإلسية  االسرتات ج   ادل       

 ادلتغري التابع : 

 .الل ب   يف ادل مكلالتوو  ال قم   اظعكمسموم علالو ( 19 –كوفيم)   وكان وا    أ ة  

 السابدقة والمراسات النظري طاراإل  1.5

 الضااواب  ةااا ومتمشاا  م ،اإللكرتوظ اا  البلك اا  اخلدةاا  تطااوك  أةاام عماكاام تكااف الاان التوااد ت أهاا  علااال وقااول أ اا  ةااا
، ادلعلوةمت ااا  التلم ااا  لكضااام  ةتعاااد ة إشاااكمالت تعااا ل الااان الدكاسااامت بعااا  علاااال عتمااام اإل مت  كاااد اإلساااية   والك اااو 
 -اآليت: يف ةل ما      ظع ل الناإللكرتوظ    عمم لأل والتوو 

،  مظعك اااا مي اخلااادةمت ادل ااا     اإللكرتوظ ااا ساامعلا التكلولو  ااام احلديثااا  يف لف ااا  البلااو  التجمكيااا   للعمااا  علاااال تكااد
بتكاادمي العديااد ةااا اخلاادةمت ادل ااتودث  ، التطااوكات بشااك  ةبمشاا  علااال البلااو  ابلتو ااع الكمةاا  ضلااو التكااد  التكلولااو  

اللكااد علاال حااد الوقاا و ماا ةااا ة ا ات البلاو  اإللكرتوظ اا  تاو     (م2009جلددمة ) فام ة  معل ا  و دلوا با  اجلدياد بكاا  
 اإللكرتوظ ا ةا ةم تكدةع البلو   العمي واب لتلب   حم مت طلم توسا البلو  الكم  ت يعد ةوإ  ( Snel, 2000)سوا  

 (. Ong & Chang, 2003) ةتطوكة يف تكدمي اخلدةمت ةا أسمل  

  ادلاميل ل ا  انأل اولفا  التكامل ف و  العمي ت الدكاسمت الن تن د أتث  اخلدةمت اإللكرتوظ   علال  كب  قد تعدو 
ادلكدةااا   ت اامالت يف اخلااادةمتاإللو ااع،  كااامم إلشاا ا  التكلولو  ااام و و  ااام  ليلتكاام م احلم ااا  وتع ياا  هااامةحب ال حب اا   و 
 .(Bauer, 2005)ل   انأل ا  ادلميل ادللمسب  لتوك ف الكفم ة و الكلف  وادلعمي  الت مكا للج د والوقا و 

 الادو  يف ادلنشا ات وتكا ف التلم  ا   يفم  ت ت با للدو  تعط  سوي  ا يف ةلمم  عا ت دك الن العمدل   لتلم    ا     ف 
 اللااامتج وحجاا  وااللرتاعااامتالتكلولو  اام  اسااتادا  الااادو ، يف الفل اا  العمملاا  ،العلم ااا  البوااوث عااد  ادلثااام  سااب   علااال
 تعطا  ذلاحت علاال وبلام    ،((Josish & Nancy , 2012 االقت ام  يف واللماو احملل ا  والثكم   التعل   ة تو ت ،احملل 
 ،ةل ام ت اتف دل  انأللا   الدو  إىل اللم  الدو  ةاال استدع هكا، ادللمم  تلحت ستب ممإو ف  ةع ل  و ك متم  ت ت ب الدول 
اا اختاكوم الاان واإل ا ا ات اخلطااوات وةع  ا    ماام  ،(م2018:العددادل  التنافسدية ) تدقريددرالعامت   و  ةااا  متلم  ا ت التو  

 وادلعاااامي  للك اااو لضااامع م او )الرقميددددة(  اإللكرتوظ ااا  ادل ااامكل ضلااااو التو اااع الل ب ااا  ادل اااامكل علاااالأم  كأ  ةاااا هلااام  أم
 ال ا    مام ظ مإ ،ة امأةم الان ال اعوابت وللابع  حا  إغلام  وزلمولا  ال امبف ت ت ب م عا الت ل  سبمبأ وةع    الش ع  

 حااد علااال ةعااع وادلتعاامةل  ال اا    قطاام  يفةل  العاام لااد  وا ااو  وتطب كمتااعع ةفمه ماا تكااومنألم  حم اا  يف اإلسااية  
 .(م2009:الوادي )زلمودسوا  
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 علااااال التكل اااامتأو  ،اإللكرتوظ ااا  اآلل اااامت ي ااااتاد  الاااك  اللماااام  ذلاااحت"  هناااامأ تع يف اااام ؽلكاااااإللكرتوظ اااا    ادل ااامكل مإ
 يف ادلتبعاا  ل اا اآل علااال بلاام  ولكااا للاا اباا ادل اا     اخلاادةمت وتااو   تكاادمي أ اا  ةااا ،ادل اا يف الكطاام  يف ادلبمشاا ة اخلطااو 
 وةاواك  حديثا  لت ا  بل ا  و او  لعاد  وذلاحت ، لا عم    ا  قل ا  بشك   تادة ادل اإللكرتوظ   الوسما   إم الل ب   ادل مكل

 اللكاو ، ةاا بدال ادلد وعمت ل دا  االاتممم بطمقمت استادا  يف  ملتوسا حديث    ا وسما  استوداث ةنهل ، بش ي 
: 9002)الوساااااما   هاااااك عل ااااا  أب العااااام  الاااااوع  وظشااااا  واخلااااامك   الااااادالل  التااااادكي  باااااىاةج البشااااا ي  الكاااااوا ك وأته ااااا 

Hamed). 

 ال ااا    مظومقااا تطب اااف ق اااوك ت صاااد الدكاسااامت  اااإم إساااية   ة ااامكل إىل التكل ديااا  الل ب ااا  ادل ااامكل لاااو   كاسااا  أةااام
 ادل اامكل قامظوم زلاا  ل وا  ، 2013 عام  يف اإلسااية   ادل ا     اخلاادةمت قامظوم  شا    ح اا  ، 2015ةاا اإلساية  
 البلاو  ةعما  تكا ت ،وال  ول  للدل  هم  ة دك  م   العمةل  التجمكي  دل مكليف ا الكمظوم هكا أحدث وقد  التكل دي
 14واخلاام   العاام  للكطاامع  ادلملوحاا  ادل اامكل وساالف قاا ول بليااا  كااد ،اإلسااية   ال اا    ضلااو للتوااو  ة ااتعدة
 .(م2019: أبوسنينة )دمحمالوزل    انألصو  ةا %25 يعم   ةم أ  ،ال ل  يف دينار ةليار

اا وعااد  اإلسااية   ال اا    قاامظوم تطب ااف ةل ج اا  و ااوح عااد  اسااتم اكي  يف ظماا  ةااا هلاام  مأ  ماام  ةااا ادل اامكل امتك 
 كأا  اا وآت ادل اا يف لمااوعلااال ال  باا ا عماكاام س شااك  ذلااحت مإ اا ،الكاامظوم تطب ااف  اا ا  ادلفكااو  عااابدل لااع  أكابح لك ااف
 بلاام  إلعام ة ادل  ااوة والتماوييت اخلاادةمت تكادمي علااال قدكتاع عاد  يف االقت اام   اللماو علااال سالبم ياالعكف مث وةاا ادلام 
 .(African Economic outlook: 9002) قت م اإل

 ادل اامكل شاا  همأو  اإلسااية   ال اا    توا ااعالاان   لااد ت كصاادتالاان  الدكاساامت ةااا العديااد هلاام  ذاتااع ال اا م  يف
 الدول اا  اابدلعاامي  الت اةااع ةااا التوكااف علااال والكاادكة ادل اامكل تلااحت أ ا   ااب  صااعوب  أب  هاام ةااا لعاا  ل ب اام، يف اإلسااية  
 سا   لضاممم، اإلساية  ادل ا يف الكطام  علاال ال قامي بادوك  سا كو  الك  ادل     البلحت تعل ممت أو، الش ع   والضواب 
، ساوا علاال حاد  وادل امعل  ادلشامك   ادلاوازل  حكاو  علاال واحملم ما  اللكاد  ساتك اكاإل علاال وللوفام  صو و  بط يك 
  ا  ،  وم بع لاع وةلاتجأو  ةع لام قطام  علاال أو العماي  ةاا واحادة شا ػل  علاال  املرت    الت ويك   للمامز  إ م   هكا
 بشااك  وضلوهاام ادل اامكل ذلاام تتعاا ل شااي ل  ت سلاامز  ادللم  اا ، كلحت علااال للكاادكة أساابمهبم تعااو  ألاا   سلاامز  عاااي   ضاا
 وادلعلوةااامت، ابلاالم  تتعلاااف وسلاامز  اإل اك ، والف ااام  لااتيااإل وةوا  ت م، ماامه ة دلعمجلت ااام  اام ة لوقفااا  ولتاامج عاام 

 إ اكة أو انألةاااوا   م ااام ك ةمل ااا  سلااامز  وهلااام التمويااا ، زلفمااا  تلوياااا عاااد  أو التمويااا  تكلفااا   مكتفااام  ااتممظ ااا  وسلااامز 
 .  (م2016: عدقوب فتح ) ذلحت ضلو أو ال  ول 

 م2013 ل ال   1 كقا  للكمظوم و كم   إسية   ة مكل إىل التكل دي  الل ب   ادل مكل لو  وةعوقمت ةتطلبمت  ما ةا
 التوااو ، علااال كلمابدل اا العموة اا  متاجلمع اا ةوا كاا  عااد  و ااكلحت ،اإلسااية   للم اامكل الكاامظوي التلماا    فمياا  عااد 

  ااكلحت،(م 2014خالددم: )  1/2013 كقاا  الكاامظوم تطب ااف يف تضامكب إىل أ   ،الاابي  يف التشاا يع   ال االط  واظك ام 
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 اإلساية   ادللتجامت با   اواك  ةو او  بعاد ادلاو ف  ةاا  ب ة ش ػل  لد  العمة  الثكم   يف ةتمثل  إ اكي  ةعوقمت هلم 
، البشاا ي  للمااواك  ختطاا   و ااو  عااد  إىل أ   شلاام ،انألةل اا  للماا ول التدكيب اا  الااىاةج أ لاا  وتوقااف التكل دياا ، والتجمكياا 
 حاد إل التواو  علاال ادلكرت ا  جتاى قواظ  إبصداكو ،ةليار1.6 بك م  ابدل  ل االاتممظ   احملفم  ةعمجل  إىل ابإل م  

 .(ةوسى 2018:)بعد  ل   وت سمبك  سلوات عا ل ادل ح   انألكابح وةعمجل  ،اإلسية   ال     ص غ

 تاااو   يتطلااا  الفك  ااا  والضاااواب  الك اااو  ةاااا ادلتممشااا  ال قمااا  للتواااو  الل ب ااا  البلاااو  اساااتعدا  أم إىل الدكاسااامت تشااا 
 والتوااادي  كلمادل ااا ةاااو ف  تطاااوي  و اااكلحت ،  ااادة ات ااامالت ووساااما  والاااىاةج انأل  ااا ة ح ااا  ةاااا ةم يااا  رل ااادات
 تااااتمكا لكااا  ،لعم ااا ل م  تثك فااا وأ توع ااا    يطلااا   ماااماإللكرتوظ ااا     ادل ااا     اخلااادةمت لتكااادمي الب ااامانت لكواعاااد ادل اااتم 
 ابدل اامكل يتعلااف   ماام اتلفاا ادل واظاا اجل تو اا   الدكاساا   هااك يف ساالومو و  ،اجملاام  هااكا يف جلااو الو ةااا  احملل اا  ادل اامكل
 .اإلسية   ادل مكل إىل ولوذلم اإللكرتوظ  

  ةنهجية المراسة 1.6

 وقاادكوم، ةع كامت التواو  ال قما  الدكاسا  لاامو  التول ل ا  ح ا  الوصاف   ابلدكاسامت يعاا ل ةام لاالع الدكاسا  اعتمادت
 .التكلولو  م ال قم   يف     واب  وق و  ش ع   علال إغلم  الدوا ا لتبين

  هقياسوأدوات  : رلتمع المراسة1.6.1

لاااكلحت اقت ااا ت   ،ال اهلااا   والفااا و  العمةلااا  يف  ااا  المااا ول  ااا ا  الدكاسااا  علاااال ت اااا ادل ااامكل التجمكياااظمااا ا ل اااعوب  إ
صددرف مب) مت إ اا ا  الدكاساا  علااال العاامةل     مبديلاا  بلياام   ح اا لااعلااال بعاا  ادل اامكل التجمكياا  الل ب اا  العمة الدكاساا 

، وكدلل  ةصدرف التجداري الدوط (  ةصدرف ادال أفريدقيدا  الرئيسد  ةصدرف الوحدمة  عمر احملتارفرع   اجلمهورية 
علااال الدكاساا   اا   ةااا  يف تاعتماادو  ،اإلسااية  و  اإللكرتوظ اا  نألظمماا الرت  اا  علاا  الوحاادات التلم م اا  ادلتا  اا  اب مت

 .  وةو ف  ابدل مكل  مو  للدكاس ةا ةدكا  و كؤسم  أق م  12البملغ عد ه  ادلتو ل  ةا ادلكمبيت و الب مانت 

الدكاسااا  ادلتمثااا  يف  وةتيااا ات أهااادالعلاااال مت بلااام  االساااتب مم ح ااا   ،علاااال بااا انةج اح اااما  الدكاسااا  اعتمااادت مااام 
ياا ل تااا لاسااتادةا اسااتممكة االسااتب مم الااك  مت إعاادا    ح اا  ،يف التوااو  ضلااو ادل اامكل ال قم اا ةع كاامت التوسااا 

 .الدكاسمت ال مبك  علال عدا هم بلم   إو  الب مانت عا ةتي ات الدكاس  علال ة  ل اجلم وكي      الفلد 

اخلممساا   (Likert Scaleل كاا ت )  تتلمساا  ةااا ل وصاا   الدكاساا  ابسااتادا  ةك ااما يكاابط   االسااتممكةُصاامما  
 ك اامت، ( 5)الاك  يتكااوم ةاا رااف  ك امت ليسااتجمب  علاال  اا   كا ة، وقااد أعط اا االسااتجمب  بدك ا  ة تفعاا   ادا  

   25 ثباااا صاااايح  (، 1(، وبدك ااا   اااع ف   ااادا  )2(، وبدك ااا   ااااع ف  )3(، وبدك ااا  ةتوساااط  )4وبدك ااا  ة تفعااا  )
عتماااد عاااد  ةاااا انألسااامل   اُ  ،ملعاااد  صااايح ت  البااامق  اساااتبعم مت و  35ةدددص أ دددل   اساااتممكة  كااا  للتول ااا  اإلح اااما 
 Package for ابساتادا  با انةج احل ةا  اإلح اما   للعلاو  اال تممع ا  وذلاحت اإلح اما   يف لل ا  ب امانت الدكاسا 
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Social Sciences (SPSS)  وذلاحت  ،اإلح اما   الوصاف    لتوك اف أهادال الدكاسا سامل   انأل، ح ا  مت اساتادا
والل ااا  ادلئويااا  للتعااا ل علاااال ل ااااما  ع لااا  الدكاسااا ،  مااام مت اساااتا اج ادلتوساااطمت احل اااامب    ابساااتا اج التكااا اكات

اساااتادا  التبااامك  إىلواالضل ا ااامت ادلع مكيااا  للتعااا ل علاااال  ك ااا  اساااتجمب  أ ااا ا  ع لااا  الدكاسااا  لفكااا ات االساااتبمظ ، إ ااام   
 .(One - Sample T-test)اللتبمك  )ت( ع ل  واحدةاإلح ما ، والتبمك  (لفا أكرونباخ )

 حتليل البياانت وعرض النتائج1.7 

إ اا ا  ة اا  الب ااامانت دلعمجلت اام سااجلا اللتاااماج إبثباامت لل ااا  و  اإلح اااما  تف يي ااام يف باا انةج احلاا   جمااا الب اامانت و  ب
 :(1)ةب  يف  دو   مم هو التو يا الطب ع 

 اخلماس  ليكرت (  توزيع درجات ةدقياس1رقم ) جمول

التو يا يتبا  أم إىلم هكا يش  إ وعل ع  0.05 ى ةا أك م  االحتممل   ال أم  أعي( 1)سج  اجلدو  كق   كد 
 .التو يا الطب ع 

 لتماج اعتمدت الو تول   ال ذلحت ابستادا استبمظ  الدكاس  و وثبموم مت التوكف ةا صد  اللتبمك صد  أ اة الدكاس  
، هبدل عمم  اكة انألم  ةا ذو  الت م  يف رلم  إال زلك  ع   م علح   مت  (spss)الىانةج اإلح ما علال 

وقد مت  ،ةت م للمتي ات ادلكرتح  للدكاس  الوقول علال آكا  وةيحممت وتكدي  ةد  صيح   عبمكات االستب مم وةي
  امم هو ةو   يف اجلدو  التميل.  الثبمتح مب اجلكك الرتب ع  دلعمة  

 الصمق والثبات(: ةعاةل 2جمول )

 Kolmogorov-Smirnov ادلتغري

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

 .6470  .7970 

 ةعاةل الصمق ةعاةل الثبات ادلتغري الرقم
01 

 
 0.837 0.701  جوة ع ل اللكو 

 0.847 0.718 احت مب الض اا  02
 00.837 0.701 قواظ  الي    التجمكي  03
 0.823 0.678 تطب ف جتمكب الي  04
اال رتا     ما حج  العمل  اال لب  العمل   05  0.700 0.836 
 0.804 0.648 العمل  اال رتا     ما حج  العمل  احملل   06
 0.827 0.685 عد  تو   االت مالت 07
 0.792 0.628  عف البل   التوت   للشبك  08
 0.793 0.630 عد  الت ه   09
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ةعامةيت ال اد  اخلمصا  م قا   إح ا   ،م اللتاماج تتمتاا مب اداق  أ (2) يتض  ةا لي  ادلعط مت الواك ة يف اجلدو 
 . علال صد  االستب مم يف ق مسع دلم و ا نأل لع م ت ة تفع  ظوعم ةم شلم يعى   ،مبتي ات استب مم ادلو ف 

 ق مساامتعلااال  كاا ة تااد حت يف رلمل اام  (14) كااد متحت لديااد لدكاساا  اةتياا ات تااماج التول اا  اإلح ااما  اللتباامك  اام ت ظو 
 .  ادل مكل ال قم   يف  ل ب م إىلةع كمت التوو  

، لمصاا  يف  اا  التطااوكات ادلتيحكااا  و  معل ت اام ادلنس اامت ادلمل اا   تتعاام   ادلشااكيت وادلعوقاامت الاان لاادحت ةااا  فااام ة 
 ،حديثا  الع ادال تا ا  م ادل امكل الل ب ا  أ الإو ادل امكل ال قم ا  ضلا ملوذلاو اإللكرتوظ ا   انألظمما رلام  واسع  وادلتي ات ال

أ ان  يبااا  أهااا   (3)اجلااادو  كقااا   تع اااف ساا ع  التواااو  و تثباااا الدكاسااا  ادل داظ ااا  و اااو  العديااد ةاااا ادلع كااامت الااانح اا  
 ادلعوقمت الن كصدوم الدكاس  احلمل  .

 ( ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية دلتغريات المراسة3اجلمول رقم )

 ادلستوى الرتتيب ادلعيارياالحنراف  ادلتوسط احلسايب ادلتغري الرقم
01 

 
 ة تفا  دا   1 000000. 5.0000  جوة ع ل اللكو 

 ةتوس  3 1.10755 3.3200 احت مب الض اا  02
 
03 

 ة تفا 4 00000. 4.0000 قواظ  الي    التجمكي 

 ةتوس  3 1.25565 2.9200 تطب ف جتمكب الي  04
العمل  اال رتا     ما حج   05

  لب  العمل  انأل
 ةتوس  3 1.23423 2.7600

 رتا     ما حج  العمل  اإل 06
 العمل  احملل  

 ةتوس  3 1.03602 3.3600

 ة تفا 4 1.45258 3.8800 عد  تو   االت مالت 07
 ة تفا 4 1.30128 4.1200  عف البل   التوت   للشبك  08
 ة تفا 4 1.26886 4.1200 عد  الت ه   09

 0.8 0.640  عف التدكي  10
لتكل   التكلف االسرتات ج    11  0.648 0.804 
 0.8470 0.719 االعلم  12
 0.846 0.716 ال  ق  والت وي  13

يف ادل مكل ال ق م  اإلسية  العكو   14  0.677 0.822 
 0.834 6970. مجايل ادلعوقاتإ 
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 ة تفا  4 1.50000 3.4000  عف التدكي  10
 ةتوس  3 1.42829 2.9600 االسرتات ج   لتكل   التكلف  11
 ةتوس  3 1.28712 2.6400 االعلم  12
  ع ف 2 707110. 2.0000 ال  ق  والت وي  13
يف ادل مكل  اإلسية  العكو   14

 ال ق م 
  ع ف 2 898150. 2.1600

 ةتوسط 3 510880. 3.3314 ايل ادلعوقاتإمج 
 

 ا    اللاو  ضلاو   أةام عماكامتكاف  الانتلا  ةاا ادلعوقامت ادلرتابطا   إىلعاي  أ (3كقا  )  تش  اللتماج الواك ة يف اجلدو 
  (1)علا  الفكا ات ادلكوظا  ذلاكا اجملام   إظلام ظيحاف ام الفكا ة كقا   اإل امابت بتول   ،الل ب ا  ادلمل   ال قم   يف ادلنس مت

هلام    أم للت جا  تاد  علاالهك  او  (5.0000) بلغ أعلال ق م  ةتوس  ح مي حم ت علال  ع ل اللكو ادلتعلك   جوة  
للكاو  اللام ةاا تكلا   الفجاوة با  ؽلك  اإللكرتوظ ا  أم البد  يف تباين ادل امكل و ال قم    انألظمم و لو  إىل ضل اجتمهم ة تفعم  

 .الوكق   ادلو و ة لد  ادل مكل  ب  العملللتداو  و    و عادل

ااا  احل ااميحت )وقااد  و هاااو أم إيل  تشاا  ابكتفمع ااام ،كاااواظ  الي  اا  التجمكيااا ادلتعلكاا  ب للفكااا ة( 4.0000بلياااا ق ماا  ادلتوسحت
دلام وي  اا ذلاحت  ،يف ال الوات الكل لا  ادلم ا   الدول ا متوي  التجامكة  أعمم و ت ا ا ظلو مت  حبمل  تدهوك أ ،ادل مكل الل ب  

التلم م ااا  ادلتعلكااا   ااامإل  ا ات  ،التعااامةيت الدول ااا   اااعف اظعكمساااموم علاااال س مسااا   أساااف تةاااا تكلبااامت  ل ب اااممتااا  باااع 
، ادل اسال اكتفم  تكمل ف عمل مت متوي  التجمكة والعيقامت ةاا البلاو  الدوكي  علال العمل مت ادل      و ابلتدق ف وادل ا ع  

تاادهوك   ااكلحت ،ادللاامزف عمل اا  ادلااامز ةااا  ابعتبمكهاام الل ب اا  ةااا ادل اامكل عاا  بعاا  ادلنس اامت ترتا ااا يف ةعمةيواام 
ت ا اا التك اا   إىل علااال لوييوام ةاا قبا  ال االطمت احملل ا   ا  هااكا يان     و ا ل ق او  العمايت احملل ا  وهباو  ال اا ول 

ن أكاندددد  ةدددص نتددددائج المراسددددة وقددددم   ،االقت اااام ي  وال  مسااا   ادلاااامز  ت اااامعد إىليفضااا  ابلتااااميل و  ،الااادويلاالاتمااامي 
ابلتدايل يتعسدر تكيفهدا ةددع و الموليدة   االعتمداد علدى الدقدوانل الصدادرة ةدص ارفدة التجدارةنهدا الليبيدة ال ككارف ادلصد

 .الضوابط  و الدقيود الشرعية

 ب اب ( للفك ات ادلتعلحتك  أبمحت عد  تو   االت امالت 4.1200-3.8800وقد اضل  ت ادلتوسحتطمت احل مب حت  ةم ب  )
ةاا  اما أها  التواد ت  الان توا اع العما   د  الاتوك  يف التكل امت احلديثا   ت اج وعا  عف البل ا  التوت ا  للشابك 

ام  مم  ،ل ب ميف ادل  يف االلكرتوي  ييحف أمحت بع  هك  الفك ات قد حم  تك يبم علال ظفف ادلتوس  احل امي شلحتام يعاين أهنحت
حت توصاا  الدكاسااا  لااكل ،الل ب اا  والل ااول هبااام  ادل ااامكل ل االتطااوي  و اشلااام ي ااتدع  التوف اا  علاااال عل اا  تت اامو  يف انأل

وخلددث ادقافددات ةصددرفية تعتمددم علددى   لاالم  التكلولو  اام ابلبلااو اجل ااد التو  ااف  بشاا م  اكة البلك اا بتع ياا  تو  اامت اإل
 .بشكل أفضلاإللكرتونية التدقنيات والوسائط 
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ااااااااطمت احل اااااااامب حت   ت اوحااااااااايف حاااااااا    - 1.23423ةع مكياااااااا   )ابضل ا اااااااامت ( 3.3600 - 2.7600)باااااااا   ادلتوسحت
 اما حجا  العملا  العملا  اال رتا ا   ا     اما حجا  العملا  اال لب ا   و لعمل  اال رت اب ادلتعلك  للفك ات (1.45258

كصااا د الت ااا  يت  حفلاااوُ   كاااد ،دل ااامكل الل ب ااا  بعااا  الرتا ااااب اااف  عمةااا   يف ا شااا د اللشااام  اإلق ا ااا قاااد و ، احملل ااا 
 م البلااحت ادل  ا    يوا ااعأ غلاادك ابلاك   أم ظلاو  ،اطلفم اام  با ا  )ابلعمدد ت احملليدة(االاتممظ ا  ادلكدةا  ةااا قبا  ادل امكل 

 ،ةاا ادلشاام   وال اعوابت االقت ام ي  وادلمل اا  شلام اساتدعال اظت اامج رلموعا  ةاا ال  مساامت واإل ا ا ات االقت اام ي  عاد ا  
ت شا د  وذلاحت عاا ز ياف " الدقيمدة التعادليدة ابلدمينار الليد ( سدة سدعر الصدرفسيا) ةعمجل  االلاتيالت إىلالن ودل 

يا  يف حا  اجلد   ،زلمولا  ك اا ق ما  الاديلمك الل ا  يف ةوا  ا  العمايت انأل لب ا  يف ال او  ادلوا يا و  استادا  اللكد انأل ل 
اللكاااد انأل لاا  دلاتلاااف انأل اا ال الشا ااا   ةااا لاااي  إغلاام  ان اااكة قمظوظ اا  ذلاااكا  إىلةشااكل  ادلااوازل  الاااكيا ػلتاام وم 

  ، وو كم  إل  ا ات ةش وع  وبدوم ق و  علال ال  ل.ي لال

( 0.05الماللدة  ) االعتمداد علدى ةسدتوى وقدم م وجود ع قة توافدقيدة بدل ةتغدريات المراسدة ر مت النتائج  كما
لغددا  إالتكنولوجيددا الرقميددة و  إىلتحددول ادلصددارف ت ي أنضددرور ةددص ندده أذلددلا م اسددتنتاج   للحكددم علددى ةددمى التدد اري

 يف أتلا  لاو  ضلاو ادل امكل ال قم اا  لاك  تلعبااع االادوك العدياد ةاا ادلتيا ات و  كاد ساجلا الدكاساا    اة ت الورقيدةادلعد
( 1.50000 -1.26886) ادلع مكيا   ابالضل ا امت(  3.4000 - 4.1200) احل امب    ادلتوسطمت عك اوقد 

تاو   ادلانهيت والكادكات الان ت ام  ذلام م أ إىلتفضا   ، ة   عف التدكي  و عد  الت ه  بفك ادلتعلك  دلتي ات الدكاس 
ل ب ام  إال أم يف  اإللكرتوظ ا التجمكي  والبلك ا   عمم ابالظ  م   ما الديلمة ك   العمدل   لبلم  قمعدة تكلولو    وتع ي  انأل

 .اخلدة  ال ت ا   ع ف زب ع  

 (1.42829 -1.25565)ابضل ا امت ةع مكيا   (2.9600-2.9200)وقد اضل  ت ادلتوسحتطمت احل مب حت  ةم با  
دل  يف س مسا  إعام ة ه كلا     هاكا يا،لتكل ا  التكلفا تطاوي  ال اسارتات ج   تلف اكتطب ف جتمكب الي  و ب ادلتعلحتك  للفك ات

مل اام تمثاا  يف رلاحلمل اا  تيف ةوا  ت اام لااي  ادل حلاا   ا  دل اامكل الل ب اا  ل اامك املتوااد ت الاان لااا جتااد   ،ادل اامكل الل ب اا 
  . يع   ةا الكدكة التلم     للم مكل الل ب   كلحت  ،ادل  يفالعم  يف   م تبل  و تطب ف ادللموةمت احلديث  است عمب و 

ااا   احت ااامب    ف ااا مبتيااا   ادلتعلاااف ( 1.10755ابضلااا ال ةع ااامك  ) (3.3200)احل اااميهاااكا وقاااد بلياااا ق مااا  ادلتوسحت
التواد ت الكمظوظ ا   ليام  ادلعامةيت الوكق ا إ ماا با  ادلع كامت لتواو  ادل امكل ال قم ا  و  ،الض اا  يف ادل مكل ال قم  

  تواات  علااال   ،ةااا ب ل اام ل ب اام تفمقااا  التوديااامت يف  و  العاامت الثملاا  إىلأ ت ال قملااا    كااد ،لضاا اا  ال قم اا لادلتضاامل  
 تضاا  تطويااا  أسااامل   تاااا الض ااااا  عمل ااامت الد اااا لمصاا  ب قملاا  لكرتوظ اا  ت اام   س مساامت إ ادلمل اا  الل ب اا   انألظمماا 

اإلقاا اكات الض يب اااا ، ودلعمجلاا  الب مظاااامت  وساااا ل  أسااا   وأقاااا  تكلفااا  دلااا  ابلعماا   اإللكرتوظ ااا   اإلقاا اكات وذلااحت إباتحااا  
تعاادي  قاامظوم الضاا اا  ل اام  ال اا    ب سااية  لاام  اللماام  ادلااميل اإلإو  ،توك ااف ةلموةاا   اا يب   ةتطااوكةلالاااواك ة    ااام 

 .اإلسية  
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   حااااد ابإلعلاااام  ادلتعلااااف للمتياااا  (1.28712) ةع اااامك  ( ابضلاااا ال2.6400) احل اااامي ادلتوساااا  ق ماااا  بليااااا وقااااد
 مشول ا  يف للا  عاا اللمجتا  اخل امكة احتمام  ةاا ادلاامز  هاك  ولادث ،اإللكرتوظ ا  ادل امكلتوا اع  الان الفل ا  ادلع كمت
  مظاا حا  يف ،اإللكرتوظ ا  لل ا    ةياا   ا  إلكارتوي با انةج تباين أو العماي ، إعلام  عاا انجتا  ألطم  ةا أو اللمم 
 سلاامز  فاصالحت  باكلحت (707110ةع امك  ). ( ابضلا ال2.0000ح امي ) مبتوساا  والت ويا  ابل ا ق  ادلتعلكا   كا ة أقا 
 اختاااامذعلااال  الل ب ااا  ادل اامكل حااا حت ةااا  ؽللاااا ال ولكااا  اااع ف مبكااو  اتمااامماال بطمقاامت وت ويااا  ،اإللكرتوظ اا  اذلويااا  ساا ق 

 واذلجمااامت ال قمااا  العااامة  ةاااا التواا  و  ادلعاامةيتيف  وال ااية  احلممياا  تااداب  واختاامذ ادلااامز  لتجلااا   اام ة لطاااوات
 وحو مااااا  قوياااا  وس مساااا   عمةاااا  ةمل ااااا  ةنس اااامت و ااااو  ذلااااحت وسااااا تطل  ،اخل وصااا   واظت اااام  واالحت ااام اإللكرتوظ ااا  

 .كشا دة

( ابضلا ال ةع امك  2.1600) كد بلياا ق ما  ادلتوسا  احل امي   ال قم  يف ادل مكل  اإلسية  لعكو  اب  مم يتعلف  أةم
 انأل واتو  انألسااامل   اسااات عمب علاااالم قااادكو عاااد ب ادل ااامكل الل ب ااا  ه كلااا    اااعف إىلذلاااحت يفضااا  و  ،(0.51088)

 . ي ت ا   ملب   ادل مكل الل ب   بف وع م تعم  ابللمم  التكل د  ،اإلسية  

ةاد  اإللكرتوظ ا ، و سما أتيت هك  الدكاسا  لت ال  الضاو  علاال تلا  احملاد ات الان تانث  يف تباين ال ا    وعلال هكا انأل 
 يف ل ب م. اإلسية   بط ح قضم  ولد ت ال لمع  ادل     ذلحت و  اإلسية  حكم  ش يعتلم أب الت اة م

صرف اإلس ة  الرقم   شمشديا ةدع التطدو ر ابدلستكمال األطر التشريعية والدقانونية اخلا ة ابتو   المراسة للل   
 .رع للتكنولوجيا الرقمية وادلاليةادلتسا

 احلالية المراسة ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية دلتغريات يوضح( 4الشكل البياين رقم )
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 الدكاسا  رتصاد  زلادو ا،البلو  ال قم   ال ي ا   تثل  يف البلحت ادل     للتوو  إىلال  مسمت اللكدي  ادلم  ع بش م أل ا  
الك و  ال ا     أةام  البلاو   تو   ةعدالتو  ،ة تو ت ادلتي ات بشك  ُةب  تُب  و  التوسا ةع كمت يف اجلدو  أعي 
 . احلديث  ال قم  التكلولو  م ادلمل   تبين  يف ل ب م يف رلم  

 :متثلا ظتماج الدكاس  ادل داظ     مم يل :  وةناقشتها نتائج المراسةحتليل 

رلموعاااامت ذات صاااال  علااااال تع اااام ةااااا ادلكاااامبيت الاااان أ  يااااا مت  ظتااااماج لل اااا  ادلعلوةاااامت الاااان الفكاااا ة تعاااا ل هااااك 
أهادال الدكاسا   إىلابل  او  مت لل ل م و  ادلم  الل  يف الكطم  ادل  يف و حد  هكا ، والش ع   احلديث  لتكلولو  م ال قم  اب

