
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 جتماعيةواالبحوث العموم اإلنسانية مجمة 

 م1028 سادس ديسمبرالعدد ال                       مجمة بحوث العموم اإلنسانية واالجتماعية           

مجمة عممية محكمة تصدر عن وزارة الثقافة 
المنظمة الميبية الدولية  شرافإ..والمجتمع المدني 

 لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين

   

 محتويات العدد

 .سياسات دول الجوار العربية في مواجهة الهجرة غير الشرعية  
 .اتجاهات التغير المناخي لعنصر المطر في ليبيا  
.التباين المكاني لمعدالت نمو السكان وتوزيعهم في بمدية طرابمس المركز 

 
 

 .التوزيع المكاني  السياحية في مدينة طرابمسدور النقل السياحي في تنشيط الحركة  
 .الهيمنة اإلعالمية 
 .الزراعة في نيجيريا الواقع واالفاق المستقبمية 
 .استراتيجية العصف الذهني 
 .القيم العالمية وجودة المناهج التعميمية بالجامعات الميبية 
 .األنكحـة الفاسـدة التي حرمهـا اإلسـالم) أحكـام و أدلـة ( 
 .دور العمماء االفارقة في نشر اإلسالم في غرب أفريقيا 
 .العاممين أداء كفاءة عمى وأثرها يةالداخم البيئة 
 التعميم مرحمة طمبة من والمتفوقين الموهوبين مهارات تنمية في النفسي االرشاد برامج دور 

 .االساسي
 .رشد ابن عند والصفات الذات 
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 حمتويات العدد

  أ                                                               االفتتاحية 

الدكتور/ مراد سالم محمد 
 الزائدي 

 

سياسات دول الجوار العربية في مواجية اليجرة غير الشرعية وأثره عمى 
 اليجرة غير الشرعية بميبيا
 دراسة في الجغرافيا السياسية

1 

الدكتور/ نجم الدين فرج عمي 
 بقص

 ;8;1اتجاىات التغير المناخي لعنصر المطر في ليبيا خالل الفترة من 
 م4116حتى سنة 

57 

 فتحي محمد عبد الدكتور/
 السالم العماري

 التباين المكاني لمعدالت نمو السكان وتوزيعيم في بمدية طرابمس المركز
 م خرائط نظم المعمومات الجغرافيةدراسة باستخدا

7; 

 5; دور النقل السياحي في تنشيط الحركة السياحية في مدينة طرابمس الترىونيمحسن ميالد  الدكتور/

 :11 الييمنة اإلعالمية الدكتور/ مولود محمد بقوش
 الدكتور/ امحمد محمد البوزيدي

 
 164 الزراعة في نيجيريا الواقع واالفاق المستقبمية

 فوزية محمد سويسياألستاذة/ 
 فييمة الطيب ديكنةاألستاذة/ 

 187 استراتيجية العصف الذىني

وئام " محمد اليادي" األستاذة/ 
 محمود الخوجة

 القيم العالمية وجودة المناىج التعميمية بالجامعات الميبية
 

1:7 

 األنكحـة الفاسـدة التي حرميـا اإلسـالم الدكتور > يوسف سعد التركي
 ) أحكـام و أدلـة (

447 

 468 دور العمماء االفارقة في نشر اإلسالم في غرب أفريقيا  الكتور/ حسن عمي الشيخي
 الدكتور/ رضا منصور شيتو

 سعيد معمر األستاذة/ ربيعة
 البيئة الداخمية وأثرىا عمى كفاءة أداء العاممين

 دراسة تطبيقية عمى صندوق الضمان االجتماعي الميبي فرع طرابمس
491 

الدكتورة/ ىيام يونس رمضان 
 المصري

برامج االرشاد النفسي في تنمية ميارات الموىوبين والمتفوقين من دور 
 طمبة مرحمة التعميم االساسي

4;9 

 320 الذات والصفات عند ابن رشد الدكتور/ محمد قدوع



 جمةل حبوث الؼلوم الاوساهية والاجامتغية

زتل٘ علنٔ٘ ستهن٘ ىصف ضيْٓ٘ تصدز عً امليظن٘ اللٔبٔ٘ الدّلٔ٘ لألخصأٜني       

تَدف إىل تػذٔع الباحجني علٙ اليػس ّاملطاٍن٘ يف دعه اذتسن٘  ّاليفطٔني،االدتناعٔني 

 .العلنٔ٘ يف زتال العلْو اإلىطاىٔ٘ ّاالدتناعٔ٘

 أّال: قْاعد ّغسّط قبْل اليػس:

 تيػس اجملل٘ البحْخ ّالدزاضات العلنٔ٘ باللػ٘ العسبٔ٘ أّ االصتلٔصٓ٘ أّ الفسىطٔ٘.  -1

ّتتْافس فُٔ غسّط البحح العلنٕ  العلنٔ٘،أٌ ٓتطه البحح باألصال٘ ّالكٔن٘  -2

 علَٔا.ّاضتخداو الطسم امليَذٔ٘ املتعازف 

ال تيػس اجملل٘ املكاالت ّالتكازٓس ّملخصات اطسّحات الدنتْزاِ أّ زضاٜل  -3

 املادطتري. 

 أٌ ٓهٌْ البحح مهتْبا بلػ٘ ضلٔن٘ , خالٔ٘ مً األخطاٛ اللػْٓ٘ أّ املطبعٔ٘. -4

ّال تعرب بالضسّزٗ عً زأٖ  أصحابَا،تعرب عً زأٖ  البحْخ ّالدزاضات املكدم٘ -5

 اجملل٘ أّ أعضاَٜا.
 ثاىٔا: مْاصفات البحح:

 ضه(. 22/21(, بأبعاد )A4اضتخداو تيطٔل ّزم ) -1

 صفح٘. 22صفح٘ ّال ٓصٓد عً  15ال ٓكل عدد صفحات البحح عً  -2

 الباحح،نتاب٘ بٔاىات البحح يف الصفح٘ األّىل حبٔح تػتنل علٙ: اضه  -3

زقه  ,البحجٕ( ادتامع٘ أّ املسنص  –الهلٔ٘  – )الكطهاملؤضط٘ التابع هلا  العلنٔ٘، الدزد٘

 اهلاتف, الربٓد االلهرتّىٕ, مع مساعاٗ عدو ذنس البٔاىات الػخصٔ٘ للباحح مبنت البحح.

( غامل للعيْاٌ 14, ّحذه ارتط )simplified Arabic ) اضتخداو خط ) -4

 ( للننت.12السٜٔظ, ّ)

 مبنت البحح , ٓرنس ) لكب املؤلف, ضي٘ اليػس: زقه الصفح٘(.ٓػاز للنسادع  -5

 نتاب٘ املسادع يف ىَآ٘ البحح علٙ أٌ تستب ٍذأٜا. -6
 ثالجا: إدساٛات اليػس:

 إزضال البحْخ إىل زتل٘ البحْخ اإلىطاىٔ٘ ّاالدتناعٔ٘. -1

 ّىطخ٘ علٙ قسص مضػْط.  مطبْع٘،تسضل ىطختني مً البحح  -2



 للبحْخ املهتْب٘ باللػ٘ االصتلٔصٓ٘ أّ الفسىطٔ٘.ٓسفل ملخص باللػ٘ العسبٔ٘  -3

حيل ألصحاب البحْخ امليػْزٗ باجملل٘ اذتصْل علٙ ىطختني مً العدد امليػْز  -4

 بُ حبْثَه.

ٛ زأَٜه مً ختضع البحْخ املكدم٘ للتحهٔه العلنٕ مً ذّٖ االختصاص إلبدا -5

لنٕ ّحتدٓد احح بكْاعد البحح العللبحح ّمدٚ التصاو البحٔح الكٔن٘ العلنٔ٘ 

 صالحٔتُ لليػس مً عدمُ.

خيطس الباحح بكبْل حبجُ مً عدمُ يف غضٌْ غَسًٓ مً تازٓخ اضتالو البحح  -6

 نحد أقصٙ. 

يف حال٘ ّدْد مالحظات مً احملهنني ٓلتصو الباحح بإدساٛ التعدٓالت ّإعادٗ  -7

 ( ْٓما.15البحح يف فرتٗ ال تتذاّش )
 زابعا: زضْو اليػس:

 ( دٓياز لٔيب أّ ما ٓعادلُ مً العنالت األخسٚ.152ٓته دفع زضْو اليػس ) -1

 ال ٓته اضرتداع الكٔن٘ ضْاٛ قبل البحح لليػس أّ مل ٓكبل.  -2

 للتْاصل ميهيهه االتصال علٙ:

00218 928824677 

00218 928824965 

لربٓد االلهرتّىٕ:ا  

    Mansour.amarah@ gmail.com 

 

 http://olisw.org/:                االلكترونية البوابة

 
 
 
 
 
 

 

mailto:Mansour.amarah@%20gmail.com


 االفتتاحٔ٘

ّصحبُ ّمً ستندَا ّعلٙ ألُ ّحدِ ّالصالٗ ّالطالو علٙ ضٔدىا اذتند هلل 

 أٍتدٚ بَدُٓ اىل ْٓو الدًٓ

 ...ّبعد

يف حل٘ ددٓدٗ ّ حبْخ علنٔ٘ متيْع٘ مبذاالت العله ّاملعسف٘ ىضع بني آدٓهه   

العدد الطادع مً زتل٘ حبْخ العلْو اإلىطاىٔ٘ ّاالدتناعٔ٘، فكد تضنً ٍرا العدد 

دزاضات علنٔ٘ تجسٖ معازفيا ّتطَه يف بياٛ اطازا ثكايف لٔػنل زتاالت شتتلف٘ 

 تػهل يف زتنلَا 

اٌ الدزاضات العلنٔ٘ املتعنك٘ ملختلف دْاىب اذتٔاٗ الطٔاضٔ٘ ّاالقتصادٓ٘       

لبياٛ ىظسًٓا مطتكاًل بعٔدا ّاالدتناعٔ٘ ّاليفطٔ٘ متجل تساثا معسفٔا ميهً اٌ ٓؤضظ 

عً أٖ أٓدْٓلْدٔا ال ختدو قضآا اجملتنع، ننا اٌ بالعله ّالبحح ادتاد ّالدزاضات 

ٔا، ال خيضع لطٔطسٗ فهس ال ٓطتذٔب لْاقعيا بل اذتدٓج٘ ميهً اٌ ىهٌْ نٔاىا علن

 قد ٓهٌْ عاٜكا اماو احداخ أٖ تػٔري أّ تطْٓس جملتنعيا.

 صتدد الدعْٗ للبحاخ ّالدازضني للنطاٍن٘ يف اثساٛ ّتكدٓه 

 

 اضسٗ حتسٓس اجملل٘
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 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

وأثره على  دول الجوار العربية في مواجهة الهجرة غير الشرعيةسياسات 

 بليبياغير الشرعية الهجرة 
 دراسة في الجغرافيا السياسية

 
 مراد سالم محمد الزائدي . الدكتور/

 أستاذ مساعد                                    
 عضو هيئة التدريس بالجامعة المفتوحة 

 المقدمة : 

دلهجر   قو يكو  ادواع  اإلنساا  دوااع  دويو  اتبااية  ييةة  وا ياةاياة  وا دةةارم    يهاجر ا
وياابا شخةة  تبعلق باد ةاخ وا اداةئ  وا ادط وح تا شاه ذدك وا وياابا ايااع  اقبةايي  يعةا اراء 

  ا  دذدك ا  دكل يا ا ادرزق وا ادثرا  اتحسااااةو اعاااااااي اد عةتااااة  انو تخلاااا  دل انو  ادوا لو   
تةظم شااائو  ادهجر  يا ل يقلة ها اع ا د ا ت بلاااةه تةاااادحها   اتو جه  و رع عهو تخلااا  دل انو  
ادوادو نبةج  د ا تثةره تو تساااااااانل قانونة  يادة  تبعلق بحق اداري عو ادهجر    اتحويو تر و اد انونو 

لبها طو تو ادح وق ادبو  اادالقبه بوادبه اعصل وا ادواد  اد هاجر يدةها اا   انت حرم  تغاير  ادو 
جل اد واثةق ادوادة    اادبارتها تو ادح وق ادطاةعة  اعادة  ادبو يلبوم اد جب   بح ايبها اادساااااااااااااا اح 

تو اإلدال  ادعاد و دح وق اإلنساااااااااااااا  اد   وقرته  1ادا ر   13دلاري بايااااااااااااابع ادها حة  تة  اد اي  
دلى ا  دكل عري حرم  ادبة ل اا بةار  1984 ادج عة  ادعات  دألتم اد بحو  عو ادعاشااااار تو ييسااااا ار
دلى انه يحق دكل عري ا  يغاير وي  بالي ب ا  2تحل يقاتبه يا ل حواي  ل ياد      ا تة  ادا ر  
تو ناس اإلدال  دلى ا  دكل عري  1ع ر   14عو ذدك بلوه   ا يحق ده ادعوي  يدةه   اتة  اد اي  

  وال ا  ذدك ادحق  (1)ال االدبجاء يدةها نربا تو االاطهاي ادحق عو ا  يلجا يدى بالي و رع وا يحا
دةس تطلق عو ول يدى بلو آ ر بةاااااااااااور  قانونة  تحك ه اتلااااااااااااطه اد وانةو اد ع ول بها عو  ل بلو 

ها ااااااااااااااااااااااااااااااتسب ال عة ا يبعلق ب اول ادرداي  اعجانب   حة  تو اعتور ادبو تحرص ادوال دلى تةظة 
ول ا راج اعجانب   ا  دك دها ا  تحول يا   راج ردايانا يذا يدت اااااااااااااادبتوي عةها نو تةظةم ي 

 درداياا نؤالءااااااااارار  اد حاعظ  دلى  ةانها ايااااااااالتبها ادها ا  تبخ  اإلجراءار ادكاةل  ب ة  نرا  
تو ادخوت  ادعساااااااكرم   وا وياء ادلااااااارانب اتا شااااااااه ذدك   ادها ا  تارن دلى اعجانب اد هاجرمو 

ارمًا تو اد ةوي دلاا ا  يااالتبها عبحبم دلةها تثاًل ت ويم بةانار دو اعشااخاص ادو تا تراه ااار  يدةها
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 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

حادبهم   اتكلاهم بإبالغ ادسااااالطار اد خبةااااا  دو تحال يقاتبهم ادو  ل تغةةر يحةااااال عةها ات ة  
ي ول تو يتكل تةهم  طرا دلى اعتو ادعاااااااااااام وا تو يكاااااااااااو  تةابا ب رن تعو  وا يكو  تحكوتا 

 . (2)  دلةه عو جرم 
 

 مشكلة البحث :

تعبار ادسةايار اد باع  تو قال ادالوا  اد ةور  دلهجر  اادعاور ا اص   قوانةو ادو ول اادخراج دار 
حواينا تو ادعواتل االياية  دلوع  باتجاه ادهجر  تو دوتها اد دك ع تكل  اداح  تسبةو ادى تج ود  

 : تو ادبساؤالر
 ا.ادهجر  غةر ادتردة  تو اراةهظانر  يال ادجوار دلحو تو  نو يةايار ادهجر  ادبو اتخ تها تا -1

 هل ساهمت سياسات الهجرة في دول الجوار في تنامي ظاهرة تهريب المهاجرين إلى ليبيا . -2

  عو تالةل تهاجرمو يال ادجوار ادهجر ادلةاة  نل يان ت اعف اد وانةو ااإلجراءار ادحوايي   -3
 دار االرااو ادلةاة  .

 ؟غةر ادتردة   ادهجر  د كاعح  اتخاذنا اادواجب اد بخ   اااليبراتةجةار ارادسةاي نو تا  -4

 أهداف البحث :
 

 .ادظانر  ن ه تو دلحو يال ادجوار اتخ ر ادبو اااليبراتةجةار ادسةايار ادبعرف دلى  -1

ادبعرف دلى ونم ادسةايار ادبو يان ت اشجعت دلى ايب رارم  توعق اد هاجرمو غةر ادتردةةو  -2
 . ى دةاةادي
 

 

 فرضية البحث :

ادهجر  اد ع ول بها عو يال ادجوار يارا عو تةاتو ظانر  تهرمب  ودإلجراءار اد بتوي  اقوانة  -1
 اد هاجرمو دار دةاةا .

دوم تةاة نا ا ادع وبار ادواري  عةها ا دظانر  ادهجر  غةر ادتردة   اعف اد عادج  اد انونةو ادلةاة   -2
  واد  داور يدى وارابا ر ادتردةةو دةاةا يادو دلى تالةل اد هاجرمو غة
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 منهجية  البحث :

تم االدب اي عو ن ا اداح  دلى اد ةهج ادبارمخو بهوف تبا  ادبطور ادبارمخو دسةايار اقوانةو 
اد ةور  دلهجر  تو  الل اد راحل ادبو ترر بها اإبراز  ةوصة   ادهجر  يا ل ادوال ش ال اعرم ةا

 . كل ترحل 
  دى ت ارن  قوانةو ادهجر  اادة اذج ادخاصيخوم اد ةهج اد  ار  دل سادو  عو ادبوصل ا  دك ايب 

 بإيار  يةايبها عو  ل بلو دلى حوع داهم ادبتابه ااال بالف بةو ادسةايار .
 

 حدود البحث :

 –ادجوانر –ستون –دةاةا –ي بةر اداح  دلى ادوال ادعربة  االعرم ة  جةو  اداحر اد بويط )تةر
 ادبو تب ةو بةاس ادخةوصة   ونها تةاطق داور وياية  يدى ادوال اعارابة  .  (اد غر 

 

 الدراسات السابقة :

(   تأثةر ظانر  ادهجر  االعرم ة  غةر ادتردة  دلى 2008يراي  ناصر دو  هللا تح و شكرا ) -1
 . (3)ادعالقار ادلةاة  اعارابة  

ادعات  ادلةاة  عو تكاعح  ظانر  ادهجر  غةر  (   ادسةاي 2011يراي  يادم تسعوي شاي  )  -2
 .(4)ادتردة  يا ل دةاةا 

(   ادهجر  غةر ادتردة  دار ش ال غر  دةاةا  ةانةها 2011يراي  تراي يادم ادوانو  ) -3
 .(5)اوياابها انبانجها 

حلةلة  ت (   ادسةايار االاراتغاربة  دبةظةم ادهجر  ادوانرم  يراي  اصاة 2011يراي  يلةم يح  ) -4
 .(6) 2011-2000دلابر  

 .(7)(   آدةار ادبةو  دلهجر  غةر ادتردة  2012يراي  عايو  بر ا  ) -5
(   ييار  يةاي  ادهجر  ادالقبها بةةاد  اد رار اد حلو يراي  2012يراي  نجةب يومعو  ) -6

 . (8)ت ارن  بةو ادواليار اد بحو  اعترمكة     ةوا   عرنسا 
 .(9)(   ادسةاي  اعتةة  االارابة  عو تواجه  ادهجر  غةر ادتردة  2014بب   ) يراي   ويج  -7
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 (2008-1999جدول بين المرحلين من ليبيا من دول الجوار وأسباب الترحيل خالل الفترة )

 

 الجنسية

التسلل 

والدخول غير 

 المشروع

الهجرة غير 

 الشرعية

انتهاء 

مدة 

 االقامة

االبعاد بعد 

 تنفيذ احكام

 قضائية

ألسباب 

 صحية
 المجموع

 4953 103 519 162 4125 44 تونسية

 9078 90 334 619 7988 47 مغربية

 34647 3258 6650 4490 17635 2614 مصرية

 1927 44 706 311 349 517 جزائرية

 50605 3495 8209 5582 30097 3222 المجموع

   يحةاءار غةر تةتور   2008اادجةسة    قسم اإلحةاء    رتةلح  ادجوازااد ةور :
 

 (2008-1999( يوضح أعداد المرحلين من ليبيا من دول الجوار خالل الفترة )1شكل )
 

 

 سياسات الهجرة الدولية في بعض دول الجوار العربية 
  

طرحت بواي  اعداة  ادجويو دلى تةاطق ااياااااااااااااااع  تو ادعادم تحويار نات  تبعل   بانب ال 
  تو تكا  يدى آ ر عو صاااااااااااااور  نجرار تكثا  ادعل اد غر  ادعربو تج ود   اةر  تو ادساااااااااااااكا

دخةاااااوصاااااةاته ادجغراعة  اادبارمخة  قو اجو ناساااااه عو ااجه  ن ه ادبحوالر ادكاةر  تة  تساااااعةةةار 
اد ر  اد ااو حة  بوور ادهجر  عو اد غر  ادعربو د وتا يتهو تحوالر ج رم  علم يعو ي بةر 
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ن ه ادوال بل وصااااااااا  يسااااااااب طب ودواي تبوايو  تو اد هاجرمو  اد هاجرمو يدى وارابا دلى يااااااااكا 
اد ايتةو ويااااااااياااااااا تو ادالوا  اععرم ة  تا اراء ادةاااااااحراء اإذا  انت دةاةا قو درعت ن ا ادوار عا  
بلوا  اد غر  اتونس قو طورر عة ا بعو يدى تةاطق داور تو اجل ادوصااااااول يدى يال اعارابة  

(10) . 
اتسااااااي االتحاي اعارابو شااااارق اتاعةل اتااقة  شاااااةغو ادبو تلغو  ل تواتةت ن ه ادبحوالر ت  

ادحااواي بةو يال االتحاااي اعارابو بحااواي  ااارجةاا  ت ثلهااا حااواي بلااوا  اد غر  ادعربو ذاتااه ااداا   
 -يةؤي  يدى ادعويو تو ادةبانج ون ها :

 

واي ت ابل حاغط وارابو تبواصل دلى يال ادلا  ادجةوبة  دل بويط حبى ت وم بوار حارس اد -و
 حواعو تايي  ااقبةايي  .

اياااااااااااابجاب  يال اد غر  ادعربو  لها يدى تةطق اد عادج  اعتةة  ادعل ادبتاااااااااااارمعار اد بتااااااااااااوي   - 
 اإجراءار اد راقا   ةر يدةل دلى ذدك .

 ااطرار ادعويو تو اد هاجرمو ادعابرمو يدى يطاد  تو  اإلقات  عو يال اد غر  ادعربو .  -ج

د هاجرمو تسبغل  ن ه ادواعة  دب ويم  وتار تخبلا  )اإليواء   اإليجار تةاتو شاكار ادبهرمب ا -ي
 . (11)..ادخ( جادل  تو ادحواي تةور ي لها 

 

ادلى ادةعةو ود غاربو د ور دو  اجب ادار تغاربة  دوراي  ظانر  ادهجر  اتحويو ادسةايار 
 -ا تلك االجب ادار :ادخاص  بادهجر  باد ةط   اد غاربة  اتو ونم ادبوصةار ادبو توصلت ده

ادبأكةو دلى ااارار  تةسااةر ادبج   ادعانلو بادبااره ح ا تكبسااب داانو  ادجادة  اد غاربة  تو اجل  -1
 تح ةق االنوتاج االجب ادو اادث اعو .

تودةم ادبعاا  عو تجال ادهجر  اد ةظ   بتاااااااكل يساااااااادو  اصااااااا  دلى ادب لة  تو ادهجر  غةر  -2
 ادتردة  .

دبة ل اد تاراي دألشاخاص اتساهةل يجراءار تة  ادبأشاةر  اتاساةط شاراو ادحةاول تةساةر حر   ا -3
دلةها اادبعاا  تو اجل تعادج  تةارار ادهجر  تو  الل ادبعاا  عو اااااا  توان  ياااالو  تة ل 

 اعشخاص اتكاعح  ظانر  ادهجر  غةر ادتردة  .
 ةر  اادبو و شااغل باد ةاطق اداتواط توعةرتسااانو  جهوي ادبة ة  اتكثةف اتةوم  االياابث ار بهوف  -4

 .( 51)تتكل تةورا دلهجر  غةر ادتردة  
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 يلي نتناول التطور التاريخي لسياسات الهجرة بدول شمال افريقيا : اوفيم
 

 -سياسة الهجرة الدولية في المملكة المغربية : -1

اقو  غر  غارب  يدى ادخارج اوجانب يأتو  داليااااااااااب رار عو اد اددرعت اد غر  حر ار نجر    
ابعو يقات  نظم ادبأشةر  عو وارابا حةة ا  1990اتخ ر ادهجر  تو اد غر  وشكاال جويو  تة  يةوار 

كانت ادهجر  شردة  اتةظ   عو يطار اتااقةار ادةو ادعاتل  حة  يعت اد غر  عو يةايبها ادهجرم  
 انونة  ات ويم اد ساااااااااااااااادو  ادنحو ردةانا بادخارج يدى ت وم  ادراابط ادث اعة  بةو اد هاجرمو ااد غر  

اادبعلة   اادث اعة  عو بلو اد هجر اعو ادوا ل يقات  تتاااااااارم  تة وم  دةااااااااد  بعر اد ةاطق ادطاري  
 . (16)اتسادو  اد هاجرمو عو ايبث ار تو راتهم ااا  جهاز تبابع  حر   ادهجر  ادةظاتة  بادخارج 

د غربة  االجب ادة  اادسااااااااةايااااااااة  امبم ت ثل تو وادومار يااااااااةايااااااااار ا ادةظاتة  ادهجر   ا ا  ا 
تتااااااااااااااجة  ادهجر  ادخارجة  تو  الل ادجهوي ادجاي  دلحااي دلى راابط اثة   بةو اد هاجرمو ابلوانهم 

 .  (71)اعم بةة ا يبم ادحو تو ادهجر  ادواعو يدةها بطرم   غةر ادتردة  
   النب ال ادساااااكا  اتلااااا و ادبتااااارم  اد غربو عو تجال ادهجر  تج ود  يجراءار اقوادو تةظ

عادبتااااارم  اد غربو ادحادو ادخاص بادهجر  اد   اي له   اادى اتااقةار يادة  صاااااايقت دلةها اد غر  
 ب رار عو اداالي وال انه ال يسبودب والاااااااااااايةظم بةور  تاةل  ادو ول ااإلقات  ااالي 03/02قانو  

دة  نجر  غةر شااااار ظانر    كاعح دقلةاًل تطورار ادهجر  ادتاااااردة  عجانب  اةر تو توايه تخةاااااةااااا  
 . (81)يواء تو ادالو وا يدةه 

 

تو ادتااااااااااااااراو ادبو ي كو دألجةاو ا   03/02ااداو ول يدى اد غر  يبم اعق تاا يحاوي قاانو  
يو ل عةها يدى اد غر  بطرم   شاااااردة  عاعجةاو دكو يكو  ت اوال عو اد غر  يكو  تلوتا با  يح ل 

ادع ال دلةه ا  يكو  حانو دلى د و باإذا  ا  اآلتر يبعلق  جواز يااااااار اعو بعر اعحوال تأشااااااةر 
تو اد انو   4( حة  تحوي اد اي  1  اداةو  4  تاي   3د ل تو اجل ت اري  د ل ت ابل اجر )تاي  

ال تبوعر دويهم ادتااااراو ادو ول اا  قرار ادةاااااير بادرعر  ادخاصاااا  برعر ي ول اعشااااخاص اد يو
ساااااااالطار اد خبةاااااااا  اد كلا  بادرقاب  عو ن او ادحواي ت  ترادا  عو ي كو تةاة ه تااشاااااااار  بوايااااااااط  اد

 . (91)تطاةق اد انو  باالتااقةار ادوادة  اد وقع  ادخاص  بادو ول اادخراج 
 ي ولا  قرار ادطري ي كو ا  يةور تو اإليار  اذا  ا   03/02تو اد انو   25ات رر اد اي  

 طةرا دألتو ادعام امةاور اد رار ااو اعجةاو بواياط  اعجةاو دلى اعراااو اد غربة  ي ثل تهويوا 
 تريوم تو توير ادعام دألتو اد وتو .
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بتا  ي ول اعجانب يدى اد غر   2003دسة   2ادلى اد سبوع ادبترمعو وصا  اد انو  رقم 
انو يهوف يدى توحةو  2003اإقاتبهم عةه اادهجر  غةر ادتاااااااااردة  اادهجر  ادوا ل  ياااااااااارما عو نوع ار 

ةااااااااوص ادساااااااااب   اتح ةق انسااااااااجام ادةةااااااااوص اد انونة  ادجويو  ت  قانو  ادع وبار ات ةةو يقات  ادة
اعجانب عو اد غر  ااالنم تو ذدك ت ةةو ادجرانم اد بةاال  بادهجر  غةر ادتااردة  ع و تم تجرمم تجار  
 تهرمب اد هاجرمو اوصاااا  تةظ ونا دراااا  إلحكام بادساااجو تبرااح بةو دتااار  ياااةوار اادساااجو توع
ادحةا  امح و اد انو  ويلاااا ح وق اعجانب باالدبراف صاااراح  بحق رع  ادودو  وتام اد حك   اذا تا 

تو اد انو  اد طاق دلى ادهجر  غةر اد تااااااااااراد   52  حةت نةاااااااااات اد اي  ( 02)اد و اد ار دلةهم 
رتكاةها ت ادع وبار اد ارااااااااا  دلى شااااااااكار ادبهرمب ادبو ادبارنا اد انو  تو اعععال ادجةانة  يحال

 اانو  يدى تحك   ادجةايار )يعاقب اداادل اد   نظم وا يااهل بةااا  ادبةايي  ي ول وشااخاص تغارب  
 اي  اد تاااار يدةها عو ادوا وجانب بةاااا  يااارم  يدى ادبرا  اد غربو وا  راجهم تةه بإحوع ادوياااانل 

وف اتااق اجو به  ل تو اد انو  اتب ثل ادعاااااااا وب  اد اراااااا  دلى ودلاء ادعةاااااب  وا 52   51
يرنم  500000يدواي اعععال اد   ور  بادسجو تو دتر يدى   س دتر  ية  ابغرات  قورنا تا بةو 

 .   (21)يرنم  1000000يدى 
)كل شخ  غاير  ادتردة تو اد انو  دلى تعاقا  تةظ و دلهجر  غةر  50ك ا نةت اد اي  

 ازه احو تراكو ادحواي ادارم  وا اداحرم  واادبرا  اد غربو بةااااااااا  ياااااااارم  اذدك باياااااااابع ال وثةاء اجبة
ادجوم  ايااااااااااااااةل  احبةادة  دلب ل  تو ت ويم ادوثانق ادرياااااااااااااا ة  ادالزت  وا تو اد ةام باإلجراءار ادبو 
توجاها اد وانةو ااعنظ   اد ع ول بها وا باياااابع ال اثانق توار  وا بانبحال اياااا ا غةر اياااا ه ا  دك 

وا غايره تو وتاكو وا تةاع  غةر تراكو ادحواي اد عو  كل شااااااااااااااخ  تساااااااااااااالل يدى ادبرا  اد غربو 
 ةةةا د دك( اقو يوع اد تري عو ذدك بةو اد واطو اد غربو ااعجةاو اتبرااح ادع وب  اد اراا  
دلى ادتاااخ  اد رتكب اعععال اد تاااار يدةها تا بةو ادحاس تو شاااهر يدى ياااة  اغرات  تبرااح قورنا 

م وا يحوع ناتةو ادع وببةو ع ط   اتو جه  و رع ع و داقب يرن 10000يرنم يدى  3000تا بةو 
يرنم يدى  50000اد انو  بادحاس تو يااااااااب  وشااااااااهر يدى ثالث  يااااااااةوار ابغرات  تبرااح قورنا تا بةو 

يرنم  ل شاااااااخ  نظم وا ياااااااهل ي ول تغارب   انوا وا وجانب بةاااااااا  يااااااارم  يدى ادبرا   500000
 .  (22)اد غربو وا  راجهم تةها 

د غر  جهويا دلبعاا  اد تااااااااااااابر  ت  االتحاي اعارابو د كاعح  ادهجر  غةر ادتاااااااااااااردة  ات ةم ا
  s.i.v.eحة  بوور يارمار بحرم  اجوم  ابرم  ت  ايااااانةا عو تلاااةق جال طارق اايااابحو  نظام 
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اد   يقاتبه اياااااااااااااااانةا د راقا  تلااااااااااااااةق جال طارق اتبااان اد غر  ت  االتحاي  وادةظام االدكبران
تلةو  يورا إليار   40ى اتاااق ادعوي  ادطودةا  اتوقة  تا  ر  تعااا  دب ومال برنااتج تو اعارابو دل

 . (23)ادسةطر  دلى ادحواي 
ا  يااةايااار ادهجر  عو اد غر    ا نو ااااا  تساابةو ويااايااا دلى يااةاياا  وتةة  تطا ها ازار  

د غر  اجرمو تو اادوا لة  تبر و دلى تكاعح  شاااااااااااكار ادبجار  غةر اد تااااااااااراد  دبةظةم تهرمب اد ه
ايال جةو  ادةاااحراء بواياااط  ادتااااحةار ادة ل ادوادة  ااد وار  ادةاااغةر  يدى ايااااانةا اجور ادكةار  
ك ا يحاال تهاجرا  اد غارب  غةر ادتردةو  ا  يةلوا يدى ايطادةا دو طرمق جومر  التاةوازا  حة  

ارا وي  ال  اد غر  دم تعو تعوصاحت ادهجر  غةر ادتردة  عو اد غر  تتكل   طةر  دها دواقب تبع
ا لة  دو ازار  ادو ايااابراتةجة اإن ا وصااااحت   دك ت ةاااو دل هاجرمو تو ادوال اععرم ة  اقو وياااارر 

 2002ر وي ادهجر  غةر ادتااااااردة  عو ادسااااااةوار اع ةر  بل اعو تراج  ن ا ادةوي تو ادهجر  تة  دام 
ار اد غربة  ااعد ال ادبو ااااااااااااااااطلعت بها اقو وثابت يجراءار اعتو اادريي ادبو اتخ تها ادساااااااااااااالط

دبعومو ادودو ادعام ب خاطر ادهجر  غةر ادتردة  ونها شويو  اداعادة  ااع ا إلحةانةار ازار  ادوا لة  
يدى  %26.95تو  2003وكبوبر  31يةاااير يدى  1انخار دااوي اد هاااجرمو غةر ادتااااااااااااااردةةو تو 

 . (24) %33.75اكةكها  الل ناس ادابر  بةسا  ابادبواز  ت  ن ا زاير ادتاكار ادبو تم ت 17.53%
 

 -سياسة الهجرة الدولية في الجمهورية الجزائرية : -2

  حة  اتخ ر ادسااااالطار ادع وتة  تة  ادساااااةوار  تودو ادجوانر دةاي  بادغ  د وااااااوي اعجانب
   رناعادى تو االيااااااااااااب الل توابةر تتاااااااااااارمعة  اتةظة ة  تخ  حر   اإقات  اد ل اعجانب عو ادجوا

 اتب ثل عو :

ااد بعلق  1966يودةو ياااااااااااااة   21اد ؤرخ عو  212-66ااد رياااااااااااااوم ادبةاة    211-66اعتر رقم  -
 بواعة  اعجانب عو ادجوانر.

 ااد بعلق بتراو تتغةل ادع ال اعجانب . 1981يودةو ية   11اد ؤرخ  10-81اد انو  رقم  -
تة  ر   ادع ل اادر   ة   ةا يحوي   1982-ييسااااااااااااا ار -25اد ؤرخ عو  51-82 اد رياااااااااااااوم -

 اد ؤقب  دألجانب .
يحوي شاااااااراو توظةف اد سااااااابخوتةو    1986نوع ار ياااااااة   11اد ؤرخ عو  276-86ترياااااااوم رقم  -

   اادج ادار اد حلة  ااد ؤيسار اادهةئار ادع وتة  .داعجانب عو تةاد  ادوا 
 . (52) 21-20-19-18د واي ا اد انو  اد ونو : اعحكام اد بعل   ببتغةل ادع ال اعجانب : -
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تو توعق    اتا راع ه ات اشاااةا ت  ادبطور اد   درعه ادعادم عو ادع و اع ةر تو نهاي  اد ر  ادعتااارمو
 هرمبا اإلرنا  اادب دل هاجرمو اتوايو عو ودواينم   اظهور دإلجرام ادعابر دل ارار اجرانم اد خورار

اادبترم  ادوطةو عو تخبلف    ش لت اد ؤيسار   اتخ ر ادجوانر تج ود  تو اإلصالحار ادج رم 
 .  اد جاالر

   اتعو ادبعويالر ادبتااارمعة  اد بعل   بوااااعة  اعجانب تو بةو اإلصاااالحار اد بخ   عو ن ا ادساااةاق
تجرمم  ادبو تة  دلى " 2005يونةو ياااة   14اطا ا دبعلة ار اد جلس ادوزار  اد تااابر  اد ةع و عو 

قاتت ادحكوت  ادجوانرم  بإدواي قانو  يبعلق ببحوي  ادبتااارم  اد   يخلااا     " ادهجر  ادغةر ادتاااردة 
 : اقو ايبوحى ن ا اد انو  علسابه تو   ده اعجانب عو ادجوانر

 نبانج ت ةةم ادبترم  ادسار  اد اعول تة  االيب الل ااد بعلق ببسةةر ادسكا  اعجانب عو ادجوانر. -1
 . دلجوانر ة اااليبراتةجاد ةاد  ادوبلوتاية   -2
     بادةظر يدى ادبوُجهار اد بعل   بادساااااةايااااا  ادوطةة  دلبتاااااغةل ادحاج  يدى تةظةم يقات  اعجانب -3

 . اادتراو اد بعل   باعتو اادةظام ادع وتو
ااااارار  تحوي  اآلدةار اد انونة  ادبو تساااا   دل ةاااااد  اد خبةاااا  ب راقا  اعجانب ببأيي  ته بها  -4

 . ة عو وحسو شراو اداعاد
ادح اي  اد انونة  دألجانب اد يو ي لوا بةااااااااا  شااااااااردة  يدى ادجوانر وا اد يو دهم صااااااااا  ت ةم عو  -5

دسااااة   تو ادوياااابور ادجوانر   67ا  دك ح اي  وتالكهم اذدك طا ا دل اي    يطار احبرام قوانةو اداالي 
1996 . 

 او    ب دار ادحواي  الياة اادبحويار اد عاصار  ادبو تارن دلى ادوال ادبحكم عو تة ل اعجان -6
     نبةج  تطور اإلجرام ادعابر دل ارار تهويا دألتو اد وتو ادهجر  غةر ادتاااااردة  وااااااحت داتال

 . اجرانم اإلرنا  ااد خورار اادبهرمب
ل عو ظا باه اعجةاو يحظى  ااالنب اام ادا   وصااااااااااااااا   ادعالقاار بةو اععراي ااد جب عاار تطور -7

ااادوادة  ادحادبترمعار ااالتااقةار  ا ا اا  حة  ح ويث ا ا ا ا ا اااوير تر وه اد انونو ابةةت ادبواتاته اح ا ا اتا  وقها
 . (26) يبرتب دلةه وثةاء اجويه دلى ورن ياد   ارج باليه

اقو تةاه اد تااااااري ادجوانر  يدى اداراغ اد انونو عو تواجه  ادهجر  غةر ادتااااااردة  عاصااااااور اد انو  رقم 
تكرر تةه دلى : يعاقب بادحاس تو شااااااااااااهرمو يدى يااااااااااااب  وشااااااااااااهر  175حة  تة  اد اي   09/01

ل جااااااوانر  وا ااييةار جواناار  وا بإحااوع ناتةو ادع ااااوببةو   60.000يدى  20.000  تو اااابغرات
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 وجةاو ت ةم يغاير اإلقلةم ادوطةو بةا  غةر شردة  وثةاء اجبةازه احو تراكو ادحااااااااااااواي ادارماااااااا  وا
وا ادجاااااااااااااااوم  اذدك بانبحاااااااااااااااال نومااااا  وا بايبع ال اثانق توار  وا و  ايةل  احبةادة  و رع  ادااااااحرم 

دلب ل  تو ت ويم ادوثانق ادرياااااااااااااا ة  ادالزت  وا تو اد ةام باإلجراءار ادبو توجاها اد وانةو ااعنظ   
 ااع  واااام ادااوطةو داار تةاا  يغاير اإلقلةاااااوب  دلااى  ل شخااااااااق ناس ادع ااااادسارم  اد اعول اتط

 (72)وتاكو غةر تراكو ادحواي 
اتا تا يخ  اد هر  اد   ي بهو تهرمب اد هاجرمو ع و تم تتااااويو ادع وب  دلةه ع و نةاااات 

يعاقب اد هر  بادحاس تو   س ياااااةوار يدى دتااااار  ياااااةوار ابغرات  تو  31تكرر  303اد اي  
  تو بةو اعشاااااااااااااااخاص اد هربةو قاصااااااااااااااار وا ييةار جوانر  يذا  ا 1.000.000يدى  500.000

وا    ال ينسانة اااجرمو اد هربةو تعاتلااااالت  اد هاجرمو دلخطر وا تعاتل  اد هااااااا يوتعرمر حةا  
 تهةة  .

ك ا رع  اد تاااااااري ادجوانر  ادع وب  دلى اد هر  با  جعلها جةاي  يعاقب دلةها بادساااااااجو تو دتااااااار 
ييةار جوانر  عو اعحوال اآلتة   2.000.000يدى  1.000.000يةوار يدى دترمو ية  ابغرات  تو 

: 
ا ويذا يااهلت اظةا  اداادل ارتكا  ادجرم    ا  يكو  اد هر  يتاابغل عو تةةااب حارس حواي  -و

ا و  اظةا  دها دالق  وا تكلف بحراياااااااا  ادسااااااااواحل وا ااااااااا و طاقم با ر  اا ياااااااااةة  وج ار  
 بادحواي ادواد  .

 اد هاجرمو تو طرف وكثر تو شخ  .يذا ارتكات جرم   تهرمب   - 

 ا ادبهويو بايبع اده .ويذا ارتكات ادجرم   بح ل ادسالح   -ج

 يذا ارتكات ادجرم   تو طرف ج اد  يجراتة  تةظ   . -ي

اتا بخةوص ادبعاا  ادوادو ع و د ور ادجوانر دو  اتااقةار ثةانة  عو يطار ادبواتها ب كاعح  
 اد هاجرمو غةر ادتردةةو ادى بلوانهم تةها ادهجر  غةر ادتردة  اتهوف ادى يداي  

م عو راتاااا ب وجاهاااا تم ترحةااال اد هااااجرمةو  24/2/2000اتاااااقةااا  بةو ايطاااادةاااا اادجوانر عو 
ادجوانرمةو غةر شردةةو بلغ دوينم نةف تلةو  شخ  اقوتت ادحكوت  االيطادة  ادف تأشةر  د ل 

ااااااقةااااار ا رع ت  عرنسااااااااااااااااااا ببااااارمخ م    ااااا د ااااور ات 2009اتثلهااااا دااااام  2006دلجوانرمةو دااااام 
 11/7/2006ااتااااقةاا  ت  برمطااانةااا ببااارمخ  14/2/1997ااتااااقةاا  ت  اد ااانةااا ببااارمخ  25/10/2003

 .  (82) 31/12/2002ااتااقة  ت  اياانةا ببارمخ 
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ابه ا تبلاااااااااا  ادسااااااااااةاياااااااااا  ادهجر  ادبو تاةانا اد تااااااااااري ادجوانر  عو ي ول ا راج ادجوانرمةو 
ادجوانر اإقاتبهم عةها اادع وب  اد  رر  عو تواجه  ظانر  ادهجر  غةر ادتااااااااااااااردة  ااعجانب تو اادى 

دل هاااجرمو دو طرمق عرن د وبااار  ب ادوقااانو وكثر تو ادجااانااب ادراييبحةاا  ر ور دلى ادجاااناا
 تتوي  دلى شاكار ادبهرمب اد هاجرمو .

 

 -التونسية : ةسياسة الهجرة الدولية في جمهوري -3

    اادبترمعار اد انونة  عو ادسبةةةار ااثر اد رحل  اعادى دلهجر  بادعاومت ةور يةايار ادهجر 
اتم يبرام اتااقةار جويو  ت  دو  بلوا  وارابة  ادربة  تهوف يدى تتغةل ادةو ادعاتل  ادبونسة  اتةظةم 
ظراف انبااوابهااا اد لهااا ب خبلف بلااوا  اإلقاااتاا  ت ااا يلاااااااااااااا و ت بعهااا بةاس ادح وق اد طا اا  دلى 

 و اإلقات  اقو وبرتت ن ه االتااقةار عو تجال ايبخوام ادةو ادعاتل  اادل ا  االجب ادو .تواطة
احرصت ادسلط  ادبونسة  دلى نةكل  د لةار ادهجر  اإحوا  اإلطار اد ؤيسو اد ترف دلى 

ها بتةظة ها اتعبار االتااقة  ادبونساااة  ادارنساااة  عو تجال تاايل اعيو  ادعاتل  اعادى تو نودها ثم تل
اتااقةار و رع ت  عرنسااااااااااااااا اود انةا ابلجةكا اادة سااااااااااااااا انودةوا ادةاةا اادعراق ااإلتارار ادعربة  اقطر 

 اد ا  .
ل اايعى ادجانب ادبونسو تو اراء توقة  ن ه االتااقةار يدى ادحااي دلى ح وق اعياية  دلع 

و دجانب ادبونساااااااااو عادبونساااااااااةةو دار تحويو شاااااااااراو اظراف تتاااااااااغةلهم بالوا  اإلقات      ا ر و ا
االتااقةار ت  ادوال اعارابة  دلى ااااااااااااااارار  ت ب  ادع ال ادبونسااااااااااااااةةو تو عرص ادبورمب اادبورمب 
اد ساااااااب ر بهوف االرت اء اد هةو   ا حرصااااااات ادسااااااالط  ادبونساااااااة  دلى يبرام اتااقةار جويو  تبعل   

ايئ  ارت  دلى اد ابادلاااااااااااااا ا  االجب ادو دل هاجرمو ادبونسااااااااااااااةةو بادخارج اتة  جل االتااقةار اد
 -:  (29)اعياية  ادبادة  

 اد سااا  عو اد عاتل  د واطةو  ل ادالويو ادعاتل  عوق ترا  ادالو اآل ر . -و
 . ادعالج ادةحو دةاد  وعراي ادعانل  ادااقةو بالو اد وطو ادلعاتلةو وناسهم دةو اإلقات  اد ؤقب   - 

 دالويو.ا برار ادع ل اد ة لار بكل توتةسةق ادح وق دلحةول دلى يجراءار ادب ادو ببج ة  ع -ج

 حرم  تة ل اد هاجرمو ادبونسةةو عو يطار اد وانةو اد ةظ   دها . -ي

اعو ن ا اإلطار يةورج االتااق ادبونسااااو االيطادو عو تجال ادهجر  اد ةظ   اد   تكو بادع ل بةظام 
قة  االتااق ياااة  داتل تونساااو ياااةوما بعو تو  3000ادحةااا  ااد   تعهور ب  بلااااه ايطادةا ب اول 
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اقو ادبارر ايطادةا ونوا  ا  توقة  ن ا االتااق ي ثل دةةااااااااااااار ناتا عو تراقا  تةارار ادهجر   2000
 .(30)ادسرم  اد ايت  دار تونس يواء تو اد ةط   اد غاربة  وا تو يال وعرم ةا جةو  ادةحراء 

ونةةو تو اجاال ت ااااتاا  ك ااا اقعاات تونس ت  ايطااادةااا اتااااقةاا  يداااي  قاول اد هاااجرمو غةر اد ااان
ادهجر  غةر اد انونة  اادوقاي  تةها اتةظةم يجراءار اياااااااااااااابعاي  اد هاجرمو غةر اد انونةةو تو تواطةو 
ادالااويو   ااا يةظم يجراءار يداااي  قاول تواطةو ادالااوا  اع رع ادبو يطلق دلةهااا تةااااااااااااااطل  بلااوا  

ق  ايطادةا انطالقًا تو تونس اقو ا  اد ج ود  ادثادث  اد يو يثات ي ودهم بطرم   غةر ادتااااااااااااااردة  يدى
اياااااااااااااابثةاء تواطةو بلوا  االتحاي اد غاربو تو ن ه اإلجراءار اد بعل   بإداي  اد اول   ا تلاااااااااااااا ةت 
االتااقة  تكثةف اتاعةل واجه ادبعاا  بةو اعجهو  اعتةة  دلالويو دلوصاااااااااول يدى تراقا  ونج  دلبةارار 

اتب ثل  (31)ةك شااااااكار تهرمب اد هاجرمو ااالتجار باداتااااارادهجر  ات اات  ادهجر  غةر ادتاااااردة  اتاك
 -ونم تةاييو ادبعاا  عو  :

توامو اتجهةو قوار اعتو ادبونساااااة  اقوار تراقا  ادحواي باد عوار اادبجهةوار ادالزت  دبحساااااةو  -و
 د لها .

 تكومو اتورمب رجال اعتو اد كلاةو ب كاعح  ادهجر  غةر ادتردة  .  - 

ةاا  اادعةااااااااااااااااابااار ادبهرمااب دبجااار  عو تةااوا  ت ااااتاا  ادتاااااااااااااااكااار اإلجراتتاااايل اد علوتااار اا  -ج
 اد هاجرمو.

ادبعاا  عو تةوا  تحويو نوم  اد واطةةو ادبونسااااااااةةو اد يو يلاااااااااطو  عو ااااااااااعة  غةر قانونة   -ي
 .  (32)دلى اعرااو االيطادة  تو اجل ترحةلهم اإدايتهم يدى تونس 

 28ا  انع اي اد    اعارابة  اد بويااااااااطة  عو ب ةايااااااااادسااااااااابق اوكو رنةس ادج هورم  ادبونسااااااااة  
 دلى ثالث  دةاصر انو : 2006نوع ار 

ادالاء اد تبر  اد   نط   يدى يقاتبه يجب ا  ي وم دلى تاوو حرم  اعشخاص اتعومو ادباايل  -1
اإلنساااااااانو بةو ااااااااابو اد بوياااااااط اعق يدال  برشااااااالون  ذدك ا  ادهجر  اد ةظ   ت ثل راعوا ته ا 

 اتة  .دلبة ة  اد بل
تعادج  ظانر  ادهجر  تو زاام  وتةة  بحثه وثابت تحواييبها ت ا ي بلو ادب اي نظر  وكثر ش وال  -2

 اإنسانة  . 

تومو تعومو ادبتاااااااار اادبةسااااااةق تو اجل تاعةل ادتاااااار   اعارابة  اد بويااااااطة  ارع  نساااااا ها عو   -3
 . (33)تخبلف اعبعاي 
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تااقة  اعتم اد بحو  د كاعح  تهرمب اعو تجال ادهجر  غةر ادتاااااااااااردة  صاااااااااااايقت تونس دلى ا
اد هاجرمو دو طرمق ادار ااداحر اادجو   ا باير اد تاااري ادبونساااو بلااااط جرم   تهرمب اد هاجرمو 

ااد بعلق بإصاااااوار اد جل  ادبأيياة   30/3/1977اد ؤرخ عو  1977دساااااة   28 رقماد انو   ىب  بلااااا
تو اد انو  دلى  76ر   اة  حةو ن  باد اي  اادجوانة  اداحرم  عجرم د لةار تسااااهةل اإلبحار اد وا

ا  )كل شااااااااخ  يسااااااااادو باداحر وا بادار اد ساااااااااعر  اة  دلى اإلبحار وا ادةوال بادار وا يخاةه وا 
وشاااااااااهر وا بإحوع  6يوايه بادطعام تو غةر ادربا  يعاقب بغرات  قورنا ثالث ان  ييةار ابساااااااااجو تو  

جرانم تهرمب تعو ترتكا  ادو يا  ت ابل )يعاقب دلى ا   38ناذيو ادع ابةو(   ا نةااااااااااااااات اد اي  
بادساااااااجو  ل تو ارشاااااااو وا يبر وا ياااااااهل وا ياااااااادو وا نظم بأ  اياااااااةل   ا  ادو يا  ت ابل ي ول 

 . (34)شخ  يدى ادبرا  ادبونسو وا تغايرته  لس ( 
بع وب  اد هاجر ادبونسااااو )كل تونسااااو يبع و تغاير  ادبرا  ادبونسااااو وا  35ك ا نةاااات اد اي  

يوتا اياااب  اشاااهر ابغرات   15 ول ادةه بوا  اثة   ياااار ريااا ة  يعاقب بادساااجو د و  تبرااح بةو ادو
 ييةار اعو حاد  ادعوي يعاقب بلعف ادع وب  اد ةةوص دلةها 120ادى  30تبرااح تو 

ادةوتا يجب   دو  وشخاص دبسهةل اإلبحار  اة  ترع  ادع وب  يدى يب ان  ييةار اادسجو ية  
عععال ايو ادع ابةو     ا  ول اد انو  يتكانة  تبا  ادبونسااااااااااااااو اد   يرتكب ناس ن ه وا بإحوع ناذ

 . (35) ارج اداالي ادبونسة  اتحاك به وذا ن  قانو  اداالي اد رتكب بها اعععال دلى د ابها 
اد ؤرخ عو  2004دسااااااااااااااةاا   6 رقمباااد ااانو   30/3/1977اقااو تم تعااوياال اد ااانو  اد ؤرخ عو 

يتاااااا ل  ل اعشااااااخاص اد يو ي وتو  بع لةار ادبهجةر  د ابةااط اد انو  نظاتا   ااااااااب 3/2/2004
بحرا بطرم   غةر تتااراد  عاقر د وبار تتااوي  وذا اقبرف ن ا ادةوي تو اعجرام عو يطار دةااابار 

  اقو صاايق تجلس ادةوا  ادبونساو دلى تتاراي قانو  ادخاص بجوازار ادساار امهوف  (36)تةظ   
  ادسرم  ام برح تتراي اد انو  ب عاقا  اعشخاص اد يو انخرطوا عو جرم   ادهجر  يدى تحارب  ادهجر 

ودف ييةار  100تةااااااااااال يدى نحو داتًا ابغرات  تادة   20وشاااااااااااهر ا  3ادسااااااااااارم  د و  تبرااح تا بةو 
 . (37)تونسو

اااراد ا ا ااا  غةر تتا ا ا اااار ادبهرمب ادج ااادو ااداري  بةا ا ا ادو    وا اد ساقو تت ل ادبجااارمم د لةا
دلى ذدك بج ة  اعاجه اادوياااانل ب ةاااو ادرب    ا شااا ل ادبجرمم اإلرشااااي يدى  ةاة  ارتكا  ادجرم   

 اانهم وا اكو إلاااااااااااااتسهةااال ادعاور اتةظةااا ه اإيواء اعشخاص اد هاااربةو وا اد ةام ببهرماهم وا ودواي وت
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و دةابار ن ل ع ط   ا تت ل ادبجرمم تكوم توعةر اياااااااااااانل ادة ل دل ةام بع لة  ن لهم وا توعةر ايانل
 .  (83)دار اداحر  اد هاجرموتهرمب انم وا تةظة ار دغاي  ارتكا  جر 

يبم رابا ادى اا اتو اد الحظ ا  ادخراج ادبونساااةةو تو تونس دو طرمق تهرمب  اة  باد وار  
نساااااةةو  راج ادبو    عو حةو ا اعو حاد  ادعوي تتاااااوي ادع وب  يدى ادلاااااعف اد عاقا  دلةه بادساااااجو 

دى دةاةا ي نؤالءب رار دو دار اعرااو ادلةاةاااااااااااااااا  ال يعاقب دلةه عو تونس ااد ارر د دك ا  ي ول 
كا  بطرم   شاااااااااااردة  حة  ونهم ال يحباجو  يدى تأشاااااااااااةر  دو ول يدةها ان ه االزيااجة  عو ادع وبار 

رابا تو اجل ادعاور يدى وا ت ثل ياااااااااااااااب عو توعق ودواي  اةر  تو اد هاجرمو ادبونسااااااااااااااةةو يدى دةاةا 
 بطرم   غةر شردة  .

اتتااااةر اإلحةااااانةار اد لااااانة  دلهجر  غةر ادتااااردة  ببونس يدى ا  دوي اد به ةو اد يو تثلوا 
بةة ا بلغ  4752بلغ  2003تبهم عو حةو ا  ادعوي  ا  يااااة   3902بلغ  2004وتام اد لاااااء يااااة  
ا ياساااااااااار دواف اد هاجرمو دو اياااااااااابع ال تبه ا ان ا ت 3971تا يواز   2005ادعوي  الل يااااااااااة  

 اعرااو ادبونسة  ت ابل يقاال تبةاتو دلى ادهجر  دار اعرااو ادلةاة  .
 

 -سياسة الهجرة الدولية في جمهورية مصر : -4

تب ثل ابرز ونواف اتالت  ادسااةاياا  اد ةاارم  تجاه نجر  اد ةاارمةو يدى االتحاي اعارابو عو 
لى اد هاجرمو اد ةااااااارمةو بوجه دام   اااااااااا  تج ود  تو اد وادو ادع ل دلى تخاةف حو  اد ةوي د

اد ةظ   إليار  ادهجر  اد ةاااااارم  يدى ادخارج اإيجاي تج ود  تو اعطر اد انونة  اب ا يلاااااا و ح اي  
 ح وق اد هاجرمو عو ادخارج بتكل دام .

  حة  تطورر تالت  ادساااااةايااااا  اد ةااااارم  نحو ادهجر  يدى ادخارج بتاااااكل دام يبلااااا  انه تة
  سةةار اد ر  ادعترمو احبى اآل    عخالل ادابر  ادساب    انت ادواد  تل  بعر اد ةوي ادبو تحو 
تو نجر  اد ةرمةو يدى ادخارج انو اد ةوي بوور ت ل تورمجةا تة  تةبةف   سةةار اد ر  ادعترمو 

وماي  ادعو ظل تةاتو ادودو بادظانر  اون ةبها عو تخاةف ادلااااااااااااغوو يا ل اداالي  اصاااااااااااا  عو ظل 
ا بارر ادحكوت  اد ةااااااارم  نهج ياااااااةايااااااا  تةظةم ادهجر  اقاتت  1970ادساااااااكانة  ادسااااااارمع  عاو دام 

ببتاااااااجةعها   ا قاتت عو ناس ادوقت بواااااااا  بعر اد ةوي دلى بعر اد هو اادبخةاااااااةاااااااار ذار 
اعن ة  اادحسااااااااايااااااااة   ادطب اادةااااااااةود  اادب رمر اادطب اداةطر  اادهةوياااااااا  اادع ار  ااإلحةاااااااااء 

دلغااار اادبااارمخ اادجغراعةااا اتر اات حرماا  ادهجر  دخرمجو ادجاااتعااار ذا  اد ؤنالر عو اتااوريااااااااااااااو ا
 . (93)تجاالر ادوراد  ااد انو  ااالقبةاي اادعلوم ادسةاية  اادورايار اإليالتة  
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اتحظى تةااااااااار تو بةو يال اإلرياااااااااال بأعلااااااااال تج ود  توابةر دلبعاطو ت  تسااااااااااد  ادهجر  
ل ا  تج ود  ن ه ادعةاصاار تتااكل يااةاياا  تبكاتل  عو ن ا اد جال   اادع اد  دورج  ي كو تعها اد و 

ت  ادعلم ا  االنب ام ب واااوي ادهجر  اد ةاارم  اودواي يااةايااار  اصاا  بها حوي  ادعهو د دك ب ةت 
ادهجر  اد ةرم  احبى عبر  قرما  عريي  ادطاب  اا  انطور صراح  وا ا ةا دلى تتجة  تلك ادهجر  

اإلحساااااس بوماي  حجم اداطاد  عأنها دم تبلاااا و آدةار تةاة ي  دبةظةم تلك  اتسااااةةر يااااالها تو تةطلق
 ادهجر  .

ات  بااوء قةااام ادااواداا  ببخاةف اإلجراءار ادبو تحااو تو د لةاا  ادهجر  دلخااارج  تم يصااااااااااااااااوار 
تج ودااا  تو اد وانةو ااد رارار اد ةظ ااا  دع لةااا  ادهجر  دلخاااارج ا ااا داااك ييجااااي تج ودااا  تو اعطر 

بتا   1969دسة   863اصور قرار رنةس ادج هورم  رقم  1969 ا ادتأ    عاو دام عو ن  ادبةظة ة
 ونتاء دجة  ادهجر  اادع ل بادخارج برناي  ازمر ادع ل .
حق اد ةارمةو عو ادهجر  اادعااااااااااااااااوي   1971اتو ادةاحة  اد انونة   ال ادويابور اد ةار  دام 

ن   وا اد ؤقب  يدى ادخارج امةظم اد انو  ن ا ( دل واطةاةو حق عو ادهجار  ادوا52حة  نةات اد اي  )
ادحق اإجراءار اشاااراو ادهجر  اتغاير  اداالي اموري قانو  ادهجر  بعر اد عايةر ادبو دلى ويااااياااها 
يعبار اد هاجر عو حاد  نجر  يان   تثل اإلقات  ااكبسا  ادجةسة  وا عو حاد  نجر  تؤقب  اعو دام 

انةا ثم شااااااااااهور ادابر  ادبادة  دحر  وكبوبر يدغاء اتخاةف اد ةوي تم يدغاء تأشااااااااااةرار ادخراج نه 1974
ادبو  انت تاراااااااا  عة ا ياااااااق اذدك تو اجل تواجه  ظانر  اداطاد  اتة  واا ر ادساااااااعةةار بوور 
ادهجر  تأ   ترتا  تب وت  عو وادومار ادسااااااةاياااااا  اد ةاااااارم  اذدك عو تحااد  دبخاةف ادلااااااغط دلى 

 . (40)يوق ادع ل ادوا لو 
تام ازيياي ودواي اد ةااارمةو اد هاجرمو دلخارج اتعرااااهم دلعويو تو اد تااااكل ااإلجراءار ع و او

وادت تةاار انب اتا  اةر د لااة  ادهجر  اادسااةايااار ادبو تحك ها اقو ت ثل ن ا االنب ام عو يصااوار 
عةة   ادعويو تو اد وانةو ااد رارار بخةااااوص د لة  ادهجر  اتحوي بتااااكل تااشاااار يار وجهو  ادواد  اد

 عو ن ا ادخةوص .
ابةاء دلى  ل ذدك ي كو اد ول ا  يااةايااار عو تةاار تجاه ادهجر  وكثر ااااوحًا اتحويوا تو 
ياااااةاياااااار باقو ادوال اع رع   اتو جه  و رع ع و دانت تةااااار وكثر تو وي  ياد  و رع تو يال 

بو دخلةج ااداد ةط   تو تتااااااكل ادعوي  اد ااجئ  درداياه   ةاااااوصاااااا تلك ادبو حةااااالت يبا  حر  ا
 تطلات تج وي تو ادبوابةر ادحكوتة  دلى ادةعةو االجب ادو ااالقبةاي  .
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اقو اكبسااااااات ظانر  ادهجر  اد ةاااااارم  يدى االتحاي اعارابو انب اتا تبوايو تو قال تةاااااار عو 
اآلان  اع ةر  انو تا تاو  دلى تساااااااااااااابومار دو  ععلى اد ساااااااااااااابوع ادوا لو تم ادبر ةو دلى تطومر 

ادسةايار ادهايع  يدى ا ا  اح اي  ح وق اد واطةةو اد هاجرمو بتكل دام اتو بةةهم تج ود  تو 
اد هاجرمو يدى ادوال االتحاي اعارابو ادلى تساااااااااااااابوع ادعالقار ت  االتحاي اعارابو تاور ون ة  
 ادظانر  عو يااااةاق االتااقةار ادبو اقعت ت  االتحاي اعارابو يااااواء  انت ثةانة  وم تبعوي  اعطراف

 اادبو ودطت ظانر  ادهجر  ون ة  عو يطار دالقار ادتراك  بةو ادطرعةو .
اد ةع و عو دةاةا اد   اااااااااام ازراء ات ثلو  2006طرحت تةااااااااار عو اجب اي ييسااااااااا ار دام ا 

ياد  تو االتحاي اعارابو ااععرم و اذدك دوااااااااااااااا   100ازارار ادخارجة  ااد وع ادعاتل  عكثر تو 
ةر ادتااااردة  رامبها عو ن ا ادتااااأ  تؤ و  دلى ا  احو ونم اعياااااا  ادبو آدة  دعالج ظانر  ادهجر  غ

توع  ادتاااا  دلهجر  تو بالينم يدى االتحاي اعارابو نو اداح  دو عرص د ل د ا يجب دلى يال 
ادتااااا  عو ييجاي عرص د ل وكثر عو بلوانهم عو ظل اجوي دالق   نؤالءاالتحاي اعارابو تساااادو  

دبة ةاا  تؤ ااو  دلى ا  ادهجر  احااو دواتاال ادبة ةاا  عااا  اداجو  ادبة وماا  نو احااو قوماا  بةو ادهجر  اا
 . (41)اعياا  ادرنةسة  اراء ادهجر  د ا البو تو ادبر ةو دلى اداعو ادبة و  دلهجر  

 2016دسااااة   82 و صااااور تؤ را قانو  رقم تكاعح  ادهجر  غةر ادتااااردة  ب ةاااار ع عو يطارا 
نةااااااااااااااات اد اي  ادثانة  تو اد انو  بإدااء  حة اتهرمب اد هاجرمو د كاعح  ادهجر  غةر ادتاااااااااااااارد  

 وعا تونة  دلى اد هاجر اد هر  وجةاي    اد هاجرمو اد هربةو تو و  د وب  )ال يبرتب وي  تساااااؤادة
 ا برااء اد ساااااائول دةه وا تبودةه عوواد ااااااهر  اد هاجر جرانم تهرمب اد هاجاااااارمو اال يعبو برااااااااء 

 (42)رمو اد ةةوص دلةه عو ن ا اد انو ( جرانم تهرمب اد هاج
بادساااااجو  6ا ادتاااااراي عةها عو اد اي  وعو حةو تكو  ادع وب  ترتكب جرم   تهرمب اد هاجرمو 

ابغرات  ال ت ل دو   ساااةو ودف جةةه تةااار  اال تومو دو تانبو ودف جةةه اعو حةو تكو  ادع وب  
ومو دلى   ساااا ان  ودف جةةه تةاااار   عو ادسااااجو اد تااااوي اغرات  ال ت ل دو تانبو ودف جةةه اال ت

 ادحاالر آالتة  :
ا  ا  احو ويذا  ا  اد هر  قو وياس وا نظم وا ويار ج اد  يجراتة  تةظ   دبهرمب اد هاجرمو  -و

 ودلانها .

 يذا  انت ادجرم   ذار طاب  دار اطةو . - 

 يذا تعوي ادجةا  وا ارتكات ادجرم   شخ  يح ل ادسالح .  -ج
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اا  وا ارتكب ادجرم ااف بخوت  داتاااا داتا وا تكلهر  توظاايذا  ا  اد  -ي ا ا   وا اا  بايبغالل ادوظةاا
 ادخوت  ادعات  .

