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جامعة البحر املتوسط الدوليةشروط النشر يف جملة   

. يالعريب التقليد )نوعن يكون اخلط أ، على A4أال يقل البحث عن عشر ورقات، وأال يزيد عن عشرين ورقة فلسكاب  .1
Simplified 02وحجمه). 

اخلط بالعربية  وأن يكون (Microsoft Word)يكون مكتوبًا على برنامج  ويشرتط أنأن يرسل البحث إلكرتونياً،  .2
(Simplified)  الصفحة من األعلى  وبالنسبة هلوامش، على أن يكون تباعد األسطر بقياس سطر واحد 02مقاسه

، أما إذا كان البحث باللغة حينه(باستالم حبثه يف  )وخيطر الباحث .سم 8اليسار  ومنسم  8.2 واألسفل ومن اليمني
 .((Time New Romanاإلجنليزية فيكتب خبط نوع 

يقل عن مئة  أالعلى ترمجة، وأن يقدم الباحث هلا ملخصًا بالعربية  وأتقبل البحوث باللغة العربية يف العموم واإلجنليزية تأليفا  .3
 كلمة.ومخسني  

سبق نشره يف إحدى اجملاالت الوطنية أو غريها أو مستال من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه، أو أال يكون البحث قد  .4
 .بعنوان أخر يف وسيلة نشر أخرىيكون الباحث قد تناوله 

. يف البحث الشكلية الفنية واملنهجية، وتوثيق املصادر واملراجع، وتدوين التواريخ، ومقابلة األمساء باحلرف الالتيين ىيراع .5
 .غريهاوالتنصيص على النصوص و 

سم املرتجم أو احملقق، الطبعة، مكان كتابة اسم ملؤلف، عنوان الكتاب، ا  وعرض املراجعبة اهلوامش يراعى يف أسلوب كتا .6
أن يكون عنوان الكتاب  واإلجنليزية ينبغيالعربية  وقائمة املراجعالنشر، الناشر، تاريخ النشر، رقم اجلزء والصفحة يف اهلوامش 

 أو اجمللة باخلط احملرب.
 ن كان مقبوالً للنشر أو قابالً للتعديل بعد التقييم.إجمللة بإشعار الباحث بقبول حبثه تلتزم ا .7
 ال تقدم اجمللة شهادة أو إفادة )مقبول للنشر( ما مل يكن قد قرر نشره فعلياً أو نشر. .8
 و مل تنشر.أسواء نشرت البحوث املقدمة للمجلة ال تعاد ألصحاهبا  .9

وإن تعدد الباحثون فيكتفي  ،لكرتوين إن وجدسم الباحث، وختصصه، وجمال عمله واهلاتف، والربيد اإلاأن يتضمن البحث  .11
 بأحدهم.

لكرتونية حيق له سحب ذلك من موقع إحيق للباحث نسخة من العدد املنشور فيها حبثه إن كانت اجمللة ورقية، وإذا كانت  .11
و الفايرب ألكرتوين بريده اإل علىرسال نسخة إشعاره بصدور العدد، فإن مل يتمكن فيمكن حينئذ إنشورة عليه بعد اجلامعة امل

 إن كان له ذلك.
ضافة أو التعديل، أن يقوم الباحث بتزويد اجمللة بنسخة من و اإلأرجاعه له للتصحيح إشعار الباحث بقبول حبثه و إبعد  .12

 بريد املندوبني. علىبريد اجمللة أو  علىيدوياً أو إرساله  CDقرص مدمج  علىلنهائية أالبحث يف صورته 
يف حبوثهم لعدم  أن يعيدوا طباعتها القص،بطريقة  النت(قتباسات من )لى البحاث الذين يستعملون بعض االتنبيه ع .13

  اجمللة.خراج تكيفها فنيا يف إ
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 -البحوث: قيمة نشر  .14

 أو ما يعادله. دوالر أمريكي (011)إذا كان الباحث من خارج ليبيا يدفع  .1
تمم قبل التقييم، مث ي امقدم دينار (21)دفع منها ، ي  دينار ليبي (811)يدفع إذا كان الباحث من داخل ليبيا  .2

 حني يقرر البحث بدرجة مقبول للنشر بدون تعديل أو مع التعديل. ( دينار ليبي811)املبلغ إىل 
 .(USD العملة- CA)علماً بأن حسابنا القابل للتحويل هو  .3

 .(1000-677807-118، فرع الوكاالت، رقم والتنميةبنغازي. مصرف التجارة  )ليبيا

 journal@miu.edu.ly  : المجلةبريد 
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العــــددكــــلمة   

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ليس بعثات وإمكانات، ساهم الليبيون به في بناا  و ، حباً وعشقا وترحاال،عندما كان العلم مهنة وليس وظيفة

 حضارتهم فطلبوه ونشروه وأسسوا له المدارس والجامعات، وتركوا فيه األعالم األفذاذ.

د العبساي الطرابلساي الليبااي التونساي، المحادي الفقيااه كر مانهم ماثال ال حاااراً، أباو الحسان علاي باان  يااذنا
المالكي )شيخ المغرب(. الذي استلهم منذ اباه تراي اإلسالم ال اخر في القطار الليباي، المساتمد مان أجنااده 

علوم القارنن والسانة و أااول الشاريعة و اللغاة، و نقال مان معاين  -ومن بينهم جده ألبيه  -الفاتحين األول، 
ار التاابعين و عان طرياا )الفقهاا  العشارذ( الاذين ماروا بناا و ال ننسا  باامتهم  و إن جهلناا الاحابة و كب

أسااما هم، و كااان لهاام أثاارم فكااريم ملحااوظم علاا  الساااحة الفكريااة فااي ليبيااا  ماان الخليفااة الخااامس عماار باان 
علام( ليتاىخ  فيماا ، كما كان للفقها  الخمسة في الفقه اإلباضي المعروفين )بحملاة الهـــ(909)ت عبدالع ي  

 بعد االتجاهان الفقهيان المالكي و اإلباضي في طرابلس و ينطلقا معا للشمال األفريقي بعامة.

شغف ااحبنا بالعلم حبا فرحل إليه رحلته األول  في طور الحياذ الطرابلساية، إلا  تاونس لفتارذ ساابقة عان 
مران التونسي، المنعوت بالسارتي )نسابة إلا  بقليل التي تلق  فيها عن الشيخ خالد بن أبي ع هـــ(990)عام 

فعاد لوطنه ليبياا وبعاد بقا اه باه مادذ حنسات نفساه  هــ(991-990)سرت الليبية(، وانتهت بوفاذ شيخه ما بين 
إل  المشرا، وهي الرحلة التي كان لها األثر الكبير عل  حياته العلمية الفكرية والروحية، فاتجاه إلا  أر  

الاذي كانات تربطاه ااالت  (هــ 906ت )الكنانة مار، حيي أخذ العلم عن إمام العلما  بها الليي بان ساعد 
، كما استفاد كثيرا من علم ابن لهيعة المحدي هـــ(901)ت هجرذ مالك بن أنس األابحي وطيدذ بإمام دار ال

، و لم تدم رحلته المارية طويال حت  شد الرحال اوب الحرمين الشاريفين، و يظهار هـــ(900)ت الفقيه 
دأب علياه  أنها كانت بإيعا  من شيخه ابن أبي عمران و توجيه شيخيه بمار الليي و ابان لهيعاة، و هاذا ماا

 مؤرخو المذهب المالكي و مترجمو أعالمه.

ان أهل مار والمغرب )ليبيا وما بعدها( أسبا فاي االرتحاال إلا  المديناة المناورذ وإلا  مدرساتها المالكياة  
التي يترأسها اإلمام مالاك عان ريارهم، وبهاا جلاس ابان  يااد ينهال مان علام اإلماام مالاك فيهخاذ عناه موطاهه 

ومنه يهخذ فقه أهل المدينة الاحابة وكبار التابعين، ليكون مان أوا ال طاالب المدرساة  وسماعاته ومروياته،
 المالكية، ومن طبقتها األول  وناشري مذهبها، ومؤالي المذهب المسم  بعد ذ بخاا ص المذهب المالكي.

وال يخف  أن ابن  ياد قد أضاف إل  هذه الرحلة المشرقية المدنية والمكياة، رحلاة أخار  ال تقال أهمياة عان 
سابقتها وهي الرحلاة العراقياة البغدادياة، التاي تلقا  فيهاا عان اإلماام المحادي الفقياه اااحب الماذهب سافيان 

وأفاد من فتواه الكثير، مع ما اساتلهمه في السنسة،  )الكبير والصغير(فهخذ عنه جامعيه  هـــ(959)ت الثوري 
 من انتشار العلم في المدرسة البغدادية المالكية.

وهذه الرحلة يقال إنها قد طالت  مناً ليس بالقاير، إل  أن عااد منهاا إلا  مساقط رأساه طارابلس فاي حادود 
فاي شات  المعاارف، ، وافر ال اد من علمي الحديي والفقه المالكي، وما ارترفه من معين أشاياخه هــ(900)

أن ابـن فهخذ يعلسم ويقري ويرشد  و يقيم المجالس و يفتي بما سمع و محاص مان أااول، و تؤكاد المااادر 
زياد أول من أدخل المذهب المالكي بروايته نسخة الموطأ، و جامع سفيان الثوري إلى طرابلس بل للشمال 

و  –بعاد مادذ قليلاة شاد الرحاال ررباا إلا  تاونس  ، و عل  يده انتشر ذلك االنتشار الكبير، واألفريقي برمته
حيي حطت به الرحاال قبال  مان بناي األرلاب علا  التحقياا،  –يبدو أنها نتيجة الضطرابات سياسية ننذاك 
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فقد كانت في  من األمرا  المهالبه، و هي تمثل الطور الثالي من حياته، فيقيم بالقيروان  منا ينشار العلام و 
ا المجالس العلمية في مساجدها العريقة، و بعد مضي وقات ينتقال إلا  تاونس و يقايم يدرس و يفتي و يقيم به

اج حت  أخريات حياته الحافلة، فهخذ في نشر فروع العلم و الفقه المالكي خااة الاذي يعتبار أول  بمحلة الدرس
امع ال يتونة، من أدخله إل  تونس، و يجلس للدرس و الفتيا و المطارحات العلمية الواسعة و المتخااة بج

و ذاع اايته فتوافاد علياه رواد المعرفاة و طاالب العلام، وباذلك  هـــ ( 995هــ و تمم فـي  90)المشيد في 
تنتظم الحلقات و تتسع رقعة المدرسة المالكية  فهو أحد رواذ الموطه فيها بالقرنين الثاني و الثالاي الهجاريين 

و هكذا كان وراء فكرة تأسيس جامعة الزيتونة بروايته  مستمراً إل  اآلن، فهحسن تبويبه و ترتيب سماعاته
و هاي إحاد  الجامعاات اإلساالمية األرباع فاي الشامال األفريقاي، القارويين باالمغرب، و على هذا األسـاس، 

 ال يتونة بتونس و األ هر بمار و السنوسية بليبيا.

ماه، كماا تارك ورا ه مدرساة وبذا أابح إماما مع ما ترك من مانفات وشروح عكف عليها في أخريات أيا
)ت عريقة وكوكبة من العلما  األفذاذ، الذين حملوا علمه لألجيال الالحقة، منهم الفقيه الفاتح أسد بان الفارات 

ترك كتابا في  هـــ( 980)ت ااحب األسدية في الفقه المالكي، وكذلك البهلول بن راشد الحجري  هــ(990
عيد ساحنون عبدالساالم بان حبياب التناوخي قاضاي القياروان و مفتيهاا، الفقه المالكي،  ومانهم العالماة أباو سا

ااحب المدونة الكبر  في الفقه المالكي الذي علّم بإجدابيا بليبيا وإليه انتهات الر اساة للماذهب فاي المغارب 
 909)ت ، و كذلك أبوسمرذ شجرذ بن عيسا  المعاافري الفقياه تاول  القضاا  بتاونس هــ( 900)ت العربي 

 .هــ( 996)ت أبو جعفر موس  بن معاوية الامادحي المحدي الفقيه ، وهــ(

وهكذا أسس ابن  يااد المدرساة الفقهياة المالكياة األولا  فاي الشامال اإلفريقاي، وال رراباة فاي أناه أحاد رواذ 
الموطه وأول من أدخله إل  المغرب العربي، فقد كان حجر األساس في تشييد جامعة ال يتونة، ماع ماا تركاه 

سقط رأسه ليبيا من مدرسة فقهيه مالكية عريقة، وبقي إل  وفاته محبا مجتهدا في نشر العلم بين الدرس في م
 . ودفن بتونس وقبره فيها من الم ارات المشهورذ.هـــ( 980)والتهليف والشرح إل  أن وافاه األجل عام 

 -للم يد من المعلومات ينظر: 

المذهب المـالكي فـي القـرن الدكتور محمد مسعود جبران، علي بن  ياد الطرابلسي ودوره في نشر 
 .الثاني الهجري

 .أعالم الفكر اإلسالمي في تاريخ المغرب العربيالفاضل بن عاشور، 
 .شجرة النور الزكية في أعيان المالكيةمحمد مخلوف 
 . بالديباج المذهب في معرفة أعيان المذهابن فرحون، 

 
 

 رئيس تحرير المجلة

  

 



    م 1028 يونيو- سادسال العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 

 

 

 1 

 مؤسسات التعليم العايل املواهب يفإدارة 
 )دراسة حتليلية(

 

 لقاسم الفرجانياعلي ب ةد. فاطم 
 غازينب جامعة-االقتصاد كلية 

 

 الملخص
من  النالع ضنر   ،إدارة املواهب يف مؤسسات التعليم العايل نظرية ملوضوعتقدمي قراءات وحتليالت  إىل الدراسة تهدف 

يف  وأمهيتوننا وأهنندافوافوننول املوهفننة يف مؤسسننات التعلننيم العننايل، وهنن لد ضننر  ملفوننول إدارة املواهننب التعريفننات ملهننم أ
رة إدا السنااتييياتمؤسسات التعليم العنايل، فالنال ضن  توضنيو متوننات نظنال إدارة املواهنب وضنر  اعن  ال  نا   

استخدمت الدراسة امل وج الوصفي لوضع إطار ضال ملوضوع إدارة املواهب حيث املواهب يف مؤسسات التعليم العايل، 
 .يف مؤسسات التعليم العايل

أن التحديد الدقيق ملفوول املوهفة العل ية داالل مؤسسات التعليم العايل يعترب أساساً جوهرياً إىل الدراسة  اللصتو 
اسااتيييات إدارة املواهب يف  ه ميت  تص يفنأو ، املواهب وحتقيق امليزة الت افسية ملؤسسات التعليم العايلل ياح إدارة 

حتفاظ، وت  ية املواهب، ويتم تطفيقوا م  الالع واالاجل ب،  -هي: اسااتييياتمؤسسات التعليم العايل إىل ثالث 
املرموقننة يف اسوسنننا  والوصننوع إىل املراهننز العل ينننة  االسنننااتييية أهنندافواجم وضننة منن  امل ارسنننات الننح تسننعي لتحقينننق 

العل يننة، ه ننا ح طننرح اعنن  التوصننيات الننح قنند تسننوم يف ديننادة االهت ننال اننسدارة املواهننب يف هنن   املؤسسننات وتفعيننل 
 دورها يف حتقيق امليزة الت افسية.

 

Abstract 

 This study aims to provide theoretical readings and analyzes of the subject of talent 

management in higher education institutions by presenting the definitions of the 

concept of talent in higher education institutions, as well as a presentation of the 

concept of talent management, its importance in these institutions and some models of 

talent management's strategies in higher education institutions. The study uses the 

descriptive approach to develop a general framework of the subject of talent 

management in institutions of higher education.  

 

   The study found that the precise definition of the concept of scientific talent within 

the institutions of higher education is fundamental for the success of talent 

management and the competitive advantage of institutions of higher education. Talent 

management strategies in higher education institutions can be classified into three 

strategies: attraction, retention and talent development, Through a set of practices that 
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seek to achieve its strategic objectives and access to scientific centers in the 

prestigious scientific community, The study gives some recommendations that may 

contribute to the increased interest in talent management these institutions and the 

activating of its role in achieving competitive advantages. 

 

 إدارة املواهب، مؤسسات التعليم العايل. تاحية:الكلمات المف

Keywords: talent management, higher education institutions. 

 

 المقدمة
، والتق يننة وه هنننا يننة والاقافيننةمجينننع اتنناالت االقتصننادية واالجت اض متغنن ة يف يف ايئنناتتعننيم مؤسسننات التعلننيم العننايل            

ت رار ضلى التتيف والتأقلم لال ان االسنم  أجل احلفاظ ضلى قدرهتا  ،ض  آليات حدياة لل  افسة وتفحث ه   املؤسسات
 .م  الدراسات والتيارب العاملية وتؤهد العديد ،يف ظل ه   التحديات احمللية والعاملية والفقاء وال  و

هوهنننا مرنننة و مفتتننرة، وهنن   املزايننا الت افسننية   تسننت د مزاياهننا الت افسننية منن املختلفننة  املؤسسننات التعلي يننة منن  ن التانن أ     
، وأن االسننتا ار الفعناع لل نوارد الف ننرية قعلونا قنادرة ضلننى الت ناف ، ويتيسنند م فعونا احلقيقني هننم املوظفنون والعناملون

  املسنت ر أصنفحت املوهفننة رأ  انالتغيف إدارة املواهنب، ففني هنن ا العصنر الن   يتسنم  صنورةهن ا االسنتا ار يف أفالنل 
)احل ينند  و أيت يف مقدمننة أولويننات هنن   املؤسسننات تننمنناع ا ننر  ضننايل القي ننة، اسمننر النن   جعننل منن  إدارة املواهننب 

 أفرادهننااضت نناداع ضلننى قنندرات  عرفننة أهاننرظننل اقتصنناديات امل حيننث أصننفحت املؤسسننات التعلي يننة يف(، ل1122،الطيننب
 هننناأفرادوقننندرات  رياضنننية إلمتانيننناتال يننناح  الت افسننني ضفنننارة ضننن  دالنننة   وأصنننفو ،اإلاداضينننة وإمتانننناهتمضلنننى االاتتنننار 

العنامل    ت نييع إىلدفعونا  هن او  والت ينز والتفاضنل والتواصنل منع ايطونا، اإلانداعاال تل ال   ميت وا من  اللنق فنر  
إلانداضي، ال  نا  االاتتنار  وا، والع ل ضلى مواجوة تزايند الطلنب ضلنى وتطوير املواهب لديوم   ية ضلى االاتتار وتهبا 

إقاد قدرات الالقة وموهوانة ان  أفرادهنا تعي ونا ضلنى مواهفنة التطنور، والع نل ضلنى االهت نال هبن    حيث يقع ضلى ضاتقوا
إىل  هااسالنننرحت وحتقينننق املينننزة الت افسنننية، وهننن ا يننندضو  أن تفقننني ضلنننى متانتونننا اننن  املؤسسننناتالقننندرات املوهوانننة لتسنننتطيع 

، و لد من  النالع إدارة حيو داالل املؤسسةاملوهواة واملفدضة وتويل رضايتوا وت  يتوا لتأال  متاهنا الص اهت اف الع اصر
 النح تسنعى إىل تطنوير جم وضننة املونارات وإضطناء املنوظف  الفرصنة لتوسننيع نطناه النربهتم ولنراتوم يف الع ننل، ويفاملواهنب 

  .(ل1122)الفرجاين، وتطورهاالح حتتاجوم ل  وها   ات الوقت تقدمي املواهب لل ؤسسة
فاءات ال نادرة ان  نننتزايندت حندة هينرة التوامل افسة الدولينة،  واملعلوماتظل العوملة والتطور التت ولوجي يف و 

أصنفحت و توظيفونا، و ظور مفونول ) حنرب املواهنب( الن   يرهنز ضلنى جن ب املواهنب وامتالهونا الفلدان اصورة هف ة، و 
 ,Devine&Powell) والتفناءات يف القطناع العنال واصنا  تعناين من  نقنه يف املونارات التعلنيم العنايل مؤسسنات

ة، ة املواهننب منن  أولوياهتننا الر يسننإىل احلفنناظ ضلننى املننوظف  املوهننوا ، وجعننل إدار  سننعت هنن   املؤسسننات لنن ا ،(2008
و لننند االع نننل ضلنننى حتديننند املنننؤهالت اسساسنننية والقيادينننة والف ينننة والوظيفينننة، وجعنننل إدارة املواهنننب أحننند مونننال القنننادة 
اسساسننننية، حيننننث يتحننننتم ضلننننيوم الدقننننة يف وضننننع معنننناي  االتيننننار املننننوظف  واهت نننناف مننننواهفوم والع ننننل ضلننننى صننننقلوا 
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إلدارة املواهب، وراطوا خبطط تطوير املوارد الف رية  يبأسالوضع اسااتيييات و ا ه ا قامت ه   املؤسسات  وتطويرها،
واقننااح ايليننات الالدمننة لتننوف  الفيئننة الت ظي يننة  لصننياهة م ظومننة الت يننز،)منن  اسهننادميي  واإلدارينن  وهنن هم( املسننتقفلية 

 المننننتالق القنننندرات الت افسننننية حتفيزهننننااملال  ننننة ل  ننننو تلنننند املواهننننب، وتتننننوي  القيننننادات القننننادرة ضلننننى ا نننناء املسننننتقفل و 
 .(Hilman & Abubaker ,2017؛ 4102،الفرجاين)

 المحور األول: منهجية الدراسة
 الدراسات السابقة

 ظح  ااالهت ال التف  ال   حظيت نه مليف مؤسسات التعليم العايل إال أاالرهم م  أمهية موضوع إدارة املواهب 
فقد ، وي عت   لد يف قلة الدراسات الح ت اولت ه ا املوضوع، والتيارية إدارة املواهب يف جماع امل ظ ات الص اضية اه

وجود ضالقة اقااية متوسطة  ات داللة إحصا ية ا  إدارة املواهب  (Kamal & Lukman 4102)اي ت دراسة 
فره و  ،وداضم لل واهب م اخ ت ظي ي جيد يف ظلمؤسسات التعليم العايل العامة يف ماليزيا ضي ة م  يف  ،وإدارة اسداء

وجود ضالقة متوسطة اقااية ا  هل اععد  تف  ، ه لدضلى اصدمات املقدمة ومستوحت اسداء مما انعت ض ل مجاضي 
االتيار اسشخا  ج ب و ن حيث إ اء،مع إدارة اسد ضلى حد  م  أاعاد إدارة املواهب )اجل ب واالحتفاظ والت  ية(

الرضا والوالء الت ظي ي واالتايل إىل حتقيق ال  و ال خصي، حتقيق التطوير و العالية يؤد  إىل واملوارات  و  التفاءات 
ماليزيا لتعزيز  يف، وه   ال تا ج متال مؤشرات لفقية مؤسسات التعليم العايل يف قطاع التعليم العايلاسداء  وتعزيز

  .اسااتيييات إدارة املواهب هبا لتحقيق التفوه والت يز الت ظي ي
إدارة املواهب يف تعزيز  اسااتييياتإىل التعرف ضلى أثر تطفيق  (م5102 الجراح وأبو دوله)ه ا سعت دراسة 

إدارة املواهب يف  اسااتييياتوتوصلت الدراسة إىل أن مستوحت تطفيق  ،االنت اء الت ظي ي يف اجلامعات اسردنية
اجلامعات اسردنية الرمسية )االستقطاب والت  ية واالحتفاظ ااملواهب( جاءت ادرجة متوسطة، حيث ال توجد دوا ر 

اجلامعات يف  اسااتييياتداالل تلد اجلامعات تععىن ااملوظف  أصحاب املواهب و التفاءات، ضلى الرهم م  أن 
  اسهفاء واستقطاهبم وت  يتوم ض   حدود اإلمتانيات تتوافق إىل حد ما مع والفحث ض  املدرس اإليفاد

إدارة املواهب  اسااتييياتا ي ملستوحت تطفيق إقإدارة املواهب، ه ا اي ت وجود أثر موم وارتفا  طرد   اسااتيييات
امل ارسات الح تقول هبا  ضلى مستوحت االنت اء الت ظي ي ااجلامعات ال الدراسة، وأهدت ال تا ج ضلى أن مقدار

اجلامعات الهت اف املواهب واهتساهبا ه  هافية، حيث تتوفر لدحت اجلامعات آلية اددة الهت اف املواهب لديوا م  
أضالاء هيئة التدري  م  الالع مسامهاهتم اإلاداضية، ولت  تلد ايليات املف ية ضلى مفدأ العدالة وال فافية تعاين م  

اجلامعات ترهز إىل حد ما يف حتديد احتياجاهتا م  املوارد الف رية )أضالاء  أن  اسحيان، ه ا سوء استخدال يف اع
هيئة التدري ( ضلى ال وضية والتفاءة ولي  فقط ضلى الت ية، وه فت ال تا ج ض  افتقار أضالاء هيئة التدري  لفر  

ليست  ات هفاءة ضالية إ ا ما  إال أهناالتدري   أن اجلامعات توفر تق يات تدريفية سضالاء هيئة  رهمحقيقية للتدريب، 
قورنت االتق يات التدريفية املوجودة يف أهلب اجلامعات الح ختّرجوا م وا، واالتايل فسنه يتع ر ضلى ضالو هيئة التدري  



    م 1028 يونيو- سادسال العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 

 

 

 4 

ااإلضافة إىل أن املعاي  الح تالعوا  ،إىل حد ما اأن يطور موهفته ويصقل موارته اسفب اإلمتانيات الفسيطة املتاحة
اجلامعة ه  م اسفة إىل حد ما لقيا  أداء التفاءات م  أضالاء هيئة التدري ، ه ا تدع ال تا ج ضلى تقص  واضو م  
قفل اجلامعة لا  موهوايوا مب حوم املتافآت أو احلوافز، مما قعل ايئة الع ل  ات تفاضل وت اف  قليل أو حىت شفه 

 اً اسمر ال   يؤد  اعالو هيئة التدري  صاحب التفاءة واملوهفة إىل الفحث ض  ايئة أهار تفاضاًل وأهار حتديمعدول، 
 هبا.واالتايل ترهه لليامعة الح يع ل 

تقدمي إطار مقاح لتطفيق اسااتييية إدارة املواهب الف رية لتحقيق  (م5102 :المصري واآلغا)دراسة  هدفتو 
االستخدال املتاف  -الت يز الفحاي يف اجلامعات الفلسطي ية يف ضوء جمت ع املعرفة، ومتالت ض اصر إدارة املواهب يف:

ر متام  املوهفة، ووضع املوهفة ل  ا   التفايات الوظيفية، ومشولية إدارة املواهب جل يع املستويات، واالستا ار يف تطوي
واي ت ال تا ج أن مستوحت تطفيق اسااتييية إدارة املواهب الف رية يف  ،امل اسفة يف املتان امل اسب، تتامل ض اصر املوهفة

اجلامعات الفلسطي ية هانت ضالية، حيث أن اجلامعات هتتم ااستقطاب وت  ية املواهب الف رية لديوا، والاصة أن معظم 
ت اف  مست ر يف استقطاب الطلفة اجلدد، أو الوصوع إىل درجة ضالية م  الت يز ضلى املستوحت  يفات الفلسطي ية اجلامع

واالتايل تالع يف الططوا املوهفة الح حتتا  إليوا ه ًّا ونوًضا لتع ل ضلى استقطاهبا، ه ا  احمللي أو املستوحت العر ي،
فاتاالت  آالر،أهدت ال تا ج ضلى ترهيز اجلامعات ضلى أن االستا ار يف متام  املوهفة هو أسا  ال ياح س  ض ل 

حتديد احلاجة وال وضية م  املوهفة، ه لد أوضحت اسراعة هلوا ال ميت  أن تتحقق إالّ اوجود املوهفة واالستا ار فيوا، و 
نتا ج الدراسة توفر قيادة  هية ااجلامعات تدضم املوهوا  م  الالع وسا ل االتصاع املت وضة، والتغ ية املرتدة، إال أن 

ت ر ملتافأة نه ال يتم تقييم اسداء ا تل مسأه ا   ،س و حبرّية املوهوا تحبيث  ةاهلياهل الت ظي ية لليامعات ه  مرن
 املوهوا .

مدحت ت في  اسااتيييات إدارة املواهب يف مؤسسات التعليم العايل  (Rudhumbu 4102) دراسةواالتربت 
اصاصة الح تقدل مؤهالت مو ية وأهادميية، وأشارت ال تا ج إىل أن اسااتيييات إدارة املواهب )اجل ب واالحتفاظ( يف 

املواهب وحتفيزهم للع ل معظم مؤسسات التعليم العايل اصاصة يف اوتسوانا ه  فعالة سهنا ه  قادرة ضلى استقطاب 
وض ان االحتفاظ هبم وحتس  اسداء يف مؤسساهتا، حيث تستغره ض لية توظيف املوهوا  اجلدد وفوم ثقافة  ،هبا

وإجراءات مؤسساهتم وقتاً طوياًل، مع ارتفاع هف  يف معدع دوران املوظف  يف ه   املؤسسات، ااإلضافة إىل إن املديري  
م   مسؤوليتوم، ه لد  ضدل اضتفار  تسهنم يعتربوهنا ليس ،  وقتوا ضلى املسا ل املتعلقة ااملواهبي فقوا القليل جداً م

إدارة املواهب واسن طة املتعلقة هبا م  اسولويات االسااتييية للقيادة املؤسسية، فالاًل ض  الفصل ال ديد يف ه   
ه اق ضعف يف املواءمة  أن لوصف الوظيفي حيثاملؤسسات ا  املتافآت واسداء، ه لد وجود ضدد م  م اهل ا

ايئة الع ل ه  م يعة ضلى االاتتار أن ه ا ،  ا  موارات ومعارف املوظف  واسدوار واملسؤوليات امللقاة ضلى ضاتقوم
 فر  تطوير وت  ية مواراهتم ادودة مما يدفعوم إىل ترق الع ل. فالال ض  أن ،واإلاداع لدحت املوهوا 

إىل ثر القيادة التحويلية ضلى إدارة املواهب جبامعة ا غاد ، وتوصلت أ (م5102 :الفرجاني)دراسة ت اولت ه ا 
تقع يف  ،أن تطفيق إدارة املواهب ا تل إمجايل و ه لد هل اعد م  أاعادها حسب وجوة نظر أضالاء هيئة التدري 
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عات أضالاء هيئة التدري  ااجلامعة، وأن درجة  امل اسب وال حتقق تطل املدحت امل خف  م  املقيا  وال ترقى إىل املستوحت
ج ب املواهب، وحتديد املواهب، واالحتفاظ ااملواهب، و ت  ية  -تطفيق أاعاد إدارة املواهب مرتفة ت ادليا ه ا يلي:

 ية إضافة إىل املؤهالت التعلي ،املواهب، ه ا أهدت ال تا ج ضلى اخنفا  القدرة ضلى حتديد املوارات والقدرات الالدمة
وأهداف وثقافة اجلامعة، واخنفا  وجود وتطفيق معاي  اددة  اسااتيييةواصربات ض د االالتيار مبا يت اسب مع 

وواضحة لقيا  املواهب ااجلامعة، واخنفا  استخدال معاي  موضوضية لتقييم أداء املوهوا  داالل اجلامعة، واالرهم م  
يف ج ب املواهب، إال أن  اومتانة مرموقة يف اسوسا  العل ية واتت ع يلعب دور أن اسم اجلامعة وما تت يز اه م  مسعة 

مستوحت املرتفات واملتافآت واحلوافز املادية م خف  وال ترتقي إىل املستوحت ال   ظحفز وق ب للع ل ااجلامعة، ه لد 
وقلة فر  الاقية وحتقيق التقدل ضعف متت  أضالاء هيئة التدري ، وادودية اصدمات االجت اضية والصحية وه ها، 

وال  و املوين وال خصي، ه ا أن ايئة الع ل ااجلامعة ه  م يعة لإلاداع واالاتتار، ه ا اي ت ال تا ج ضعف دضم 
الاقافة الت ظي ية لليامعة لل واهب هبا، و ضعف دضم سياسات اجلامعة لألمان الوظيفي واالستقرار يف الع ل، ه لد 

ااحلوافز املع وية هالتقدير وال تر، وضعف اإلرشاد والتوجيه والرضاية املو ية، وضعف إتاحة سياسات اخنفا  االهت ال 
اجلامعة فر  امل ارهة يف الربامج التدريفية، ه ا أن سياسات اجلامعة ال حتفز ضلى القيال مبوال جديدة الهتساب 

 موارات جديدة.
القدرة الت افسية حتقيق التعرف ضلى دور إدارة املواهب يف   ((Gichuhi et al2014 دراسة حاولته لد 

 الدراسة أن اجلامعات العامة يف هي يا اضت دت ممارسات جيدة نسفياً نتا ج وأظورت  ،لليامعات احلتومية يف هي يا
 أهدت ال تا ج ضلى أن حيث ،تعزيزالو  تحس املزيد م  الحتتا  إىل  اع  امل ارساته اق  أنإال  إلدارة املواهب

ه   وتؤهد ضلى أن  ،هف اً   اهت اماً هلا توىل و  املوهواةأمهية املوارد الف رية تدرق معات اجلاوقيادات اإلدارات العليا 
ادون  ،اجلامعات ه  مستعدة ملواجوة حتديات االقتصاد العاملي وامل ارهة املفاشرة يف معاجلة امل اهل الح تواجه اتت ع

أهدت ال تا ج ه ا وقاضدة ايانات شاملة لسوه الع ل،  هبا سات جيدة التص يم لت  ية املوارد الف رية املوهواة وجود سيا
قعل م  ضالو هيئة ضلى هل م  التحفيز والرضا الفرد  واجل اضي، حيث  يؤثرامل اخ الت ظي ي ااجلامعات  ضلى إن

أالطاء  تفو ون، ه ا أن امل رف  يرف وموارات جديدةالتدري  أو املوظف موتم اتطوير نفسه م  الالع اهتساب معا
، وتتم معاجلة ال قه يف املوارات هم ضلى التعلم م  مال ه   اسالطاء ادال م  معاقفتوم أو تافيطومويساضدو املوظف  

لتعاقب والتفاءات م  الالع اع  ممارسات إدارة املواهب مال التدريب، والتعوي ، وإدارة أداء املوظف ، والتخطيط 
ت  ية املوظف  م  الالع الاهيز ضلى امل اخ ال فسي واللق ض ليات آليات تعزد  أن أتأن اجلامعات ه ا ،  املوظف 

وجود ضالقة الطية هف ة ا  إدارة املواهب والقدرة الت افسية  ه ا أشارت ال تا ج إىل ضالقات طيفة ا  العامل  هبا،
أفالل وسيلة صلق ميزة ت افسية مستدامة لليامعات ضلى املدحت  متالاهب حيث أن إدارة املو  ،لليامعات احلتومة

الطويل، وت فع ه   امليزة الت افسية املستدامة م  املوارد القي ة )املواهب( الح ال ميت  تقليدها أو استفداهلا م  قفل 
واالتايل فوي  ،قادرة ضلى امل افسةن ه   اجلامعات حتتا  إىل إدارة املواهب ضلى أسا  ضاملي لتي تظل أامل افس ، و 

ودضم  متافأة اسداء املت يز، تت ال يف  لدحتتا  إىل معاجلة العديد م  القالايا املتعلقة اسدارة املواهب مبا يف 
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املواهب، والتأهيد  ض لوم، ودضم ض ليات ت  ية أث اءهادميي  واملوظف  للتعلم م  الالع اسالطاء الح يقعون فيوا اس
 .  ااجلامعات ال الدراسةستخدال السليم إلمتانيات أضالاء هيئة التدري  و املوظفضلى اال
واقع تطفيق نظال إدارة املواهب الف رية م  وجوة نظر اإلدارة الوسطى لفحه  (م5102 :صيام)دراسة  جاءتو 

ضالقة  ات داللة إحصا ية ا  ارتفا  والعليا دراسة حالة اجلامعة اإلسالمية اغزة، وتوصلت الدراسة إىل أن ه اق 
اسااتيييات اجلامعة ونظال إدارة املواهب، ه ا اي ت ال تا ج وجود تأث   و داللة إحصا ية لتل م  )اسااتيييات 
اجلامعة، االستخدال املتاف ل  ا   التفايات الوظيفية، مشولية إدارة املواهب جل يع املستويات اإلدارية، تطوير متام  

اهب، وضع املوهفة امل اسفة يف املتان امل اسب، تتامل ض اصر ال ياح( ضلى نظال إدارة املواهب الف رية يف اجلامعة،  املو 
ه ا ه فت ال تا ج ض  ه و  يف مفوول إدارة املواهب الف رية لدحت العامل  يف اإلدارة العليا والوسطى ااجلامعة 

توافر اع  املفادئ اسساسية هل ا ال ظال، ولت  امل ارسة الفعلية مل والصوًصا في ا يتعلق اع ليات ه ا ال ظال، حيث ت
تت  ظاهرة، ه ا تف  ضدل وجود إدارة متخصصة هتتم ا ئون املوهوا  ااجلامعة اإلسالمية، ال تعاملوم هفاقي العامل  

مما  ،اتت ع احمللي والدويل العادي  دون تفرقة، االرهم م  أن  اجلامعة اإلسالمية حتظى اس عة طيفة وشورة ضالية يف
 قعلوا ايئة الصفة الجت اب أفالل املوهوا  وتطفيق نظال إلدارهتم.

التعرف ضلى التطفيقات ال اجحة املتعلقة اسدارة املواهب يف التعليم  (Riccio : 2010)دراسة ه ا حاولت 
ن ت  ية أهل   املؤسسات، ه ا تف   االسااتيييةالعايل، وقد توصلت إىل وجود صلة قوية ا  إدارة املواهب واصطط 

إدارة املواهب يف اع  املؤسسات، ه لد إتفاع م وج شامل لتطوير املواهب  اسااتيييةاملوارات القيادية ميال جزءاً م  
أوضحت الدراسة أن القليل م  مؤسسات التعليم العايل أسست  ، ويف مجيع املؤسسات، و توفر التدريب يف ايئة الع ل

ارناجمًا رمسيًا لدضم املواهب املوجودة لديوا، ه ا أن القليل م  ه   املؤسسات تتفىن ارامج ت  وية رمسية لل واهب، 
فوا، ه ا أن ن مؤسسات التعليم العايل ال تره إىل مستوحت اسض اع التيارية والص اضية يف تطوير مواهفسواالتايل 

الفحوث املتعلقة اسدارة املواهب يف جماع التعليم العايل ادودة العدد، ه لد يعترب مفوول إدارة املواهب يف جماع التعليم 
العايل هو أحد اتاالت الح ال تزاع ه  مستت فة إىل حد هف ، واالرهم م  أن مؤسسات التعليم العايل تفلي االًء 

ت اسالرحت يف احتياجات التدريب والتطوير إال إهنا ال تقول هب ا الدور لا  املوظف  العامل  حس ًا يف الدمة امل ظ ا
هبا، ه ا تف  أن قطاع التعليم العايل يواجه حتديات هف ة يف إدارة مواهفوا، فدوران الع الة متزايٌد يف الس وات اسال ة 

واملتافآت الح ال تت اسب مع ما تدفعه امل ظ ات يف اتاالت  اسفب اإلرهاه يف الع ل، و التقاضد، إىل جانب املرتفات
 اسالرحت، وه ا يتطلب م  ه   املؤسسات إقاد حلوع لتظل قادرة ضلى م افسة نظا رها الاصة يف القطاع اصا .

يف  ودورها ،املواهب يف مؤسسات التعليم العايل إدارة أمهيةمدحت  في ا سفقيتالو م  الدراسات السااقة املعروضة 
 ه   الدراسات السااقة طفقت نأه ا   ،االسااتييية أهدافواض  حتقيق  فالالً  حتقيق امليزة الت افسية والت يز الت ظي ي هلا

ويف الدوع العراية والتقين  ا قيه اإلنسايناملواهب يف مؤسسات التعليم العايل يف القطاع العال واصا   إدارة اسااتيييات
  .واسج فية
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تواجه التطفيق الفعاع السااتيييات  الح إىل وجود العديد م  التحديات والعقفاته   الدراسات  أشارته لد 
 املواهب يف مؤسسات التعليم العايل. إدارة
املواهب يف مؤسسات  إدارة وأاعادنه االرهم م  تعدد اسااتيييات أواست ادًا لعر  الدراسات السااقة يتالو      

ميت  استخداموا يف  وجود ثالثة اسااتيييات أو أاعاد نه ه اق شفه اتفاه ا  الفاحا  ضلىأ إال، التعليم العايل
 -هي:  املواهب إدارةقيا  مستوحت تطفيق 

 استقطاب املواهب. أوج ب  -
 االحتفاظ ااملواهب. -
 ت  ية املواهب. -

 م : يف هلاملواهب  إدارةه   الدراسات ضالقة  تاملواهب ااملتغ ات الت ظي ية فقد ت اول إدارةفي ا خيه ضالقة  ماأ      
، والقدرة الت افسية القيادة التحويليةو املؤسسي،  اسداءو الت يز الفحاي لليامعات، و االنت اء الت ظي ي، و ، اسداء إدارة

 اسااتيييات اجلامعة.و ، لليامعات

 مشكلة الدراسة
سننواء يف النندوع املتقدمننة أو ال اميننة، حيننث رأت النندوع العننايل م نن  مطلننع القننرن الع ننري  تزاينند االهت ننال اننالتعليم 

وسنننننيلتوا إىل القنننننوة والفقننننناء واحملافظنننننة ضلنننننى أوضننننناضوا االقتصنننننادية والسياسنننننية واالجت اضينننننة العنننننايل يف التعلنننننيم  املتقدمنننننة
ا يسناضدها ضلنى ل، مبنهو أداهتا لسد الفينوة ان  التخلنف والتقندالعايل والعسترية، أما الدوع ال امية فأدرهت أن التعليم 

 (.م5112:وجاد اهلل )شكر رفع مستو  معي توا

الننح تقننول انندور فعنناع يف يف أ  دولننة، العننايل أهننم النن ظم اجلز يننة لل ظننال التعلي نني  واملعاهنند العليننا اجلامعننات ومتاننل 
الفيننوة انن  تطننوير وحتننديث هنن ا ال ظننال منن  الننالع مننا تقدمننه منن  جوننود حبايننة وتعلي يننة واجت اضيننة والع ننل ضلننى سنند 

من  النالع ختنريج الطلفنة مبسنتويات ضالينة من  املونارة يف  تلنف  ،حاجات سوه الع ل واملسنتوحت احلنايل للقنوحت العاملنة
التت ولوجينننا النننح تتسنننم انننالتغ  وارتفننناع معننندع التعامنننل منننع فنننات السنننوه احلالينننة، واملسنننتقفلية ملواجونننة متطل ،اتننناالت
ن إلضننافة إىل دورهننا اتت عنني، إال أإىل طننره التنندري  والفحننث العل نني فيوننا ااويرجننع حنناح هنن   املؤسسننات  الدقيقننة،

سناليب اإلدارة ال اجحة تسوم ا تل أهار فعالية يف توف  الظروف املال  ة الح تزدهر فيونا طنره التندري  اجلنامعي وأ
  (.م5112:)شاتوكالفحث العل ي 

التصنن يفات سفالننل اجلامعننات  منن  اتت عننات ظوننرت العدينندونظننراً سمهيننة دور مؤسسننات التعلننيم العننايل يف 
يم العنايل وفقا لعدة معاي   تلفة، لال ان توافر مستويات ضالية م  االحاد العل ي، وم وا تص يف معود التعلنواملعاهد 

اسهانر ، و يعتنرب التصن يف (ARWU)الن   يعنرف انن ل التصن يف اسهنادميي جلامعنات العناملل التااع جلامعة ش غوا  
جامعننة من  أصننل مننا  (0511)حيننث  ينتم تصنن يف أهانر منن   (م5112)ضننال  ت نادا ضلننى مسنتوحت العننامل النن   اندأاض
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 جامعنننة ضلنننى مسنننتوحت العنننامل (211)جامعنننة مسنننيلة يف )اليونسنننتو( ي ينننتم ترتينننب أوع أفالنننل  (01111)يقنننارب 
(2016: ARWU)، االقتصنننادية واالجت اضينننة  ظونننرت الاهنننات حديانننة يف إدارة اجلامعنننات نتيينننة للتغننن ات ه نننا

الح ي ودها العامل اليول، مما جعلونا تتسنم ااملروننة يف انتوناد الفنر  والط نوح  والاصة التت ولوجية ،والسياسية والاقافية
ال   يتحقق م  الالع امتالق ه   اجلامعات لقيادات وأضالاء هيئة تدري  وموظف   و    ،إداء حتقيق التقدل العل ي

الرق ية، واجلامعة الرشيقة، واجلامعة  اجلامعة-احلدياة: هفاءات ومستويات ضالية م  االحاد، وم  أهم ه   االلاهات 
 (.م5112 :)محجوب اإلاداضية، واجلامعة االفااضية

يف الوقت احلايل م  أمهوا هيفية تطفيق اسااتييية إدارة م  املتغ ات  ضددم العايل وتواجه مؤسسات التعلي 
أفالل املواهب الف رية  امتالقتطلب م  ه   املؤسسات يلتحقيق الت يز الفحاي والتعلي ي، فو ا  ،املواهب الف رية

إلدارة مو اهتا الوظيفية واإلدارية والفحاية وامل ويية واسالالقية اتفاءة ضالية لتحقيق أهدافوا االسااتييية، ولتحقيق 
م  أدوات حتقيق  أداةهال اد م  استخدال إدارة املواهب الف رية   ،املعاصرةه ا التوافق م  أجل التغّلب ضلى املتغ ات 

تعترب حرب املواهب يف جماع التعليم العايل أشد حدة  و ،(م5102:)المصري واآلغا ه   املؤسساتات اسااتييي
م وا يف قطاع اسض اع، حيث تواجه اجلامعات واملعاهد العليا م افسة شرسة م  امل افس  يف نف  ال  ا  مت اال يف 

اسهار  اجلامعات واملعاهد اسالرحت، ااإلضافة إىل م افسة ال رهات وامل ظ ات العاملة يف ال  اطات املختلفة، واملااع
املتحصلة ضلى الاتيب اسوع ضامليًا حسب تص يف  - (Harvard)وضوحًا هو الصراع ضلى املواهب ا  جامعة  

(2016:ARWU) ض القة ضامل التت ولوجيا و  - لليامعات(Google, Microsoft) إضافة إىل شرهات ،
هل   احلرب، يف ااولة الستقطاب  (م5102)نظ ت يف اداية ضال ، والص اضات الدوا ية الح االتت ولوجيا احليوية

إال أن  جديدة يف إدارة املواهب الف رية، املواهب ال ااة م  اجلامعة مما دفع اجلامعة إىل طرح وتفين أفتار وسياسات
، ويرجع  لد إىل مقارنة مع امل ظ ات الص اضية مؤسسات التعليم العايل تظور نقصًا ملحوظًا يف ممارسة إدارة املواهب

 ،و اللوا و اجلامدة، وضدل التغي  ال   يعيق جوود ه   املؤسسات لف اء قوحت ضاملة ضالية اسداء احملدودةامليزانيات 
ت تل حتديًا هف ًا ملؤسسات التعليم العايل  ، مما قعل إدارة املواهبوارتفاع معدالت الدوران يف أضالاء هيئة التدري 

وتعقيد اسن طة يف التعليم العايل مما يتطلب ممارسات واسااتيييات مرنة إلدارة  ،يف الفيئة احمليطة نظرًا للتغ  السريع
 .(;Ringo et a,l 2008b Tyagi et al,2017;Rudhumbu,2014)املواهب لتحقيق ميزة ت افسية 

تواجننه إدارة املواهننب يف مؤسسننات التعلننيم العننايل يف النندوع املتقدمننة ماننل ارتفنناع الننح ن التحننديات التعلي يننة إ
الطلب ضلى احملاضري   و  اإلمتانيات العالية، ومستوحت اجلودة و فعاليتوا، ومندحت تنوفر فنر  للفحنوث املسنتدامة منع 

امل نارهة سضالناء هيئنة التندري ، ومقايي  اسداء، والدوافع لتوليد اسفتار اجلديدة، ومسنتوحت ضناع من   التايفالتدريب 
هننننننني ضلنننننننى ال قننننننني  مننننننن  التحنننننننديات النننننننح تواجنننننننه إدارة املواهنننننننب يف مؤسسنننننننات التعلنننننننيم العنننننننايل يف الننننننندوع ال امينننننننة 

Chandrachud & Athavale, 2015))دف اجلامعات العراية م تالت االغة التعقيد لعل من  هن ، حيث تواجه
ن أمراً يفدو صعب امل اع، ولعل مستوحت اإلقفاع ضلى االلتحاه ااجلامعات يف امل طقة العراية  اجلودة ن اصفته حتدياً معاصراً 

ضنناجزة ضنن  اسننتيعاب اسضننداد امللتحقننة  ،قنند أالنن  مسننة متطرفننة يف ديننادة معدالتننه أمننال إمتانننات ا ننرية وماديننة انندودة
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 رج  ارتننفط  اتواضننع املسننتويات املو يننةوحت اصننتنندنياً ملحوظنناً يف مسننت يل، وهانننت ال تييننة الطفيعيننة لنن لداننالتعليم العننا

واملعرفية لطيف م  امللتحق  االتدري  اجلامعي، ليصفو التلق  طااعاً مالدماً ملعظم املوضوضات الدراسية يف العديد م  
ضف ال اسقسال والتليات، فالاًل ضنن  شننعور اعندل املفناالة نناجم ضن  دينادة أضنداد الطلفنة، واحلاجنة جلونند تدريسني مالنا

مؤسسات التعليم العايل يف  أنه ا  ،(م5112:)محجوب  اجلامعات العراية توفر حوافز  ال ظم اجلامعية يف العديد م
تفتقر إىل ثقافة االهت ال ااملواهب فالال ض  ممارسة إدارة املواهب، حيث تت حور إدارة املوارد الف رية فيوا  العامل العر ي

ضلى قينا  الفينوة يف اسداء، والع نل ضلنى معاجلتونا من  النالع انرامج التندريب والتطنوير والتوجينه، و لند سن اسنت رار 
ع ل ضلى حتقيق الت يز واإلاداع ض  طريق هلا، ولاهل إدارة الفر  ياال سفة  ه   الفيوة ميال هتديداً لألداء املستودف

 (.م5100 :العنزي وآخرون ؛ م5100:الطيب و )الحميدي إدارة املواهب
دمات أن االرتقنناء مبسننتوحت اصنن - العدينند منن  الدراسننات أهدتننهانطالقننا ممننا  - ومنن  ه ننا اننرد اضتقنناد لنندحت الفاحاننة    

دفع ة موهواننة، وهنن لد وجننود دضننم يننيتننأتى منن  تننوافر هننوادر ضل يننة متخصصنن التعلننيم العننايلالتعلي يننة والفحايننة ملؤسسننات 
يصفو  املواهب( إدارةفلسفة ) ، وت  ي مواهفوا لتحقيق امليزة الت افسية، واالتايل فسن تفيناإلاداع والت يزه   التوادر حنو 

واهنب التفناءات والتنوادر ع ت  ينة وتطنوير مرقي م  ه   اصدمات و لد م  النالطلفاً أساسياً للوصوع إىل مستوحت أم
يف  وأاعادهنااملواهنب  إدارة نظنر  ضنال ملوضنوع إطنارن هن   الدراسنة هني ااولنة لف ناء االتنايل فنس ،مبؤسسات التعليم العايل

 -التساؤالت التالية:  ضلى لإلجااة الدراسة جاءت وء  لدضويف مؤسسات التعليم العايل، 
 ؟يف مؤسسات التعليم العايل وإدارة املواهبماهية مفوول املوهفة الت ظي ية  .2
 ؟ومفاد وا أهداف إدارة املواهبما هي  .1
 العايل؟مؤسسات التعليم  املواهب يفما هي متونات نظال إدارة  .3
 املواهب يف مؤسسات التعليم العايل؟ إلدارة اسساسية اساعادما هي  .2

 الدراسة أهداف 
املواهنب يف مؤسسنات التعلنيم العنايل، و لند  إلدارة حنوع موضنوعتقدمي إطار نظنر   للدراسة هو يساهلدف الر ي 

 - الالع:م  
 .مؤسسات التعليم العايليف  أهدافوا ومفاد وا وإدارة املواهباملوهفة توضيو مفوول  -
 توضيو متونات نظال إدارة املواهب. -
 مؤسسات التعليم العايل. يف م  الالع منا   هلا املواهب إدارةأاعاد حتديد  -
 املواهب مبؤسسات التعليم العايل. وتطوير إدارةوصيات الح قد تسوم يف ت  ية طرح جم وضة م  الت -

 الدراسة: أهمية
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يف  ،يف حاح مؤسسات التعليم العايل اأساسي ال   يعترب ضامالم  أمهية موضوع إدارة املواهب  ةسالدرا أمهية تأيت 
والوصننوع سهنندافوا املرجننوة وحتقيننق املتانننة املرموقننة يف اسوسننا   ،وتطننوير اسداء هبننا العل يننة وننااالسننتفادة منن  مواهف

مبؤسسنات إدارة املواهنب  م  ي إرسناء اسسن  العل ينة ملوضنوعو  ،املستدامة والت  ية املعرفية العل ية وامليزة الت افسية
 يف ظل اقتصاديات املعرفة.يم العايل التعل

 منهج الدراسة:
 إدارةالنح ت اولنت موضنوع  الدراسنات إلينهتوصنلت  ضنر  وحتلينل منا من  النالع وصفيتستخدل الدراسة امل وج ال 

 .مؤسسات التعليم العايل يف وأاعادهااملواهب  إدارة ضال ملوضوع إطار إىلوالراط اي وا وحتليلوا للوصوع  ،املواهب

 المحور الثاني: اإلطار النظري.
 :في مؤسسات التعليم العالي مفهوم الموهبة

يعترب مصطلو املوهفة مال التا  م  املصطلحات الح يصعب تعريفوا ادقة، وم  الصعب الوصوع إىل درجة هف ة         
وااللاهات الح حتاوع تعريف  خيتلف ااالتالف الزمان، والاقافة و اسفتار م  اإلمجاع ضلى ماهيته، سنه مصطلو

م م   لد فقد حاولت العديد م  الدراسات الح ت اولت موضوع املوهفة واملوهوا   حتديد معىًن ضلى الرهاملوهفة، و 
ه ا اتاع، ف   يف واضحة ا  املتخصص  والفاحا   االتالفاتإال أن ه اق  ،واضحًا ملصطلو املوهفة واملوهوا 

قدرات  المتالهومأن اع  اسشخا  يعتربون موهواون  -:ه اق جم وضة م  الفاحا  واصرباء يرون ال ظريةال احية 
أنه  -آالننرون:يستطيعون م  الالهلا التأث  يف هفاءة وفعالية امل ظ ة الح يع لون فيوا، اي  ا يرحت  ،استا ا يةوإمتانات 

وه ا ال  ،م  ال احية الع لية ميت  س  شخه قادر ضلى التأث  يف حتقيق امل ظ ة سهدافوا أن يطلق ضليه موهوب
دون ه هم هون هل  استا ا يةقب ضلى اإلدارة الاهيز فقط ضلى جم وضة صغ ة م  هؤالء ال ي  ميتلتون مقدرات 

  (.م5102العزام، ) لل ؤسسةميت  حتفيزها ورضايتوا لتحقيق امليزة الت افسية  ،فرد ميتلد مقدرات وإمتانيات هام ة
فنننه وتفسننن   سننننه يتنننأثر أن املوهفنننة يف جمننناع اسض ننناع مصنننطلو يصنننعب تعري (Serrat:2010) ويوضنننو   

وطفيعة ض ل املوهفة، وهل ه    اسجياع و و والتخصصات الفترية والص اضات وامل اطق اجلغرافيةاامل ظ ات واسسواه 
نه ات شاملة أو اددة، فس  قفوع تفس  العوامل م  احملت ل أن تتغ  مع مرور الوقت وفقا لألولويات الت ظي ية وادال م

هبننا لل وهفننة وإدارة املواهننب، واالتننايل منن  اسمهيننة مبتننان إضطنناء  الننا منن  املفينند لل  ظ ننات أن تقننول اصننياهة تعريننف 
ويف الواقنع إن حتديند معنىن  ية واصارجينة واحتياجاهتنا اصاصنة،معىن لل وهفة وإدارهتا لتت اسب مع ظروف امل ظ ة الداالل

حيننث أن االالنتالف انن  الفنناحا  يف وضنع مفوننول دقيننق إلدارة املواهننب املواهننب يعتننرب مسنألة صننعفة، املوهفنة يف إدارة 
ويعننين هنن ا انننه لنني  هننل  ؟منناداع قا  ننا ممننا يننؤد  إىل صننعواة االتفنناه، هننل هنني إدارة القي ننة العاليننة لألفننراد )املوهننوا (

ويعننين هنن ا أن مجيننع العننامل   ؟تل ضننال )جل يننع العنامل (اسفنراد العننامل  اامل ظ ننة موهننوا ، أل أهننا إدارة املواهننب ا نن
 لديوم مواهب ولت وا  تلفة م  حيث الطفيعة والدرجة.
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منزيج معقند من  املونارات والقندرة ل  -:أهنناضلنى  املوهفنة الت ظي ينة  (Carole et al 1:4112) تضرفنقند ف   
 ( & Ngozwanضرفوننا الننح هلننا أمهيننة هننربحتل، يف حنن   والقننيم، وتفالننيالت الع ننل لل ننوظف  واملعرفننة اإلدراهيننة

rugimbana 2011:1525)  ( إمتانيننات ضاليننة وموننارات ل ت نن  إىل أولئنند ال ننا  النن ي  لننديوم -:ضلننى أهنننا
 املوهفنة  (72 م:5100 :نالعنززي وآخزرو )وينرحت حوع والتغي  يف امل ظ ة ا يناحل، ال ي  ميت  أن يقودوا الت نادرة، 

ون م  أجنل حتقينق جم وضة م  القدرات املت يزة واصربات واملعارف واملوارات والسلوهيات الح ميتلتوا العاملل  -:أهناا
ل ت ن  إىل أولئند الن ي  لنديوم -:أن املوهفنة الت ظي ينة  (Tansley : 2011:266)يعتقند ه نا أهنداف امل ظ نةل،  
ل جم وضة القدرات -: أهناا (52:م 5102 العزام)ضرفوا م  اإلحادل، ه ا ع إىل مستويات ضالية القدرة ضلى الوصو 

، ووضو العديد امل يزة واصربات واملعارف واملوارات والسلوهيات الح ميتلتوا العاملون م  أجل حتقيق أهداف امل ظ ةل
ل ي ن  إىل الفننرد املنزود  االتفنناءة والقندرات واملوننارات املطلواننة يف  -:من  الفنناحا  أن مفونول املوهفننة يف التعلنيم العننايل

      .(Kamal & Lukman,2017:56)قطاع التعليم العايل 
 

 مؤسسات التعليم العاليتزصنزيزف المواهب داخل 

وآخزرون، العنززي ) حسب املسئولية لتل ص ف م وا إىل أنه ميت  تص يف املواهب إىل أراعة أص اف (Osinga)ي    
 - :(م5100

م  يف ق ة هرل تص يف املواهب وهم القادة املوهواون  تقع: ه   الفئة Leadership Talentمواهب قيادية  .2
 .املؤسسةضلى مستوحت  االسااتيييةال ي  يت تعون ااملسئولية يف وضع وإضداد وتوصيل وت في  أضالاء هيئة التدري  

حنن  امل افسننة القويننة ويعتنننربون  النن ي  لننديوم هيئننة التنندري أضالننناء  نن ل ت: Key Talentمواهززب أساسززية  .1
رؤيننة  ميتلتننون منن نظننراً ملننا يت تعننون اننه منن  قنندرات ومننا  ،لل ؤسسننةاال سننفة التقلينند  وأمهيننة صننعفة قي ننة ات مواهننب 
مننن  املنننوظف  داالنننل  (%2-%5)، ونسنننفتوم املونننارات ال نننادرة  و الفتنننر أو  وميالنننون قنننادةلل سنننتقفل، وتصنننور 
 .امل ظ ة

، م  أضالاء هيئة التدري  : ي تل أفراد ه ا ال وع القوة العظ ى ض   الع لCore Talentمواهب جوهرية  .3
 ااملؤسسة. اسرضة وتساهم يف ديادة م حىن التعلم اسض اعقدرات جوهرية وت ف  املواهب  ومتتلد ه  

املواهننب الداض ننة لألض نناع هنن   الننالع دضننمإن ت فينن  اسن ننطة يننتم منن   :Support Talentمواهززب داةمززة  .2
، وتتننون احلاسننب اييل الننح تسننتخدل اإلداريننةاسساسننية، وهانن اً مننا تتننون هنن   اسن ننطة ضلننى سننفيل املانناع اسن ننطة 

، وميتننن  مننع ضننم الاهيننز ضلننى املسننتقفل فرة اسننوولةاملتننو موننارات اسفننراد العننامل  داالننل هنن   ات وضننة منن  املواهننب 
 .م  الالع التدريب عتغي ها يف هالون أسااي
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 مفهوم إدارة المواهب:
 Mckinsey) ضلى يند م0772د الف رية يف ضال ظور مصطلو احلرب م  أجل املواهب أوع مرة يف املوار        

& Company ) اسنتيااة لن قه العنامل  املونرة يف السنوه وحاجنة امل ظ نات للت ناف  ضلنى هن   املواهنب احملندودة ،
ضلى نطاه أوسع اعد  لد يف العديد م  امل ظ نات، حينث دادت ض لينات الفحنث الهت ناف واستخدل ه ا املصطلو 

ن املواهننب هنني الننح تقننود اسض نناع إىل ال ينناح وحتقيننق اسرانناح، وقنند سننارضت ب انن  العننامل ، وسنناد االضتقنناد اننأاملواهنن
ادة رصيدها م  املواهب، ه ا طنورت العديد م  ال رهات العاملية الط وحة إىل ختطيط وتطوير مواردها الف رية هبدف دي

   .(م5101)هالل، مفوول ض لياهتا وأساليفوا يف إدارة املواهب ه وارد ا رية نادرة
 ;Riccio,2010; Ringo,2008a; Devin, Powell,2008)ووفقننننا للعدينننند منننن  الدراسننننات       

Fegley,2006 ) ظ ات املعاصرة، فع لية االستقطاب ر يسية ملعظم امل  اسااتيييةت قالية فحن إدارة املواهب أصفس
هنا ضوامل حاح حامسة لتحقينق أهنداف امل ظ نة ي ظر إليوا ا تل متزايد ضلى أ ،ت  ية املواهبة ضلى واحملافظ والتوظيف

دمننج  و منندحت، هننإدارة املواهننب السننااتييية ننة الننح تسنول اضت نناد امل ظ ننة ومنن  الع اصننر املو مانل اللننق امليننزة الت افسننية،
 ن ختطنيط القنوحتفارهنا وحندة ت ظي ينة م عزلنة، حينث إوضدل اضت ،لل  ظ ة االسااتيييإدارة املواهب يف إطار التخطيط 

ال قب راطه ارسالة امل ظ ة ا نتل ضنال، ه نا إن أ  ارننامج إلدارة املواهنب  العاملة اامل ظ ة قب أن ال يتون م عزال
وااللننا  املسننتقفلي لل  ظ ننة، و قنند اي ننت اعنن  الدراسننات  االسننااتيييةااصطننة قننب أن يتننون ض ليننة تطويريننة ومننرتفط 

فالاًل ض  املفوول ال ظر ، حيث يرحت النفع  أن امل ظ نات ال تعنرف   ضدل وجود اتفاه يف ايراء حوع امل ارسة الع لية
منندحت اسننتخدال مصننطلو  معننىن إدارة املواهننب ناهينند ضنن  التعامننل معوننا، وااإلضننافة إىل وجننود االتالفننات ملحوظننة يف

املوهفة يف امل ظ ات، ففع  امل ظ ات ال تستخدل مصطلو املوهفة يف السياسات والع ليات وهياب التعريف الت ظي ي 
واستخدال  ،ملعىن املوهفة يف مستويات معي ة أو ناشئ املواهب، اي  ا اع  امل ظ ات لديوا فوم  حديث وإدارةلل وهفة 

املواهنب هبنا، واعن  امل ظ نات  إلدارة ةوال توجند اسنااتييية ضامن ،لسياسنات والع لينات هبناادود ملصنطلو املوهفنة يف ا
،  Tansley,2011 ;2006)املواهنننب هبنننا  إلدارةواضنننو ملفونننول املوهفنننة منننع وجنننود اسنننااتييية متتاملنننة  إدراقلنننديوا 

Carole et al.) 
وقنند االتلننف الفنناحاون والتتنناب حننوع حتدينند مفوننول إدارة املواهننب، نظننرا الالننتالف وجوننة نظننر هننل منن وم و    

وفي نا يلني اعن  حداثة موضوع إدارة املواهب، رهم اتفاقوم ضلى أن ه   املرحلة هي مرحلة احلرب م  اجنل املواهنب، 
 وجن ب مصنادرل أهننا مفنادرة هتندف إىل حتديند  -:ضلنى Guillory :2005:1) )ضرفونا  فقند :إدارة املواهنب اتريفتع

واالحتفنناظ انناملوظف   و  التفنناءة العاليننة، ه ننا هتنندف إىل تطننوير القيننادة و وظننا ف اإلدارة لتحقيننق  وت  يننة وتوظيننف
ال يننناح املسنننت ر لل  ظ نننة، لننن لد فنننسن إدارة املواهنننب تنننرتفط ارتفاطنننا قوينننا ااسهنننداف االسنننااتييية لل  ظ نننة ل، وضرفونننا  

(Barlow) املونارات العالينة للع نل اامل ظ نة   ل ض لية مرتفطة جب ب وتفين و تطوير  املنوظف  اجلندد  و  -:ضلى إهنا
تطنوير واالحتفناظ اناملوظف  احلنالي  الوالتوجينه ودجمونم يف ثقافنة امل ظ نة، وهن لد  والتعاقندضرب إجراء مقنااالت معونم، 
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 -:أن إدارة املواهننب  (5: م5112 :ةبززد الوهززاب)، ويننرحت (Ahmadi et al,2012:234) و  املوننارات العاليننة ل 
واملسئوليات الح  هي  م ويية متطورة حلس  استخدال رأ  املاع ال هي و ج ب العامل  املال    وتوجيووم لل والل

قيننق أهننداف الع ننل قريفننة قينندون القيننال هبننا، وت  يننتوم املسننت رة، لتقنندمي أفالننل ضطنناء، وإشننفاع حاجنناهتم املت وضننة، وحت
ل ض لية ا ناء و تطنوير قندرات و مواهنب  -:إىل إدارة املواهب ضلى أهنا (22: م5101هالل )واعيدة املدحتل، وي ظر 

املوظف  لتحقيق الت يز وامل افسة، و لد م  الالع االالتيار الدقيق للعامل  اجلدد و تطويرهم و تدريفوم، والع ل ضلى 
احملافظننة ضلننى العننامل  احلننالي ، و جنن ب العننامل  منن   وحت اصننربات العاليننة للع ننل يف م ظ ننات اسض نناعل، ه ننا يننرحت 

لهنني تفاضننل جم وضننة منن  امل ارسننات والنن ظم املتتاملننة املتعلقننة  -:أن إدارة املواهننب (77: م5100ي وآخززرون العنززز )
ااسنننتقطاب العنننامل   و  املونننارات املت ينننزة املطلوانننة واحملافظنننة ضلنننيوم وتطنننويرهم مبنننا ي سنننيم منننع  التوجنننه االسنننااتييي 

ل ض لينة تطنوير ودمنج الع ناع اجلندد،   -:اأهننإىل إدارة املواهنب ضلنى  Jain et al :2012:496))لل  ظ نةل، وي ظنر 
العززززام )وتطنننوير واالحتفننناظ  االع ننناع احلنننالي ، وجننن ب الع ننناع  و  املونننارات العالينننة للع نننل اامل ظ نننةل، ه نننا ضنننرف 

ات النننح إدارة املواهننب ضلننى أهنننا لهنني ض لينننة م ظ ننة تقننول ضلننى االتيننار املنننوظف  ضلننى أسننا  اجلنندار  (52: م5102
ميتلتوهنا، وتدريب وتطوير واستدامة هؤالء داالل امل ظ ة، واهت اف املوهوا  داالل امل ظ ة وتعزيز وجودهم م  الالع 

، وضنرف قي نة يسنوم يف حتقينق املينزة الت افسنية لل  ظ نةل  واستدامتوم والع ل ضلنى حتفينزهم واحملافظنة ضلنيوم ه صندر 
ل اسنااتييية تسنت د إىل حتسن  إجنراءات  -:اجلامعات ضلى أهننا يفإدارة املواهب  (22: م5102: المصري واآلغا )

التعينن  والت  يننة ضنن  طريننق توظيننف إمتانننات أضالنناء هيئننة التنندري  والعننامل  وقنندراهتم وتطويرهننا، والع ننل ضلننى اإلاقنناء 
اح والت ينزل، وتعنرف الفاحانة إدارة ضليوم واالحتفاظ هبم، واالستعانة ااملواهب م  الار  اجلامعة، م  أجنل حتقينق ال ين

 و   واملننننوظف  وت  يننننة أضالنننناء هيئننننة التنننندري  احتفنننناظ جنننن ب و اتحدينننند وض ليننننة مرتفطننننة ل -:هننننناأاملواهننننب ضلننننى 
 لتحقيق امليزة الت افسية ملؤسسة التعليم العايلل، و يتالو م  التعريفات السااقة أن: ،اإلمتانيات العالية

 التفاءات العالية. وت  ية  و يد وج ب واالحتفاظ إدارة املواهب تتال   حتد  •
 هتا ضلى ال  و وحتقيق امليزة الت افسية.اوديادة قدر  ملواهب تسعى لتحقيق أهداف مؤسسات التعليم العايلإدارة ا  •
 وم سي ة مع التوجه االسااتييي هلا.  ؤسسةلل االسااتيييةطة ااسهداف إدارة املواهب مرتف  •

 لمواهب في مؤسسات التعليم العالي:أهمية إدارة ا
ترجع أمهية إدارة املواهب إىل أهنا جاءت استيااة للتغ ات يف سوه الع ل والعوملة، الح معوا أصفحت  

مو ة أ  مؤسسة تعلي ية تت ال يف ج ب أفالل الع اصر م  القوحت العاملة والع ل ضلى ت  يتوا وحتفيزها ضلى اسداء 
تتطلب قدراً م  التعليم والتدريب ضلى  م0775 م  الوظا ف اجلديدة م   ضال % 21واالست رار فيوا، الاصة وأن 

ز الطالب ضلى التعلم يفحتالتت ولوجيا واملعرفة، مما يستلزل وجود مواهب ملواهفة التغي  يف سوه الع ل ااإلضافة إىل 
دحت داالل اجلامعات، واستخدال طره حدياة وشيقة يف التدري  وتطوير امل اهج واملقررات الدراسية مبا ي  ي املوهفة ل

، وحتديد أمساء االسااتيييةالطالب، ه ا تت   أمهيتوا يف الاهيز ضلى امل اصب واملراهز الوظيفية احلرجة  ات اسمهية 
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 و و تتوي  أوضية مواهب لتل مستوحت ت ظي ي يف املؤسسة، استت اف الطاقات التام ة، احلرجةالفدالء لل  اصب 
ب الع ل اسفب الرحيل املفاجئ ل اهلي امل اصب احلرجة، واحملافظة تفاد  اضطرالحتديد واضو لالستعداد املوهيب، 

مساضدة اسفراد و ض ان تدفق املواهب ضرب أناايب القيادة، و ضلى املواهب وض ان مسامهتوا اإلقااية صدمة امل ظ ة، 
ملواهب م  اهت ال ورضاية واالتايل إن اقاء اجلامعات واست رارها يرتفطان مبا تقدمه إىل ا ضلى ختطيط مساراهتم الوظيفية

اضت اد اسااتيييات  ، ه ا انوت  ية الاصة، مع ديادة املعرفة والتت ولوجيا الح تؤثر يف الوضع احلايل واملستقفلي هلا
 ،إدارة املواهب يف ه   املؤسسات سيساضد يف حتديد التفاءات اسساسية املطلواة لوصف الوظا ف م  قفل التليات

واالتايل يساضد يف اإلدارة م  الالع توظيف واالتيار املوظف  اسهار فعالية ضلى أسا  التفاءات امل اسفة الح سوف 
 صيام، ؛م5102:دولهالجراح وأبو  ؛م5102:واآلغاالمصري )يؤد  إىل الوظيفة امل اسفة لل خه امل اسب 

Tyagi et al,2017;2013.) 