لااو   وم اعتماام   لاانتواد  العوااااف والاادوا ا الالاان بل ااا عل  اام الدكاساا   ،ةااا علمصاا  ةشاكلت م اظبثكااا ساائل أب ا م   
 .اإلسية  لكرتوي يف ل ب م يتوا ف ةا الش يع  ظمم  ة  يف إ

البلااو  عل اا  ادل اا يف أب شاا عا يف ق ااما ةع اامك وعاا  ادلو ااف ح اا  ، اا  ةعتاام  حبثاا بلماام  ادل داظ اا   لا الدكاساا  اُسااتُ 
 وادل ا عاا  احملمسااب  ه ئاا  اعاا ال اام كة   واحملمسااب ادلتمثلاا  يف ادلعاامي  الشاا ع   ،ولضااوع م للضااواب  والك ااو  الشاا ع   ال قم اا 

الوصاف    اإلح اما  الت الاكتبام  الدكاسا  ادل داظ ا  ابلاد ق اما ةاد    كاسا يف  مث الش و  ،اإلسية   ادلمل   للمنس مت
 -:كمظا اللتماج علال اللوو التميلالدكاس    تي اتادلتعلك  مب

ابدللموةااامت  ةااام حاااد إىللديااا  إدلااام   يف ادلنس ااامت الل ب ااا   ادل ااا يف و ااافادلم أ إىل الدكاسااا أشااامكت ابدل ا عااا  والتول ااا  
، ةلموةا  ل ا   انألق اام  ،ةلموةا  انألكشا ف ،ةلموةا  احملمساب  ،لت اويد ةلموةا  ا ،ةلموةا  احل امابت اجلمكيا  -:اآلت ا 

 ا ل ل ب ام كبا  مب ،ةلموةا  أكابب انألسا  ،اإللكرتوظ ا ةلموةا  ادلكمصا   ،لعمل  انأل لب  اةلموة    ،ةلموة  الو ااا ال ةل  
االستف ااامك و الاادلو  واساااتادا  ادللموةاا   ادلعلوةاا   وادل اامكة  لكااا  ؽلكلااع و ااكلحت ال بااوم  لدياااع ،ادل  اا   وال ااج  ادلااادي

، الاان أو احلفااف االلكاارتويةلموةاا  انألكشاا ف و  ،، و  ف اا  احل ااو  علااال ةلااتج ادل اا لواسااتادا  اللماامذج ادلعاادة للتعبئاا 
ياات  ختاا يا ل اامل الب اا ي  و انأل ياات  باا  ادلعلوةاامت عااى شاابك  وخت يل اام واساارت مع م مثُ إبعاادا  ظ اات احت مز اا  و  اللماام  كااي

عااد   فمياا  تااادكي  العاامةل  ابدل اامكل علااال آل ااا  و  ،ي التطاااوي  واالسااتم اك يف  ا  هلاام  ق ااوك  أميف ةااوقع  إال  ادلعلوةاامت
   (.اآليويف)ابدلعمي  الش ع   ال م كة عا ه ئ  احملمسب  وادل ا ع   الكم    عد  الدكاي  ،ادلعمص ةاإللكرتوظ    انألظمم 

توح اد شلمكسامت ال المع  ادلمل ا   إىليفضا   )أيدويف( ع   ال م كة عا تطب ف ادلعمي  الشالدكاسمت ادلعمص ة، أم  ةا ثبا
تشاي ل م  دلاد  االلتا ا  مببام ئ الشا يع  وأحكمة اام،  تاو   ادلنشا  ادل  عا  لل او  الدول ا  وتكاد   لا ي  إكشام      ،اإلساية  
عمل اا  تطااوي  ادللتجاامت واخلاادةمت، وت اامعد علااال ك ااا ة ااتو  يف  اإلسااية   اا   يف متكاا  ال االمع  ادلمل اا   ماام أهناام تُ 

ع د وعلاال ال ا "أي ادلستهل  وادلسدتثمر " هك  ال لمع  علال ال ع د الفا    الكفم ة التشي ل  ، وتع   عواة  الثك  يف
أعل ت ام يف اظعكمساموم ادلنس   ةا لي  تعم ف ثك  ال و  مبلتجامت ال المع  لمصا ، وابل المع  ب ةحتت ام عموةام   تا  ا  
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م ع  لاام  بعاا  وسااما  الااد ا  ظطاا ح  رلموعاا  ةااا الت اامؤالت  لللكاام  ، وبعااد أب ااوكة ة ااتم ة علااال التلم اا  االقت اام ي 
  .والبو 

 ااا  احت ااامهبم يف ادل ااامكل ال قم ااا   ةكمظ ااا   ال ااانا  علاااال إ كاااد ظااا -:الرقميدددة الضدددريبة سدددرتاتيجيةإب  مااام يتعلاااف  أةاام
لكااااد علااااد اسااااتادا  اليف   ف اااا  احت اااامب الضاااا اا   الل اااا   اااام ادلو ااااف ادل اااا يف  ااااعوب  الاااان يوا التنيااااد  اإل اااامابت
 التعك ااااد يشاااوهبم اساااارتات ج  ، ، التكاااادي ات الضااا يب  ادلعمجلاااامت الضااا يب  و  سااااتكوم عمل ااا  اجلبمياااا  للضااا اا   ،االلكااارتوي

 قواظ ل م علال  واب  وقواعد الش يع  اإلسية  .  بتك  فاليمول  يكتلف مو 

باد المجلا  تلاحت اإلشاكمل مت عودل ،اإلسارتات ج   ال قم ا   ا   ا  ةبمشا  علاال عاد  الت ث  ادلبمش  و ظتماج الدكاس   عك ا
باا  ال ااجيت ادلو ااو ة يف  للب اامانت م ق كاا موصااف أيضااموتضا   تضاا  ةلفاامت للب اامانت للم ا ل ةااا بلاام  قواعااد ب اامانت

عيقااامت ةو اااو ة يف وعااام  للهااا  ةلفااامت  -:فدقاعدددمة البيددداانت ،وتوصااا ف  ااا  عل ااا  ةاااا علمصااا  الب ااامانت  ،ادللفااامت
ب ااامانت ةلااف جلااداو   ،ابإلحااداث والوقااماا ال وة اا  يتعلااف ةلااف ادلاااو ف و ةلااف العمااي  ضاا    ااع لكاارتوي  يُ إا رتا اا  
موةاا  ادل اا     يف ادللوبلاام  قواعااد الب اامانت  ةلااف التكاامكي اجلااداو  الضاا يب  ،   م  ااا للمعمجلاا  احلمسااوب   ةثاا     ت ااتاد

وعل لام بلام    -   ةو او ة يف الوقاا الا اها     -للتيل  علال هك  اإلشكمل مت ،أبظواع م ال قمب  يت  كبط م ابجل مت 
  م ااا  اختااامذ الشااا ع   وي  اااا ةاااا  اااو ة اخلااادةمتتكل ااا  ادلاااامز  ل اااع  يف ل، الب ااامانت يف ت اااا قطمعااامت الدولااا  قواعاااد

 وادل     . الض يب   لمص  والتداب  لتعدي  الكواظ  اإل  ا ات

واك  ادلااا ظ اااا علاااال قااادمظاااا التولااا يت    :تك ااا   س مسااامت التمويااا  وكهااام يف دل وظااا  ادلمل ااا  والتاااد ف اللكاااد  و ةك اااما ا
وهدل اكتفدى البند  مبدنح الرتاخديص ورسدم  يف ادل امكل الل ب ا ، االسارتات ج مت ادلتبعا  اكلحت  ،اساتاداةمومو   ادل     

 ؟ادلتبعةاإللكرتونية   اآلليةلمعم  أخرىم لمية وظائف أ احملافظة على سعر الصرفالسياسات الندقمية و 

 ،()هيكددل رأس ادلدددالو ادلدددايل()اذليكددل اجلمظاا  انألي اا   إىلعلااال ادل  اظ اا  واللمااا  التاادق ف و  االزاااي حموللاام ةااا لااي  
لكاا   ،ةااا ة اام ك  الل اا  الاان تتمثاا   يف كأا ادلاام  الااك  و  تااع الدولاا   كل التجمكيااماللاكام ؽلااثيم ة اادك  متوياا  ادل اا

وةاااا ة ااام ك  ، الل ااام انألكابح  ااا  ادلو عااا  هاااك  البلاااو  الثيثااا  تعتاااى متاااويياالحت مز ااامت، ،يشااا    ادل ااا ل يف ظشااامزع
ت ااااا الو اااااا والاااداالوم ادلاتلفاااوم وصااااكو  أ  ادلاااو ع   ااا  ادل ااا ل ةاااا  انألةاااوا  الااان يتلكمهاااام لمك  ااا  وتتمثااا  يف

م أإىل  الدكاسااا  أشااامكتكاااد   ،ادلاااد وعمت علاااال آل ااا  ت ااال   الضاااو و  دلباااملغ ادلد وعااا ا ،اإلساااية  ادلكمك ااا  يف ادل ااامكل 
ماااا اللمح ااا     ،الضاااممم أبظواعاااع ادلاتلفااا  أو لطااامب ادل اااتلد ةاااا ق مااا  االعتمااام   %130 إىلادلباااملغ ادلد وعااا  ت ااا  

  االساتعدا  كل التجمكيامذلاكا  يتطلا   ةاا ادل ا ،يكوم علاال التمويا  اخلامك   التطب ك    صلد أم االعتمم   بدك ع  ب ة
 . سمال  بشك  ة تم  ويكوم ة تعدا للد ا لل اباا ادلو ع  علد الطل أصو    اامم لتو  

كويل ام  ةاا لاي  ظ اب  ةاا واالحت مز امت اللممة ا  الان يات  ت ،د   ة ا ل ل ب ام ادل  ا   كلحت االحت امز  الكامظوي ػلا
فاالحتيداط  اسدتدقطاع جدم  ةدص الدمخل االحتياط  وادلخصص وهنا جيب التفرقة بل االحت مزمت اللممة ا  ) ،انألكابح
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ادل ا ل تطباف سل   است ي  شلتلكمت  ،دلوا    التكلبمت يف انألسعمك يف انألسوا  ادلمل   (،وادلخصص توزيع للمخل
سل ااا  الاااديوم ادلشاااكو    اااكلحت ،م64/73ضدددرائب الدددمخل رقدددم دقدددانون ل ت االسااات ي  ابلياوااا  التلف كيااا مبعاادال
سل ا   ،سل ا  تا   اخلدةا  ،سل   إ م ات سلوي  ة اتوك  ،الض اا  و كم لكمظوم الض اا  ال مبفسل    ،   م

سل اا  ادل اا و مت  ،ةااا ظ ااب  االساات ي  احملااد ة بكاامظوم الضاا اا  %50 صااو اكتفاام  أسااعمك انأل سل اا  ،الكضاام 
إعاام ة تك اا   الكاا ول ابلعملاا  ادلتو اا  عل  اام ادل اا ل لعملاا  انأل لب اا  ةااا لااي  سل اا  هبااو  الكاا ول اب ،ادل ااتوك 
 ادل امعلمت احملل اا سل ا   اكلحت   ،ة ا ل ل ب ام ادل  اا  ةااا قبا   ك شاا ا  العمايت انأل لب ا  ادلعللا و اف أساعم، اخلامك  

 .البمق  يت  تو يع م علال ةا ذل  حف ادللك  و 

انأللا   أو ةاا  لو اااا ةاا الا اباا أو ةاا ادل امكلعا ا -:ه  عبمكة  ةصادر التمويل اخلارج  يف ادلصارف التجاريةو 
الداالااا  ةثااا  ة تبااامت  ااااا اجلمكيااا الو ا ،ادل ااا ل ادل  ااا   ساااوا   مظاااا و اااااا بشااا   أو قااا ول رلدولااا  ب اااع   ماااادة زلاااد 

علاااد الطلااا  ياااد ا ادلبلاااغ   و   ةل ااا   ي اااتلم م البلاااحت ةاااا العماااي الو اااااا ال ،يف الكطمعااامت ادلاتلفااا  يف الدولااا  ادلااو ف 
   .ظ ب  ةا انألكابح الل ف سلوي  يد ا ادل  ل ادلبلغ     اإلسية  يف ادل مكل  ،الفمادة

و ااااا  ، يكددون الددربح دائمددا ةتاحددالائددم الددلي يمفعدده العمدد   وهنددا جيددب علددى ادلصددرف حتدقيددث عائددم أكثددر ةددص الع" 
 ، اام الشاا و  ادلتفااف عل  اام باا  ال بااوم وادل اا لعمااي  وت اا ل ذلاا   ت باامت التااو   و  التااو   ياات   تو اام بطلاا  ةااا ال

علاد  ا  ال صا د و سا  ال باوم و اداو  ال او  واإليادا  كيت كقا  ح امب  وأوتكوم ةدوظ  وة ام   يف  ت ا  التاو   بتام
 لبلااحت ةااا عمياااع ةكمباا  أ اا اام ذلااك متثاا  ادلبااملغ الاان ػل اا  عل  اام ا ةإم الو ااااا اجملمااد ، اارتة  ةل اا  ياات     اام الت ااج  

الواقاا العملا   فا  ، ال تا   إال يف حامالت ةع لا   كا ادل تلدي   اتةا ب ل م لطمابت الضممم و ت  االعتمم  اخلدةمت
لااا أكصاادة ، ادل  اظ اا  إل اكة أو ادلكتاا  الكاامظوي ت اج  يف اجلمظاا  انألي اا  ةااام أ  ح امب ؽلكااا جتم ااد  أبةاا  ةااا اأ

 . اال  أل  

علااال احل ااو   إبةكمظاع ادل اا ل م  ال  مسامت التمويل اا  ادلتبعا  أبالتول ل ا  للدكاساا  أبكقام  ثبوت اا  ةاا لااياللتااماج  لاا 
د  ادل اا ل ادل  اا   سااكف االاتماامم، االحت مز اامت ػلااوبلاام  علااال  ، اا ل ادل  اا   ةااا لااي  اإلكساامل متالتموياا  ةااا ادل
أو ةباااملغ ليااا ل الت اااوي  ةاااا ادل اسااال  يف الااادو  انأل لب ااا   ،للو اااو  علاااال إكسااامل مت ة ااامكل ألااا   إىلوقاااد ػلتااامج 

 م ال تتجامو  هاكا احلاادغلا  علاال ادل امكل أ و ،و ااا حاد ةعا و ، وذلاحت بو اا شا و  دلال  االاتمامم وادل امكل احملل ا 
حاد    اإذا ،ها  الان لاد  ق ما  االاتمامم ادل ا يف "النسبة حيمدها ةصرف ليبيدا ادلركدمي ل حتيداط  الدقدانوينوه  إن "

االحت اامز  الكااامظوي  ااإم  1000000ادل اا ل  اب اارتال أم ق ماا  الو ااااا لااد   %15ة اا ل ل ب اام ادل  اا   الل ااب  
إذا  أةام  ()سلف وقدروضيت  استثممكهم يف انألصو    850000البمق  ق ول ، ه  االلت ا  علال ادل  ل 150000

وظ ااب   500000ةثاام   مظااا الو ااااا  ،لتضاا ف االاتماامم %25 إىلة اا ل ل ب اام ادل  اا   ك ااا ظ ااب  االحت اامز   أكا 
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يف اجلمظاا   الباامق  ساالف وقاا ولو يف اجلمظاا  انألي اا  ةااا ادل  اظ اا   احت مز اامت ظكديا % 100000 20االحت امز  
 انألؽلا ةا ادل  اظ  .

م ظ ااب  حف ةااا لااي  التج باا  العمل اا  ألااو ل  اام و مت التوصا  إ الاان اللتااماج ةااا ادلتمحاا  وانأل لاا  اجملموعاا  الب اامانت  او  يف
م ظ اب  االحت امز  وهاكا ةع ا  نأل  ،الما ول االقت ام ي  االحت امز  الكامظوي يف ة ا ل اجلم وكيا  تضا  اثبتا  يف ت اا

 .وا    احت م مت التموي  ادلوم تتي  وذلحت دلم غل  أ

تكماااا يف تاااو   ال ااا ول  ويف ال ااال م    اإلسااارتات ج  و  ،ادلاااد  الك ااا   علاااال ادل ااامكل التجمكيااا  اساااتاداةمت أو اااع أةااام
 أو  ويتوكاف ذلاحت ةاا عمل ا  االساتادا ة معلمت لدع  عمل   التلم   يف اجملتما الل ا  مذلو  ،الطوي  لك ف ال حب   ادلد 

ي  اجلمظاا  دلااواك  ادل اا ل ةااا لاا  االسااتاداةمت ودلع  اا  أو ااع ،ةاام تاات  ب ااوكة كوت ل اا   ملباام  العمل اامت التشااي ل   الاان 
ظاااع  لماام اكتفعاااا سااا ول   ماااا الوا اا  أ ،ظكديااا  إىلالااان تكااوم ة تبااا  ح ااا  ساا ع  إةكمظ ااا  لويل اام انألؽلااا ةاااا ادل  اظ اا  

 .  بع ا سلمز  االحتفم ا كحب تع  وقلحت انألص  قلحت 

واالستثممك يف سو  انألوكا  ادلمل   يف انألسا   الستثممك ذوانت اخل اظ  وش م ات اأأنألصو   ملك ول ق  ة انأل   و  أةم
 .  لجد أهنم أق  س ول  ولكل م أ ث  كحب   وال لدات

ادلاد  الك ا  اآل ا  م االساتثممك يكاوم يف إ  -:نظدر األوىل وجهتداعمل   التلم   الوزل ا  لاع   وك ادل  ل  يف  ع  أةم
ساا ول   يف  إىلوؽلكاا لوياا  انألصااو   ح ا  تكااوم عمل اا  ادل اامعل  قل لا    كااوم الرت  اا  علااال كحب ا  ةعكولاا   وعماااد  اامل

 .ؽلكا للم  ل ادل معل  يف عمل   التلم    ويكو  ابستثممكات زويل  اآل   وجهة النظر الثانيةو قدك قل   ةا الوقا، 

م ي اااتعد  اامااام  غلااا  أم ادل ااا ل نأل عمل ااا  االساااتثممك ق ااا ة انأل ااا  ةاااا اللمح ااا  العمل ااا  أهااا م ىل أتشااا  الدكاسااا  إ 
عمل امت ادل احبا   ،اإلساية  دلوا    عمل   ال و  ال وة  ةا لي  ت    أذوم اخل اظا  وشا م ات االساتثممك  وادل احبا  

 . توك  يف ةلت ف الش  ق م  ةختف   اخل ما   ةا لي  ل     أ ت    بشك   ب  يف اإلسية  

 ،شا  ا  72  بااااااتكادك  أ ةضمعف  االستثممك   ة    رت دة سبا سلوات  ستثممك ق   انأل    دلاال يفعمل مت ادل احب   
لتموياا  هاو كأا ادلاام  واالحت مز امت الاان يات  تبع ضاا م إم أها  ة ام ك ا هاك  ها   ةلم ااك االساتثممك ةااا اللمح ا  الواقع اا 

ل يف ةوا  ااا  حت مز ااامت الثمظويااا  لااا  الاااد م  الثااامي للم ااا  اال ،قمظوظ ااا  لاااد  ة ااا ل ل ب ااام ادل  ااا   احت مز اامت :-إىل
 . وال ووابت الش  ي  للم تبمتاخل ما  

الان ةفم هام  ال ا ول  آل ا لف ا  العمل ا   االقت ام ي   تن اد الدكاسا  ،اسرتات ج    ادل مكل يف ادلد  الطوي   لك ف ال حب  
م هااك  العمل اا  تشاا  إىل أ ولكااا الدكاساا  الداكساا ، بعاا كااف ال حب اا  ولاا ف العكااف  ماام ياا   الاان لم ال اا ول  هاا  أ

إم ت ااا العمل اامت اللكدياا  الاان  ، ماام هاا  قااواظ  االلاام  انألوكوي إةكمظ اا  تااو   ال اا ول  علااال قااواظ  ت اامعد إىللتاامج 
 اامكل لااتفف اجل اامت العمةاا  حب اامابت لااد  ادلم ا لااي  ادل اامكل التجمكياا ، و اا وكة أتاات  ةاا $10000ت يااد عااا 
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يف عمل امت  ا  م هلم  ق اوك وأ إم ت ا اجل مت العمة  ل ف ذلم إيداعمت ظكدي  إىلشمكة اإل غل احملل   إليم  الديا العم ، 
 . ال تت  ةا لي  ادل مكلو اجلبمي   يف ت ا الكطمعمت 

 ااب    و  ف اا االحرتا ياا  يف ادل اامكل الل ب اا  إ اكة اخل ااو  وال ااية     مساا لتااماج التول ل اا  اخلمصاا  بل  ماام يتعلااف اب أةاام
 الاان لدكاساا  سااجلا بعاا  ادليحماامتم اأ إىل  اإلشاامكةغلا  :  اادل  ادلتياا  التاامبا  ااما االحاارتا ات انألو ام  ادلمل اا  

 ، ااام يف  اا  و ااو  ل ااو  ةتوسااط  انأل اا  ول ااو  احتممل اا  ادلمل اا   انألو اام علااال ادل اا ل  ااب  ح اامان ي ااع  أ
 و  العااامت  ةااا أمعلااال الاا     إ اكة اخل ااو  أو احملفماا  االساااتثممكي  ولاا ف علااال   اا  علااال انألصااو مل  مساا  التكل دياا  ت   

  ب ع اام نأل اا ا  ابإلةكاامم حلمةاا  شا م ة اإلياادا يف ال اامبف ت يكا ،اسااتعمم  شا م ات اإلياادا  التفمو اا   تادلتطاوك باادأ
م اا  أو أ ثاا  لشاا  مت  ابلك ماا  اال  ااع وتباام   ،لتباام   الشاا م ات اثظااو إبظشاام  سااو   إاللطاا ل اثلاا  يف سااو  ةلمماا  

 كاا  علااال ادل اا ل قبااو   ، ااب  لااد  ادل اا ل أةااوا  قمبلاا  ل قاا ال ت ،للوكوةاامت احملل اا  وحكوةاامت عمدل اا  باا ة أو 
 .  "أمهيةوتعترب شهادات اإليماع أكثر أنواع اخلصوم  "د   سو  الطل  علال انألةوا  الكمبل  ل ق الال ع  الك  ػل

وه كااا  ادللم  ااا  يف قطااام    كل التجمكيااامعديااادة ختااا  صاااو  ادل اااظتاااماج  ااامل    إل اكة اخل اااو أم  إىل تشااا  الدكاسااا 
إةكمظ ااا  ادل اا ل علاااال  وةااا ادلتعااامكل عل ااع، ادل اامكل ادل   يااا ل ااا  ال  مساا  اللكديااا  الاان تتبع ااام ادل اامكل والتموياا  و مع

،  تعط ااع الكاادكة علااال اسااتك اك ة ااتو  التموياا  بشااك  عاام  ،ادللم  اا  للو ااو  علااال أةااوا  ةااا ال ااو   ادلمل اا  واللكدياا 
وابللت جاا  ؽلكااا شاا ا   ،عااا ز يااف شاا ا  انألةااوا كة الو ااااا م يكباا  بااد ا ال ااع  الااك  يعااول ل ااموي ااتط ا ادل اا ل أ

لكاااا ول زويلاااا  انأل اااا  و   ة   ة ااااتو  االحت مز اااامت الثمظوياااا  و   ة امكل ختفحتاااام تكلفت اااام جتعاااا  ادل ااااال اااا ول  إال أ
 .ادلامز 

هام إ ا ا  تكاومي  ق اف لت ث  إم اغلمب مت وسلب مت إ اكة اخل و  وال ية  االحرتا ي  يف ادل مكل الل ب   جتع  ةا ال اع  
 مااثي تكااو  ادل اامكل هااك   ،يف ة حلاا  التطااوكم س مساامت إ اكة اخل ااو  ال تاا ا  أ إىل ضااي  ،علااال صااو  اللماام  ادل اا يف

انأل   ب   ة استاداة م نألسعمك الفماادة العماما  علاال الكا ول لاتييف لطا  تكلبامت ساع  الفماادة علاال و ااع ام وانألةاوا  
 .ادلكرت  

ادل اامكل الل ب اا  يف  كااد وا  ااا  علااال ادلنس اامت ادلمل اا  الل ب اا   (19 –) كوفيددم   اا وا  ااوكوان أ ةاا ةاام ؼلاا  أتثاا  
 وا  اوكوان  اأ ةا   كاد أحادثا  ، 2011لي ال انألك   شلم ش دتع ة علت م ي  أشد حدحت اقالوقا ال اها ا ط اابت 
 إىلوةاا أسابو   مز م  وم سامبف إظاكاكالعمدل ا  أم أوقفاا ظشا ليقت م  تذلحت أظع ت ي بف  صدة  ذات زمبا سلتلف،

وللااا  اا  ادلطاامع  والفلاام   وادلطاامكات ةااا  لعمملاا   كاادت و ماف اام وة اادك  لل اام،آلاا ، صلااد أم أعاادا ا  باا ة ةااا ا
 كوا هم. 

ةاا احتمامالت   اوك حامالت  -يف الوقا ال اها ةاا ل اما   م حا  يف الادل   عمم يعمي ادل ت لكوم وةنس مت انأل
لتوقاف عاا سادا  الاديوم أةا ا ا وتت ايد حمل م الضايو  علاال اللمام  ادل ا يف وأصاب  ا     حامالت ،إ يا واسع  اللطم 
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ة ادل  اظ ا  ادلا  ا     ، ع ا  ةاميل إىل انألظشاط تع ل الكطم  ادلميل ةا توقف بعا   إىلوتش  توقعمت  ث ة  وش كم،
 .  اخلط   حب الط   لو  ةا ادلكم  ة علالالعم  بشك   د  علال ل   أو م  اجل  م يت ويتوقا أ ،لكطم  ال و 

 سا  عما  ادلكمصا  ممفا وا  كالاب ا ادلت ث ة ةم تود ت يف قدكاوم التشي ل   يف انأللةوا    ادل مكل  إىل جتدك اإلشمكة
 يكااملإ ،اجللوب اا ةااا ادللطكاا  الي ب اا  و اإللكرتوظ اا  لدةاا  ادلكمصاا   إيكااملح اا  مت  ،ادلتضاا كة انألظمماا ةااا باا  اإللكرتوظ اا  

كتفاام  سااع   كاامم ا ،ابلتوااوييت ادلمل اا  يف ة اامكل ادللطكاا  الشاا ق  ادل اا     ادلتا  اا  لموةاا  ةلموةاا  ادل  اا  الااوزين وادل
 .اإللكرتوظ  يكمل لدةمت ادلكمص  إلالتداع مت   ماةا  انأل لب  العمل  

لعماا  وا   ادل وظاا  يف إ اكة اخل ااو  اكة اخل ااو  وال ااية  االحرتا ياا  يف ادل اامكل الل ب اا  تااولحت إلادلكرتحاا    مااا باا  احللااو 
س مس  ال ية  عاا ز ياف    ة  إبتبم وذلحت  التعمة  بشفم    ةا العم   إىل ال ع و  ،ق م  انألصو  تاف   ةاالعلال 

  ادل تمدة ةاا ادلمل ا  يتطل  تكدمي إيضمحمت ة بك  حو    ف   ق م  البلو  واجل مت التلم م   مبعمجل  التداب ،الشفم   
التو ااع ضلااو ادلعاامةيت ولاا  لتكاادمي ال ااية  االحرتا ياا  و بمشاا ة زلمتكاادمي إعفاام ات ال اادا  ادلنقتاا ، والتوااوييت ادلالعمةاا ، 
  ةاااا    ة الثيااا ات انألةل ااا  ظرتظاااا ةاااا التواااوحت ادلمل ااا  عاااى اذلااامتف احملماااو  واإل التواااوييت و اااكلحت اإللكرتوظ ااا ،البلك ااا  

 ادلميل. اجلم  يف للف االستك اك ال ع و  ،وةعدالت الك صل 

اللتااماج ةااا واقااا الدكاساا  ا  كااد  لحتاا ،اإللكرتوظ اا      يف ل ب اام ولوذلاام ضلااو ال اا اإلسااية  ادل اا      اإلساارتات ج  عااا  أةاام
ادلمل ا   سالم  ادلنس امت، تتطلا  أإسية   اإللكرتوظ   كقم   ةنس مت إىل  ةا ةنس مت ةمل   تكل دي  ووحت لتوا ،احلمل  

 إمتاااام يف  اإل اااا ا اتظشااااط  ادلتبعااا  وةااااا مث اختاااامذ انأل كاساااا  و  ، كاسااا  ةلك اااا   ادلنس اااامت ،ةاااا  اكساااا  اللااااواح  اإل اكياااا 
وال قمبا  واللاواا   تعادي  احت امب الضا اا  -:ةثا  ،عمل مت التوو  ولك ف اذلدل ةا لي  تعادي  الكاواظ  الو اع  

ساااو   إظشااام  يتطلااا  اإلساااية  ادل ااا      اإلسااارتات ج  صلااامح وإل، ادل ااا     التكل ديااا   اااما الضاااواب  و الك اااو  الشااا ع  
تتممشااال ةااا ادلعاامي  لأظشااطت م تياا  كقملاا  ادل اامكل و  م ذلااحت يتطلاا   كاساا    ف اا  أ علااال الاا    ةااا ،سااية ة اا يف إ
البادي  الشاا ع  للم اامكل التكل دياا   بت ساا فإبعاادا  و   اآليددويف() اإلساية    احملمسااب آل اا   ف اا  تطب اف  كاساا   الشا ع   و 
زلاد ة ادل احا  اإللكرتوظ ا   انألظمما  ياف لطا  اسارتات ج   للتواو  ضلاو عاا زوذلحت  ،اإلسية  تع ل ابدل مكل وه  ةم 

تادكج لل الي ة  لتادكي  العامةل  تع ا  أو تشاك   ه ئا  للفتاو  وال قمبا  الشا ع  اخلط   ، وإعدا للتل  ف ب  ادلنس مت
 .الف   والتطب ف ضلو

 انألظمما ةعما   أم ،اإلساية  ادل امكل تواو  ضلاو ال ةا لاي  ال انا  ادلطا وح حاو  اسارتات ج    الدكاس يف  كد ثبا 
ادلتبعاا  يف حفااف   اإلساارتات ج   ااكلحت  ،تعمةيوااميف     أبحكاام  الشاا يع اامةي  م  ت تلتاا   الت اةاا اإلسااية  اللوا ااك    و   ادل اا

 بفواااااادرتا ااا   س مساااامت  اااممظ ع اق التكل ديااا  س مساااامت ادل ااامكل نألم ذلاااحتانألحكااام  الشاااا ع   ادلتبعااا  و اللكاااو  ختاااملف 
  ااا   بك مااا  الاااديا ةئويااا  زلاااد ة ة ااابكم ةاااا البلاااحت ادل بعمل ااا  اقااارتال وعل ااا  بل اااب  ادل ااا ل ي اااتثم  أممبعااا   ،ة ااا    

يكاوم و  ،كأممل ا  أكابحام  تعتاى  الكا ول إغلمي ػلد  ة بكم  علال ادلادل ات و  اللكد علال شك  عماد إ مكةأ   ،الدقرض()
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 مام هاو يف س مسامت ادل امكل   عطام   ألكا و ادلديا ال ة    الش يحت  أوالش ع  هو ة    الدااا  ة    ادل  ل الكمظوي و 
 تكو   بع انألش م .ةك ما و هو ةع مك  وإظلمم اللكد ل ف سلع   مدلم  ال يلد ادلم  ، وأانتةمانألس مسمت  إبتبمعع اإلسية  

   ادل اامكل التكل ديااا   فاا و ااف قمعاادة الياال  ابلياا  ، ااتو      اام العماا  بط يكاا  شاا ع   يالاا ب  ل اا  اسااتوكم  ملعماا  آ 
م االحتفام   ابللكاو  يف إ ،لفماادةاباحملم ما  علاال اللكاو   ةام تعا ل ب  مسا  وهاك  ياا  إىلةاا ةضامكب     ام  يتواو  ادلام 
انألةااوا  لااكلحت يلبياا  تكل اا  هااك   %2.5يااد ا عل  اام ادل اال    اامة  أميشااك  تكلفاا  يشاارت   اإلسااية اللماام  ادلااميل 

الفجااوة باا  اليااين عدالاا  التو يااا وتكلاا    لتوك اافل ات د ملتلم اا  االقت اام ي  تكااوم بتو  ااع ادلاا ،لكاا  ال أت ل اام ال  اامة
 .اإللكرتوظ  ظا ابل     إذا قوك  اإلسية   انألظمم يف ةعدالت العماد يف  ماكتفمع س وكفوهكا ، والفك 

 أبمعلماام ادلديلاا  ةااا قباا  البلااحت ادل اا يف، واك  الفوااااد ادل اا     الداالاا  و  اا أسااماةبل اا  علااال  إي ا اواام مل اا    التكل دياا  
 م حمالت ال وا  والك ام  و م ا  العا ل والطلا  لللكاو ، عواة   ث ة    ال ب  واخل مكة أعللسع  الفمادة يتود  ظت ج  

نس امت ادلمل ا  وادلضاامكابت يف البوكصا ، وانألها  ةااا  ا  هااكا وقاواظ  الدولا  وادل اام  الشا ا   نألصاومب ادل اامكل وادل
 .الفمادة يف ادل مكل الل ب   يف ل ب م ،ال ع  العمدل  للفمادة

مت العما  أحاد ةعوقا امم  ابب ال  امة علاالك مقت ااةبادأ التكم ا   و  إعلام و  ،دأ ادلشمك   يف ال ب  واخل مكةةب إكسم عد   
 ،ابللكاو  اى عمااد عاا ز ياف ادلتام  ة لك اف أالوسامز  و   إبسارتات ج  تعما  ال الاا   ا   ،اإلسية   آل   ادلمل   ادل     

حملم ما  علاال ادلعامي  البلك ا   وانألعا ال ادل ا     علال اةا  وه  ت س مست م  اإلسية  التكل دي  و  انألظمم ولكا تتفف  
 .ال  ول  تو  علال احلفم  و 

 ال ااا    الااان توا ااع والت دياادات ادلشااام  ةاااا  ااما ُصاالفا و الدكاساا  ادل داظ ااا  احلمل اا   أثبتت ااامالاان  ةااا باا  ادلع كااامتو 
الاك   ةبدأ اللضول يف إثبامت اإليا ا اتوتطب ف     عا  الك وكو احملمس  اظعدا  االستكي  ادلميل و  :ل ب ميف  اإلسية  
هاا  ي اال  ةباادأ  انألساائل  ادلتمحاا  للدكاساا  اامم ةااا باا   ح اا  ،اإلسااية   هاا  تطب كاامت ال  مساا  احملمسااب  يعتااى ةااا أ

ساا  يكااوم مبكمظاا  س مأبظااع تطب ااف   ااد و تتفااف  اإل اامابت ةااا % 30  كمظااا  اإلسااية  اللضااول للتطب ااف يف البلااو  
ت تادكج يف س مسا  ادل ا ل   مظا يف  وهنام   اإلشكمل   لكاكة االحت م  للم تكب  و بض و ع  يُ  وؽلكا أم احلككاحل ط  و 
اساتبعم    اكلحت  كاسا   ا  و  إىللتامج  ة اتودث  أظمما هنام أبُل ا ظتماج م التول ل   علاال  الب مانتأ ل    و  ،حمل م
اإلياااا ا ات  ثباااامتتوسااااا يف إال إغلاااامي يفم يكااااوم  لااااع  وك أ تطب ااااف ةباااادأ اللضااااولو احملمساااا   االسااااتكي  ادلااااميل و أتثاااا  

 واللفكمت العموة  .