يذا  ا  تو شا  ادجرم اااااا  تهويو حةاااا  اد هاجرمو وا تعااارن صااااااحبهم دلااااخطر وا ت ثل تعاتل   -ه
 غةر ينسانة  .

   وا تو ذا  اإلداق  .يذا  ا  اد هاجر تهر  اترو  اا طاال وا دوي و اعنلة -ا

 يذا ايبخوم عو ارتكا  ادجرم   اثة   يار وا نوم  توار  وا دغةر صاحاها ادتردو . -ز

 يذا ايبخوم عو ارتكا  ادجرم   ياةة  باد خادف دلغرن اد خة  دها . -ح

  ا نةت اد اي  ادسابعااا  تو ن ا اد انو  يدى د وب  ادسجو اد ؤباااو اغرات  ال ت ل دو تانبو يدف  -
 ةه اال تومو دو   س ان  ودف جةةه تةر  عو ادحاالر اآلتة  :جة

 يذا ارتكات ادجرم   بوايط  ج اد  يجراتة  تةظ   . -1

 يذا ارتكات ادجرم   تةاة ا دغرن يرنابو . -2

يذا نبج دو ادجرم   اعا  اد هاجر اد هر  وا يصاببه بعان  تسبوي ااا  وا ترن ال يرجى ادتااء  -3
 تةه .

د اقةر وا ويام  وا وياالح  وا اياابخوام اد و  وا ادعةف وا ادبهويو عو ارتكا   يذا اياابخوم ادجانو -4
 ادجرم   .

 يذا  ا  دوي اد هاجرمو اد هربةو يومو دو دترمو شخةا . -5

 ا نوم  اد هاجر اد هر  وا يتالعها .ويذا قام ادجانو بااليبةالء دلى اثة     -6

 طار .يذا ايبخوم ادجانو اد و  وا اعيلح  د  اات  ادسل  -7

 يذا ايبخوم ادجانو اعطاال عو ارتكا  ادجرم   . -8
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 -سياسات الهجرة الدولية في دولة ليبيا : -5

تاةت دةاةا يااةاياا  اااااح  اد عادم تجاه ادهجر  غةر ادتااردة  تو  الل رؤم  تة وم  تؤي  يدى 
إقات  ادع ل ا تعادج  ويااااااا  ادا ر ااد تااااااكل االقبةاااااايي  ااالجب ادة  بوال اد ةاااااور اتوعةر عرص 

اااد تارم  ادخوتة ا اااوال اعارابااودم تو اداا  ااإلنباجة  بها   اذدك با ا ااة  اذ ي  ن ه ادظا ا ا ا ا ا ا و انر  ال ي كا
تعادجبها بإجراءار وتةة  ب عول دو يراي  وياابها ايااععها اإيجاي ادحلول اد ةايا  دها اعو ت وتبها 

 اد هاجرمو عو بلوانهم "  .انتاء تتارم  اقبةايي  تؤي  يدى يب اء 
 

وتا بخةااااااااااااااوص ادبعاا  عة ا بةو دةاةا ااالتحاي اعارابو يخبلف ج رما دو ادبعاا  ت  يال 
اداحر اد بوياااط اع رع نظرا ع  االتحاي اعارابو دةسااات ده دالقار ريااا ة  ت  دةاةا عادعالقار بةو 

  ت تظل  ادتااااراك  اعاراتبويااااطةاالتحاي اعارابو اشاااار انه تو يال جةو  اداحر اد بويااااط ت   تح
)تعرف ويلاااااا بع لة  برشااااالون ( انو داار  دو يطار د ل اايااااا  دلعالقار ادساااااةاياااااة  ااالقبةاااااايي  
ااالجب ادة  بةو ادوال اعدلااااء عو االتحاي اعارابو اادتااار اء عو جةو  اداحر اد بوياااط وتا دةاةا 

 . (43)اد بويط  انو آ ر تو انلم يدى د لة  برشلون  تو يال جةو  اداحر 
 

تم اد ةام بساااالساااال  تو ادومارار ادرياااا ة  دادة  اد ساااابوع  2005ا 2004اعو غلااااو  ادعاتةو 
يدى دةاةا تو قال رؤيااااااااء يال االتحاي اعارابو باإلاااااااااع  يدى دوي تو تسااااااائودو االتحاي اعارابو 

  غةر دهجر ابةاااااا   اصااااا  اد سااااائودةو باد اوااااااة  اعارابة  اعو  ثةر تو اعحوال جاءر قلاااااة  ا
 . (44)ادتردة  دلى روس جوال اعد ال دبلك ادومارار 

 

اعو يطار ادبعاا  ادلةاو اعارابو ورياااالت اد اواااااة  اعارابة  بعث  عةة  دب ةةم اااااا  ادهجر  
غةر ادتاااااااااردة  عو دةاةا تكون  تو   سااااااااا  دتااااااااار  اةًرا تو ورب  دتااااااااار  ياد  دلاااااااااوا عو االتحاي 

 2004يةاير 6نوع ار يدى  27اواااااااااة  اعارابة   الل ادابر  تو اادةورابول اعرمق   ايااااااااو تو اد 
 ات ةور اعنواف اد ريوت  د هام ن ه اداعث  باالتساي نو :

 ادبوصل يدى عهم د ةق دل سانل اد بةل  بادهجر  بلةاةا . -1
 تحويو توابةر اااح  اتل وي  دبعاا  تبواز  تحب ل بةو االتحاي اعارابو ادةاةا . -2

 . (45)حاي اعارابو حول ادهجر  دلسلطار ادلةاة  شرح يةاي  االت -3
 

يبلاااااااااا و تج ود  توصااااااااااةار تحوي اتجاه  2005اقو انبهت اداعث  اداةة  يدى صااااااااااةاغ  ت رمر 
ادبعاا  اد ساااب الو ت  دةاةا عو تجال ادهجر  غةر ادتاااردة    اقو اقبرح ثالث  تسااابومار دلبعاا  انو 
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عصااااال اادجوار دلى ويااااااس يقلة و اايااااا   اعة ا يخ  ادبعاا  ادخاص ت  دةاةا اادبعاا  ت  يال ا
ادبعاا  ت  دةاةا   تم اقبراح وربع  تجاالر رنةسااااااااة    وادها تعومو بةاء اد ؤيااااااااسااااااااار امتااااااااب ل دلى 
تطومر يطار ادع ل اد انونو اادهةاكل اإليارم  ادبو تبعاتل ت  ادبأشااااةرار اشااااراو ادو ول اتةااااارم  

اإدايتهم يدى اعاطا    اثانةها تاايرار ادبورمب ا ةااااااوصااااااا  اإلقات  اادلجوء ااالتجار باعشااااااخاص
دلى اعيااااااااااااااادةب ادحويث  د راقا  ادحواي اادبحكم بها اباد ار دلى توامر اد ساااااااااااااابةوار ا  دك دلى 
اد عوار اعيااايااة  دل علوتار   اثادثها ادبعاتل ت  ادلجوء   ارابعها تة ة  ادودو ابخاصاا  ادح الر 

 . (46)وم تتجة  ادهجر  غةر ادةظاتة  عو دةاةا اادوال اد جاار  دها اإلدالتة  ادبو تسبهوف د
 

داتل بةة ا  600.000ت ور ادساااااااااالطار ادلةاة  دوي ادع ال ادةظاتةةو اعجانب عةها بحوادو 
تلةو  تهاجر نبةج  د ل  اد علوتار  1.2ا  750.000ت ور دوي اد هاجرمو غةر ادتااااااااردةةو بةو 

وجةاو ياااو لو  دةاةاااا  100.000ا 75.000ةاااا ع اااو قاااورر تاااا بةو حول تاااوعق اد هااااجرمو يدى دةا
 . (47)يةوما 

اتةظر دةاةا بواااااوح يدى ادهجر  غةر ادتااااردة  اباع   تو بلوا  جةو  ادةااااحراء اععرم ة  
ااد ايتةو تو بلوا  اد غر  ادعربو ااد تااااارق ادعربةةو بل حبى تو ادالوا  اآلياااااةوم  دلى ونها تهويو 

ل  اادخطةر  نبةج  دةتاو شاكار تهرمب اد هاجرمو ادبو تع ل عو اد ةط     تسادو ده دواقاه اد حب 
اد هاجرمو تو ادوصااااااول يدى وارابا بةااااااور  رنةسااااااة  دار جومر  التاةوازا اإليطادة  اتادطا عو اد ةا  
ادةاااا لة  اوغلاهم يل و حباه عو ادطرمق   ا و  ادوااااا  تو اد ةظور اعارابو نو ويلااااا جو  طةر 

حاواي ادخاارجةا  دالتحااي دةاةاا بلاوع داور نو دااتال جاوياو يسااااااااااااااهم عو زمااي  ادلااااااااااااااغط دلى اد عاراز
 اعارابو.

اقو باتت دةاةا بلوا ته ا بادةسااااااااا  دالتحاي اعارابو تو ادواام  اد بعل   بادهجر  غةر ادتااااااااردة  
اتاااااااااااااار بادادبو نو تو وادومار ادبعاا  عو تةط   اداحر اد بويااااااااااااااط اادبعاا  عو تكاعح  اد باجر  

 اادتاكار اإلجراتة  اد بورط  عو تثل ن ه اعتور اإيار  ادحواي ابةاء قورار ذار صل  بادهجر  .
و اال ااااااايااااااحول ادلجوء ادسة 1951وص ادالجئةو عإ  دةاةا دم توق  ال دلى تعانو  ااااااااوتا بخة

دوحو  اععرم ة    دكةها صاااااااااااااااايقت دلى اتااقة  تةظ   ا 1967دلى براتو ول ن ه اد عانو  دلعام 
اي لت حةو ادبطاةق عو ادعام  1969اد بعل   بادجوانب ادخاصاااا  ب تااااكالر ادالجئةو بأعرم ةا دسااااة  

اال توجو اتااقة  تةساااةق بةو دةاةا ااد اوااااة  ادعلةا دتاااؤا  ادالجئةو ادبابع  دألتم اد بحو  ت   1974
ار لوانهم يذا  انت به ه ادالوا  نوادذدك عهةا  تةًل يدى دوم يرجاي اد هاجرمو غةر ادتاااااردةةو يدى ب
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واطانهم عياااااا  اقبةااااايي  ابعر  اجرا ناحرا  بادرغم تو و  ادغاداة  ادعظ ى تو اد هاجرمو قو 
تةهم قو عر تو بلوه بحثا دو ح اي  يادة  ابعلااااااهم  ا  يح ل بطاقار دجوء تةحبها ده اد اواااااااة  

 . (84)لوا  و رع ادعلةا دتؤا  ادالجئةو ادبابع  دألتم اد بحو  عو ب
ارتاط ادوجوي اعجةاو عو دةاةا باكبتاااااااااااااااف ادةاط ااياااااااااااااابغالل تواريه عو ادبة ة    اعتر اد   
تطلب عب  اد جال وتام ادع اد  ادواعو  دل سادو  عو ينجاز اد ترادار ادبة وم    انك ا ارتاط ادبةظةم 

زت  ِدسااااوع ادعجو عو اد وع ادعاتل  ادال اد انونو دو ول اعجانب اإقاتبهم بادسااااةاياااا  ادبة وم  عو ادواد 
دبسااةةر ادةتاااو االقبةاااي  اد بعوي ادجوانب باإلااااع  يدى ادعواتل اع رع اد بعل   بأيااس ادسااةاياا  
ادخارجة  ادلةاة  تثل االنب اء ادعربو ااإلعرم و اعو ن ا اد جال ي كةةا ادب ةةو بةو ثال  تراحل ترر 

 -:  (94)اه ي ول اعجانب اإقاتبهم ادلةاة  تج  بها ادسةاي  ادبترمعة
االنحبه ادبةاة ي   1962( دسااااااة  17اتاوو ن ه اد رحل  بةااااااوار اد انو  رقم ) المرحلة األولى :

اقو تلاااااا و ن ا اد انو  شااااااراطًا تعةة  دو ول اعجةاو اإقاتبه   ا تلاااااا و جواءار توق  دلةه دةو 
 تخادابه عحكام ن ا اد انو  .

اعال حةاز  جواز يااااار يااااار  اد اعول  -رااااااو ادلةاة  ثالث  شااااراو ادو ول اعجةاو يدى اع
صاير دو ادسلطار اد خبة    اادثانو ادحةول دلى تأشةر  ي ول   اادثادث  و  يبم ي ول اعجةاو 

 ااد وانئتو اد ةاااعاا  اد حااوي  ب وجااب ادالنحاا  ادبةاةاا ياا  دل ااانو  اد اا  ور   انو تتاااااااااااااا اال اد طااارار 
 يتبرو اد انو  ناس ن ه ادتراو بادةسا  دلخراج تو اعرااو ادلةاة  . ااد ةاع  ادارم    ا

اذدك بادةظر يدى ادبوجهار ادسااااااااااااااةايااااااااااااااة   1969تاوو ن ه اد رحل  يااااااااااااااة   المرحلة الثانية :
ااالقبةايي  ادبو صاحات تغةر ادةظام ادسةايو عو ادواد  ع و تاةت ادواد  ادلةاة  توجهار قوتة  عو 

  ا تاةت يااااةايااااار تبجه نحو ادعواد  االجب ادة  عة ا يبعلق بعالقار ادع ل   يااااةاياااابها ادخارجة    
ادلى اتااقة  اتحاي ادج هورمار ادعربة  دسة   1971اعو ن ا اإلطار تم توقة  اتااقة  ت  تةر  ية  

اب ةت ن ه االتااقةار اادبتااااااااارمعار اد ةا   دها ايااااااااابثةاء دلى اد وادو اد ةةاااااااااوص دلةها عو  1971
بتااااااااااااااا  ي ول اعجانب ا راجهم تو دةاةا االنحبه ادبةاة ي  ا  دك  1962دسااااااااااااااة    17رقم  اد انو  

ايااابثةاء تو اد وادو اد ةةاااوص دلةها عو قانو  ادع ل اادبتااارمعار ب  اريااا  اد هو اد خبلا  اح وق 
 . (50)اإلنسا  

اد رحل   انو تساااااب ر  يدى اآل  اعو ن ه 2000اتاوو ن ه اد رحل  تو ياااااة   المرحلة الثالثة :
اتجهت ادسااااااةايااااااار ادبتاااااارمعة  دلواد  ادلةاة  يدى تحارب  ادهجر  غةر ادتااااااردة  اادبتااااااجة  دلى تة ة  
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اد وع ادعاتل  ادوطةة    اد دك شااااااوير ادبتاااااارمعار اد بعل   بادع اد  اعجةاة  دلى ااااااارار  حةااااااول 
 .  (51)اعجانب عو دةاةا دلى يذ  بادع ل د  اري  ادحرف ااد هو اد خبلا  

تو اعشةاء ادبو تعو ذار ون ة   اص  عو ادسةايار ادبترمعة  ادلةاة  دلحو تو توعق اععراي ا 
بتااااا  تةظةم ي ول اإقات   1987دسااااة   6اد يو يساااابخوتو  دةاةا بلوع ت ةااااو اياد  داور اد انو  رقم 

عو  هاعجانب عو دةاةا ا راجهم تةها اادبعويالر ادحويث  ادبو وي لت دلةه   ا نو تةةااااااااااااوص دلة
تتةر ادبعويالر بارن د وبار وشو دلى اإلقات  غةر ادتردة  ااعنتط   2004دسة   2اد انو  رقم 

اد رتاط  بادهجر  غةر ادتاااااااردة  عو دةاةا اادعاور تو  الدها ا اصااااااا  تهرمب اد هاجرمو بأي  اياااااااةل  
ام ادسااااااجو د و  داإدواي وا توعةر وا ح ل اثانق يااااااار وا نوم  توار    امبم تعاقا  ن ه اعنتااااااط  ب

تكرر بعو يي ال تعويالر دلةها يااااااااااة   19ييةار )اد اي   1000ااحو دلى اعقل اغرات  ال ت ل دو 
2004 )(52) . 

( دساااااة  19ك ا صاااااور و ةًرا قانو  جويو بتاااااا  تكاعح  ادهجر  غةر ادتاااااردة  نو اد انو  رقم )
و ي ل وراااااااو ادلةاة  وا وقام اد   حوي عو تايته اعادى بأنه يعو تهاجرا غةر شاااااردو  ل ت 2010

 بها بوا  تةرم  تو ادجهار اد خبة  ب ةو االيب رار عةها وا ادعاور يدى ياد  و رع .
 -احوير اد اي  ادثانة  تو اد انو  ود ال ادهجر  غةر ادتردة  انو :

 يي ال اد هاجرمو غةر ادتردةةو يدى اداالي وا ي راجهم تةها بأي  ايةل  . (و
 ل اد هاجرمو غةر ادتردةةو يا ل اداالي ت  ادعلم بعوم شردة  اجوينم بها .ن ل وا تسهةل ن   ( 

ييواء اد هاجرمو غةر ادتاااااردةةو وا ي راجهم وا ي ااؤنم بأي  طرم   دو تبا  ادجهار اد خبةااااا   (ج
 وا ي ااء تعلوتار دةهم دب كةةهم تو اإلقات  عو اداالي وا ادخراج تةها .

  هاجرمو وا توعةرنا وا حةازتها دهم .يدواي اثانق يار وا نوم  توار  دل (ي

تةظةم وا تساااااادو  وا توجةه وشاااااخاص آ رمو دل ةام بأ  ععل تو اعععال اد ةةاااااوص دلةها عو  (ه
 ادا رار ادساب   .

ك ا و ع اد انو  قو شوي ادع وبار دلى تتغةل اد هاااااااااااااجرمو غةر ادتااااااااااااااااااردةةو وا ادبعاتاااااااااااال وا تكومو 
اااال ادع وب  يدى   س يااااااااااةوار اغرات  ال ت ل دو   س  دتر دةاب  دبهرمب اد هاجرمو حة  تةاا

ودف ييةار اال تومو دو ثالثةو ودف ييةار   ا يعاقب اد هاجر بع وب  ادحاس ت  ادتااااغل وا بغرات  ال 
 . (53)تومو دلى ودف ييةار امبم يبعاي اعجةاو اد حكوم دلةه بعو تةاة  ادع وب  اد حكوم بها 
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واإلقليمية الموقعة بين ليبيا وبعض الدول األخرى في مجال الهجرة وتنقل االتفاقيات الدولية 
 القوى العاملة :

وقاتت دةاةا تعاانا اثة ا ت   اع  ادوال ذار ادعالق   اصااااااااااااا  يال ادجوار اتا بعو ادجوار تثل 
 –غةةةا بةسااااا  –غانا  –واغةوا  –تادو  –ادةةجر  –تتااااي  –تونس  –ادجوانر  –تةااار  –ادساااويا  
جل ياااومسااارا ( تو و –ادة ساااا  –ييااااانةا  –برمطانةا  –عرنساااا  –ايطادةا  –تادطا  –اد غر   –غاتاةا 

 اتو ونم ن ه االتااقةار اآلتو : (54)تعادج  ععاد  دظانر  ادهجر  غةر ادتردة  
م بةو دةاةا اج هورم  تةااااااار ادعربة  2/12/1991اتااقة  بتاااااااا  ادبة ل ااإلقات  اادع ل ببارمخ  -1

م تة  دلى ونه )يحق د واطةو 7/8/1991ت اد ةااااااااااايق  دلةها تو جانب ادطرعةو ببارمخ حة  ت 
ادالويو ادبة ل عو و  تةه ا وا بةةه ا ا  ا يحق دهم اإلقات  عو  لةه ا يقات  يان   وا تؤقب  بحرم  
تات  ايا  وي  دوانق ا  ا يحق ي ول ادطرعةو ا راجهم بةو ادالويو باداطاق  ادتااااااااااخةااااااااااة  امب ب  

 تواطةو  ل تو ادالويو بحق ادع ل اتوااد  اد هو اادحرف ات اري  ادةتاو االقبةاي ( .
م  9/5/2001اتااقة  ادبعاا  اداةو بةو دةاةا اج هورم  تةااااااااااار ادعربة  عو تجال ادع ل ببارمخ   -2

حةا  اتاق ادطرعاا  دلى و  يتااااااااااااااب ال ادبعااا  اداةو عةهاا داو  تجااالر تةهاا تخطةط اد وع ادعااتلا  
 تار يوق ادع ل اتاايل ادخارار عو تجاالر اد وع ادعاتل  اد ل اد رو  .اتعلو 

عة ا يبعلق بادبعاا  ثةانو ادجانب بةو دةاةا ابلوا  االتحاي اعارابو دةس نةا  تعاا  ياااااااوع ت   -3
ييطادةا اتادطا عو ن ه اد رحل  عاسااااااب اااااااعها ادجغراعو عو اداحر اد بوياااااط اتعبار ييطادةا اتعها 

وقل ن ا اد وع اد حر   اراء تحر ار االتحاي اعارابو نحو تتاااجة  ادبعاا  بخةاااوص  تادطا بورج 
بتااااااااااااكل  اص تساااااااااااااد  اد هاجرمو غةر  اادهجر  غةر ادتااااااااااااردة  ت  دةاةا عة ا بعو   اااجهت ييطادة

 ن ط  ادو ول ادرنةسة  يدى االتحاي اعارابو دو طرمق اد وار  تو اادتردةةو ادعابرمو يدةها بادباارن
اةا   ابادبادو وصااااااااااااحت تةخرط  باعادة  عو تطومر ادبعاا  ادخارجو ت  دةاةا حول ن ه اد سااااااااااااد  دة

م تم ادبوقة  دلى اتااااقةاا  داااتاا  بةو ادالااويو د كاااعحاا  اإلرنااا  اادجرم اا  اد ةظ اا  2000اعو دااام 
   وقة ت بةو ادالويو صاااااااااااال  ارتااو يان 2003اتجار  اد خورار اادهجر  غةر ادتااااااااااااردة    اعو دام 

حول ادجرم   اد ةظ   اادهجر  غةر ادتاردة  تو  الل ادبعاا  عو تجال ادبورمب اترحةل اد هاجرمو 
يدى بلوانهم يدى جانب ادبعاا  عو ينتااااء تراكو الياااب اال اد هاجرمو غةر ادتاااردةةو بلةاةا اتة  بواي  

ا  تساااااااااااااادو عو تراق ياااااااااااااان ت ادحكوت  االيطادة  عو ادبورمب اوتوعر دةاةا باعجهو  ادبو 2004دام 
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م ودلو ازمر ادوا لة  اإليطادو و  ييطادةا ادةاةا قو ااعبا ادخطط  2005ادحواي اإيارتها اعو عاراير 
 .  (55)ادخاص  بإنتاء عرق د ل تتبر   دلبعاتل ت  دةابار تهرمب اد هاجرمو 

دبوقة  دلى م اقو تم ا 2004ية   6االنل ام يدى دلوم  اد ةظ   ادوادة  دلهجر   الل شهر   -4
اعو يةاق آ ر قاتت اد ةظ   ادوادة   (56)اتااقة  دلبعاا  بةو ادجاناةو اتم عب  تكبب دل ةظ   بلةاةا 

يهوف يدى ااااا  اعيااااس دةهج ييار   TRIM( بادبعاا  ت  دةاةا بارناتج وطلق دلةه IOMدلهجر  )
نواف   عو ادارناتج تبلخ  و تسااااابوات  دلهجر  دلى اد وع اداعةو بادبعاا  ت  ج ة  ادالوا  اد تاااااار 

 ادارناتج عو اعتو :

 تحسةو ظراف ايب اال ادالجئةو غةر ادتردةةو امت ل ادرداي  ادةحة  ا وتار و رع . -و
اد سااااااااااااادو  دلى يرجادهم يدى واطانهم اعصاااااااااااالة  تو  الل برناتج يدم ادعوي  ادطودة  اإداي   - 

 ادوتج .

نجر  ادعاور غةر ادتااااااااااردة  اذدك بهوف  يقات  حوار بةاء ت  بلوا  اد ةااااااااااور ااد  ةااااااااااو حول  -ج
 . (75)تعومو ادبعاا  اإيجاي حلول تتبر   

ادلى صااعةو ادبعاا  ت  االتحاي اعارابو قاتت اد اواااة  اعارابة  بب ومل تتااراي يقلة و ت   -5
( حة  اجب عت ادوال اعدلااااااااااء عو االتحاي ICMPDاد ر و ادوادو دبطومر ياااااااااةاياااااااااار ادهجر  )

دلبااح   2004ا 2003ادالوا  اد طلع  دلى اداحر اد بويااااااااااط اتةها دةاةا يااااااااااة  اعارابو ت  ج ة  
 بةور  غةر ري ة  حول نهج طومل اعتو د واجه  نجر  ادعاور عو ن ه اد ةط   .

تةاة  تتااااااااااراي دار ادةااااااااااحراء يهوف يدى تودةم تراقا  ادحواي بةو دةاةا اادةةجر ببةسااااااااااةق بةو   -6
  .( 85)ااالتحاي اعارابو ادالويو ااد ةظ   ادوادة  دلهجر  

ا دالتحاي اإلعرم و وصاااحت دةاةا تتااار ا ععاال عو ادحوار حول تسااانل  سااً ابةااابها دلااًوا تؤيااع
ادهجر    انو حوار يكبسااااااب ون ة  تبوايو  عو يطار ادتااااااراك  اعارابة  تلك   اقو وصاااااااحت تسااااااانل 

  ا  ي اعارابو ااالتحاي اإلعرم و  ادهجر  دلى ياااااااااااااالم اعادومار ادلةاة  عو ادحوار اد انم بةو االتحا
اد   يلم )ادجوانر ادةاةا اتورمبانةا  5+5وصاحت دةاةا دلوًا نتطا عو يطار ادبعاا  غةر ادري و 

ااد غر  اتونس( )اعرنساااااا اإيطادةا اتادطا اادارتغال اإيااااااانةا( اقو تعوز ادحوار حول ادهجر  بإدال  
ى تكاعح  ادهجر  غةر ادتاااااردة  ايتج اد هاجرمو اتاايل بادبر ةو دل 2002تونس اد وق  عو وكبوبر 

اد علوتار اادبورمب بةااااااابه داتاًل ويااااااايااااااًةا عو تحسااااااةو ادبعاا    اوداي تؤت ر ادجوانر اد ةع و عو 
 داليااابجاب  دبحويار ايااابراتةجة ادبأكةو دلى اإلج اي ادساااةاياااو اريااام  طوار د ل  2004يااااب ار 
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 ل تو دةاةا اادجوانر اتونس دلى ااااااااارار  تعادج  وياااااااااا  ادهجر  اوكو اعو  (95) ادهجر  عو اد ةط  
ااقبرح اعو دةاةا و  ت ام تتارم  تة وم  عو يال اد ةور دخلق تواطو شغل اادحو تو توع ار ادهجر  
غةر ادتاااردة  بعو و  ثات دلج ة  عتااال يجراءار اد راقا  اد لةار اد ار اادبرحةل اادبتاااوي عو تة  

ا و  يجراءار ادريي تودم تةاتو شاااااااااااااااكار االتجار عو تجال ادهجر  غةر تأشااااااااااااااةرار ادو ول تؤ و
 . (60)ادتردة  

-22اقاو نظم عو دةاةاا تؤت ر ازار  وارابو وعرم و حول ادهجر  اادبة ةا  ب اويةا  طرابلس تو 
 اقو نجحت دةاةا عو ن ا اد ؤت ر عو وكثر تو جانب : 23/11/2006

دوزراء و  تكو  قلاااااااااااااااايااا ادهجر  جوءا وياااااااااااااااايااااااااااااااةااا تو ادربط بةو ادهجر  اادبة ةاا  حةاا  ااعق ا -1
 ادحو تو ادا ر   اادبة ة  ادوطةة  . ايبراتةجةار

يقةاي ادوال اعارابة  باع   ب اوو ادتااااااااراك  بةو يال اعصاااااااال اادعاور ااد  ةااااااااو تو اجل ييار   -2
 ا لة  اشاتل  .  ناجع  دلهجر  ابطرم   تبوازن

ع ل اتحساااةو ادظراف اد عةتاااة  دلا راء ب ا عو ذدك تعادج  ويااااا  ادهجر   اصااا  قل  عرص اد  -3
 حل ادةوادار .

تو ادةاتج  %0.56ادبوام ادوال اعارابة  بودم ادجهوي اإلن انة  عو بلوا  اعصااال اادعاور بوماي   -4
 . (61) 2015بحلول دام  %0.7ابوماي   2010اد حلو اإلج ادو بحلول دام 

و اععرم و ااعارابو باإليااااااراي عو تةاة  تا جاء ع ك ا طادات دةاةا با  ت وم تاواااااااة  االتحاي
يدال  طرابلس حول ادهجر  اادبة ة  اتا وكور دلةه ق   دتااااااااون  حول ينتااااااااء صاااااااةواق  اص يوار 
بطرم   تتبر   ام ول تو  الل تسان ار طودة  تو ادالوا  اععرم ة  ااعارابة  اادتر اء ادوادةةو 

ادهجر  اإلقات  تتاااارم  يا ل وعرم ةا دكو يا ى ادةاس عو واطانهم ااد ؤياااساااار اد ادة  ادوادة  إلي اف 
 اا  يكو  ذدك تحت يشراف االتحاييو اععرم و ااعارابو  .

اقعات دةاةاا اايطاادةاا بطرابلس اتاااقاا بةةه اا عو تواجها  ظاانر  ادهجر   29/12/2007ابباارمخ 
  ادبو و تكاعح  اد ةظ ار اإلجراتةغةر ادتااااااردة  ان  االتااق دلى تكثةف ادبعاا  بةو ادجاناةو ع

تكرس نتاطها عو االتجار باداتر اايبغالل ادهجر  غةر ادتردة    اب وجب ن ا االتااق يبةظم دةاةا 
اإيطادةا يارمار بحرم  بستع قط  بحرم  تعار  تؤقبا تو ييطادةا يبواجو دلى تبةها طواقم تتبر   تو 

ةاار اد راقاا  ااداحا  ااإلن ااذ عو تواق  انطالق اداور ادالاويو ايااااااااااااااب وم نا ه ادوحاوار اداحرما  بع ل
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قوار  ن ل اد هاجرمو غةر ادتاااااردةةو ياااااواء عو اد ةاه اإلقلة ة  ادلةاة  وا ادوادة  دلى ويااااااس احبرام 
 .(26)اد عانوار ادوادة  ادسارم  ااع ا عيادةب ادع لةار ادبو تحوينا ادسلطار اد خبة  عو ادالويو 

 اودوتت ييار  ادهجر  اادجوازار ادراغاةوا  ادع اد  اعجةاة  عو دةاةا اتا بخةااااااوص تةظةم شااااااؤ 
دلى تأشااااااةر  ي ول اا  يكو  جوازار يااااااارنم يااااااارم  اد اعول اا   بو ول اداالي دلع ل و  يحةاااااالوا

يععائوا ادة وذج اد عااو داا دااك دةااو ادااو ول يدى اداالي امثابوا ادلةاااقاا  ادةااااااااااااااحةاا  ا لونم تو اعتران 
وي    اشااااوير عو ن ا ادخةااااوص دلى ااااارار  و  ي وم ادراغب عو ادع ل دةو ي وده ادسااااارم  ااد ع

تا ياةو تأنةله ا اراته عو تجال ادع ل اد   يرغب عو تواادبه تةاةً ا د رار وتان  ادلجة  ادتاااااعاة   دةاةا
ه ال نادعات  ياب ا بتا  اوابط ايبخوام ادع اد  غةر ادوطةة  حة  نةت اد اي  ادثادث  تو اد رار بأ

 يجوز ايبخوام و  دةةر تو ادع اد  غةر ادوطةة  يالع اع ا دلتراو ادبادة  :
و  يكو  ي وده دةاةا تو  الل تةاع  ادو ول اادخراج اد حوي  اب وجب تأشااااااااااااااةر  ي ول ت ةوح   -1

 اع ا دلبترمعار ادةاع   ت  تلء ن وذج تعو د دك دةو تةا  ادو ول .
ع  اعتران اد عوي  وا ادسااااااارم  ب وجب ادتااااااهاي  ادةااااااحة  يثاار ادلةاق  ادةااااااحة  اادخلو تو  ا -2

 ادوادة  .
تاااا ياةاااو تاااأنةلاااه ا اراتاااه عو تجاااال ادع ااال ادااا   يرغاااب عو تواادباااه بلةاةاااا تعب اااوا تو جهاااار  -3

 اال بةاص عو بلوه .

تعانو ب غاير  اداالي  الل ثالث  وشااااااااااااهر تو تارمخ ادو ول عو حاد  دوم حةااااااااااااوده دلى ادع ل  -4
ونااه قااايم دغرن اداحاا  دو  يخبم دلى جواز ياااااااااااااااره دةااو ادااو ول ب ااا ياةااو اد طلو  ادلى و 

 ادع ل.

اعو حاد  دوم حةااااااااااااول ادواعو دلى عرصاااااااااااا  د ل  الل تو  ثالث  اعشااااااااااااهر اد حوي  ده عو 
تةاااااااااارم  اإلقات  دغرن اداح  دو د ل ععلةه تغاير  اداالي بةاسااااااااااه   عإذا تخلف دو اد غاير  بعو 

هو  ادلاااااطة  ترحةله دلى نا به ادخاصاااا  تو اد ةا  اد   ي ل تةه ت  ان لاااااء ن ه اد و  تودت اعج
 . (63)يبالغ بعث  ادب ثةل ادوبلوتايو وا اد ةةلو دوادبه دوع دةاةا ب دك 

ك ا تحاال دةاةا تطومر ياااااااةايااااااابها عو ادهجر  تو  الل تتاااااااجة  دلى دوي  اعجانب اد  ة ةو 
ا يجاارم  حة  ت وم ييار  ادهجر  ببج ة  بةاااااااااااااا  غةر شاااااااااااااردة  يدى بلوانهم ياااااااااااااواء  انت طودة  و

اد هاجرمو عو تراكو اياااااااااااب اال يدى و  يبم توبةر اثانق ياااااااااااار دهم تو يااااااااااااارار بلوانهم انةا  دو  
ت  رار تاانم بةو دةاةا ادوي تو يال اد ةااااااااااااااور اتبكال دةاةا ببكادةف دوي  اد هاجرمو يدى بلوانهم 
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اقو ارتا  ن ا ادعوي يااااااااااااة   2003 الل دام تهاجر غةر شااااااااااااردو  43.000حة  تم ترحةل حوادو 
 . (46)تهاجر ا اص  تو يال جةو  ادةحراء اععرم ة  اتةر 54.000يدى  2004

او ةرا بادرغم تو االنخاان ادةساااااو عو دوي اد هاجرمو بطرق غةر تتااااراد  تو يال شاااا ال 
عو نوع ار  03-02رقم  وعرم ةا تة  ياو اد انو  اد غربو ادجويو حول ادهجر  اادحو تو ادهجر  ادسارم 

االتجاه ناسااااااااه ا  دك دةاةا  اتةاااااااار عو تونس اتبجه ادجوانر 2004نوع ار  6باد غر  ارقم  2003
دبجرمم اعنتاااط  اد رتاط  ببهرمب اعشاااخاص اادهجر  غةر ادتاااردة  اتتاااويو ادع وبار دلى اد هربةو 

ظراف و اتا ل ادوال ادبو ت ر بتبوايو ودواي ادراغاةو عو ادهجر  يدى وارابا دار يال اد غر  ادعرب
صعا  جهوينا عو حةول تواطةةها اد يو يلجئو  دلهجر  تو ادحةول دلى تسوم  وااادهم بوال 
االتحاي اعارابو اعو ناس ادوقت تا ل جهويا تبواصاال  دلى ادعويو تو اد ساابومار تو وجل تحارب  

 ادهجر  غةر ادتردة  .
التااقة  ادوادة  دح اي  ادع ال اد هاجرمو اوعراي اقو صااااااااااااااايقت جل يال اد غر  ادعربو دلى ا

ويااااااااارنم  انت اد غر  وال ادوال اد وقع  تلبها ادجوانر علةاةا  اصااااااااا  يدى جانب ونها يال داور ع و 
 . (65)وصاحت يال ايب اال وتا دةاةا عهو ياد  ايب اال اداور ويلا 

 

 الخاتمة : 

اد  ادوادة  ادتااااردة  تةها اغةر ادتااااردة  تو يتاايةت ادبتاااارمعار اادسااااةايااااار اد بعل   بادهجر  
ا وادى ا رع اذدك ال بالف االنواف ااالياااااااااااااابراتةجةار يااااااااااااااواء اد بعل   بادجوانب االقبةااااااااااااااااي  

االجب ادة  اا االتةة  عكا  ادهوف االال دلوال ادعربة  االعرم ة  اد طل  دلى اداحر اد بويااااااااااااااط تو 
دوال اتا ا رم ها اتعاقا  ترتكاةها اتةظ ةهاياااااااااااااو ادبتااااااااااااارمعار نو اقف ن ه ادظانر  دو طرمق تج

االارابة  ع و يعت ادى ابرام اتااقةار ت  ن ه ادوال تو اجل ح اي  اتةها تو  الل تتويو اجراءار 
ادو ول ااإلقات  اعجانب اتاعةل اإلداي  اد سرم  دل هاجرمو غةر ادتردةةو دار ارااو ادوال ش ال 

عو ن ه ادالوا  دار  اع  ادطرق االتةة  تو يال اااااااااااااااا  حلول  اعرم ةا ت  تحاال اب اء اد هاجرمو
 اكثر عادلة  .

 

 النتائج والتوصيات :

  غةر دظانر  ادهجر اجوي عراغ تتااااااارمعو عو ادبتااااااارمعار ادلةاة  ادةااااااااير  بادخةاااااااوص د عادج    -1
دم تواكب اد وانةو يال ادجوار رغم بحة  اد عادج  اد انونة  عو اااااااااااااااعف ت  اجوي ادتااااااااااااااردة  

 تو انظام ادواد  .وها دلى  طورت
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اااااااااااعف ادع وبار عو ادبتاااااااااارم  ادلةاو ادوم تةاة نا ت ا ياااااااااا   دل جرتةو باإلعالر تو ادع وب   -2
 اتوي  ظانر  تهرمب اد هاجرمو دار ادسواحل ادلةاة  .

دوم اجوي تةساااااااةق  اعو عو يطار ادبعاا  اعتةو بةو دةاةا ايال ادجوار بهوف تكاعح  شااااااااكار  -3
 د هاجرمو .ادوادة  دبهرمب ا

 غةا  يةايار دربة  توحو  د عادج  قلايا ادهجر  غةر ادتردة  اآثارنا . -4

 وفي األخير ال يسعنا إال إبداء بعض التوصيات التي من شانها الحد من هذه الظاهرة :
ادبواتاتها اد برتا  دلى االتااقةار ادوادة  بتااااااااااااااأ  تة  اتكاعح  ادهجر  غةر دةاةا تةاة  ااااااااااااااارار   -1

 . ااالتجار باداتر  اتواءت  قوانةةها ادوطةة  ت  تلك االتااقةار ادتردة 
 . د واجه  ادهجر  غةر ادتردة ادلةاة  ااط اتراقا  ادحواي ادارم  ااداحرم  اادجوم   -2
رتكاو ت  امة  دلى تعاقا   ادهجر  غةر ادتردة ععل جرم ت ادع ل دلى اا  تترمعار جويو  -3

 بع وبار تبواعق ت  ادع وبار اد ةةوص دلةها عو تهرمب اد هاجرموجرم   ادهجر  غةر ادتردة  ا 
قوانةو يال ادجوار تو اجل ادحو تو توعق اد هاجرمو يدى دةاةا نرابا تو ادع وبار ادرايد  عو بلوانهم 

. 
 وقع  ت  دةاةا اددلى تةاة  ادبواتاتها اد برتا  دلى االتااقةار ادوادة  ادجوار ااد  ةو  ح  ادوال -4
 .  تجار باداتربتأ  تة  اتكاعح  ادهجر  غةر ادتردة  ااالتكو  طرف عةها  اا
انل     اد ونو د ةتأكةو دلى ارار  تاعةل تؤيسار ادواد  يدالتةا اث اعةا اتؤيسار اد جب -5

 . تردة  اادحو تةهاادغةر عكر  ادهجر  

و رداياه تو توعق د و اتااقةار ت  يال ادجوار ادلةاو بهوف تراقا  اح اي  حواينا دلحو ت -6
 .ادى دةاةادار وراةها ارداي  يال اال رع اد هاجرمو غةر ادتردةةو 

اا   طط د كاعح  دةابار تهرمب اد هاجرمو اتاكةك شاكاتها ادوادة  ببعاا  ت  يال ادجوار  -7
 ادعربة  ااععرم ة  ااعارابة  .
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 يةنية لمكافحة الهجرة غير الشرعجدول يبين المقارنة بين دول شمال أفريقيا في العقوبات القانو 
 ادغرات  ادع وب  اعشخاص ادواد 

ياد  دةاةا 
تارمخ 
يصوار 
اد انو  
2010 

 االجةاو  اد هاجر
ادحاس ت  ادتغل ت  اإلبعاي دو 

 ادواد  دةو انبهاء ادع وب 
 دةاو ال تومو دو ودف ييةار

 ادحاس تو  ال تومو دو ية  اد هر  ادعاي 
اال تومو دو دتر  ودف  ال ت ل دو   س  ودف
 دةاو ييةار

اد هر  اد ةب و يدى 
 دةاب  يجراتة 

 ودف ييةار 30ودف اال تومو دو  15ال ت ل دو  يةوار 5ادسجو تو  ال ت ل دو 

اد هر  تكلف بحراي  
 ادواد 

 ودف ييةار 50ودف اال تومو دو  20ال ت ل دو  ادسجو

ج ة  اد هربةو يذا نبج دو 
 ودل هاجرمادبهرمب ادوعا  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااا ادسجو اد ؤبو

اد  لك  
اد غربة  
تارمخ 
يصوار 
اد انو  
2003 

 ادحاس تو شهر يدى ية  اد هاجر تغربو وا وجةاو
ودف  10يرنم اال تومو دو  3000ال ت ل دو 

 تغربو يرنم

 يةوار 3وشهر يدى  6ادسجو تو  اد هر  ادعاي 
اال تومو دو نةف تلةو  ودف  50ال ت ل دو 

 تغربو يرنم

اد هر  اد ةب و يدى 
 دةاب  يجراتة 

 ية  15يةوار يدى   10ادسجو تو 
ال ت ل دو  نةف تلةو  اال تومو دو تلةو  

 تغربويرنم 

ج هورم  
ادجوانر 
تارمخ 
يصوار 

اد هاجر ادجوانر  وا 
 وجةاو

 وشهر 6ادحاس تو شهرمو يدى 
ودف ييةار  60دف اال تومو و 20ال ت ل دو 

 جوانر  

 يةوار 10يدى  5ادحاس تو  اد هر  ادعاي 
ودف اال تومو دو تلةو  ييةار  500ال ت ل دو 

 جوانر  
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اد انو  
2009 

اد هر  ا و دةاب  
ادبهرمب اد هر  تكلف 

 بحراي  ادواد 
 ية  20يدى  10ادسجو تو 

تلةو   2ال ت ل دو تلةو  ييةار اال تومو دو 
 ييةار جوانر  

 

 

 

 ادغرات  ادع وب  اعشخاص ادواد 

ادج هورم  
ادبونسة  

تارمخ اصوار 
اد انو  
2004 

 اد هاجر
ت   اشهر 6يوم ادى  15ادسجو تو 

 االبعاي دو ادواد  دألجةاو
 ييةار  120اال تومو دو  30ال ت ل دو 

 يةوار 6يةوار ادى  3ادسجو تو  اد هر  ادعاي 
ار ادف يية 20ادف اال تومو  8ال ت ل دو 

 تونسو 

اد هر  اد ةب و يدى 
دةاب  يجراتة  اا 

اد هر  تكلف بحراي  
 ادواد 

 ية   12يةوار ادى  10ادسجو تو 
ادف ييةار  40ادف اال تومو  30ال ت ل دو 

 تونسو  

ج ة  اد هربةو يذا نبج 
دو ادبهرمب ادوعا  

 دل هاجرمو
 ية   20ية  ادى  15تو 

ادف  100ادف اال تومو دو  50ال ت ل دو 
 ييةار تونسو 

ج هورم  
تةر 

 ادعربة  تارمخ
اصوار 
اد انو  
2016 

 ال يبرتب اي  تسؤادة  جةانة  وا تونة  دو اد هاجر اد هر  اد هاجر

 ادسجو اد هر  ادعاي 
ادف  200ادف اال تومو دو  50ال ت ل دو 

 جةةه تةر  

اد هر  اد ةب و يدى 
دةاب  يجراتة  اا 

اد هر  تكلف بحراي  
 واد اد

 ادسجو اد توي
ادف  500ادف اال تومو دو  200ال ت ل دو 

 جةةه تةر  
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ج ة  اد هربةو يذا نبج 
دو ادبهرمب ادوعا  

 دل هاجرمو
 ادسجو اد ؤبو 

ادف  500ادف اال تومو دو  200ال ت ل دو 
 جةةه تةر  

 

 

 :الهوامش 
 . 52  ص  1985عربة    بةرار   اح و ز و بوا    دالقار ادع ل عو ادوال ادعربة    يار ادةهل  اد  -1

دلو صايق وبونةف   االتجاه دلساارار اادوال اعجةاة    اد جل  اد ةرم  دل انو  ادوادو   اد جلو ادثانو اادعترا      -2
 . 286  ص 1966اد انر    

    رياد  ارابةناصر دو  هللا تح و شكرا   تاثةر ظانر  ادهجر  االعرم ة  غةر ادتردة  دلى ادعالقار ادلةاة  اال  -3
 . 2008تاجسبةر   قسم ادورايار االعرم ة    االكايي ة  ادلةاة    

يادم تسعوي شاي    ادسةاي  ادعات  ادلةاة  عو تكاعح  ظانر  ادهجر  غةر ادتردة  يا ل دةاةا   رياد  تاجسبةر   قسم   -4
 . 2011ادعلوم ادسةاية    وكايي ة  ادلةاة    

هجر  غةر ادتردة  دار ش ال غر  دةاةا  ةانةها اوياابها انبانجها   اطراح  ي بوراه قسم تراي يادم ادوانو    اد  -5
 . 2011ادجغراعةا    لة  اآليا    جاتع  طرابلس   

  رياد  تاجسبةر  2011-2000يلةم يح    ادسةايار االاراتغاربة  دبةظةم ادهجر  ادوانرم  يراي  اصاة  تحلةلة  دلابر    -6
 . 2011دسةاية    جاتع  ادجوانر     قسم ادعلوم ا

عايو  بر ا    آدةار ادبةو  دلهجر  غةر ادتردة    رياد  تاجسبةر   قسم ادح وق   جاتع  ادحاج دخلر ادجوانر     -7
2012 . 

نجةب يومعو    ييار  يةاي  ادهجر  ادالقبها بةةاد  اد رار اد حلو يراي  ت ارن  بةو ادواليار اد بحو  اعترمكة      -8
 . 2012ةوا   عرنسا   رياد  تاجسبةر   قسم ادعلوم ادسةاية    جاتع  قاصو  ترباح   ادجوانر   ك

 ويج  بب     ادسةاي  اعتةة  االارابة  عو تواجه  ادهجر  غةر ادتردة    رياد  تاجسبةر   قسم ادعلوم ادسةاية      -9
 .  2014جاتع  تح و  ةلر   ادجوانر   

-سرم  ببونس ادتاكار اادبةظةم   ارق  د ل تعو  دلةوا  ادوادة  حول ادهجر  ادوادة  )ادعربة تهو  تارا    ادهجر  اد -10
 . 3جوملة    ص 15-12اععرم ة ( طرابلس   وكايي ة  ادورايار ادعلةا    الل ادابر  

 . 4تهو  تارا    ادهجر  ادسرم  ببونس ادتاكار اادبةظةم   ترج  يابق   ص  -11

ال ادهجر  تا بةو يةاي  ادجوار ايةاي  ادجوار   عرج ادسومسو   توير دام  ييوا  ادبونسةةو نوا  ادثادث  دو تسب  -12
 . 27  اعتان  ادعات    جاتع  ادوال ادعربة    ص 2006/ 7/12بادخارج   تونس   
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 . 27اد رج  ناسه   ص  -13

 . 28مسو   ترج  يابق   ص نوا  ادثادث  دو تسب ال ادهجر  تا بةو يةاي  ادجوار ايةاي  ادجوار   عرج ادسو  -14

  ادلجة  ادتعاة  ادعات   11/2003/ 12- 11تحلر اجب اي عرمق ادع ل اد غاربو اد كلف ب ساد  ادهجر    تونس  -15
 . 3دالتةال ادخارجو اادبعاا  ادوادو ياب ا   ص 

و ادهجر  ت  د ؤت ر اإلقلة و د ادو ادوحةتو   ادهجر  ااعير    حاد  ادالوا  ادعربة  اد ريل  دلع اد    ارق  بحثة  ت و -16
 . 18  ترج  يابق   ص 2003ياب ار  4-2ادعربة  عو ظل ادعود     اد انر  

  تتراي  2005عاط   صوقو   اد غر  : اداعو ادسةايو ااالجب ادو دلهجر    ادهجر  اد بويطة    ت رمر دام   -17
 –   اعشخاص بب ومل تو اد اواة  اعارابة  تعاا  بتا  االنوتاج االجب ادو دل هاجرمو ادواعويو اادهجر  احر 

 . 217ص   meda   www.carim.orgبرناتج 

 ويج  اد ل ان   اد غر  : اإلطار اد انونو ااد ؤيسو اد بعلق بادهجر    ادهجر  اد بويطة    ت رمر دام  -18
دل هاجرمو ادواعويو اادهجر  احر   اعشخاص بب ومل تو اد اواة    تتراي تعاا  بتا  االنوتاج االجب ادو  2005

 . 200-196ص ص   meda   www.carim.orgبرناتج    –اعارابة  

عاط   صوقو   اد غر  : اداعو ادسةايو ااالجب ادو دلهجر    ادهجر  اد بويطة    ترج  يابق   ايبةايا يدى  -19
اد بعلق بو ول اإقات  اعجانب باد  لك  اد غربة  ابادهجر  غةر ادتردة    ادجرمو  ادري ة   02.03ي اد انو  رقم توا

 . 3817ص  2003نوع ار  13ببارمخ  5160دوي 

ابق ي  ويج  اد ل ان   اد غر  : اإلطار اد انونو ااد ؤيسو اد بعلق بادهجر    ادهجر  اد بويطة    ترج   -20
 . 200-196  ص ص 

اد بعلق بو ول  02-03تح و ااز ا    يشكادة  ادهجر    ادةوا  ادوطةة  حول يشكادة  ادهجر  دلى اوء اد انو   -21
اعجانب باد  لك  اد غربة  ابادهجر  غةر ادتردة    تةتورار ج عة  نتر اد علوت  اد انونة  ااد لانة    ادطاع  ادثانة  

 . 39ص  2005   ر  نوع ا 1  تراكش   ادعوي 

ادحاةب بةهو   ادحواي ادااصل  بةو ادلجوء ادسةايو اادهجر  غةر ادتردة    ادةوا  ادوطةة  حول يشكادة  ادهجر   -22
تر تةتورار ج عة  ن  اد بعلق بو ول اعجانب باد  لك  اد غربة  ابادهجر  غةر ادتردة   02-03دلى اوء اد انو  

 . 112ص  2005   ر  نوع ا 1  تراكش   ادعوي اد علوت  اد انونة  ااد لانة    ادطاع  ادثانة  

  تتراي  2005عاط   صوقو   اد غر  : اداعو ادسةايو ااالجب ادو دلهجر    ادهجر  اد بويطة    ت رمر دام  -23
 –تعاا  بتا  االنوتاج االجب ادو دل هاجرمو ادواعويو اادهجر  احر   اعشخاص بب ومل تو اد اواة  اعارابة  

 . 215ص   meda   www.carim.orgبرناتج 

http://www.carim.org/
http://www.carim.org/
http://www.carim.org/
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  ترج  يابق  2005عاط   صوقو   اد غر  : اداعو ادسةايو ااالجب ادو دلهجر    ادهجر  اد بويطة    ت رمر دام  -24
 . 14  ص 

وانة      يراي  تة تح و رتلا    ادهجر  ادسرم  عو اد جب   ادجوانر  : وبعاينا ادالقبها باالغبرا  االجب ادو -25
 . 26ترج  يابق   ص

 . 27-26اد رج  ناسه   ص ص  -26

اد ؤرخ  156-66اد عول ااد ب م دألتر  25/02/2009اد واعق  1430صار  20اد ؤرخ عو  09/01 اد انو  رقم -27
 . 01تكرر  175اد بل و قانو  ادع وبار ااد   ايبحو  اد اي   8/6/1966عو 

  غةر ادتردة  عو يطار ادعالقار االارتغاربة    رياد  تاجسبةر عو ادعلوم ادسةاية   اتو عايو    اداعو االتو دلهجر  -28
 . 210  جاتع  ادجوانر   ص 

ييس ار   7-6ادةوا  ادهجر  تو ش ال يعرم ةا حسو اداوبكر    ادسةايار ادهجرم  عو اد ةط   االاراتغاربة     -29
 . 46  ص 2007تر و جاتع  ادوال ادعربة    تونس   

 . 47رج  ناسه   صاد  -30

 . 46اد رج  ناسه   ص -31

 . 48اد رج  ناسه   ص -32

نوا  ادثادث  دو تسب ال ادهجر  تا بةو يةاي  ادجوار ايةاي  ادجوار   عرج ادسومسو   توير دام  ييوا  ادبونسةةو  -33
 . 25  اعتان  ادعات    جاتع  ادوال ادعربة  ص 2006/ 7/12بادخارج   تونس   

اد ؤرخ  1975ية   40يبعلق ببة ة  اإت ام اد انو  رقم  3/2/2004تؤرخ عو  2004ة  دس 6قانو  ويايو رقم  -34
 اد بعلق بجوازار ادسار ااثانق ادسار عو تونس . 14/5/1975عو 

تةةر ادرماحو   اد اهوم اد انونو دجرم   اإلبحار  لس    ازار  ادعول اح وق اإلنسا    اد عهو اعدلى دل لاء    -35
 . 9ص  2004    ادج هورم  ادبونسة

 . 10ص   اد رج  ناسه  -36

جاتع  نايف دلعلوم االتةة    ادرمان   دث ا  ادحسو تح و نور اآ را    ادهجر  غةر اد تراد  اادجرم      -37
 . 53  ص  2008

تةةر ادرماحو   اد اهوم اد انونو دجرم   اإلبحار  لس    ازار  ادعول اح وق اإلنسا    اد عهو اعدلى دل لاء    -38
 . 10ص  2004 هورم  ادبونسة    ادج

يار اد عرع     94دلةاء شكر     اآ را    يرايار عو دلم ادسكا    يلسل  دلم االجب اي اد عاصر   ادكبا   -39
 . 291  ص  1992ادجاتعة    اإليكةورم    
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 . 293دلةاء شكر     اآ را    يرايار عو دلم ادسكا    ترج  يابق   ص  -40

 . 2006نوع ار  23-22اادوزراء اد سئودةو دو ادهجر  اادبة ة    طرابلس اجب اي ازراء ادخارجة   -41

بإصوار قانو  تكاعح  ادهجر  غةر ادتردة  اتهرمب اد هاجرمو   ادجرمو  ادري ة     2016دس    82قانو  رقم  -42
   تةر . 2016نوع ار ية   7تكرر )و(  عو  44ادعوي 

وارابا اتكلابها اإلنسانة    يراي  غةر تةتور  ت وت  يدى ادجاتع   يار  ح وي   ادهجر  اععرم ة  دار دةاةا يدى -43
 . 83  ترج  يابق   ص  2006اعترمكة  باد انر    يةاير 

 . 83اد رج  ناسه    ص  -44

 6نوع ار يدى  27اد اواة  اعارابة    ت رمر اداعث  اداةة  يدى دةاةا حول ادهجر  غةر ادتردة   الل ادابر  تو  -45
 . 4ص  2004ييس ار 

 . 85يار  ح وي   ادهجر  اععرم ة  دار دةاةا يدى وارابا اتكلابها اإلنسانة    ترج  يابق   ص  -46

 6توع ار يدى  27اد اواة  اعارابة    ت رمر اداعث  اداةة  يدى دةاةا حول ادهجر  غةر ادتردة   الل ادابر  تو  -47
 .4ص  2004ييس ار 

 .11ة  يدى دةاةا حول ادهجر  غةر ادتردة  ترج  يابق   ص اد اواة  اعارابة    ت رمر اداعث  اداة -48

 2008د را  داو ادسالم ادةارانو   احسةو صاد  جوا    ادهجر  ادوادة  يدى دةاةا   اد ةظ   ادوادة  دلهجر     -49
 . 49-36  ص ص 

 . 49-36اد رج  ناسه   ص ص  -50

 . 49-36  يدى دةاةا   ترج  يابق   ص ص د را  داو ادسالم ادةارانو   احسةو صاد  جوا    ادهجر  ادوادة -51

بتا  تةظةم ي ول اإقات   1987( دسة  6ا.ر ببعويل بعر وحكام اد انو  رقم )1372( دسة  2قانو  رقم ) -52
 ا.ر . 1372تارس  6ياب ا صور عو يرر  اعجانب عو دةاةا ا راجهم تةها   تؤت ر ادتعب ادعام

تكاعح  ادهجر  غةر اد تراد    تؤت ر ادتعب ادعام ياب ا    بتا   2010 -ا.ر 1378( دسة  19قانو  رقم ) -53
 م . 2010يةاير   28صور عو يرر 

ت رمر دو جهوي دةاةا عو تعادج  ظانر  ادهجر  غةر ادتردة    اإليار  ادعات  دلعالقار اادبعاا  بادلجة  ادتعاة   -54
 .2غةر تةتور    ترج  يابق   ص  2008ادعات  دألتو ادعام ياب ا   

 6نوع ار يدى  27 اواة  اعارابة    ت رمر اداعث  اداةة  يدى دةاةا حول ادهجر  غةر ادتردة   الل ادابر  تو اد -55
 .12ترج  يابق   ص  2004ييس ار 

ت رمر دو جهوي دةاةا عو تعادج  ظانر  ادهجر  غةر ادتردة    اإليار  ادعات  دلعالقار اادبعاا  بادلجة  ادتعاة   -56
 .4غةر تةتور    ترج  يابق   ص  2008م ياب ا   ادعات  دألتو ادعا
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 .12اد اواة  اعارابة    ت رمر اداعث  اداةة  يدى دةاةا حول ادهجر  غةر ادتردة    ترج  يابق   ص  -57

ت رمر دو جهوي دةاةا عو تعادج  ظانر  ادهجر  غةر ادتردة    اإليار  ادعات  دلعالقار اادبعاا  بادلجة  ادتعاة   -58
 . 5غةر تةتور     ترج  يابق   ص  2008   و ادعام ياب اادعات  دألت

 .12اد اواة  اعارابة    ت رمر اداعث  اداةة  يدى دةاةا حول ادهجر  غةر ادتردة    ترج  يابق   ص  -59

+  5)  حسةو صاد  جوا    ييار  ادعات  دلجوازار اادجةسة    ت رمر ادوعو اد تار  عو اجب اي ادخاراء د ج ود  حوار -60
 . 2  ص  8/7/2004-7دإلدواي دل ؤت ر ادوزار  ادثاد  حول ادهجر  عو غر  اداحر اد بويط   ادجوانر  (5

 ص  ناصر دو  هللا شكرا   تأثةر ظانر  ادهجر  غةر ادتردة  دلى ادعالقار ادلةاة  اعارابة  ترج  يابق    -61
   23/11/2006-22جر  اادبة ة    طرابلس   اإلدال  اد تبر  ععرم ةا ااالتحاي اعارابو حول اده   ن اًل دو 80

 ادلجة  ادتعاة  دالتةال ادخارجو اادبعاا  ادوادو ياب ا .

اقعه دو ادجانب ادلةاو وتةو ادلجة  ادتعاة  ادعات  دالتةال ادخارجو  29/12/2007اتااق اق  بطرابلس عو  -62
 ردة  .دةاةا اإيطادةا عة ا يخ  ادهجر  غةر ادت اادبعاا  ادوادو ياب ا اازمر ادوا لة  االيطادو دبطومر ادبعاا  بةو

بب رمر حكم عو ادالنح  ادبةاة ي   2007( دسة  1032تو قرار ادلجة  ادتعاة  ادعات  ياب ا رقم ) 11ا 10اد اي   -63
 تسةحو ببةظةم ي ول اإقات  اعجانب عو دةاةا ا راجهم تةها . 1987دسة   6دل انو   رقم 

ةل غةر اد ةتور  ادةاير  دو ييار  تااح  ادجوازار باإليار  ادعات  دلجوازار اعرقام حسب يحةاءار ادبرح -64
 اادجةسة  طرابلس .

دومو بور   ادهجر  ادوادة  اععرم ة  : ادهجر  غةر اد تراد  اادالجئو    ادب رمر االيبراتةجو اععرم و  -65
  ترج  يابق   ص  2008تس   وكبوبر   جاتع  اد انر    تعهو ادورايار اععرم ة    اإلصوار ادخا 2007/2008
377 . 
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 اتجاهات التغير المناخي لعنصر المطر في ليبيا 
 م2014حتى سنة  1969خالل الفترة من 

 
 نجم الدين فرج علي بقص كتور/دال
 ، جامعة صبراتةاآلدابكلية                                                        

 

 الملخص.
وف اداح  يدى ادكتف دو ااق  اتجانار ادبغةر اد ةا و دعةةر اد طر عو دةاةا تو  الل يه

االدب اي دلى يلس  تو اداةانار االحةانة  دعوي تو اد حطار اد ةا ة  اادبو تم ا بةارنا بعةاي  
 وبتكل يل و تغطة   اتل وجواء اداالي   اقو تم ايبخوام ادعويو تو االيادةب االحةانة  اادبو ت

شأنها ادطاء ادةور  اد ثلى دواق  ادبغةر اد طر  د حطار ادوراي    اقو وظهرر ونم نبانج اداح  و  
وغلب اد حطار تبجه عةها   ة  اعتطار ادسةوم  نحو ادوماي  ت  اجوي ا بالف عو شو  ادبحر  نحو 

ي  نةا   ل حطار اد ورا ادوماي    عة ا شهور باقو اد حطار تةاقةًا يةومًا تعاكسًا التجاه االغلاة  د
 ت ا يع و تسأد  يدطاء حك ًا داتًا دل ةط  .   

 :مقدمة
يعو تواوي ادبغةر اد ةا و تو اد واودار اد ه   ادبو تتغل ادعادم ادةوم   د ا ده تو تأثةرار  

حة  وصا  تواوي ادبغةرار اد ةا ة  ادهاجس اادبحو  اعكار د ا    ته   عو ج ة  جوانب ادحةا 
باالشبرا   ( WMOاد ةاخ ااد ةظ ار ادحكوتة    ع و ونتأر اد ةظ   ادعاد ة  دألرصاي ادجوم  )دل اء 

 1988( دام  IPCC( ادهةئ  ادحكوتة  اد عةة  باد ةاخ )  UNEPت  برناتج اعتم اد بحو  دلاةئ  ) 
و وصاحت ا   اقو وصورر ن ه ادهةئ  ادعويو تو ادب ارمر   اادبو  لةت يدى و  ح ة   ادبغةر اد ة

ادب رمر يدى  ن ه حووشار و ع واااح  او  ادعويو تو اعنظ   ادطاةعة  تبأثر به ه ادبغةرار اد ةا ة    
و  ادبأثةر اداتر  دلى ادةظام اد ةا و ااا    امبجلو عو تعظم وقادةم ادعادم ) ت رمر ادهةئ  ادحكوتة  

  ت ارمر تحت يشراف برناتج دلم تغةر ( اعو وترمكا توجو يلس IPCC    2013  اد عةة  باد ةاخ 
( اادبو وشارر يدى اجوي تواعق بةو اتجاه يرج   CCSPاد ةاخ عو ادواليار اد بحو  اعترمكة  ) 

ت  االتجاه ادعاد و ده يو ادعةةرمو   او  تغةر اد ةاخ ادحرار  ا  ة  اعتطار عو ادواليار اد بحو  
(. ا  دك دلى  Peter et al . 2008 . p7ةئة  اد خبلا  ) يؤثر دلى ادةظم االيكودوجة  ااد واري ادا
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 Japanاد سبوع ادعاد و توجو  ادوراي  ادبو قوتبها ا اد  اعرصاي ادجوم  ادةابانة  ) 
Meteorological Agency . 2002  )ر ج ةعها يدى و  ا تو ادورايار ادكثةر  ادبو وشار   اغةرن      

عوالر   بساب ارتااي ت ةا ة  اال ية ا دةةر  ادحرار  ااد طر تغةر عو اتجانار ادعةاصر ادنةا  
 ادغازار ادوعةئ  عو ادغالف ادجو  ادةاتج  دو نتاطار اإلنسا  بعو ادثور  ادةةادة .

 يعو دةةر اد طر تو وكثر دةاصر اد ةاخ ت ب بًا اال ية ا عو اد ةاطق ادةحراام  احواينا ادهاتتة 
   االقبةايي  اباع –ظرًا عن ة  ن ا ادعةةر عو ادحةا  اداترم      ا نو ادحال عو دةاةا   ان

ادةتاو ادورادو  نبةج  دا ر ورااو تةط   ادوراي  دل ةاه ادسطحة  ااالدب اي ادكاةر دلى ادوراد  
اداعلة    اذدك عو تةاخ ي بو عةه ادجااف عبر  تبجااز نةف ادسة    اترتا  عةه يرجار ادحرار  بتكل 

ارتااي   ةار ادباخر ادسةو  ب  وار ياوق   ةار اعتطار ادسةوم  بأاعاف  ثةر  ؛ د ا يسادو دلى 
ع و د و ادااح  يدى يراي  اتجاه ادبغةر اد ةا و دعةةر اد طر دلى تسبوع دةاةا  كل   تسبعةةًا 
باعر اعيادةب اإلحةانة   االنحراف اد عةار  اتعاتل اال بالف دك ةار اد طر  ا  دك تحويو 

االتجاه ادعام بايبخوام طرم   انحوار ادخط اد سب ةم تو ادورج  اعادى   ااد بويط ادخ ايو   ط
 اد بحر  تو وجل ايبخراج ادوارار اد ةا ة .