، تت ال المهمة األوليأن وظيفة إدارة املواهب مبت  أن تقسم إىل املوال التالية: Berger: 2004) )ويرحت  
و لد م  الالع أدا وم والرباهتم املاضية ومواهفوم  قيات احملت لة للعامل  ااملؤسسةيف الت فؤ وهو ال ظرة الااقفة للا 

ووضعوم يف قاضدة املواهب  الظاهرة، يف ضوء  لد ميت  ملتخصصي املواهب التعرف ضلى اسشخا  املوهوا 
يف حتديد  المهمة الثالثةفوي وضع معاي  ميت  م  الالهلا قيا  أداء العامل ، وتت ال  المهمة الثانية، أما ااملؤسسة
وهي االتيار القا د املوهوب ال   ميت ه مساضدة  المهمة الرابعة، وأال ًا اسساسية م  العامل  يف املؤسسة املواهب

 طوير هفاءاهتم وحتفيزهم ااست رار.وتوجيه املواهب لت

حتفيز املوهوا   -هو: إدارة املواهب يف املؤسسات التعلي ية اسااتيييةة ل ياح تطفيق يأهم العوامل الر يسإن  
ضلى فعاليتوا وهفاءهتا يف  اتأث ا اقااي وت  ية سلوق الدور اإلضايف  لديوم، مما ظحدث لاهوا واللق االلتزال و الوالء

ال ميزة مبا مي ،الح م  شأهنا إثارة أداء املوهوا  وحتقيق ضوا د ضاليةه لد توفر ايئة الع ل امل اسفة و  ، أهدافواحتقيق 
تت ال يف  أمهوا:  داالل املؤسسة ةيديات حقيقن إدارة املواهب تواجه حتح  أ، يف ت افسية مستدامة لل ؤسسة

 املواهب م  الالع الف  نفقات التطوير وت  يتوم، يفصرف ال ظر ض  االستا ار الح تواملديري   القادة ضقليات
 اسولوية وإضطاءاملاع الف ر   ارأ وضدل االهت ال  ،وض ليات املوارد الف رية التقليدية أنظ ةالاهيز ا تل ضيق ضلى و 

االضطرااات  إىلمما يؤد   ،شاملة اسااتيييةالطة  إدارة املواهب يف ظل مفادراتتطفيق  لضد إىل ااإلضافةلل واهب، 
ال اً أ، و االتصاع ال خصي مع املواهب إىل ااملؤسساتجانب افتقاد هفار القادة  إيلتوقعة، امله  وامل اهل املتتررة 

 املواهب إدارةواملعاي  العل ية  للقيا  يف نظريات  اسساسية املفادئحتديات تتعلق اع لية القيا  حيث يتم لاهل 
  .(م5102)ةبد العال،

 

 :في مؤسسات التعليم العالي أهداف إدارة المواهب
  (Jackso et al,2009)هتدف إدارة املواهب إىل حتقيق ما يلي: 
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تطوير الطة جل م  أ ،ر املرتفطة هبااسدواو  الح ت تل أمهية اسااتييية والتفاءات واملوارات. حتديد القدرات 2
 .املوهواة طويلة اسجل لتوف  املوارد الف رية

 ال ي  لديوم القدرة ضلى تطوير تلد القدرات.يف العامل،  و  القدرات العالية . احلصوع ضلى أفالل اسفراد 1
 ملعيار املستوحت العاملي. وفقاً . تطوير تلد القدرات 3
 . االحتفاظ هب   القدرات ملواجوة وتلفية الطلب املستقفلي واالسااتييي.2
 .لل ؤسسات االسااتييية. القيا  الفعاع والتغ ية العتسية لال ان تلفية االحتياجات 5
والقيادة جم وضة املواهب  اتوف  ،االت افسية هللتحقيق امليزة  ب ا تل مست ر يف مجيع أحناء املؤسسة. توف  املواه6

ال ي  لديوم استعداد ملواجوة التحديات املستقفلية، ه لد ا اء قوة مست رة م  رأ  ، ضلى هل املستويات الفعالة
 .(Riccio ،4101)واهب اااللا  املستقفلي لل ؤسسة املاع الف ر ، وراط امل

ه ، وختصيه املوارد مال )التعويالات، التدريب، التوجياملؤسسة يف امل اصب اسساسية يف . وضع اسفراد املؤهل 7
 .(Berger,2004)ا اًء ضلى قدراهتم وإمتانياهتم الفعلية  واإلرشاد، موال الع ل( لل وهوا 

 :في مؤسسات التعليم العالي المواهب إدارةمبادئ 
هبدف حتقيق املزايا  ،املعاصرة املواهب يف مؤسسات التعليم العايل إدارةحتتم منا   وجوود  مفادئه اق ضدة 

 -: (م5102الجدائل، )أبو أاردهاالت افسية هلا، م  

ن عية وامل طقية إلدارة املواهب، سنقطة االنطالقة الطفي املؤسسة اسااتيييةتعترب  :المؤسسة استراتيجيةأ. التوافق مع 
لتحقيق رؤيتوا ورسالتوا وأهدافوا  واع املواهب الح حتتاجوا املؤسسةتساضد ضلى حتديد أن االسااتييية
 .واسااتيييتوا

املواهب مع اعالوا، فتطفيق تلد الع اصر مبعزع ض   إدارةيقصد ا لد درجة توافق ض اصر  االتساق الداخلي: ب.
يف تدريب  ض دما تستا ر املؤسسة فيل املااعنتا ج ضتسية، فعلى س إىل اعالوا ال ظحقق ال تا ج امل  ودة ال يؤد 

 ا.يف االحتفاظ هب أيالاتستا ر  أنقب  ،وتطوير التفاءات الواضدة

ثقافتوا  إىلال اجحة  ت ظر العديد م  مؤسسات التعليم العايلالثقافة التنظيمية:  لمواهب فيتضمين قيمة ا ج.
م م  مصادر مزاياها الت افسية املستدامة، ول لد فوي تف ع جوودا حاياة لغر  ودمج قي وا موالت ظي ية ه صدر 

املواهب  إدارةاجلوهرية ض   ثقافتوا الت ظي ية، وم  ا  تلد القيم اجلوهرية الح حتر  ضلى هرسوا مفادئ 
وأنظ ة الفوا د  اسداءرة وتطوير القادة وإدا ،الفعالة الستقطاب وتوظيف املواهب اسساليبوض لياهتا مال 

 والتعويالات الفعالة.

 اإلدارةاملواهب يتطلب رضاية  إدارةحاح ممارسات  أنال اجحة تدرق مؤسسات التعليم العايل  مشاركة اإلدارة:د. 
 املواهب وضدل االهتفاء مبسؤولية املوارد الف رية ض وا. إدارةلع لية  (يةاإلشراف- الوسطي-)العليا 
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 المدخالت

 .الرسالة والفلسفة -

 .األهداف والسياسات -

 .المواهب البشرية -

 .الموارد غير البشرية -

 .التكنولوجيا والمعلومات -

 .القيادة -

 العمليات

 

 

 .منا   إدارة املواهب- 

 المخرجات

 .اسااتييية إدارة املواهب  -

 .الرضا الوظيفي -

 .اسداء املت يز -

 .الت افسيةتعزيز امليزة  -

 .التفاءة الت ظي ية -

 .الدمة اتت ع -

ؤسسات التعليم املواهب اال سفة مل إدارةتزداد درجة تعقيد  التوازن بين االحتياجات العالمية والمحلية:تحقيق و. 
تتعرف ضلى هيفية االستيااة للطلب احمللي مع  أن ضليوامعاي  ضاملية، حيث ي فغي  إطارتع ل يف  سهناالعايل 

ضاملية تدضم تطفيقوا قيادات  ات   أداءمعاي   ل فسواوتالع  اسد، احملافظة ضلى تفين الا  اسااتييي وإدار  مت
وأساليب وض ليات وأدوات موحدة لتقومي اسداء، واالتايل ي فغي حتقيق التوادن  هفاءات تت تع ا  ط قياد  ضاملي،

 .ا  تلد املتطلفات واستقطاب وتوظيف املواهب الياً 

 ارود املؤسسة ة الح تساهم معا يفهي مزيج م  ض اصر التسويق واالتصاالت والتق ي :بناء سمة مميزة للمؤسسةز. 
إ  ومسعتوا يف سوه الع ل لدحت الفاحا  ض  الع ل،  ،دمين قص  إطارض  اتت ع يف أوتتوي  صورهتا ال ه ية يف 

ت ت  مؤسسات التعليم حا  ض  ض ل، ولتي تالفا اسفرادلدحت  استقطاب املواهب لل ؤسسة يعين تسويقوا نإ
متييز نفسوا ض  ه ها م  اد هلا م  ، ال و  املوارات والتفاءات وااللاهات امل اسفة اسفرادم  استقطاب  العايل

 امل افسة هلا يف سوه الع ل. املؤسسات

 : في مؤسسات التعليم العالي نظام إدارة المواهب
نظنننال شنننامل يتتنننون مننن  مننندالالت وض لينننات  أهنننناضلنننى  ي ظنننر إليونننا منننع تطنننور مفونننول إدارة املواهنننب أصنننفو

حنند النن ظم املواهننب أ إدارةتتفاضننل مننع اعالننوا وتسننت د طاقتوننا منن  الفيئننة اصارجيننة، ويف نفنن  الوقننت متاننل  و رجننات
 اسنااتيييةوالع لينات النح تناجم  اإلجنراءاتجم وضنة من   املواهنب اأننه إدارة، ويعرف نظال اجلز ية املتونة لل ؤسسة

وال نتل التنايل ، (Berger,2004؛ 4102صنيال، ) للت ينز املؤسسةا إىل ارامج ت غيلية للوصوعوفلسفتوا  املؤسسة
 .يوضو نظال إدارة املواهب الف رية

 ( نظام إدارة المواهب البشرية0الشكل رقم )
 (5102المصدر: )صيام، 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 التغذية العكسية
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 وتت ال املدالالت يف ضدة متونات هي: :أواًل: المدخالت

وقي وننا االهت ننال ااملواهننب الف ننرية ودض وننا  لرسننالة والفلسننفة السننا دة ااملؤسسننة، حيننث تتالنن   رسننالة املؤسسننةا -
 . حتقيق امليزة الت افسية لل ؤسسةوتطويرها واضتفارها ضامال حامسا يف

ت ننننال اتحدينننند املواهننننب ، حيننننث ت نننن  اسهننننداف والت ننننريعات إىل االهاسهننننداف العامننننة والسياسننننات والت ننننريعات -
 وت  يتوا واالحتفاظ هبا وت وضوا. ااملؤسسة

 ، االهت ال ارأ  املاع الف ر  ودضم قي ته.املواهب الف رية -
النننح تنننوفر ايئنننة ض نننل مادينننة السنننتيعاب  ،ملفننناين وايالت واملعننندات وه هننناوت ننن ل رأ  املننناع وا املنننوارد الغننن  ا نننرية -

 .واإلاداضية املواهب وت  ية قدراهتم االاتتارية
اقتصناديات املعرفنة الاصنة يف ضصنر  ،العنايل  ضاماًل أساسيا يف حاح مؤسسات التعليمتعترب التت ولوجيا واملعلومات -

 لتاونية.اإل وظوور اجلامعات
تفين منطاً قيادياً ي يع ضلى حتقيق أهداف املواهب وت  يتوا، سن ال  ط الف وقراطي يعر   ، ضلى املؤسسةالقيادة -

، وخيلنننق لنننديوم رهفنننة يف تنننرق الع نننل، حينننث ميينننل املؤسسنننةاملواهنننب للخطنننر حينننث ينننؤثر ضلنننى م نننارهتوم داالنننل 
املوهواون إىل ترق امل ظ ات  ات ال  ط القياد  التسلطي ول ب املخاطر والتعلي ات الرمسية املاتفة ضلى  لد، و 
رمبنننا هنننان القا ننند التحنننويلي أنسنننب ال  نننا   القيادينننة إلدارة املواهنننب، إ  أننننه يسنننتطيع أن ظحنننوع مواهنننب املنننوظف  

؛ م5112)ةبززززززد الوهززززززاب،وم نننننناضرهم إىل نتننننننا ج مل وسننننننة وإحننننننادات يفخننننننر هبننننننا هننننننو ومرؤوسننننننو   ودوافعوننننننم
 .(م5102الفرجاني،
إدارة املواهننننب، وسننننيتم التعننننر  لننننفع  ال  ننننا   يف ض ليننننات ال  ننننا   الننننح ت اولننننت  تتعنننندد :العمليززززاتثانيززززًا: 

 مؤسسات التعليم العايل الحقاً.
 املواهب للفيئة اصارجية وت  ل: إدارةوهي ال تا ج الح يالخوا نظال  :ثالثاً المخرجات

ل واقع الوظيفية لم  ظاملتحديد التتال    الح والع ليات وهي ضفارة ض  جم وضة ال  اطات املواهب إدارة اسااتييية -
   نننننزون املواهنننننب  و ، وتطنننننوير ينننننزة الت افسنننننية املسنننننتدامة لل ؤسسنننننةيف حتقينننننق امل ح تسنننننومالننننن ،)الوظنننننا ف( احلامسنننننة

لل حافظنة ضلنى  نزون املواهنب وحتقينق مت يزة  املواقع، وتطوير ممارساته    ملليءالعايل  واسداءالعالية  اإلمتانيات
 )العنززي ل ؤسسنةووال ونم ل هسنب التنزاموماغينة   ،لتحقيقونا م وان  اسهنداف النح تسنعى املؤسسنة ا اين وفيالتالؤل 
 (.م5100،وآخرون

  يف ممنا ين عت ،لل واهب ضلى الع ل والعالقنات ودمنالء الع نل والقينادات وايئنة وننوع الع نل وه هنا الوظيفيالرضا  -
 .التزال والء املواهب لل ؤسسة

 واإلاداضيننة وت  يننة مونناراهتماالاتتاريننة طاقننات املواهننب  إطننالهاملواهننب ضلننى  إدارة، حيننث يع ننل نظننال املت يننز اسداء -
 ضالية ومت يزة م  االحاد. مستويات ضلى عت  ه ا وي ،والرباهتم
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ضلني من  م افسنيوا يف اسنتغالع الفنر  أو احلند من  التوديندات، اقندرة أ ، حيث تت تنع املؤسسنةتعزيز امليزة الت افسية -
مستوحت رفيع م   أو، فقد تتعلق ااجلودة العالية ضلى استغالع مواهفوا الف رية امليزة الت افسية م  قدرة املؤسسةوت فع 

  قية.يحتقيق درجة ضالية م  التفاءة التسو  أوالقدرة ضلى الف  التتلفة  أوالتت ولوجيا 

أضلنى مسنتوحت من  اسداء ااسنتخدال  الح متال معياراً حلس  استخدال موارد ال ظال وحتقينقالت ظي ية  التفاءة والفعالية -
 قل ما ميت  م  املوارد املتاحة.أ
ودرجننة جودهتننا ومنندحت  لننح توفرهننا لل يت ننع منن  حيننث نوضيتوننااصنندمات ا لتحقيننق رفاهيتننه ضنن  طريننق الدمننة اتت ننع -

 لتوقعات الع الء.مقاالتوا 
ض ننل ال ظننال حسننب  ت والع ليننات واملخرجننات لالنن ان سنن وهنني تننراط انن  املنندالال :رابعززًا: التغذيززة العكسززية

 توا يف الوقت امل اسب.جلوحتديد االحنرافات ومعاومعرفة مستوحت االحاد  ،املخطط
 وت  ل: :بيئة النظام خامسًا:

واصصنا ه  ،الت ظي ينة السنا دة ورؤيتونا والاقافنةوطفيعة ن اطوا  : وت  ل اصصا ه العامة لل ؤسسةالفيئة الدااللية -
 وه ها. العامل  والصا ه هبا والت ظي ية اهليتلية

الدولنة  يف وال ظنال السياسني العالقنة ااملؤسسنة وامل ظ نات  ات: وت  ل اجل وور واملنوردي  وامل افسن  الفيئة اصارجية -
 واملعلومنات وال ظال االجت ناضي وترهيفنة السنتان ومسنتوحت التت ولوجينا والتعلي ي وال ظال االقتصاد  وال ظال القانوين

 .وه ها

 :في مؤسسات التعليم العالي إدارة المواهب نماذج
، ومل يت  ه اق اتفاه ضال ضلى يف مؤسسات التعليم العايل ساعاد إدارة املواهب منا    تلفة اع  الفاحا وضع    

حداثة موضوع إدارة املواهب واالتالف وجوات نظر  إىلض اصر أو أاعاد اددة إلدارة املواهب، وقد يرجع  لد 
 الفاحا  حوهلا، ون هر اع  ه   ال  ا  : 

 :ااجلامعات م  الالع ما يلياملواهب  إدارة لع اصر (:م5112 ،وزناتينموذج )ناصف  .0
: م  الالع الت ف ض  نوضية التوادر العل ية الح حتتاجوا االختيار الجيد ألةضاء هيئة التدريس بالجامعات .أ

الربات املرشح  وإمتاناهتم  والت ف ض م  حيث التخصصات املطلواة ومواصفات شاهلي الوظا ف،  ،اجلامعة
ومدحت تتيفوم مع امل اخ اجلامعي، وتقييم متطلفات الع ل، والس ات امل يزة ل اهلي الوظا ف، ووضع الطة لتوظيف 

 إمتانات وقدرات أضالاء هيئة التدري  ال ي  يتم ترشيحوم.
رصيد اجلامعة م  : ويتم  لد ض  طريق فحه  زون أو اكتشاف المواهب من الكوادر العلمية والقيادية .ب

نظال التقييم املطفق  إىلالهت اف املت يزي  واملوهوا  والرجوع  ،الوسا ل العل ية املق  ة ضلىاملواهب ااالضت اد 
 للتعاقب الوظيفي للقيادات اجلامعية.  واضتفار  أساساً  ااجلامعة،

                                                           
  الباحثة.بتصرف من 
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التقييم ال ايت لعالو : و لد ض  طريق ت ييع ظ ةلي المواهب من أةضاء هيئة التدريسوضع خطط للحفا  . 
هيئة التدري  وض ليات التغ ية العتسية الداض ة لألداء اجليد، وتطفيق نظم مت وضة لتقومي أداء أضالاء هيئة التدري  

تساضد يف حتديد نقا  القوة والت يز وه لد نقا  الالعف يف اسداء، ااإلضافة إىل حتفيز أضالاء هيئة  ،ااجلامعات
حث والاقي للوظا ف اسضلى، أما اال سفة سضالاء هيئة التدري  التفار فسهنم ظحتاجون التدري  صغار الس  ضلى الف

لإلحسا  ااسمان الوظيفي، ه لد دراسة املخاطر الح قد تاتب ضلي ترق أضالاء هيئة التدري  جلامعاهتم واهليرة 
اسفة للحفاظ ضلى أضالاء هيئة للع ل سواء هانت مؤقتة أل دا  ة الاصة املوهوا  م وم، واختا  اإلجراءات امل 

هيرهتم للفالد حيث تقول اجلامعة اتحليل أسفاب ترهوم للع ل اتلياهتا املختلفة و  ،التدري  يف التخصصات ال ادرة
 .العراية واسج فية

 رارية االنت اء لدحت املوهوا  : مبا يال   استد. وضع سياسات للحوافز تشمل ةلى حوافز مادية ومعنوية
االفقاء يف اجلامعة الح يع لون هبا ض  طريق التقدير املاد  امل اسب م  الالع املرتفات واملتافآت املختلفة،  والتزاموم

والاقيات وه ها مبا يال   ج ب  ا يتصل اتوديع اسضفاء التدريسيةواملعاملة العادلة لتل أضالاء هيئة التدري  في 
املت يزة لدحت أضالاء هيئة التدري  املوهوا  ون رها ا  اجلامعات  اجلامعة للعامل  مع االحتفاظ هبم، ورصد اصربات

 املختلفة ه  ا   ظحت حت هبا.

هم مما يال   انت اء هز. وضع سياسة لتنمية المواهب األكاديمية واإلدارية وتطوير أداء أةضاء هيئة التدريس:
ري ، وحتديد فيوات اسداء لدحت أضالاء هيئة لليامعة ض  طريق معرفة جم وضة املوارات املتوفرة لدحت أضالاء هيئة التد

الوظيفة يف املستقفل، ه لد حتديد نوضية املوارات  يالتدري  مبقارنة اسداء الفعلي يف الوظيفة ااسداء املتوقع م  شاهل
 وتدريب ضالو هيئة التدري  قفل شغله للوظيفة املرشو هلا وأث ا وا. ،ضالو هيئة التدري  لت  يتواالح ظحتا  إليوا 

اه مبعين أن تتون متانا يريد  أضالاء هيئة التدري  ويرهفون يف الع ل و. جعل الجامعة مكانا جذابا للعمل: 
ا يتطلب أن وه  ،ئة التدري  املت يزي  للع ل فيواويف الوقت نفسه ق ب أضالاء هي ،ويسعون للفقاء واالنت اء إليه

توف  ايئة ض ل م يعة ت فع حاجات أضالاء  توحت اإلقلي ي والدويل، مما يستلزلحتظى اجلامعة اس عة طيفة ضلى املس
...( تساضدهم ضلى التدري   ض يد هلية \وهيل  –قسم  )ر ي هيئة التدري  وحتقق ط وحاهتم، ووجود قيادات 

 ة. اختا  قراراهتم املو يتقاللية يفوإضطا وم املزيد م  احلرية واالس اجليد

: ض  طريق التأهيد ضلى أن متار  اجلامعة أساليب اإلدارة اجليدة مع أضالاء ز. تطوير األداء اإلداري للجامعات
وه لد الع ل ضلي  فة يستياب يرا وم،م تيون لل عر  احبيث لعلوم ي عرون االتقدير واأهنم أفراد ،هيئة التدري 

والتعامل مع أضالاء هيئة التدري  اطريقة  ،تت ع م  الالع تقدمي الدمات ضالية اجلودةحتس  صورة اجلامعة أمال ا
 أالالقية وضادلة مما قعل اجلامعة حتتل متانة مت يزة ا  جامعات العامل.
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) يف حالة وجود ضيز يف اسسات ة  العمل ةلي جذب واستقطاب األساتذة المتميزين من الجامعات األخرىك. 
 لح ميت  أن تقدموا اجلامعة هلم،التخصصات العل ية (: م  الالع تقدمي ضرو  مغرية وحتديد اصدمات ااع  يف 

وف  ض ل ممتع وجمز  )أجر م  الالع ضدة طره م وا: ت أفالل متان لع ل ضالو هيئة التدري ،الح تربد أهنا 
ظيفي، وهتيئة الظروف املال  ة والدضم ، وتوف  ايئة حباية وضل ية جيدة، توف  فر  للتعلم والاقي الو م اسب(

والت ييع ليحقق أهدافه مبا يتوافق مع ط وحاته ومواهفه، ااإلضافة إىل وجود نظال لتقييم اسداء التدريسي والفحاي 
قاضدة ايانات شاملة وحدياة إلدارة املواهب، وحصر متطلفات اجلامعة و هيئة التدري ، واالضت اد ضلى لعال

 . االضتفار ض د االالتفاروأال ها يفوالتليات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5شكل رقم )
 (م5112، وزناتيالمصدر: )ناصف 

 ةممارسنننات إدارة املواهنننب يف قطننناع التعلنننيم تصننن ف إىل ثالثننن ال  نننو   أنيعتنننرب هننن ا  :(Behrstock,2010)نمزززوذج . 4
، واالحتفناظ، وت  ينة املواهنب، ويقندل اإلطنار العنال التنايل جم وضنة مت وضنة من  االسنااتيييات التوظيف-هي: جماالت 
، وظحدد مثانية جماالت ر يسنية العايل واهب يف قطاع التعليماملم  تطفيق إدارة دة يف اختا  م وج أهار مشولية لتألل ساض

 -إلدارة فعالة لل واهب اه: 

ال  ة وامل سي ة مع احتياجاهتا ار ارامج إضداد أضالاء هيئة التدري  املاالتي التعليم العايل مؤسسات ضلى أ. اإلةداد:
وتطوير املوارات، واملعرفة امل ت ة التطفيق يف   وضة  تلف م  اسساليب الااويةواستخدال جم ،هلا يف اتاالت احملددة

 القاضات الدراسية، ومجع املعلومات ض  مدحت فاضلية ه   اسساليب.
املواهب  ضلى اإلقااية )الاهيزحتديد وتوضيو الصفات واصصا ه  العايل ضلى مؤسسات التعليم ب. االختيار:

حتتاجوا يف التخصصات  ات اسمهية اصاصة، ه ا ضليوا  واملوظف  الح ومسات اإلحاد( سضالاء هيئة التدري 
 احلفاظ ضلى معاي  ضالية لالالتيار ض د الفحث ض  جم وضة مت وضة م  املرشح  احملت ل .

االالتيار اجليد سضالاء 

 هيئة التدري .

 

ج ب املواهب م     
 اجلامعات اسالرحت.

 

تطوير اسداء اإلدار  

 لليامعة.

 

جعل اجلامعة متان 
 ج اب للع ل.

 

ت  ية وتطوير املواهب 

 العل ية.

 

 احلوافز املادية 

 واملع وية.

املواهب احلفاظ ضلى 
م  أضالاء هيئة 

 التدري .

هت اف املواهب م  ا

التوادر العل ية 

 .والقيادية



    م 1028 يونيو- سادسال العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 

 

 

 21 

اإلضداد

االالتيار

التوظيف

و تحفيز ال
التوجيه

التطوير 
املوين

تافات امل
واحلوافز

ظروف 
الع ل

إدارة اسداء

 وتس و مل ارهة ،ض ليات التوظيف ا تل مفسط وفقا جلدوع دمين للتوظيف لرحتقب أن  ج. التوظيف:
 .التدري  وأضالاء هيئةاملعلومات ا  املؤسسات 

 جل يع أضالاء هيئة التدري  اً متاحقب أن يتون ضايل اجلودة  والتوجيه إن ارنامج التحفيز والتوجيه: تحفيزد. ال
 .املفد يمبوال تدريسية م اسفة تراضي وضعوم  ويرافقه تتليفوماجلدد، 

 .التدري أضالاء هيئة املوين املست ر متاح لتل حبيث يتون التطوير  هز. التطوير المهني:

وفقا مبرتفات سخية  الفرد  ضلى أسا  اسداء هبا أضالاء هيئة التدري حيث تتافئ املؤسسات  و. التعويضات:
 السوه وامل افسة. ملعاي 

 مرظحة تتال   اإلقااية، والتعاون واالنالفا اأماه  ض ل  أضالاء هيئة التدري قب أن يت تع  ز. ظروف العمل:
 .وأضفاء ض ل م اسفة زة ا تل م اسبومرافق جموأم ة ونظيفة،  تالت داالل القاضات الدراسية وإدارة امل

ي فغي أن متيز املتفوق  مع توف  التغ ية العتسية الواضحة ويف  أضالاء هيئة التدري : نظم تقييم ك. إدارة األداء
 .واحلوافز والتطوير املوين ي أضالاء هيئة التدر أن يرتفط التقييم اأهداف الوقت امل اسب، ه ا ي فغي 
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متدااللننة  أاعنناد أراعننةالتعلننيم العننايل ت نن ل  إدارة املواهننب يف مؤسسننات )اسننااتيييات(ممارسننات  ال  ننو   أنيفن       
 - اساعاد:يلي توضيو هل    ، وفي اهي حتديد املواهب وج ب املواهب واالحتفاظ ااملواهب وت  ية املواهب
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تعتنننرب هننن   اصطنننوة اسوىل يف إدارة املواهنننب و لننند اتحديننند الصنننا ه املوهنننوا  مننن  حينننث أوال: تحديزززد المواهزززب: 
وصف وظيفي واضو   لد اوضعالح تت اسب مع واجفات الوظيفة، وميت  حتقيق ة، واملوارات العل ية والع لية اصرب 

م  االتيار اسفراد املت يزي   و  املوارات  فات شاهليوا، وا لد تت ت  املؤسساتميز  ا  واجفات الوظيفة ومواص
 - الالع:ويتم  لد م   وامل اسفة سضفاء وواجفات الع ل، املطلواة

 أن تندرق طفيعنة املوهفنة اصاصنة النح تعطني أفالنل اجلامعنةضلنى  :للجامعزةمزة المه وضع معيار لتحديد الموهبزة .0
( الالدمنة للعنب اسدوار اسساسنية لتحقينق االسنااتييية )املوهفنة العل ينةحتديد املونارات  واالتايل ضليواال تا ج املرجوة، 
ض  طرينق تقندير فينوة  ،ا وع وطفيعة املواهب املتوفرة هبا واملال  ة ل  اطوا اجلامعة اسااتيييةراط و ،أهدافوا افعالية

م  مواهب، ي الع ل ضلى سد ه   الفينوة من  النالع  اجلامعةاملواهب ا  ما تتطلفه اصطة االسااتييية وما متتلته 
   التعيي ات اجلديدة أو استقطاب املواهب م  امل افس .

 مسنتوحت لقينا  امل اسنفة وضنع املعناي ا : و لندوالمزوظفين اء هيئة التزدريسأةضقياس مستوى المواهب لدى  .4
النننالع االسنننتعانة اتقنننارير اسداء  مننن  ،واملنننوظف  تم تقينننيم اسداء جل ينننع أضالننناء هيئنننة التننندري ، حينننث ينننااملواهنننب هبننن

ومتتين وم من  شنغل ، والع نل ضلنى االرتقناء مبسنتوحت أدا ونم اجلامعةومقارنته ااملعاي  املوضوضة لتحديد املواهب داالل 
 مع مواهفوم.  تتالءلالح  امل اصب

تسنناضد ضلننى التعننرف ضلننى املواهننب  :الجامعززةبوالوظيفيززة  العلميززة وضززع قاةززدة بيانززات شززاملة ةززن المواهززب .2
 ه لد حتديد مصادر احلصوع ضلى املواهب داالليا والارجيا.  ،وحتديد فيوة املواهب اجلامعةاملوجودة ا

 وثقافننة وأهننداف اسننااتيييةمننع  مبننا يت اسننبواصننربات ض نند االالتيننار  واملننؤهالت العل يننة اتحتدينند املوننارات والقنندر  إن
نظنرا صصوصنية الندور الن   يلعفنه ضالنو يعند ضنرورة لتحقينق اجلامعنة لل ينزة الت افسنية، و لند  املسنتقفلية اجلامعة ورؤية

 - يف:هيئة التدري  اجلامعي واملت ال 

النربامج التعلي ينة املعت ندة، وانتقناء  إطنارووضع امل اهج الدراسنية يف  التدري  اجلامعي: ال   ي  ل اسهادمييالدور  -
إىل وضننع االالتفننارات ورصنند  ااإلضننافةاملصننادر العل يننة وامل ننارهة يف اننرامج التنندريب وتقنندمي االست ننارات املتخصصننة، 

 واسحبناثالدراسنات  إجنراءالفحث العل ني مانل  أن طة، وه لد مزاولة ضل ياً  وإرشادهمدرجات الطلفة وتوجيه الطلفة 
التتب وامل ارهة يف املؤمترات العل ية وال دوات واللقاءات واالجت اضات العل ية  ات العالقة  وتأليف ،العل ية ون رها

 االتخصه.
الف ينننة  اسن نننطةمانننل اسن نننطة العامنننة الاانننو  للطلفنننة وتنننوجيووم وم نننارهتوم يف  اإلرشنننادالننندور الاانننو : مت ننناال يف  -

 والرياضية.

ال نرح والتوضنيو  ضلنىميتلند ضالنو هيئنة التندري  املونارات والقندرات اصاصنة انالتعليم مانل القندرة  أن   املونم ف     
 ضلننىوهنن لد امتالهننه ملوننارات االتصنناع وقدرتننه  ،العالقننات اي وننا وإن نناءوالقنندرة ضلنني راننط املواضننيع  والتحليننل لألمننور
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إىل املسننتوحت العل نني العننايل  ااإلضننافة ايالننري ،والتعامننل مننع  اإلنسننانية اللننق العالقننات ضلننىتوصننيل املعلومننة والقنندرة 
يف ختصصنه والفحنث  م وال نغف الندا م مبتااعنة اجلديندلاالدراسة والع االهت الواصربة املت يزة يف جماع ختصصه، ه لد 

 الدا م ض  املعلومات.

 ننة واملال  ننة ل  نناطوا التعلي نني وامل املوهفننة العل يننةالننح متاننل حتنندد هنن   املوننارات والقنندرات  أناجلامعننة  ضلننىلنن ا      
ومعرفنننة جم وضنننة املونننارات والقننندرات املتنننوفرة لننندحت أضالننناء هيئنننة التننندري   قننندر مننن  الت ينننز يف اإلحننناد، أقصنننىلتحقينننق 

حتقيننق هنن    ضلننىاجلامعننة  ضنندل قنندرةوترجننع الفاحاننة  ،املوجننودي  وحتدينند نوضيننة املوننارات الننح حتتننا  إىل تطننوير وحتسنن 
 - إىل: املرحلة

  تننوفر  ضلننىالننح تسننت د ا ننتل هفنن  ضة منن  قفننل ودارة التعلننيم العننايل العل يننة انناللوا و والقننوان  املوضننو  اسقسننالالتننزال
املواهننب ض ند االتينار أضالنناء  ضلنىواصننربة لتحقينق متطلفنات التعلننيم اجلنامعي دون الاهينز  ،املنؤهالت العل ينة امل اسنفة

 هيئة التدري .
  الطلفة الدارس  اأضدادالعل ية مقارنة  ااسقسالأضالاء هيئة التدري   أضدادقلة. 
 الح يدرسوهنا. هيئة التدري  مع املقررات ضدل مال  ة التخصه العال والفرضي لفع  أضالاء 
  وحتديث  أدا وموتقييم أضالاء هيئة التدري  مبا يتفل ت  ية قدراهتم وحتديد مستوحت  إلضدادضدل وجود نظم متطورة

 وسا لوم التعلي ية.
  اسنتخدال التت ولوجينا والتق ينات احلديانة واسنتخدال الوسنا ل ضدل اهتساب التا  م  أضالاء هيئة التدري  ملونارات

التقليديننة يف التنندري  اجلننامعي، وافتقننار الننفع  للخننربات الااويننة التافيننة وطننره التنندري  الاصننة يف هليننات العلننول 
 التطفيقية. 

، حىت يف اسوسا  العل ية وشورة هف ةحاحات  املت يزة لتحقيقتسعى مؤسسات التعليم العايل ثانيا: جذب المواهب: 
أن ت ظنننر لع لينننة اجلننن ب مننن  النننالع رؤينننة مسنننتقفلية تراضننني  اجلامعنننةوضلنننى ، تتنننون م ظ نننات جا انننة للع النننة املوهوانننة

 أضالناء هيئنة التندري ء لندحت االحت االت والتطورات الح ترتفط اسوه الع ل، مبنا ظحقنق أضلنى درجنات االنت ناء والنوال
 -ويتم  لد م  الالع: ةاصفة ضامة واملوهوا  اصفة الاص

وحنوافز امل افسن   حبيث يتوافنق منع مرتفنات: باألداء ةوالمكافآت مرتبط لحوافز الماديةوا توفير نظام للمرتبات .0
الح يع لون هبا، ااإلضافة إىل مستوحت  اجلامعةاالنت اء لدحت املوهوا  والتزاموم االفقاء يف  ويال   است راريةيف السوه 

 .رفيع م  معاشات التقاضد

من  النالع إضنداد انرامج تدريفينة فعالنة لت  ينة قندرات ومونارات  :وخارج الجامعةتوفير فرص التدريب في داخل  .5
 املوهوا . 
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 وال خصننني وال  نننو النننوظيفي فنننر  للنننتعلم املت النننة يف الزززوظيفي: والنمزززو وتحقيزززق التقزززدمفزززرص الترقيزززة تزززوفير  .2
 .والعل ي

وه هنا من  اصندمات النح  :الجامعةب والصحية للموهوبيناالجتماةية  المزايا والخدمات مثل الخدمات توفير .2
 .هلم اجلامعةميت  أن تقدموا 

تتون متانا يرهفون يف الع ل  ، حبيثومسعة اجلامعة: م  الالع االهت ال اف اء اسم ومتانة الجامعةاسم وسمعة  .2
 اإلقلي ي والدويل.و  احمللياس عة طيفة ضلى املستوحت  اجلامعةوه ا يتطلب أن حتظى  ،اه ويسعون للفقاء واالنت اء إليه

 م  الالع هتيئنة الظنروف املال  نة وتقندمي الندضم والت نييع :اإلبداعاالبتكار و  ومشجعة ةلىبيئة العمل محفزة  .2
 وتفت هم املوجه حنو املستقفل. مبا حتقق ط وحاهتم املوهوا  لالاتتار واإلاداع إشفاع حاجاتو 

حيث يتم إضطا وم املزيد م  احلرية واالستقاللية يف  :والموظفين ألةضاء هيئة التدريسوجود قدر من التمكين  .2
ومننن و الاقنننة التافينننة لينننؤدوا  وم يف الع نننل اطنننره وأسننناليب مفتتنننرةوحنننل امل نننتالت النننح تنننواجو ،اختنننا  قنننراراهتم املو ينننة

 .وظا فوم ضلى أه ل وجه

 - إىل: ج ب املواهب تطفيق وسا لضدل ويرجع      

  ولن لد اسنفب  ،حالور املؤمترات وورش الع نل وضقند اللقناءات العل ينة داالنل والنار  الدولنة ضلىهياب الت ييع
 .مترات الار  الدولةالاصة في ا يتعلق ااملؤ  اإلجراءاتتعقد 

  والننندوريات واتنننالت املتخصصنننة واملعننندات  اسجونننزةمانننل  ،الفحنننث العل ننني نظرينننا وتطفيقينننا متطلفننناتضننندل تنننوفر
 التدري  وه ها. هيئةنانت يف متاتب أضالاء واإل

 مبرتفننات وحننوافز اعنن  اجلوننات ترتقنني إىل املسننتوحت النن   ظحفننز للع ننل ااجلامعننة مقارنننة  املرتفننات واحلننوافز املاديننة ال
 ال فط.هقطاع   اسالرحت

  خل.... إوالقرطاسية واسدواتواملعدات  اسجوزةاملادية امل اسفة ا تل هاف مال  اإلمتاناتضدل توفر 
  انتفاء وجود اصدمات االجت اضية والاقافية.و اجلامعة  الصحية يفادودية اصدمات 

 
املوهفنة  ففعند العانور ضلنى هلنا  انل حتنديا هفن اً مت ن إدارة جم وضنة املواهنب العل ينة ااجلامعنةإاالحتفزاظ بالمواهزب:  ثالثا:

 نتلة املوهوا  هني املأن االحتفناظ ان، حينث اجلامعنةن املو نة التالينة هني اإلاقناء ضلنى هن   املوهفنة ا، فنسامل اسفة اهلامة
فب اإلضنرار اناجلودة  و  القندرات العالينة يسن رتفناع معندع دوران ال نظراً  ،الر يسية لتا  م  مؤسسات التعليم العايل

أن  اجلامعنة حت ال  نو يف اسض ناع، واالتنايل ضلنىمما ينؤد  إىل تآهنل املينزة الت افسنية واخنفنا  مسنتو  املقدمة، اصدماتو 
 -يتم االحتفاظ ااملواهب م  الالع:واضحاً لقي ة استفقاء املوهوا ، و  متتلد فو اً 
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أمهيننة تؤهنند ضلننى لل واهننب داض ننة و لنند اسقنناد ون ننر ثقافننة ت ظي يننة : تنظيميززة داةمززة للمواهززبتززوفر ثقافززة  .0
، والع ننل ارؤيننة مسننتقفلية يف تطننوير الاقافننة املسننتخدمة يف الع ننل، الت يننز والقنندرة الت افسننية لليامعننةيف حتقيننق  املوهفننة

، حينننث أن  لننند يلعنننب دورا هفننن ا يف اللنننق ايئنننة ض نننل اجلامعنننةواصنننفة الاصنننة في نننا يتعلنننق اطنننره سننن  الع نننل داالنننل 
 الح يع ل هبا.  اجلامعةنت اء إىل ه لالب مع تفت  املوهوب ول اتت اس

منننع  اجلامعننة: توافننق نظنننال املتافننآت واملرتنننب النن   تدفعنننه والحزززوافز الماديززة مناسزززب لززز داء المرتبزززاتنظززام  .5
 حتفناظ ااملواهنب، وهل نا هنان املوهنوبمرتفات امل افس  والسوه، حيث ميال التعوي  املاد  وسيلة مفاشرة نسنفيا لال

سجنر املسنت د طريقنة ا وتسنتخدل اعن  مؤسسنات التعلنيم العنايلنيتنه يف الفقناء، راٍ  ض  التعنوي  املناد  هل نا دادت 
أهار م   و  اسداء  وديادة يف املرتب ،تافآت أهرب نسيفاال   يس و ل و  اسداء العايل تلقي مضلى اسداء الفرد  

 ايل.اسقل مما يساضد ضلى احلفاظ ضلى  و  اسداء الع

يست د إىل حد هف  ضلى أسا  ه  مل و  مال امل اضر  اجلامعةإن االلتزال االع ل يف توفر الحوافز المعنوية:  .2
وتعزيننز م نناضر االنت نناء،  اجلامعننةوالتقنندير، هلنن ا ميتنن  اسننتخدال املتافننآت هنن  املاديننة هوسننيلة لالحتفنناظ ااملواهننب يف 

 م  قفل املواهب. ةمال ال تر والتقدير واالضااف ااجلوود املف ول

املت الة يف آفاه التقدل وفر  ال  و الوظيفي و ال  نو ال خصني داالنل توفر فرص النمو المهني والشخصي:  .2
وهنوا  اجلندد يف املونين وحناح امل ، م  الالع التدريب والتوجينه واإلرشناد وميتن  للتوجينه تعزينز وضن ان التطنويراجلامعة

وضلنى  ننات التام نة لنديوم،واملساضدة يف تسخ  هل اإلمتا ب والتوجيه يف االحتفاظ ااملواهبويسوم التدري اجلامعة،
وير النوظيفي حتقيق مستوحت ضاٍع م  االستا ار يف تدريب وت  ية موارات املواهب، يف ااولة لوضع الطة للتط اجلامعة

جور أضلى يف س  وه ا قعل املوهوا  يتولون مسئوليات أهرب وهسب مرتفات وأ ،امل افسة املؤسساتتتون أسرع م  
  .أصغر مقارنة اامل افس 

توف  الفيئة امل اسفة لل وهوا  لتقدمي االاتتارات واإلاداضات دون قيود تقليدية،  مناخ العمل المحفز لالبتكار: .2
يعطنني املوهننوب ال ننعور ااإلحنناد والت ييننز، ه ننا تعتننرب حتننديات الع ننل الصننعب واملانن  منن  العوامننل الر يسننية لالحتفنناظ 

سنوف يواجنه اعن  امل نتالت  ،الدااللينةوالتفاضنل منع الفيئنة  اجلامعنةتحاقنه االع نل يف سن املوهنوب م ن  ال ،ااملواهب
وميت  أن ميال  لد ضامال طاردا لل وهوب إ ا  اته املسفقة والواقع ال   يواجوه،ال الة ض  ااوالته لل وا  ة ا  توقع

وتقلينل ايثنار  ،نندما  يف امل ناخ الت ظي نييف اال اجلامعنةمل تت  ه اق الطة متويدية تساضد املوهوا  يف اداية ض لوم ا
وقنب ان ترهنز اصطنة ضلنى تقرينب النرؤحت ان   ،السلفية الح ميت  أن ت تج ض  وجود احتتاهات أولينة يف اداينة الع نل

 اصفة ضامة.   اجلامعةاملوهوب و 

 - إىل:ااملواهب  االحتفاظاعد   لد تطفيق ويرجع ضدل 
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 عندل وجنود ف م اسنفة،ضندل تنوفر ايئنة ض نل مادينة واإلاداع، م  حيث االاتتار  ضلىي يع  الع ل ااجلامعة ال ايئة
الفحنث العل ني،  سهنرا صعواة يف مجع الفيانات واملعلومات الالدمنة  التدري  خيلقيف متاتب أضالاء هيئة  االنانت

 إلجنراءاملادينة  اإلمتانناتالعل ني، هن لد ضندل تنوافر  وال  ر للفحثمتااعة التحتيم  إجراءاتوصعواة وطوع وتعقيد 
 والدراسات. اسحباث

  والفحنننث العل ننني  ،والت يننز يف التننندري  اجلننامعي وجننوا ز اجلنننودةضنندل وجنننود احلننوافز املع وينننة ماننل ال نننتر والتقننندير
 الدافعية للفحث العل ي. اخنفا دحت إىل مما يؤ  ،ا تل دور  سضالاء هيئة التدري  املت يزي 

 الرحت.اس خفالة مقارنة افع  اجلوات املرتفات واحلوافز املادية ااجلامعة م 

حمليطننة، وال ينناح يف تعننين ت ننامي قندرة املوهننوا  يف التعامننل منع التغنن ات احلادثننة يف الفيئنة ا رابعزا: تنميززة المواهززب:
اجلامعة الح يع لون فيوا وميال التطور ض صرا حيويا يف احلياة الوظيفينة اال سنفة لل وهنوا   هدافأحتقيق أهدافوم و 

 النالع:ويتم  لد م   ااملوظف املوهوب والسلوق واملوارات اصاصةيف اجلامعة، وقب أن ي  ل التطور املعارف 
-  

املوهوب مبوال جديدة مل يسفق ضالو هيئة التدري   : تتليفالقيام بمهام جديدة الكتساب مهارات جديدة .2
ا  فره  التعلم وضدل ال عور اامللل، حيث يتم نقل املوهوب مما يتيو له فرصة موارات جديدةليتتسب  ،له أداؤها

وإدارة حىت ي  ى لديه املوارات القيادية  ،ة م روع هاملالع ل املختلفة وه لد تطوير مواهفه مب و ه ا املوهوب إدار 
 ت.امل تالوحل  الوقت

فالربامج التدريفية تسعى لزيادة موارات الع ل الفردية  ات الصلة، مع  فرص المشاركة في البرامج التدريبية: .1
  اجلامعة.يف  االسااتيييةواالحتياجات  املوهوا  ضرورة التأهد م  توافق ا  التدريب املقدل لألفراد

يف جماع الت  ية ا تل ضال سواء ضلى  املواهبالتوجيه يتطلع إىل مساضدة إن  توفير التوجيه واإلرشاد: .3
ونقل املعرفة  ملوهوبا وديادة فعاليةإلنتاجية ن هدف التوجيه هو تعزيز اسداء وافس املوين، واالتايلاملستوحت ال خصي أو 

التايل املوهوا  م  الالع العالقات التفادلية وا د القدرة ضلى االتصاع معضلى  ل وضالوة ،العتسيةاملو ة والتغ ية 
اجلدد الفروه الاقافية  تعليم املوهوا ضاة املو ي  ضلى ه ا يع ل الر    ارهة وااللتزال والتفاين لديوم،ديادة مستوحت امل

 لل  ظ ة.
 ية والتق ينةاسساسنم  أجل تطوير التفاءات  :توفر فرص النمو والتطوير وفقا للمهارات التي تحتاج للتنمية .2

نقنا  الالنعف  ضلنىوضندل الاهينز  د املوارات الح حتتنا  إىل ت  ينةوقب حتديواملوارات القيادية لل واهب،  صيةوال خ
ضلنى حتقينق اإلنتنا   ه لد حتفيز املواهنب    الصحيو،فقط، ال ضرورة االهت ال ا قا  القوة للتأهد م  منوها يف االلا

 تقفلي سنوف ظحقنق ط وحناهتم ال خصنية،انه من  ختطنيط مسن زهم ضلنى االقت ناع انأن منا يقومنونينفحتاملت يز، ض  طريق 
ال خصنني منن  الننالع اصننربة والتيراننة واسالطنناء وإضطنناؤ  فرصننة للتصننحيو دون معاقفتننه وتننرق لننه حريننة  وت  يننة ال الننج

  االالتيار وحت ل نتا ج أفعاله.
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إدارة المواهب

تنمية المواهب
االحتفاظ 
بالمواهب

جذب المواهب تحديد المواهب

  -إىل:تطفيق اعد ت  ية املواهب ضدل  يرجع   

 تدريفية سضالاء هيئة التندري  يف اتناالت  ات العالقنة اتخصصنوم أو دورات ضامنة مانل اسنتخدال الدورات ال قلة
 أو اللغات. اييلاحلاسب 

  وإهفاع الع ل يف اجلامعة  أسا هيئة التدري  ااضتفار  هو  التدريسية سضالاء اسضفاءأداء  ضلىترهيز إدارة اجلامعة
 الفحث العل ي. جوانب

  والااويةتعىن اتطوير هفاءة ضالو هيئة التدري  م  ال واحي التخصصية هز داالل اجلامعة ضدل وجود مرا. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 (2) شكل رقم
 (م5102المصدر: )الفرجاني،

مما يؤد  إىل ديادة فاضلية إدارة املواهب، اع  اعالوا  ضلى ها  وتأث ضلى ارتفا  أاعاد إدارة املواهب التأهيدم  املوم و    
يرتفط افر   ،اجلامعةوثقافة  واسااتيييةف اال حتديد املوارات املطلواة الح تت اسب مع واجفات الوظيفة وأهداف 

ت  ية واالحتفاظ ااملواهب، ه ا تع ل املتافآت واحلوافز وايئة ال ب و اجلالح تع ل ادورها ضلى ال  و والتطوير 
، ه لد يؤد  قيا  مستوحت أداء املواهب إىل حتديد الربامج اجلامعة ب واالحتفاظ ااملواهب ااجلالع ل ضلى 

مما يؤد  إىل  التدريفية املطلواة، ااإلضافة إىل توضيو مستوحت اسداء املت يز هلم ملتافآهتم ااحلوافز املادية واملع وية
إدراق ه ا  سفة إلدارة املواهب، وضلى قيادات اجلامعةاالحتفاظ هبم، وه ا يوضو مدحت أمهية ه   الع اصر اال 

 .لتحقيق امليزة الت افسية لليامعة االرتفا  القو  ا  أاعاد إدارة املواهب

 

  :(م5102)الفرجاني، وذجنمالصعوبات تطبيق 

 املواهب.إدارة  اأمهيةالتعليم العايل  املوظف  مبؤسساتو  التدري  هيئة أضالاءو العليا  اإلدارةوضي ضدل  -
 داالل مؤسسات التعليم العايل.العل ية  ومتييز املواهب ت  يةضدل  -
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 مبؤسسات التعليم العايل.ثقافة املوهفة  الت ظي ية ون رالاقافة صعواة تغي   -
 .التعليم العايل مؤسسات ة للع ل داالل ساللوا و والقوان  املمجود  -
 وضعف مواهفة التطورات العل ية والتت ولوجيا. الغ  م اسفة الع ل املاديةايئة  -
الفترية املستقفلية وحتقيق مستويات  التحليليةوالقدرات  اإلاداضيوضعف الاهيز ضلى التفت  ترهيفة الوظا ف  -

 ضالية م  االحاد.

 ر الثالث: االستنتاجات والتوصياتالمحو 
 :الدراسة استنتاجات

 إىلاملواهب اللصت الدراسة  إدارة واسااتيييات ومنا   وأاعادضلى الدراسة ال ظرية التحليلية ملفاهيم  ا اءً       
  -التالية:  االست تاجات

يعترب أساسًا جوهريًا ل ياح إدارة  ،ن التحديد الدقيق ملفوول املوهفة العل ية داالل مؤسسات التعليم العايلإ .2
 املواهب وحتقيق امليزة الت افسية ملؤسسات التعليم العايل يف ضصر املعلومات والتت ولوجيا.

االلاهات احلدياة يف جماع إدارة املوارد الف رية لتحقيق أهداف مؤسسات التعليم  حتحدإن إدارة املواهب متال إ .1
ملدحت القريب والفعيد، واالرهم م  االهت ال التف  ال   توليه املؤسسات يف ا االسااتيييةورؤيتوا  ،العايل

ن موضوع إدارة املواهب ال يلق نف  مستوحت االهت ال يف مؤسسات أإال  التعلي ية العاملية إلدارة املواهب هبا،
 التعليم العايل الاصة يف الفيئة العراية.

تععىن جب يع املواهب يف مؤسسات التعليم العايل لتحقيق امليزة  إن إدارة املواهب ال تتعلق اقادة املستقفل فقط ال .3
الح تت يز ة الع ل وظوور مفوول اجلامعات اإللتاونية الاصة مع ظروف التغ  املتسارضة يف ايئ ،الت افسية هلا

 مبستوحت ضاع جدا م  التت ولوجيا وإدارة املعلومات.
يال    ،واالحتفاظ ااملواهب يف ظل التوجه االسااتييي ملؤسسات التعليم العايل ت  يةالو  ب اجليف  االستا ار .2

 أسا ضتفارهم اا أهدافواهم هلا والع ل ضلى حتقيق التفاءات العل ية وه لد هسب والء ضدل تسرب وهيرة
 امليزة الت افسية هلا.

املؤسسة  اسااتيييةاإلجراءات والع ليات الح تاجم املدالالت و جم وضة م   يت ال يفنظال إدارة املواهب  .5
للت يز وحتقيق امليزة الت افسية يف ظل الفيئة  ؤسسات التعليم العايلللوصوع مب ،وفلسفتوا إىل ارامج ت غيلية

 .م  الالع  رجاهتا الح تطرحوا يف ه   الفيئة ،الدااللية واصارجية
 اسننااتييياتاصننفة ضامننة إىل ثننالث فوا يلتعلننيم العننايل ميتنن  تصنن ن اسننااتيييات إدارة املواهننب يف مؤسسننات اإ .6

، ويتم تطفيقوا م  النالع جم وضنة من  امل ارسنات النح تسنعي لتحقينق وت  ية املواهب واالحتفاظ اجل ب-هي: 
 العل ية. اسوسا املراهز العل ية املرموقة يف  إىلوالوصوع  وامليزة الت افسية ،االسااتيييةأهداف املؤسسات 
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 :التوصيات

 ،التعلنيم العننايلإدارة املواهننب ودورهنا يف حتقينق املينزة الت افسننية ملؤسسنات  الع نل ضلنى اللنق ثقافننة ت ظي ينة تندضم .2
 ،ات ظي ينننة وضقننند ورش ض نننل ونننندوات لتعزينننز مفونننول إدارة املواهنننب وهيفينننة تطفيقونننال اللنننوا و و لننند مننن  النننالع

 وإشراق القيادات يف اإلدارة العليا والوسطى واإلشرافية.

 ،االسنااتيييةال ناملة والططونا  املؤسسنة التعلي ينة ااسنااتيييةواهب وراطونا متتاملة إلدارة امل اسااتيييةوضع  .1
يننزة ال ننادرة واحلنند منن  هيننرة التفنناءات وت  يتوننا، واالتننايل حتقيننق امل جنن ب املواهننب واالحتفنناظ ااملواهننب تالنن  

  مما يؤد  إىل ديادة قي نة املؤسسنة ،املوهوا  هباأضالاء هيئة التدري  وديادة فعالية  الت افسية املستدامة لل ؤسسة
 هتل واحملافظة ضلى متانتوا املرموقة يف اسوسا  العل ية واتت ع احمللي والدويل.

 ،املونننارات واملعنننارف الالدمنننة فوم ضلنننىوتننندريوحتفينننزهم    الننندضم لرؤسننناء اسقسنننال مبؤسسنننات التعلنننيم العنننايلتنننوف .3
 .  حتقيق امليزة الت افسية الهت اف املوهوا  وت  يتوم واالحتفاظ هبم م  أجل

مسااقات  وإقامة، املوهوا  وت يعوماهتتم  متخصصة إداريةاالهت ال ااملوهوا  م  الطالب م  الالع وحدة  .2
 والت يز. اإلاداعوجوا ز للت ييع ضلى 

وأهداف  اسااتيييةاسب مع تت  الح- تيار أضالاء هيئة التدري اال ض د-االهت ال اتحديد املوارات والقدرات  .5
 علومات ، ووضع معاي  اددة واضحة لقيا  املواهب، وإن اء قاضدة ايانات شاملة للمؤسسات التعليم العايل

والتطوير مع الاهيز ضلى  امل افسة، واالهت ال اسجراءات االالتيار ض  مجيع املواهب ااملؤسسة واملؤسسات
 التخطيط التعاقيب لألهادميي .

، ديادة املرتفات واحلوافز املادية م  الالع ،الاهنيز ضلى ضوامل ج ب التفاءات ال ادرة م  أضالاء هيئة التدري  .6
اسطفاع وال واد  الاقافية واالجت اضية  توف  مرافق اصدمات االجت اضية والصحية مال العيادات ومدار و 

م  االستقاللية والت ت  وديادة م ارهتوم يف اختا  القرارات املتعلقة  ام و أضالاء هيئة التدري  مزيدو ، وه ها
 االع ل.

ل ، مااالهت ال ااحلوافز املادية واحلوافز املع وية الالعالع ل ضلى االحتفاظ اأضالاء هيئة التدري  املوهوا  م   .7
الع ل ضلى اللق ثقافة داض ة لل واهب وايئة ض ل تقدر قي ة ، و التقدير واإلطراء ض د أداء اسض اع املت يزة

وحث أضالاء هيئة التدري   الفرديةت ييع املفادرات ، ااجلامعة قا وماملواهب وتسول تتيفوم وت يع ضلى ا
والع ل ضلى تطوير مواراهتم وقدراهتم الستخدال التت ولوجيا والتق يات احلدياة  ،االاتتار واإلاداعضلى 

وضع السياسات الح ت يع ضلى ال  و ، و واسساليب احلدياة للتدري  اجلامعي واإلرشاد الااو  والع ل الفحاي
وهوا  ودفعوم ملي ب واالحتفاظ وت  ية موارات الال خصي والوظيفي م  الالع التدريب والتعلم والتوجيه ل

  للت يز واإلاداع.
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املواهب مبؤسسات التعليم العايل  تطفيق اسااتيييات إدارةاالستفادة م  التيارب وال  ا   الدولية والعراية يف  .8
 يف ليفيا.

وراطوا افع  املتغ ات  ،إجراء دراسات ميدانية تطفيقية حوع إدارة املواهب يف مؤسسات التعليم العايل .9
 وامليزة الت افسية، والقيادة اسهادميية، وه ها.الت يز الت ظي ي، و الت ظي ية اسالرحت مال: إدارة اسداء، 
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 جودة احلياة الوظيفية وأثرها على مستوى متكني العاملني
 ليبيا-دراسة ميدانية على العاملني مبركز بنغازي الطبي مبدينة بنغازي 

 
 األبيار االقتصاد فرعجامعة بنغازي كلية - حماضر- الفاخريد. رجعة املربوك عوض 

 رة األعمال واحملاسبة املرجبنغازي كلية إدا جامعة- مساعد حماضر- أ.عبدالوهاب حممد الشحومي

 األبيار االقتصاد فرعبنغازي كلية  جامعة- مساعد حماضر-البدريأ. فوزي سعد جنم 

 

ُلخصُالدراسةمُ 

ُعرفْعلىْجودةْاحلياةْالوظيفيةْوأثرهاْعلىْمتكنيْالعاملنيْمبركزْبنغازيْالطيبْمبدينةْبنغازي.التْ ِإىلْالدراسةْْهدفتْ      
عشةواييةْْواختةت ْعينةةْ.عةام ْاْ(4422)سةةْمةاْالعةاملنيْمبركةزْبنغةازيْالطةيبْمبدينةةْبنغةازيغْوالهةال ْعةدده ْتع ْالدراتكونْمُْْْْْْ

اسةةةتعارةْةةةةاحلةْللت ليةةة ْْ(432)ْو  ْاسةةةعجا غْهيانةةةا ْااسساسةةةيةْعةةةاْاريةةةسْاسةةةتعارةْا سةةةتهانةالمجةةة ْْعةةةام اغْو ْ ْ(943)بلغةةةتْ
ْ.(SPSS)استخدامْبرنامجْْالدراسةغْ ْ لت قيسْأسهدافْولت لي ْالهيانا ْْغاإِلحصايي

ْهاْماْيلي:معوعةْماْالنتايجْأهُِْإىلْوقدْخلصتْهذهْالدراسةْْْْْْ

أسنةهْيوجةدْأثةرْبةنيْالعقيةا ْا هنيةةْعلةىْرْالوظيفيْومستوىْمتكنيْالعاملنيأسظهر ْالنتايجْأسنَّهْيوجدْأثرْبنيْا ستقرا .1 غْوبي نتْأيضاْا
 تع ْالدراسة.ْلدىْأفرادْمُْمتكنيْالعاملنيْبنيْمستوىْوْوااوضا ْا قتصاديةغْ ساواةْوالعدالةواالكفاءةْوا عايتْالعادلةْ

ْبلة ْمعامة ْالت ديةدْالعةامْغْحية ُْظيفيةةْومتكةنيْالعةاملني ْعامْأسنَّهْيوجدْأثرْبةنيْأبعةادْجةودةْاحليةاةْالْوبينعاْأسظهر ْالنتايجْبشكْ  .2
ْ يْأبعادْجودةْاحلياةْالوظيفيةغْوكعاْبلغتْدرجةْت ِْإىلْالتغتوىْمتكنيْالعاملنيْيعودْْ يْمسماْالتغت ْْ%84اْيعينْأنْغْمْ (62840)

ارتفةا ْمسةتويا ْمتكةنيِْإىلْيعينْأنَّْالزيادةْبدرجةْواحدةْ يْمستوىْأبعةادْجةودةْاحليةاةْالوظيفيةةْتة ديْْغْوذلكβْ(62..3)التأثتْ
 اا.تقريهْ(..62)ْالدراسةْمبعدلُمتع ْالعاملنيْلدىْأفرادْ

3. ْ ْمةةاْنةةاْيُْغْوهُْ(8..922)متوسةةحْحسةةا ْبلةة ْحيةةُ ْْأسنَّْمسةةتوىْمتكةةنيْالعةةاملنيْكةةانْمرتفعةةااغْتهةةني  شةةتِْإىلْوجةةودْمسةةتوىُْمةةر  
 الدراسة.ُمتع ْمتكنيْالعاملنيغْإيْأسنَّْارتفا ْمستوىْمتكنيْالعاملنيْكانْبسهبْارتفا ْفاعليةْجودةْاحلياةْالوظيفيةْلدىْأفرادْ

      center مركز- Empowering employees2     العاملينُتمكين-1ية:ُالكلماتُالمفتاح

Medicalُ    الطبي- Benghazi    4                 بنغازي- 3 
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Abstract 

The study aimed to identify the quality of the career and its impact on the empowerment of the 

staff at Benghazi Medical Center in Benghazi. 

     The study population consists of 2245 employees of the Benghazi Medical Center in 

Benghazi. A random sample of 329 workers was selected. Basic data were collected through the 

questionnaire, and 291 valid forms of statistical analysis were retrieved. To analyze the data to 

achieve the objectives of the study, the SPSS program was used. 

Results be summarized as: 

1. The results showed that there is an effect between job stability and the level of empowerment 

of workers. It also showed that there is an effect between promotions based on efficiency and fair 

standards, equality and justice, economic conditions and the level of empowerment of the 

employees of the study community. 

2. Overall results showed that there was an effect between the dimensions of the quality of life 

and the empowerment of workers, where the coefficient of general definition (0.826), which 

means that 82% of the change in the level of empowerment of workers is due to change in the 

dimensions of quality of life, The effect is β (0.779), which means that the increase in one level 

in the quality of life dimensions leads to higher levels of empowerment of the members of the 

study community at a rate of (0.77). 

3. It was found that the level of empowerment of workers was high, with an average of 

3.5778; this indicates a satisfactory level of empowerment of workers. 