أ  ياا اس  الان  ف  الدك  ،ال قمب  الش ع    عف  وك ه  تظشم  ال     اإلسية   يف ل ب م  ةا ادلشكيت الن تعو 
 ادل اا يف انأل ا مي  وكهام يف تكااو  ااداق ت م و ةااد  ةه ئا   ال قمباا   الشا ع    و  وك   اامم يف ساا م   ،  وع امعلاال ادل اامكل و 

ابلال  علااال االلتاا ا   تاقت اا   وإظلاامةتا  ا   إ اكة    اام ال تو ااد ةااا ادل امكل % 66 أمتباا    ةاا اللمح اا  الشا ع  
ة ااا ل ،  ماااثي يف تطب كاااعذلااام الكااادكة علاااال تفع اا  الااال  و  الت مصااا   وم و اااو  ه ئااا  كقمبااا  شاا ع    ،أبحكاام  الشااا يع 
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س امت ادلمل اا  ن ادل   ال قمبا  العل اام علاال ادل اامكل و ة اا  تضا  علمصاا  شا ع   وقمظوظ ا  و الوحادة ال تو اد ه ئاا  عل ام شاا ع   
البااداا   إغلاام  أو ،و قواعاادهم اإلسااية  الشاا يع   نألحكاام  للتوكااف ةااا ةشاا وع   ةعمةيواام و كاام   ،الشاا  مت االسااتثممكي و 

ادل ا ل  عمام نأل التكاومي وم الكدكة علاال الضاب  و  ادلعمةيت ويع ل استف مكاوم علال جلمم لمك   جُتما  وإظلم الش ع  
 .  عمل متعو 

دة أعل ام: ةمه ا  ح ا  ياى  هاكا االلاتيل يف ظاواح  عديا، آلا  إىل ؼلتلاف ةاا ة ا لمبا  الشا ع    اكلحت تطب اف ال ق
ةشام    أبا  ت اللتاماج و  ،ادل م  ادلو لا  إل  ام ،إل اة   ق اكاوم ،استكيذلم اإل اك  وادلميل ،شكل م وتكويل م ،ال قمب  الش ع  

 أعمااام يف  اإل اكةتااادل  بعااا  رلاااملف و  ،ةاااا ب ل ااام ظكااا  الكفااام ات الشااا ع   ادلتا  ااا  يف اجملااامالت ادل ااا     ألااا  
عاد  تطامبف تكامكي  ال قمبا  الشا ع   ةاا ةبام ئ الشا يع   ، وك ه ئ  ال قمب  الش ع   وق   عمل م علال الفتاو  لج   ،اذل ئ 

 اإلسااية  شلاام ياانث  علااال تكااد  ادل اامكل  ،بتكااو  ابلتاادق ف الشاا ع  ادلطلااو  ال ت ال قمباا  الشاا ع  بعاا  ه اا  ،اإلسااية  
 . كداهنم ةعمي  اللجمح إىل ابإل م   ،وكحب ت م

   ةددددداخل

بعاا  ادلعوقاامت  كصااد  عااا أسااف ت ،زلاا  الدكاساا الاان  مظااا  ت ال اامبك  الاان أ  يااا علااال البلااو ةااا لااي  التولاا ي
، وذلاااحت لعاااد  الضاااواب  الفك  ااا  تطب اااف جتااامو  عاااا أوو  العكاا يف تباااين بعااا  ادلتبعااا   مظاااا يف ال  مسااامتساااوا    اذل كل اا 

  اامب قضاا   التاام ،  عاامةيت ادلمل اا  ولك اف االسااتكي  ااب  ادل ،تطب ك اام   ابدلعاامي  والكااواظ  الشاا ع   وآل ا  ااالدكايا  الكم 
ابالحتفام  بل اب  ةاا و ااع ام  اللكديا ةاا  مظا  ال الطمت  اإلساية  إلا ا  الفا و  احلي  واحل ا  يف ادلنس مت ادلمل ا  و 

تطب ااف ادلعاامي   ة كمظ ك اا  التوااد ت الاان توا   اام ادل اامكل اللب باا  ا  ااماةاا، يف البلااو  ادل   ياا  وياات    ااا  مااادة عل اام
 .والتدق ف الش ع  ل   ه ئ  ال قمب  ه ك يف     عف ةا االلت ا  ابلكواعد وادلعمي  ادل      العمدل  الش ع   

ةااااا  اااات  التكل دياااا  بكاااا  أصاااالم  م  اآلل اااا ف و ااااماالمتاااامكا أظشااااطت م ةااااا لااااي  ل ب اااام يف  اإلسااااية  ادل اااا      انألظمماااا 
 اااكلحت العمل ااامت و  انأللااا  ،ادلمل ااا  ادل ااا      دةمتاخلاااياااداعمت، العماااوالت  والتواااوييت و احل ااامابت اجلمكيااا  وقباااو  اإل
ادل ا ل  ال يعتاىكلحت يف كأمم  الش  مت  ابلتميل وال لمع  وال كاع  والعكمك  وادل معل   التمويل   يف الكطم  التجمك  

 عااا النألاو  ع ختضاااا للمعااامي أعمملااا  ااا حت نألم وذلاااحت   فع أبظاااع ة ااا ل إساااية وال ؽلكاااا ت ااالشااامةي  اإلساااية  ة ااا  م 
يف تطب اف اللمام  لل   إىل أ  ع  ادللتجمت ادل مكل علال ب ق وك بع و د  و و  ةل ج   اثبت  ع، تكل دي ال      ادل

 .مكل يف لك ف ظمم  ةميل إسية عج  ادل  إىل أ   بملتميل ، ل ب ماإلسية  يف ادلميل 

 و ياتددددتدددال

لمعاااامي  ل وإلضاااامع ماحلديثاااا  ادلا  اااا  للعمل اااامت ادلمل اااا   ال قم اااا  تبااااين التكلولو  اااام عل اااا  أبتوصاااا  الدكاساااا   .1
 .اإلسية  والضواب  الش ع   
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لك اام ة ادلعامي  الشا ع   و للضااواب   واةتثمذلام  اإللكرتوظ اا  وأته ل ام انألظمما تادكي  الكاوا ك البشا ي  علااال تطب اف  .2
 ادلعمص ة. االكتكم  مب تو  اخلدةمتو بع  لل ولاو  اإلسية  العم  ادل  يف

 مظااا  ادلتا  اااا  ابلفكاااع والشاااا يع   إىلأم تشاااام     جااا  ،يف ه كل اااا  ه ئااا  ال قمباااا  الشااا ع   اللمااا  إعااام ة .3
 .والشنوم االقت م ي  واإل اكي  ،اإلسية  ادلنس مت ادلمل    كلحت ةتا    يف رلم    ،والكمظوم

ت الفتاو  ه ا  ويتواد   وك ،ل ب اميف ت ا ادلنس مت ادلمل ا  يف  اإلسية    وكة و و  ةعمي  ةوحدة للفتمو   .4
 .عمي  ادلتفف عل  م  ول م  ةا ادلمتش  ادلعمةيت ابلبلو  علال ةد  

 واعتماام ات زلمسااب   ولطاامابت  اااممظ ع متااوييت و حااواالت، اخلاادةمت ادل اا     ةااا أو اإل اا ا اتتك  ااف  .5
 دلعمي  الش ع  .او  اإلسية  ادلعمي  احملمسب   و ف ةتطلبمت  ،...اخلو

 إكهمصاامتدل اامكل الل ب اا  ةااا ابللااا وج    ،حااإ إعاام ة ه كلت اام م ة كملاا  بعاا  الاالم  ادل اا     أويتعاا  إعاا .6
  وكوان.  أ ة     وا

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 التجريد البديعي بني أبي علي الفارسي وابن جني

 دراسة أسلوبية تأصيلية

 جامعة بنغازي -كلية اآلداب  -قسم اللغة العربية  -د. زكية خليفة مسعود 

 

 
ّّ  امل  خل

 –معع ثريعم معن السعاليب  -التجريد أسلوب من أساليب القول صّنفه البالغيون ضمن فنون علم البديع ، وأخذ
)املعكككك ل والة كككك ن البالغععععع علعععا علومثععععا الريال عععع  ك(كككككه:6:)السككككّي    مرتبعععع  ععععد علمععععل ااععععا  والبيععععان منعععذ أن  ّ ععععم 

ن يكتمع  ااعع  ليكعون أييت  ععد ألعم خخعرز خا عد ععن ااعع  الع، وساد الوساط البالغيع القدميع معتقد أن هعذا والةديع(
يم ، وال شععأ أن ثريعععمًا مععن الدااسععن ااعاصعععرين هععاولوا تديععم هعععذا االعتقععاد ال ععا د لي ثِّعععدوا أن البععديع مععن صعععمتزيينًععا لععه
 –منشعع ة ااعععااز  ،املككبها الةككديع  ش الوككعع والن ككد، : دااسععع الععدثتوا اعععا  عيععد ينظككع ىخلككي  ككة ل امل كك ل)، ااعع 

داا ، السععكندايه التكععوين البععديعل – بنكك ا ال ككخل ش ش اككعع ا دا كك ، ودااسععع الععدثتوا د عبععد اا ّلععب،اإلسكندايه
 م(.9==5، 6املع رف ط

، ثمعا حيعاول ه عر أشعكاله اللدوي عنعد علمعا  العر يععيف الداس النقدي التجريد  وهذا البحث حياول أتصي  فن
 هذا الت صي .السلو يع وفق 

ا جك  لخل كعاااا السكةع" و"  أول من أفاض فيه وتتبعع أشعكاله يف ثتا يعه :   كك(ككه6=7)أاب ىخل  الف ر   ولعّ  
ويف هذا التتبع يتضح أن التجريد أسعلوب  ليعي يعتمعد عليعه ااعتكلِّم يف أدا  ااعع  ليكعون صعواة للمعع  ال   ت ش الوعع"

 ، و د واد يف أ لي نص وهو القرآن الكرمي.لعا خا ًدا أييت  عد وضوح الدالخخرفً 

هبعذا السعلوب هعمّل رت يععب تعبعمًا واد فيعه إالّ و عد و عت عنعدً متع مِّالً  لعاًل. لكعن )أب  ىخلك  الف ر ك (لقد أُولِع 
أهيعاًا  –ى ؛ ممّعا أدي تشثدون هبعا تُععزل ععن سعيا ا ا سي رة النظرة اجلز يع علا علما  العر يع  دميًا ععلت ال يات اليت

، وهععذا معععا وععععداً يف أهعععد  علعععوم البالغععععإىل عععدم م ا قتثعععا  اعععا يقّرِاونعععه مععن  واععععد وأهكعععام ، و اصعععع فيمععا يتعلّعععق  –
 : هكك(;)الىوي، وهو  ول ) أيب ىخل  الف ر  (شواهد 

 أرمً بها البٌد إذا هّجرت     وأنَت بٌن المرو والعاصرِ 

، وابلرععو  إىل البيعت يف مظانعه أّول البيت علا أن اخل اب للعنف  ؛ لند مح  أ و علل البيت علا التجريدفق
، وااخاطَعب شععخص آخععر غعم الععنف ، ومراعععع هععذً الشععواهد معن مثععام البحععث أّن اخل عاب علععا هقيقتععهوسعيا ه تبععّن 
 الت صيلل.
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)ابك  ينكك  ، أمعا العذي فعع   لعأ فثعو تلميعذً تجريعد رت يفعرد لعه اباًب خاًصعا  ععهابل)أيب ىخلك  الف ر ك ( ومعع عنايعع 
، اخلصكك   ليفععرد للتجريععد اباًب يف ثتا ععه  )أيب ىخلكك  الف ر كك (، فقععد  ععع مععا تنععا ر منععه يف  نععا  ثتععب أسععتا ً هكككك(6=7

)أبكك  عّمععا أّصععله  –يف عمومثعا  –وحيععدِّد أشعكاله مععن خععالل شعواهدً الععيت رت  ععرج  ()التجعيككدي لعق عليععه هعذً الت ععميع و 
 .لف ر  (ىخل  ا

 وهّددً اللثم إالّ  عض تنوّ  يف الشواهد. )اب  ين (ورت تضت البالغع فيما  عد شيًئا إىل ما نّظمه 

ال عععوا  هكعععذا أّصععع  هعععذا البحعععث لسعععلوب معععن فنعععون القعععول انعععد ر  عععن فنعععون البعععديع العععيت ال يُععععَ  هبعععا دااسعععوا
؛ لت خعذ مكااععا يب العيت تتعاج إىل مراعععع وأتصعي ال، وهعو ال ميريع  سعوى مريعاٍل معن ثريعم معن السعوالسعاليب يف الدالعب

 ن الدااسات السلو يع اليت تقوم علا أن النصَّ الديب و بله القرآن الكرمي يثدز إىل إي ال اسالع  عن ااِطعب ومتلعٍق 
ت لذهبت  و ا الت  ميع. لع   رق من ال ياغع لو تدمَّ  م حو ع   ا ع من الت  م متوسِّ

ABSTRACT 

Abstraction is considered as one of the means of expression. It is classified by 

rhetorists a one of the arts of the discipline of the "Budaiya". It attained a student 

third only to semantics and rhetoric. There was a wide belief that abstaction was 

nothing more than an unmecessary "decoration". Some scholars attmpted to counter 

this belief by asserting that abstraction was in fact at the heart of the science of 

semantics. 

This research aims to present the of abstraction as being central to the study of 

literary criticism among the scholars of the Arabic language. It is also an attempt to 

specify its stylistic forms a ccording to this assertion. This is offered through the 

contributions of Ibn Jinni and Abu Ali Alfarisi to this field. This approach allows 

(within the science of rhetoric) for an art that about the literary text which is based 

on a "message of efect" between the addresser and the addressee.  

 

 ( ت طئ < 5
أن ينتكك م  كك  أ ككع  ي رككف  أ ككع  تككع   خلكك  ش تخلككيف الصككف ،  ة ل كك  ش   التجريعد ثمععا يعّرِفععه علمععا  البالغعع  

 (1)   م هل  ف  

نفس  بطعيك  اخلطك ش أو وحنن إ  نواد هذا التعريت غم معنين ابععاض ااععضن أبن ااتكلِّم إ ا عَّبَّ عن   
. (3)ون أّن الوصعت وأفاضعوا يف  لعأ . فقعد أ بعت ااتقعدِّم(2)   ال  ة  مل يي  هن ك ورف ي صد املة ل ك  ش اتصك ف  بك 

يككبيا ويياكك  أبنّععه   ( كك لع  )ومعا يعنينععا هعو أن نريبععت أّن التجريععد صعواة فنيععع تقعوم علععا اخليععال اخلعاّلق الععذي وصعفه 
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؛ ليكعوَن لل عواة ُّيُّزهعا، (5). الذي تكمه اإلاادة الواعيع فتحدُّ من شع حاته وتوعثعه (4)   وحيطم لي  خيخل     ينديد
 .(6)  واة يكمن أوسع جمال للالختياا الذي هو أوضح من لقات الدااسات السلو يعويف ال 

 كك(<كه6=7( التجعيد ىند )أيب ىخل  الف ر  6
  م البالغيون فن التجريد أ  اًما من لقن معن تشعكيله اللدعوي، فوععدوا منعه معا يقعوم علعا توسُّع  هعرز معن 

 اجلر.هروز اجلّر، ومنه ما يكون  دون توس  هروز 

أّمعا التجريعد  عدون " الةك ا "، و" ِ ك  "، و" ش "، وهروز اجلّر اليت اصدها البالغيعون القعداما للتجريعد هعل: 
 توسُّ  هروز اجلّر فقد عا  إّما يف صواة مبنيع علا الكنايع، أو مبخاطبع اإلن ان نف ه.

أول معععععععن أفعععععععاض القعععععععول يف هعععععععذا السعععععععلوب، ففعععععععل أ نعععععععا  اهتجاععععععععه لقعععععععرا ة  )أاب ىخلككككككك  الف ر ككككككك (ولعععععععع َّ 
 ﴿قَكككككككك َل َأْىخلَككككككككُم َأن  الخل كككككككككَ  َىخلَككككككككي  ُ ككككككككلِّ َاككككككككْ ٍا قَكككككككككِديٌع  ولععععععععه تعععععععععاىل  هكككككككككككك(=>5هكككككككككككك، واليسكككككككك   :59)محكككككككك  

ضععاا ، يقععول  ، أي علععا المععر  ععدالً مععن اا(7)سععاثنع ااععيم  ) أىخلككم ( وصعع  اللععت يف  ( =69)  كك ر  الة ككع < ا يكك  
 ، فااع  ي ول إىل اخلَّب، و اب أنَّه اّا تبّن له معا تبعّن معن الوععه العذي لعي  لشعبثع عليعه منعه طريعٌق، نعّزل نفَ عه منزلعَع غعًم
فخاطبثا ثما ُُياِطُب سواها فقال ) أعلم ... ( وهذا ممّا تفعله العرُب، ينّزِل أهعُدهم نف عه منزلعَع العنعفِّ فيخاطبثعا ثمعا 

 .(8)به    اط

. (9)عنععد هععاتن القععرا تن مكتفععن  ابإلشععااة إىل اخلععَّب والمععر  )أيب ىخلكك (لقععد و ععت ااوعثععون للقععرا ات  بعع  
 . (10)   أ ع هللا تع ىل لخلمّ طا ""دون تف ي ، فإن أوادوا  عض التف ي  ععلوا المر 

آ  علعا طريقعع الععرب يف ثالمثعم، التعبعم القعر  اأى  لعأ معن البيعان العذي سعاا فيعه)أاب ىخل  الف ر  (  لكن 
وخعععاطبثم وفعععق أععععرافثم اللدويعععع مبعععا يفعععوق أسعععاليبثم اامكنعععع، ولكنعععه ااعجعععز العععذي  عععاايثم وال  ااونعععه، إ  تظعععّ  للتعبعععم 

يف هعذا ااوضعع إالّ إىل هعذا الق عم )أبك  ىخلك ( القرآ  خ وصيع ما يف سيا ه وأوعه  را اتعه ُّنحعه هعذا اإلعجعاخ.ورت يشعر 
 ام التجريد، وهو ااطبع اإلن ان نف ه   ثما اّتضح من هذا النص ومن الشواهد العيت أسعثب يف االستشعثاد هبعا من أ 

 :(11) (هككك;، )الىوييف هذا ال ياق، فقد استشثد  قول 

َرْت      َوأْنَت بٌن الَمْرِو والعاِصرِ   أْرِمً بِها البٌَِد إذا َهجَّ

   نفسك  ، فنكك  ل نفسكك   ن لكك  ِ ك اُب ش ا طةتكك  هلكك  ا طةكك  اليننككي قكك ل< أنككه، وهكك  يعيككد:   ىخلك   عال أ ععو
وإن تععرّدد يف ثتععب البالغععع ويف ااعجمععات من ععواًب إليععه، و ععد أشععاا  )الىوككي(،.  وهععذا البيععت ال يوعععد يف ديععوان (12)

شعثد  عه يف سعياق  يعان صعًَّب است –ثّرم هللا وعثه  –هككككك(84)اإل  م ىخل ؛ لن (13) عض شرّاح اج البالغع إىل مناسبته 
 )الىوكي(ويقعال يف مناسعبته: إن  " مبك  طخلةك ا  ك  الكدن   "و يعان معا يعنعم  عه أععداًؤ  فعوخهم  " ىخلي ال بى والوكجي "

 م(،=;9) سككعىثععان مععن أصععحاب امم ععون وممععن ي ععلثم   )ح ّكك ً((،خاطععب  ععه اعععالً مععن سععادات  ععى هنيفععع يُععدعا 
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ااقاانعع  عن الىوكي فع ااد  )الىوكي(،رهي  و  ع الفيايف والقفاا، وثعان ينادمعه فكان يعيش يف دعع ال شل  يض ًر لل
 < (58)ويوم هيان هذا فقال –وهو الذي ي وز أهيا  العرب متك ًبا  شعر –يومه

ٌّان أخً جابر  شتان بٌن ٌومً على كورها      وٌوم ح

ععل يومععه علععا وثععر ا تععه يف شععدة هععر ا ععواعر، وثيععت  مث فّ عع  يف البيععت الععذي  عععدً هيععث  ععّن ثيععت يقضِّ
 .(15)"ال عو ه   س ل امِلعصع  وَ  عةه و "يومه يف خفض من العيش  ن القرو والعاصر  )حّ  ن(يقضل 

  هذا البيت.يف –إ ن –ال إىل نف  الشاعر، فال جتريد ) ّ  ن(وعلا هذا يكون اخل اب موّعًثا 

إن الو عوز علععا مريعع  هعذً الشععواهد والتحقععق منثععا يف سعيا ا ا والبحععث عععن مناسعبا ا مثمععع البحععث النقععدي 
الت صععيلل، وهععو ال يدععض مععن عثععود السععالز وال يقلعع  مععن علمثععم  قععدا مععا ُيلععص الدااسععات مععن ا  ععع التكععراا الععذي 

 عريب التحقيق والتد يق،    التفكم والتمحيص.عّر علا الدااسات العر يع الرثود، وهّرم علا العق  ال

، ومنثععا  ععول  )أيب ىخلكك  الف ر كك (وهععذا ال ينفععل الد ععع يف  قيععع شععواهد  الععيت أوادهععا يف هععذا ال ععياق ويف غععًم
 : (16))العشا( 

ُجلُ  ْكَب ُمْرتَِحُل      وَهْل تُِطٌُك َوداًعا أٌُّها الرَّ ٌَْرةَ إنَّ الرَّ ْع هَُر  َوّدِ

 و علل هذا الشاهد يف  ات ال ياق، ونظرًا لوضعوح التجريعد يف هعذا الشعاهد فقعد ععلعه مريعاالً  عاس و د أواد أ
عليه الشاهد ال ا ق، وهذا البيت م لع الق يدة ااشثواة لألعشا، و د أثرير الشعرا  من مري  هذا اا لعع، وال خعالز 

ُياطععب نف ععه اّععا شععق عليععه الععودا  وأفزعععه الرهيعع ، واععا رت ي ععق إسععناد  الفععع  إىل ااععتكلِّم أعععراً علععا  )الىوككي(يف أن 
 )أبككك  ىخلككك (اخل عععاب فععع مر يف الشععع ر الول، وادى يف الشععع ر الريعععا  صعععانًعا  يالعععه شخً عععا آخعععر أيمعععًر ويناديعععه،  عععال 

، ورت يقع : لُودِّ ، وعلعا هعذا  عال: أيُّثعا موضًحا التجريد يف هذا ااريال:   فقال: ودّ ، فخاطعب نف عه ثمع ا ُياطعب غعًم
 . (17)الرع ، وهو يعى نف ه   

خَلَ  أْرَ دا(>5)مث أتي مب  ل  تع وه  اطع ب ه لألىوي، ي  ل    <ّأمَلْ تَكْ َتِمْض َىْ ن َك لَ كْ

 وُّامه: وعاداب ما عاد ال ليم اا ثدا

وهو أيضاً من التجريد الذي اعتادً الشعرا  يف م الع   ا دهم، و اصعع إ ا  عّث الشعاعر هزنعه وشعكواً، و عد 
 ابالستفثام التقريري لرسم ال واة اليت عّرد فيثا من نف ه آخر ُياطبه.  –هنا –)الىوي(تّوس  

 : (19)(:56)اليم هأّما  ول 

ٌِْه َكِذي الَهْجَمِة األَبِلْ    تّذََّكَر ِمْن أنَّى وِمْن أٌن ِشْربُهُ     ٌَُإاِمُر نَْفَس

يععذثر يف هععذا البيععت محععااًا أااد  )اليم ككه(فععال شععاهد فيععه علععا التجريععد؛ لّن  -الععذي أوادً  بعع  هععذً المريلععع
 . (20)الواد، فيكون الضمم يف   تذثَّر   عا ًدا علا اممماا 
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سعععاق هعععذا البيعععت تعععدليالً علعععا معععا شعععا  لعععدى  اععععع معععن اعتقعععاد أن  )أاب ىخلككك  الف ر ككك (وأغلعععب الظعععن أن 
"و  ن ا يطخل  ن ىخلكي اخلك اطع وا راا نف ً ك ، فكت ا تصك رم ش نفكم أحكدهم لإلن ان نف ن، نف  أتمًر ونف  تنثاً 

 فثذا شاهد علا  لأ. (21)رأاين ق ل ا< فين يؤا ع نفس   "

 ، و ثععر أن الكميععت ي ععت الوككععسععياق آخععر يف ثتا ععه    هععذا الشععاهد، يف )أبكك  ىخلكك  الف ر كك (و ععد أواد 
نفعع  تقععول: ا ععِت موضععع ثععذا، وأخععرى تنثععاً خععوز ال ععا د، وشععبثه  (،يككؤا ع نفسكك  )محععااًا وعلّععق عليععه  ععا اًل:    ولععه 

 . (22)ابلراعل امما ق ابلرعل   

هبععذا  )أيب ىخلكك  الف ر كك (  َُّريُّعع هكككككك(986)ابككُ  ىط كك  ولعععّ  هععذا مععا يف ععر لفظععع   أتنّعع    الععيت وصععت هبععا   
 عال:   وأمريلععع هععذا   –)محكك   واليسكك   (يف أ نععا  عرضععه  عرا ة  –البيعت، فبعععد أن  ثعر ا ععن ع يععع أمريلعع أيب علععل ال عا قع
 .وأواد  يت الكميت ال ا ق(23)–ثريمة، وأتنَّ  أ و علل يف هذا ااع   قول الشاعر   

 ا الق ععععععععععععععم مععععععععععععععن التجريععععععععععععععد يف هععععععععععععععذا ااوضععععععععععععععع ولععععععععععععععئن رت يشععععععععععععععر )أ ععععععععععععععو علععععععععععععععل الفااسععععععععععععععل( إالَّ إىل هععععععععععععععذ
فقد أشاا إىل أ  عام أخعرى يف مواضعع متفر عع معن م ّلفاتعه، ولكنعه رت يفعرد  عذا الفعن معن القعول اباًب، وهعو أهيعاًا يتحعّدث 

  لنععرى عنايتععه هبععذا الفععن وو وفععه   تكك ش الوككعععنععه يف أ نععا  تليلععه لععبعض الشععواهد دون أن ي ععميه، وه ععبنا نظععرة يف   
 : (24)شواهدً، ففل   ابب ممَّا ُيتلت فيه مع  هرز ااضااعع مع اتفاق اللفظ   أواد  ول )العشا( عند 

دا  فآلٌُت ال أرثً لها ِمن َكاللٍَة      وال ِمْن َحفًى َحتَّى تاُللًِ ُمَحمَّ

 علا  ال ع أوعه، ترّتب عن ث  وعه اختالز يف الداللع: ()تيق الفع )أب  ىخل ( مح  

، فيكعون  عد أسعكن (25)من فع  الديبع، ويف الفع  ضعمم الديبعع    )تيق (   وخ أن تكون التا  يف  –الول
 . (26)ضرواة  (تيق )اليا  يف 

   ععوخ أن تكععون التععا  الهقععًع فعععَ  ااخاطَععب  عععد الديبععع... وتكععون اليععا ُ للضععمم، والنععون  ذوفععع    –وال كك ل
 ، وهنا ال ضرواة.(27)

، (28) ععوخ أن تكععون التععا  للمخاطبععع، وااععع  هععمّل أال ِععَل، إالّ أنععه نععزَّل نف ععه منزلععع ااخاطععب      -وال  لكك 
 الفااسل، وتكون الضرواة إبسكان اليا . )أب  ىخل (فعلا هذا الوعه يكون التجريد الذي أولع  ه 

 والناور يف هذً التوعيثات يالهظ اآليت:

هيععث ميضععل السععلوب علععا ن ععق واهععد، فثععو يتحععّدث عععن ا تععه  ي ععتقيم مععع سععياق ال يععات الت ين كك  الول  -
  ضمم الدا ب، في م ن ق الكالم وفق ااتو ع مع وعود الضرواة، إ  يتحتم إسكان اليا  اليت هقثا الفتح.

حيععدث العععدول ابلسععلوب ابالنتقععال مععن الديبععع إىل اخل ععاب فتحععدث اافاععع ة السععلو يع،  وش الت ين كك  ال كك ل -
هعععن  ععاان  عععن هعععذا السععلوب و ولعععه تععععاىل:  -وإن رت ي عععمه –)أبككك  ىخلكك (ويكععون االلتفعععات الععذي أشعععاا إليعععه 
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َك َنْسَتِعيُ  َك نَكْعُةُد َوِإاي  ، ويف هذا العدول شل  معن اخليعال هيعث (9)  الف حت  اْهِدَ( الصَِّعاَط اْلُمْسَتِ  مَ  ﴿ِإاي 

)تيقككك ( تتحعععّول النا عععع إىل ثعععا ن عا ععع  ُياطبعععه الشعععاعر، ووفعععق هعععذا التوعيعععه ال توععععد ضعععرواة شععععريع فالفعععع  
 من وب حبمل وعالمع ن به هذز النون واليا  فاع . 

اا نعععث فتكععون الضعععرواة ويف التوعيععه الريالععث حيعععدث العععدول معععن الديبععع إىل اخل عععاب،  لكنععه خ عععاب ااععذّثر ال  -
 الشعريع ويكون التجريد.

وال ُيفععا أّن أاب علععل الفااسعععل ثععان د يًقعععا يف ترتيععب هععذً الوععععه؛ فقععد  عععدأ ابلوعععه ال ععوى العععذي ي ععم فيعععه  
السععلوب علععا ن ععق واهععد وفععق ااتو َّععع، وإن أجلعع  هععذا الشععاعَر إىل الضععرواة وعععع  التجريععد هععو اجلععواخ الخععم لنععه 

    اهتمااًل.التوعيه ال
ابلفععع   ()تكك ورلضععرواة هععن ُي ععتبدل الفععع  للبيععت اوايععع أخععرى ت يععد التوعيععه الول والتوعيععه الريالععث، وتنفععل ا

 فيكون التجريد دون ضرواة وفق التوعيه الريالث. (تيق )

 ، وهل  وله: ا ج أ يات العشا اليت سبق أن استشثد هبا يف ثتا ه  )أب  ىخل ( عد هذا يكرا 

 ت يق وداًعا أيثا الرع وه  

 و وله:

َرْت      وأنَت بٌن الَمْرِو والعاصرِ   أْرمً بِها البٌَِد إذا َهجَّ

ْم أن  هللا ىخلكي  كلِّ اك ٍا ق ل اْىخلَ ﴿ويعلق علا  لأ  ا اًل:   إّّنا يعى  ذلأ نف ه، وعلا هذا  را ة من  رأ: 
 . في ثِّد أن هذً القرا ة علا التجريد.(29)    قديع

 . (30) (هكككك;7، )ه  أب   ؤياواد  ول ا ذيل: مث ي

ماِل فإْن تكْن      هواَن الذي تهوى ٌُِصْبَن اْجتنابُها  َزَجْرَت لها طٌَر الّشِ

: إن تكن هواي الذي  وى تلأ، فقال: هواَب... وااع  ُي يُبِى، إالّ أنَّه أخرععه علعا لفعِظ اخِل عاب     تقديًر
عند خ عاب الشعاعر لنف عه أي التجريعد، وإن ثعان معنيًعا يف هعذا ال عياق حبعرز ااضعااعع ، فو ت (31)ثما  ال هواب   

 واختالز داللته مع اتاد لفظه.

ورت يثمع  هعرز ااضععااعع العذي عععا  يف لفظعع    ععوى   فالتعا  يف هعذً اللفظععع لي عت للمخاطععب،  ع  هععل   
 . (33) هككك(ك=9 )ا ط ئ وهو عندً مري   ول  (32)للدا ب اا نث دون ااخاطب   

 منعمة تصون إلٌن منها     كصونن من رداء شرعبً
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)فكككتن تيكك  هككك اك الكككبي يف  ولعععه  )هتكك ى(لععأ أيثعععا ااخاطععب: ثمعععا أن  ()تصككك ن، ولععي    أي ت ععون هعععل
 لي  لأ  . هت ى(

 هبععععععععععذا الفععععععععععن مععععععععععن القععععععععععول  أيب ىخلكككككككككك  الف ر كككككككككك (وعععععععععععرض هععععععععععذا البيععععععععععت يععععععععععدل علععععععععععا مععععععععععدى عنايععععععععععع )
  ااضععااعع  ععادً إىل اممععديث عععن التجريععد وإن رت تكععن التععا  يف شععاهدً دالععع علععا التجريععد، فاممععديث عععن   )التجعيككد(

ولكنثععا عععا ت صععحبع ثععاز اخل ععاب الععيت دلععت علععا ااطبععع الشععاعر نف ععه  شععك   ععد يلتععب  علععا ااتلقععل فععيظن أاععا 
 ظا ر.خل اب النف  وهل لي ت ثذلأ؛ فوّضح أ و علل هذا المر مقااًا عامًعا المريال والن

ومثمعا يكعن معن أمعر فقعد أداب أ عو علعل أن اخعتالز هعرز ااضعااعع  عن العتكّلم والديبعع واخل عاب  عد تعتّعب 
عليه مسع أسلو يع تتمرّي  يف جتريد ااتكلِّم من نف ه شخً ا آخر ي عنعه خيالعه ليخاطبعه، وهعذا االخعتالز يف الداللعع  عاد 

ن عان نف عه، وث نعه أداب معا حيد عه هعذا السعلوب معن  عيم تتععّدى هبعا اللدعع أاب علل إىل االست راد يف التمريي  اخاطبع اإل
 هدود اإلشااة إىل الت  م وخلق ال واة اخلياليع.