 أواًل : منطقة الدراسة:
تم و بر  اتل وجواء اد طر ادلةاو إلجراء ن ه ادوراي  اذدك دلوصل يدى نظر  شاتل  التجانار  

ادحةو   ادلى ادرغم تو دوم االدب اي اااا عو ن ه اداح  اااا دلى  اع  اد حطار  ادبغةر ده ا ادعةةر
اد ةا ة   اد ةتر عو تعظم وجواء اداالي اذدك دةعوب  ن ا االتر   يال ونه قو تم ا بةار دةة  تو ن ه 

 اد حطار بعةاي    بحة  نل و تغطة  وغلب تةاطق دةاةا.
ط تو ادساحل ادت ادو د ار  وعرم ةا   يحونا تو ادت ال اداحر ت   تةط   ادوراي  عو ادجواء اعاي 

 م   امحونا تو ادةاحة  ادترقة   1900اد بويط ااد   تلب و تعه بخط ياحل يةل طوده يدى حوادو 
يادبو تةر اادسويا    بةة ا يحونا جةوبا  ال تو ادبتاي اادةةجر   عة ا تتبر  تو ادةاحة  ادغربة  

 25ْ ع59ا  9ْ ع23  اادجوانرم  . وتا تو ادةاحة  ادالكة  عب   دةاةا بةو  طو طول ت  ادحواي ادبونسة
ش ااًل   انو ب دك تتغل تساح  وراة  تةل يدى حوادو  19ْ ع30ا 33ْ ع09شرقًا  ايانرتو درن 

 .2 م 1665000
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 ثانيًا : األهداف:
 تهوف ادوراي  يدى تح ةق اعنواف اآلتة :

 اقط اد طر  عو دةاةا.ادبعرف دلى طاةع  ادبس .1
 ادكتف دو ونم ادوارار اد ةا ة  ادبو ترر بها تحطار تةط   ادوراي . .2
 تعرع  اتجانار االتطار اتعرع   ط االتجاه ادعام ي   ا  بادوماي  وا ادة ةا . .3

 

 
 المصدر من عمل الباحث

 الدراسة( موقع منطقة الدراسة والمحطات المناخية التي تم اعتمادها في  1الشكل ) 
 

 الدراسة:  ثالثًا : مشكلة
تعانو دةاةا تو انبتار ادجااف عو تعظم ورااةها    ةبةج  دة   االتطار ازماي    ةار ادباخر  

  د ا ي كو حةر تتكل  ادوراي  عو تعرع  اتجانار اد طر دكاتل وجواء دةاةا   حة  صةاغ  اد تكل  
عو دةاةا ؟ اتا توع تطابق ن ا االتجاه بةو تةاطق  عو ادسؤال ادبادو : تانو اتجانار ي وو االتطار

 اداالي ؟
 فرضياتها: رابعًا :
 يبةف ادبساقط اد طر  عو دةاةا بادب ب   ادوم ادثاار. .1
 يوجو تاايو عو االتجاه ادعام دك ة  اعتطار ادساقط  يةومًا عو دةاةا. .2

 

 مع توزيع المحطات المناخيةيا موقع ليب موقع ليبيا من قارة أفريقيا
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 :: منهج واسلوب البحثخامسًا 
 رف دلى اتجانار ادبغةر اد طر  داعر اد حطار اد ةا ة دلبع ارتاط اداح  بادجانب ادبطاة و

عو دةاةا  اقو ويع ن ا يدى االدب اي دلى اد ةهج ادبحلةلو  أياس دلكتف دو اداةانار اد ةا ة  
 اد  ا  تو  الل اعيلو  االحةانواد ةهج ادك و ب اادسلسل  ادوتةة  دعةةر اد طر    ا تم االيبعان 

نةو ااال باارار اإلحةانة  ااعشكال اادة اذج اداةانة  دبحلةل اداةانار يعب و دلى تج ود  تو اد وا
ادخاص  بادظانر    ًا اتةةةاها اااعها عو جواال انسب تئوم  تبة  ا باار اداراةار اد ةاغ  

ايبخالص ادةبانج ا    اتحلةل االرتااو بةو اد بغةرار اد ؤثر  عو اد تكل يو توع قاودها وا رعلهااتحو
   بها.اد بعل 

 : المتوسط الحسابي 

يعبار اد بويااط تو ت ايةس ادةود  اد ر وم  اوكثرنا اياابخواتًا عو توصااةف ادظوانر يحةااانةا   امبم  
 ادبوصل ادةه بايبخوام اد عايد  ادبادة   :

                     
n

x
x


 
 = اد بويط ادحسابو . x)(حة          

               x  .  تج وي قةم ادظانر = 
               n      .   دوي قةم ادظانر = 

 
 : االنحراف المعياري 

يعبار تعاتل االنحراف ا االنحراف اد عةار  تو ت ايةس ادبتاااابت   اونم عوانوه تعرع  توع ادباايو 
و عو تاااايو اعتطااار   ام ك عو   ةااار اعتطااار عكل ااا  ااانااا ترتاعااًا يل ذدااك دلى اجوي تاااايو  اةر

 حسا  تعاتل االنحراف بايبخوام اد عايد  ادرمااة  ادبادة  :
 

                                                           
1

)( 2

2

2










n

n

x
x

s 
 

   (s)=     عإ  االنحراف اد عةار   ؛ s)(2اب ا و  تعاتل االنحراف =
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                                                                      2ss   
 

                                                        
1

)( 2

2










n

n

x
x

s   

 ( معامل التغيرcv: ) 

صاااااااور  نساااااااا  تئوم  تو اد عول ادعام   ا ل ا  انت قة به  اةر  يل ذدك  يسااااااابخرج تعاتل ادبغةر عو
 دلى اجواي تغةر عو   ةار اعتطار   ام كو ايبخراج تعاتل ادبغةر بايبخوام اد عاد  ادبادة  .

                                                                     100x
x

s
cv     

 (= اد بويط ادحسابو .x( = االنحراف اد عةار  ؛ )(s= تعاتل ادبغةر ؛ ا (cvحة  )
 

 : الدراسات السابقة. سادساً 
تعبار تةط   حون اداحر اد بويط تةط   انب ادة  بةو تةاخ صحراء ش ال وعرم ةا عو ادجةو   

  قلة  ( د دك عإ Xoplaki . 2002  ااد ةا ار اد عبود  عو ايط اش ال واربا عو ادت ال ) 
 راي   ل  ةو   ععلى ياةل اد ثال يادبغةر اد ةا و عو ن ا اد كا  قو ُحلةت بانب ام ادكثةر تو ادواري

(   اقو وظهرر ج   ن ه ادورايار و  نةا   katsoulis . 1987 ; Xoplaki et al . 2003تو )
دورايار وشارر ن ه ا اتجانًا دلبغةر اد ةا و عو ن ه اد ةط   ا اصً  دلى صعةو يرج  ادحرار    حة 

 س عو ادع و . 0.07ْيدى ارتااي يرج  ادحرار  نةا ب  وار 
يبل  ت ا ياق و  نةا  ادعويو تو ادورايار ادبو ر ور جهونا عو اداح  دوراي  ادبغةر  

اد ةا و عو حون اداحر اد بويط   يال و  تعظم ن ه ادورايار  انت تةحةر عو ادجه  ادت ادة  
جهار ادجةوبة  اادترقة  تو ن ا ادحون    ارب ا يرج  ادساب عو ذدك يدى قل    ت  ين ال اد تةه

اداةانار اد ةا ة  طومل  اعجل ااد ةبظ   عو يجلها ادسةو    عو تحطار ادطرف ادجةوبو اادترقو 
 تو حون اداحر اد بويط. 

 رس ادبغةر اد ةا و عوزاي عو اآلان  اع ةر  اااا ادلى ادرغم ت ا ياق ااااا دوي ادورايار ادبو تو 
 2003دلو غانم    / 1988ادجوء ادجةوبو اادترقو تو حون اداحر اد بويط   تثل )دلو تويى   
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عو ادح ة   بةو يو  ا ( . Mohammed Matouq . et al . 2013 / 2010 لف حسةو   /
لى اجوي ةعها دادكثةر تو ن ه ادورايار اادبو ال يبس  اد جال دسرينا ج ةعًا   اقو وكور ج  ادااح 

اتجاه نحو ادبغةر اد ةا و   تر وً  دلى دةةر  ادحرار  ااد طر   حة  يوجو شاه اتااق بةو ن ه 
تااي ان ا نحو االر  تبجه ادورايار دلى و  اتجاه ادحرار  عو حون اداحر اد بويط ادجةوبو اادترقو

عر اد طر ادلى ادرغم تو و  بيب اشى ت  االتجاه ادعاد و دورجار ادحرار  . وتا عة ا يبعلق بعةةر 
لى د ركواادوماي    يال و  ادغاداة  ادعظ ى تو ن ه ادورايار  ورايار وشارر يدى اجوي اتجاه نحواد

 اجوي اتجاه نحو ادبةاق  عو ن ا ادجوء تو ادعادم. 
 لظهرر ادعويو تو ادورايار ادبو انب ت ب وا  ادبغةرار اد ةا ة  دلى تسبوع دةاةا   تةها دلى ياة

( اادبو تةاادت يراي  اتجانار اعتطار عو تةط   ادجاار    اقو  1991اد ثال   يراي  ) اد  ةلو   
اتجاه دام دل طر نحو ادهاوو   ت  اجوي ت ب    اةر عو ن ا ادعةةر  ويوشارر ن ه ادوراي  يدى اج

و  رر ونه يوج( حول بعر اد ؤشرار ادبغةر اد ةا و عو دةاةا   اقو ذ 2002  يراي  ) دومو    
تجاه دةةر اثاار عو اتجاه ادحرار  نحو ادوماي  بادةسا  دعةةر ادحرار    بةة ا يالحظ اجوي ت ب   عو 

( حة   El-Tantawi . 2005اد طر اال ية ا عو ادجهار ادساحلة  تو دةاةا   ا  دك يراي  ) 
  عو تجانار نحو ادومايانب ت بوراي  تواوي ادبغةرار اد ةا ة  عو دةاةا   اتوصلت يدى اجوي ا

دةةر  اد طر اادحرار    ا اص  عو ادجهار ادت ادة  بادةسا  دعةةر اد طر   بةة ا  ا  ن ا االتجاه 
( تو  الل  2007عو اد حطار ادجةوبة  ده ا ادعةةر نحو ادهاوو ادبورمجو     ا وكو ) ادوراجو   

  دلى اجوي م 2000 – 1960دلابر  تو يرايبه د ؤشرار ادبغةر اد ةا و عو يقلةم ادساحل ادلةاو 
ف بةو تحطار ادوراي  عو حجم ن ه ادوماي   وتا اتجاه نحو ادوماي  عو دةةر ادحرار  ت  اجوي ا بال

 (El- Kenawy . 2008  ع و توصل تو  الل ) ااد    ا  بعةوا  : اتجانار يرجار بحثه  
انًا   يدى و  يرج  ادحرار  ادعظ ى شهور اتجادحرار  عو دةاةا  الل ادةةف ادثانو تو اد ر  ادعترمو 

ْس/ادع و ( ااتجانًا تةادويًا عو يرج  ادحرار  ادةغرع ب  وار )  0.06-ب  وار ) نحو االنخاان 
ْس/ادع و (     ا وشارر ن ه ادوراي  يدى و  ادبارمو ادحاصل عو يرجار ادحرار  ادعظ ى عو  0.23

 ةر  ويري تةه عو ادجهار ادساحلة .اد حطار ادوا لة  تو دةاةا   يحو  بوت
  ظهرتا تؤ رًا   تةاادت توا  ادبغةرار اد ةا ة  عو دةاةا بادوراي    ن ا يراي  ) توجو يرايبا 

م (   2007 – 1945( ) ادبغةر اد ةا ة  عو يقلةم ادساحل ادلةاو   دلابر  تو  2013ادتةاانو   
وثر ادبغةرار اد ةا ة  دلى اعنتط  االقبةايي   ( بعةوا  ) 2013ا  دك يراي  ) ج عه اد لةا    
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تةه ا بوراي  اتجانار ادبغةر عو ادعويو تو ادعةاصر اد ةا ة   ىعو يهل تةراته (   اقو انب ت اعاد
) يرجار ادحرار    ادلغط ادجو    ادرماح   ادرطوب  ادةساة    اعتطار (   اقو وكور ن ه ادوراي  

   ادبغةر عة ا بةو ن ه ادعةاصر  عاو ادوقت اد   اتاق عةه دةةر  دلى اجوي تاايو عو اتجانار
ادحرار  اادلغط ادجو  دلى ادوماي  عو ج ة  تحطار يقلةم ادساحل ادلةاو   تاةو ونه يوجو ا بالف 
عو باقو ادعةاصر تو حة  اتجاه ن ا ادبغةر   وتا ادوراي  ادثانة  ع و تةاادت يراي  تواوي ادبغةر 

ادحرار  ااد طر ع ط   اقو اصلت ن ه ادوراي  يدى و     ل يراي  اتجاه ادبغةر دعةةر اد ةا و تو  ال
 ثالث  ادع وي اع ةر    عة ا وشارر يدىرار   ا  نحو ادوماي  ا اص  عو اتجاه ادبغةر عو يرجار ادح

دوم اجوي اتجاه ااا  بادةسا  دعةةر اد طر   بايبثةاء تحطبو طرابلس اادبو شهور عةها   ة  
عتطار ادسةوم  اتجانًا نحو االنخاان   اتحط  غواتس اادبو  ا  عةها اتجاه ن ه ادك ة  نحو ا

 ادوماي .
يبل  تو  الل تا ياق اتو  الل االطالي دلى ادعويو تو ادورايار ادساب     اادبو تةاادت  

  ادبادة : تواوي ادبغةرار اد ةا ة  بادوراي    ادعويو تو اد الحظار ي كو يج ادها عو ادة او
ر ور تعظم ن ه ادوراياااار دلى تةاال اتجانار ادبغةر عو دةةااار ادحرار   عةةااار رنةساااو ابةساااا   -و

وقل دةةر اد طر   بةة ا يالحظ قل  ادورايار ادبو تةاادت اتجاه ادبغةر عو باقو ادعةاصر اد ةا ة  
د ةا ة    ا ادبغةرارت  ن ا االتجاه   اذدك عن ة  دةةااار ادحرار  عو توااااوي  ادااح . انةا يباق 

اااااااااااااااااااا ادةس تو با  اد اادغ  اااااااااااااااااااا تاهوم ادبغةر اد ةا و يةحةر عو ادبغةر ادحاصل عو ن ا  بل و 
ادعةةااااااااااااار   اذدك دلوار اد   يلعاه تغةر ن ا ادعةةااااااااااااار عو ادبأثةر دلى اتجانار ادبغةر عو باقو 

 Climateغةر اد ةا و ادعةاصر اع رع   حة  و  ادكثةر تو ادورايار قو ايبخوتت تةطل  ادب

Change  رايف دبغةر يرج  ادحرار  ع ط   او  تغةر ن ا ادعةةاااااار احوه يدةل دلى حوا  ادبغةر  
 (. 4  ص 2009اد ةا و  ) ادةو دااس   

ب اا ُذكر عو ادا ر  ادسااااااااااااااااب ا    يال و  نا ا ال يعةو ادب لةال تو ون ةا   اداااحا دلى ادرغم تو ي ةو  - 
 باقو ادعةاصر   ا اص  دةةر  ادلغط ادجو  ااد طر.يرايار اتجانار ادبغةر عو 

اتا ت ج ة  ادوراياااااااااار ادسااااااااااب   دلى اجوي اتجاه ااحو دعةةااااااااار ادحرار    انو االتجاه نحو ادوماي   -ج
ا اصاااااا  عو ثالث  ادع وي اع ةر    ان ا نو االتجاه ادعاد و اد عراف ده ا ادعةةاااااار   عة ا ا بلات 

ر عو باقو ادعةاصر   ان ا يول دلى و  ادبأثةر ادةاتج دو ارتااي عة ا بةةها تو حة  اتجانار ادبغة
 .اعرنيرج  حرار  اعرن دةس ااحوًا بل ونه يباايو تو تكا  يدى و ر دلى يط  
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وشارر تعظم ادورايار ادبو تةاادت ادبغةر اد ةا و عو جةو  اشرق حون اداحر اد بويط ) يال  -ي
 الحبرازاو   ة  اعتطار ادسةوم    ان ا يعةو و  دظانر  ادوطو ادعربو (   يدى اجوي اتجاه يلاو ع

عرااو عو اتساي رقع  ادبةحر اا بسهمادعاد ة  نبانج يةئ  دلى ادوال ادعربة    تو حة   ونها ي
 ادجاع . 

اتلاا  تو ادورايااار ادبو تةاادت تواااوي ادبغةر اد ةا و عو ادُ طر ادلةاو   و  دةاةا دةساات ب عول  -ه
ادعاد و   ع و وكور ج ة  ن ه ادورايااااااااااااااار دلى اجوي اتجاه  االحبرازيخ  ظانر  دو ادعادم عة ا 

 . ويو اتجاه باقو ادعةاصر اد ةا ة نحو ادوماي    بةة ا تاايةت ن ه ادورايار عو تح
 

وراي  تواوي ادبغةر اد ةا و عو د   اداح عو تحااد  جاي  تو  الل ن ا  ادااح يسعى   
ل طر   أبرز دةاصر ي كو و  د الل يراي  اتجانار ادبغةر دعةةر ش ال غر  دةاةا   اذدك تو 

  اتو ثم  انة طاةع  ادحةا  ادةااتة  اادحةو حو  عةها تغةرار يةوم    امبرتب دلةها تغةرار و رع عو ت
؛ دالا  دلى و  اد جال ال يبس  عو ن ا اداةل دورايار باقو دطاةع  ن ا ادالوعو ادخةان  ادعات  

  ا ة .ادعةاصر اد ة
 محاور الدراسة:

 في ليبيا: أواًل : التوزيع السنوي لكمية األمطار
تبحكم تج ود  تو ادعواتل عو توزم    ةار اعتطار عو دةاةا  دعل تو وبرزنا اد وق  ادالكو  

اادجغراعو دل ةط     ع و يادو ن ا ادعاتل بتكل  اةر عو يةاي  اد ةاخ اد وار  اادتاه اد وار  ادجاف 
ا عو اعجواء ادويط  اادجةوبة  تو دةاةا   ات ا زاي اعتر تع ةواً يةطرر ادلغط اد رتا  اد وار  االية 

دلى تعظم وجواء اداالي ت ا قلل تو عرص صعوي ادهواء ادرطب اتكو  ادسحب اد  طر . اد وتا 
 ( اادتكلةو ادةاتجةو دةه ي كو ادخراج باد الحظار ادبادة :  1ابادةظر دلجوال ) 

تو وتطار اداالي تبساقط عو ن ا ادترمط  %90تعظم وتطار دةاةا عو ادترمط ادساحلو عحوادو  يبر و .1
 تو تساح  دةاةا. % 10 يوع  ااد   ال يتكل

 (. 2 )    ة  اعتطار ادسةوم  عو دةاةا  ان ا يظهر اااحًا بادةظر دلتكليوجو تاايو  اةر عو توزم .2
تم   ثم تأتو  359.3تم اتةل يدى حوادو  300تسجل طرابلس ودلى تج وي يةو  ااد   تجااز  .3

تحطار  ل تو تةراته ابةغاز  ايرن  ) بتكل تب ار  ( عو ادبرتةب ادثانو حة  تبرااح   ة  
 تم. 300تم ا 250اعتطار ادسةوم  نةا بةو 
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 50يحو  ادبةاق  عو   ة  اعتطار ادسةوم  باالتجاه جةوبًا بتكل يرم  عك ة  اعتطار ادسةوم   .4
كم بةة ا نجونا تكاي تالتس ادساحل دةو تةط   300ا وقل  تاعو دو ياحل تةط   طرابلس تم ع 

 اجوابةا  بساب تعرج ادساحل نحو ادجةو .
تم يةوم  ( عو تحطار  ل تو جادو  تازربو   10تةل   ة  اعتطار يدى وينى تسبومبها ) يا   .5

عو   ة  اعتطار ادسةوم    د ا  ادكار    ياها   غار   حة  تعانو ن ه اد ةاطق تو ن   شويو
 عإ  صا  ادجااف ادبام نو ادسانو  نةا. 

 م.2014حبى ية   1969( اد ج وي ادسةو  دك ة  اعتطار عو دةاةا  الل ادابر  تو  1)  ادجوال
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المجموع 

 السنوي
359.3 271.3 273.8 199.3 157.5 266.9 8.6 3.0 1.8 35.1 59.9 8.8 9.0 31.9 

 المصدر : من عمل الباحث استنادًا لبيانات المركز الوطني للرصد الجوي ، طرابلس.
 

 ادباايو عو توزم    ة  اعتطار ادسةوم  داعر تةاطق دةاةا.(  2ادتكل ) 

 
 (. 1ول ) المصدر : من عمل الباحث استنادًا للجد
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 2014حتى  1969( التوزيع الجغرافي لكمية األمطار السنوية في ليبيا خالل الفترة من  3الشكل ) 

 
 (. 1اد ةور : تو د ل ادااح  ايبةايًا دلجوال ) 

 التذبذب السنوي لعنصر المطر. - ثانياً 
  داعر تحطار ( ادب ب   ادسةو  دك ة  اعتطار  الل ادسةوار اد باح 4يوا  ادتكل )  

دةاةا  اتةه يالحظ و  حر   ن ه ادك ة  بةو ادسة  اادسة  ادبو تلةها   ال تهوو وبوًا بل نو عو ت ب   
اتغةر تسب رمو بةو ادوماي  اادة ةا  حول تعودها ادسةو  ادعام   ام كو تالحظ  ن ا عو ج ة  

دب ب   بةو ن ه اد حطار   اد حطار اد خبار   ت  اجوي نوي تو اال بالف عو شكل اتأثةر ن ا ا
ادبواة  ذدك تم حسا  االنحراف اد عةار  اتعاتل ادبغةر دك ة  اعتطار ادسةوم  عو  ل تحط  

 (.  2يا ل حواي تةط   ادوراي  ادجوال ) 
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المتوسط السنوي                    خط       التذبذب السنوي             المتوسط الخماسي المتحرك                 

 االتجاه العام

 المصدر : من عمل الباحث ، استناداً لبيانات المركز الوطني لألرصاد الجوية ، طرابلس.
 

سنوات ، مع  خمس( التذبذب السنوي لكمية األمطار لكل سنة وأيضاً وفق معدل نقل  4الشكل ) 

 راسة.المعدل السنوي العام في منطقة الد
 

 .كمية األمطار السنوية واالنحراف المعياري ومعامل التغير في ليبيا(  2الجدول ) 

سطرابل   غات الكفرة سبها تازربو غدامس القريات هون جالو درنة سرت مصراته اجدابيا بنغازي 

 كمية األمطار

 السنوية
3.344  3.712  5.157  0.278  8.182  9.266  6.8  7.33  3.58  0.31  0.3  6.8  8.1  9.0 

االنحراف 
 المعياري

5.114  3.83  4.65  0.88  6.76  7.73  3.9  7.23  3.36  8.33  5.3 8.9  3.3 7.2 

2.33 معامل التغير  7.30  5.14  7.31  9.41  6.27  8.108  3.70  3.62  1.109  176.2 1.114  184.4 79.4 

 طرابلس. من حسابات الباحث ، استناداً لبيانات المركز الوطني لألرصاد الجوية ،المصدر : 
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بعض محطات  ياري ومعامل التغير في( التوزيع البياني لكمية األمطار واالنحراف المع 5الشكل ) 

 ليبيا.

 
 (. 2المصدر : من عمل الباحث استنادًا للجدول ) 

 

اعة ا يلو درن دةبانج تطاةق االنحراف اد عةار  ا  دك تعاتل ادبغةر     ا نو تواح  عو ادجوال 
 ( ي كو ادخراج باد الحظار ادبادة : 5   4( ع و  الده   اتو  الل ادتكلةو )  2) 
  توجو دالق  طريي  بةو اد بويط ادعام دك ة  اعتطار ادسةوم    احجم ادباوالر ادسةوم  دل ج وي

ك لادسةو  ده ه ادك ة    حة  توياي حر   ن ه ادباوالر عو اد ةاطق ادت ادة  تو دةاةا   اال ية ا ت
(   يذ يالحظ تو  4تم ) ادتكل    100ادبو يومو عةها اد عول ادعام دك ة  اعتطار ادسةوم  دو 

ن ا ادتكل و  تحطار  ل تو طرابلس اتةراته ابةغاز  اادبو تسبحوذ دلى وكار قور تو   ة  
اعتطار ادسةوم  اد بساقط   تلطر  عةها   ة  اعتطار ادسةوم  بتكل ياوق باقو اد حطار 

ع رع   عادارق يوياي عو ن ه ادك ة  بةو ادسة  ااع رع بحة  دكس آثاره دلى ادخط اداةانو ا
د بويط   ة  اعتطار ادسةوم   حة  يظهر تبعرجًا بةو ادوماي  اادة ةا  تتةرًا ب دك يدى حجم 
ادبغةرار ادبو تحو  عو اد ج وي ادسةو  دك ة  اعتطار   بةة ا يظهر ن ا ادخط بتكل وقر  

  بحة  يكاي يكو  توازمًا دخط اد عول ادعام دك ة  اد طر ادسةوم  عو اد حطار  اليب ات د

                                                
 -  ( بحيث تكون المسافة متساوية في  4يحدث هذا فقط في حالت توحيد الوحدة الرئيسية في المحور الذي يمثل كمية االمطار في الشكل )

 مم. 100هو عليه الحال في محطة طرابلس والتي تساوي  كل منها ، مثلما
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ادجةوبة  ا اص  تحطار ادكار  اتازربو اياها اغار عو وقةى جةو  دةاةا   اادساب عو ذدك 
 يعوي يدى قل    ة  اعتطار ادسةوم  بتكل دام عو ن ه اد ةاطق ابادبادو قل  تاوالتها.

  حجم ادباوالر ادسةوم  دك ة  اعتطار ادساقط  دلى اد ةط    يول دلى زماي  ت وار انحراعها  ي  زماي
اد عةار  دو تعودها ادعام  ان ا يظهر اااحًا تو  الل قراء  قةم االنحراف اد عةار  عو ادجوال 

ت ا تم    114.5( ع ةه يالحظ و  ودلى ن ه اد ةم توجو عو تحط  طرابلس  اادبو تةل يدى  2) 
يعةو و  ن ه اد حط  نو وكثر تحطار دةاةا تو حة  حجم ادبغةرار ادسةوم  دك ة  اعتطار  بة ةا 
ي ل االنحراف اد عةار  عو باقو اد حطار حة  يبةايب بتكل طري  ت    ة  االتطار عكل ا قل  

كار    ادك ة  االتطار ادسةوم  قل ت وار االنحراف اد عةار  حبى يةل يدى وقل ت وار ده عو تحط
 تم.1.8تم ( اادبو يةل عةها اد ج وي ادسةو  دك ة  االتطار  3.3) 

  يعطو تعاتل ادبغةر قراء  تعاكس  د ا دوحظ عو ادة طبةو ادساب بةو   عأكثر اد حطار ت ب بًا اع ًا
ده ا اد عاتل   نو تلك ادبو ي ل عةها اد عول ادعام دك ة  اعتطار ادسةوم    ان ا يظهر اااحًا 

  تم 2د عول ادسةو  دك ة  اعتطار ت ارن  تعاتل ادبغةر د حط  ادكار  اادبو ال يبجااز عةها ا دةو
بااقو تحطار تةط   ادوراي  ا اص  ادساحلة  تةها )  طرابلس ابةغاز  اتةراته ايرن  ااجوابةا 

اتل عايرر ( ذار ادحظ اعاعر تو حة    ة  اعتطار ادسةوم    عاو ن ه اد حطار ال يبجااز ت
 .%184.4  بةة ا يةل عو تحط  ادكار  يدى حوادو  %50ادبغةر 

  انو تحطار  %100توجو   س تحطار عو تةط   ادوراي  ده ا تعاتل تغةر ياوق عو نسابه
جادو اتازربو اغواتس اادكار  اياها   ان ا ناتج دو تاوق ت وار االنحراف اد عةار  دلى تعول 

  ادب ب   عو   ة  اعتطار نةا يةل يدى وقةى حوايه   ك ة  اد طر ادسةوم    ت ا يعةو و
ابادبادو عإ  ن ه اد ةاطق تو وكثر تةاطق دةاةا  طرًا دلى نجاح ادةتاو ادورادو   ام ل ن ا ادخطر 

 كل ا اتجهةا ش ااًل.
 المناخية لعنصر المطر. الدورات – ثالثاً 
درطا  بعاقب  الدها ادابرار ادجاع  ااتبعرن اعتطار عو دةاةا بتكل دام   يدى تاوالر يارم  ت 

 بأطوال ا ثاعار تخبلا    تساب عو تعظم اعحةا  نبانج يلاة  دلى اإلنباجةو ادورادو اادردو .

                                                
 -  تم تحديد الدورة في هذه الدراسة وفقاً لحركة المتوسط الخماسي حول المتوسط العام السنوي لكمية األمطار ، فالسنوات التي يكون فيها

الث سنوات متتالية على األقل ، توصف بأنها دورة المتوسط الخماسي أعلى أو أقل من خط المتوسط العام السنوي لكمية األمطار ، ولمدة ث

 مناخية . وهذا يعني أن المدة التي تقل عن ثالث سنوات ) سنة أو سنتين ( لم يتم حسابها أو تصنيفها على أنها دورة مناخية هنا.



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

50 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

ي كو تحويو ن ه ادوارار تو حة  دوينا اطول  ل ااحو  تةها عو  ل تحط  تو تحطار  
" انو داار  دو يلسل   Moving Averageادوراي    بايبخوام ايلو  اد بويطار اد بحر   " 

زتةة  يبم تكومةها تو ادسلس  ادوتةة  اعصلة    بعو ايباوال  ل قة بةو وا وكثر تو ادسلس  ادوتةة  
 اعصلة  بادويط ادحسابو اد  ابل ده ه اد ةم.

ابايبخوام ن ا اعيلو  نحةل دلى يلسل  زتةة  جويو  وقل ت ب بًا تو ادسلسل  اعصلة   ابادبادو 
و تو  الدها ادبعرف دلى ونم ادوارار اد بعاقا   اتحويو تواقعها اعتر اد   يسهل د لة  ادبةاؤار ي ك

 اد سب الة .
( اد بويط ادخ ايو اد بحر  ) تعول  ل   س يةوار ( ااد   ي كو تو  4يظهر تو ادتكل )  

  الده ادخراج باد الحظار ادبادة :
و دةاةا   بل نو داار  دو يارار ي كو اصاها ال توجو يارار تةبظ   عو ي وو اعتطار ع -و

بادعتوانة    دعوم تكرارنا عو شكل يةوار تعةة  تو حة  طول ادابر  اتو حة  د  ها ؛ 
امرج  ادساب عو ن ا يدى ادب ب   ادكاةر عو ادسلسل  اعصلة   اادبو ال تكاي تثات دلى 

 تسبوع تعةو   بل نو عو ت لب تسب ر.
اع ًا دل بويط ادخ ايو اد بحر    حة  ت بو ن ه  ل يار  جاافت بلك تحط  يرن  وطو   - 

يةه (   بةة ا ت بلك يرر وطول عبر  رطوب   22م ) 2001م حبى ية  1980ادابر  تو ية  
م   ادجوال ) 2008م حبى ية  1994ية    اذدك تو ية   15  اادبو يةل طودها يدى 

3 .) 
ار اد طر عةها   يال ونه ابتكل دام يالحظ تباايو باقو تحطار ادوراي  تو حة  طول يار  -ج

يةوار ع ا عوق ( عو اد ةاطق ادت ادة  تو دةاةا  بةة ا ي ل طول  10اجوي ادابرار ادطومل  ) 
ادابرار عو اد حطار ادجةوبة  اادبو دم يبجااز طول ادوار  عةها ن ا ادرقم يال تر  ااحو  عو 

  اد حطار ادجةوبة  وقل تاايةًا تو حة  ية    ان ا يعةو و 14تحط  ياها   ا انت بطول 
طول ياراتها اوكثر انبظاتًا   ن ا راج  رب ا يدى و  وتطار ن ه اد ةاطق ال تعب و دلى حر   
اد ةخالار ادجوم  ادبو تعار اداحر اد بويط عو عةل ادتباء   اادبو يةةاها داي  ادكثةر 

 تو ادبجاذبار عو ادكثةر تو ادسةوار.

                                                
 -  ة السنوي لكمية األمطار من نفس المحطحددت فترتي الجفاف والرطوبة هنا وفقاً لبعد قيمة المتوسط الخماسي المتحرك من قيمة المتوسط

، فعندما تكون قيمة المتوسط الخماسي في سنة من السنوات أقل من المتوسط السنوي لكمية األمطار من نفس المحطة ، توصف هذه السنة 

 بالجفاف ، والعكس إذا كانت قيمة هذا المتوسط أكبر من كمية األمطار توصف بأنها رطبة.
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حر  دل بويط ادخ ايو حول اد بويط ادسةو  دك ة  اعتطار   ت    ة  يبةايب توع ادب  -ي
اعتطار ادسةوم  بتكل طري    عاو اد ةاطق ادت ادة  حة  تكو    ة  اعتطار ادسةوم  

 دادة  يوياي ن ا اد وع ام ل  ل ا قل    ة  اعتطار.
ماسي المتحرك لعنصر ( طول وعدد السنوات الرطبة والجافة ، وفقًا للمتوسط الخ 3الجدول ) 

 المطر في ليبيا.
  

 الفترة الخامسة الفترة الرابعة الفترة الثالثة الفترة الثانية الفترة األولى

 العدد الطول العدد الطول العدد الطول العدد الطول العدد الطول

 طرابلس
57 -53 الفترات الرطبة  5 83- 88  6 90 - 00  11 05 - 08  4   

52 -05 الفترات الجافة  3 58-60  3 66- 82  17 01 - 04  4   

 بنغازي
99 -92 الفترات الرطبة  7 08- 12  5       

82 -69 الفترات الجافة  13 86- 91  5 00- 04  5     

 درنة
79 - 76 الفترات الرطبة  4 02 - 13  12       

01 - 80 الفترات الجافة  22         

 مصراته
57 -55 الفترات الرطبة  3 73 - 67  4 86- 96  11     

68 -62 الفترات الجافة  7 70 - 72  3 77- 85  9 98 - 00  3 05 - 07  3 

 سرت
46 -43 الفترات الرطبة  4 65- 74  10 82- 92  11 94- 08  15   

64 -47 الفترات الجافة  18 75- 81  7       

 اجدابيا
97 - 93 الفترات الرطبة  5 04 - 14  11       

87 - 76 الفترات الجافة  11 89 - 92  4 98 - 00  3     

 جالو
83 - 77 الفترات الرطبة  7 88 - 95  8 08 - 12  5     

04 - 96 الفترات الجافة  9         

 هون
70 -65 الفترات الرطبة  5 94- 02  9 04 - 06  3     

64 -62 الفترات الجافة  3 70 - 73  4 75- 83  9 85- 91  7   

 القريات
88 -48 الفترات الرطبة  5 97- 02  6 06 - 08  3     

83 -80 الفترات الجافة  4 89- 96  8 03 - 05  3     

 غدامس
88 -84 الفترات الرطبة  5 98- 02  5       

73 -71 الفترات الجافة  3 76- 83  8 89- 97  9 03 - 07  6   

 سبها
65 -61 الفترات الرطبة  5 71- 75  5 83 - 88  6 03 - 08  6   

افةالفترات الج  58- 60  3 66- 70  5 76 - 79  4 89- 02  14   

 تازربو
88 - 81 الفترات الرطبة  8 00 - 07  8       

80 - 67 الفترات الجافة  5 89 - 94  6 07 - 99  3 08 - 14  7   

 الكفرة
81 - 79 الفترات الرطبة  3 84 - 89  5 03 - 07  5     

78 - 76 الفترات الجافة  3 90 - 02  13 08 - 14  7     

 غات
14 - 09 الفترات الرطبة  5         

08 - 98 الفترات الجافة  11         

م ، أما األرقام التي 2000لها لتعبر عن السنوات التي تأتي بعد سنة  20تحت خانة الطول يتم إضافة  15مالحظه : األرقام التي تقل عن 

.لتعبر عن سنوات القرن العشرون 19يتم إضافة  40تزيد عن   

 ، طرابلس المصدر : من عمل الباحث ، استنادًا لبيانات المركز الوطني للرصد الجوي 
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 .ليبيااالتجاه العام لألمطار في  -رابعاً 
دوحظ عو ادا رار ادساب   ادبسلسل ادوتةو دك ة  اعتطار ادسةوم    ا ةف ونها تب ب   بادوماي   

  ذار ادةةةب اعكار تو تج وي ادبساقط اادة ةا  تو ية  ع رع ا اص  عو اد حطار ادت ادة
ادسةو    اذدك بساب ت ب   تساااتها . ادكو تا اتجاه ن ا ادب ب   ؟ نل نو نحو ادوماي  وم نحو 

 ادة ةا  ؟
تخب  ن ه ادا ر  بوراي  االتجاه ادعام دل طر عو دةاةا   ااد   ال ي ل ون ة  دو يراي  اد طر عو 

 جاه ادعام دك ة  اد طر تعطو نوي تو اإليرا  داهم اتجاه ادبغةرار اد ةا ة ادا رار ادساب     ع عرع  االت
ككل     ا تسهم عو ريم ادخارط  اد سب الة  دلبوزم  اد كانو دعةةر اد طر   ذ  اعن ة  االقبةايي  

 ادكارع ا اص  عة ا يبعلق بادةتاو ادورادو.
( و  وغلب تحطار ادوراي  )  4 يالحظ تو  ط االتجاه ادعام دل طر ادسةو  عو ادتكل )  

طرابلس   تةراته   اجوابةا   يرر   يرن    تازربو   نو    ياها   غار   غواتس ( تسجل اتجانًا 
يةومًا داتًا نحو ادوماي    بةة ا يجلت اد حطار ادااقة  ) بةغاز    جادو   ادكار    اد رمار ( اتجانًا 

و تبويط   ة  اعتطار دةو بواي   ط االتجاه ادعام ابةو نحو ادة ةا    اقو تم ايبخراج اداارق بة
(   اتم ريم  ارط  د ةط   ادوراي  توا  ادبوزم  ادجغراعو  4ن ا اد بويط دةو نهاي  ادخط ) جوال   

(   امبل  تو ن ا ادتكل و  وغلب تةاطق ش ال دةاةا ) اد ةاطق اد  بو   6ده ا اداارق ) شكل   
وس اجوير غربًا ( تبجه اعتطار عةها نحو ادوماي  ادوااح  حة  تجااز ت وار تو اجوابةا شرقًا حبى ر 

تم  ع و زاير   ة  اعتطار عو تةط   يرر  الل عبر  ادوراي  ب  وار  67تم ااصل يدى  15ادوماي  
تم/ادسة  ( انو ودلى زماي  حةلت عو دةاةا  حة  بوو ن ا ادخط  1.1تم ) و  تا يعايل  67.6

ية  اصل ن ا ادخط  60  اب رار  1954تم اذدك عو ية   154.31وتطار يةوم  ب عول   ة  
م     ا يوياي ن ا اد  وار عو تحطبو طرابلس ا اجوابةا بواق  2014تم عو ية   221.93يدى 

تم عو  ل دتر يةوار . وتا باقو  10تم/يةه دلى ادبوادو و  تا ياوق  1.2289ا  1.0359
ا طق ادبو يبجه عةها  ط االتجاه ادعام نحو ادة ةا    عإ  نسا  ادوماي  عةهتةاطق دةاةا بايبثةاء اد ةا

تم بةو بواي  ادخط نهايبه   ا نو ادحال عو  ل تو يرن  اتةراته انو   15بسةط  جوا ال تبجااز 
 اتازربو اادكار  اغار اغواتس.

و    نحو ادة ةا  ادسة يبجه  ط االتجاه ادعام عو تحطار  ل تو بةغاز  جادو ااد رمار اادكار    
-تم و  تا يعايل  15.5 –حة  يجل ودلى عارق بةو بواي  انهاي  ادخط عو تحط  بةغاز  ب  وار 
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 0.8-تم ا  3.8-اداارق بةو )  تم/ية    وتا عو باقو تحطار ن ا االتجاه عةبرااح ن ا 0.276
 (. تم

بداية ونهاية الخط السنوي والفارق ( مقدار التغير السنوي في كمية االمطار ، وفقًا ل 4الجدول ) 
 بينهما.

 مقدار التغير السنوي الفارق  خالل المدة عدد السنوات نهاية الخط السنوي بداية الخط السنوي 

 1.0359 67.3 65 377.76 310.43 طرابلس

15.5- 56 263.69 279.15 بنغازي  -0.276  

 1.2289 52.8 43 183.35 130.51 اجدابيا

 0.0916 5.6 61 281.45 275.86 مصراته

 1.1086 67.6 61 221.93 154.31 سرت

 0.2559 14.1 55 273.76 259.69 درنة

3.8- 43 6.73 10.488 جالو  -0.0874  

 0.1683 8.8 52 37.95 29.203 هون

3.7- 32 56.55 60.207 القريات  -0.1144  

 0.0791 3.2 41 28.18 24.935 غدامس

 0.0048 0.2 43 3.11 2.9 تازربو

 0.0466 2.7 57 10.14 7.4863 سبها

 -0.0184 -0.8 43 1.39 2.1801 الكفرة

 0.5486 11.5 21 14.53 3.0133 غات

 المصدر : من عمل الباحث.
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 ( التوزيع الجغرافي لمقدار التغير السنوي في كمية األمطار. 6الشكل ) 
 

 
 (. 4) المصدر من عمل الباحث ، استنادًا للجدول 
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 الخاتمة
 أواًل : النتائج.

 كا  دل وق  ادالكو اادجغراعو ادوار اداارز عو توزم    ة  ادسةوم  عو دةاةا. .1
 %90تعانو وغلب وجواء اداالي تو نور   اةر  عو   ة  اعتطار ادسةوم    حة  و  حوادو  .2

 تم. 100تو تساح  دةاةا ت ل عةها   ة  اعتطار ادسةوم  دو 
   ااا  عو   ة  اعتطار ادسةوم    ذدك راج  يدو دوم ايب رار تسااار اد طر يوجو ت ب .3

 بةو ادسة  اادثانة .
ت ر دلى وغلب تحطار ادوراي  عبرار جلا  او رع رطا    تباةو عو طودها اد  ها حسب  .4

 ادبغةرار اد طرم  ادسةوم .
ي  تاايو بةو تحطار ادورااتل  تو  الل يراي  االتجاه ادعام دك ة  اد طر ادسةوم  و  نةا   .5

عو اتجاه حر   ن ا اد ؤشر   عاو بعر اد حطار  ا  االتجاه نحو ادوماي  ادوااح    ا 
نو ادحال عو تحط  يرر عة ا قلت ن ه ادوماي  عو بعر اد حطار اع رع  بةة ا  ا  

 االتجاه نحو ادة ةا  عو بعر اد حطار   ا نو ادحال د حط  بةغاز .  
 

 ترحات.ثانيًا : المق
ادع ل دلى تغطة  تعانو تةط   ادورايااااااااااااااا  تو قل  اجوي اد حطار اد ةا ة    ادلةه يجب  .1

رصااو اد علوت  اد وث    اصااةان  داد ةط   بتاااك  تو اد حطار اد ةا ة  االرصااايي  اد خبلا  
 .رادا  رصو  اع  ادعةاصر اد ةا ة تا نو توجوي تةها حادةًا  ت  ت

ادتكل ب اد ا دها تو نام عو ت ةةم ادظراف اد باح  اايبث ارن االنب ام بادورايار اد ةا ة  .2
 االتثل عو شبى تجاالر ادحةا .

ايبغالل   ةار االتطار اد باح  بتكل تام االية ا تلك ادبو تس ط عو اد ةاطق ادساحلة   .3
 تو اداالي حة  يوجو ادبساقط االكار.

ر  اد واي اد انة  اد باح  دل حاعظ  اع   بادبكةودوجةا ادحويث  اايبخوام ادةظم اد حس  إليا .4
 دلةها عو ظل ارتااي تعول ادباخر.
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 راجع.مثالثًا : ال
 اد ر و ادوطةو دألرصاي ادجوم    ييار  اد ةاخ   بةانار غةر تةتور    طرابلس   دةاةا. .1
  ت رمر  اعياس ادع لو ( 2001 تغةر اد ةاخ ( ) IPCCادهةئ  ادحكوتة  اد عةة  باد ةاخ )  .2

 دارمق ادعاتل اعال ادباب  دلهةئ  ادحكوتة  ادوادة  اد عةة  ببغةر اد ةاخ.ا
  ت رمر دلهةئ  ادحكوتة   ( 2013 تغةر اد ةاخ ( ) IPCCادهةئ  ادحكوتة  اد عةة  باد ةاخ )  .3

 ادوادة  اد عةة  ببغةر اد ةاخ.
ل   االقبةايي  عو يه(   وثر ادبغةرار اد ةا ة  ادحويث  دلى اعنتط 2013ج ع  دلو اد لةا  )  .4

تةراته يراي  عو اد ةاخ ادبطاة و   رياد  ي بوراه غةر تةتوره   قسم ادجغراعةا   لة  اآليا    
 جاتع  اد ةةور .

(  اعاياو اداةومانة  عو اد ةاطق ادجاع  عو تواجه  ادبةحر نحو  2006 )ادوراجو يباش  .5
ةطام اتوا ال "   رياد  تاجسبةر    لة  ايبراتةجة  جويو  عو اد كاعح  " يراي  حاد  تةط   ب

 ادعلوم   جاتع  ادحاج دخلر   ادجوانر.

  رياد  تاجسبةر غةر  ( اد طر عو تةر يراي  قو ادجغراعةا اد ةا ة  1990شحات  يةو طلا  )  .6
 .جاتع  اد انر       لة  اآليا   قسم ادجغراعةاتةتور  

اوثاره اد بوقع  دلى اإلنسا  ااداةئ  عو ادوطو (   ادبغةر اد ةا و  2010 ) ادودة و  لف حسةو .7
 . 2/ ادعوي  2ادعربو   اد جل  ادعراقة  دورايار ادةحراء   اد جلو 

(   تغةر ادظراف ادحرارم  اادبهطادة  عو د ا  ايارمبها  الل اد ر   2003 )غانم  وح و دلو .8
 .( 4+3ااااا ادعوي )  19ادعترمو   تجل  جاتع  يتتق اااااا اد جلو 

  اتجانار اعتطار عو تةط   يهل ادجاار  اادساحل ادغربو تو (  1991 )ت ةلو اتح و دةاي ا .9
 ادج انةرم    تؤت ر تةاه ادتر    طرابلس.

  م ح ة   وم  ةال    لة  اد عل ةو(   ادبغةر اد ةا و عو ادعاد 2007 (ادوراجو يعو دجةل  .10
 جاتع  ادجال ادغربو   دةاةا.

(   ادبغةرار اد ةا ة  عو يقلةم ادساحل ادلةاو  الل ادابر  تو  2013)  تع ر حسةو ادتةاانو .11
ا    لة  اآليا    جاتع  دةو م   رياد  ي بوراه غةر تةتور    قسم ادجغراعة2007 – 1945
   اد انر .ش س
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ادبغةر عو بعر دةاصر اد ةاخ بودبا ادةةل  الل اد ر  ادعترمو   رياد     2009ادةو دااس    .12
 غةر تةتوره   قسم ادجغراعةا    لة  اآليا    جاتع  دةو ش س   اد انر . تاجسبةر

 
13. Ahmed M. El Kenawy ( 2008 ) temperatue trends in Libya Over the 

half of the 20th Century. 
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 التباين المكاني لمعدالت نمو السكان وتوزيعهم في بلدية طرابلس المركز
 م خرائط نظم المعلومات الجغرافية دراسة باستخدا

 د. فتحي محمد عبدالسالم العماري 
 : زواره / جامعة الزاويةالتربية كلية 

 

 :مقدمةال
 دجغراعو ادوينم اتوزمعهم ن ونم ا  تو ناحة  عهم ح انق ادسك عو ادورايار ادسكانة ك و ون ةع  ت     

 تهماحبةاجاتو ناحة  تأتةو  دل سب الك ا ونها تسادو ادواد  اادجهار اد خبة  دلى ادبخطةط 
كثةر اد اباح داهم اددع لةار ادبة ة  اادبخطةط اد خبلا   انم  نم ادغاي  اادويةل  عادسكا ، اتبطلااتهم

  انم اد ؤشر اعيايو د عرع  احبةاجار اد جب    د دك عوراي  تو اد تكالر ادبو تواجه اد جب  
 تو ادورايار االقبةايي  ااالجب ادة  اادسةاية  اغةرنا.  ادسكا  ت ثل ادر ةو  اعياية  دلكثةر

اجغراعة  ادسكا   غةرنا تو عراي ادجغراعةا ااكات ادبطور ادعل و ادحوي   عأي لت ادبكةودوجةا      
عو ادورايار ااعبحا  ادسكانة   اص  اد بعل   ببحويو ادباايو اد كانو اادعالقار اد كانة  بةو ادسكا   

وام براتج نظم اد علوتار ادجغراعة  عو انباج  رانط توا  ن ه ادباايةار ادوتانة  ااد كانة  اذدك بايبخ
راعو ادواحو  عو اإلقلةم ادجغا ثاعبهم انبةج  دباايو تعوالر ن و ادسكا  اتوزمعهم بتكل وكثر يق   

د ر و  اذدك اهم ا ثاعبهم عو بلوي  طرابلس اتوزمعجاءر ن ه ادوراي  دبخب  ب عوالر ن و ادسكا  
 حسب تحالتها اإليارم .

 الدراسة :مشكلة 
 تب حور تتكل  ادوراي  عو اإلجاب  دل ادبساؤالر ادبادة  :

 تانو تعوالر ادة و ادسكانو اد سجل  عو تةط   ادوراي .  -1
 تا نو حجم ادباايو اد كانو اادوتانو دة و ادسكا  اتوزمعهم ا ثاعبهم عو تةط   ادوراي  . -2

 لدراسة :أهمية ا
د بعل   ا أيا  رنةس  دريم ادخرانط اتواة  اداةانار  نظم اد علوتار ادجغراعة  داراتجايبخواتها  -1

 بادوراي .
 ا بةت ب ةط   ذار  ثاع  يكانة  دادة  ت ارن  بااقو تةاطق اداالي.  -2
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 ة  اد كانة  دبةداتل رنةس تو ادعواتل اد ؤثر  عو تتارم  ا مادسكا  انيبعلق ب واوي د هاتةااد -3
 اد سبوات  اد خبلا .

 أهداف الدراسة:
 ادة و ادسكانو عو تةط   ادوراي . تبا  تعوالر -1
 اتحلةله دوييًا انساةًا .اصف ادبوزم  ادجغراعو دلسكا  ب ةط   ادوراي   -2
 تحلةل ادباايو اد كانو اادوتانو دكثاع  ادسكا  عو تةط   ادوراي . -3

 الدراسة : فرضيات
 اااتت تعوالر ادة و ادسكانو زتانةًا اتكانةًا عو تةط   ادوراي .ت -1
 توايور ودواي ادسكا  عو تةط   ادوراي  ب عوالر تب ارب  بةو تحالتها. -2
  .ارتاعت تعوالر ادكثاع  ادسكانة  عو اد ةط   اد ر وم  ت ارن  بااقو اد ةاطق -3

 الدراسة : منهجية
ذار  اد راج ج   اداةانار ااد علوتار تو ادب و دلى صاو ااد   اد ةهج ادو ادوراي   ايبخوتت     

 دك وا  ااد ةهج يااع  يدى ادبعوايار ادعات  دلسكا  ااد جالرادكبب ااداحو   ادعالق  بادسكا  
 (  ARC GISيبخوام برناتج )اب اً اةانار ادوصاة  ات ثةلها  رانطةادتحلةل دجواد  ا  ادبحلةلو
  ط  بها.ترتا رانط  يدىتحوملها 

 : حدود منطقة الدراسة

لوي  باتو ادترق  ادت ال اداحر اد بويط يحونا تو  دةاةا ش ال غر عو  ت   تةط   ادوراي      
عهو لكةًا وتا ع  حو اعنودس بلوي ادغر  اتو  بلويبو دةو زاره اابويلةم تو ادجةاااو  ا  يوق ادج ع  

( شرقًا  ابةو يانرتو درن °13 ′13 ″26( )°13 ′09  ″10تا بةو  طو طول )ت   
     ا نو توا  بادتكل ادبادو . ( ش االً 32° 25′ 56″( )32° 55′ 35″)
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 والفلكي لمنطقة الدراسة( الموقع الجغرافي 1شكل )

 
 اد ةور: 

 ر و توية  دع رانة  ااد ع ارم  د  وتان  ادلجة  ادتعاة  ادعات  دل راعق  ادب رمر ادرنةسو ادكراي  ااد كبب االيبتار  ادهةويو دل راعق -1
 . 6  ص 2010طرابلس  اد كبب االيبتار  ادهةويو دل راعق  طرابلس 

 .2018 بةةار غةر تةتور    اد جلس ادالو  دالوي  طرابلس اد ر و -2

عو (  تعب و  2017-1973) داتو بةو تا ادابر وتا ادحواي ادوتةة  دلوراي  ع و تحوير عو      
(  2006-1995-1984-1973ادسكا  دألدوام )ادعات  لبعوايار د ادةبانج ادةهانة ر دلى بةاناذدك 

 . 2017يااع  يدى اإلحةاءار اد  ور  دعام 
 :الدراسات السابقة 

ثاع  ادسكانة  ب ةط   يوق ادج ع   اادبو لكدحول ادبطور اد كانو ابوعنيزة واألطرش  يراي      
ةط   شهور زماي  يكانة  تبااات  زتانةًا  اذدك ال بالف تعول انبهت بعو  ح انق تةها و  تحالر اد 

ادة و بةو ادسةوار    ا ايبةبجت ادوراي  و  توزم  ادسكا  يبجه نحو ادبر و عو وغلب تحالر اد ةط   
 .(1)نظرًا دبر و ادخوتار ادعات  اادخاص  بها 

ا    اادبو توصلت يدى و  نةدو ادبوزم  اد كانو دسكا  بلوي  قةر بو غتةرالزائدي  يراي      
تاايةًا اااحًا بةو ادوحوار اإليارم  دلالوي  تو حة  ادحجم ادسكانو  او  ادبغةرار ادسكانة  جاءر عو 
بعر اد حالر باد وجب ااداعر اع ر بادسادب    ا عحظت ادوراي  و  ادكثاع  ادسكانة  باد ةط   

 .(2)توزدت بتكل تبساا  بةو تحالتها 
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حول ن و ادسكا  اتوزمعهم عو توية  ادخ س  اادبو ايبةبجت يدى و  تعوالر ادة و  سنان يراي      
ثم بوور عو االنخاان  انو تا يبواعق ت  تعوالر ادة و عو دةاةا  1973ادسكانو ارتاعت حبى دام 

بوجه دام  االحظت ادوراي  ويلًا و  دوي ادسكا  ا ثاعبهم ا بلف تو تعواي ع ر  او  ادكثاع  
 .(3) 2نس  /كم 63-12دسكانة  تاايةت عو تةط   ادوراي  اترااحت تعوالتها تا بةو ا

اادخاص  بادبغةرار ادسكانة  عو تةط   ترنون   اادبو توصلت يدى و  تعوالر  إبراهيميراي       
ادكثاع  توايور تو تعواي ع ر نبةج  دلوماي  ادسكانة  اتاا  تساح  اد ةط    االحظت ادوراي  و  

 .(4)  2نس  /كم 528-5بةو  نةا  تااار عو تعوالر ادكثاع  بةو اد ةاطق  عبرااحت تعوالتها تا
و  تةط    اتوصلت يدى  ادسكانة  عو بلوي  تةراته اادبو تةاادت ادكثاع  جهان وبشيريراي       

ة  بها  اده ه نادوراي  شهور زماي  عو ودواي ادسكا  عو  ل عرادها ت ا ويهم عو ارتااي ادكثاع  ادسكا
ادوماي  اعثر ادواا  عو تاايو ون او ادكثاع  ادسكانة  دلى تسبوع ادالوي  بتكل دام ادلى تسبوع 

 .(5)عرادها بتكل  اص 
يراي  اده ادو ادبو ا بةت ببوزم  ادسكا  ا ثاعبهم عو تحاعظ  ادخلةج  اتوصلت ادوراي  يدى      

ر ادخةر   نبةج  دعو  وياا  ون ها ادعواتل االقبةايي  و  تعول ادة و ادسكانو انخار عو ادبعوايا
ادبو وتر  دلى تسبوع اد عةت  دلسكا   اوااحت ادوراي  و  ادكثاع  ادسكانة  يجلت تعوالر 

 (. 6تةخال  علم تبعوع ادتخ  ادواحو عو ادكةلوتبر اد رب  )
ان  اانعكاياته دلى ادخةيراي  عايو اادبو تةاادت تراج  تعوالر ادة و ادسكانو عو دةاةا      

ادوي وغراعة  دلسكا   اادبو وااحت و  تعوالر ادة و تسةر نحو ادبراج  ادسرم  تبأثر  بانخاان 
تعوالر اد وادةو ادخام    ا تراجعت تعوالر ادخةوب  ادعات  دلسكا  بتكل  اةر نبةج  دبأ ر يو 

 (. 7ادوااج )
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 :في منطقة الدراسة النمو السكاني-أوالً 
-1973بةو داتو  اتكانةًا  الل ادابر  تا شهور تةط   ادوراي  تسجةل تعوالر ن و تبااات  زتانةاً 

 ل ادبادو.  انو تواح  بادجوا 2006
 
 

 ( تطور أعداد السكان ومعدالت نموهم في منطقة الدراسة 1جدول )
 (2017-1973للفترة مابين )

-68ص  1984(   ) 30-28ص  1973دسةوار ) ادهةئ  ادوطةة  دلبوثةق ااد علوتار   نبانج ادبعواي ادعام دسكا  طرابلس-1اد ةور :
 . دةاةالجة  ادتعاة  ادعات  دبخطةط االقبةاي  تطاع  اد ةلح   طرابلس  وتان  اد(   2-1ص  2006( )108-104ص 1995(  ) 70
 .2017توية  طرابلس  بةةار غةر تةتور     اداةا  ادب وير  دعوي يكا  ااد علوتارلبوثةق دادهةئ  ادوطةة    -2

      
دوي  ذ بلغتو بةانار ادجوال ادسابق يبل  و  نةا  تغةرًا عو ودواي ادسكا  تو تعواي يدى ا ر  ي

ب عول ن و  1984نس   دام  133622نس    ثم ارتا  يدى  117430حوادو  1973ادسكا  دام 
ارتا   1995  انو ودلى تعول ن و شهوته اد ةط    الل يةوار ادبعوايار  اعو دام %1.8بلغ 

 نس    اتة  ن ه ادابر  بوو تعول ادة و عو االنخاان ادبورمجو 145316دوي ادسكا  دةةل يدى 
  اايب ر تعول  2006نس   عو دام  154373  اارتا  بعو ذدك دوي ادسكا  يدى %0.77عسجل 

 .%0.55ادة و عو االنخاان يدى 

 المحلة

1973 1984 1995 2006 2017 

كان
لس

د ا
عد

كان 
لس

د ا
عد

مو 
 الن

عدل
م

كان 
لس

د ا
عد

مو 
 الن

عدل
م

كان 
لس

د ا
عد

مو 
 الن

عدل
م

كان 
لس

د ا
عد

 

 15835 1.36 13077 1.23 11270 0.78 9852 9049 اد وية  اد وي  
 29624 1.12 24268 1.18 21473 3.32 17624 12304 شهواء ادتط اادةوعلةةو

 23627 0.38 19355 0.55 18560 2.51 17476 13305 ء اد ةتة شهوا
 19067 -0.41 15579 -0.31 16304 1.54 16863 14246 اد ةةور 
 12469 -0.31 10214 0.43 10569 0.37 10079 9674 ادظهر 
 26030 1.18 21280 0.90 18702 2.42 16949 13033 عتلوم

 21035 0.43 17316 0.41 16521 0.96- 15796 17566 تةوا  ادتهواء
 40858 0.10 33284 0.88 31917 0.23 28983 28253 شهواء ابوتلةان 

 188545 0.55 154373 0.77 145316 1.18 133622 117430 اد ج وي
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 كل ت  اد عول ادعام دة و ادسكا  عو دةاةا  عو تةط   ادوراي ادة و ادسكانو تعول  دةو ت ارن ا       
يدى دام  1984دبورمجو دل عول تو دام عو االنخاان ا بةةه ات اربًا يبل  و  نةا   بوجه دام 

ع و اصل تعول ادة و عو اداالي دام    بادرغم تو اال بالف ادواا  عو اد عوالر بةةه ا 2006
عو  1.55  ثم ااصل انخاااه دةسجل 1995عو دام  2.54  ثم انخار يدى 4.84يدى  1984
 .(8) 2006دام 
اي  عةالحظ و  تعوالر ادة و ا بلات زتانةًا تو ادلى تسبوع اد حالر اإليارم  عو تةط   ادور      

 تحل  ع رع    ا نو توا  بادتكل ادبادو.
 حسب المحالتفي منطقة الدراسة  نمو السكانمعدالت  (2) شكل

 (2006-1973للفترة مابين ) 

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  ادسابقجوال ادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:    

ادةظر يدى بةانار ادجوال اادتكل ادساب ةو يبل  و  تعوالر ادة و اد سجل  دكل اد حالر تاايةت ب    
 الل يةوار ادوراي   انو تاياةو ب اول اداراة  اعادى اد انل  بأ  تعوالر ادة و ادسكانو تبااات  

يالحظ ارتااي  1984-1973زتانةًا اتكانةًا بةو اد حالر عو تةط   ادوراي   عاو ادابر  تا بةو داتو 
  3.32تعول ادة و ادسكانو دو اد بويط ادعام دلالوي  عو ورب  تحال ر انو  شهواء ادتط اادةوعلةةو 

  عة ا انخالت دو اد عول ادعام دلالوي  1.54  ااد ةةور  2.42  اعتلوم 2.51اشهواء اد ةتة  
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  اتةوا  0.23شهواء ابوتلةان    ا 0.37  اادظهر  0.78عو ورب  تحالر و رع نو  اد وية  اد وي   
 . 0.96-ادتهواء 

ااد الحظ عو ادابر  ا  تعوالر ادة و ترتاع  بعر ادتو يذا تا قورنت باد عوالر ادبادة   اذدك      
نبةج  دلب وم اد   حةل عو تجال ادةح  اادعةاي  ادطاة   ت ا ويهم عو تخاةر نسا  ادوعةار 

ةار اادسبةةةار    دك شهور تةط   ادوراي   الل ن ه ادابر  ا اص  اعطاال ت ارن  بابر  ادخ سةة
 توعق اد هاجرمو اد حلةةو تو اد ةاطق اد جاار  دلع ل عةها  بادباارنا اد ر و اإليار  اادبجار  دلاالي.

يدى  1.18ع و انخار تعول ادة و دل ةط    كل تو  1995-1984وتا عو ادابر  تابةو داتو      
بو ارتاعت عةها تعوالر ادة و دو اد عول ادعام دلالوي  نو  اد وية  اد وي     ااد حالر اد0.77
  عة ا انخالت عو 0.88  اشهواء ابوتلةان  0.9  اعتلوم 1.18  اشهواء ادتط اادةوعلةةو 1.23

  اتةوا  ادتهواء 0.43  اادظهر  0.55باقو اد حالر دو اد عول ادعام    ا عو تحل  شهواء اد ةتة  
  د الحظ عو ن ه ادابر  و  بعر اد حالر حوثت دها تغةرار توجا  عو تعول ادة و انو  اا0.41

اد وية  اد وي    اادظهر  اشهواء ابوتلةان   اتةوا  ادتهواء   عة ا شهور باقو اد حالر تغةرار يادا  
ن ابادرغم تو انخاويلًا ا شهواء ادتط  اشهواء اد ةتة   ااد ةةور   اعتلوم    ا يالحظ   انو

اء ادسكا   بايبثة دوايج ة  اد حالر شهور زماي  عو و تعوالر ادة و دو اد عوالر ادساب    يال و  
تحل  اد ةةور  ااد   يرج  ادة   عو ودواي يكانها يدى تحول بعر تاانةها يدى تاانو تجارم  اإيارم  

 ا وتة .
م عو االنخاان دةةل يدى   ايب ر تعول ادة و ادعا2006-1995وتا عو ادابر  تابةو داتو     

  اياب ن ا االنخاان نو نجر  بعر يكا  ادالوي  يدى اد ةاطق اد جاار  اادبو حظةت ببوعر 0.55
ادخوتار ااد راعق اد خبلا   ت ا ويع يدى تةاق  قوام يكانها باتجاه تةط   ادوراي     ا ويع انبتار 

حويو ادودو االجب ادو   اص  عة ا يبعلق ببادبعلةم اتطوره بةو ادسكا  يدى تأ ر يو ادوااج ازماي  
 حجم اعير . 

اا بلات تعوالر ادة و اد سجل  عو ن ه ادابر  تو تحل  ع رع يا ل تةط   ادوراي   ع و تجااز      
  1.18  اعتلوم 1.36تعول ادة و عو بعر اد حالر اد عول ادعام   ا عو تحل  اد وية  اد وي   

   وتا باقو اد حالر عتهور تعوالر ن و يكانو اقل تو اد عول ادعام 1.12اشهواء ادتط اادةوعلةةو 
  اادظهر  0.10  اشهواء ابوتلةان  0.38  اشهواء اد ةتة  0.43دلالوي     ا عو تحل  تةوا  ادتهواء 

   اتاااتت ادبغةرار عو تعوالر ادة و تو تحل  ع رع  عجاءر باد وجب 0.41-  ااد ةةور 0.31-
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 2017-1973وزيع العددي والنسبي لسكان منطقة الدراسة حسب المحالت للمدة مابين ( الت2جدول )

 
  اد ةور :

(   70-68ص  1984(   ) 30-28ص  1973دسةوار ) ادهةئ  ادوطةة  دلبوثةق ااد علوتار   نبانج ادبعواي ادعام دسكا  طرابلس-1
 . دةاةادبخطةط االقبةاي  تطاع  اد ةلح   طرابلس   وتان  ادلجة  ادتعاة  ادعات (   2-1ص  2006( )108-104ص 1995)
 .2017توية  طرابلس  بةانار غةر تةتور     اداةا  ادب وير  دعوي يكا  ااد علوتارلبوثةق دادهةئ  ادوطةة    -2

 
 عو ثال  تحالر انو  اد وية  اد وي    اعتلوم  اتةوا  ادتهواء  ابادسادب عو باقو اد حالر .