  Introduction مقدمة

تةوفتْاإلمكانيةا ْلتسةهي ْْمةا الرييسةي اإلدارةغْفاهلةدف إرشةاد القةرارا ْبنفسةهْوبةدون اختةاذ علةى قدرتةه رفة  هةو ا وظة  متكةنيْنَّْإْ
 يتضةعا التعكةني مصةطل  فةنن وبالتةاي غا سةتعر الت سةني  يْجهةود ااقةام  بأقصةى يسةاهوا نبةأْس وظفنيا ة لكافةة للسةعا  الظةروف
 عا كذلك با سئولية يشعر فا وظ  التفويضغ مرد ما أكثر يعين هنْ وأْس ااخرىغ اإلدارية م ْا ستويا  القرار اختاذ ععلية  يْمشاركة

ْ.(4ص ،م2012 :عطار)الْكلهاْبشك ْأفض  نظعةا  تعع  حبي  وظيفته حدود خارج ععالااْ 

إعةادةْْعليهةاْالعديةدْمةاْالت ةديا ْوالضةغواا ْالةوْتسةتوجبْاخلدميةْواإلنتاجيةاليومْبكافةْأنواعهاْْااععالتواجهْمنظعا ْْوْْْْْ
.ْوالضةغواا ْالت ةديا ْاله  ْعاْمناهجْإداريةْحديثةْمتكنهاْماْمواجهةةْهةذهْخ لالوْتتهعهاْماْْغاإلداريةْااساليبالنظرْ يْ

ْلي كدْعلىْْواحلديثةْوا عاةرةْوا عتعدةْ يْمالْإدارةْا واردْالهشريةغْاإلداريةْماْا ناهجْْالوظيفيةياةْاحلوتعتربْجودةْ هذاْا فهومْجاءْ 
ْْ. مشك مالقرارا ْوح ْْاختاذودمجْالعاملنيْ يْععليةْْغشاركةا دع ْْواليتوافرْفيهاْْةإجيادْبيئةْعع ْة ي

 ايةهن  ي ذكر الوظيفية احلياة جودة  لإنْمصط حي ُْ ا اضيغ القرن سهعينيا   ي اوجودم الوظيفية باحلياة تعامها  بدأ ناهُْ وماْْْْْْ
 1969الفعةْ لخ  ومها ف ذاه ىلع ااساسي العكيز وكان غالعع ْمكان  ي احلياة جودة ىلع تأكيدلل العشريا القرن ما الستينا 
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 أثنةاء الفةرد أداء مةا جتةود الةو الطةر  إىل والتعةرف العامة  ةة ة ىلع ينصب كان حي ُْ اامريكيةغ ا ت دةْْالو يا  يْم23.2-
ْ.(22صُ،م 2008:أُالرب جاد)ْالعع 

 الذي شك وبال وكيفااغ كع اْا لتوفتها ا نظعا ْستتساب الو النادرة الثروة هو ا نظعا   ي الهشري العنصر فنن غسسه ما ضوء و يْْْْْْ
مركةزْبنغةازيْوأثرهةاْعلةىْمتكةنيْالعةاملنيْ يْ الوظيفيةةغ احليةاة جةودة أبعةاد علىْبالتعرف الهاحثون سيقوم لذا وفاعليتها؛ أدايها ما يزيد
ْمبدينةْبنغازي.ْالطيب

    The Problem of The Studyُُُالدراسةمشكلةُ
 أفض  تقدمي إىل غاهلادف والتنافس والتطورْاابعهْالتغت عامل  ي لتعيزحنوْا لسعيل ا ستشفيا  تواجههْالوْواسعةال ت ديا ال نْ إْ

 عا واله   غاإلداريةْالتقليدية أساليهها تغيت إىلمركزْبنغازيْالطيبْومنهاْ ا ستشفيا  هذه ما العديد دف  للعوااننيغاخلدما ْ
 تطهيس جنا  كان و اغْ(متكنيْالعاملني (ا فاهي  هذه أبرز ما ولع ْغوفعالية بكفاءة حتقيسْأهدافها ما متكنها حديثة إدارية مفاهي 
 العع   ي وإشراكه  متكنيْموظفيها إىل ا ستشفيا  سعت فقد غالهشرية مواردهاْوفاعليةْْكفاءة مدى على يقوم الفلسفة هذه

ْْْ.وفعالية بكفاءة اإلجناز ما متكنه  الو الص حيا بوتفويضه ْ

 إىل يهدف العاملني متكني ناْسْغالوظيفية احلياة جودة لت قيس ا طلوبة الرييسة العناةر أحد العاملني كنيمت يعد اإلاار هذا و يْْْْْْ
 وذلك أفض  أداء حتقيس مث وما غا عكنةْالنتايج أفض  وحتقيسْغأععاهل  أداء  ي وسلطة مقدرة أكثر يكونوا أن على العاملني مساعدة

 ا ستقرار عدمْ-خمتلفةْمنها: أشكال خ ل ما وذلكغْأكرب احتدي متث  أةه ت الوْا شاك  هذه أه  على العكيز لخ ْما
الدراسا ْْماْخ لْا ا  ْعلىْوْغغْوااوضا ْا قتصاديةا وظفني بني ا ساواةْو العدالة وعدم ا تكافئةغ غت والعقيا  غالوظيفي
ْْالسابقة ْدراسة ْالوْماْبينها ْا زيدْماْالدراسا ْحول49ْغْص2510دحدو ْ)الوعلىْتوةيا ْبعضها ْالوْأوةتْبنجراء (غ

 علىْماْسهسْفننْمشكلةْالدراسةْميكاْةياغتهاْ يْالتساؤلْالتاي:ْوبناءاْاْموضو ْجودةْاحلياةْوربطهاْبهعضْا تغتا ْااخرىغ
ْبنغازي؟بمدينةُُبمركزُبنغازيُالطبيُأثرُجودةُالحياةُالوظيفيةُعلىُتمكينُالعاملينماُ 

 Objectives of the Study الدراسةُأهداف 

 الوظيفيةةغ احليةاة جةودة لعناةةر الرييسةية بةنيْاابعةاد احملتعلةة اآلثةار معوعةة عةا الكشة  حماولةة هةو الدراسة هلذهْالرييسيْاهلدف إنْ
ْ-ا يت:ْدراسةْ خ ل ما وذلك العاملنيْمتكنيوعلىْ

 .غازيْالطيبركزْبنمبومتكنيْالعاملنيْ ا ستقرارْالوظيفي بني ااثر .1
 .ركزْبنغازيْالطيبمبومتكنيْالعاملنيْ غالعقيا ْا هنيةْعلىْالكفاءةْوا عايتْالعادلة بني ااثر .2
ْْ.ركزْبنغازيْالطيبمبومتكنيْالعاملنيْْوالعدالة ا ساواة بني ااثر .3
ْ.ركزْبنغازيْالطيبمبغْومتكنيْالعاملنيْا قتصاديةْااوضا  بني ااثر .9
 .ركزْبنغازيْالطيبمبمتكنيْالعاملنيْ على اةْالوظيفيةعناةرْجودةْاحلي أثر .0
 .ركزْبنغازيْالطيبمعرفةْمستوىْمتكنيْالعاملنيْمب .6
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 Hypotheses of the Study فرضياتُالدراسة

علىْماْوردْ يْمشكلةْالدراسةْوأهدافهاغْميكاْةياغةْفرضيا ْالدراسةْ  ْْ-التاي:ْعلىْالن وْاستناداْا
2ُركزْبنغازيْالطيبمبْالوظيفيةْومتكنيْالعاملنيجودةْاحلياةْْإحصاييةغْبنيد لةْْ ْيوجدْأثرْذوْالفرضيةُالرئيسيةُاألولى:

 .ركزْبنغازيْالطيبالعاملنيْمب بنيْا ستقرارْالوظيفيغْومتكني د لةْإحصاييةغْ ْيوجدْأثرْذوْالفرضيةُالصفرية: .1
ركزْبنغازيْالعاملنيْمب ومتكني  ْا هنيةْعلىْالكفاءةْوا عايتْالعادلةغبنيْالعقيا د لةْإحصاييةغْو ْيوجدْأثرْذْالفرضيةُالصفرية: .2

 .الطيب
ْ.ركزْبنغازيْالطيبالعاملنيْمب ومتكني للعاملنيغ ا ساواةْوالعدالة بني د لةْإحصاييةغْو ْيوجدْأثرْذْالفرضيةُالصفرية: .3
ْ.ركزْبنغازيْالطيبالعاملنيْمب- ومتكني للعاملنيغ صاديةا قتْااوضا  بني د لةْإحصاييةغْ ْيوجدْأثرْذوْالفرضيةُالصفرية: .9
 .ركزْبنغازيْالطيبالعاملنيْمبْمتكنيُماْمرتف ْ ْيوجدْمستوىالفرضيةُالصفرية:ُ .0

  Importance of the Study أهميةُالدراسة

غْالعاملنيْمتكنييفيةْعلىْجودةْاحلياةْالوظْأثرْوهوغْااهعيةْغايةفيْْموضو الضوءْعلىْْتسلحْكوهناأهعيةْالدراسةْفيْْتكعا
 -خ ل:ْْماالدراسةْأهعيتهاْْكعاْتستعدلألدبْاإلداريْْمعر يْإثراءْماالدراسةْْهذهْستضيفهلعاْْإضافة

علىْجودةْاحلياةْالوْحتاولْالتعرفْغْجودةْاحلياةْالوظيفيةهذهْالدراسةْماْالدراسا ْالقليلةْالوْتت ْ يْالهيئةْالليهيةْ يْمالْْتُعد-1
ْ.ركزْبنغازيْالطيبمبوأثرهاْبتعكنيْالعاملنيْْالوظيفية

أثرْجودةْاحلياةْالوظيفيةْعلىْْمعرفةْماْتقدمهْماْخ لْماْوذلكْالدراسةْنتايجْماْقيدْالدراسةْبا ركزْوالعاملنيْراءا دْاستفادة -2
ْ.متكنيْالعاملني

ْهلذاْتتطر ْالوْالدراسا ْلقلةْالليهيةْامعا اجلْ يْوالدارسنيْللهاحثنيْمهعاْاْمرجعاْاْالدراسةْهذهْتكونْأنْالهاحثونْيأم -3
ْ.ا وضو 

 The Study Population مجتمعُالدراسة
لكربْحج ْمتع ْالدراسةْفقحْ ْ غْعاملُا4422ْعددهْْوالهال ْمركزْبنغازيْالطيب يْالعاملنيْْمجي ْتكونْمتع ْالدراسةْماْ ْونظراْا

ْ.عاملُا943ُاختيارْعينةْعشواييةْبلغتْعددهاْ

ْْْْْْ ْاختيار ْبنغازيْالطيبو  ْبنغازي يْنطا ْْا وجودْمركز ْعلىْْغمدينة ْالصعوبة ْالدراسةْْالهاحثنيوحي ْإنْما ْتطهيس ْيت  أن
ْعلىْمجي ْ ْ يْليهياْستشفيا ا ا يدانية ْذلكْماْوقتْاوي ْغا وجودة ْيتطلهُه ْماْ  ا ْبهْمعوعة ْيتطلبْالقيام ْكعا ْكهتغ وجهد
ْ.مبدينةْبنغازيْركزْبنغازيْالطيبمبالعاملنيْأنْجترىْالدراسةْا يدانيةْعلىْْاله اثاله اث.ْعليهْرأىْ

ْ
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 The Limitions of the Study حدودُالدراسة 

 .مركزْبنغازيْالطيب يْالعاملنيْاقتصر ْهذهْالدراسةْعلىْْ:الحدودُالبشرية .1
ُالمكانية .2 ْالحدود ْعلى ْالدراسة ْاقتصر  :ْ ْبنغازي ْحملْغالطيبمركز ْنظراا ْهلذهْوذلك ْا تاحة ْوالزمنية ْا ادية ْاإلمكانيا  دودية

 الدراسة.
ْالعاملنيْمبركزأثرْجودةْاحلياةْالوظيفيةْ يْمتكنيْركز ْهذهْالدراسةْ يْجانههاْا وضوعيْعلىْدراسةْحماورْْالحدودُالموضوعية: .3

 .ْبتعكنيْالعاملنيْأثرْدونْأخذْمتغتا ْأخرىْهلاْغبنغازيْالطيب
 .م.462ْعامطهيسْهذهْالدراسةْخ لْ ْتُالحدودُالزمنية: .9

  Methodology study منهجيةُالدراسة
ْالدراسة ْقيد ْبوة ْالظاهرة ْيقوم ْالذي ْالت ليلي ْالوةفي ْا نهج ْعلى ْالدراسة ْال زمةْْغاعتعد ْهذه ْالهيانا  ْمج  ْاريس عا

ْ ْإىلْاستنتاجا ْختدم ْللوةول ْوحتليلها ْحتليْوأهدافْالدراسةغْفرضيا وتفستها  ْ ْاستعارةْكعا ْما ْعليها ْالهيانا ْا ت ص   
ْمتكنيْالعاملني على العناةر تلك وأثر الوظيفيةغ احلياة جودة لعناةر الرييسية بنيْاابعاد احملتعلة الع قا  معوعة  عرفةْا ستهانة

ُ.مبركزْبنغازيْالطيب

  Definitions مصطلحاتُالدراسة 

 ت ثر الو اجلوانب حتسنيْخمتل  بغر  ا ركز تستخدمهاْإدارة الو اانظعة تلكْاسة يْهذهْالدْرْهبايقصدْْ:جودةُالحياةُالوظيفية
وااوضا ْغْوا ساواة والعدالة غا هنيةْعلىْالكفاءة والعقيا  غالرواتب ودف  ظيفيغالْو الوظيفيةْللعاملنيْا تعثلةْ يْا ستقرار احلياة على

ْ.ا ركزْالطيب خدمة  ي مكا جهد أقصى فيهذل الوظيفيغْواامان بالرضا فيشعرالعاملنيْ بني ا قتصادية

ْْ:تمكينُالعاملين ْالدراسة ْبهْ يْهذه ْيالوْْاإلسعاتيجيةيقصد ْبنغازيْالطيبتضعنها ْالعاملني يْإْمركز وحريةْالص حيا ْْعطاء
 .ع قةالا شاركةْ يْاختاذْالقرارا ْذا ْ

 Theoretical framework   النظريُاإلطارُ

ْأوْاإلنتاجيةْا  سسا  مجي   ي اإلدارة ىتسع       يْتلكْْهعةا واردْا أحدْ ميث  كونه غالهشري بالعنصر ا هتعام إىل اخلدمية
ْاحلياة ا هتعام بدأ حي  غبنيْا  سسا ْالتنافسية ا يزة عليها تقوم الو ا  سسا   القرن ما الستينا  هناية  ي الوظيفية جبودة
 حتسني  ي اإلدارا  ما العديد وبدأ  الوظيفيةغ احلياة حولْجودة عديدة جوانب تناولت الو وااحباث ا الدراس وكثر  غالعشريا
 كان ذلك ولت قيس غعلىْمتغتا ْعديدةْ يْمالْا واردْالهشريةْالوظيفية احلياة جودة تأثتا ْدراسة خ ل ما العع  وقوة إنتاجية
وظيفيةْ حياة توفت ما الهشرية ا وارد إدارة إليه تسعى ما وهذا غْالعع ْومتكينهْ يْالعع جودةْوظيفتهْ يبنيْ سالتواف حتقيسْما  بد

ْ.للعاملني وجيدة مناسهة
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 اجلوانب خمتل  حتسني تستهدف الووا ستعرةغْ وا خططة ا تكاملة الععليا  ما معوعة هي"ْ:جودةُالحياةُالوظيفية 
ْأيضااغ وحيام  للعاملني الوظيفية احلياة على ت ثر الو  اإلسعاتيجية ااهداف حتقيس  ي بدوره يساه  الذي الشخصية

ُ.(22ص،ُم4668ُالرب،جادُ)"ْوا تعاملنيْمعهاْفيهاْ والعاملني للعنظعة

 الشخصية ا حتياجا  عا ا وظ  رضا مدى-بأهنا:ْ العع  حياة جودةْ(482،ُصم4622ُ:وآخرون (Swamyويعرفْْْْْْ
ْ.ا نظعة أهداف حتقيس أج  ما العع   ي  شاركةا خ ل ما والععلية

ُصمAfsar A)،ُ4622وعرفْْْْْْ ْ العع  حياة جودةْ(.24، ْوتوقعام  ا وظفني آراء فقح ليس-بأهنا:  عا ومواقفه 
ْ.والظروف ا رتيا  هلذا تصوره  الوظيفيةغْوكذلك واحتياجام  ا وظفني رضا شروط ك  توفت أيضاْا ولكا وظايفه غ

 الوظيفية الحياة جودة تتضمنها التي واألبعاد صرالعنا 

  ي ا شاركة)الذا ْ حتقيس-4ْ(الوظيفي واامان ا ستقرارالعع غْ بيئة وا كافآ غ ااجور)ا اديةْ وغت ا ادية العع  ظروف  -2
 بني التعاون-0ْوالعع  احلياة بني التوازن-2ُ(ْالعع  فر  واإلشرافغ القيادة)العع ْ ع قا -9ُ لإلبدا ( إتاحةْالفرةة القرارغ اختاذ
ْ.(م4629ُ:)نصارا هنيةْ الضغوط ما التقلي -0 الععالية والنقابا  اإلدارة

 أشار :الوظيفية الحياة جودة أهداف Afsar B)، 2014 ،132)  ْها:ْجودةْاحلياةْالوظيفيةْحتقسْهدفنيْْأن-ْ

 .العع  مكان على اإلنساين الطاب  إضفاء .1
 ا نظعة. وكفاءة إنتاجية لت سني للعوظفني الوظيفية اخلربة جودة حتسني .2

 الوظيفية احلياة جودة تطهيس عوايس ما ث ثةْ(14ص :م2012ُُالبلبيسي) وعددْ:الوظيفية الحياة جودة تطبيق عوائق:ْ
-ْ

 .آرايه  عا فرةةْالتعهت العاملني ومن  العع  مكان  ي الدميقرااي ا ناخ إضفاء ما السليب اإلدارة موق  .1
 رحبية عوايد دف  دون فقحْالرحبية هدفها العع  حياة جودة وتطوير برامجْحتسني أن ما الععالية والنقابا  ا حتادا  وق م .2

 .للععال
ْ.هذهْالربامج لنجا  ضعان أي دونْوجود العع  حياة جودة وتطوير العاليةْلربامجْحتسني ا الية التكلفة ما العليا اإلدارة خشية .3

 ْلين:مفهومُتمكينُالعام

ْال قْللعواضي ريْةالنظواإلاارْْمالْمتكنيْالعاملنيفيْْالدراسا ْالسابقةْتربز الكهيرْْا هتعامذلكْغْاإلداريلْذاتْالصلةْههذا
ْحبوثه فيْْجاءْماْماْخ لغْومنظريهاْومفكريهااإلدارةْْمارسيْماالعديدْْلنتهاهْااختةالتعكينْالذيْيثيرْفيْالسنواتْْمبواضي 

ْم العفاهيمْْلتلكْمقارنةْإجراءْماْخ لْالعاملنيْمتكنيمْمفهْو ستخ صْْمنهاْجاءْماستعراضْأهمْاْيستوجبْامغْودراسام 
ْضا.هعْبعضها

 اجتاه  يْا نظعة القادة هبا يقوم الو الفعالة ا هادرا  دأحْ"-بأن ه:ْ) 8صُم،4624ُ:أُالوادي)عرفهْ :تمكينُالعاملين 
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 الفعال ا ستخدام مبس ولية العاملني والتزام تعهد م  أععاهل غ أداء  ي هل  السلطا  ما مزيد من  شأهنا ما الو العاملني
ْ."وا نظعة العاملني ما أفض ْلك  نتايج حتقيس إىل ي دي ومبا السلطا غ هلذه

 عا) 42،ُصُم4660الطراونة،ُ) لدى ورد :اإلداري التمكين أساسيات Stir سهعةْ أساسيا  اإلداري للتعكني أن
ُ ْ-كالتاي:ْ وهي (EMPOWER) ا جنليزية باللغة التعكني لكلعة ااوىل ااحرف ما عدةمست

 زيادة إىل ي دي والتدريب التعلي  ا نظعةغْان  ي فرد ك  وتدريب تعلي  ينهغي حي : E_ Educationالعاملينُ تعليم .1
ْ.جناحها إىل ي دي بدوره ما فيهاغ العاملني فعالية
 جنا   ي احليوي دوره  ولهيان غالتعكني لتقه ْفكرة ا رؤوسني تشجي  لكيفية اإلدارة ختطح أن M _ Motivation :الدافعية .2

ْ.العليا اإلدارة قه  ما للعاملني ا فتو  الهاب سياسة واعتعاد غالعع  فر  وبناء التوجيه برامج خ ل ما ا نظعة
 ا نظعة  ي فرد ك  لدى يكا مل ماْغالنجا  هلا بيكت لا اإلداري التعكني جهود ك  ان P_ Purpose :الهدف وضوح .3

 .وأهدافْا نظعة ومهام لفلسفة التام والتصور الواض  الفه 
 وشعوره  و يه  ما يعزز ما العاملنيْوامتيازا  عوايد لزيادة خطح وض  ا فهوم هذا ويعىن O_ Ownership :لملكيةا .9

ْ.إجنازه عا مس وليام  وزيادة العع   ي ة حيام   إىلْتوسي ي دي بدوره وهذا منظعته غ جتاه اإلجيا 
ْا نظعة اإلداري التعكني فنتايج W_ Willingness to change :التغيير في الرغبة .0  أداء  ي احلديثة الطر  إىل يقود

 .الفش  إىل ست دي ااداء وساي  فنن علىْالتغيت والوسطى العليا اإلدارة تشج  مل وما مهامهاغ
 تطوير خ ل ما فيها ا ساهة على قادرْا نظعة  ي عضو ك  بأن ا عتقاد هو التعكني جوهر إن R_ Respect :االحترام .6

 وا حعاما رجوةغْ النتايج تقدم لا التعكني ععلية فنن ا نظعة  ي جوهرية فلسفة العاملنيْاحعام يشك  مل وما فيهاغ واإلبدا  ععله
 .اإلداري التعكني جهود كافة إفشال إىل ي ديْا حعام عدم ان ااسهابغ ما سهب اي العاملني بني التعييز عدم يعين

 ُاإلجيابية اآلثار فيهاغْوتلك والعاملني ا نظعة ما لك  عديدة ومزايا فوايد له التعكني أن فيه ك ْش وماْالتمكين:فوائد 
 ما عدداْا) 262صُم،4624:ُبُالوادي (ذكروقدْ وغته غ وا ورديا العع ء مث  للعنظعة اخلارجية الهيئة إىل متتد قد
ْ-ْ:وهي التعكني مزايا

ْ.القرار اختاذ موض  أو ا هاشر بيئةْالعع   ي فعلية وبيانا  معلوما  على مهنية العاملني مستوى على فعالة قرارا  اختاذ -أ
 علةى ا ختلفةة ا شةك   وحة  القةرارا ْاختةاذ حنةو الت دي وقهول اإلبدا ْو التفكت  ي ومهارم  العاملني خربا  ما ا ستفادة -ب

 .ا س ولية حتع  على قدرة وأكثر ثقة أه ْأهن  العليا لإلدارة يثهت ومبا التنفيذيغ مستواه 
 احلريةةغ مةا بدرجةة الععة  بةأداء اخلةاصْمصةته حتديةد  ي يشةع  العامة  جع   ي ويساه  العاملنيغ لدى الت دي التعكني يثت -ج
ْ.والعاملني اإلدارة بني الفعالْالتواة  ما ويزيد ثقةال يهين التعكني أن كعا

ْ.مستقه ْاْا نظعة  ي القيادية وا واق  ا ناةب لتوي ا ساعديا وتأهي  بناء إىل التعكني ي دي -د
 .أولويام ْضعا اامسى هدفها وجيع  العاملني لدى ا  سسة رو  رف  على التعكني يعع  كعا -ه
ْ
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 :كاايت ا عوقا  إىل (22ص،ُم4626ُ:ي)الدوُرْأشار ْمعوقاتُالتمكين -:  

 .الدنيا اإلدارية ا ستويا   ي للعاملني متكينها عند السلطة فقدان ما العليا اإلدارا  ختوف -أ
 .السايد الهتوقرااي بالهناء متعسكة لتاْز ما بعضْا نظعا  أن  -ب
 القرارا  اختاذ  ي اإلدارة عا وا نفصال تالتغي فكرة تقهله  ا س وليةْوعدم لت ع  العاملني بعض وختوف استعداد عدم -ج

 .هب  ا نااة بااععال ا تعلقة

  :  Literature Reviewالدراساتُالسابقة
 ا حعا ْالوظيفيغ مستوى وقياس الوظيفيةغ احلياة جودة أبعاد توافر درجة على عرفالتْ  إىل(ُم4620:)البربريدراسةُُهدفت     
 لإلع م ااقصى شهكة  ي لدىْالعاملني الوظيفي ظاهرةْا حعا  ما احلد  ي الوظيفية احلياة ةجود أبعاد دور عا للكش  وكذلك
 انتشار متوسطةغْومستوى كانت متععة الوظيفية احلياة جودة أبعاد توافر مستوى-ُ:أهها نتايج إىلْالدراسة وتوةلت الفينغ واإلنتاج
 احلياة جودة أبعاد بني إحصايية د لة ذا  ضعيفة عكسية ع قة وتوجدةغْمتوسط كانت العاملني بني الوظيفي ا حعا  ظاهرة

ُ.الوظيفيوا خعا ْ الوظيفية

  .الوظيفيا حعا ْ  ي معنوياْا اجيابياْا اْاتأثْت اإلدارة  ي العاملني مشاركة وبُعد ا جتعاعية الع قا  بُعد ي ثرْوْْْْ

ُُُُُُ ُبينت ُ)الملفوحُدراسةكما ،4620ُ ْحتقيس دوره ومدى اإلس مية اجلامعة  ي العاملني متكني واق  معرفة(  أهدافها  ي
 نتايج لعدة الدراسة توةلت وقدغْللجامعة ْاإلسعاتيجية ااهداف حتقيس  ي دورها وقياس التعكني أبعاد اختيار   وقد غاإلسعاتيجية

غْوقدْا ه وثني آراء وفسْ  64.87 % نسيب وبوزن توسطةم بدرجة دراستهاْ  الو اإلداري التعكني بأبعاد اجلامعة تلتزمْْ-:أهها
 آراءْوفس 72.56 % نسيب ومبتوسحْحسا  كهتة بدرجة الدراسة عليها أجريت الوْاإلسعاتيجية اجلامعة أهداف حتقيس  

ْ.اإلس مية باجلامعةْاإلسعاتيجية ااهداف حتقيس رف ْمستوى  ي العاملني لتعكني  مه  دور يوجدغْوكذلكْا ه وثني

ُُُُُُ ُُأوضحتو ْ(م4622ُ:ديوب)دراسة  يْ ا تصا   قطا  شركا   ي الوظيفية احلياة وجودة العاملني متكني بني الع قةْ
 نتايج أه  متثلت وقد حم ْالدراسةغ ا نظعا   ي وظيفية حياة جودة لت قيس ا طلوبة العاملني متكني أشكال أفض  سوريةغْوحتديد

 القرارا غ اختاذ  ي العاملني مشاركة السلطةغ )تفويض متكنيْالعاملني متغتا  بني معنوية د لة ذا  ع قة وجود  ي :الدراسة
 غْوتشت(الدراسة حم  ا نظعا   ي الوظيفية احلياة وجودةْواقعاحام  أفكاره  وتقدير العاملني ا لكيةغْوتشجي   ي العاملني ومشاركة
 .با لكية العاملني مشاركة اخلدمةْالوظيفيةغْيليه جبودة ارتهاااْا العاملني متكني متغتا  أكثر هو اإلجناز تقدير أن إىل الدارسة

ا رحلةْااساسيةْمب افظا ْْمعلعيلدىْْالوظيفية احلياة علىْمستوىْجودةْالتعرفإىلْ(ُم4622ُ:الدحدوحدراسةُ)وهدفتُُُُُُ
ا توسحْاحلسا ْالكليْْأن-الدراسة:ْ إليها توةلت الو النتايج أه  وكانتغْ قةْبينهعاعغزةغْومستوىْأداءْا علعنيْوالكش ْعاْال

ا توسحْاحلسا ْالكليْ ستوىْأداءْا علعنيْقدْبل ْْأن وهيْدرجةْمتوسطةغْوكذلك3.303ْ ستوىْجودةْاحلياةْالوظيفيةْقدْبل ْ
ْكهتةغْوبينتْالدراسة3.843ْْ ْمعلعيالوظيفيْلدىْ ومستوىْااداء الوظيفية احلياة جودة بني توجدْع قةْارتهاايةْأنهْ وهيْدرجة

 .مرحلةْالتعلي ْااساسي
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ُُُُُ(ُ ُْ(م4622ُ:حلوةودراسة ْإىل ْالدراسة ْهدفتْهذه الوظيفيغْ ااداء مستوى على وأثرها الوظيفية احلياة غعو توضي 
 بني إحصايية د لة ذا  ع قة توجدْأنه-الدراسة:ْ إليها توةلت الو النتايج أه ْغزة قطا   ي ا دنيني احلكومي القطا   وظفي
ْ.الوظيفي ااداء على الوظيفية احلياة لغعو  إحصايية د لة ذو تأثت هنا  غْوكذلكْأنالوظيفي وااداء الوظيفية احلياة غعو 

 الت ويلية القيادة بنيْأمناط الع قة على التعرف إىلْ(Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2015)ُدراسةوهدفتُُُُُُ
 احلياة توافرْجودة عا راضني ا ه وثة الشركا  ما ( 25 %) أن إىل الدراسة توةلت وقد  .الوظيفية احلياة جودة وأبعاد والتهادلية
 بينت كعاُ (56.6 %) بنسهة الت ويلي القيادي النعح هو الشركا  ههبذ  دالساي القيادي النعح وأن جيدةغ وبنسهة الوظيفية
 التعاون ع قا  وهيْ)بيئةْالعع غغْالوظيفية احلياة جودة بأبعاد إحصايياْا ترتهحْارتهاااْا التهادلية والقيادة الت ويلية القيادة أن: النتايج

 التنظيعيةغ )الثقافةْوهي احلياةْالوظيفية جلودة ا تهقية الستة اابعاد م  إحصايياْا دال يوجدْارتهاط   بينعا العع (  ي وا ستق لية
 اخلدمة جودة أبعاد أن النتايج وأظهر  كفايةْا صادر( الوظيفيغ واامان الرضا التسهي  غ ا كافأةْوالتعويضا غ والتطويرغ يبالتدْر
 .)الشركة وحج  التكلفة الشركةغ مث )ععر اخلاةةْبالشركا  باخلصايص ترتهح   والتهادلية الت ويلية القيادة ك ْما حتت

 ما التدريسغ هيئة أعضاء بني احلياةْالوظيفية جودة ومقاييس اابعاد ,Hamid Zare et, al ): 2014)دراسةُبينماُبينتُُُُُُُ
 وقياس ودراسة احلياةْالوظيفيةغ جلودة ا قتصادية باابعاد ا تعلقة العوام  وقياسْغالوظيفي باحملتوى ا تعلقة العوام  دراسةْوقياس خ ل
 بني التوازن بت قيس ا تعلقة العوام  ودراسةْوقياس التدريسغ أعضاءْهيئة بني الوظيفية احلياة جلودة ا جتعاعية باابعاد ا تعلقة العوام 
 ما لعدةْنتايج الدراسةْتوةلت وقدغْاإليرانية اهران جامعة على الدراسة تطهيس خ ل ما هيئةْالتدريسغ اعضاء واحلياة العع 
 وكذلك الص ية الرعاية وعا اجلامعةغ  ي الوظيفيةْا تهعة احلياة جلودة ا قتصادية  العوام عا التدريس هيئة أعضاء رضا عدم:- أهها
 ا وافقة درجا  أعلى النتايج أظهر  وكذلك واحلياةغ العع  بني التوازن حتقيس حول موافقةْحمايدة درجة هنا  وكانت الوظيفيغ ااما

 .العع  جملتع  ا جتعاعية العوام  علىْأهية

 ُميدانيةالالدراسة Filed Study : 

 أداةُالدراسـة The Study Tool:  ْ ْْغْوذلكْلقياسْحماورْالدراسةغْا ستهانةمج ْبيانا ْالدراسةْعاْاريسْاستعارة
 متكنيْالعاملني.ْخيصْحمورْوغْجودةْاحلياةْالوظيفيةْأبعادْحمورْتكونتْماْحي 

 أساليبُتحليلُالبياناتData Analysis Methods : 
ْ:التاي الن و على وذلك لفرو ْالدراسةغ ا  يعة ا ختهارا  ونو  الهيانا  لطهيعة ا  يعة اإلحصايية ااساليب خدماست ْ     

1. ْ ْالنزعة ْمقاييس ْاستخدم ْاحلسابيةMeasures of Central Tendencyْا ركزية ْا توسطا  ْ ي  The ا تعثلة

Arithmetic Meanمتع ْالدراسةْعلىْفقرا ْا ستهيان؛ْ ستخراجْالعتيبْلك ْْغْوذلكْللتعرفْعلىْمتوسحْإجابا ْأفراد
 Measures Dispersionالتشتتْْ قياس Standard Deviationا عياريْعهارةْماْعهارا ْحماورْاله  .ْوا حنرافْ

 )التفاو (ْ يْإجابا ْا ه وثنيْعاْالقيعةْا توسطةْهلا.

 ا تغت  ي جودةْاحلياةْالوظيفية ا ستق  ا تغت تأثت مدى لقياس (Multiple Regression)ا تعددْحتلي ْا حندارْاخلطيْ .2
 التاب ْمتكنيْالعاملني.
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 :ُثباتُجمعُالبياناتُوصدقها

علىْأنْحيقسْدايعاْالنتايجْنفسهاْ يْحالةْتطهيقهْمرتنيْعلىْنفسْ"ْْ-:يعر فReliability:الثباتُ. 1 ْيكونْا ختهارْقادراْا أنَّ
ْ.ْ(.2،ُصم4622ُ:ينيُأالزُو)ُ"ْاجملعوعةْ

(Cronbachs Alpha Coeffecient)ْ ْحلسابْثها ْاريقة ْأفض  ْلكوهنا ْالدراسة ْهذه ْالثها ْ ي ْاانسبْلقياس ْوهي غ
ْهذهْ ْوبتطهيس ْفقرةغ ْلك  ْالدرجا ْاحملتعلة ْمدىْما ْحي ْيوجد ْكا ستهانا ْومقاييسْا جتاهغ ْالدراسا ْا س يةغ ااوزانْ ي

ْكعاْهوْموض ْ يْاجلدول.ا عادلةْباستخدامْبيانا ْ ْمتع ْالدراسةْأعطتْدرجةْثها ْتدعوْإىلْالثقةغ

إحدىْالطر ْالهسيطةْوالدقيقةْْ"Statistical Validity"اريقةْالصد ْالذايتْأوْاإلحصاييْْوتُعتربْ:2Validityُالصدق4ُ
ْالصد ْيت ددْخبصايصْبأنَّهْذلكْا ختهارْالقادرْعلىْقياسْالسعةْالوْوضْ"-الصد :ْ يْحسابه.ْويُعر فْ  ْماْأجلهاغْوْأنَّ

وهبذاْْغأخرالذيْاشتقتْمنهْمعام  ْالصد ْفا ختهارْالذيْثهتْةدقهْ يْاجملتع ْثهتْةدقهْ يْمتع ْْااةليواهيعةْاجملتع ْ
ْْ.(22-26ُ،ُصُم4622ُ:بُ)الزويني"ْاا عىنْفالصد ْعدْنسهي

ْالصد ْالذايتْْْْْْ ْالعبيعيْ عاأيْأنَّ ْهوْاجلذر ْا عادلةم ْالثها غ  ْحسابْةد ْا قياسْالذيْاستخدمْ يْالدراسةغْْوهبذه
(ْ ْرق  ْوما1واجلدول ْمعام  ْالثها غ ْما ْيوض ْمعام  ْالصد ْا ستخرجة ْمعام  ْالصد ْ ( ْي حظْأنَّ ْاجلدول خ ل

ْماْجيعلناْنثسْ يْةد ْا قياس.ْ(%38إلىُُ%ُ.3) تغتا ْالدراسةْعاليةْتعاو ْماْ

ُ(2جدولُرقمُ)

ْمعاملتُثباتُوصدقُمقاييسُالدراسة

 المحاور
االستقرارُ

 الوظيفي
الترقياتُالمبنيةُعلىُ

ُالكفاءة
المساواةُ
ُوالعدالة

ُاألوضاع
ُاالقتصادية

تمكينُ
ُالعاملين

ْ%43ْ%.3ْ%30 %32 %30 معاملُالثبات

ْ%48ْ%48ْ%43 %43 %43 معاملُالصدق

قاسةْعلىْمقياسْليكر ْعهارةْلقياسْجودةْاحلياةْالوظيفيةْوأثرهاْعلىْمتكنيْالعاملنيغْمُْْ(93نتْاستعارةْا ستهيانْ)وتضعْ      
ْ(.2ذيْاخلعسْدرجا ْا وض ْ يْجدولْرق ْ)

ْ

ْ

ْ
ْ
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ُ(4جدولُرقمُ)
 توزيعُالدرجاتُعلىُبنودُاإلجابة

ُكبيرةُجداُا الفئةُفيُالمقياس ُكبيرة درجة  درجةُمنخفضةُجداُا درجةُمنخفضةُدرجةُمتوسطة درجة

إلىُأقل2ُُمنُُلُالخليةطُو
2286ُ

إلى2286ُُمنُ
 4206أقلُ

إلى4206ُُمنُ
 9226أقلُ

إلى9226ُُمنُ
 2إلىُأقل2246ُُمنُ 2246أقلُ

ُجداُ ُمرتفعةُمرتفعةُمتوسطةُضعيفةُجداُاُضعيفةُاالستجابة

     ْ ْاستخدم ْالوظيفيةعهارا ْْغ(م4622:ُحلوة)وقد ْاحلياة ْْ يْدراستهغْمقياسْجودة ْ(م4622ُوب:دي)وكذلكْاستخدم
ْو ْإجراءْتعدي ْعلىْبعضْالعهارا ْلتتناسبْم ْأهدافْالدراسة.ْعهارا ْمقياسْالتعكنيْ يْدراستهغ

 استمارةُاالستبانةُتحليلDistribution of The Questionnaire : 
ااكثرْْاحلياةْالوظيفيةأبعادْجودةْاختهارْة ةْفرضيا ْالدراسةْالوْته  ْعاْْ يْهذهْالفقرةْ ْ ْاختبارُصحةُفرضياتُالدراسة:

ْ.حتلي ْا حندارْوبواسطةْا توسطا ْاحلسابيةْْمتكنيْالعاملنيتأثتااغْومعرفةْمستوىْ

 :ركزْبنغازيْالطيبالعاملنيْمب غْومتكنيبنيْا ستقرارْالوظيفي د لةْإحصاييةغْ ْيوجدْأثرْذوُالفرضيةُاألولى. 

ْا توسحْاحلسا ْْ(9)يتض ْماْاجلدولْْْْْْْ  p-value (0000 > 00000ْوبلغتْقيعةغْ(423233) بل ْستقرارْالوظيفيل أنَّ

=P)إحصاييةْعندْمستوىْمعنويةْْذا ْد لةوهيْْغ(0000  =)ْْغْأيْأنَّهْالصفريةغْونرفضْالفرضيةْالهديلةوعليهْنقه ْالفرضية
ْبني ْأثر ْالعاملنيْيوجد ْومتكني ْالوظيفي ْحي ُْا ستقرار ْالتأثتبلغْغ ْدرجة ْβْ(62239)ت ْالت ديد ْمعام  ْبل  ْوكذلك Rْغ

ْْ يْا ستقرارْالوظيفيْلدىْالعاملني.كنيْالعاملنيْيعودْإىلْالتغتْ ْ يْمستوىْمتماْالتغتْ ْ(%96)اْيعينْأنْمْ غْ(62996)
ْ

ُ(9)جدولُرقمُ
 االستقرارُالوظيفيُوتمكينُالعامليننتيجةُاختبارُالفرضيةُاألولىُبينُ

ُالمتوسط Nُاالستقرارُالوظيفيمحورُ
 الحسابي

درجةُ
ُالحرية

معاملُ βدرجةُالتأثير
 Rالتحديدُ

ُقيمة

(P) 

 241ْ2.4044 245 5.043 5.335ْ5.555 

 :ركزْبنغازيْالعاملنيْمب ومتكني بنيْالعقيا ْا هنيةْعلىْالكفاءةْوا عايتْالعادلةغ د لةْإحصاييةغْ ْيوجدْأثرْذوُالفرضيةُالثانية
 .الطيب

ْا توسحْاحلسا ْلأْ(2)يتض ْماْاجلدولْْْْْْ -pقيعةْغْوبلغتْ(926302) لعقيا ْا هنيةْعلىْالكفاءةْوا عايتْالعادلةْبل نَّ

value))ْْأن (00000<  0000 =P )وهيْذا ْد لةْإحصاييةْعندْمستوىْمعنويةْْغ(6262ُُ=)ْْوعليهْنقه ْالفرضيةْالهديلةغ
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ْبنيْالعقيا ْأثر ْيوجد ْأيْأنَّه ْالصفريةغ ْحي ُْونرفضْالفرضية ْومتكنيْالعاملنيغ ْوا عايتْالعادلة ْعلىْالكفاءة بلغتْدرجةْْ ْا هنية
ماْالتغت ْْْ(%22)اْيعينْأنْغْمْ Rُ(62229)غْوكذلكْبل ْمعام ْالت ديدْβُ(620.2)التأثت ىْمتكنيْالعاملنيْْ يْمستْوتقريهاْا

ْْ يْالعقيا ْا هنيةْعلىْالكفاءةْوا عايتْالعادلة.يعودْإىلْالتغت ْ

ُ(2)جدولُرقمُ

 الترقياتُالمبنيةُعلىُالكفاءةُوالمعاييرُالعادلةُوتمكينُالعامليننتيجةُاختبارُالفرضيةُالثانيةُبينُ

محورُالترقياتُالمبنيةُعلىُالكفاءةُ
 N والمعاييرُالعادلة

المتوسطُ
 الحسابي

درجةُ
ُالحرية

درجةُ
βُالتأثير

معاملُ
 Rالتحديدُ

ُقيمة

(P) 

 241ْ3.5439 245 5.339 5.093 5.555 

 :ُالثالثة ْذوُالفرضية ْأثر ْيوجد ْإحصاييةغْ  ْوالعدالة بني د لة ْبنغازيْالطيبالعاملنيْمب ومتكني للعاملنيغ ا ساواة مبدينةْْركز
ُبنغازي.

ْا توسحْاحلسا ْللعساواةْوالعدالةْ(2)يتض ْماْاجلدولْْْْْْ <  p-value))ْ(0000ْوبلغتْقيعةغْ(926963) للعاملنيْبل  أنَّ

00000 =P)ْغ(ْ5.50ْْوهيْذا ْد لةْإحصاييةْعندْمستوىْمعنوية=)ْْوعليهْنقه ْالفرضيةْالهديلةغْونرفضْالفرضيةْالصفريةغ
 (غْوكذلكْبل ْمعام ْالت ديد5.330)βْبلغتْدرجةْالتأثتْللعاملنيْومتكنيْالعاملنيغْحي ُْ أيْأنَّهْيوجدْأثرْبنيْا ساواةْوالعدالة

Rْ(62230) ْماْالتغتْ ْْ(%23)ْاْيعينْأنغْم  للعاملني. ْ يْا ساواةْوالعدالةت ْوىْمتكنيْالعاملنيْيعودْإىلْالتغْ يْمستتقريهاْا
 
 
 

ُ(2)جدولُرقمُ
ُللعاملينُوتمكينُالعاملين المساواةُوالعدالةنتيجةُاختبارُالفرضيةُالثالثةُبينُ

المتوسطُ N المساواةُوالعدالةمحورُ
 الحسابي

درجةُ
ُالحرية

درجةُ
βُالتأثير

معاملُ
Rُالتحديدُ

ُقيمة

(P) 

 241 3.5354 245 5.330 5.943ْ5.555 

 :ركزْبنغازيْالطيبالعاملنيْمب ومتكني للعاملنيغ ا قتصاديةْااوضا  بني د لةْإحصاييةغْ ْيوجدْأثرْذوُالفرضيةُالرابعة.ُ

ْْْْْْْ ْاجلدول ْما ْْ(0)يتض  ْاحلسا  ْا توسح ْ ا قتصاديةْلألوضا أنَّ ْ(926922) بل للعاملني ْقيعةغ ْْْْْْْْ(p-value)ْوبلغت
 (0000  >00000 =P )وهيْذا ْد لةْإحصاييةْعندْمستوىْمعنويةْْغ(0000  =)ْْوعليهْنقه ْالفرضيةْالهديلةغْونرفضْالفرضية

غْوكذلكْبل ْβُ(02457)بلغتْدرجةْالتأثتْْومتكنيْالعاملنيغْحي ُْللعاملنيْ ا قتصاديةْااوضا الصفريةغْأيْأنَّهْيوجدْأثرْبنيْ
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ماْالتغتْ ْ(%02)اْيعينْأنْغْمْ R (00025)معام ْالت ديدْ  ا قتصاديةْااوضا ْ يْتْ وىْمتكنيْالعاملنيْيعودْإىلْالتغْ يْمستتقريهاْا
ْ.للعاملني

ُ(0)جدولُرقمُ

ُالعاملينُللعاملينُوتمكين االقتصاديةُاألوضاعنتيجةُاختبارُالفرضيةُالرابعةُبينُ

المتوسطُ N القتصاديةاُاألوضاعمحورُ
 الحسابي

درجةُ
ُالحرية

درجةُ
βُالتأثير

معاملُ
 Rالتحديدُ

ُقيمة

(P) 

 241ْ3.5390 245ْ5.309 5.024 5.555 

 ركزْبنغازيْالطيبمبْومتكنيْالعاملنيجودةْاحلياةْالوظيفيةْْإحصاييةغْبنيد لةْْ ْيوجدْأثرْذوْ:الفرضيةُالخامسة.ُ 
وبلغتْْ(،=6262ُُ)عندْمستوىْمعنويةْمتكنيْالعاملنيْْالوظيفيةْوجودةْاحلياةْْأثرْبنيجدْيْوهْنْ بناءْعلىْماْسهسغْنستنتجْأْس

ُْ(p-value)قيعةْ (0.00ُُ>0.005ُ=Pُ)،ْْ وعليهْنقه ْْ(=6262ُُ)وهيْذا ْد لةْإحصاييةْعندْمستوىْمعنوية
ْ ْأثر ْيوجد ْأيْأنَّه ْالصفريةغ ْونرفضْالفرضية ْالهديلةغ ْاحلالفرضية ْابنيْجودة ْوْمتكنيْالعاملنيياة ْحي ُْلوظيفية بلغتْدرجةْْغ

ماْالتغت ْْْ(%89)اْيعينْأنْغْمْ Rُ(62840)غْوكذلكْبل ْمعام ْالت ديدْβُ(62..3)التأثت ىْمتكنيْالعاملنيْْ يْمستْوتقريهاْا
جودةْاحلياةْالوظيفيةْنيْيوض ْنتايجْاختهارْالفرضيةْاخلامسةْبْ(.)وْاجلدولْرق ْجودةْاحلياةْالوظيفيةْْأبعاد يْْيعودْإىلْالتغت ْ

ْ.وْمتكنيْالعاملني

 N جودةُالحياةُالوظيفيةُأبعادمحورُ
المتوسطُ
 الحسابي

درجةُ
ُالحرية

درجةُ
 βالتأثير

معاملُالتحديدُ
Rُ

ُقيمة

(P) 

 241 3.5359 245 5.334 5.823 5.555 

 :ركزْبنغازيْالطيبمتكنيْالعاملنيْمبُ ْيوجدْمستوىْماُالفرضيةُالسادسة. 

ْْيت ْْْْْ ْْالفقرة يْهذا ْالسادسة ْالفرضية ْا توسحْاحلسا ْمتكنيْالعاملنيعلىْمستوىْْلت عرفاْلدراسةاختهار ْوذلكْباستخدام غ
ْا ْو ْمستوىْْ(8)يتض ْماْاجلدولْْوحنرافْا عياريغ ْا توسحْاحلسا ْحملور ْوبل ْا حنرافْ(8..922)بل ْْمتكنيْالعاملنيأنَّ غ

متكنيْغْوبالنظرْإىلْا توسحْالعامْ دىْقياسْمستوىْالصفريةغْونرفضْالفرضيةْالهديلةالفرضيةْوعليهْنقه ْْغ(2292242)ا عياريْ
ْأفرادْمُْدراسةللجندْأن هسْأكربْماْمتوسحْا قياسْْغ(8..922)تع ْالدراسةْالذيْبل ْجملْالعاملني تع ْالدراسةْغْوهذاْيشتْإىلْأنَّ
ْ.ْقيدْالدراسةْىْماْالتعكنيْ يْا ركزتْومسلديه ْ

ُ(8جدولُرقمُ)

ُتمكينُالعامليننتيجةُاختبارُالمتوسطُالحسابيُواالنحرافُالمعياريُلمحورُ

 االنحرافُالمعياري المتوسطُالحسابي العددُمستوىُتمكينُالعاملينمحورُ
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241ْ3.0338ْ1.30129 

 
 :Results and Recommendations نتائجُوتوصيات

توةلتْالدراسةْْفرضياماماْخ لْالت لي ْاإلحصاييْلهيانا ْالدراسةغْواختهارْ :Results of The Study الدراسـةنتائـجُُأ.
ْالنتايجْالتالية:ْأه ِْإىل

أنهْيوجدْأثرْ .1 أسظهر ْالنتايجْأسنَّهْيوجدْأثرْبنيْا ستقرارْالوظيفيْومستوىْمتكنيْالعاملنيْلدىْأفرادْمتع ْالدراسةغْوبينتْأيضاْا
ْعلىْالكف ْالعادلةابنيْالعقيا ْا هنية ْوا عايت ْومستوىْمتكنيْْءة ْوالعدالة ْبنيْا ساواة ْأثر ْكذلكْيوجد ومستوىْمتكنيْالعاملنيغ

يوجدالعاملنيغْ  تع ْالدراسة.ا قتصاديةْومستوىْمتكنيْالعاملنيْلدىْأفرادْمُْْااوضا أثرْبنيْْوأسيضاْا
ْحي ُْْتع ْالدراسةغاةْالوظيفيةْومتكنيْالعاملنيْلدىْأفرادْمُْجودةْاحليْأبعادبينعاْأسظهر ْالنتايجْبشك ْعامْأسنَّهْيوجدْأثرْبنيْ .2

جودةْاحلياةْْأبعادماْالتغتْ يْمستوىْمتكنيْالعاملنيْيعودْإىلْالتغيتْ يْْ%82غْماْيعينْأنْR (00820)ْالعامْبل ْمعام ْالت ديد
ِإىلْجودةْاحلياةْالوظيفيةْت ديْْأبعاداحدةْ يْمستوىْيعينْأنَّْالزيادةْبدرجةْْوغْوذلكْβُ(62..3)ْوكعاْبلغتْدرجةْالتأثتْغالوظيفية
 .تقريهاْاْ(..62)ْمبعدلْتع ْالدراسةمستويا ْمتكنيْالعاملنيْلدىْأفرادْمُْْارتفا 

ِإذاْمْْمتكنيْالعاملنيأوض تْالنتايجْأسنَّْمستوىْ .3 لدراسةغْحي ْبل ْا توسحْاحلسا ْاْمتَّتْمقارنتهْمبتوسحْا قياسْلكانْمرتفعاْا
 .ْ(8..922)ْمبعدل

ميكاْاقعا ْْيجْالوْأسسفر ْعنهاْهذهْالدراسةضوءْالنتاْ يْ:Recommendations of The Studyالدراسـةُتوصيـاتُب. 
قيدْالدراسةْوهذهْالتوةيا ْْا ركزْالطيب يْْكنيْالعاملنيعلىْمتْغجودةْاحلياةْالوظيفةأبعادْأثرْعدةْتوةيا ُْتسه ْ يْا ستفادةْماْ

  هي:
 للعةاملني والسةعا ْالعقةيغ فةرص إتاحةة مةاْحية  ا ركةزْالطةيب  ي ومتكةنيْالعةاملني الوظيفيةة احليةاة سةتوىْجةودةمب عنايةةال ضةرورة .1

ْ.ا ستقرارْوْالوظيفي باامانْاإلحساس وزيادة القرارا غ اذاخت با شاركةْ ي
 نأسْ ا توق  ما وا كافآ ْالو بالعوايد ا ركزْالطيبب للعاملني ا ستعرة علىْالتوعية بالعع  وذلك ا جتعاعية بالعدالة الشعور تعزيز .2

 وحتقيسْدقيقةغ  علوما والقرارا ْاإلجراءا ْ تستند أنْوضرورة لتوزيعها احلاكعة ا عايت وتوضي  سيت ْتوزيعها وكي غْعليها حيصلوا
 أكثةرْععة  بيئةة بوجةود للشةعور سةيقود وهةذا زارةبةالْو السةايدةْااخ قيةة با عةايت غْوا لتةزاما حنيةاز وعةدم الشخصةية الع قةا  عدالةة
 ْ وظيفياا.ْاستقراراْا

 هبةذا الععة  وحساسةيةْلطهيعةة نظةراْا القةرارا  اختةاذ  ي العةاملني مشةاركةْمةا عاليةة درجةة بت قيةسإدارةْا ركةزْالطةيبْ اهتعةام ضةرورة .3
 دون السري ْوالتدخ  ااحيان ما كثت  ي القرارا  اختاذ  يْةاحلري ما كهتة مساحة لتوفر حتتاج الو ا وااننيْبأروا  تتعلس الو غا ركز
 .للقرارا  تأجي 

ْغوالعةاملني ا ةدير بةني الع قة خ ل ما ومهارام ْوإمكانام  العاملني مبجهودا  الصري  ا ععافْبضرورةأيضاْاْالدراسة وتوةي .9
ْ.والعقيا  القرارا  اختاذْبععليا  يتعلس فيعا جراءا اإل عدالة عا العاملنيْلدى تصورا  خلس  ي الع قة هذه ساه ُتْ حي 
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الةدنياْمةاْخة لْتشةجيعه ْستوياتْاإلداريةْةةيْالعةةفْوخاةةةْجةودةْاحليةاةْالوظيفيةةْابعادإدراكْالعاعلينْْبتنعيةا هتعامْْضرورة .0
ْأخطاءه ْكفرصْللتعل .لىْوالنظرِْإالعسئولياتْْعلىْحتع 

 درجةا  بت قيةسْأعلةى وا هتعةام الععة غ مسةتوى علةى أو ااخ قةي ا سةتوى علةى واءسة وإنصةاف بعدالةة العةاملني مة  التعامة  .3
  ا ختلفةْ يْا ركزْالطيب. بأنواعها العدالة

 .كاملةالحقوقه ْ وضعان وكا ي دوري بشك  للعاملني ا الية وا ست قا  الرواتب توفت إىل الداي  السعي .3
 خة لْمعوعةة مةا خةدمام  عةا ا سةتغناء وعةدم الوظيفي واامان با ستقرار عاملنيال شعور تعزيز على بالعع  ا ركزْالطيب قيام .8
 .الشعور ذلك تعزز الو والوساي  والطر  اآلليا  ما
ْ

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 م9191عام  االقتصادي تأثري أزمة الركود
 على السياسات االقتصادية واملالية للدول الرأمسالية

 
The Impact of the Global Recession Crisis in 1929 on 

Economic and Financial Policies of the Capitalist Countries 

 

 
 

 د. رندة بوكر و الفاخريفرج أ. 

 بنغازي جامعة-كلية االقتصاد 

 

 صلخالمُ 
لمية يف موضوع يرتِكز َجْوهر مْوُضوع هذا البحث على مناقشة التحليالت اليت وردت يف العديد من الكتب واألحباث والدراسات الع

إدارة األزمات، من أجل التعرف على تكوين األزمة وأسباب نشأهتا، وخصائصها وأنواعها، وذلك كمدخل لدراسة وحتليل إدارة أزمة 
وذلك هبدف ُمطَاَرَحة حتليالت الُبحَّاث  ،م9191 ةمن أبرز األزمات االقتصادية يف التاريخ البشري املعاصر، وهي أزمة الكساد العاملي

سياساهتا االقتصادية والسياسية والعسكرية  ِإْسِتاِِتِيَّةول هذه األزمة، إِلبْ رَاِز كيف ِاْضطرت الدول اليت تأثرت بنتائجها إىل تغيري ح
 املستقبلية.

 

 .م9191أزمة  عاملي.  ركود كساد عاملي.  أزمات. إدارة الكلماتُالمفتاحية:
 

Abstract 
 

The essence of the subject of this research is based on the discussion of analyses made in 

numerous books, research works, and scientific studies on the subject of crisis management, in 

order to identify the composition of the crisis, its causes, characteristics and types, as an input to 

the study and analysis the World Depression Crisis of 1929, which is the most prominent 

economic crisis in the contemporary human history. The aim of this research is to discuss the 

researchers’ analyses of this crisis to clarify how the affected countries were forced to change the 

strategy of their future economic, political and military policies. 

 

Keywords: Crisis Management; World depression; Global recession; the 1929 crisis. 
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 م قدمة
ْرصود حافل  البشري اإلنسان ظاهرة األزمات منذ القدم، فالتاريخلقد َعَرَف 

َ
ومع ذلك مل يقم  باألزمات بكافة أنواعها املتعددة،امل

 اإلنسان مبحاولة فهمها وحتديد أنواعها والعمل على مواجهتها وإدارهتا بأسلوب علمي مدروس، قائم على التمحيص والتحليل
ه الظاهرة اليت تُعد إحدى دراسة هذل القرن املاضي، حيث اِْنطلق الُبحاث وأهل االختصاص إاّل منذ العقد السادس من والتخطيط
 .(99–91،ُص.ُم9199ُ:البكري)البشرية نسيج احلياة مكونات 

وقد كان هلذا االهتمام العلمي بظاهرة األزمات، الفضل الكبري يف التفكري بإنشاء بِْنية متخصصة تضطلع مبهمة معاجلة األزمات 
لو منها جهاز إدارة دولة من دول خيكاد ي، اليت ال "إدارة األزمات"وتوابعها بأفضل السبل املمكنة، اليت متثلت يف ِكَيان ما يُعرف ب  

العامل احلريصة على التغلب على األزمات وأضرارها. "ولقد نشأ اصطالح إدارة األزمات، يف األصل، من خالل علم اإلدارة العامة" 
 (.99-99)البكري،ُص.ُ

ارة األزم  ات، م  ن خ  الل حص  يلة ق  راءات عدي  دة يف املص  ادر البحثي  ة إن ه  ذا البح  ث يق  وم عل  ى أس  اس مناقش  ة حتل  يالت نظري  ة يف إد
إىل ش قن،    ب دوره   األول ال رككن :( ينقس مرُكن ن وق د ِاْعَتم دت الق راءات يف ه ذا املوض وع عل ى تلفة حول األزمات وكيفية إدارهتا،املخ

املصادر اليت هتتم باجلانب التفسريي ملصطلح األزمة وتكوينها وأنواعها. ويف الشق  وحتليل حبيث يتم يف الشق األول الِتكيز على مطالعة
الثاين يتم  الرككن ويف مات، مع الِتكيز على أهم أدواهتا املتمثلة يف القيادة،اجلانب التفسريي ملصطلح إدارة األز  وحتليل الثاين يتم مطالعة

م 9191 ةالكساد العامليألزمات االقتصادية اليت عرفها اإلنسان يف تارخيه املعاصر، وهي أزمة تناول مثال تطبيقي ألزمة من أبرِز وَأْسَوأَ ا
، بدرج  ة ت  ريت معه  ا إس  ِتاتيجية وت  أثري نتائجه  ا عل  ى ال  دول ال  يت عان  ت م  ن عواقبه  ا ال  يت س  وف ي  تم ع  رأ وحتلي  ل أس  باب ح  دوثها،

 سياساهتا املستقبلية االقتصادية والسياسية والعسكرية.

ُالبحثمنهجُ
خالص كافة املعلومات اليت اْستِ  به يتم ، الذيالمنهجُالوصفيُ)التحليلي( بِاتِّباعِ  حتقيق أهدافه،من أجل  يقوم هذا البحثسوف 
مناقشتها وحتليلها واْصِطفاء أكثرها تأثرياً يف ِإْمالِء تغيري إسِتاتيجية و تأثريات أزمة الكساد العاملية على الدول اليت تضررت منها، حتلل 
ُالمحتوىوقد مت اختيار أسلوب  ،املستقبلية اسياساهت َدةُ  األساليب من بن تحليل تَ َعدِّ

ُ
أسلوبُ)ك لمنهج الوصفيل األخرى امل

   من بينها   هو األنسب ن أسلوب حتليل احملتوىحيث إ ،(المسح،ُوأسلوبُدراسةُالحالة،ُوأسلوبُالدراسةُالسببيةُالمقارنة
 ،وأهدافه ،وأمهيته ،شكلة البحثمل هحتديدو ، املتناولة الظاهرة، حملتوى واملنضبط دقيقال ، وأجدى يف حتليله ووصفهلطبيعة هذا البحث

 اليت تؤدي إجاباهتا للوصول إىل الغرأ الذي يهدف إليه البحث يف فرضياته. ألسئلةل هوطرح وحدوده املكانية والزمنية،

 احلقيقة حول الظاهرة املتناولة بالبحث والدراسة، الوصول إىل يهدف إىلبشكل عام،  املنهج الوصفي التحليلي وبصورة أوضح، فإن
وحتليلها، وحتديد املشكلة )أو املشكالت  عنها املفصلة والبيانات املعلومات من خالل مجع أزمة الكساد العاملية، وذلك   هنا   وهي
أسلوبهُالتحليليُو لوصفي التحليلييتم عن طريق املنهج اسوف  وهكذا األزمة. حتديد دور األفراد يف صدد جماهبةو (، فيها الكامنة

من  توضيح األسباب احلقيقية وراء تلك الظاهرة وذلك من خالل تفسري الظاهرة قيد البحث ،موضوع البحث املتناول لمحتوى
 ا، مبا جعلها تغري من سياساهتا االقتصادية والسياسية.حدثت هب على الدول اليت ناحية، والتوصل إلبراز تأثرياهتا



م    8102يونيو -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية        العدد السادس    

 

 

 52 

ُالسابقةُالدراسات
ااِلْس ِتفادة م ن أزمة الكساد العاملية بكث ري م ن االْهِتم اِم، بغي ة  يف إعداد هذا البحث، عليها اليت مت االْعِتماد الدراسات السابقة تناولت

القتص  اد إذا م ا أراد علم اء اح   أن ه " ؛يف املس تقبل األخط اء ال  يت س امهت يف ح دوثها تك رار س لبياهتا يف وض ع تص ورات لكيفي ة ت اليف
)سكايُنيوزُ ".واستمرت حنو عقد من الزمن م،9191فإهنم يقارنوها بأزمة الكساد العظيم اليت بدأت عام  قياس آثار أي أزمة مالية

 .(م9192ُ:العربية

م  دى تأثريه  ا عل  ى ال  دول ال  يت  لقي  اس وحتدي  د رص  د واْس  ِتنباِت نت  ائج األزم  ة م  ن مص  ادر الدراس  ات الس  ابقة، ه  ذا البح  ث ولق  د مت يف
تك وين  فك رة مث ل ،لل دول املعني ة السياس ات املس تقبلية تغي ري يف م دى تأثريه ا عل ى ، ب ليف نط ا  زم ن وقوعه ا ل ي  فق ط حدثت هبا،

ُكككومُموس  وعة  قام  ت هب  ا دراس  ة االحت  اد األورو*[، ، ال  يت أش  ارت هل  ا ال  يت  ،Encyclopedia.com (2017)إنسكككلوبيد اُدوت
  ، ويف دراس   ات أخ   رىأزم   ة الكس   اد العاملي   ة املهلك   ة والدة فك   رة تك   وين االحت   اد األورو*، تع   ود أس   باهبا إىل نت   ائج ُتش   ري فيه   ا إىل أن

ُكومُكالدراستن اللتن قام هبما فريق موسوعة   :Truman ترومكا )ودراسكةُHistory.comُ (2009; 2010)هيستوريُدوت

ال دول ال يت ت أثرت أن  مب ا يفي د م ن دراس ات ُأخ رى، مت االْس ِتدالل منه ا ، وتريه ا2015) :والكدا ني)  2010) :وحسكي )، 2015)
ب  دون  ال  ذي يعم  ل بأزم  ة الكس  اد العاملي  ة، ق  د أُرتم  ت عل  ى تب    نظ  ام االقتص  اد املوج  ه، بع  د أن كان  ت تتب    النظ  ام االقتص  ادي احل  ر

 من هذا البحث. هلما يف املوضع املخصص لنا من التحليل هلذه النقطة وسالفتها، ضوابط أو توجيه أو رقابة، وهذا ما سوف يتجلى

ُككككككومُو ،)ُم2008 :راشكككككوايُو ،)ُم2009 :وأبكككككوُمدللكككككةُ،اآلغكككككا) دراس     ة ك     ان لدراس     ات مث     ل  كم     ا ُإ نسككككككلوبيد اُدوت
Encyclopedia.comُ(2002)ُوو نكلككر،Winkler ُ(2016)، لفض  ل يف اس  ِتقاء املعلوم  ات الدال ة عل  ى كيفي  ة ت  أثري أزم  ة ا
س  ِتاتيجية سياس  تها العس  كرية والسياس  ية، بالتوج  ه للتص  نيع احل  ر* التج  اري، اال  دول ال  يت تض  ررت منه  ا يف تغي  ري الكس  اد العاملي  ة عل  ى 
م ن جه ة و  ،كوس يلة لتحقي ق االزِدَه ار االقتص ادي  االْس ِتْعماري لتوس عا ، م ن أج ليف احل رب العاملي ة الثاني ة لل دخول وبناء قوة عسكرية

 منه ا م ن دراس ات عدي دة "،النازي ة يف أملاني ا" األنظم ة الديكتاتوري ة ب روز أزم ة الكس اد العاملي ة يف ي ة ت أثريفقد مت اْس ِتخالص كيف ُأخرى
 .)ُم2014ُ:عائشةُسعدي)ُودراسة ،Alfred Sohn-Rethel: (1987) دراسة

ُأهميةُالبحث
ليه  ا البح اث واء   اء وض وع إدارة األزم  ات، ال يت توص ل إأمهي ة موض  وع ه ذا البح ث، م  ن خ الل التعري  ف بع دة حق ائق ح  ول متتجل ى 

املهتم  ن هب  ذا ا   ال، م  ن خ  الل دراس  ات وأحب  اث اْس  َتغرقت عق  ودا زمني  ة طويل  ة، وأص  بحت   بع  د ذل  ك   م  ن األساس  يات ال  يت يق  ي  
 ويف هذا اإلطار سوف يشتمل البحث على التعريف بتكوين األزمة وخصائصها ،احلقل املهمعليها كل مستجد يرتب يف البحث هبذا 

م، مل يقف عند 9191أزمة الكساد العاملية عام  تأثيراألساسية هلذا البحث يف توضيحه أن  األهميةُوأنواعها وآلية عملها، كما تتبلور
 حد نتائجها املباشرة على الدول اليت حلت هبا فحسب، بل امتد تأثريها إىل تغيري السياسات املستقبلية لتلك الدول بشكل متعدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م بن 9119هناية عام  يف ، اليت مت صياتتهاThe Maastricht Treaty“معاهدةُماستر ختُ” ِتدر اإلشارة إىل أن االحتاد األورو* قد تأس  من خالل[،  
 .م9119ف اير  7وال تغال واليونان ولوكسمبورج، ومت التوقيع عليها يف  وإسبانياالدول املشاركة، وهي: بريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وإيرلندا وبلجيكا والدمنارك وهولندا 

(OOPEC, 1992)  
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 األوجه واملناحي.

ُمشكلةُالبحث
يف تعدد أوجه املوضوعات اليت يتم ِإْخضاعها للدراسة والتحليل، من أجل إِْبراِز حمصالت أزمة الكساد  هذا البحث مشكلة تكمن
 دراسة ُكْنه إدارة األزمات أولُا وهذا ما يْستَ ْلزم تيجي للدول اليت عانت من نتائجها،اليت أثرت يف املنظور اإلسِتا ،م9191 ةالعاملي

دراسة وحتليل الكيفية اليت  ثانياُاو أساسي يف إدارة األزمة املختارة، ، وذلك ألمهيتها كعاملوالِتكيز على أهم أدواهتا املتمثلة يف القيادة
ُحصِّالت   هذه األزمة إدارةمتت هبا 

كمثال تطبيقي، من خالل دراسة خلفيتها وكافة املعطيات اليت مهدت حلدوثها، من أجل ِإْظهاِر امل
والسياسية والعسكرية  النامجة عنها، وتوضيح دورها يف دفع الدول اليت تأثرت بنتائجها إىل التغيري من إْسِتاتيجيَّة سياساهتا االقتصادية

 -ل إليه البحث من خالل إجابته على األسئلة التالية:يتوص وهذا ما سوف املستقبلية،

 ما هي أسباب حدوث أزمة الكساد العاملي؟ -9
يف الواليات املتحدة األمريكية اليت كانت السبب يف  مداها ومل ينحصر ؟األخرى دول العامل بن هاما هو السبب يف اِنِْتشارِ   -9

 ؟ااْنِدالعه
 ببعض املعاجلات االقتصادية؟ هل كان من املمكن القضاء على األزمة يف مهدها  -3
االقتصادية والسياسية  دوهلم إسِتاتيجية سياسات لتغيري نتائجها من اليت تضررت صناع القرار بالدول يف األزمة أثرت كيف   -4

 والعسكرية؟
 ما مدى صحة املؤشرات اليت تُفيد بالتغيريات املزعومة؟  -5
 ؟أم ألسباب أُخرى كان بسبب أزمة الكساد العاملية؟ أَْلَمانْ َيا النظام النازي يف هل ظهور -6
 هل الكساد العاملي تسبب يف نشوب احلرب العاملية الثانية؟  -7
 ؟املضنية ةفكرة تكوين االحتاد األورو* جذورها من ويالت أزمة الكساد العاملي اْسَتقت هل  -8

ُأهدافُالبحث
عالقته  ، ومدىم9191الكساد العاملية عام  أزمةالَناِشئ عن  التأثيرُعلى السعي لتقدمي دراسة حول تَ ْنطوي أهداف هذا البحث

اآلثار الوخيمة لألزمة،  بتشكيل معامل إسِتاتيجيات السياسات االقتصادية والسياسية والعسكرية املستقبلية للدول اليت تضررت من
مث تقدمي تعريف بأزمة الكساد  وبقيادهتا ، تبدأ بالتعريف بإدارة األزماتعدة خطوات وسوف يتبع البحث من أجل حتقيق أهدافه

األساسي الذي يقوم عليه البحث، وهو معرفة مدى ُمواَءمة  الهدف، للوصول إىل تأثيراتهامث حتليل نتائجها و ،(م9191)العاملية 
البحث األساسي يكمن يف معرفة ما إذا كانت  فهدمبع  أن   مت التوصل إليها يف ذلك اءصوص،البحث مع النتيجة اليت فرضية

السياسات االقتصادية والسياسية والعسكرية للدول اليت قاست من آثارها  تشكيلنتائج أزمة الكساد العاملية قد كان هلا دورًا يف 
 الضارة من عدمه.
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ُالبحثفرضيةُ
مل يقف عند حد النتائج االقتصادية املباشرة اليت أحاقت بالدول  ة،هتدف فرضية هذا البحث للوصول إىل أن تأثري أزمة الكساد العاملي

 ةاليت حدثت هبا فحسب، بل أنه أمتد إىل إْرتاِم كثري من تلك الدول   اليت تأثرت بنتائجها   إىل تغيري إسِتاتيجية سياساهتا االقتصادي
ت اليت تضمنتها العديد من األحباث والكتب والدراسات وسوف يتم ذلك من خالل مناقشة التحليال والسياسية والعسكرية املستقبلية،
ية، وأزمة سياسية، وأزمة أزمة مالية حادة، وأزمة اجتماع -اليت نتج عن اْعِتماهلا عدة أزمات أُخرى: ،العلمية السابقة حول هذه األزمة

 عسكرية.