 : (34)هكك(>54ُ)ر ا ويف ابب من أ واب اممذز أواد  ول 

 ولالوا عهدناه وفً كّلِ لٌلٍة      ٌَُحلُّ به من طاِلِب العُْرِف راِكبُ 

عععه البيعععت وعثتعععن، إهعععدا ا أن يكعععون يف الكعععالم هعععذز   أااد اجلمعععع فحعععذز اليعععا  اللتقعععا  ال عععاثنن   ووعَّ
و عد ععا ت اوايعع العديوان إب بعات اليعا   (5) ك ر  امل  كد < ا يك   ﴿ ُمُِخل ك  الص كْ ِد  ، وعع   لأ مريع   ولعه تععاىل (35)
(36) . 

، أي حيع   عه (37)وف   فيه   أن يكون الراثب هعو ال العب   ( )أب  ىخل أما الوعثع الريانيع، وهل ما ُعى  ه 
اجلعااة إلهعداث التجريعد، و عاس  لعأ علعا  عو م:  تلقعا ) ِ كْ  ( من طالب الععرز طالعب، و عذلأ يكعون  عد توّسع   عععع 

 : (39)، ثما  اسه علا  ول العشا (38)من خيد السد، وتلقا  عمرٍو شجاًعا وعاِلًما   

َفُر" ٌؤبى الظُّالمةَ   منه النَّْوَفُل الزُّ

 :(40)وهو عجز  يت صدًا 

 أخو رغائَب ٌعطٌها وٌُْسؤَلُها

وميضل أ و علل يف سوق الشباً والنظا ر الدالع علا هذا النو  من التجريد وااما لع لقعول العشعا، فيجعع    
 :  (41)ي ت سيالً  )أيب  ؤيا(منه  ول

باُء وفٌِه العُْصُم أَْجناحُ    فمرَّ بِالطٌِر ِمْنهُ فاِعٌم َكِدٌر     فٌه الّظِ

فعععاعم الععذي يتضعععح معععن هععذا الشعععاهد أن التجريعععد ي ععح يف ثععع  موصعععوز سععوا  ثعععان ععععا الً أم غععم عا ععع ؛ فال
 . (42)  الذي مأل ث َّ شل    الكدا هو ال ي   و اإلفعام 
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 . (43)يريد من ال ي ، وااع  مرَّ هو    ( ن ) ع    ال   

 الذي سبق أن استشثد  ه يف ابب هذز ااضاز، وهو: هكككك(=>)التطلوعع  هذا ثقول 

 بنزوةِ لّصٍ بعد ما مرَّ ُمْصعٌَب      بؤْشَعَث ال ٌُْفلَى وال هو ٌَْمَملُ 

 . (45)، والشعث هو الذي تلّبد شعًر واغَّّب (44) ال:   وهو الشعث   

 والتجريد هنا ابلبا  اجلااة.

 :  (46)هككك(558)الفعز قمن ضمن شواهدً  ول ويف ابب آخر من اممذز ثان 

ٌْلٍَة               ُخدارٌٍَّة ٌــــْزداُد طوالً تماُمها ٌْـــَرْي أِرٌحاَء بِلَ  فَبِتُّ بَِد

 أُكابُِد فٌِها نفَس أْلَرِب َمْن مشى      أبوه ِلْنفسً ماَت عّنًِ نٌِاُمها

فععال ُيلععو مععن أن يريععد نف ععه  ععذلأ أو  ريبًععا إليععه ، وهععو  () أقككعش  كك   وككي أبكك ب لنفسكك ا مععع   ععال:   ف معع
، فععال  ععوخ الق ععم الريععا ؛ لنععه هععو ال يكا ععد هععمَّ نفعع  غععًم فريبععَت أنّععه يعععى نف ععه    . وال ُيفععا أن التجريععد يف (47)غععًم

 . (48) يت الفرخدق  د  ى علا الكنايع 

يعد إشعااات تعدل علعا عنايتعه  عه وإن رت يفعرد لعه اباًب، هذً المريلع وغمها أشاا فيثا أ و علل الفااسعل إىل التجر 
 عع  عععا   لععأ متنععا رًا يف  نععا  اهتجاعععه للقععرا ات القرآنيععع أو يف أ نععا  شععرهه ال يععات الشعععريع مشععكلع اإلعععراب، فكععان  

 التجريد. في وق شواهد واضحع علا  –إ ا صادز  را ة  رآنيع أو توعيًثا إعرا يِّا حيتم  التجريد -ثريمًا ما ي ت رد

و ععد اأينععا مععن خععالل الشععواهد الععيت عرضععناها أن التجريععد عنععدً ثععان يتخععذ أشععكاالً أسععلو يع اتلفععع، فمنععه مععا 
يكون مبخاطبع اإلن ان نفَ ه، ومنه ما يكعون ععن طريعق الكنايعع، ومنعه معا يكعون ععن طريعق هعرز معن هعروز اجلعّر العيت 

 ر إىل طرق صياغتثا مع عنايته هبا.تفيد التجريد، لكّنه رت ينظِّم هذً الشكال ورت يش

 هككك( < 6=7( التجعيد ىند )اب  ين 7
( ال عاااا السكةع، و تك ش الوكعع ا ج  شولَّت هذً ال وال والشواهد متنا رة يف ثتايب أيب علل الفااسل )

ونبّعععه إىل أنَّ أاب علعععل  " ابش التجعيكككد "،مسّعععاً  اخلصككك   إىل أن ععععا   تلميعععذً ا عععن ععععىِّ العععذي أفعععرد  عععا اباًب يف ثتا عععه 
، و عد هعّدد ا عن ععى معع  (49)الفااسل   ثان  ه غرً  معنًيا ورت يفرد له اباًب، ولكّنه ومسه يف  عض ألفاوه هبعذً ال عمع   

هعذا الفعن مععن الكعالم  قولععه:   ومعنعاً أن العععرب  عد تعتقععد أنَّ يف الشعل  مععن نف عه مععع  آخعر، ث نّععه هقيقتعه و  ععوله. 
 . (50) لأ إىل ألفاوثا اا عقدت عليه معانيثا   و د  ري 

ععًحا موضعع الشعاهد، ففععل  عو م:   لععئن )أيب ىخلكك (، و ععد هعذا عععا   شعواهد    وفّ ع  القعول فيثععا شعااهاً وموضِّ
لقيعت خيععًدا لتلقعن منععه السعد، ولععئن سع لته لت عع لن منعه البحععر. فظعاهر هععذا أن فيعه مععن نف عه أسععًدا وحبعرًا، وهععو عينعه هععو 

 . (51)سد والبحر ال أن هناب شيئاً منف اًل عنه وممتاخًا منه   ال
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مث غععاير  ععن هععروز اجلععر الععيت يكععون هبععا التجريععد فقععال:   و ععد ت ععتعم  البععا  هنععا فتقععول: لقيععت  ععه السععد،  
، وعع  من  لعأ م ع لع الكتعاب   أّمعا أ عوب فلعأ منعه أب، أي (52)وعاوات  ه البحر، أي لقيت  لقا ل إّ ً السد   
، وععع  معن  لعأ  ولعه (53)معن   سععع الكعالم    هكككك(4>5)  ة ي  لأ منه أو  ه، أو مبكانه أب   وهذً اا  لع عّدها 

فك نّععه عععع  يف  ،(54) ععال   وهععل نف ععثا داا اخللععد    (>6، ا يكك   كك ر  فصككخله) ﴿ هَلُككْم ِف َهكك  َ اُر اخْلخُْلككِد  تعععاىل: 
 الداا دااًا أخرى، و ثر  ول الخ  : 

 أفاءت بنو مروان ظلًما دماءنا      وفً هللا إن لم ٌعدلوا حكم عدل

وو ععت عنعععد هعععذا الشععاهد ليبحعععث يف  نيتعععه العميقعععع متعع وِّالً فيعععه تنزيًثعععا ف سعععبحانه عععن أن يكعععون ورفًعععا، فقعععّدا  
 . (55)، أي يف عدل هللا عدل َهَكم عدل   مضافًا  ذوفًا   فثو إً ا علا هذز ااضاز

 ومضا يف إيراد شواهد أيب علل، فجا   قول الخ  : 

 بنزوة لّص بعد ما مر مصعب      بؤشعث ال ٌفلى وال هو ٌَْمَملُ 

 . (56)  وم عب هو نف ه الشعث   

 :  ، ه(ق 4:طعف  ) و ول 

 َخِدرجازت البٌَِد إلى أرُحلنا      آخَر اللٌِل بٌَعفور 

 . (57) ال :   وهل نف ثا اليعفوا   

  ابب مشعاهبع مععا  النحعو  ،  عال يف، هعو معن ازعاخ العذي ثريعر هعمل ععرى جمعرى اممقيقعع(58)واليعفوا: الظف 
مععا  اإلعععراب   معلًِّقععا علععا هعذا البيععت:   أي  شععخص أو إبن ععان مريع  اليعفععوا وهععو واسععع ثريعم، فلمععا ثريععر اسععتعما م 

اخ اسععتعم  اسععتعمال اممقيقععع واسععتمّر ، واتععألّب جتععاوخوا  ععه  لععأ إىل أن أصععااًو ث نّععه هععو الصعع  واممقيقععع، إّ ً وهععو جمعع
 . (59)فعادوا فاستعملوا معناً لصله... وهذا من ابب تدايج اللدع   

 ويف تعليق ا ن عى هذا داللع علا شيئن: 

ر اخليعععال فيعععه معععع خيعععال آخعععر فتتضعععاعت القيمعععع أن التجريعععد ال ميتنعععع أن أييت يف شعععك  جمعععاخ يتضعععاف –الول
 الت  ميع لل واة.

التشععكي  الععدا ري الععذي  ععد يشععك   عععض السععاليب العر يععع هيععث ينتقعع  السععلوب مععن اممقيقععع إىل  –ال كك ل
ازعاخ، مث يُعْ لَعت ازعاخ هعمل ي عم م عاوً  دالليِّعا للحقيقعع، مث ي عاد يف شعك  عديعد ليععود جمعاخًا؛ هنعا يعرى التجريعد نوًعععا 

ا ن ععى علعا ثريعم معن ال عوا القا معع يف  نيتثعا العميقعع علعا من االت ا  يف اللدع مرادفًا للمجاخ ، وهذا أمر  ري عند 
)قك ل  ي الع ك  ااشاهبع، سوا  ما ثان منثعا يف شعك  اسعتعااة أم يف شعك  تشعبيه و عذا ععع  معن ابب   تعداج اللدعع   

 . (60)هكك(;55
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 ورمٍل كؤوران العذارى لطعته      إذا ألبسته المظلمات الحنادس

ع ن مريع  هعذً الفعرو  إىل   أاعا يف هعال اسعتعما ا علعا فرعيتثعا أتيت مع تا الصع  اممقيقعل وا ن عى يُعْرِععع ُّكُّ
 . (61)ال الفر  التشبيثل   

  عند ا ن عى يف مري  هذً الشواهد هو ت وا ازاخ الذي يعتّعب عليعه معا عُعِرز يف علعم  " تدر  الخل  وعبااة 
 .ديث ابلت وا الداليلاللدع امم

فإن تداج اللدع عند ا ن ععى ال يقعت عنعد هعّد ت عّوا ال عواة التشعبيثيع،  ع  يععم ليشعم  ومثما يكن من أمر 
اسععتخدام هععروز ااعععا  يف إهععالل  عضععثا  عع  اآلخععر يف الداللععع، وثععذلأ اإلعععالل واإل ععدال، وغععم  لععأ مععن م ععا   

 . (62) مسّاً تداج اللدع لذلأ ابابً  )اب  ين (اللدع ااتعلِّقع أبصوا ا وصرفثا وحنوها وداللتثا، و د أفرد 

وععرز مريع  تشعبيه  ي الرُّمعع ال عا ق عنعد البالغيعن ااتعع خرين  قلعب التشعبيه، هيعث تُعْ لّعت ال عواة هعمّل تفقععد 
شحنتثا ازاخيع، فيقلب ااتكلم اابد  التشبيه لي بح الص  فرعاً والفر  أصاًل، فت تعيد ال واة طالو ا و ريقثعا ومعن مث 

إىل مععا أضععافه   التجريععد  إىل هععذً ال ععواة مععن جتديععد رت يقععت عنععد    )ابكك  ينكك (ا وأصععالتثا، ولقععد تنبععه ت ععتعيد أت مهعع
امعرأة أخعرى يف  )الظة ك (تداج اللدع      صنع ال واة ااواخيع اليت امستثا هذً   البا   التجرديعع لت عنع معن ااعرأة اليعفعوا 

 )ظة  (.داخلثا، هل يعفوا آخر 

إىل نو  آخر من أنوا  التجريد وهو   أن ُياطب اإلن ان منثم نف ه، همل ث اا تقا له  )اب  ين (مث أشاا 
 (ق ل اىخلم)، وعبااته هنا تكاد تكون م ا قع لعبااة أيب علل عند تعليقه علا  را ة  محزة والك ا ل (63)أو  اطبه   

(64) . 

 واستشثد ا ن عى مبا أوادً أ و علل من  ول )العشا(:

 وداًعا أٌها الرجل وهل تطٌك

 أبمريلع للتجريد نصَّ فيثا ااتكلم علا لفظ النف ، وهل  وله: )اب  ين ( عد هذا عا  

ٍ الق     وكّل اثنٌن إلى افتراق ًّ  ٌا نفس صبًرا كل ح

 . (65)ق هككك ( >5) ه  الن ب   البب  ل و ول اآلخر 

 ولم ٌصدِ لالت له النفس إنً ال أرى طمعًا      وإّن موالن لم ٌسلم 

" وهععععذً صعععععواة عز يعععععع معععععن صععععواة ثليعععععع امسثعععععا النا دعععععع اعرثععععع  عععععن ثعععععالب صعععععا د و ععععوا وهشعععععل، أمعععععا العععععذي 
 :  م(>568)التربيككككككككككككككككك ي أهعععععععععععععععععد ثعععععععععععععععععالب ال عععععععععععععععععيد،  عععععععععععععععععال  " وااككككككككككككككككك  "هعععععععععععععععععوق لكككككككككككككككككه لككككككككككككككككك  الكككككككككككككككككنفم "

 –عععععععادة -. وثلمععععععع ُّرييعععععع  أتيت لععععععدى القععععععدما (66)أي هّد تععععععه نف ععععععه هبععععععذا   )ق لككككككه لكككككك  الككككككنفم    ككككككل(   و ولععععععه 
 )ابكككككك  ينكككككك (رادفععععععع لل ععععععواة الفنيععععععع، ويتضععععععح مععععععن خععععععالل البيععععععت أّن التجريععععععد لععععععي  مق ععععععوااً علععععععا اإلن ععععععان، وأّن م
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 .)أيب ىخلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  الف ر ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك (الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععذي سعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاا علعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا اعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععج أسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتا ً 
رت يق ععععععر التجريعععععععد علعععععععا اإلن عععععععان، ومعععععععن مث ال معععععععع  العععععععععاض ا عععععععن ال عععععععم علعععععععا أن   عععععععيص    لعععععععأ ابإلن عععععععان 

؛ فثععععععذا الشععععععاهد (68). وأّن اإلن ععععععان لععععععي    اتً ععععععا هبععععععذا ااععععععع  الكععععععامن دون غععععععًم مععععععن امميععععععواات   (67)ابطعععععع    
علععععا ااريععع  ال ععععا ر ابلععععرد  الفخلكككيف الككككدا عيمععععا اعععععض عليععععه، و عععد تكّفعععع  صععععاهب فهككككككك(  74:ىخلككككي )ابكككك  ال كككريعععرد 

مق عععععوا علعععععا اإلن عععععان فقععععع ... علعععععا اعععععععاض ا عععععن ال عععععم هعععععن  عععععال:   إن )أاب علعععععل( رت يعععععرد أن هعععععذا االسعععععتعمال 
 :  )أيب  ؤيا( قول  )أيب ىخل (، وسبق أن  ّينا يف استشثاد (69)وإّنا صرّح ابإلن ان لنه الشثر   

 فمّر بالطٌر منه فاعم كدر

 .(70)ثيت عرد من ال ي  سيالً آخر، وهو لي  إبن ان 

 ومرّي  ا ن عى   قول أعرايب  ت  أخًو ا ًنا له:

 وتعزٌة      إحدى ٌديَّ أصابتنً ولم تُِردِ ألول للنفس تؤساء 

ولعععّ  يف الععنص علععا لفععظ الععنف  يف اخل ععاب إشععااة مباشععرة إىل مععا سععبق أن  ثععراً ممّععا شععا  لععدى  اعععع مععن 
، وهععو اعتقععاد ذععد عععذوًا ممتععدة إىل خمععن  ععدمي إىل الفالسععفع (71)اعتقععاد أن لإلن ععان نف ععن، نفعع  أتمععًر ونفعع  تنثععاً 

 . (72)النف  عن اجل د  ف( ق ;Platon- 78)أفيط ن اليوان منذ ف  

)أيب و ععه يف ابب خعاب  عه معن ثعالم  –علعا هعّد عبااتعه –إن ما استقرأً ا عن ععى وأنِعَق لعه تير  ال  ل<
هععو مععا اسععتقّرت عليععه البالغععع العر يععع، فلععم يععزد البالغيععون شععيًئا إىل هععذا الضععرب مععن السععاليب العر يععع  –ىخلكك  الف ر كك (

ثاسععتخدام الع ععت يف مريعع   ععو م:   مععرات ابلرععع  الكععرمي،   )ابكك  ينكك (عععض الشععواهد الععيت ال  ععرج عّمععا أطّععًر سععوى  
، (73)والن مع اابااثع والعارت التقل... وهذا الع ت يشعر أبنه ع ت تدعاير، معع أن ااع عوفن  عا الرعع  الكعرمي نف عه   

وث  ما فعله البالغيون فيما  ععد هعو ت عنيت هعذا الفعن معن فنعون القعول ضعمن   علعم البعديع   العذي هعّدًو أبنّعه   العلعم 
، غعم اوعرين إىل أنععه (74)العذي يععرز  عه وععًو ت عن الكعالم  ععد اعايعع ت بيقعه علعا مقتضعا اممعال ووضعوح الداللعع   

ذا الشعك  العذي توويت طا ات اللدع وإمكاا ا الفنيع إلاثاة ااتلقعل هبع يف مري  هذً الساليب تتجلا  داة ااتكلم علا
؛ ليكعون فععاعالً  ععت يع معن خال عا الدععوَب يف العمعقلععذي ُيفعل يف عمقعه أشععيا  ال تُعَععّد وال ُتَعّد ، ياي فعو علعا ال ع ح 

خهععا، ليولِّععد التعع  ُم إ ععداًعا عديععًدا يتعععداً إىل فععأِّ امو دوًا عنععد هععدود فثععم الرسععالع،  عع   يف العمليععع اإل داعيععع، وال يقععت
 ولتكون الرسالع مريمًا م  ِّرًا.

 أهم نت  ج الةح  
 التجريد أسلوب من أساليب القول تتعّدى  ه اللدع هدود اإلشااة إىل الت  م. -5
يبعع  أسععلوب التجريععد علععا اخليععال اخلععاّلق الععذي تكمععه اإلاادة الواعيععع؛ ومععن مث هععو صععواة فنيععع، ويف ال ععواة  -6

 يكون أوسع جمال لالختياا الذي هو أوضح من لقات الدااسات السلو يع.
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)أيب ىخلك  الف ر ك ( هو أول من أفرد اباًب للتجريد يف ثتا ه اخل عا ص  عع فيعه معا تنعا ر معن ثعالم  )اب  ين ( -7
لفعظ  يف  نا  ثتبه وثّرا شواهدً، ورت يضت إليثا شيًئا يذثر سوى معا ثعان معن شعواهد نعص فيثعا الشععرا  علعا

 النف .
مععا يععدهض  -)أيب ىخلكك (الععذي سععاا علععا اععج أسععتا ً )ابكك  ينكك ( وشععواهد  )أيب ىخلكك  الف ر كك (يف شععواهد  -8

   ر التجريد علا اإلن ان فق . )أاب ىخل  الف ر  (ادعا  ا ن ال م أن 
أصعحاب ُصنّت هذا السلوب من القول منذ تق يم البالغع علا علومثعا الريال عع ضعمن علعم البعديع العذي اآً  -9

هذا التق يم خخرفًعا خا عًدا، معع معا حيفع   عه التجريعد معن صعوا خياليعع، معع تنعوّ  أشعكاله يف ال عياغع ومعا يعتّعب 
 عليثا من  يم أت ميع.

 رت تضت البالغع فيما  عد ا ن عى سوى  عض الشواهد اليت ال  رج عّما أطًّر من أشكال  ذا السلوب. -:
فنععون القععول اأينععاً عععديرًا ابلتق ععل والبحععث عععن عععذوًا يف الدااسععات  و عععد، فثععذً دااسععع أتصععيليع لفععن مععن -;

اللدويعع والنقديعع، ال عّد  عا معن تكملعع يف حبعث ت بيقععل يقعت عنعد شعواهد هعذا السعلوب العذي صعنفته البالغععع 
 التقليديع ضمن علم البديع؛ لنقرأها وفق  ناها العميقع. وهذا ما سنحاول إذاًخ إب ن هللا يف حبث م تق .
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 نشىء والتأسيس يف الغزب اإلسالميدور ال املذهة املالكي يف أهم املؤلفات يف
 

 جامعة سبها. –كلية اآلداب  –قسم الدراسات اإلسالمية  – د. انتصار حممد السنىسي السايح

 
 

 خلص  امل   

 (.املؤلفات يف دور النشوء والتأسيس يف الغرب اإلسالميأبىم ) موسومة

صد دأل  لعددن صهدأسن ، اددٌنا ،مدد،   احلمد    ب  اعادد،دلٌنا صاع دال صاععدداس د دأل سددء  املرسءد،دمحم صادلعسدد ٌن    دد  دسد ه   
  ا ا

صتددددورمل صادلوددددع  صعءسءدددد، جلزائددددع صاععددددو ا  ف،دلدددداها ادلدددد،ع يف الشمددددع ر اعمددددم،س املفعاودددديف  مدددد   ،س،سدددديفا  صامددددم   صس ا  
 .صموباش،رء،

صعدداعا اهدش   عصااشددن ص  مشدن د مدد،دمحم  ااد  تشد،  ادلو دد  مد  ،هدد  مد ص،  اععددلةا صمد  املهددوس املصف ر احلد ا  صاع وددن ماد، ص 
املمدة دددر ندعص  ملددا إعء دن مف اعءددوسا فشسلدوم صما ددوم دمدد    صمدعمات ا صو اددزس ر ارشمد،ب صاريددشت،ب  د    ددأل د دأل  ددًنم مدد  

ب ادددة ر ،اعدددن سدددلشاعق مف توعدددءمت، ر اعودددع  امسددداميفا ،متددد،  تشدددا اععدددلةا صسدددلاعق ر هدددام اعوبندددة ،هددد  ادل دددل ،  
 م ،عا د أل اعلأو اعش،يل:

د  ادلاها ادل،ع يفا ص عاودة ارشمد،بم صت صالدن ر اعودع  امسداميفا ص،سدس،  ا شءد،ب اعس، د   مرسامو مة: صاش  فءت، دعق    
 .ق ادلؤع ،  صت لء ت، صاعونوف د أل  ءثء، ،ا صملت، مف ادل ،عاع مؤع ، ا صتاعا دع 

 مؤع ،  مع  ة اعلمودمحم صاعش وا . املطخلب األول:

 مؤع ،  مع  ة اعش وب. املطخلب الثاين:

 مؤع ،  مع  ة االسشوعاب. املطخلب الثالث:

 صاعشوهء، .صملت، ع خ،متة اعن تض  اعلش،ئج ا مؤع ،  تعام  د م،دمحم ادلاها  املطخلب الرابع:

ص ا   ع هام ادلؤع ،  صدعضدت،  عدا ادلعا د  ادلاد ل ر اعسأدت    دت اعس، ثدة مف اعشادعف د دأل هدام ادلؤع د،   عوندوف 
 م  ري،دمحم ه. ر ثل،اي اعسأ عل، م، ل د مءة سءش  دعضت،  ء  ،ظتع  د أل  ءثءشت، 

 صه ادلوفق.
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 املقدمة

 هأسن ، اٌنا ص ا ا ص  لعن صد أل  احلم    ب  اعا،دلٌن  صاع ال صاععاس د أل سء  اخل ق       دس ه   

 دددع  م ددع مددد   عندددة صمددد، ا ءتددد، مددد    دد ا  مفعاوءدددة مدددعصبا   دددو ءة صادلودددع ءٌن املصسددد   اعدددسا  ادلمشددد لاعودددع  امسددداميف  اشددر ءف
التاسعععع د،ريدددت  ددداس اع دددةل اعوانادددة  دددٌن اع دددشا امسددداميف ص ددد   ،ادددة اعودددع   اعس ددد ا ا ت دددا (1)صاملن دددأل صارشتددد،دمحم  ملرددد عمل

 توعاس،. اهلجري/اخلامس عشر امليالدي

اجلزائعععر والاعععودان واعععو س واملغعععرب ولي يعععا مدددم   صس ا صاالشمدددع ادلددداها ادلددد،ع يف  مددد   ،س،سددديف ر اعمدددم،س املفعاوددديف  
ع ءة..ص  دد ا  اعمددعو املصسدد ا تمدد، الشمددع ر  ددع  ،فعاوءدد، اعددا  تدد،  اشسددع ر ...ص ًنهدد، مدد   صس ريددسن اجلزاددعل اعاوموريتا يععا 

 .(2)احل   امساميف ملصبص  صاملر عمل صمم،بل هو ءة

بصااشدن ند   اسدشل، م مف احلد ا  مك ت،ردت  ٌن ،ه  اعدع،  ص،هد  احلد ا   ع ثدعل صاالدش اساعوس ءة  صم  مس،  ادلاها ادل،ع يف
تز ددع  عا مدد،دمحم  اعددن ت،رددت د ددأل احلدد ا  اعلسددو  تثددًنا رتددعا عسءةشددن احل ، اددة مالعع مععام اإلدشمدد  اادل الددةا ص  ر سددءم،ارشمددع  صال

 .(3)صاحمل ثٌن اعاا  ،  صا احل ا  اعلسو  د   اع أ، ة صصبثوا م  اععلة م، و اشا عوًنه 

 اعا ا  م  ادلؤع ،  ع ماها ادل،ع يف ر اعوع  امساميفا صمع   ا ل ، واباصسلاعق  اض، ملت، ر اعسأت. عو  ارشمع

 :إشكالية الدراسة
،  هدداا االرشمدد،ب اعواسددع ع مدداها ادلدد،ع يف ر اعمددم،س امفعاودديف ص ددًنم تدد،  ااشمدد  د ددأل م دد، ب ت مدد  مريدد ،عءة اع باسددة ر 

 .هام ادل ،رة صاالرشم،بد مءة ص،سمل م صرة ادشم  د ءت، ر 

 أس اب اختيار املوضوع  
 ملسس،  د ل ملت،:،ه  ادلؤع ،  ر  صب اعلمودمحم صاعش سءمل ر اعوع  امساميف اعمع ا شء،ب موضوع  باسة   

 ص ءد،  ،يءشدن ا،ب ادلاها ادل،ع يفا صماض،ح مس،تناعن ارشمع  فءنا م   اس ارشم ادلؤع ، اعوع  امساميفا ص  ء،   .1
 .موب ارشم،بماعا،عق ر ،كه،  اعل،س   عسا اجلت  أب االعشس،س م اعةر 

 .ر اعوع  امساميف مؤع ،  ادلاها ادل،ع يفا صامل واب اعن مع   ن م   اس اعش عءف ،مة اعل،س دلاعفة  .2
مددءا اعادد،و ت مثدد،س اعاعدداا  ،ع ددوا اعا ادد  مدد  اع شددا صادلؤع دد،    عا مدد،دمحم املمددادمحما احل،مددة ادل،سددة مف تدداتًن اعلدد،س  .3

ا ص ددًنه  د ددأل التتععي بععي أ ععددمحم وا أبععومروان ع ععداملخل  بععي أل يععب األ دلاععيو ا سععونون بععي سععتيد التنععوخي
 .سسء  ادلث،س ال احل ع
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 اهلدف مي املوضوع

،  دددد،مت  ر ادددف  دددد ا ص،ؤع ددد،  ا ص ءددد،  اع شدددا اعددددن ادشمددد صا د ءتددد، السدددشلس،  اعسأددد  ر سدددًنل اعا مددد،دمحما صاعشاع  .1
 ادلع،ئ  ادلاعصضة د ءت . 

امل  دد،س ر  ادد  اعشاعاددف  ا مدد،دمحم ادلدداها ادلدد،ع يفا ص،هددأ، ن اعدداا  صاتسددوا ماددن ادلعددًنل اعا مءددة مدد  ،مدد  مضدد،دمحمل  .2
أب دد :يف ر املبق ،لزعددة اعل ددوس ر اععددم،دمحم  دد   ر ععو ه ىععععع728،ابععي القععيماوددوس  ادلعدد،ئ  اعددن اشاددعق ذلدد، اعلدد،س

ا ص د،دشت  فدعق  دل  (4)اتش   احلًنا  ر اعت م،دمحما صم،مة اعل،س معءت  ،دتد  مد   د،مشت  مف اع اد،س صاعمدعا يف
ِِيتُعوا الرَُّسعوَل َوُأوْل اأْلَْمعِر  اع ش، ا ن،س تا،ف: َ َوَأ ََّ ِِيتُعوا ا ِمعْنُكْم ََعِنْن اَعنَعازَْعُتْم يف َشعْيٍء ََي أَيعَُّها الَِّذيَي آَمنُعوا َأ

ٌر َوَأأْلَاُي ََتْوِ  ََِّ َواْليَعْوِم اْْلِخِر َذِلَ  َخيعْ ُتْم اُعْؤِمُنوَن ِِب ََِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنعْ  (5) ياًل ََعُردُّوُه ِإََل ا

 الدراسات الاابقة
و جن  هل،ك م   باسة س، وة خت  هاا ادلوضوع مال م، كتع م   ا  ادل د، ب ندعا  ،دامتد، ر تشدا اعدةام  اخل،هدة  ا مد،دمحم 

ا صهدديف اع باسددة اعو ءدد ل ر ادلوضدددوع ىععععععع1281 حملمععد وخلععوفادل،ع ءددة مثدد  يف تشدد،  ريددد عل اعلددوب اعزتءددة ر  سودد،  ادل،ع ءدددة 
 ادلم،ب معءن د أل    د   اعس، ثة.

 خطة ال وث

 صن  نعمت اعسأ  مف د ل م ،عاا ت  م  ا  وى دل عاً م  دل،هع اعسأ ا صكعا د أل اعلأو اعش،يل:  

 مؤع ،  مع  ة اعلمودمحم صاعش وا . املطخلب األول:

 مؤع ،  مع  ة اعش وب. :املطخلب الثاين

 مؤع ،  مع  ة االسشوعاب.: املطخلب الثالث

 مؤع ،  تعام  د م،دمحم ادلاها.  املطخلب الرابع:

 صملت، ع خ،متة اعن تض  اعلش،ئج صاعشوهء،  صثست  دل ، ب صادلعامع.