 .2017-1973 ة مابين عاميللمد منطقة الدراسةع العددي والنسبي للسكان في التوزي-ثانيًا: 
عنه  دسكا  ا بوزم  نو اعتر ادطاةعو اد   يجب و  بكو  دلةهادي  اال بالف اادبةوي عو      
  ادوم ادب اثل بةو تظانر اداةئ  ادطاةعة  دلى يط  ااق  اال بالف ادوم ادبجانس بةةهم يعكس

 . (9) ادسكا  يةبةف ياتًا بادباايو عنه جاء نبةج  تاادل دواتل تبةود  اتبااية  بوزم عاعرن  
يدى  117430تو  2017-1973 الل ادابر  تابةو تطور دوي ادسكا  عو تةط   ادوراي       

بتكل تبااار بةو تحالتها اتو تعواي يدى ا ر   الل ن ه ادابر  دسكا  اتوزي انس     188545
ادجوال   ا نو توا  بيكا   ل تحل  يدى اد ج وي ادكلو دلسكا  تو عبر  يدى و رع  اا بلات نسا  

 . ةوادبادةاادتكل 
 
 
 

 المحلة
عدد 

السكان 
7319  

% 
عدد 

السكان 
1984 

% 
عدد 

السكان 
1995 

% 
عدد 

السكان 
2006 

% 
عدد 

السكان 
2017 

% 

 8.4 15835 8.4 13077 7.8 11270 7.4 9852 7.7 9049 اد وية  اد وي  

 15.8 29624 15.8 24268 14.8 21473 13.2 17624 10.5 12304 شهواء ادتط اادةوعلةةو

 12.5 23627 12.5 19355 12.8 18560 13.1 17476 11.3 13305 شهواء اد ةتة 

 10.1 19067 10.1 15579 11.2 16304 12.6 16863 12.1 14246 اد ةةور 

 6.6 12469 6.7 10214 7.2 10569 7.5 10079 8.2 9674 ادظهر 

 13.9 26030 13.8 21280 12.9 18702 12.7 16949 11.1 13033 عتلوم

 11.1 21035 11.2 17316 11.3 16521 11.8 15796 15.0 17566 تةوا  ادتهواء

 21.6 40858 21.5 33284 22 31917 21.7 28983 24.1 28253 شهواء ابوتلةان 

 100 188545 100 154373 100 145316 100 133622 100 117430 اد ج وي
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 2017-1973( التوزيع النسبي لسكان منطقة الدراسة حسب المحالت للمدة مابين 3شكل )

  
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  ادسابقجوال ادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:            

شكلوا وكار نسا  تو تج وي لةان  تحل  شهواء ابوتيكا  يباةو تو  الل ادجوال ادسابق و       
 بعويتلةها تحل  تةوا  ادتهواء   28253يكا  بلغ بعوي  %24.1  انو1973يكا  ادالوي  عو دام 

اشهواء   %12.1ابةسا   نس   14246بعوي  تحل  اد ةةور  ثم  %15ابةسا   نس   17566
سب تبااات   عكانت عو   عة ا شكلت باقو اد حالر ن%11.3ابةسا   نس   13305 اد ةتة  بعوي

  اادتكل %7.7  ااد وية  اد وي   %8.2  اادظهر  %10.5  اشهواء ادتط اادةوعلةةو %11.1عتلوم 
 ادبادو يوا  وحجام ادسكا  حسب اد حالر عو تةط   ادوراي .
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 1973التوزيع العددي لسكان منطقة الدراسة حسب المحالت لعام  (4شكل )

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (2رقم ) جوالادواي ادااح  ايبةايًا يدى تو اداد ةور:     

حجم وكار عو ادبرتةب االال تو حة     دكتحل  شهواء ابوتلةان  جاءر  1984اعو دام      
 بعوي تلةها تحل  شهواء ادتط اادةوعلةةو %21.7 ابةسا  نس   28983سكا  ااد   بلغ دل

ايجلت   %13.1نس   ابةسا   17476 شهواء اد ةتة  و تحل اع  %13.2بةسا  نس   ا 17624
( نس    ابةسب 17000-15000ودوايًا دلسكا  تابةو )اتةوا  ادتهواء  تحالر عتلوم  ااد ةةور  

وي   ااد وية  اد  ظهر عة ا شكل دوي ادسكا  عو تحلبو اد دلى ادبوادو  11.8%  12.6%  12.7%
  اادتكل تو اد ج وي ادكلو دلسكا  %7.4اعو ادثانة   %7.5دى وقل نسا  تو ادسكا  ا انت عو اعا 

  ادبادو يوا  ودواي ادسكا  عو تةط   ادوراي  حسب اد حالر.
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 1984( التوزيع العددي لسكان منطقة الدراسة حسب المحالت لعام 5شكل )

 
 Arc Gis 10.2وام برناتج ابايبخ (2رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:           

نس    امالحظ و  تحل  شهواء  145316  بلغ دوي ادسكا  عو تةط   ادوراي 1995اعو دام      
  %22نس   ابةسا   31917بلغ دوينم حة  ابوتلةان  ت ثل وكثر اد حالر االيارم  عو دوي ادسكا  

 18702  ثم تحلبو  عتلوم %14.8نس   ابةسا   21473تلةها تحل  شهواء ادتط اادةوعلةةو بعوي 
دلى ادبوادو    ا ت اربت اعدواي  %12.8  %12.9ابةسب بلغت  18560نس   اشهواء اد ةتة  

 16304اعو ادثانة   16521اادةسب عو تحلبو تةوا  ادتهواء ااد ةةور  عجاءر اعدواي عو اعادى 
ادسكا  عو تحلبو ودواي يجلت دلى ادبوادو  عة ا  %11.2  %11.3تا نسابه  ال تةه ا اشكال 

 دلى ادبوادو .   %7.2  %7.8اد وية  اد وي   اادظهر  وقل ادةسب ا انت 
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 1995( التوزيع العددي لسكان منطقة الدراسة حسب المحالت لعام 6شكل )

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (2رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:            

نس    ادم  154373تطور دةةل يدى  2006 عو دامتطور دوي ادسكا  عو تةط   ادوراي  ا      
يخبلف اعتر  ثةرًا عة ا يبعلق بةسب ادسكا  دكل تحل  تو اد ج وي ادكلو دلالوي   عسجلت تحل  

   تلةها تحل  ادتط%21.5نس   انو تاشكل نسا   33284شهواء ابوتلةان  وكار دوي دلسكا  ابلغ 
  21280  ثم تحلبو عتلوم اشهواء اد ةتة  بعوي %15.8 نس   ابةسا  24268اادةوعلةةو بعوي 

دلى ادبوادو  بةة ا  ا  دوي ادسكا  عو تحل  تةوا   %12.5  %13.8نس     ابةسا   19355
نس   ابةسا   15579  ثم تحل  اد ةةور  بعوي %11.2نس   ابةسا  بلغت  17316ادتهواء 

 %6.7  %8.4اءر تحلبو اد وية  اد وي   اادظهر  بأقل نسا  تو ادسكا  انو   عة ا ج10.1%
 دلى ادبوادو.
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 2006( التوزيع العددي لسكان منطقة الدراسة حسب المحالت لعام 7شكل )

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (2رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:     

  اجاءر تحل  نس   188545ارتا  دوي ادسكا  عو تةط   ادوراي  ايجل  2017اعو دام     
  تلةها %21.6نس   ابةسا   40858شهواء ابوتلةان  عو اد ر و اعال  أكار دوي دلسكا  ابلغ 

نس    26030 عتلوم  ثم تحل  %15.8نس   ابةسا   29624بعوي  اادةوعلةةو ادتط شهواءتحل  
  21035تةوا  ادتهواءا   23627دوي ادسكا  عو تحالر شهواء اد ةتة    عة ا بلغ %13.9ابةسا  

تو تج وي  دلى ادبوادو %10.1  % 11.1 %12.5 تا نسابهاشكال  ال تةهم   19067اد ةةور  ا 
بةة ا يجل دوي ادسكا  عو تحلبو اد وية  اد وي   اادظهر    ا عو ادبعوايار ادساب     يكا  اد ةط  

 دلى ادبوادو . %6.6  %8.4ان ا  وقل نسا  عو ادالوي 
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 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

 2017( التوزيع العددي لسكان منطقة الدراسة حسب المحالت لعام 8شكل )

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (2رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:           

 
  -:2017 - 1973للمدة مابين عامي ثالثًا: التغير العددي للسكان في منطقة الدراسة حسب المحالت

نس    حة   16192بلغت زماي  يكانة   1984-1973تابةو داتو شهور تةط   ادوراي      
نس    اتاااتت ن ه ادوماي  بةو تحالر  133622نس   يدى  117430ارتا  دوي يكانها تو 

نس    تلةها تحل  شهواء  5320اد ةط    اقو حظةت تحل  شهواء ادتط اادةوعلةةو بأدلى زماي  اقورنا 
نس    عة ا يجلت تحالر و رع زمايار بسةط    ا  3916نس    ثم تحل  عتلوم  4171اد ةتة  

نس    بةة ا جاءر  405نس    اادظهر   730نس    اشهواء ابوتلةان   803عو اد وية  اد وي   
 و بادتكل ادبادو.نس      ا نو تاة 1770-ادوماي  بادسادب عو تحل  تةوا  ادتهواء انو 
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 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

  1984-1973سكان منطقة الدراسة حسب المحالت للمدة مابين عامي ل العدديتغير ال( 9شكل )

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (2رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:               

  حة  اصل 1995-1984دلابر  تا بةو  ادسكا  عو تةط   ادوراي  يايب رر ادوماي  عو ودوا     
نس    اشهور  11694بوماي  قورنا نس     133622نس    بعوتا  ا   145316دوي ادسكا  يدى 

 2934نس    تلةها تحل  شهواء ابوتلةان  بعوي  3849تحل  شهواء ادتط اادةوعلةةو وكار زماي  ابلغت 
نس    عة ا  1084نس    ااد ةتة   1418نس    ااد وية  اد وي    1753نس    ثم تحل  عتلوم 

نس     490نس    اادظهر   725شهور بعر اد حالر زمايار بسةط    ا عو تحل  تةوا  ادتهواء 
نس    امرج  ادساب عو تراج  دوي ادسكا  عو  559-اشهور تحل  اد ةةور  زماي  بادسادب انو 

دى رع  ةبةج  دبحول بعر اد اانو ادسكةة  يناتةو اد حلبةو نو ادهجر  ادوا لة  تةه ا يدى تحالر و 
تاانو ييارم  اتجارم  ا وتة   نبةج  د ربها تو اد ةط   اد ر وم  دلعاص    اادتكل ادبادو ياةو ادبااار 

 اد كانو عو تغةر حجم ادسكا  عو تةط   ادوراي  دلابر  اد   ور .  
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 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

  1995-1984محالت للمدة مابين عامي سكان منطقة الدراسة حسب الل العدديتغير ال( 10شكل )

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (2رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:               

 نس   154373نس   يدى  145316ارتا  دوي ادسكا  تو  2006-1995اعو ادابر  تابةو داتو 
ط اادةوعلةةو  أكثر اد حالر زماي  دلسكا   نبةج  نس    اجاءر تحل  شهواء ادت 9057بوماي  قورنا 

يدى اجوي تساحار علاء ازرادة  بها دم تسبغل تو قال تم ايبغالدها دلسكو عو ن ه ادابر    ا نو 
نس    تلةها  2795ادحال عو حو وبويب  اشاري ادتةخ اغةرنا  ابلغت ادوماي  ادسكانة  ده ه اد حل  

 1367نس    اشهواء ابوتلةان   1807تحل  اد وية  اد وي    نس    ثم 2578تحل  عتلوم بعوي 
نس    وتا تحلبو  795نس    اشهور تحلبو شهواء اد ةتة  اتةوا  ادتهواء زماي  ت اثل  ابلغت 

دلى ادبوادو  اادتكل ادبادو يوا   355-  725-اد ةةور  اادظهر  ع و شهوتا زماي  دكسة  ابلغت 
 . 2006-1995ةط   ادوراي  دل و  ابةو داتو ت وار ادوماي  ادسكانة  عو ت

 
 
 
 
 
 
 

فشلوم

المدينة القديمة

شهداء المنشية

شهداء الشط والنوفليين

المنصورة

الظهرة

شهداء ابو مليانة

ميدان الشهداء

13°15'0"E13°13'30"E13°12'0"E13°10'30"E
3
2

°5
4
'0

"N
3
2

°5
2
'3

0
"N

±

0 0.95 1.90.475 KM

مقدار الزيادة السكانية 

5 بين عامي 991-4891

نسمة2000-1500

(بلاسلاب) اقل من صفر

نسمة500-0

نسمة1000-501

نسمة1500-1001

نسمة3000-2000

نسمة فاكثر 3000



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

75 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

  2006-1995بين عامي  منطقة الدراسة حسب المحالت للمدة ما سكانل العدديتغير ال( 11شكل )

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (2رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:  

ع و بلغت ادوماي  ادسكانة  (  2017-2006  تابةو داتو )يايب رر ادوماي  ادسكانة  عو تةط   ادورا 
  ااد الحظ عو ن ه نس   188545يدى نس    154373ارتا  دوي ادسكا  تو ا نس     34172

يتةر يدى انخاان تعوالر ادهجر   ادابر  االرتااي ادواا  عدواي ادسكا  عو  ل اد حالر  انو تا
وم اجوي وحةاء يكةة  جويو  ي كو ا  يبجه يدةها ادسكا   وا اد حلة  يا ل ادالوي   باإلااع  يدى د

ار زماي  وكتحل  شهواء وبوتلةان   و  اشهورباعحرع دوم اجوي ورااو علاء تس   بادبطور ادسكان
امرج  ادساب عو ادوماي  ادسكانة  عو ن ه اد حل  يدى نس     40852ابلغت يكانة  عو ن ه ادابر  

الر اد رما  تو تر و اد وية  باتجانها نبةج  دبوعر وتاكو دلسكو اتتارم  نجر  بعر ادسكا  تو اد ح
ط اادةوعلةةو تلةها شهواء ادتيكانة  اع ة   ادع ارار ادسكةة  عو شاري ادواام  اشاري ادسةو  اغةرنا  

  اذدك دوجوي بعر اعرااو ادالاء اادورادة  ثم ايبغالدها بادكاتل دلسكو عو ن ه نس   29624
 2135نس    اتةوا  ادتهواء  23627نس    اشهواء اد ةتة   26030بوماي  عتلوم تحل    ثم  ادابر 

يجلت  بةة انس     15835نس    ااد وية  اد وي    19067نس    عة ا  انت ادوماي  عو اد ةةور  
ةو ب  اادتكل ادبادو ياةو تغةر حجم ادسكا  نس   12469 ابلغتعو تحل  ادظهر   دلسكا وقل زماي  

  اد حالر عو تةط   ادوراي  دلابر  اد   ور .
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 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

  2017-2006منطقة الدراسة حسب المحالت للمدة مابين عامي سكان ل العدديتغير ال( 12شكل )

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (2رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:         

  و  ت وار 2017-1973عو تةط   ادوراي  تابةو داتو  ادسكانوو  الل تبا  تراحل ادبغةر ات    
اتاااتت تعوالر نس     1616بلغت دالوي  طرابلس  كل  الل ادابر  اد   ور  قو ادوماي  ادسةوم  

  حة  شهور تحل  شهواء (13ادوماي  ادسكانة  بةو اد حالر عو اد ةط     ا نو توا  بادتكل )
ثم تحل    نس   295نس    تلةها تحل  عتلوم  394يةوم  دلسكا  ابلغت  كار زماي وادتط اادةوعلةةو 
عة ا شهور تحل  ادظهر  وقل تعول دلوماي   نس    235 نس    اشهواء اد ةتة  286شهواء ابوتلةان  

اداراة   عرر يدى /يةومًا  ان ا ادبااار عو ت وار ادوماي  ادسةوم  دلسكا  ي وينا نس   64ادسةوم  انو 
 ة  اادبو ت ول و  ودواي ادسكا  توايور عو تةط   ادوراي  ب عوالر تب ارب  بةو تحالتها.ادثان
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 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

 ( مقدار الزيادة السنوية ألعداد السكان في منطقة الدراسة13شكل )
 2017-1973بين عامي  حسب المحالت خالل الفترة ما

 
  (1رقم ) الجوادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:               

 

 مقاييس التوزيع المكاني للسكان في منطقة الدراسة: -:رابعاً 
يخبلف توزم  ادسكا  تو تةط   ع رع يا ل اإلقلةم ادجغراعو ادواحو  ابادبادو يان ًا تا تظهر      

صور  ادبوزم  ادسكانو تخبلا  تو تكا  ع ر يا ل اد ةط    اد ةاس  ثاع  ادسكا  اتر ونم عو تةط   
 دوراي  تم ايبخوام اد  ايةس ادبادة .ا

 الكثافة السكانية: -
ي ةو بكثاع  ادسكا  بأنها قةاس حجم يكا  تةط   تا ت سوتًا دلى رقعبها ادجغراعة   انو ته        

إليلاح صور  ادبر و ادسكانو ادالقبه باعرن  اتعو ت ةايًا د وع ايبجاب  اإلنسا  دلاةئ  ادبو يعةش 
 .(10) دبرابط بةةه ا اقو تسادو وحةانُا دلى عهم تسبومار اد عةت   ات وار اعةها
اتبااار تعوالر ادكثاع  ادسكانة  اتبغةر تو تكا  يدى ا ر اتو زتا  يدى ا ر  اذدك عياا      

د دك ع و ترااحت تعوالر ادكثاع   دويو  ون ها ا بالف ادعواتل ادجاذب  دلسكا  اتساح  اد ةط   
    ا نو تاةو 2017دام  2/كمنس   1065يدى  1973دام  2/كمنس   663و تب ةط   ادوراي  
 بادجوال ادبادو.
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 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

 (2017-1973بين ) للفترة ماحسب المحالت الكثافة السكانية في منطقة الدراسة ( 3) جدول

 المحلة
 المساحة 

 2بالكم
  الكثافة السكانية ) نسمة / الكيلومتر المربع (

1973 1984 1995 2006 2017 
 528 436 376 328 302 30 اد وية  اد وي  

 801 656 580 476 333 37 شهواء ادتط اادةوعلةةو
 909 744 714 672 512 26 شهواء اد ةتة 

 1302 1064 935 843 712 20 عتلوم
 1315 1082 1033 630 605 16 تةوا  ادتهواء

 1247 1021 1057 1695 1303 10 ادظهر 
 1192 974 1019 987 1098 16 اد ةةور 

 1857 1513 1451 1317 1284 22 شهواء ابوتلةان 
 1065 872 821 755 663 177 المجموع

 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (2رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:           

وراي  دعام ادسكانة  عو تةط   اد بادةظر يدى بةانار ادجوال ادسابق يباةو و  اد عول ادعام دلكثاع      
  اا بلات تعوالر ادكثاع  تكانةًا عو اد ةط     ا نو تواح  بادتكل 2نس  /كم 663بلغ  1973
 ادبادو.

 (1973عام )لحسب المحالت الكثافة السكانية في منطقة الدراسة ( 14) شكل

 
 Arc Gis 10.2بايبخوام برناتج ا  (3رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:          
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 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

تو ادتكل ادسابق ي كو ت سةم تعوالر ادكثاع  ادسكانة  تكانةًا عو تةط   ادوراي   ااع ًا يدى اد عول 
 ادعام دلكثاع  باد ةط   يدى ثال  ون او رنةسة  نو : 

 -(:2نس  /كم 600ن ط ادكثاع  اد ةخار )اقل تو  -1
دبو انخالت عةها تعول ادكثاع  دو اد عول ادعام دلالوي   انو تحل  يت ل ن ا ادة ط اد حالر ا      

  2نس  /كم 333  اتحل  شهواء ادتط اادةوعلةةو 2نس  /كم 512شهواء اد ةتة  ابلغت ادكثاع  عةها 
 .  2نس  /كم 302اتحل  اد وية  اد وي   

 -(:2نس  /كم 800-601ن ط ادكثاع  اد بويط ) -2
 حالر ادبو اقبربت عةها تؤشرار ادكثاع  تو اد عول ادعام دلالوي    حل  يلم ن ا ادة ط اد      
 . 2نس  /كم  605  اتةوا  ادتهواء 2نس  /كم 712عتلوم 

 -(:2نس  /كم 1400-801ادكثاع  اد رتا  ) ن ط -3 
يت ل ن ا ادة ط عو اد حالر ادبو تجاازر عةها تعوالر ادكثاع  اد عول ادعام دلالوي   ان ه      

   اتحل 2نس  /كم 1284  بواق  شهواء ابوتلةان  تلةها 2نس  /كم  1303ادظهر  د حالر نو تحل ا
   2نس  /كم  1098اد ةةور 

  عإ  تعول ادكثاع  ادسكانة  عو بلوي  طرابلس 1984اتو  الل بةانار ادبعواي ادعام دلسكا  دام    
دو اد عول ادسابق ااد سجل  2س  /كمن 92بوماي  بلغت   2كمنس  / 755 اد ر و بتكل دام قو بلغ

عو اد ةط   تو تحل  يدى و رع  اتوزدت ون اطها تكانةًا   ا نو توا  ا بلات ادكثاع    ا 1973دام 
 عو ادتكل ادبادو . 
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 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

 (1984عام )لحسب المحالت الكثافة السكانية في منطقة الدراسة ( 15) شكل

  
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (3رقم ) جوالادايبةايًا يدى تو ادواي ادااح  اد ةور:            

بادةظر يدى ادتكل ادسابق ااع ًا دل عول ادعام دلكثاع  ادسكانة  باد ةط    ي كو تةةةف ادكثاع  تكانةًا 
 يدى اعن او ادبادة :

 -(:2نس  /كم 600ن ط ادكثاع  اد ةخار )اقل تو  -1
و انخالت عةها تعول ادكثاع  دو اد عول ادعام دلالوي   انو تحل  يت ل ن ا ادة ط اد حالر ادب      

 . 2نس  /كم 328  اتحل  اد وية  اد وي    2نس  /كم 476شهواء ادتط اادةوعلةةو 
 -(:2نس  /كم 800-601ن ط ادكثاع  اد بويط ) -2

ام تحل  لالوي  ا يلم ن ا ادة ط اد حالر ادبو اقبربت عةها تؤشرار ادكثاع  تو اد عول ادعام د      
 . 2نس  /كم 672شهواء اد ةتة  اادبو بلغت نسا  ادكثاع  عةها 

 -(:2نس  /كم 1400-801ادكثاع  اد رتا  ) ن ط -3
يةبتر ن ا ادة ط عو اد حالر ادبو تجاازر عةها تعوالر ادكثاع  اد عول ادعام دلالوي   ان ه     

  اد ةةور  2نس  /كم 1317  شهواء ابوتلةان ل   تلةها تح2نس  /كم 1695بواق   ادظهر اد حالر نو 
  .2نس  /كم 630 تةوا  ادتهواء  ا  2نس  /كم  843عتلوم   ثم تحل 2نس  /كم 987
  1984ارتا  تعول ادكثاع  ادسكانة  باد ةط   ت ارن  باد عوالر ادساب   دام  1995اعو دام      

اذدك نبةج  طاةعة  دوماي  ودواي   2  /  منس  66بوماي  بلغت   2نس  /  م 821 ايجل اد عول ادعام
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اا بلات تعوالر ادكثاع  بةو اد حالر   ا نو   ت  تاا  ادحواي اإليارم  دل ةط   ادسكا  باد ةط  
 تاةو بادتكل ادبادو .

 (1995عام )لحسب المحالت الكثافة السكانية في منطقة الدراسة ( 16) شكل

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (3رقم ) جوالادًا يدى تو ادواي ادااح  ايبةاياد ةور:      

 ام كو ت سةم ادكثاع  ادسكانة  تكانةًا عو تةط   ادوراي  يدى ثال  ون او رنةسة  نو : 
 -(:2نس  /كم 750)اقل تو  ن ط ادكثاع  اد ةخار -1

لالوي   ادعام د يت ل ن ا ادة ط اد حالر ادبو انخالت عةها تعول ادكثاع  ادسكةة  دو اد عول     
  ااد وية  اد وي   2نس  /كم 580  اشهواء ادتط اادةوعلةةو 2نس  /كم 714اتةها تحل  شهواء اد ةتة  

 . 2نس  /كم 376
 -(:2نس  /كم 1000-751ن ط ادكثاع  اد بويط ) -2

تحل  ل اش   عةها تؤشرار ادكثاع  تو اد عول ادعام دلالوي  اقبربتن ا ادة ط اد حالر ادبو يلم      
 . 2نس  /كم 935 بلغ ثاع   ب عولعتلوم 

 -(:2نس  /كم 1000وكثر تو ن ط ادكثاع  اد رتا  ) -3
يلم ن ا ادة ط اد حالر ادبو ارتاعت عةها تعوالر ادكثاع  دو اد عول ادعام دلالوي   انو  تحل       

 1033 هواء  اتةوا  ادت2نس  /كم 1057  اتحل  ادظهر  2نس  /كم 1451شهواء ابوتلةان  
 .2نس  /كم 1019  ااد ةةور  2نس  /كم

  2نس  /كم 872 عو تةط   ادوراي اد عول ادعام ادكثاع  ادسكانة    بلغع و  2006وتا عو دام      
ر عسجلت ارتاادًا عو بع  اتاااتت تعوالر ادكثاع  بةو تحالر اد ةط    2نس  /كم 51بوماي  بلغت 
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ام كو ت سةم تعوالر ادكثاع  تكانةًا عو تةط   ادوراي    ا عو  اد حالر اانخاااا عو تحالر و رع 
 ادتكل ادبادو .
 (2006عام )لحسب المحالت الكثافة السكانية في منطقة الدراسة ( 17) شكل

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (3رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:       

بةايًا يدى تعول ادكثاع  ادعام اد سجل ب ةط   ادوراي  ي كو ت سةم ادكثاع  يبل  تو ادتكل ادسابق ااي
 ادسكانة  يدى اعن او ادبادة :

 -(:2نس  /كم 750ن ط ادكثاع  اد ةخار )اقل تو  -1
 يلم ن ا ادة ط اد حالر ادبو انخالت عةها تعول ادكثاع  دو اد عول ادعام دلالوي     حل      

اتحل  اد وية  اد وي     2نس   /كم 656اشهواء ادتط اادةوعلةةو   2   /كمنس 744شهواء اد ةتة  
 . 2نس   /كم 436

 -(:2نس  /كم 1000-751ن ط ادكثاع  اد بويط ) -2
ام ا يت ل اد حالر ادبو يجلت عةها تعوالر ادكثاع  تعوالر قرما  تو اد عول ادعام دلالوي        

 . 2نس  /كم 749 يكانة  بلغتكثاع  ب اد ةةور تحل  
 -(:2نس  /كم 1000وكثر تو ن ط ادكثاع  اد رتا  ) -3

يت ل اد حالر ادبو زاير عةها تعوالر ادكثاع  دو اد عول ادعام دلالوي   انو تحل  شهواء      
  اادظهر  2نس  /كم 1064  اعتلوم 2نس  /كم 1082  اتةوا  ادتهواء 2نس  /كم 1513ابوتلةان  
 . 2نس  /كم 1021
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  اتر ونا ودواي ادسكاايب رر تعوالر ادكثاع  ادسكانة  عو االرتااي نبةج  دوماي   2017عو دام ا      
  بوماي  2نس  /كم 1065دها بلغ تعول ادكثاع  ادعام   حةاب اء حواينا اإليارم    ا نو   عو اد ةط  

  ادتكل ادبادو  اتوزدت تعوالر ادكثاع  دلى تةط   ادوراي    ا نو تواح  ب2نس  /كم 193 بلغت
 (2017عام )لحسب المحالت الكثافة السكانية في منطقة الدراسة ( 18) شكل

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (3رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:         

 تو  الل ادتكل ادسابق ي كو ت سةم تعوالر ادكثاع  باد ةط   يدى ثالث  ون او رنةس  انو:
 -(:2نس  /كم 1000ن ط ادكثاع  اد ةخار )اقل تو  -1

اد ةتة   شهواء اد حالر ادبو انخالت عةها تعول ادكثاع  دو اد عول ادعام دلالوي    حل لم ي     
 .   2نس  /كم 528 وية  اد وي     ااد2نس  /كم 801اتحل  شهواء ادتط اادةوعلةةو   2نس  /كم 909

 -(:2نس  /كم 1250-1100ن ط ادكثاع  اد بويط ) -2
يت ل اد حالر ادبو يجلت تعوالر ادكثاع  عةها تعوالر اقبربت تو اد عول ادعام دلالوي  اام      

    2كمنس  / 1192اد ةةور    ا 2نس  /كم 1247تحل  ادظهر  
 -(:2نس  /كم 1251ن ط ادكثاع  اد رتا  )اكثر تو  -3

ثاع  دو اد عول ادعام انو  تحل  شهواء ابوتلةان  امت ل اد حالر ادبو زاير عةها تعوالر ادك     
 .2نس  /كم 1302  اتحل  عتلوم 2نس  /كم 1315  اتةوا  ادتهواء 2نس  /كم 1857

اعجل قاول وا رعر اداراة  ادثادث  اد انل : )ارتاعت تعوالر ادكثاع  ادسكانة  عو اد ةط       
 الر ادكثاع  عو تةط   ادوراي  يبل  ونها تاااتتاد ر وم  ت ارن  بااقو اد ةاطق(  ابادةظر يدى تعو

اا بلات بةو اد حالر  اتو  الل تبويط يرجار ادكثاع  اد سجل   الل ادبعوايار اع ةر  ي كو 
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ن ه اداراة   حة  تاةو و  اد حالر ادواقع  عو تر و ادالوي  دم تسجل ودلى تعول دلكثاع   رعر
الر عاقت تا يجلبه تحل  تةوا  ادتهواء  اذدك نبةج  ع  ادسكانة   ع و يجلت تحل  ابوتلةان  تعو

اد ةط   اد ر وم  تعو تةط   تجارم  ا وتة  وكثر تو  ونها تةط   يكةة   ان ا تا ايبةبجه ادااح  
(  ااد   توصل يدى انخاان  ثاع  ادسكا  عو تر و اد وية   وتا عو اد ةط   B.Nwelingنةودةج )

ااي عو ادكثاع  حة  تةل يدى وقةانا دةو ادحواي ادخارجة  دل ةط   اد حةط  باد ر و تبةف بارت
 .(11)ادبجارم   ثم بعو ذدك تأ   عو ادكثاع  بادبراج  ت  بواي  اد ساع  نحو ادخارج 

 :منحنى لورنز -
د ةاس توع اال بالف عو توزم  ادسكا  يا ل اد ةط   ادواحو   امعب و  تةحةى دورنويسبخوم      

دلى تساح  ادوي ادسكا  دكل احو  جغراعة  ثم ادةسا  اد ئوم  دل ساح  ادوي ادسكا   ن ا اد  ةاس
  بحة  يبم ريم تةحةى تبج   صادو دلسكا  اآ ر اد ساح   اتو  الل (12)تو وج ادو اد ةط   

تحلةل اد ةحةى ي كو ادكتف دو توع ادبواز  بةو نسا  ادسكا  انسا  اد ساح  عو  ل تحل  تو 
 اي   اببطاةق ن ا اد  ةاس دلى اد ةط    انت ادةبانج اد واح  بادجوال ادبادو.تةط   ادور 

 
 التوزيع النسبي التصاعدي للسكان والمساحة في منطقة الدراسة( 4جدول )

 (2017-2006-1995حسب المحالت لألعوام )
        

 (3(  )2) جوالاديدى  اد ةور: تو ادواي ادااح  ايبةايا

 التكرار النسبي المتجمع  المحلة
 الصاعد للمساحة

سكانالتكرار النسبي المتجمع الصاعد لل  
1995 2006 2017 

 6.6 6.7 7.2 5.6 ادظهر 
 17.7 17.9 18.5 14.6 تةوا  ادتهواء
 27.8 28 29.7 23.6 اد ةةور 
 41.7 41.8 42.6 34.9 عتلوم

 63.3 63.3 64.6 47.3 شهواء ابوتلةان 
 75.8 75.8 77.4 62 شهواء اد ةتة 
 84.2 84.2 85.2 79 اد وية  اد وي  

دةوعلةةوشهواء ادتط اا  100 100 100 100 
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ار د و  ادخاص  بادبكر باع  بادةظر يدى بةانار ادجوال ادسابق اتحلةل اعرقام ادوارييالحظ ا      
ح   انو اونه دم تسجل تساا  و  نسا  دلسكا  ت  و  نسا  دل ساد بج   ادةساو ادةادو دلسكا   

يبل  و  قراب  ثلثو  1995عاو دام  تا يتةر يدى ارتااي ادباايو بةو نسا  ادسكا  انسا  اد ساح  
.% 47.3تو ادسكا  عو حوادو  %64.6حة  تر و ادسكا  يبر وا  عو نةف تساح  اد ةط    

كل   اادتاد ساح .% تو 62تو تج وي ادسكا  عو  %77.4حوادو    ا تر وتو تساح  اد ةط    
 .1995ادبادو ياةو نبانج تةحةى دورنو عو تةط   ادوراي  دعام 

 1995( العالقة بين السكان والمساحة في منطقة الدراسة باستخدام منحنى لورنز لعام 19شكل )
 

 
 ادسابق جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:               

احًا عو  ط ادبوزم  اداعلو دلسكا  ا ط ادبوزم  و  نةا  ا بالعًا اا (4ادجوال )يبل  تو ك ا 
(  21(  )20    ا نو توا  بادتكل )2017  2006دلسكا  عو تةط   ادوراي  دألدوام  اد ثادو

( %80-40ااد   ياةو و  ادسكا  يبر وا  دلى تساح  وقل تو اعرن   اص  عو ادائ  تابةو )
ناس  ل ااا  دو ادبوزم  اد ثادو دلسكا  عواادبو يبل  تو  الل ادبوزم  اداعلو انخاااها بتك

 ادائ . 
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 2006( العالقة بين السكان والمساحة في منطقة الدراسة باستخدام منحنى لورنز لعام 20شكل )
 

 
 ادسابق جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:              

 
 

 2017راسة باستخدام منحنى لورنز لعام ( العالقة بين السكان والمساحة في منطقة الد21شكل )

 
 ادسابق جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:              

( ا  ادعالق  بةو ادسكا  ااد ساح  ا بلات تكانةًا عو تةط   4ك دك يبل  تو  الل ادجوال رقم )
د حالر   اد ساح  ان ه اادوراي   عةالحظ و  نةا  ثالث  تحالر انخالت عةها نسا  ادسكا  دو نسا

نو شهواء ادتط اادةوعلةةو  ااد وية  اد وي    شهواء اد ةتة   عة ا شهور باقو اد حالر ارتااداً دةسا  
 ادسكا  دلى نسا  اد ساح  تو اد ج وي ادكلو دل ةط  .
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-1995( العالقة بين السكان والمساحة في منطقة الدراسة حسب المحالت لألعوام )22شكل )
 ( باستخدام نتائج منحنى لورنز2006-2017

 
 ادسابق جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:               

 نسبة التركز:
يسبخوم ن ا اد  ةاس إلظهار ادكةاة  ادبو يبوزي بها ادسكا  يا ل اإلقلةم ايرج  تر ونم وا تتببهم      

دك  ا  ادبوزم  ادسكانو تثادةاًا  اإذا  انت غةر ذعو وجواءه اد خبلا   عإذا  انت نسا  ادبر و)صار( 
عإ  ادبوزم  ادسكانو تتبت اغةر تةبظم  ام كو تو  الل تبا  نسا  ادبر و دلى توار ادبعوايار 
ادسكانة  وا دلى تا يبواعر تو ت ويرار يةوم   ادبعرف دلى اتجاه توزم  ادسكا  عو يقلةم ادوراي   

ى االنخاان يل ذدك دلى و  ادبوزم  يبجه نحو االدبوال ااالنبظام  اإذا  انت ادةسا  عو طرم ها يد
ابوو ادسكا  يةبترا  عو تساحار وكار ت ا  انت دلةه  وا قو يحو  تعويل عو ادحواي اإليارم  يغةر 

  ادلةه عا  ن ا اد  ةاس يارز (13) تو اد ساحار  ابادبادو تبغةر ادةبانج حسب تغةةر اد ساحار ويلاً 
د كانو دبر و ادسكا  عو تةط   ادوراي   اببطاة ه دلى يكا  اد ةط   تم ادبوصل يدى ادجوال ادباايو ا
 ادبادو. 
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محالت ارتفعت فيها نسبة السكان عن نسبة المساحة 
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 (2006-1973( نسبة التركز السكاني في منطقة الدراسة حسب المحالت لألعوام مابين)5جدول )
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( .2رقم )بةانار ادجوال طادب ادب ايا دلى ادتو يدواي  : ةوراد

يبل  تو  الل ادجوال ادسابق و  اد عوالر اد سجل  دةسا  ادبر و ادسكانو عو تةط   ادوراي  
  دم تسجل و  قة   اتا ت عةها نسا  ادسكا  تو اد ج وي ادكلو 2006-1973دألدوام تا بةو داتو 
ح  تو اد ج وي ادكلو د ساح  اد ةط    انو تاياةو و  توزم  ادسكا  دم يكو دلسكا  ت  نسا  اد سا

تثادةًا  حة  ارتاعت تعظم اعرقام دو ادة ر ااد   يعبار تؤشر ادبر و اد ثادو دلسكا     ا نو 
 توا  بادتكل ادبادو.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

  2)و  االتو)تم حسا  نسا  ادبر ÷ % تو تساح   تةط   يدى تج وي تساح  االقلةم −  % تو يكا   تةط   يدى تج وي يكا  االقلةم
 
 

 اد حل 
 نسا  ادبر و ادسكانو 

1973 1984 1995 2006 
 0.55 0.8 0.95 1.3 ادظهر 

 1.1 1.15 1.4 3 تةوا  ادتهواء
 0.55 1.1 1.8 1.55 اد ةةور 
 1.25 0.8 0.7 0.1 عتلوم

 4.55 4.8 4.65 5.85 شهواء ابوتلةان 
 1.1 0.95 0.8 1.7 شهواء اد ةتة 
 4.3 4.6 4.8 4.65 اد وية  اد وي  

 2.6 3.1 3.9 5.25 شهواء ادتط اادةوعلةةو
 0 0 0 0 اد ج وي
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-1973ام )( التوزيع لنسبة تركز السكان في منطقة الدراسة حسب المحالت لألعو 23شكل )
1984-1995-2006) 

 
 ادسابق جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:               

يباةو تو  الل ادجوال اادتكل ادساب ةو و  توزم  ادسكا  عو اد ةط   تبر و ابعةوًا دو ادبوزم       
نسا   ة  يجلت عةهااقبربت تحل  عتلوم تو اد ثادة  عو توزم  يكانها  ح 1973اد ثادو  عاو دام 

  ايجلت تعوالر ادبر و عو بعر اد حالر تعوالر تبويط    ا عو تحل  ادظهر  0.1ادبر و 
  عة ا  ا  توزم  ادسكا  وقل انبظاتًا عو باقو اد حالر عبوزدوا بتكل 1.7  اشهواء اد ةتة  1.3

  اشهواء 5.85ن  ع  نسا  ادبر و تجاازر ادةار بكثةر   اص  عو تحل  شهواء ابوتلةا تبر و 
عو تحالر  1يجل تعول ادبر و وقل تو  1984  اعو دام 4.65  ااد وية  اد وي   5.25ادتط 
  انو تا يتةر يدى و  ادسكا  يبوزدو  بة ط 0.95  اادظهر  0.8  اشهواء اد ةتة  0.7عتلوم 

  4.65 تتبت تباادو  عة ا شهور تحالر و رع تر و وكثر شو    ا عو تحل  شهواء ابوتلةان 
  عة ا احبل ت تعوالر 1984دم يخبلف اعتر  ثةرًا دو دام  1995  اعو دام 4.8ااد وية  اد وي   

  ع و تراجعت عو بعر اد حالر عسجلت عو تحل  ادظهر  2006ادبر و بعر ادتوء عو دام 
دلى   اع  عة ا شهور تحل  شهواء ابوتلةان   ااد وية  اد وي    اشهواء ادتط0.55  ااد ةةور  0.55

  دلى 2.6  4.3  4.55عو نسا  ادبر و ادسكانو   ا عو ادبعوايار ادساب   ايجلت تعوالتها  
 ادبوادو  ابادبادو عأ  يكانها يبوزدو  بتكل تبر و.  
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 :السكاني )االرتكازية السكانية( مركز الثقل
كا  رتكوا  حودها ادسوا ادة ط  ادبو ينو ادة ط  ادبو يبواز  ادبوزم  ادسكانو تو حودها       

  ةاس  ا ادنابادبادو عهو تؤشر دلى توزم  ادسكا  اتر ونم عو اد ةط    اقو تم تطاةق بادبساا   
 بادتكل ادبادو. تاةة  عو تةط   ادوراي  ا انت ادةبانج   ا نو 

 2017-1973مركز الثقل المكاني والسكاني في منطقة الدراسة لألعوام ما بين  (24شكل )

 
 Arc Gis 10.2ابايبخوام برناتج  (2رقم ) جوالادتو ادواي ادااح  ايبةايًا يدى اد ةور:            

 

ببحلةل تواق  تراكو ادث ل ادسكانو دار ادوتو يبل  ونها اقعت عو ايط ادالوي  ت رماًا  رغم     
 و ادث ل نو اتر ا بالعها دو توق  ادث ل اد كانو دل ةط    ا ا  اال بالف تا بةو تر و ادث ل ادسكا

    ادوراي  ب ةط ادسكا  توزم  عو ادبام ادبواز   دوم يدى يشار   هنا تبر ت رماًا   350اد كانو ب ساع  
 ادث ل اد كانو بتكل تبااار  اتغةر توق  تر و ادث ل ادسكانو دار ابادبادو عهم يبوزدو  حول تر و

 تةر يدى اببعايه دو تر و ادالوي  باتجاهادوتو حة  و و باالتجاه تورمجةًا ناحة  ادترق  انو تا ي
 تةاطق و رع.
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مركز الثقل السكاني لعام 3791=(

مركز الثقل السكاني لعام 4891=(

مركز الثقل السكاني لعام 5991=(

مركز الثقل السكاني لعام 6002=(

مركز الثقل السكاني لعام 7102=(

مركز الثقل المكاني لكل محلة 
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 النتائج: 
 توصلت ادوراي  يدى ادةبانج ادبادة  

شهور تةط   ادوراي  توبو  عو تعوالر ادة و ادسكانو اع ًا دل راحل ادوتةة   حة  بلغ ودلى  -1
    ا 0.55نو ا  2006  بةة ا  ا  وقل تعول دلة و عو دام 1.18انو  1984تعول دلة و دام 

ا بلات تعوالر ادة و ادسكانو تكانةًا ب ةط   ادوراي   اتو  الل اد بويط ادحسابو د عوالر ادة و 
  ااينى 1.87اد سجل  دسةوار ادوراي   يجل وكار تعول دلة و عو تحل  شهواء ادتط اادةوعلةةو 

 . 0.04-تعول ادة و يجل عو تحل  تةوا  ادتهواء 
  2017-73 الل عبر  ادوراي  تابةو داتو  ودواي ادسكا  بةو اد حالرعو ي  ومات وار ادت تتااا  -2

 ادظهر  ااينانا عو تحل    / يةوماً نس   394ابلغت  شهواء ادتط اادةوعلةةوعالغت ودالنا عو تحل  
 / يةومًا.نس   64 اب عول

ارتا     ثم2نس  /كم 663 ابلغت 1973شهور تةط   ادوراي   ثاع  يكانة  تةخال  عو دام  -3
  انبةج  دوماي  ودواي ادسكا  1995دام  2نس  /كم 821  اإدى 1984عو دام  2نس  /كم  755يدى 

 872يدى  2006اب اء ادحواي اإليارم    ا نو ع و ااصل تعول ادكثاع  ارتااده دةةل عو دام 
 .2017دام  2/كمنس   1065  ثم يدى 2/كمنس  

طق تحوي  تو تساح  اد ةط    حة  تاةو تو ادوراي  و  يبر و يكا  تةط   ادوراي  عو تةا -4
 ثلثو ادسكا  ت رماًا يبر وا  عو نةف تساح  اد ةط   ت رماًا. 

 التوصيات:
اتاعةل يار نظم اد علوتار ادجغراعة  درصو ادبغةرار   ادواي قادو  بةانار يكانة  د ةط   ادوراي  -1

كو  ياد   دع لةار ادبخطةط اإلقلة و  اتسادو دلى ادسكانة   ت ا يوعر بةانار يقة   دو ادسكا  ت
 اتخاذ اد رارار اد ةايا .

 ادسكا  ادع ل دلى توزم  ادخوتار اد خبلا  دلسكا  عو  ل اد حالر  اذدك دلب لةل تو تر و -2 
 و رع. يا   تحل  عوا ثاعبهم 
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 المراجع: 
اد كانو دةطاقار ادكثاع  ادسكانة  ب ةط   يوق ادج ع    ربة  داوهللا تح و ابودةةو   حةا  تح و اعطرش  ادبطور -1

 . 401  ص2014تجل  بحو  ادعلوم اإلنسانة  ااالجب ادة   ازار  ادبااع  ااد جب   اد ونو  ادعوي ادثانو  طرابلس 
و    تجل  بح2006-1984تراي يادم تح و ادوانو   ادبوزم  اد كانو دسكا  بلوي  قةر بو غتةر دلابر  تابةو  -2

 . 367  ص 2014ادعلوم اإلنسانة  ااالجب ادة   ازار  ادبااع  ااد جب   اد ونو  ادعوي ادثانو  طرابلس 
( 2006-1954ابواد ايم دلى تح و يةا   ادبحلةل اد كانو دة و اتوزم  ادسكا  عو توية  ادخ س دلابر  تا بةو ) -3

 . 546  ص 2016ي ة   ادعوي ادخاتس  يةاير  (  تجل  اداحو  االكاي2016اتوقعاته اد سب الة  عو دام )
 ادو داوهللا تح و يبرانةم  ادبغةرار ادسكانة  عو تةط   ترنون   وطراح  ي بوراه غةر تةتور   جاتع  اد ةةور    -4

 .149  ص 2015تةر  
ةراته بايبخوام ت تةطاى تةةور جها   وحالم تح و بتةر  ادب ثةل ادخرانطو دلكثاع  ادسكانة  ادحسابة  عو بلوي  -5

 . 413  ص 2018نظم اد علوتار ادجغراعة   تجل  اداحو  االكايي ة   ادعوي ادحاي  دتر  يةاير  
(   تجل  وبحا   2006-1973تح و يبرانةم اده ادو  توزم  ا ثاع  ادسكا  عو تحاعظ  ادخلةج دلابر  تابةو ) -6

 .  190  ص 2015  دةاةا  كلة  اآليا    جاتع  يرر  يار ادكبب ادوطةة   بةغاز  
يبرانةم تح و عايو  تراج  تعوالر ادة و ادسكانو عو دةاةا اانعكاياته دلى ادخةان  ادوي وغراعة  دلسكا   تجل   -7

 . 322  ص 2014بحو  ادعلوم اإلنسانة  ااالجب ادة   ازار  ادبااع  ااد جب   اد ونو  ادعوي ادثانو  طرابلس 
  وتان  2006-1995-1984-1973دسةوار    نبانج ادبعواي ادعام دسكا  دةاةاق ااد علوتارادهةئ  ادوطةة  دلبوثة -8

 .ادلجة  ادتعاة  ادعات  دبخطةط االقبةاي  تطاع  اد ةلح   طرابلس
 .236تةةور تح و ادكةخةا  جغراعة  ادسكا   تةتورار جاتع  قارمونس  بةغاز   دةاةا  ص -9

 . 80  ص 2003عة  ادسكا   يار اد عارف ادجاتعة   تةر  عايو تح و ادعةسو   ويس جغرا -10
 . 221  ص 201دلو يادم ادتواار   جغراعة  اد و   يار اد سر  دلةتر اادبوزم  اادطااد   د ا   اعري    -11
 . 289ص   2003جغراعة  ادسكا   تةتورار جاتع  قارمونس  بةغاز   دةاةا  تةةور تح و ادكةخةا   -12
 . 75  ص2008 و ج و  ادبخطةط اإلقلة و اادبة ة   ادوار ادعاد ة  دلةتر اادبوزم   اد انر   تةر  صار  تح -13
 . 28  ص2018 ايو  ادو داوادسالم  جغراعة  ادسكا   ادجةايرم  دلةتر اادبوزم   ادسعويي    -14
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 دور النقل السياحي في تنشيط الحركة السياحية في مدينة طرابلس
ن ميالد الترهونيمحس/الدكتور  

 قسم الدراسات السياحية/ كلية اآلداب
 

 :مقدمــــــــــــــــــــة

من االسباب المهمة في ازدهار السياحة في أي بلد . وبواسطه الطرق ووسائل النقل  يعد النقل      

ط المناخ ببأنواعها كافة يتم توفير متطلبات انشطه السياحة والترويج في المكان المقصود، وكذلك يتم ر

السياحي بأسواق الطلب. بما يعني ان النقل يمثل القاعدة الرئيسية للسياحة ورواجها، ويعبر ايضا عن 

 درجة التمدن والحضارة  ومؤشر علي مدي ارتفاع االقتصادي للبلد .

ل ئان ازدهار صناعة السياحة و الترويج في اقاليم ودول العالم المختلفة يرتبط بتقديم طرق ووسا      

النقل ، وال يمكن للمواقع السياحية ان تكون اكتر جدبا للسياح طالما ال تتوفر  إمكانية الوصول بغض 

النضر عما نقدمه من تسهيالت وخدمات ،وتؤثر وسائل النقل السريعة والمتحركة علي السياحة 

صغيره  شبه بقريهوالترويج فالمسافة و الزمن مرتبطان ، والسرعة ووسائل النقل حاليا جعلت العالم ا

، ويهم السائح بالوقت الذي يلزمه للوصول الي الجهة السياحية التي يرغب الذهاب إليها ،  ويذهب 

بعض الخبراء الي ان امكانية الوصول للموقع السياحي تلعب دورا مهما ال يكاد تختلف عن الخصائص 

 الجمالية للموقع نفسة .

ساعدت علي ايجاد مدن وقري المنتجعات، و يساعد االفراد  ان تسهيل النقل في معظم دول العالم     

 الذين يرغبون الي قضاء اجازاتهم في الوقت الحاضر وسيله للوصول الي مكان ما .

وانما اصبح هدفاً في حد ذاته ، ومع تطور وسائل النقل تشهد انشطة السياحة نمواً و ازدهاراً لم يكن 

 ليتحقق بدون النقل .

م الدراسة الي أربعة محاور تناول المحور االول االطار العام للدراسة تحديد مشكلة يوثم تقس        

الدراسة وتساؤالت واهداف واهمية الدراسة والمنهج المستخدم والمصطلحات والمفاهيم من الدراسات 

نة يالسابقة ، اما المحور الثاني تناول االطار النظري فتمثل في المقومات الطبيعية للسياحة في مد

طرابلس والمحتويات البشرية للسياحة في مدينة طرابلس وتطرق المحور الثالث الي النقل السياحي 

وعالقته بالحركة السياحية ، اما المحور الرابع تطرق الي الدراسة الميدانية المتمثلة في مقابلة العاملين 
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 ي وزارة النقل والتعرف عليفي ادارة التنشيط السياحي في وزارة السياحة وادارة الطرق والجسور ف

أراءهم حول مجموعة من التساؤالت التي تهم التنشيط السياحي وادارة الطرق والجسور وتوصلت الي 

مجموعة من النتائج بناءا علي التساؤالت الواردة من قبل االدارتين والتواصل الي نتائج الدراسة 

 والتوصيات والمقترحات والخاتمة .

 :تحديد المشكلة

النقل من اهم الجوانب األساسية في تنشيط الحركة السياحية منذ ان تعرف العالم علي  يعتبر      

مكان سواء علي المستوي الداخلي ألي دوله او علي  أليالمقومات السياحية والبشرية والطبيعية 

 المستوي الخارجي.

وره وسائل النقل المتعددة ودومن خالل هذا البحث سيتم التعرف علي النتائج االيجابية وتوفير        

في تنشيط الحركة السياحية داخل مدينة طرابلس، كما سيتم التعرف ايضا للنتائج السلبية التي تعد من 

اهم معوقات تنشيط الحركة السياحية ألي دوله، في حال لم يتم توفير المواصالت الكافية وتسهيلها 

و الخارجي في حال الرغبة الستقبال أنواع سياحيه لكافة السياح سواء علي المستوي الداخلي للدولة ا

 من استقبالهم الي مغادرتهم .

 :اهداف الدراسة

 -يهدف البحث الي عدة محاور هامه يلخصها الباحث في بعض النقاط اهمها:      

 _ ابراز دور النقل السياحي في تنشيط الحركة السياحية داخل مدينة طرابلس.1

 طرابلس.ل المتعددة في مدينة وسائل النق علىللتعرف  -2

 طرابلس._ التعرف على القواعد االساسية لتوفير التنقل بمدينة 3

ابراز اهمية دراسة النقل بجميع انواعه في المؤسسات التعليمية ومدي اهمية توفيره لبناء ليبيا -4

 خاص.كدوله سياحيه بشكل عام ومدينة طرابلس بشكل 

 :اهمية الدراسة

ذا البحث اهميه في تنشيط السياحة لمدينة طرابلس وتمثل األهمية في بعض يري الباحث ان له

 -النقاط اهمها :

 للنقل دور مهم في تنشيط السياحة وحركة السياح سواء داخل او خارج مدينة طرابلس .-1

 تعدد انواع المواصالت يعتبر جانب اساسي في جذب السياح بمختلف فئاتهم واعمارهم . -2
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 وتنويعه ويسهل الحركة السياحية لجميع شرائح المجتمع  .يوفر النقل  -3

 يوفر النقل اهميه في اتاحة فرص عمل مختلفة. -4

 :تساؤالت الدراسة

 هل للنقل دور اساسي في تنشيط الحركة السياحية؟-1

 ماهي وسائل النقل المعتمدة في مدينة طرابلس ؟-2

 ؟ما هي القواعد االساسية لتزايد النقل في الشوارع-3

 هل دراسة النقل بجميع انواعه في المؤسسات التعليمية هو سبب تنشيط السياحة في مدينة طرابلس؟-4

 :أسباب اختيار الدراسة

الباحث عنوان الدراسة لعدة أسباب يرى انها مهمة وتنشيط الحركة السياحية في طرابلس اختار      

 ومن أهم هذه األسباب 

 العامة في مدينة طرابلس لنقل السواح داخل المدينة .نقص ملحوظ في توفير المواصالت -1

  :الدراسةمنهجية 

اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي لكونه يصف دراسات يمكن ان تكون لها اثر علي البحوث      

 العلمية اذا تم تطبيقها بشكل واقعي والمنهج التحليلي كونه يحلل الواقع الملموس

   :المصطلحات والمفاهيم

يعرف هي عمليّة االنتقال من مكان إلى آخر باستخدام وسيلة معيّنة لتحقيق هذا الهدف، سواء  -قل:الن-1

بنقل األشخاص أو البضائع. وقد تطّورت وسائل النقل منذ القدم حتّى عصرنا الحالي تطّوراٌ، وقد كان 

واء ء حركة التجارة، سلها تأثيرها اإليجابّي والسلبّي بنفس الوقت. حيث أنّها تطّورها ساعد في إنشا

 التجارة المحليّة أو التجارة الدوليّة، فهي العامل األساس المساعد فيقيام الحضارة وتطورها   

يعد النقل احد اساب المهمة الزدهار السياحة في أي بلد بواسطة الطرق ووسائل  -النقل السياحي: -2

بط رويج في المكان المقصود وكذلك يتم رالنقل بأنواعها كافة يتم توفير متطلبات أنشطة السياحة وت

 المزار السياحي بأسواق الطلب بما يعني ان النقل يمتل القاعدة األساسية للسياحة وروحها.

نشاط ترفيهي خارج عن الروتين الذي بحياة السائح، هدف السياحة إنعاش روح الفرد،  -السياحة:-3

ه إلى مكان آخر في نفس الدولة أو االنتقال إلى دولة وتكون السياحة بانتقال الفرد من المكان المقيم في
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ساعة وال تتجاوز  24أخرى، مع توفير جميع الخدمات والمستلزمات لهذا النشاط، في مدة ال تقل عن 

 السنة

تعتبر األنشطة السياحية في أي دولة مصدر قوى لجلب العملة الصعبة  -االنشطة السياحية: -4

 يعود بالنفع على المواطنين وتزويد الدخل القومي لها مما

 -الدراسات السابقة :

 :الدراسة األولى للباحث محسن ميالد الترهوني حول 

 1 2014النقل السياحي ودورة في تنمية السياحة الرياضية، مجلة علوم الرياضة والمرتبطة، 

 -اهداف الدراسة :

 تعرف على دور النقل السياحي فى تنمية السياحة الرياضية -1

 ف على نقل السياحي وأهميته في المسابقات الرياضية تعر-2

 -تساؤالت الدراسة :

 هل النقل السياحي له دور فى تنمية السياحة الرياضية  -1

 هل النقل السياحي له اهمية فى المسابقات الرياضية  -2

 -نتائج الدراسة :

نتاجات الستفي ضوء التساؤل الرئيسي الدي تم عرضة وتحليله توصل الباحث الي مجموعة من ا

 اهمها :

السياحة الرياضية والنقل السياحي لهم دور متزايد نظرا ألهميتها في نمو اقتصاديات معظم  -1

 دول العالم 

 يؤمن موارد مالية اضافية للسكان  -2

 تعمل على تحسين ميزان المدفوعات  -3

تتمثل احد الصادرات الهامة وعنصرا اساسية من عناصر النشاط االقتصادي وترتبطان  -4

 تنمية ارتباطا كبيرابال

 تعمل على حل المشكالت االقتصادية التي تواجهها )مشكلة البطالة( -5

                                                
 92، ص 2014محسن ميالد الترهوني، مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة، العدد الحادي والعشروين، س  1
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لها دورها في تطوير المناطق والمدن التي تتمتع بإمكانيات سياحية من خالل توفير مرافق  -6

 البني االساسية والتسهيالت االزمة لخدمة السائحين

التنموية واالقتصادية واالجتماعية يترتب على سياحة الرياضية مجموعة من التأثيرات  -7

 والثقافية والبيئية والسياحية 

وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في الهدف الثاني وترتبط في التساؤالت وترتبط في 

 النتائج وباألخص النتيجة رقم واحد.

سانس درجة اللي الدراسة الثانية للباحثة خديجة عبدالحكيم المهدي الورفلي ، مشروع تخرج لنيل

في الدراسات السياحية بعنوان مقومات السياحة في مدينة طرابلس ودورها في الجذب السياحي، 

2014. 

  -أهدافها:

يهدف هدا البحت الي دراسة المقومات السياحية فى مدينة طرابلس ودورها في الجدب السياحي 

 -وعلى وجة الخصوص مايلي :

  .ورها فى الجدب السياحيإبراز اهمية المقومات السياحية ود -1

 .الى اهمال هدا النمط من السياحة دراسة ومعرفة االسباب التي ادت -2

 .ط وازدهار هدا النمط من السياحيةابراز دور العوامل المساعدة في تنشي -3

اعتبار ان النشاط السياحي موردا في تنويع االقتصاد الليبي ومن هنا يجب التركيز على هدا  -4

 .ا النشاط واالهتمام به

 -النتائج:

من خالل الدراسة الميدانية لمدينة طرابلس والمقومات السياحية المتجمعة من الكتب والمصادر       

  :التي تتعلق بالموضوع امكنت الخروج بمجموعة من النتائج يمكن اجمالها فيما يلي

ا كونه فيالموقع الجغرافي والمناخ يكونون عناصر مهمة لتشخيص المنطقة الجغرافية  -1

 منطقة سياحية مميزة 

 ب سياحي مميز باحتوائها على العديد من االماكن السياحية ذات جذتعد مدينة الدراسة  -2
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وموقعها الجغرافي حيت بعد  والثقافياكتسبت هدة المدينة اهميتها من دورها التاريخي  -3

 1القدرة على الجدب السياح بمنطقة الدراسة ولهالموقع الجغرافي مميز 

 سة السابقة مع الدراسة الحالية في الهدف الثالث والنتيجة الثانية والرابعةوتتفق الدرا

 :المقومات السياحة في مدينة طرابلس
 

:اوال: المقومات الطبيعية للسياحة في مدينة طرابلس  

الطبيعية تشمل المظاهر الطبوغرافية أو التضارسية والجيولوجية والعوامل المناخية  فالمقومات

والغطاء النباتي وأنواع الحيوانات والتنوع البيولوجي والمظاهر البيئية واألنظمة وعوامل الطقس 

األيكولوجية ويتم التركيز علي خصوصية وتفرد العوامل الطبيعية والمظاهر الناجمة عنها التي يمكن 

 . 2ان تشكل مغريات للجدب السياحي في حاله تجهيزها وإعدادها بالشكل المناسب

  -عض المقومات الطبيعية المؤثرة في النشاط السياحي في المنطقة:وفيما يلي عرض لب

 -الموقع الجغرافي لمدينة طرابلس : -1

للموقع الجغرافي تأثيرات متعددة علي صناعة السياحة فالموقع الجغرافي من دوائر العرض يحدد 

وع تأثير علي ننوع المناخ ، كما يتحكم الموقع في طول النهار وقصره وهذه الشخصية المكانية لها 

الحركة السياحية وطبيعتها لذلك نجد السياحة الشتوية والسياحة الصيفية والسياحة الدائمة ، وللموقع 

الجغرافي تأثير على حركة السياحية في قربة او بعدة عن مناطق الطلب السياحي فكما كان الموقع 

 ثيره علي االسعار لسفر الجويقريبا من هذه االسواق أسهم ذلك في زيادة الجدب السياحي بسبب تأ

بصفه خاصة كما يعتبر الموقع الجغرافي في أحيان كثيرة دورا مؤثرا في تحديد جنسية السائح بل 

 . 3أحيانا في تحديد مدة اإلقامة 

 -المناخ : -2

يعد المناخ من أهم المقومات الجغرافية للسياحة، ويمثل في كثير من مناطق العالم السياحية عنصر 

ياحي الرئيسي بها، ألن هناك من السائحين من البحت عن الدفء والحرارة ، وأخر يهرب الجدب الس

من الحرارة المرتفعة باحثا عن المناخ األكثر اعتداال ، وتكشف دراسة حركة السياحة الدولية عن انها 

                                                
الدراسات السياحية بعنوان مقومات السياحة في خديجة عبدالحكيم المهدي الورفلي ، مشروع تخرج لنيل درجة الليسانس في  1

 2014مدينة طرابلس ودورها في الجذب السياحي، س
 . 146ص 2004عبد االله عباش، التخطيط السياحي )مدخل استراتيجي(، الوراق النشر والتوزيع، س  -2
 2005نغازي، س سعيد صفي الدين الطيب، دراسات في جغرافية ليبيا السياحية، دار الكتب الوطنية، ب -3
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م ليتتجه في معظم األحوال من الشمال حيث المناخ البارد والسحب الدائمة الي الجنوب حيث األقا

المعتدلة ذات الشمس الساطعة ،ألنه من المفضل لدي القائم برحلة سياحية والذي يقضي إجازة ان 

يبحت عن منطقة تتسم باعتدال مناخها وشمسها الساطعة وجوها الجاف غير المطير ،لذلك يعد مناخ 

 البحر المتوسط أفضل مناخ في العالم اعتداال وجدبا 

ياحه قادمة من دول الشمال البارد وسكانها الباحثون عن الدفء للسياحة، وهو يجدب اليه صيفا س

 . 1والشمس الساطعة 

وتعتبر منطقة الدراسة هي إحدى مدن الشريط الساحلي ، لذلك فهي تتميز بمناخ البحر المتوسط 

 الحار جاف صيفا وممطر شتاء

 (1جدول رقم )

 .2009معدل درجات الحرارة المئوية بمدينة طرابلس لسنة 

 .2009ي ألرصاد الجوية إدارة المناخ ،طرابلس ،المركز الوطن -المصدر :

 

                                                
 26احمد حسين إبراهيم، ص -1

هورالش  متوسط الصغرى متوسط العظمى 

 9.3 18.9 يناير

 6.5 18.7 فبراير

 9.5 22.8 مارس

 32.2 26.0 أبريل

 16.0 29.9 مايو

 20.0 33.5 يونيو

 22.0 36.2 يوليو

 29.0 37.4 أغسطس

رسبتمب  34.1 22.1 

 17.0 28.8 أكتوبر

 11.2 24.0 نوفمبر

 9.8 22.9 ديسمبر
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 -الرطوبة النسبية : -3

هي نسبة بخار الماء العالق في الهواء يعني تشيع الجو ببخار الماء ومن المعروف إن ارتفاع       

الرطوبة النسبية علي المناطق الساحلية فيشهر الصيف بسبب تأثيرات البحر ولكنها أال تتجاوز 

( . 81%لمناطق ما عادت مدينة بنغازي وسجل لها أعلي نسبة في شهر يوليو )( في أغلب ا%75)

ويعنى تزداد نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية عنها في المناطق الداخلية بسبب قربها من مناطق   1

الرطوبة ن ومنطقة تتميز بالرطوبة العالمية خاصة في فصل الصيف ، شأنها شأن أغلب المدن 

إن هبوب الرياح المحلية )القبلي ( من الصحراء علي الشريط الساحلي تعمل علي خفض الساحلية إال 

الذي يوضح المعدل الشهري لدرجة الرطوبة النسبية 2ويالحظ من الجدول  رقم  2نسبة الرطوبة ..