لقد حرص هذا البحث يف رصده واختياره ودراسته لألحباث واملقاالت والَورَقات والكتب العلمية املختلفة اليت تناولت  ويف هذا الصدد،
موضوع إدارة األزمات بصفة عامة، وما يتعلق منها بفرضيته بصفة خاصة، أن تكون أفكارها ومعلوماهتا واآلراء اليت حتملها مبنية على 

صرف ءلفية وطبيعة وأسباب ونشأة األزمة قيد البحث، وأن تكون النتائج املستخلصة مبنية على األصول رؤية قائمة على التحليل ال
على اتباع قواعد املنهج  مها،لتأكيد صحة فرضيته من عد يف هنجه البحث وسوف يعتمد هذا املتبعة يف إعداد البحوث العلمية،

 .الوصفي التحليلي

ُحدودُالبحث
، وهي الواليات املتحدة ةتأثرت بأزمة الركود العاملي الدول اليت أكثر ،المكانيةاحلدود  من حيث يف دراسته هذا البحث يتناول سوف

تحدة والدول األوروبية بشكل مع الِتكيز على الواليات امل ، وذلك بشكل عاموكندا وأسِتاليا واليابان أوروبا الغربية، ودول ،األمرييكية
وقوع احلرب العاملية األوىل  بداية على الفِتة الزمنية الواقعة بن يتم الِتكيز للبحث فسوف الزمني النطا  على مستوى أما خاص،

الزمنية املمتدة ما   على الفِتة  خاصُبشكل، مع الِتكيز   بشكلُعام م9112، وح  هناية احلرب العاملية الثانية يف سنة م9191
 .م9111يف سنة  فراجهاان، وح  بداية م9191شهر أكتوبر  أواِخرِ  حدوث أزمة الكساد العاملية يفبن 

ُخطةُالبحث
 -التايل: على النحو  :أجزاءثالثةُسوف ينقسم هذا البحث، يف خطته، إىل 

 م يف إدارة املهفهوم القيادة ودورها مب والتعريف .وآلية عملها هتاومفهوم إدار على التعريف مباهية األزمات، يشتمل  :الجزءُاألول
 األزمات.

 تسبقه نبذة عن اءلفية اليت مهدت ومدى تأثرياهتا ونتائجها م9191على حتليل ألزمة الكساد العاملي حيتوي  :الجزءُالثاني ،
 لوقوعها.

 من خالل التحقق من مدى ُمواَءمة النتائج مع فرضية البحث. ،البحثعلى اءالصة اليت يتوصل هلا يشتمل  :الجزءُالثالث 
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 الجزءُاألول
 

 أولا:ُتعر فُمفهومُاألزمة

ات الثالثة ميكن لنا ِإمْجاهلا يف التعريف ، اليتاألزمةومع   مفهومتوضح  تعر فاتلقد قدم اء اء وأهل التخصص يف جمال األزمات عدة 
 التالية:

، مبا يؤدي إىل خلق وضع ا"األزمة هي نقطة حتول وتغري ُمفاِجئ يف الشؤون السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو تريه .1
وما  واألَعاِصري الفيضاناتكوارث الطبيعية كمثل الَزاَلزُِل و ال ناِتة عن أزماتأ األزمات على شكلن: عصيب تري مستقر، وتَ ْنش

 . (Olafsson, 2013, pp. 1-3)" واألزمات املالية  احلروب والصراعاتكسياسية واقتصادية،   أزماتو ،إىل ذلك
 
طر جسيمة وُتشري بوادره إىل تطوره السريع بآلية ينتج عنها خما ا،معين اتري املتوقع، الذي يواجه نظام الحدث"إن األزمة هي  .2

 ,Rogalski, 2004 cited in Anceaux) من حيث التَّّداِبري املتخذة، واجلهات اليت ِاَّتَََّذهتا"تتجاوز املوارد املتاحة 

2012)،  p.7 ). 
 
، وقد تتعدد ونتائج سلبية ه، ويؤدي إىل خلل وهتديد للمصاحلكبري مفاجئ يصعب أحيانًا توقع  حدث-بأهنا: تُعرَّف األزمة  .3

وحتتاج ملواجهتها وتدارك آثارها بشكل سريع، وباإلمكانيات املتاحة للسيطرة عليها وِتنب آثارها  وتتباين تأثرياهتا األزمةمصادر 
 .(91-92ُ،ُص.ُم9199)البكري،ُاملستقبلية 

 ية ُإدارةُاألزمةثانياا:ُالتعر فُبَماهُ 

مع تواتر األزمات بأنواعها املختلفة، ولشدة ما تلحقه من أضرار فادحة مبناحي خمتلفة من حياة اإلنسان، فقد كان ِلزَامًا أن يتم 
ومن هنا جاءت فكرة إنشاء جهاز إداري متخصص يتم عن طريقه التعامل مع  ه الظاهرة املدمرة،هبا جماهبة هذ التفكري يف وسيلة يتس 

األزمات والسيطرة عليها، بِاْسِتخداِم األدوات واألساليب العلمية الَفعَّالة، ومن خالل تطعيمه بقيادة وفريق من املتخصصن وذوي 
وهبذا املع ، ميكن االستدالل على مع  إدارة  ألداء هذه املهمة العصيبةأهيلهم اء ة يف هذا الشأن، وذلك من خالل صقلهم وت

"إدارة األزمات هي كيفية التغلب على األزمات باألدوات العلمية واإلدارية املختلفة من خالل  -األزمات من خالل التعريف التايل:
 . (ABAHE, 2017)التقدير املنظم واملنتظم لألزمة" 

 املعاهد واجلامعات املختلفة،من العلوم اإلنسانية املعاصرة، اليت ُتدرس يف  االيت أصبحت علم ب  إدارة األزمات نشأت ما يُعرف وهكذا
وأصبحت إدارة األزمات املصدر الذي يُعتد بنتائجه وتوصياته لدى حكومات العامل اليت هتدف لتفادي األزمات أو التقليل من آثارها 

 .(9،ُص.ُم9199)الرو لي،ُالوخيمة 
 



م    8102يونيو -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية        العدد السادس    

 

 

 56 

وجند أن الدول املتقدمة يف هذا السيا    وحذت َحْذَوها بعض الدول النامية   بتدري  علم إدارة األزمات يف اجلامعات واملعاهد 
ويُشري  أحد أوجه احلياة يف العامل بأسره،م الذي أصبح هاملتخصصة، ح  يتم خلق كوادر من القيادات واء اء يف هذا ا ال امل

إىل أن عدد اجلامعات اليت تبادر بفتح جمال دراسة البكالوريوس يف  ،يف هذا الصدد David Neal:ُ(2000, p. 12ُد فيدُنيل)
 ، مما ُيساعد يف َّتريج خ اء وقيادات من املهنين احملِتفن على أساس علمي سليم.األزمات يتزايد باطراد إدارة

 فِتة السبعينات من القرن املنصرم تصور إلطار التعامل مع الكوارث، يف (NGA)ولقد وضعت إدارة الطوارئ يف الواليات املتحدة 
الزال يعمل به ح  اآلن، يقوم على أربعة أنشطة متصلة ببعضها على النحو التسلسلي التايل: أنشطة التخفيف، وأنشطة التّ َهي كُؤ  الذي

ِاْسِتخدامها من قبل صانعي السياسات والبحاث واملمارسن واملدربن اليت مت تبنيها و شطة االستجابة، وأنشطة التعايف، واالْسِتْعداد، وأن
 .(Malcolm Baird, 2010, p.5) األزمات واملعلمن يف نطا  إدارة

 -هذه األنشطة تعمل بالكيفية التالية: إىل أن ،Brenda Phillips" (2005, p.117) بر نداُفيليبسُتشري " وعلى هذا الِغرارِ 

 تشمل أية أنشطة ُتساعد على إزالة أو التخفيف من العواقب الوخيمة احملتملة لألزمة.أنشطة التخفيف:  .أ
معاجلة مظاهر األزمة، اليت  ضرورية، من شأهنا استخدام كل َما يَ ْنَبِغي ِمْن سبل ووسائل يتم من خالهلا أنشطة التّ َهي كُؤ واالْسِتْعداد: .ب

 ال تتمكن تدابري أنشطة التخفيف من القضاء عليها.
كما أهنا   األزمة، متضررين منللأنشطة االستجابة: وهي أنشطة تتبع حدوث األزمة، وهي مصممة لتقدمي املساعدات الطارئة  .ج

 األضرار الثانوية. من حدة تخفيفللتسعى 
 أنشطة التعايف: وهي أنشطة مصممة لالستمرار إىل ما بعد حدوث األزمة، وح  تعود األمور إىل وضعها الطبيعي، وحتسن .د

 الوضع ملعدالت أفضل.

 أمهية ك ى عند مواجهة أية أزمة، ويُعد عامل التخطيط أو التفكري اإلْسِتاتيجي يف إدارة األزمات من العوامل األساسية، الذي يوىل له
املتوقعة وتري املتوقعة، وذلك من  لذي يشتمل على تصورات تضع يف حسابتها كل االحتماالتفإن التخطيط السليم هو ا ومن مث

َاُذهاخالل إعداد سيناريوهات لكل ما ميكن تصوره أن حيدث كردة فعل لكل خطوة يتم  أو قبل األزمة، فهي  يف أثناء إدارة األزمة ِاَّتِّ
 .(921-922،ُص.ص.ُم9192الحدراوي،ُومحمد،ُ)أداة فعالة يف التنبؤ باألحداث املفاجئة. 

ة أوجه األزمة اليت ُتساعد على إعداد َّتطيط سليم يف هذا اءصوص، هو االسِتسال يف توجيه أسئلة تُغطي كافومن أهم العناصر 
 -مثل:  ومناحيها املتفرقة

  هل هذه اءطوة ستحقق النجاح املطلوب؟ أم أهنا بسبب عوامل ُأخرى طارئة أو كامنة ستفشل؟ أو أهنا رمبا تعود بأضرار أعظم
 احملدود الذي حتققه؟وأدهى من النجاح 

 ما هي اءطوة البديلة يف حالة فشل هذه اءطوة أو عدم صالحيتها؟ 

 وهكذا تتابع األسئلة اليت من خالهلا يتحسن األداء اإلداري لألزمة.
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 ألزمةن خطة أو سيناريو  اهبة اوجممل املع  يف هذا الصدد، أن التخطيط السليم لألزمة هو الذي يقوم على أساس وضع أكثر م
عن تطبيقها على أرأ الواقع، فاألوضاع يف العامل  ويضع كل االفِتاضات احملتملة، ويُدرك بأن صياتة اءطط على الور  خيتلف

 خطيط لكافة االحتماالت املختلفة.احلقيقي تتغيري مع ما يستجد وحيدث من حوهلا، فمن هنا البد من الت

 أولها:تكمن يف أربعة عناصر حامسة وهامة.  األزماتُأن أهم أساسيات النجاح يف التعامل مع إدارةُاألزماتويرى علماء وخ اء 
 عنصر الدقة يف اختيار ثانيها:سرعة البث يف التعامل مع األزمة، فعنصر الوقت له أمهية ك ى يف إدارة األزمات والتعامل معها. و

ال
ُ
فحاِل األزمة فإن عدم األخذ هبذين العنصرين يؤدي إىل اْستِ  ساسوعلى هذا األ، اهل املتصديئِم لطبيعة األزمة األسلوب املناسب وامل
نة متكنها من إدارة ذات كفاءة عالية، تتوفر فيها خصائص معي قيادةوجود  ثالثها:و .(Manzoni, 1015, p.2) وحتوهلا إىل كارثة
بينهم اءبري واملختص والف  يف جماالت خمتلفة، وحتركهم يكون من وجود فريق عمل  رابعها:و .(Olafsson, 2013) األزمة بنجاح

، من خالل الدقة وسرعة التصرف والتنسيق وعدم ألجل النجاح يف مواجهة األزمة والتغلب عليها رتبة التفاين يف العمل بروح الفريق،
 .(م9199)العامري،ُ ترك األمور للصدفة

ع  التقليل الفار  يف مدى جناح اإلدارة يف السيطرة على األزمة من عدمه، وهذا ال يويُعد عنصر القيادة من أهم العناصر اليت حُتدث 
فجميعها ال ِتَ  عنها، ويف هناية املطاف ما هي إاّل نتاج  من أمهية عنصر الوقت أو عنصر األسلوب املناسب أو عنصر فريق العمل

 لقرارات وتنسيق وتوجيه القيادة الُكُفُؤة يف إدارة األزمات.

وفيما يلي توضيح ملدى أمهية كل من عنصر الوقت، وعنصر اختيار األسلوب املالئم، وعنصر فريق العمل، يعقبه شرح ملفهوم القيادة 
 -األزمات: وأمهية دورها يف إدارة 

 -الوقت: يف صدد تأكيد أمهية عنصر  (م9119محمدُشوما ُ)يقول الدكتور  .9

يف إدارة االزمات، فالوقت هو العنصر الوحيد الذي تشكل ندرته خطراً بالغاً على  إن عنصر الوقت أحد أهم املتغريات احلاكمة"
ِإْدرِك األزمة، وعلى عملية التعامل معها اذ أن عامل السرعة مطلوب الْستيعاِب األزمة والتفكري يف البدائل وِاَِّتَاذ القرارات 

ليات الواجبة الْحِتواِء األضرار أو احلد منها واْسِتعادة نشات املناسبة، والسرعة يف حتريك فريق إدارة األزمات والقيام بالعم
 ."املنظمة

حدة   تعت  حالة فريدة من إن عنصر الدقة يف اختيار األساليب املالئمة لطبيعة األزمة، يأيت يف أساسه من أن كل أزمة   على  .2
ومن هنا تقوم إدارة  كونتها وتسببت يف حدوثها،  ات اليتعلى خلفيتها من املعطي حيتويهلا تكوينها اءاص هبا، الذي  نوعها

وفقًا ملعطيات تكوين األزمة املتناولة، حبيث تُراعي حدود اإلمكانيات واملوارد املتاحة،  االسِتاتيجية الشاملةاألزمة بوضع خطتها 
جلة األزمات تعتمد ورتم أن معا .(Johnson, 2000, p.74) قيود السياسية واإلدارية السائدةوتتصرف يف نطا  حدود ال

اليت أمهها وجود قيادة تتوفر  نت أزمات مفاجئة أو تري مفاجئةعلى نف  األدوات   اليت ال ِتَ  عنها ألية إدارة أزمات   سواء كا
 تلف بقدر اختالف نوعية كل أزمة مبعزهلا.ن آلية معاجلة كل أزمة أو ُأخرى َّتفيها معايري معينة، إالّ أ

 

 وفر ما ، Hess هيسويذكر " ة تؤدي إىل حتقيق النجاح املطلوب،أمر أساسي إلدارة األزمات بفعاليإن العمل اجلماعي   .3
Freeman ،وكوفيرت Coovert "(2008 cited in Leigh, 2015, p. 11)  :يف هذا الشأن بأنه- 
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فإن جهود فريق عمل املشاكل املعقدة، ومن هنا مهام  "ال يوجد فرد لديه ما يكفي من املعرفة والسعة اإلدراكية ملواجهة كافة
 واختبار كافة اْعِتبار ضرورة ملحة لضمان توفر مجيع املعلومات األساسية املتنوعة، وألجل التأكد من أنه قد مت متكامل

 لكافة اءطط والتفسريات املعقولة". بَِعْنِ االْعِتبارِ  املختلفة، ومت النظر االْفِتاضات

علم إدارة التوازنات والتكيف مع املتغريات  هو "-أنه: سبق، ميكن لنا أن جُنمل تعريف علم إدارة األزمات، يف وخالصة لكل ما 
املختلفة، وحبث آثارها يف كافة ا االت. وإدارة األزمات تنطوي على عدة عمليات مِتابطة ومتكاملة، أمهها حتديد املخاطر احملتملة 

تملة بأقصى درجة ممكنة، مث تقييم والتنبؤ هبا، مث إعداد اءطط اليت تستخدم يف مواجهة هذه املخاطر وجماهبتها وتقليل اءسائر احمل
 .(ABAHE, 2017) القرارات واحللول املوضوعة"

 :ثالثاا:ُمفهومُالقيادةُودورهاُفيُإدارةُاألزمات

ويف أوقات األزمات املفعمة هبول الفوضى واالْضِطراب واالْرتِباك، يتطلع اجلميع ملن  ات تشتد احلاجة امللحة إىل قيادة،يف أوقات األزم
تري أنه لي  كل من يشغل منصب قيادي ميلك اءصائص والسمات  رهم ملن يتبوأ منصب القيادة،أنظايرشدهم ويقودهم، فتتجه 

 وظيفية.اليت تؤهله لالضطالع مبَْسُؤولِية قيادة إدارة األزمات، فأحيانًا يولد من خماأ األزمات قادة بدون ألقاب  ،القيادية
(Olafsson, 2013, pp. 9-10)فإن القيادة تُعد من أهم العوامل الفعالة يف إدارة األزمات. . وعلى هذا األساس 

 يعرفهما على النحو التايل: مسة القيادة يأيت من مصدرين اْقِتناء بأن (01،ُص.ُم9192مقتبسُفيُالم الّ،9111ُُ) كورتواويرى 

حيصل  د مع املرء، وإىل ملكات مكتسبةولولوجية بارزة تيس"إن اكتساب صفة القائد احلقيقي أمر دقيق جدًا وحيتاج إىل ملكات في
 عليها اإلنسان من خ ة احلياة وا تمع، وهذه امللكات َّتتلف من شخص إىل آخر".

والذكاء  ِتوائها للمعرفة واء ة والذكاء،والقيادة البارعة يف إدارة األزمات، هي تلك اليت تتوفر فيها إمكانّيات وخصائص معينة، منها ِاحْ 
فهذا التصور يُعد من األخطاء الشائعة، فالذكاء حبسب  ثريين بأنه فطري يولد مع اإلنسان،يف حد ذاته لي  هو ما يتبادر لذهن الك

وتنمية مهارات التفكري  امتالك ُمقدَّراهتا بالتحصيل املعريفهو من املهارات املكتسبة، اليت يتم  ذا اءصوصما توصل إليه العلماء يف ه
 -يف هذا السيا : Gottfredson (1997 cited in Hogan, 2008, p. 356)غوتفر دسو ُلسليم، ويقول ا

االستدالل والتفكري العقلي والتخطيط وحل املشكالت، والتفكري  القدرة على عقلية شاملة لعدة مهارات، منها لذكاء هو ِإْمكانِّية"ا
د ا رد وفهم األفكار املعقدة والتعلم السريع والتعلم من التجارب، والذكاء ال يتم تعلمه من كتاب أو هو مهارة أكادميية معينة أو جمر 

ومعرفة ما  حساس املنطقي ملع  األشياءواإل لفهم ما حييط بنا والتفاعل معه، انه يعك  إمكانية أكثر سعة وعمقإبل  اختبار للذكاء،
 ميكن أن نفعله".

 ال  القدرات اإلبداعّية إىل فرص إلْطال ِ  ،خماطر من حتمله وما األزمة حتويل تصور ِإْمكانِّية ىف القيادة براعة ويف هذا الصدد، "تكمن
 التفاعل األزمة إلدارة يهيئ التوجه اإلجياِ*  هذا أن وال شك ،السديدة احللول الظروف وِإجياد صياتة كفرصة إِلعاَدة األزمة تستثمر
 احملنة إحباطات وحتويل ،اْسِتثمارها ميكن فرصة اىل من حتويل اءطر مُيكنها بالقدر الذي تواجهه الذي الكبري يالتحد مع واملبدع احلي
 .(19،ُصم9119)الباز،ُاجلهود اإلبداعية"  فعاليات حيفز مناخ اىل
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ويكمن َصِميم مفهوم فاعلية القيادة احلقيقي يف مدى قدرهتا على توجيه اآلخرين لتحقيق النجاح، وذلك من خالل التأكد من أن كل 
الذاتية واحد منهم يؤدي عمله على أحسن ما يُرام، وأهنم مجيعًا يقومون بالعمل الذي كلفوا به، وبذل قصارى جهدهم وِإْمكانِيَّاهُتم 

 .(Owens, cited in Olafsson, , 2013, p. 154)إلجْنازِه 

َاُذ قرارات حامسة يف حدود املوارد املالية والبشرية الشحيحة املتاحة  د املدراء أنفسهم يف أحيان كثريةوجي أمام مواقف يَ ْنَبِغي هلم فيها ِاَّتِّ
ويف احملصلة النهائية فإن  ألزمة مبختلف الطر ،لديهم، فالبد هلم يف هذه احلالة من ِإجياِد البدائل، والبحث عن متطلبات حل ا

 
َ
ما هو إاّل نتيجة  القيادة اإلدارية يف حل املشكالتوجودة قرارات  ولة عن حل املشكلة من عدمه،ْسؤُ القرارات اليت يتخذوهنا، هي امل

 . (Hogan, 2008, p. 355)حلكمهم وتقييمهم وتقديرهم لألمور 

أحداث األزمة من من خالل دراسة كافة ال ينتهي عملها بعد زوال األزمة وانِْتهائها، بل أنه يستمر  ماتوالقيادة الناجحة يف إدارة األز 
والقيادة  اجهة أية أزمة أُخرى يف املستقبل،وسن قوانن وقائية، لتاليف تكرار األخطاء اليت مت اْرِتكاهبا عند مو  أجل االستفادة من ِتربتها

ري خبري األزمات وُيش اها مع مرور الوقت،بل تتناس انن اليت مت سنها يف هذا اإلطارالفاشلة هي اليت ال تتابع تطبيق القرارات والقو 
 -أنه:  إىل) م2012)حول هذا املوضوع  " يف مقابلة صحفيةDennis Mileti" د نيسُميليتيواألستاذ اجلامعي 

بعد وقوع األحداث الك ى، ِتد الناس راتبة يف عمل أي شيء من أجل املساعدة، على أساس أن ما حدث ال يتكرر حدوثه مرة "
يف بعض احلاالت بل  يف تالب األحيان، ومع مرور الوقت ال يتم تنفيذهاولكن  تلك األحداثن القوانن يف أعقاب ُأخرى، وُتس

 الذين ميكن وصف معظمهم بأهنم ال يرون أبعد من تطاء حمرك سيارهتم". تنتهي إىل الزوال، وهذا من طبيعة البشر

 
 

 الجزءُالثاني
 (9191)ُةةُالكسادُالعالميأزم

 
 التكَّْعر  فُبمعنىُأزمةُاقتصاد ةُوأزمةُعالمية: .9

 :معنىُأزمةُاقتصاد ة .أ

أو يف عملة دولة ما، أو يف سو  العقارات، أو جمموعة من  ِاهْنِيار مفاجئ يف سو  األسهم،” -هي: األزمة االقتصادية 
نتيجة انفجار  املؤسسات املالية، لتمتد بعد ذلك إىل باقي االقتصاد، وحيدث مثل هذا االهنيار املفاجئ يف أسعار األصول

وشراء كميات ضخمة من  بيع-هي: والفقاعة املالية أو السعرية، أو فقاعة املضاربة كما تسمى أحيانًا  فقاعة سعرية مثاًل،
كورتلُورز ق،ُ)" نوع أو أكثر من األصول املالية أو املادية كاألسهم أو املنازل بأسعار تفو  أسعارها الطبيعية أو احلقيقية

 .(م9111

يصاحبه اختالل يف التوازن بن  حدوث تغيري يف االقتصاد بشكل مفاجئ-تع : ويف تعريف آخر، فإن األزمة االقتصادية 
حالة من االخنفاأ تري  فيؤدي ذلك إىل اْرتِفاِع أسعار املنتجات واءدمات. ومبنظور خمتلف، هي ،االنتاج واالستهالك

 امللكّية.وحقو   اليت تتمّثل يف رأس املال، واألسهم وحسابات االدخار، املسبو  وتري املخطط له يف أسعار األصول،
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واألزمات االقتصادية إما أن تكون سريعة وعنيفة وإما أن تكون بطيئه، وقد تكون يف دولة واحدة أو إهنا  (م9191ُ:رزا )
مثل أزمة الكساد   بأسره، فتسمى بذلك أزمة عامليةوقد يتسع نطاقها ليشمل عدة دول أو العامل ،تنتقل من دولة إىل أخرى

 .م9191العاملية يف سنة 

 :معنىُأزمةُعالمية .ب

0ُُ،ُص.ُم9191:السيدُحسي ُُعدنا )ُالدكتوريذكر   األزمة” -بأن: ، يف سيا  تعريفه ملفهوم األزمة العاملية، (2ك
العاملية هي أزمة دول وشعوب، مبع  أهنا ال تقتصر يف نشأهتا وآثارها على األطر الرمسية، بل تتجاوزها إىل ا االت الشعبية 

وهي ال تقف عند احلدود  يف إطار ا تمع املدين العاملي بتعبري آخر، إهنا أزمات دول وأزمة مجاعات بشرية املنضوية
مبا فيه من مكونات  تكون أزمة النظام العاملي برمته اجليوسياسية للدولة الواحدة، بل تتعداها إىل ما وراء احلدود. وميكن أن

 أي أهنا هتم العامل بأسره". ،ية وثقافية، لذلك هي أزمة عامليةادوحمددات سياسية وقانونية واجتماعية واقتص
 

ُ:م9191ُةالتكَّْعر  فُبأزمةُالكسادُالعالمي .9

 The Great“اليت تُعرف أيضاً بأزمة الركود العظيم االقتصادية املدمرة،  ”Global Recession“ ةإن أزمة الكساد العاملي

Recession” ر مداها الزم  ، واستمم9191، اجتاحت الواليات املتحدة األمريكية يف األسبوع األخري من شهر أكتوبر سنة
رايف إىل كافة الدول الصناعية األوروبية، ومعظم دول العامل ية األربعينات   واتسع مداها اجلغسنوات   ح  بدا ملا يزيد على عشر

 كم تبنيه هنج النظام االْشِتاكييف عزلة عن التعامل االقتصادي مع دول النظام الرأمسايل، حببإستثناء االحتاد السوفييت الذي كان 
(Encyclopedia.com, 2017; Pugh, 2015). 

هبط ت التج ارة العاملي ة يف أثناءه ا إىل أكث ر  حي ث ، أك  أزمة اقتصادية عرفته ا البش رية يف تارخيه ا املعاص ر،ةوتعت  أزمة الكساد العاملي
حلض يض، وِاخْنفض ت عائ دات الض رائب وانع دمت األرب اح، وحاقَ ْت اَءس ائُِر ن نصف معدهلا املعتاد، وتدىن متوسط دخل الف رد إىل ام

. ونتيجة لذلك قلت القوة الشرائية %66وأصاب الشلل قطاع العمران والبناء، وانْ َهارت قيمة أسعار املنتوجات الزراعية إىل  باملصانع،
  .(Wikipedia, 2017) واءدماتوقل معها الطلب على السلع 

عي والتعدين وقطع األشجار، عن ومؤسسات القطاع الصناعي والزرا والبنوك وبعد توقف اجُلل األك  من الشركات التجارية الك ى
ْدِقع،  ،وحلقتها بعد ذلك كافة الدول اليت تاثرت باألزمة االقتصادية ،مزاولة نشاطاهتا اإِلنْتاجية يف الواليات املتحدة

ُ
فانْتشر الَفْقر امل

فانْتَشرت البطالة،  يلاْنعدمت فرص احلصول على عمل بدبسبب فقدان نسبة كبرية من العاملن واملوظفن لوظائفهم وأعماهلم، و 
رصدت حتريات إدارة الصحة اِنِْتشار سوء  اأ االجتماعية، وخيم شبح ا اعة ففي مدينة نيويورك مبفردهاوتفشت املشاكل واألمر 

عائالت تقطن  من األمور املعتادة أن ترى وصار ،(2،ُص.م9191)عو ضة،ُُالتغذية بن األطفال بنسبة تصل إىل ُُخ  عددهم
 وتقتات على الفضالت من صفائح القمامة يف املدن األمريكية (9-9أنظر الصور رقم القماش، )األكواخ املصنعة من الور  املقوى أو 

 .(م9190)و كيبيد ا،ُ
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ُ:ةأسبابُأزمةُالكسادُالعالمي

 أسباب تري :، إىل نوعن من األسبابم9191، يف األسبوع األخري من شهر أكتوبر سنة ةتعود بَواِعث نُ ُتوء أزمة الكساد العاملي
 .مباشرة وأسباب مباشرة

 األسبابُغيرُالمباشرة: .9

وما بعدها،  "م9192ُ–9191ُ"احلرب العاملية األوىل  وبنش فِتة إىل ، وبالتحديدةإذا رجعنا للفِتة السابقة على أزمة الكساد العاملي
بعد أن  ت يف قمة ِاْزِدَهارها االقتصادي، جند أن الواليات املتحدة كانم9191أكتوبرُم ُسنة91ُُح  يوم حدوث األزمة يف 

اْسَتمر و  ،يف احلرب العاملية األوىل اهْنِماكها متكنت من تزو األسوا  العاملية، اليت ساعدها فيها تراجع اقتصاد الدول األوروبية بسبب
منهكة،  احلرب معارك الدول األوروبية من أتُون خرجت بعد أن على وتريته يصب يف مصلحة أمريكا التجارية، بعد احلرب الوضع

 (Kaplan et al, 2009) .ُمتضعضع واقتصادها

، فعم أرجاء والياهتا الرخاء وااِلْزِدَهار والرفاه الذي مل وهكذا استطاعت الواليات املتحدة من شغل الفراغ التجاري لصاحل اقتصادها
وأرتفع إنتاجها الزراعي. وبذلك سيطرت يف تلك الفِتة، على أكثر من نصف    كمًا وحجماً     يسبق له مثيل، وتوسع نطا  صناعاهتا

وشجعتهم املؤسسات  ،االستهالك بينهم بقدر كبرياألسوا  التجارية العاملية، وأنعك  هذا االنتعاش على مواطنيها، فتعاظمت نزعة 
بن معظمهم رتبة التطلع إىل حتقيق  وانْ َتشرت ،املالية والبنوك على ااِلْقِتَاِأ تري املشروت، فتكالبوا على ااِلْسِتَدانَِة يف تناف  مسعور
، فقد كان هناك حنو "البورصة"بن يف أسوا  املال الثراء، فكثرت املشاريع التجارية القائمة على القروأ البنكية، وزادت نسبة املضار 

وسندات يف البورصة، وذلك بعد أن ِاْشتَ َعَلت بينهم ُُحَّى التناف  لتحقيق مكاسب  امن أفراد الشعب األمريكي ميتلكون أسهم 9%
 .(92ك91ُُ،ُص.ُم9112)راشواي،ُسريعة 

، كانت أسبابه تعود إىل اْنِعداِم ةالفِتة اليت سبقت أزمة الكساد العاملي ولكن أساس هذا االْزِدهار االقتصادي، الذي حققته أمريكا يف
أن قادة وخ اء املال واالقتصاد يف أمريكا  ، وحَمَّط املشكلة يف هذا اءصوصباحلرب اْنشغلت املنافسة التجارية مع األطراف األخرى اليت

مبجرد اِنِْتهاء  ي لفِتة مؤقتة مصريها إىل الزواله الطفرة اليت تعيشها بالدهمن هذه بأ ايف إطار حساباهتم هذا االعتبار، ومل يعو  يضعوامل 
 املدمرة، اليت االقتصادي الذي أصاهبا بسبب احلرب الضعف من أعراأ األوروبية احلرب العاملية األوىل، واْكِتَماُل َدْورَة تَ َعايِف الدول

 .اِقبها الوخيمةِعْبء عو  وحتملت وطأة تكاليف نفقاهتا الباِهظة ِشمتِت

ي، اليت تركتها   بعد َمْرحلة اِنِْتقالِيٌَّة   لشغل مكانتها التجارية يف أسوا  بالدها وحميطها اإلقليمي والعامل الدول األوروبية وهكذا عادت
أكتسبته من أسوا  وخطأ اإلدارة األمريكية يف هذا اإلطار، يكمن يف اعتقادها بأن ما  تغلته أمريكا لصاحلها،وأس قبل دخوهلا احلرب

يعود لتفوقها الصناعي والزراعي فَحْسب، وهذا ما جعلها تِتك احلبل على الغارب للبنوك لفتح باب  ا طائلةعاملية َدرَِّت عليها أرباح
السو  ااِلْقِتَاأ دون ضمانات توازي وتقابل القيمة املقِتضة من ناحية، وعدم مراقبة وتوجيه االْسِتْثمار بشكل يتواءم مع حاجة 

على منتجاهتا، وبن حجم  لزمات فِتة مؤقتة يف الطلب الفائضاحلقيقية، ويضمن استقراره من ناحية ُأخرى. كما أهنا مل توازن بن مست
يف إطار الواقع  على املدى البعيد؛ أي مبا يتفق مع احتياجات السو  اءارجية الفعلية رائية احلقيقية على هذه املنتجاتالقوة الش
 يف ظل الظروف ااِلْعِتيادية. العاملي التجاري
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91ُُ،ُص.ُم9112ُ:،ُوراشوايم9191ُ:)بيتُالمعرفةوُيشري أحد األحباث يف هذا اإلطار  إىل أن أسباب األزمة يف  (99ك
استقرار الوضع االقتصادي، وسياسة كثافة اإلنتاج، لتغطية حاجات األسوا  العاملية خالل  يعود لعدم الواليات املتحدة األمريكية

وعودة الكثري من الدول إىل اإلنتاج  املصانع يف بعض الدول األوروبية بعد حتوهلا إىل اإلنتاج احلر*، احلرب العاملية األوىل، بسبب توقف
وتراكمت الديون وأفل   دست البضائع يف الواليات املتحدةهلذه األسباب تك مريكية،ضائع األبعد انِْتهاء احلرب واالستغناء عن الب
، وضعفت القوة الشرائية وتفاقمت املشاكل االجتماعية واألخالقية مت تسريح العمال وانتشرت البطالةالكثري من املعامل واملصانع، و 

كثرياً من التكهنات عند املواطن   ليها للواليات املتحدة األمريكيةتوجبة عضافة إىل ذلك أثار تلكؤ الدول األوروبية يف تسديد الديون املا
وانعك  ذلك على بورصة وول سِتيت إذ أقدم  جانب الثقة يف اءزينة األمريكية،األمريكي، ففقد املستثمرون األمريكيون واأل

ت أسعار األسهم بشكل حاد وجر مزيدًا من وأدى ذلك إىل هبو   ى على طرح أسهمها للبيع بكثافة،املسامهون يف الشركات الك
 .اإلفالس والتسريح والبطالة

وتفلت عن  تراعى حماذيره أن وقعت الواليات املتحدة األمريكية يف َمَغبَِّة ااِلْعِتقاِد بسالمة بنية النظام االقتصادي الرأمسايل، دون كما
، Business Cyclesاحلقيقة الثابتة بأن منط االقتصاد الرأمسايل عرضة لألزمات، اليت حتكمها وتتحكم فيها الدورات االقتصادية 

ُوميتشلاليت يشرحها "قتصادية مستفحلة يصعب معاجلتها، اليت تنتهي يف بعض احلاالت إىل أزمات ا  & Burns بارنز
Mitchell "(91119ك9ُُ،ُص.9191ُمرغيت،ُمقتبسةُفيُُم)  :كالتايل- 

"الدورات االقتصادية هي نوع من التقلبات املتواجدة يف النشات االقتصادي الكلي للبلدان اليت يتم تنظيم العمل فيها يف إطار 
ية، تتبعها حاالت عامة من املؤسسات، وتتألف الدورة من توسعات تظهر تقريبًا يف نف  الوقت يف عديد من النشاطات االقتصاد

 وهذه السلسلة من التغريات تكون متكررة، وليست دورية". التوسع للدورة القادمةاليت تندمج يف مرحلة الركود واالنكماش واالنتعاش، 

العامل الروسي  هلذه الدورات االقتصادية، وتسمى "دورات كوندراتييف" نسبة إىل ُعْرضة االقتصاد الرأمسايل وعلى هذا النحو، فإن نظام
تِتاوح أعراضها من تراجع اقتصادي بسيط إىل  قتصاديةادورات  ، وهي تشتمل علىNikolai Kondratievنيكوالي كوندراتييف 

ركود أو كساد اقتصادي تام، وحتدث نتيجة ملمارسات اقتصادية سلبية، ينجم عنها تراجع أو ركود يف األداء االقتصادي العام للدولة، 
ؤ هبا من خالل املتغريات االقتصادية القياسية، كما أنه من املمكن معاجلتها قبل تفاقمها وحتوهلا إىل أزمة كساد أو ركود ويسهل التنب

تداولة
ُ
 .(Garvy, 1943; Wikipedia, 2016) اقتصادي تام، وذلك من خالل جمموعة من السياسات االقتصادية امل

امهت بتجاهلها للمارسات االقتصادية اءاطئة، من خالل التوسع والتساهل يف منح ومن هنا فإن الواليات املتحدة األمريكية قد س
القروأ والتمويل العقاري، وعدم القيام بالرقابة واملراجعات الدورية للسياسات النقدية واملالية يف دولتها، مما كان أحد األسباب 

كل الدول الصناعية اليت ترتبط معها   تاليت مل ِترها مبفردها الهْنِياِر اقتصادي كارثي، بل جر  ةالرئيسية يف حدوث أزمة الكساد العاملي
ْشئوم.بعالقة ِتارية و 

َ
 اقتصادية لنف  املصري امل

الية يف حول أمهية املراجعات الدورية للسياسات النقدية وامل ارة الدراسات املالية حبكومة د*ويف دراسة اقتصادية حتليلية قامت هبا إد
على ضرورة: "املراجعات الدورية للسياسات النقدية  ، ورد فيها احلث(1،ُص.م9191الدولة، لتجنب وقوع األزمات االقتصادية )

واملالية وعدم االجنراف وراء حتقيق األرباح السريعة، واالستعداد الدائم حلدوث األزمات خاصة عندما مير االقتصاد بفِتات طويلة من 
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االزدهار والنمو إىل أن تِتاكم وحتدث األزمة، وبالتايل فإنه ينبغي توخي  حتدث أخطاء يتم التغاضي عنها نتيجة ،نمواالزدهار وال
 حلذر عندما تزيد فِتة االزدهار".ا

ة يف أك  أزمة اقتصادي ِإْحداثِ  ، كان وراء تفاعل األسباب تري املباشرة يفاألمريكية وهكذا، وكما رأينا بأن سوء اإلدارة االقتصادية
 تاريخ البشرية املعاصر.

 األسبابُالمباشرة: .9

رى   ، وهي   باأَلحم9191أكتوبرُسنة91ُُسُ ومُالخمييف  ةلقد كانت البداية اليت أطلقت الِعناَن حلدوث أزمة الكساد العاملي
وقد أطلق على ذلك اليوم "اءمي  األسود"، يف مدينة نيويورك.  "Wall Street "وولُستر تبداية اهنيار سو  األسهم الشهري 

، باخنفاأ 229.9، بعد أن سجل مستوى قياسي بلغ 911.2إىل  "the Dow Jonesالذي اخْنفض فيه مؤشر داو جونز "
يف املئة على التداول، الذي  1مبا يعادل اخنفاأ قدره  نقطة 22 هذا اليوم اخنفض السو  ويف يف املئة عن احلد األعلى، 99يشكل 

 وهذا أدى إىل حالة هلع وذعر لبيع األسهم للشهور التسعة السابقة من السنة، يقل حبوايل ثالثة أضعاف حجم التداول اليومي العادي
. وحبلول الوقت الذي أكتمل فيه االهنيار يف عام 911اخنفض السو  إىل  م9191نوفم   92ويف  (3)أنظر الصورة رقم 

 ,Bierman) يف املئة من قيمتها 11، كان هناك كساد اقتصادي مل يسبق له مثيل، وفقدت األسهم ما يقرب من م9129

2008)). 

 ,Hardman) اءمي  األسود يف يوم دفعة واحدة سهم مليون 91 أكثر من بنيويورك، "وولُستر ت"لقد طرح للبيع يف بورصة 
1999; History.com Staff, 2009)عليها، فأدى ذلك الخنفاأ قيمتها وتسرب العجز  ، وكان العرأ يفو  الطلب

أي أكثر من قيمة تلكلفة احلرب العاملية  بليو ُدولر21ُاملستثمرين بذلك  وقد خسر الذين عجزوا عن تسديد ديوهنم، للمقِتضن
ُدولر211ُاألوىل، وهو ما يعادل  وهذا بدوره أدى إلْفاَلِس العديد من ، (Amnadeo, 2017)بأسعار الوقت احلايل.  بليو 

أنظر الصورة ) مزارعهم وأطياهنمملزارعن عن تسديد قروضهم فخسروا البنوك، والشركات التجارية واملؤسسات الصناعية. وعجز معظم ا
  (Wikipedia, 2017; History.com Staff, 2009).(4رقم 

ُحدودُا نْت شارُاألزمة

سلسلة من األحداث االقتصادية  م9191سو  األسهم يف وول سِتيت عام  ِاهْنَِيارلقد تولد عن الكارثة املالية اليت بدأت مع 
 والدول األوربية ومستعمراهتا، وكافة دول العامل األخرى أمريكا والسياسية واالجتماعية، اليت أثرت على عديد من مالين الناس يف

على  العوامل اليت ساعدتاملرتبطة بالنظام االقتصادي العاملي، باستثناء االحتاد السوفييت لتبنيه هنج النظام االْشِتاكي. ولعله من ضمن 
هو سحب الواليات املتحدة األمريكية لرؤوس أمواهلا املستثمرة باءارج، وتوقفها عن تقدمي االعانات اليت   انتشار األزمة يف دول كثرية

ْعوِزة اليت تربطها هبا مصاحل معينة
ُ
 .(م9190)و كيبيد ا،ُ كانت متنحها لبعض الدول امل
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ُةالعالمينتائجُأزمةُالكسادُ

وسياسي  كافة ا االت واحلقول املتفرقة ما بن تأثري اقتصادي  عديدة ومتنوعة، فقد م  تأثريها ةإن نتائج أزمة الكساد العاملي
عامل الديكتاتوريات )أملانيا وإيطاليا(، ودفع ال ونشر موجة ت ويالهتا بن اإلطاحة باحلكوماتوتعدد واجتماعي وجغرايف وعسكري،

، للدخول يف حرب حتقق له م9122يف عام  بعد وصوله للحكم يف أملانيا (أدولفُهتلر)حيث خطط  حرب عاملية ثانيةللدخول يف 
ُموسليني)، وحتالف مع قرينه يف التعصب القومي [، تغيري موازين القوة االقتصادية والسياسية والعسكرية زعيم احلزب  (بينيتو

بعد أن عانت الدول الثالثة من  إليهما اليابان وانضمتضه يف اْحِتالل أراضي بالد أُخرى. الفاِشسيّت يف إيطاليا، ليحقق كل منهما تر 
 (Encyclopedia.com, 2017) .االقتصادية ةشدة سوء نتائج أزمة الكساد العاملي

، إاّل أن اْهِتمام كثري من الباحثن كان ينصب على اجلانب ةورتم هذا الكم الفادح من التأثري السليب لنتائج أزمة الكساد العاملي
فإن تأثريه   الناحية ومن هذه  .6، 5 [أنظر الصور رقماالقتصادي، الذي م  عصب حياة اإلنسان يف تدبري لقمة العيش واملأوى 

بطالة املالين، وانتشر بسببه الفقر تسبب يف  صناعية وِتارية، مما وشركات بسببه مؤسسات أفلست كان نازَِلُة عِظيَمة الشدة، فقد
  .1، 8، 7 [أنظر الصور اءبز والوجبات ا انية طوابري فانْتَشرت اليت تُغ  عن اجلوع، العيش لقمة تدبري لدرجة العجز عن املدقع

 .قد تغريت إىل األبد مالين يف عشرات من بالد العامل كانت حياة  االْنِفراجوحبلول الوقت الذي بدأت األزمة فيه تبشر ببوادر 

هناك حاالت وفاة متت بسبب اجلوع وأُخرى بسبب االنِْتحار  وإذا استعرضنا بعض وجوه آثار أزمة الكساد العاملية القبيحة، فنجد أنه
يف بعض  وصل األمروهناك جرائم أخالقية وقانونية مت اْرِتكاهبا ألجل احلصول على املال. على سبيل املثال،  ،(96)أنظر الصورة رقم 

 .الواليات إىل قيام بعض العاطلن عن العمل

على قتل حيواناهتم، اليت مل جيدوا  اآلخر بعضالبينما أقدم  احلصول على عمل مؤقت كرجال إطفاءبإْضراِم النار يف الغابات، من أجل 
من بن العاطلن عن العمل يف  . ومت تنظيم مظاهرات االحتجاج(Truman, 2015) هلا األكل بعد أن عجزوا عن توفري ِتيهامن يش

 .(99أنظر الصورة رقم) أمريكا والدول األخرى

 يف مهدها: االقتصادية ةبعض نتائج أزمة الكساد العاملي تلخص (Truman, 2015)فيما يلي احصائية ل  ترومان 

 شخص بال عمل. مليو 99ُ .أ
 يفقدون عملهم يف كل يوم مير. ألف99ُ .ب
 شرَِكُة أْعَلَنِت عن إْفاَلِسها. ألف91ُ .ج
 بنك أْعلن عن إْفالِسه. 9191 .د
 مزارع يتم إخالئه من مزرعته يف كل يوم. 91واحد من  .ه

                                                                                                                                                                                                                                                                          

اليت مت فيها  ،(Keynes, 1920)م 9191والظلم واالحبات نتيجة ملعاهدة فرساي  باإلجحاف[،  لقد ِاْسَتغل هتلر سوء احلالة االقتصادية، وشعور الشعب األملاين 
" ذات القيمة االقتصادية Rhineland regionمن أراضيها، مبا فيها منطقة "راين الند  %92فرأ عقوبات اقتصادية وسياسية فادحة، إضافة إىل استقطاع حوايل 

ر العامة للفوز باحلكم، من خالل إقناعهم بأن فقام   هتلر   بدتدتة مشاع ؛(Encyclopedia.com, 2017)البالغة، وذلك بعد خسارهتا يف احلرب العاملية األوىل 
 (99م،ُص.9191ُ)سعدي،ُسيحقق ألملانيا ا د والتفو  والرفاه. 
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 ألف شخص انتحروا يف خالل سنة واحدة. 93 .و

، حول تعاظم مشكلة (12ك11ُُص.ُُصُ،م9199عبدُاللطيف،ُُمُمقتبسةُعند9129فؤادُمرسيُ)ويف مرحلة الحقة، يذكر 
إىل  21 ما بن عاطل إىل مليو 1ُمن  م9122ك9191ُُ"البطالة زادت خالل املدة  :، فيقولةأزمة الكساد العامليالبطالة بسبب 

 ما بن مشلت تأثرياهتا العائلية ، حيثوهي أعلى نسبة بطالة وصلتها أزمات النظام الرأمسايل االقتصادية، عاطل عن العمل مليو 11ُ
 إنسان". مليو 991ُ إلى911ُ

 أو لعدم متكنها من ا، لعدم قدرهتا على دفع اإلجيارتشريد العائالت اليت أُرتمت على ترك منازهل النتائج الوخيمة األخرىومن ضمن 
وتشاركت كثري من  حلى وسيارات للبيع بأخب  األمثان،أقسات القروأ العقارية، وعرضت مقتنيات العائالت من أثات و  سداد

ومع  حبيث تعيش كل أسرة يف ترفة واحدة بغض النظر عن عدد أفرادها،الت األخرى يف السكن، العائالت املشردة مع تريها من العائ
اليت كان يطلق عليها اسم املصنعة من ور  الكرتون املقوى، ذلك فهي تُعد أكثر حظًا من العائالت اليت ِاْضطرت أن تقطن األكواخ 

 .(94)أنظر الصورة رقم .Hoovervilles مخيماتُهوفرفيلس

ُهوفروقد جاءت تسمية خميمات هوفرفيل  بعد تصريح  ُهربرت ُاألميركي ، بأن أزمة الكساد Herbert Hoover الرئيس
ت األمور إىل حد مل وعندما ساء زدهار والرفاه قاب قوسن أو أدىن،جمرد سحابة صيف عابرة سرعان ما تنقشع، وأن اال تصادياالق

واخ اليت شيدوها ويعجزون عن توفري لقمة عيشهم، أطلقوا على خميمات األك مساكنهمأ الناس يفقدون أعماهلم و وبد يسبق له مثيل
اسم أنعال جلد  قوى بعد أن بليت أنعاهلا األصليةاسم هوفرفيل ، واطلقوا على أنعال األحذية املصنعة من الور  امل من الور  املقوى

لى شراء الوقود الذي أصبح سلعة كمالية   عربات هوفر، وأطلق على هوفر، وأطلق على السيارات اليت ِترها األحصنة   لعدم القدرة ع
 . (Truman, 2015)  اسمُحساءُهوفر ، 97، 96، 95 [أنظر الصوراحلساء الذي كانت تقدمه اجلمعيات اءريية للعاطلن 

يف حجمها من مدينة أُلخرى، وذلك حسب حجم الكثافة السكانية لكل مدينة، بعضها كان يأوي  هوفرفيلسوتفاوتت خميمات 
ُميزوري، ونيو وركالعاصمة، و واشنط املدن الك ى مثل  خميمات مئات من السكان، بينما كانت ةبضع ُلو س/ ، تأوي سانت

 (History.com Staff, 2010).سكاهناآالف من من 

 تتحدد يف النقات األربعة التالية: ة( بأن أهم النتائج االقتصادية ألزمة الكساد العامليم9694شحاتة )ويرى الدكتور عبد اهلل 

 .امتدت آثار هذه األزمة إىل خارج الواليات املتحدة لتضرب دول أوروبا الغربية على حنو هدد أركان النظام الرأمسايل 
 يكي احلر املعروف ب  "دعه يعمل، دعه مير".فقدان شرعية الفروأ األساسية للنظام االقتصادي الكالس 
 .قيام االقتصاديون يف الغرب بالبحث عن حلول ملشكالت االقتصاد احلر 
 .ظهرت النظرية الكنزية لتؤكد على ضرورة تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية 

االضطرابات والقالقل يف الدول اليت عانت من عواقبها، السياسية، فقد تبلورت يف اْحِتداِم ُأما بالنسبة آلثار أزمة الكساد العاملية
)سكايُ فانتهزها أصحاب األفكار العنصرية املتطرفة وامليول الدكتاتورية للقفز على السلطة، مثل وصول احلزب النَّازيَّ يف أملانيا للحكم

 كافة األجناس البشرية.  ، املؤمن بتفّو  اجلن  اجلْرمايّن على(أدولف هتلر)، بزعامة (م9192ُ:نيوزُالعربية
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إال يف أعقاب االهْنَِيار االقتصادي، ففي وقت الرخاء  ازي الوصول إىل احلكم يف أملانيامل يكن يف مقدرو احلزب الن" مبع  آخر،
 ومل ية، حيث كان يصارع من أجل البقاءمل يكن ُيسمع لَُه ِحّساً يف الساحة السياس م9192إىل  9191بن سنوات  االقتصادي ما

ته إال بعد االهنِيار االقتصادي، فاملسألة يف هذا املضمار عكسية، فبحلول الكساد االقتصادي اْزداد عدد أعضائه من انشاط تتفاعل
 (Sohn-Rethel, 1987, p. 133).  "بن العاطلن عن العمل، الذين شدهتم الشعارات ال اقة الواعدة بتحقيق االزدهار والرخاء

من الدول تفقد ثقتها يف جدوى النظام الرأمسايل، مما دفع  العديد ، أهنا جعلتةألزمة الكساد العاملي اآلثار السياسية وأيضًا من ضمن
يف تفشي األمراأ املتعلقة  ةاآلثار االجتماعية ألزمة الكساد العاملي بينما متثلت خاضع لسيطرة الدولة، لتطبيق نظام اقتصادي هاببعض

 ىل اِنِْتشار املشاكل األخالقية.كما أدت إ  العيش والفقر واحلرمان االقتصاديف بسوء التغذية، بسبب شظ

ُكومُفقد قامت  ومن جهة أُخرى، ُدوت حول تأثري نتائج أزمة الكساد العاملية  بدراسة ،"Encyclopedia.com"إنسكلوبيد ا
أهنا كانت وراء والدة فكرة  ألزمة الكساد العاملية، مةهوامل أحد التأثريات البارزة على الدول املتضررة منها، وتوصلت إىل اْعِتباِر أن

 .(Encyclopedia.com, 2017) تكوين االحتاد األورو*

سامهت يف  تكون قد ةنتائج أزمة الكساد العامليف زء منه،يف ج بعض الصحة ن كان بهالستنتاج لي  صحيحاً يف جممله وإتري أن هذا ا
فهناك عدة عوامل أساسية لعبت الدور  املباشر يف خلقها، الوحيد والدة فكرة نشأة االحتاد األورو*، لكنها   قطعًا   مل تكن العامل

وال يشكل التأثري االقتصادي ألزمة الكساد العاملية يف هذا املضمار، سوى جزئية من ضمن جزئيات  لرئيسي يف نشأة االحتاد األورو*ا
الذي أدى مع جمموعة من العوامل األخرى إىل اْخِتَماِر فكرة تكوين االحتاد األورو* يف أذهان قادة متعدد املناحي، امل االقتصادي لعا

 ليمضوا ُقدماً يف مسارها. الدول األوروبية املعنية حكومات

ُكمبردجويف هذا السيا ، أرجعت   السببُاألول:، بأن السعي وراء حتقيق الوحدة األوروبية جاء لسببن رئيسين، دراسةُلجامعة
، وسفك لتاريخ القارة املليء بالصراعات دائم يف أوروبا، بعد إْدرَاك دوهلا أنه ال توجد وسيلة أخرى لوضع حد سالم"الرتبة يف حتقيق 

، مبا حيتويه من تقيد القتصادي، فيعود إىل: "العامل السببُالثانيالدماء واملعاناة والدمار سوى ِتمع دوهلا يف احتاد مشِتك". أما 
لتجد الدول  ،املستند على تقليد تقسيم العمل يتحدد مبقياس السو  (آدم مسيث)مبقتضيات نظام التجارة احلرة، املستمدة من منظور 

بية   كل واحدة منها على حدة   أهنا مل تعد كبرية مبا يكفي للتناف  مبفردها يف األسوا  العاملية؛ لذلك كان عليها أن تتحد من األورو 
 . (El-Agraa, A. M. et al, 2011, pp. 19-20)أجل ضمان بقائها" 

عززت  (،91ك99ُُ،ُص.ُم9192وروبي،ُ)التحادُاأل أشروود وسا مو  بيندر جو ، قام هبا لجامعةُأكسفوردويف دراسة ثالثة 
ُكمبردجدراسة   : الرتبة يف حتقيق السالم الدائم،واتَّفقت معها حول إْرَجاع أسباب تكوين االحتاد األورو* إىل سببن، أوهلما جامعة

 وثانيهما: حتقيق القوة واالزدهار االقتصادين.

العاملية الثانية، إىل  الحربمن حدته ويالت  زادت ألزمة الكساد العاملية، اليت التدهورُالقتصاديولكن ذلك ال مينع من اْعِتبار 
املتحدة الصدارة يف السيطرة على العامل )االحتاد السوفييت والواليات  مركز القوى الدولية الثنائية املتنافسة على تبوأ ظهورجانب 

 اد األورو*.مجيعها يف نشأة وتكوين االحت ساهمت األمريكية(، عوامل ُأخرى
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ألزمة الكساد  االقتصادية وهكذا، فإن والدة فكرة تكوين االحتاد األورو* جاءت من عدة أسباب، تتدرج من حجم الصعوبات
االقتصادية  ح  وصل حجم تدهور احلالة وزاَرها، مبا خلفته من دمار مفزعونشوب احلرب العاملية الثانية، اليت ما أن وَضعت أ العاملية
ال مناص من حتقيقها، بعد ِإْدرَاكها التام بأن  دول أوروبا الغربيةوبذلك أصبحت فكرة االحتاد األورو* تاية ل مِتدي للغاية،ملستوى 

 رسي قواعد السالم والوئام بينهاأوروبا مل تعد هتيمن على التجارة والسياسة العاملية وبأن االحتاد سوف يضع حدًا حلروهبا املدمرة، ويُ 
عندما تصرفت كل دولة منها بشكل  أثناء أزمة الكساد العاملية ،ومُيكنها من ِتنب األخطاء االقتصادية اليت حدثت يف الثالثينيات

ْأُموِل  كما أنه من شأن االحتاد  تسبب يف تردي اقتصادياهتا مجيعها، مما مستقل،
َ
 ة اقتصادية وسياسية وعسكرية ك ىأن خيلق منها قو امل

 من املنافسة االقتصادية مع القوى العظمى اجلديدة يف العامل. من ناحية أُخرى عدد القوى، وميكنهايف عامل مت

تأخذ مكاهنا ع   اء، ومناقشة التدابري واإلجراءاتوعلى هذا األساس، بدأت املداوالت املستمرة بن احلكومات األوروبية، وتبادل اآلر 
 -التالية: وذلك من خالل احملطَّات التارخيّية  ها يف هناية املطاف بتكوين االحتاد املنشودأربعة عقود زمنية، تكللت جهود ما يزيد على

الذين  أوروبا الغربية دول من رجال الدولة يف 021، حضره م9112مت عقد مؤمتر للدول األوروبية يف الهاي، هولندا، يف عام  ♦
 دعوا إىل تكوين احتاد اقتصادي وسياسي للدول األوروبية.

 خطة لتنسيق إنتاج الفحم والفوالذ بن دول أوروبا الغربية. مت تب  م9129ويف عام  ♦
هى بلجيكا ، أو "السو  املشِتكة" من ست دول أوروبية (EEC)مت تأسي  اجلماعة االقتصادية األوروبية  م9158ويف عام  ♦

 .(EU, 2017) وفرنسا وأملانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا
وتضمنت املفوضية األوروبية، وجمل   روبيةالستينات وما تبعه من عقدين زمنين، توسعت اجلماعة االقتصادية األو ويف عقد  ♦

وقد اقتصرت سلطة املفوضية األوروبية على القضايا االقتصادية واالجتماعية  وحمكمة العدل األوروبية، الوزراء وال ملان األورو*،
 تصادية األوروبية.هبدف أساسي هو تعزيز الوحدة االق

دولة أوروبية، واْسَتمر انضمام الدول تباعاً،  99ويف بداية عقد التسعينات مت توقيع معاهدة ماسِتخيت   سبق ذكرها   من قبل  ♦
 .م9192دولة، كان آخرها كرواتيا يف سنة  92ح  وصل العدد إىل 

ُةواجهةُأزمةُالكسادُالعالمي
الداعية بأن أزمة الكساد العاملية كان هلا تأثريها العميق يف  ه،إلثبات صد  فرضيت يسعى هذا البحث مت التأكيد على أن منذ البداية

الذي  )أو املتغري املستقل( احملور األساسي املتناولة األزمة وهذا ما جيعل من ،املستقبلية تغيري سياساهتا إىل دفع الدول اليت تأثرت هبا
تضررت منها كمتغريات وصفية ، وتأيت نتائج التأثري امللموسة على الدول اليت املتغري التابع باْعِتبارِها الوخيمة النتائج متخضت عنها

ُآخرعن األزمة، هو  النتائج املِتتبة بمواجهةجند أن قيام الدول املتضررة  وسيطة، ومن ناحية ُأخرى ُمستقل  السبل متثله متغير
والتغيري يف السياسات املتبعة، كلها كانت تصب   واملفارقة هنا، أن املواجهة يف مواجهة نتائج األزمة،املعنية  اليت اَّتََّذهتا الدول والوسائل

 احملور الذي قاد لإلهنيار االقتصادي. بِاْعِتبارِها يف خانة معاجلة نتائج األزمة ولي  ملعاجلة جذور األزمة
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سعى   رجة التطبيق لإلجراءات العالجية لآلثاِر السلبية لألزمة، رتم أهنا توتأيت سبل مواجهة نتائج األزمة خمتلفة من دولة ألخرى، يف د
اليت مت تطبيقها يف الدول املختلفة بدرجات متفاوتة مع الِتكيز على  ،وفيم يلي تفصيل لنوعية اإلجراءات مجيعها   لتحقيق نف  اهلدف

 الواليات املتحدة، لكوهنا اْعَتَمدت برنامج متكامل لعالج نتائج األزمة، املتمثل يف تطبيق خطة " الصفقة اجلديدة:

ئب، وتطبيق سياسة االكتفاء الذايت، قيمة العملة لتشجيع الصادرات، مع ِتميد األسعار والرفع من الضراقامت بعض الدول بتخفيض 
ومساعدة املزارعن، وتنظيم املنافسة  وتشجيع استهالك املنتجات الوطنية، وتقليل ساعات العمل وحتسن األجور ووضع حد أدىن هلا،

ول أسلوب هنجت بعض الد كما  وإدخال نظام اإلعانات االجتماعية،يف القطاع الصناعي، وإِقامة مشاريع للتخفيف من البطالة، 
أخرى على مستعمراهتا وعلى الصناعات العسكرية  دول التوجيه عن طريق سياستها اجلبائية بتحديد نسبة الفائدة، كما اعتمدت

االتفا  اجلديد، أو الصفقة » (فرانكلن روزفلت)بينما تبنت الواليات املتحدة األمريكية خطة رئيسها  ،واملشاريع العمومية الك ى
 .(9190)و كيبيد ا،ُ ملواجهة النتائج السيئة لألزمة م9122سنة  «New Dealاجلديدة 

مما جعل  "،م9122ك9191ُُ"ُ(هربرتُهوفر)األمريكي  الرئي  مل يتم أدىن حتسن أو اِْنِفراج من وطأة األزمة االقتصادية يف عهد
 جمرد على أهنا تعامل مع األزمة حيث الناجحة، القيادة خصائص قوماتملالفتقاره  حل األزمة عليه لعجزه عن اللومبالبعض يلقي 

للرئي  األمريكي وليدة  هذه النظرة القاصرة وقد كانت ،قصرية املزدهر يف فِتة عهده وسوف يعود االقتصاد إىل سحابة صيف عابرة،
راد الذين ويرى بأن األف املال،بدأ حرية السو  وحركة رأس بعدم تدخل الدولة ملعاجلة االحنراف االقتصادي، وذلك تطبيقًا مل إميانه

 وهذا ما يسمى "الفردية الشاقة"، ،مساعدهتم الدولة جيب عليهم االعتماد على أنفسهم، وال يتوقعون من يعانون من مشاكل مالية
فشله يف معاجلة  أدى ومن مثة فقد، ملساعدة العاطلن عن العمل ألنه مل يفعل شيئاً  (هربرتُهوفر)الرئي  ب وقد ارتبطت هذه التسمية

مثلما  اِنِْتشرت يف بقية دول العاملو  األزمة ت، وتفاقم (ُم9122فيُسنةُفرانكلي ُروزفلت)خسارته االنتخابية أمام  األزمة إىل
 تهبتطبيق سياس اليت أستهلها الرئاسة، (روزفلت)، إال بعد تويل االْنِفراج تنتشر النار يف اهلشيم، ومل تبدأ األمور يف التحسن حنو

 .(م9191ُ:)و كيبيد ا (History.com Staff, 2010; Truman, 2015) "الصفقة اجلديدة"صالحية االقتصادية اال

ُكينزُ)بنظرية االقتصادي ال يطاين " The New Dealوقد تأثرت سياسة "الصفقة اجلديدة  الحمش،ُ)John Keynesُجو 
اليت تقوم على ضرورة تدخل الدولة يف النشات االقتصادي، بزيادة اإلنفا  العام وحتفيز االستثمار من أجل خلق ُ(99،ُص.9112ُ

، اليت مل مليو ُعاطل11ُمليو ُعاطلُإلى1ُُم ُُم9122ك9191ُُفرص عمل جديدة الستيعاب البطالة اليت زادت خالل املدة 
عبدُُعندمقتبسُ م9129)مرسي،ُ .مبجدي حياهلا ية املطلقة حلركة املال واألعماليعد النظام الرأمسايل التقليدي املستند على احلر 

 .(12ك11ُُ.ُصُ،ُصم9199اللطيف،ُ

، على وضع حلول لألزمة املصرفية وإعادة فتح املصارف م9122حيث نصت خطة "الصفقة اجلديدة" اليت بدأ تطبيقها يف سنة 
اليت متنع املصارف من التعامل باألسهم والسندات، حيث  م9122و9122ُقوانن عامي وإْصدار  السليمة اليت مل تتعرأ لإلْفالِس،
مؤسسات لرعاية ضحايا األزمة االقتصادية من  ِإْنشاء وكذلك ،بيع االورا  املالية يف البورصات مت وضع أنظمة رقابة حمكمة على

صناعين واملزارعن، باإلضافة إىل إصدار قوانن حتقق االستقرار يف العاطلن عن العمل، والعمل على توفري تسهيالت اِْئِتَمانية سخية لل
، وتصحيح استخدام األورا  املالية من خالل إنشاء جلنة تبادل األورا  م9122عام  وإصدار قانون اإلصالح الصناعي قطاع الزراعة
من أجل توفري السيولة املالية، ورتم أن  وروبيةالعاملية وخصوصًا األ ومت سحب الودائع األمريكية من املصارف م،9121املالية عام 
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يف  االْنِفراجالسيولة املطلوبة لتمويل متطلبات خطة "الصفقة اجلديدة"، وحتقيق بعض اإلجراء األخري قد أسهم يف احلصول على 
اليت انتقلت إىل سائر الدول الرأمسالية يف العامل  اداألوضاع االقتصادية األمريكية، لكنه من ناحية ُأخرى ساهم يف تدويل أزمة الكس

 (.م9190و كيبيد اُالعربية،ُ)

بقدر بسيط، فإن مظاهر  ، ولوورتم النجاح النسيب الذي حققته سياسة "الصفقة اجلديدة"، اليت حتسنت معها األوضاع االقتصادية
إال  هبا. ومل تنقشع سحابتها القامتة الكساد االقتصادي ظلت َُّتيم بوجهها الكريه على الواليات املتحدة والدول األخرى اليت تأثرت

ِاعتمال األزمة  هو األساسية اأحد أسباهب كان  اورتم أن اِْنِدالِع احلرب يف حد ذاهت رب العاملية الثانية على النشوب،بعد أن شارفت احل
من إالّ أنه يُعد من منظور اإلدارة األمريكية   يف أعلى مستوياهتا   احلل الذي خيرجها  ،(1،ُص.ُم9111وحسي ،ُُ،)طاقة االقتصادية

ُ)مثلما أشار  َشْرنَ َقِة األزمة االقتصادية، ُشيري ُمMichael Sherryُ(9120ما كل ُراشواي، ُفي ُمقتبس ُص.ُم9112، ،
920): 

وزير  (هنريُمورجنثاو)إىل  (روزفلت)، بعد بضعة أشهر من املوافقة على قانون معايري العمل العادلة، أسرَّ م9122 عام "يف نوفم 
 للدميقراطين على الصعيد السياسي،و  كين على الصعيد العامري اءزانة يف عهده، بأن انزالَ  العامل إىل احلرب رمبا حيمل فوائَد كثرية لألم

وقد قال روزفلت: "إن الطلبات األجنبية" على األسلحة تع  الرخاء هلذا البلد، وال يستطيع احلزُب الدميقراطي النجاَح يف االنتخابات 
 ."دون حتقيق الرخاء

واحلقيقة  (هتلر)التفكري يف بناء القوة العسكرية األمريكية لتكون راداًعا لتجنكِب االضطرار للتفاوأ مع  (روزفلت)يف الوقت نفسه بدأ 
عن التحول إلْسِتاتيجيَِّة التصنيع احلر*، كوسيلة لتحقيق اِْنِفراج اقتصادي مل تكن وليدة تلك  الرئيسُاألميركيُلوز رُماليتهأن تصريح 

، بل أنه كان خيطط هلذا األمر منذ سنوات تعود لبداية توليه السلطة، فقد جاء يف حبث نشرته م9122الساعة، أي يف نوفم  
ُكوم موسوعة ( فرانكلن روزفلت)بأنه قد استغر  أمر املضي يف هذا التوجه من الرئي  " (م9119)Encyclopedia.comُ دوت

 ."وَعامَّة النَّاِس ليحقق هدفه يف هذا املضمار ناعيط على الكونغرس، والقطاع الصقضاها يف الضغ ما يقرب إىل ستة سنوات

تصنيع احلر* واملشاركة يف احلرب، جند وزير احلرب لل االقتصادية نفعةامل حول مدى خزانته وعلى ترار تصريح الرئي  األمريكي لوزير
"إذا ُكنت ترتب يف دخول احلرب أو أنك  فيقول: يفيد بذلك، يصرح مبا ( Henry L. Stimsonهنريُل.ُستيمسو ) ال يطاين
 ,Winkler) يف بلد رأمسايل، فعليك أن تدع قطاع األعمال التجارية يكسب املال من ورائها، وإاّل فأنه ال جدوى منها". ُِتهز هلا
2016). 

من الدول  العديد ا، بل أنوحدمه وبريطانيا ومل يكن التفكري يف االْسِتْثماِر االقتصادي عن طريق احلرب بقاصر على الواليات املتحدة
وح   م9122إىل السلطة يف سنة  (هتلر)كانت تُفكر بنف  األسلوب، فأملانيا منذ وصول   االستعماريةالصناعية ذات النزعة 

 وهي تستعد للحرب (Royde-Smith, 2017)   قارعة بذلك طبول بداية احلرب العاملية الثانية   م9121يف سنة  لبولندا احتالهلا
عمرات تعود على من خالل بناء ترسانة مهولة من األسلحة الفتاكة، وإعداد جيش جرار لتحقق به تايتها يف احلصول على مست

إىل اختيار أداة احلرب يف احلصول على نصيبها من املستعمرات،   أدى إفتقارها للموراد الطبيعيةوكذلك اليابان اليت اقتصادها بالرخاء،
فهي ال متلك  مرات باملقارنة بفرنسا وبريطانيااحلصول على املستع فرصة ى إيطاليا اليت ترى أهنا قد ُحرمت منوهذا ينطبق باملثل عل
 سوى ليبيا واحلبشة.