 .نمؤلفات مرحلة النشوء والتكويالمطلب األول: 

 -مالع  بعي أ عسيف صند    د  د د  فوتد،دمحم ادل الدة مف    ادلاها ادل،ع يف صهدو   دع املسد،س ذلداا ادلداهاا تش،  ادلو ت  ب  
دلوددد،س اجل ءدد : موددد،س اعضدددس ا ،رة ب،ادددنا صهدددا ة  الددنا صندددول رودد م نددد  هءددد   عددن  شوفءدددق ه تادد،ف كعدددا اهددصت،ردددت ب  -بمحددن ه
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 (7)ىعععععع183 عخلععي بععي زَيدا صاادد  ر ادل بسددة ادل،ع ءددة ر  صب اعلمددودمحمصذلددام اععددم،  املثددع ادل مددوس (6)صاعشأ ادد يف  صاعش ددأءا
والخليعث ا ىععععع161 وسعفيان الثعوريا ىععععع179 مالع  بعي أ عسا مسدع مد  ،ن    ا  م،عا مف ادلوع ا صهو م  ،ه  تورمل

مددد  املوب صاعشددزس مددداها م،عددا مدددع إثدددعم  اً تثددًن   سعععفيانا دد  ر د دددعم يفعاوءددة ،فودددن ملددنا بصى دددد   ا صوىعععععععع175 بععي سعععتد
ملت ء، ،اها احلل ءدة اعدا  تد،  ملشمدعا ر تدورمل صاعو،عدا د ءتد،ا  صتد،  ادلداها اععد،ئ  ر مفعاوءدةا اعودًنصا ا صتدورملا صمد، 

  عخلععي بععي زَيدمدد، ،رش ددت مفعاوءدد، مثدد   دد  نءدد  : ادلوددع   سععفيانا صهددو ،صس مدد  ،  دد  ادلو دد ا صمدد،مع (8)صبادمحمهدد، مدد  ادلوددع 
صندد  اضدد،ف معءتدد،  ف تامءداماصمتءدز  هددام اع ددةل  اد ل تشددا اريددشتع  امدع اةبادمحم اع وتءددة عختمدد،س ر مدعصاي  ختش ددف   ددشا

ا صهددددام توهدددد  معءتدددد، هددد، ا اممدددد،س ر اعوضدددد،اي ادلعصاددددةا ،صادلعددددش  لصاعةمءأدددد، ا صاالسددددشلس، ،   اعددددن  اةبادمحم اعمخ دددءةا
ا صمدد  ،هد  هددام اع شددا (9)س م،عداا صمدد، ،دشمدد  ملتد، هدديف ،متدد،  ادلداها ص صاصالددناع شدا متثدد  اع سلددة املس،سدءة دلدداها اممدد،

 :(10)م، ا يف ادشم، اص،تثعه، 

صهدددو تشددد،  ادلددداها املصسا صنددد   دددع فءدددن  دددٌن اع ودددن (، عععععععى179ت)  مالععع  بعععي أ عععسممددد،س ادلددداها  أ:ععععععِوعمعال .1
بعووك كتوواب ف  نفووت موون كتوواب  يقووول مووا كتوواب"ا صاعمدد،فايف صاحلدد ا ا ص لدد،م د ددأل متتءدد  املهددوس ع  ددعصع

 .(11)"مالك بن  نس
ا صهيف ،ه  اع ودن ادلد،ع يف صدم تدنا ص،ريدعف مد، هدلف فءدن (عععععى343) ت لاونون بي ستيد التنوخي ة:عععععمدو ععال .2

،سدة ة سد ذل،  ()املدو عة، امم،س اعداه  يف ص،هد  اعن ن،س دلتا م  اع صاصا   صذلاا فتيف مو مة د أل  ًنه،  ا  ادلو  
ف هد ا فءتد،    ابعي القاسعما ف مد، ابلد  سدألو   د،ا دعضدت، د دأل ىععععع191البي القاسم ىععععع213 أسد بي الفرات

ا ف هدسأت ادل صردة تشد،  ماشمد ا (12)وبا مد  معصايتدنيف د، صا دشج ع ثدًن مد  معد،ئ ت،  ةو تثدًنا ص،سدو ا ر بتستد، ص 
،هد  ادلداها ادلدعما بصااشتد، د دأل  ًنهد،  فتديفدشمد،  د ءتد، صا ش دت م ،رشتد، ر مفعاوءدة صتدورمل ر اال دل  ادل،ع ءةا

ص،مد   ابي القاسعم  صمل  ادل صرة ،م  تشا ادلاهسم  ممدادمحم (13)دل  ادلو،ب ةا صري،ب وه،ا ص ، مل،ظعا   صمااتعا  يف
 .(14)تامال م،عا ت،  د ءت، ماشم  ،ه  اعوًنصا ا صد أل نوس سألو  ادلاوس ر ادلوع 
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ورءددة املمتدد،  صاعدد صاصا   (عععععى238 )ت األ دلاععي أبععومروان ع ععداملخل  بععي أل يععب والفقععو:الواضععوة يف الاععني  .3
 والواضحة عنك المالكية"  " ووعن ىعععع456 ابي ألزما صصه ت، ر اع ون ادل،ع يفا ادشىن  ، م،ع ءة املر عمل

،عدف مد  ،هد  ادل الدة إعء دنا صال  ، د اً مد، ،د د  " :هـوـ255 ويقوول عناوا العتبو  ،(15)كتاب كبير مفيوك" .4
 ال متدد،رع  ءدددلت  ر فضدد ت،ا صاسشأعددد،   ،  ادلددد،ع ٌنع كعددا ر ع ،عددا ،ر ددع ر تشسدددنا صال ، عدد  ر ا شءددد،بميفصاتت

 (16).مايم
ا صهديف مس،دد،  وعثدة املمتد،  صاعد صاصا  (،ععععععى255)ت  التتي حملمد بي أ د )التت ية(: املاتصرجة مي األمستة .5

     مدد،دمحم   دد  ه ددعصااع وتءددةا صندد   دد،   اعوسددوس دلدد  اعامدد  ادلعدد،ئ   اً شدد  مدد  م،عدداا ص،ضدد،ف معءتدد، تثددًن ا اتدد، اع
وذكر  بو دمحم بون حو ا الهواهرا، المروت.رفة. :قوال: لاوا بة:ريقيوة "ص  تش،  اعواضأةا صادشم صه،

 ..(17)"القكر العال  والطيران الحثيث
صاعدد صاصا ا صهدديف مدد  ،مدد  تشددا  با اددة املمتدد،  (،عععععععى269)ت ازو املععي إبععراىيم، املتععروف ِببععي حملمععد بعع ة:يععاملواز  .6

 دد  م  اعودد، مل فضدد ت، د ددأل سدد،ئع املمتدد، ا صتادد  مس،ددد،  ا دد  ا(18)صاريددتع تشددا اع وددن ر ردد،س ،فعاوءدد،ادل،ع ءددة  
 .(19)صب بسة ادل،ع ءة ادل عاة ر هاا اع ادلوا  صلباؤم نمة تعمءأ،  ادل

  مك هيف تش،  بمد  ،تدأل  ا د  دشر   ،معة اع صاصا اصن   (،عععععى260)ت ع دوس ىيم بياحملمد بي إبر  اجملموع: .7
 .(20)م،عا د أل صمتن

سدد، س اعدد صاصا ا صملددن تاددعف  عاوددة  ه(،282)ت أليب إسععواإ إمساعيععح إسععواإ القاضععي امل اععويف يف الفقععو: .8
هددددسا ماشمدددد ا مدددد  اعا مدددد،دمحم ادل،ع ءددددة ،ا صمددددع ،رددددن سثدددد  ادل بسددددة ادل،ع ءددددة اعاعانءددددة فودددد  اعسودددد ا اٌن ر اع وددددن صاعشدددد عءف

 .(21)ادلو،ب ة
صهدديف ادلخش ددع اع سددًن  ا ش ددع فءددن مس،د،تددن ددد  ،ريددتاا صادلخش ددع  (:عععععى214)ت وتصععرات ع ععده بععي ا كععم .9

 س ادل بسة اعاعانءة.و املصس ا صادلخش ع اع وًنا صد أل مس،د،  ا    دس  احل   صمعصايتن  ا  ادلو   ما
   ر  ا  اعوع  امساميف د أل ادل صرة صاجملموع. علمودمحم صاعش وا ا صادشم ا  ا  تش،  ادلو هام ،ه  ادلؤع ،  مع  ة ا
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 .(22)مؤلفات مرألخلة التطوراملطخلب الثاين:  

ادلعددد عة  د دددألملالععع  رددد  فءتددد،  اتعددمت هدددام ادلع  دددة امدددع ،ندددواس م،عدددا بمحدددن ها صاعشخددعاج صا دددو   وءددد،س ادلعددد عة اعدددن ال 
صصضدددع اعمدددعصح د دددأل  امع  دددة مددد،  اددد  اعودددع  اعث،عددد   عةمدددءا  دددٌن املندددواس ادلشا،بضدددة صاال ش ددد،ب ءدددز متادلل دددول د ءتددد،ا ص 

،هدد  اعودددًنصا  د ددأل ادل صردددةا ص،هدد  املرددد عمل د ددأل اعواضدددأة د دددف  .ا صفءتدد،يف ..صصضددع احلواريددديف د ددأل اعمدددعصح  اادلخش ددعا 
ا أبعو سعتيد الدادععيدلعدمأل  دلخش دعا صخل دن ،اضد، ادل صردة صادلخش  دة ر تشد،  ا ىعععع386، ابي أيب زيدةا ر ا ش ع ءصاعاشس

 .(23)م  فوت،دمحم اعوًنصا  ر تش، ن ادلعمأل  عشت ااا صادشم م ادلمءخة م  ،ه  ،فعاوءةا ص،  صا  نيف ىعععع438

 تلوعد  ادل دل ،  ادلاشمد ل ر هدام اع دةل مف نعدمٌن  يد،ص  ر هام ادلع  ة  ع شا م   ءد  موضدودت، اعاد،س صاخلد،لا ااىنص 
 م ل ،  اع ون اعلتع ا صم ل ،  اع ون اعش سءويف.

 مصنفات الفقو النظري -أوال

 صتمم  تشا اع ون اعا،س ماهسء، ت، ا ،ص مو،ب،  صملت،:

ا ىعععععع257 ابععي ع ععدا كم الك ععر:ريددعح سلش ددع عددن ددد ل تشددا مدد  ،ريتعه، ص (:ععععععى375األهبععري ) ت كتععب أيب بكععر -1
 .(24)عانءةا صماشم ه،خش عا  زلوب امشت، ا  ادل بسة اعاصادل  ابي ع دا كم الصغرصريعح سلش ع 

ودوسا صالد ب ،   د   ،ع ءدة  دلد، اريدشم  د ءدن مد  ندو  صرصهو م  ،م  تشدا ادل (،ععععععى378)ت البي اجلالب التفريع: -2
 تش،  م،ع ء، و ااشم  تش،  اعش عاع.

 امصفشدد،ص ، دد  اعمددءخٌن اع دداا  عواليدد، عدداها ادلدداهاا صندد  ،عددت تشسددن  (؛عععععععى386)ت كتععب ابععي أيب زيععد القععرواين -3
النععععوادر )ص الرسععععالة(،( د ءتدددد، ادشمدددد،  اع وتدددد،دمحم (25)ريددددشتع  مدددد  مؤع ،تددددن ثددددا اتودددد اع ادل،ع ءددددة صمد دددد،   ندددد س، ص دددد اث،ا ص 

 صد أل اع ش، ٌن امل ًنا  ماوس ادل،ع ءة ر د عم.وتصر املدو ة(،)اصوالزَيدات(
اعو،ضدءٌن اع داا    ، د  (عععععععى398ألبي ا اي بي القصعار) ت :يف ماائح اخلالف بني َقهاء األمصارعيون األدلة  -4

 عوالي، عاها ادلاهاا صمف تشسن ا ش   اعس،ميف ص،ه  اعم،س  ف س د أل ادشم، ه،.
 ر اعادددعاوا ص متثددد  االرددد م،ر  دددٌن لبادمحم د مددد،دمحم ادل،ع ءدددةصتشسدددن  (:ععععععععى422كتعععب القاضعععي ع عععدالوىاب بعععي  صعععر)ت  -5

،ريدتع تشددا اعو،ضدديف دسدد اعوه،   اعددن د ددف د ءتدد،  )التخلقععني(صاعوًنصارءددةا صاادد  تشد،   اعاعانءددةاالرد م،ر  ددٌن لبادمحم ادل بسددشٌن: 
 .(26)ادل،ع ءو  ريعن، ص ع 
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صد ءدددن مادددوس ،تثدددع ،هددد  ادلودددع  صاملرددد عملا صادشمددد م  (،ععععععععى438)ت  خلخلعععن بعععي سعععتيد الداذععععي :هتعععذيب املدو عععة -6
 .(27)ادلمءخة م  ،ه  مفعاوءةا صتعتوا م، سوام

  (28)صتد،  اعدمأل م دأف ادلداها (،ععععى451)ت  : أليب بكر ابي يو س الصقخلياجلامع ملاائح املدو ة واألمهات -7
 )وتصره(.ع أة مع،ئ نا صادشم م   ء     مسأ،و اجلل   ر 

عععأاملنتقعععر شعععرح  -8 ا صهدددو ر  وءوشدددن مددد  ، عددد  اع شدددا ادلؤع دددة ر ادلددداها (،عععععععى474)ت : أليب الوليعععد ال عععاجياملِو
 موسودة فون مو،ب .

   (ا صهددددو ، دددد  املئمددددة املب اددددة ادلاشمدددد ل تعمءأدددد،   ر ععععععععى478)ت أليب ا اععععي عخلععععي بععععي دمحم الخلصمععععي الت صععععرة : -9
 سلش ع   ء (.)

            ، دددددد  املب اددددددة اعدددددداا  ادشمدددددد ه    ءدددددد  ر (،عععععععععى526)ت أ ععععععد أيب الوليععععععد دمحم بععععععي: كتععععععب ابععععععي رشععععععد اجلععععععد -10
 )الفتاوي(.ص املقدمات املمهدات(،)ا صال يان والتوصيح(:)ص،ريتع تشسنا ص،تثعه، ت اصال  ٌن اعا م،دمحم (29)سلش عم(ا)

ا صتشسدن (30) عم()سلش ددشمد،    ءد  ر اا  ،عدوا ااعداملب ادة  ، د  (،عععععى526أيب ع ده دمحم بي عخلي)ت: كتب املازري -11
    الفتاوي(.)ص شرح التخلقني(،)ص )التتخليقة عخلر املدو ة(، هيف:
 صل ء  بصااي ،. املدو ة(،)  ،ظر    اع ص ااشم  د ءت، (،ععععى544)ت عياضع و،ضيف : كتاب التن يهات -12
، د  اع شددا  (،616،ععععى610أليب دمحم ع عده بعي  ععم بعي شعاش)ت عقعد اجلعواىر الثمينعة يف معذىب عععان املدينعة: -13

 اعن د ف د ءت، ادل،ع ءو  ريعن، ص ع .
مدد  ،مدد  تشددا ادل،ع ءددةا  ددع فءددن م ددل ن  ددٌن  عددة   (،ععععععى684أليب الت ععاس أ ععد بععي إدريععس القععرايف)ت الععدخرة: -14

 سءدددق صامشدد،   سءدد،  د دد  امل  دد،سا صت الرسععالة(،)صالتفريععع(،)ص)التخلقعععني(،ص)عقععد اجلععواىر التمينععة(،صدو ععة(،)املتشددا هدديف: 
 اع عصع د أل املهوسا ص وس اعل مل ر مع،ئ  اخلاف.

 مصنفات الفقو التط يقي: -اث يا
 تشا اع ش،ص   صاعلوا سا صاع شا اعن تعتز د أل د   اعوض،دمحم صاعوووا صاعمعص   صملت،:ص مع  

 .(31)صااشم  د ءت، مف اعءوس ؛(عععععى399ِببي التطار)تا ادلاعصف دمحم بي أ د األموي لتطار:ا واثئق ابي -1
البي اهلنععدي -2  ،(عععععععى399)ت ِببععي اهلنععديا ادلاددعصف أ ععد بععي سععتيد بععي إبععراىيم اهلمععداين: كتععاب الواثئععق والشععرِو

 .(32)صااوس د ءت، م  نس  احل ،س صادل شٌن
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 (.عععععى402)ت لاخليمان بي دمحم ال طخليوسي :أصول األألكام املقنع يف -3
 .(ععععى486)ت ابي سهح أو  وازل ابي سهح لتياي بي سهح األسديادلمشتع أب  ،س  اإلعالم بنوازل األألكام: -4
ة  -5  (.عععععى570ت) أليب ا اي عخلي املتيطي واألألكام: الواثإالنهاية والتمام يف متَر

  

أبمتد،  تشدا ادلداها ص صاصالدنا صاتتدع  البتس، تد،  بتس،  مؤع ، د،  اضدت،  دسا اع شا مع  ة اعش وب اعن متءز   متث  هام 
ا صاعشتد ااا صتس دعل اع خمديفا صادلود م، ا ابي أيب زيعدصسلش ع كاعا د أل سسء  ادلث،س ال احل ع ر ،  ادللشويف ريعح ع مو  ا 

 صاعشسءت، ا صتا ءوة ادل، ب ا ت ت، مؤع ،  خت س ادل صرةا ريع ، صا ش ،باا ،ص توعاعا ص تلسءت،.

 مرألخلة االستقرار. مؤلفاتاملطخلب الثالث:

 جعععامع األمهعععات(،)دددددددددد تدددوب  سلش دددع ا ددد  احل،مدددا اع عدددديف ادلادددعصف  تمددد  اعودددع  اععددد، ع توعاسددد،ا ،ص  ا ادلع  دددة تاددد    اادددة هدددا
اعمددعصحا صاحلواريدديفا صاعشا ددءا ا صصهددوس د مدد،دمحم ادلدداها مف نل،دددة  ة،اعفدد صاعددشمع مف اعا ددع احل،ضددعا اتعددمت هددام ادلع  ددة

 ف عاة أب  امشت، ا  د م،دمحم ادلاها اعع، وٌن و تةك رل،ال دلزا  م  االمشت، ا  مال ،  ا و  ا شس،با ،ص ا ش ،با ،ص ريع ،.

 صتلوع  ادلؤع ،  ادلاشم ل ر هام ادلع  ة مف نعمٌن:

 .لفقو التط يقيومصنفات اا مصنفات الفقو النظري

 أوال: مصنفات الفقو النظري:
 م  ،يت،:

 ِببعي ا اجعباعمدتًن  عثمان بي عمر بي أيب بكر بي يو س (:ىععععع646 ،وتصر ابي ا اجب) اجلامع بني األمهات -1
يف رعددددا مدددد، تو مددددنا صريددددو   صبا متمدددد، ص،نسدددد  د ءددددن اعلدددد،س ريددددعن، ص ددددع    تدددد، صريددددع ، مف ،  ظتددددع سلش ددددع ا(عععععععععى646)ت

 ىععععععع767،خخليعععح بعععي إسعععواإ اجلنعععديباع شددد،  ادلاشمددد ر ،صا دددع اعودددع  اععددد، ع ص ء دددة اعودددع  اعثددد،م ا صريدددع ن  (33)  ءددد يف
 صملتم، ، عر سلش عم. )التوضيح(،

اممد،س  (عععععى673)ت ابو دمحم ع دالتزيز بي إبراىيم التميمي القرشي الشهر ِببي بعزي زة التو اعي كتب ابي بزيزة: -2
روضعة املاعت ني يف شعرح )ش    ء  تعمءأت  ر توضءأنا عن ادلمتوب ر اع ون صاحل اثو اعش عًن ص،   بم،س ادلاها اعاا  اد

 .(34)اعةمءا ر تش، ن اعشوضءاص  تًنماعشصن  ادشم    ء  ر  اإلستاد يف شرح اإلرشاد(،)ص التخلقني(،
 :(35): صم  ،يت،شروح رسالة ابي أيب زيد القرواين -3
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 (.دددده719) ت  لتخلي بي دمحم الزرويخلي: شرح أيب ا اي الصغر عخلر رسالة 
 :(.عععععى838)ت قاسم بي عيار شرح ابي انجي 
 :(.عععععى863) ت أليب الت اس أ د القخلشاين حترير املقالة يف شرح الرسالة 
 :(.ععععى899)ت أ د بي أ د بي دمحم بي عيار الد اي الفاسي املتروف بزروإ شرح أ د زروإ 
 :(.عععععى939) لتخلي بي دمحم املتويف كفاية الطالب الرِبين عخلر رسالة أبي أيب زيد القرواين 
 :(.عععى1125)ت أل د بي غنيم النفراوي الفواكو الدواين شرح رسالة أبي أيب زيد القرواين 
  ه(.1182جاوس: أبوع ده دمحم بي قاسم جاوس)تشرح دمحم 
 :(.  عععى1285ت  لصاحل ع د الاميع اْليب) التمر الداين يف اقريب املتاين 
 صم   ،تثعه، ت اصال: :(36)شروح اجلامع بني األمهات البي ا اجب -4
  (.عععى736) ت حملمد بي راشد القفصي شرح وتصر ابي ا اجب:الشهاب الثاقب يف 
  ه(.749حملمد بي ع دالاالم اهلواري)ت الطالب لفهم كالم ابي ا اجب:ان يو 
 :(.عععععى776)ت خلخليح بي إسواإ اجلندي التوضيح 
صسث  ل ع   دوا  اعشد عءف  (عععععى776)ت  وتصر الشيخ خخليح بي إسواإ اجلندي :(37)وتصر خخليح بي إسواإ -5

 اع وتيف ر ادلاها ادل،ع يف  مك ت  م  م،دمحم  ا م و خيعر دلنا صهو دم ل ادل،ع ءة ملا اعوع  اعث،م .
عععععة: -6 عععععة املصتصعععععر الفقهعععععي البعععععي عَر صاشمءدددددز  (،ععععععععععى803)ت دمحم بعععععي دمحم العععععوزغمي التو اعععععي املتعععععروف ِببعععععي عَر

 ،صائ  اع شاا صفءن مل،فع،  ال   حل،ما. ه ا ،تنا ص  ص م  اعن  اد ءت، ادلاشم  ر 
 صم  ،يت،:  :(38)شروح وتصر خخليح -7
 (.عععى805،عععى803) ت شرح هبرام بي ع ده الدمري 
 :(.ععععععى842ا فيد( )ت) حملمد ابي مرزوإ املنزع الن يح يف شرح وتصر خخليح 
 ص،تثع دلن.ا املؤاإصادشم م  (،ععععى848)ت شرح دمحم بي دمحم بي سراج الغرانِي 
 (.عععععى897)ت  املؤاإ املشهورب شرح دمحم بي يوسن الت دري 
 (.ععععععى898بي ع دالر ي الزليطين املتروف حبخلولو املتوىف سنة)اليب الت اس أ دا شرح ألخلولو الك ر والصغر 
 (.عععععى919)ت دمحم بي أمجد التثماين املكناسي ألاشية ابي غازي(:) شفاء الغخليح يف ألح مقفح خخليح 
 :أليب ع ععععده دمحم بععععي دمحم بععععي ع ععععد الععععر ي الععععرعيين الشععععهر ِبخلطععععاب مواىععععب اجلخليععععح يف شر صتصععععر خخليععععح 

  ا م.الشراح صمتو،،ا صملن اسشم   ا صهو ،تثع اعمعصح لعاعا(عععععى954،ععععى953)ت
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 العععديي التتعععائيلشعععمس  )َعععتح اجلخليعععح شعععرح وتصعععر خخليعععح(،د دددأل  (،ععععععععى1136)ت ألاشعععية مصعععطفر الرماصعععي 
 ر  ،ريءشن. الرماضي اجلزائري فسءلت، رواا صتوعاعاا صنث،امك     عن اعوه  ر مواضع تثًنل م ا   (؛ععععى942)ت
 :م  تشا اع شوى ر ادلوع . (،عععععى1201)ت مد بي دمحم التدوي الشهر ِبلدردير شرح أ د الدرديري 
 :ععو الدسععوقي)ت ألاشعية الدسععوقي عخلععر الشععرح الك ععر لخلععدردير صد ءتدد، فوتدد،دمحم  (،عععععععى1230حملمععد بععي أ ععد بعي عَر

 اعزاشورة ر اع بصسا صاع ش،ص ا صامل  ،س.
 صتوم  د ل ريعصح ، عى مش اصعةا صنع د ت،  اف تسًن ر تو ، ماشم ل  ع ثعل سل،ع شت، ع عاما ادلاشم  ر ادلاها.

صهديف ملتومدة د سدة ادلثد،س ر  (،عععععى1040)ت بعي عاشعرالواألعد لت د املرشد املتني عخلر الضروري مي عخلوم العديي: -8
  ش ،با صتثعل اع وائ ا صاعشأوءقا صموافوة ادلمتوب.اال
 (.ععععى1072)ت حملمد بي أ د ميارة: الدر الثمني واملورد املتني شرح املرشد املتني -9

               الك ععععععععرحملمععععععععد بععععععععي دمحم األمععععععععر  )ضععععععععوء الشععععععععمس عخلععععععععر شععععععععرح اجملمععععععععوع(: اجملمععععععععوع وشععععععععروألو وألاشععععععععيتو -10
سددش السا صامليءددةا صاع د، عا صتدداعا االسددشءا،   ريددسءن ،خش ددع   ءد  مدد   ءدد  اعةتءداا صاال ع(اجملمععو )ص (،ععععععى1232ت)

 مك  ا  فعصد، د أل   ء ا صارشو م ر  ا  ادلع،ئ .

 :(39)مصنفات الفقو التط يقي -اث يا

 معى  ن اعام ا صم  ،يت،: صتض  تشا اع ش،ص  صاعلوا سا صاعوض،دمحم صاعشوثءقا صم،

 .ىعععع799، إلبراىيم بي َرألون ا صرة ا كام يف أصول األقضية ومناىج ا كام: -1
 (.عععى829)ت حملمد بي دمحم بنتاصم حتفة ا كام يف  كت التقود واْلألكام: -2
أل ععد بععي دمحم   والفتععاوي(:) ععوازل الععدزْل يف الفقععو  ألألكععام  ععا  ععزل مععي القضععاَي ِبملفتععني وا كععامجععامع ماععائح ا -3

 (.عععععى844،عععى841)ت الدزْل
 (.ععععى883)ت أليب زكرَي حييي بي موسر املاازوين ) املازو ية(:الدرر املكنو ة يف  وازل مازو ة -4
 (.ععععى903)ت  إلبراىيم بي ىالل الصنهاجي الدرر النتر عخلر أجوبة أيب ا اي الصغر: -5
(ا صهدو ، دع ععععى914)ت أل د بعي حييعي الو شرياعي عخلماء إَريقية واأل دلس واملغرب:املتيار املغرب عي َتاوى  -6

 م، صم  م  تشا اعلوا س.
 (.عععى1096)ت حملمد بي أ د ميارة اإلاقان واألألكام شرح  حتفة ا كام: -7
 (.عععى1209)ت : حملمد التاودي بي سودةشرح التوفة -8
َععتح اجلخليععح الصععمد يف )ص )شععرح التمععح القاسععي(، عددن (:عععععى1214)ت مؤلفععات دمحم بععي أيب القاسععم الشجخلماسععي -9

   صرت  ع ام  ادل  ق صريع ن.شرح التكميح واملتتمد(
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 (.عععى1258)ت لتخلي بي ع دالاالم التاوْل ال هجة يف شرح التوفة: -10
 ر اعلددوا س اع وتءدددةصادلددلا اععدد،مءة املتيععار اجلديععد(، )صملتدد،: ادلاءدد،ب اع سددًن (:عععععى1342)ت مؤلفععات املهععدي الععوزاين -11

 (.ألاشية الوزاين عخلر شرح المية الزقاإ لخلتاودي) ااو  لمع م، تضملشن المءة اعزن،ول ة احل  وازل الوزاين(،)

)ت  البعععي انصععععر الععععدرعيمعددد،ئ  اعس، اددددة   ادددد دددد  ادلمددددتوب: املمو دددة اعل،هدددعاة ر صمددد  اع شدددا اعددددن ال تاشمددد  خلعصمتدددد، 
 .(عععى1299)ت (، و وازل عخليشععععى1166)ت و وازل الوززازيا (ععععى1085

، ص واريدديف د ددأل سلش ددعا  ماشمدد ا  يدد ،ً اضدد  ريددعص  القرووا األولتاشمدد   هددام ادلع  ددة  وعددمءت، د ددأل ادلددع  شٌن اععدد، وشٌنا 
سلش دددعا  تضددد  لبادمحم ادلددداها صامشت، اتدددن ادلاشمددد ل  الفووورأل األول:فءضددد  فدددعدٌنا  القروووا الثوووان ،مددد،  ااععسددد،عةاعشتددد اا ص 

فتدددو ملسثدددق مددد  املصس صاضددد  ريدددعص ،  الفووورأل الثوووان :صاصا  صادل دددوال  ادلاشمددد ل مددد  نسددد   ،مددد، معددشم ل مددد  املمتددد،  صاعددد 
 .خخليح بي اسواإصسلش ع )وتصر ابي ا اجب الفرعي(،  ص وارييف د أل ت  م  تش،  اجل،مع  ٌن املمت، ا

 لفات اراجم عخلماء املذىب.املطخلب الرابع: مؤ 

صر هداا ادل  دا جنمد   تا  ادل ل ،  ادل دع ل ر تدعام  اع وتد،دمحم ادل،ع ءدة مد  ،صس اعودع  اععد، س مف ل دع اعودع  احلد،   دمدعا
 .،يت،

 :(40)مي أىم كتب اراجم املالكية

 اليوصععيبععي موسععر بععي عيععاض  عيععاضاعو،ضدديف   مؤع ددن مالعع تعتءددا ادلدد ابك صتوعاددا ادلعدد،عا دلاعفددة ،ددداس مدداها  -1
(ا ااد  هدام اع شد،  ،تدر موسدودة تشلد،صس تع دة بمد،س م1149-1083/ععععى544-ععععى476املعالكي) الا يتمث ااأل دلاي

أ"" ادلاها ادل،ع يف صبصال  .صد م،ئن املِو
 العديي اليتمعريبرىعان ا عخلعي بعي دمحم ابعي َرألعون إبعراىيم بعي  مؤع دن اعاامدة اع اس،ر ادلاها فءماعفدة ،دءد،  ادلداها -2
 . اا  م  ،ريتع اع شا ادلؤع ة ر تعام  ،دء،  فوت،دمحم ادل،ع ءة م(،1396-م1329/ ععععى799-عععى730)
   دش  اع باسدة أب د  مؤع د،  ىعععع872،ع عد العر ي الثتعالي -تعام  فوت،دمحم م،ع ءة م   داس سل دو  اجلد،مع اع سدًن -3

 .،يءشن ر تو مي تعام  رلمودة م  فوت،دمحم ادل،ع ءة.تع تصت " اجلامع الك ر" ا صهو سل و ل ا الثتالي
/ عععععى1360 -عىعع1280، ) وخلععوف بععي عمععر بنتخلععي بععي سععاندمحم بععي دمحماعلددوب اعزتءددة ر  سودد،  ادل،ع ءددة  ريدد عل  -4

 .اا  اع ش،  م  ،ه  ادلعامع صاع ت،بس صاعةام  م(،1863-1941
ما دن كادا  م(،1627-1556/ععععى1036-963التن كعيت،) أبعو الت عاس أ عد ِبِب ا رء  اال شت،ر  ش عادز اعد اس،ر  -5

تش، دن ر مؤعدف ل دع   أ عد ِبِبتع دة عا مد،دمحم ادل،ع ءدة ر ادلودع   صا ش دع  830 صضد  االبي َرألونع ش،  اع اس،ر ادلاها 
ة مي ليس يف الدي اجهو يف  يف.كفاية احملتاج ملتَر
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 بععدر الععديي ا دمحم بععي حيعي بععي عمععر بنأ ععد بععي يععو ستوريدءا اعدد اس،ر ص  ءدة اال شتدد،ر  مؤع ددن اممد،س اع وءددن صاع وددو   -6
 .صهو كا  ع ش ا اع اس،ر ادلاها ر  سو،  ادل،ع ءة ،(ععععى1008-ععععى939) املالكي املصري، القرايف

،  ادل ددع ل ر تدعام  اع وتدد،دمحم ادل،ع ءدة مدد  ،صس اعوددع  ا ااد  مدد  ادل دل قاسعم عخلععي سععتد تدعل تددعام  اع وتد،دمحم ادل،ع ءددة    -7
 اعع، س مف اعوع  احل،   دمع.

 ال وث خامتة

( جيد ب  عس، ثدة ،  أىعم املؤلفعات يف دور النشعوء والتأسعيس يف الغعرب اإلسعالمي)ددددددداعسأ  ادلوسدوس   هاا اعاعق ر  ا    
 اعش،يل:تشونف دل  ،ه  اعلش،ئج صاعشوهء،   صكعا د أل اعلأو 

 أواًل: النتائج

صهدديف ،سدد،س ادلدداهاا صمددوهع ت ددوب لبائددن   املمتدد،  صاعدد صاصا   ددع ص  ،ريددعنادلاشمدد ل ر مدداها اممدد،س م،عددا  اع شددا .1
 .صامشت، اتن

ا صهيف ،س دمحم الزرقاينا صريعح ل اجيا والقاضيا البي ع د الد  نص ا صريع ملال م  اع شا ادلاشم ل: ادلو    .2
 ادلاهاا صتاعا ادل صرة...

مف زل ة م   صب اعش صا  مف  صب اعش سءقا ،   وال اجي وابي رشدت وب ادلاها ادل،ع يف ر د ع اع خميف  .3
 مءا صادلو،برة صاعلو .د   عاق اعة  االسشلس، 

ع  شا ادلاشم ل ر  تا  ،س،س،ً تةتا تشا صمؤع ،  ادلعا   د أل  اضت،ا ف،ع شا ادلاشم ل ر  صب االسشوعاب  .4
 ادلع  شٌن اعع، وشٌن.

 اث ًيا: التوصيات

 عسأو  صاع باس،  اعن تاىن  دلاها ادل،ع يف ر اعوع  امساميفا صتء ءة ارشم،بما ص،ه  الهشم،س  روهيف  -1
 مؤع ،تنا صادلؤع ٌن.

  خل ول.اشا ق  دلاها ادل،ع يفا صلضًن ر صا   ر ت  م، صاعسأو تازاز ادل شس،   ع شا  -2
 ساضت،ا صابتس، ت،  ممعادمحم مزا  م  ادلؤمتعا  صاعسأو  اعا مءة اعن تسأ  د  م ى ابتس،  ادلؤع ،  ادل،ع ءة -3

 صاالهشم،س ،اعفة ادلؤع ٌنا صماعفة  سو،  . ا ملمت، 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 وامشاهل

 .https//ar.m.wikpedi.orgصا ءسء ايا ادلوسودة احلعلا  -مالكية. 1

)ععي الفارسععية( : الاعيد يوسععن  ا تدا صتدع اع شدد، عععععععى372)اععويف: بتعد رلتدوس  األعدود التعان مععي املشعرإ إَل املغععرب .2
صا ءسءددددددد ايا ادلوسدددددددودة احلددددددددعلا  -م،ع ءدددددددة  180ا ل1هار: 1423لا : القعععععععاىرا العععععععدار الثقاَيعععععععة لخلنشععععععععرا اهلعععععععادي

https//ar.m.wikpedi.org. 