( ويليه 67%( ما يلي حيث سجل أعلى معدل في شهر يناير حيث بلغ )2009لمدينة طرابلس لسنة )

 (.61%( تم شهر نوفمبر الذي سجل معدل رطوبة النسبية )64%بلغ معدل الرطوبة ) شهر أكتوبر

 2جدول رقم 

 .2009المتوسط الشهري للرطوبة النسبية لمدينة طرابلس لسنة 

 متوسط الرطوبة النسبة % الشهور

 67 يناير

 57 فبراير

 53 مارس

 52 أبريل

 50 مايو

 45 يونيو

 49 يوليو

 49 أغسطس

 58 سبتمبر

 64 أكتوبر

 61 نوفمبر

 49 ديسمبر

 .2009المركز الوطني ألرصاد الجوية إدارة المناخ ، طرابلس ،  -المصدر :
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  -الشواطئ البحرية: -4

تتميز الشواطئ الليبية باالستقامة في أغلب أجزائها وتقل بها الخلجان وتكتر بها الكثبان الرملية       

المتميزة التي تقع علي هذه الشواطئ والوصول الي هذه الشواطئ  وتعتبر منطقة الدراسة من أهم المدن

سهل بالنسبة للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية وباإلضافة أن الوصول إلي ليبيا بصفة عامة سهل 

سواء كان برا او بحرا أو جوا. هذه احدى المميزات لتنشيط حركة السياحة بمدينة طرابلس ويرتبط 

ن أنشطة االستجمام مثل السباحة والغطس والتجديف والتزلج علي الماء والتنزه بالشواطئ العديدة م

 .  1والسير والصيد. كما يكتفى الكثير من األفراد بالجلوس علي الشاطئ للتمتع بجماليات البحر

 الشواطئ ودورها في جذب السواح:

زيد من نشاط دور السياحة من اهم المقدمات الطبيعية شواطئ مدينة طرابلس وموقعها الجغرافي مما ي

الشاطئ ذات اهمية الكبيرة في جذب السياحة الداخلية والخارجية وتتميز ساحلها الكبير من اشعة الشمس 

والرمال الناعمة ولذلك مجدب اعداد كبيرة من الزوار من اجل منحة الراحة و االنسجام لذا ضرورة 

لتمتع بمنظر البحر الهادي الجميل واستنشاق استغالل واالمثل توفير المقاعد للجلوس علي الشاطئ ل

النسيم بأشعة الشمس الدفئة وكذلك ضرورة توفير نشاطات اخري رياضية سباق القوارب الشراعية 

كذلك اقامة مخيمات شاطئية لتدريب الرياضات البحرية بأنواعها لها دور كبير في جذب السياحة 

الشواطئ البحري والمدح السياحي وجمع هو وسائل االستفادة  بها  الشباب و االطفال هوايات علي 

 حركة السياحية في مدينة طرابلس .تساهم في تنشيط ال

-المقومات البشرية للسياحة في مدينة طرابلس : -ثانيا:  

تتعدد المقومات البشرية المؤثرة في السياحة لتشمل )وقت الفراغ ومستوي الدخل وتركيب السكان      

نقل( باإلضافة إلى العوامل الثقافية والتي تتمثل أحوال الشعوب وصناعاتهم والعمر واقتصادي وال

 اليدوية وأساليب حياتهم.

ونتيجة لتعدد مقومات البشرية وتداخلها بدرجة كبيرة فإن الدراسة اقتصرت علي دراسة أهم     

 -ا يلي:فيمالمقومات البشرية الرئيسية المؤثرة في النشاط السياحي بمدينة طرابلس والمتكتلة 
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 -السكان :

 يعد السكان من أهم العناصر األساسية المؤثرة في مختلف األنشطة االقتصادية في أي مكان      

باعتبارهم األداة فاعلة في البناء االقتصادي ألي دولة ، ونتيجة لذلك فإن دراسة السكان من حيث 

ية ذات أهمية بالغه في التخطيط للتنممعدل نموهم وتوزيعهم وكثافتهم وتركيبهم العمري واالقتصادي 

  -وتطوير أي نشاط اقتصادي وال سيما النشاط السياحي   :

  -النمو السكاني : .1

تعد دراسة النمو السكاني إحدى مؤشرات الدالة علي زيادة السكان من فترة ألخرى ، كما تحدد     

 -:هما  عددهم المتوقع في المستقبل ويتأثر النمو السكاني بعاملين أساسين

 -ف( : 2006-1995النمو السكاني لمدينة طرابلس من الفترة مابين ) -اوال:

بحكم الموقع المتميز الذي تتمتع به مدينة طرابلس وكذلك توفر جميع الخدمات بالمدينة من خدمات      

ذت أإدارية والخدمات السياسية واالقتصادية والدولية وكذلك توفر فرص العمل بها كل هذه العوامل 

وبالنظر الي الجدول  1الي استقطاب أعداد كبيرة من سكان البالد مما أدي الي زيادة عدد سكانها .

 . (2006-1995)يالحظ أن منطقة الدراسة شهدت نمو سكانيا منخفض في الفترة ما بين 3رقم 
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 2جدول رقم 

 ((2006-1995بين ) نمو السكاني لمدينة طرابلس في الفترة ما

 2006-1995ئية لتعداد المصدر : إعداد الباحث استناد إلى النتائج النها

 :ثالثا : االماكن االثرية والثقافية ودورها في الجذب السياحي

يعتبر هدا النوع من ارقى أنواع السياحة يجلب اعداد هائلة من السواح كبار السن            

ت اوالمثقفين وعلماء تعتبر األماكن االثرية من المقومات التاريخية والثقافية من أهم وأبرز المقوم

السياحية منذ العصور القديمة فجميع الوفود السياحية تتجه الي األماكن االثارية والمتصفة بصفة 

 خاصة التي حافظت علي زرتها التاريخي والحضارة اإلنسانية ماضيا وحاضرا. 

-وابرز هده األماكن االثرية الثقافية في المدينة القديمة :  

  :القنصلية اإلنجليزية -1

في أواخر فترة حكم مقر احمد باشا القره مانلي مؤسس الدولة القره مانلية ليكون مقر م( 1744سنة )

م( وانطلقت من هذا المبنى الرحالت 1940اقامته واستمر هذا المبنى كمقر القنصلية اإلنجليزية حثى سنة )

الي  الراميةاالستكشافية الي افريقيا وفي اطار اهداف مشروع تنظيم إدارة المدينة القديمة بطرابلس 

 

 السنوات

 

 ذكور

 

 إناث

 

 المجموع

 

1995 

 11573 55314 58259 العدد

% 51.3 48.7 100.0 

 

2006 

 120079 59078 61001 العدد

% 50.8 49.2 100.0 

 

 معدل النمو السكاني

0.52 

 6326 الزيادة السكانية

 %5.70 النسبة المئوية للزيادة السكانية
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المحافظة على المباني التاريخية بالمدينة القديمة قام المشروع بترميم وصيانة المبنى وافتتحه يوم 

 .1ف( ووظف ليكون فضاء تقافي باسم بيت عبد هللا عبد الخالق1994\10\27)

:القنصلية الفرنسية -2  

يان( لها الي طرابلس تم وصل )اث بداية عالقة الدبلوماسية بين طرابلس وفرنسا وممتل تجاريا في     

التي يعتبر اول قنصل لفرنسا القنصلية الفرنسية دورا مهما في توطيد العالقة بين طرابلس وفرنسا 

( واستمرت في تأدية وظيفتها حتى الحرب العالمية 1832-1795خاصة في عهد يوسف القره مانلي )

 .2 ين وانتقلت المدينة الي خارج المدينة القديمةالثانية حيت باع الفرنسيون المبنى الحد السكان الوطن

 :حوش القره مانلي -3

شيد هدا الحوش في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عهد القره مانلي الذي حكم والية        

م(  ويعد هدا الحوش من اجمل المنازل في مدينة 1793م( الي عام)1754طرابلس من عام )

م( وثم إعادة توظيف 1994هد القره مانلي باسم "حوش الحريم" ويعتبر )طرابلس وقد عرف ف الع

 .3 (معرض طرابلس التاريخي)هذا الحوش كفضاء ثقافي جمالي للمقتنيات الشعبية باسم 

 نبذة عن المعالم السياحية لمدينة طرابلس: -رابعا :

 السرايا الحمراء : .1

معالم مدينة طرابلس في ليبيا وقد سمية بالسرايا السرايا الحمراء وقلعة طرابلس وهي من اهم         

الحمراء الن بعض اجزائها كانت تطلي باللون االحمر وتطل علي شارعين عمر المختار والفتح وهي 

تقع في الزاوية الشمالية الشرقية من مدينة طرابلس القديمة وتشرف علي مينائها وبحيرة السرايا 

بل ان يتم ردمه في السبعينيات االمر الذي مكنها  قديما من حماية الحمراء التي كانت في السابق بحرا ق

المدينة ولدفاع عنها برا وبحرا وقد تعرضه القلعة الي تغيرات واضافات كبيره في عمارتها حسب دوق 

م( ومن 115م( وتبلغ اطوال اضالعها من الشمال الشرقي )1300متطلبات لكل حكم وتبلغ مساحتها )

م( ويبلغ اعلي ارتفاع 140م( ومن الجنوب الشرقي )130ومن الجنوب الغربي ) م90الشمال الغربي 

م( بقية قلعة طرابلس علي بقايا مبني روماني ضخم ربما كان احد المعابد او الحمامات الكبيرة 21لها )

                                                
 70، ص2002دليل معالم مدينة طرابلس القديمة ، و مشروع تنظيم، و ادارة الدينة القديمة، 1
عالقات السياحية الثقافية بين ايالة طرابلس الغرب وفرنسا، دار الكتب مفيدة محمد جبران، مبنى القنصلية طرابلس، دراسة تاريخية لل2

 .171، ص2005الوطنية، بنغازي، ليبيا، س 
 ارشيف جهاز ادارة المدن التاريخية، إدارة التخطيط والمتابعة، تقرير غير منشور.3
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حيث عثر اسفل الطريق الذي كان تخترق القلعة من الشرق الي الغرب علي بعض األعمدة والتيجان 

 . 1ة  الضخمة التي تقود الي القرن  االول الثانية الملدينالرخامي

 اسواق المدينة القديمة طرابلس : .2

االسواق مدينة طرابلس التجارية منها الحرفية ومنها المنتشرة داخل اطارها المدني  اتخذت     

فقد انتظمت هكتار انماط المختلفة من المعمار الخاص بها  48المحصور بين اسوار المدينة علي مساحة 

مسقوفة ، وصل عددها  االسواق وسط الساحات المكشوفة علي شكل طرقات واألخرى  مغطاة  بأوراق

سوقاً متعددة التخصصات ، وتمثل سلع هذه االسواق القديمة في االصواف والمنسوجات  29إلي نحو 

حناء ، والشمع ، والمالبس ،واالوراق ، والحرير ، والكبريت ، والذهب ،واالخشاب ، والقطران وال

والجلد ، وريش النعام و التمور والعاج و الملح الي جانب االحجار الكريمة  ، حيث تعددت مصادر 

 السلع المفروضة بأسواق المدينة :

سوق الربع القديم  3سوق الترك       -2سوق المشير        -1  

سوق لقويعه  -6سوق القزدارة      -5سوق اللفة           -4  

سوق الحرير  -9سوق الرقريق      -8وق الكتب         س -7  

سوق العطاره-12سوق الصاغه    -11سوق النجارة       -10  

.سوق الصناعات التقليدية -13  

-. ابواب المدينة القديمة :3  

: يوجد عدد - 8 ابواب للسور المحيط للمدينة القديمة وهي   -  

د السور الجنوبي للمدينة ، ويعرف االن بباب الحرية ، وقد بابا الحرية )طرابلس ( كان يقع قديما عن -

.باب النصر –باب الحريَة  –لعرب باب ا -اندثرت معالم هذا الباب ، الذي عُرف بأسماء عديدة مثل :  

باب الجديدة )طرابلس( ويقع مجاوراً لباب زناته القديمة من الناحية الغربية من السور ، وهو  -

بالسور علي هيئة عقد من البناء ، مثبت به باب خشبي كبير مكسو بطبقة عباره عن فتحة كبيرة 

  .معدنية

                                                
 25، ص1978نجم الدين غالب،مدينة طرابلس عبر التاريخ، الدار العربية للكتب، ط 1
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ً من الباب الجديد وهو عبارة عن فتحة كبيره بالسور القديم من  - باب زناتة )طرابلس ( ويقع قريبا

التي  هكان مقابال لمضارب فبائل زنات ألنهالناحية الجنوبية ، وقد اشتهر هذا الباب  باسم )باب زناتة ( 

 كانت تسكن في االتجاه الجنوبي لسور المدينة 

باب البحر )طرابلس( وكان مقابالً لقوس ماركوس اوريليوس وقد هدنة االيطاليون اثناء احتاللهم  -

 للبالد ، وكان مكوناً من بابين مزدوجين .

نه بهذا االسم ألباب الخندق )طرابلس( يقع عند مدخل طريق الخندق ، مالصقاً للقلعة ، وقد اشتهر  -

كان مقاماً عند مدخل الخندق ، الدي كان في االصل يحيط بالقلعة ، ومغموراً بمياه  البحر ، وقد تم 

 ردمة وتحويلة الي طريق عُرف بطريق الخندق .

باب المنشية )طرابلس( يقع عند مدخل السوق المشير ، مواجهاً لمدينة الشهداء ، ويعد من اقدم ابواب  -

 . 1اقة ، ونسب اليها اسماء عدة من اشهرها :  باب هواره ، باب المنشيةالمدينة عر

و الباب المعروف بباب عبد  الباب االخضر ) طرابلس ( الباب االخضر ، كان قائما بين باب البحر

 .هللا

-. معالم المدينة القديمة:4  

برج الساعة في طرابلس ، زنقة  حوش القره ما نلي االسم المحلي لمنزل القره ما نلي السراي الحمراء،    

.الفرنسيس، قوس ماركوس اوريليوس، مدرسة عثمان باشا ، فندق زميط  

 برج الساعة :

في حومة البلدية بالمدينة القديمة في طرابلس ، ليبيا  البرج تعلوه ساعة تحتوي جرسا يدق كل عند             

لس ، وهو برج صغير يعلوه ساعه وجرس ، حيث راس الساعة ويعتبر من المعالم االثرية في مدينة طراب

 ( 187-1866امر ببنائه الوالي آنذاك علي رضاء باشا واستمر البناء في  الفترة بين عامي ) 

 ويطل البرج علي سوق المشير ، والسراي الحمراء ومقر مصرف ليبيا المركزي .  

رض وهو مربع الشكل ومقسم الي متراً فوق سطح اال 18البرج تم بناؤه علي الطراز التركي ويرتفع 

 طابقين تعلوها ساعه علي كل واجهة من واجهاته االربع .

 وهو مزين بأعمدة رخامية تعلوها التيجان خارج البناء وله باب يطل علي الميدان .        
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ء اظل البرج يعمل كساعة تنبه الناس بالوقت عند اول كل ساعة ، اال انه توقف عن ذالك بعد اصابته اثن

 . 1الحرب العالمية الثانية

  :قوس ماركوس اوريليوس

كري االمبراطور الروماني ماركوس اوريليوس والذي حكم في الفترة بين عامي ذهو قوس لتجديد         

(180-161. ) 

جذب القوس اعداد من السياح ويعد االثر الروماني الوحيد المتبقي في مدينة طرابلس ويقع في حي ي        

البحر الواقع في شمال المدينة القديمة ويقابل الفرنسيس في المدينة القديمة وتجاور جامع قرجي القديم باب 

ويري الباحثون ان اتجاهات  163ويعد احد االثار الرومانية القديمة في ليبيا وثم تشييد القوس في سنة 

ببت الفينيقية القديمة والتي سابواب قوس االمبراطور الروماني ماركوس اوريليوس يمثل أنقاض المدينة 

 الرومانية .علي انقاضها المدينة 

 :لسياحي وعالقته بالحركة السياحيةالنقل اثالثا:

  :مفهوم النقل

هو حمل االشخاص والمنتجات من مكان الي اخر سواء كان لغرض التجارة او السياحة وغيرها،        

لى ضروريات الحياة سواء بالنسبة للفرد او وهو امر طبيعي وجد من أقدم العصور بقصد الحصول ع

 الجماعة وقديما كانت هذه الضروريات تنحصر في المأكل والملبس والمسكن.

اال ان تطور الحياة في العصر الحديث اضاف اليها عناصر اخرى كالحصول علي مواد الوقود والخامات 

ه الياً كأدوات الزينة ووسائل الترفيواآلالت الالزمة للصناعة ، بل وعلي بعض مكان يعد في الماضي كم

كل ذلك اصبح الحصول عليه امراً ضرورياً بالنسبة للحياة في العصور الحديثة ولهذا تغلغل النقل في 

جميع نواحي الحياة واصبح من االثار االقتصادية وإال اجتماعيه او سياسيا والترفيهية ما يجعله دائما 

ً لعنايه االفراد واهتمام حتى  ان درجه الحضارة في البالد المختلفة اصبحت كثيراً ما تقاس موضحا

بمقدارها وصلت اليه وسائل النقل فيها من االنتشار و السهولة والدقة ويعتبر تقدم النقل في العصر 

الحديث وتعني به انخفاض أجوره سرعه وتحسين نوع الخدمة يؤديها العامل الرئيسي التي يؤذيها العامل 

وقف عليه نشاط السياحة و التجارة الداخلية والخارجية في مختلف الدول وكذلك تقارب الرئيسي الذي يت

اسعار السلع في الجهات المختلفة ووجود اسواق محليه وعالميه لها هذا الي ان تقدم النقل يعد ايضاً من 
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صراً نالعوامل التي تساعد علي خفض اسعار السلع وذلك علي طريق خفض تكاليف االنتاج التي تعد ع

 . 1من عناصرها األساسية كما انه يساعد علي اتخاد توازن في العرض في مختلف األسواق

 :انواع النقل

 اهم طرق ووسائل المؤثرة في السياحة:

ان النقل الجوي اهميه كبيره في االتصال بين الشعوب وتعتبر من اكتر وسائل النقل النقل الجوي: 

سياحة وذلك ألسباب عده منها عامل السرعة والزمن  وبدالّ ان تطوراً كما أصبح من لوازم السفر وال

يقضي السائح جزء كبيراً من رحلته علي وسيلة النقل بحراً او براً فانه يقضي وقته في االستمتاع 

بالرحلة ذاتها علي حساب الزمن المتوفر في النقل باإلضافة الي ذألك فإن قطاع الطيران تقدم كثيراً 

 -حاً في اقصي الحدود ويتميز السفر جواً عن غيره من وسائل النقل باالتي:فاصبح السفر مرتا

 درجة االمان  -1

 عامل السرعة -2

 المواظبة و الراحة والتكرار ألجرة-3

 النقل البري:

ويعتبر النقل البري بوسائله المختلفة من قطارات وسيارات عامه وخاصه ومن اهم وسائل النقل       

كة السياحة في العالم وقد اهتمت العديد من الدول اخيرا بتحديث شبكات وخطوط المؤثرة بحجم الحر

السكك الحديدية واستخدام قطارات سريعة ومريحة ومكيفة وتجهيز محطات السفر والوصول الي راحة 

السياح واستخدام احدث التكنولوجية في حجر وبيع تذاكر السفر االلكتروني والمركبات االلية وقد 

ظم الدول مرافق لنقل البري وانشأت عديد من وسائل النقل المتطور تساعد علي تنمية اهتمت مع

السياحة وازدهارها يعد النقل احد اسباب المهمة الزدهار السياحة في البلد بواسطة الطرق ووسائل في 

دة عالمكان المقصود وكذلك يتم ربط الجزر السياحية باألسواق الطلب مما يعني ان النقل يمثل القا

 . 2الرئيسية للسياحة والواجهة ويعبر ايضا عن درجة التمدن والحضارة المؤثرة علي مدي الرقي

 

                                                
 2005فاروق كامل عزالدين، النقل أسس ومناهج وتطبيقات، مكتبة األنجلو المصرية، س 1
2 www.jo1sat.com/t66719.html 
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 النقل البحري :

من إجمالي حجم التجارة العالمية هو بحق  %90يعتبر النقل البحري الذي يتحمل مسئولية نقل       

سوف نكون عاجزين عن إنجاز شريان االقتصاد العالمي. ولنا أن نتخيل أنه بدون النقل البحري 

المعامالت التجارية بين مختلف قارات العالم. سواء كانت تتعلق بمواد أولية أو غذائية أو منتجات 

مصنعة. وهو ما يعني أن نصف العالم سوف يموت جوعاً فيما سيتجمد النصف اآلخر! وتعتبر السفن 

مليون دوالر.  150ة واحدة ما يربو على من بين أهم األصول عالية القيمة حيث تصل تكلفة بناء سفين

من حجم  %5مليار دوالر وهو ما يمثل  500بينما تقترب اإليرادات السنوية للسفن التجارية من 

االقتصاد العالمي. وتلعب الموانئ العالمية واالسطول التجاري البحري دورا رئيسيا في تسهيل حركة 

ة تطور االقتصادي والنظام العالمي اللوجستي. ومع زيادالبضائع وتخفيض اسعار النقل وفي دفع حركة ال

  .االهتمام بهذا النشاط االقتصادي الكبير، إال انه يواجه في اآلونة االخيرة تحديات كبيرة

يعتبر النقل بحراً من أهم عوامل جذب السياح ، والسيما وأن أجور النقل على السفن أقل بكثير من و

 . السياح هم حالياً من الطبقات المتوسطة ذات الدخل المحدود أجور النقل جواً ، إذ أن معظم

وتُعد شركات النقل البحري من أهم المقومات السياحية ، لذلك يتطلب ضرورة بناء أسطول بحري 

يُعّول عليه في نقل األعداد الهائلة من السياح ، وإقامة األرصفة الحديثة وما إلى ذلك من متطلبات 

 . سفر ووصول السياحوسائل النقل والرسو و

 :النقل السياحي واالطر الحديثة

ويعد النقل بكل أنواعه من اهم اسباب تقدم السياحة وتطورها لكن تخدم طرق وسائل النقل         

 -والمواصالت االغراض السياحة بالشكل ألمثل يجد ان تتوفر فيها الشروط التالية: 

جسم وراحة البال فوسائل النقل يجب ان توفر المقاعد المريحة الراحة: ان اهم ما يقصد السائح هو راحة ال-1

مع التمويه الصحة ودرجات الحرارة المناسبة وتوفير الحرمات من مرافق صحية وحمامات وتقديم وجبات 

 المطريات وتوفير االستراحات على الطرق إمكانيات ان يتمتع بالمنار الخالبة خالل الراحة.

تشجع استعمال وسائل النقل ألغراض السياحة والتي وتحية شيء ان يتم تطبيق  االمان: من االمور التي-2

 مشتري جيد مستلزمات االمان ألشخاص وما بين االمتعة من الضياع او التلف.

السرعه: السرعة المناسبة التي يطمئن اليها المسافر وتوقيت الرحالت السياحة بموجب ذلك بحيث مراعاً -3

 ئين.ال لحاالت الماسة لالج
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السعة: العمل علي تحيط الطاقات النقل لألشخاص واألمتعة بما يالئم ومقدار الطلب على ان يمتاز -4

النقل بالمرونة بما يتناسب وساعات النهار خالل اليوم ولذلك بالشبه المقدار الطلب خالل فصول السنة 

 والمواسم واالعياد واالجازات والزيارات الدينية.

تزام بمواعيد السفر تحت الضغط للمسافر ويساعد السياح بين استغالل اوقاتهم بشكل االنتظام: إن االل-5

 أفضل ويوم االستغالل االفضل للوقت بما يالئم الي تخطيط مثل السياحة.

االختيار: ان اوقات مختلفة ومعتدلة وتكرر هو قوافي الحافالت والمركبات العامة ا فيه بين   مدينتين -6

 ائح مجال االختيار في الوقت الذي يناسب سفره ويقلل من فترات االنتظار.او بلدين يعطي الس

الشمول: قد يتضمن الراحة السياحية استخدام اكتر من وسائل النقل شكل من الوسائل مع بعضها -7

الخدمة السائح كتكامل النقل السيارات والعبارات النقل المائي والسيارات مع القطارات والسيارات مع 

 ت.الطائرا

المسؤولية: ينبغي ان يتحمل جهاز وسائل نقل المسافرين والسياح واالمتعة مسؤولية هذا النقل -8

 .1بأمان وضمان يعوض على االضرار في حالة الحوادث والكوارث ومقدار االمتعة

 العالقة بين النقل والسياحة:

اسطة الطرق ووسائل النقل يُعد النقل أحد األسباب المهمة الزدهار السياحة في أي بلد ، وبو     

بأنواعها كافة يتم توفير متطلبات أنشطة السياحة والترويج في المكان المقصود ، وكذلك يتم ربط 

المزار السياحي بأسواق الطلب ، بما يعني أن النقل يمثل القاعدة الرئيسية للسياحة ورواجها ، ويعبر 

 .                          االقتصادي للبلد. أيضاً عن درجة التمدن والحضارة ومؤشر على مدى الرقي

إن ازدهار صناعة السياحة والترويح في أقاليم ودول العالم المختلفة يرتبط بتقدم طرق ووسائل النقل 

، وال يمكن للمواقع السياحية أن تكون أكثر جذباً للسياح طالما ال تتوفر لها إمكانية الوصول بغض 

وخدمات ، وتؤثر وسائل النقل السريعة والمريحة على السياحة  النظر عما تقدمه من تسهيالت

والترويح فالمسافة والزمن مرتبطان ، وسرعة وسائل النقل حالياً جعلت العالم أشبه بقرية صغيرة ، 

ويهم السائح الوقت الذي يلزمه للوصول إلى الجهة السياحية التي يرغب الذهاب إليها ، ويذهب 

أن إمكانية الوصول للموقع السياحي تلعب دوراً مهماً ال يكاد يختلف عن بعض خبراء السياحة إلى 

 .                                                                                الخصائص الجمالية للموقع نفسه

                                                
 1982خليل وآخرون، المواصالت في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،س  ناجح محمد 1
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دت إن تسهيالت النقل في معظم دول العالم ساعدت على إيجاد مدن وقرى المنتجعات ، إذ ساع

األفراد الذين يرغبون إلى قضاء إجازتاهم في االستجمام والترفيه والراغبين للراحة بأن يذهبوا 

إلى هذه المنتجعات ، التي تقدم لهم هذه الخدمات ، ولم يعد النقل في الوقت الحاضر وسيلة 

طة للوصول إلى مكان ما ، وإنما أصبح هدفاً في حد ذاته ، ومع تطور وسائل النقل تشهد أنش

 . السياحة نمواً وازدهاراً لم يكن ليتحقق بدون النقل

عالقة لاالدور الدي يلعبه السياحة مع النقل ، او يقوم به النقل في السياحة ال يقل اهميه وال اولويه  عن  

لة نت الدولة السياحية ، وغير السياحية سواء المستقبطنقل والتجارة كما سبق ذكرة وقد فالمتبادلة بين ال

ا او المصدرة لألفواج السياحية الي اهمية هذه الدولة، فارتبطت في العديد من دول العالم  بين النقل منه

و السياحة في وزارة واحده او هيئه او منطقة واحدة ألنه كما قلنا عند التجارة يمكن ان تذكرة هنا شيء 

ملية السياحة يطاف الي اهمية من التحفظ ان السياحة والنقل أيضا وجهان لعملة واحدة ، غير أنه في ع

 .1النقل في قيامها وتطورها ونموها دور الفنادق واماكن االستجمام واإلقامة

كما قامة شركات ومكاتب في كل دول العالم تخصصت في النقل والسياحة او السياحة و النقل حسب 

 اولوية التي تعني بها الشركة او المكتب، فال غني للسياحة عن النقل.

دراسة طرق النقل المهمة في التاريخ يمكن ان نتعرف علي الطرق البريه الشهيرة والتي  من        

ساعدة نشوئها في مناطق العالم القديم للظروف الطبيعية و االقتصادية السائدة في هذه المناطق لتكون 

انت معالم ات ، فكواسطة للنقل البعيد بين عوالم متنوعه الموارد تسير عليها قوافل العربات و الحيوان

كثيرة من هذه الطرق التي واضحه تماماَ ومفيدة بخطوط النقل معبرة ومحدودة وانما كان بعضها يسير 

بحرية في المناطق ال تفيدة فيها سوي معابر االنهار والخوانق الجبلية ، والكن بعض الطرق ايضاً كان 

يرة ال يعتبر موقعها سوي اضطراب االمن ثابتا علي االرض مجرداً باإلشارات مرصوفاً بالحجارة الكب

 وتعرض النقل لقطاع الطرق والجماعات المسلحة .

اما عن االثار العمرانية واالجتماعية لتقدم النقل فكثرة ومتشعبة، فقد ساعدة تقدم النقل علي نمو       

يدة دن الداخلية البعالمدن منذ اوائل القرن التاسع عشر نمواً كبيراً ، كما ساعد علي قيام كثير من الم

عن سواحل البحار او عن مجاري القنوات و االنهار، كذلك كان لتقدم النقل اثره علي انتشار العمران 

وهجرة السكان واختالف توزيعهم وتباين كثافتهم كذلك يساعد تقدم النقل انتشار االفكار والمعلومات 
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الحضارة بينها ، كما يساعد علي وجود  وتقدم العلوم و الفنون واتصال الشعوب وتفافاتها ومظاهر

 الروابط االجتماعية بين ابناء الوطن الواحد وبين االنسانية عامه . 

:الدراسة الميدانية  

من خالل المنهج المستخدم المنهج الوصفي التحليلي قام الباحث بوصف وتحليل لواقع المدينة        

كة الحركة السياحية ، نتج الباحث ايضا لدراسة الحر لوسائل النقل داخل مدينة طرابلس واثرة في تنشيط

عالقة مباشرة وعالقة غير مباشرة ايضا قام الباحث بزيارة وزارة المواصالت والنقل ووزارة السياحة 

ة داخل الحركة السياحي توصل الي ان مدينة طرابلس تحتاج الي تطوير شبكة الطرق البرية لكي تخدم

 .المدينة

حث ايضاً بوزارة السياحة إن المدينة تحتاج الي خطة ٌمدروسة لتشيط الحركة السياحية تواصل البا       

الن الحركة السياحية وتنشيطها تحتاج الي لمزيد  من البرامج واالنشطة السياحية وان وسائل النقل 

 الزالت تحتاج الي العديد من التطوير .

مة إلدارة التنشيط السياحي في وزارة السياحة حيث قام الباحث بتوزيع مجموعة من االسئلة الها     

 -والعاملين منهم مدير االدارة وتمثلت االسئلة علي النحو التالي:

ماهي االسس والتدابير التي يجب اتباعها لتنسيق الحركة السياحية في غياب وسائل النقل  .1

 العامة؟

 بيا؟هل عدم وجود وسائل نقل عامة يؤثر في تنشيط الحركة السياحية في لي .2

كيف يتم استثمار المعالم السياحية في مدينة طرابلس وجدب السياح اليها في غياب البنية  .3

 التحتية ووسائل النقل ومواقف السيارات؟

 كيف يمكن التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل في تنشيط الحركة السياحية ؟ .4

ية صادي واجتماعية وسياسكيف تعتقد مستقبل السياحة ي ظل كل الظروف الراهنة سواء اقت .5

 وغيرها؟

 االتي:    االجابات في تمثلهحيث كانت اجابات السادة في ادارة التنشيط السياحي متقاربة حيث  .6

 :جابة السؤال األولا

على وزارة المواصالت االهتمام بالبنية التحتية و استيراد و سائل نقل عام تخدم المدينة و 

 هام و فاعل في تنشيطها .تخدم الحركة السياحية خاصة و دور 
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 :أما االجابة على السؤال الثاني

فكانت اجابة السادة جميعهم أن عدم وجود وسائل نقل عام تؤثر تأثير كبير في تنشيط الحركة 

 السياحية.

 :و اجابة السؤال الثالث

 . في غياب البنية التحتية ال يتم استثمار المعالم السياحية في المدينة و جذب السياح إليها

  :أما اجابة السؤال الرابع

على التنسيق بين الوزارتين في تنشيط الحركة السياحية و  ااكدوفكانت االجابات متقاربة و 

دعم التنسيق بالتواصل المباشر بين االداريين و افاق ورش العمل في الندوات المشتركة 

 لتنشيط الحركة السياحية و توليد وسائل نقل عام .

 السؤال االخيرأما االجابة على 

 يمكن أن يكون هناك مستقبل يعتقد العاملين في وزارة السياحة و في ظل الظروف الراهنة ال

للسياحة سواء اجتماعي أو اقتصادي أو سياحي  نظرا لتردي األوضاع االقتصادية واألمنية 

 وعدم وعي المجتمع لثقافة السياحة.

دارة الطرق والجسور في وزارة المواصالت وقام الباحث بتوزيع مجموعة من االسئلة الهامة إل

 -لمجموعة من العاملين منهم مدير ادارة الطرق والجسور وتمثلت االسئلة علي النحو التالي :

 ماهي االسس والتدابير التي يجب اتباعها لتطوير وسائل النقل في ليبيا ؟ .1

 هل عدم توفر وسائل نقل عامة يؤثر في الحركة السياحية في ليبيا ؟ .2

ف يمكن استغالل وسائل النقل الحالية ) األفيكو ( في نقل الركاب وبالشكل المثالي وعدم كي .3

 ارباك الحركة المرورية وتطويرها للحركة السياحية ؟

كيف يمكن التنسيق بين وزارة النقل ووزارة السياحة النسياب الحركة المرورية لخدمة  .4

 االماكن السياحية ؟

ا في ظل غياب وسائل النقل العامة وكيف يمكن معالجة هذا كيف تري مستقبل النقل في ليبي .5

 الغياب ؟

 أما توزيع األسئلة على العاملين في أدارة الطرق والجسور

 فكانت اجابات الساده في إدارة الطرق و الجسور علي النحو التالي :
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 اجابة السؤال االول متقاربة:-1

لرغم من مخاطبة جهات االختصاص حيث ابدو تأسفهم على عدم توفر وسائل نقل عام با  

بتوفير المبالغ المناسبة الستيراد وسائل النقل و مواقف للسيارات و عدم تنفيد الخطط من 

 قبل وزارة النقل و تعذر تنفيد الخطة الخاصة بتخطيط الطرق و استيراد وسائل النقل .

 اما اجابة السؤال الثاني -1

ميعهم بأن عدم توفر وسائل النقل عام يؤثر فكانت اجابة السادة ادارة الطرق و الجسور ج

 في الحركة السياحية في ليبيا و يعرقل في وزارة السياحة بالخصوص

 اجابة السؤال الثالث-3

بالرغم عدم توفر وسائل نقل عامة إال أن القطاع الخاص باستعمالهم سيارات ، االفيكو ، 

د بإشارات المرور و يؤثر في و حل أزمة نقل ركاب له االثر المثالي بالرغم عدم التقي

 و عدم تطورها للحركة السياحية . إرباك الحركة المرورية

 اجابة السؤال الرابع-4

 فكانت اجابات المبحوثين جميعهم يجب التنسيق بين وزارة النقل و وزارة السياحة.

 اما كانت اجابة السؤال االخير-5

ياب وسائل نقل عام يكون له فكانت اجابات المبحوثين عن مستقبل السياحة في ظل غ

 االثر السلبي على الحركة المرورية بالسياحة بوجه عام.

 عدم توفر وسائل النقل يؤثر سلبا على الحركة السياحية . -2

يجب التنسيق بين وزارة السياحة و وزارة المواصالت في وضع الخطط والبرامج التي  -3

 تخص القطاعين حتى يتم التكامل بين السياحة والنقل.

ي ظل الظروف الراهنة ال يمكن أن يكون مستقبل للسياحة سواء اجتماعي أو اقتصادي ف -4

 او سياسي.
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 النتائـــج والتــوصيــــــــــــات 

  -اوال : النتائج :

 -توصل الباحث الي العديد من نتائج المختلفة من خالل الزيارات الميدانية بذكر منها : -

المقاومات الطبيعية والبشرية والكن يصعب الوصول والتعرف تتمتع مدينة طرابلس بالعديد من  -1

 عليها سواء من خارج ليبيا او داخلها وذلك لصعوبة التنقل.

تفتقر مدينة طرابلس لوسائل النقل المختلفة التي يمكن ان تسهل عملية النقل بشكل اسرع باعتبار  -2

 انها تعاني من البنية التحتية كالمترو ، والقطارات .

ائل النقل البسيطة المتوفرة في مدينة طرابلس يصعب الوصول اليها وال يمكن أن تلبي طلب وس-3

 القطاع السياحي.

 ال يوجد خطط مستقبلية من قبل الجهات المختصة لتطوير وسائل النقل.-4

فيكو " " اال يعد السائقين العاملين بوسائل النقل بمدينة طرابلس غير مؤهلين في القطاع الخاص -5

 ستقبال السياح.ال

:ثانيــا : التوصيــات  

-ومن خالل النتائج يوصي الباحث باالتي :  

ال بد من توفير وسائل نقل مختلفة تسهل على السياح ولزائرين النقل من مكان الي اخر بأسعار مختلة -1

 تساعد جميع السياح المختلفة على التعرف وزيارة االماكن السياحية  

وير البنية التحتية لتوفير وسائل النقل المالئمة لها.االهتمام بأنشاء وتط -2  

العمل علي توفير وسائل اتصاالت وارقام محددة ليسهل علي السائح او الزائر الحصول علي وسيلة نقل  -3

 الي المكان الذي يرغب في زيارته.

للحصول علي اهتمام الجهات المختصة بوضع خطط لتوفير وسائل النقل او تعاقد مع شركات خارجية  -4

 وسائل نقل حديثة ومختلفة .

البد من االهتمام سائقين وسائل النقل من حيث وضع برامج عالمية وتدريبية لهم لتؤهلهم-5 -5  

 الستقبال السياح وذلك باعتبارها هم الوظيفة االولي للمنطقة السياحية عند وصول السائح. -6

خص القطاعين وتكوين لجان التنسيق والتكامل بين السياحة والنقل يوضح خطط وبرامج ت -7

 مشرفة لمتابعة هذه الخطط.
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:ثالثا: المقترحات  

يقترح الباحث اجراء العديد من الدراسات والبحوث في مجال النقل والموصالت -1  

جوي( واجراء دراسات حول عالقة النقل بالسياحة بالرياضات المختلفة.–بري  –)بحري   

رها في المنشئات.اجراء دراسات حول البنية التحتية و دو -2  

يقترح الباحث اجراء العديد من الدراسات والبحوث حول النقل والسياحة واالستفادة من  -3

 الدراسات والبحوث في بعض الدول العربية.

اجراء دراسة مقارنة بين وسائل النقل في ليبيا واحد الدول العربية ) المغرب وسلطنة عمان( -4  

جبل نفوسة  -عالقة النقل بالمناطق السياحية في ليبيا ) غدامس يقدم الباحث اجراء دراسة حول -5

طرابلس ( –لبدة  –  

يقترح الباحث اجراء دراسة بين القطاع السياحي الرياضي في مجال النقل وباألخص في  -6

 المسابقات الرياضية ودور النقل في مثل هذه المسابقات

 

 الخاتمة

اهم الدراسات العلمية إذا تم االهتمام بيها ووضعها في ختام البحث والذي يعتبر من مضمونه من 

في عين االعتبار وتطبيقها من قبل الجهات المختصة حيث تم تترق الي دور النقل السياحي لتنشيط 

 الحركة السيحية وأتخاد مدينة طرابلس نموذجا للدراسة.

ا عوائد ونتائج إيجابية حيث ان للنقل دورا مهما في ازدياد الحركة السياحية في مدينة طرابلس وله

على ليبيا بشكل عام وطرابلس بشكل خاص باعتبار ان طرابلس تتمتع بعديد من المقومات الطبيعية 

والبشرية كما دكرنا سابقا يمكن ان يؤهلها بأن تكون مدينة سياحية متكاملة إذا تم االهتمام بها من 

ن توفير عملية النقل من مكان الي اخر جميع الجوانب وخاصة توفير وسائل النقل المختلفة الن بدو

بمسافات مختلفة حسب رغبة السائح او الزائر منذ انطالقه حتى وصوله الي حين مغادرته الي مكان 

 او المنطقة.

لذا وبدون شك يعتبر النقل محور أساسي بنجاح صناعة السياحة حيث ركز الباحث على مدينة 

اق والكتب وليس واقعيا ومن ضمن العراقيل التي طرابلس باعتبارها مدينة سياحية على األور
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تعرقل تنشيط السياحة وتدني الحركة السياحية في مدينة طرابلس هوا عدم توفير وسائل الموصالت 

ليس فقط خارجيا بل داخليا أيضا. المختلفة الدي يمكن ان تنهض بالتنمية السياحية بهذه المدينة  

 المراجـــع

 تاريخية، إدارة التخطيط والمتابعةارشيف جهاز ادارة المدن ال .1

  2002دليل معالم مدينة طرابلس القديمة مشروع تنظيم و ادارة المدينة القديمة  .2

 2003زيد منير عبدوي، السياحة في الوطن العربي، دار الراية للنشر و التوزيع، عمان  .3

 2005 سعيد صفي الدين الطيب، دراسات في جغرافية السياحية، دار الكتب الوطنية، س .4

  2004عبد االله عباش، التخطيط السياحي، مدخل استراتيجي الوراق النشر التوقيع  .5

 2005فاروق كامل عز الدين، النقل أسس ومناهج وتطبيقات، مكتبة االنجلو المصرية، س .6

 2014محسن ميالد الترهوني وآخرون، مجلة العلوم الرياضية والمرتبطة، العدد الحادي والعشرون، س  .7

 .2013ي عبد الحكيم وحمدي احمد الديب جغرافية السياحة، محمد صبح .8

مفيدة محمد جبران القنصلية الفرنسية بطرابلس دراسة تاريخية للعالقات السياحية والثقافية بين والية طرابلس  .9

 .2005الغرب وفرنسا، دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا 

 ة للعالقات السياحية الثقافيةمفيدة محمد جبران مبنى القنصلية طرابلس دراسة تاريخي .10

 1982ناجح محمد خليل وآخرون، كتاب المواصالت في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  .11

 .1978 2نجم الدين غالب مدينة طرابلس عبر التاريخ الدار العربية للكتب ط .12

13. http://mawdoo3.com 

14. www.jo1sat.com/t66719.html 
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 الهيمنة اإلعالمية
 مولود بقوش /الدكتور

 محاضر بقسم اإلعالم بالجامعة المفتوحة 
 

 :مقدمة
تعبار ادهة ة  اإلدالتة  تو وااااااااا  تعادم ياااااااةطر  ادوال ادغربة  دلى ت ورار ادتاااااااعو  عو         

تو ونواي ن ه ادسااااااااااااااةطر   تا جعل تةه ويا  عو يو ن ه ادوال ادعادم ادثاد   ع و جاءر ادهة ة   ةوي 
دبطوم  ادساااااااااةاياااااااااار بحساااااااااب تا تراه ادوال ادغربة  حبى و  يال ادعادم ادثاد  وصااااااااااحت تةظر ده ه 
اد سااااأد  بجوي  بادغ  د ا تح له عو طةاتها تو ذ رع تؤد   دلح ا  االياااابع ارم    عادعادم ادثاد  ادةوم 

اتل بعةوا دو و  يااااااةطر  ته ا  ا  نودها  ارغم ادبحويار ادبو تواجه ن ه يةحو نحو االيااااااب الل ادك
ادوال عإ  ادخطى حثةث  ا تبساااااااااااااااارد  دلاكا  تو ن ه ادهة ة   ااعتر اد لات دلةظر نو ا  ادرغا  
تلحا  داوع نا ه اداوال عو االببعااي دو علاك اداوال ادغربةا  عو تجاال اإلدالم دلى اعقال اادةةا  ا  اا 

وي اد حطار ادالاااانة  اتحااالر  لق  ةانار تساااب ل  دها اتكبالر يدالتة  تثل ا االر نرانا عو تع
اعنااء اإلقلة ة  ااد ارم  اادويةة  تثل ا اد  اعنااء د ةظ   ادعادم اإليااااااااااااااالتو اغةرنا  ادكو ا  ا 

دويو   لي ودو  عإ  اد الااا  تحك   تو قال ادوال ادغربة  ااداكا  تو ن ه اد الااا  ال يبأتى يال بساااا
ون ها ادبكاثف بةو  ل ادوال اادةظر يدى اعتر بتاااااكل جو  ادلى انه تساااااأد  اياااااب الل ا رات  احق 
عو ادعةش بكل حرم   اادوال ادةاتة  اعو ن ا اإلطار دلةها و  تباةى ياااةايااا  توحو  ال عرق  عةها اال 

 .ادهم تتبر  ا بالف ويايها و 
اادويانار ااعيويودوجةار  االبو تو ادةظر ده ا اعتر  ا  اد لااااااااااااااة  ااحو  ته ا تعوير اعدراق     

دلى انه دوا يةاغو ادبةااااااو  ده بحوم اقو  ايا  نواي   عكل ا واغل ادغر  عو حةااااااارنم انة ةبهم 
قلت عرصا  اداكا   ا ل ا  ا  ادحل يارمعا  انت ادارصا  تواتة  وكثر دلاكا   اتوااوي ن ه ادورايا  

دلى ايااانل اإلدالم    اع ا دل ادو  اد ناة  حار  دوا  بسااالحه  نو يااال اداكا  تو نة ة  ادغر 
 ا و ده باد رصاااااي   ا نو دك باد رصاااااي  ايااااةبم اداوء ب تااااكل  ادوراياااا  اون ة  ادوراياااا  اتساااااؤالر 
ادوراياا  ثم اعنواف ثم اد ةهج  ايااةبم ت سااةم ادوراياا  يدى ثالث  تحاار يااةبةاال اد حور اعال تاهوم 

  اإلدالتة   اعو اد حور ادثانو يااااةبم تةاال يااااال ادبةااااو  دلهة ة  اإلدالتة  ادغربة  ادهة ة  اادهة ة
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دلى ادوال ادةاتة   اعو اد حور ادثاد  يااااااةبةاال اإلنبرنت ن وذجا دهة ة  ادوال ادغربة  دلى ايااااااانل 
 .ارةاإلدالم عو ادوال ادةاتة  اعو نهاي  ادوراي  يةل  ادااح  ادةبانج ادبو توصل يدةها اادبوص

 
 :مشكلة الدراسة

يساااااعى اإلنساااااا  تة  ادخلة   يدى ادعويو تو اعشاااااةاء ادبو تؤتو ده حةا  ترمح  اياااااعةو  دلى        
اجه اعرن بعو ا  طري هللا تعادى وبوه ايم تو ادجة   اقو د ل ابكل تا واتو  تو قو  اتو تاكةر 

 ا ا وإلنسااااااااااا  بطاعه ي ةل يدى نحااه به هللا تعادى دلى تسااااااااااخةر د له دلوصااااااااااول دورجار ادك ال  
ادك ال دبعومر ادة   اد   يااااااااااااااااه نوال وبةه تو ادجة   عا باعتس  ا  يعةش حةا  ادجةا  اادةوم 
اد ا اقبرعه ايم تو  طئه يعانو دلى ن ه اعرن  اتا زاي اعتر صاااااااااعوب  نو و ةه اإلنساااااااااا  اد   

وا رن دبسااااااااااخةر اآل رمو دكو يكونيسااااااااااعى ا ةوي تو تعومر ادة   عو حةا  ادبعب اادكو دلى اع
تابعةو ده  ال دساااااب ادكو دةكونوا  وتا تطةعةو ده  انو ادسااااةو    اادحرم  نو ييو  اداتاااار انوعهم 

 .اتط حهم ع ةها ي كو دإلنسا  و  يبةرف يا  قةوي اتو  الدها يتعر اإلنسا  ب ة به اويتةبه
رغاار اآل رمو عو ادسااااااااةطر   اتو ن ا اد تااااااااكل  نةا و  حرم  اإلنسااااااااا  تبعارن وحةانا ت         

جاءر عكر  ادحرم  ادعاقل  ادبو تحبرم حرمار اآل رمو "توادب ادحرم   اكر  تجري   ةال ادااليااااااااااااااا  
اوحالم ادعات  اادخاصاااااا  دلى ادسااااااواء عهو احونا ادبو يعبارنا اإلنسااااااا  تعطو اد عةى دوجويه دلى 

بادحرم  ادبو يأتل عةها نو و  نجو عو ادع ل  اعرن ااالياااااااااااااب رار عو ادحةا  اتةاو ت ب  اإلنساااااااااااااا 
ياااااااااااااةاجا دها يةاااااااااااااونها ب ا يوع  دةها جهل ادجهالء ابطش اد بخلاةو اتو ن ا اد ةطلق برزر عكر  
ادحرم  ادعاقل  ادبو تجو عو احبرام حرمار اآل رمو ااااااااااااااا ان  دا انها ان ا نو تا يطةب دةا نعار دةه 

 .1عو تجال ادرو  اادبعاةر"بادعالق  ادباايدة  بةو ادحرمار الية ا 
اقو اجو ادااح  اتو  الل اطالده و  قلااااااة  ادهة ة  اإلدالتة  تواااااااوي شااااااانك يحباج يدى       

يراياا  تبأنة  ي كو تو  الدها ادحةااول دلى نبانج ادو  انت وادة   ا ا  ادوااا  اد ةتاائ دل تااكل  
ةو عو    انتعر به نحو اد بخةةنو تا نعةته ادةوم تو ز م يدالتو  اةر تبحكم عةه ادوال ادغربة

تجال اإلدالم  ععةوتا نرع ادبوعق اد ةااااااار  دل علوتار تو ادتااااااا ال يدى ادجةو  نعلم ي ةةا و  نةا  
تو  %100تتاااااااكل  ادةوتا نرع اداراتج ادغربة  عو تحطار اعطاال اادبو يةااااااال عو بعلاااااااها يدى"

                                                
 3،ص1993محمد حسام محمود لطفي ،ملف قضايا حرية الرأي والتعبير في مصر ،القاهرة،المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ، 1
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 ياااااااااااااةعلم اتو ART"1قو قةا   %94,4ينباج وجةاو   ا نو ادحال عو قةا  يااااااااااااااةس تو  دألطاال ا
 الل ناا ه اعرقااام اد اا نلاا  و  نة ةاا  يدالتةاا  تبم بطرم اا  تةظ اا  اتوجهاا  اناا ا ادكالم ال يةا  تو 
نظرم  اد ؤاتر  ادتهةر  ادكو يةا  تو ادواق  اد   نعةته ادلةةا و  نواجهه  ل بطرم به  امرع ادااح  

ةا دكو ال حةل  بأيويهم ب ور تا نو بأيويو  ن ه اد تاااكل  ااااااح  دلج ة  حبى دغةر اد بخةاااةاااةو ا 
اإلدالتةةو ععلةةا و  نحوي تعادم ن ه اد تكل  دكو يع ل تو بةونم اعتر دلى ادبةو  دها  ايبا ى 

 تتكل  يدى و  تحل بطرم   دل ة  بعةو  دو اعتانو اادب ةةار اد لاة  .
 ادبو ته ه عو تجال د له  انو عوادااح  اتو  الل حةاته ادةوتة  يالحظ ادعويو تو اد لايا      

د له وا وثةاء اطالده دلى  با  وا تتاانوته إلحوع اد ةوار ادالاانة  وا وثةاء تةااحه توقعا دلى 
االنبرنت وا حبى انو يبجول عو ادتااااااااااااااواري امرع العبار يدالنة  وا تلةاااااااااااااا ار تعلو دو حو  تا 

 أ  راه علو  ا  عو اد سار ادةحة  اط عحةا  ادااح  داار  دو تساؤالر تسب ر  اايباسارار د ا ي
يدةه اد ل دلى يد ه  اإ   ا  دكس ذدك يسااعى بكل جهوه دب وم ه تو  الل وبحا  ايرايااار تبم 
اع ا إلتكانةار ادااح  اد ايي  اادةظرم  اادعل ة   ادكو ات   ل ادظراف عاد تااااااااااااااكل  يجب و  تحل 

 ار  عو ادبو اادحةو  اتأجةلها يعةو ع طامجب و  تورس  امجب و  يةظر يدةها دلى ونها قلااااااااااااااة  تث
ادوقت اد ةايااااااااب دوراياااااااابها  ع تااااااااكل  ادوراياااااااا  نو اد رار "ب وقف غاتر يواجه ادااح  وا توقف 

و  توقف غةر تحوي  وا غةر تح ق ت  غ ون اد بغةرار   problematic situationتتااااااااااااااكل 
 .به  ااد ؤثر  عةه اد رتاط  

ر  ادااح  تو  الل تالحظاته  وا تجاربه اإطالده و  شااااةئا اتبجسااااو تتااااكل  اداح  دةوتا يو     
 اتتاااكلبةا عو ن ه ادورايااا  يواجهها 2تعةةا دةس صاااحةحا وا يحباج يدى تومو تو اإليلااااح اادباساااةر"

ادااح  عو  ل يوم بل اعو  ل ياااااااااااااد   امواجهها تعه  ل شااااااااااااعو  يال ادعادم ادةاتة   انحو انم 
نا انم ابال شااااااك وغلى تا ن لك  نرانم يواجهو  نجوتا شااااااريااااااا تو نعةتااااااها ب رارتها دةوتا نرع ابةاؤ 

ادغر  يهوف يدى تغةةر د ودهم اوعكارنم  بل انساااااخها تو وصااااالها دبكو  دلى شااااااكل  د ودهم  ان ا 
نو ادخطر اعكةو دلى نومبةا  ع و ذا اد   يةكر يياابهجانه د ةا  ترنة  انو تعرن تساالسااال توبلجا 

تا يحبومه ن ا اد ساااااالساااااال تو تلاااااا و  نابط ادااس غةر تحبتاااااام اودااي  يتااااااانوه وبةاؤه ابةاته  ت 
اتعاةرار بعةو   ل اداعو دو ييةةا ات ادةونا ان ا نو بادلاااااااط تا نعةةه ب تااااااكل  ادوراياااااا   عهو ا  ا 
نو اااااااااااح  دلج ة  دلى ونها تتااااااااكل  يةاغو حلها يال ا  ادكثةرمو رب ا دو غةر قةااااااااو ال يةباهو  

                                                
 .139ص 2010،الزاوية،جامعة السابع من ابريل، ،  1ال العربية طعبدهللا المبروك فليفل،القيم التربوية في برامج فضائيات األطف 1
 .75،ص1995عالم الكتب ،بال مكان نشر ،، 2طسمير محمد حسين ،بحوث اإلعالم ، 2
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ةا تبخةاااةاااةو عاعتر ال ي ر دلةةا   ا ي ر دلى اآل رمو االبو و  نعبرف بأ  د خاطرنا  ادكو اعن
بةئبةا ادث اعة  اد بساا   بادخ ول اداكر  تسااانم عو تااقم اد تااكل  ع  اإلدالم اايااانله نو نباج اداةئ  
  اتا يودو دل لق نو اااعف بةئبةا ادث اعة  ادبو يااان ت عو نجاح د لةار ادهة ة  اإلدالتة " ت ارس
اداةئ  ادث اعة  عو و  تجب   يارا ناتا عو تتكةل طاةع  اإلدالم اذدك تو  الل اععكار ادبو تطل ها 
ن ه اداةئ  بحة  تؤثر دلى تؤيااااااااااااااسااااااااااااااار ن ا اد جب   تثلها تثل اد وع االجب ادة  ااالقبةااااااااااااااايي  

تحور  ان ا نو اتو ن ا اد ةطلق عإ  تتاااكلبةا عو وناساااةا بادورج  اعادى اتو ثم عو اآل رمو  1عةه"
يرايبةا اتتكل  بحثةا  اادبو يبةوع دعويو تو اععكار ادبو تبةاادها ادو  انت ت سةا بتكل تااشار 
تو حة  ن و اد ار ات ةةم اعياء االجب ادو اادث اعو ااإلدالتو د جب عاتةا  ان ا اعتر يةبم دسااةو 

 ها تو  الل ن ا ادبتخة  .واده ا دبتخة  اد تكل  بتكل د لو ايا  توارب  اادثانو دعالج
 أهمية الدراسة:

تك و ون ةا  اداورايااااااااااااااا   عو تاوعق دل علوتاار تو اداوال ادغربةا  دلاوال ادةااتةا  يا  رقاابا            
ابطرق تااشااااار  اغةر تااشااااار   اتو وااااااا  ونواي ادبوعق اوياااااادةاه االحبكار اعترمكو بتاااااكل  اص 

 بادهة ة  ععةو ت لك ادويااااانل تبم د لة  ادهة ة  "يكاودإلدالم اايااااانله ان ا االحبكار يودو تا يساااا ى 
د عرع  حجم ادبر ةو اد   تعانةه صااااةاد  اإلدالم عو دةاااارنا ادحادو و  نةا  دلى ياااااةل اد ثال ال 
ادحةااااار تساااااع  شااااار ار يدالتة  تبحك   عو اإلدالم اعترمكو ته بها اعادى تتاااااكةل ادرو  ااد اق 

كارع ادبو تالغ ورباحها ادساااااااااةوم  تابةو ث انة  يدى ثالثةو تلةار ادعاد ةةو  ان ه ادتااااااااار ار ادبسااااااااا  اد
 ياالر نو /

ناي و ارنرز )يااااااو ا  ا ( ارابرر تريا )عو س  تو عو –ييونو )و  بو يااااااو( ااترمكا اا  اليو 
( اعاياكوم)ياااااااو بو اس ( اجةارل ادكبرمك)ا  بو ياااااااو (  اياااااااونو )يااااااااب ا ياااااااو بو س رمكوريس 

ا   غرام )يةةاةريااال عةلم اتةلةاةجو اياابوييو ( اا  تو انو تو )كابل اتةوياا ودوتاةا بةكبتاارز ( ايااة
ياب ا( ابةبلس ا )شر   اد انة  تسةطر دلى ااحو باد ان  تو تطاودار  بب اداادغةو عو ادعادم ك دك 
تسااااااااةطر ادتاااااااار ار االترمكة  اد بعوي  ادجةسااااااااة  عو ح ل االتةااااااااال ااإلدالم دلى تحطار اإلذاد  

خاص  عو دترمو ياد  تو ادوال ادالتةةة  ادت ادة  اتتبر  ت  ادتر ار اد حلة  عو تلكة  اد رنة  اد
تؤيس  عو اد كسةك اتسةكر شر   ااحو  دلى  13توار تو قال  707تحط  يذادة  تو وصل 565

                                                
وليام ريفرز،تيودور باترسون ،االتصال الجماهيري والمجتمع المعاصر ،ترجمة احمد طلعت البشبيشي،القاهرة،دار المعرفة  1

 .57،ص2005الجامعية
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تؤيااااسااااار اترمكة   4قةوار )تكسااااةكو يااااةبو (اعو  ودوتاةا ت بلك  6وربع  قةوار تلاوم  تو وصاااال 
 .1"886يذاد  تو وصل  231تؤيسار 

تو ن ه اعرقام ادخطةر  نالحظ نة ة  ادوال ادغربة  دلى اإلدالم عو ادوال ادةاتة  حبى ونها       
تبحكم عو ادبلاومو  اد حلو  اتو نةا تأتو ون ة  ادوراي   علةس بعو ن ه اعرقام حاج  دتعو  ادوال 

ل وا دلى االنب ام به ه اد تااااااااااكل  ادخطةر   ادعادةاتة  تو ناقوس دلخطر يوق دهم دكو يةباهوا ا يع ل
دغ  اعرقام نو  ةر شاااانو دلى د ق اد تاااكل   عادحوي  ادةظر  ال ي ة   ا ون ة  ادورايااا  ت ا ت وم 
تةا  تو و  قلااااااة  ادهة ة  قلااااااة  تتاااااابر   بةو  ل ادوال ادةاتة   علويهم تثل ا دويةا ادسااااااةطر  دلى 

   ا ادسااةطر  دلى ادب ةة  ادخاصاا  باعق ار ادةااةادة  اغةرنا تو ادبلاومو  اد حلو ا اداراتج اد وبلج
                              اد لايا  ادبو نتبر  عةها.

 تساؤالت الدراسة:
 ادغربة  دلى اعجةال ادجويو  عو ادوال ادةاتة  ؟ تا توع  طور  ادهة ة  اإلدالتة  (1
 ؟كةاة  ادبةو  ده ه ادظانر  اإلدالتة   اتحارببها (2
 تا نو ايانل ادهة ة  اإلدالتة ؟ (3
تا نو تخاطر اإلنبرنت اادالاااااانةار  بادباارنا تو وكثر ادوياااااانل اإلدالتة  ايااااابخواتا عو  (4

 ادهة ة  د ورتها دلى ا براق اد ساعار؟
 يدى  و  توع ي كو دلوال ادةاتة  تواجه   طر ادهة ة ؟ (5
 ل يدى ادجةو ؟تا يتكانة  ت لةل اداجو  عو  م ادبوعق اإلدالتو تو ادت ا (6

 أهداف الدراسة:
تهوف ادوراي  يدى ادوصول يدى اد علوتار ادةظرم  اد وث   اادخاص  بادهة ة  اإلدالتة  ادغربة  دلى 
ادوال ادةاتة  اتحااد  ادوصاااااااول يدى ادةبانج اادبوصاااااااةار ادبو ت لل وا تخاف تو حو  ن ه اد تاااااااكل  

  به ن ه ادويااانل تو قو  اااخ دلع ول  اد ا  عحل ن ه اد تااكل  بتااكل ج ر  صااعب اد ةال د ا تب ب
تبسم به ادع لة  عو ادوال ادةاتة  تو حب اايبسهال ادحةول دلى اداراتج ادجانو  تو ادوال ادغربة  
بأر   اعث ا   ن ه ادع لة  تةسى و  تو اظانف ايانل اإلدالم االنب ام بادبة ة  عو بلوانها ادةس 

ااععكار ادغربة  "عادبطور اد   دحق اياااااااانل اإلدالم اياااااااةطرته  حتاااااااو د ول اويتغ  وبةانها باععالم

                                                
عابدين الشريف،االحتكار في اإلعالم،مفهومه وأنواعه وايجابياته ومساوئه،مجلة البحوث اإلعالمية،مركز البحوث والمعلومات  1

 .  30-29،ص 2010، 47والتوثيق،العدد 
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دلى اد جب   عو  ل تكا  يساااابودو تةا و  ن وم برياااام ادسااااةاياااا  اإلدالتة  بهوف تسااااخةرنا دخوت  
 اادوراياا  تهوف يدى تواااة  وياالو  اطرم   تواجه  ادهة ة  اع ا 1ادبة ة  اإصااالح اد جب   ات وته "

 دالتو /
 اهوم دام اتو حة   ونه يدالتةا بتكل  اص يراي  ادهة ة     .1
يراياااا  ايااااانل ادب لةل تو ادهة ة  تو  الل بح  طرق توجةه اد ان ةو دلى ايااااانل اإلدالم  .2

 عو ادوال ادةاتة  ده ه اد تكل  اتواةحها دهم بادطرق ادعل ة  ااعكايي ة .
ااقةار صااااول يدى اتيراياااا  يااااال تكثةف ادبعاا  اإلدالتو بةو ادوال ادةاتة  ابح   ةاة  ادو  .3

د لةااااا   تو ذداااااك اد  ر ادةااااااااااااااةاااااادو اععرم و"يعاااااو يطالق اد  ر ادةااااااااااااااةاااااادو اععرم و 
م ب ثاب  اعتل اععرم و اعكار اد   يبح ق ععرم ةا عو تجال 2007ييساا ار 18)رايااكوم(عو

االتةاااااااااالر امعو قاو   ارع دل ار  دساااااااا راء د واكا  ادب ةةار ادحويث  عو تجال االتةاااااااااالر 
 . 2ر  وتاتها عو ج ة  ونحاء اد ار "اتوعة

 ادبعرف دلى ونم ادطرق ادبو ي كو تو  الدها ينباج اداراتج اإلدالتة  اد حلة    .4
 يراي  يال تاايل اداراتج اإلدالتة  بةو ادوال ادةاتة  . .5
يراياااااااااااااا  يتكانةار تاعةل اد ةظ ار اإلدالتة  ادعربة  ااد ةظ ار ادبو تلاااااااااااااام ادوال ادةاتة   .6

 ادبعاا  بةةها.اتوثةق يال 
ادبعرف دلى تاااا ياااوار عو ذنو ادكباااا  ااد اكرمو اإلدالتةةو ادعر  عو نااا ا اد واااااااااااااااوي  .7

ااالياااابااي  تو وعكارنم  ااقبراحاتهم اتلاااا ةةها عو ادوراياااا  دبكومو  لاة  دلى ث اعبهم اتوع 
 يد اتهم به ه اد تكل  اإحسايهم بها.

 الدراسات السابقة:
 ة األمريكية .تكنولوجيا اإلعالم والهيمن -1

تهوف ادورايااااااااا  دلبعرن دبأثةر اإلدالم ادرق و اد   يعو اياااااااااةل  قوم  ايااااااااابخوتبها ادواليار اد بحو  
اعترمكة  عو  ايااااااب رار اب اء نة ةبها ادوادة  اادبحكم بإيار  اد لااااااايا ادسااااااةايااااااة  ادوادة  اادوار اد   

 م ادهة ة  اادةاوذ اعترمكو  عويؤييه اإلدالم ادرق و  وصااااااااا   عاتل تأثةر اصااااااااعوي اايااااااااب رار دود
                                                

 .69،ص ف2006،، الحكمة للطباعة والنشر،طرابلس  1ط ،جمعة محمود الزريقي ، اإلعالم والعقل العربي 1

 
م عبد الحفيظ ،القمر الصناعي األفريقي،مجلة البحوث اإلعالمية ،طرابلس،مركز البحوث والمعلومات والتوثيق الثقافي ابراهي 2
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ادعادم  اتل ةت ادوراي  ثالث  عةول تةاال اداةل اعال ادسةاي  ادوادة  دلواليار اد بحو  اعترمكة  
:دواتل اد و  ااإلياااااابراتةجةار  وتا اداةاااااال ادثانو ع و د و يدى يراياااااا  اإلدالم اادسااااااةاياااااا  اعترمكة  

ادرق و اتأثةره عو اتطرق اداةاااااااال ادثاد  يدى اإلدالم  اتطرق اداةاااااااال ادثاد  يدى اإلدالم اعترمكو
اعترمكو ادرق و اتأثةره عو  ييار  يااةاياا  ادواليار اد بحو  اعترمكة  ادوادة   ااياابةبجت ادوراياا   و  
ادب اي ادواليار اد بحو  اعترمكة  دلى اياااااااااااااااانل اإلدالم يعونا اياار دلبغلغل يا ل اداةاء ادث اعو 

سااااااااااااو  اادسااااااااااااةايااااااااااااو  د جب عار ادالوا  اد ساااااااااااابهوع   عو صااااااااااااور   طط اد ل ااإلجب ادو  اادةا
تورايااااا  يسااااابهوف تح ةق نبانج تخوم ادساااااةايااااا  اعترمكة  او  ادبطور ادكاةر عو اياااااانل االتةاااااال 
ادساااا عة  ااداةاااارم  جعلت ادريااااانل اإلدالتة  تغطو ادعادم  له بويااااانط ادا  اد ااشاااار دار اعق ار 

 اغةرنا تو اياااانل اإلتةاااال ادبو تخبرق ادحواجو اادع ل دب ارس ادهة ة  ادةاااةادة  ابراتج ادبلاومو  
 ادث اعة  ااإلدالتة .