م    8102يونيو -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية        العدد السادس    

 

 

 70 

 نقطتن هامتن: وهنا ِتدر اإلشارة إىل

ستها االقتصادية يف مواجهة قد تريت مجيعها من إسِتاتيجية سيا ،ودول احملور ول احللفاءأن اإلدارة األمريكية وقريناهتا من د أولهما
أزمة الكساد االقتصادي، فسمحت بكسر قاعدة عدم التدخل يف حركة اقتصادها املب  على النظام االقتصادي الرأمسايل احلر، 

ُ) وحرية حركة رأس املال بغري ضوابط ورقابة أْدرَاج الرِّيَاح َرَجة التمسك مببدأ السو  احلرةوذهبت بَ هْ  ؛99ُ،ُصُم9191حسي ،
 .(م9192الدا ني،ُ

اهها تريت من إسِتاتيجية سياستها العسكرية والسياسية، من خالل قد أن الواليات املتحدة ثانيهماُو  للتصنيع احلر* التجاري اِتِّ
بناء قوة عسكرية رادعة حتسباً لدخوهلا احلرب؛ فاحلرب يف حد ذاهتا كانت  ويف ذات الوقت العمل على للخروج من األزمة االقتصادية،

الذي  خلتها بغرأ التوسع االْسِتْعماريبل لكافة الدول الصناعية اليت د كبري لي  للواليات املتحدة فحسب،مبثابة مشروع ِاْسِتْثماري  
والدكتورُسميرُمصطفىُُ)الدكتورُوفيقُحلميُاآلغا ويرى ية.مصاحلها القوم الذي يصب يف صميم حيقق هلا ااِلْزِدَهار االقتصادي

ُمدللة  ، حيث أنالسعي حنو حتقيق املصلحة القومية للدولة هو اهلدف النهائي واملستمر لسياساهتا اءارجية بأن (م9111: أبو
 .كبرية كانت أو صغرية  اسة اءارجية ألي دولة يف العاملاملصلحة القومية ُتشكل عامل االرتكاز األساسي يف َّتطيط السي

ُالخالصة
تعامل التجاري وانتقلت عدواها لبقية دول العامل، حبكم ال م9191تعرضت الواليات املتحدة ألزمة كساد اقتصادي حادة يف سنة 

ماعية ، نتائج اقتصادية وسياسية واجتمن قبل اليت مل يشهد العامل املعاصر هلا مثيالً الذي يضمهم برابطه وترتب عن هذه األزمة 
وقد كانت األزمة نتيجة لِتاكم االخطاء يف ال سياسات املالي ة وقواع د النظام الرأمسايل الذي تطبقه الواليات  وعسكرية وجغرافية.

  مما أدى إىل إجياد فجوات يف أس وا ،تري املْسُؤول لألفراد واملؤسسات يف الواليات املتحدة اإلْقراأ املتحدة األمريكية، من خالل
للمؤسسات املالية والبنوك والشركات االحتكارية  ،احلري ة االقت صادية لنظام سياسة وكان إلطال  العنان األص ول وامل شتقات املالية،

، ودون تدخل لفرأ التوازن االقتصادي هيتورفاه املواطن ُحاية الك ى لتتحكم يف إدارة االقتصاد، دون مراقبة من الدولة املسؤولة عن
 كان من الطبيعي أن يؤدي إىل أزمة اقتصادية فادحة.  املواطن يصون الذي باملقدار

اليت مل تفد  حيث قامت ببعض املعاجلات الشكلية اإلدارة األمريكية بالتدخل، من اْسِتفحاِل األزمة وتوطنها، هو عدم مسارعة ومما زاد
  لقواعد النظام االقتصادي احلروذلك اْمِتثاالً  ،م9122إلى9191ُُملدة أربعة سنوات، من  تركت األمر على ما هو عليهو  يف شيء،

، "الصفقة اجلديدة"إىل التدخل مبا حيقق االْنِفراج من تبعات األزمة الطاحنة، من خالل تطبيق سياسة  لكنها ِاْضطرت يف هناية املطاف
َاذاليت مت   إجراءات مماثلة هلا يف بقية دول العامل. ِاَّتِّ

اإلْسِتاتيجية االقتصادية والسياسية املتنوعة، هو مدى تأثريها يف تغيري  ةمن جممل نتائج أزمة الكساد العاملي إن ما يع  به هذا البحث
ومن هنا، فإنه بعد حتليل ومناقشة  وحمورها األساسي الفرضية وهذا هو جوهراليت عانت من ويالهتا،  والعسكرية املستقبلية للدول

وجود تغيريات  إىل نتائج تُعزز من ، ميكن القول بأنه قد مت التوصلالبحث هذا يف منت وردتالدراسات واملصادر العلمية املختلفة، اليت 
 -التايل: فعلية يف إسِتاتيجية السياسات املستقبلية للدول اليت تأثرت بنتائج األزمة، وذلك على النحو 
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بعد أن كانت تتبع النظام االقتصادي    من قبل الدولة   لقد أرتمت نتائج األزمة الدول املعنية على تب  نظام االقتصاد املوجه -9
 .الرأمسايل القائم على احلرية االقتصادية، مبا يتضمنه من حرية حركة رأس املال بغري ضوابط ورقابة

ية، أهنا دفعت الدول األوروبية إىل تغيري إسِتاتيجية سياستها يف النطا  االقتصادي إن أحد التأثريات البارزة ألزمة الكساد العامل -9
يقيها تعثرات األخطاء االقتصادية اليت واجهت كل دولة   منها   منفردة  والسياسي، من خالل التفكري يف تكوين احتاد اقتصادي

ومن  رفها اإلنسان يف التاريخ املعاصر،وأدت إىل جماهبة عسكرية فيما بينها يف أك  حرب مدمرة ع ،ةخالل أزمة الكساد العاملي
، العامل االقتصادي حيركها اليت احلروب الدخول يف احتاد اقتصادي، يَْدرَأ عنها عليها لزاماً  رأت الدول األوروبية أنه أصبح هنا

االحتاد خيلق  ، حيث أنيف إطار التوازان الدويل هلا صوهتا وسياسية ك ى صاديةوهلا لقوة اقتحي أن االحتاد من شأن ضف لذلك أن
"أميركاُوالتحادُمع القوى العظمى اجلديدة  والسياسية والعسكرية على املنافسة االقتصادية القوة القادر كيان  للدول األوروبية

 .السوفييتي"

للتصنيع احلر* التجاري، للخروج  توجهها العسكرية والسياسية، من خاللالواليات املتحدة من إسِتاتيجية سياستها لقد تريت  -3
 مربح من األزمة االقتصادية، وبناء قوة عسكرية رادعة حتسباً لدخوهلا احلرب؛ فاحلرب يف حد ذاهتا كانت مبثابة مشروع ِاْسِتْثماري

سوف  التوسع االْسِتْعماري واليابان، اليت رأت يف أن ُأخرى مثل أملانيا وإيطاليا صناعيةلدول  لي  للواليات املتحدة فحسب، بل
 .ةوخيرجها من معاناة اآلثار االقتصادية اليت خلفتها أزمة الكساد العاملي ااِلْزِدَهار االقتصادي حيقق هلا

سواء االقتصادية أو  ياسات الدول اليت تأثرت بنتائجهاقد تريت بالفعل من س ةإذن خنلص من كل ما سبق إىل أن أزمة الكساد العاملي
ك كنتيجة للحرب العاملية الثانية اليت مت يف السياسية أو العسكرية، إضافة لتغيريها للحدود اجلغرافية يف بعض مناطق من العامل، وذل

 العاملية الثانية بوإذا أعدنا األمر برمته لعوامله األولية، فإننا جند بأن احلر  قسيم دول، وضم بعضها للبعض اآلخرت أثناءها أو نتيجة هلا
 د أهم األسباب الرئيسية لنشوهبا.اليت هي أح ةأ أزمة الكساد العامليمل يكن هلا أن تقوم من األساس لو مل تنش

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 والثقافة   القاهرة. للتعليم هنداوي

ُْستراتيجيَُّالعالقةُالتفاعليةُبي ُعواملُنجاحُتخطيطُالسينار وُاإل. م9192، حامد كرمي؛ وحممد، منتظر جاسم. احلدراوي .7
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ُالزمات. م9191احلدراوي، حامد؛ واءفاجي، كرار.  .8 ُنشوء ُأعضاءُ: دارتهاإُو أسباب ُم  ُعينة ُآلراء ُاستطالعية دراسة

 .994-919، ا لد األول، العدد اءام ، ص ص. جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية. مجلسُالنوابُالعراقي
 . جمد: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، بريوت.األزمةُالعالمية. م9191حسن، عدنان السيد.  .9

ُالنامية.. م9112احلمش، منري.  .11 ُصناعيااُوالدول ُفيُالدولُالمتقدمة ُالجتماعية ُالرفاهية ُودولة دولة يف ندوة:  العولمة
تاريخ . 49/8مركز/ندوة . اإلسكندرية: م9112نوفمبر21ُُك92ُُ. اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية، الرفاهية االجتماعية
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http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=412 
ا قصيرة الجد دة:ُمقدمة والصفقة الكبير الكساد. م9192ورَّاد.  . ترمجة: ضياءم9112إريك.  راشواي، .12  . مؤسسةجدٍّ

 والثقافة   القاهرة. للتعليم هنداوي
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91ُُقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية. العلمي الدويل حول: األزمة املالية واال 99ُُك . وزراة التعليم العايل م9111أكتوبر
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http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=412
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=412
http://eco.univ-setif.dz/seminars/financialcrisis/32.pdf
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ُ). م9191سعدي، عائشة.  .15 ُالغربي ُوالمعسكر ُالشرقي ُالمعسكر ُبي  ُاأل د ولوجي ُالصراع 9112ُُمظاهر . (9121ك
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اّل، سلوى حامد.  .27
ُ
ُكتابُاألمةدورُالقيادةُفيُإدارةُاألزمة. م9192امل ، . وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية/ قطر.ُسلسلة

 الدوحة.

. منش         ورة عل         ى ال         رابط الت         ايل: م9190أبر كككككككككل2ُُ. ت         اريخ االس         ِتجاع: هرب         رت ه         وفر. م9191ويكيبي         ديا العربي         ة.  .28
%D8%B1%D8%AA_%D9https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8

%87%D9%88%D9%81%D8%B1 
 . منشورة على الرابط التايل:م9190فبرا ر91ُُ. تاريخ االسِتجاع: الكسادُالعالمي. م9190ويكيبيديا العربية.  .29
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ُ-المالحقُالصور:ُ  
ُ(9الصورةُرقمُ)

 
"Migrant Mother" is one of a series of photographs that Dorothea Lange made of Florence Owens Thompson and 

her children in February or March of 1936 in Nipomo, California. 

 م9136مع أطفاهلا، يف ف اير   أو مارس   من عام  األمُالمهاجرة""تومسون دوروثيا لينغ للسيدة فلورن  أوينز  اِْلتَ َقطتها واحدة من سلسلة من الصور اليت
 يف نيبومو، كاليفورنيا.

 https://www.loc.gov/rr/print/list/128_migm.html منشورة على الرابط التايل:

 

ُ(9الصورةُرقمُ)

 

 ، تعيش يف اءالء حتت ساتر قماشي يرتكز على سيارة قدمية.New Mexicoعائلة أمريكية من نيو مكسيكو 
ص مصدر هذه الصورة منشورة ضمن مقالة ل  أمساء سعد الدين، حتت عنوان "حبث حول أزمة الكساد الكبري"، مبوقع املرسال، وال توجد هلا بيانات َّت

 67659http://www.almrsal.com/post/3الصورة أو مصورها. منشورة على الرابط التايل: 

https://www.loc.gov/rr/print/list/128_migm.html
http://www.almrsal.com/post/367659


م    8102يونيو -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية        العدد السادس    

 

 

 79 

ُ(2الصورةُرقمُ)

 

A crowd of speculators gather in front of the New York stock exchange on Black Thursday, 24 October 1929. 

Photograph: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images 

91ُُِتمع حشد من املضاربن أمام بورصة نيويورك يوم اءمي  األسود،  . تصوير: كيستون   فران / تاما   كيستون بواسطة جييت م9191أكتوبر
 إمياجي . منشورة على الرابط التايل:

-about-reveals-depression-great-the-what-street-wall-1929-https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash

future-our 

 

ُ(1الصورةُرقمُ)

ُ
Evicted sharecroppers along a road in southeastern Missouri, U.S., January 1939. 

Arthur Rothstein—Farm Security Administration/Library of Congress, Washington, D.C. (LC-DIG-fsa-8a10410) 

 .9131املزارعن املستأجرين املطرودين، على طول الطريق يف جنوب شر  ميزوري، الواليات املتحدة، يناير صف من 
 (LC-DIG-fsa-8a10410)األمن الزراعي/ مكتبة الكونغرس، واشنطن العاصمة  إدارة-آرثر روثستن 

 Depression-https://www.britannica.com/event/Great املوسوعة ال يطانية. منشورة على الرابط التايل:

 

https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash-1929-wall-street-what-the-great-depression-reveals-about-our-future
https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash-1929-wall-street-what-the-great-depression-reveals-about-our-future
https://www.britannica.com/event/Great-Depression
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ُ(2الصورةُرقمُ)

 
Migrant Mother, 1936, by Dorothea Lange ، تصوير دوروثيا النج 9136من اإلْمالِ     املهاجرة   األم  

 https://www.loc.gov/rr/print/list/128_migm.html منشورة على الرابط التايل:

 

ُ(1)الصورةُرقمُ

ُ
Hard times: An unemployed man in an old coat lays on a pier in the New York City docks during the Great 

Depression, 1935 

 .م9122األوقات العصيبة: عاطل عن العمل يف معطف قدمي، ينام على أحد أرصفة َمراِفئ مدينة نيويورك خالل الكساد الكبري، 
 ملدى صالبة مدينة نيويورك".، حتكي قصة حية سنة911ُمت أخذها من مقالة: "صور مل يتم رؤيتها من قبل، تعود إىل 

Never-before-seen photos from 100 years ago tell vivid story of gritty New York City. MailOnline, Published: 

14:31, 24 April 2012. Updated: 20:55, 24 April 2012. Available at: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134408/Never-seen-photos-100-years-ago-tell-vivid-story-gritty-New-

York-City.html#ixzz4gTitusge  

 

https://www.loc.gov/rr/print/list/128_migm.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134408/Never-seen-photos-100-years-ago-tell-vivid-story-gritty-New-York-City.html#ixzz4gTitusge
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134408/Never-seen-photos-100-years-ago-tell-vivid-story-gritty-New-York-City.html#ixzz4gTitusge
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ُ(0)الصورةُرقمُ

Nُew York City during the Great Depression; Unemployed men stand in line to get a free dinner. 

Dorothea Lange 1932 New York 

 للحصول على عشاء جماين. طابور الرجال العاطلن عن العمل يقفون يف .مدينة نيويورك، خالل الكساد العظيم
  على الرابط التايل:منشورة . م9139دوروثيا لينغ 

https://www.google.co.uk/search?q=man+jumping+out+of+the+window+while+a+meeting+is+going+on+during+t

-he+great+depression&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2vNS

u1dADM9t_TAhUqDMAKHbQhAPIQ_AUIBigB&biw=1093&bih=458&dpr=1.25#imgrc=QNMJdLP_ 

 

ُ(2الصورةُرقمُ)

ُ
 

“Breadline in New York City’s Bryant Park during the Great Depression” 

 طابور توزيع اءبز يف حديقة براينت مبدينة نيويورك، اثناء فِتة الركود العظيم
 .Encyclopedia Britannica, Inc املوسوعة ال يطانية

 impact-Depression/Economic-https://www.britannica.com/event/Great منشورة على الرابط التايل:

 

https://www.google.co.uk/search?q=man+jumping+out+of+the+window+while+a+meeting+is+going+on+during+the+great+depression&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2vNS-9t_TAhUqDMAKHbQhAPIQ_AUIBigB&biw=1093&bih=458&dpr=1.25#imgrc=QNMJdLP_u1dADM
https://www.google.co.uk/search?q=man+jumping+out+of+the+window+while+a+meeting+is+going+on+during+the+great+depression&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2vNS-9t_TAhUqDMAKHbQhAPIQ_AUIBigB&biw=1093&bih=458&dpr=1.25#imgrc=QNMJdLP_u1dADM
https://www.google.co.uk/search?q=man+jumping+out+of+the+window+while+a+meeting+is+going+on+during+the+great+depression&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2vNS-9t_TAhUqDMAKHbQhAPIQ_AUIBigB&biw=1093&bih=458&dpr=1.25#imgrc=QNMJdLP_u1dADM
https://www.google.co.uk/search?q=man+jumping+out+of+the+window+while+a+meeting+is+going+on+during+the+great+depression&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2vNS-9t_TAhUqDMAKHbQhAPIQ_AUIBigB&biw=1093&bih=458&dpr=1.25#imgrc=QNMJdLP_u1dADM
https://www.britannica.com/event/Great-Depression/Economic-impact
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ُ(1الصورةُرقمُ)

ُ
Stand in line for bread during the Great Depression 

 لكيُتحصلُعلىُالخبز""قفُفيُالطابورُيف أثناء الركود العظيم: 
 ، حتكي قصة حية ملدى صالبة مدينة نيويورك".سنة911ُمت أخذها من مقالة: "صور مل يتم رؤيتها من قبل، تعود إىل 

Never-before-seen photos from 100 years ago tell vivid story of gritty New York City. MailOnline, Published: 

14:31, 24 April 2012. Updated: 20:55, 24 April 2012. Available at: 

-New-gritty-story-vivid-tell-ago-years-100-photos-seen-2134408/Never-http://www.dailymail.co.uk/news/article

City.html#ixzz4gTitusge-York 

ُ(91الصورةُرقمُ)
 

 

This picture shows a man jumping out of the window while a meeting is going on. This picture represents the great 

depression because people could not find a solution to stop the depression, and people did not have the money to 

live in the bad economy. 

اس احلل الذي يوقفه، هذه الصورة ُتظهر رجالً يقفز من النافذة أثناء اجتماع منعقد. وهي تع  عن مدى مشقَّة الركود االقتصادي العظيم، الذي مل جيد له الن
 ون املال للعيش حتت وطأة الظروف االقتصادية السيئة.وال ميتلك

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134408/Never-seen-photos-100-years-ago-tell-vivid-story-gritty-New-York-City.html#ixzz4gTitusge
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2134408/Never-seen-photos-100-years-ago-tell-vivid-story-gritty-New-York-City.html#ixzz4gTitusge
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 /https://uk.pinterest.com/pin/470978073503905958 منشورة على الرابط التايل:

ُ(99الصورةُرقمُ)

 

Unemployed demonstrators join the "On-to-Ottawa Trek" in 1935. Source: Library and Archives Canada 

 . املصدر: أرشيف مكتبة كندا9135مجوع من املتظاهرين العاطلن عن العمل يف رحلتهم املضنية إىل "أوتاوا" يف عام 
country-one-hit-depression-26/great-03-https://www.bloomberg.com/view/articles/2013- منشورة على الرابط التايل:

all-of-hardest 

ُ(99الصورةُرقمُ)

ُ
A family in Pittsburg County, Oklahoma, is forced to leave their home during the Great Depression. 

Photograph: Dorothea Lange/Getty Images 

 تصوير: دوروثيا لينغ.. أسرة يف مقاطعة بيتسبورغ، أوكالهوما، اْضَطرت ملغادرة منزهلا خالل الكساد العظيم
 great-the-what-street-wall-1929-https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash- منشورة على الرابط التايل:

future-our-about-reveals-depression 

 

https://uk.pinterest.com/pin/470978073503905958/
https://www.bloomberg.com/view/articles/2013-03-26/great-depression-hit-one-country-hardest-of-all
https://www.bloomberg.com/view/articles/2013-03-26/great-depression-hit-one-country-hardest-of-all
https://www.bloomberg.com/view/articles/2013-03-26/great-depression-hit-one-country-hardest-of-all
https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash-1929-wall-street-what-the-great-depression-reveals-about-our-future
https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash-1929-wall-street-what-the-great-depression-reveals-about-our-future
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ُ(92الصورةُرقمُ)

ُ
A car goes on sale for $100 after the Wall Street Crash. Photograph: PPP 

 PPP سيارة معروضة للبيع مبِائة دوالر بعد ِاهْنِيَار وول سِتيت. تصوير:

great-the-what-street-wall-1929-https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash- منشورة على الرابط التايل:

efutur-our-about-reveals-depression 

ُ(91الصورةُرقمُ)

 

A ‘Hooverville’ collection of unemployed people’s shack dwellings in Seattle, Washington, in 1933.Photograph: AP 

 APتصوير: أب  .9133اليت يقطنها العاطلن عن العمل يف سياتل، واشنطن، يف عام  إحدى صور خميمات أكواخ هوفرفيل
great-the-what-street-wall-1929-https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash- التايل:منشورة على الرابط 

future-our-about-reveals-depression 

 

 

 

https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash-1929-wall-street-what-the-great-depression-reveals-about-our-future
https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash-1929-wall-street-what-the-great-depression-reveals-about-our-future
https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash-1929-wall-street-what-the-great-depression-reveals-about-our-future
https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash-1929-wall-street-what-the-great-depression-reveals-about-our-future
https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash-1929-wall-street-what-the-great-depression-reveals-about-our-future
https://www.theguardian.com/society/2017/mar/04/crash-1929-wall-street-what-the-great-depression-reveals-about-our-future
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ُ(92الصورةُرقمُ)

ُ
Women serving unemployed men soup and bread in Los Angeles, California, U.S., January 1930” 

Hulton Archive/Getty Images 

 "م9121"نساء يقمن بتوزيع احلساء واءبز للرجال العاطلن عن العمل يف لوس أجنلوس، كاليفورنيا، الواليات املتحدة، يناير 
 املوسوعة ال يطانية.أرشيف هولتون/ صور جييت. 

 Depression-https://www.britannica.com/event/Great منشورة على الرابط التايل:

ُ(91الصورةُرقمُ)

 

 طَاَبُور من العاطلن عن العمل، ألجل احلساء ا اين الذي توزعه اجلمعيات اءريية
توجد هلا بيانات َّتص مصدر هذه الصورة منشورة ضمن مقالة ل  أمساء سعد الدين، حتت عنوان: "حبث حول أزمة الكساد الكبري"، مبوقع املرسال، وال 

 http://www.almrsal.com/post/367659 الصورة أو مصورها. منشورة على الرابط التايل:

 

 

 

 

https://www.britannica.com/event/Great-Depression
http://www.almrsal.com/post/367659
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ُ(90الصورةُرقمُ)
 

 
 طَاَبُور آخر يف طلب احلساء ا اين

الدين، حتت عنوان: "حبث حول أزمة الكساد الكبري"، مبوقع املرسال، وال توجد هلا بيانات َّتص مصدر هذه الصورة منشورة ضمن مقالة ل  أمساء سعد 
 http://www.almrsal.com/post/367659 الصورة أو مصورها. منشورة على الرابط التايل:

 
 

 

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

 

 
 

http://www.almrsal.com/post/367659
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 جمال البحث الفلسفي
The field of philosophical research 

د حسني حمجوب د.
ّ
 حمم

 بنغازي جامعة-كلية اآلداب -قسم الفلسفة 

 ملخص البحث 

ث   لااا لااهث  اااا ااتقاااحتلال لاااقا  ني مااااا اااحا الفااا ،اث   ااا اث   لااا   اث  ااا   اا  ااا اث ق ااالاااحيااا هذا اااحثاث   ااا 
هثإلشاااا  لااث   لااا لا اهت ه اااااتقاااحتلاتديااانا ااان ااث نيحتياااحتا ااالاثلفااا ،اث ااا اتاااحت قا ااا لاث ااا ذاث   لااا   ااث   لااا لا

اهكح كار اا نيااث ق  ي اث   ل لاا لاطنفا نيااث ُ   ،.ا

Summary 

The present study is but an attempt to analyses the relationship between the 

components of the Philosophical issues and philosophical problems and the excuses 

that were presented in order to refuse many researches, which are considered among 

the field of philosophy. The study is likewise dealing with philosophical issues that 

were refused by some scholars.      

 Problematic search إشكالية البحث

هحي هذاأنااث   ل لا ق  ي ا  نيااثث   س اا لانيحتيحتاث ار ا-يف:اثإلشا  لااث  ايلني ا حثاث    ا حترثس ه ات  ثقا
فا نيلناااي ذاحه  افظانث اإىلا لثماا نيااث   سا اا ام لا للالثا  سا ا هكح كاث نظناإىلاا ح كاث ن ا اتدينث،ايل ح

ا   اتالناثالشا  لااث  اتقلداإىلاث    اث   ل  اهجم  ه؟ايفاأهم ،اتحتدة 

  Research goal هدف البحث

مبنيينااث   ل ا؟أنايل حاث  ذاث حيايني قا لهاث    اث   ل   اهجيلبا لاث لؤثذ:ا  ا لاجم ذااحي هذا حثاث    
ا؟ا لرتشحتث ايفاإجن زاذ كا   ريخاث   ل ااه   حثه .اث ا  اثحلحتهداث  اتقفا نحت  ؟اه قاهل ايفاحقلق ه اححتهد

 Search hypothesis فرضية البحث

ه لاأجقاث   ققا لاث ل للاآل ل ،اث    اث   ل   ايا لايفاث  لظلفاا  ا ن كا طما نيلنناإتقلذا ن لااث    :ا
اسل لادرثسااأسساث    اث   ل  .ا حهاث  ن لاا
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 Introduction المقدمة

اا-ثآل ل ،:اهت  قات كاا  الققاهب اأ حتث ه ايفاث نين ا ثاي  ىنا حثاث    امنثءةا الف ،اآ ل ،اث   ل ا

اا.ث  ا ااث   ل لاا-

اا.ث   ل لاثإلشا  لااا-

اا.ث ق لااث   ل لاا-

ا.ث لؤثذاث   ل  ا-

اثحللثراث   ل  .اا-ا

 ق رنايفا  لمااه  اقاThe concept of the philosophical issueا عاث رتكلزا   ا  هلماث ق لااث   ل لا
 لااث اك ياااث الققامحتراا حهاثآل لااحلباتصلراث   ح اهث ني لاث  جنييبا لا  ذام  ي    ث ن س اا  ل- ثق:اأ نىا

اه لاأث  اث      ا إشا  لا احقلذانين ا اث  ات ل ه  اث  ذاهث ق  ي  اهكح كايظهن س  باث ن ااإىلا نيااث ق  ي  
ث قلذاه   هاإمج عا حااميالا ل  اك رتت  ،الف ،ا   لااصن ا ث نين ااث ذ   ااث  اتحت قايفاص للاث    اث  

ث نصاث   يلاي ياإىلاذ كاث نأيا"اخي صا اهاث ،ام  يا- منام  ي اأهاجم ذاث    اث   ل  اي   لرايف:اث   س ا
ا  ا ،: اإ   اث  قني  اث   ل ا ا  لد اث قلذ اشئن  اإن اه   اث ،ا  ا ،اأس سلا ا حترثسا ا-ث    اث   ل  

  هلماثحلنياا حتي  ا لا  هلماث قللااودبوس()بيفاغ  باثحل ذايل ذحتماث حتك لراا1ث لجلد اث نين ا اثحلنياا)اث قلل(ا"
  قلذا"اههجهااث نظنا لاكقا    ا  ل  اأها  ا اا  ل لاات مسسا   اهجهاافظنا هي لفاان ءات  نثته حىتاأث
   اأ  اث نح ااث    لاا لا نثحقاث   ايا"ااPhilosophical knowledgeك  اينظناإىلاث نين ااث   ل لاااا2 نين لا"
 ااي نيحراث نجلعاه ل ئقاث   لاتني جلا   نيققاهححتهاااث ا ل اا    حظا ا ل ئقاأ لاه ط  باأ نيحت لراث لثمنيل لرثءاثل

هك فاهجهاثحلقا له ات    اهث     اقاا ليصااي نيحراثس لني باهجه هت اهحل ه ا    جن ا اك  اأ  ادملا له اإىلاث لثمع
  ا زثجهاه لث  ااه  اإىلاذ كا لاث ؤثنث،اث  اتالفاث نيققاهتلجها لج هحتاث   س اايفاح ه اكقا   امحتراط م هاهت ني

 حثاني   اهإسه  هايفاحقات كاث ل ئق اه الاالاميالاإغ  ذاتطلراث    اث ا  حترثسااأيا  ا اا  ل لاا3ث نظن"
اث  قحتلايطنحاث لؤثذاث نطق اث ق ئق:ا

اااا؟ What is the philosophical problem    اث  ا ااث   ل لا

اث  نفللااهل ا نينل ن:ااهيفاث ني جلاث    س ناث صنيباثلها  ا ،ا  اأ غا:اث  ا اامجنيه ا   كقايفاث 

                                                           
 9"اث ط نيااثلهىل اث حتثراثجل   يياا  ن ناهث  لزيعاهثال  ن اسن، ا ل ل  اصامشكالت فلسفيةرجبا لد لس"اا1
 01ث نجعاف لهاصاا2
 ا22م اصا0991"اث ط نيااث ل  نيا ا ا  ااه  ا اث ق  نة ا صن اأصول البحث االجتماعي  حتث   سطاتّ حتاحلل"اا3
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ا -0 ا   طنقاث ني  لا اث  ال  جاثىلاثحلق اث ل  ا ا     اأ نيىناي لحت اث نيىناد لذااثالس حتال لا ه ف حظايفا حث
هم   ا   اا    ا ااث   ل لاا ن اح ه ا لسك   قا ؤثنايفاذث،اث ق لااث   ل لاااScience  هلماث ني لا

اه الا  نيلاأثناأي   .ااثالس حتالذاث نيق  ا قط

يفاث  غاا هلاثس  ني ذا لاط باث حت لقاهث طنيقاث نشحتاإىلاث ط لباك  اينينفا مفهاط باا Inferenceهثالس حتالذا
ا اإىل ا لؤدي ااث ط لب ث حت لق ا  ل ايف اهثالس حتالذ اثا ل-ث نطق: اآ لا اأه ا نيق ا نطق   A logicalس ن  ج

conclusionهينينفاثالس حتالذاث   ل  اا  ن ءا   ا ن لااتني داص ل ااPhilosophical inferenceتنيني  اا
ا ا)م لاا مفه-    : اف لجا اإىل ات    اث   اث ق  ي  اث قحت  ،اأه ا ل ا    نهرةاPropositionاجم ل ا ا نه  ات زم )

ايالنا لاث  نهريام لذاث ن  ئجاث رتت اا نه . نطقل  افل اإذثاحصقاث  ل للا   قحت  ،ا

 قا  ااثإلدرثك  ه اث ق لااث  ه ااث  اتل نيص ا لااهث    لق   :اكقا  ايل نيص ا   اث  نحا مي لفاا نيىن-2
اThe dilemmaناث ني  ااأ عاث ني لاايقلين ث  االاي لصقا له اثىلاحقاTheoretical dilemmaث نظنيااث ني  اا

ا   اثال ن.ااأححتمه ث  مرجحا حاث لم حافل ايصنيباتنجلحااإىلطلعاتقحتلاش ءال  اتزجا ن اح  ااالاتل 

ااهثصط ح : ا لم   ا  ل لا ااA philosophical question ا اجم ذا نيحاحل احُيصن ل لعاهي طنحاث حيحت  
هينينفاث  اقا   قلذ"ا لا  االاين ذاث نثدا نهاإالا  م قا نيحتااأطنهح ، هاأاthesisطنهحااأه  اا ث طنحاث   ل  

ه لا  ذات  عاا4أيايفاأ ث  هاهأش   ها م لذا لاملهللاأشاقاأياص راذثاشاق"ا ث ط باه لاث حتث قايفاأشا  ه
اظهن، اث   ل لا اث   كق ا من اث قلذ اميال اث   ل   ااث   ريخ ارؤى ا  ذ ا ل اث للف ين اث  ان ايف  His  ل لا

philosophical viewsاا اأ ث ذ ا ل اث  انيل ا نيا  وقليدس)هير اق.م( Thales 845)طاليس  نحت
Heraclitus 844 ) سقراط اق.م (Socrates 933 ) ا   كقاث ني مل اهث ن س اهثل ل لا  نحت  اتن ه لثااق.م

ا مس لبا  ا لثمفا  صاهف م ل   ا صحتد   اهثختحهث اهمحتاانطق   ا  حلججاهث دث حاث نيق لا ا نه  أيا حث بادث نيلث
 اهأناشلئ  ا  االاخينجا لادثئنةاينظلاس ئناث ظلث ناLogosم فلف  اأز ل  اأم  لثا حهاث حث با   اأس سايقلينا منامثاا

   ججاا عاثس  ني داهث حا Mental argumentsف حظايفاث نصاث ل  قاثإلش رةا   ججاث نيق لاا5 حثاث ق فلن"
ث  ذاث   ل  ام ئلا   اأحا ماث نيققاهيؤ لا مناث ظلث ناث الفلااحيا ه ام فلنا  ماه حها ل  اا لالناا ث  جني لا

ا اث  ذ. ا حث ا ل   ، ا  حظ ، ا ل اذ ك اثس ج ء  1953Reichebbach-1891رشنباخ هانز)هميال

Hans)اث   لياايفاك   ها اث   ل  ا   ا لم ا اث  ان ث  اك نايقحت ه ااQuestion of interpretationف مة
هيحت قاث  ذاث   ل  ااث   كقاث   ل لاامحتاينحتثنا ني ه  هميالاث قلذا  نااااث للف نا  ق  ي اث  ايحترسل     س 

اث  ا ،ا اححتهد اأن ا نيلنا امبل ئق اي ني ق ا ل   اجحتثذ اهال ا" اث قحتميا ا نيااث   كق ات  ح اهمحت اجحتيحتة     كق

                                                           
اا272 القلق اث نث للاثل ل ري اصاتراثدار الريان للثجلنج ين"اث  نيني  ،"اا4
 ا00م اصا0971 ادثراث نه ااث نين لا ا يه، ا  ن ن " تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم" الطبعة الثانيةتّ حتا   اأ لري نا5
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ثفحتث را   كقاهظهلراا6 ا ،اك  اثف نيثتا  ا ،اغي  "ث هث   تا نيااا يفالحتيحت  أص  تاأكثناه لح  ا
ا ا     اث   يل: اث   ل  ايطنحاث لؤثذ ايفاث  ذ ا منامساا   كقاجحتيحتة اث قلذ اميال اههبحث ا اث   ل لا؟ اث  ا ا مسا

  اث ني    اك  ايفا  لماأياأ  اميالاأناتلجحتا ن ءا   اتطلراث  ا(Developmentث  ا ااث   ل لا ا)ث  طلر
ايقعايفا   ل ،ااا فرتفت اهكح كايفاث ني لماث  لل لجلا اهثهلنحتسااث لرثثلاإلثحل سلباهث هيفاالليناث ن  ،اهثحلللثنك  

ا لا  ذاث اينييناث  طلرايفاطنقا ني جل ه  اث  ا ا اأناتطلر اك   ا  جاثإلفل نا لا نيااثل نثض    لسعا لم ا
اهأ نه اا حثايحت قا   اط لنيااث  ا ااث   ل لااث  اتنت طا     عاهم  ي هاسلثءاث قحتمياا  م ث ثق يفاهث نينيفا  اقا

ه لا ن اا    ا ااث   ل لاا  ا ااإفل فلا أماث  اتظهناف لجااث      ،ايفاكقاجم ال،احل ةاثإلفل ناا ثجلحتيحتة
  ل  ايفا   ك هاث ث ،ا لاثحلقا نلقاث ه قات ه ااه نيه ايفاثاؤثذ:اأيلاتصنفاث  ا ،اثجلحتيحتة؟يطنحاث ل
 حثاث لؤثذايل لجباث نظنايفامحترةاايلصفا مفها  رجاث نط قاث   ل  ؟اأماأناكقاف ايفات كاث   كقاهثلجحتى؟

ث ني لاث حياا  -  نيلايفاث  نينيفاث   يلا    ل ا:اه ن اميالاث نظناهث اث   ل  ا   اثس لني بات كاث   كق ث  ذا
 حثاث  نينيفاا 7ث لجلد اه  ا ااث نين ا اه  ا ااث قلل"ا  ا ا-  :اارئلللهاا   ح اأها  ا ،اي   ايفاث ث

ش ءا  رجاجم ذاا ق ث لؤثذاثآلنا قاا  اختصاث لجلداهث نين ااهث قلل يؤ قاث  ذاث   ل  االس لني باكقاث   كقاث
ث،اث  ات اقاث  ا ااما  ايقعايفاإدرثجاث  صلراأماأنا طام  ي االاحيقا    ل اادرثس ه ؟ااث   ل ا؟امبنيىنا قاتلجحت

ا ااث   ل لا؟ اث   ل لا اث  ا ، اأ ث ا اا)فظنياه ل اف اا(theory of knowledgeث نين ا ا ؤرة اك فت ث  
اث    اث حيات   عا عاا(944ق. م Platon424 )وأفالطونث لل لط ئللنا ا حث اث نين ا اث    ايفافظنيا رّهثد

ا ا ثق: اثحملحتثح ا  ا ،اام(Hum1411-1441)هيوم ها(م l732 Lock-1804)لوكث   س ا ه ل
ا اكح كا    اثالفطل لجل  ا اOntologyث   ل ا ا   اجم ل ا اث  اتقلم اث لجلد  ا قاث لجلداأه ا ثق: لاثلسئ ا

ه لاأ ث اا  ا ،اا لاثخل صلااث ا  ناا  فاث ظلث ن؟ا قاث لجلدا لجلد؟اه  ا لاأصقاث لجلدا  دةاأمارهح؟ا
حل اأ  "ات ني قا  لس ساث حيافني  حتا  لهايفاتني للااThe Problem Induction  ل ااث ني لما  ا ااثالس قنثءا

 عا 8أي    اهمحتالحت،ايفاث ل ق ق"اه  لبا لاظلث نا قا   ا  املاف   حتاثحلالاثالس قنثئ  ا لسا   ا  اشل حت
  حظااأناث  حتث قا حاث   ح اث   ل لااأ ناالاميالاإفا رها"ا   اث نغلا لاأنا اقا  لا  ل  ا   حثها إنا حا

اdisciplinary Interاا  ل ااث ني لاث  لينا ه حثا  ايصحا  لهارمب اتل لا9 حهاث ني لماث   ل لااتحتث   اهثفحت  ج  ا"
ث  اميالادرثس ه ايفااAgingمبنيينام لااهثححتةاتحترسا لا  ذا  لماهجم ال،ا  نيحتدة.ا ثقا  ا ااث  لذل اا

اتني قاث لؤثذا ال لاا هثلثناث ن تجا نه ؟اهكح كاميالااثالفقل   ،اث  اتقلماهب اثخل ي   لماث  لل لجلااهث طب؟اإذث

                                                           
اا01م اصا0927"اتنمجا اأمححتامححتيات لد ا ؤسلااسجقاث نينب اث ق  نة ا صن اطريق الفيلسوفج نا  ذ"اا6
اا01م اصا0991ث ط نيااث نث نيا اث ن مةاث ني  اا  ن ناهث  لزيعاهثال  ن اطنث  س ا ل ل  اا" فلسفة التربية اإلسالمية"  ناث  ل  اث  ل  ينا7
 ا512م اصا2100ث ط نيااثلهىل ادثراث ليةا  ن ناهث  لزيعاهث ط   ا ا   ن اثالردن اا" فلسفة العلوم الطبيعية" حتهيا  حتاث    حاتّ حتا8
اا9م اصا0999ث ط نيااثلهىل ادثراث نه ااث نين لا ا يه، ا  ن ن اا" نظرية المعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب المعاصرين"ت لدازيحتثناا9
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اها ا  لدرثس ه  ايفادثئنة اث  ا ا اثالج    لا؟ا لا  ذاطنحاثسئ اامت لرا حه ه  لاث  ذا ع؟ثالج   ا  قاث ني لم
اه ن ايالناه عا حهاث  ا ااهم   ا   اث  ل ؤال،اث  ايلداث   ح اثإلج  اا نه !ااث   ل  

 The philosophical problem and theهيفاجماا ذاث ق رفاااا ااح:اث  ااا ااث   لاا لا اهث لااؤثذاث   لاا  
philosophical questionاسلثءاكا نا ثق ا ا لجها  ما لاث لؤثذاهاث  ا اايثيمه اثإلفل ناميالاث قلذا مناك ا 

أهاك نا  دي  اك ناذكل اأهاغ ل  اهكقا نه  ايل  لايفاتغحيااط لح ،اثإلفل ناث نين لا اهكقاشجنةاث نين ااثإلفلا فلاا
هخي   ا ناث  احتثءااث ن نياحتام ا الا احيلااCulture and science  الاهثق  ااهاة ا لا  ل ا  ل ا اري  ل ، اح  را

   لاااؤثذاينيااادا ااالاثسااا حت  ءاث نين اااااأهاياااؤدياإىلاث نين اااا اأ ااا اث  اااا اا لقصاااحتاهبااا ات اااكاث ق ااالااث  ه اااااا يفاتنيني ه ااا 
 نثد ااااا   لااام ااث ااا ايط اااباح هااا ا:»ث ل نيصااالااغاااياهث ااا ااثحلاااقاهينين هااا ا"امجلاااقاصااا ل  ايفاث نيجااالاث   لااا  ا م ااا ا

هكاح كا اإناثلسائ اايلا طلعا«ا اهث لا ئقاث ني  الاا إححتىاث طنقاث نيق لاااأهاث ني  لاا ا نقالذا:اث  اا ،اثالم صا ديا
ه االااConcerns  لط اا ذا ااث احي  االنا االاثالف ااغ ال،اا أنايطنحهاا اكااقاث ناا سا ه اا اصااغن،اأهاكااد،اأ  اا ر ل

اا ث  ل ؤال،اث  احينجالناهبا اث ا ا ر اك ا اأناثلسائ ااهسال ااتن لياااتني ل اااف جنياااك ا اأث اتاذ اكا  الاث ان ساث رت الي
يني جلهاا ا حت ااهاهحل ااهاا  ااا ااالايلاا طلعاأنايطنحهاا اإالاصاا حباثف نياا ذاهث   اا مامبلث االعاتااالناأكثااناثس نيصاا ءهإناث 

 االاث   ااناأ ظ هااالاشاامف اث ني  ااا ءااA seriesهتم ااحاكااقاكل فاااهاهمااحتاتلاا غنقاكاااقا  اانهاه اااحثاالاجنااحتهاإالا نااحتاث ااااا
إناثلسئ ااث  ايطنح ا   ااث ن ساإج   هتا اااذثهت  اهت  لزاثلسئ اايفهث   س ااث نينه حا   لز لادهناغي لا لاث ن س

لنا  ط  ا ،اثحللا ةا ا اث ا ات   اله اهاإناا تالنا نينه اا  صااإذثاتني قاثل نا   صانفاث   احذاأهاث صانفاث ني  ا 
ث  ااا ،اث ااا ايطنحهااا ا  صااااث نااا سا ااالا   اا ءاه  سااا ااماااحتاي لصااقاإىلاح هااا  اهماااحتات قاا اإج   هتااا ا   لحاااااأهاالا

ث نظنيا ،اث ني  لااا لانيحتيحتاث أهامحتات لمفا   اتطلراث    اث ني   ؛اك  اتحت قا   اذ كاا صقا له اإىلاحقاأ حتثي لا
غزهاث    ء.ا حثا لاجها اه لاجهااأ نىامحتات نيحتداإج   ها ايفاشااقاأرثءال  افا لها ا إج  ا ،اث   سا ااا- ثق:

 Philosophical فتا  الناث حث باث   ل لااها لاهححت،اثإلج   ،ا  اكا  ث ا للتاهثححتةاحلذاف ساث  ا ا

doctrinesااااقاساااؤثذا  اااا اا    ااانهرةالنا نااا كا ااالا هك ااا اأنا ااالساا الات نياااحتداث نظنيااا ،ايفاتااا ريخاث   لااا ااهاا
ثلسئ ااث   ح ااث ا االات ط اباجهاحتثايفاح ها  اث ا االاتثايا لنا اإحنثجا اهالاد  اا ا احهاالامياالاأناتنتقا اإىلاأسائ اا

هث  ااا ااأي اا ا للااتااسااؤثالا االاحلاا اإفااهاجمااندا ل االعاها   اا اأها ط ااب ا اا دثماملاياارتكايفااحقلقلااا   ااا اا
ه لا ن ات  حاط لنيااث ني ماا لنه  ا)اث  ا ااا  نلاث ح لا نيااث  ل ؤال، اهملاخي فاهرثءهاثس  ه   ،اصنحيااأها

ا  اإالاإذثاث   احتا  ا اث لاؤثذاهث  اا اا نيا  ا  هلفهاالاميالا إلفل ناث   ح ا الاثحلقلقاااأنايطا هث لؤثذاث   ل  (
ث   ايالناثإلفل ناك ئلا  مقاه  ليل االاي لمفا لاطنحاثلسئ ااث  نل ااا   م لافقطااجت نيه  اه لظل ااهثححتةا

هاهيفاأحل فا اأ انىاتام ا  ااقاثف نيا يلاث ا اتم احا صا للاث ان ساها ا اتثاياا غ    ا  اتالنا   ح اااهأحل فا اتام ا   لاا
ذثاحنالاثفط قنا ا الاثلسائ اااإاهاد  اا اهإيق ظا ا ال  اثإلفلا نا لثجهاااث  اا ، اهات ه اااح ها اهتالتنام اق له ا لا

ك اا اأفااهاميااالاأنافنط ااقا االا  ااا ،اساالثءاااك ط  ااباههصاا ن اإىلاث  ااا ،اك ني اا ،ا ل نيصاالاات ط ااباثحلااق
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 لاااهاثإلج  اااااإالا مسااائ اادملقااااايفاث طنهحااا ،االات ل اااحاا ك فاااتا   لاااااأهاحاااىتا  لااا لاافطنحهااا ا  ااااقاثسااا  ه   
فلااا افقاانباث لاااؤثذاثإلشاااا يلاإىلاا  ااحهاث ني ماااااث ق ئ ااااا  اا اأسااا سا ااانياتاااا ث ذ   ااااه اااحثا    اا طا ااا ات لناااه

إناث   اااياالاين ااماإالاإذثا»ام"ا:ااJohn Dewey 9581-9181هيفا ااحثاث لاال ق ايقاالذا"جاالنادياالياا ث   اااي
ه  لااهافلاا ن جاأنا«اهجااحت،ا  ااا ا اهأناثحل جااااإىلاحااقاأيا  ااا ا ا اا اث ني  ااقاث نشااحتادثئ اا  ايفا   لااااث   ااايا

ا  ا  عتل ا اتظهانا ال لا ،اهاصالرا  نياحتدةا ا ا ا اا   مااث لؤثذا    ا اام ئ ااهتققهاه لاث صنيباثحلالا  له 
سااؤثذاهالايااؤدياكااقاثخل صااااالا  ااا اا ااحتهنااهث ااحتهر اهه  اانه  اهالا اا اتنياا كسايفاث   لمااعاأهاك اان اات االثىلهاأ

اهث ن لجااث نطقلااأفها لاث لؤثذاهث  ا اات ل حتاثإلشا  لاامب الليهاه  اتلني ا   قلقه.اااسؤثذاإىلا  ا ا 

ااProblematicااإلشكالية

 المعنى اللغوي: 

أياا ااحثتقاالذ:ا ااحثاشاااقااث   ث ااهث اا فاهث اا ما نيظاالا   ااهاا:اث  ااح(هننن938)االبننن فننارس"جا ءايفا قاا يلساث  غاااا
ه الاث  ا باث ْ ااة  ا اا ه احثاد اقايفاشااقا احثا احثأيا احثاشا  هاا  ا  هك  ايق ذاأ انااا  اقه لاذ كاأ ناا  ث ه

"ث  َّاااقا اا    ح:اهيفا لاا ناث نيانباا10هيلاا  اث احتماأشاااقا    انةاهث  لاا ضاث ذ  طااحا ناه"ا لاا ضه ا امحاانةاخي  طها ا

  ﴿سا   فهيقالذاثحلاقااهث طنيقا ث ن حلاااهث   ك اث لث قاااهث   ك ا اث   هاهث ثق اهثجل عاأشا ذاهشالذ.
ُ
 يَعْمَل
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ُ
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َ
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َ
ى ش

َ
أيا   اف حل هاهجه اهاه  لق اهاه احثاطنياقاذهاشالثكقاأيات  انيباا:(خفشالا) ام ذا[54اإلسراء: ]﴾ عَل

 نهاطنقامج  ااهشاقا   ءاصلرتهاثحملللسااهث  لمها اهأشاقاثل ناث   س اهأ الراأشاا ذا    لاا اه لانهلاأشاا   ا:ا
لاهاثل اناأيا  س.اهتقلذايفاثل لثن:اإنا له اش ا اا لا لناكحثاهكحث اكقل اكاأمحانا لاهاشاا اا الاسالثد.اهأشااقا  

 ANDRE Lalande)الالننند هيفا لساال ااا11إذثاث اا  ط.اهكااقالاا  طاُ  ااا ق.اهحاانفا  ااا ق؛ا  اا  ها   اا س"
:امسااحالاأهام لااماحتاتاالناصا ل ا اProblématiqueث  نفللاايفاث   ل اا"ثإلشا  لااام( 1319 -1514

ا اهث ق ااا ي Perceptionsصااالرث،اهث ااانثدا نااا اأفنااا اأ ااا ماجم ل ااااا ااالاث  ا12 اااالاث اااحياي  اااحت،االايؤكاااحت  اصااانثحا"
هث  ل ؤال، اث  اكلفتايفاجم ل ه اه لا نل ه اإشا  لااتل لجباث حترثسااهث    ا لاحقا الف هت ا لا  ذا نين اا

اه حتىاثرت  طه ا   ل لعاث طنهحا.اAnd identify the relations between themهلحتيحتاث ني م ،اث  ا لنه ا

 

 

                                                           
اما0979ا- اا0199 ا215-211 اصا1لقلق:ا  حتاث ل مات حتا  رهن ادثراث  ان اجا ""مقاييس اللغةث لا  رساا10
اا121-152 اصا00 ااج0101:ا1 ا  ن ن ا  يه،-دثراص درااعرب"" لسان الث لا نظلرا11
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  المعنى االصطالحي

لصقا له اإىلاحقا ث نظنيااأهاث ني  لااث  االاياث ني  ا-ث   ل  ا  :ا ن ه ا)مجلقاص ل  (ايفا نيج هااك  -ث  ا اا
:ا لاثال    س اهيط قا   اهثإلشا ذيقلين اه  ا نثد اا   لم ااث  ايط باح ه ا إححتىاث طنقاث نيق لااأهاث ني  لا ا

 هث  ا ااجزءا لاثإلشا  لا.ا13 ا ل عافظن"  ا لا    ه اهيقنرادهناد لقاك ف اه لامثاي ق

ااGeneral meaningاالمعني العام

ه  ا  ا اا هث ذ طنةاThe uncertaintyثالشا  لاا  اث لم ااث  اتثيا لن اف  ئجه اث  الكاهل قا   اثالرتل با
هجااهاثخلصاالصاث ق االااث اا االاميااالا لهاا اثالماانثرا   ث اا ،اثها اا  ن  ا  اا احااحتاساالثءاثهال ااقاث ن اا اهثالث اا ،ا نياا ايفا

ثإلشاااا  لاا ااا اث نظنياااااث ااا املات ااالث ناإ ا فلاااااا”- ااا  قلذ:اهينيااانفا نياااااث   ااا ،اثإلشاااا  لااا ث  اااا ااهثإلشاااا  لا
.اه الا لاأجقاث حترثسااهث    ا الاحاقاال احتا14لاثالس قنثراث  اني"صل غ ه  ا ه اتلتناهفزهعاحنلاث نظنيا اأياحن
اث  اتقلدهايفا ط افثه. اث   ح ا لاصل غ ه اه قاث  صلرث،اث  اينط قا نه

اااBetween the problem and the philosophical problem حاث  اقاهثإلشا  لااث   ل لاا
ينيدهنا لاث  ا اا  إلشا  لااكقلهللاث  ا اااهثإلشا ذا   رةث ن ساخي طلنا حاث  اقااه  اأن ن كا انةاش ئنيا ا

ث ق رفااااه ا اأهجاهاهثححت؟ هقامه اش ءااث   ل لا؟ث   ل لاا    اإالاإشا  لاا   اط لنيااث  ا ااث   ل لااهثإلشا  لاا
اTheir field is philosophyث   لا اااجم هل ا اهثإلشاا  لاتلجحتاث نيحتيحتا لاأهجهاث     ها لنه  :اث  اا ااا لنه  ؟

 Their mind and contemplativeاهث   ااااياث  ااام    نهجه ااا اث نيقاااقاها.اهثالسااا  ه ماث لاااؤثذه  نيثه ااا ا
thinking.غ ي ه ااا اث   ااا ايفاثحلقلقاااااك ااا امهااا اي مسلااا نا  ااا اث ن ااا  اث ن لااا اهااPsychological activityا

تنيدثنا الاها ا ه اا ق رف ه ا   ق لااث   ل لاه لا ن اك ناإدرثجن ا  ق لااث ن للاايفا حثاث    اهتاهث نيق  ا إلفل ن
الاي رتط ناث صلغااثالس  ه  لا اأياتل ناشنه اث   اياث   ل  ا  لباف  ئجه  اتنيدا لاهاح ال،اثف ني  لاا انياا

أ اااا ااهثحلااااية  نهاااا :اث  ااااا اا  نيثهاااا اث حت  ااااااا لثمااافاهآرثءاالا  اااا احقاااا ئق.ا ااااعا ااااحثاث   اااا  هاتلجااااحتافقااا  اث اااا  ف
اه للااتاهلاا أ اا اجماا ذاثإلشااا  لااأهسااعاا    لااا اههلاا اإج  ااا جاا ذاث  ااا اا االقا  اهثإلحاانثجثإلشااا  لاا   نيثهاا اث ق ااقا

  حلااقا لهاا ا لاا نيصا هاا امبث  ااااث ني اا اا)ثحلااقا لهاا ا ني ااقااهأ اا اثإلشااا  لاث  ااا ااثحلااقا لهاا ا ااالاهاإج  اا ،اتااحتدة ا
The solution is pending )ث  ااا ااتا لاا افل اا ا االاث لااهل اايفاث  ناا هذاأ اا اثإلشااا  لاا  ا لاا افل اا ا االا

(احالذاث  ااناث نيان اثجلا  ني)ث  نيني  ،اه نه اتنينيفاثإلشا  ل ،اك  ايحكنهاث احتك لرا لاث صنيل ا.اه إلشا  لاا حتيحتا
ث  اختصاه عاث نينبا ثق لناث نينبايفاث لمتاثحل  ن امج ااث ق  ي اث نظنيااث  اين م ه اثا-ث حيافصها  :ث ني صنا
ك ا ااا15يفا  م ها      اث نين اه  حل  ناثلهر اث حياي نضاف لهاث للماح  نث ا  ني ملاأمجع"اCurrentlyث نث لا

                                                           
 .ا179 اصا2ماج0991ا- اا0101 يه، ا-ث  نكااث ني  لاا" المعجم الفلسفي"مجلقاص ل  ا13
  05م اصا0991ث ط نيااث ث فلا ا نكزادرثس ،اث لححتةاث نين لا ا يه، ا  ن نا ا" إشكاليات الفكر العربي المعاصر"تّ حتا   حتاثجل  نيا14

 ا9 نجعاس قاذكنهاصاا" إشكاليات الفكر العربي المعاصر"ثجل  نياا15
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زءامياالاهصا ه اك ا اي ا :ا  ماااث  اا اا  إلشاا  لاا  ماااتاحتث قاثجلا) المشكلة واإلشكالية(  تلجحتا  ماا لنه  ا
 ني ماااااث  اااا اا Includedيفاث ااااقا  إلشاااا  لااتناااحترجا ااا نه ا  اااا ،ا  لااا اا ن لااااا   ني مااااا ل لاااااأيات ااا ل

إشااا  لااآ لاااااا-:حلاا اكااقاإشااا  لاا  لاا لاات  اانعاإىلا  ااا ،ا ثااقاذ ااكا   إلشااا  لااكني مااااث نين صاانا    ل ااا
ه  اااا ااتطااا  قاث  اااانا اااعاث لثماااع اك ااا امياااالاللياااقاث   ااااياث نطقااا ات  ااانعاإىلا  اااا اا:اتطااا  قاث  اااانا اااعاف لاااها

ث  ا ،اإىلاإشا  ل ،اثإلشا  لااأ لا لاث  ا ا ا ه ات لعا اقاث  ا ، اهث  ا ااجزءا لاثإلشا  لا اك  ا
جم ل اااا االاثلساائ ااTensileأناأساائ ااثإلشااا  لااأساائ اا  لاا لاا نيقااحتة ا ا  اا اح ه ااتاثإلج  اااا االاسااؤثذاتن ساا ت

ه  ا ح كات  حاآ  قاث  الاث نينيفاأياثك   فا لث قا نين لااملايالاث   حا اينين ها ا الام اقا ناحت  اا أكثناتنيقلحتث ا
 He stimulates itي ا حاآ ا قاث  االاث نيانيف اأ ا اث   حا ا إفاهاي انينا امنا ا اينين اهاأماقا اثايا ا اجيه اه ا ل  ازها

ه حثا لا لزةاث ني لاهإذثاك فتاثإلشا  لاا  اث ني  ااذ كا   ا زيحتا لاث    اهث نيط ءاهث صدا  لصلذاإىلاث هلذ ا
  اا اا  ااإناث  ااا ااأمااقاثتلاا    ا االاثإلشااا  لااثجلزئلاااهتن االيال هاا اث  ااا ،ااأكثاان هت لااعااترتث اا ث   لاا لااث اا ا

ياساؤثال اجل نياا  ايقالما قاا ماثإلشاا  لا امثاف صااقاث لاؤثذاثجلاال نااأس ساالاثإلشاا  لااف اعا  اا ارأساكاقام االاا  لا لاا
اتقلما ق ماث  ا ،.اثجلزئلا حثاإىلا حتدا لاثلسئ اا

 اإلشكالية حاضنة

اثلطنهح ،أها ني  لاا لاا مطنهحاأهاافقهث   ح ا له االايق نعاا نطقل  اهت لش  ااف لل  ام لااتثيام ق  ااإذناثإلشا  لا
هإذثاحاااحتدف ا ل ااالعااث  اااا ،ه  ااا ا اااحثاثلسااا ساتاااالناثإلشاااا  لاات  اااناا ذ  ااافاا هي قااا اجمااا ذاح هااا ا   لحااا  ا

ثإلشا  لا ا ن ن اث  اا ،اث ا ات  نيها اك ا ات  اعاثلجازثءاث ااقاث احياحي  انه اهثإلشاا  لاال ا جاإىلاأكثانا الادرثسااا
هيفا ق  قاذ كافلا ني قاا  ه امبث  ااث صحترافظنهل لق اث  اتل لجبا ق ر  ه اه ني جل ه اأكثنا لازثهيااه لاهجهاا

:اخن اااصا ااا اسااا قاإىلاأناث  اااا ااإذنا  اث ق ااالااثجلزئلاااااث ااا اتلااا  حتا  ااا اثالمااارتثبا ااالاثإلشاااا  لاث  اااا اا      ر ااا
 ق رفاا  إلشا  لاااتنيقلحتث اهثإلشا  لاا  اك  ني ماا حاث اقاهأجزثئهاه حاثجلزءاهث اق اهأناث  ا ااتنيدا لام لااأمقا

ا-اث  ا ااهاثإلشا  لاالنا ن كا لثرقا لنه  ا نه ا: حاث   فهيلجحتاا ث  اتنيدا لام لاا  ل لاا  لقاا  حتث  ا
أ  اثإلشا  لاا ه اا ث  ا اا  اه نيلااتنطليا   اث    س ،اميالاث    ا لاح لذاهل اه  ا   رةا لام لااجزئلا

جاإىلاأكثنام لاال  قاثإلث  ،اهاث ن  ا ني  اهتثيام ق اف لل اهاث   ح ا له االايق نعافق اك  اأ  اتني دا ني  اال  ا
تامثياا لجالدتحتث قا حاث  ا ااهاثإلشا  لااالحتداث ني ماا لنه  ا منا ن كاه  لها نك ا  لاحقاها     يلا ه ام لاا

    دذا لنه  ا:اث  ا ااتؤثنايفاثإلشا  لاا:ال  ام لااجزئلااتل  حتف ا   اثالمارتثبا الا هالاثإلشاا  لاا ثا ذاذ اكا
"اث  انا حاث  حتأاهاث لثمعا"اجيبا هلاهادرثسااث  ا ،اثجلزئلااه  :اكلفاينط قاث  انا عااث  م له  هلاثإلشا  لاا

ف له اهكلفاينط قا عاث لثمع اك ا اأناثإلشاا  لاا احتهر  اتاؤثنايفاث  اا االناث  اا اال ا جاإىلاثإلشاا  لااث ا ا ا ا
ا لااا ها ال ا جاإىلاثحلاقاث ا ا ا   ني ا ااث اادىح لذاجزئإىلاث ني  ااث ادىاأياث اقا إذثاك فتاث  ا ،ال  جا

هرمباا اياااالنا ااالاث صااا لحاث ااانأياث ق ئااق:ا ااامناث ني ماااااث لجااالدةا اااحاث  ااا ااهاثإلشاااا  لااتنطاااليا  ااا اجااا ف ح:ا هااا ا
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االناك مها ايا اقاثآل ان افلا ن جايفاث لظل اثف ص ذا لاف حلااث  نينيفالنا ن كامتا يزا لنه ا  اهاثتصا ذا الاف حلااا
اأنا لاام ااث ني ماااا ااحاث  ااا ااهاثإلشااا  لااتااحترسا  اا ا لاا لىاث ق اااا ااحاث ني  اا ءاهاث   ساا ااه االسا  ني  ااااثل ااي

 االا  ا اث انغلا الاذ اكا  لناا اا ح جااايفاث   للازا احاثل  ا دامصاحتاث  ني ايا  ا ايالثجههلا االا  اا ،ايفاحلا هتل
 لاؤثذاثجلال نياث احياي انضاف لاهاكإشاا  لااأهال افلا اإزث ااث   رماا احاث   ظاح ال  ا اح  ا اخي   ا نا الا ا ذاث

 اجنداث   ايا له ا طنيقاا ق فلاااها    اامبفا داالاجنحتاثجللثباث قنعا ه اه حا  ا ااسن  نا  اتزهذاهين ه اأ ن  ا
اثجل فااباأيامبنياايناأ اا ات  اا ايفا هميااالاث قاالذا اامناثإلشااا  لاات  اا لاثحملاا هراث ااث ،اث اا اُ اانفاهباا ا  هاالماث   لاا ا

ه لاثل ث ااا ث لجلدياهكح كاثجل فباث نينيفاأياكل لاالققاث نين اايفاثإلشا  لااث نثدادرثس ه اهكح كاثجل فباث قّل  
ه ن اميالاأي   اهصافا ثاقات اكاا    اذ كاثهلنحتسااث لرثثلاايفادرثسااث   ليناسلثءايفاث ن  ،اأهاثحلللثناأهاثإلفل ن

اInterdisciplinaryهميالاأي   اهصا ه ا ا  ني لاث  لايناا ل لااث  اللياث نيحتيحتا لاث ق  ي ثلف ،ا م  اث نظنيااث   
ه اا اهبااحثاال ،ا  إلشااا  ل ،اث   لاا لااث ااادىهثماارتحاأناتلاا  ا ثااقات ااكاثإلشااا  ا ث ااحيايقاالما  اا ا  االما  نيااحتدة

ت ج هزا    ،اث   س ااحلذاث رتكلزا   اجما ذاهثحاحتا الاجما ال،اث   لا اا"اجناحتاث لالما الايانىاأناث   ا اثجلاحتينا
ه ااا ا  إلمجااا ذا ن م ااااافقحتيااااا نااا  جاث   ااا ايفاث ني ااالماث  جني لاااااا      ااا اث   لااا  ا ااالا  لااا ااث ني ااالمادهناغي ااا 
هجناحتا نيقا  اآ ااناا  ق لحتيااا الاهرثءاثك  ا   ،اث ني ال  اا ،اث   لاا ااثهثإلفلا فلاا  إل ا  ااإىلاثسا ن   ا لثمافا الا 

هجنحتا نيق  االايزثذاينىايفافظنيااث نين اا   ث  ا  ل ل  اج دث ااهأمهلااإالايفا    ا  ل ااث  غا ا لاث   س ااالاينىامل ا
لاااؤثذا ااالا ق رفااااا اااحاث ا ااالا ااا ذا ااا اتقاااحتما16أصااال  االامياااالاإغ   اااهاه ااالاث   ااا ايفاأس سااال ،ا نين اااااثإلفلااا ن"

اهثإلشا  لا.اايُطنحاث لؤثذاث   يل:ا  ا ني يياثإلشا  لااث   ل لا؟اااث   ل   اهث  ا ااث   ل لا

اا.Standards of the philosophical problemامعايير اإلشكالية

اتقلماثإلشا  لااث   ل لاا   اجم ل اا لاث ني ييا نه :ااااااااا

"ا نظل اااا االاث ني ماا ،اث اا اتنلااجه ادث ااقا ااانا نيااح ا  اا كقا حتيااحتةا رتث طااااالا"اثإلشااا  ل ،اث نظنياااا -0
 17ت لث ناإ ا فلااح ه ا ن ندةاهالاتق قاثحلقا لاث ن حلااث نظنيااإالايفاإط راحقا  ماي   ه امجلني  ا"

 فل اتالنادملقا ا لجزةاههث  ا.ا((Clarity clarté قل ساث ل لحا -2
 هثمنيلا.أناتالنا قل ساث ق   لاا      امبنيىنا -1
 أياهل اص اا   ل لعاتقاث    .اRelevance (faisabilité) قل ساث  ء اا -1

اا:An example of a problem ث ذا إلشا  لاا

ا قايؤثناإم  ذاثلط  ذاث  ل لحا   اثالفرتفلتايفاث   صلقاث حترثس ؟ااإلشكالية:

                                                           
 2م اصا0999ث ط نيااثلهىل ادثراث نه ااث نين لا ا يه، ا  ن ن اااصرين"" نظرية المعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب المعت لدا ه  ازيحتثن 16
  05 نجعاس قاذكنهاصاا" إشكاليات الفكر العربي المعاصر"تّ حتا   حتاثجل  نيا17
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ا لاثحمل  قاأناتالنا ن كافل اا ني دةا لاثلط  ذاث  اي مثنالصل ه اث حترس ا ل باإم  هل ا   اثلفرتفت.ااالفرضية:

اه ن اتطنحا حتةاأسئ اا ثق:ا

ا    اث لثمعاث نين لااث  ايحت  ه اثلط  ذ؟اا-0

ا قايل  حتاثآل  ءاأ ن ئهلايفالحتيحتاث لثمع؟اا-2

اثمعاث قني اا نين ل  ؟اسنةاثل ن ءاإىلاث لاثل قاتلجهاا-1

ا  ا لاث لمتاث ذصصا ح ك؟اا-1

ياااالناف حااظايفاث ثااا ذاث لااا  قاأناكاااقاساااؤثذايطااانحا  اااا اا نيلناااا اه اااالاثإلشاااا  لااجت نيهااا ايفافطااا قاهثحاااحت اهماااحتا
ثإلشاااا  لاادرثساااااثالسااا  ذااConceptه ااالاأ ث اااااث حترثسااا ،اث ااا ام  اااتا  ااا ا  هااالماا  إل اااا نازيااا دةا اااحتداثلسااائ ا 

اث نيحتيحتا الاث ني الما ثاقا  الاث  قاهاه  الاث اا ماه  الاث   غاا اتّ حتا   حتاثجل  ني(اخبصلصا انةاث قل سايف)ث حتك لرا
إمناا ا االا لاا ينالفااهايقاالما  اا اث قلاا سااGraphical Thinkingاث   اااياث  لاا ينإنااث  ااانةاث اا ايصاا ه ا اا  قلذ"ات ااك

Measurementك ااا اأناث ني ااالماث  ل فلاااااثالسااا حتال لاا ااالاحنااالاه قاااهاهكااا ماه  غاااااإمنااا اك فاااتاثسااا حتال لااال    د ااا اااا
ه احثا إذثاك ناث قل ساأص  ا لاأصلذاث   نيعايفاثحلقاقاث نيانيفاث  لا يناسالثءاكا نايفاث ن الاأهاث  قاهاا ث قل سا نهج  ا

مثاحيااحتداا18  ن اا  اثالف اا ج ايفاث نظاا ماث نياانيفاث  لاا ين"اه االاهبااحثاآ لااااماأهاث   غاااا هاالاكااح كاأصااقا نهجاا أهاث ااا 
ا صن:اثلصقاهث  نعاهثحلالاهث ني ا  لاأر نياا ناث قل ساث  ل ين ايفا نل هاث ني  ا الف ،اإشا  لااث قل سا   قلذ"اي م فا