 .م1983ا  : املصفادار الغرب اإلسالمي، بروتا بي ع ده ع د التزيزا متخلمة الفقو املالكي التع: . 3

ا دمحم بععععي أيب بكععععر بععععي أيععععوب بععععي سععععتد  ععععس الععععديي ابععععي قععععيم اجلوزيععععةا إعععععالم املععععوقتني عععععي رب التععععاملنيالتددددع: .4
ا 1ا ر: م1991 -ع عععععى1411ا  : املصفا بعروتدار الكتعب التخلميعة، ا دمحم ع د الاعالم إبعراىيمدا تا: ددده751مت:
 .8ل

 .43ا اةاة: سورة النوح. 5

ععأ، دمحم الطععاىر بععي دمحم بععي دمحم الطععاىر بععي عاشععور،او سالتددع:.6 ا كشععن املغطععر مععي املتععاين واأللفععايف الواقتععة يف املِو
نية لخلنشر والتوزيع  .8الم1975ا : االشركة التو اية لخلتوزيع، والشركة الِو

ِ قععات عخلمععاء إَريقيععة، وكتععاب ِ قععات عخلمععاء اععو س، دمحم بععي أ ععد بععي متععيم التميمععي املغععريب اإلَريقععي، أبععو التددع  .7
 .251ا لدار الكتاب الخل ناين، بروت  ل نانا عععععى333الترب ،مت: 

 fih. Islammessage.comااملخلتقر الفقهي -مؤلفات الفقو املالكي 

ا دار ال وععععوث لخلدراسععععات اإلسععععالمية وإأليععععاء العععع اثا املالكيععععة، دمحم إبععععراىيم عخلععععيأصععععطالح املععععذىب عنععععد :التدددع. 8
 .72/الم2000ااملصفا  يبا : اإلمارات التربية املتودة

 .72ا لاملصدر  فاو:التع.9

 .144ا لاملصدر  فاوالتع: .10

أ مال  بروايعة دمحم بعي ا اعي،: . التع: 11 أ دمحم )شرح ملِو دمحم ع عد ا عي بعي دمحم ع عد ا خلعيم التتخليق املمجد عخلر مِو
اتددع صتددا: تودديف اعدد ا  اعلدد ص  ،سددش،ك احلدد ا  اعمددعاف ا،ماددة ععععععى1304األ صععاري الخلكنععوي اهلنععدي، أبععو ا اععنات ،ت: 

 .59ا ل1ا ر:م2005 -ع عععى 1426ا : اععا اةا دار القخلم، دمشق امم،با  اعاع ءة ادلشأ لا
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: 1اتا: ر: دددددىعع544املاال ، أبو الفضح القاضي عياض بي موسر اليوصعي معت: ارايب املدارك واقريب . التع:12
ار: دمحم بعععي شعععريفة: 5ار: م1970 - 1966 عععد القعععادر الصعععوراوي، ع: 4ا 3ا 2ار: م1965ابعععي تويتعععالطنجي، 

 .299ا ل3احملم اةا ادلوع ا  : املصفا ر: -ا م ساة فض،عة م1983-1981: ساء  ،مح  ،دعا  8ا 7ا 6

 .299ال3ا ر: املصدر  فاو. التع: 13

دمحم بععي مكعرم ابعي منظععور، ا ها دن:: ععععععى476ِ قعات الفقهعاء، أبععو اسعواإ إبعراىيم بععي عخلعي الشعرازي ،مععت: التدع:. 14
 .156ا لم1970 : املصفا ا دار الرائد التريب، بروت، ل نانا إألاان ع اسا تا: ددددىع711مت: 

يعب، وذكعر وزيرىععا لاعان العديي بعي اخلطيععب، شعهاب العديي أ عد بععي  فعح الطيعب معي غصععي . التدع: 15 األ عدلس الِر
اص ساددة م1968ا  : املصفال نععان –بععروت  -دار صععادرا إألاععان ع ععاستددا:  عععععععى1041دمحم املقععري التخلماععاين، مععت: 

مدت:  قَاْْيعاز العذىي س الديي أبو ع د ه دمحم بعي أ عد بعي عثمعان بعي سًن ،داس اعلسادمحما   .6لا2ر:ا1997م ا ل
 .464ا ل9ار:م2006-عععىع1427 :  االقاىرة -دار ا ديثد(ا ددده748

 .171ال3ا ر:املصدر  فاو. التع: 16

دا تدا: ر: ددددده544ا مدت: ارايب املدارك واقريب املاال ، أبو الفضح القاضي عياض بي موسعر اليوصعيينظر: . 17
:    د  ريدعا ةار: 5ار: م1970 - 1966ا ع عد القعادر الصعوراوي: 4ا 3ا 2ار: م1965ابي تويتعالطنجي، : 1
 .254ال4ا : املصفار:احملمدية، املغرب -مط تة َضالة  ام1983-1981ستيد أ د أعراب : 8ا 7ا 6

ا باماددن سعتيد حبعري، عمعر صعابر ع ععد اجلخليعح، امعود رشعاد ألنفعيا رو دن ددد  املدل،رءدة: مصعادر الفقعو املعالكي . التدع:18
ا  : املصفا دار الغععرب اإلسععالميا ع ععدالفتاح دمحم ا خلععوا ادلعاماددة اعسسءومعافءددة صاعشأعاددع: : امععود َهمععي ألجععازيةاعة دد

 .152ا ل196ا لبروت، ل نانا م1988

 .169ا ل4ا ر:قملدارك واقريب املاال ، مرجع سابارايب ا. التع: 19

 .126ا ل4ا ر:املصدر  فاو. التع: 20

 .  196ا معمع س، قا لالفقو املالكي مصادر. التع: 21

 .349-347ا م  ب س، قا لصطالح املذىب عند املالكيةاالتع: . 22

 .33-30ا معمع س، قا لم ، ب اع ون ادل،ع يفا رو ن د  املدل،رءة  353ا لاملصدر  فاو التع:.23

ع داجمليععد ا  دعر  واريدءن:ععععى1360دمحمبي دمحم بعي عمعر بعي عخلعي بعي سعان وخلعوف، معت: شعجرة النعور الزكيعة،. التدع: 24
 .91لادار الكتب التخلمية، بروت، ل نانا  : املصفا دمحم عخلي بيضونا  ملموبا : خياْل

 .217ال6ا معمع س، قا ر:ارايب املدارك واقريب املاال . التع: 25
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 .356ا م  ب س، قا لاصطالح املذىب عند املالكية. التع: 26

مؤساعععععة  امصعععععطفر الشعععععيخ مصعععععطفراتدددددا: ع عععععد العععععر ي بعععععي دمحم ابعععععي خخلعععععدونمقدمعععععة ابعععععي خخلعععععدون، . التدددددع: 27
 .245ا ل :   ام1377الرسالة،

ا دمحم بععي ا اععي بععي التععريّب بععي دمحم ا جععوي الثتععالي اجلتفععري الفاسععيا  الفكععر الاععامي يف تريععخ الفقععو اإلسععالمي. 28
 .245ال2ا ر:م1995 -ععععى1416 - : املصف  ادار الكتب التخلمية ،بروت، ل ناندا ددده1376مت: 

ا مواىععب اجلخليععح يف شععرح وتصععر خخليععح،  ععس الععديي أبععو ع ععد ه دمحم بععي دمحم بععي ع ععد الععر ي الطرابخلاععي املغععريب .29
 .8ا ل1سا ر:1992 -هد 1412  اعث،عثةا ا دار الفكر دادددده954ادلاعصف  حل ،  اععُّدءين ادل،ع يفا مت: 

 .8ا لاملصدر  فاو. 30

 .148ال6ا معمع س، قا ر:ارايب املدارك واقريب املاال . التع: 31

 .147ال6ا معمع س، قا ر:ارايب املدارك واقريب املاال التع: . 32

 .271ا ل2ا ر:معمع س، قا الفكر الاامي يف تريخ الفقو اإلسالمي. 33

 .271ا ل2ا ر:املصدر  فاوالتع: . 34

 .492ا ل2ا ر:املصدر  فاو. التع: 35

 .293ال2ا ر:املصدر  فاو. التع: 36

 .565ا م  ب س، قالاصطالح املذىب عند املالكية. التع: 37

 .268  التع: ري عل اعلوب اعزتءةال571-569ل ااملصدر  فاو. التع: 38

 .268  التع: ري عل اعلوب اعزتءةال.571-570ا لاملصدر  فاو التع: .39

  www.ahlalhdeeth.com  مكت ة اراجم وأعالم املالكية ِو قاهتم. 40

 
 قععائععمة املعععراجع

 .    اعوعل  اع عمي  عصااة     د  ،فع

 ا اممددد،با  دمحم إبعععراىيم عخلعععي، دار ال وعععوث لخلدراسعععات اإلسعععالمية وإأليعععاء الععع اثا ،هددد اح ادلددداها دلددد  ادل،ع ءدددة
 .م2000 ااملصفاعاع ءة ادلشأ لا  يبا : 

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 ا تدا: ددددىعع751دمحم بي أيب بكر بي أيوب بي ستد  س الديي ابي قيم اجلوزيعة، معت:ا مداس ادلوناٌن د  ب  اعاد،دلٌن
 .                     م1991 -ىع 1411ا  : املصفا دمحم ع د الاالم إبراىيم، دار الكتب التخلمية، بروت

 ابععي 1داتا: ر: ددددده544مددت:  القاضععي عيععاض بععي موسععر اليوصععيأبععو الفضععح ا تعتءددا ادلدد ابك صتوعاددا ادلعدد،عا :
ر:  ادمحم بععي شععريفة: 5ار: م1970 - 1966ا ع ععد القععادر الصععوراوي: 4ا 3ا 2ر:  ام1965تويتععالطنجي، 

 ا  : املصف.احملمدية، املغرب -مط تة َضالة ا م1983-1981ستيد أ د أعراب : 8ا 7ا 6
    عععأ مالععع  بروايعععة دمحم بعععي ا اعععي،: دمحم ع عععد ا عععي بعععي دمحم ع عععد ا خلعععيم )شععع اعشا ءدددق ادلم ددد  د دددأل مو ددد رح ملِو

اتددع صتدددا: تودديف اعدد ا  اعلددد ص  ،سددش،ك احلدد ا  اعمدددعاف عععععععى1304األ صععاري الخلكنععوي اهلنعععدي، أبععو ا اعععنات ،ت: 
 .م2005 -ع ععععى 1426ا : اععا اةا دار القخلم، دمشق ا،ماة امم،با  اعاع ءة ادلشأ لا

    الاععيد يوسععن :  )عععي الفارسععية( دا تددا صتددع اع شدد، دددددده372رلتددوس )تددور:  ادد   ااعادد،و مدد  ادلمددعو مف ادلوددع  د ص
 .180ا ل1ار:ععععى 1423ا : اهلادي، الدار الثقاَية لخلنشر، القاىرة

 دار  ع(،عععععععى748 عععس العععديي أبعععو ع عععد ه دمحم بعععي أ عععد بعععي عثمعععان بعععي قَاْْيعععاز العععذىي معععت: ا سدددًن ،دددداس اعلدددسادمحم
 .م2006-ععععىع1427 :  االقاىرة -ا ديث

  ا  ع داجمليعد خيعاْل ا  دعر  واريدءن:ددده1360ا مت: بي دمحم بي عمر بي عخلي بي سان وخلوف دمحم اري عل اعلوب اعزتءة
 .دار الكتب التخلمية، بروت، ل نانا  : املصفا دمحم عخلي بيضونملموبا : 

 ا مددت: دمحم بععي مكععرم ابععي منظععورا ها ددن:: ععععععععى476إبععراىيم بععي عخلععي الشععرازي ،مععت:  إسععواإأبععو ا  سود،  اع وتدد،دمحم
 .156ا لم1970ا  : املصفا إألاان ع اس، دار الرائد التريب، بروت، ل نانا تا: عععععى711

  و التععرب دمحم بععي أ ععد بععي متععيم التميمععي املغععريب اإلَريقععي، أبععا  سودد،  د مدد،دمحم مفعاوءددةا صتشدد،   سودد،  د مدد،دمحم تددورمل
 .ع، دار الكتاب الخل ناين، بروت  ل نانععععى333،مت: 

  ا الفكععر الاععامي يف تريععخ الفقععو اإلسععالمي، دمحم بععي ا اععي بععي التععريّب بععي دمحم ا جععوي الثتععالي اجلتفععري الفاسععي
 .م1995 -ععععى1416 - : املصف  ادار الكتب التخلمية ،بروت، ل ناندا ددده1376مت: 

   الشععركة تدورملا  ابعي عاشعور لطعاىر بعي دمحم بعي دمحم الطععاىردمحم اا ادلاد،  صاملع د،ظ اعواناددة ر ادلو د تمدف ادلو دأل مد
نية لخلنشر والتوزيع  .1975 : ا االتو اية لخلتوزيع، والشركة الِو

 ا ادلوسودة احلعلا صا ءسء اي -م،ع ءةhttps//ar.m.wikpedi.org. 

  ا بامادن اعة دة: سعتيد حبعري، عمعر صعابر ع عد اجلخليعح، امعود رشعاد ألنفعيا رو دن دد  املدل،رءدة: م ، ب اع ون ادل،ع يف
ا  : املصفا دار الغععععرب اإلسععععالميا ع ععععدالفتاح دمحم ا خلععععوا ادلعاماددددة اعسسءومعافءددددة صاعشأعاددددع: امعععود َهمععععي ألجععععازي

 .، بروت، ل نانم1988
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  ا بامادن اعة دة: جلخليعح، امعود رشعاد ألنفعيسعتيد حبعري، عمعر صعابر ع عد اا رو دن دد  املدل،رءدة: م ، ب اع ون ادل،ع يف
ا  : املصفا دار الغععععرب اإلسععععالميا ع ععععدالفتاح دمحم ا خلععععوا ادلعاماددددة اعسسءومعافءددددة صاعشأعاددددع: امعععود َهمععععي ألجععععازي

 .، بروت، ل نانم1988

  ام1377مؤسعددة اععسدد،عةا امصععطفر الشععيخ مصععطفرتددا:  اع ععد الععر ي بععي دمحم ابععي خخلععدونا مو مددة ا دد    دد ص 
. :  

   ي ال عاجي األ دلاعيادللشوأل ريعح ادلو د ا ، أبو الوليد سخليمان بي خخلن بي سعتد بعي أيعوب بعي وارث التجيعي القعِر
 :  ادار الكتعاب اإلسعالمي، القععاىرة هددا 1332ا : املصفا جبعوار ااَظعة مصعر -مط تعة الاعتادة ددا عععععى474 : 

 اعث،رءةا  /  .

  ا  عععس الععديي أبعععو ع عععد ه دمحم بععي دمحم بعععي ع عععد الععر ي الطرابخلاعععي املغعععريبا مواهددا اجل ءدد  ر ريدددعح سلش ددع   ءددد
 .م1992 -ع ععععى1412ا   اعث،عثةا دار الفكر داددددده954ا مت: املتروف ِب طاب الرُّعيين املالكي

 اادل شوأل اع وتيف -مؤع ،  اع ون ادل،ع يفfih. Islammessage.com  
 وزيرىعا لاعان العديي بعي اخلطيعب، شعهاب العديي أ عد بعي دمحم املقعري ا صكتع ر ا اع ءا م      املر عمل اعع ءا

 ص سادة م اد ل ام1968 ا  : املصفال نعان –بعروت  -إألاان ع اس، دار صادرد تا: ه1041التخلمااين، مت: 
 .س1997

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 قيام علن اجلراحة يفثرها القدمية وأ إسهاهات احلضارات

 جاهعة بنغازي  -كلية اآلداب  –ـن التاريخ قسـ  -ـىري اح الفيتدالل هفتد. 

 

 امللخص 

 احلضارة العربية اإلسالمية أتثرهاا حلحلضاارات البااب ةسس قيام أحد أ أبنكثَت من املهتمُت من املعلوم عند   
 مااا فرد منهاا فصحاا يع بعاا  فاالسااتدادةمث دراسااتها  ،كتبهاا ماان علااوم فمعاار   يف مااا ءااا علا   االطااال مان الااال  

بعا  اححيااان  ال ن كانا  بباايءة يف ، ف ات صلااا احلضااراتفيهاا مان أالءااا  فص ادي امدتاد معتماادتن علا   ساهام
 ،من بينها علام امراحاةاليت  ،شىت املعار  يفمباعدة العرب املبلمُت عل  ص دمهم  يفن أثرها كان له الدفر الكبَت أ

لباااب ة اعتاالت الناااواة احف  يف احلضاااارات ااترخييااة قد ااة  ا  لدتاااه ءاا فر  أبنهلاا ا العلااام حللدراسااة فءاادت  صنااافيفعنااد 
، علام امراحاة يفال د اة  ل اا  الضاو  علا   ساهامات احلضااراتمان ها ا الدراساة   هديفل لا كان  ،ل يام ه ا العلم

فماااا ت كاااد هااا ا  ،عحااارذ هااا ا يف فالااادليا ماااا فهاااا  لياااه ،هااا ا العلااامص ااادم  يفن هااا ا اإلساااهامات كانااا  الباااب  ح
 ،تأثر بُت صلاا احلضااراتبُت التأثَت فال هتضيع مل تلغ ه ا العلم أف ال يبُت ه ا احلضارات  التارخيياملعلومات البعد 

ماان  التااارخييفقاد اصبعاا  املانه   ،اإلنبااانيةاترتا   يفملااا فيااه مان أ يااة  ،عال العحااور التارخيياة الءاوات راداادة الءاااباا 
 فيهااا لتوحاايع ماادو التءااور الاا ي مااا ءااا قااد ا  فسااردها ف ليااا بعاا  املرصبءااة بعلاام امراحااة الااال   ااع املعلومااات 

  .حدث هل ا العلم

الكتا  ال د اة كانا  الناواة احف  للتءاور احلادت  لعلام  يفمان معلوماات  ماا ءاا ن أ صوهال   ليهاا اليتمن النتاد  ف 
 .ه ا الورقةالال  ه فه ا ما سأقوم بتوحي  ،هل ا العلم احهلياموهر  حافة    عدم صغَت يف  ،امراحة

ت  ال و من الالله صاتم معرفاة ءا فر اإلنبانية الاهة  التار كا املهتمُت بعدم   ا  العلوم      فمن صوهيات ه ا الورقة
غل  الناس تهتمون بدراسة العلوم الع لية بينما لو نظرذ هلا ا العلاوم مان الاال  باداتتها ، فم الرا  أهبع أعلم ا أيفأه

امراحاة ماان  مان نداادس فعلام هفماا تتوتااالاال  دراساة التاارت   مان ال   نفها ا ال تكااو  ،  ال ماة فيهااالتارخيياة لوهالنا  
 .املهتمُت مام كا نها حمتاج للدراسة فالباب مدتوح أكثَت مبُت ه ا العلوم اليت مازا   

ABSTRACT  

This topic presents research into the contribution of old civilizations to the science of 

surgery and how it developed throughout the decades.  

This is to direct attention to the study and research of such sciences and the 

contribution of our Islamic, Arabic civilization to them. 
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 املقدمة 

 راحةاااااااااا، فامخدام اآلالتاااااا ن امراحاة   كمااا هااو معلااوم   فاار  ماان الءاا  العالءاا  تعتمااد علاا  اليااد أف است 
رو اااااااجي فكاان البااحر ال ،فارصبءا  حللشاعوذة فالبا ر فالتن ايم استخدمتها الشاعوب قاد ا اليتج قدم فسادا العالمن أ

ارس اااااااااااا، فقاد من الرصباطه حلملعت ادات الدتنياةاااالد شتهر الكهنة هب اارت  ال دي أاااااافىف الت ،الن وم استشارة ال بعد ءراحة 
صضاميد فلا  " -:، حي  عرفوا العدتد من احعما  امراحية مثاا نوعا بداديا  من الء  امراحيبع  احطبا  ال دام  

... (2)فعرفااااااااااوا غااااااااااارس اإلبااااااااااار أف الااااااااااادحلبيس ىف ال ااااااااااا ا  .( 1)"امرفح فالكبور فاستخراج الدم من امراحات فجتديدها
 .(3)"ي  من حغط اآلالم العحبية عل  الدماغدللتخ"

ن بعضهم مارس نوعا بداديا  من الء  امراح  ال أبس به ف د عر  امراحاون ىف عحاور ماقباا التاااااااارت  با   
الوءااه املءلااوب فكااااااااان  اماارفح فالكباااااااور  علاا ، فااالوالدة كاااااااااااان  صااتم ة ماان امراحااات فاحدفات امراحيااةطاددااة متنوعاا

 .(4)"ان املره احسود أف الحو   احنب ة مبدو من احل ر الزءاءي نتشًتطو "د فصل  مبهارة فكانوا ... صضام  

فقاد ابتكار العاارب ال ادام  بعاا  احدفات اراهاة حلمراحاة كاملباحااع فاملشاارط فامل ااارض فا ااءم فا بااات،  
فالدحاااادتن فاحل اااامُت فاحسااانان، فكااااان  العيااا ن( جاااا ر  )فكاااان امراحاااون العااارب م بااامُت    طوادااا  كالك اااالُت 

 تبتخدمون

فكانااا  معرفاااة العااارب حللءااا  عمي اااة حيااا   عاااوا باااُت املااا ه  الياااوذ  املزاءاااي  حاااد فالباااًت،يف ءاااراحتهم الكاااي فالد
فقاد كاان أسالوهبم التن ايع حلإلحااافة     حاافة    املا ه  الت اارتش الشخحاي،حلإل املا ه  اهلنادي الندباا  الرفحاا ،ف 

 دا .اإلب

فااًتة فاحادة بااا احتااج ذلااا للعدتاد ماان الداًتات فالعحااور،    أن فهاا    ماااهو   أن ها ا العلام مل تظهاار فتتءاور يف ال
 عليه.

 القدم ء : اجلرا ة يف بالد الرافدين- 

بعااا  النحاااوص الءبياااة ذكااار العدتاااد مااان العملياااااااااااااات  حيااا  فرد يف ال ااادما  حلمااااااااااراحة،طباااا  العااااااارا  أهاااتم أ 
قاادح العااُت فاست حااا  الظداارة منهااا، فبااط الراءااااا، فبااط الراءااات احذن، فحشااو احنااا  يف  عمليااة"امراحيااة منهااا ...
 ة،املثاناا فدفاع ححاااة اإلحلياا    ،عية الثامنااةفصحاارت  الاراج امناا  مان الد ااوة الضال ،فقلااع احسانان حااالت الرعاا ،

 .(5)"كما عاموا امرفح الكبَتة حلرياطة  ،ت حا  احءزا  الداسدة من العظامفاس ،فصوسيع فصضييق اإلحليا

جمارو الباو  عان طرتاق  يف  ان  الايتفاحل ان "فها  احل ان الشارءية فاملهبلياة ..أما اآلالت الىت صوهلوا  ليها ىف ه ا الدًتة 
 .(6)"أذبي  الن اس أف اللفنز
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حيا  صوءاد باه احلااواح الءينياة الاىت كتبا  عليهاا  باة()ابملكتفهاو شابيه  )بيت األل اح(ف د كان تتم ىف  ،الء أما صعلم 
فبعاد ذلاا تاتعلم   ،احلاواح املحاندة كاااا حبا  اححاهااملااااادة الءبياة فاي لس الءاااااااااال  علا  م اعاد مث تبادأ ىف دراساة 

ااكياا  تكتاا  الوهاادات الءبيااة مث تلت ااق  فال تباامع لااه حلملمارسااة  ،لم منااه اماناا  الباارتري ماان املهنااةتااتع (7)(ت ذ)أبس 
 .(8)ا للملا عل  ذلا فت دي ال بم الءش أمام اآلهلة فتعلن فال  )أست ذه(أن توافق  الءبية  ال بعد

عناد  دترفمن هناا اساتءا  ساكان العارا  ال ادما  معرفاة فصعلام امراحاة فالت نايط كماا اساتخدموا احلشايت فاحفياون للتخا
هاااناعة الءااا  فكانااا  أهااام فثي اااة صتعلاااق  ق.م1771حناااو  (9)محااا راىفقاااد نظمااا  شااارتعة   ءااارا  العملياااات امراحياااة،

   الباااطنيُت بااا عاان امااراحيُت ف ااط،غااَت أن هاا ا ال ااانون ال تت اادث عاان احطبااا )قاا ن ن محاا را ( حللءاا  البااابلي هااي 
اازو  بعياادا  عاان طادلااة ال ااانون العااام، فماان املاارءع أن الءبياا  الباااطٍت كااان شخحااا  م دسااا   أمااا امااراح فحاااح  حرفااة جي 

فلا ا نارو  تاراد نحاوص ها ا املاواد هناا ال  ، فصشر  ذلا ماواد عادة مان ال اانون،الَتا   ذا أحبن عمله فتعاق   ذا أالدق
 ه عام ...لكوهنا أقدم قوانُت طبية يف الوءود ف ب ، با حهنا صل   حو ا  كاشدا  عل  احلضارة البابلية بوء

إذا أجرى جراح عملٌة كبٌرة لنبٌل من النبالء بمبضع من البرونز وأنقذ حٌاة  -: 215امل دة 

قذ عٌن النبٌل فٌأخذ عشرة نالنبٌل، أو إذا فتح محجر عٌن نبٌل من النبالء بمبضع من البرونز وأ

 من الفضة أجراً له. (11)شٌقالت

على مالك العبد أن ٌعطى الجراح شٌقلٌن من الفضة إذا كان المرٌض عبداً لنبٌل ف -: 217امل دة 

 أجراً له.
إذا أجرى الجراح عملٌة كبٌرة على رجل شرٌف بمبضع من البرونز وتسبب ذلك  -: 218امل دة 

تلف العٌن فتقطع ٌد ٌن نبٌل من النبالء وتسبب ذلك فً بموت النبٌل، أو إذا فتح محجر ع

 الجراح.
ء بمبضع من البرونز عملٌة كبٌرة على عبد نبٌل من النبالإذا أجرى جراح  -: 219امل دة 

 فسوف ٌعوض النبٌل عبداً بعبد. موت العبد وتسبب ذلك فً

إذا كان المرٌض عبداً لرجل شرٌف فعلى مالك العبد أن ٌدفع شٌقلٌن من الفضة  -: 222امل دة 

  أجرة إلى الجراح.
 .(11) فإنه ٌدفع ثالثة شٌقالت من الفضة للجراحإذا كان المرٌض من الطبقة العامة  -: 223امل دة 

فكااااانوا جياااارفن العمليااااات امراحيااااة  فمل ص تحاااار امراحااااة عنااااد البااااابليُت علاااا  اإلنبااااان ف ااااط بااااا عرفااااوا الءاااا  البيءااااري، 
  -لل يواذت أتضا  فقد أشار قانون محوراىب ىف بع  موادا    ذلا فهي كاآليت :

عملٌرة كبٌررة علرى ثرور أو حمرار وأنقرذ حٌاتره فٌردفع مالرك  إذا أجرى جراح بٌطررى -: 224امل دة 

 ( الشٌقل أجرة له.6/1الثور أو الحمار إلى الجراح سدس )
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إذا أجرررى الجررراح عملٌررة كبٌرررة علررى ثررور أو حمررار وتسرربب عررن ذلررك موترره فإنرره  -: 225املاا دة 

 . (12) ٌعوض مالك الثور أو الحمار بمقدار ربع ثمنه
  القدم ء :اجلرا ة عند املصريني- 
حهنام   الت نايط فىف علام التشارتع، مراحة حي  كان هلم براعة الاهة يفجما  ا ن للمحرتُت ال دما  مآثر محيدة يفل د كا

ة منهاا ماثال  عملياة يف حم اار كاانوا تنءاون ءثا  اإلنباان فءثاا  احلياوان، فيف املومياا  الباقياة ت ر عملياات ءراحيااة كباَت 
فقاااد  ق .م( 2751 – 2911)حااارس، الااايت قاااام هباااا أحاااد احطباااا  يف فاااا سااادل  فءاااد يف م ااالة مااان احسااارة الرابعاااة 

ك لا عرفوا ارتان فاعت دفا أنه  ناع   من الراج    الضرس الءاحن احف ، أءرت  ه ا العملية من أءا صحرت   فراز
امث  الاىت اساتخرء  مان  حرتُت ال دام ، دل  عليه ت ر يفتان ط با  من ط وس املعددا  من احمراض حي  كان ار

 – 2625)فيف م اااالة ماااان احساااارة البادسااااة حااااواي  (ق.م 4111)أي مناااام عاااا م "م ااااابر عحاااار مااااا قبااااا التااااارت  ... 
 . (13)" صحوتر فاحع هل ا العملية مرسوم عل  ءدار ه ا امل لة (ق.م 2475

، ترءااع اترخيهاا    ال اارن كتبا  علاا  فر  الالدي  علااا اجلرا ااة رسا لة يفالءا  هااو  يففقاد عثاار علا  أتلياا  
 .(14)أل  عام  هلية كتب  قبا ذلا التارت  حبوايالبابع عشر قبا امليالد فهي من ولة من نبخة أ

ن لكاااا فذكااارفا أ مااان تالت الكاااي فاملشاااارط فالكالليااا ،فيف جماااا  اآلالت امراحياااة اساااتعملوا أنواعاااا  خمتلداااة 
 .(15)فاحدة من صلا اآلالت استخداما  الاها  يف مرحلة معينة من العملية ال صتعداا    غَتها 

 اساتعما  أسااياخ احلدتاد الباااالنة يف فيهاا طرت ااة ذكار... "فقااد  كانا  مبثابااة دهياد للعااالج الءاش،   ن امراحاة
 .(16)"حر  احفرام البء ية عل  امبم

أقاااادم بردتااااة صءرقاااا  حمااااراض النبااااا   فهااااي ق.م(1911)حااااواي ساااانة  )كاااا ى ن( بردتااااةفعااااا ساااابيا املثااااا  
 فءراحااا.

للدراسات فاححبااث  حي  شهد صءورا  كبَتا  نتي ة (17)فقد استمر الء  يف الت دم الاهة يف العحر البءلمي
ساتعان هبام أكاسارة فنظارا  لت ادم احطباا  ا ة الاال  ال ارن الثالا  قباا املايالد،مدرسة اإلسكندرت اليت أءرت  يف

 الدرس لعالج بع  احمراض.

 : اجلرا ة عند اهلن د- 

ل د كان  اهتمامات اهلنود الءبية منحبة علا  الءا  الرفحاا  أماا امراحاة ف اد مارساوها يف أحايق  
بسرٌطة والكبٌررة مثرل بعض المصادر الكثٌر من العملٌرات الجراحٌرة ال ))احلدفد،  ذا صا كر 

وتجمٌرل اننرف وفرتح الربطن فرً حرا ت  الجنرٌن، ودردح النرار،الشق العجرانً، وتقطٌرع 

 .( 18)(( انسداد انمعاء أو انثقابها
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ساتءاعوا التغلاا  ، فا(19))) بعررض العملٌررات الجراحٌررة وعملٌرات التجمٌررل ((كماا فها  اهلناود 
رٌرر  ))مثررل حشررو الجرررح بالرمررل السرراخن واحلاااد بوسااادا بداديااة بباايءة  علاا  النزتاا  الاادموي

كمررا اسررتعملوا الرردحون الحررارة والكررً  عم أو برربعض تررراب الجلررود المدبو رة،النرراالنسرر 

 . (21)لنفس الغاٌة((

ثرهم يف علاااام امراحااااة باااااًت فماااان ماااااآ  نااااا  اهلناااادي فساااا  احلبااااان يف التخاااا تر،فاسااااتعما احطبااااا  اهلنااااود ال
رفاا  للتءهااَت أثنااا  فهاا  أف  فساايلة ع َت فدعااوا لتع اايم اماارفح حللتبخااَت،فالبواساا احطاارا ، فءراحااة الاابءن،

انطبرراء الهنررود دررد مارسرروا معيررم العملٌررات الجراحٌررة ماعرردا ربررط  أن)) وٌقررال امراحاة 

 .( 21)الشراٌٌن ((

الاا ي عاااش الااال  ال اارن ارااامس املاايالدي، فقااد ألاا  كتاااحل  عاار   س ساارافماان بااُت أطبااا  اهلنااد الءبياا  
 حف  حلمراحاة فهاو هااح  الدضاا يفأحتوو عل  معلومات طبية مهماة صعاٌت حللدرءاة ا مبجم عة س سرا

كتابااه الااىت   يفبعلاام امراحااة فاسااتعما  املبضااع فاملشاارط، فقااد فهاا  العدتااد ماان احدفات امراحيااة  االرص ااا 
 صحا    م ة فمخبة فعشرتن أداة فأكد عل  أن صكون محنوعة من احلدتد الن ي ال وي احلاد.

 جلرا ة عند الصينيني  :ا- 

))الٌرروم بررالكً  عار  الحااينيون ال اادما  هاانع بعاا  اآلالت امراحيااة اراهااة حللكااي الايت صعاار  

الررذي ٌقتضررى معرفررة الطبٌررب لعرردد مررن  وحررو  رررز اابررر المحمٌررة فررً الجلررد، النقطررً

عالمررة لكررل منهررا عالدررة مباشرررة  377العالمررات الخلقٌررة علررى سررطح الجلررد تصررل إلررى 

 . (22)بجزء من أجزاء الجسم الباطنٌة((

))فرأوا أنها مسروولة كما صوهلوا عن طرتق الت ربة    اكتشا  ارصباط احمراض بدحو  البنة احربعة 

 .(23)ً تحدث فً الصٌف((عن انمراض الجلدٌة الت

شاتا   فاحماراض املدتاة صكثار  صكاًتفقد اصدق أطبا  العحار احلادت  ماع ها ا الارأي، فاأمراض الحادر حللدعاا 
 هيدا .

 :اجلرا ة عند الي انن-  

            ن صعلاااااام الءاااااا  فت ااااااا  يفحهناااااام اعتماااااادفا علاااااا  الت ربااااااة  ،صءااااااور علاااااام امراحااااااة عنااااااد اليااااااوذنيُت 
ودررد عرررف أطبرراء  اول إجررراء عملٌررة جراحٌررة فررً العنررق،حررو أول مررن حرر الكمااايو )) 

واسرتعمله فرً فرتح خررارٌ  مرا فرون العانرة  أباو أراراطالٌونان الكً الحراري فقد ذكره 

 . (25)))واعتنوا بالجراحة والطب الباطنً((،  (24)((
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كماا اساتءاعوا است حااا  أءازا  ماان الضالو  ليزتلااوا   الاا ي تنشاأ ماان صلاوث اماارفح، الكااازكماا عرفاوا ماارض 
 . (26)))بل إنهم فتحوا الكلوة لبط ما فٌها من خرارٌ ((من غشا  الردة ما جتمع فيه من هدتد 

 .   ءان  معارفهم الءبية الرادد علم امراحة اكتببوها من جتارهبم يففأهب   لدتهم اللة 

 : اجلرا ة عند الروم ن-  

فيف أفاالااار عحااار اإلملاطورتاااة  امتاااداد أف اساااتمرار للءااا  الياااوذ ،الرفماااا  مبثاباااة ل اااد كاااان الءااا   
فيف  ساابانيا ماان أءاا  عااداد أطبااا   27 اليوذنياة نشااأت العدتاد ماان املاادارس الءبياة يف  تءاليااا فيف بااالد الغاا 

الدمة امايت الرفماا  ...و فالاال  ال ارن الثاا  للمايالد نباغ الءبيا  الياوذ  املشاهور  يففءراحُت لإلسهام 
 .(28)حي  كان طبيبا  ءراحا  يف اميت الرفما  ( فهو من بالد احذحو ،م91،ديسق ريدس)

 ي فهااا  است حاااا  اللاااوزصُت حلحهاااابع،الااا  (( امل لااا  الرفماااا  يف الءااا ،2  قسلسااا سمث  ن هناااا) ))
فصكلام عان  كماا فها  مآارتة لد اس احسانان،  لبالا،الورم من احنا  فصثبيا  احسانان املتخلخلاة حل ف زالة

أبربااع   االلتهاا  أعاارا  ففهاا   سااة العااُت فاست حااا  الغاادة الدرقيااة، هاالح الدتااق ...و فعااالج صلي اا  عد
 .(29)دراسة الء     اآلن يففه ا الوه  مازا  مبتعمال   احلرارة  األمل  االمحرار  ال رم  -كلمات :

فمان أهام العملياات امراحياة فأشاهرها العملياات ال يحارتة   اد اهتماوا حلمراحاة،فنظرا  لكثرة حرفب الرفمان ف
حن  ( فمعنااااا الباااليا،ابلقيصااار( املل ااا  )م2  ق .غااا ي س ي ليااا سرفماااا لوالااادة امللاااا ) يفالاااىت أءرتااا  

ع فش وا بءنها فأالرءوا امناُت مان رمحهاا ...و فها  ها ا ( ماص  فه  صضغ ي س ي لي سزفءة ) )أوريلي (
 44 – 111)( قيحار غا ي سسم أبيه فل    قيحرا  املشا و  عناه، فملاا أهابع )( حل غ ي س ي ليسامنُت )

 .(31)( ملكا  عل  رفما أهبع ل   قيحر علما  عل  ملو) رفما كلهم قيصر سي لي  املشهور حلسم ) (مق.