 :أهمية وكاالت األنباء كمصدر من مصادر اإلعالم -2
ت ثل ا االر اعنااء تةااااورا ته ا رنةسااااةا دأل اار ااااا و تسااااار ادع لة  اإلدالتة  اد و تاوور       

بعاتل ت  اعحوا  اتبابعبها اتغطة  تجرماتها دلج هور دار ن ه اد ؤيااااااسااااااار تر و ادةااااااوار  عو اد
شاااااااااكاتها اتراياااااااالةها عو تخبلف ادالوا  ااد ةاطق ادسااااااااا ة  تو ادعادم. ا اياااااااابحوذر ن ه ادو االر 
ا اصاااا  ادكاةر  تةها ذار ادةااااا  ادعاد ة  حةوا اايااااعا اتؤثر عو ن ا اد ةوا   ابادبادو نة ةبها دلى 

ل ن ا اداح  تبابع  ن ا اد وااااااااااااوي اادوقوف دلى تااصاااااااااااله اد ه   عو تجرع توعق اع اار. احاا 
اااااااااوء ادبجرب  اد ةوانة  دلع ل عو يحوع ادو االر اد حلة  ا تلاااااااا و اداح  ثال  تااح  رنةسااااااااة  
نو: اعال)يار ا اااالر اإلنااااء اون ةبهااا عو ادع لةاا  اإلدالتةاا (.. اد احاا  ادثااانو )ا اااالر اعنااااء 

د اح  ادثاد  )ظانر  توعق اع اار باتجاه ااحو( احوي ادااح  بعر ادة او ادبو ادعربة  اادعاد ة ( ا
تباعها ا االر اعنااء ادغربة  عو تةاادها ع اار ادعادم ادثاد  اتةها ادبر ةو دلى ونااء او اار ادعادم 

انب ااحو جاعال  ادبعبةم دلى و اار ادعادم ادثاد  اتحرماها ادب لةل تو حو  ادبوعق اإلدالتو تو 
اقبرح ادااح  ج ل  تو ادبوصاااااااةار ادبو تخ  االنب ام بو االر اعنااء ن  ر تةها توعةر قور  اتل 
تو اد تااااااااااابر ةو عو وارابا اوترمكا عو ن ه ادو االر تساااااااااااان   ادةونةساااااااااااكو ت  اد ةظ ار اإلقلة ة  

نب ام دبو تثةر ا دل سااااااان   عو تورمب ادعاتلةو  يدواي  اير تبخةاااااا  قاير دلى ت ةةو اد علوتار ا
 شعو  وارابا اوترمكا.
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 منهج الدراسة:
تعب و ن ه ادورايااااااا  دلى اد ةهج ادوصااااااااو اقو درعه نومبةو بأنه "يسااااااابهوف يرايااااااا  ادح انق        

ادرانة  اد بعل   بطاةع  ادظانر   وا توقف  وا تج ود  تو ادةاس  وا تج ود  تو اعاااااااااااي اذدك 
 .1 ايقة   دةها يا  ادو ول عو وياابها وا ادبحكم عةها"بهوف ادحةول دلى تعلوتار  اعة  

 :مفهوم الهيمنة والهيمنة اإلعالمية/ المحور األول   
عو قواتةس ادلغ  ادعربة   ل   ادهة ة  تعةو ادسةطر  ب و  )نة و قال آتةو انة و دلى   ا صار     

تبساااام بكونها وعكارا اتعب وار اعو  اادهة ة  تكو  بعةاصاااار تل وياااا  وا تعةوم  2رقةاًا دلةه احاعظًا( 
 اال يعةو ن ا و  ن ه ادكل    3يااااااااااااااةاي  تساااااااااااااالط (  domination)    ادلغ  االنجلةوم   ل   نة و 

تخبلف دو اع رع ادكو اد برايعار عو ادلغ  االنجلةوم  قو تعطو تعانو و رع   ا عو ادلغ  ادعربة  
جةو  وا ذار اق  طةب دلى ادةاوس عنها بسااااااااااااااااط   اادهة ة   ل   ال ي كو ادر و  يدةها دلى ونها 

تعةو ادظلم عكل تا نو آتو تو ادسااااااااااااااةطر  يعةو آتو ب و   اقو يعارن احونم عة ول و  بعر تو 
ونواي ادهة ة  يأتو برااااا اعطراف اد سااابلاااعا  عةكو  ادجوا  و  ادطرف اد سااابلاااعف دم يؤتى ح ه 

ادسب نو رغا  ادطرف اعقوع عو ادهة ة  ا أنةا ادكاتل عو ادوصول د ا اصل يدةه ادطرف اعقوع  ا 
نةا ن ول و  ادطرف اعااااعف ال يرغب عو ادحةاااول دلى ح ه  انو وتر ترياي اترعون  ع ا تو 
ينساااااااا  دلى اجه اداساااااااةط  يال امرغب عو االنبةاااااااار دةاساااااااه دلى اآل رمو  دلى وال يلااااااار بهم   

  وصاااااااااااا  نو ادهوف اد   توجه ده ادجهوي اادهة ة    ا يرانا بعر ادااحثةو نو "ايااااااااااابع ار اعيتغ
 اادهة ة    اهوم حوي  نجوه عو اد واتةس  4اتبةاعس دلةه قوع ادعادم دار ادكل   اادةور اادةور "

ادساااااااااةاياااااااااة  وكثر تو غةرنا ع  ن ه ادكل   جاءر ت  ادح ب االيااااااااابع ارم  اادبو تو  الدها  انت 
 ي  يدى ت وراتها اداكرم  اادث اعة   يدى ت وراتهاادهة ة  دلى  ل شااااوء تو ت ورار ادتااااعو  االقبةاااااي

ادويةة   عحبى ن ا اع ةر اد   نو دالق  اداري بخاد ه دم تساااااااااااااالم تو ادغر   عحاال ادهة ة  دلةها 
بطرق شاااااااااااااابى دعل و رنا تحااد  ادبو ل عو اد ةانج ادويةة  داعر ادوال ادعربة   عادهة ة  اتو ن ا 

 .تو  ل ادةواحو دةكو  تابعا اع راد ةطلق نو حب ادسةطر  اتطومق 

                                                
عمر محمد التومي الشيباني ،مناهج البحث االجتماعي ،دار المطبوعات وانشر ،جامعة الفاتح ،طرابلس  1

 100،ص2001،
 .645لزاوي مختار القاموس ،الدار العربية للكتاب ، صالطاهر أحمد ا 2
 .214ص  1968، 15الياس أنطوان الياس وأدوارد  أألياس ، المطبعة العصرية ط 3
عبدالوهاب محمد هبهب،اإلعالم األفريقي من التبعية إلى التحرر،مجلة البحوث اإلعالمية، طرابلس ،مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي  4

 31،ص2006،، 33د،طرابلس،العد
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ادهة ة  ب اهوتها ادعام ال ي كو و  تبجساااااااااااااااو تا دم تبحو  ل وشااااااااااااااكادها تعا عال تعةى دلهة ة       
االقبةاااااااايي  يذا دم يةااااااااحاها نة ة  ث اعة   عاداري يةاااااااا  ويا  طةع  دإلدالنار ادغربة  دةوتا يكو  

هالكه تو مبم ادهة ة  دلةه بحة  يسبهلك تا يراي ايبتهة ةا دلةه ث اعةا  عةسةر عو ر ب اإلدالنار ا 
 .تحوي  ابك ةار تحوي   يل  عو توايم ا واقار

اادهة ة  ال ي كو و  تبم دو دم يبم ادهة ة  اإلدالتة   ع و  الدها ي كو ادساااااةطر  دلى ادع ول        
اتل ال ي كو ق نو  ل تبكامبم تساااااااااةةرنا اع ا د ا ترغب عةها ادوال ادغربة    عادهة ة  ااع ا د ا ياااااااااا

تجونبها وا اداةاااااااااال بةةها ته ا  انت اعياااااااااااا   اقو ادت ادوال ادغربة  د لااااااااااة  ادهة ة  تو د وي 
طومل  ا اعت دلى شااااااااعوبها تو نة ة  ادوال اع رع اادث اعار ادواعو  عحةااااااااةت شااااااااعوبها بحةااااااااو 

ه هة ة  تو ادوال اع رع  عه ادحرم  دويانل اإلدالم  عكل ا  انت ايانل اإلدالم حر  قلت يتكانة  اد
ادوياااانل دةوتا تكو  حر  تسااابتاااعر ادخطر عب وم بادبةاةه دلةه  ك ا يحو  وال  عو عرنساااا حة  توق 
اياااااااااااااانل اإلدالم نواقةس ادخطر تو ادهة ة  اعترمكة  دلى ادث اع  ادارنساااااااااااااة   اا  ادلغ  ادارنساااااااااااااة  

تة  تو ااااااااخ تبوايو عو اععالم ااداراتج وصااااااااحت عو  طر ادواال د ا ت ارياااااااه اآلد  ادغربة  اإلدال
 اتارمخةا دعات قلاااااااة  ادحرم  دوياااااااانل اإلدالم يارنا عو تة  ادهة ة  عكانت حرس اعو دلوي  راطة  
ادبو تبة  دلج ة  ادحوي  دو و  قلة  ته ا  انت حساي   " دم تو ل حرم  ادةحاع  عو تةاف 

ةوا  اعادى دحرم  ادةااااااحاع  بعو ترارنا ببطورار ادحرمار اعيااااااايااااااة  يال بعو ادثور  ادارنسااااااة  انو اد
دويو  تة  نتااأتها يدى و  دعات ادثور  ادارنسااة  ااعترمكة  يارا ته ا عو يرياااء قوادو حرم  ادةااحاع  

 اما ى 1بحة  وصاحت ادةحف بادبورمج حرس دلوي  راطة  اياب عو ظهور نظرم  ادةحاع  ادحر "
 ادسؤال ادب لةو   د اذا ادهة ة ؟

ادهة ة  نو ااااار  تو ااااارا  اع   بوتام اعتر اايااااةل  دلسااااةطر  دلى ادع ول قال اد لو         
عادساااااااااااةطر  دلى ادع ول تعةو ان ةاي اد لو  اادعكس قو يكو  غةر صاااااااااااحة   اادهة ة  نو تو وياار 
االياااااااابع ار يدى يوتةا ن ا  عاوانها ال ي كةه ادسااااااااةطر  دلى تساااااااابع راته ادساااااااااب   امعب و اداعر و  
االيااااااااااااااب الل نو نهاي  ادباعة   ادكو تا نراه غةر ذدك "د و ادب و اداعر و  توج  االيااااااااااااااب الل ادبو 
اجباحت تعظم ادوال اععرم ة  يبا  عبر  ادخ سااااااةةار اادساااااابةةار يااااااوف تؤي  يدى تح ةق ايااااااب الدها 

عويو  تو اد االقبةاي  اادث اعو ااإلدالتو اوال  اقو ترر ثالث  د وي حالت باد  اريار ااد حااالر
 2اجل ادخراج تو يانر  ادباعة  ادم ي ور دها ادةجاح يال دحاالر قلةل  "

                                                
 175،ص1997طارق سرور ،جرائم النشر واإلعالم ،القاهرة ،جامعة القاهرة ،دار النهضة العربية ، 1
 33عبد الوهاب محمد هبهب،مصدر سابق،ص 2
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 الهيمنة اإلعالمية:
ت ا ت وم ي كةةا اد ول و  تاهوم ادهة ة  اإلدالتة  يوار حول اد اهوم ادسةايو ااالقبةاي       

اع رع ع و  الل ادهة ة  ااالجب ادو اادويةو  اا  ادهة ة  اإلدالتة  نو وياس  ل ونواي ادهة ة  
اإلدالتة  تبم ب ة  اعنواي  ادوال ادهة ة  اإلدالتة  د ا تح  ت باقو اعنواي اا  تح  ت بةعوب  بادغ  
ابةجاح دةس  اةر   اادهة ة  اإلدالتة  نو تا ت وم به ادوال ادغربة  تو نتاو تكثف عو ياةل ادسةطر  

  ةةار اعق ار ادةةادة  ااد طاب  اايانل االتةال ادحويثدلى ادكل   اادةور  اادةور ااد ب ثل عو ت 
تثل االنبرنت  اادهاتف اد ح ول  اغةرنا تو ادويانل  اقو اتل  تاهوم ادعود   وكثر عو ادسةوار 
اع ةر   دةوتا تعوير ايانل االتةال ادج انةر  عاو ادسابق  انت اإلذاد  اد س ود "اد ةور ادرنةسو 

 .حةول دلى اد علوتار ااع اار "دغاداة  ادسكا  عو اد
عادهة ة  عو ادسابق  انت تعراع  دلى نطاق اةق ادم يتعر بها اد واطو عو يال ادعادم ادثاد         

دظراف تةها قل  ايانل االتةال ااقوي ن ه ادوال تحت نةر االيبع ار تا يعةو ا بالو االحبالل 
دهة ة  اإلدالتة  تو جه  و رع نو صور  تو بادهة ة  عكانت صور  االيبع ار واا  ا وقوع  اا

صور االحبالل اداكر  اادع لو دلتعو  اتحاصرتها بتبى ادسال دكو ال يكو  وتاتها تار تو ايب اال 
ادريانل تو ايانل اإلدالم ادغربة   ا أ  بادهة ة  عو ن ه ادحاد  نو اجه و ر تو اجوه االيبع ار 

 ادهة ة  اإلدالتة  تعب و دلى اعتو/ اد بعوي   تو ن ا عإ  ادااح  يرع و  
 اجوي ت ةةار اتةادة  تباوق  تحبكرنا ادوال ادغربة . .1
 حرتا  ادوال ادةاتة  تو ادبحكم عو ن ه ادب ةةار. .2
عراها ات وم ن ه ادوال ب  اادبو يبم تةويرنا دلوال ادةاتة اداراتج اإلدالتة  بتبى ونوادها  .3

و دراها عهو تحبو  براتج دات  ال ت س ور ا  در   ويعارنا اعنها ال تثةر حساية  ع
 ادحكم وا توراثار اد جب   ادويةة  اادث اعة  بتكل تااشر .

ر تثل اد ةظ   ادوادة  ويلو  ادبحكم عو اد ةظ ار ادوادة  ادبو تبحكم عو االتةاال .4
نة  اااالتحاي ادعاد و دلبلاومو  ااتحاي ا االر اعنااء اا اد  االتةاالر ادال  دالتةاالر

اإلنبل يار اغةرنا  ا أ  ايانل اإلدالم نو تلك ده ه ادوال ادغربة   االحق دلوال ادةاتة  
 عو تةرف عةها اع ا د ةلحبها.
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 :سبل التصدي للهيمنة اإلعالمية الغربية على الدول النامية/ المحور الثاني           
  ون ة  ادرجوي يدى وصله ادوم ادعا  يرع ادااح  ارار  و  يعو اد واطو عو ادوال ادةاتة       

بب ادةوه اييةه   اوتا اد سؤادةو عو ادالوا  ادةاتة  عإ  ادبةو  يبطلب و  يعلم اد سؤال و  وبةاؤه ا 
وحاايه نم جوء تو تةظوت  اد جب   اادبو حةو تبلرر يةكونو  ادلحة    ا اآل را  تو وبةاء 

 له ونم ا وغلى تو راى ادغر  دةه. تجب عه  ا و  يعو و  ث اع  اتورا  شعاه اون
 :وسائل التصدي للهيمنة اإلعالمية الغربية

 :أوال /تكوين االتحادات واالئتالفات اإلعالمية والمنظمات الحكومية واألهلية
ي كو تو  الل ن ه  اعجسام رصو ادواق  اإلدالتو عو ادوال ادةاتة  اتبابع  وااادها     

دهة ة  اإلدالتة  اتلعب داي  ن ه اد ةظ ار يارا عادال يذا تا اتتخة  تتاكلها  اتو بةةها ا
حظةت بودم تو ادحكوتار  اوتا اد ةظ ار اعنلة  عإ  ياةل نجاحها نو يد ها تو اعجهو  
ادحكوتة  ك ا ي كو ده ه اد ةظ ار ااالتحايار و  ت وم باةاء دالقار طةا  ت  اآل رمو عو ادوال 

ر ااد ؤت رار ادوارم   اادبو يبم عةها تاايل اععكار اتواة  اد لايا ادغربة   تو  الل د و ادةواا
ادتانك  ادبو تعوق ايانل اإلدالم عو ادوال ادةاتة   ام كو ادب ثةل عو ن ا بةوا  اإلدالم ادعربو 

م بإشراف تر و ادورايار 1998/ 25/2يدى  23اعارابو اادبو د ور عو اداحرمو عو ادابر  تو 
و  "ادلةجاح به ه اد ه   ادعل ة   ا  البو تو توارس ادواق  ادعربو  اتو زاام  ادعربو اعاراب

 اإلدالم بادبحويو اذدك الدباارار دو  ون ها/
 .تواة  ح ة   صور  اع ر عو اإلدالم ادعربو اادغربو 
   تحويو ادعوانق ادبو ت ة   لق حوار حلار  ععلو بةو ادعر  ااعارابةةو ي وم دلى قادو

 اادبةاغم بةةه ا بادةظر د ا يربطه ا تو تةاد  اتةاع  تتبر  . ادباادل
  يقات  ادحو اعقةى تو ادبعاا  ادكاةل بوع  ادطرعةو يدى احبالل توق  تب وم عو صةاد  اد رار

 .1اإلدالتو ادعاد و."
 امرع ادااح  و  تثل ن ه ادبج عار ااد ؤت رار ادبو تةظ ها االتحايار اادهةئار  اص  غةر      

ادحكوتة  تلعب يارا جايا عو ادبةو  دلهة ة  ادبو ت اريها ايانل اإلدالم ادغربة   عاد ث اةو عو ادغر  
دةوتا يسب عو  دوجه  نظرنا عو تثل ن ه اد حاعل ام بةعو  بها يةاحو  جةويا عو  بةابةا   ا ي ول 

                                                
 1،1998،بيروت،مركز الدراسات العربي األوروبي،  1حوار من اجل المستقبل ط –صالح بن بكر الطيار،اإلعالم العربي األوروبي  1

 .5،ص



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

129 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

اا  ادوادة  تاةو بتكل ا ادعسكرمو   امواععو    ا نحو دو ورانةا  اتثل ن ه ادبج عار  اص  تةها 
ع  اع ر جاء دةسب   دةا امبعرف دلى اجه  نظرنا  انو راغب عو ن ا اشو ادرغا   عنةا يعبارنا 
تةورا دل علوتار  بعكس ايانل اإلدالم اادكبب ااد طاودار ادبو قو تعكس وراء اآل رمو  اتو جه  

 بةا  انو تا يؤ و دلةه دل اء ادةاسو رع عإ  ادبحو  ت  اع ر بتكل تااشر يةعكس ح ايةا اقةاد
االجب ادةةو تو و  االتةال اد ااشر ده تأثةر وقوع تو االتةال ادغةر تااشر  اقلة  ادهة ة  
اإلدالتة  تو اد لايا ادحساي  ااد ه   اادبو تسبحق و  ي ام تو اجلها نواار  اا  تكو  تو اجلها 

 .اتحايار اراابط  ونلة  احكوتة    "
و  ن وم وناسةا عو تثل ن ه ادبج عار بتكل حلار  اونةا رااي اداكر  اا  ادوال ادةاتة  دها  االبو     

ويلا ادالل دلى ادوال اد ب وت  عو ونها تلةف دها تو ارثها  اا  ادهة ة  اإلدالتة  قو تخلق تابعا 
كا حرتت تو عأترمدها يحرتها تو اد ةاعس اع ر اد   قو يكو  يااا عو زماي  ي ف ادبطلعار دلب وم  

ن ا دةوتا وصاحت اد طب ادوحةو عو ادعادم عر ةت دلسكو  بعو و   انت شعل  تو ادحةا  علم يعو 
 .1وتاتها تو يةاعسها اقو يكو  ن ا يااا عو نهايبها"

 :ثانيا/االستفادة من التشريعات الدولية التي تناهض الهيمنة اإلعالمية
بادوم اادةلال دلى تر ادع وي  اد لت بكل تا واتةت تو  اعحت ادتعو  تو اجل نةل حرمبها      

قو  دلى ادحةول دلى ايب الدها  اقو يانونا عو ن ا ادتعو  اع رع ادبو حةلت دلى ايب الدها 
قالها اادوال اد حا  دلسالم  ك ا  ا  دألتم اد بحو  يارا عو يدم ن ه ادتعو   ارغ ا دو ادوال ادكارع 

 ار ادوادة  اع رع عو صف ادوال ادةاتة   رغم ادلغوطار ادبو ت اريها كانت ن ه اد ةظ   ااد ةظ
دلةها تار  تو ادةواحو اد ادة  او رع تو ادةواحو اد عةوم   عإنها ال توال قان   بواجااتها ادبو دلةةا 

 ج ةعا و  ن ورنا انجلها انحبرتها .
عو  ة  اتبةوي ادكةها بتكل دام ت فاتبعوي ادبترمعار ادوادة  ادبو تةانر ادهة ة  اإلدالت       

صف ادوال ادةاتة  بادباارنا ادحل   اعاعف   ا دلةةا  تعو  عو ادوال ادةاتة  يال نةبظر تو ادوال 
ادغربة  اد وم  و  تسانو ن ه ادبترمعار  اا  ت ف دها احبراتا عهو اا   انت صايقت دلى اغلاها يال 

ا تو ادهة ة  اإلدالتة   اادبترمعار اإلدالتة  ي كو ت سة ها ونها اعو قرار  ناسها اونا عنها تحرته
يدى تترمعار يقلة ة  صاير  دو ادبج عار اإلقلة ة  تثل جاتع  ادوال ادعربة  وا اد ؤت ر اإليالتو 

 . اتترمعار صاير  دو ادبج عار اعت ة  تثل اعتم اد بحو  اتةظ اتها تثل ادةونسكو
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ءر دبعوز ادحرمار ادعات  اادهة ة  اإلدالتة  نو ت ةةو دلحرمار ادعات   اادبترمعار بتكل دام جا      
اقو اتاق ع هاء اد انو  ادويبور  دلى و  ادحرمار ادعات  تةورج تحت قس ةو ن ا"اد سم اد بعلق 
بادحرمار ادخاص  ب ةاد  اداري اد ايي  اادبو تو اظهر ايانل ادبعاةر دةها حرم  ادب لك اادحرم  

رت  اد ساكو ادخاص   ااد سم ادثانو ااد   يبل و ادحرمار اد بعل   ب ةاد  اععراي ادتخةة  اح
 اادحرم  اع ةر  ن ه نو تا تعةةةا  إدالتةةو عاد ةاد  اد عةوم  نو حرم  ادبعاةر ادوم 1اد عةوم  "

  ييةةا تت ةةونا ب ةوي قو تكو  غةر تااشر  تةها ادهة ة  ععةوتا تارن دلةةا براتج تحوي  ال تباق 
ات ادةونا عإنةا عو ن ه ادحاد  تسلوبو ادحرم   ادةوتا نحرم تو ت ةة  اعق ار ادةةادة  عبارن دلةةا 

 .طا القبةانها عإ  حرمبةا تسلوب شرا 
اتو ن ا عإ  ادلجوء يدى ادبترمعار اإلدالتة  اتواثةق ادترف ادوادة  ااحو  تو ادسال دبخاةف      

ى وتر نام انو ارار  ادب  ةر به ه ادبترمعار عو  ل اقت  اص  دةو ادهة ة   االبو و  نتةر يد
ادل اءار اادبج عار ادوادة   ك ا و  االجب ادار ادثةانة  بةو ادوال ادةاتة  اادوال ادغربة  عرص  يانح  

 دلب  ةر  اص  دةو ادحوي  دو قةوي ادحةول دلى ادب ةة .
شريعات الدولية المضادة للهيمنة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مثاال على الت

 :اإلعالمية
ادب ور ادج عة  ادعات  دألتم اد بحو  اإلدال  ادعاد و  1948كانو  اعال /ييس ار 10"عو      

دح وق اإلنسا  اوصورته  امري ادة  ادكاتل دإلدال  عو ادةاحار ادبادة   ابعو ن ا ادحو  ادبارمخو 
دلاء  اع  و  تودو دة  اإلدال  او  تع ل دلى نتره اتوزمعه طلات ادج عة  ادعات  تو ادالوا  اع

اقراءته اشرحه االية ا عو اد وارس ااد عانو ادبعلة ة  اع رع  يا  و  ت ةةو بساب اد ر و ادسةايو 
 .2دلالوا  وا اعقادةم "

كل وادو بتامرع ادااح  و  ن ا اإلدال  نو ب ثاب  نةر دلوال ادةاتة  ع و ادب ور دلةه ادو         
عو ادبةو  دكثةر تو اد حااالر ادبو تع ل دلى ادةةل تةها بعو ادح ا  االيبع ارم   اقو تةودت تواي 
اإلدال  ادعاد و دح وق اإلنسا  ادكةةا نةا نر و دلى  اد واي ادخاص  بادبةو  دلهة ة  اإلدالتة  

دلى ون ة  و  يحبرم اإلنسا  تاي  ر ور ج ةعها 30ادغربة  دلى ايانل اإلدالم  اجاء اإلدال  عو 
"دكل شخ  ادحق عو حرم  ادرو  اادبعاةر  امت ل  19عو ذاته اد ةوته ارويه  حة  جاء عو اد اي  
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ن ا ادحق حرم  ادبةاق اآلراء يا  تو ل  اإيب اء اعنااء ااععكار اتل ةها اإذادبها بأي  ايةل   انت 
  ده ه اد اي  يبوا  دةا تحرمم ا اتجرمم ادهة ة   عاداري  ااد راء  اد بأنة1يا  ت ةو بادحواي ادجغراعة "

ده ادحق عو ايب اء اع اار ااد علوتار تو و  جه  وراي  اده ادحق عو ادبعاةر دو رويه  ادكو ات  
تراجع  تا يحو  وال  دلى ادساح  اإلدالتة  ادوادة  نجو تحكم ادغر  عو ايانل اإلدالم ات ةةاتها 

 هم.ةادةاتة  تو اإليالء بران  تا يحرم شعو  ادوال
 :ثالثا/تشجيع التبادل البرامجي المشترك بين الدول النامية ودعم اإلنتاج المحلي منه

دم يجو ادااح  و  يحةانةار عو تحةط اطالده دو ادباايل اداراتجو بةو ادوال ادةاتة  ا اص      
 دعربة  اتةر  ابةو ادوال ادعربة ادوال ادعربة   اقو ون ل ادااح  ادو قةو ادباايل بةو ادوال ا

ايورما عو تجال اد سلسالر ااععالم  عنها ال تعار دو دلباايل بةو ادوال ادعربة  عو تجال اداراتج 
اإلدالتة   اع  اغلب اد سلسالر ادعربة  نو تكرار دلحو  اال جويو عةها اادودةل نو اتجاه اد تانو 

 ل ادااح  ن ا ادجانب دكو ال يعطو صور  تلةئ  تةطةع  ادعربو يدى اد سلسالر اد وبلج   اقو ون
دو ااق  ادباايل بةو ادوال ادةاتة  دات  اادوال ادعربة   اص  عادباايل اد   ي ةوه ادااح  نو عو 

اليبةراي تو االيبغةاء دو ااداراتج ادبعلة ة  اادث اعة  ااعيبة  ااد هةة   ن ه اداراتج ادبو ي كو بها 
  ت ايةس داراتجه ادبو يةورنا دلوال ادةاتة   عحبى اداراتج ادث اعة  اادبو نرانا عو   اد   يلادغر 

ادجومر  ادوثان ة   ا ابوظاو ادوثان ة  نو داار  دو يداي  تاطة  دلغر  اوعكاره  ادغرن تةها تع ةق 
 .ادهو  بةو اد واطو عو ادوال ادةاتة  ابةو بلوه اتغرماه انو عو اطةه

امرع ادااح  و  ادكثةر تو اداراتج ادبو   ا جعله يةأس تو ادحال ادبو اصل يدةها اوكثر تو ن     
تاثها ناتةو اد ةاتةو ادث اعةبةو تسئ دل واطو عو ادوال ادةاتة  دةوتا تو ل عو تااصةل حةاته ادةوتة  

  جة  ر اد لةئ  بادا ر ااد رن اادعوز  اعو اد  ابل ال تا  يال  ل تا نو تلوء دو ادغر  ا أ  ادغ
هللا دلى اعرن  ا أ  اعحةاء ادا ةر  ال توجو يال عو ادوال ادةاتة  اا  ادجرم   ت رنا ادوال ادةاتة  
 اتا يرتو يدةه ادااح   نو و  ادباايل اداراتجو بةو ادوال ادةاتة  نو ادساةل دالببعاي دو ن ه اداراتج 

ادوال اغلب اد حطار ادالانة  ادعربة   ا اد تاون   اادبو وصاحت اد اي  ادرنةسة  عو عو يادار ب  
عو اد ان  تو و اارنا تو  90ادةاتة " ادةس  اعةا دلى ادج ة  و  تحطار ادبلاومو  ادعربة  تسبوري 

عو اد ان  تو اععالم ااد سلسالر ادعاد ة  تةبج عو وترمكا  85ادو االر ادعاد ة  ادخ س ادكارع   ا ا  
ك ا توزي  ABC  ) ان  تو تلاومونار ادعادم تسبهلك ينباج شر  )عو اد 60ا وارابا ادغربة  اا  
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ياد  83اتاوم ادتر   ادوطةة  اعترمكة  ببوامو  ياد 100(اداراتج اعترمكة  عو وكثر تو CBCشر  )
اآلالف  ل   ي اارم   10باراتج اتواي تلاومونة    ا و  ا اد  االتةال اعترمكة  ادري ة  تا  حوادو 

 .1يوتةا "يدى ادعادم 
ات ا ت وم يرع ادااح  و  دلى ادوال ادةاتة  و  تع ل دلى تاايل اداراتج اإلدالتة  دلى و  تكو  ذار 

  نسخا اتكو  تل و  نايف ادةس تجري وعالم تبحو  دو ادجةس ااد خورار  براتج تبجه دلبث ةف 
 ت بةل  دوقعةا  تثلوصلة  تو ااق  ادحةا  عو ادوال ادةاتة  ادةس نسخا تتون  تو براتج ال ت 

 تلاومو  ادواق  اتا يحبومه تو تاي  تتج  دلى االنحراف  اع القو .
 :رابعا /تشجيع البحوث والدراسات األكاديمية في مجال اإلعالم

رغم و  ادوال ادةاتة  ال تخة  يال جواء يسةرا تو تةوانةبها دلاح  ادعل و يال و  ن ا ادجوء      
دت ل ادةحة  دو ودطةت اد راكو اداحثة  ا ويةور يياراتها دل بخةةةو ادةسةر ي كو ايبغالده با

 اتو تةوار اداح  ادعل و عو تجال اإلدالم انه يل  وتاتةا ادح انق  اادبجار  ادواقعة  ادبو تؤنلةا 
اد رار ادةانب  عاو تواوي يرايبةا ن ا ي كةةا و  نبةوع دظانر  ادهة ة  اإلدالتة  بورايار  التخاذ
اد لة  دو وكثر ونواي ادهة ة  عادلة   ويلا ي كةةا ادبعرف دلى وكثر ادويانل اإلدالتة  تسادو  جاي  

عو حوا  ظانر  ادهة ة  نل نو االنبرنت  ام ادالانةار  وم غةرنا انك ا اتو  الل اداحو  ي كو 
 .حسب  نبانج ادورايار امرع ادااح اا  ادحلول ااالقبراحار ب

تار نو نباج طاةعو دلوراي  ااعبحا  عو تجال اإلدالم "ينها صةاد  ته   و  صةاد  اد علو       
كادوراد  اادةةاد  اد ا عإ  اا   ط  اطةة  عو تجال اد علوتار دبة ةبها اايبث ارنا ويو  با ة  
اد ترادار اع رع عو و  بلو وصا  وتر البو تةه عنه تتراي ترب   ةوصا و  ادكثةر تو يال 

 امرع ادااح  و  اداحو  اإلدالتة  2يل   ططا ط وح  بخةوص ن ه ادةةاد " ادعادم قو وصا 
نو ادويةل  اد ثلى دلوقوف وتام اآلد  ادغربة  اإلدالتة  اتو ي ف اراءنم تو اد اكرمو ااد بخةةةو 

 ااداحو  اإلدالتة  نو ادسالح اداعال ادعوا  عاالنبةار عو ادحر  يسبوجب ايبخوام ناس ويلح 
ن ه ادحر   ك ا و  اداحو  اإلدالتة  يباةو عو تجاالر و رع غةر ادبةو  دلهة ة  اعكةو عو 

اإلدالتة  دعل ون ها تطومر ادويانل اإلدالتة   ايتجها ت  اإلدالم ادوادو تو حة  االيبااي  تو 
  اراته  اص  عو تجال ادب ةةار.
                                                

 43،ص13،2005دداحمد عبد الملك،التحديات التي تواجه اإلعالم الخليجي،نظرة من الداخل،مجلة حوار العرب،السنة الثانية،الع 1
،نقال عن عبدالتواب شرف الدين،صناعة 60،ص31985يونس عزيز،المكتبات الوطنية وشبكات المعلومات،الناشر العربي،العدد 2

 110،ص  2004، 27المعلومات،مجلة البحوث اإلعالمية،طرابلس ،مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي،العدد
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 :توعية المواطن بهذه القضية خامسا/
نة ةبها دلى ايانل اإلدالم عو ادوال ادةاتة  يدى ايب اد  اد واطو بادبوجه تلجأ ادوال ادغربة  عو      

يدةه تو توا ل تعب و دلى حاجبه  انو يسبخوم عو ن ا نظرم  االيبخواتار ااإلشااي  عادغر  يورس 
حاج  اداري عو ادوال ادةاتة  اتو ن ه ادحاج  يوجه ده ريانله اد سب ر  ااد بوع   يا  توقف  ات  

ار يكو  االرتااو بةو ادرياد  اادحاج   اص  تةها ادبو تةبج دو اد لق تثل ادحاج  دل عرع  عو ادبكر 
عبر  تكو  عةها اد علوتار قلةل "ذدك و  ادبأثةر دلى تواقف ادخةم ايلو ه ال ي كو و  يبم عو واقار 

ةانا تكو  يانل  ارجة  وحتعةة  يال يذا وثارر ادع لة  ادةاسة  اد لق اادبوتر اادحاج  يدى اد عرع  دار ا 
  1تجهود  اد ةور"

االبو تو اإلشاااااار  يدى و  تعرع  اد واطو به ه ادةظرمار دلى اعقل تو ادةاحة  ادةظرم   ياااااةساااااادو   
دلى ادبعرف دلى ت اصو اإلذادار اعجةاة  دةو تةاادها اد وااة  ادبو تهم ادوطو  اص  تةها ادبو 

م اد حلة   اتو جه  و رع دلى ايانل اإلدالم اد حلة  تةاال ال تبوعر دةها تعلوتار دويانل اإلدال
اد وااة  بكل شااعة   اتوجةه اد واطو عو ادوال ادةاتة  حول حةثةار اد واوي ته ا  انت  طورته 

عأعلل ودف تر  و  يعرف تو ايانله اد حلة  تو تعرعبه تو ايانل  ارجة  قو توععه يدى  ايرمبه  
به  عهو و  اد واطو عو ن ه ادحاد   اعد ى اد   يبل س ادطرمق  يسااااااعو اتحاي تواقف تلاااااااي  دواد

ب و يوده ام ويه امغلب ت و يللله ات ول اد ادو  اإلدالتة   ال ته ل شوء عو ريادبك اإلدالتة  
 .و ي ول ده اد هم عو نظره ات ويرهع ا تراه غةر تهم قو يراه اع ر تهم اماح  د 

اد لة  تواة  ت اصو ايانل اإلدالم ادغربة  عو تةاادها د لايا ادوطو  اتو واجه ادبودة  به ه     
 عاو ادوال ادةاتة  داي  تا تكو  اع اار ذار اجه ياااااااالاو تو حرا  يدى صاااااااارادار يدى تجادار 
اغةرنااا  ا ته اال اع اااار االيجااابةاا  تثاال االنجااازار اادبعلةم ااد باوقةو تو وبةاااء ادالااو  امبم ادبوجةااه 

 ها ادةواار ااد حااااااااااااارار عو اد وارس  اتوزم  اد ةتاااااااااااورار ادبودوم  امتاااااااااااةر  اراء بعو  طرق ون
اإلدالم و  تو اع طاء ادتانع  ادحوي  دو ايانل اإلدالم اد حلة  بتكل يلاو تا يخلق ادعواء ت  

 .توقاا تعاييا دها ايانل اإلدالم اد حلة  عةكو  ري اداعل  برعر ادرياد  ا ااتخاذ 
تودة  اد ساااااااااؤادةو  اصااااااااا  تةهم اد و ل دهم ييار  اياااااااااانل اإلدالم  نو نةاااااااااحهم  اتو واجه      

باالياابعان  باد بخةااةااةو عو توجةه ادريااانل اإلدالتة   دعل هم بادوار اد   ت وم به ايااانل اإلدالم 

                                                
ة في عصر االتصاالت الشاملة،مجلة كلية اآلداب،الزاوية جامعة السابع من ابريل،العدد حامد سالم ابوجبيرة،الحرب النفسي 1

 .306ف ،ص2007الخامس،
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ادغربة  تو تغرمب اغوا ث اعو  عبكو  جرد  اياااانل اإلدالم اد حلة  تلااااي  د ا نو آتو تو ادغر  
عايد  صااااحةح   ابادةسااااا  اد سااااؤادةو تو تساااابوع ودلى  عإ  تعرعبهم بأ  اإلدالم نو ويا  عبكو  اد 

تو وياار اع اار نو ادساااةل دوععهم الدب اينا ناط ا باياا هم عاع اار يجب تعطى دويااانل اإلدالم 
 .اد حلة  قال اعجةاة  ته ا  انت ون ةبها

ربية على وسائل اإلعالم في الدول االنترنت نموذجا لهيمنة الدول الغ/ المحور الثالث
 :وسبل التصدي لهذه الهيمنة النامية
يلعب االنبرنت يارا تبوايوا عو تجال اإلدالم االدكبرانو دلى تساااااااااابوع ادعادم  عه ه ادتاااااااااااك         

   تع ل دلى  WORLD WIDE WEB انو ا بةاااااااااااار لWWWادعةكاوتة  اادبو يرتو دها   
ر ادة طةاا   انو اتو  الل تواقعهااا ادبو تعااور ودااواينااا اد اليةو تكومو اععكااار اادباكةر اادةااااااااااااااو 

 وصااااااااحت ن وذجا تثادةا يواااااااا  ياااااااةطر  ادغر  دلى ااحو  تو ادوياااااااانل اعكثر شاااااااةودا عو ادعادم 
اوكثرنا يااهوده  اصاا  بعو و  وصاااحت تا  دلهواتف ادة اد  ااالنبرنت ابحسااب يراياا  دأليااباذ  نجا  

رغااااار يحبااااج يدةهاااا وعراي تجب   اداحااا  ا ااااصااااااااااااااااا  يذا درعةاااا و   ابرانةم دةااااي "يلاو حااااجاااار وا
تو وعراي %39.6(تو وعراي تجب   اداحااا  يكونو  دالقاااار ح ة ااا  دار االنبرنااات  اا  57.1%)

 .1تجب   اداح  تلاو دهم ج ادار االنبرنت حاجاتهم دباايل اد علوتار "
ر اد   يلعاه االنبرنت عو تكومو وعكار ي  ن ه اد علوتار اعكايي ة  تعار ابتاااااااااااااكل تؤ و ادوا       

ادتاا   عادةسا  ادعادة  تعب و دلى االنبرنت عو ادحةول دلى اد علوتار  دكس تا  ا  عو ادسابق 
 .حف نو اد ةور ادرنةسو دل علوتارحة   انت اد س ود  ااد رنة  اادة

القار دتااااكار ان ه ادعاتتاااةر ن ه ادورايااا  يدى قلاااة   طةر  انو تكومو ادعالقار دار ن ه ا      
غةر تعراع  عهم يبعاتلو  ت  تجب   اعبراااااااااااااااو  غةر تل وس عاو ادطرف اع ر غةر تعراف ي  
كا  اد بحو  وا اد ريل رجل وا اترو   كاةر وم صغةر  تبخة  وا غةر تبخة   شخ  دويه 

لوتار ل ى تعوغران تو اتةاااده وا غةر ذدك  تا يعةو اباساااط  و  اداري تو تجب عار االنبرنت يب
ال نعرف تةااااااااااورنا ا ال توع صااااااااااحبها  امساااااااااابثةى تو ذدك اد واق  اد عراع  ااد عب و  تثل تواق  
ادجاتعار ااد راكو اداحثة  اتواق  ياانر اد عارف اغةرنا تو اد واق  اد تااااااااااااهور  ام وينا ن ا ادحوي  

 :اآلتويدى يار االنبرنت عو ادهة ة  حة  نجو و  االنبرنت يلعب ن ا ادوار بحسب 

                                                
فاطمة سالم،مجتمع االنترنت في ليبيا،رسالة ماجستير مقدمة من األستاذة نجاة ابراهيم عياد ،مجلة البحوث اإلعالمية،طرابلس مركز  1

 41، ص2008، 41واإلعالمي،العدد البحوث والمعلومات والتوثيق الثقافي
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يبم ادبحكم عةها دو طرمق شاااااااااااااار ار تراكونا عو ادغر   عال SERVERSاد واق  اادخواييم  .1
يوجااو تر و دلبحكم عو و  ياداا  ناااتةاا  تااا يعةو ادسااااااااااااااةطر  ادكاااتلاا  دلى االنبرناات تو قااال 

 ادغر .
تعبار تحر ار اداح  تو ونم ور ا  االنبرنت  ان ه اد حر ار ت بلكها شاااااااار ار غربة  تثل  .2

Google اYahoo  تااا يعةو ادبحكم عو ناا ه اد حر ااار اادبو تعةو اباساااااااااااااااااطاا  اااااااااااااااا 
اد واااااااااة  ادبو تهم ادغر  عو بوايار ادةااااااااحار ااع رع عو نهايبها اقو ته ل صااااااااحار 
بأك لها  ع واوي دو ييرا  نجو ادةو  باب  ييرا  عو تحر  اداح  يبظهر اعشةاء ادسلاة  

ةر ر ادخلاة  اد وااة  االيجابة  ان ا ادب ويم اادبأ دو ييرا  عو اد  وت  اتلةها اعو ادةاحا
 نودا تو ادهة ة  ادغربة  دلى االنبرنت.

وصاااااااا  االنبرنت داد ا دألقوماء ع ط "وصاااااااا  ااااااااااحا و  تو ي لك ناحة  ادعلم اادبكةودوجةا  .3
 عاالنبرنت دةس داد ا يااااااهال يلعب عو تلعاه تو يتاااااااء بل نو  1ااد علوتار ده حق ادا اء "

ماء ع ط انم تو يسبطةعو  ادبحكم عو ت اييره  اتا يؤيف ده و  ادوال ادةاتة  تومو تو دألقو 
 دوي تواقعها دلى االنبرنت ا ته ل ادويانل ادبو تو شأنها ادبحكم عةه .

 االدب اي ادكاةر دلى ادلغ  االنجلةوم  دةو اداح  دو اد وااة  عو شاك  االنبرنت  .4
 نتائج الدراسة 

 :وصل ادااح  دلةبانج ادبادة تو  الل ادوراي  ت
ظانر  داد ة  بوور بعر ادوال ادغربة  تسااااااااابتاااااااااعرنا بعو و   ادهة ة  دلى اياااااااااانل اإلدالم .1

عها عأترمكا نو  بااء اد ةاعساااااا  ت  اد عسااااااكر ادتاااااارقووصاااااااحت اترمكا نو اد طب ادوحةو اان
 ادعادم  له ادةس ع ط ادوال ادةاتة .

ادهة ة  بادةظر يدى دواتل ون ها و  ن ه ادوال  ادوال ادةاتة   انت ادهوف اعيااااااااااااااهل ده ه .2
كاانات ترزح تحات نةر االياااااااااااااابع اار دابر  طوملا  اونهاا تاابعا  ث ااعةاا دها ا االياااااااااااااابع اار  اا  
االيااااااااااااابع ار  لف اراءه طابور  اتس يخوم دةاااااااااااااادحه عو تجال تأكةو ادهوم  ادغربة  ادبو 

 تطاعت بها ادتعو  عو ادوال ادةاتة  وثةاء االيبع ار.

                                                
نادية حارث،علياء عبد الفتاح رمضان ،االستخدامات التعليمية لالنترنت،مجلة البحوث اإلعالمية مركز البحوث والمعلومات والتوثيق  1

 .95،ص2008، 41الثقافي واإلعالمي، ،العدد 
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و  دلهة ة  يةاغو و  يبم تو اد ادو  ادعرمل  انو ادتعو  اا  ال تجال دلبةو  دها ادبة .3
تا دم يكو ادتااااااااعب تل ا ادارعا به ه اد تااااااااكل   عادهة ة  ت سااااااااه تااشاااااااار  انو ظانر  وشاااااااااه 

 باد رن اد باتو  ال يلا  و  يةا  اباء انو اعتر اد   يةةخ تعه ادعالج دسةر .
 نهم ادهوف ادرنةسو تو ن ه ادهة ة  .ادتاا  نم د اي اد سب ال او .4
االنبرنت تو ا طر اياانل ادهة ة  د ا يبسام به تو صااار تؤنله و  يكو  ويا  عو يو ادغر   .5

عه ه ادب ةة  االتةاااااادة  تساااااادو ادغر  عو ادوصاااااول يدى ادتااااااا  انم عو دود  دو اآل رمو 
 اء  ان ه اد ةو  عوبعكس ادالااااانةار ادبو ي كو تتااااانوتها ت  اعياااار  وا تج ود  اعصااااوق

االنبرنت تجعل تةه ايااةل   طةر  دالنعوال دو اآل رمو  عادتااا  يجلس دسااادار دوحوه وتام 
 ادك اةوتر يا  رقاب   تا يعراه دريانل ال يعلم احو تةورنا اال تل ونها.

تو وياااا  ادهة ة  نو ادباوق ادغربو عو تجال اداحو  اإلدالتة  اادبو وتاحت دهم ادارصاا   .6
ل دلع ول بأياالو  دل و تاةو دلى ادورايااار ادةاسااة   تو ن ا عإ  ادبةااو  دلهة ة  ادوصااو 

 ال يبم يال باداحو  اإلدالتة  اادةاسة   و  ب ادو  حار  دوا  بسالحه.
تو وياا  ادهة ة  ادباوق ادبكةودوجو ادغربو دلى ايانل االتةال اادبةو  ده ه ادهة ة  ال  .7

 ريال ادطلا  دلخارج دلوراي  عو تجاالر ت ةةار االتةال.يبم يال باع   بأياا  ادعلم ا ي
 :التوصيات

توجةه ادتاااا  بتااكل  اص دبعلم  ت ةةار االنبرنت   الياابخواته دلبةااو  دلهة ة  اإلدالتة   .1
ع  اإلدالم"ت وتت اتعوير اياانله ات ةةاته اوصاا  نو ادوياةل  ادبو تساةطر دلى ادعادم ع و 

دةااةاد  ااد ؤداار ااد خبردار بل  ل شااوء يبواال عو ن ه  لااعت ده ادسااةاياا  اادبجار  اا
ادونةا عهو يااااةف تساااالط دلى ادج ة  ادكةه ذا حويو ي  شاااااء زمو اد اة  حبى تراه ج ةال وا 
قا  دك ادج ةل حبى تراه قاةحا عهو صااااااااااااةاد  ادعةاااااااااااار اراحه اد سااااااااااااةطر  اداد ه اد   ال 

 .1يجارع"
دغر  دلى ادوال ادةاتة   تو  الل اد علوتار ادةظر يدى االنبرنت دلى انه ايااةل  تجسااس ا .2

ادبو تةتااار دلى صااااحاته تو قال تواطةو ن ه ادوال اادبو قو تلحق ادلااارر باعتو اد وتو 
 اصاااا  تةها عو اد وانار ادبو تعبار تو ادةاااااحار االدكبرانة  ادتااااانع "عاعر اد علوتار 

ل ن ه يذا تم نتاارنا اعو تثادبو الشااك عو قة بها ادةااحاة  قو تلحق ادلاارر باعتو اد وتو 
                                                

 54-53جمعة محمود الزريقي ،مصدر سابق،ص 1
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اعحوال  ةف يلبوم ادةااااااااااحاو بةتاااااااااار اع اار وا  ب انها تو اجل اد ةاااااااااالح  اد وتة  وثةاء 
ادحر  تثال ت وم ادةااااحف طوادة  باالتبةاي دو نتاااار اد علوتار ادباةااااةلة  دو اد وار وا 

 .1تحر ار اعياطةل حبى ال ت وم تسادو  دلعوا"
االجب ادو تخ  ادوال ادةاتة  تةاعس بها اد واق  ادوادة  ادع ل دلى ينتاااااء تواق  دلبواصاااال  .3

 اغةرنا تو اد واق   دبكو  بويال آتةا دلتاا .Face Bookاد عراع  تثل اداةس بو 
ادسااااااعو إلنتاااااااء اتحاي يادو يهبم بسااااااو ادبتاااااارمعار اد انونة  ادبو تخ  االنبرنت  دلى و   .4

 و.ةاة   اتواي تهبم بادع وبار دل خاداةتحوي عةه تهام تعب و  تو ادحكوتار دبكو  تلوت  ادب
ادساااااااااعو دباعةل يار ادةونساااااااااكو ااد ةظ ار ادث اعة  ادوادة   االدةساااااااااكو اغةرنا إليجاي حلول  .5

 دل ة  د تاكل ادوال ادةاتة  ت  االنبرنت .
ييجاااي بااواناال دالنبرناات عو ادااوال ادةاااتةاا  تثاال توعةر اد كباااار ادع وتةاا  ايدم ادكبااا  تاااييااا  .6

عو تبةاال ادتاا   اتتجة  تأيةس اعنوي  ادرمااة  ااد خة ار ادةةاة   دةجو دةكو  يعره 
 ادتاا  تكانا آتةا ي لو  عةه واقار عراغهم .

 تتويو ادرقاب  دلى ت انو االنبرنت ااا  اوابط قانونة  دها. .7
تتااجة  ادتاااا  دلى ادبحةو دويااانل اإلدالم عو واطانهم   ا نو عو ادغر  تو  الل ت ويم  .8

عو BIASي  ادةحاة  ادبو تالنم تاكةرنم اتةوم  اد جالر اادةحف "ظهر تاهوم ادبحةو اد ا
ادورايااااار اإلدالتة   الل ادساااااعةةار دة ثل تحويا دلكثةر تو اد ساااال ار عو ادالسااااا  ادغربة  

 .2دويانل اإلدالم اإلحوع ونم وطراحاتها حول اد واودة  "
ادهة ة  دلى االنبرنت بحة  تكو  تك ل  دوار  االنب ام بوار اد ؤيسار ادبربوم  عو تواجه  .9

اعياار  ام كو و  يبم ن ا اعتر تو  الل ينتاااء نواي  دالنبرنت عو اد وارس احبى اد عانو 
اادجاتعار امبم ادو ول دل واق  بإشاااراف اد خبةاااةو  امبم ويلاااا تحويو اد واق  ادعل ة  اادبو 

بأ  ن ه ادةواي  عو اد وارس تعون تساااااااادو ادطادب دلى ادبحةاااااااةل ادعل و  ام كو اد ول 
ادطادب حاجبه دلبريي دلى ت انو االنبرنت  ارج اد وريااااااااا   عهو يبجه دها إلشاااااااااااي حاجار 
ون ها اد عرع  اادبعرف دلى اآل رمو  ام كو دلطادب و  يتاااااا  ن ه ادحاجار تو  الل ن ه 

نر اعادى اعنوي   ا ي كو تخةاااااة  حةااااا  تورياااااة  ده ا اعتر   "بادرغم تو و  اد ظا

                                                
 24،ص 1993لصحافة ،ترجمة كمال عبد الرؤف،القاهرة الدار العربية للنشر والتوزيع،جون ل،هاتلنج،أخالقيات ا 1
 سليمان صالح،ظاهرة التحيز في وسائل اإلعالم الغربية،دراسة تطبيقية على الصحافة البريطانية،مجلة الدراسات االعالمية ،القاهرة،العدد 2

 .78،ص 1994، 75
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دلبةتاائ  عو اعياار  يال و  اد ؤيااسااار ادبربوم  ت وم بوار تك ل اتهم عو ن ا ادتااأ    اصاا  
بعو و  وصااااحت عرص ادبعلةم تباح  دلج ة   اتعو اد ؤياااساااار ادبربوم  احو دواتل ادبةتااائ  
االجب اادةا   عهو ترقى بااداري يدى اد ساااااااااااااابوماار االجب اادةا  ااد هةةا  ادعلةاا عو اد جب عاار 

 .1 عاصر  "اد
(االنب ام بادبعاا  ادعربو عو تجال ادبترمعار اإلدالتة  ادبو تحار  ادهة ة  ادغربة  دلى 10

 ايانل اإلدالم  تو  الل توحةو اد اانةم اادربط بةو اد تردةو عو ادوال ادعربة .
 االنب ام باإلدالم اد وجه دلطال  اص  اد ةوار ادالانة   تو  الل تبابع  اد حبوع تو11)

 قال اد بخةةةو عو تجال اإلدالم ادلم ادةاس ادبربو  
يقات  ادةواار اادل اءار ادعل ة  اادبث ةاة  دباةةو اإيلاح تخاطر ادبوعق اإلدالتو تو جانب )12

 ااحو.
تتجة  ادورايار اإلدالتة  اادبو تهبم بطرق تكاعح  ادبغلغل ادث اعو   اااليبااي  تو )13

 ادةوي. تجار  ادوال ادةاتة  عو ن ا
ت ويم ادودم دويانل اإلدالم اد حلة   دبب كو تو ت ويم تحبوع يج   اد بل ةو  اماعونم دو )14

 ايانل اإلدالم اد تاون .
تغلةظ ادع وبار دلى ايانل اإلدالم اد حلة  ادبو تخادف اد وانةو ادوادة  دل حاعظ  دلى )15

 اد ثل اع القة  اادبعادةم ادويةة   دل جب   .
  اد اايرار ادتاابة  عو تجاالر اإلدالم  ات ويم ادودم دهم  بادباارنم اد سبهوعةو تو تتجة)16

 قال ايانل اإلدالم ادغربة  .
 
 
 
 

 
 
 

                                                
 .218،ص 2000،علم النفس االجتماعي،القاهرة،دار غريب للطباعة،عبداللطيف محمد خليفة،معتز سيد عبدهللا 1
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 مصادر ومراجع الدراسة
 :أوال المعاجم والقوامـــــيس

 ادطانر وح و ادواا  تخبار اد اتوس  ادوار ادعربة  دلكبا  . .1
 . 1968  15اس   اد طاع  ادعةرم  وادةاس ونطوا  ادةاس اويااري  وودة .2

 :الكتب العربية /ثانيا
 ابرانةم داوهللا اد سل و ادبترمعار اإلدالتة  اد انر  يار اداكر ادعربو  .1
 طرابلس   ادحك   دلطااد   1ج ع  تح وي ادورم و   اإلدالم اادع ل ادعربو  و .2

 ف  .2006اادةتر 
  1995نتر  دادم ادكبب   بال تكا   2ي ةر تح و حسةو  بحو  اإلدالم  و .3
 1حوار تو اجل اد سب ال و –صاد  بو بكر ادطةار اإلدالم ادعربو اعارابو  .4

 .1998 بةرار تر و ادورايار ادعربو اعارابو   
طارق يرار  جرانم ادةتر ااإلدالم  اد انر   جاتع  اد انر   يار ادةهل  ادعربة   .5

 1997  . 
هللا  دلم ادةاس االجب ادو  اد انر   يار داوادلطةف تح و  لةا   تعبو يةو داو .6

 .  2000غرمب دلطااد  
 1داوهللا اد ارا  علةال اد ةم ادبربوم  عو براتج علانةار اعطاال ادعربة  و .7

 .  2010 ادواام  جاتع  ادساب  تو ابرمل    
د ر تح و ادبوتو ادتةاانو  تةانج اداح  االجب ادو  يار اد طاودار اانتر  .8

 .  2001ت   طرابلس   جاتع  اداا
تح و حسام تح وي دطاو  تلف قلايا حرم  ادرو  اادبعاةر عو                .9

 . 1993تةر  اد انر   اد ؤيس  اداةة  دلطااد  اادةتر  
 :الكتب المترجمة/ثالثا

جو  ل ناتلةج و القةار ادةحاع   ترج     ال داو ادرؤف اد انر  ادوار ادعربة   .1
 .  1993دلةتر اادبوزم  

ادةام رمارز تةويار باتريو   االتةال ادج انةر  ااد جب   اد عاصر  ترج   اح و  .2
  .2005طلعت اداتاةتو اد انر  يار اد عرع  ادجاتعة 
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 :الرسائل العلمية/رابعا 
صاد  شاكرار ون ة  ا االر اعنااء   ةور تو تةاير اإلدالم  رياد  ي بوراه -1

 .2015ي   غةر تةتور  جاتع  ونل اداةت اعر 
 :العربية ث المنشورة في الدورياتالمقاالت والبحو  /خامسا        

ابرانةم دااااااااو ادحاةظ  اد  ر ادةااااااااااااااةاااااااادو اععرم و تجلااااااا  اداحو  اإلدالتةااااااا   .1
 2008  42 طرابلس تر و اداحو  ااد علوتار اادبوثةق ادث اعو ااإلدالتو ادعوي  

. 
ادخلةجو نظر  تو ادوا ل تجل  حوار اح و داو اد لك ادبحويار ادبو تواجه اإلدالم  .2

 . 2005 13ادعر  ادسة  ادثانة  ادعوي
حاتو يااااااااادم ابوجاةر  ادحر  ادةاسااااااااة  عو دةاااااااار االتةاااااااااالر ادتاااااااااتل  تجل   لة   .3

 ف .2007اآليا  ادواام  جاتع  ادساب  تو ابرمل ادعوي ادخاتس 
   دلىياااااااااالة ا  صاااااااااااد  ظانر  ادبحةو عو ايااااااااااانل اإلدالم ادغربة  يراياااااااااا  تطاة ة .4

 . 1994  75ادةحاع  ادارمطانة  تجل  ادورايار اإلدالتة   اد انر  ادعوي 
دابويو ادتاااااااااارمف االحبكار عو اإلدالم تاهوته اونواده اايجابةاته اتساااااااااااانه  تجل   .5

 . 2010  47اداحو  اإلدالتة  تر و اداحو  ااد علوتار اادبوثةق ادعوي 
ادباعةاا  يدى ادبحرر تجلاا  اداحو  داااو ادونااا  تح ااو ناهااب اإلدالم اععرم و تو  .6

 .2006   33اإلدالتة   طرابلس  تر و اداحو  اادبوثةق اإلدالتو  طرابلس ادعوي
دلو ادربةعو تسااااااااةر  اإلذاد  اد ساااااااا ود  عو دةاةا  الل نةااااااااف قر  تجل  اداحو   .7

  41اإلدالتة  طرابلس تر و اداحو  ااد علوتار اادبوثةق ادث اعو ااإلدالتو ادعوي 
 2008  . 

عاط   ياااااااادم تجب   االنبرنت عو دةاةا ريااااااااد  تاجسااااااابةر ت وت  تو اعياااااااباذ  نجا   .8
يبرانةم دةاااي  تجلاا  اداحو  اإلدالتةاا  طرابلس تر و اداحو  ااد علوتااار اادبوثةق 

 .2008  41ادث اعو ااإلدالتو ادعوي
نايي  حار  دلةاء داو اداباح رتلااااااااااااااا   االياااااااااااااابخواتار ادبعلة ة  دالنبرنت تجل   .9

احو  اإلدالتةااا  تر و اداحو  ااد علوتاااار اادبوثةق ادث ااااعو ااإلدالتو   ادعاااوي اد
41  2008. 
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يونس دومو اد كبااااااااار ادوطةةااااااا  اشااااااااااااااااكاااااااار اد علوتاااااااار ادةااااااااشااااااااااااااار  .10
 ن ال دو داااااااوادبوا  شاااااااااااااارف ادااااااويو صااااااااااااااةاااااااداااااا  60 ص31985ادعربو ادعااااااوي

تو اد علوتاااااار تجلااااا  اداحو  اإلدالتةااااا  طرابلس  تر و اداحو  اادبوثةق اإلدال
 .  2004  27اادث اعو ادعوي

 :المواقع االلكترونية /سادسا   
   15/11/2009توق  اعتم اد بحو  ببارمخ  .1
توق  جاتع  ادةهرمو كلة  ادعلوم ادسااااااةايااااااة  ادعراق وطراح  ي بوراه تةاقش تكةودوجةا  .2

 م   3/3/2019اإلدالم اادهة ة  اعترمكة  ببارمخ 
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 في نيجيريا الواقع واالفاق المستقبليةلزراعة ا

 

 امحمد محمد البوزيدي /الدكتور

 اآلدابجامعة طرابلس ـ كلية 

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات

 

 تقديم :
هوانة  اد ب ةو بادخةان  ادطاةعة   حة  ي بو ت ابل ادكبل اد اإلقلةمت   نجةرما عو غر  يعرم ةا      

طلسو ادجةوبو انى ادبو صاغت اإلقلةم بطاب  جغراعو ت ةو   حة  اد  طر  اد ايت  تو اد حةط اع
اعتطار ادوان   دلى اد ةاطق ادجةوبة   ) االيبوانة  (   ااعتطار ادةةاة  دلى اد ةاطق ادوا لة    

 ت ا ونبج غطاء نااتو تبورج تو ادغابار االيبوانة  يدى ادحتانش ادساعانا عو اد ةاطق ادوا لة  .
سكا  اد ار  بادةسا  د ون ةبهإلقلةم ي   جةو  اد ةط   ادةحراام  ) ادةحراء ادكارع ( عا  اد ا  ا  ا

تعو دادة  تو حة  ينباج ادغ اء اااليب رار اداترع . ام كو و  يةا  قال  ادهجرار اد ايت  تو 
ط  ذار نتاد ةاطق ادبو تعانى تو ادعوز اد انو .اد ا  انت ادوراد  ت ثل ون ة   اةر   واحو  تو اع

ا ادساحلو ادبو ت ثل غر  يعرم ة ماادعالق  اد ااشر  بادغ اء   عا  ت ةةم اعاااي ادورادة  عو نةجةر 
يعطى يالد  دلى ادعالق  ادوان   بةو ادطلب دلى ادغ اء نبةج  ادوماي  ادسكانة    اإنباج ادغ اء عو 

 دسكا  اد ةط  . ة االيبراتةجاد ةط      اص  اا  ينباج ادغ اء يعو تو اعنتط  
  :الفكرة االساسية الموجهة للعمل

ادها  ساعانا عو ايط اداالي اش يسوي اد ةاخ االيبوانو عو جةو  اد ةط     ااالقلةم اد        
 1432.1  ا سال يجو تم يةوما عو 1836.4ت ا ادطو اتكانةار تطرم  جةو  تةل ادى 
 28500ادورادة  تةل تساحبها ادى  اعرااوتم  يةوما عو جوس ايط اداالي  اص  اا  

 الدادى االنهار اادسهول اد ةبتر  عو اداالي   يةاغو ا  توعر قور  باإلااع تلةو  نكبار  
تو االكبااء اد اتو   اتام ادطلب اد بوايو دلغ اء نبةج  ادبوايو ادسكانو   اتةاعس  االنتط  

 اال رع دلوراد  ادلى رويها ادةاط .
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  ير و دلى ت ةةم اتكانةار اد ةط   ادورادة  ذار ادعالق  اد ااشر  بادغ اء دلةه عا  اداح    
  بايبخوام تؤشرار االنباج اادةايرار اادواريار د عرع  ادبواز  بةةها   اادى ا  توع ح ق 
االنباج ادورادو تغطة  االكبااء اد حلو تو ادسل  ادورادة    اتعرع  االعاق اد سب الة  دالكبااء 

 .اد حلو 
تو ادعةاصر ادواري  عو تحلةل اداكر  االياية  اد وجه  دلع ل   ي كو ااط  التساؤالت :

 االيئل  االتة  :
 ا تا نو ادظراف ادطاةعة  اد ؤيي  ادى قةام ادوراد  عو اد ةط   1
 ا تا نو ان او اد ةبجار ادورادة  2
 تو ادسل  ادورادة  ا تانو اد ؤشرار ادةاتج  دو اد وازن  بةو ادةايرار اادواريار 3
جار واري اتغطة  االحبةاا تانو االعاق اد سب الة  دلوراد    دبح ةق ايبغالل اعلل دل 4

 .ادغ انة 
 : أوال الموقع والخصائص الجغرافية

تو اد ةط   االيبوانة  يدى تةط   ادساعانا عو  ت   نةجةرما دلى ياحل غةةةا   ات بو      
دجةوبة  ادغربة  اد وي ة  اد  طر  طول ادعام عو ادجةو    ادت ال. اتهب دلةها ادرماح ا

 ااد وي و ادةةاو عو ادويط اادت ال   باإلااع  يدى ناو  رماح ادهرتبا  تو ادت ال 
  انى تعبار اكار يال غر  يعرم ةا   1 ةلو تبر ترب  " 923700اتالغ تساحبها نحو  " 

 3ش اال    ابةو  طى طول  14ال يدى ش ا 4ادساحلة  تساح    ات بو بةو يانرتو درن  
 6752شرقا  ام ر بها اكار انهار االقلةم  ) نهر ادةةجر ( بطول ي ور بةحو    15شرقا يدى 

تو ادت ال ادغربو يدى ادجةو  ادترقو دةةل يدى اداحر بودبا  ثةر  اداراي  . انى تب ب  
ا  اتتاي   اتو ادت ال ادةةجر بحواي يادة  طومل    قلةل  ادجةرا    يحونا تو ادترق ادك ر 

 (     1    اتو ادغر  ادوانوتى   انظر ادخرمط   ) 

                                                
 219ـ المصدر : احمد نجم الدين فليجة ، افريقيا ، دراسة امةواقليمية ، مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندرية ،بدون تاريخ ، ص 1
 ـ من حسابات الباحث 2
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تلةو  نس      85.953نس   /  م    حة  بلغ يكانها     126.5ابها  ثاع  يكانة  دادة 
  يتبغل  20011تلةو  نس    ية    16.929   ثم ازياي ادسكا  يدى نحو  1990ية  

تو اج ادى دوي ادسكا  .   %12.9تلةو  نس    "  بةسا   15.4تةهم عو ادوراد  نحو
اب دك عهو تعبار تو اد ةاطق ادسكانة  ادكثةا    يودم اقبةاينا اعنتط  ادبعويةة  اادةاطة  
  يدى جانب اعنتط  ادورادة  ت ا ودطانا تر وا اقبةاييا ايةايةا ناتا   بةو جةرانها دلى 

  اإلقلة واد سبوع 
 لموقع الجغرافي نيجيريا( ا  1خريطة )  
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 :ات الطبيعية للزراعة فى  نيجيرياثانيا : المقوم
: تعبار نةجةرما تساح  تبراتة  عو اقلةم غةى بادخةرار تؤنله ال  يواال حةا    السـطحوا  

اقبةايي  جةو    اماوا و  ن ه اإلتكانةار ادطاةعة  نو ادبو جعلت يكا  نةجةرما يبر وا  
تلةو  نس   ت ا جعلها  116.929يدى نحو  2001واي ادهانل  ادبو اصلت ية  عةه به ه اإلد

 تو  ارمار ادوال عو غر  يعرم ةا .
اتو ادةاحة  ادجةودوجة    عهو تعبار جوء تو ادكبل  اد وي   ) ادكبل  االر ة  ( ادبو طغى 

صخور    اتظهر دلةها اداحر اتريةةاته عو اعزتة  ادجةودوجة     اعال   ادثانو   ادثاد 
ايط نةجةرما   اتغطى صخور ادوتو  josادكبل  اد وي     ا نو ادحال عو نلا   جوش  

ادراب  اادراايب ادحويث  تساحار اايع  تو ادسط  تكون  ادسهول ادساحلة  اادوا لة     
 ام كو ت سةم يط  نةجةرما يدى اعقسام ادجغراعة  اآلتة  :

اطق ادورادة  ادهات    ت بو توازم  ت رماا  ط ادساحل   ادسهول ادساحلة  : انى تو اد ة -1
 ةلوتبر    عو تةط   ادودبا  300انى تكو  تساح  نات  عو ادجةو  حة  تبس  دةحو

 . 1 ةلوتبر  100اتلةق شرقها اغربها دةحو 
 ادهلا  ادجةوبة  : -2

امب ةو    تظهر حاع  ادهلا  ت ابل  دلسهول ا اص  تا بةو ابةوا   ااايع ادةةجر اعايط
تبر       ا و  بعلها   450يط  ادهلا  بوجوي ادحاعار ادبو يةل ارتاادها يدى  

   ادترق تو يدبا  ادةةجرتبر     امبةاق  ارتااي ادحاع  ادهلاة  يدى  600يةل يدى  
 .  2تبر 1050وقةى ادترق ترتا  تالل وابا   يدى   وبةة ا ع

 ادسهول ادويطى ) ادوا لة  ( : -3
هول ادويطى ش ال ادحاع  ادهلاة    انى ترتاط ب جرع نهرع ادةةجر اد بويط تظهر ادس

  انهر بةوع   ت ا ويع يدى تكومو وايي  ايهول درمل  ايط اداالي   انى تةسب يدى 
ادترق   ايهل ادةةجر اعايط عو ادغر      وت ر بها تثل : يهل بةوع ع ادبواعنهار 

  و  يهول بةوع يالغ دراها نحو " ايبراتةجة   ات ا يومو عو ون ةبها   ساح  زرادة
                                                

 454، ص 1972ـ محمد رياض ، افريقيا ، دراسة لمقومات القارة ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  1
 ، ] اقتباس االرتفاعات [ 454ـ نفس المكان ، ص  2
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ايهول ادةةجر اعايط ت ل دةها قلةال    ادلةه عهو اد ر و االقبةاي  1 ةلوتبر "  100
 عو اإلقلةم ادت ادو .