 لجلااساااااااا قلااث نطقلااااااااااهالا اااااااالاث قاااااااالةاثالي للااااااااا ل لايفاثحلقلقااااااااا:الفااااااااهاالاينيااااااااادا اااااااالاثلاه ااااااااحثاث رتتلااااااااباث   اااااااا ط 
Epistemologicalيفاا(الجنننابري)هيصاااقاثالسااا  ذاا19 ااااقا نصاااناهالا ااالاتاااحترجاثخلطااالث،اث  انيااااا اااحتىاث قلااا س"ا

 نح اااا اا ا االاث حترثسااااإىلاجاال ناث قلاا ساث ااحياي  ااحت،ا نااهاماا ئ  "ا قااحتاجتن ناا احلااحتاثآلناثخلاالضا ل اا ايني اادافااقاأ االا
جمانداركالا الاأركا ناث قلا ساثلر نيااا)اثلصاقاهث  انعاالقاايفاثحلقا:ا    اث ني ااا....لناث ني ااا للات    ايفاث قل س
 اا اتاالراث   اااياث قل ساا النا اا ايهاالاث قاا ئساهااشااا  ل هاث نئللاالا  اااياث قل ساا اهإ ااقاإ اا اتاالراث   اهث ني ااااهثحلااالا(

ةا  هالماه ا ا نا اث  لانا ا20ج ها اكا ناثحلاال"تها قا  ايه ها الاث ني اااث ا ا الاأ لساثلصقاذثتهاهالاحىتاحا ها حث
هجحتينا ن ايفاا ث قحتث  اثمرتفتا انةاث   ليا  انةاث ل باأهاث ني االحث قل ساهميالاث قلذا مناث ني اا"ا نحا هحتاث للف ف
لث نا إلفلا نايلا طلعا الا ا ذاث ظااشالئ  اشا له  ا   ا افا الاث نقا ب ا حثاث صحتداأناف احكناأنا اانةاث   لاياتنياين

هيصافاث ني ااا م اا اثجل فاباث نظانيا االاث قلا سايقالذ"ا هاالاذها اا21هرثء ا "اث ااا  لث ا افا  ا احنالا اا ا الاث لا با

                                                           
درثس ،اث لححتةاث نين لا ا يه، ا  ن ، ااث ث فلا ا نكزث ط نيااادراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية" –ا" بنية العقل العربيتّ حتا   حتاثجل  نيا18

ا017م اصا0997
 ا015صاا" بنية العقل العربي"ثجل  نياا19
اا059صاا" بنية العقل العربي"ثجل  نياا20
 ا119 نجعاس قاذكنهاصااالفيلسوف" طريق“  ذاج ناا21
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  ا نيىناكل  ا  اا   الاه  اث حياجيني ه اااي  طلاث ني  لااث قل سلااهيؤسله اإفهالحتيحتا ليااث ني ااذثهت  اط  عاإشا يل
ياهي  اا لا ااهاث نيحتيااحتا االاث ق اا ي  اهفظاانااأفااهاملاالاث قلاا ساإىلاجاا ف ح:ا   اا ف حااظا  اا ا ااحثاث ثاا ذاا22"ا؟كااح ك

ه احتأا إشااا  لااث قلا سايفاجااقا الف هتا اهث ني الماث اا اتلا ذحت هاه ااقارؤياااتااحتدةا ااقا حترساااااثإلشاا  لااثجلل نيااا لااه 
مثاهصقاإىلاجل ناثإلشا  لااه  ا انةاث ني ااث  اأص  تا ل  ا نيحتاإشا  لاامب ات   نهاا  قهلااأهاحنليااك فتااسلثء

ا  احثهت ا قلا ساصا ر،ا  هل اها ا  حتقايفا  هل صااتصلراأفهاميالاث قلذا نيحتاأناك فتاث ني ااا ا  اهأيفاذثهت ا لام  ي 
أرىاأفااهايفاا  لاا  اي ااحتأا االا  ااا ااأهاإشااا  لا؟حتم ،اه ناا اث لااؤثذ:ا ااقاث   اا ايفاث اا ذاث هث   اااتا ااحتةا اا اصاا
فطا قا ثاق:ا نياحتهاك فاتاث  اا اا ا افقطاااثالء،اهجّقاث حتثرساث  اجا ا(Socrates)سقراط ث   ل ااث قحتميااز لا

 اهكاح كا  اا ااThe problem of freedom اه  اا ااثحلنياااThe problem of justice  اا ااث نيحتث ااا
ه الا عاث  طلراث نينيفاهث  غياث حياي انضاف لاهاحاحت،اث  غاياهصا ر،اثإلشاا  لاااKnowledge problemث نين ا
 احا احتةا  ا  للا  لا لاايفاا نياحتاثحمل ه اااث لا  قاا   ق رفاااهتل الحاث ني ماااأز ال تلراث    اث   ل  اأها ااحثا  ا

ث احياالاشاكاأفاهايلاهلايفاتل الحاإلشاا  لاايفاث   ا اث ني  ا اث صانفاصلرةا  هالماثاأ ط ذثهت  اأرىا لاث نطق ا
اث صلرةاث نطقلاا      للاث ل  قااأهايل  حتايفاذ ك.اااا

 The concept of problematic in scientificاالعلمننيمفهننوم اإلشننكالية فنني البحننث 

research  

 اإلشكالية

ا ال صاناتا ّلاصال غ ها  ا اشااقاساؤثذ  تنينفاثإلشا  ّلاايفاث    اث ني   ا مّ  :اسؤثٌذا    ٌّاحي  ُجا ني جلا اه  افصٌّ
ك ا امُياالاتنيني ها ااا ه نا اي  اقا  هالماثإلشاا  لاا احاث   لا ااهث ني الايفاكل ا اساؤثذا له ا افثلّاا حي ليا  ا ا  اا اا

همحتاا ه الف ،ا  ا ااتحتدةاه    حاأححتث، م  :اصل غاا   اشاقاسؤثذا  ل اا  م ،اي رتضاأ  ام ئ اا حا
حتفا االاث   اا ا  اا ا لئااااثإلشااا  ّلاا مّ اا ا  اا رةا االا اانضاثهلاااAngers, Maurice ""مننوريس أنجننرس  ااّنفا

ه ناا اخت  افاثإلشاا  لاايفاث   لا اا الاث ني االاا ساؤثذاي  اّ لاإ ا فلاااث  قّصا اهث   اا اهباحتفاث لصالذاإلج  اااتاحتدة
ج   ،اميالاهصا ه ا  حملاحتدة اه االا احثاثل انا االايفاإلن:اث   ل اا لاث صنيبا  له اه ق  ا ط لني ه اث لصلذاإىلا

ايفاث لماتاثحلا يل افلا اث ني لاهف  اافل لااك  اُ نَّا  تاثإلشا  لااأي   ا م  :اسؤثذاالايلجحتا هاجلثباك  اقاأهاشا ف 
ياااالنا اااحتفاث   حااا ا ااالاث لصااالذاإىلاجااالثباتاااحّتداهلاااحثاث لاااؤثذاأهاحاااّقاُتاااحّتدا    اااا ااث ق ئ اااا اهماااحتاتاااالنات اااكا

Tomas كننون)تومنناس     اا اجحتيااحتاه ااقاتصاالراParadigmث  ااا ااأهاث  ااا ،ا اا اثلساا سا قلاا مامناالذجا

                                                           
 ا059صاا" بنية العقل العربي"ثجل  نياا22
اتنمجاا صط  ا    ااتدريبات""منهجية البحث في العلوم اإلنسانية  هاك  باا
ما  ماه  ةا ل للفاث ني لاث  نفل ا)اغ س لنا  ش ر(0922ذثئعاث صلتاه ها حتةاتنمج ،اإىلاث  غااث نين لااهصحتراسنااا" بنية الثورات العلمية " ؤ فاك  باا  
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Kuhn   9111 - 9111 ) ط لنياااااثحلنكاااااث ني  لاااا.اثإلشاااا  لاا ااا اث زثهياااااث ااا اخن  ر ااا ا حترثساااااه ااا جاث  اااا ااام 
اينييناذ كاج ف   ا لاثإلشا  لااه لساثإلشا  لااكّ ه .اا نيّلناث طنهحا ا نينحتا لثجهاا  ا اا

  The importance of problematic in scientific researchاأهّمية اإلشكالية في البحث العلمي

ُتلهلايفالحتيحتاإط راث    ا    ح اهتنيحّتاأس ساث    اهم  حتته اهالا حّتا لاهجلد  ا اإناك فاتام  احتةاثإلشاا  لااا
هثإلشاا  لاايلجاحتا   نقا احاث  اا اا اتُ  اّلاثإلشاا  لاا   ل العا  ا ا لئاااتلا ؤذ.اا تالناف  ئجاث    اكح كا  ش ا

 نقا  ا حاثإلشا  لااهث  ا ا اهيا لا   اث ن لاث   يل:اث  ا ا:ا  ا   رةا لاظ  نةاأها لم ااتن جا لا  م ،ا
ثإلشاا  لا:ا ا ا  ا رةا الاطنيقاااتصاّلريّااأهاخت لنلّااايصالغه اث   حا ا الاأجاقاا ه  غّيث،احن هذاث    ا لاحاق اهلا 

اههبحثاث نيىناتالناثإلشا  لاايفاث    اث ني   امني ااجحتث ا لاثإلشا  لااث   ل لا.ااا ناُ ني جلاا لم ااأهاُ  ا اا نيلّا

ا Basic rules in determining the problemاقواعد أساسّية في تحديد اإلشكالّية

اأها اا ماث   حاا  نهاا :اه االحا ل االعاث   اا ايفاذ االاا فلاا اُتصاا  ااث  ااا الحتيااحتاا  اامنايااالناُتااحّتدث اهغااياغاا  ا 
صل غا اهث  ا اكل  اتنيّدا ّ  ايحتهُرايفاذ لاث   ح  اهإجيا داثحلاّقاهلا اه ّا ايلا  حتا  ا اتلاهلقاصال غااثإلشاا  لاا الا

شانحاث صاط   ، افلا اجيابالحتياحتاث صاط   ،اث لا ذحت ااهر اعاث  ا سا نها ااهلحتيحتاث ني ماا حا  غّييلاأهاأكثانا
ا   ل مهاايفاإ   اا   لااختحتماثإلفل ناأهاتنيحتيقا نيااث نظني ،اث ل  قا.اا ني جلااثإلشا  لاا ل لعاثحلحتي  

ا Formulation of the problem and its conditionsصياغة اإلشكالّية وشروطها

اا اجلثفاب  حلا اإّنالحتياحت  ا الساساه   ا  إل ا  اا   ث اتااث  اا ات طّ باصل غااثإلشا  ّلاا لاث   ح ادرثسا امجلاع 
اتحترجيّ اث  حتثء ا لاث ني ماإىلال لاأمه هثل حا آرثءااثخل صّا ه اث ني  ّلاا  الناجحتينة ا   حترثسا اك  اجيباأناُتص  ا  اق 

ث  ذ ّا ا الاثل اا ر اث ا ا للاتاهلا ا  مااامبل العاا-ث  ذّصصحايفاذ كاث  ذ اأ  اشانه اصال غ ه ا ها اك ا اي ا :
 اااقاام(Bernard Claude 1519-1545) كلننود برنننارلاا اه ناا اتاادزاأمهلااااتلجلهاا ،اث نياا ملاث  نفا ث   اا  ا

ث ُ   ،ايفاث ني لاث  ا  نه اك   ها"ا حت قا حترثسااث طباث  جنييباهث رّتكلزا   اأ ا راث  ا ااف لاه ا مسا لباجلّاحتا
إ ااانثزاث ني مااا ،اث ق ئ ااااا اااحاث  غااايث،اا ه ااالسا غااااا   لّاااااScientific languageهثسااا ذحتثما غااااا   لّاااااا ههث اااح

اث قاااا رُ اث  ااااانة اثلس ساااالا اا هثال  نياااا دا اااالاث  ناااا ماايفاثآلرثء اث رتث اااالاامااااحتاتااااؤّدياإىلاأناي قااااحت  جتنّااااباثساااا ذحتثمامجااااق 
اDo not use the speaker's conscience حتماإ انثزاث انّأياث  ذصاّ اه احتماثسا ذحتثما ا ياث ا اّ لاا ث طنهحا

 لااثإلشا  لااهصل غ ه ايفاث    اث ني   اتنط قاه حترجااك يةا   اثإلشا  ل ،اث   ل لا.اهأتصلراأناأمه

 

ا
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ااPhilosophical issueاالفلسفيةالقضية 

ث  ا  ايفاذثهتا اث ااّلنااOf the argumentينىا نيااث   س ااأناث ق لااث   ل لاا  اث اّلناثلس س ا   جاا
يفاذ كا"اك  ات ام فاكاقاحجااا الا احتدا الام ا ي اا  لثق اOf philosophical theoryث ط لني ا  نظنيااث   ل لاا
اIdea إناث ق لاا   نيىناث نطق اأهاث   ل  ا  امج اا ديااأها   رةاتنطليا   ا انةا23يفاصلرةا قحت  ،اهف لجاا"

ث صاحتقاهثخلطام اه ااحثاث نالعا الاث ق اا ي ا الاث احياينااحترجايفاث  نلاااث نطقلااا  ساا حتالذاث   لا   احلا ايؤ اافاال  اق
هإمنا اتلا قاث قاحت  ،اإلمن  نا ا صا ااث ن ا ئجاا  ني ه اث قحت  ،اهميثقا ني ه اثآل ناث ن  ئجاث رتت اا الات اكاث قاحت  ،

أهامبنيااىناآ اانا لثسااطااثالساا حتالذااInduction or inductionث رتت اااا نهاا اإ اا ا لثسااطااثالساا ن   اأهاثالساا قنثءا
 – peter Medawar 1318) بيتنر مندورهيفا احهاثحل  ااايصاحتقاتصالراث نيا ملا ث نطق اأهاثالس حتالذاثالسا قنثئ 

ث ق ئاقا"ا مفاهاالايلجاحتايفاث   ااياث ني  ا اث  ق  اقاث ااحيايفاث   ا اث ني  ا "ااسا قنثءالهثيفاك   اها"اثحلاحتساام( 1354
ث ن اا ئجا   نياا ملايهاا لا   ن لجاااا صاالرةااث  ااحتأايفاث   اا اث ني  اا ا اا ا 24كااحتا  لااهاث   ساا اا ااحاثالساا قنثءاهثالساا ن   "يؤا

ه ن اميالاكح كاث  حت لقا   اذ كا ا نيااث نظنيا ،اث ني  لاااث ه اااجاحتث ايفاا لاث     هاخبطلث،اث لصلذاإ له  اأكد
 Albert Einsteinألبرت أينشتين )تطلراث ني لاهيفاحل ةاث   ني ،"اتني دافظنيااث نل لااثخل صااث  اه نيه اث ني ملا

ث  قحت اااااTechnologieأس سااالاا ااااقا  ااالماث  لزيااا ءاثحلحتيثاااااهث  انل لجلااا اام1398يفا ااا ماام( 1388  -1543
مه :اأس سلحاHypotheses تني  حتافظنياا)أين  ح(ا   ا ن حاهاا زث،اث ني  لاا  نيققاث   ني هتني دا لاأ ظلاثالجن

ه اعااConstancy 0f the speed of lightهث ا ،اسان ااث  الءااThe principle of relativity  احتأاث نلا لاا
ا Philosophical theory  ا يلامياالاهصا ه ا م ا اجماندافظنيااا  لا لااأناثين  حاه عافظني هايفاصلغاا انهضاه  

 ااحهاث ن لجاااامااحتاتلاال اث قاالذا اامناث نظنياا ،اا25كلااحتةاإىلاأ نيااحتاثحلااحتهد" جاا رباث ني  لاااامااحتاأث  ااتاصاا  ه اثله ااالاث 
ث ا اتن جها اا اOf receiptsهثإلشا  ل ،اهث ق  ي اث   ل لاامت  كاث قحتراث ا يفا  قاحتلات لايث،ا نطقلااا   رتت ا ،ا

فااا ،الم ااا ي اث ني ااالاه صلصااا  اثلفااا ،اثحلحتيثاااااهرمبااا اهباااحثاث طااانحايصااانيباإناملاياااالا ااالاث لااا  لقاهصااافا نياااااث
  ،اتنيحتام  ي ايفاجم ذالنات كاث رتتا  Outside the philosophical fieldث   ل  ث   ل لاا م  ا  رجاث  ذا

  ا يل"ا   ق ا ي اث نظنيااااث ا ايل ا ه اث انصاثا ثخل صاااا  ق الااث   لا لااه احثاالاينياينا امياحا ذاف ا اث ط لنياااث   لا ا
ت ص ه ا لاث لثمعا ل   ،ا   اس لاث  جنياحتايصانيبا نيها اإناملاياالاا ك  ق  ي اث نطقلااهث   ل لااهث ني  لاااث ندة
 ااحثاث اانصارمبا اميااالاثحلالثرا نيااها ا  قلذاذ ااكاصاا لحاإذثااا 26ر طهاا ا امياهثمااعاثج  ا   اأها لزياا ئ ا نياحا"ا  لقيلا

ك  ات  اقاث ل ل  ،اث  اتحترسه اث ق  ي اث   ل لاا ن ءا   اث نهجااا  اث   ل  ا   اث   ل اايفاذثهت  أهمفاث  
اMeditationث   عا"اهخت  فاث ن  جافلباث   س ااأف لهل اه لاأي ماث للفا فلحاكا ناث انهجاث   لا  ا الاث  م اقا

                                                           
 ا07م اصا2111 ن اثإلسانحتريا ا صن اث ط نيااثلهىل ادثراث ل  ءا حتفل اث ط   ااهث نا" مناهج البحث الفلسفي"ت لدا ه  ازيحتثنا23
اما0990 يه، ا  ن ن ااتنمجا ات حتاشل  اث ط نيااثلهىل ا ؤسلاافللنا  ن ناهث  لزيع ا" واالستقراء والحدس في البحث العلمي " لرتا حتهرا24
 ا21م اصا0991دثراث نثتباثجل  نيلا ا يه، ا  ن ن اا" الفيزياء الحديثة"   اتّ حتا ا زا25
  01صاا" إشكاليات الفكر العربي المعاصر"ثجل  نياا26
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ثحلقلقااث ادىايفادث  ه  اه الا نهجاث للف فلحاااحتاكح كاححايننيط لنا   اأف لهلاال    سه لا نهجا  س ااثهلن
اLogicalإىلاأنايااااااالنا اااااالاث قلاااااا ساث نطقاااااا اا(ق.م Aristole954-922)أرسننننننطوكاااااا نا ق لاااااا  اأف هاااااا ا نااااااحتا

deductionا ث   اااياث   لاا  اأكثاانا االا  اانيلامنفاا ا االاث ز اا ن(اث اانهجاث   ااعايفا)ث صاالريهظااقاث قلاا ساثلرسااط اا
ه الاأ ث اااث ق الااث   لا لااا 27"اTautologyهمس هاثجلل نيااأفهاالايلصقاإىلا نين اااجحتياحتةا اقاأفاهالصالقاح صاقا

احتماث  اناث   ل  اذثتهاهمحتاظ تاث ق لاام ئ ااحىتم لااث ني ماا حاث  اناهث ني قا"اأهاث نظناهث  ط لقام لاامحتمياام ا
  لااافا االاأجاااقا اهث لااؤثذاث طااانهحادثئ اا ا ااالا ااقاف   ا  لااا لاث اهأ  قاااحتاأ اا اسااا ظقام ئ ااااط  ااا اكاا نا نااا كا اااناايل ناا  

ف ا اا   نينيفاث لاا  قاث ق ئااقايلاا  لقار ااطاث ق اا ي اث   لاا لااح ااأ ااإذثاا28"؟ ااااثحللاا ةاهث   ااعحتث    لاافاأما االاأجااقا 
هحاىتااثهت اه الساخلحت اااثإلفلا ناهم ا ي ه ث   لا اا    لا ااأها اح   لثمعا إنا حثاحي قايفاذثتاهارؤياااتاحتدةاه ا :اأنا

تؤشانا  ط لابااث لثمعا ه اث   تلحا  هلاث لثمع ا زي دةافصفادرجاايفاحنثرةاثجللالم  ي اث ني   ،املاتنيحتا نيلحتةا لا
 ا ي ها إفنا اه الا ا ذادرثساااث  ا ريخاث   لا  ايفاما،اث ن سا ا   لها اتصانفاث ني جا اهظل ا اه نا ء   اهجالدا  اقا

ه االاثل ث اااا  اا اذ ااكا اا اا-همااحتاكاانساهلاا ا  ساا ااك اا راجااّقاحلاا هتلاا-اجنااحتا نيااااث ق اا ي اث اا اتن  اا ا   اا ريخاث نياا م
)مناكس فيبنر ث حتيلا انضااا Sociologyسلللل لجل يل  هاث نصاث   يل"ايفا قحت  هاث  هيةا  ل ااث حترثس ،ايفا

Maximilian Weber  1524 -1329)ه ااالاثج هااا اكااانساث ني اااقاا اااحهاث لااام ااث ااا اتن  ااا ا   ااا ريخاث نيااا مام
ايفاأهر ا ا  ا ادرهباث  نيقلاقاثخلا صا ا اهث  ايناهث لل سا اهثالم صا دياإالث ني   احلل تهاك ه :امل  اامل ةاي جهاث  طلراث ني 

حلاا اتنياانفاا  نطااقشاا را احثاث   اا اساا  ق  ا ااإنا  هالماث ق االاايلجااحتايفاث ني االاهيفاث   لا ااهيفاثهك اا اأا29"؟ ا  غنب
"اكاا ماحي  ااقا لااهاث صااحتقاأهاث اااحب اه اا اخت  اافا االاث لااؤثذاهث  نيجااباهثل اانا- اا  قلذ:ااPropositionث ق االاا

ن؟اهث لااؤثذا ناا ا ااقاث ق االااث نطقلاااا اا اث ق االااث   لاا لا؟اأماأ  اا ال    اا ا "ث اا االاحي  ااقا لهاا اث صااحتقاأهاث اااحب
أماإذثاث حتف اث نطقاك  ل ااا (ا ها إ   اخي    ن)أرسطل اا     اث   ل  اه قاتنينيفاأتصلراأفهاإذثاث حتف اث نطقاكآ

هث ق لااث نطقلاايفاذثهت ا اّلفاا لاجم ل ااا الاث  صالرث،ا"اإناث ق الااأها ا إناث ق لااث نطقلاا  اث ق لااث   ل لا
كاقا   ق الاااا لرا الا احتهرهامثانةالحاا مثحلالات م فا لاجم ل اا لاث  صلرث، ا   اأالايغنبا لاث   ذاأناكاقاتصا

ه اااحثامت اا اث ق اا ي ا نياادةا االاأحااا ماشاا   ااالراثالفلاا نا قنهفاا  ا  صاالراث  ناا ء  اا احااالاي اا قاتصاااثفلاا نا اا ن
يقااالذا)أرساااطل(ااثحلاااحتاا ث ااا ات ااام فا نهااا اث ق ااالااElements ااا اث نين صاااناthe borderهثحلاااحتهداا30  صااالرث،ا"

Limitلااا لاام ااالااث نين اااااإ لاااهاث ق ااالا:ا ثاااقاث ل االعاهثحمل ااالذاه ااالاأه اااحاث ق اا ي اث االاث نينصاااناث اااحياتنقلاالاا   
ا هث نين اااث   رخيلااا سلاايفافظنيااث نين اااث  جني لااسللزا حاأفلثعاث نين ااه  ا ه ااأث  ات   لا"ا  ا ااث   ثإلفل فلاا

   الاااااااااهث  لل لجلاااااااااهثلفرت ل لجلاااااااااث ااااااا االات ااااااا قاث  ااااااا ريخا قاااااااطا ااااااا  نيىناثحملاااااااحتهداه اااااااالات ااااااا قاأي ااااااا اث نين اااااااااث
                                                           

اا21 نجعاس قاذكنهاصاا" أصول البحث االجتماعي"  حتاث   سطاتّ حتاحللاا27
 ا07م اصا2111ث حتثراث صنيااث لنيلدياا  ط   ااهث ن ناهث  لزيع اث ق  نة ا صن اا" الفلسفة التطبيقية" صط  اثف  راا28
اا7م اصا0995د  ق اسلري  ااث ثق  ا تنمجا ا  ط ااثجلللش  ا ن لرث،اهزثرةااثة"" القول الفلسفي للحدا   نا  سا29
ا71صاا"والمنهج العلمي" ُأُسس المْنِطق تّ حتا    اث  نلط ا30
لاثالسلاث نطق اا Logical Nameاث حيايص حاأنايالنا ل ل   اأهات لال ايفام لاا نطقلا.ا
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Anthropologyاا ار ااطااه ااقاتطاالراث   اا اث ني  اا اه قحترتااها31هحااىتاإ اا دةاث  ناا ءاث ااالينايفاث   اا ا"ا هثلثنياااا  
)هيوم ه ن اف ياإىلا لمفااحتدةا لا لم ااث نين ا .اه قحتاك نا  نيحتيحتا لاث   س ااتصلرث،اتثلححتث،اث ل  قااز نل  ا

Hume  1441لنننوك  ااالاث نين اااااحلااا ا"اثم  ااا ا لااالماأثاااناكاااقا ااالا( م(Lock1494م)1649 )بننناركلي ها 
 Berkeley-1139)االاث ؤكااحتاثفناا االافلاا طلعاثناف جاا هزاحااحتهداانين ااااث   اانيااإىلاأصاالذاث    ريااا يفارداث اام  

ا ث ني ماا احاث نيقاقاهثجللالذاث   ل  ايفات ريخاثجلحتا(اهأكثن  اأثنث ا)ث   كقه لاأه حاث ق  ي اث   ل لااا.32ث  جن ا"
ت اااااكاث ق ااااالااث ااااا اهثجهاااااتاث   سااااا ااث ثااااا  لح"اهذ  ااااالثايفات لاااااي  ا اااااحث باشاااااىتاهأ   ااااالثا لهااااا ار ل ااااا  ا ااااالاث ا ااااابا

 Eliza Fraser 1345-1385)لينز فريزينرهيفاثإلج  اا لاث لؤثذا    اث ق لااث   لا لا؟اك اباا 33ث   ل لا"
 ل  ، اهثلسئ ااث  اأث رهت ادرثسااث   ل ااه ن كاث نيحتيحتا لا نهعاث   ل ا اهيفاام ئ  ا"اث ق  ي اث   ل لاا  اث لاام(

ه ااالات اااكاث  ااانهع:ا ااا اهرثءاث ط لنياااااهت ني اااقاا ؤدياإىلاث زياااحتا ااالاثلسااائ اياااكاااقا نهااا اث   ااا ا ااالاإج  ااا ،اغ   ااا ا ااا ا
إناا   نين ااا  اا اكل لااااثك لاا باث   اانااهت ني ااقا ط لنيااااث لثمااعاهفظنيااااث نين ااااهينكاازا ااحثاث  اانعا هثالفطل لجلاااا   ل   لزيقاا 

هطنحا نيااثلسئ اا ثقاكلفاتني قاحلثسن ؟ا  اث حتهراث حياي ني هاثإلدرثكايفاث نين ا؟اكلفاي لاتنظللاث حثكنة؟اا أ ال
 ل  ق:اهثل  مل ،ا  ادرثسااثحلقاهثخلطماه حثايؤدياإىلاأسئ اا ثقا لاين غ اأنايالنا لؤهالا لا لا ه نعايه

 اقا الااثحلانة قا حثا لا حتفاثل  قاأماأ  اخت  فا عاكاقاح  اا؟اإذثاكا نا    اناثإلرثدةاا؟ثباهثخلطملحتيحتاث صلا
هث   لا اااأ    نا  لفن االامن كاث للطنةا  ا ااذ ك؟هقايهلا اذ كم درهنا   الحتيحتاث صلثباهثخلطم؟اإذثاملاي ني لثا

هكلافاياالناا؟ه  ا ا ا اأ  اقاحلا ةامياالاأنافنيل اا ث لل سلا:ا     لا ااث لل سالااهتا لاتق لاحتي امبلا ئقاثحللا ةاثجللاحتة
يفاث   اااع؟ا ااا ا ااا اث ني مااااااث   اااعاث ن سااابا   اااذصاث اااحياينيااال ا لاااه؟اكلااافاينيااال اث ااانءا اااحهاثحللااا ةا اااعاثآل ااانيل

يفاث  االاكلاافاياا لالحتيااحتااthe valueه االادرثساااث قل ااااا  االاثجل اا ذ هثجل   لاا ،ااهث حته ااا؟ث صا ل اا ااحاثإلفلاا نا
ثجل اا ذ؟ا اااقاث  االايفاث قااا ماثلهذاف اا  ا اااانياأهامتثل اا ؟ا اااقا نااا كا نيلاا را ل ااال  ا   اال؟ا ااا اث ااحتهراث اااحيات ني اااها

 لاث نصاث ل  قا إفن اف حظاأناث  ذاث   لا  املايارتكاتقني ا  اجازءث ا نين لا  اا34ث ني  ل ،ايفاث  ل؟ايفامل ااثجل  ذ؟"
هه قاا ا   ساا ااا اااقا نياا رفاهحلاا ةاث   اانياا ق االال اثل ااناث ااحياجينيااقاث قاالذا اامناجماا ذاث   لاا ااشاا  قااإ لااه إالاهأشاا را
 Brianليتننر )بننراينهث  االلفاا)كننين تننايلور(هام( John perry 1349)جننون بيننرياStanfordساا  فحت لرد

 Leiter1319 )جنننان إسننماعيلهام(Jenann Ismael  )مارثننا نوسننباوم(ها(االافقاا  اا299يفاثحل قااااا 
ساالفاا "خبصالصاث ق اا ي اث   لاا لااث ني اانةا  قانناثحلاا دياهث ني اانيلام21/1/2919ث  ل لالفاث ااحياف اانا  اا ريخاا

فااحكنا نهاا اثاا ،ام اا ي ا اا :اث نيحتث ااااث ني  لاااا اا ا اا ا  اا د اث نيحتث ااااثجلحتيااحتةاث اا اس لاا  حتف ا  اا اإدثرةا  اا كقاث قااننا
 عاث ل  حا  حتهذاثلكثنا قنثايفاث ني ملا   لحا ل لي ،ا نيل  ه ؟اا ثحل دياهث ني نيلاث   لزةا ثقاثحل  دا   اث  لئا

                                                           
31 Dagobert D.Runes"The Dictionary of Philosophy" Philosophcal . New York. P.95                      
اا211ما اصا0999ث ط نيااث ث فلا ا ن لرث،اج  نياا نغ زي اا" الفلسفة الحديثة عرض نقدّي"كنلا ىت 32
 21م اصا0971ث  ل لااك لااثآلدثب اث ط نيااثلهىل ا ن لرث،اثجل  نيااا" الفكر طبيعته وتطّوره"فلرياجني نا33
  html-issues-http://classroom.synonym.com/philosophical.5808658  لزا نيز"اث   اااث نينا لتلا" 34

 م2111ث ق  نة ا صن اا  ن ن دثراث نيحاا ه    صط  اث نث للااث نين لا تنمجهاإىلاث  غاااالحقائق واألوهام"" استنساخ اإلنسان بين    ركاايفاتم لفاك  با  

http://classroom.synonym.com/philosophical-issues-5808658.html
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ه لاالاايفاحل هت   إلج  اا   ا حهاثلسئ اال  ارمب املاتالا لاث ؤثنث،اثحلقلق   ل ااث    املاتقحتمامن ذجاحقلقلاا
.ا The environmentث  حاأناي نياقاث  ل لالفايفاث قانناثحلا دياهث ني انيلاذ اك"اهم الااث ني مااا احاث   اناهث  لئاا

  لهاا اث   اانا   لئااا؟ا ااقاحناالاساائ اا نهاا ا  اا اساا لقاث ثاا ذ:ا اا ا اا اث ني مااااث اا اجيااباأنايااالناث اا اتصاا  ايفا ااحتةاأ
 حت لهنا نالفلثا  ن حا   اث  لئا؟اأماأناث  لئااهجاحت،ا قاطا الاأجاقاثسا غ  ن اهثسا ذحتث ن ؟اهملاتاالا احهاثلسائ اا

ه انن ا   ا دا حتأف ااث ني   ءاأفهاث ل بايفاهجلد    لا   ااأ حتثايفات ريخاث   نياام قاث  قحتماث  قيناث حيايز لا حتيحتا
هم لاا ا ا الاث  اذص؟ا اعاثح  ا ال،اثجنا زا نياقاثالس نلا ما  ااقا   ا اا نهجلااثآلن نيقاا  ل لااف انا له ا ط

ص  ح   اث   نا نيحتاجن حهايفاث نلعاث قنيباث ثحتيل ،؟اهثلط  ذا
ُ
هثلدهيااث  اميالاأناتغياشذصلااث  ند اهحنلااث 

يفاكاقاج فابا اها نحت  اميالاث    ابااثإلفل ن؟ا  ا لا     طا محتاف طناإىلاإ  دةاث   ايايفا انةاثإلفل ناف له
كاقا احهاث  لا ؤال،اتقالما  ا اتصالرث،ال اقا اا35 حتين ا لاطنيقاثلفا ،اث  لل لجلاااهثجللنلاااهث ن لالاا"ث لاجلثفبا

يفاذثهتاا ا  ااا اا  لاا لااتنتقاا ا لاا لىاثإلشااا  لااث   لاا لااهت ااينا االا  ناا ،اث ق االااث   لاا لااث اا ا ااحتهر  ات ااينا االا
ارث،اث   ل لا.ث  صلا

  The philosophical questionالسؤال الفلسفي 

هي  ثااقايفاث لااؤثذ:ا اا ذث؟اهأهذا االاثساا ذحتماا ه  لد اا اث  قاانيا االاماالثماث   اا اهث حترثسااااث   لاا لاث لااؤثذاث   لاا  ا
ه احثاث لاؤثذاملاي ذاحاشاا  اهثحاحتث  ااُساقنث (ث لؤثذاث   ل ّ اك  اتقلذاث ص دراث   رخيلااث   لا لاا الاأ الاث   لا اا)

هم  ي    ا هن كاث لؤثذاث   لا ّ اثإلغنيقاّ اث احيا الا  ا رةا الامت الصااث   ل ال   اا     فاز لااأشا الاهإمن ا
 أل ا ر اهي حتأا لؤثذا  ما لاث  هلماث حترهسامثايم اجبلثباث حيا لاسؤثذاجحتيحت ا   لؤثذايفافظانا)ساقنث (ايل ُاحُتا

ث   اا حا    لااقا االااهث لااؤثذاث   لاا  ا  اهأفّااها طاا باث لاا ق قاث لاا   ا  ك  اا ذاهث لصاالذا  جاالثباث  اا يفثل ااا ر
 Explanation in the explanatoryثإلشااا  ل ،اث   لاا لاا طاانحاإشااا  لااث  ني لااقايفاث ني االماثالساا حتال لاا

sciencesا اا ا نيااىناأناياااالناحااالا االاثلحاااا ما)ث  قااه اث ن اال ا  االاث اااا م(اي ااحتأايفاث  قااها االاث لاااؤثذاث  اا يلاا"
ه لا ن ات   يلاثإلج   ، اه ح كاا نين لااتحتدة اقاإج  ااتقحتماك قاهلحثاث لؤثذاتقلما   ارؤيااا36"؟ث  ن لاا ني   ا

هث لؤثذاث   ل ّ ايفاث نيصاناثحلاحتي ااأهاتحت  ه ا نث ح اProofsث  اتقلما   ا نث حااس  باهث درث،لث لانيحتيحتاث 
لفّاهاالاميااالا   انداأناينياال ااTechnologyينياينا لثك اااثحلحتثثااااهرهحاث نيصان اهكل لاااثخناانث اث  اندا اعاث ني االاهث  قنلّاا

جتنياقا نااها  ا تاث ااحث،ااهساا لكّلا م اا راه نيا ينا صااناآ ان احااىتاالات ل احتا حتيااهاصاحت اا انيّااااهمتزما ،اذ نلّاااا نين لّااا
هملاا هياانىا نيااااث  اا حثحاأنا"احااحتهداث   لاا ااف لااه ا اا اث لااؤثذاث   لاا  اثلس ساا ا نااحاثإلغنيااقا ث اان سهث  اااناها

حتهدائاا  ما لات رخيها ا الاث   ا ناحاحتهد  اهتدين ا اهذ اكا نسالاثحلا ت لمفاث   ل اامطا   ا حتىاثل  حاهثخل ل 
حقااااقاث   اااا اث   لاااا  ا اااا نيااث   ساااا ااإىلاا قااااحتاد ااااعاث نقاااا  اث لاااا حتلاحاااالذالحتيااااحتا اااانثرث اهتااااانثرث ا طاااانقال   ااااا 
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 ناااحتا اااؤالءاث   سااا ااالاتُاّ هاااّلاث   لااا ااارتثضاأناث   لااا االاااحُتداشااالئ  ا ااا   ااالاثخلطاااماحقااا  اثال ااااه مفااااBeliefثال  قااا د
 اا37"اConcepts لصاا ه احقاا  اهإمناا ا لصاا ه ا نهجاا  ا     لااقاماا    ا   ط لااقا  اا اأشاال ءا  نل اااا  ديااااها    ل لاااا

 نها :ااث لاؤثذاث   لا ّ اذهاطا  عاإشاا يل اه ا ام الااتنطاليالاتا نظالرال  ا حتةا ص ئصاث لؤثذاث   اهي   ل
  رماا

ُ
 الاطنياقاطانحاجم ل ااا الاثلسائ ااث ا االامياالاثإلج  ااا نها اك ها  احلاُ اي قا اساؤثٌذاالاجُيا بااParadoxث 

  له اهث ط  عاثإلشا يّلا  لؤثذاث   ل ّ اُي اُقاتل ؤال  االاجمنداسؤثذا  دياهظا  ن ا   لاؤثذاث ن انداهث نيا دياياالنا
؟"ا اإناثجلالثباياالناظا  نث  اأّ ا اWhat hateث ُاانهااثجللثبا  لها درث ا لجلدا حثاث لؤثذ ا ث  ا نحتاطانحاساؤثذا" ا 

"ا هاالا ني جلاااهلاحهاثإلشااا  ّلا اثل اناث ااحيااث   لا ّ ا  اث  ايااالن:ا" اقايااالناث ُاانهايفاث  ا ءاأمايفافظنتناا ا   ا ء؟
جينيقا لاث لؤثذاف لهاأسئ اا  ل ّلاا لا  نةا اداث ز ا ن ا ااقاجالثبالياساؤثذا  لا ّ ا الاسا بايفاساؤثذاجحتياحتا

هث لاؤثذاث   لاا  اذهاطاا  عاا  االاطانحاث لااؤثذاهتمجلااقاثجلالثبا  ساا  نثراث   لاا  ّاا-:طانح اهمااحتا نَّ ااهاث   سا اا مفّااهيُا
إىلاث  ااحتأاهثجلااحراثلهذااجااحري احلااُ اياانىا نيااااث   ساا ااأناتااانثراث لااؤثذاث   لاا ّ اهثساا ني دتها اا ا االاإالّاهصاالال

جاا باظا  ناثلشاال ءاهث  اا  لل ا الاأجااقاث   ال اإىلاُأسااساثلشاال ءا  لاؤثذ امبنيااىناأناث لاؤثذا االاأدثةاث اارتثقاهف ا ذاحل
هث هاااالا ناااااحتاطااااانحاث ق ااااا ي اهث  ااااا كقاا ه   دئهاااا  اك ااااا ا ااااالا ناااااحتاث   سااااا ااث ط لنيلااااحايفاساااااؤثهللا ااااالاأصاااااقاث اااااالن

ل العايفاذاث هث ط ل ااأياث ق درةا   اإد ا ا هثإلشا  ل ،اث   ل لاا لاأنايلظفاث لؤثذاث   ل  ا   طنيقااث نطقلا
اه ن ايُطنحاث لؤثذا    اأفلثعاث   اياث  ايلح اهب اث   حتيحتا   اكل لااطنحاث لؤثذ.اااجم ذاث    اث   ل   

 أو أنماط التفكير :Think typesالتفكير أنواع 

 Scientificأنافقلااالاث   ااااياث   ااانياإىلامنطاااح:ات اااايا   ااا ااArbitrarinessمياااالا  ااا ءا ااالاث  نيلااافا
thinkingاهت اااايا  لااا   اPhilosophical Thinkingاهحن اااقاكاااقاثلمنااا  اث   اييااااايفاث ني ااالا  ااا ا  هااالما.

ث لا  هياايفاأفنا االافاحت قاثلديا نااالحاظ-ث   اياث ني  ا  اهحن اقاكاقا قلاااثلمنا  اث   اييااا  ا اث   ااياث   لا  ا
هث لاؤثذاث   لا  ؟ا ااقا ا ا  ماااااث ني  اا  اا افالعاث ني ماااث لجاالدةا احاث لاؤثذااف لا ءذ:اهلاحث- اانةاث   ااياث   اانيا

ث   لااااااا  اأحاااااااحتاجم التاااااااهاث ل   زيقااااااا االن:اث لاااااااؤثذ    مكلاااااااحتايلجاااااااحتاث ااااااا  فا اااااااحاث لاااااااؤث حااثتصااااااا ذ؟ثف صااااااا ذاأما
Metaphysicsا  اقاك ا ا اأياث   هث حترثسااث     اذ كاث  ذا إفهايل هحتفاث ني قاثلهىلااه نحتاثإلج  اا لا 

ثسئ اا لاث لجلداهكاح كايفاا ه اتطنحا   لزيق اهححت    نهجهاتم   ا ق   اه الاجم ذاث   ل اا  اقا  ما لساث ل
أ ا ااPhilosophy of Natureك نا حتثياااث   ا اث   لا  ا ل ا ايلا  ا  لا ااث ط لنيااااا هدرثسااث لجلداه   هاث قلل

 Experimentalهيني  اااحتا  ااا اث ااانهجاث  جااانييباا هتااا اهثحملللسااا ،ث لاااؤثذاث ني  ااا ا  ج  اااها ااا ملاث ط لنيااااايفاجزئل 
methodالناثالت ا ق نا اثال ا  ف اك ا ايلجاحتافالعا الاجزئلاااها  لصلذاإىلاث قالثفح اأ ا اطنيقاااث   ا ا لاها ها اا

 اهك مها اك مه اي ج هزاث نين ااث ني  لا اهك مه اينيدا لام قا انياإزثءا  ا اا نيلنااا ا لاصانفاثلسائ ااثالف ني  لاا
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 اهط لنيااث ني ماا لنه  ا:اأفهايلجحتاتحتث قا حاث لاؤثذا لنه  كح كاتلجحتا  مااااجلثب    رةا لاسؤثذاهاحي  جاإىلا
ا.ث ني   اهاث لؤثذاث   ل  النا ن كاتمثيا    دذا لنه  

 تأثير متبادلاا

مياالاتل اال ها الا اا ذاث نقا  اث    لااا:اث   لا ااتلاا  لحتا الاث ني االالناث لاؤثذاث   لاا  اينطاليا  اا اج فابا   اا ا
يلا  لحتا الاث   لا اااهاث ل انيلا اث ني الاث  ركلالا حت لقاظهلرا نيااث حث باث   لا لااتني  احتا  ا اأساسا   لااا ثاق:ا

    ل لاالفا االاث ااحيايلجااهاث ني االا االاث ن حلااااا ني االملناث لااؤثذاث ني  اا اينطااليا  اا اأ نياا دا  لاا لاا ااحت لقا  لاا ااث 
هيفا حثاث لل قاميالاا هي لا حثا  قلللاهافقحتاث ني لما لاأجقالقلقاث  طلراهثال  ني دا لاثل ط ءا  ث نين لاث نهجلااها

هااث اانهجهااث ل االعث قالذا اامناث انأياث نطقاا ا الاث ااحياميلازا ااحاث لاؤثذاث   لاا  اهاث لاؤثذاث ني  اا ا الاف حلااااط لنيااا
هف حظا منا ن كاث   فا لنه   ا     ل اا   ا  فاث ني لاالاي حتهاأ ا ات قاحتما لان ااث ني الالفنا افنيانفااثهلحتف 

 لاااث   ل لا أكثنا  اك ناينينفاث ني   ءامحتمي  اه الا لسا لسنين اث قلذاأفن اجت هزف ا)أ  طلن(ايفا نياام  ي اأف ثها
ف ذاصاهاا لجلدةا حاث لؤثذاث ني   اهاث لاؤثذاث   لا  ا ا ا  ماااتا  اقاهظل ا كقا  اتقحتمافل ن جا مناث ني مااث 

  اسا قاإىلاأناث لاؤثذاث   لا  ا ال:اذ اكاث لاؤثذاث احيايُطانحاهباحتفاحصاناث غانضا الاث حترثساا اهلحتياحتاج فاباأها
ادرثس ه .جلثفباث  ا ااث  ايلداث   ح ا

  The philosophical solution الحل الفلسفي

(اه ااا ا  ااالاث ني  اااا اااحتىاإ اااا ناا)إث ااا ،أناأشاااياإىلا  اااا اا  لااا لاايفاجمااا ذاث ني ااالاه ااا :ااث ن سااابا نااا أرىا ااالا
همحتماهل ا نيااثحل لذا نه :افظنيااث ثق امثا نضا نيحتاذ كافظنياا ّحا له اا (Platoاث  ا ااث  اهثجهتا)أ  طلن

ا  ااااا اتااااامثياثحملاااااحتدا  ااااا اث  تاااااحتدا هحااااا هذااهث ق هااااا ا نياااااحتاذ اااااكا نظنياااااااثل اااااحتثد ا Indeterminateث   ااااا داث نيااااا مل 
ث    دث ا   ا حهاث نظني ،اأي   احقا  ا اا  لاث  لزي ء اأهامبنيىناأصحاث ني الاا(ق.مPlato424-944)أفالطون

إىلا لثجهاااااام(1596Descarte Rene 1650)ديكنننارت هث اااطناااصااالرتهاث ن مصاااااك ااا اكااا نايفا هاااحته يف
 هاث قلذا مناثال  حتثدا انةا  ا   ل لحاهث    يز اهك فتاإج  صلرةاأكثناثتص  اث  ا ،اف له  اهإنا حت،ايفافظنهايف

إىلاتنا هذاث  اا ااف لاه اهإنازثد،اام(Kant Emmanuel 1442-1594)كنان  هث اطنااهث ا ااه   ا يزة 
ا)أينشننننتين(ه نيااااحتاأناجااا ءاا،م( Newton 1142- 1424)نينننوتن دماااااهتنيقلاااحتث ا   ااااقاث نظنيااا ،اث اااا اجااا ءاهباااا ا

 -1976)هنايزنبرهام( Niels Bor 1312 1885 -)بنوهر(اهمPlankMax 1585-1344)بالنن  ه
Werner Hisenberg 1901 )أناا-: ا اأهدامل اها نا  ا"ا38ملاتنيحتاث  ا اا قصلرةا   اإث ا ،اإ اا ناث ني الام

 ا اث قااحترةايفاجما ذاث   ا اث   لا  ا الساهم ا  ا  ا ا  الا نياحاأهامنااطا نياحا الاث ق ا ي  اه اناهايني  احتايفاتصالريا 

                                                           
 ا111 نجعاس قاذكنهاصاا" طريق الفيلسوف"ج نا  ذاا38
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ث ااحيايااؤديايفاذث،اث لمااتاإىلا  االرةا اصال غااث لااؤثذاث   لاا  اث ااحيايااؤدياإىلاتل االحاث  صاالراث اانثدايفا ااحثاث لااؤثذ
ث   سا اا  ا اثجيا داحااقااتصاياإشاا  لاا  لا لاات  ا  ناجهالداث ني  ا ءاهااا  لا لااتصا حا  اا اا  لا لااه الامثم ال

اهرمب ا حثا  ايل لهاث ق  ةا صلثبا انةاث  ل لباحلالاص ئبايفام لاا  .اا نطق اهل  

  Philosophical dialogueالحوار الفلسفي 

 اإ   ااإىلاث لؤثذاث   ل  اResearch Mechanismsث   ل  ا لا  لاآ ل ،اث    ااDialogueينيحتاثحللثرا
"اثحللثرا:ا   ،اأفها نحت  افقلذاثحللثراث   ل  ا إفن افنيينهكح كاثإلشا  لااث   ل لا اهينىا نيااث اهث ق لااث   ل لا

ا39ث نطق اث ني  حتا   اث ل ل لااث ل نحتةا   ا درث،اه نيطل ،اه قحت  ،ال قايفاأح  ئه اث ن لجااث  لصقاإ لها "
 Visual ن اميالاث قلذا منا حثاث  نينيافاكمفاهاي ايا  ااقا   شاناإىلامناطا نياحا الاث نطاقاه الاث نطاقاث صالري ا

Logic ياااحتا ااالاحتحلااا اتنيااانضا اااحثاث نااالعا ااالاث نطاااقا  نيا ث اااحياتطااالرا ل ااا ا نياااحتايفافطااا قاث   ااا اث   لااا  اذثتاااها
حتا  ا اث ني  ال ،اإناملايقالاث احيامياالاث قالذاأي ا  اأفاهايني  ااlogisticثالف ق دث،اث  اتل حتاف لجااهل اث نطقاث ن زيا

"اثحلاالثراث   لا  اهساال ااالاغ يااااه االاثل ث ااا  اا اذ ااكاتاا هرث،ااه اا  نجلعا   اا ريخاث   لاا  امياالاث قاالذا اامناأصا   
ههتااحتفاإىلاأ ااحتثفاهث اا اايصااقاإ لهاا اث   اا هرثنا االا اا ذاا ث اا اك فااتاهتاا لا ق االااأهاجم ل اااام اا ي ا)أفالطننون(

)آالن  الاهث  ل لالفاام( Slavoj zizek 1342)سنالفو جيجن  هيانىاا 40ث ا دال،اث  انياااث ا اتاحتهرا لانهل"
"ا"أناث ق ر ااااPhilosophy of the presentيفاك اا هبل"ا  لاا اا     ااناام( Alain Bodiou1937بنناديو

  ا ااث ص اك نايفا حثاث قلذا نيااااهإنا تن ه اك  ل ااهتصياص   اا   ح ااأ  ملااثث   ل لا اإناك نا له اأ ني د
  ل ا؟اأالاي   لا   اث ل سااث ا  را   ني ملاث  صّلراث   ل  ا أل  ق؟اه قاثالمرتثبا لا ل لعاثل  قاين  اث 

ياانىايفا لماافاا)جيجنن ( نيااحتث االاأ  ملاا  ؟اهإىلاأيامااحترات  اانراجتاا رةاث لاا حا االاثحمل ك ااااثل  ملااا؟اث طنياافاأنا
غاياا  ام لاا  ل لاا   حتة االامتلاه اثل ا قاهالامتاساثل ا قStalinismك  ات ريخاث ل   لنلااااث لهلدث ن زياا لا

 ا اخيا  فا لثمافايقالذايقاعا له الاي  انكا احاث ق الااث   لا لااثحلقلقلاااهث ق الااث   لا لااث زثئ اااك ا اا)جيج (أنا
ه لمفا احثاال   اه لاث قل ااهث  نيحتاثل  م جل نياايفات ريخاث   ل ا اه  اجيباأنايالنامساا  ز اا     اث   

ه ااالاي قاااحّتمامب حظ اااحاام ااا ي ا ااالاصااا للاث ااا ذاث   لااا   لناث  ل لااالفامنااالذجا  نيحتياااحتا ااالاث   سااا ااث اااحيلاين  ااا
 ا ؤكاحتث اأناكاقا ل لالفايلا ءا« لالءاث   ا  لاث   لا  »مه ا  ايحت لهاثححتإحل امتساا   دينا حثاث لمفاأس سل ح

 اانيااثل ثه نبا ا   اجينيقا لاثحللثراث   ل  اأ نث ا ل  ل   اهخب صاايفاح ال،اث   س ااثلكثناشهنةاغيه هلا
ا(م1594)كنان إىلا ا اجا ءا اهام(  1770Hegel Georg -1831 )هيغنل ملايط ائلاا لاأجاقاتديانا ا ايقالذ

ملاام( Heidgger Martin1341 1889 –)هايننديغر يفاشااقاصا لح.اها)أفالطنون(ملاي هالاا)أرسنطو(ه
كلفاي يباث  ل لالفا ط اباثحلالثر؟اتثايا احهااي هلاأححتث ا   اثإلط قاإىلاأنايطنحاسؤثال ايظقا ني ق  ايفاثهللثءاه ل

                                                           
اا00م اصا2111ث ا  باثجلحتيحتاث   حتة ا يه، ا  ن ن ااثلهىل ادثرث ط نيااا" منطق الحوار بين األنا واآلخر" قلقاحلحا قلقا39
  92 صط  اث ن  را نجعاس قاذكنهاصاا40
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ك  ايقلذ؟اه  ذثاث  ل راتني يااالل   اث  حظااث رتث ح:ا لاأيلايم اث رتثكلاث   ل  اإذثاك ناثحللثرا حاث   س ااأ نث ا
 ااااا   لياااقاث   لااا ااإىلامجا)جيجننن (ي  ااا لامتاااث  اهجتااا هزث ا نيااا  ؟االايا  ااا ااث  ااارتضسااالءاث  هااالاأ ااالسا اااحثاث لااالءا

أهاي اّاكامبالثم هلاث   لا لا ا ثاقااصاحتمهله ن اث  حظااث ث فلا ا قاينزعا لاكثيا الاث   سا ااا  ج هرةثج ه دث،ا
  Habermas)هابرمننناسيفافلااا ل هاث  طن اااا اهام (Richard Rorty 1391 – 2994)ريتشنننارد رورتننني

س طلياأهامنيبا لا لثمفاا( Habermas)هابرماسيفا لثم هلاثل  ملا ا قاأناا(م2994)دريداها(م1323
 فلاا ايفاز االاحااالاث اانثيخاث ث  اا ا"اكااقاحلاا ةاقلذا اامنا)ا اا  نا اا سا(املايغاا دراأ ث لاا طا اهرمباا اميااالاتنيزياازاذ ااكا اا  

،ا   ن ا س اث احيامبثاقاإ ا فا اإىلاث  ل ؤذ:اكلافامياالا نجاقا ص  ها ل لل   اه ثق   اشني ل   ا حياسني ثا)هابرماس(
 فلا  اهي غا اث لام ااثل  فلااا الاتالراحل تاهاأك دميلاا الامجلاعاأحنا ءاث نيا ملاأنايان اا غا درةاأ ا نه   ااحتةت ق ا ن ث،ا 

 اإذثاكا نا اؤالءاث   سا ااا هكح كاحا ذا حترسااا نثفا الر،اث ا اشاّااتا إ ا فلااا  انهعالانرياإفلا ينا41ه انه؟"
أرياحتاأناأ ا امب حظاااحالذا»إىلاثآل :اا)جيجن (ث ا  راالاميالاث ثقااهبالا  ا ا الادهراث   لا ااهث   سا ا؟اثف ها ا

 ا ا اNew Cantoneseث حتهراثحمل  قا    ل اايفاجم  نين  ا ن كامج اا لاث لثمفاث   ل لااث زثئ ا:اث ا ف لاااثجلحتياحتةا
 جاك دريندا) لامثاي  حت،ااك رث  ا لاأ نااث   ل ااث     اااثخل رجلااثل  ملا ،أا لاثإلسق طهثلسلااثحلحتثثا نيحتا

Jacques Derrida 1399-2994)ث احياياانثهايقافاك لاا  ا ا رجاث   لاا ااحاحاي ااعام ئ ااا االاكالثر،ا ااحثاام
 ااا اث اااحياالايصاااحتقايفاحاااحتي ادرياااحتث؟اا هحياااحّتد  ا ني ااانةاشااا ءاالايصاااحتق املاأصاااحتقا لااايناهأفااا اأمااانأا ااا اك ااابث نيااا ملا

همااا لااث ني اا ذاث ه جانيااال!اهغلااان  ا االاث ق اا ي اث اا ا اهث انث لااااPopulism    مكلااحتاك  ااها االاث نينصاانيااهث  ااني لياا
 للاااتا  لاا لا ا هاا ام ااا ي ااث ني لااقرمباا اتاااالنا ااحهاث ق اا ي  ا ااا  نيىناث نظاانياا)جيجنن (ل  ااحتاهباا اث صاا   ا ا  غااااا

هث  اااحتيحتااث   اااحذث ااا اتغااا يناث  لااادثيلااثحلقلقلااااه اااالا ااا ا ااا اث ق ااا ي اث   لااا لااا أيازثئ ااااا  لااا ل  ااسل سااالاثج    لاااا ا
أناث لاا   لنلااهث د نيااااث ن زياااا ااعاث لهاالداإيقاا   ايفاشاااقااياالح اث غ  ااب    ل لاالفااهلاا ثال  ااحثذ؟اثجلاالثباالاهجاالدا
ملاينيثاااناث   سااا اا  ااا اجااالثبا ااالثئلاهل ااا احاااىتاث لااالم اه اااالاأ للاااتا  تااا ناث ق ااال  ناا ت اااّا نام ااال حا  لااا ل ح

ت  ا امجلاعاث  حظا ،اث لا  قااإىلاساؤثذاأس سا :ا ا ا ؟()جيجن ثج    ل ح اسل سل ح اأيازثئ  حا  ل ل   ا  غاا
ا كاقاشا ءاث ارتثعام ا ي اجحتياحتةااث   لا ااأهال اهم اق»ث  نينيافاث  ا يل:اا)بناديو(ينيطا اها  اث   ل اايفادال  ه اث ني  ا؟ا

ه ااالا اا ذثاث اارتثعاث ق اا ي اثجلحتيااحتةاإناك فااتام ئ اااايفا اا ملاث لاالم ا ثااق:ا اال،ا  اانث،اثل االفا االاث   اانايفاأ نيقلاا ا
إنا ه ااث   ل ااث لحلحتةاأنات ّحا ن ا  اجيباث  ل ره.اهإج  ااكهحها"ا ث  ؟اه لاي  نيحتا لاث  نينيفاثلهذاححايقلذ:ا

هغاايهارمباا اتنياادا االاللاازاا) جيجنن (أماالذاإنا لاام ااث اان اا ل اال  ،ا  لاا لااك اا ا نيااقاا.42لز نااا"تصاا حاجل لااعاث
أفهاث ن اا لاأجقاث ن ااه لساا     اث   ل  اهأسساهجلدةاأص   ا ق  ي اتحتدةاه انه اخت  فاث لل قاث   رخي 

                                                           
اث  ّاناهث  ل للفاثل نيا اري   ردارهر  ايفافلليلرك اسنااا م.ادرسايفاج  ني اشلا غلاه لق اهثش غقاأس  ذ ث ايفاج  نياا نينل لن ا نحاسناا0910ُه  حت 

اام احل اأص حارئلل  ا قللاث ني لماثإلفل فّلاايفاج  نياا يجلنل 0992ماإىلاححتهدا0920
 ا12م اصا2110تنمجا ا  حتهناث ن لثين اث ط نيااثلهىل اث نكزاث نين ا ألف ،اهدرثسااث لل س ، اث حتهحا امطن اا" الفلسفة في زمن اإلرهاب"جلل  ف ا لرثدهريا41
اما21/1/2107ا" صحيفة الحياة" لصقادرثجا42
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)برجسنننون يقاالذاث  ل لااالفاال   هتاا ا اااانةاه قل اا ،اث ااان ااث ل اااث اان اا ااالاأجااقا ااا حاآ اا قا  لااا لاامت  اااكايفاذث
Bergsob Henri 1583-1341)يفا احثاث لال قا"ايفاث   ا رياأناثهلا هيايفاث   لا ااامA hobbyist in 

philosophyالاث احيايق اقاحاحتهداث  ااقاث نيا دياا Normal Shaperأ ا اث    لافافاقاك ا اتاندا  لاه اااThe 
philosophy is rightغاسنتون طانحاث  ااقاهيفا  اقاثحلاق"اهيقالذا ل لالفاث ني الاث  نفلا اا ل  ثاقايفا  اقا/ا(

 We canث  اا كقا أناحنلاالاطاانحا اا د ا ااحت ا"اين غاا ام(1884Bachelard Gaston-1962 باشننالر
improve the problemsف لاه ا ن لاه اه  ا اهجاهاث  احتملقااه ه  املقا اإناث  ا كقايفاثحللا ةاث ني  لاااالاتطانحاا

 Emile Brehier 1541يينه ه)امينل بر     ما     كقا لاث ط  عاث  لزا  نهحاث ني  لاااثحلقلقلاااهيقالذاأنا حثاثال
  اهجلدا  اقاا ين ماث  اقامب ا لا  اقا نحت  ايالناث  انايفا نز اا  لسطاا حاثجلهقاهث نين اام(  1382 –

ثلدىنا الاثل  ا ا لن ا ااؤثذ"اث لاؤثذا الاط ابهيقا ذا الاث لاا يفافظناثجل  قاهملاينيحتا ن كا  ااقا   نلا اا   االل
 االاا لذ اأياأ ث  ااهاهأشا   ها اامالا  م اقا نيااحتاث ط اباه االاثل اناث ااحتث قايفاأشاا اث  ااقا االا ا االايناا ذاث انثدا نااهاإ
 لار ااا الاأجاقاا)باديو(ها)جيج (هأتصلراأناث ن اا   طنيقااث  الحت،اهب املهللاأشاقاأياص راذثا  اق" ا

 اهياالنا  ا اشا ك  هاكاقار ااار اا لاأجاقاث   ا ا الاح الذاهآرثءا  لا لااختاحتما لا ق قاث   لا اث ن ااه لسا
ل اا املاتااالايل اا  اكااح كاه االاتااالنا  لاا ااإذثاثجتهااتاإىلات ااكاا ساالاث   لاا اا  ااىنا  اا ا  هاالماث   لاا اا    لاا ا  

اث نؤيااث نيقل ا.ا

  The Case in Psychologyلقضية في علم النفس ث

محتايؤديا  ف قا ذافا ا هالا الاجما ذاإىلاجما ذ اف ايا  ااقاث حياه  لاث ن س ااا يا حاث   ل اث  حتث قاث هفالا
  اث  نيقاث حيايرتتبا  لهاجم ل اا لا-:حل اتنينفاث ق لاايفا  لاث ن سا م  "اا إىلاث ق لاايفا حثاث ني لال صن
فا  اه ئا ،اث ق ا ي اث ا اتقاعا احاق يلساث حك ءاث   انياهثل  له ام لااث نيقق اهث نيققاث   طلاه ه لاثل ث ااا ث ن  ئج"

هياالنااهث ا الذك  ذاحترث،اهث لاانث،اااث نيق لا ث زهجاهزهج ه اهيالنا له اث زهجاغ     ا     ا  ني ط ا نيااث ؤثنث،ا
ههلحهاث ق لااث نيحتيحتا لاث ل  ،اأمهه اصنيل ااثإلث  ،ايفا نيااثحل ال، ااهأهالده  ح كاتمثيث ا   اس لكها عازهج ها

ه االاكاقا احهاا أهاثخللفا لاث   ل ا اأهاثخللفا الاأذىاث زهجاااههتحتياحتهاهلا اه ا نيااث نا ساه انهلارجا ذاث ق ا ء
اإدرثكها امبجااندا  ااصاThe Case in Psychologyث ق ا ي االاي نيااحرا  ا اث  ذصااصايفا  الاث اان ساث لاا لك ا

هميالاث قلذا مناث ق الاايفا  الاث ان سات احترجا الا  اا ااإىلاا  للطا  ذصلاا حثاث زهجاه  ايصحترا نها لاس لك
ه اااحهاث ق ااا ي ا ااا ا ااالاصااا للاث   رساااااث ني ديااااا   لااا ةااربا لااا راث ق ااالاايفاث   ااا اث   لااا  ه ااا اتقااا ا إشاااا  لا

مثاإناحلا ةا اؤالءا قاحترا ا اأ ا اتنا ظلاه اقاامز لاه ه ثالج    لاا لاطنفاثل نثد اأهاأ  ات  ظهانايفاأشاا ذاصانث لاا
جم ل اا ،اثج    لاااا  نل ااا ا قااحترا اا اأنا"احقااقاث لماا ئعاث لاالال لجلاا"اث ااحيايا لااحا ااحتث  اي ااحتها  لئاا ا اا  ظلث نا
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يفاطنيقاااتني   اهاا االاجاحتث اأناياالنا   لا ااث   اعه الاث ا 43هث ق  ي اث  ات ط با ق ر اا  الاث ان ساثالج  ا   "
هاا لا حترثساا ه ا ل ااا ا نيااحتا  ااالام اا ي هاثالج    لااااادهرا اا رز اهالاميااالافانثفاااهايفاهجاالدا حتياااحتاث  اا كقا لااهاث ااا اي ااعا

نثدا لاذكناث ق الااهث ا ي ام ئ اا حثهت ا ل  ا نيحت ث  اتلجحتاكن لجاا  نيااث  صن  ،اهتاّلنات كاث رتت  ،ام ث ن س ا
لتاهم   ا   اث    اث   ل   اه انه اث  ؤرةاث ا ات ارتكا لها اجاقا لاثإلش رةاإىلاأنا انةاث ق لاا لايفا  لاث ن س

ث ااا اتقااالمايفااحاااقاكاااقاث  ااا كقات   ااالرايفاث ق ااا ي هت ه اااااال   اااا ا ث هااا ا ثاااقا اااانةاث ااانهج اث ني ااالماهإنا ال لااا ،
اث   ل اا لاث  صلرث،اهتقلمايفا  لاث ن سا لا  ذاث لم ئع.ا

  Case in Experimental Scienceالقضية في العلوم التجريبية 

 ديقلااث   رماايفام   ل ها اإل ديقلاا   قلذ"اتا لا   ااث ق لااثمسااجل نياا  ق لاايفاث ني لماثإلاحيحتدا نيااث ُ   ،
رباث  ئ ااااهث  حظاا ،ا     اا را اادا لثجهااااث ن اا ئجاث  جني لااا اأيا اادا لثجهاااا اا ات  اا اإ لااهاجم ل اااا االاث  جاا 

حلاا نايفا اارتةاهجاالدادثئ ا ا صاالرةا   شاانةاهمااحتاالاميااالاإجانثءهايفا نيااااثلظااااأناثال   اا راالاياا لا ااعا  حاث قصالدة 
 ديق اهم  ي اث ني لماميلزا حاث ق  ي اذث،اثحمل لىاثإل نالإنا حثاثا  ايل  ا  ال    را لاحل اث  حتأ ه ن اا ث ق لا
ك ا اميلز ا ا الاث صال غ ،اث ل   لزيقلااا ا ا نياحتااا   ا راجتانييبهتلا  انه ل ه ا امياثث ا االاتاناا )ث نطقاهث ني  ا(اث  ا لا

اهيفا نينضاححتيثها لا  حتثام   لااث   ققايقلذا)آرثن  ب(ا لاث ق لااث  حظاا 44 ديقلااث  االاتق قاأياث    ر"إلث
ث ق الاا اانةاا الا نا اجن اقاث قالذا امن اا45"اه  ام لاام   االنايُ  ققا نها ا   شانةا اداث  حظااا ثاقا احثاأمحان"

الا ،ات اا هاهطنيقااا    قاقا الاصا  ه جل نياايفاث    اث   ل  اهث ن ل اهث  جانييباهث ني  ا اه ااقافالعا نها اآ 
ا ل لعايفاإط راف ا    اتحتد.ااثا ل نيهه  اجزءاأس س ايفا   لاا

 الخاتمة 

يفاجم ال،ا نين لااأ نى امياالاثسا ذ صا نياااالاث  ايقلما  له اث    اث   ل   لا  ذادرثسااه ق رفا اث    ل
اا- نه :اث ن  ئجاث  اتؤديا  نيااث    ،اإىلار اادرثساا حتيحتاث ق  ي ايفاجم ذاث   ل اا

ط لباهينيلداذ كا نيحتما حتمامحترةا نيااث ُ   ،اث حيلاينيحتهنادرثساا نيااث ق  ي ا لاه نيه ايفاثإلط راث  -0
 .ت كاث ق  ي ا نين  هلا اق

ل لااصل غااثلسئ ااث  الالا لا لاات كاث ق  ي اهتلجها   لااثالج  اا نه ايفاسل قاث  ذاثال  ق راإىلاك -2
 ث ط لب

                                                           
43 Beauvois , J-l. : une définition de la psychologie sociale . dans Beauvois, Dubois, Doise (eds) : la         construction sociale de 

la personne . Grenoble . PUG. 1999. p 311-312                                                        
 ا279م اصا0977تنمجا اجنلباثحلص دي اث ط نيااثلهىل ادثراث نه ااث نين لا ا يه، ا  ن ن اافي فلسفة العلوم"" قراءات   رهما نهدي 44
  11م اصا2112تنمجا اجنلباثحلص دي اث ط نيااثلهىل ا ن لرث،اث  جنااث  ني لااث ني  اا  ثق  ااهثال  م اطنث  س ا ل ل  اا" مقدمة في فلسفة العلم"آرثنا  باا45
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  ااقا نيااااث  اا حثحايفا نين ااااآ لاا ،اث     ااقا ااحا الفاا ،اأسااساث   اا اث   لاا  ا االاتصاالرث،اهم اا ي ا -1
 ه  ا ،اهإشا  ل ،ا

لاث احتث ه ا حت ااام ا ي اث   اعا قن   اها نياحتمارمب امن  اا نيااث   س اا  اانةاأناث   لا اا    لا ااه السا ا -1
 محترهت ا   اذ كاأها حثاثل ناالاخيصه .ا

 ثس  ني داثل ني داثل  ملااهث    ر  ا     ايؤدياث    اث   ل  اأهاخينجها لاجم  هاث ني ماا -5
 جم ذاث   ل ااش  قا اقاش ءا  ن اث  لظلفاث ص لحالدهثهت اث   ثلا.ا -2

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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االالفحت -0 ا  ن ن اا" موسوعته الفلسفية الفرنسية"أفحتريه ا  ريس  ا يه،  ا ن لرث،ا ليحتث،  ا  لقاأمجحتا  لق  تنمجا 
 .م2110

 .م0979 ا1دثراث  ان اج.اا" مقاييس اللغة"ث لا  رس -2
 ا.00دثراص در ا يه، ا  ن ن اجاا" لسان العرب"ث لا نظلر -1
 .دثراث ني نا  رتث،ا" التعريفات"ثجلنج ين -1
ا  ثق  ااا" مقدمة في فلسفة العلم"أرثن  ب -5 اث ني  ا اث  ني لا ا ن لرث،اث  جنا اثلهىل  اث ط نيا اجنلباثحلص دي  تنمجا 

 ا.م2112هثال  م اطنث  سا ل ل  ا
باثحلص دي اث ط نيااثلهىل ادثراث نه ااث نين لا ا يه، ا  ن ناتنمجا اجنلا" قراءات في فلسفة العلوم"  رهما نهدي -2

 ا.م0997
اث    ح -7 ا  حت اثالردن اا" فلسفة العلوم الطبيعية" حتهي ا   ن  اهث ط   ا  اهث  لزيع ا  ن ن اث لية ادثر اثلهىل  ث ط نيا

 .م2100
 .م0990  ن ن اه، ا ؤسلاافللنا  ن ناهث  لزيع ا يااالبحث العلمي" والحدس في" االستقراء  لرتا حتهرا -9
 ا.م0927تنمجا اأمححتامححتيات لد ا ؤسلااسجقاث نينب اث ق  نة ا صن االفيلسوف" طريق"   ذج نا -9
 ا.م0991ث  نكااث ني  لا ا يه، ا  ن ن اا" المعجم الفلسفي"امجلقاص ل   -01
 ا.ث ط نيااثلهىل اث حتثراثجل   يياا  ن ناهث  لزيعاهثال  ن اسن، ا ل ل ا" مشكالت فلسفية"رجبا لد لس -00
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ا لرثدهي -02 اث نين ا ألف ،اهدرثسااا" الفلسفة في زمن اإلرهاب"جلل  ف  اثلهىل ث نكز اث ط نيا اث ن لثين  ا  حتهن تنمجا 
 ا.م2101ث لل س ، ا

 .م0991  ن ناهث  لزيعاهثال  ن اطنث  س ا ل ل  ااث ن مةاث ني  ااسالمية"" فلسفة التربية اإل  ناث  ل  اث  ل  ين -01
 ا.م0991ث ط نيااث ل  نيا ا ا  ااه  ا اث ق  نة ا صن اا" أصول البحث االجتماعي"  حتاث   سطات حتاحلل -01
ا  ن ن اا" منطق الحوار بين األنا واآلخر" قلقاحلحا قلق -05 ا يه،  اث   حتة  اث ا  باثجلحتيحت ادثر اثلهىل  ث ط نيا

 .م2111
 ا.م0991دثراث نثتباثجل  نيلا ا يه، ا  ن ن اا" الفيزياء الحديثة"ت حتا ا ز   ا -02
 ا.م0999ث ط نيااث ث فلا ا ن لرث،اج  نياا نغ زي اا" الفلسفة الحديثة"كنلا ىت -07
ث ط نيااثلهىل ادثراث نه ااا" نظرية المعرفة عند مفكري االسالم وفالسفة الغرب المعاصرين"ات لدا ه  ازيحتثن -09

 ا.م0999 يه، ا  ن ن اث نين لا ا
 ا.م2111 اثالسانحتريا ا صن اهث ن نث ط نيااثلهىل ادثراث ل  ءا حتفل اث ط   ااا" مناهج البحث الفلسفي"........ا -09
ا  ن ن اا" إشكالية الفكر العربي المعاصر"ت حتا   حتاثجل  ني -21 ا يه،  اث نين لا  ا نكزادرثس ،اث لححتة اث ث فلا  ث ط نيا

 ا.م0991
 ا.م0997ث ط نيااث ث فلا ا نكزادرثس ،اث لححتةاث نين لا ا يه، ا  ن ن اا"بنية العقل العربي".............ا -20
 اا.م0971ث ط نيااث ث فلا ادثراث نه ااث نين لا ا يه، ا  ن ن اسالم" " تاريخ الفكر الفلسفي في اإلت حتا   اأ لري ن -22
 ا.م2111ث حتثراث صنيااث لنيلدياا  ط   ااهث ن ناهث  لزيع اث ق  نة ا صن ا" الفلسفة التطبيقية" صط  اث ن  ر -21
دثراث نه ااث نين لاا  ط   ااهث ن ناهث  لزيع ا يه، ا  ن ن اا" أسس المنطق والمنهج العلمي"ت حتا    اث  نلط  -21

 ا.م0997
 .م0999هث ن ن ا يه، ا  ن ن ااث ط نيااثلهىل ادثراث نه ااث نين لاا  ط   ا" قواعد المنطق" ت حتات حتا   نهيل -25
 ا.م0971ث ط نيااثلهىل ا ن لرث،اثجل  نيااث  ل لااك لااثآلدثب اا" الفكر طبيعته وتطوره"فلرياجني ن -22
 ا.م0995تنمجا ا  ط ااثجلللش  ا ن لرث،اهزثرةاث ثق  ا اد  ق اسلري  اا" القول الفلسفي"   ن  س -27

  األعمال لدورية

issues-http://classroom.synonym.com/philosophical-العنكبوتيننننننننننننننننننننة" "الشننننننننننننننننننننبكة لاااااااااااااااااااازا نيااااااااااااااااااااز -9

5808658.html . 