 اإلسالم : اجلرا ة عند العر  قبل- 

متوارثااة عاان مشاااد  احلاااي حللءاا   معاارفتهمع رفاا  امراحااة عنااد العاارب قبااا اإلسااالم حياا  كاناا    
ثاا قاعادة العاالج  يف فكانوا تداففن مرحاهم حللع اقَت النباصية، فاحشربة الحوها  العبا ال ي كاان  فع ادزا 

فالكااي ... و  لدحاد فاحل اماة،كا  حلمراحاة،ملاارض حلحدفتاة اساتعانوا ف ذا هاع  علايهم معاماة ا أماراض الابءن،
 .(31)و)وأخر الدواء الك (فقوله  )وكل داء  سا ابلك  آخر األمر(قوله  لقم ن احلكياف د ن ب     

مرهدااة  حدتااداحااىت ال تبااري    حلقااي امباام بواسااءة  وا النااار يف بااًت احعضااا  الداساادة،حياا   هناام اسااتخدم
أالااي ارنبااا  ملااا نتااأت قءعااة ماان  بصااخر باان عمااروكمااا فعلااوا   ال اطعااة،   النااار صباام  احلاهااة أفحمماااة علاا

ءوفه  ثر طعنه أهاابته يف  حادو املعاار)، فقاد اجتها  براعاة امااهليُت يف الءا  حناو امانا  الداٍت فالت ميلاي 
 . (33)و فاتخذ أنف من الفضة .،( 32)ٌوم كالب " عرفجةفقد أصٌب أنف و 
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شاد  ىاااا( 35 ،عثما ن بان عنا ن)ك لا عاًف اماهليُت احسنان فشدفها حللا ه  أحيااذ ف اد رفي ...و  ن 
 . (34)اإلسالم و يفأسنانه حلل ه  قبا دالوله 

النااز  فاالستباا ا  فاماارفح فتالم الاابءن فالع اام، ف ت ااا   ما احعااراب الكااي حفءااا  املداهااافكاا لا اسااتع
 الدموي.

الاا ي اشااتهر حبآكمآاه فأمثالااهآ، فقااد  لقماا ن احلكااياقبااا اإلساالم بعاا  احطبااا  مانهم و  عحار مااا يففقاد عاار  
 من ه هللا احلكمة حنه أدو احمانة.

 . (35))الطب من ابن جمين( ال ي كان تضرب به املثا مبعارفه الءبية في ا   -: ابن جمين التميم 

 . (36) أعم ل اليد  وصن عة اجلرا ة (()) يااول ف د كان طبيبا  حلرعا  -: ابن أى رمثة التميمى

زيناب امراحة عل  الرءا  ف اط، باا اشاتهرت باه بعا  النباا  مانهن  يففمل ص تحر مهنة الء  فالتخحس 
طبيبة بٍت أفد، اليت اكتبب  شهرة فاسعة بُت أطبا  العرب .. فقيا كان  البَتة حللعالج فمادافة تالم العاُت 

 . (37)فامراحات 

املاارأة العربيااة يف عحاار مااا قبااا اإلسااالم يف جمااا  التماارت  فكااان تءلااق علاا  املمرحااات اساام فكاا لا عملاا  
 اآلسيات ف د ك َن تعامن امراح فتواسَُت املرح  الاهة أثنا  قيام فرسان ال بيلة حللدفا  فاهل وم.

  خت م  مل  ذكر

الءبية الدقي ة اليت صوهالنا  ليهاا بعد كا ما ص دم  كن أن ن كد عل  أن علم امراحة من بُت العلوم  
 بدأت به الشعوب ال د ة من دراسات يف ه ا ا ا . بدضا ما

فاااًتة فاحاادة بااا صاادرج عااال الدااًتات التارخييااة، فدياازت كاااا فااًتة  حااادس علمياااة  يففأن هاا ا العلاام مل تظهاار 
هلناااادي حلماناااا  الندبااااي صنبااا   ليهااااا فعلاااا  سااابيا املثااااا  تتميااااز العحاااار الياااوذ  حلماناااا  املزاءااااي بينماااا ا

 فالرفحا .

أن املعلومااات الءبيااة الاايت ذكاارت يف صلااا الدااًتة دياازت حللدقااة فهاا ا دليااا علاا  املهااارة الاايت ديااز هبااا احطبااا  
 صوحي ه يف ه ا الب  . ال دام  الاهة عند فهدهم للعمليات الدقي ة فه ا ما مت

ناا  أن عرفاا  عاال العحااور فااأي عمليااة ءراحيااة كمااا ساايالحق ال ااارس أن أساساايات علاام امراحااة مل صتغااَت م
أآلت ءراحياة الاهااة لكااا  مجيا  أن اضااع للت رباة، فال ت ااوم هبااا الءبيا   ال بعااد اا تر املاارت  فتبااتخد

عملية    ءان  صع يم امارح، فها ا احساسايات  بتاة منا  أن عرفا  عناد الشاعوب ال د اة    أن فهال  
 احمور مبا تتناس  مع التءور التارخيي هل ا العلم.الء  احلدت  مع جتدتد بع   يف لينا 
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ا تمعااات ال د ااة صكاااد صكااون ندااس العااادات  يفكاناا  صنتشاار   عاا  العااادات العالءيااة املتبعااة الاايتبااا  ن ب
املتبعة اآلن فاإلنبان البدادي كان تعاًف اللدغة بتخدتت املكان ف دماداه فمحاه إلالاراج املاادة الباامة مناه مث 

 تزا  متبع. ما صضميدا فه ا

اااَتا  أدااااٌت أن أكااااون قااااد أفهاااال  فكااااريت يف رباااط التااااأثَتات احلضااااارتة  بدضاااالها فعاااادم  نكااااار  فاالعااااًتا فأالآ
 الت دت  فالت دتد حي علم.

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 اهل امش

، م1877مطبعااة باا الق  القاا ىرة  ، ال ااانون يف الءاا ، اباان سااين ء  أباا  علااى احلساان باان عبااده (1)
3/146. 

مطبعاااة ، الااراز   ب بااان عباادالق در  صتااا ر الصاا  ح، مااابُت احذناااُت ماان ماا الرة الااارأس -ال اا ا  : (2)
 . 552، صم1951مصطنى الث ين  الق ىرة  

، م1988منشا را  ع يادا   ابرياس ، امامع يف اترت  العلوم عند العارب، مر ب   ب عبدالرمحن (3)
 .74ص

 .   84املرءع ندبه ، ص (4)
ص  م1976بغاداد    منش را  اجملمع العلم  العاراق، من الء  احشوروالبدر   عبداللطيف   (5)

 .أ
 .املرءع ندبه (6)
 . 38ص حدر البابق،امل ،الرازي، ي  املهتم حلمز  املادي من الء هو الءب -اآلسي : (7)
 .البدري، املرءع البابق، ص ب (8)
اااااااهمته بااااابا فكاااااااااااان  عاا   . م 1751 – 1793مان سانة  42حااااااااكم عل  ماتربوا سانة  ،مح را  (9)

   1770أف قاانون محاوراىب ساانة  فأهادر شارتعته ال انونياة أف مااا تعار  مببالة محاوراىب بوساط العارا ،
هااا اب املهااان  منهاااا املاااواد اراهاااة أب أناااااااااااااوا ، 10صحااانيدها    فتاااتم  ماااادة قانونياااة، 282ففيهاااا  م،

فكانا  ص ءاع  كام الاىت توقعوهناا علا  املا نبُت،قد رها  ال اوانُت ل ضاا  اححااااااااااااف  كاحطبا  فالبياطرة،



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                
 

 

 131 

يعا  أبالار، العازافي، عبااد فتاد ال ابلاة الاىت صبااتبد  رحا مااوت مرتضاه، يفتتباب   الا يأهاابع الءبيا  
 .69صم 2111مكتبة التيسري  مصراتو رت  احلضارة العربية اإلسالمية، ات الرمحن حبُت،

شااي ا    فترءاع صاااااااااارت  التعامااا حلل التااارت ، يف الن ااديأقااااااااادم فحادة للتعامااا  هااي  -: الشاي الت (10)
، دفااًت املبااكواتت فقاارا ة التااارت ،   وانىااع عبااد الاارازقخلااف فاااااااا رس فجااي  العهااااااااود البااومرتة، 

 . 17-16ص  ،م1944مطبعة دار النشر عم ن  
 .437ص ،م1961  دار املعرفة الق ىرة، صعرت  دمحم أمحد الل ، اترت  العلم، س رت ن  ج رج (11)
 .املرجع ننسو (12)
  ة للتاااا ليف وال  ااااةاملؤسسااااة املصاااارية الع ماااا ،املحااااري ال ااااديكتااااب الءاااا  ،   كماااا ل   سااااني (13)

 .  1/15، م1964، الق ىرة
، م1978 لااااب  ، يف العحااااور الوسااااء ص اااادم الءاااا   يف سااااهام احطبااااا  العاااارب  ،عينتاااا ى  ب (14)

 .27ص
القاااا ىرة    دار املعاااا ر ، يف محاااار ال د ااااةاحلضااااارة الءبيااااة  ،غيلاااا بى  باااا ل وزينااااب الاااادواخلى (15)

 . 27ص ،م1965
الثاا ين  املااؤ ر العاا مل أحباااث أعمااا   ،لءاا  اإلسااالمي فالعااالج احلااراريا ،شاا  تو  مصااطنى أمحااد (16)

، م1982، نيسااا ن 2أاير إىل  29 الاااال  الداااًتة مااان املنعقاااد يف الك يااات عااان الطاااب اإلساااالم 
 .291ص

بداتاة حاىت معركاة رفاع احف  مان ال أن ن بم عحر البءاملة    قبامُت، )  كننا -العحر البءلم  : (17)
نصاا   ( ها ا التاارت  حاىت ساا وط البءاملاة، فقاد أسباها بءليماوس احف  مان فالثاا   .م،217عاام 

 . 41ص ،م1961مكتبة األبل  املصرية  الق ىرة   عحر البءاملة،  يفاترت  محر  ،إبراىيا
منشااااا را  وزارة الثق فاااااة  دمشااااا   ، اترتااااا  الءااااا  فتداباااااه فأعالماااااه،   كتشااااا أمحاااااد  الشاااااط  (18)

 .25، صم1967
 .13، صم1979دمش   ، اترت  فصشرتع تداب الحيدلة، مءبعة طربُت،  زىريب الب اب  (19)
منشاااا را  وزارة الثق فااااة واإلعااااالم  بغااااداد   ،خمتحاااار اترتاااا  الءاااا  العااااري، كماااا ل  الساااا مرا    (20)

 . 1/68 ،م1984
 .28، صم1959دار املع ر   الق ىرة  ، صعرت  سعيد عبدة، قحة الء ، ج رلند  ج زيف (21)
 .94، صاملرءع البابق الشطى  (22)
 .37، ص املرءع ندبه (23)
 .75، صم1987  الشركة الع ملية للكت    بريو ، اترت  العلوم عند العرب، مح دة   سني (24)
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 . 97ص  ،املرءع البابق، مر ب  (25)
 . 42ص  ،املرءع البابق، ج رلند (26)
، ءبااا  احلاا ، فغااريالااراتن  فغااري ءنااوي)اساام قاادي تءلااق علاا  الاابالد الااىت ص ااع  -بااالد الغااا  : (27)

 م 1965 ،القلااااا والقاااا ىرة دار ، املوسااااوعة العربيااااة امليبااارة،غاااارابل  ب شااااني ، الاااالانس ( فمشااااي
 .392ص

 .407ص، م1678، الدهرس ، ابن الندمي  أب  النرج ب بن اس   (28)
 . 55ص ،املرءع البابق، ج رلند (29)
 .90، صم1971  دار العلا للماليني  بريو ، ند العرباترت  العلوم ع ،فروخ  عمر (30)
القا ىرة  ،   ياق دمحم ساعيد العار ن، الع اد الدرتاد، األندلسا  القاربيأمحد بان ب  ابن عبد ربو  (31)

 .5/166 ،م1953
دين ابااان عاالااا ابااان األ ااري ركاااة ماان أ م العاارب قباااا اإلسااالم(، فهاا  مع تااوم حااارب، )-الك ااالب : (32)

 .1/331، م1982دار ص در  بريو   التارت ،  يفالكاما  ،احلسن على بن أى الكرم
 .373فرفخ، املرءع البابق، ص  (33)
 .2/176، م1892ليدن  ، البلدان مع م ،اليعق ى  أمحد بن يعق   بن جعنر بن وىب (34)
 .21ص ،م1958دار اهلالل  الق ىرة  ، التمدن اإلسالمياترت  ، زيدان  جرج  (35)
،   يااااق فاااا اد سااااعيد، طب ااااات احطباااا  فاحلكمااااا ، أباااا  داود سااااليم ن باااان  ساااا ن  اباااان جلجاااال (36)

 .57، صم1918الق ىرة  
 .39، صم1877  امل صل ،علوم عند العرباترت  ال يفدراسات  ،عبد الرمحن   كمت بيب (37)

 
 

 ااااااااااااراجعواملاااااااا اااااااااا درملصااااااااااااا  مة اقااااااااااااااا
 : املص در :أوالً 

 دار صااا در  باااريو   ، الكاماااا يف التاااارت  ،ابااان األ اااري  عاالااادين ابااان احلسااان علاااى بااان أى الكااارم
 .م1982

 القا ىرة  ،   ياق فا اد ساعيد، طب اات احطباا  فاحلكماا   ابن جلجل  أب  داوود سليم ن بن  س ن
 م.1918

 م1877مطبعة ب الق الق ىرة  ، ال انون يف الء   ابن سين   أب  على احلسن بن عبده. 



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                
 

 

 111 

 القاا ىرة  ،   يااق دمحم سااعيد العاار ن، الع ااد الدرتااد  اباان عبدربااو  أمحااد باان ب القاارب  األندلسااى
 .م1953

   م1678(   مد )، الدهرس   ابن الندمي   أب  النرج ب بن أس. 
   م.1951الق ىرة    مصطنى الث ينمطبعة ، خمتار الح اح  ب بن عبد الق درالرازي 
 م1892ليدن  ، مع م البلدان  اليعق ى  مد بن يعق   بن جعنر بن وىب. 

               
 : املراجع : اثني ً             

 م1976برابني  دمش   ، مءبعة اترت  فصشرتع تداب الحيدلة، الب اب  ب زىري . 
 م1976منش را  اجملمع العلم   بغداد  ، من الء  احشورو، البدري  عبد اللطيف . 
 د،ت(.دار املع ر   الق ىرة، قحة الء  فصعرت  سعيد عبدة، ج رلند  ج زيف( ، 
 م1987الشركة الع ملية للكت    بريو    ، اترت  العلوم عند العربن، مح دة   سني. 
 م1958دار اهلالل  الق ىرة  ، ياترت  التمدن اإلسالم، زيدان  جرجى. 
 م .1961دار املعرفة  الق ىرة   ، صعرت  دمحم أمحد الل ، اترت  العلم، س رت ن  ج رج 
 م .1984منش را  وزارة الثق فة  بغداد  ، اترت  الء  العريخمتحر   الس مرا ى  كم ل 
 العا مل  الثا ين عان الطاب أعما ل املاؤ ر ، الء  اإلسالمي فالعالج احلراري  ش  تة  مصطنى أمحد

 . م1982نيبان، 2ت ر     29الال  الدًتة من  اإلسالم  املنعقد يف الك يت
 م1977امل صل  ، دراسات يف اترت  العلوم عند العرب  عبد الرمحن   كمت بيب. 
   م .2111مكتبة التيسري  مصراتة  ، اترت  احلضارة العربية اإلسالميةالعااو   عبدالرمحن  سني 
 م1978 لب  ،  سهام احطبا  العرب يف ص دم الء  يف العحور الوسء   نت ى  بعي. 
   م1965دار القلا  الق ىرة   ،املوسوعة العربية امليبرة غرابل  ب شني. 
  م 1965 دار املعا ر   القا ىرة ، يف محر ال د اةاحلضارة الءبية   زينب الدواخلىب ل و  غيل بى

. 
  مطبعااة دار النشااار  ، دفااًت املبااكوكات فقااارا ة التااارت   وانىااع عبااد الااارازقفجااي   خلااف فااا رس

 م .1944عم ن  
 م1971دار العلا للماليني  بريو   ،  اترت  العلوم عند العرب  فروخ  عمر. 
   املؤسساة املصارية الع ماة للتا ليف وال  اة  القا ىرة   ،كتااب الءا  املحاري ال اديكم ل   سني

 م .1964
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 منشاااا را  ع ياااادا   ابريااااس  ، امااااامع يف اترتاااا  العلااااوم عنااااد العاااارب  عبااااد الاااارمحن مر باااا   ب
 م.1988

  م1961مكتبة األبل  املصرية  الق ىرة   ،اترت  محر يف عحر البءاملة نص    إبراىيا. 

 
                         * * * * * * * * * * * * * * * 
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ABSTRACT 

 This paper presents a numerically developed computer model to simulate thermal 

behavior and evaluate mechanical responses of a centrically fixed ends High Strength 

Concrete Column [HSCC], under constant load in a hydrocarbon fire. The temperature 

distribution at different depths within the mid-height cross section area of the column was 

obtained to determine the thermal behavior and mechanical performance as a function of 

temperature. The governing heat transfer partial differential equation was converted into a 

set of ordinary algebraic equations. Subsequently; integrated numerically by using the 

explicit Finite Difference Method [FDM]. A Visual Basic for Applications [VBA] 

computer program is then developed to solve the ordinary algebraic equations by 

implementing the boundary as well as initial conditions to simulate the thermal behavior.  

The general behavior of the model as well as the thermal properties, which are the effect 

key model parameters; were investigated at length in the review and the predictions of the 

model were validated against data generated from previous experimental studies. Finally; 

by using correlations from existing literature, an estimation of the reduction in the 

column’s compression strength and the modulus of elasticity were obtained. The results 

showed that the predicted 2-D temperature distribution of the concrete columns agrees 

with the experimental data. Furthermore, the temperature increases of the HSCC due to 

fire results in a considerable decrease in the compression strength of the subjected column. 

 

Keywords: High Strength Concrete Column, Fire, Modeling Thermal Behavior, Model 

Validation, Experimental Data, Mechanical Performance Evaluation Component. 

 خلص امل

ورق ذذ الوتسذذو امليلون كاة ك ذذتلرذ ذذقكلل،متلرطذذقهجالكاةذذاتلورو ا ذذدلورذذذوك لراضذذاق لو ذذجوة لا لحاسذذق  لا لهذذ الورقة ذذتلرضذذوذج ل ق  ذذ
ورذ  ل قوسذطوهلمتلادذاكلوروق هذرلو ذجوة ل لثريلمحدلاث تلعنولرذجضهلرا جهق،لمنلهناهو هلوحتتلأتلخجساينلعايللونقاومتلمثبتلوسط ا ل

 لكة ذتلو ذجوةت،لو رذ للرت لكو قصفهللوألكوءلون كاة كيلراذ قكورذ قكلوحتوهولورضاق لو جوة لوللونضاحتلورضط  تلعنولمنوصفلوةرفاع
طجهقذذذتللملسذذواوو عذذوكلمذذنلونذذذذاكتيلواههذذتلوحا ذذالعذذوك للايللونوغذذريتو ذذجوةتللتةوقذذا رغ ذذريلونذاكرذذتلوروفاضذذا تلواحلا ذذتلو اة ذذذتللو ذذذ
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رظذذجوالوألور ذذتلورن ذذق الو اسذذقطلونطذذقةل ذذدلراذذ لونذذذاكتيلواحلا ذذتل وطب ذذقلو ذذووكلوولهورفجو ذذايلونوناه ذذتلورصذذغجلمذذنلخذذ  لةفضذذ
لورذ قكلوخلجساينلعنولرذجضهلرا جهق.لوهن اةراونبؤل ق تللوسواووم او اة تلإلعطاءلخمج ايلمتل

مطذقتلوربذذالرذ ر لفذلتلورونبذؤويلورنا ذتلمذنللوسوذجوضذ افارضاق لورذا لراهانمجلو اسذقطلوأتثذريلونوغذريويلورجا ضذ تلعا ذهلمتلكةوسذو الول
مذذاكتيللوملسذواوو ل،سا قتلرذنف لحارذتلورذ ذقكلوخلجسذاينص ح و الملنقاةةتلمرلةوااجلكةوسايلمذ ا تللورهانمجلمتلمقاةةو الواثباي

رقذذوهجلوتافذذا ل لمقاومذذذتلورمذذغالراذ ذذذقكلوخلجسذذاينلمقضذذذقعللادذذذاكمتللملنقضذذقعل ويلع  ذذذتو ط ذذتلمضذذونو تل لكةوسذذذايلسذذا قتلرجل
رقوهجويلورهانمجلو اسقطلراوق هرلو جوة لملرذ ذقكلوخلجسذاينلرقوفذقل  ذكدل  ذولونذط ذايللأتوروةوست،لوورنوااجلونو صدلعا  الرظ جل

لوافذا أتلأةرفذاعلكة ذايلحذجوةتلورذ ذقكلوخلجسذاينلورنا ذتلمذنلرذجضذهلرا جهذقلهنذوجلعنذهللايلونضونو تلملروةوسايلونذ ا ت،لوملإلضافتل
لما قظل لمقاومتلورمغالر ر لورذ قك.ل

راضذاق لو ذجوة لولرق ذ الوألكوءلون كذاة كيالمقاةةذتلورنوذااجللحماةذات:لأتثريلو جهقل لع قكلخجساينلعايللونقاومت.للاملفتاحيةالكخلمات 
ل ب اانيلوتخوباةويلونذ ا ت.

INTRODUCTION 

When fires are set through wars, it invariably causes a vast amount of damage in both 

property and lives. As eyewitness we have seen the progression of using the fire weapons 

that cause as huge damages as possible as expected in any war. On the other hand; the 

development of fire effects simulation models will never stop to safe people and to safe their 

properties. During fires; a building’s structural integrity and stability are largely dependent 

on its columns ability to resist failure at elevated temperatures, which is the first line of 

defense to maintain the column’s strength. Column is a very important building structural 

member and it is designed to withstand axial centric and/or eccentric loads of any building, 

and is primary load bearing member of any structure. In other words, it carries the whole 

building’s live and dead loads. The fire resistance of any structural member is obtained 

experimentally according to international standard codes. This is an expensive and it is a 

time consuming procedure and the utility of published experimental data in a practical 

design exercise is questionable. However, experimental data can be used in calibration and 

validity of the mathematical and/or the numerical models. As mentioned in many studies [1, 

9, 15, and 26]. 

Although, experimental studies are decisive, and the outcome is limited to the number of 

measurements taken during the test. While numerical simulation models generate much more 

useful interpretable data, yet there is a limit to which experimental tests can be conducted. 

Recently; emphasis is placed on mathematical simulation models to replace the existing 

experimental fire rating based design methods by performance based design procedures for 

the above mentioned reasons. Generally; concrete structural exhibits good performance 

under normal situations. However, results from a number of studies have shown that there 

are well-defined differences between the properties of high strength concrete and normal 

strength concrete during a fire since the former is much durable and stronger then the latter. 

Furthermore, concerns have been developed regarding the reduction in strength of high 

strength concrete when subjected to elevated temperature, [7, 10, 17, and 21].  
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The main objective of this study is to develop a valid two dimensional numerical simulation 

using basic computer model to predict thermal behavior, evaluate mechanical performance of 

preloaded HSCC, and set the failure criteria of such column in a hydrocarbon fire. The model 

development will be conducted by following the rule of elimination of some variables and 

parameters, and refining the code by neglecting non-significant parameters, assuming values for 

other factors and using correlations and expressions from previous related studies to predict 

temperature distribution and strength profile within the selected quarter cross-section area of the 

subjected HSCC.  

 

Behavior of HSC Exposed to Fire 

Concrete is an artificial hard, solid, mixed stone, composed material, made of; Portland cement, 

water, fine and course aggregates. It is basically classified into: 

1. Normal Strength Concrete, NSC, with a compressive strength up to 70 MPa. 

2. High Strength Concrete, HSC, with a compressive strength exceeds 70 MPa. 

The use of HSC is widely increases recently specially in High-rise buildings, offshore 

structures, and bridges, because it has the higher strength and improved durability compared to 

NSC, but in fire incident NSC perform better than HSC due to its low permeability that reduces 

the spalling effect in the fire [16]. As shown in Figures (1-A) and (1-B). 

  

Figure: (1-A). NSCC in a fire exposure test Figure: (1-B). HSCC in a fire exposure test 
 

Basically, the fire resistance rating of concrete structural member is a function of: applied load 

intensity and centricity, member type (e.g., column or beam or wall), member dimensions and 



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                       
 

 
 146 

boundary end conditions, incident heat flux from the fire on the member or assembly, type of 

construction materials (e.g., concrete, steel & wood) and finally; the effect of temperature rise 

within structural member on relevant properties of the member. 

Data from the experimental researches that carried out at specialized laboratories, as well as a 

number of world – wide organizations  show that concentrically loaded and short columns failed 

in pure compression while eccentrically loaded and long columns failed in combined 

flexure/compression mode due to buckling spalling [9 & 16]. Figures (2-A) and (2-B) for 

example show the effect of one of those factors namely the effect of the lateral reinforcement 

configuration on the spalling behavior in HSC Columns after fire resistance test [16]. 

 

  

Figure: (2-A). Conventional Tie Configuration Figure: (2-B). Modified Tie Configuration 

 

High Temperature Effect on Steel Reinforced Concrete Structural Member 

 
Fire performance of any structural member depends on thermal and mechanical properties of the 

material from which the building component is made. The critical temperature of a fully-loaded 

structural member building materials such as steel and concrete is defined as the temperature at 

which the integrity of the member lost 50% of original yield strength at 20°C and becomes 

questionable[10].  

 

The building code requirements for structural fire protection are based on tests conducted in 

accordance with ASTM E–119. In these tests; the performance criteria for building assemblies, 
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such as columns, is the loading bearing capacity when exposed to heating conditions and the 

mechanical properties that affect the fire performance of the structural members are [10]:  

 

1. Compression Strength. 

2. Modulus of elasticity. 

3. Coefficient of thermal expansion. 

4. Creep.  

In the case of slender columns, the susceptibility for buckling increases with a decrease in the 

modulus of elasticity, and the concrete modulus of elasticity decreases rapidly with rise of 

temperature. If steel reinforcement attains a temperature of 550°C the modulus of elasticity 

reduced to approximately half of the value at ambient and concrete strength decrease is minimal 

up to about 300 °C; above these temperatures, the concrete strength loss is significant [10].  

Steel reinforced concrete columns are designed to withstand the applied load, although concrete 

will carry more load than steel, both will share the load in normal conditions [15].  

When a column of two different materials is subjected to fire under a given axial load at certain 

temperature; one of those materials will carry the total load because of the thermal expansion 

differences, as there is no relative movement between concrete and steel in reinforced concrete 

unit, the elongation or contraction of both will be the same, equally strained before failure 

occurrence [25]. 

MATERIALS AND METHODS 

The thermal modeling that used in this paper is based on the ASTM E–119 standard fire curve 

as shown in Figure (3) that describes the hydrocarbon fire development [16]. 

 

Figure: (3). ASTM E-119 Standard temperature VS time 

      
(1) 

Where;  = time in hours, and T0 = 20 
o
C, initial temperature boundary condition. 
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Model Development   

The dimensions of the subjected square HSCC which surrounded by air with time changing 

temperature according to E-119 are shown in Figure (4-A), and locations of the thermal nodes in 

the half cross-sectional area are shown in Figure (4-B). 

  
Figure: (4-A). Physical description of the model Figure: (4-B). Locations of nodes. 

 

Equations and Key Assumptions 

Basically, the heart of the model is the variable thermal boundary conditioned with the famous 

two dimensional transient conduction heat transfer equation with constant thermal properties 

(Eq. 1) 

 

 
(2) 

Divide both sides by k, neglecting heat generation inside column q= 0, and replace [k / ( cp)] 

with thermal diffusivity (), we get: 

 











 T

y

T

x

T 1
2

2

2

2

 (3) 

There will be three heating scenarios, namely; sever case scenario [SCHS], where the column 

surface temperature Ts is equal to the fire temperature Tf, the mild case heating scenario 

[MCHS], where the effect of linear convection and radiation is combined into an equivalent 

non-linear convection term and finally the standard case heating scenario [StCHS], where 

convection and radiation heat transfer terms are considered to determine the column expose 

surface temperature.  

The only SCHS will be presented in this paper because it is the less variables case scenario and 

the other two will be presented in full details in future work. 
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The subjected HSCC cross-sectional area at the mid-height is divided into four segments by two 

symmetry lines (double symmetric shape), only a quarter of the section is analyzed which 

equally spaced into sufficient number of nodes, each represents a square millimeter of the 

column cross-sectional area,        with two perpendicular hot air surrounded surfaces and 

the other two perpendicular surfaces represent the boundary symmetry lines. 

Boundary and   Initial Conditions 

There are four boundary conditions at x and y directions (two at the fire exposed surfaces and 

two at the symmetry lines) and one initial condition at  = 0: 

 

 (   ⁄       )   
[ (      ⁄       )      (      ⁄       )]

 
 

 (     ⁄    )   
[ (         ⁄    )      (         ⁄    )]

 
 

Computation Domains and Solution Techniques 

The Finite Difference Method [FDM], is an efficient alternative to solve the problem, it can be 

used because it leads to very small computer program through which very accurate results can 

be obtained and does not require additional technical skill. FDM can be applied by implicit and 

explicit formulation [21]. 

Implicit formulation is unconditionally stable and allows larger time steps without danger of 

instability and divergence of solution, but it requires solution of a set of linear simultaneous 

algebraic equations at every time step. Thus, the advantage of larger time step is offset because 

of greater computational effort at every time step.  

Explicit formulation is conditionally stable and a smaller time step must be used. This allows 

monitoring of thermal field output more often and provides interpretable data that is why it may 

be suitable for tracing time-temperature history of the problem. [7] and [21]. Hence, FD explicit 

formulation method is selected for thermal simulate of the subjected HSCC in a fire exposure. 

The first step in the formulation is to subdivide the x and y directions into equally spaced nodes. 

For the sake of numerical stability the computational domain is divided into 203 nodes (W/2 = 

D/2 = 203) in each direction.  

In order to implement the boundary conditions the fire exposed surfaces and symmetry lines 

nodes are formulated differently from the rest of the interior nodes. Then the central finite 

difference expression is used to approximate the partial differential second order terms. Hence; a 

set of first order Ordinary Differential Equations (ODE’s) are resulted in each direction. Finally, 

the resulting set of (ODE’s) is solved by using the explicit finite difference method and the 2-D 

transient temperature distributions within the concrete column are founded. 

 



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                       
 

 
 150 

   

   
  
[ (     )
   (     )

    (   )
  ]

   
 (4) 

   

   
  
[ (     )
   (     )

    (   )
  ]

   
 (5) 
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      (   )

 ]

  
 (6) 

Substituting equations 4, 5 & 6 into equation 3, since x = y = 1 mm, we get;  

 

    
       (      

        
        

        
 )  (     )    

  (7) 

Where; Fo = α × t /x
2
 is a dimensionless parameter called Fourier number. The stability 

criterion of equation (7) is maintained as long as: 1 – 4 (α × t /x
2
) ≥ 0. x = y = 1 mm and 

t = 1 sec, then the thermal diffusivity: α ≤ 2.510
-7

 m
2
/sec. 

The thermal diffusivity simplest form as a function of temperature was correlated by Kumar 

[21], as shown below: 

 
.m

2 
/ hr (8) 

Initial;  = 0 and temperature Ti = 20 
o
C, Therefore; T = 9.58E-7 m

2
/sec, consequently this 

value violates the stability criteria of the adapted FD numerical method to solve Eq. (7). Hence; 

the constants 1.45 and 400 in Eq. (8) will be examined and refined to suit the thermal analysis 

and minimize the difference between experimental data and the thermal simulation model 

output.  

After that; the model will be ready for another step forward, in other words; correlations of 

remaining strengths for both steel reinforcement and concrete from the existing literature will be 

introduced to determine the strength reduction of both materials during the fire exposure 

scenario. 

Muhammad Yaqub et al, [24], proposed the following correlations: (9) and (10) to measure the 

effect of elevated temperature on the HSCC strength for both concrete and reinforcement steel 

bars.  

To calculate the steel bars remaining strength: 

 

(9) 

Where; , is the ratio between the remaining compressive strength at T C
o
 and the original 

unheated compressive strength of reinforcing steel bars at 20
o
C. K, T1, T2, T8, and T64, are given 
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tabulated parameters for various types of steel. The type of steel most often used in building 

design and construction are either hot-rolled or cold-drawn, with modulus of elasticity of about 

210GPa at 20
o
C [10]. 

 

Specifications of steel bars 400MPa compression yield strength (25 mm diameter), from Kodur, 

et al [16] were used to evaluate the performance of HSCC in fire. 

To calculate the concrete remaining strength: 

 

(10) 

Where;  is the ratio between the remaining compressive strength at temperature T C
o
 and the 

original unheated compressive strength of concrete at 20 
o
C. T1, T2, T8, and T64, are given 

tabulated parameters for various type of aggregates. 

 

For the concrete; Euro-code classified HSC in three classes, depending on its Cylinder / Cube 

compressive strength [20]: 

 
Table: (1). HSC Euro-code Classifications 

Classification Minimum GPa Maximum GPa 

Class 1 
55 / 67 60 / 75 

Class 2 
70 / 85 80 / 95 

Class 3 
90 / 105 Higher 

 
The effects of temperature on the elastic modulus of concrete and the reinforcing bars are 

proposed in literature: Jui, H. H. et al, [13]. The ratio of reinforcing bars modulus of elasticity at 

elevated temperature to the reinforcing bars modulus of elasticity at room temperature are shown 

in below equations: 

 

 
 (11) 

 
 (12) 

The modulus of elasticity of concrete also decreases as the temperature increases [13], the 

reduction ratio is given as: 

 
 

(13) 
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(14) 

 

 
The Modulus of elasticity of various concrete at room temperature may fall within a very wide 

range, from 5 to 50GPa [10]:- 

 

 

Table: (2). Concrete Modulus of elasticity at 20 
o
C 

Type of aggregate Modulus of elasticity E0 

Carbonate aggregate 34 GPa 

Silicate aggregate 38 GPa 

Light weight aggregate 19 GPa 

 

 

RESULTS 

The main findings of this study are presented in this section. They are laid out in three main 

subsections. In the first subsection, the general behaviors of the model as well as the effect of the 

key model parameters are investigated. After that the model predictions were validated using 

data generated from previous experimental study [16]. Finally, the Mechanical performance of 

the subjected HSCC in a fire was evaluated based on the remaining strength and reduced 

modulus of elasticity for both steel bars and concrete. 