   ايهول ادةةجر اعايط –ادهلا  ادت ادة : ت بو ادهلا  ادت ادة    ش ال يهول بةوع  -4
  اتب ثل عةها ونم اد راكو ادع رانة  ادهات  تثل :  2تبر 500حة  يالغ تبويط ارتاادها نحو 

عو ادجةو    امةحور تةها شرقا  " نهر يوبى  "   josعو ادت ال   اجوس  kanoكانو  
yobi   يدى تتاي   انى ذار ون ة  اقبةايي  زرادة   اةر  د وقعها ا و اد ةاخ اد وارع

 ادسويانو ذا اعتطار ادةةاة  . 
ساعانا ادويط    ااد  ثل  اد ةاخ االيبوانو عو ادجةو    اشاه االيبوانو عويبب ـ المناخ: 

 يلو :   ادحرارم  ااد طرم  تاانعو االجواء ادت ادة    اتو ادخة

نحو  تارس ا يرج  ادحرار  : يةل تبويط يرج  ادحرار  د وية  دةجوس عو شهر عاراير1            
ييس ار يةاير   امبةاق  اد بويط قلةال دوماي  غوار  اد طر م عو شهر نوع ار  27.8ا  دك م   28.3

 (   1م   انظر ادجوال )   23.3م اغسطس  25.6م  يودةو  26.1عو يونةو 
جوس   عا  تبويطار ادحرار  ت ل عو تعودها دو د ةط   ادويطى ادبو ت ثلها تحط  اعو ا

خار عو اغسطس ادى م   اتة 24.2م   تارس  22.8ادجةو  حة  تةل عو عاراير ادى 
 م  . 20.3

  عا  يرج  ادحرار  تعو ترتاع  دو اد ةاطق دت ادة  ادبو ت ثلها توية   انو اتا عو االجواء ا
 م   دلى ادبوادو . 30.6م    31.1ادساب   عهو تةل عو  ابرمل تايو ادى 

ل ادسةو  و  حة  يةل اد عةرما تبا  االقلةم االيبوانو عو ادجةو  ا االتطار: اتطار نةج 2
تم  اادبساقط دلى طول اشهر ادسة     ادكو تغور االتطار  الل ادابر  تو  1836.4ادى 

تم    اعو يودةو  459.7تم   اعو يونةو 269.2ابرمل ادى نوع ار   حة  تةل عو تايو 
 تم   ااد طر ده ق بةو    . 279.4

وع ار هر االشهر ادجاع  تو ناتا ايط نةجةرما   عا  االتطار ت ل نساةا   اتكاي تخباو ا تظ
تم . ااالشهر اد طةر  بعلها غومر  اد طر تثل تايو  2.5ادى عاراير حة  اد عول دكل شهر 

                                                
 ] اقتباس االرتفاعات [ 454ـ نففس المكان ، ص  1
  library Atllas , London , 1973ـ   2
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تم  ادلةه عا  اد طر  292.3تم   اغسطس  330.2تم  يودةو  226تم   يونةو  203.2
 يبةف ب    ااحو   .

 في نيجيريا ار ) مم ((  متوسط درجة الحرارة  )مئوية ( ومتوسط االمط  1) جدول 
 متوسط االمطار متوسط درجة الحرارة   البيان

 كانو جوس الجوس كانو              جوس الجوس

 ]  اةا  جوا [ 2.5 27.9 21.1 20 27.2 يةاير 
 ]  اةا  جوا [ 2.5 45.7 23.9 22.8 28.3 عةارمر
 2.5 27.9 101.6 27.8 24.2 28.3 تارس
 10.2 86.4 149.2 31.1 25.3 28.3 ابرمل
 68.6 203.2 269.2 30.6 23.9 27.8 تايو
 116.8 226.1 459.7 28.3 22.2 26.1 يونةو
 205.7 330.2 279.4 26.1 20.8 25.6 يودةو

 309.9 292.3 63.5 25.1 20.3 23.3 اغسطس
 1142.2 213.4 139.7 26.1 21.1 25.6 ياب ار
 12.2 40.6 205.7 26.6 22.2 26.1 اكبوبر

 ]  اةا جوا [ 2.5 68.6 24.4 21.9 27.8 وع ارن
 0 2.5 25.4 20.8 20.8 27.8 ييس ار

 868.7 1432.1 1836.4    اد عول ادسةو  
Hornby, and Newton , Africa , University tutorial press , pritain ,1978 ,     p. 518---- 519                   

  
ناير  اةل ادجاف ادح ة ويظهر ادادساعانا اد   ت ثله توية   انو ةم اقلاعو ش ال نجةرما         

تم   اغسطس  205.7(  ااغور ادتهور تطرا يودةو  1)   نوع ار ادى تارس  انظر ادجوال اد طر تو
 تم . 309.9

 ن و   انعكس دلىي  يرجار ادحرار  اد ةايا  دلة و  ايةاعو غةة  عو اتطارناادلةه عا  اد ةط   ت
ادى  إلااع بااد وري ادغ انو دلحةوانار  )ادساعانا(ادطومل  ادحار   اء ادةااتو ادتجر  اادحتانشادغط

 .دةاصر االقبةاي ادوطةو وحووراد  انو تؤشرار طاةعة  جةو  د ةام اداالنهار 
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  ثالثا: أنماط الزراعة واإلنتاج  في نيجيريا: 

ي  ادهات  عو نةجةرما ا  نظرا دل واري ادطاةعة  اد بوعر    اال تعبار ادوراد  تو اعنتط  االقبةاي             
 85.953ادسكا  اداادغ دوينم   وج ادو تو   %12.9ا  نسا  ادسكا  ادورادةةو تةل يدو 

تلةو  نس     يعو تو ادحواعو اد وجه  إلنباج ادغ اء اد حلى   باإلااع  يدى حاج  ادواد  دلة و 
دبر ةو دلى ادغالر ادة وي  ادبةويرم    اده ا عا  ادوراد  تأ     اد   انعكس دلى ا اعجةاو
 ن طةو :

 ا زراد  اعغ ي  د واجه  تبطلاار ادسكا  تحلةا .  1
 .  اعجةاواادحةول دلى ادة و jا زراد  تةويرم  ن وي    دبلاة  احبةاجار اعيواق ادعاد ة    2  

جةرما   دسل  ادورادة  ادبةويرم    ال  نةادلةه عا  االقبةاي اد حلى يعب و جوء تةه دلى ا
تعبار تو ادوال ادغةة  عو ينباج ادةاط ادخام   اد   يةاعس اعنتط  ادورادة  اغةر ادورادة  

 ك وري اقبةاي  نام   ام كو ادبعرف دلى ااق  ادوراد  ااإلنباج ادورادو   ا يلو :
 أ ـ استغالل األرض زراعيا :  

يبغالل اعرن  زرادةا   وحو اد ؤشرار ادهات  دب ةةم قور  ادسكا  االقبةايي  ا                      
اادبكةودوجة  . دلى ايبث ار اد واري اعراة  ادهانل  بتكل وعلل   اد ا  انت ادوراد  قو تأيست 

 بة ادبو تحباجها اعيواق اعار  بتكل ااا  بةاء دلى ونواف ايبع ارم    إلنباج ادغالر اد وارم 
اد ةط   ادااري    عانه تو ادةعب دلى يال ناتة  تثل نةجةرما ا   و  تبحرر تو ادباعة  عو 

اد ريوت  تسا ا حبى بعو حةودها دلى االيبغالل   ال  تعظم اد واري ادورادة  تعو ادر ةو  
اعياية  عو االقبةاي اد وتو   اد عب و دلى ادعانوار ادورادة  اد ةور  يدى ادسواق ادعاد ة    

 (   .   2ام كو االيبوالل دلى ااق  االيبغالل دل واري اعراة      ا عو ادجوال  )  
 31.9تلةو  نكبار بةسا   29.539اتةه يبل  آ  اد ساح  اد ابل  دلوراد  عو نةجةرما تالغ نحو              
اعت   اارت %8.6تلةو  نكبار بةسا   2.535  نحو ياد ساح  اعراة  دلاال وج ادوتو  %

تو  % 9.5تلةو  نكبار بةسا   2.7يدى نحو  2001اد ساح  اد سبغل  باد حاصةل ادوان   ية  
اد ساح  اد ابل  دلوراد    ان ه اد ؤشرار تعكس ايبغالالر زرادة  زنةو  تو وال ران اد ابل  

اد ابل   اعرااوتو  % 90.5  و  و  تا نسابه   2001____  1990دلوراد   الل ادابر  
    perm crops  اا  تا يسبغل تةها عو اد حاصةل ادوان   اد  تةبظر االيبغالل اااليبث ارر دلو 

 .1990بلغ ية  
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 ، ] مليون هكتار [ 1990ــــ،ــ2001 سنتي(  الموارد االرضية  في نيجيريا ، في   2جدول )     
 نيجيريا البيان نيجيريا البيان

  
1991 2001 1991 2001 

 2700 2535   ادوان باد حاصةلارااو تسبغل   92377 92377  ساح اج ادو اد
 %9.5 % 8.6 سابها تو اد ابل  دلوراد ن 91077 91077 اد ساح  االراة 

 59877 59000 ارااو غةر صادح  دلوراد  %100 %100 ادةسا 
64.8 نسابها تو اد ساح  االراة  28500 29539 االرااو ادورادة 

% 
65.7% 

 ااااااا اااااااا ااااااااااااااااااااااااااا % 31.3 % 32.4 و اد ساح  االراة ادةسا  ت
F.A.O., yearbook agriculture products vol. 56 , Rome 2002 ,p3----5 . 

ادلى تسبوع اد ؤشرار ادسكانة    عا  نةةب اداري تو اد ساح  ادورادة  يةل عو نةجةرما         
تلةو  نس   (   امرج  ذدك  116.929  دلى ادباار و  دوي ادسكا  )  نكبار دلاري 0.24يدى 

تو  0.24يدى ادكثاع  ادسكانة  ادعادة    اادسؤال اد   يطرح ناسه : يدى و  توع ي كو دةحو 
بأك لها  ادورادة  قو ايبغلت اعرااوادهكبار   و  يلاى احبةاجار اداري ادغ انة  عو حاد  و  تعظم 

طلو  ) ادب ةة  ااعيادةب ادورادة  (   دكو تؤشرار االيبغالل ادساب   تعو دلى اد سبوع اد 
 نة  ويلا تةخال  دسكا  اد ةط   .تةخال    اتعكس تسبومار غ ا

  :ب ـ أنماط الزراعة واإلنتاج
تب ةو ادوراد  عو نةجةرما ا بإنباج اد حاصةل ادغ انة  ااد حاصةل ادة وي    اتربة  ودواي        
نار تةور ادلحوم اادجلوي   باإلااع  يدى تربة  ادحةوانار دغرن ادحةول دلى اعداا  ادحةوا

اتتب اتها   اده ا عا  ادوراد  بأن اطها اد خبلا  تعبار تبكاتل  بةو ادورقو اادحاو  ادغ انة    ااداواكه 
اادحوم  انة   اعداا اد وارم    ااد ةبجار ادة وي    ت  ينباج رؤاس ادحةوانار ادحة  ااد ةبجار ادحةو 

اادجلوي   ان ه ادبر ةا  تعو تةايا  حة  يبم توامو ادبرب  يةوما باد واري ادعلوم  تو تخلاار ادحةوانار 
اب ايا ادةااتار عبومو تو  ةوب  ادبرب  يدى حو  اةر . ااد حاصةل ادورادة  االيبوانة  تعو ونم ادس ار 

 ( .   3انظر ادجوال )     عو اد ةط  اد سةطر  دلى اداةةا  ادورادو 
ادلةه عا  ادوراد  عو اد ةط   تتهو تةودا  اةرا اانبتارا اايعا دلى اتبواي اد ساح  ادورادة        

 :دلى ادةحو اآلتو   االيبراتةجة ام كو ت ةةم زراد  اإنباج ونم اد حاصةل 
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 ـ زراعة الحبوب الغذائية :1
    maizeد  ادسانو  عو اد ةط بةو   انى تب ثل عو اد ر   زراد  ادحاو  ادغ انة    تو ون او ادورا 

 ات ةةم اد ؤشرار ادك ة  اد ساحة    rice ااعرز  sorghum  ااد ر  ادرعةع   milletاادو و ) اد ةب ( 
 ااإلنباجة  ي كو يرايبها   ا يلو : 

دسكا  نها تو ل عو غ اء اع االيبراتةجة : تعبار زراد  اد ر  تو اد حاصةل ادغ انة   maizeو_ اد ر  
اودالف ادحةوانار عو اداالي   انى عو نةجةرما واي  انبتارا   حة  بلغت اد ساح  اد حةوي  نحو 

اد ساح  اد ابل  دلوراد  عو اداالي  وج ادوتو  % 15.2  بةسا   2002تلةو  نكبار ية   4.490
 ينباج وعرم ةا  وج ادوتو  % 11.6( بةسا  4تلةو  طو   انظر ادجوال )    4.934 . ونبجت نحو 

:  ينباج ادو و تو اد حاصةل ادسانو  عو اد ةط     دو ودها عو غ اء   millet  اادو و ) اد ةب ( 
 6.162نحو  2002ادسكا    انى تةبتر عو تساحار اايع    عل و بلغت اد ساح  اد حةوي  ية  

تلةو  طو  6.1ةجةرما   انبجت نحو تو اعرااو ادورادة  عو ن % 21.6تلةو  نكبار   بةسا  
ينباج قار  يعرم ةا   ادلةه عا  ادو و يعو تو اد حاصةل  وج ادوتو  % 44.7دةاس ادسة  بةسا  

 اد ةبج  عو نةجةرما دلى اجه ادخةوص . االيبراتةجة 
وزت   اادبو ي كو و  تواجه به االيبراتةجة :  تعبار تو تحاصةل يعرم ةا  sorghumج ااد ر  ادرعةع   

تلةو   7.068ادغ اء د ةايا  ظراف اإلنباج ادطاةعة   ع و بلغت اد ساح  اد حةوي  عو نةجةرما 
اد ابل  دلوراد  عةها   بلغ ينباجها نحو  اعرااو وج ادوتو  % 24.8  بةسا   2002نكبار ية  

دورادة    ا اعرااوينباج يعرم ةا دبلك ادسة  .  وج ادوتو  % 37.9تلةو  طو   بةسا   7.704
 وج ادوتو  % 1.6ودف طو   بةسا   316ااد ساح  ادةغةر  تعكس ينباجا ائةال    اصل يدى 

 ينباج اد ر  ادرعةع  عو يعرم ةا .
: تأتى زراد  اعرز عو اد رتا  ادثانة  بعو اد حاصةل ادثالث  ادساب     حة    rice paddyي ااعرز 

 اعرااوتو  % 10.9تلةو  نكبار   بةسا   3.116ا يوري عو تساحار تحواي    بلغت عو نةجةرم
  2002سة  تو ينباج قار  يعرم ةا د % 18.7تلةو  طو   بةسا   3.192ادورادة  عةها   بلغ ينباجها 

طو  .  0.2اإذا تا ج   ينباج ادحاو  ادرنةسة  اعربع    عا  نةةب اداري عو نةجةرما   يةل يدى 
 116ادةساو دواد   اه ةلوجرام  يعطى ادرع  200رما  ا   عو نةجةادلةه عا  نةةب اداري تو ادحاو 

  تو ادغ اء  ) يقةق تلةو  نس    ت ا يؤيع يدى ادخلل عو ادحةول دلى اد بطلاار ادلرارم
 .ادحاو (
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  roots زراد  ادورنةار    -2
 ها باد ةاختبر و زراد  ادور نةار عو ادةطاق اعايط اادجةوبو تو اد ةط    الرتااط          

 دو ودها عو غ اء ادسكا    وتا ادكاكاام  ) اداول االيبراتةجة االيبوانو   انى تعبار تو ادورادار 
ادسويانو (   عهو توري عو ادةطاق ادت ادو الرتااطها باد ةاخ اد وارع ) تةاخ ادساعانا (   اانم 

 تا يلى : اد حاصةل دورنة  ادبو تتكل ون ة  اقبةايي  عو االقبةاي اد حلى 
:  تعبار تو اد حاصةل ادورنة  ادهات  الدب اي تعظم ادسكا  دلةها عو غ انهم    cassavaوا ادكساعا 

  انى توري بتكل تكثف عو ادةطاق ادجةوبو حول نهر ادةةجر   اد و بلغت اد ساح  اد حةوي  نحو 
دة  عةها   اقو ودطت ادورا  اعرااو يج ادوتو  % 12.2  بةسا   2002تلةو  نكبار دسة   3.455

و   و تو ونباج اد ار  اإلعرم ة     % 34.2تلةو  طو   بةسا   34.476ينباجا تب ةوا بلغ نحو 
 .اععرم واإلنباج  1/3نةجةرما دوحونا تةبج 

: ادةام تو اد حاصةل ادورنة  اد سبخوت  عو ادغ اء   امبر و ينباجه عو اد ةط      YAMS  اادةام 
اد حةوي   بلغت اد ساح    نةجةرما     اده انبتار نساى عو اد ةاطق اع رع   ع وااليبوانة    جةو 

تلةو   26.849تو ارااةها ادورادة    انبحت ن ه اد ساح   % 10.6تلةو  نكبار   بةسا   3.017
 . اععرم واالنبهاج  يج ادوتو  % 70.5طو    ان ه تؤشرار انباجة  نات  يذا دل ةا ينها تسااع 

:   اداطاطا ادحلو  تو ادورادار ادورنة  ادهات  ااد ةايا    SWEET P0TATOOSداطاطا ادحلو   ا - ج
دلظراف ادطاةعة  عئ اد ةط     اادبوي  عةها تحت ظراف ) اد ةاه اادبرب  (  دالا  دلى ونها ته   

عو حةو بها تدو ودها عو غ اء ادسكا    عإنها تودم االقبةاي اد حلى   يال و  يرج  انب ام اداال
بجااز ت تةخال  وتام تةاعس  ادورادار ادة وي  اال رع   اده ا عا  اد ساح  ادبو تتغلها عو نةجةرما ال

. ارغم ذدك تر ونا  2002ورااةها اد ابل  دلوراد  ية   يج ادوتو  % 1.7ودف نكبار بةسا   511
 .اععرم وج ااالنب يج ادو تو % 22.4تلةو  طو   بةسا   2.503يعبار نام   حة  بلغ  اإلنباجو

توري ادكاكاام  عو ادةطاق ادت ادو الرتااطها بادظراف اد وارم  ) اإلقلةم ادسويانو (   1كاكاام اد -ي
  ت  ادو و اادسور غم   حة  اعتطار ادةةاة    ات بو زرادبها يدى ادةطاق اعايط اد جاار دإلقلةم 

                                                
يا الكاكاوية ، وهى نوعين الكاكاوية العربية متوسطة الحبيبات حمراء الغالف  الكاكاوية االنجليزية كبيرة يعرف االفول السوداني فى ليب- 1

الحبيبات وغالفها بنفسجي فاتح ، واهم مناطق زراعتها الزهراء ، طرابلس ، الزاوية ، تزرع فى فصل الصيف على مياه الرى وتنضج فى 

 الخريف .
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عو  اتةجة االيبر ورادبها   عهو تعبار تو اد حاصةل االيبوانو   انظرا دبوعر ادظراف اد ثادة  د
االقبةاي ادوطةو   اتو ادسل  ادة وي  ادهات  اد رتاط  باعيواق ادعاد ة    اده ا عا  اد ساح  اد وراد  

ارااةها اد ابل   يج ادوتو  % 9.8تلةو  نكبار   بةسا   2.782تعو  اةر  عو نةجةرما ت ور بةحو 
 اععرم و.اإلنباج  يج ادوتو  % 31.8بةسا   2002تلةو  طو ية   2.699دلوراد    انبحت نحو 

عه ا سلع  تو اد ؤشرار  ادبو تلادلةه عهو   تعو تو اعقادةم ادهات  عو انباج ادكاكاام      ان ه اد
تر و ادةوار  ادورادة  اادبةويرم  دلكاكاام    باإلااع  غادى يتكانة  ادبوي  عةها  سلع   وع

 ة  دلحةول دلى ادع ل  اعجةاة  .تةويرم  ي كو و  تكرس يدى اعيواق ادعاد  ة ايبراتةج

 الف هكتار  2002،  1991نيجيريا سنة  في المحاصيل( استغالل االرض في زراعة  3جدول)  
 

 نيجيريا الزراعية المحاصيل نيجيريا المحاصيل الزراعية
 المساحة المحصودة المساحة المحصودة

1991 2002 1991 2002 
 2782 878 ادكاكاام  53 67 اد   
 40 22 قةب ادسكر 3116 1504 االرز
 اااااااااااا ااااااااااااا اد انجا 4490 4612 اد ر 

 4 4 اداو 6162 4468 ادو و
 1030 716 ادكاكاا 7068 4892 ادور  ادرعةع 

 22 22 ادباغ 178 8 اداطاطا
 اااااااا ااااااااااا اد وز 511 26 اداطاطا ادحلو 

 اااااااااا اااااااااا توز ادجة  3455 1942 ادكساعا
 ااااااااا اااااااااااا اد طاو ادطاةعو 3017 1279 ادةام

F.A.O., yearbook agriculture products vol. 56 , Rome 2002 ,p67----205 . 
 :ا زراد  ادسكر ااد ةاهار3
ط بها امرتا تج ود  اد ةبجار تثل اداو اادكاكاا اادتا   يطلق اصطالح اد حاصةل اد ةاه  دلى 

ة  ادبجار  ادعاد ة  دخةوص عواد ةب تو حة  االيبع ال   اقو برزر ون ة  ن ه اد ةبجار  يكر
 بحة جار   ده ه اد ةب ادعاد واعرم ةا اادعادم   اادطلب  عواد ةط   االيبوانة  ااد وارم   عوانباجها 

ان بها دلةها تو قال ادوال اد ةبج  د س ابادبر ةوادبجار  ادوادة     عوار  اصاحت تحبل تر و ادةو
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  ب ا ت وته تو د الر وجةاة  الزت  دل وازن  ت  اد حاصةل اد سبوري   ادوطةواالقبةاي  عواداعاد  
 اد ةط بةو قةو ادوراي    ا يلى :  عو  ام كو ت ةةم االنباج 

ب  ادغ انة  اد طلو  دوي تو اد واي عوكاكاا  سلع  زرادة  دو ودها :  برزر ون ة  اد cocoaو اادكاكاا  
اد ةاطق االيبوانة    تحت اغط احبةاجار  عوااليواق ادعاد ة    اده ا بوور زرادبه تبس   عو

  انى  2002تلةو  نكبار ية   1.030نةجةرما بلغت تساحبه نحو  عاوادسوق ده ه ادسلع    
  اقو انبجت  % 3.6اد ساح  اد ابل  دلوراد  عا  نسابها تةل ادى  دويج اتساح  نات    ت ارن  ت  

 تلةو  طو .  1.897اعرم ةا اداادغانباج  يج ادوتو  % 17.9ودف طو   بةسا   340نحو 
 الف طن .  2002،  1991نيجيريا سنة  في( انتاج المحاصيل الزراعية  4جدول)   

 نيجيريا يةالزراع المحاصيل نيجيريا المحاصيل الزراعية
 االنتاج الف طن االنتاج الف طن

1991 2002 1991 2002 
 2699 1181 ادكاكاام  77 57 اد   
 747 903 قةب ادسكر 3291 3010 االرز
 5 6 اد انجا 4934 5529 اد ر 

 4 2 حاو  اداو 6100 4672 ادو و
 340 256 حاو  ادكاكاا 7704 4794 ادور  ادرعةع 

 9 9 ااراق ادباغ 629 57 اداطاطا
 ............. ............ اد وز 2503 149 اداطاطا ادحلو 

 1999 1322 توز ادجة  43476 20817 ادكساعا
 112 145 اد طاو ادطاةعو 26849 13396 ادةام

F.A.O., yearbook agriculture products vol. 56 , Rome 2002 ,p74----205 . 

 تكان   اةر  بةو ت ل ون ة  اداو  سلع  غ انة  دو ادكاكاا   حة  ا   :  ال  COFFEE    ا اداو 
ى اد وارم (  دلى زرادبه ا  دك ادطلب دل ادسل  ادبجارم  ادعاد ة    اقو يادور ادظراف ادطاةعة  )

عا  انب ام ادسكا  يعبار ااا  تو  الل اد ساح  ادورادة   االيواق ادعاد ة    اده ا عوتاي  اداو 
 ادكو ت ل ان ةبه بةو ادسل  ادورادة  اال رع  زرادبه . عوادعل ة  اد وظا   اتة  اااليادةب  اد بة

 و   ت ا ايع ادى تةاق  تساحبه   ع تظم االجواء ادجةوبة  عو االيبوانواد ةاعس  دسةاي  اد ةاخ 
نباج آالف طو. ادلةه عا  اال 4آالف نكبار   اصل االنباج ادى  4بلغت اد ساح  اد وراد  نحو 

 .  2002تلةو  طو دسة   1.054اداادغ  اععرم واالنباج  يج ادوتو  % 0.4ادلئةل   دةبجااز 
تحباج ادى عبر   ادبو:  قةب ادسكر تو اد حاصةل اد وارم     SYGARE CANEج ا قةب ادسكر  

ثر كية ا  اد ةب   اده ا عا  اد ةاطق ادت ادة  تو نةجةرما ا عوجااف دكى تبر و دةار  ادسكر 



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

154 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

تالءت  دورادبه تو اد ةاطق ادجةوبة  االيبوانة  ادرطا  طول ادعام    ارغم ذدك   عا  زراد  قةب 
 40ادواد    حة    بلغت اد ساح  اد وراد  نحو  عوادسكر   تأ   تكانها بةو ادبر ةا  اد حةودة  

ها ته   ة    اال انودف نكبار  انى تساح  تبوااع  ت ارن  باد ساحار اد تغود  باد حاصةل ادرنةس
االنباج  يج ادوتو  % 0.9  بةسا   2002ودف طو ية   747انبجت نحو  عهودلاةةا  ادورادو   

                                اعرم ةا .                                                  عو
 ـ زراعة القطن والمطاط والتبغ  :5

قبةاي اال عود  اشجار اادةااتار ادة وي  تو االنتط  االقبةايي  ادهات  تعبار زرا                   
اد حلى ادةةجةر  ا اص  اد طاو اد ع تةاري به اد ةط   االيبوانة    اقو  ا  انباجها تو 

  اادةاف اد طو  2002دسة   اععرم وتو االنباج  % 25.9ادف طو بةسا   112اد طاو 
صةاد  اد البس   اادحةول دلى ادع الر االجةاة     عو  ت ثل ان ة   اص  دو ودها 

تو انباج اعرم ةا ا دل ا بانها دةست  % 8.2  ا  بةسادف طو 150 و انبجت تةه نةجةرما ع
آالف طو   بةسا   9ا اادباغ تو اد حاصةل ادة وي    بلغ انباجه  دإلنباجاد ةط   اد ثادة  

 انباج قار  اعرم ةا . يج ادوتو  % 2.1
    live stock:      را  ادحةوانة ا ادث6
عة  نةجةرما ا    ااحو  تو االيبث ارار االقبةايي  دل واري ادعتاة  ادطاة عوتعبار ادثرا  ادحةوانة         

د  . دالقبةاي اد حلى بعو اد حاصةل ادورادة  اد بةو  ادثانواد ةط     انى تتكل اداري  عواد بوعر  
ةر  تو تبحةل دلى   ةار اع اادبوا  ادغةة  اد عراع  بادساعانا   اد ةط   االدت عوع و توعرر 

 ادة  ادةطاقار ادت عواليب رار تربة  ادحةوانار ا اص   ادرنةساالتطار يةوما   وصاحت اد كا  
اادويطى   حة  تربى االي ار ااالغةام ااد ادو . ابادرغم تو تواجو اد ةاطق ادرنةسة  دلحةوانار 

  اال   دعربوا ل تو جةو  اعرم ةا ا اتةط   اداحةرار ا اادغر   عوةم غر  اعرم ةا ادساب    ارج اقل
هات  ن ه االنتط  اد عوا  تسان   اد ةط   قةو ادوراي  ) نةجةرما  ( يعبار تتجعا دلى ادبوي  

  1دالقبةاي اد حلو
 
 

                                                
من االنتاج االفريقى ، النها محرمة  % 28.2لخنازير ( التى تقوم بتربيتها نيجيريا وغانا ، وهى تشكل استبعدت بعض الحيوانت ) كا 1

 2009ولتصلح لالستثمار من وجهة النظر الطبية والليبية وخاصة بعد انتشار مرض انفلونزا الخنازير مع اواخر شهر الطير 
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 ) الف رأس ( 2002ي المنطقة ستة فالرئيسية  الحيوانات( عدد  5جدول )  
 

 نيجيريا ع الحيواننو 
 النسبة العدد

 %8.2 20000 االب ار
 %9.2 22000 ةامغاال

 %3.2 6900 اد ادو
f.a.o. ,yearbook agriculture products , vol.56 ,rome , 2002 .                                                                       

 
 8.4تلةو  راس تو االب ار   بةسا   20ا  نةجةرما بها نحو  ( يبل  5اتو ادجوال )           

ادكاةر   دإلتكانةارانعكاس  نو    ان ه اد ؤشرار  2002تو االب ار اد وجوي  عو اعرم ةا دسة   %
االداا   انباج عوثرا  االب ار اد عب و  دلى ادغطاء ادعتاو ادكثةف   اتعطى ان ة  دل ةط    عو

 376اتل  ا  تا تةبجه تةط   نةجةرما تو ادلحوم ادا ر اادعجول ي ور بةحو  اادلحوم اادجلوي   حة 
باإلااع  يدى و  ينباج ادحلةب ادطازج   عرم و  اع   اععرم وتو االنباج  % 9.2ادف طو   بةسا  

حة     ادحةوانواالقبةاي  عوادف طو     ا ا  جلوي االب ار ت ثل ان ة   اةر   432نةجةرما  عوبلغ 
  6تو انباج اعرم ةا     راج  ادجوال  )  7.2ادف طو  بةسا   47نةجةرما  عوت ادجلوي اد ةبج  بلغ

 22اد ةط     حة  تةل ادواينا عو نةجةرما ادى  عو(  .ااالغةام تعبار اد ةور ادحةوانو ادثانو 
ادلحوم اعرم ةا   انى تةبج   ة  نات  تو  عوتو االغةام اد وجوي   % 902تلةو  راس   بةسا  

تو ينباج دحوم ادلأ  عو وعرم ةا   يتا اعصواف عال  % 8.9يدف طو   بةسا   97ت ور بةحو 
تظهر اإلحةانةار ادسةوم  ورقاتا دها .ااد ادو تو تةاير ادثرا  ادحةوانة  عو اد ةط    تةل 

دلى  % 1.6   % 3.2تلةو  روس  بةسا   3.410تلةو  روس  اغانا  6.9يدواينا عو نةجةرما يدى 
يدف طو تو دحوم اد ادو  153اد ادو اد وجوي عو يعرم ةا   ان ا تةبجا  نحو  يج ادوادبوادو   تو 

 دحوم اد ادو عو يعرم ةا . يج ادوتو  % 19بةسا  
 ) الف طن (2002(المنتجات الحيوانية الهامة في نيجيريا   سنة 6جدول ) 

 نيجيريا المنتجات الحيوانية
 رم ةانسابها تو اع ادك ة 

 %9.2 376 دحوم ادا و اادعجول
 %8.9 97 دحوم االغةام
 %17.6 142 دحوم اد ادو
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 %2.1 432 حلةب ادا ر
 ااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااا زبو  اي و

 ااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا صوف توال ادويم
 %7.2 471 دا رجلوي طرم  تو ا

.a.o. , yearbook agriculture products , vol. 56 , Rome , 2002 , p. 225---- 
241                                                       f 

  ()تةظةم ادجوال اادةسب تو يدواي ادااح

 :لموازنة بين الصادرات والوارداتا
 ؤشرار ادهات  دلوالد  دلى تسبوع االقبةاي ادوطةو دلوادبةو تعبار ادةايرار اادواريار تو اد     

  اتوع تسا ن    ادسل  ادورادة  اد ةبج  عو تةوا  اد وعودار   بادبااره وحو دةاصر االقبةاي 
اد ؤشرار  ادويج اد ؤشرار ادبةويرم  ت   يج ادواد وتو دلحةول دلى ادع ل  اعجةاة    ام كو ت ةةم 

 (  . 11ادجوال  )  االيبةرايي    ا عو
تلةو   15107  يةل يدو  2002صايرار نةجةرما تو ادسل  اد خبلا  دسة   يج ادواتةه يبل  ي  
تلةو  ياالر بةسا   7547تو صايرار يعرم ةا   بةة ا  انت يج ادو ادواريار  % 11.1ياالر   بةسا  

ياد  ناطة   ابها دوي تو و  تةوا  اد وعودار دةادحها بادباارنا  و تو صايراتها    % 49.9
تبجااز  تلةو  ياالر   ال 407.4اد ةبجار اد عونة  ادخام   بةة ا صايراتها ادورادة  اداادغ  نحو 

تو اج ادو ادةايرار اد خبلا    اعو ناس ادوقت عا  اج ادو ادواريار تو ادسل   % 2.7نسابها 
 ج ادو ادواريار دلسل  اد خبلا  . تو ا % 5.4تلةو  ياالر   بةسا   2008.1ادورادة  تةل ادو 

 
 :  اآلتوام كو يراي  ادبجار  ادخارجة  دلسل  ادورادة  دلى ادةحو 

ا ادبجار  ادخارجة  دلسل  ادورادة  االيبوانة  ادرنةسة   :  ادسل  ادورادة  االيبوانة  ادرنةسة  تعبار تو 1
اا اكاا اتسحوق ادكاكاا   ادجةة  ادكاكادةايرار ادورادة  ادهات  عو نةجةرما   ع و اشب لت دلى ادك

ةو ادةايرار ب تبوزياد رتا  ادثانة    انى  عواد رتا  االادى   ثم ادكاكاام    ااداو   ااالناناس  عو
 (  .   7ادجوال  )  عواادواريار     ا 

  بةسا   2002طو دسة   180723اتةه يبل  ا  انم صايرار نةجةرما   تب ثل عو حاو  ادكاكاا 
ن ه ادةايرار   اتا ب ة  ادسل  ادورادة  ع سان بها عو ادبةوير تحواي     يج ادوتو  % 97.6

 (.   7راج  ادجوال ) 
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  اتسبوري تةها   ةار % 0.5م  بةسا  قلةل  تو صايرار ادواد   بلغت عو نةجةرما . اتسانم ادكاكاا 
 ادة  االيبوانة   .ة  ادسل  ادور طو   بةة ا تةخار ااريار ب  6621كاةر  تةل ادى 

 ا ادبجار  ادخارجة  دلحاو  اادسل  ادة وي   : 2
   نةجةرما دلى االرز   ااد      ايقةق اد    عواشب لت ادبجار  ادخارجة  دلحاو  اادسل  ادة وي   

ااد ر    ااداطاطا   اادسكر ادخام    اادسكر اد كرر   اادباغ    ااد طاو   انى تبوزي بةو ادةايرار 
 وادطاةع( . اتةه   يبل  ا  انم ادةايرار دلسل  ادة وي  اد طاو  7ادجوال  )   عوواريار   ا ااد

ادحاو   صايرار يج ادوتو  % 75.1طو بةسا   24762  عاو نةجةرما   بلغت صايراته نحو 
  طو   ايقةق اد    ادسلع  ادغ انة 4831اادسل  ادة وي    بةة ا تةخار صايراتها تو   تثل االرز 

 226طو    906طو     ا تةخار صايراته تو ادسكر ادخام   اادسكر اد كرر ادى  1810ادهات  
 ى   ة  رتوم  .   ان ادبوادوطو دلى 
 ) بالطن ( 2002سنة –( التجارة الخارجية للسلع الزراعية االستوائية الرئيسية   في نيجيريا    7جدول)    

 ـــــــــانيجيريـــــــــــــــ السلع الزراعية
 النسبة الواردات النسبة الصادرات

 % 12.1 1003 % 97.6 180723 حاو  ادكاكاا
تسحوق ا سب 

 ادكاكاا
1587 0.9 % 585 7 % 

 % 0 ---- % 0.95 1768 دجةة  ادكاكاا
 % 79.7 6621 % 0.4 654 كاكاام  ت تر 

 % 0.6 50 % 0.2 316 بو ا لر اتح  
 % 0 ---- % 0.02 30 اناناس طازج
 % 0.6 51 % 0 ---- اناس تعلب
 % 0 ---- % 0.01 14 جوز ادهةو

 % 0 ---- % 0 ---- توز
 % 100 8310 % 100 185092 اد ج وي

  ---F.A.O,trade yearbook , vol. 56,Rome, 2002, p. 102     257ادجوال اادةسب تو د ل ادااح                       

طو   بةة ا ترتا  اارياتها تو االرز ادى  131ادبجار  ادوادة  ادى  عو ك ا تةخار تسان   اد ر 
اارياتها تو ادحاو  اادسل  ادة وي    ا  دك ترتا    ة   يج ادوتو  % 33.9طو   بةسا   124794



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

158 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

ادواريار تو  يج ادوتو  ادبوادودلى  % 27.2   % 35.4ايبةرايا تو ادسكر ادخام ااد كرر ادى 
 (.8دة وي    اتةخار اارياتها تو اد    ااد ر  ااداطاطا   راج  ادجوال )  ادحاو  اادسل  ا

 
                                                                       التجارة الخارجية للحبوب والسلع الزراعية النقدية في نيجيريا ـ ( 8)جدول 

 2002بالطن سنة 
 ـــــــــــــــــانيجيريـــــــ السلع الزراعية

 النسبة الواردات النسبة الصادرات
 % 33.9 124794 % 14.6 4831 ارز

 % 0.5 1755 % 5.5 1810  يقةق اد  
 % 0.2 707 % 0.5 164 اد   
 % 0.1 484 % 0.4 131 اد ر 

 % 0.02 86 % 0.4 138 بطاطا
 % 35.4 130404 % 2.7 906 يكر  ام

 % 27.2 100202 % 0.7 226 يكر تكرر
 % 2.7 10099 % 0.1 15 تاغ

 % 0.03 109  % 75.1 24762 اد طاو 
 . %100 368640 % 100 32983 اد ج وي

                                                F.A.O,trade yearbook , vol. 56,Rome, 2002, 
p. 96---255                    دااح تة ةم ادجوال اادةسب تو د ل ا 

طو    6815  حة  تةور نحو ن ه اد ج ود  عو أنم يلع  تةويرم   ادطاةعوا يظهر اد طاو 
ى تر و  دل عهوتجار  ادحاو  اادسل  ادة وي  اد ةور  . اتا اارياتها    يج ادوتو  % 72.6بةسا  

 33.8ها بدوي تو ادسل  اكثر تو نةجةرما   عبظهر يلع  االرز  كأنم ادسل  اد سبوري    بلغت نسا
ادورج   عوااريار ادحاو  اادسل  ادة وي    اتأتى  يج ادوتو  % 30.2  ا  ايقةق اد    بةس %

 . ادبوادو  دلى  % 12.2 % 17.3ادثانة    ايبةراي ادسكر ادخام   اادسكر اد كرر   
ةخار طو   بةة ا ت 32983نةجةرما بلغت نحو  عوادلةه عا  تج وي صايرار ادحاو  اادسل  ادة وي  

طو   امرج  ذدك ادى االتكانةار ادورادة  اد بوعر  عى االادى   اصغر  9386صايرار غانا ادى 
 تساح  ادثانة  . 
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ودف طو  368.6اناس ادحال   يةطاق دلى ادواريار تو ن ه ادسل  حة  تسبوري نةجةرما نحو      
ودف طو تو ادسل  ناسها  150.3تو ادحاو   اادوقةق اادسكرمار   بةة ا تةخار ااريار غانا ادى 

تلةو  نس    116اد ةبج  دلةاط ادوي ادسكا  اداادغ  دألادى  ر   امرج  ذدك ادى اد و  ادترانة  اد بوع
تلةو  نس     ادم  19 يبجااز   اادثانة  صغر اد ساح  اقل  اد و  ادترانة  دواد  زرادة  يكانها ال

تثل : ) ادكساعا   اادةام   ااداطاطا ادحلو  ( ...  تو ل ادبجار  ادوادة  دوي تو اد ةبجار ادهات 
 اليبهالكها تحلةا .

 ا تجار  ادومور ادةااتة  ادغ انة  : 3
ار  ادوادة    ادبج عوو  ر تسبخلةار ادومت تو ادسل  ادورادة  ادحاام  دل اي  ادومبة  تكان   اةر   

مت دااي ادت س   ازمت ادكاكاام    نظرا دلطلب دلةها عى غ اء ادسكا    اون ها زمت اد ر    از 
ازمت ادومبو    انى تو اد ؤشرار اد واح  دلحاد  االقبةايي  دلوال ادورادة    د سان بها عى ادو ل 

 ( .  9تجارتها   ا عو ادجوال  ) ي اتلاة  احبةاجار ادسكا    اتبوز  اد وتو  
 2002بالطن ) نيجيريا ـ( سنة للزيوت النباتية الغذائية  ةالخارجي(  التجارة   9جدول )   

 نيجيريـــــــــــا السلع الزراعية
 % الواردات % الصادرات

 %0.9 50 ااا ااااااااااا زمت اد ر 
 %1.1 60 اااا ااااااااااا زمت دااي ادت س

 % 0.9 50 %100 2200 زمت ادكاكاام 
 % 97.1 5401 اااااا ااااااااااا ادومبو   زمت

 % 100 5561 % 100 2200 اد ج ااااوي
305------ 331 )   f.a.o. , yearbook agriculture products , vol. 56 , Rome , 2002 , p.  ( 

 ) تة ةم ادجوال اادةسب تو د ل ادااح  (                                  

ما تب ثل عو نةجةر  وع( يبل  ا  ادسلع  ادبةويرم  ادوحةو  تو ادومور ادةااتة   9تو ادجوال )       
طو   بةة ا تسبوري ادومور ادةااتة  االربع    د واجه  تبطلاار ادسكا   2200زمت ادكاكاام    بةحو 

 يج ادوتو  % 97.1طو   بةسا   5401تسبوري زمت ادومبو  بك ة  تةل ادى  عهوادغ انة    
(  9)   دكاكاام    راج  ادجوالادواريار ادومبة    اتةخار نسا  زمت اد ر  ازمت دااي ادت س ازمت ا

طو ت ابل قور بسةط تو ادةايرار ادومبة  تالغ  5561ي ل دو  . ادلةه عا  ادواد  تسبوري تا ال
طو تو ادومور ادةااتة  53361ا  اد وازن  ادبجارم  االيبةرايي  تاوق ادبةويرم  بةحو  و طو   2200
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وار غطة  تكادةاها   ي كو ا  تسحاها نةجةرما تو ادعانادغ انة    انى تحباج ادى ادع الر االجةاة  دب
 ادةاطة  .

 وعا تجار  ادثرا  ادحةوانة  اتةبجاتها  :   تعبار ادثرا  ادحةوانة  اتةبجاتها تو ادعةاصر ادهات  4
ار ادحةوانة  ادحة  ااد ةبج رادحةواناادبجار  ادوادة  رؤاس  عوجةرما   اقو برزر ةدة ادوطةواالقبةاي 

  اادواريار  بعومر دلة   عو االنباج   انى تبوزي بةو ادوطةواد ةبج  عوكاس دلاانر كانع
 (  . 10ادةايرار اادواريار     ا عو ادجوال  )  

 
 روس 350000 اااا ااا اعةةلبها رؤاس االب ار

 راس 780000 اااا اا رؤاس االغةام ااد ادو 
 طو 107 ااااا ااا طازج   دحوم اب ار
 طو 4125 اااااا ااا ار طازج  اتاري دحوم اب 

 طو 1394 اااا اااا حلةب طازج 
 طو 308215 طو 2381.1 حلةب طازج تر و

 طو 64242 طو 900 حلةب تجاف 
f.a.o.,trade yearbook products,vol.56, rome ,2002, p. 12---- 66                                      

         ااح تة ةم ادجوال تو ادواي اد 
 ( يبل  ا  صايرار رؤاس اعب ار ا اعغةام اادلحوم  ال تظهر عو  10 تو ادجوال )         
تو ادةايرار ادحةوانة  اتةبجاتها ب سبومار تةخال    تثال : اد ةبجار    ا تظهر دويها دوينةجةرما

ة ا تسبوري تعظم ادسل  طو   بة 900طو   اادحلةب اد جاف  2381.1ادحةوانة   تو ادحلةب اد ر و 
روس  350000  اانم ادسل  االيبةرايي    رؤاس االي ار اعةةلبها  ادحةوانة    ادكو ب  ايير تبااات 

اد ةبجار ادحةوانة    عادسلع  ادرنةسة   روس اليبهال  دحوتها   اتا780000  ااالغةام ااد ادو 
 4125 يدىاد ج و  تو ادلحوم اد اري   طو   امةخار ايبةراينا 308215اد سبوري  ادحلةب اد ر و 

 طو   ااد وقف ادعام دالقبةاي ادةةجةر  عو ن ا ادجانب ايبةراي  ادةس تةوير . 
  :التجاري لمجموعة السلع الزراعيةـ تقييـم الميزان  5

ية  ده نو   اادوظةا  اعيااو االقبةاي  ادورادو عو نةجةرمااإلنباج ادورادو يعبار تحةل  ادةت    
ؤشرار   ادلةه عا  تلرارم  اادسل  ادورادة  ادةةادة و احبةاجار ادسكا  تو ادسل  ادغ انة  ادي

و   اعى اد  ابل عا  تؤشرار ادواريار تعط اةر  دلى عانر اإلنباج تو ادسل ادةايرار تعطو يالد  
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حبةاجار اال ة   اانخاان قور  ادةتاو االقبةاي  ادورادو دلى تلايالد  دحاج  ادسكا  ده ه ادسل 
. تعةى ذدك عا  ادسةاي  ادورادة  ابراتجها دم تةل يدى تح ةق ادهوف االي و انو تو ادسل  ادورادة 

 تعظةم اإلنباج ) زماي  اإلنباج ( .
ادب ةةم ادبواز  ادبجار  بةو ادةايرار ادورادة  اادواريار ادورادة   عا  اد ؤشرار ادك ة  تبوزي      

  ادوا ل  عو ادبجار   1(    اتةه يبل  و  تج ود  ادسل  ادورادة  االيبوانة  11ك ا عو ادجوال )   
  انو تسبوع نام  2002ر دسة  2تلةو  ياال 258.09ادوادة  تةل قة   صايراتها عو نةجةرما يدى 

تلةو  ياالر   و  ي  نسا  ادواريار قلةل  جوا ت ور  3.068يذا تا قور  ت  ادواريار دةاس اد ج ود  
 تو قة   ادةايرار   ان ه تؤشرار ايجابة  دةايرار نةجةرما تو ادسل  االيبوانة  . % 1.2و بةح

اد ةاس ادةتاو ادبجار  تو ادسل  ادغ انة  ادهات  دلسكا    عا  ادحاو  اادسل  ادة وي    تعو تو ر انو 
صايراتها يدى  ل قة  ادةتاو ادورادو   ادبو توعر ادغ اء اادع ل  اعجةاة  دلسكا    عاو نةجةرما تة

تلةو  ياالر   ان ه تؤشرار  420.783تلةو  ياالر   ادكو ترتا  ادواريار بها يدى  51.1865
يوجو  ترار دو قة   ادةايرار   و  ال 7صعا  يتام ادةتاو ادورادو   ال  قة   ادواريار تومو نحو 

تادة  و رع عو تغطة  قة   تواز    ان ا يؤثر دلى االقبةاي ادوطةو اد    يةعب و دلى تواري 
ادواريار اإلااعة  دلوراد    دبح ةق تواز  عو انباج ادغ اء  اص  اا  دوي يكانها اد ع يةل ادى 

تلةو  نس     يل  ادبواتار  اةر  دلى االقبةاي ادورادو ا اص  إلنباج ادسل   116اكثر تو 
 ادغ انة  .

ر اد ساح  اد ابل  دلوراد  عو ينباج ادسل  ادغ انة   ادلةه عا  االتجاه ادعام نحو زماي  اايبث ا     
يعبار تو ادسةايار ادةاجح   اص  اا  ادوراد  عو غر  يعرم ةا د وتا بةةت دلى وياس ينباج ادسل  

 ادبةويرم  ادة وي   ادبو ارتاطت باعيواق ادعاد ة .
ى ادةايرار حة  تباوق ادواريار دلال يتهو توازنا  ويلا ااد ةوا  ادبجار  دلومور ادةااتة  ادغ انة    

 1.4تلةو  ياالر   بةة ا ادةايرار تو ن ه ادسل  دم تبجااز  3.765  عاو نةجةرما بلغت اارياتها 
 تلةو  ياالر  

  ويلا يعبار غةر تبواز   عو ياد  يعب و  ااد ةوا  ادبجار  دلحةوانار اادلحوم اتةبجار ادحلةب
دحةوانو يتكل  اةر   حة  بلغت ادةايرار عو نةجةرما تو رؤاس اقبةاين ا ادورادو دلى اإلنباج ا

  بةة ا ادواريار تو ناس  2002تلةو  ياالر دسة   2.914اعب ار ااعغةام ادحوته ا  اادحلةب 
                                                

 (       10ـ للتعرف على اقسامها ، تراجع الجداول )         1
 ( 2009)اسعار.جنيه مصرى تقريبا  5.60دينار ليبي ، واحد دوالر =  1.32ـ سعر الدوالر : واحد دوالر =  2
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يلاى احبةاجار ادسكا   ا  ادةتاو ادورادو ادحةوانو ال و تلةو  ياالر    540.82ادسل  يرتا  ادى 
  ت ا يبطلب تراجع  ويادةب ات ةة  االيبث ار دل واري ادطاةعة   ) ادعتاة   ادغ انة  تو ن ه ادسل 

 ااد ساحة  ( عو ينباج رؤاس ادحةوانار ااد ةبجار ادحةوانة  ادالزت  دلغ اء .
ادلةه عا  ادةتاو ادورادو   يحباج ادى تراجع  دات  تو حة  اداةةا  ادورادو   اادبر ةب اد حةودو 

ار   اادبو دم يسبط  اإلنباج ادحادو تغطةبها اال ب ور تةخدسكا  ادغ انة  اد بوايو اار ا  د واجه  تبطل
تلةو  ياالر  968.4ادبجار  ادوادة  يةل عو نةجةرما يدى  عو  ال  تؤشر ادواريار تو ادسل  ادوا ل  

 . 3/1تلةو  ياالر   و  بةسا   314.3  بةة ا ادةايرار دم تبجااز 
دوالر (                                                                            1000زان التجاري لمجموعة السلع الزراعية ) ( تقييم المي  11جدول) 

 في كل من نيجيريا.   2002سنة 
 نيجيريــــــــــــا البيـــان

نسا  ادواريار يدى  ادواريار دةايرارا
 ادةايرار

 % 1.2 3068 258091 ادسل  ادورادة  االيبوانة 
 % 811.3 420783 51865 ادسل  ادة وي  ادحاو  اا

 % 268.9 3765 1400 ادومور ادةااتة  ادغ انة 
رؤاس ادحةوانار ) اب ار ااغةام ( 

 ادلحوم اادحلةب
2914 540821 18559.4 % 

 % 308.2 968437 314270 اد ج وي
   راتا )  تو حسابار ادااح   ( 2002ةو     االغ ي  اادوراد     ادكبا  ادس  تةظ اد ةور : 

  
   :للزراعةاألفاق المستقبلية 

يةاغو     اادبوادورادةتعب و اععاق ادسةاي  ادورادة  اد سب الة  دلوراد  دلى اعنواف اد حوي  عو ادسةاي       
ااعنتط   اعادى دورج  و  تبوجه نحو تغطة  احبةاجار ادسكا  ادغ انة  تو اد حاصةل ادورادة  ادلرارم  با

 ادثانة .ادورادة  اد وجه  إلنباج ادغالر ادورادة  ادة وي  بادورج  
  ا و  ادتكل اد   يةاغو و  يؤيس دلةه اداةةا  ادورادو يرتاط يدى حو  اةر ب ور  ادسكا  دلى       

بة  اتريةخ خة  دأليواق اعار اادبحرر تو ادباعة  ادبارم ادعاد ة  ادبخل  تو ادورادار ادبو ترتاط باعيواق 
  اد حلة .ادورادار اد حلة  اد ةسج   ت  ادث اع  ااعاااي االجب ادة  
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باإلااع  يدى االيبغالل ادسابق دألرن ادورادة  ازماي  ينباج قورتها دلى ادغالر ادورادة  تعو ااحو  تو      
 تهام ادوصول ادى ادةور  اد سب الة  دلوراد  عو اد ةط   .

دلةه عانه يذا تا تر ور ادجهوي اداترم  ااد ادة  اادبكةودوجة  دوماي  ادرقع  ادورادة  يةا  باإلتكا  ا     
تةا  اعرااو  % 25يدى  % 2.5ادبوي  عو اعرن اد تغود  باد حاصةل ادوان   عو نةجةرما 

 ودف نكبار.  7384.75اد سبغل  نحو 
  ر  ادرعةع تثل اد ر  اادو و ااد ر و دلى ادحاو  ادغ انة  اماوا و  ادوراد  اد جوي  تسب اال نو ادبو ت

   د واجه  تبطلاار ادسكا  اد بوايو  تو اد وايادكساعا ااداطاطا ادحلو  اادةاماادورنةار ادغ انة  تثل 
 ادغ انة  .

تو ادخاو جرام  300 غ انة  ادةتوم  ااداراتةةار "اإذا  انت االحبةاجار اداري ادةوتة  تو اد واي اد     
جرام تو اداول اد وتس اا ادا ودةار   10جرام دحم   بةل     100جرام تو ادسكر    10اا ادوقةق   

؛ عا  ادسؤال ادواجب ادبااره عو تخطةط ادوراد  اد سب الة    تا نو اد ساح  اد طلوب  إلنباج ن ه  1"
 داترم  عو اد ةط   .ادك ة  ادغ انة    اتا اد حاصةل اد  كة  اعق ادظراف ادطاةعة  اا

نه يةكو  عو ادالو يال ا االيبراتةجة ااالتجاه نحو ادسل  ادغ انة  ب ور تا نو تاةو دالدباارار      
دلى حسا  ادسل  ادورادة  ادبجارم  تثل ادكاكاا ااداو ااد طاو   اإذا تا  انت ادجواع االقبةايي  

رع اإتكانة  تعومر االقبةاي اد حلو بعانوار و قو وثابت عادلة  ادبحول دو ن ه ادورادار ادبجارم  
رب ا تكو  اعنتط  اد عونة  اادبجارم  دلى روس اد  برحار   عا  ادبخلو دو ادسةاي  ادبةويرم  ده ه 
ادسل  ادة وي  ياوا ت كةا يتام تح ةق ادهوف االيبراتةجو توعةر ادغ اء اد حلو دلسكا    اتو جه  

ايبةراي ن ه اد واي تو ادخارج حة  تةاق تاادغ ن وي  اخ   تو و رع عا  ذدك ي لل تو تسبوع 
 ادع الر اعجةاة  .

ادلةه عا  ادتكل اد سب الو دلوراد  اد ان   البو و  يةاحاه توجةه ونظ   ادغ اء اادعايار ادغ انة  
   يوجه ددوع ادسكا    ان ه تسئودة  ادبربة  اادبعلةم ادبو يةاغو و  تكثف جهوينا إلدواي اد واطو ا

 سب ال اد ح    دألنواف اد حلة  .اماةو زرادار اد 
 
 
 

                                                
 المعدالت مقتبسة عن منظمةاالغذية والزراعة روما . 1
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 :المراجع
 .   بوا  تارمخ  اإليكةورما وح و نجم ادةو علجة    يعرم ةا   يراي  دات  اإقلة ة    تؤيس  شاا  ادجاتع     1
 . 1981يار ادةهل  ادعربة    بةرار    _جوي  حسةةو جوي   جغراعة  يعرم ةا اإلقلة ة   2
  1973ادةهل  ادعربة    بةرار     يار  2ا تح و رمان   ا وثر داو ادريول   يعرم ةا   يراي  د  وتار اد ار    و 3
ا عبحو ابودةان    جغراعة  يعرم ةا   يراي  يقلة ة  ت  ادبطاةق دلى يال جةو  ادةحراء   يار ادةهل  ادعربة     4

 .   1982بةرار   
5-F.A.0. , yearbook agriculture products , vol. 56 , Rome 2002  

.                                               
6-F.A.O., Trade yearbook products, vol. 56 , Rome , 2002 

.                                                        
7-The library Atlas , Georg Philip and son  limited , London , 1973 

.                                         
8-Internaional monetary  FuND , surveys of Africa Economies . vol. 6 , 

Washington,1975.  
9-Hornby, and Peter newton , Africa geography,University Tutorial press , London , 1978 

  ] دوح  اد جار  اد انة  + دوح  ادب سةم االيار  +   Environmental systems Research Insituteا:  10
 توق  اد وية  ااد رع اادطرق ادرنةسة  [.
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 العصف الذهني" استراتيجية"
 

 /محاضرفوزية محمد سويسي
 لية التربية جنزورك -قسم معلم فصل 
 الطيب ديكنة /محاضر فهيمة 

 ة التربية جنزور كليقسم رياض االطفال / 
 

 :مقدمة
ور  تبطلب ن ه ادث ادعةور تواجه اداترم  ادةوم ثور  دل ة  عاقت تا يا بها تو ثورار دلى تر      

  ي   دلى حة ادسرمع  تؤنل تجب عاتةا د واكا  ادبغةرار  اعياس تواجهبها اجوي قادو  دل ة  قوم  

هم ادبعاتل ت  ت ا ي كة اد بعل ةو عهو اعيا  اد اير  دلى تطومر يتكانةار  ادرنةس  ة  اد سئودة  ادبرب

 ادثور .ن ه 

تو ادكبب  انطالقا دل بعل ةو اد و ادباي اد عل و  تة  زتو بعةو دلى و  ي وتوا اد  ررار ادوراية       

ويلو  اد حاار  انو ويلو  يجعل تو اادبو ت وم عو تعظ ها دلى  ادري ة  ادبو ت ررنا ادجهار 

ادلةبها ان ه اد هار  ادبو تبلاءل ع اااليب اي اد بعلم تبل و يلاو ال يكبسب و  تهار  غةر ادحاظ 

اجواانا  ل ا  انت اد اي  ادبو يبعل ها اد بعل ةو بعةو  دو حةاتهم. انظرًا د دك دم تعو اعيادةب 

  اصر .اد عادب لةوي  عو ادبورمس تالنم ادحةا  

( وكو عو يرايبه دو " يار  1996)  Miles( بأ  تةلو  2007اذ ر تجو  داوادكرمم ح ةو ) 

تطومر اد ةانج اتعلةم ادباكةر " يدى ارار  يحوا  ادبكاتل بةو اد حبوع ادبعلة و اطرق ادبورمس ت  

 ( 75: 2007تهارار ادباكةر يا ل اد ةانج ادوراية .  )تجو  داو ادكرمم حاةب  
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اتو نةا اتجه ادااحثو  يدى اداح  دو ويادةب اايبراتةجةار حويث  تاعًا دبغةر ادةظر  يدى طاةع       

لم عو ادبعلةم   ت ا يبطلب ييجابة  اد بعإليراكة  اد عرعة  ادعلةاادبعلةم ادبو اتسعت دبت ل اد سبومار ا

عةها باادلة .    ااد تار  اد عرع اإتاح  ادارص  ده دبحةةل . ار قوراته ادكاتة  ااالرت اء بهابهوف يظه

 .لوتار اادةاقل دل عارف اادح انقبعو و   ا  ي ثل ادتخ  اد بل و دل ع

اتو نةا ظهرر ويادةب اايبراتةجةار حويث  عو ادبورمس   تعرف  بايبراتةجةار ادبعلم ادةتط        

علم   ا اد رشو ااد وجه دل ب ادبو تجعل اد بعلم اد حور اعيايو عو ادع لة  ادبعلة ة    ااد علم نو

تح ق دل بعلم وكار قور ت كو تو ادبعلم ب ا يبواعق ت  تةوده اايبعواياته ااتجاناته .اويلًا تح ق 

  امعب و ادبعلم ادةتط دلى ادعويو تو ة  ادبعلة ة  بأقل اقت اجهو ت كواعنواف اد رجو  تو ادع ل

 سبومار ادعلةا   ا  دك تة ة  اد  اادوجوانة   ااد هارم   عرعة االيبراتةجةار ادبو تح ق نواتج ادبعلم اد

دلباكةر   ان ه االيبراتةجةار تتكل ادعةب ادح ة و دةجاح ادبعلم ادةتط.  اتعو ايبراتةجة  ادعةف 

اد نةو يحوع ايبراتةجةار ادبعلم ادةتط ادبو تتج  دلى تة ة  تاكةر اد بعلم  اتطلق ادطاق  ادكاتة  

اادبو ظهرر اعق اد وري   رم  ااعتا    تس   بظهور  ل اآلراء ااععكار.دويه عو جو تو ادح

( اتعبار تو وكثر اعيادةب  1938) Osborn وازبور   اد عرعة   امرج  يرياء قوادونا يدى 

اد سبخوت  عو تحاةو اإلبواي ااد عادج  اإلبوادة  عو ح ول ادبجار    اادةةاد    اادسةاي    يال ونها 

تةوا  ادبربة  اادبعلةم   اوصاحت تو وكثر اعيادةب ادحويث  ادبو حظةت بانب ام ادااحثةو  انب لت يدى

 اد هب ةو ببة ة  ادباكةر.

االيبراتةجة  ادعةف اد نةو ادعويو تو ادبس ةار اع رع تةها : اد وح اد نةو   اتوعق اععكار        

س ةار   اتودةو اععكار  ادكو رغم ا بالف ن ه ادب  اإثار  ادباكةر   اايب طار اععكار  اتهةج اععكار 
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يال ونها تتةر ج ةعا يدى حاو ادع ل إلنباج دوي تو اععكار اإلبوادة  دحل تتكل  تعةة    و  اا  

اد نو عو حاد  تو اإلثار  اادجانوم  دلباكةر عو  ل االتجانار دبودةو وكار قور تو اععكار حول 

بأنه " يذا ي   دل نو و  يطلق  Torrance and Meyersاتايرز اد تكل   امرع  ُل تو تورانس 

 ادعةا  عو حل تتكل    عإ  حلول تلك اد تكل  تبوعق يان ا  اب  ابغر ادةظر دو توع تح  ها ". 

 ( 320: 2003)وح و ادةجو    اتةى داو ادهاي   ادلى راشو  

بعل ةو و االيبراتةجةار ونها تتج  اد ادعل وبرز تا ي ةو ايبراتةجة  ادعةف اد نةو دو غةرنا ت     

دلى تودةو اععكار  اتواينم باةئ  آتة  ال يوجو عةها و  د ا    وا ايبهواء بأعكارنم     ا تة و 

عو ادوقت ااداح    ا  االكبتافاد ور  دلى ادبخةل ادع لو   اتتا  حاجار اد بعل ةو اد اودةو يدى 

اد خوا  اد نةو دوع اد بعل ةو   املاف يدى تا ياق ناسه تسادو اد عل ةو دلى تعرع  تسبومار 

 ونها تة و تهارار ادة و اادب ةةم ااد  ارن  اادبحلةل دويهم.

اتأيةسا دلى تا ت وم تو ون ة  ادبورمس بايبخوام ايبراتةجة  ادعةف اد نةو إلكسا  اد بعل ةو      

ي ادااحثبةو و   اعو حواي دلم ااطالتهارار ادباكةر اتوع عادلةبها عو رع  تسبوع ادبحةةل دل بعل ة

      دلى ادورايار ااداحو  اد حلة  اجوتا بأ  ن ه االيبراتةجة  دم تحظى بانب ام  ثةر تو ادااحثةو . 