ا.م21/1/2107   ريخاث   اااث نينا لتلااا" صحيفة الحياة"ا لصقادرثج
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 عمل الزوجة األم وانعكاساته على وضعها األسري وتربية األبناء

 " دراسة ميدانية لعينة من األمهات العامالت بقطاع التعليم باملنطقة التعليمية بنغازي املركز " 

 د.عمر أكريم عبدالنبي 

 جامعة بنغازي –كلية اآلداب  –قسم علم االجتماع 

  المقدمة

لنا القرن العشرون متثل فيما يعرف مبفهوم التنمية الشاملة الذي تفاوت حظ تطبيقه بني دول  إن أعظم ما تركه
والوصول هبم إىل درجة مالئمة من  ،وإذا كان اهلدف األساسي من التنمية هو سعادة البشر وتلبية حاجاهتم ،العامل

ويف إطار  ،فإهنا يف حد ذاهتا ال تقوم إال بالبشر أنفسهم الذين هم أهم وسائل حتقيقها ،التطور وتعميق انسانيتهم
وانطالقًا من أن التنمية ترتكز يف منطلقاهتا على حشد الطاقات البشرية املوجودة يف  ،االهتمام بقضية التنمية الشاملة

يصبح االهتمام باملرأة وبدورها يف تنمية اجملتمع جزءًا أساسيًا يف عملية التنمية  ،دون متييز بني النساء والرجال اجملتمع
  اجملتمع وبالتايل نص  طاقته ها املبارر يف النص  اخآرر ذل  أن النساء يشكلن نصي باإلضافة إىل تأث ،ذاهتا
  .نتاجيةاإل

وعلى الرغم من أن مسامهة املرأة يف  ،يف معظم األنشطة االقتصادية واخلدمية لقد سامهت املرأة الليبية مع الرجل
بسبب عدم حصوهلا على قسط مناسب من التعليم  ،األعمال اإلدارية واخلدمية والتعليم كانت حمدودة يف املاضي

أة يف الوقت احلاضر يف ر فقد راركت امل ،مخسة عقود على األقل منذإال أن املرأة اخآن أصبحت غي املرأة  ،والتدريب
حيث أصبحت املرأة الليبية وزيرة وسفية وقاضية وطبيبة وأستاذة  ،للييبانشطة السياسية واالجتماعية للمجتمع معظم األ

املستوى املرتفع من الثقافة  إىلوهذا يرجع  ،عمال اليت يقوم هبا الرجلونائبة يف الربملان وغيها من األ جامعية وضابطة
ومهما كانت األسباب اليت  ،والتعليم والتدريب والتشجيع املستمر الذي حتصلت عليه املرأة الليبية يف الوقت احلاضر

وال سيما األبناء  ،دفعت املرأة املتزوجة للخروج إىل ميدان العمل فقد كان لذل  أثره على متاس  األسرة وترابطها
 ،من العناصر الفعالة يف العملية الرتبوية وتقع عليها كامل املسؤولية والعبء يف إعداد األجيال وتربيتهم باعتبار أن األم

وهذا يعين أن  ،فاألم تقوم جبهد كبي للعناية بأطفاهلا مهما كانت الظروف اليت تعيشها سواء يف املنزل أو يف العمل
فاألم هي ركيزة احلياة األسرية  ،عملها وتربية ورعاية أطفاهلا بنيوفيق العمل رارج املنزل قد جيعل األم غي قادرة على الت

من هذا املنطلق جاءت فكرة هذه الدراسة اليت   ،املستقرة والدور الذي تلعبه يف تربية األبناء هو دور رئيسي ال غين عنه
ها أطفال وانعكاساهتا على تربية لدياليت  كان من أهم أهدافها التعرف على املشكالت اليت تعيق عمل املرأة املتزوجة

وبناء على ذل  صممت هذه الدراسة حبيث تتناول مشكلة الدراسة وأمهيتها وما  ،األبناء وأوضاعها األسرية بشكل عام
والدراسات  ،وتعري  أهم املفاهيم واملصطلحات الواردة يف الدراسة نظريًا وإجرائياً  ،تسعى إىل حتقيقه من أهداف

وتساؤالت  ،قة مبوضو  الدراسة والنظريات العلمية املفسرة لظاهرة رروج املرأة إىل ميدان العملالسابقة ذات العال
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واملعوقات اليت  ،دوافع رروج املرأة إىل العمل :وعرض ألهم املوضوعات املتعلقة باإلطار النظري للدراسة مثل ،الدراسة
تبة على عمل املرأة املتزوجة على حياهتا الزوجية والتحصيل واخآثار السلبية املرت  ،املرأة لدورها يف العمل أداءحتد من 

 أيضاً  بحث، كما تناول هذا الإضافة إىل املعوقات اليت تواجه عمل املرأة يف ليبيا بشكل راص ،الدراسي لألبناء
  .مة وتوصياتاإلجراءات املنهجية للدراسة وحتليل البيانات امليدانية وتفسيها وما توصلت إليه الدراسة من نتائج عا

 عرض إشكالية الدراسة :أولا 

كبياً من اهتمام الباحثني واملفكرين   يُعد رروج املرأة للعمل أحد أهم القضايا اليت رغلت وال تزال تشغل حيزاً 
نتاج جنبًا إىل جنب مع الرجل ل نزول املرأة إىل ميدان العمل وإسهامها يف كل قطاعات اإلفقد رك ،االجتماعيني

 تقاللالننتاجية يف عملية تطويرية وتقدمية اقات اجملتمع البشرية وراماته اإلينطوي على تعبئة كل ط ،تقدمياً رائعاً عماًل 
ومن الطبيعي أن يكون هلذه الظاهرة آثارها يف تغيي وتطوير املركز االجتماعي للمرأة وأدوارها  ،باجملتمع إىل حياة أفضل

  .ووظائفها
حقها يف احلصول على العمل الذي يتناسب مع مؤهالهتا وقدراهتا وراصة بعد أن فتح لقد كفل اجملتمع للمرأة 

 كما أكدت التشريعات والقوانني األمهية البالغة لدور املرأة يف اجملتمع ومدى  ،أمامها جماالت التعليم بكافة مستوياته
مجيع  وال ر  أن درول املرأة إىل ميدان العمل يف جمتمعنا اللييب يفتح هلا ،نتاجضرورة مسامهتها يف كافة أوجه اإل

زالت هناك ميادين جديدة تواجه التحفظات االجتماعية سواء من املرأة نفسها أو من وال الوقت نفسهاجملاالت يف 
  .املنادين هبا

كثية على حياهتا االجتماعية   عباءً أة املتزوجة ولديها أطفال أر ركل رروج املرأة إىل ميدان العمل وراصة امل
مما أدى إىل التأثي على حياهتا  ،كما أن هناك أسبابًا أررى دفعت املرأة األم للخروج إىل العمل  ،واألسرية والصحية

صابتها بالتوتر مما يؤدي ذل  إل ،األسرية ومتاسكها وراصة على أبنائها فهي أساس املنزل وأساس التنشئة االجتماعية
باملهنة مبعىن آرر تواجه املرأة العاملة باإلضافة إىل الصعوبات املتعلقة  ،دارل حميط األسرة وراصة جتاه األطفال والقلق

تواجهها يف منزهلا من تربية أبنائها وحياهتا الزوجية ومدى تأثي العمل على حياهتا  ،صعوبات أررىيف جمال العمل 
وعليه جاءت أمهية دراسة هذه املشكلة للوقوف على األبعاد اإلجيابية والسلبية هلذه الظاهرة يف  ،دارل املنزل ورارجه

   .جمتمع الدراسة
 

 الدراسة ومبرراتها العلمية أهميـة-ثانياا  
 

اجتما  املرأة الذي ال يزال حديث العهد  علمجمال  تعد هذه الدراسة مسامهة فعالة يف إثراء البحث العلمي يف
كما ترجع أمهية هذه الدراسة الرتباطها ارتباطًا وثيقًا بقطا  مهم من   ،به يف أقسام علم االجتما  باجلامعات الليبية

 وما تواجهه من مشكالت مرتبطة بطبيعة عملها ،قطاعات اجملتمع اللييب املتمثل يف قطا  املرأة العاملة ولديها أطفال
وعليه يعترب هذا املوضو  ذو أمهية بالغة ألنه  ،املتمثلة أساساً يف صعوبة التوفيق بني األعمال املنزلية والعمل رارج البيت

 ،نتاجية واخلدمية يف اجملتمع اللييب بشكل عامأة العاملة يف خمتل  القطاعات اإليكش  لنا املشاكل اليت متر هبا املر 
  .زي بشكل راصوجمتمع الدراسة يف مدينة بنغا
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 أهــداف الدراســـــــــة-ثالثاا  
 : هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق األغراض اخآتية 
زدواجية بني العمل املهين جة ولديها أطفال املرتتبة على االعلى املشكالت اليت تعيق عمل املرأة املتزو  التعرف-1

  .وأعمال البيت
  .مدى تأثي عمل املرأة رارج البيت على العناية بأبنائها معرفة-2
  .مدى تأثي عمل املرأة رارج البيت على حياهتا الزوجية معرفة-3
  .عمال املنزليةلتوفيق بني عملها رارج البيت واألعلى كيفية ا التعرف-4
احلصول عليها من رالل  املؤملالنتائج من رالل  ،العاملةبعض احللول املناسبة اليت حتد من مشاكل املرأة  اقرتاح-5

وراصة فيما يتعلق بإركالية عدم توفر دار للحضانة يف مقر العمل بالنسبة للزوجة العاملة ولديها  ،هذه الدراسة
  .أطفال

 الواردة في الدراسةالمفاهيم والمصطلحات  تعريف-رابعاا  

از هدف معني سواء كان هذا النشاط جمهود حنو إجنلعام إىل أي نشاط أو يشي املصطلح مبعناه ا :العمل مفهوم-1
 (1).واه املختلفة من أجل حتقيق منفعةمبعىن استخدام الفرد لق ،عقلياً أم فعلياً 

وهي اليت تعمل  ،ويقصد هبا األم املتعلمة اليت ال يقل مؤهلها العلمي عن الثانوية العامة :المرأة العاملة مفهوم-2
ا األكرب وهو وحتصل على أجر مادي مقابل عملها وتقوم بدوره ،رارج البيت ملدة تزيد عن مخس ساعات يومياً 

كما تعرف املرأة العاملة بأهنا املرأة اليت تعمل رارج املنزل وحتصل على أجر مقابل عملها، وتقوم بدورين   (2).األم
وقد أدى عمل املرأة إىل  ،كافة اجملاالت والوظائ  العامة  املوظفة اليت تعمل يف أساسيني يف احلياة دور ربة البيت ودور

 (3).ة واالقتصاديةالنواحي االجتماعي الرجل منحتقيق املساواة بينها وبني 

املشمولة  ،رارج املنزل كمعلمة بإحدى املدارس تعملجرائيًا يف هذه الدراسة باملرأة اليت إويعرف مفهوم املرأة العاملة 
 الباحثني بعضكما أضاف   ،بالدراسة باملنطقة التعليمية بنغازي املركز مبدينة بنغازي وتتقاضى أجرًا مقابل هذا العمل

 .(4)يف املصاحل احلكومية أو املصانع آرر وهو الذي يشي إىل املرأة اليت تعمل يف وظيفة رمسية رارج املنزل امفهوم

 الســابـقــةالـــدراســــــات -خامساا  

 ،بعد عرض مشكلة الدراسة وصياغتها وبيان أمهيتها واملربرات اليت قامت عليها وما تسعى إىل حتقيقه من أهداف 
ونعين بذل  الدراسات السابقة املتعلقة مباررة  ،تناول جانبًا آرر على درجة كبية من األمهية بالنسبة هلذه الدراسةت

                                                           
 102.صم2002، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية قاموس علم الجتماعحممد عاط  غيث،  (1)
 .18.ص1821، )دراسة ماجستي غي مشنورة( جامعة اجلزائر أثر عمل الزوجة األم في بناء األسرة الجزائريةزبيدة بن عويشة،  (2)
 .110، ص م1823، دار النهضة العربية، بيوت المرأة العاملةكاميليا إبراهيم، سيكولوجية،   (3)
 .24.صم1822، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية لمرأة في الريف والحضرعلياء ركري وآررون، ا (4)
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وفق سياقها  النظري الصحيح وفيما يلي عرض ألهم الدراسات إطارهلوضع موضو  هذه الدراسة يف  ،مبوضو  الدراسة
 :الزمين

 حتليلهبدف  ،م1986ية ر في بناء األسرة الجزائ ثر عمل الزوجة األمأ :بعنوان عويشة(بن  )زبيدةدراسة ( 1
ومن أبرز  ،العالقة بني رروج الزوجة األم إىل العمل والتغيات اليت تطرأ على دورها ومكانتها االجتماعية دارل األسرة

وهذا ما جيعلها غي قادرة على تلبية  ،نتائج هذه الدراسة أن عمل الزوجة األم يأرذ الكثي من وقتها وجهدها
  (1).حتياجات أطفاهلا من عناية وتربيةا

ل النفسية في مرحلة أثر خروج المرأة إلى العمل وعالقته بصحة الطف :بعنوان (رجب صابر )ميرفتاسة در ( 2
 ،، هبدف الكش  عن طبيعة العالقة بني رروج املرأة إىل العمل وبني صحة الطفل النفسيةم3991ة ر كالطفولة المب

املرأة  عملعلى مدى تأثي  فوكذل  التعر  ،األوىل والتعرف على اخآثار النفسية اليت يتعرض هلا الطفل يف سنوات عمره
أن أبناء غي العامالت يتميزون  -:وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج لعل أبرزها ،على توافقها الزواجي

كما   ،أي أن رروج األم للعمل يؤثر يف صحة الطفل النفسية ،مبستوى أفضل من الصحة النفسية من أبناء العامالت
مما يدل على أن  ،جيًا من أقراهنن األمهات العامالتمهات غي العامالت أفضل توافق زواتوصلت الدراسة إىل أن األ

  (2). سليب على توافق املرأة الزواجيعمل األم له تأثي

هبدف معرفة  ،م3991عمل المرأة وأثره على بعض وظائفها األسرية  :بعنوان الغامدي(سعيد  )محمددراسة ( 3
وقد توصل  ،ومقدرة املرأة على التوفيق بني متطلبات احلياة الزوجية والعمل رارج األسرة ،دوافع العمل لدى املرأة

بل يعترب دافعًا قوياً  ،أن تعليم الفتاة له ارتباط وثيق بعملها رارج املنزل :الباحث إىل جمموعة من النتائج لعل أبرزها
من ( %7134)حيث ركلت نسبة املتعلمات تعليمًا جامعياً أعلى نسبة بلغت  ،ومتطلباً أساسياً للعمل رارج املنزل

ألنه  ،كما بينت الدراسة أن عمل املرأة يف جمال التعليم يعترب من أكثر اجملاالت قبواًل لدى أفراد اجملتمع  ،اجملمو  الكلي
كما أكدت الدراسة أيضاً   ،(% 5935)حيث وصلت نسبة املعلمات  ،الثقافية للمجتمع واملبادي   يتناسب مع القيم

عملهن رارج املنزل طاملا أن زواجهن راضيني عن إن أ على أن موق  األزواج من عمل زوجاهتم موق  إجيايب حيث
  (1).مسامهة املرأة يف ميزانية األسرةيضاً وأ ،اإلسالمية واالجتماعية والثقافية للمجتمع القيمهذا العمل ال يتعارض مع 

عض األمهات دراسة ميدانية لب :آثار عمل األم على تربية أطفالها :بعنوان يوسف(الحاج  )مليكةدراسة ( 4
ومن  ،على بعض املشاكل اليت تواجه األم العاملة يف تربية أبنائها فهبدف التعر  ،م3001قة العامالت بمدينة الشار 

بالنسبة  وختتل  درجة التأثي حسب عدد ساعات العمل ،أبرز نتائج هذه الدراسة أن عمل األم يؤثر على األطفال
كما بينت الدراسة عدم توفيق األم العاملة بني عملها الوظيفي وعملها املنزيل يؤدي إىل ضع  دورها   ،حوثاتبللم

                                                           
 ص دراسة(.، مرجع سبق ذكره )ملخأثر عمل الزوجة األم في األسرة الجزائريةزبيدة بن عويشة،  (1)
)رسالة ماجستي غي منشورة( جامعة القاهرة  أثر خروج المرأة إلى العمل وعالقته بصحة الطفل النفسية في مرحلة الطفولة المبكرةميفت رجب صابر،  (2)

 . )ملخص دراسة(.م1883
، مركز م1881( 8اجمللد ) اإلنسانية،اخآداب والعلوم  عبدالعزيز،جملة جامعة املل   ،األسريةحول عمل المرأة وأثره على بعض وظائفها  الغامدي،حممد سعيد  (1)

 .31جدة. ص العلمي،النشر 
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ة يف أكثر من األم املاكث وهو االعتناء بأطفاهلا كما توصلت الدراسة إىل أن األم تسعى إىل تنظيم اإلجناب ،الرتبوي
  (2).البيت

دراسة ميدانية جبامعة  :عمل الزوجة وانعكاساته على العالقات األسرية :بعنوان زيان(بن  )مليكةدراسة ( 5
ومدى  ،القائمة بني أفراد أسرة الزوجة العاملة اجلزائريةهبدف الوقوف على نوعية العالقات  ،م3007ينة طنطقس

أما عن أبرز نتائج هذه  ،مسامهة الزوجة اجلزائرية يف حتسني مستوى معيشة أسرهتا االقتصادي من رالل راتبها الشهري
ا بني اور أن هناك تش ،من إمجايل عينة الدراسة (%74)اليت بلغت دت نسبة كبية من مفردات العينة الدراسة فقد أك

من  (%74)أكدت نسبة كبية من مفردات العينة اليت بلغت ، كما القرارات األسرية الزوجة العاملة وزوجها يف اختاذ
  (3).رض حتسني املستوى املعيشي لألسرةإىل العمل كان لغإمجايل عينة الدراسة أن اخلروج 

دراسة ميدانية على  :الجتماعية للطفل التنشئةعمل المرأة وأثره على  :بعنوان فهد(حسين بن  )جعشةدراسة ( 1
هبدف التعرف على دور املرأة العاملة يف تكوين الشخصية  ،م3033عينة من معلمات املرحلة االبتدائية مبنطقة جنران 

ومن أبرز نتائج هذه  ،إضافة إىل معرفة قدرة املرأة العاملة يف غرس القيم الثقافية والدينية للطفل ،الناضجة للطفل
من إمجايل عينة الدراسة يقضني يوميًا مع  (%53)اليت بلغت ة كبية من مفردات عينة الدراسة، الدراسة أن نسب

من إمجايل عينة  (%43)اليت بلغت النسبة األكرب من مفردات العينة كما أكدت   ،أطفاهلن مخس ساعات فأكثر
 (1).ن غي كافيةها مع أطفاهلنليت يقضيالدراسة بأن املدة ا

دراسة ميدانية لألمهات  :األم العاملة بين األدوار األسرية واألدوار المهنية :بعنوان العارفي( )ساميةدراسة ( 7
على الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت  التعرفهبدف  ،م3033اجلزائر  –العامالت يف املؤسسات العمومية البويرة 

إضافة إىل اخآثار اإلجيابية  ،وأهم الصعوبات اليت تواجهها األم سواء دارل األسرة أو يف العمل ،تعيشها األم العاملة
  :وقد توصلت الباحثة إىل عدد من النتائج لعل أبرزها ،والسلبية اليت تعود على األم نتيجة رروجها للعمل

  .يف مدى مساعدهتا على االهتمام بأبنائها اكبي   انو  األسرة اليت تنتمي إليها األم يلعب دور  أن-أ
  .تفهم األسرة لعمل األم حيل معظم املشاكل ويساعدها على تأدية رسالتها املهنية نإ-ب
  (2).ملة يف القيام باألعمال املنزليةتوفر األجهزة الكهرومنزلية هلا أثر كبي على األم العا نإ-ج

 :نماذج لبعض النظريات العلمية المفسرة إلشكالية خروج المرأة إلى العمل (4)

 ،تنطلق هذه النظرية من افرتاض أساسي مؤداه أن األفراد يف اجملتمع الواحدد يدؤدون وظدائ  خمتلفدة :الوظيفية النظرية-أ
قددد لعامددة للمجتمددع، و وذلدد  خلدمددة املصدداحل ا ،أي أن كددل فددرد يقددوم بوظيفددة هامددة راصددة بدده دارددل النسددق االجتمدداعي

                                                           
دراسة ميدانية لبعض األمهات العامالت مبدينة الشراقة )رسالة ماجستي غي منشورة( كلية العلوم  :أطفالهاآثار عمل األم على تربية  يوس ،مليكة احلاج  (2)

 (.لخص دراسة)م م2003اجلزائر  اإلنسانية،
 واالجتماعية،دراسة ميدانية جبامعة قسنطينة )رسالة ماجستي غي منشورة( كلية العلوم اإلنسانية  :األسريةعمل الزوجة وانعكاساته على العالقة  زيان،مليكة بن  (3)

 )ملخص دراسة(. م2004اجلزائر 
: دراسة ميدانية على عينة من معلمات املرحلة االبتدائية مبنطقة جنران )رسالة ماجستي لطفلعمل المرأة وأثره على التنشئة الجتماعية لجعشة حسني بن فهد،  (1)

 )ملخص دراسة(. م2011غي منشورة( كلية العلوم االجتماعية، السعودية 
ملؤسسات العمومية البويرة )رسالة ماجستي غي منشورة(  : دراسة ميدانية لألمهات العامالت يف ااألم العاملة بين األدوار األسرية واألدوار المهنيةسامية العاريف،  (2)

 )ملخص دراسة(. م2012كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر 
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الدذي يدرى أن كدل مؤسسدة  ،()مالينوفسـكياختذت هذه الوظائ  أوجه متباينة فيما بينها منها الوظيفدة املطلقدة ولثلهدا 
فمدثاًل وظيفدة األم األساسدية  ،تقوم بوظيفدة ضدرورية إزاء اجملتمدع وال يسدتطيع أي عضدو القيدام بوظيفدة أردرى غدي وظيفتده

خلاصددة هبددا دارددل النسددق األسددري تتمثددل أساسدداً يف تربيددة الطفددل ورعايتدده باعتبارهددا أكثددر فعاليددة مددن األب يف اإلرددراف وا
  .كما ال يعوض أي أحد عن دور األم يف جمال تربية أطفاهلا والسهر على تلبية حاجاهتم اليومية  ،على واجبات األبناء

ا لكوهندد ،فخروجهددا للعمددل اخلددارجي يددنعكس مبارددرة علددى هددؤالء ،بأطفاهلدداإن األم هددي الوحيدددة املسددؤولة علددى االعتندداء 
ال  )مالينوفســكي(وهددذا يعدين أن هلددا وظيفدة مطلقددة كمدا يقددول  ،لألمددن واحلندان لدددى الصدغي اً تعتدرب املددريب األول ومصددر 

 تستطيع مؤسسة أو رخص ألن الرتبية املقدمة من طرفها ذات أمهية بفاعلية بالنسبة للطفل إذ ال ا،لكن االستغناء عنه
  (3)م مبا تقوم به األم جتاه أطفاهلا.آرر أن يقو 

حيث جيب  ،ن أن املرأة ال جيب أن يكون مكاهنا البيتجتما  املاديو يرى علماء اال :المادية الماركسية النظرية-ب
لكي تتساوى مع الرجل يف احلقوق جيب أن تتساوى معه يف  ،أن تثور على هذا الوضع وخترج إىل العمل رارج البيت

لكي تثبت مقدرهتا وررعية مطالبتها  عمل الرجالل وتتاح الفرصة أمامها لتعمل بأن خترج املرأة إىل العم ،الواجبات
ى هذا وبناء على ذل  طالب هؤالء العلماء بناء مؤسسات اجتماعية ملساعدة املرأة يف احلصول عل ،للمساواة بالرجل

  .طفال وما رابه ذل وليات األسرية منها مثل رعاية األوذل  بأرذ بعض املسؤ  ،احلق

فالرجل رارك املرأة  ،حيث أدى إىل تطور العالقة بني الرجل واملرأة ،إن التطور االجتماعي احلديث كان يف صاحل املرأة
كما أدى إىل رعورها باحلرية واخلروج إىل العمل   ،يف القيام باألعمال املنزلية مما أدى إىل حتررها من القيام هبا كلها

اك اررت  :سرة يف الوقت احلاضرملظاهر اجلديدة اليت طرأت على األومن أهم ا ،واملشاركة يف بناء اجملتمع الذي نعيش فيه
  (1).يف أعمال البيتالزوج والزوجة 

 الــدراســــــة تـســـاؤلت-سادساا 

  البيت؟اليت تعيق عمل الزوجة األم املرتتبة على االزدواجية بني العمل املهين وأعمال  املشكالت ما-1

  هبم؟يؤثر عمل الزوجة األم رارج البيت على تربية أبنائها والعناية  هل-2

  لألبناء؟يؤثر عمل الزوجة األم رارج البيت على التحصيل الدراسي  هل-3

 الزوج؟يؤثر عمل الزوجة األم رارج البيت على العالقات العاطفية مع  هل-4

  والنفسي؟يؤثر عمل الزوجة األم رارج البيت على وضعها الصحي واالجتماعي  هل-5

يتسبب عمل الزوجة األم رارج البيت يف تعرضها لإلرهاق واإلجهاد والتعب الذي ينعكس بدوره علدى وضدعها  هل-1
  األسري؟

  البيت؟توجد عالقة بني تدين املستوى االقتصادي لألسرة واجتاه الزوجة األم إىل العمل الوظيفي رارج  هل-7

  البيت؟إىل العمل الوظيفي رارج  األم واجتاههتوجد عالقة بني ارتفا  املستوى التعليمي للزوجة ا هل-2
                                                           

 .113-111.ص ص م1884، مكتبة االروال، القاهرة التربية األسريةحممد مسي حسنني،  (3)
 .52-53.ص ص م1822منشورات جامعة قاريونس، بنغازي  ،المرأة العاملة في المجتمع الليبي المعاصرزينب حممد زهري،  (1)
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اليت حتد من دور  ،وقد رصص لعرض أهم املوضوعات اليت تناولت القضايا املختلفة :اإلطدددار النظددددري للدراسددددددددددة :ثانياً 
  :وفيما يلي عرض خمتصر ألهم هذه القضايا ،املرأة العاملة بشكل عام والزوجة األم بشكل راص

بل كان نتيجة  ،إن ظاهرة رروج املرأة إىل العمل مل تظهر بشكل عشوائي :دوافع خروج المرأة إلى العمل( 3) 
ألن رروج املرأة إىل العمل رارج ا ملنزل لقاء أجر مرتبط بعدة عوامل  ،عوامل عديدة دفعت املرأة دفعة قوية إىل العمل

 :تتمثل يف اخآيت

االقتصادية من أهم الدوافع اليت أدت إىل رروج املرأة للمساعدة يف حتسني تعترب احلاجة  :القتصادية الدوافع-أ
إن الظروف املعيشية  (1).والثقايف لألسرة االقتصاديستوى العمل وذل  لرفع امل إىلفهي خترج  ،الظروف املادية

يف تلبية رغبات أفراد أسرهتا هي اليت أجربت املرأة على العمل ملساعدة زوجها  ،واالقتصادية اليت تعيشها األسرة احلديثة
توى املعيشة حيث إن اإلحساس بأمهية العمل كوسيلة للحصول على النقود من أجل رفع مس ،من ملبس وغذاء ودواء

  (2).علت املرأة تتمس  بالعمل اخلارجيالعوامل اليت ج كان من أهم  ،لألسرة

تشكل  ،وحب الظهور، وحتقيق املنفعة الشخصية ،واملكانة االجتماعية ،تأكيد الذات :إلى تحقيق الذات الدافع-ب
وحتقيق طموحها وآماهلا  ،كما أن العمل يشعر املرأة بشخصيتها  ،أقوى احلوافز خلروج املرأة إىل العمل رارج املنزل

ت كما يشعرها بأهنا متساوية مع زوجها بدل رعورها بأهنا جمرد رادمة له وحت  ،ويشعرها بأهنا عنصر فعال يف اجملتمع
  (3).تهرمح

إىل  روجهاأكثر من رأن املرأة خترج للعمل حتت إحلاح الضغط االنفعايل لشعورها بالوحدة  زفيج( )فرديناندأثبت 
أن بني كل ثالث نساء  (ال تشي)العمل حتت ضغط احلاجة االقتصادية، وكانت نتيجة البحث الذي قام به يف مقاطعة 

أما  ،سرةت املنزلية وإلعالة األالدافع االقتصادي لتغطية النفقا حتت ضغطتعمل  منهنمتزوجات يعملن واحدة فقط 
  (4).عن العمل واتفاق العمل مع ميوهلنألسباب أررى كالرغبة يف اخلروج والشعور بالرضا  بالعمل التحقنفالباقيات 

حيث أصبح تعليمها  ،أولت األسر اهتمامًا كبيًا وجهودًا مكثفة بالنسبة لتعليم املرأة وتكوينها :التعليمي الدافع-ج
يف قلب املعايي اليت كانت  امبارر  االتعليم على نطاق واسع أثر وكان النتشار  ،ضرورة ملحة إلرراجها من بؤرة األمية

فبالتعليم استطاعت املرأة أن  ،فاندفعت املرأة إىل املشاركة يف خمتل  امليادين جنباً إىل جنب مع الرجل ،سائدة من قبل
وحبصوهلا على رهادات تعليمية  ،نسانيتهاحيث مسح هلا أن تؤكد إ ،بالعمل رارج البيت االلتحاقحتقق النجاح يف 

ت املرأة على احلصول على عمل وحتريرها دالعوامل اليت ساعاعترب التعليم من أهم  إذ ،ت هلا أبواب املهن املختلفةفتح
  (1).جتماعية اليت كانت مفروضة عليهامن سيطرة التقاليد اال

                                                           
 .301، مرجع سبق ذكره. صسيكولوجيا المرأة العاملةكاميليا ابراهيم،   (1)
 .2، مرجع سبق ذكره. صالمرأة في الريف والحضرعلياء ركري وآررون،  (2)
 12.صم1828امعية، االسكندرية ، دار املعرفة اجلمشكالت المرأة العاملةعبد الرؤوف عبد العزيز اجلرداوي،  (3)
 .108.صم2011، دار الوفاء، االسكندرية 2، طالمرأة والمجتمعحسني عبد احلميد رروان،  (4)
دمشق  القومي،منشورات وزارة الثقافة واإلرراد  ،2: دراسة ميدانية لواقع العائلة يف سوريا، طتركيب العائلة العربية، ووظائفهاحممد صفوح األررس،  (1)

 .250.ص م1821
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ارتلفت آراء بعض الباحثني حول التأثي االجيايب والسليب لعمل املرأة األم رارج  :( خروج الزوجة األم إلى العمل3)
طفال راصة إذا كانت ليس له تأثي سيئ على تنشئة األ فالبعض يرى أن عمل األم ،رعايتهالبيت على تنشئة الطفل و 

ومن جهة أررى قد يضر رروج املرأة للعمل بتنشئة الطفل  ،األم تعمل جاهدة على تعويض الطفل بالرعاية املالئمة
نظرًا إلرهاقها طوال  ،ه وتعنفهوتوجيهه إذا كانت األم عند عودهتا من العمل ترفض الطفل وترتكه جانبًا وهتمله أو توخب

د دالئل قاطعة تؤيد أن أطفال وعمومًا ال توج (2).ا بالقلق وعدم الراحة عند عودهتااليوم يف العمل أو نتيجة لشعوره
  .فاألطفال يتطورون بصورة أفضل ،هات العامالت أقل من غيهم من حيث األمان العاطفياألم

وعلى هذا فإن نوعية الرعاية  ،األم نفسها راضية عما تفعل سواء كانت تعمل دارل املنزل أو تعمل رارجه تإذا كان
  (3).أهم من كمية تل  الرعاية ه توجيهاليت تعطيها األم للطفل وطريقتها يف

  :( المعوقات التي تواجه عمل الزوجة األم خارج المنزل1)

ومددن ا اجتدده للعمددل  ،ةالددرأي العددام لعمددل املددرأة علدى أندده رذيلددة وال يليددق بنسدداء العددائالت الثريدة أو حدد  املتوسددط نظدرة-1
  املال.نساء الطبقات الفقية حلاجتهن املاسة إىل

النظريددات الرجعيددة يف جمتمددع ذلدد  الزمددان واعتبددار العمددل ضددرورة لكسددب العدديش ولدديس واجبدداً مددن أجددل تقدددم  سديادة-2
  .تمع ورفاهية الوطناجمل

مما جعل هذا عقيدة ترسخت يف عقلية املرأة نفسها  ،املرأة يف معيشتها املادية كلية على الرجل ألجيال طويلة اعتماد-3
 وأهنا جيب أن تكون عالة على أحد أفراد أسرهتا. 

وإن  ،ة يف ميددادين العمددلعدددم تقبددل الرجددل منافسددة املددرأ ،العوامددل الدديت كانددت حتددد مددن عمددل املددرأة رددارج البيددت مددن-4
  .مسامهتها يف جماالت العمل املختلفة إمنا يؤدى به إىل البطالة

  (1).لزواج مبن يعمل بيديه ويعول نفسهالطبقتني الربجوازية واالروستقراطية ورفضها ا ابنةاملرأة للعمل راصة  احتقار-5

نتاج جنبًا إىل العمل وإسهامها يف كل قطاعات اإل لقد كان لنزول املرأة إىل ميدان :( مشكالت المرأة العاملة7)
نتاجية يف عملية تطويرية اقات اجملتمع البشرية وراماته اإلتقدميًا رائعًا ينطوي على تعبئة كل طعماًل  ،جنب مع الرجل

ملركز ومن الطبيعي أن يكون هلذه الظاهرة آثارها يف تغيي وتطوير ا ،باجملتمع إىل حياة أفضل لالنتقالوتقدمية 
فقد تركز أمهها يف العوامل  ،أما عن أهم املشكالت اليت تواجه املرأة العاملة (2).جتماعي للمرأة وأدوارها ووظائفهااال

 :التالية

فداملرأة  ،ي السديكولوجية واجلسدمية والعقليدةحوتتعلق بشخصية املرأة وطبيعدة تكوينهدا مدن الندوا :ذاتية عوامل-3
فإذا فقدت هذه املشاعر يف بيئة العمل  ،حبكم طبيعتها حتتاج إىل التواصل النفسي والتشجيع والتودد والتعاط 

 ،ومن الناحية اجلسمية فهي أضع  بنيدة ومدن ا يتطدرق إليهدا التعدب والسدأم ،أصيبت حالتها النفسية باجلفاف
                                                           

 .122.صم1887االسكندرية  املعارف،منشأة  ،الحضانةإرشاد الطفل وتوجيهه في األسرة ودور  اخلضري،ليلى حممد  عياد،مواهب إبراهيم  (2)
 .128نفسه. صاملرجع السابق  (3)
  .133، احلركة النسائية احلديثة. ص المعوقات التي تواجه عمل المرأةجالل رليفة،  (1)
 .220-215. ص ص م1821، دار النهضة العربية للنشر والطباعة، بيوت دراسة في الجتماع العائليشاب، مصطفى اخل (2)
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يف اإلعداد املهين والتدريب العقلي ح  تكون أقوى رأناً ي التقصي حفاملرأة العاملة يف حاجة إىل استكمال نوا
 (3).لفيما يوكل إليها من أعما

فاملرأة املتزوجة اليت تعيش يف جو من االضطراب والتوتر والقلق  :أسرية تتعلق بظروف أسرة العاملة عوامل-3
ال بدد أن  ،أو تعيش بعيدة عن زوجها وأسدرهتا لظدروف تتعلدق بالعمدل ،وعدم االطمئنان على مستقبلها الزواجي
 .تعاين من هذا القلق النفسي يف عملها

فدددداملظهر األول يتمثددددل يف عالقددددات املددددرأة العاملددددة بزمالئهددددا يف العمددددل  :ترجــــع إلــــى طبيعــــة العمــــل عوامــــل-1
فالتددريس بدني الرجدال واحلدرص  ،وهذه العالقات قد تسبب هلا يف كثي من الظروف مشكالت كثدية ،ورؤسائها

الطمئندددان كددل ذلدد  جيعلهددا يف قلددق دائددم وعدددم ا  ،الشددديد مددن جانبهددا علددى املسدداواة يف معاملددة هددؤالء الددزمالء
 (4).والرفض دارل حميط العمل

ومن الطبيعي  ،مهمة سواء على األسرة أو اجملتمع اال ر  أن لعمل املرأة رارج املنزل أبعاد :عمل المرأة اوئ( مس5)
إال أن هناك ظروفًا قاهرة تضطرها للخروج  ،أن يكون عمل املرأة يف احملل األول رعاية أسرهتا والعناية بزوجها وأطفاهلا

  :ونتيجة لذل  قد ترتتب بعض املساوئ على عمل املرأة رارج البيت من أمهها ،من بيتها للعمل رارجه

وتكثددر  ،بيتهددا وتركهددا ألوالدهددا دون عنايددة وتربيددة إىل ضددياعهمقددد يددؤدي عمددل املددرأة رددارج  :األســرة تفكــ -3
بالعمدددل أي أنددده  النشدددغاهلمااخآفدددات االجتماعيدددة يف اجملتمدددع نتيجدددة ذلددد  يف ظدددل غيددداب األب واألم عدددن املندددزل 

  (1).نتيجة لذل  تفك  األسرة ودمارها حيدث

وإرهاقهدا عقليداً ملدا تتعدرض لده  ،نتيجة قيامها بأعمال خمالفة لطبيعة تكوينهدا اجلسددي المرأة جسمياا  إرهاق-3
من تفكي جتاه أطفاهلا نتيجة تركهم يف البيت أو يف دور احلضانة أو عند املربيات أو اجلديان حيدث تبقدى دائمدة 

  .التفكي مبا سيحل هبم أثناء غياهبا

ممددا قددد يددؤدي بددبعض  ،نتيجددة رروجهددا للعمددل غددي حمتشددمةفــي المجتمــع بعــض ظــواهر الفســاد  انتشــار-1
وراصة إذا عملت املرأة عماًل ال  ،فتتميع األرالق وينتشر الزنا ،النفوس الضعيفة واملريضة من الرجال ملالحقتها

  .يليق بالعفة واألرالق والكرامة

فقدد بيندت العديددد مدن الدراسدات أن نسددبة الطدالق تتزايدد طرديدداً مدع تزايدد نسددبة  ،معـدلت الطــالق ارتفـاع-7
  .فغالباً ما يتم الطالق نتيجة إمهال املرأة لبيتها وأطفاهلا ،درول املرأة لسوق العمل

يف األعمدال الديت حيدث تندافس املدرأة يف فدرص العمدل املتاحدة وراصدة  ،معدلت البطالة لدى الذكور زيادة-5
  (2).ندسية والتعليم واإلدارة وغيهااجلنسان كالطب واهل اوهلاقد يتد

                                                           
 .211املرجع السابق نفسه. ص (3)
 .217املرجع السابق نفسه.ص (4)
 .21.صم1888، بيوت أوضاع المرأة العربية بين نقل الواقع وتطلعات التحررمرمي سليم،  (1)
 .22املرجع السابق نفسه. ص (2)
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عند احلديث عن عمل األم رارج املنزل ومدى تأثيه على دراسة  :( عمل المرأة والتحصيل الدراسي لألبناء1)
جو األسرة الثقايف ونظرهتا للعلم والتعليم وساعات عمل األم  ،لكن القول بأن ذل  خيص عدة أمور فيها ،األبناء
 ،إضافة إىل فهم الوالدين لألبناء من حيث استعداداهتم واهتمامهم وهواياهتم والعادات الدراسية لدى األبناء ،ونوعيته
إىل متابعة الوالدين إضافة  ،على النظام ومصارحة الوالدين مبا يواجههم من مشكالت دراسية لطلب املساعدة فاالعتياد

لكن يف مثل هذه الظروف من انشغال األم وعدم قدرهتا على متابعة واجباهتم  ،املستمرة لواجبات أبنائهم الدراسية
 (1).سليب أكثر مما يؤثر بشكل إجيايب بشكل العمل يؤثر على حتصيلهم الدراسي فإن ،املدرسية

 ،األبناء واحنرافهم حيث إهنم ال يلقون الرعاية الكافية اضطرابرروج املرأة إىل العمل أدى إىل أفادت دراسة ميدانية أن 
األبناء واحنرافهم  اضطرابولكن اعتبار  ،ألن األم غالباً ما تكون مرهقة ومتوترة يستحيل عليها أن تشرف وتوجه أبنائها

 ،ستوى تعليم الوالدين وبارتالف اخللفية الثقافية لألسرةبارتالف مختتل   ،مسألة نسبية بني أبناء النساء العامالت
من اخآثار  ها إىل االحنراف بالرغمياة أبنائها ال لكن أن يصل أبناؤ وأن األم اليت تتواصل بشكل يومي مع جمريات ح

   (2).السلبية لساعات العمل

 الميدانية اإلجراءات المنهجية للدراسة وتحليل البيانات :سابعاا 

 اإلجــراءات المنهجيــة للـدراســـة  -
وعلى  ،يتوق  حتديد نو  الدراسة على طبيعة موضوعها من ناحية :الدراسة والمنهج العلمي المستخدم نوع-3

أعتمد الباحث  ،السابقة لالعتبارات ووفقاً وعلى وفرة املعلومات مبوضوعها من ناحية ثالثة  ،أهدافها من ناحية ثانية
أما من حيث املنهج املستخدم يف الدراسة فقد حتمت طبيعة هذه الدراسة  ،ُأسلوب الدراسة الوصفية التحليلية امليدانية

  .ومتطلباهتا العلمية االستعانة مبنهج املسح االجتماعي بطريق العينة

  :الدراسة مجالت-3

بنني  )المرحلة البتدائية(ويشمل مجيع مدارس الشق األول من التعليم األساسي  :المكاني أو الجغرافي المجال-أ
مدارس غي عاملة حالياً نظراً لتعرضها لبعض األضرار املرتتبة على احلرب  (9)منها عدد ،مدرسة( 39)وبنات وعددها 

د اإلدارية ملكتب اخلدمات مدرسة وهي العاملة حاليًا ضمن احلدو  (30)والباقي وعددها  ،ضد العصابات اإلرهابية
 .التعليمية بنغازي املركز

وهي الفرتة اليت استغرقتها مهمة مجع  م37/3/3034إلى  30/33/3034 منوقد مشل الفرتة  :الزمني المجال-بـ
  .البيانات امليدانية

                                                           
: دراسة لواقع مشكالت النساء املتزوجات العامالت يف مدينة دمشق، منشورات اآلثار األسرية الناجمة عن خروج المرأة السورية للعملجهاد دياب الناقوال،  (1)

 .108-102. ص ص م2010اهليئة، السورية للكتاب 
. م1827 السعودية، عبدالعزيز،، مركز النشر العلمي، جامعة املل  باب السعودي نحو عمل المرأة في المجتمعالتجاهات النفسية للشحممد حسني بيومي،  (2)

  .43ص 
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 )بنينوقد مشل مجيع الزوجات األمهات العامالت يف اجملال التعليمي مبدارس املرحلة االبتدائية  :البشري المجال-ج
  .املشمولة بالدراسة باملنطقة التعليمية بنغازي املركز وبنات(

ع نظرًا لتناسبها مع طبيعة جمتم ،االستعانة بأداة االستبيان كأداة رئيسية جلمع البيانات مت البيانات:جمع  أداة-1
باعتبار أن  ،الدراسة الذي يتمتع أفراده مبستوى تعليمي وثقايف لكنهم بكل سهولة من اإلجابة على فقرات االستبيان

  .نفسه اجملال ت باملدارس وبعض اإلداريات يفمن املدرسات العامالمعظم املبحوثات 

  :المعاينة إجراءات-7

 االبتدائي()يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الزوجات األمهات العامالت يف مدارس الشق األول  :الدراسة مجتمع-أ
بواسطة القرعة من بني عشرون مدرسة  ،باملنطقة التعليمية بنغازي املركز وعددها مخس مدارس مت ارتيارها عشوائياً 

  .أم عاملة (145)عاملة وقت إجراء الدراسة باملنطقة يعمل هبا 

يف قطا  التعليم ضمن  ولديها أطفالوحدة التحليل يف هذه الدراسة الزوجة العاملة  :تحليل البيانات وحدة-ب
  .احلدود اإلدارية ملكتب اخلدمات التعليمية بنغازي املركز اثناء فرتة مجع البيانات امليدانية

يف مدارس الشق األول من التعليم  وقد تضمن قوائم بأمساء مجيع العامالت املتزوجات ولديهن أطفال :العينة إطار-ج
وعمر  ،واألندلس ،والكرامة ،واألمل الواعد ،الشورى :املستهدفة بالدراسة املتمثلة يف مدارس )البتدائي(األساسي 

وقد عاون يف إعداد هذه  ،إجراء الدراسة عاملة وقت (145)الفاروق باملنطقة التعليمية بنغازي املركز البالغ عددهن 
  .صائيات االجتماعيات مبكاتب اخلدمة االجتماعية باملدارس املشار إليهارالقوائم عدد من اإل

وقد  ،من اجملمو  الكلي جملتمع البحث (%13)مفردة بنسبة متثيل بلغت  (330)بلغ حجم العينة  :العينة حجم-د
 :(3رقم )الجدول النسبية كما تعكسها معطيات  الطبقية مت سحب مفردات العينة وفق أسلوب العينة العشوائية

 ( يوضح نسبة تمثيل وحجم العينة3)جدول 

 النسبة املئوية مقربة ألقرب واحد صحيح يف مجيع اجلداول. :مالحظة

 

عدد العامالت  اسم المدرسة
 المتزوجات

 حجم العينة الفرعية نسبة التمثيل

 23 %18 70 مدرسة الشورى
 21 %22 22 مدرسة األمل الواعد
 22 %12 12 مدرسة الكرامة
 25 %21 20 مدرسة األندلس 
 24 %20 75 مدرسة عمر الفاروق

 120 %100 375 المجموع
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 :فيما يلي حتليالً للبيانات اليت أسفرت عنها الدراسة امليدانية امليدانية:حتليل البيانات  (3) 

 العمر ( توزيع المبحوثات وفق متغير3جدول )

 النسبة  التكرار العمر فئات
 %1 7 سنة 35أقل من 
35-17 21 22% 
15-77 42 35% 
 %37 45 سنة فما فوق 75

  %100 120 المجموع

  ،سنة (75)من املبحوثات جتاوزت أعمارهن  (%14)تبنين أن ما نسبته  (3الجدول )من رالل استعراض معطيات 
أي أن  ،من اجملمو  الكلي (%15)سنة اليت متثل األعمار املتوسطة ما نسبته  (77-15)كما ركلت الفئة العمرية 

غيات صيف حني مل تتجاوز نسبة  ،تقريبًا من املبحوثات من فئة كبار السن واألعمار املتوسطة (%43)ما نسبته 
اليت ت بالقصية وهذا مؤرر على مدى متسكهن بالعمل واالستمرار فيه ملدة ليس ،من اجملمو  الكلي (%34)السن 

  .قد تكون مرتبطة حباجتهن للعمل للمسامهة يف زيادة درل األسرة

 الدخل الشهري للمبحوثات( 1جدول )

 النسبة  التكرار فئات الدخل
100-499 18 11% 
400-999 51 47% 
 %37 45 دينار فما فوق 3000

 %100 120 المجموع

من املبحوثات تقل دروهلن الشهرية عن  (%31)بوضوح أن ما نسبته  (1الجدول )أبرزت معطيات  
أي أن ما نسبته  .دينار (3000)من املبحوثات تقل دروهلن الشهرية عن  (%74)وما نسبته  ،دينار (400)
يف حني مل تتجاوز نسبة املبحوثات الالئي تزيد تقريباً من اجملمو  الكلي للمبحوثات ذوات درول منخفضة  (11%)

وهذا مؤرر واضح على تدين  ،من اجملمو  الكلي للمبحوثات (%14)دينار  (3000)دروهلن الشهرية عن 
 .واخنفاض درول معظم املبحوثات مقارنة مع مستوى األسعار السائدة يف السوق الليبية يف الوقت احلاضر

 مهنة أزواج المبحوثات( يوضح 7جدول )

 النسبة  التكرار نوع المهنة
 %15 72 موظف
 %20 24 أعمال حرة
 %15 12 ل يعمل
  %100 120 المجموع
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من املبحوثات يعمل أزواجهن يف وظائ  حكومية  (%15)تبني أن ما نسبته  (7)معطيات اجلدول باستعراض 
من املبحوثات يزاول أزواجهن مهن حرة خمتلفة كأعمال التجارة والصناعة وغيها من  (%30) يف مقابل ،خمتلفة

من  (%35)كما ركل املتقاعدون وأصحاب املعارات الضمانية والعاطلون عن العمل ما نسبته   ،احلرف اليدوية
 .اجملمو  الكلي ألفراد العينة

 الدخل الشهري ألزواج المبحوثات( يوضح 5جدول )
 النسبة  التكرار الدخل الشهري للزوج

 %12 15 دينار 500أقل من 
500-479 45 32% 
450-999 40 33% 
 %17 20 دينار فما فوق 300

  %100 120 المجموع

تقريبًا من أزواج املبحوثات من ذوي الدرول املنخفضة  (%50)بوضوح أن ما نسبته  (5)أبرزت معطيات اجلدول 
دينار  (3000)من أزواج املبحوثات من ذوي الدرول املتوسطة  (%11)وأن ما نسبته  ،دينار فأقل رهرياً  (450)

هذه املعطيات قد تكون  ،من اجملمو  الكلي (%34)فأقل رهريًا يف حني مل تتجاوز نسبة ذوي الدرول املرتفعة 
لدرول سوق العمل للمسامهة يف حتسني األوضا  سامهت بشكل أو بآرر يف دفع عدد كبي من النساء املتزوجات 

 .لألسرةاملعيشية 

 للزوجات العامالت في مجتمع الدراسةيوضح عدد األبناء في األسرة ( 1جدول )
 النسبة  التكرار دد األبناءـع

3-1 31 30% 
7-1 13 52% 

 %12 21 أفراد فما فوق 4
  %100 120 المجموع

من املبحوثات يرتاوح عدد أطفاهلن  (%53)تبنين أن ما نسبته  (1الجدول )من رالل استعراض معطيات 
يف  ،أطفال فأكثر (4)أطفاهلن إىل من املبحوثات يصل عدد  (%34)وأن ما نسبته  ،أطفال (1)إىل  (7) ما بني

هذه املعطيات تدل  .من اجملمو  الكلي (%10)أطفال  (1)حني مل تتجاوز نسبة األسر اليت يقل عدد أطفاهلا عن 
ه اإلحصاءات بشكل واضح على كرب حجم أسر معظم املبحوثات وبالتايل ارتفا  معدل اإلعالة الذي أكدت علي

 ،املتوسط لألسرة يف اجملتمع اللييب يفأفراد  (4)الذي بلغ  م(3001و 3995و 3945)السكانية يف ليبيا للسنوات 
  .إىل ميدان العمل رارج البيت األمر الذي قد يكون ساهم مسامهة مباررة يف رروج املرأة املتزوجة وتعول أطفاال
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 اليومية للمبحوثاتيبّين عدد ساعات العمل ( 4جدول )
 النسبة  التكرار عدد ساعات العمل

3-1 31 30% 
7-1 71 13% 

 %7 2 فأكثرساعات  4
  %100 120 المجموع

 (7)تبني أن غالبية املبحوثات يقضني وقتًا أطول يف العمل يرتاوح ما بني  (4الجدول ) استعراض معطياتمن رالل 
نسبته وأن ما  ،من اجملمو  الكلي للمبحوثات (%11)ساعات يوميًا رارج البيت بنسبة مئوية بلغت  (1)إىل 
يف حني بلغت نسبة  ،ساعات يومياً  (4) من املبحوثات يقضني وقتًا أكثر من ذل  يف العمل يتجاوز( 4%)

( %40)مبعىن آرر أن  ،من اجملمو  الكلي (%10)ساعات  (1)املبحوثات الالئي تقل ساعات العمل لديهن عن 
 . وهذا وقت طويل تقضيه األم رارج البيت ،ساعات يف املتوسط يومياً يف العمل (1)تقريباً من املبحوثات يقضني 

 دوافع خروج المرأة للعمل( يوضح 4جدول )
 النسبة  التكرار دوافع الخروج للعمل
 %10 72 حاجات مادية
 %40 42 إثبات الذات
  %100 120 المجموع

 ،لدرول سوق العمل رارج البيت بوضوح أبرز الدوافع اليت دفعت املرأة املتزوجة األم (4الجدول ) تعكس معطيات
من املبحوثات أن رروجهن  (%10)حيث أكد ما نسبته  ،وقد ركل العامل املادي االقتصادي أول هذه العوامل

يف حني ركلت نسبة املبحوثات الالئي ررجن للعمل من أجل إثبات الذات  ،للعمل كان لدواعي اقتصادية مادية
 ،جمريات األمور على أرض الواقع يف اجملتمع اللييبمع هذه املعطيات تتفق إىل حد بعيد  ،من اجملمو  الكلي (70%)

العمل مرتبط  إىل درول سوق فالعامل االقتصادي أو املادي الذي دفع بعض العامالت املتزوجات ولديهن أطفاال
وارتفا   ،مثل اخنفاض متوسط الدرل الفردي بشكل عام يف اجملتمع وتذبذب األوضا  االقتصادية ،مبتغيات أررى

أما من حيث الدوافع  ،  معدل اإلعالة املرتبط بكرب حجم األسرة الليبيةوارتفا  ،معدل األسعار السائدة يف السوق
  .ستوى التعليمي والثقايف للمرأة الليبية وزيادة طموحهاالذات فهو مرتبط أيضاً بارتفا  املإلثبات 

 القدرة على التوفيق بين العمل والواجبات المنزلية( يوضح 9جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %74 28 نعم
 %21 31 ل

  %100 120 المجموع
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من اجملمو  الكلي  (%47)تبني أن أغلب املبحوثات بنسبة بلغت  (9الجدول )من رالل استعراض معطيات 
من املبحوثات ليس  (%31)يف مقابل  ،والواجبات املنزلية للمبحوثات لديهن القدرة على التوفيق بني عملهن املهين
على مواصلة عملها رغم وهذا مؤرر على إصرار املرأة العاملة  ،لديهن القدرة على التوفيق بني العمل والواجبات املنزلية

أصاًل بالظروف االقتصادية  املرتبط ،هين وواجباهتا املنزليةا يف حماولتها التوفيق بني عملها املاملشاق اليت تعانيه
  البيت.للخروج إىل سوق العمل رارج  هاواالجتماعية والنفسية اليت دفعت

 

 كيفية قضاء األطفال الصغار أوقاتهم أثناء غياب األم عن المنزل( يوضح  30جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %12 74 في المنزل

 %23 22 مع األقارب والجيران
 %15 12 في دور الحضانة
  %100 120 المجموع

 

من اجملمو  الكلي يقضي  (%13)تبني أن أغلب املبحوثات بنسبة بلغت  (30الجدول )باستعراض معطيات 
ن أطفاهلن مع بعض األقارب املبحوثات يرتكن م (%31)وما نسبة  ،يف العمل نأطفاهلن أوقاهتم يف املنزل أثناء غياهب

من اجملمو   (%35)يف حني ركلت املبحوثات الالئي يقمن بإحلاق أطفاهلن ببعض دور احلضانة ما نسبته  ،واجليان
هذه الوضعية جتعل أغلب األمهات العامالت يف حالة روف وقلق دائم على أطفاهلن نتيجة غياهبن لساعات  ،الكلي

  .بيوهتنطويلة عن 

 المشاكل المتعلقة بوسائل المواصالت إلى مقر العمليوضح ( 33جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %32 41 نعم
 %12 74 ل

  %100 120 المجموع

من مشكلة املواصالت إىل  ال يعاننيمن املبحوثات  (%13)تبنين أن  (33الجدول )من رالل استعراض معطيات 
وملكية أسرة العاملة ألكثر من وسيلة  ،وحتدث هذه الوضعية عادة نتيجة قرب مقر العمل من حمل السكن ،مقر العمل

هذه  ،من اجملمو  الكلي (%14)املواصالت الالئي يعانني من مشكلة وسيلة للمواصالت بينما ركلت املبحوثات 
وسائل النقل إىل أماكن متعلقة بإال أهنا تعكس بالفعل وجود مشكالت  ،النسبة وإن قلت بعض الشيء عن سابقتها

وتتمثل هذه املشاكل عادة يف عدم قيام اجلهات العامة يف الدولة بتوفي وسائل مواصالت عامة لنقل  ،العمل املختلفة
مشاكل تتعلق  من إليه املروري وما يؤدي إضافة إىل مشاكل االزدحام ،نوإىل مقار أعماهلمن العاملني وراصة النساء 
 .بعدم االنتظام يف العمل
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 يوضح مدى ارتياح المبحوثات عند ترك أطفالهن والذهاب إلى العمل( 33جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %25 30 مرتاح جداا 

 %38 35 مرتاحة إلى حد ما
 %41 55 غير مرتاحة
  %100 120 المجموع

 

أي ما يقارب نص   ،من املبحوثات (%71)تبنين أن ما نسبته  (33)الجدول على  االطال من رالل 
يف البيت أو مع األقارب واجليان أو ح  يف دور مبفردهم سواء عن عدم ارتياحهن على ترك األبناء  نأفراد العينة عرب 

يف  ،األبناءاألمر الذي قد ينعكس على أوضاعهن الوظيفية إضافة على مشاعر اخلوف والقلق على مصي  ،احلضانة
ترك أطفاهلن والذهاب إىل العمل مبا نسبته  عندحني عربن البعض اخآرر من املبحوثات عن ارتياحهن بشكل كامل 

كما عربت جمموعة أررى من املبحوثات عن ارتياحهن إىل حد ما على ترك أطفاهلن   ،من اجملمو  الكلي (35%)
 .لي للمبحوثاتمن اجملمو  الك (%39)والذهاب إىل العمل مبا نسبته 

 كفاية الوقت الذي تقضيه األم مع األبناءمدى  يوضح ( 31جدول )
 النسبة  التكرار مدى كفاية الوقت

 %57 18 كاف
 %43 51 غير كاف  
  %100 120 المجموع

 

قد عربن عن رأيهن بأن  ،من املبحوثات (%54)ما نسبته  لنا أن تبني (31الجدول )من رالل استعراض معطيات 
لالهتمام باألبناء ورعايتهم يف حني رأى البعض  ،الوقت املستغرق مع األبناء بعد هناية الدوام الرمسي للعمل كاف جداً 

إال  ،هذه النسبة وإن قلت بعض الشيء عن سابقتها ،من اجملمو  الكلي (%71)اخآرر عكس ذل  بنسبة بلغت 
أهنا ذات داللة على رعور عدد غي قليل من األمهات العامالت بعدم وجود وقت كاف للعناية بشؤون األسرة 

  .واألطفال

 مدى وجود آثار سلبية لعمل الزوجة األم على تربية األبناء( 37جدول )
 

 النسبة  التكرار اإلجابة
 %48 58 نعم
 %51 11 ل

  %100 120 المجموع

على  ي مؤداه هل يؤثر عمل الزوجة األمالذ (37الجدول )فيما يتعلق باإلجابة على التساؤل املطروح املتضمن يف 
من  (%53)فقد رأى ما نسبته  ،من حيث املوافقة أو الرفضجاءت إجابات املبحوثات متقاربة  ،؟تربية األبناء

من  (%79)يف حني رأى ما نسبته  ،املبحوثات أن عمل الزوجة األم رارج البيت ال يؤثر سلبًا على تربية األبناء
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هذا الرأي األري رمبا مت بناؤه على رربات وجتارب سابقة  ،املبحوثات أن عملهن يؤثر سلباً على رعاية األبناء وتربيتهم
ألطفال بدون عائل لعدة ساعات تعرض فيها األطفال لإلمهال وحوادث نتيجة ترك ا ،لدى هذه الفئة من العامالت

 وسوء التغذية وغيها من صنوف اإلمهال. الدهس يف الشوار  

 الماديةيوضح رأي المبحوثات حول تعويض الحاجات المعنوية للطفل بالحاجات ( 35جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %27 32 نعم
 %73 22 ل

  %100 120 المجموع

 ،من اجملمو  الكلي (%41)تبنين أن أغلب املبحوثات بنسبة بلغت  (35الجدول )من رالل استعراض معطيات 
يف حني مل تتجاوز نسبة املبحوثات  ،عربن عن رأيهن بأنه ال لكن تعويض احلاجات املعنوية للطفل باحلاجات املادية

من اجملمو  الكلي  (%34)الالئي عربن عن رأيهن بأنه لكن تعويض احلاجات املعنوية للطفل باحلاجات املادية 
وهذا مؤرر واضح على أن الطفل حيتاج إىل احلنان والتقرب من أمه أكثر من أي ريء آرر مثل وسائل  ،للمبحوثات

  .التسلية واأللعاب وغيها

 بالتعب واإلرهاق بعد يوم عمل ورعاية البيت واألطفال( يوضح رأي المبحوثات 31جدول )
 

 النسبة  التكرار اإلجابة
 %23 88 نعم
 %17 21 ل

  %100 120 المجموع

من  (%41)تبنين لنا أن غالبية املبحوثات بنسبة مئوية بلغت  (31الجدول )على معطيات  االطال من رالل 
يف مقابل  ،ضافة إىل رعاية البيت واألطفالإاجملمو  الكلي للمبحوثات يشعرن بالتعب واإلرهاق بعد كل يوم عمل 

الوظيفية واملنزلية ورعاية فقط من املبحوثات الالئي ال يشعرن بالتعب واإلرهاق نتيجة قيامهن بأعماهلن  (34%)
الذي قد  بدينيعانني من ضغوطات اجتماعية ونفسية وإرهاق  وهذا مؤرر واضح على أن غالبية املبحوثات ،األطفال

  .دوارهن األسرية جتاه االزواج واألبناءيؤثر بدوره على أ
 

 ( يوضح مدى مشاركة الزوج في العمل المنزلي34جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %21 31 نعم
 %74 28 ل

  %100 120 المجموع
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ال يشاركون زوجاهتم  (%47)بلغت تبنين أن غالبية أزواج املبحوثات بنسبة مئوية  (34الجدول )باستعراض معطيات 
 ،من املبحوثات الالئي يقوم أزواجهن باملساعدة يف العمل املنزيل (%31)يف مقابل  ،يف حتمل بعض األعباء املنزلية

الذي يستنكر على الرجل  ،اللييب احملافظيف اجملتمع هذه املعطيات تعكس بوضوح طبيعة الثقافة والقيم واملعايي السائدة 
  .اليت تتطلبها طبيعة الظروف والثقافة العصريةالقيام مبثل هذه األعمال 

 ( يوضح مدى وجود مشاكل مع أهل الزوج بسبب العمل34جدول )
 النسبة  التكرار اإلجابة
 %40 42 نعم
 %10 72 ل

  %100 120 المجموع

من وجود مشاكل مع أهل  يعاننيمن املبحوثات ال  (%10)تبني أن ما نسبته  (34الجدول )باستعراض معطيات 
عربن عن وجود مشاكل مع أهل من املبحوثات  (%70)بسبب اخلروج إىل العمل رارج البيت يف مقابل  ،الزوج

إال أهنا ال تقلل من أمهية وجود  ،ت بعض الشيء عن سابقتهاهذه النسبة وإن قل   ،الزوج نتيجة اخلروج إىل العمل
رؤون البيت  بإمهالألسباب قد تكون مرتبطة  ،م إىل العمل مع أهل الزوجاأل ةمشاكل فعلية مرتتبة على رروج الزوج

 .واألطفال وحتمل البعض منهم مهوم رعاية األطفال أثناء غياب األم يف العمل
 
 النتائج العامة والتوصيات-
 العامة:  النتائج-أولا 

وهذا مؤرر على  ،تقريباً من املبحوثات كبيات يف السن ومتوسطات األعمار (%43)الدراسة أن ما نسبته  بينت-1
 . مدى متسكهن بالعمل واالستمرار فيه ملدة ليست بالقصية

من اجملمو  الكلي ( %11)الدرل الشهري ملعظم املبحوثات مبا نسبته نتائج الدراسة اخنفاض  أوضحت-2
  .للمبحوثات

( %30)من املبحوثات يعمل أزواجهن يف وظائ  عامة حكومية يف مقابل  (%15)الدراسة أن ما نسبته  بينت-3
  .يعمل يف مهن حرة كالتجارة واألعمال احلرفية وغيهامنهم 
األمر الذي قد يكون ساهم يف دفع  ،الدراسة أن معظم أزواج املبحوثات ذوي درول منخفضة ومتوسطة بينت-4

  . من الزوجات لدرول سوق العملعدد كبي
األمر الذي يرتتب عليه ارتفا  معدل  ،أفراد يف املتوسط (4)الدراسة كرب حجم أسر معظم املبحوثات  أوضحت-5

  .اإلعالة يف األسرة الليبية
( 7)من اجملمو  الكلي يقضني وقتاً يف العمل يرتاوح ما بني ( %15)الدراسة أن معظم املبحوثات مبا نسبته  بينت-1
  .ساعات يومياً رارج البيت (1)إىل 
  .أهم العوامل اليت دفعت الزوجة األم لدرول سوق العمل املادي وإثبات الذات رك ال الدراسة أن الدافع أثبتت-7
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من اجملمو  الكلي غي قادرات على التوفيق بني  (%31)الدراسة أن عددًا غي قليل من املبحوثات بنسبة  بينت-2
  .والواجبات املنزليةالعمل الوظيفي متطلبات 

من املبحوثات اضطررن لرتك أطفاهلن يف املنزل أو عند األقارب واجليان  (%13)إىل أن ما نسبته الدراسة  رلصت-8
  .والتوتر على مصي األبناء األمر الذي ترتب عليه رعورهن باخلوف والقلق ،أثناء غياهبن يف العمل

من اجملمو  الكلي للمبحوثات يعانني من  (%14)الدراسة أن عددًا غي قليل من املبحوثات مبا نسبته  بينت-10
  .مشاكل املواصالت من وإىل البيت

طفال نظراً الكايف للعناية بشؤون األسرة واألمن املبحوثات ال جيدن الوقت  (%71)الدراسة أن ما نسبته  بينت-11
  .لطول فرتة ساعات العمل الرمسي

أي ما يعادل نص  أفراد العينة تقريبًا أن عملهن أثر سلبًا على رعاية  ،من املبحوثات (%79)ما نسبته  أكد-12
  .األبناء وتربيتهم

من املبحوثات أن توفي احلاجات واملتطلبات املادية للطفل ال لكن أن تعوض  (%41)ما نسبته  أكد-13
 االحتياجات املعنوية من عط  وحنان وتقرب األم منه.