 

General Behavior of the model 

The variation in the thermal diffusivity is solid evidence which proves that thermal and physical 

properties (K, Cp & ρ) of the tested material (HSC) have been changed due to fire exposure. 

The proposed correlation of thermal diffusivity in equation (8) has been manipulated and refined 

during the PC model development. 

One observation that can be made is that as time interval increases, so does the temperature of 

the concrete column. Logically, because as more time passes, a greater quantity of heat would 

enter the column thus elevating its temperature. 

Model Validations 

It is very important to express that the validation against experimental work data for the same 

column will be for the prediction of temperature distribution only. Thermal diffusivity is the key 

parameter for temperature distribution in sever case heating scenario, this is also confirmed by 

previous studies, [9, 17, 18, 19, & 21].  

As shown in Figures (5-A) to (7-B), the lower value of thermal diffusivity is more suitable 

particularly for closer nodes to the fire exposed surfaces and vice versa. 
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Figure: (5-A). SCHS temperature profile when α = 2.510
-7 

m
2
/sec at different depths VS time 

compared with the related previous experimental test data 

 

. 

At 60 minutes At 120 minutes At 240 minutes 

   

Figure (5-B) SCHS temperature contour when α = 2.5 10
-7

 m
2
/sec. 
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Figure: (6-A). SCHS temperature profile when α = 210
-7 

m
2
/sec at different depths VS time 

compared with the related previous experimental test data. 

 

 

At 60 minutes At 120 minutes At 240 minutes 

   

Figure: (6-B). SCHS temperature contour when α = 210
-7

 m
2
/Sec. 
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 Figure: (7-A). SCHS temperature profile when α = 1.510
-7 

m
2
/sec at different depths VS time 

compared with the related previous experimental test data. 

 

At 60 minutes At 120 minutes At 240 minutes 

   

  Figure: (7-B). SCHS temperature contour when α = 1.510
-7

 m
2
/Sec. 

 

Figures (5-A) to (6-B), show the resulted temperature distribution profile and the validation 

through comparison of the model prediction to the experimental data, the temperature as a 

function of time is depicted in which the values obtained in this research are set into contrast 

with the experimental data. It also demonstrates the relationship between the depth within the 

concrete column and the temperature during the fire endurance. 

The resulted manipulated and refined correlation of the thermal diffusivity that generates data of 

Figures (8-A) to (8-C) is: 
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} (15) 

 

Where; D is the diagonal distance from corner exposed surface toward the interface corner node, 

in mm, T is the temperature for nominated node at certain depth in 
o
C. 

 

Figures (8-A) shows a good agreement between model output and related experimental test results 

 

 

Figure: (8-A). SCHS temperature distribution with correlated variable thermal diffusivity for 

different nodes VS time against previous experimental results. 

 
At 60 minutes At 120 minutes At 240 minutes At 390 minutes 

    

  Figure: (8-B). SCHS temperature contour when introducing the variable thermal diffusivity. 

Figure (8-C), shows model output that determine the temperature distribution prediction key 

parameter in sever case heating scenario, thermal diffusivity for different depths during the fire 

exposure of HSCC.  
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Figure: (8-C). Correlated thermal diffusivity at different nodes VS time 

 

Mechanical Performance of HSCC in Fire 

In this paper the Compression Strength and the Modulus of Elasticity for both steel 

reinforcement and concrete were considered as mechanical performance criteria when evaluating 

mechanical properties of the subjected HSCC in a fire. 

The corner interface nodal temperature resulted from the thermal branch of the model at 50mm 

from fire exposed surfaces were used to calculated the remaining strength from equations 9 and 

10 as shown in the below Figures (9-A) to (9-B). 

Figure: (9-A). Steel bars remaining strength VS Interface corner node fire heating temperature. 
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Figure: (9-B). Concrete remaining strength VS Interface corner node fire heating temperature. 

The predicted interface corner temperature is used in equations 11, 12, 13, and 14 to obtain 

elastic moduli for both steel bars and concrete as shown in Figure (10). 

 

Figure: (10). Effective Elastic Moduli of Steel Bars and Concrete at Interface Corner Node. 

 

DISCUSSION 

The variation in the thermal diffusivity is solid evidence which proves that thermal and physical 

properties (K, Cp & ρ) of the tested material (HSC) have been changed due to fire exposure. 

Therefore; the nodal temperature is a function of heating period (time) and the location (depth) 
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of each node. The resulted manipulated and refined correlation of the thermal diffusivity in 

equation (15) is valid in sever case heating scenario (Tf = Ts) for the selected HSCC composed 

of carbonate aggregate in a fire. 

When the interface corner temperature reached 300°C, the average reduction in steel reinforcing 

strength was approximately 16.5% and the average reduction in concrete strength was 

approximately 12%. At 500°C, the average reduction in steel reinforcing strength was 

approximately 47.5% and the reduction in concrete strength was approximately 22 – 62%. At 

600°C, the average reduction in steel reinforcing strength was approximately 71.11% and the 

reduction in concrete strength was approximately 40 – 85%. 

At 300°C, modulus of elasticity reduced by approximately 27% for concrete and reduced by 

approximately 11.4% for steel bars. While at 500°C, modulus of elasticity reduced by 

approximately 64% for concrete and reduced by 32% for steel bars. The effect of elevated 

temperature on the elastic modulus of elasticity is significant at 600°C in concrete 82%, and in 

steel bars 50%. 

 

CONCLUSION 
From this study the following points were concluded:- 

1. Two dimension temperature distribution on HSCC exposed to sever case heating scenario in 

a fire has been predicated with an accuracy that is adequate using developed simulation 

model. 

2. The results of thermal simulation branch were compared to previous experimental works and 

a very good level of agreement was obtained. 

3. From the results of mechanical evaluation branch, a performance strength reduction charts 

were generated which take care of the effect of fire on reinforced concrete. 

 

RECOMMENDATIONS  

 
The recommendations and suggestions can be summarized in the following points: 

 

1. The thermal diffusivity of the concrete as well as any other properties input model key 

parameters should reflect the physical situation. In other words, thermal diffusivity () in 

this study was correlated by a simplest proposed form for sever case heating scenario; 

however in reality it is a sharp function of temperature, this approximation had a pronounced 

impact on the accuracy of the results. This sensitivity of thermal diffusivity with temperature 

should be considered for other heating scenarios in any future research in order to observe 

the effect of this approximation. 

2. As this study was based on published experimental work, it recommended that; the 

experimental portion of the research should be performed to confirm this simulation results 

and other related theoretical study. This can be achieved through the availability of a fire lab 

to investigate the effect of elevated temperature on any concrete element under a load 

simulating real-life conditions, not only fixed ends and constant load condition. 

3. Sophisticated, specialized software is commercially-available which simulates the fire 

condition more comprehensively. However; due to the cost constraint this software cannot 

be made available. It is recommended to analyse the effect of elevated temperature on the 

concrete structure when it is an entire multi-storey building as opposed to just a single 
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isolated concrete element. The authors of this study highly recommend the use of such 

simulation software in order to obtain results for many structural members of the fire 

damaged building. This implementation might be of interest to future post-graduate studies 

as joint research collaboration between the Departments of Civil Engineering and 

Mechanical Engineering. 

4. Real fire-damage buildings theoretical and practical methods of assessment researches are 

highly recommended to be conducted to demonstrate the effect of fire on different types of 

buildings in Benghazi city after war. Many of those inside the University of Benghazi. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

REFERENCES 

 
 Abbasi, H., and Paul J. Hogg, (2005), “A Model for Predicting the Properties of the 

Constitutes of A Glass Fiber Rebar Reinforced Concrete Beam at Elevated 

Temperature Simulating A Fire Test”, Queen Mary University of London, Department 

of Materials, Mile End Road, London E1 4NS, England. 

 Beer, F. P. et. al., (2012), Late of Lehigh University, “Mechanics of Materials”, 6th 

Edition,  Published by McGraw-Hill Inc., 1221 Avenue of the Americas, NY 10020- 

USA.  

 Bernard, Erlin, William G. Hime, and William H. Kuenning, (1972), “Evaluating Fire 

Damage to Concrete Structures”, Concrete Construction March 1973, Publication 

number C720154, The Aberdeen Group.  

 Carslaw, H. S. (1959), “Conduction of Heat in Solids”, EMERITUS Professor of Mathematics 

in the University of Sydney, & J. C. JAEGER, Professor of Geophysics in the Australian 

National University, Oxford University Press, Walton Street, Oxford, ox2 6DP, Second Edition. 

 David, N. Bilow, and Mahmoud, E. Kamara, (2008), “Fire and Concrete Structures”, ASCE 

Structures 2008: Crossing Borders, Portland Cement Association 5420 Old Orchard Road, 

Skokie, IL 60077, USA. 

 Dwaikat, M. B., and V. K. R. Kodur , (2008), “Hydrothermal Model for Predicting Fire-

Induced Spalling in Concrete Structural Systems”,  Fire Safety Journal, October 18
th
, 

Department of Civil and Environmental Engineering Michigan State University, 3580 

Engineering Building. East Lansing, MI 48824-1226, USA. 

 Ellingwood, Bruce, and Jame R. Shaver, Associate Members, ASCE ST11, (1980) “Effects of 

Fire on Reinforced Concrete Members”, Journal of the Structural Division, November 1980, 

National Bureau of Standards, Washington, USA. 

 Espinos, A., Manuel L. Romero, and Antonio Hospitaler, (2012), “Simple Calculation Model 

for Evaluating the Fire Resistance of Unreinforced Concrete Filled Tubular  Columns”, 

Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH), Universitat Politècnica de València, 

Valencia, Spain, Engineering Structures Journal 42  231 – 244.  



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                       
 

 
 161 

 Faris, Ali, A. N., and S. Choi, (2010), "Numerical and experimental investigation of the 

behavior of high strength concrete columns in fire", School of the Built Environment, 

University of Ulster, Jordanstown, Newtown abbey, UK. 15 January 2010. 

 Federal Emergency Management Agency (2001), Structural Engineering Institute of the 

American Society of Civil Engineers, in association with New York City and several 

other Federal agencies and professional organization, “World Trade Center Building 

Performance Study”, After September 11, 2001. 

 Fred Andrews, P., (2011), “Fire Damaged Reinforced Concrete Investigation, 

Assessment and Repair”, Vicroads Technical Note – No.102: April 2011. 

Htt/www.Vicroads.net, fred.andrews-phaedonos@roads.vic.gov.au. 

 Jude, A, Gayan, (2014), “Assessment of Fire Damaged and Rectification Process”, 

DHQC construction site at Akuregoda-Battharamulla, Fire damaged assessment report 

of Structural Design Unite Heat Quarter Complex Project, Sir Lanka. 

 

    Jui, H. H., Cherng, S. L., and Chang, B. H., (2005), "Modeling the Effective Elastic 

Modulus of RC Beams Exposed to Fire", Department of Civil Engineering, Ching Yun 

University, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 14, No. 2, pp. 102-108 

(2006). 

 Kang, Hai Tan., and Chu, Yaug. Tang, (2002), “A Simple and Rational Approach for 

Fire Resistance Prediction of RC Columns”, Second International Workshop 

"Structures in Fire"-March 2002, Nanyang Technology University, School of Civil 

Engineering, N1-B4-04, Singapore. 

  Khanna, P. N. Formerly of MES, and Punjab PWD, (1997) “Indian Practical Civil 

Engineering Hand Book”, 13th New Edition 1997, Engineers Publishers, Post Box 725, 

New Delhi-11001. 

  Kodur, V.R., R. McGrath, P. Leroux and J.C. Latour, Cement Association of Canada ,CAC, 

(2005), “Experimental Studies for Evaluating The Fire Endurance of HSC Columns”, Fire 

Research Program, Institute for Research in Construction, National Research Council Canada, 

Experimental Research Report No. 197, May 2005, 

   Kodur, V., Monther D. and Nikhil, Raut,. (2009), “Macroscopic FE Model for 

Tracing The Fire Responses of Reinforced Concrete Structures”  Fire Research 

Program, Institute for Research in Construction, NRC Canada Department of Civil & 

Environmental Engineering, Michigan State University, East Lansing, MI 48824-1126, 

USA, Engineering Structures 31 -2368_2379 (Spalling 2369) 

 Kodur,Venkatesh. Professor, CEE Dept., MSU, et. al., (2009) “Modeling the Fire 

Performance of FRP-strengthened Reinforced Concrete Beams”, American 

Composites Manufacturers Association, January 15-17, 2009, Tampa, FL, USA. 

 Kodur, V. R., T. C. Wang, and F. P. Cheng, (2003), “Predicting the Fire Resistance Behaviour 

of High Strength Concrete Columns” Institute for Research in Construction, NRC, Ottawa, 

Canada K1A OR6. Civil Engineering Department, National Chiao Tung University, HsinChu, 

Taiwan, Cement and Concrete Composites 26 (2004) 141-153 

 Kodur, V. R. Kacianauskas, I. G. R., and J. Wang, (2014), “Properties of Concrete at Elevated 

Temperatures”  Department of Civil & Environmental Engineering, Michigan State University, 

mailto:fred.andrews-phaedonos@roads.vic.gov.au


 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                       
 

 
 162 

East Lansing, MI48824-1126, USA. Hindawi Publishing Corporation ISRN Civil Engineering, 

Volume 2014, Article ID 468510. 

 Kumar, P. Dr., (2004), “Rectangular RC Columns Subjected to Fire Load”, with the 

Structural Engineering Division, Central Building Research Institute, Roorkee 247 667, Paper 

November 2004, Vol 85, IE (I) Journal. 

 Lilley, David G., (2007), “CFD with VBA”, School of Mechanical and Aerospace Engineering 

Oklahoma State University, Stillwater, OK 74078, USA, 45
th
 AIAA Aerospace Sciences Meeting 

& Exhibit, Reno, NV / January 8-11,. 

 Mohamed Nabil. (2015), “Fire as a Cause of Concrete Deterioration”, Dubai British 

University, Seem 531 – Concrete Durability – 2013260072. 

 Muhammad, Yaqub., Imran A. Bukhari., and Usman, Ghani,. (2012), “Assessment of 

Residual Strength Based on Estimated Temperature of Post-Heated RC Columns”, 

Mehran University Research Journal of Engineering and Technology, Volume – 32, No. 

1, January, 2013 [ISSN 0254 – 7821]. 

 

 Nash, William A., (1984), “Strength of Materials”, Ph. D Civil Engineering 

Machaustus University, Mc Graw Hill, Dar Alraed Al-Arabie, Beirut – Lebanon, 

P.O.Box 6585, Telex L.E 43499. 

 Sebastjan, B. Bojan, Cas. Miran, Saje., and Igor, Planinc., (2005),"Numerical Modelling of 

Behavior of Reinforced Concrete Columns in Fire and Comparison with Eurocode2", 

University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Jamova 2, SI-1115 

Ljubliana, Slovenia. 14 April 2005. 

 Timoshenko, S., (1948), “Strength of Materials”, Professor of theoretical & Engineering 

Mechanics, Stanford University, 2
nd

 Edition, D. VAN NOSTRAND Company Inc, Toronto CA, 

New York US, London UK. 

 Wade, C. A., Cowles, G. S., Potter, R. J. and Sanders, P., (1997), “Concrete Blade Columns in 

Fire”. Concrete 97 Conference, Adelaide, Australia, 14-16 May 1997. Building Research 

Association of New Zealand (Porirua), Cement and Concrete Association, and Steel 

Reinforcement Institute of Australia, Sydney, Australia. 

 Wickstrom, Ulf., (1986), “A Very Simple Method for Estimating Temperature in Fire 

Exposed Concrete Structures”. Technical Report:46 Provningsanstalt Staten, Division of Fire 

Technology, Boras, Sweden, ISBN 91-7848-043-4, ISSN 0280-2503, Elsevier Applied Science 

Publishers, London and New York. 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)    
 

 
 163 

Comparison Between Two Methods for Determination Parameters 

Consolidation 
 

Manal S. Ali Abmdas, Najla F. Al-Baejah  and Eman Mansour 

The High Institute for Engineering Professions Majori,12 Benghazi 

 

 

 

   

   

ABSTRACT 

Preconsolidation pressure is the maximum vertical effective stress under which a soil has 

been consolidated. This pressure is a very useful in geotechnical engineering for analysing and 

predicting settlement behaviour and for normalizing other engineering parameters for comparative 

purposes. Preconsolidation pressure is generally determining using consolidation test data. The main 

purpose of consolidation tests is to obtain soil data which is used in predicting the rate and amount of 

settlement of structuzseres founded on clay. Two methods are used in this study for determining the 

preconsolidation pressure and correcting for sample disturbance using Schmertmann’s correction for 

220 consolidation tests performed on the soil samples obtained from various transportation projects 

Benghazi city, and the results that used in this paper were obtained in soil lab in Benghazi 

University. These methods are Casagrande (1936) and Sällfors (1975). The objective of this study is 

to comparing between these methods for different values of data. In addition, statistical analysis was 

studied for the two methods by using the Reliability Analysis software with collected data from 

laboratory tests. The results showed that the preconsolidation pressures for Sällfors method have 

smaller values than Casagrande for most of the data. 

 الملخص

لضربي انربخالهضربتايربتلا صربرب  ادالألقصرب اضجهارب االضاعرب لالضي  رب اهرب ال ربا(Preconsolidation pressureيعترب الضغرب االبقرب) ا 
لاجلالتقد ربرب اللا  وقاربرب اضتو اربربعاف  قربرباالت)ربرب  افبعي ربرب ال صربرب   ا يربربتلالدربرب ااا،لتقد ربربا الأللربربيراأل ربربيلرالبو   ربرب لضرتبربرب هاهربربيلالضغربرب اانااربربداهربربدة

لض يرالضي اق انخاللت)  لتالضتص  اه ال ص لاع  ابا انتالضرتب الضيتايتلال تخدلنا اض تق)ؤا،ااب تخدلماللت)  الضتص  اضغ االبق) ل
مبعدلافنودل الت)  اض م) ىنالضو  م اع  الضرتب الضطاقارب ها ال ربتخدلمايربييوت اجلاهربيدالضد ل رب اضتوديربدالضغرب االبقرب) اف صربوا ال ربطيل ا

للت)ربرب  ا صرب  ا ااهيل هربرب اع ربرب اعاقرب تالضرتبربرب الضربربيتا ال صرب لاع ااربرب انربربخا ت ربرب اا222ضربربربا Schmertmann  ربربتخدلما صربربوا لضعاقرب ااب
 Sällfors ف Casagrande (1936) هاهيدالضطيقاه ف الهيلءاهيدالضتج   اىفانع نعاه نع ابق  زرانش  ياالضقوعامبديق ابق  ز 

،امتربربداا ل ربرب الضتو اربربعات اربرب اض )اربرب انتهاابة ربرب   اا ا ضربرب  ابربرب اهربربيدالأل ربرب ضا اض وربربالالبخلتربربدمانربربخاهربربيدالضد ل ربرب اهربرب البو   ربربا، (1975)
لضغربرب االةحصربرب   اض طربربييوت ااب ربربتخدلمابربربياننلاث اربربعالض ل قاربرب انربرباالض)اربرب انتالضربربيتا ااعاربرب انربربخالتلت)ربرب  لتالبعم اربرب ها ف ربربودالضقتربرب  لا نا

 .عظلالض)ا انتبا Casagrandeات اقالا ص يانخ Sällfors ضطييو البق) 

Keywords: Casagrande, Sällfors method, preconsolidation pressures.   
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INTRODUCTION 

The preconsolidation pressure, σp’, is the maximum past effective overburden pressure to 

which the soil specimen has been subjected. Overconsolidation pressure ratio, OCR, is the ratio of 

the preconsolidation pressure to the existing vertical effective overburden pressure (σ’v0). If the 

preconsolidation pressure equal the currently existing effective vertical overburden pressure, soils are 

normally consolidated and have an OCR = 1, a soil whose preconsolidation pressure is greater than 

the existing overburden pressure, then OCR > 1 and this soil is overconsolidated. It is also possible 

to find a soil that has an OCR < 1, in which case the soil would be underconsolidated. 

Underconsolidation can occur, in soils that have only recently been deposited, either geologically or 

by human activity, and are still consolidating under their own weight (Holtz et al. 2011). 

There are a few graphical methods for determining the preconsolidation pressure based on 

laboratory oedometer data. No suitable criteria exists for appraising the relative merits of the various 

methods. These methods are usually based on the relationship of experimental void ratio (e) and 

effective consolidation pressure (p). Several authors have proposed methods to estimate the pre-

consolidation stress of a soil sample: Casagrande (1936), Pacheco-Silva (1970), Sällfors (1975), 

Tavenas et al. (1979), Gregory et al. (2006), simple method (Holtz et al.2011), among others. The 

earliest and the most widely method was the one proposed by Casagrande (1936), and the simplest 

method is the method that used by some engineers, simple method (Holtz et al. 2011). 

In this study only two different methods are used to determine the consolidation parameters 

with collected data from laboratory tests and field studies, and to compare among these values that 

calculated from different methods. For the same data of a test, these methods may estimate different 

values of preconsolidation pressures. Statistical analysis was also considered and performed by using 

Reliability Analysis software to present the data by statistical distribution for two methods that 

indicated above with laboratory tests.  In the statistical process descriptive statistics (example, mean, 

standard deviation, and variances) were compared by t-Test: Two-sample assuming unequal 

variances and ANOVA analyses- single factor. 

 

TEST DATA TO STUDY 

Preconsolidation parameters, including preconsolidation pressure, compression index (Cc), 

overconsolidation ratio, and recompression index (Cr) were investigated based on the relationship of 

experimental void ratio and effective consolidation pressure for 220 soil samples taken from 

previous transportation projects throughout Benghazi city.  In some tests, it is difficult to use one or 

more of the two methods that applied in this paper. 

 

DETERMINATION OF PRECONSOLIDATION PRESSURE BY DIFFERENT METHODS 

Preconsolidation parameters were obtained graphically using different methods from 

laboratory oedometer data: Casagrande (1936) and Sällfors (1975). 
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Casagrande (1936) Method 

Casagrande developed the most commonly used method and it is shown in figure 1. The 

Casagrande method of obtaining the preconsolidation pressure from consolidation test is based on 

the point of greatest curvature (Solanki, and Desai 2008). The following steps describe this 

construction for Casagrande (1936) method as described in Holtz (2011). 

1. Choose by eye the point of minimum radius (or maximum curvature) on the consolidation curve 

(point A in Fig. 1) 

2. Draw a horizontal line from point A; 

3. Draw a line tangent to the curve at point A; 

4. Bisect the angle made by steps 2 and 3; 

5. Extend the straight-line portion of the virgin compression curve up to where it meets the bisector 

line obtained in step 4. The point of intersection of these two lines is the preconsolidation stress 

(point B of Fig.1). 

 
Fig. 1 Casagrande’s Method for Determining Preconsolidation Pressure (Holtz et al. 2011) 

 

Sällfors (1975) Method 

Sällfors developed an alternative method to calculate the preconsolidation. It is graphical like 

Casagrande’s method. He showed from field loading tests on sensitive Swedish clays that the method 

predicts the in-situ preconsolidation pressure very well (Holtz 1991). Using fig.2 to follow these 

steps as found in Holtz (2011). 

1. Extend the straight-line portions of the e-log σ'vc curve at the break in the curve (around the 

preconsolidation pressure), as lines 1 and 2; 

2. Place a line tangent to the data curve and adjust it until you make an isosceles triangle with its two 

sides of length x; 

3. Extend the left side of the tangent line until it intersects with the top data line, line 1. The 

preconsolidation pressure is equal to the pressure at this intersection point.  
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Fig. 2 Sällfors’ Method for Determining Preconsolidation Pressure (Holtz et al. 2011) 

 

 

Determination of Cc and Cr 

From a plot of compressibility versus the log of the applied stress, other consolidation 

parameters may be estimated (e.g., compression index, Cc and recompression index, Cr) 

Cc and Cr indices obtained from the oedometer test are necessary in settlement calculation for 

clayey soil layers. The compression index is the slope of what’s termed the “virgin compression 

curve” because it represents a state at which the soil has never existed before (the applied stress is 

greater than the preconsolidation pressure). The recompression index may also be taken as the 

slope of the unload-reload portion of the curve as shown in fig.3. 

 

Fig. 3 Consolidation curve 

 

Reconstruction of Field Compressibility Curves 

Even a perfect soil sample has some degree of disturbance. Therefore, the in-situ 

compression line is likely to have a slightly higher slope than that obtained from an oedometer test 

(laboratory data).  The most common procedure to obtain the field compressibility curve from the 

one observed in the laboratory is Schmertmann (1953), he provides an empirical method for 

recovering the curve field compressibility from the laboratory data. Schmertmann found out that the 

oedometer compression line meets the in-situ compression line at a void ratio of approximately 0.42 

times the initial in-situ void ratio e0, because the intersection of the field initial virgin slope with the 

initial virgin slopes of laboratory consolidation tests ranges from about 40 to 46 percent of the 

sample’s initial void ratio, e0, so Schmertmann recommended that an initial virgin-slope intersection 
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point at 42 percent of e0 be used as a reasonable estimate for most clays (Bartlett and Alcorn 2004). 

Once the preconsolidation pressure is obtained using one of the methods discussed above, points E 

and F are shown in fig.4 on in-situ compression line can easily be fixed, and the line between them is 

the estimated field compression curve. 

 
Fig.4 In-situ e-log (σ’p) curve 

 
 

SUMMARY OF RESULTS 

Preconsolidation pressure for different methods 

The preconsolidation pressures were calculated using Casagrande and Sällfors method are 

shown in fig. 5 . Casagrande method resulted in higher values compared to Sällfors method.          

        

 

Fig.5 Casagrande (σp
’
1) vs. Sällfors method (σp

’
2) 

Compression index for different methods 

In fig. 6, compression indices were calculated using Casagrande and Sällfors method. In this 

figure, there is no big different between the compression indices that calculated by Casagrande and 

Sällfors method.   
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Fig.6 Cc1 (Casagrande method) vs. Cc2 (Sällfors method) for field 
 

Field and laboratory compressibility for different methods 

fig.7 and fig.8 show the results of calculation of field consolidation curves from laboratory 

data. These corrections allow for a more direct comparison between compressibility measured in the 

laboratory oedometer test with that measured in the field.  It found there is no big different between 

field and laboratory compressibility that calculated by the two different methods.     

 

        
   Fig.7 Cc (lab) vs. Cc1 (Casagrande method-field)              Fig.8 Cc (lab) vs. Cc2 (Sällfors method-field) 

 
 

STATISTICAL ANALYSES 

A statistical analysis of each data set was performed by using Reliability Analysis software 

and Excel Hypothesis Tools. Statistical analyses were performed to compare preconsolidation 

pressures for two different methods. Fig. 9 shows Statistical summary distribution for different 

methods, where f(t) is the probability density function, which describes the shape of the failure 

distribution (Ebeling 2010). This statistical distribution is done with the software of Reliability 

analysis. It shows Casagrande has lognormal distribution  and Sällfors method has Normal 

distribution. Statistical summary of parameters such as mean, median, and standard deviation, 

coefficient of variance, skewness, kurtosis and range are shown in Table 1. 
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Table 1 Summary of Descriptive 

Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Statistical distribution for two different methods 

 

 

 

Casagrande Method Sällfors Method 

Mean 2.180 Mean 1.008 

Standard 

Error 

0.111 Standard Error 0.041 

Median 1.800 Median 0.900 

Mode 1.800 Mode 1.000 

Standard 

Deviation 

1.385 Standard 

Deviation 

0.515 

Sample 

Variance 

1.918 Sample 

Variance 

0.265 

Kurtosis 14.682 Kurtosis 3.972 

Skewness 3.096 Skewness 1.616 

Range 9.850 Range 3.100 

Minimum 0.550 Minimum 0.400 

Maximum 10.400 Maximum 3.500 

Sum 342.280 Sum 158.300 

Count 157.000 Count 157.000 

Confidence 

Level (95.0%) 

0.218 Confidence 

Level (95.0%) 

0.081 
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Excel Hypothesis Tools   

 Researchers and scientists often use statistical tests called t-tests to assess whether two 

groups significantly differ from one another. t-Tests take into account the numbers on which the 

means are based to determine the amount of data overlap between two groups.  

   Excel offers several data analysis tools that are designed to be used for Hypothesis testing. 

They are  

1- t-Test:  Paired two sample for mean; 

2- t-Test: Two-sample assuming equal variances; 

3-  t-Test: Two-sample assuming unequal variances (Harmon 2011) 

t-Test: Two-sample assuming unequal variance was used in this paper because each method 

has different variance as shown in table 1. As known, analysis of a negative t-value requires 

examination of its absolute value in comparison to the value on a table of t-values. Therefore,  in 

table 2, t-Stat studied as an absolute value then compared with t- Critical one-tail and two tail. It 

appears there is a different between Casagrande, Sällfors method.  

 

Table 2 t-Test: Two-sample assuming unequal variances 

Casagrande method vs. Sällfors method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA analyses 

Excel permits a number of ANOVA analyses- single factor, two-factor without replication, 

and two-factor with replication. In this study, single factor ANOVA as shown in table 3 used to 

provide an extension of the t-Tests analysis to more than two samples means; thus, the ANOVA 

tests of hypothesis permit the testing of equality of three or more sample means, also the F-test is 

used to test for differences among samples variance (Guerrero 2010). 

Variance is a measure of the dispersion of a set of data points around their mean value, so 

table 3 shows the Sällfors Method has the smaller value of variance than Casagrande Method. 

 

 

 

 
 

Parameters Variable 1 (Casagrande 

method) 

Variable 2 (Sällfors 

Method) 

Mean 2.180127389 1.008280255 

Variance 1.918380753 0.265123306 

Observations 157 157 

Hypothesized 

Mean Difference 

0   

df 198   

t Stat 9.9367368   

P(T<=t) one-tail 1.9567E-19   

t Critical one-tail 1.652585784   

P(T<=t) two-tail 3.9134E-19   

t Critical two-tail 1.972017432   
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Table 3. Anova: Single Factor 
 

 
 
 
 
 
 
DISCUUSION AND CONCLUSION 

In this study two different methods for the determination of preconsolidation parameters have 

been evaluated and the values compared. As shown in figures 5 to 9, the following conclusions could 

be drawn.  

 The use of different methods lead into the different results of preconsolidation pressure values 

between the Casagrande (1936) method and Sällfors (1975) method, there are big different 

between these two methods, so preconsolidation pressures differed with different calculating 

methods studied. 

 Casagrande graphing method is worldwide adopted to determine the preconsolidation pressure; 

but this empirical method has some drawbacks such as difficult to plot the curve and personal 

errors to determine the point with minimum radius of curvature when drawing scale is 

inappropriate  

 In some cases, the preconsolidation pressure for the methods that used in this paper could not 

be obtained. 

 In general, Sällfors method gives the lowest values of the preconsolidation pressure. 

 Sällfors method is sometimes difficult in determining the compression index (Cc) value 

because overconsolidation ratio (ORC) is less than 1 (Underconsolidation).  

 Each consolidation test was corrected for sample disturbance using Schmertmann’s method for 

overconsolidation and normal consolidation.   

 t-Test is a significance test to show if the different between two samples are big enough to be 

significant or no. As indicated, there is a big different between Casagrande method and 

Sällfors method for preconsolidation pressure.. 

 Form the graphical studies and statistical analysis; it concludes the Sällfors method has the 

most different values for preconsolidation pressures comparing with Casagrande method that 

studied in this paper. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

REFERENCES 

 Bartlett, Steven F., and Alcorn, Patrick. Estimation of Preconsolidation Stress and 

Compression Ratio from Field and Laboratory Measurements from the I-15 

Reconstruction Project. Report No. UT-03.20. Utah Department of Transportation 

Research Division Salt Lake City, Utah. 2004. 

Groups Sum Average Variance 

Casagrande 

Method 

342.28 2.1801274 1.91838075 

Sällfors 

Method 

158.3 1.0082803 0.26512331 



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)    
 

 
 172 

 Ebeling, C. E., an Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, 2nd ed., 

Waveland Press, Inc., 2010. ISBN 1-57766-625-9. 

 Guerrero, Hector.  Excel Data analysis. Modeling and Simulation. Springer Heidelberg 

Dordrecht London New York. 2010  

 Holtz, R.D. Foundation engineering handbook. Second edition. 1991. Fang, Hasi-Yang. 

Page195 

 Holtz, Robert D., Kovacs, William D., and Sheahan, Thomas C. An Introduction to 

Geotechnical Engineering, 2nd Edition, Chapter 8. Compressibility of Soil and Rock 

.2011, published by Prentice Hall. 

 Harmon, Mark. The Excel Statistical Master. Excel Master Series. 2011 

 Solanki, C H, and Desai, M D. Preconsolidation Pressure from Soil Index and Plasticity 

Properties. The 12 th International Conference of International Association for Computer 

Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG) 1-6 October, 2008 Goa, India. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 



 
 
 
 

 

Refereed Scientific 

Journal                     

The Eleventh Issue 

June 2020               

MIU PUBLICATIONS 

 

Mediterranean International 

University Journal 


	الغلاف الأول للعدد الحادي عشر.pdf
	شروط النشر.pdf
	كلمة العدد.pdf
	محتويات العدد.pdf
	عبدالقادر صالح.pdf
	التأسيس لاستخدام الموارد التعليمية المفتوحة في مؤسسات التعليم العالي الليبية.pdf
	د. وائل جبريل  النسخة الجديد.pdf
	ورقة للنشر بعنوان الصيرفة الالكترونية  في ليبيا  (Autosaved) (Autosaved).pdf
	التجريد البديعي.pdf
	بحت-المؤلفات-المذهب-المالكي.pdf
	اسهامات الحضارات السابقة واثرها في قيام علم الجراحة.pdf
	Paper 2 Thermal Simulation and Mechanical Performance Evaluation of CC Subjected to Sever Fire Scenario 19112019 .pdf
	Comparison Between Two Methods For Determination Parameters.pdf
	غلاف المجلة 2.pdf