من اجملمو  الكلي يتعرضن للتعب واإلرهاق بعد كل  (%41)املبحوثات بنسبة بلغت الدراسة أن غالبية  بينت-14
  .اليوم عمل إضافة إىل رعاية البيت واألطف

من اجملمو  الكلي ال يشاركون زوجاهتم يف حتمل  (%47)راسة أن غالبية أزواج املبحوثات مبا نسبته دال بينت-15
  .حيث تتوىل الزوجة كل األعباء باإلضافة على عملها الوظيفي ،بعض األعباء املنزلية

من اجملمو  الكلي للمبحوثات عربن عن  (%70)الدراسة أن عددًا غي قليل من املبحوثات مبا نسبته  بينت-11
  .وجود مشاكل مع أهل الزوج نتيجة اخلروج إىل العمل

  :التوصيــــــــات-ثانياا 
بني  بالدراسة بضرورة توفي دور حضانة ألبناء العامالت األمهات دارل مقر العمل يتم العمل فيها بالتناو  توصي-1

  أنفسهن.العامالت 
الدراسة بضرورة العمل بالقرار الصادر عن جملس الوزراء باحلكومة املؤقتة الذي مت اعتماده من جملس النواب  توصي-2

  .القاضي برفع مرتبات مجيع العاملني يف قطا  التعليم م3034رالل رهر مارس 
قطا  من وإىل بيوهتن التعليم بتوفي وسائل مواصالت عامة لنقل العامالت بالالدراسة بضرورة قيام وزارة  توصي-3

لضمان عدم تأررهن عن العمل والتقليل من املعاناة واملشاق املرتتبة على  ،راصة العامالت املتزوجات ولديهن أطفال
  بنغازي.صعوبة املواصالت راصة يف املدن الكربى مثل مدينة 

 يسهل عليهن إجياد توازن بني ح  ،الدراسة بأن يتم التقليل من ساعات العمل اليومية لألمهات العامالت توصي-4
 هبم.ب العناية م تبتعد عن أطفاهلا وبالتايل يصعألن طول ساعات العمل جيعل األ ،العمل ورعاية األبناء

يف قطا  التعليم تقديراً للمجهودات  الدراسة بضرورة منح مكافآت تشجيعية وحوافز مادية ومعنوية للعامالت توصي-5
 .اليت تقوم هبا املرأة العاملة يف هذا اجملال

واستقالهلا االقتصادي مبا يف ذل  حصوهلا على فرص العمل وظروف  ،حقوق املرأة العاملة االقتصادية تعزيز-1
 .املساواةملرأة على املالئمة هلا وحصول ا االستخدام



 م    8102يونيو -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية        العدد السادس   

 

 

 
131 

املزيد من البحوث والدراسات التطبيقية املتعمقة اليت تتناول قضايا املرأة العاملة بشكل الدراسة بضرورة إجراء  توصي-7
  .والصعوبات أو العراقيل اليت حتول دون أدائها لعملها بشكل راص ،عام
 

 

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

 :المــراجـــــــــــــــع
  :الكتب :أولا 

 ، احلركة النسائية احلديثة، الكويت )ب. ت(.عمل المرأة المعوقات التي تواجهجالل رليفة،  .1
، دراسة لواقع مشكالت اآلثار األسرية الناجمة عن خروج المرأة السورية للعملجهاد دياب الناقوال،  .2

 . م3030، منشورات اهليئة السورية للكتاب العامالت في مدينة دمشقالنساء املتزوجات 
 .م3033، دار الوفاء، االسكندرية 2، طمجتمعالمرأة والحسني عبداحلميد رروان،  .3
، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي المرأة العاملة في المجتمع الليبي المعاصرزينب حممد زهري،  .4

 .م3944
 .م3949، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية مشكالت المرأة العاملةعبدالرؤوف عبدالعزيز اجلرداوي،  .5
 م39443، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية ي الريف والحضرالمرأة فعلياء ركري وآررون،  .1
 .م3941، دار النهضة العربية، بيوت سيكولوجية المرأة العاملةكاميليا إبراهيم،  .7
، مركز النشر التجاهات النفسية للشباب السعودي نحو عمل المرأة في المجتمعحممد حسني بيومي،  .2

 .م3944، السعودية العلمي، جامعة املل  عبدالعزيز
 .م1884، مكتبة األروال، القاهرة التربية األسريةحممد مسي حسنني،  .8
، 2: دراسة ميدانية لواقع العائلة يف سوريا، طتركيب العائلة العربية ووظائفهاحممد صفوح األررس،  .10

 .م3943منشورات وزارة الثقافة واإلرراد القومي، دمشق 
 .م3004، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية اعقاموس علم الجتمحممد عاط  غيث،  .11
 .م3999، بيوت أوضاع المرأة العربية بين نقل الواقع وتطلعات التحريرمرمي سليم،  .12
 .م3943، دار النهضة العربية للنشر والطباعة، بيوت دراسات في الجتماع العائليمصطفى اخلشاب،  .13
، منشأة لطفل وتوجيهه في األسرة ودور الحضانةإرشاد امواهب إبراهيم عياد، ليلى حممد اخلضري،  .14

 .م3994املعارف، االسكندرية 
 
  :الدوريات :ثانياا 

 ،جملة جامعة املل  عبد العزيز ،حول عمل المرأة وأثره على بعض وظائفها األسرية ،حممد سعيد الغامدي .1
  3م3991جدة  ،مركز النشر العلمي ،8اجمللد  ،اخآداب والعلوم اإلنسانية
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  :الرسائل العلمية :ثالثاا 

دراسة ميدانية على عينة من  :عمل المرأة وأثره على التنشئة الجتماعية للطفل ،جعشة حسني بن فهد .1
السعودية  ،معلمات املرحلة االبتدائية مبنطقة جنران )رسالة ماجستي غي منشورة( كلية العلوم االجتماعية

  .م3033
جامعة  منشورة(ماجستي غي  )رسالة األم في بناء األسرة الجزائريةأثر عمل الزوجة زبيدة بن عويشة،  .2

 .م3941اجلزائر 
دراسة ميدانية لألمهات العامالت يف  المهنية:األم العاملة بين األدوار األسرية واألدوار سامية العاريف،  .3

ماجستي غي منشورة( كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر  )رسالةاملؤسسات العمومية البويرة 
 .م3033

: دراسة ميدانية لبعض األمهات العامالت مبدينة آثار عمل األم على تربية أطفالهامليكة احلاج يوس ،  .4
 .م3001الشراقة )رسالة ماجستي غي منشورة( كلية العلوم اإلنسانية، اجلزائر 

 )رسالة: دراسة ميدانية جبامعة قسنطينة الزوجة وانعكاساته على العالقة األسرية عململيكة بن زيان،  .5
 .م3007كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر   منشورة(ماجستي غي 

 أثر خروج المرأة إلى العمل وعالقته بصحة الطفل النفسية في مرحلة الطفولةميفت رجب صابر،  .1
 .م3991جامعة القاهرة  منشورة(ي ماجستي غ )رسالة المبكرة

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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 املؤرخني حول بداية ظهور اإلمرباطورية البيزنطية ومسماها بعض أراء 
 

 بنغازي جامعة- اآلداب والعلوم املرج كلية- التاريخ قسم- د. صالح األمني عبداهلل 
 البيضاء-السيد حممد بن على السنوسي  جامعة-التاريخ واحلضارة  كلية- الصديق املربوك عمران 

 
 الملخص

الشعوب احمليطةة  أيضا   مستهم كذلكأو  ،انالرومهم  يعتربون أنفسهم كانوا  الذين –أو بيزنطة  اإلمرباطورية البيزنطية
ومتركةةزيف يف  ،العصةةور الوىةةط  وحةةى العصةةور الميا ةةة ارتةة  ر  الشةةر ا امتةةاام ا مةةنيف اجلةةز  اإلمرباطوريةةة الرومانيةةة  كانةة  -

 للاولةةةةة الرومانيةةةةة اىةةةةت رار ا مبا ةةةةر ا وكانةةةة  ،اإلمرباطوريةةةةة البيزنطيةةةةة وجريا ةةةةا باىةةةةمعرفهةةةةا ىةةةة ا ا ، الميسةةةةطيطييية العاصةةةة ة
مةن حيةت توجة   ورومةا الميا ةة ،ةيةبيزنطاالمرباطوريةة الجيري الت ييز اليوم بني و  فظ  عل  تمياليا الاولة الرومانية،وحا الميا ة

بةاال   اللغة اليونانيةة وكان ى ا ا يف الغالب يتحاثون ،الوثيية الرومانيةباال  من  بارسيحية ومتيزها الثميافة اليونانية األوىل حنو
مبا أن الت ييز بني اإلمرباطورية الرومانية واإلمرباطورية البيزنطية حةايت ىلىل حةا كبةري، فلةي  مةن ار  ةن  ايةا  ،الالتييية من

 م423يف قسططططططططولو   ا     ) العاصةةةةةةةة ة اإلمرباطةةةةةةةةور ةةةةةةةةا، ول ةةةةةةةةن اليميطةةةةةةةةة اره ةةةةةةةةة كانةةةةةةةة  نميةةةةةةةة  تةةةةةةةةاريب الفصةةةةةةةة  بييه
 سة   اإلمرباطوريةة الرومانيةة أ ةري ا يف  بح  الميسةطيطييية، الة  أصة البوىةفور علة  بيزنتيةوم ىلىل األناضول يف نيميوميايا من

ا حيةت يعتةرب باايةة  فةنن وبالتةاي  م493-479:ث ود سط و  ا     )بعا وفةا  اإلمرباطةور م493 هةذا التةاريب مهةم جةا 
تميةال ىلىل التةاريب البيزنطةا يف وفصةلها متام ةا عةن الغربيةة، يبةاأ باالن شطرق   اإلمبراطوريط  الر مني ط  ال)وأاإلمرباطورية البيزنطية 

 ،عل  حنةو فعةال مولةة جايةا  بعةا ىلصةال  اجلةير واإلمار  (هر  )حيت أى   ، م031-016: هرقل )عها اإلمرباطور
ورية البيزنطية ألكثر من عا   اإلمرباط ،وبتغيري اللغة الرمسية لإلمرباطورية من الالتييية ىلىل اليونانية الثي ايف من  الل ىلنشا 

يف  عسةة ريا  و  ثميافيةةا  و  الةةاول ا تصةةاميا  كانةة  واحةةا  مةةن أ ةةو  حيةةت   ،م1334وحةةى  ارةةيالمي ميةةذ الميةةرن الرابةة  ألةةس ىةةية
تعافة   طية اإلىالمية،والبيزن الفارىيةالبيزنطية احلروب  و صوص ا  الل ،أوروبا عل  الرغم من الي سايف وفمياان األراضا

 .  رق البحر ارتوىط أ ر  لتصبح  و  بارز  يفوصعايف مر   م 1630-707) ارمياونية األىر  اإلمرباطورية    ح م

 ، الميسطيطييية، روما.  سطيطني األول اإلمرباطورية البيزنطية، اإلمرباطورية الرومانية، اإلمرباطور :مفتنح  الكلمنت ال

 دم طططالمق
  ن  ،نبذ  خمتصر  أن يرج   ليال  إلعطا  الميارئ عل  لع  الاارس ررحلة ظهور اإلمرباطورية البيزنطية ال غىن ل 

هر ارالمح والتغريايف ظلت ،من  الهلا بيا  فهم حمييميا حول ا تالف ارؤر ني عن الفرت  الزميية لبااية اإلمرباطورية البيزنطية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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مرباطورية كان  ىبيال  ىلىل وال  ك أن تلك التغريايف ال  أميف لظهور اإل ،يف اجلوانب اإلمارية والاييية والسياىية والعس رية
 مذاهب  ى. ارؤر ون في الذي ذهب ية ا تالف بني ارؤر ني حول مس   اإلمرباطور 

االجت اعا يف  نظامهاوباأ  ،يالميارالميرن الثالت  طوالعان  اإلمرباطورية الرومانية ال ثري من ارشاك  عل  
بال الرو  الا ميراطية ال   ،ممياتلني عس ريني مستباينبح يسيطر علي  صالذي أ، ويف نف  الو   السياىا ا يار

 من عام االىتميرار ترتب عليها تيمي  العاص ة حبسب مميتضيايف اررحلة.  يف ا تيار األباطر  مما  لق حالة جتسايف

ممتل اهتم  وازميام تباامهممما زام يف اى ،لبسط ىيامهتم هلم الطريقفتح  باىتئثار العس ريني جبيو هم و 
م االمرباطورية من الشرق تاركا  وميايا لت مني حاو ميني يفأجت  للشرق واىتمير  م Diocletian :273-463قلدينيو  د)

ما بعا  وبرغم ذلك فميا مها لفرتايف الحمية ،اذ الميرارايفكان التيسيق بييه ا واضحا  يف اخت ،آ ر ألغسط ح م روما 
يف   كنلقوط الغرب   ) ،ك ا الميبائ  اجلرمانيةارت ثلة يف تميام الفرجنة   و لفائ  يف ترك روما رواجهة األ طار (م لايانوس)

ىلىل جانب ظهور ارغول كميو  كاىحة ما أت  عل   ا  ىلال جعلت    ،يوب روىياجب واىتميرار الميوط الشر يني ر مني ن ) ماكيا
ىبب  يف حركة تااف  للشعوب بالميار   ،صبح   اب  وىني أو أمىن من احلاوم األوربية تيذر بعوا ب و ي ةوأكالرميم 

لي ها ذلك بتفرم  ،الميوط الشر يني زعيم م Odoacer:394د كرأ)األوربية لييتها ك  ذلك بسميوط روما بيا 
 اإلمرباطورية البيزنطية مون غريها كا ترث حضار  الرومان ويتفق البعض عل  أ ا امتاام لعصر اإلمرباطورية الرومانية.

  تياول ماال احلصر ولعليا نذكر ميها عل  ىبي  ارثال  ،ومس ياهتا اإلمرباطوريةتعاميف الاراىايف حول بااية 
يف    محمود سع د عمران)والاكتور  ،واحلضارييف كتاب  معامل التاريب البيزنطا السياىا   جوزيف يس م يوسف) الاكتور

 وكتاب  تاريب االمرباطورية البيزنطية.  محمد محمد مرسي الش خ)والاكتور  ،كتاب  معامل تاريب أوربا يف العصور الوىط 
 

األ رب العت امه ك س    واالىم اإلمرباطورية،بش ن بااية اآلرا  وتعامها  عل لميا  الضو  ىلىل ىل الاراىة تهدف  
ارس    تاريب اإلمرباطورية أوىوا  كان ذلك يف با   ،حول األحااث الطارئة ارتبيا يف حماولة إلبعام اآلرا   لإلمرباطورية

الوصول ىلىل بعض احلميائق ال   ا تميومنا ىلىل  من هذه الاراىة أيضا ارتو ا ومن األهااف  الذي يت ش  وتلك اررحلة،
يب أن فهةم بعض الغوامض التارخيية، وكذلك مراىة جايا  لبعض األحااث ال  أصبح  يف طّا اليسيان، ورأي  من واج

 وتطفو عل  السطح.  وض هذه األحااث حى تظهر للميارئأما ياي اللتمياط غ

، هو اريهج أما اريهج الذي ا رتناه لاراىة موضوع أرا  ارؤر ني حول بااية ظهور اإلمرباطورية البيزنطية ومس اها
بااية ظهور اإلمرباطورية البيزنطية أرا  ارؤر ني حول بغية الوصول واىتخالص مث ارميارنة والتحلي   السرمي التارخيا

 .ومس اها

ومن ناحية أ ر   ،اآلرا  األ رب واعت امها كبااية من ناحية لتاريب اإلمرباطوريةب األ ذت  ن أمهية الاراىة يف 
، عل  أن يتم ىلحلا ها اىم يعطا مالوال  صحيحا  عن أىم بيزنطة لي ون ذلك مافعا  ليا لاراىة اروضوع من نميطتني اعت ام
 اآليت:تلك اآلرا  عل  اليحو باراىة 
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 أرا  ارؤر ني حول بااية ظهور اإلمرباطورية البيزنطية. أ اًل:

 أهم اآلرا  حول مس   اإلمرباطورية. ثني نُ:

 مراىة اآلرا  حول بااية ومس   اإلمرباطورية. ثنلثنً:

من  الل طر  اروضوع الاراىة عرض فيها ألهم اليتائج ال  توصل  ىلليها ىتك ا ى ض ن الاراىة  امتة ا
 ض ن احملاور السابمية.

 

 :أراء المؤرخ   حو  بداي  ظهور اإلمبراطوري  الب زيو   أ اًل: -

ك بني ظهور تياول بالبحت والاراىة اآلرا  حول بااية االمرباطورية البيزنطية حى تتاا   أف ار ن ما أن
باليسبة لبيزنطة  فنن با  التاريب اريب البيزنطا  رين التس ية وىلن كان األمر كذلكلتجا بااية الت اإلمرباطورية ومس اها،

 -بييها: من  مسببة من  ب  الميائلني هبا التظهر نظريايف أثبتتها حجج ،وتبايي  أف اره أرا هتعاميف 

سياىا ويصفها يف اجلانب ال (م لايانوس)صالحايف اوربا العصور الوىط  أيف كتاب    ترسهل) ذكر ارؤرخلميا 
يف السلطة وما أن تيح  حى  (م لايانوس)باىت رار  فهو رهنيال  يف و ت  رش لة احل م ن كان حفن ،باحل  االىتباامي
ليض   م Constantine I  :424-447قسولو  )ال   اضها  ،واحلروب األهلية واالضطرابباأ عصر الفوض  

ره ررىوم اواصا ،بااية لتغريايف من اعرتاف  بارسيحية كاين للاولة هن عصر مل ي حا االمرباطورية    ح م امرباطور وا
واحلمييميا را  التاريب الفعلا هذه الفرت حيت اعتربيف   )ر من الجديدة Constantinople   الميسطيطيييةةةةميالنو مت بيائ

 1اإلمرباطورية البيزنطية. باايةا  تعارف علي  اصطالح

خيني بتولي  احل م يعترب حاا  فاصاٍل بني التار   دقلدينيو )حيت أكا أن  (فشر)الرأي ارؤرخ ك ا تبىن هذا 
وتميسي   بني  ،ن كان يسع  لل حافظة عل  االمرباطورية بتيظيم اإلمار  وح  مش لة احل مفن ،وربينيوالوىيط األالميامي 

  Maximianم نن  مكس)بيي ا زميل   ،حبجة مرا بة احلاوم الشر ية م  الفرسوميايا ميحيت أثر البميا  يف ني     غسوأ)
حى ىاميف الفوض  واحلرب  م463عام   م نن مكس)ىلن تيح   ف ا ،هو يف حا ذات  بذر  تميسيم  Romaيف روما 

تثبيتا  حل      ىياىات  ارتيا ضة من ناحيةلت يت ،( سطيطني)ار هلا أن تيتها عل  يا األهلية وىلن كان  تلك الفوض   
 ا ىبميها بايانة ولغة وعاص ة ىليذانا  ببا  حميبة ختتلس ، ومسايف ختتلس عاإلمرباطورية بثوب جاياومن ناحية أ ر  ظهور 

  2ع ا ىبميها.

ترتب عليها تبعايف   دقلدينيو )ىلن االصالحايف ارانية والعس رية ال   ام هبا  عباالميامر اليوىسيعتميا ارؤرخ و 
مث  ،يف الشرق  ي قوم دين)نتمي  ىلىل ية  سم اإلمرباطورية ىلىل  س ني واجانب تعام الوحاايف اإلمار  ىلفن ،يتح   مسئوليتها

من   يةالذي اىتطاع أن ييهض باإلمرباطور   ،لقسولو  )كان العوم فيها طيبا    نشوب حرب أهلي  ترتب عل  اعتزال  احل م

                                                           
 .04، م تبة االجنلو، المياهر ، ص ربن العصور الوسوىأ تاريب(س ُورِن. هلسرت. )باون  1
 .0، مار ارعارف مبصر، المياهر ، صبن العصور الوسوىأ ر تنريخ ا . ل فشر. )باون تاريب( هة .  2
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وت  ألول جم   ومع ،لاولةكايانة ىائا  يف اكاعرتاف  بارسيحية  يف  بنجرا اايف بياه مث اعميب ذلك السلطكبوهتا ومج  ك  
 ة واختامها عاصم 446  هبا عام لواحتفا Constantinopleمت بيائ  للميسطيطييية ، مNicaea 424 يف نيميية ينمس و 
  3البيزنطية. لإلمرباطوريةبااية حمييميية ليطفوا معها عل  السطح  ،وحيا 

وما  ام ب   (Theodosius I   ا  ث ودس و ) اإلمرباطورلعها  (ىعيا عباالفتا  عا ور)تطرق الاكتور ك ا         
 ث ودس و  ) ،الشرق يف م Arcadius :493-367اركنديو  )بيي  ن تميسيم أمالك اإلمرباطورية بني أم م493عام 

أما الشرق فميا غلب علي  الطاب   ،لغرب التيين اللغة كاثولي ا ارذهببروما يف ا م Theodosius II  :337الثنيي 
وحب م أن الشرق ابتعا يف   ،ىلىل جانب أ م خيالفون روما ارذهب فهم ياييون بارسيحية األرثوذكسية ،اليوناين ثميافة ولغة

فال ريب أن  ،إلمرباطورية بثوب جايا عط  بالفع  ظهورا  أ ا تصاميةكثري من األحيان عن مركز التوتر ىلىل جانب متتع  بميو  
  4ة.يبيزنطاالمرباطورية النميطة  ول يف التاريب الوىيط وظهورا  حمييمييا  لتاريب     ا  ث ودس و )يميال أن عصر 

وتميسي   اإلمرباطورية بني  ا     ودس و ث )ن ح م أ  محمود سع د عمران)ارؤرخ ي الرأيتفق م  هذا و 
وميذ ذلك  ،يف الميسطيطييية   ن اعتبار ذلك بااية لإلمرباطورية البيزنطية  اركنديو )زمام األمور من  ب    بتوليو  ،بيائ أ

  5يا العث انيني. عل أىرت  من بعاه حى ىميوط الميسطيطييية و التاريب اىت ر  لفائ  يف احل م 

ب ن التاريب البيزنطا يرج  ىلىل تلك الفرت  ال   رج  فيها   الس د البنز العريلي)ولع  ما يذهب ىللي  الاكتور 
بيي ا يظهر ما   ،ىو  األوضاع اال تصامية يف الغرب بعا ظهور ،اإلمرباطورية من أزمتها يف الميرن الثالت اريالمي

برزيف معارها  ،كب الصراع يف روما وما جاورها ال  تعاين من ىياىة    ون  بعياا  عن بؤرل الت اىك اال تصامي يف الشرق
  6.من  الل الفوارق الطبميية وعاىن فيها العامة األمرين جرا  الميوانني السائا  يف تلك الفرت 

مبثابة  كان   ب ن اإلمرباطورية الرومانية فرت  ارسيحية Ostrogorsky 7 ا ستر جورسكي)ك ا ا ار األىتاذ 
تعترب عامال  تلك المييم  ،ىلىل جانب اليونانية بميي ها مبا فيها الايانة ارسيحية ،من جانب السياىة والثميافةمفاهيم الرومان 

ما نتفق علي  اصطالحا  باىم الاولة  ن ذلك ارزيج هو الذي أوصليا ىلىل، وىلمن العوام  األىاىية يف ظهور وتطور بيزنطة
ن  ، غري أحب م اإلمرباطورية  قسولو  )ال  انفرم فيها  م423ارؤر ني يف اإل ار  لسية  ويتفق م  العايا من ،البيزنطية

  8م.446هبا كعاص ة عام  احتف  ة الميسطيطييية اجلايا  ال ري ح    من مايييا تار موطيا  لتس
 

                                                           
 .52ص ،، ار تبة العصرية، بريويف رب  العصور الوسوى ا ( م8691عبا الميامر أمحا اليوىس. ) 3
 .884،888، االجنلو ارصرية، المياهر ، ص8، طأ ربن العصور الوسوى( م8695ىعيا عبا الفتا  عا ور. ) 4
 .96اجلامعية، االى يارية، ص، مار ارعرفة حضنرة اإلمبراطوري  الب زيو  ( م5449حم وم ىعيا ع ران. ) 5
 .58،55، مار اليهضة العربية، بريويف، صتنريخ الد ل  الب زيو  ( م8615السيا الباز العريين. ) 6

7 M. Ostrogorsky, History of the Byzantine State, translate by: Jon Hussey, Oxford, n.p., 1956م. P. 23-24. 
 .88، مار اليهضة العربية، المياهر ، صفي تنريخ الد ل  الب زيو   دراسنت( م8619حسني حم ا ربي . ) 8
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م  اية احل م 510ارؤر ون الميول ب ن عام  احوهلحول اليظريايف ال  ا تلس  (جوزيس نسيم يوىس)ومما ذكره 
ح    وكان هو   دقلدينيو )وها بالطب  السية ال  باأ فيها  ،يف الشرقإلمرباطورية رومانية  الروماين يف الغرب وبااية

 9مرباطور يف ر يف تميسيم اإلمرباطورية ىلىل  س ني  ر ا وغريب.أول ىل

للتاريب البيزنطا وها مرحلة بااية  م446وآ رون أن عام  S. Runciman  10ست ف  ريس منن)بيي ا ير  
  11.أيضا   واحا مالمح اإلمرباطورية مبظاهر مل تعهاها من  ب  بايانة واحا  ولغة واحا  ب  وعاص ة  تغري

كان أىتاذا يف جامعة    بالاراىايف البيزنطية، الذي  مJ. B. Bury :1701-1927 بوري)اهتم الباحت  و ا
 ،م707إلطى  403مط  لتةاريب البيزنطةا تعامة  مة  او كامربياج، كتب ثالثة كتةب عةن التةاريب العةام لإلمرباطوريةة البيزنطيةة، 

لاان حى اجمل وانته  ، أركنديو  إلى إيري )الرومانية من اإلمرباطورية    عيوان تاريب  م1779يف عام  اأول جملاين نشر 
 Leo III ل و الثنلث)روما من  ب  البابةا يف  م Charlemagne :766-713 شنرلمنن)بتتويج اإلمرباطور  ،م766

انيةةة الشةةر ية مةةن الةةذي كةةان عيوانةة  تةةاريب اإلمرباطوريةةة الروم م1912يف عةةام  يشةةرفال تةةاب الثالةةت  مةةا، أم 793-710:
شةر اجمللةاين األولةني يف عةام مت ةن مةن ىلعةام  نو  م707حةى  م762ومشلة  أحةااث مةن  ىميوط ىليرين ىلىل انضة ام باىةي ،

بعةةا أن أضةةاف  م303يف  ،م Justinian I :327-303 جسططتل نن ا   )عصةةر ل يةة  تو ةةس يف  ايةةة  ،م1944
ي حةةى ف ةةر  أن اإلمرباطوريةةة البيزنطيةةة و فةة  ميةةذ الميةةرن األول ارةةيالم بةةوريبعةةض التفاصةةي  وارةةوام اجلايةةا  يف كتاباتةة ، أيةةا 

غطططنيو  يول طططو  ق صطططر )والةةةالي  علةةة  ذلةةةك هةةةو ىلسةةةلة مةةةن األبةةةاطر  الةةة  مل تيتةةة  ميةةةذ  م  عشةةةر ارةةةيالمي،الميةةةرن ا ةةةا
قسطططططولو   الحططططندي عشطططططر )حةةةةى  م 13-ق.مGaius Julius Caesar Augustus :27 أ غسططططو 

Constantine XI :1337-1334 آ ر األباطر  م.  

يف  "يويني  "أو  "ب زيو  "باىتخاام كل ة   بوري)ل ن هذه احلمييمية حماطة باالرتباك والغ وض بسبب ما ذكره 
عن  "اإلمبراطوري  الب زيو  "وخيتلس ارؤر ون الذين اىتخاموا عبار  ، وصس اإلمرباطورية يف مراحلها التارخيية ارت  ر 
 عبار  "اإلمرباطورية البيزنطية" اإلمرباطورية الرومانية"، مث البا  يف اىتخاامالو   الذي جيب أن ييتها في  اىتخاام عبار  "

عترب عام يوأحيانا  ، قسولو   ا   )كانوا يعتربون الفاص  الزمين هو ىلنشا  الميسطيطييية عل  يا و  ،يف بعض األحيان
ر يف بعض األحيان يعتربون عصو  البيزنطية،ة لتاريب اإلمرباطورية وبااي  ث ود س و  ا   )السية ال  تويف فيها  م962

ل و )البيزنطية، أو اليظر يف عصر  االمرباطورية الرومانية واإلمرباطوريةعل  أن  الفاص  الزمين بني مرحل    جستل نن ا   )
  12.مرباطورية البيزنطيةبااية لإلك  م Leo III :717-731 ا يسوريالثنلث 

 يتلخصف ، مE. Gibbon :1701 إد ارد ج بون)ت ليس  اإلمرباطورية الرومانيةل وىميوط كتاب اض حال  امأ
ن االىتفام  من ارصامر األصلية اإلمرباطورية الرومانية، ألن  مل يت  ن متاريب  ا  ال  عن كتاب  ( فيجيبون)مل ييجح  يف أن 

                                                           
 .  82، مار ارعرفة اجلامعية، االى يارية، صمعنلم التنريخ الب زيوي الس نسي  الحضنري( م8664جوزيس نسيم يوىس. ) 9

10 S. Runciman, History of the crusades, the kingdom of Acre, Volumes I, II & III, Cambridge, 1975. P. 16. 
 .89جوزيس نسيم، اررج  السابق، ص 11

12 J.B. Bury, The History of the Roman Empire from Arcadius to Irene (395-800 C.E), Vol. 2, London, n.p., 1923. P. 

55-56. 
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وكان تميريره و رح  لألحااث  مل تستط   بول التاريب البيزنطا، كان مت ثرا بآرا  عصره )الميرن الثامن عشر اريالمي( ال ب   
جمرم معلومايف بسيطة وعامة، ىلىل  م Heraclius :016-031 هرقل)الاا لية يف التاريب البيزنطا بعا عها اإلمرباطور 

والتاريب  Holy Icons جانب عام تميامي أي رأي حمييميا حول احلميائق التارخيية، مث  عصر ارؤياين لعبام  األيميونايف
 13يف ك  من الميرنني العا ر واحلامي عشر اريالمي. االجت اعا

  فنس ل  ف)كان  .(مA. Vasiliev: 1932 فنس ل ف )ألكسلدرت ليس  اب تاريب اإلمرباطورية البيزنطيةكتو 
 و ا ترجم كتاب  بعيوان تاريب اإلمرباطورية البيزنطية،االمرباطورية  تاريبمراىة أحا ارؤر ني ارشهورين الذين ركزوا عل  

خيتص و  يف الواليايف ارتحا  األمري ية، م1932وكان  الطبعة االجنليزية األ ري  يف عام  البيزنطية ىلىل العايا من اللغايف،
 عل  ذلك ، عالو م1334عام  ااب  اريالمي حى ىميوطهميذ الميرن الر  ةالبيزنطياالمرباطورية تاريب باراىة هذا ال تاب 

غريغوار )وترجم ىلىل الفرنسية من  ب  ك  من  ،والعرب حول العال ايف بني البيزنطيني حيتوي ال تاب عل  ثالثة جملاايف
وارؤرخ  "العرب  الر منن"،ربية    عيوان برتمجة اجلز  األول ىلىل اللغة الع  الهندي)محمد عبد ام الاكتور و    كلنرد

"مجل  و اصة  ال  نشريف يف العايا من اجملاليفيف التاريب البيزنطا، العل ية ارميااليف  أيضا العايا من لاي   فنس ل ف)
 من ال تاب ارتخصصنييعترب  أن   فنس ل  ف)و الصة الميول ،  ز عل  الاراىايف البيزنطيةتال  تر  الدراسنت الب زيو  "

الشاملة للتاريب  ال تابايفال يزال واحاا من عام  لي  من  وكتاب  ن العشرين،يف ميتصس المير  ةالبيزنطيوالثميافة يف التاريب 
تاريب و اصة  ،اإلمرباطورية البيزنطيةبمن أ هر ارؤر ني الذين كتبوا عن معظم احلميائق ارتعلمية  يعتربو  ،البيزنطا ب ك ل 
ورية البيزنطية يف بني اإلمرباطمرس تاريب العال اوكذلك  (، سطيطني ال بري)يف عها اإلمرباطور  ةارسيحي االعرتاف بالايانة
  فنس ل  ف)فنن ال تب ال  كتبها  وه ذا رية البيزنطية م  أوروبا الغربيةك ا مرس عال ايف اإلمرباطو   والعرب وارسل ني،

 14.لعب  مورا بارزا يف الاراىة

 ،وكون  نميطة  ول يف تاريب اإلمرباطورية والبااية الفعلية لإلمرباطورية البيزنطية  قسولو  )يف احلايت عن عصر و 
 ،ن  صاحب السلطان الوحيا بعا ىللغائ  نظام األوغسط أ    ا  قسولو  )يميول عن   محمود سع د عمران)فالاكتور 

هلا واصااره  عتيا  اواال تالف حول  ،بارسيحية كاين للاولة االعرتافوما صاحب عصره من تغريايف يف كافة اجملااليف يف 
 ،اآلرا  الاييية وبيائ  للميسطيطيييةبني للتوفيق  م423ومعوت  ألول جم   مس وين حواي عام  ،م414ررىوم ميالن 

مما مها لظهور الزعامة البابوية  ،وا تفا  ال رىا اإلمرباطوري يف روما ،واختاذها عاص ة وحيا  حى  ي  عيها روما الثانية
 15لإلمرباطورية البيزنطية.مييميية احلألرضية ا لق ك  ذلك   ،الاييية والزميية

االضورابنت  إن فترة" :يف كتاب  اإلمرباطورية البيزنطية يميول  محمد محمد مرسي الش خ)يف عرض للاكتور و 
ف من بعد تجن زهن في القرن الثنلث الم الدي تعد يقل  لبدء   أمكلهنزم  التي مرت بهن اإلمبراطوري  الر مني    ا 

  16"تنريخ اإلمبراطوري  الب زيو  .

                                                           
13 E. Gibbon, The Decline and fall the Roman Empire, Vol. 1, New York: Penguin Books, n.d. p. 11. 
14 A. Vasiliev, A History of the Byzantine Empire 324-1453 C.E, Vol. I, Wisconsin, n.p., 1952. P. 33. 

 .82،89، مار اليهضة العربية، بريويف، ص ربن في العصور الوسوىأمعنلم تنريخ ( م8615) حم وم ىعيا ع ران. 15
 .6، مار ارعرفة اجلامعية، االى يارية، صتنريخ اإلمبراطوري  الب زيو  ( م8660حم ا مرىا الشيب. )حم ا  16
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 سطيطني )هو بااية للتاريب البيزنطا وها السية ال  وص  فيها  م424أن تاريب   جوزيف يس م)يذكر ك ا 
ارسيحية الايانة باعتبار  17م414ميالنو  صاار مرىومكن لة من اإلجرا ايف  ام هبا  ويستيا يف ذلك جل ،للح م (ال بري

ال  عرف  بروما  مث بيائ  للميسطيطييية ،م423ي  عام ومعوت  ألول جم   مس وين يف نيمي ،لاولةميانة ىائا  ما   ا
  18.وجعلها عاص ة وحيا  لإلمرباطوريةاجلايا  

 هاه من  بميول  ىلن عصر  سطيطني وما  محمد محمد مرسي الش خ)ذايف الرأي الاكتور  ىلىليذهب و 
  19 .م447-424)من وض  حجر أىاس الاولة الشر ية البيزنطية بني عاما  ىلن  هوياف  بالميول  ،تطورايف

جل لة من األحااث كلها تصب يف مصلحة اإلمرباطورية يف   محمود سع د عمران)باليظر را أورم  الاكتور و 
 ىلمرباطورطيلة عصره مل يميم ب ي تشاورايف م    مMarkian :336-337مرق نن )فتوىل  ،الشرق أكثر ميها يف الغرب

 بشا مل يميم   مLeo I :337-373ل و ا    )واحلال كذلك عصر  ،الغرب يف كثري من ارسائ  ال  هتم اإلمرباطورية
اليظام يف الغرب كان اليظام يف  با يارطول هذه الفرت  ال  تُيذر  رساعا  روما لصا هج ايف اجلرمان، وعل  امؤ ر  يعطا

رك افميا توج بالطريمية الشر ية بيا بطري  مMarcion:160)مرق ونوظهر ذلك أثيا  تتويج  ،الشرق يزمام متاى ا  وتطورا  
بالطريمية   ل و ا   )ك ا مت تتويج   ،اإلمرباطورحتفظ بلميب وىلن ا ،وفسيلفاللميب   يية ومحليال ييسة الشر ية يف الميسطيط

  20ذاهتا.

 ر مولو )بااية للاولة البيزنطية وذلك راج  لتيازل  باعتباره م370بيي ا فريق آ ر ييطلق من عام 
Romulus:370 ث ودس و ) ونفذه  قلدينيو د)الظاهري الذي وض  أىاى   االنفصال تضحلي ،روما شعن عر  م 

 روما  بلوا ميحهم ك ا ىلن اجلرمان ارسيطرين عل   ،نطةعرش بيز  عل اجلال   لإلمرباطور األنظارلتتج   ،م493عام  ا    
كبري من ارؤر ني   ليتج  فريق  مzeno :373-391 زيلو)عها  يف اإلمرباطور البيزنطا وكان ذلك األلمياب من ِ ب 
  21روما. عل   أد كر)يف تلك السية ال  ىيطر فيها  اإلمرباطوريةللميول ب ن بااية 

 هايف    ننلجست)وىلن كان  فرت   ا      ننلجست)بعا عصر  البيزنطا يراه بعض ارؤر ني ماما   التاريب 
أنمياضها ممالك  حيت نش يف عل  ،الرومانية اإلمرباطوريةم  يف ىلحيا  ، ل ن أوا ر عهاه  ط  ك  أتيظي ايف يف الميوانني

لشرق حيت ل م  واالمتزاججتاه بالتحول االىلال  اإلمرباطوريةفلم يعا أمام  ، م370)جايا  أ امها اجلرمان بعا ىميوط روما 
ل   ام  عليها روما  ب  ا أى  ختتلس متاما  عل  عل جساه أباطر  الشرق ر الك تت ون  االنطباعهذا  ،حضار  اليونان

 أن اجلز  الشر ا مل يعا من اجملاي ل  أن يلهت ورا  تلك المييم ال  أصبح  ضربا  من ا يال.  عىنمب ،ىميوطها

                                                           
 ال  باأها م لايانوس ضا ارسيحية.ارسيحية وأ   مرحلة االضطهام  حيت اجاز رمسيا  اعتياقأصدره قسولو    17
 .89جوزيس نسيم، اررج  السابق، ص 18
 .06، ىلى يارية، صتنريخ أ ربن العصور الوسوى، موبع  الجمهوري ( م8661مرىا الشيب. ) حم ا حم ا 19
 .96،04، صحضنرة اإلمبراطوري  الب زيو  حم وم ىعيا ع ران،  20
 .81-89، صمعنلم التنريخ الب زيوي الس نسي  الحضنريجوزيس نسيم،  21
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ويعزون  ،البيزنطية لإلمرباطوريةكبااية   م717عام   الثنلثل و )عصر  الو   يشري بعض ارؤر ني ىلىل يف ذايف         
وميذ ذلك  ،موجهة لروماحيت اعتربيف تلك احلركة   أيقوي  الال   )ا يقوي   ما يعرف حول عبام  الصورذلك للصراع 

فتظهر ال ييسة الشر ية مبذهبها  ،جرا  تلك اال تالفايفارسيحا مبشر   ومغرب  التاريب ىام انشمياق كبري يف العامل 
اجملام  الاييية برغم اىت رار ك ا هو معلةوم ومذهبها ال اثولي ا ،  متثلها اإلمرباطورية البيزنطية وكييسة روماو االرثوذكسا 

في ا بعا  ازماميف اتساعا  بييهماهلو   غري أنية ارسيحيني يف كثري من  ضياهم الاييية ؤ ال  كان  تسع  لتوحيا ر  ،اروحا 
  22حى و تيا احلاضر.

بااية  م766عام  م charlemagune:713شنرلمنن)كثر من ذلك فريون يف تتويج ألبيي ا آ رون يذهبون 
كان ظهورا  حمييمييا    بالتتويج وميذ ذلك التاريب  ل و الثنلث)ىلذ أن  يف ذلك اليوم فاج ه البابا  ،يةطنز يالب اإلمرباطورية

  23ارمياىة يف الغرب والبيزنطية يف الشرق. إلمرباطوريةل

 " باع لرغبايف أصحاب اليظريايف السياىيةها ىل" :بميول  N. Baynes 24يورمنن ب لز )ارؤرخ  الرأييفيا هذا         
وير  أن اليصس األول من الميرن الساب  اريالمي بااية حمييميية لتاريب اإلمرباطورية  ،وربا الغربيةأوالباحت يف تاريب 

 أن مثة ،للشك با و رق البحر ارتوىط مما ياف  مبا ال ياع جماالو ور أيف عل  ن تغيريايف طرأومه ا ي ن من أمر فن ،البيزنطية
منا مريف مبراح  انتميالية ك التغريايف مل ت ن وليا  و تها وىلتل ،نظ تها يف ك  اريامينمولة جايا  حان و   ظهورها هلا أ
 25.اتست ر لعا  ىيوايف ىلن مل ت ن عميوم

 

 :أراء المؤرخ   حو  مسمى اإلمبراطوري  :ثني نً  -

فميا ظهريف نظريايف حاول من  ،يف بااية تاريب اإلمرباطورية كا تالفهما تلس في  ارؤر ني  مس   اإلمرباطورية 
  ،والبحت يف تلك الفرت  ال    ن من  الهلا ألن ت ون نميطة بااية يرت ز عليها ، الهلا ارهت ني باراىة تلك احلميبة

ب ن البحت يف موضوع بااية اإلمرباطورية ومس اها  و ا ىبق أن  ليا ،اطورية البيزنطيةلإلمرب  كاىمك صطلح يتفق بش ن   
ن  ال   ن يال عل  أ فنمنا  ا وىلن مل ذلك عل   ، رول ىلحاامها حى تا   يف اآلما ىلن تتيا ،نعيصران متاا ال

وما ت رجح األف ار حول ارس   ىلال تبعا  ل   طارئ  ،الميط  يف أمر ميها ىلال باالتفاق عل  البااية الفعلية للتاريب البيزنطا
 األكثر من ذلك الاييية.     في  التطورايف السياىية ب  جا عل  الساحة 

ميذ ررحلة أ ر  ىلال مرحلة جايا  وامتااما   يب اإلمرباطورية البيزنطية ما هوفميا رأ  مجلة من ارؤر ني أن تار 
حى  ،باطر  الرومانأ أنفسهمأن األباطر  يف تلك الفرت  يس ون  ىلىل ولع  من تبىن هذا الرأي اىتيا ،اإلمرباطورية الرومانية

وىلن كان هذا ارفهوم مل جيا صااه ىلال ىلن  يف الشرق ظ  عل   ،26مول اجلوار ىاريف عل   ط  الرومان  أن ىياىتهم م
األوىل الصليبية يف احل لة  م Alexius I Comnenus :1671-1117  ل كوم الكس و )فاإلمرباطور  ،حال 

                                                           
 . 86اررج  نفس ، ص 22
 .89، مار ارسري  لليشر والتوزي ، ع ان، ص8، طمبراطوري  الب زيو  تنريخ اإل( م5485عفاف ىيا صربه. ) 23

24 N. Baynes, & H. Moss, Byzantium: An Introduction to East Roman Civilization, Oxford: n.p, 1962. P. 41. 
 .54جوزيس نسيم، اررج  السابق، ص  25
 .9ص، حضنرة اإلمبراطوري  الب زيو  حم وم ىعيا ع ران،  26
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البيزنطية  ب  أن يعربوا  اإلمرباطوريةمالك ، وعليهم أن يعياوا أيطلب من  امهتا  سم الوال  والطاعة م 1693-1699)
 الس م   ، مManuel I Comnenus (1134-1176)لمنيويل ا   )وكذا احلال  الصغر  ياميطمية آى
عوم ألحضان اإلمرباطورية من وجيب أن ت البيزنطا،أ ا من أمالك اإلمرباطورية  فيها لغزو مصر ف ان ير  الصليبيني
  28أحا  ام  اليونان  ا ا .   asizzBب زا  ) هاأىسمن مايية  ا ة  Byzantiumلفظة بيزنطةةةة  جا يفك ا   ،27جايا

أن مس   اإلمرباطورية البيزنطية ل  ما يربره من حيت   :بالميول (حم وم ىعيا ع ران) ا أى  عل  ذلك الاكتور 
ار مو عها رايية  ا ة أىسها  ائا يوناين ييرج  لعصر  سطيطني وبيائ  لعاص ة الميسطيطييية يرج  ا ت ،كون  اىم حايت

 عة جغرافية والشعوب ال  تسيطر عليها أو تميب  كر الو   أن  يشرتط لصحة اىم الاولة   نف ك ا ير  يف   ،  زا ب)ياع  
حب م أن  ،ليفيا الميول ب ن تس ية اإلمرباطورية الرومانية وهو أمر متسك ب  أباطر  بيزنطة غري صحيح ،   ىيامهتا

 ،غري صحيحالشر ية لميول ب ن مس   اإلمرباطورية الرومانية لمث يذهب  ،الشعوب ال  تعير يف كيس بيزنطة غري رومانية
وال   ن الميياس  ،مرباطورية الرومانية الغربية الميا ة معاصر  للشر يةنظرا  لعام وجوم ىلمرباطورية يف الشق الغريب     اىم اإل

الذي حي م الشرق اإلمرباطور  والميول عن اإلمرباطور ،   مت  رحيان أو يف و اطورية يف الغرب ظهريف يف بعض األعل  ىلمرب 
طييية ال يستمييم فنمرباطورها ح م ر عة الميسطي فاليونانيون ال  ثلون فيها ىلال جانبا  حماوما  والميول بنمرباطور ،اليوناين

 29  بذلك ىلال عل  ىبي  التحميري.تجغرافية كبري  وما تس ي

ن يزنطية غري صحيح حيت ع ا للميول ب اإلمرباطورية البتس ية عل  أن  :بالميول 30 ب وري)ؤرخ ار و الس
ويشارك  الرأي ارؤرخ  ،امرباطورية رومانية م1334ىميوطها يف يا العث انيني حةةى   قسولو  )اإلمرباطورية ميذ عها 

 الثنلثل و )  يف فرت  مت  ر  ميذ عصر بيزنطية اصطالحا  جاياا  جااالمرباطورية الير  يف  ول الذي  Finlay 31 فللي)
  32.م1263وحى فتح الميسطيطييية عل  يا الصليبيني  ، م717

فميا  اث عن هزائم الروم أمام الفرس  ،ويف مميامتها الميرآن ال رمي حول ارس   ا تياولت  ارصامر العربية أما عي

لِبَتِ الرُّومُ  (1)ملا)) 33:يف  ول  تعاىل
ُ
لِبُونَ  (2)غ

ْ
بِهِمْ سَيَغ

َ
ل

َ
ى اْْلَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غ

َ
دْن

َ
عل  ولذلك مرج  ارصامر العربية  (9)((فِي أ

 34الروم عل  حاكم هذه اإلمرباطورية. اىم ىلمرباطور لكية البيزنطية وكذطالق اىم اإلمرباطور ىل

  ب دة)وكذلك ارؤرخ   ير التو  جوريجوري)ممن  رن اىم اإلمرباطور الروماين ل   من اعتل  عرش الميسطيطييية و 
ليميال   ،شنرلمنن)بعا تتويج  م766ام ل ن احلال ا تلس بعا ع ،الروماين يذكر من جيل  عل  عرش الشرق باإلمرباطور

                                                           
 .9اررج  نفس ، ص 27
 .89ميشورايف جامعة مرنة، مرنة، ص الموجز في تنريخ االمبراطوري  الب زيو    حضنرتهن،( م5445 ليفة ابو ب ر بن ناصر، صال  هامي احلياري. ) 28
 .80، 89ص معنلم تنريخ اإلمبراطوري  الب زيو  ،حم وم ىعيا ع ران،  29

30 Bury, The History of the Roman Empire from Arcadius to Irene, Vol. 2, p.70. 
31 G. Finlay, History of the Byzantine and Greek Empires, Vol. 1, Edinburgh and London: W. Blackwood and Bonb, 

n.d., p.88. 
 .82، صتنريخ اإلمبراطوري  الب زيو  عفاف ىعيا صربه،  32
 .9-8 اآليةىور  الروم:  33
 .84، صحضنرة اإلمبراطوري  الب زيو  حم وم ىعيا ع ران،  34
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اإلمرباطور  ارزعومة أو ال  تاع  ب  ا ىلمرباطور  الرومان ليطلق اىم  ب  ا م Irene :797-762أيري  )عن اإلمرباطور  
ليميال في ا بعا عن أباطر  الشرق ىلمرباطور  ،الاعابيي ا من اعتل  عرش الميسطيطييية  ، شنرلمنن)امرباطور الرومان عل  
  35بعاه. جا ومن  م Nicephore :802-711يقفور ا    )الميسطيطييية كعها 

وأن وض  اإلمرباطورية    ح م ىلمرباطور واحا ابتاا   من  ا     قسولو  )حااث توال  ميا عها أ
لروما من م ول الربابر  ذلك وما صامف  ،ونميل  العاص ة ىلليها يةيمث بيائ  للميسطيطي ،ة كاين للاولةاالعرتاف بارسيحي

الشق  ا وبمي بتعامه عن بؤر التوتر ىلىل حا كبري،ليحتفظ الشق الشر ا بيظام  ومتاىك ا تصامه حب م ا ،م370واىمياطها 
اإلمرباطورية ففتح  الشام ومصر ومشال افريمييا واحنسريف حاوم  ،الشر ا عل  حال  حى بااية حركة الفتوحايف اإلىالمية

وعل  هذا  ،م1334 ىميوطها عل  يا العث انيني األتراك ل يها احتفظ  برمزيتها يف الميسطيطييية حى ،يف أضيق حاومها
 36األىاس أطلق عليها البعض اإلمرباطورية الشر ية.

، حماولة بعض ارؤر ني االنتمياص من  ار اإلمرباطورية يف الشرق لتس يايف فلع  ارش لة احلمييميية هاكان  ا  أيا
وجهها تو  ،رث الرومايناطورية وال يعين ابتعامها عن اإلاإلمرب فال يصح نعتها ىلال ب ،مما   رونا  عايا فميا ح     عوبا  وأ

فنن  الف  ذلك  ،غري ذلك من  صائصها ولغتها وميانتها ومذهبها ليونانيةاتارجييا  أو بميو  حنو الشرق حيت احلضار  
  37الزمن.مما  رمحا  من اإلمرباطورية فميا ح     عوبا  وأ اروروث الروماين فال يعين أن يسميط عيها مصطلح

 الب زيو  : دراس  اآلراء حو  بداي   مسمى اإلمبراطوري : ثنلثنً  -

ك ا  ليا يف   - وم  تاا   تلك اآلرا  ،ورية البيزنطية ومس ياهتامجلة من اآلرا  تياول  موضوع بااية اإلمرباط
فه ا لذا  ،اىم اإلمرباطوريةحى تتاا   األف ار م   ،موضوع بااية تاريب اإلمرباطوريةف ا أن تتياول  -ىابق  احلايت 

ف ثال  ىلذا تياوليا  سطيطني وجهومه يف توحيا أيضا   ، رباآلب  ويتاا   كالمها  ، رموضوعان ي    أحامها اآل
ب  من ميوم يل ي  يف نف  الو   ما  ،اإلمرباطورية    ح م امرباطور واحا وجنح يف ذلك وىع  لضم ك  ما هو روماين

ايا وإلمرباطورية جايا  ختتلس مهايف لتاريب ج هاما ىبميها كل، ب  م446وانتميال  هلا عام ة أع ال كبيا  الميسطيطييي
  ا يف الغرب.عي

كان  نية   ننف ،ركان ح    ويبعت عل  االىتميراريسري حنو ك  ما يثب  أ حل مص  يك  من ن  نف ك  ال
 ،ىلصالحايف تصب يف مصلحة هذا اهلافب  من هو بعت رو  روما الوثيية من جايا وما  ام  (م لايانوس)االمرباطور 
وييظم ىللي  يف هذا الرأي ارؤرخ  ،ير  يف ح    بااية لعها اإلمرباطورية البيزنطية فهو من مها لمييامها  هلستر)فنن ارؤرخ 

واصالحات  ال  بعث  عل  التميسيم مث تيحي    لدقلدينيو ) ارسؤوليةحي    (عباالميامر اليوىفا)ب  ىلن ارؤرخ  (فشر)
  وجا أرضية   ن ل ي  قسولو  ) حمييمية ن  ض  عل  تلك الفوض ، وىلمن حرب أهلية عميب وما أ الذي زام الطني بلة

بوامره يف مجلة من  يفظهر  ، رس من بعاه النميسام حمييمياليختتلس عّ ا ىبميها  ولةالت ىي  لانطالق ميها حنو اال
                                                           

 .84اررج  نفس ، ص 35
 .85،89، صمعنلم تنريخ اإلمبراطوري  الب زيو  حم وم ىعيا ع ران،  36
 .89، صحضنرة اإلمبراطوري  الب زيو  حم وم ىعيا ع ران،  37
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ست ف  )ال  يعت اها ارؤرخ  م446ام واختاذها عاص ة عوبيائ  للميسطيطييية  ،لميسطيطني كاعرتاف  بارسيحيةىلجرا ايف 
 البيزنطية.  لإلمرباطوريةكبااية فعلية    ريس منن

مناط حياهتا تبعا  ا وأوضاعها وأحواهلفنن الشعوب واألمم تتغري أعل  ما تميام وحبسب الثاب  تارخييا  ت ىيسا  
 م446إلى  م273م  تطرأ التغريايف عل  ما ىبق ذكره و  ن ليا من  الل ذلك اعتبار الفرت  ار تا   ،انتمياليةرراح  
فنن كان   ،دقلدينيو   قسولو  )برغم الفوارق ال بري  بني ىياىايف  ،بالفع   يام اإلمرباطورية البيزنطية  هايفمرحلة 

وىلن األ ري  ام ب ع ال لع   كرب،األ  قسولو  )االمرباطور نية األول اإلصال  فنن ىياىت  وتيظي ات  ها من أجنب  
االمرباطور ضطهام أيام عرتاف بالايانة ارسيحية ال  لميي  ما لميي  من اة وااليأمهها نمي  العاص ة للميسطيطيي

 شهاا .تلك الفرت  بعصر الحى مسي    دقلدينيو )

بارسيحية  واعرتاف   م493بني أبيائ  من تميسي   لإلمرباطورية  ا     ث ودس و )ىلن كان البعض  ي  ىلىل عها 
  دقلدينيو )ميذ عصر  بباعة ف مر التميسيم لي   صبة،  ام  عل  ذلك ىلال لوجوم أرضيةكاين وحيا للاولة، وما أ

عرش يف ىللي  ل   ما يصبوا   قسولو  ) ها لوصول   ييحلييش  صراع بعا ت ،الذي نظم الاولة عل  أىاس ىلماري
ولع  ما  ،وهو عل  رأىها ال يبق أمام  ىلال المييام ب   ما من   ن  تثبي  أركان مل   ،مالك الرومانىلمرباطورية   م ك  أ

بعا ىميوط لفائ  من بعاه يف احل م   الىت رارعرش بيزنطة وذلك   اركنديو ) عتال هو ا  ث ودس و )يعيييا من تميسيم 
ىلذا ما اىتثيييا  ،م1334عل  يا العث انيني حى فتح الميسطيطييية ا اليحو واىت رار األمر عل  هذ  ،اد كر)يا  روما عل 
كان   م493للميول بذلك أن الفرت  السابمية للعام  وما يافعيا ،فرت  احل م الالتيين للميسطيطييية م1201-1263الفرت  

با وزحس اجلرمان وترك روما تواج  و ور أللصراع الاائر يف غرب  ونتيجة ،التوج  حنو االحتفاظ بالشميني الشر ا والغريب
 البا  حبق. هو اإلمرباطورية يف  ميها الشر ا ف ان ، عزز من م انةمصريها

مفاهيم الرومان يف جانب ميحتهم  ن اإلمرباطورية فرت  ارسيحينيبالميول ىل  ا ستر جوسكي)لي  ىلذهب  أما ما
 : ألىبابعتميا هذا الرأي ال   ن الميول ب  ، أالسياىة والثميافة ىلىل جانب اليونانية بميي ها

ثيية حى عرف عصره بعصر و فها مرحلة اضطهام لل سيحيني ومعو  للعوم  لل  دقلدينيو )ررحلة ح م ىلما رجعيا  -
 الشهاا .

ن وجوم انتشار واى  لل سيحيني وهو رج  اف بارسيحيني كاين للاولة ناتج عمبا  ام ب  من اعرت   قسولو  )مث أن  -
كاين   باعرتاف  بارسيحية  ث ودس و )ومل ييها ذلك الصراع ىلال اإلمرباطور  هبايبمي  أولئك  و  ال يستهان  ،السياىة

 وحيا للاولة.

االمرباطور من  ح م فيها ك   م373-336)بن ارت  للفرت  ار تا    محمود سع د عمران)الاكتور  أما
ن التوج  ىلىل ، ومرم ذلك  عور الشر يني ب غربم  ىلمرباطور ال -فرت  ح  ه ا- ط ا ما تشاور  ،  ل و ا    ،مرق نن)

اطور الشر ا يف تلك لارجة أن تتويج اإلمرب  ،ت  من الغرب ىلال التعبذلك ف ا أ من ىبميهم فميا جرب  ،الغرب غري جماي
وما أعميب  ،يلسوفلميب ف  رك يف ال ييسة الشر ية يف الميسطيطييية ومحلافتتوجي  من البطري ،ع ا يف روما الفرت  ا تلس
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عن عرش روما تاركها للجرمان وهو أمر وا   ال حمالة   مRomulus:713ر مولو )ذلك من تيازل ىلمرباطور روما 
 مهايف ل  يف ىيني مض .

حااث لة ال تعاو كو ا حمصلة طبيعية ألفارس  ،نميطة فار ة يف تاريب اإلمرباطورية  ستل ننج)أما من ير  عصر 
ىلىل عصر  ،ومن جا  بعاه  بقسولو  )مرورا    دقلدينيو )الفرت  من  صختص أن فال   ن ،ىبميتها بعشرايف السيني

هو البااية الفعلية   ستل ننج)ليمي  ىلن عصر  ،م370مث ىميوط روما  م373-336يف الفرت  ار تا    ودس و ث )
مرحلة طيلة اجلزية للفرس أم جمل وع اصالحات  الميانونية فيها  ال  مف  حروب لإلمرباطورية البيزنطية ه  الميياس يف  ي ة 

 ا،كبري   اض   أحااث مفصلية  هايف امجاع كام   ميرنالميول هبا والميفز عل  فرت  تص  لال   ن  ؟م303–327  ح  
 .م447م  حتى عن م463م  ك اررحلة ار تا  ني معظم ارؤر ني كتلب

ميها يف ىبب  ر   عبام  الصور ومي  تعليو ب ون  بااية اإلمرباطورية البيزنطية   م717ل و )ما من يتبىن عصر أ
 : تيةمر بعيا اريال لألىباب اآلأا فهذ ،ايفيميونألال يائ  ما عرف بعبام  ا

كسا ذ ثو ر اال)بني ارذهبني  وتطور الصراع في ا بعا ىلىل اآلن ،ىلىل اآلنصراع بني ارسيحية بالرغم مما ىبب  ذلك من  -
بالايانة ارسيحية     ث ودس و ) باعرتافىلال أن  جا  يف و   مت  ر فميا ىبمي  ىلجرا  أع ق وأكرب مي   (،وال اثولي ا

ة لإلمرباطور ولي  كبااي    ن التعوي  عليها ،ب كثر من ثالثة  رون (يسورياأل ليو)وما ىبق عها  ،كاين وحيا للاولة
 .م 726-717) يسوريةعصر األىر  األ

وريب عام األ غرباطورية الرومانية ارمياىة يف الكنمرباطور لإلمرب    شنرلمنن)ويسري ذاك األمر عل  من تبىن ف ر  تتويج  -
ظهار أمهية ال ييسة ىلىلال نوعا  من   شنرلمنن)اإلمرباطورية البيزنطية وما تتويج  كتاريب لبااية  يؤ ذفال   ن أن  ،م766

 أثيا  التتويج.فاج ه البابا ىلن وحسب ما يميال  ،ومورها يف العامل ارسيحا عل  األ   يف الغرب األوريب  اصة

من  الل اىتعراضيا رس   اإلمرباطورية تبني ليا أن تس ية اإلمرباطورية ارتبط ارتباطا  كبريا  مبا حياث من 
بالاين ارسيحا كاين  االعرتافيف العال ة بني  طري اإلمرباطورية  اصة بعا  تاا  يرتتب عليها توتر أو  ،مستجاايف
 : Julianول نن كج)باطر  تبيوا ذلك أب   ،صوايف تيامي بعوم  الايانة الوثيية لسابق عهاها، لتظهر أرمسا للاولة

ميسام كاين وحيا وما ترتب عل  ذلك من ان  لل سيحية ا     ث ودس و )مث م  ىلعالن  ،ارلميب باررتا  م401-404
ىلىل جانب حصانتها  ،طرازحيت بىن الميسطيطييية عل  أحاث   لقسولو  )ع ال ، ناهيك ع ا ىبمي  من أمذهيب

ويف اعتميامنا ال   ن الذهاب أكثر من ذلك فاالىم ل   ،وا تيار مو عها االىرتاتيجا عل  انمياض مايية يونانية  ا ة
يف ظهور   ب وري)ذي ا رتن متاما  باىم البيزنطية وال   ن الميول مبا أ ا ب  ارؤرخ الل واضح يف اىةم اإلمرباطورية، مالو 

حى ىميوط الميسطيطييية عها العث انيني م اإلمرباطورية ميذ عها  سطيطني بالذهاب أن أى ،عاطفت  اجلاحمة ألجمام الرومان
 اإلمرباطورية الرومانية. م1334

هالة من اجملا الروماين الذي ال  صباغكان مافعهم ىل  بلميب أباطر  الروماناطر  الميسطيطييية ك أن متسك أبال  
رمبا لميط  الطريق أمام أي و ىعيا  لضم أمالك اإلمرباطورية الرومانية الميا ة نفس  الو    ، ويفظاللة عل  اريطميةبيزال خييم 
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لإلمرباطورية الرومانية ارمياىة جرأ  حيا   غرب األوريب، ىليف ال  شنرلمنن)يف تتويج  يت ث وىلن كان ظهور كيان  ،مياف  آ ر
ل ن ذلك ال يغري من وا   احلال  يئا  ألن تلك اريطمية ليس  حبوز  البيزنطيني يف  ،ىياىة كييسة روما ارعامية لبيزنطة

 ،حااث احمليطة ويف طليعتها حركة الفتوحايف اإلىالميةة بعاص تها احلصيية رغم األيبيزنطاالمرباطورية الف ا زال   ،األص 
 ؟البيزنطيةعل  اإلمرباطورية  ت ثري  شنرلمنن)فه  ي ون حلاث عارض كتتويج 

ح    مياطق  اىعة فها  ،مون ىلمرباطورية ض  بيزنطةحوال مه ا كان  اروا س و ال   ن ب ي حال من األ
وىلن احنسريف حاومها فرت  الفتوحايف اإلىالمية ىلال ىل ا احتفظ  بعاص تها رمز عظ تها  ،مشل  الشام ومصر ومشال افريمييا

ف ن  ،اىمياط صفة اإلمرباطورية عيهاالروماين ال يعين  رثاإلفنن ابتعامها عن  ،م1334العث انيني حى م لها األتراك 
أثر يف  صائصها ولغتها وميانتها  ،ب    ي ها يونانيةالشرق للغوص يف احلضار  ال وناحية أ ر  اجته  بميو  أو تارجييا حن

 ومذهبها ف ان  حبق اإلمرباطورية البيزنطية.

 : التوص نتالخنتم   -
 :ط الخنتم  1

 حو  بداي  ظهور اإلمبراطوري  الب زيو   المؤرخ  بعض )أراء موضوع  بش نمن  الل ما مت اىتعراض  
  ن الميول ب   االىم الذي ،واىتعراض أهم اليظريايف ال  تياول  البااية الفعلية لإلمرباطورية البيزنطية ،  مسمنهن

وحى مظاهر حضارهتا ال  ظهريف من  ،و صائصها اعرف من  الل  اإلمرباطورية البيزنطية مب يزاهتواعت امه ك صطلح ت
 ا ومن  الل ذلك تبني ليا أن  يفص  امتااما  هلال  تعترب يف األحضار  الرومان  وها ،اإلمرباطورية بس ايف ال تمي  أمهية

أو لبااية ل ؤ ر ن اررور عليها مون البحت فيها كحااث ال   مرباطورية، ومها مس لتان    ها أومس   اإل باايتها
وحى  اية عصر   دقلدينيو )عصر  أوا رتبني ليا أن اررحلة ار تا  من  ثيا  عرضيا لآلرا ، وبالرغم من ذلك وأالتس ية

ال  باون  ك ت  ذنا رس   اإلمرباطورية فهوا األ ر الفعلية لإلمرباطورية البيزنطية، كفيلة بالميول عيها البااية    قسولو  )
 .فق األحااث ارعاصر  لتلك الفرت  س   و ريب لبااية فعلية حى ت  ذ ب  كمير بتااإلمرباطورية، ف ا ن ام ن  رين بظهور

 : ط التوص نت 2
بطبيعة احلال عل  العايا من  ة ومس   اإلمرباطورية البيزنطية احتو البحت يف موضوع أرا  ارؤر ني بش ن بااي      
أن  من  الل اىتعراض تلك ىلال  ، قسولو  )ىلىل  اية عصر   دقلدينيو )عصر  ، وىلن كيا نرجح الفرت  من أوا راآلرا 
يص  ل ثري من ،   ن رن يهتم باراىتها أن للبحت واىتميرا  تلك اآلرا  ومميارنتها بنحااثال يزال اروضوع حيتاج اآلرا  

و  ن من  الهلا  ا ت  ذ آرا  أ ر  يف بااية االمرباطورية ومس اها ت ون أكثر  ،اليتائج ال  مل نت  ن من الوصول ىلليها
 م ة.
 

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