اإلثراء  دبورمس اادعةف اد نةو عو  ايبخوام ايبراتةجة اد دك تهوف ن ه ادوراي  يدى ادبعرمف بأن ة  

 اد حلة .   تسبوع اداةئ ال دلى تةوا  اداح  ادبربو  عو ن ا اد ج

 -موضوع الدراسة:

  علم تعو دبورمسار اويادةب اايبراتةجة عوي  ادبطور ادهانل دل عرع  ادعل ة  اعاكعاُه تطور ت اثل       

 بعلم بكل ادح انق حتو د ل اد يدىتودو  اادبواعيادةب ادب لةوي  اد باع  حادةًا عو تؤيساتةا ادبعلة ة  
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ل عرع   ااد بعلم ةًا د  علم يعو اد علم ُتلع ِ ادوراية  تالنم ادحةا  اد عاصر  ادواري  عو اد  ررارااد علوتار 

تأكةو    ااد علم ترشوًا اتوجهًا. ادكو دلى ادرغم توحورًا دلع لة  ادبعلة ة   بل وصا  اد بعلم تتسب االً 

وال يلاةًا عو   يال ونه الي  ادبعلة ة علم  ونه تحور ادع لةاالتجانار ادحويث  عو ادبربة  دلى يار اد ب

وتام    د ا البو تو ادع ل دلى تهةئ  ادارصاادبل و ادع لة  ادبعلة ة   ام بةر ياره دلى االيب اي

االبو تو ادب اي   اادع ل ادج ادو  اادباادل عة ا بةةهم اد بعل ةو الكبسا  ادخارار دو طرمق ادباكةر 

 دبجعل اد بعلم دةةرًا عاداًل عو ادع لة  ادبعلة ة . طرق حويث  دبواكب ادبطور ادسرم 

اد ا يجب توظةف ايبراتةجةار تعلة ة  حويث  وكثر عادلة  عو ادبورمس  تبالعى واجه اد ةور عو 

بو  تات ادعويو   اداتةجةار ايبراتةجة  ادعةف اد نةواعيادةب ادب لةوي   ادعل تو بةو ن ه االيبر 

ب سبوع    اإكسابه اد ور  دلى االرت اءعادلةبها عو يثار  تاكةر اد بعلم تو ادورايار ادساب   دو توع

( اادبو ويارر نبانجها دو  2005تحةةله  اتةها تا توصلت يدةه يراي  ج ال تةطاى ادعةسو )

عادلة  ايبراتةجة  ادعةف اد نةو عو تة ة  بعر تهارار ادطالق  ادلغوم  ادالج اع طاء اإلتالنة  

 ( 139- 97:  2005)ج ال تةطاى ادعةسو    دةف ادثاتو بادحل   ادثانة .ار ادوع تل ة 

( دو عادلة  ايبراتةجة  ادعةف اد نةو عو  2007) ن ا ا  ا وثابت يراي  تاجو ز و ادجالي      

زماي  تسبوع تحةةل طال  ادةف ادخاتس عو تاي  ادبربة  اإليالتة  اعو تة ة  تهارار ادباكةر 

 ( 95-57: 2007.)تاجو ز و ادجالي   االببكار  دويهم 

( يراي  دو تأثةر طرم بو ادعةف اد نةو   2008)  ن ا اقو وجرع دلو ت ال ادعلة ار       

ااالكبتاف عو تورمس ادعلوم عو تة ة  ادباكةر اإلبوادو دوع طلا  ادةف ادثاتو اعيايو باعري    

ا طرم بةو عو تة ة  ادباكةر اإلبوادو   ا  اقو وظهرر نبانج يرايبه دو اجوي وثر  ااا  دكال اد
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ويارر ويلاع دو اجوي عراق  ياد  يحةانةا بةو ادطرم بةو ا انت دةاد  طرم   ادعةف اد نةو. 

 (. 126-99:   2008 )دلو ت ال ادعلة ار

( دو عادلة  ايبراتةجة  ادعةف اد نةو عو  2008اقو  تات نبانج يراي  دوي  وبويةةة  )       

ادبحةةل اادباكةر ادةاقو عو تاي  ادجغراعةا دوع طلا  ادسة  ادثادث  د علم عةل.                         تة ة  

 .( 1480- 1449:  2008)دوي  وبو يةةة   

( 2009امودم ذدك نبانج ادوراي  ادبو وجرانا  لُّ تو تانر تال  زمايار   ازمو يلة ا  ادعواا  )

  ايبراتةجة  ادعةف اد نةو عو تة ة  تهار  اتحاي اد رار دوع طلا  اادبو ويارر نبانجها دو عادلة

)تانر تال  زمايار   ازمو يلة ا  ادوطةة  ااد ونة  عو اعري . ادةف ادباي  عو تاح  ادبربة 

 (     490-465:  2009ادعواا    

ب توظةف ويادة ا تأكةوًا دلى تا وشارر يدةه نبانج ادورايار ادساب     دو توع عادلة          

اايبراتةجةار حويث  عو ادبورمس بواًل تو االدب اي دلى ادطرق ادب لةوي      ايبراتةجة  ادعةف 

اد نةو ادبو تة و تهارار ادباكةر اد خبلا  دوع اد بعل ةو   اتومو تو تسبوع تحةةلهم ادورايو عجل 

صوال عادل  عو تجب عةا اد حلو   ا بةاء وجةال اادة  قاير  دلى ادباكةر ادعل و اداةاء اذار شخةة  

دبح ةق اعنواف ادبربوم  ادبو تسعى يدةها نظم ادبعلةم   انو بةاء شخةة  تبوازن  دل بعلم   

اااليب رارم  عو بةانها دار اد راحل ادبعلة ة  ب ا يسانم عو يدواينم دلحةا  اي ودهم يوق ادع ل. 

 لى  ادبساؤل اآلتو:د دك ع و تحوير تتكل  ن ه ادوراي  عو اإلجاب  د

 تانو ايبراتةجة  ادعةف اد نةو؟ 
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 -اقو تاردت تو ن ا ادبساؤل اعيئل  اآلتة :

 تانو تااي  ايبراتةجة  ادعةف اد نةو؟-1

 تانو قوادو ايبراتةجة  ادعةف اد نةو؟-2

 تانو توايا ادةو  ايبراتةجة  ادعةف اد نةو؟-3

 ف اد نةو؟كةف نومو تو عادلة  ايبخوام ايبراتةجة  ادعة-4

 -: أهمية الدراسة

د نةو ايدى توع عادلة  ايبراتةجة  ادعةف ااد بخةةةو ااد وجهةو ااد عل ةو دات نظر ادخاراء -1

   اإتاح  ادارص دهم دإلبواي ااالببكار.عو تة ة  تاكةر اد بعل ةو

ع لة  ادبعلة ة  د  اجعله تحورا نتطا عو ايجابو دل بعلمتسانم ن ه االيبراتةجة  عو يبراز ادوار اإل-2

 بوالً تو  ونه تبل ةًا يلاةًا.

ل ةو عو رار اد بعادبأكةو دلى توع قةور اعيادةب ادب لةوي  اد ع ول بها حادةُا عو تة ة  تها-3

   اتطومر ادكااءار ادالزت  دلع ل براح ادارمق.ادع ل ادبعاانو

  اي  ادوراية  دلبعلم اتتوقهم دل ادحاج  يدى ايبراتةجةار تورمسة  حويث  تثةر ياععة  اد بعل ةو-4

 اتة و ادث   عو ناويهم اتكساهم اد ور  اد اتة  دلى ادبعلم.

 -: أهداف الدراسة

 ادبعرف دلى تااي  اقوادو ايبراتةجة  ادعةف اد نةو.-1

 .ا ادةو  ايبراتةجة  ادعةف اد نةوادكتف دو ونم تواي-2
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 نا بعةو االدباار تو وجل نجاح ايبراتةجة  تحويو ونم ادعةاصر ادبو يجب دلى اد علم و  يأ -3

 ادعةف اد نةو.

 -منهج الدراسة :

د حاار ادبو تم ايبراتةجة  ادعةف اد نةو تو  الل تةبهج ن ه ادوراي  اد ةهج ادوصاو دلبعرمف با 

 تةاادها  الل ن ه ادوراي .

 -اإلطار النظري:

 ثر اد ةطلحار ايبخواتا اشةودًا تعرمف ادعةف اد نةو : يعو تةطل  ادعةف اد نةو تو وك    

حة  ي  ادع ل يبعرف دلى اد تكل    ثم يباحةها اموقق عو جونةاتها بهوف ادبوصل يدى ادحلول 

اإلبوادة  اد ةايا  دها   اقو تعوير تعرماار ن ا اد ةطل    ادكو قال درن ن ه ادبعرماار   البو 

 : Storm Brainتو ادبعرف دلى تكونار ن ا اد ةطل  ان ا

 -(: Brainوااًل: اد خ )  

اد خ نو  بل  تو ونسج  ودةا  عو ادروس . ادجوء اد   ي   عو ودلى ادروس انو اد   يبحكم عو 

ادجسم امجعل ادةاس قايرمو دلى ادباكةر   ينه ادكبل  ادةاد   اد لبا  تو ادةسةج ادعةاو ادبو تبحكم 

خ نو تر و اداكر ااد اكر  . وتا ادع ل ) وا عو ادةظام ادعةاو   اتةسق تا ي وم به تو اظانف .اد 

اادل ادخاليا تبأتى حةةل  ت ادبواد نو ( عهو تعاةر دو ادع لةار اداكرم    ااإليراكة    اادوجوانة    

 ادحسة  عو ادجسم. ادةواع ادعةاة  ادبو تكو  اد خ ت  اد ؤثرار ادبو تري يدةها تو 

 -(: Storm)   ثانةًا: ادعاصا 
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ادط س ادعةةف اد   يبكو  تو دةاصر  ثةر  تو اد طر  اادرماح  اادجلةو   اادرتال...)  ادعاصا  نو

 ( 186:  2009ادةم دةو   

 -: تأتو تعرماار ادعةف اد نةو اادبو نوري تةها تا يلو اد كونةواعو اوء ن يو 

 ( نو:ف اد نةو )تو تةظور قواتةس دغوم ادعة

 يدهام تااجئ.-

 عكر  رانع  ) نةر  (.-

 اناجار شويو دإلثار    غاداًا تا يكو  نبةج   لل دابر  دةتاو عى اد خ .-

  لل د لو تااجئ .-

يه ةا نو ايبخوام ادعةف اد نةو  ايبراتةجة  دبودةو وكار دوي ت كو تو اععكار تكو   اتا    

 ( 188: 2009حةةلبها ادوصول ادى حل تتكل  بطرق يبوادة . ) ادةو داةو  

(  ادعةف اد نةو  بأنه" ايبخوام ادوتاغ عو دةف تتكل   2005جهاي ج ل ) درف تح و      

تو اد تكالر يسبع لها تج ود  تو اععراي عو تحااد  إليجاي حل د تكل  تحوي  تجب   اععكار  لها 

 (. 141: 2005ادبو تخطر باال وعراينا بةور  داوم .   ) تح و جهاي ج ل  

(ادعةف اد نةو نو " ويلو   2008تح و   اغسا  يويف ) بةة ا درف  لُّ تو حسةو        

تعلة و اتورماو ي وم دلى حرم  ادباكةر تو وجل تودةو وكار  م تو اععكار  د عادج  تواوي تو 

و )حسة. اد واودار اد ابوح  تو قال اد علم   وا اد ور    وا قانو اد ج ود   الل جلس  قةةر 

 .( 222: 2008تح و   اغسا  يويف  
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( ع و درف ادعةف اد نةو بأنه" ايبخوام ادع ل عو  2008وتا تةطاى ن ر يد س )        

 (      89: 2008)تةطاى ن ر يد س    . ادبةو  ادةتط دل تكل 

( ادعةف اد نةو" بأنه تودةو اإنباج وعكار اوراء يبوادة   2008  ا درف يحو تح و ناها  )       

  تعةة    اتكو  ن ه اععكار ااآلراء جةو  اتاةو  . و  اا  اد نو تو اععراي ااد ج ودار دحل تتكل

   تكل ار قور تو اععكار حول ادعو حاد  تو اإلثار  اادجانوم  دلباكةر عو  ل االتجانار  دبودةو وك

 ( 19:  2008) يحو تح و ناها    حرم  يس   بظهور اآلراء ااععكاربحة  يباح دلاري جو تو اد

( يدى و  ادعةف اد نةو نو" طرم   تورمس  2011ةو وشار ادةو رعةق ادعةاصر  )عو ح         

تعب و دلى تج ود   طوار   تؤي  يدى ايبثار  اتحاةو ادع ل   دبودةو قور تو اععكار  اقاودها عو 

جو تو ادحرم    اتب ثل  طواتها بةةاغ  اد تكل  اتةاقتبها   اإداي  صةاغ  اد تكل  اتهةئ  جو 

 .( 356:  2011ةو رعةق ادعةاصر    )اد نةو اادب ومم". ي اادعةف اداإلبوا 

( و  ادعةف اد نةو نو "ويلو  تعلة و اتورماو ي وم 2013امرع حسو ظانر بةو  ادو )      

دلى حرم  ادباكةر امسبخوم تو وجل تودةو وكار تو اععكار د عادج  تواوي تو اد واودار اد ابوح  

 ( 42: 2013ةو باد واوي  الل جلس  قةةر ".)حسو ظانر بةو  ادو    تو اد هب ةو وا اد عةة

دلى ادرغم تو تعوي ادبعرماار حول ادعةف اد نةو يال ونها تباق دلى و  ويلو  ادعةف نو ينباج 

    ا اتا ت تعظ ها ذدك تو  الل تواقف تةظ   ات ةوي   ا دوي تو اععكار ادجويو  ااد اود وكار 

ة و اادب ةةم دكل اععكار اد ةبج   الل جلسار ادعةف يدى تا بعو انبهاء ادوقت دلى تأجةل د لة  اد

 اد حوي دجلس  ادعةف اد نةو.

   عة ول:اد نةو عو اوء ادبعرماار ادساب  ام كو و  نسبخل  تعرماًا دلعةف      
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  دبودةو ع لدى تة ة  ادباكةر  اايبثار  ا  توي  يدسة  تعب و دلى تج ود  تو ادخطوارنو طرم   تورم

   ونان   ااداةاء دلى وعكار اآل رمو  ايتجها اتطومرنا ت  تأجةل ت ومم اععكار او اععكاروكار دوي ت

   ب ةو زماي  تهارار ادباكةر دويهم ونواف ادبورمس بطرم  عو توع ااقعةبها يدى ترحل  الح  اادةظر 

 -: ادعةف اد نةو

 ة .تاعةل يار اد بعلم عو اد واقف ادبعلة -1

ععكار اإلبوادة  حول تواوي تعةو  تو  الل اداح  دو يجابار تحاةو اد بعل ةو دلى تودةو ا-2

   وا حلول ت كة  دل لايا ادبو تعرن دلةهم.صحةح 

 ( 19: 2008.)تح و يحو ناها    و  يعباي اد بعل ةو دلى احبرام ات وير اآل رمو-3

 سم بادةعوب .تب ادبوتورمب اد بعل ةو دلى تواجه  اد واقف -4

 تة ة  اد ور  دلى ادباكةر االببكار  دوع اد بعل ةو. -5

 تة ة  اد ةل نحو ادع ل ادج ادو ادبعاانو دوع اد بعل ةو.-6

 تورمب اد بعل ةو دلى  ةاة  تحويو اد تكالر ااا  ادخطط ادالزت  د واجهبها.-7

اش.                               ا ادبى يوار حودها ادة تح ةق تسبوع دال  تو تسبومار اإليرا  ادع لو دل تكالر ااد لاي-8

 ( 452- 451   2009)تحسو دلى دطة    

 -مبادي استراتيجية العصف الذهني:

تأجةل ادحكم دلى اععكار  اذدك يؤي  يدى تل انة  اععكار ابةانها  ت ا يؤي  يدى دوم ادخوف تو -1

 ةو يدى تا بعو جلس  تودةو اععكار  امسادو دلى اكبسا  اد بعل ادة و  وا يرجاء ادب ةةم وا ادة و داكر  تا
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اتجانار ييجابة  نحو ادج اد   بحة  ي لل تو اإلحساس باداريي    وا ادبةاعس اداري    ان ا اد اوو 

 ي وم دلى تسل بةو ويايةبةو ن ا:

انو  اد عرع    اعنواف ادج ادة : ي  ويلو  ادعةف اد نةو يسادو اد بعل ةو دلى تح ةق تعلم-ا

تا يبم تو  الل ينجاز ادع ل عو ادحة    ااد كاعآر   وا ادبعوموار ادبو يحةلو  دلةها ده ا 

 اإلنجاز  ت ا يعطو ث   عو ادةاس دج ة  اد بعل ةو.

اد سؤادة  اداريي : ي  ويلو  ادعةف اد نةو ال يلغو اداريي   عةجاح ادج اد  يعب و دلى وعكار - 

 اد بعل ةو  ت ا يحةل  ال تةهم دلى تسئودة  عريي  دبح ةق اعنواف اد ةتوي . كل تبعلم تو نؤالء

كل  تو ت وي يدى حل اد ت ادبوادكم يودو ادكةف   حة  يبم انب اء اععكار ادجويو  ااعصلة   -2

يطرحها اد بعل ةو عو وثةاء ادجلس   و  و  تبوعق اععكار بكم  اةر  ادبوبةو اععكار ادعويو  

 ينباج بعر اععكار ادبو تب ةو بادجو  ااعصاد .    يسادو دلى

 -واعد التعلم باستراتيجية العصف الذهني:ق

 -يبرتب دو اد اوويو ادساب ةو اليبخوام ويلو  ادعةف اد نةو ورب  قوادو تبلخ  عة ا يلو:

دحو تو اارار  تجةب ادة و وا ادب ةةم عو وثةاء جلسار ادعةف اد نةو  حة  ي  ادة و يؤي  يدى -1

 ادخةال اتودةو اععكار.

ل: ق اد ورار اإلبوادة  تثيطالق حرم  ادباكةر اادبرحةب بكل اععكار  ت ا يؤي  ذدك يدى انطال-2

  اتودةو اععكار  اادغرن تو ذدك نو تسادو  اد بعلم و  يكو  وكثر ايبر اء  اوكثر تخااا ادبخةل

 تو اغوو ادة و اادب ةةم.
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ؤي    ام  اععكار اد طراح  تو اد بعل ةوو ن ا اعيلو  دلى تعةى زماي  حة  يؤ ادكم تطلو -3

      اتةى داو ادهاي    ادلو راشووح و ادةجو.)دى وكار قور تو اععكار اعصةل ذدك يدى ادوصول ي

2003 :321-322  ).  

بعر  ربلور  وعكار اآل رمو اتطومرنا: اعةها يجب دلى اد علم و  يح  اد بعل ةو دلو تطوم -4

وعكار زتالنهم اتحسةةها   اذدك دو طرمق اإلااع  يدةها   وا تعويلها وا اداةاء دلةها   اذدك دبكومو 

وعكار يبوادة  جويو    اب دك البو تو االيب اي ادجةو دألعكار اد طراح  دوع ج ة  اد بعل ةو .  )زمو 

 ( 2005:241ادهومو   

 آليات جلسة العصف الذهني: 

 دة  ي كو بها تةاة  جلس  ادعةف اد نةو تةها:نةا  وكثر تو آ

 يومو دوينم دو دترمو. تةاال اد واوي  اتاًل تو ج ة  اد بعل ةو عو اقت ااحو   بحة  ال-1

يذا زاي دوي اد بعل ةو دلى ادعترمو عة كو ت سة هم يدى تج ودار   اتطادا   ل تج ود  ببةاال -2

 اععكار اد كرر . اتح ف ودار اد واوي بكاتله   ثم تج   اععكار تو اد ج

ت سةم اد واوي يدى وجواء  ات سةم اد بعل ةو يدى تج ودار   اتكلف  ل تج ود  ببةاال جوء -3

) يحو تح و ناها     ج ودار دبتكل وجواء اد واوي  له.تو اد واوي   ثم تج   وعكار اد 

2008:22 ). 
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 -خطوات استراتيجية العصف الذهني: 

 -س بطرم   ادعةف اد نةو بادخطوار اآلتة :ي كو و  يبم ادبورم

 ادبهةئ  دجلس  ادعةف اد نةو:-1

اعو ن ه ادخطو  ياةو اد علم دل بعل ةو ون ة  اد واوي اد   يبةاقته اد ج ود     ا يعرن اداوانو 

   د دك ي كو و  ي وم اد علم باإلجراءارععكار اد طراح ي كو و  يجةونا تو تةاقت  اد واوي وا ا ادبو

 اآلتة  دبح ةق انبااه اإثار  اد بعل ةو:

 درن اداكر  اعياية  دل واوي اد   يةةاقش.-ا

 صةاغ  اد تكل  دلى نةئ  يؤال. - 

 يعرن بعر اد علوتار اد رتاط  باد واوي.-ج

 ياةو دهم اد وادو ادبو دلةهم ادب ةو بها وثةاء اد ةاقت .-ي

 ا بادخطوار اآلتة :جلس  ادعةف اد نةو ي كو انجازن تةاة يجراءار -2

 ت  ةر اد بعل ةو باد تكل  تو  الل قراء  ادسؤال اد   يحوي اد تكل .-ا

 تكلةف اد بعل ةو بطرح ويئلبهم اد بعل   باد تكل .- 

قةام اد بعل ةو بطرح حلول دل تكل  ت  اع   بج ة  اععكار اادحلول اد طراح  يا  االيبهبار -ج

 ببلك اآلراء.

 ر   اد بعل ةو اععكار اد طراح    بعو تةاقتبها تعهم.يلف اد علم اب تا-ي

 صةاغ  ادبع ة ار ااقبراح ادحلول دل تكل  ادبو تو اد اران و  تكو  حلواًل يبوادة  اجويو . -نا
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  بام جلس  ادعةف اد نةو:-3

-241: 2005)زمو ادهومو   بوصل يدةها  حل دل تكل   باب  ادبع ة ار اادحلول ادبو تم اد     

242). 

 ام كو تحويو شكل جلس  ادعةف اد نةو بةاء دلى ادخطوار يادا  اد  ر   ا يلو:

يجلس اد بعل ةو عو جلس  دلى شكل يانر   ام وي اد علم ادجلس    امسجل ايبجابار اد بعل ةو وا) 

علم بيكلف وحونم به ا ادبسجةل(  اماوو اد علم بطرح اد لة  وا اد تكل  اد راي ييجاي حل دها  اماوو اد 

اعال بطرح عكرته وا حله  ثم يأتو اد بعلم ادثانو  باكر  وا حل زتةله اعال  وا دةطرح عكر  جويو  وا 

حال جويوا  اتسب ر اعتور نك ا حبو يةبهو  ل اد بعل ةو  ثم ياوو اد بعلم اعال تو جويو عو طرح 

او )وح و ادةجو   اتةى دانك ا. انووعكاره وا حلوده بعوتا ي   وعكار اآراء اآل رمو ثم اد بعلم ادث

 ( 323:  2003ادهاي    ادلو راشو   

 -إرشادات لتنظيم جلسة العصف الذهني :

 صغ اعيئل  اد ابوح  يلاًا قال اداوء بادجلس  يدى حو تا.-1

ب ام اتعرع  تو يثار  اان’تةتأ دو  ل جلس  دببعرف دلى تاح ع عْبه ادبويجل ادةجاحار اادةعوبار -2

 تو تتكالر عو نظام اداةل   اتاايو اآلراء   اا بالف اد واقف ااالتجانار. ’  اتا ياَّاْبه

 ايبخوام تخبلف وشكال ادبعومو اإليجابو دبتجة  اد بعل ةو دلى اإلجاب  ادحر  ادطلة   اد اود  .-3

ايبجابار اد بعل ةو اد ةطومو اد يو يعارا  بحرم  دو رويهم عو ادجلس  عهوالء  ر و دلى ت وم -4

 .( 144-143: 2005)تح و جهاي ج ل  وكثر تو غةرنم بحاج  يدى ادبعومو.     
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 -العناصر التي تفعل من نجاح استراتيجية العصف الذهني:

ل دوع اد بعل ةو ااد علم قا ااوح تتكل  وا تواوي ادوراي  اتا يبعلق بها تو تعلوتار اتعارف-1

 جلس  ادعةف اد نةو.

ح تةهم ياره عو طر ’   بحة  يأ    لع ادع ل اادب ةو بها تو قال ادج ة ااوح تااي  اقوادو -2

اععكار يا  تعلةق وا تجرم  تو وحو ت  ترادا  ارار  تودة  ادج ة  عو جلس  ت هةوي  اتورماهم 

 ادجلس .دلى اتااي اد وادو ااالدبوام بها طوال 

 ار  اد علم اجويبه اقةادبه ب ة   ويلو  ادعةف اد نةو  أحو االتجانار اد عرعة  عو تة ة  -3

 اء االط ئةا  اااليبر  اإلبواي   باإلااع  يدى ياره عو اإلب اء دلى ح اس اد بعل ةو عو وجواء تو

 ( 94: 2008( ا)تةطاى ن ر يد س   28: 2008)يحو تح و ناها    . ااالنطالق

 -القة العصف الذهني بالتفكير اإلبداعي:ع

 -يلعب ادعةف اد نةو يارًا ناتًا عو تة ة  ادباكةر اإلبوادو اذدك دألياا  ادبادة :

اخ د نةو يةبج اد ة(: حة  ي  ادحكم اد ؤجل دلعةف اعةف اد نةو جاذبة  بويهة  )حوية دل-1

 .اإلبوادو ادحر

 .اص  تاةو ينباج اداكر  اال يوجو ادة وقوادو    عنه ال توجو ادعةف اد نةو د لة  بسةط -2

 ةا   ادج اد  وا حل اد تكل  ج اد  ععلى  ل عري و  يتار  عو تةاقتادعةف اد نةو د لة  تسلة -3

ادعةف اد نةو د لة  دالجة     ل عري تو اععراي اد تار ةو عو اد ةاقت  تكو  ده حرم  ادكالم -4

 ا عكرته   وا حله دل تكل .يا  و  ي وم و  عري برعر رويه   و
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ادعةف اد نةو د لة  تورماة    عهو طرم   نات  اليبثار  ادخةال ااد ران  اادبورمب دلى ادباكةر -5

 (69-68: 2014اإلبوادو.)قةو تح و ادساترانو   رانو ييرمس ادخااجو  

 -توايا ايبخوام ايبراتةجة  ادعةف اد نةو عو تجال ادبورمس:

ةف اد نةو يحوع ايبراتةجةار ادبعلم ادةتط ادبو وثابت ادورايار ادبربوم  تعو ايبراتةجة  ادع

 ادحويث  وثرنا عو تة ة  تهارار ادباكةر.

 تسادو عو ادكتف دو تعب وار اتتادر اد بعل ةو .-1

 ج   وكار قور تو اععكار حول تواوي تحوي عو عبر  زتةة  قةةر  نساةًا.-2

 وتار اادبهةئ  دل واوي اد ايم.تسادو دلى ادباادل اتاايل اد عل-3

 (360  2011ايبخواتها اليسبلوم جهويًا  اةر  عو اإلدواي اادبحلةر.)ادةو رعةق ادعةاصر   -4

ادبعرف دلى تا ي بلكه اد بعل ةو تو وعكار   يااع  يدى تعرع  اد علم دطلابه ب اذا ياكرا    -5

 ا ةف ياكرا .

 اد بع  دهم عو اد راحل ادوراية  اد خبلا . يثار  تاكةر اد بعل ةو   اتوعةر جو تو-6

 (  228: 2008تة ة  تهارار ادباكةر اد خبلا  دوع اد بعل ةو )حسةو تح و  اغسا  يويف  -7

 يهل  ادبطاةق عال تحباج يدى تورمب طومل تو قال اد علم.-8

 اقبةايي    عال تبطلب داي  وكثر تو تكا  تةايب .-9

 ل طرح ورآءه بحرم  يا  تخوف تو ن و اآل رمو. تة ة  ادث   بادةاس تو  ال-10

 .( 96: 2012تؤي  يدى ظهور وعكار يبوادة  دحل اد تكالر.  )كرم ا  تح و بوير   -11
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 -عيوب استراتيجية العصف الذهني:

 تؤي  وحةانا يدى تتبت اععكار اع وا  ادبر ةو.-1

ل ةو ابادبادو رب ا ت لل تتار   اد بعيةطر  بعر اد بعل ةو  اص  اعذ ةاء تةهم دلى اد ج ود    -2

 ادلعاف عو ادبحةةل.

 ظهور ادعويو تو اععكار غةر ادواقعة    ادةس دها دالق  باد واوي .-3

 صعوب  ت ومم اععكار اد  برح  تو قال اد بعل ةو.-4

 ( 228:  2008طرح وعكارنم دحل اد تكل  بسرد  اداوم . )حسةو تح و  اغسا  يويف  -5

 جةونا  ثةر تو اد عل ةو   ا اص  اد يو ادباياا ادبورمس بأيلو  ادبل ةو.قو ال ي-6

قو ال تةل  ن ه ادطرم   ت  تج ود  دوي اد بعل ةو  اةر تثل ادةف ادكاتل   ابادبادو تةعوم -7

 ( 242:  2005تتار   بعر اد بعل ةو.) زمو ادهومو   

( تاذ رته   )وتابايل (  2014ااجو  )تو قةو تح و ادساترانو   ا رانو ايرمس ادخ’ اواري  لع 

Amabile  :بأ  نةا  بعر ادعوانق دلعةف اد نةو ترج  يدى وياا  شخةة  ااجب ادة  ون ها 

 دوانق ييراكة  تب ثل بباةو اداري دطرم   ااحو  بادباكةر اادةظر يدى اعشةاء تو جانب ااحو ع ط.-

 ةاتج دو ادع ل ادوانو.دوانق ناسة  تب ثل عو ادخوف تو اداتل وا ادلغط اد-

دوانق تبعلق بتعور اداري بلرار  ادبواعق ت  اآل رمو ااإلحساس باد لكة  اداريي  اادسةطر  دلى -

 ادع ل.
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 دوانق تبعلق بادبسلةم اعد ى دإلعبرااار اقل  اد ةاير ااد علوتار.-

 ادبسري عو ادحكم دلى اععكار ادجويو  اادغرما .بدوانق تبعلق -

 ( 75: 2014)قةو تح و ادساترانو   رانو ييرمس ادخااجو                               

ت ا ياق ي كو اد ول : ي  ادعةف اد نةو نو ويلو  تعلة و يسبخوم تو وجل تودةو وكار دوي      

دة و. امسبةو ا تو اععكار دل بعل ةو عو جو تسويه ادحرم  ااعتا  عو طرح اععكار بعةوًا دو ادب ةةم وا

 اوو يدى و  اع طاء غةر ادواقعة  ادغرما  اادطرما  قو تثةر وعكاراع وعلل دةو اد بعل ةو اآل رمو. ن ا اد

اتو  الل اد ةام بادعةف اد نةو حسب اد وادو ااد راحل ادساب   وثات ادعةف اد نةو نجاحه عو 

  اذدك ت ةةم و يا  إطالق وعكار اد بعل ة  عنه يبسم باقف ادبو تحباج يدى حلول يبوادة كثةر تو اد و 

ع  انب اي اععكار وا اإليراف عو ت ةة ها  اص  دةو بوايبها قو يؤي  يدى  وف اد بعلم وا يدى 

 انب اته بادكةف وكثر تو ادكم   عةاطْو تاكةره اتةخار نسا  اععكار اد اود  دويه .

ادارص   مان ا ياةو و  ادبورمس بادعةف اد نةو يومو تو تحةةل اد بعل ةو   عهو ي ةحه      

دلباكةر اادبأتل عو اد لايا اد طراح  اإداي  ادةظر عةها ت ا يومو تو تر ةونم اانباانهم اادةهم دل اي  

ادبعلة ة    اتو جانب آ ر   عإ  ادطاةع  ادكتاة  ادباادلة  دلعةف اد نةو تجعله داتاُل عاداًل عو 

ة ةب و   عإنه يع ل دلى اداح  اادبزماي  ادبحةةل   ب عةى و  اد بعلم دةوتا يورس بادعةف اد نة

ااكبتاف وبعاي اد عرع  بةاسه   اعو ادوقت ناسه يباادل ت  زتالنه تو  الل طرح اععكار اايب طارنا 

 ات وم ها   االشك و  االكبتاف اادباادل داتال  رنةسةا  عو د لة  ادبعلم اادبحةةل.

 

 



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

183 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

 :التوصيات 

ر ة  ادعةف اد نةو عو ادبورمس دلى تسبوع ادجاتعاتوصو ادااحثبا  بلرار  توظةف ايبراتةج-

 ااد عانو ااد وارس   عنها تعب و دلى نتاو اعادلة  اد بعلم .

تل ةو اد ةانج ادوراية  تواقف تعلة ة  اونتط  ذار نهايار تابوح  تتج  دلى تة ة  ادباكةر دوع  -

 اد بعل ةو.

 ةاة  تطاة ها ار ادحويث  عو ادبورمس   اون ةبها   ا د و يارار تورماة  دل عل ةو دبوامونم بااليبراتةجة-

اد عاصر    علوتاتة  ااالتةادة حبى يةاحوا قايرمو دلى ادبورمس اداعال اد   يبالءم ت  ادبطورار اد

 ابخاص  عو تجال تعلةم ادباكةر اتة ةبه.

عل ةو اادبوجه اد بادبخلو دو ادسةايار ادبعلة ة  اد ان   دلى يكسا  اد علوتار اتخومةها عو د ول -

 نحو تة ة  قورار ادباكةر دويهم.

 يدواي يدةل يرشاي  دلبعرمف بطرم   ادعةف اد نةو ا ةاة  تطاة ها.-

تة ةم تةانج بحة  تبل و تواودار اتحبومار تعلة ة  يبم ادبخطةط دها اتورمسها اعق -

 ايبراتةجة  ادعةف اد نةو.

م اتة و اإشراكهم عو اعنتط  ادبو تومو تو تحةةلهتوعةر بةئ  صاة  تسهم عو تاادل اد بعل ةو -

 تهارار ادباكةر دويهم.

ت لةل  ثاع  اد حبوع ادورايو داعر اد ةانج ادوراية  إلدطاء عرص  دل علم اليبخوام طرق -

 اايبراتةجةار حويث  عو ادبورمس.  
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 المراجع
 .اد انر  :ار حويث  عو تورمس ادعلوم   يار اداكر ( طرق اويادةب اايبراتةجة 2003وح و ادةجو    اتةى داو ادهاي  .)-
( " عادلة  ايبخوام اد وح اد نةو عو تة ة  بعر تهارار ادطالق  ادلغوم  ادالج اع طاء  2005) ىج ال تةطاى دةس-

 . 139- 97(   5عوي)تارار   ادسة  ادعترمو   اداإلتالنة  دوع تل ة ار ادحل   ادثانة  باإلتارار" تجل   لة  ادبربة    جاتع  اإل
 نل   د ا .ا( حل اد تكالر   يار ا  2008حسةو تح و وبورماش   اغسا  يويف قطةط . )-
  ( تة ة  ادباكةر اإلبوادو دوع طلا  ادةاوف اعياية  ادثالث  اعادى   يار ويات  : د ا  . 20حسو ظانر بةو  ادو .)-
 ادعلوم   يار ادكبا  ادجاتعو  ادعةو.( اعيادةب ادحويث  عو تورمس  2005زمو ادهومو  .)-
 رانق ادبورمس   يار يجل  : د ا  ادحويث  عو ط االتجانار(  2014قةو تح و ادساترانو   رانو ييرمس ادخااجو .)-
 ( ادبعلم ادةتط   يار اد سةر   : د ا . 2012كرم ا  تح و بوير .)-
عو تورمس تاي  ادبربة  اإليالتة  دلى تحةةل اتة ة  تهارار ( " وثر ايبخوام ادعةف اد نةو  2007تاجو ز و ادجالي .)-

د جلو ا تجل  جاتع  وم اد رع دلعلوم ادبربوم  ااالجب ادة  ااإلنسانة   ادباكةر اإلبوادو دوع طال  ادةف ادخاتس باإلتارار" 
  95- 57(  2ادباي  دتر  ادعوي)

اد رار دوع طلا   اتخاذادعةف اد نةو عو تة ة  تهار    ايبراتةجة( "وثر  2009تانر تال  زمايار   ازمو يلة ا  ادعواا  )-
  دتر   ل اداةت   اد جلو ادسابآادةف ادباي  عو تاح  ادبربة  ادوطةة  ااد ونة  عو اعري  "  لة  ادعلوم ادبربوم    جاتع  

 . 490-465( 2ادعوي)
 .2ر   يار اداكر ادعربو   اد انر    و( اتجانار حويث  عو تعلةم ادباكة 2007تجو  داو ادكرمم حاةب )-
 ( اد ةانج ادحويث  اطرق ادبورمس   يار اد ةانج دلةتر اادبوزم  : د ا . 2009تحسو دلى دطة  .)-
 ( اعيادةب ادحويث  عو تورمس ادعلوم   يار ادكبا  ادجاتعو  ادعةو. 2005زمو ادهومو  .)-
 . 2ار ادباكةر   يار ادكبا  ادجاتعو   ادعةو   و(ادع لةار اد نةة  اتهار  2005تح و جهاي ج ل .)-
 ادبعلة ة    يار غةواء   د ا . االيبراتةجة ( 2008تةطاى ن ر يد س .)-
 (ادعةف اد نةو احل اد تكالر   يار ادةازار    د ا . 2008ادةم تح و ناها  . )-
 دعلوم عو تة ة  ادباكةر دوع طلا  ادةف ادثاتو( "تأثةر ادعةف اد نةو ااالكبتاف عو تورمس ا 2008دلو ت ال ادعلة ار )-

 . 126-99(    1اعيايو عو اعري "  تجل  جاتع  ادتارق  دلعلوم اإلنسانة  ااالجب ادة    اد جلو ادخاتس  ادعوي)
لا   لة  طادعةف اد نةو عو تة ة  ادبحةةل اادباكةر ادةاقو عو تاي  ادجغراعةا دوع  ايبراتةجة ( وثر  2008دوي  وبويةةة  )-

 1480-1449(    5بحا  ادعلوم اإلنسانة    اد جلو ادثانو اادعترمو   ادعوي )إلادعلوم ادبربوم  باعري "   تجل  جاتع  ادةجاح 
. 
 (ايبراتةجةار ادعلةم اادبعلم   يار اد سةر    د ا . 2009ادةم داةو .)-
 هاراته   يار ويات   : د ا  .( ايبراتةجةار تعلةم ادباكةر ات 2011ادةو رعةق اد عاصر  .)-
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 القيم العالمية وجودة المناهج التعليمية بالجامعات الليبية
 1وئام " محمد الهادي" محمود الخوجة

 
 Introductionمقدمة 

نور  و  ادبعلةم ادجاتعو يحوع ونم ادةةغ ادبة وم  عو تجب عاتةا اإليالتة  ا ل اد جب عار اإلنسانة ؛ او        
ع  تو ونم اد ةظ ار ادبو تو ل يدةها تسؤادة  يدواي روس اد ال اداتر ؛ دكونه وحوع ونم ويس ادب وم عو اد جب   ادجات

اد عاصر؛ ان ه اد ؤيسار اعكايي ة  بوارنا تبطل  يدى تأتةو ورع  تسبومار ادبعلةم ادجاتعو؛ دكل تو اعيباذ اادطادب 
ط تبأثر  باد علوتاتة  ادجويو ؛ اادبو تارن دلةةا يداي  ااتحويار  اعق تترمعاتها ايةاياتها؛ اونةا ج ةعا نواجه

 صةاد  اد ةانج ااد  ررار ادبعلة ة  ادبو ُنوريها دلطال  باد رحل  ادجاتعة .
( تو اد خرجار –ادع لةار  -ادلةه عإ  توصةف اد ةانج ااد  ررار ادوراية  بادجاتعار تو  الل : )اد و الر      

قاصرا دو تلاة  اعنواف اد ةتوي ؛ اادبو تعوز تةظوت  اد ةم اد جب عة  اتوطو اد عارف اإلنسانة   اجه  نظر  تازال
اآلتو ا ب واصاار تطاب   د عايةر ادجوي  ادعاد ة ؛ اتظل اد لايا اد ة ة  ادواري  ا و اد اانةم ادبادة :" تةانج ادبعلةم 

 اء ت    اادحرمار؛ اياد  اد انو ؛ اادهوم  ااد واطة ؛ ااال  االنسانو اادسلم االجب ادو؛ تاانةم ادعواد  اادح وق؛
" تو ونم اد لاتةو اد ة ة  ادبو دم تسبوعو ح ها دل ةًا اد لةًا عو تةانجةا ادجاتعة ؛ اُمعوع ذدك دةور   دلوطو؛ ااعت 

ب عانا ادلةاو دلى دجاتعو عو تجتاعةل آدةار ابراتج ادبة ة  اداترم  ااإلنسانة  اد ةبظ   ااد سب ر  عو تةظوت  ادبعلةم ا
حو دل و؛ ادوم ربط تةظوت  ادجاتع  باد سبحوثار ادبكةودوجة  ادعاد ة  ادبو ُي كو و  يسبااي تةها عو تجاالر ادبعلةم 

 ااد ةانج ادجاتعة .
دجويو  اثور    ايذا حةو نبحو  دو ااق  ادبعلةم ادجاتعو اد عاصر د وتًا؛ دلةةا و  نعلم بأ  اد وع ادثةانة  دلعود     

تكةودوجةا اد علوتار تب ايم دبتكةل ادروي ال االجب ادو يا ل ادجاتعار ا ارجها؛ اونةا نواجه دو  تتكالر انحباج 
بعلا تو ادوقت دب ومم اد ةانج ادبعلة ة  بت ودة ؛ او  ن ا اعتر يودونا دباةو براتج اقلة ة  ايادة  تهبم بإداي  ااط 

  ادجاتعة  ب ةم داد ة  توجا  تح ق اد ار اإلنسانة ؛ ات ر تطاةق تحويثار دل ة  تحاو ودلاء صةاد  اد ةانج ادبعلة ة
ادهةأ  ادبورمسة ؛ دلى تحومل اد ةانج ادبعلة ة  يدى ت ررار اظةاة  دار ادويانط اإلدكبرانة  تةها: نظام تعلةم بال  

 عانا ادلةاو.بوري؛ ااد   قو يكو  تح  ًا عغران ادبة ة  اد سبوات  عو تجب 
ج القيم العالمية وجودة المناه): ابةاء دلى ذدك تم تةاال ونم قلايا ادبجويو ادبربو  بادجاتعار ا و دةوانها    

اتهوف إلبراز  رؤم  ُتخادف اد ةانج ادبعلة ة  ادبو تبلخ  عو طغةا  ادطاب  ادةظر   (التعليمية بالجامعات الليبية
ادبعلة ة ؛ اال يسباةو تةها ادطادب ادجاتعو قة ةا اتعطل دجل  ادبة ة  باد جب  ؛ ااد ةانج ادةظرم  عو اد ةظوتار 

كادبو ته ل جانب اد ةم اادبطاةق ادع لو اتعب و دلى ادبل ةو اد سب ر؛ ا  دك تع ق االنب ام ببحومل اد ةانج ادبعلة ة  
و  يكونوا ُبةا  واطانهم اقةايته نحو  تو تةانج نظرم  د ة   يدى تةانج د لة  تباح  دكل ادطال ؛ ات كة  دهم تو

 آعاق اد سب ال )*(.
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  Research Problem:   مشكلة البحث 
حظةت يراي  اد ةم بانب ام دويو ادعل اء اادااحثةو اد يو تواريونا ابحثوا دو تأصةلها اتلاتةةها عو ادتران      

ادةًا بهم يدى ح انق دل ة  ت ر بأنها نباجاً ينسانةاً ااجب  ااعييا  ادس اام  ااعدراف ااد عب وار اد جب عة ؛ ا ل  اعتر
ذا  ةوصة  اترجعة  دكونها توا  انب ام ُيكساها اد ة  ؛ انةوه يدى تةةف اد ةم اعق تا تابه ) وي اء  لةل( 

اد ةم  -( اد حوي  عو يت تج ودار نو: اد ةم ادويةة  Springerبااليبةاي درو  دادم االجب اي االد انو )يارنجر 
 (.1اد ةم ادج ادة ) -اد ةم االقبةايي   -اد ةم ادةظرم   -االجب ادة 

ان ا ادبةةةف ياةو ادعالق  بةو تةبوج اد ةم اتا نتهوه ادةوم تو تغةر عو اعبةة  االجب ادة  عو ظل قةم ادعود  ؛     
م ب ب   ادوم االيب رار عو اد ةاتا صاحب ذدك تو تغةةر ث اعو عو اد عارف ااد اانةم ادحةاتة ؛ ت ا ويع يدى اد

اد وراث  ااد كبسا ؛ اتا نجم دو ذدك تو ااابة  االتجانار ااد واقف حول تا نو ترغو  اغةر ترغو  عو تالةالر 
وعراي اد جب   صو  دو  قلايا حةاتة  نات ؛ ادكةه تغاعل دو ون ة  اد ةم ادراحة  ادبو تاةو جوانب ادتخةة  

لى اد ةم ادراحة  تةورًا دهواي  ادع ل اصااء ادةاس اتو ة  اال الق؛ اتحلةها باد ةم اادالانل اإلنسانة . او  ادبربة  د
ااد ثل ادعلةا؛ اونها ت و اإلنسا  تو ادرذيل  اع القة  ااعتران ُتةةب ادوجوا  ااتران جس ة  و رع تؤي  يدى 

 (.2يشاد  اداواى عو اد جب   )
جب   نو اد حويار دلعالنق اإلنسانة  عو  ل تجاالر ادحةا  ادسةاية  ااالقبةايي  ادلةه عإ  اد ةم ادسانو  عو اد     

ااالجب ادة  اادث اعة  ااد اقة  اادةاسة  اادراحة  بةو اعنا ااآل ر؛ اونها ادبالةالر اداعلة  ادبو يبم االحبكام ادةها 
وا يادا  تو  الل تاادله ت  تحةطه  اتبرجم تو  الل ادسلو  ااعععال ااد واقف. عاداري يكبسب قة ًا توجا 

(. د ا عإ  3االجب ادو؛ اد   ُيسهم يدى حوع  اةر عو تتكةل شخةةبه اتوجةه يلو ه دةكو  عريًا ععااًل عو اد جب   )
ي لاي اد عرع  ب ا عةها اد ةانج دلبحلةل اادب ومم اادبجون  وترًا بادغ اعن ة  عو ظل اد بغةرار ادبكةودوجة  اد بسارد  

قةم ادعود   ادجويو ؛ ادعل ونم اد ةم اادبوجةهار ادبو يجور بأ  نهبم بباةةها عو تةانج ادبعلةم د وتًا تلك ادبو تعوز ا 
 ث اع  ادحق اادسالم تو  الل اد ةطل ار ادبادة :

.و  ادعةف ادعاد و ي وم به وشخاص اتباةاه يال بحج  ادوعاي دو تةادحها 
ل؛ او  ن ه ادث اع  البو و  تسبةو يدى ادتردة  ادوادة .ي  ث اع  ادسالم تاةى دلى ادعو 
عو بو اادعايل بةو اععراي اادتارار  اكسا  اد بعلم تاانةم ادحق اادعول؛ او  ادسالم يبح ق بادباادل االيجا 
 
 
 
ت ر ادعل و . ارق  دل ة  تةتور  ب جل  اد ؤ ( اي اء  لةل داو هللا؛ ادةسق اد ة و دطلا  اد رحل  ادثانوم  اد ونوبةو عو اعري  "يراي  ت ارن "1)

 .3؛ ص2012تترمو ادثانو  11-10اعري : عةوق عنو تار ؛  -ادعربو ادباي  درداي  اد ونوبةو ااد باوقةو "ادجوء ادثانو"
؛ 1998؛ 15تة ؛ ادعوي ( داو ادسالم ادج ةو ؛ ادرداي  ادةاسة  ااالجب ادة  دلتاا  اد سلم. طرابلس: دةاةا؛ تجل   لة  ادودو  اإليال2)

 .253ص
 ( دواطف ج ع  تسعوي؛ اد ةم ادسانو  دوع ادتاا  ادجاتعو ادالقبها باد ةم ادبطلعة . طرابلس/دةاةا: جاتع  اداات   رياد  تاجسبةر ب سم3)

 . 4؛ ص2010ادخوت  االجب ادة  غةر تةتور  ؛ 
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او  ادبربة  تو وجل ادسالم ال تعةو وبوًا تخرمج وجةال ُتوجة.  
( 4او  ونم اد لايا ادبو تهوي ادسالم احبالل ورااو ادغةر اادجور عو ادبوزم  دل واري .) 
ااد ةطل ار ادساب   تاةو و  ث اع  ادتعو  اقلايانم تؤثر عو تساق ادبعلةم د وتًا؛ او  ادبعلةم ادجاتعو اد   نوي     

ر داتر  قادو  ادة  ج  ادع لة ؛ عو د لة  تعويل اتغةة؛ يةاغو و  ُيعوز ا و براتجه ادبة وم  عو يدواي ادروس تال ا
اتطومر اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  عو داد ةا ادعربو ااإليالتو؛  أ  يبم تأيةس تةظ ار يادة  اإقلة ة  تحايو  
 تخبة  بتأ  تجومو تخرجار ادع لة  ادبعلة ة  بادجاتعار؛ اتكو  قو  اابط  ادها ونواف اااح  اصرمح  اتباةى
صةاد  تةانج تربوم  تعوز ادسلم ااعتو االجب ادو عو  ل اد جب عار اإلنسانة ؛ اتودوا د اانةم ادعواد  اادح وق 
اادحرمار اياد  اد انو  ااد واطة ؛ اتحاظ ادهوم  ااالنب اء دلوطو ااعت  عو داد ةا ادعربو االيالتو؛ ب ا ال يغال 

 رن ت  قة ةا ادويةة  ااع القة  اادث اعة  اغةرنا.تالةالر اد ةم ادعاد ة  ادواعو  اادبو تبعا

ادبعلة ة   اد ةم ادعاد ة  اجوي  اد ةانجابةاء دلى تا ياق نوري يشكادة  اداح  عو تساؤالر نات  تبل ةها اد لة :"     
 " اع ًا دلبادو:عو ادجاتعار ادلةاة 

 جاتعاتةا ادلةاة  عو ذار ادسةاق؟ تا نو ااق  اد ةانج ادبربوم  عو تجب عةا اتا ودة  اداراتج عو -
 نل تسانم ادسةايار ادجاتعة  ععلةًا عو تجومو اد ةانج ادبربوم  ب رادا  اد بغةرار ادعاد ة ؟ -
  ةف دةا بةاء اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  ادجاتعة  ب عايةر ث اع  ادحق اادسالم ادعاد ة  عو جاتعاتةا ادلةاة ؟  -

 :Research Importanceأهمية البحث 
 نوري ون ة  تواوي ن ه ادورق  عو اد كاتو ادبادة :    
عو ادجاتعار ادلةاة  تا جعل د اي  اداح  ادعل و اإيار  ادجوي   االنب ام اد بوايو ب لايا ادبعلةم ادجاتعو اتخرجاته

اإلدواي اد هةو دل علم  براتةجةاربادجاتعار ادلةاة  تباةى ادسةايار ادواد   دبجومو اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  ااعق اي
 ااد بعلم.

  و  جل االجب ادار اادةواار ااد ؤت رار ااد لب ةار عو يطار تطومر تؤيسار ادبعلةم ادعادو اادجاتعار؛ تل
ا و وادوماتها توارس اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة ؛ تو حة  اال ااقار ااد عوقار   طلب يلاو احبةاجار  ًل تو : 

اد جب  ؛ ادلةه عإ  ن ه ادورق  تسهم عو صةاغ  تؤشرار ترصو تسبجوار ونم قلايا ادبعلةم  -د ؤيس  ا -اداري 
 ادعادو اادجاتعو عو دةاةا؛ اتةاال ون ة  ذدك باداح  عو ظل ادظراف اادبحويار ادرانة .

ثراء اادوال؛ تا يجعل اإل يبواتو ن ا ادع ل ت  االنب ام اد بوايو ب لايا ادعود   اانعكاياتها دلى ااق  اد ؤيسار
 اد عرعو اااليبواي  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .18؛ ص2009اد اتو. اعري / د ا : يار اداكر؛ (كايو ابرانةم داو ادحق؛ تخطةط اد ةانج اعق تةهج ادبارمو اادبعلةم 4)
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ادعل ة  وترًا عو غاي  اعن ة ؛ يد ًا دجهوي اعكايي ةةو ااد هب ةو باد ةم اإلنسانة  ادعاد ة ؛ عو يطار اداح  دو 
 صةغ حويث  دبجومو اد ةانج ادبعلة ة  دبكو  تطلاًا ي اس به جوي  اد ةانج عو تاةةها دةةاد  اد سب ال.

 :Research Goalsلبحث أهداف ا
 ُحوير ونواف ن ه ادورق  ادعل ة  عو اآلتو:    
 ادبعرف دلى ادبجار  ادرانو  عو تجومو اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  اعق اد ةم ادعاد ة  عو جاتعاتةا ادلةاة  ؛ اادبو

 يراي تةها بةاء اتح ةق ادسالم اإلنسانو عو داد ةا ادعربو ااإليالتو.

 تحويار اد ةانج ااد  ررار ادجاتعة  ادبربوم  ادبعلة ة  عو جاتعاتةا؛ اادبو يراي تةها بةاء شخةة  اداري  يبراز ون ة
نحو قلايا ادسلم ااعتو االجب ادو؛ اتودوا د اانةم ادعواد  اادح وق اادحرمار اياد  اد انو  ااد واطة ؛ اتحاظ ادهوم  

يالتو؛ ب ا ال يغال تالةالر اد ةم ادعاد ة  ادواعو  اادبو تبعارن ت  ااالنب اء دلوطو ااعت  عو داد ةا ادعربو ااال
 قة ةا ادويةة  ااع القة  اادث اعة  اغةرنا.

   ادكتف دو ااقعة  ادوار اادعالق  بةو اد ةم ااد ةانج ادبعلة ة  اادبربوم  عو تحسةو اد خرجار ادجاتعة  عو اد جب
 ة  اادعاد ة  امح ق االيبةعا  دآل ر عو داد ةا ادعربو ااإليالتو. ادلةاو؛ ب ا ال يبعارن ت  اد ةم االنسان

 : Research Hypothesisفروض البحث 
 بااليبةاي إلشكادة  اداح  عو تواوي ن ه ادورق  تم ادبوصل دلاران ادبادة :     
  و تواثةق اد ةةوص دلةها عرغم و  تةانجةا ادبربوم  اادبعلة ة  عو ادجاتعار ادلةاة  ال تخلو تو اد ةم بأنوادها

اإلصالح اادتران  ادويةة ؛ اقةم ادهوم  ادحلارم ؛ اقةم ح وق اإلنسا  ادعاد ة ؛ يال و  جوي  دراها اعق طرانق 
 ادبورمس ادحادة ؛ ال تاو باد بطلاار ادح وقة  اادبة وم  اد ةتوي  تح  ها عو ااقعةا ادعربو ااإليالتو.

 ادجاتعار ادلةاة  تة ةم اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  اعق اد ةم ادعاد ة ؛ عو يطار تاي  ال يباةى جل ويات   ادجاتع  ب
دات  تورس عو  ل ادكلةار ااد عانو ادعلةا بادجاتعار ادلةاة ؛ اقو يكو  ذدك دلعف يار ييار  ادجوي  بادجاتعار 

 ادلةاة  عو ت ومم اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة . 
   ع لةار( ااد –ااد خرجار  –ررار ادوراية  ادجاتعة  بادجاتعار ادلةاة  تو  الل )اد و الر توصةف اد ةانج ااد

 قو ال يوطو دل عارف اإلنسانة  اصةاد  اد سب ال ب عايةر اد ةم اد ةتوي تعومونا تجب عةًا.
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 :Research type and approachنوع البحث ومنهجه 
وصاو اعق ويلو  تحلةل اد ل و ؛ دكونه ونم اد ةانج اد سانو  عو اداحو  تاةت ن ا اداح  ايبخوام اد ةهج اد    

اعنسب دوصف ادظوانر اإلنسانة  اد بس   بادباول اادبحول؛ ات ةو ادح انق اتاةاُنها عو اعيبةار االجب ادة ؛ ا 
م شوء طا ًا علةاد ةهج ادوصاو طرمق ااا  عو ادبعاةر دو شوء؛ وا عو د ل شوء؛ وا عو تعاادورايار ادساب  ؛ 

 (.5د اايئ تعةة  ابةظام تعةو؛ بغة  ادوصول يدى غاي  تعةة )
عيبةار اااليباةا  ااد سبخلة  تو اتم توظف ذدك عو ادبعاتل ت  اد علوتار ااداةانار اد ج ع  تو  الل ع رار     

ول درصو اآلراء اد بعل   حا ا  ذدك نهجًا اطرم   تحلةلة   ااد راج  ذار ادعالق  ب واوي ن ا اداح  اتاانة ه؛
تةظوت  اد ةم عو اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  عو يحوع ادجاتعار ادلةاة ؛ ادعل ن ا اداح  ُي وم ايب راًء ُيسهم عو يثراء 
اجهار ادةظر ادوادة  دبتكةل رؤع يقلة ة  ايادة ؛ تحاةو ادُاحا  عو يطار ذدك دوراي  ت بلةار تطومر اتحوي  

 ةظوت  اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  عو جاتعاتةا ادلةاة  ب ا ُيالنم تسبجوار ادبة ة  ظل ادواق  ادجويو.اتغةةر اإصالح ت
 :Research Borderlinesحدود البحث 

اقبةرر دلى اصف اتحلةل اد لايا ادواري  عو دةوا  ادورق  : Object Borderlinesحدود الموضوع  -
ادعالق   –اد ةانج ادبعلة ة  بادجاتعار اتوع جويتها  -اد ةا اد عاصراداحثة  انو: قلة  اد ةم ادعاد ة  عو د

بةو قةم ادعود   اصةاد  ادة ل  عو تةانجةا بادجاتعار ادلةاة ( ااقبةر تجب   ادوراي  دلى رصو اد ة   
ر ؛ شاداعلة  دل واوي اد بار بادرجوي يدى اد ةاير ااد راج  ااعيبةار اتج ة  تاده دالق  تااشر  اغةر تاا

 اع ًا دألنواف ااداران ادبو تم ايبةااطها تو تتكل  اداح .
تم بعو  هللا انب اء تجب   ادوراي  تو ادُحواي اداةةة  دجاتع  طرابلس : Place Borderlinesحدود المكان  -

ا لة  ادبربة  قةر بو غتةر؛ او  يكو  اد سبهوف  ل ودلاء ادهةئ  ادبورمسة  بجاتع  طرابلس قةر بو 
 اد كلاةو بإيار  ادجوي  عو  ل اعقسام ادعل ة  اادبربوم . غتةر 

ُحوي اد جال ادوتةو إلنجاز ادورق  اداحثة   الل ادابر  ادوتةة  : Time Borderlinesالحدود الزَّمانية  -
 م 2017اد حوي  

 :Research Toolأداة البحث 
لاًا  تف ادعالق  بةو اد بغةرار ادبو تؤثر يتم ايبخوام ويا  بح  تةايب ونواف اعران تواوي اداح ؛ اتبة      

وا ييجابًا عو قةاس تؤشر جوي  تحبوع اتل و  اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  عو ادجاتعار ادلةاة  اتا تبل ةه تو قةم 
ل  داد ة  راعو  د دك؛ ابةاء دلةه تم ورعاق ايب ار  االيباةا   أيا  دب ةو آراء اد هب ةو ااد كلاةو بادجوي  تو يا

ادجاتع  ادلةاة  ب ةر بو غتةر؛ ايؤادهم اعق داارار تحوي  دو وراءنم اايبجاباتهم حول تواوي اداح ؛ اعق ويئل  
 تحوي  اتخبار  تبوعر عةها  ةان  اد جب  .

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .53م  ص1983ةرار: يار اآلعاق ادجويو   ( تعو  لةل د ر  اد واودة  اادبحلةل عو اداح  االجب ادو. ب5) 
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 :Sample Researchالبحث  عينة
تم اتااي ويلو  ادحةر ادتاتل اُحوي اد سبهوعةو برصو وراءنم تو اد ان ةو بإيار  ادجوي  تو تسؤادو وقسام ادجوي      

دك تسؤال بو غتةر؛ ا    لة  ادبربة  قةر -انم تو ودلاء ادهةئ  ادبورمسة  بجاتع  طرابلس  -ادعل ة  بادكلة  
ظةا  ويباذ ادو بوراه( ادلى ا  -تر و ييار  اد ةانج ادبعلة ة  بادبعلةم؛ اج ةعهم تو ح ل  اد ؤنالر ادعلةا ) اد اجسبةر 

 م.   2017 الل عةل ادخرمف دسة   -( تاري  15جاتعو؛ ادوينم  )

 Statistical meansالوسائل اإلحصائية 

ادوصاو اايبخوام ايةل  قةاس يحةانة  دوصف اداةانار ااد علوتار اد ج ع  دو تواوي  تم االيبعان  باإلحاةاء    
اداح ؛ تو  الل برتج  اداةانار يحةانةًا اتارمغها اتسجةلها عو ذاكر  ادحايو ؛ اتجهةونا دع لة  ادبحلةل اإلحةانو 

تطاة ار اا بةارار يحةانة  تبة  (؛ اعق spssبايبخوام حوت  ادبحلةالر اإلحةانة  داحو  ادعلوم االجب ادة  )
 تعادج  اداةانار اد ج ع ؛ اادبوصل يدى قرارار تةايا  تع م دلى اد جب   اد   و ور تةه ادعةة .

 :Research Termsمصطلحات البحث 
نوري عو ن ا ادجانب اد ةطلحار ااد اانةم ادبو تل ةها ادعةوا  عو ن ه ادورق ؛ دغرن اإلعةاح دو توموًا تو     

 دوالالر ااد  اصو اد ااشر  اادغةر تااشر  اع ًا دل بغةرار ادبادة :ا

 اد ةم value  ُتعرف)اد ةم( عو ادلغ  بأنها ج   دكل   قة  ؛ انو ادتوء ذا اد  وار؛ وا ادث و؛ اوارينا تعجم ا
م ادسلع  ت وم ًا")دسا  ادعر : بأنها    يبعلق بب وير ادتوء (؛ انو ذار تودول تاي6"ث و ادتوء بادب ومم اُم ال قوع

 تو  الل ادث و اد   ُي ة  ده.
 قيمة العربي: المثل هذا في جاء كما فيقال العربية اللغة في ظاللها به وتوحي الكلمة إليه تشير ما إلى أيضاً  ونشير

دحةا  اانُعرعها اصطالحًا بأنها تج ود  ادةاار اع القة ؛ ادبو يب ةعو عةها اداتر  ات وم  .يحسنه ما امرئ  كل
 (. 7االجب ادة  دلةها  امبمع ادبعاةر دةها بايبخوام اعقوال ااعععال )

لعْةهعا الع تعْاوِ  تعادى: اذ ر اد رآ  ادكرمم ترايعًا دها عو قوده  ِ ادَِّبو ععطعرع ادةَّاسع دع ِةةًاا ِعْطرع ع َّللاَّ يِو حع ْلِق ععأعِقْم اعْجهعكع ِدلوِع يلع ِدخع
ي ِ ذعِدكع ادوِع دعِكوَّ وعْكثعرع ادةَّاِس الع يعْعلعُ و ع َّللاَّ اذعِدكع ِيْيُو  (.اذ ر ترايعًا و ر عو يور  اداةة  عو قااوده تاعادى: 8) ُو اْد عةِعُم اع

 (9 .)اْد عةِع ع ِ 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .193م؛ ص1988( ابو تةظور؛ دسا  ادعر  اد حةط. بةرار: يار ادجال؛ يار دسا  ادعر ؛ 6)
(7) http://mawdoo3.com  2016يةاير  26 - تجو  لر: تعرمف اد ةم دغ  ااصطالحًا بوايط  –؛ توق  تواوي. 
 .30( يور  ادرام؛ اآلي  رقم 8)
 .5( يور  اداةة  اآلي  رقم 9)
 

http://mawdoo3.com/
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( ع و درعها بأنها Bogardiesبأنها شوء توا  انب ام وكساها قة  ؛ وتا )بوجاريس  Parry اقو درعها بار      
 (. 10و  )او  اد ة   ااالتجانار اجها  دع ل  ااحو ؛ اونها وعكار حول تا نو ترغو  وا غةر ترغ ترايع  دالتجانار

بأنها وحكام تكبسا  تو ادظراف االجب ادة ؛ يبتربها اداري اُمحكم بها؛ اتحوي ادرعها داو ادهاي  ادجونر  "    
تجاالر تاكةره اتحوي يلو ه؛ اتؤثر عو تعل ه اتخبلف اد ةم با بالف اد جب عار ااد ة   قو تكو  ايجابة  وا يلاة  

ى بانب ام اععراي ادةايبهم اشأنهم الدباارار اجب ادة  وا اقبةايي  وا (. اُتعرف ويلًا بأنها"  ل تا يحظ11")
 (.12يةكودوجة " )

تو  الل ايب راء ادبعارمف ادساب   يبل  ا بالف اد اانةم  عو تحويو اد ة   با بالف اد ةطل ار اداكرم  ا     
ًا ناتًا تو اقلايانا اتالةالتها؛ اونها تؤشر ااالنب اتار اد عةتة ؛ اونها يكبساها اإلنسا  تو  الل تاادله ت  اداةئ  

اداارز  او  اد ةم دها ادوارتؤشرار ادبحلر وا ادبخلف اد جب عو؛ تو  الل رصو يلو ةار اتعاتالر اتلاظ وعرايه؛ 
عو تتكةل اصةاد  اد ةانج اد عرعة ؛ عهو ادبو ُت كو اداري تو و  يبواعق وا يبكةف ت  اد ةم ادج ادة  ت  اآل ر ويًا 

 تو  ا ؛ امب ايم تعهم اد ةم اإلنسانة  اتةها: ادعول ااد سااا  اادسلم االجب ادو ا ادوالء دلوطو اغةرنا.
عهو تلك االتجانار ادبو نتبر  عةها ت  اآل ر؛ اادبو تجعل اد جب عار  Global valuesأما القيم العالمية     

نسانة  ادة  اادث اعة . ذدك ع  ادحوار اادبواصل اد ث ر قة   يتبتار  حول بعلًا تو اد ةم ادسةاية  ااالقبةايي  ااالجب 
ال تةاك دو اد ةهج ادع لو اد ةاب ؛ ان ا ادبعاةر ادع لو دو اد ةم ااع الق ادويةة  ادبو تؤيس د عانو ادبةوي اادبعارف 

 اعرن" نو تا نوي و  تبل ةها رات  اإلنسا  اد طل    اقةم ادعول اادحق ااإلحسا   ااد وي  ااد حا  اادرح    اد ار  
تةانجةا ادبعلة ة  عو ادواق  اد عاصر؛ دودم يالت  ادعالقار اإلنسانة    عةار دل ةم ادبةورم  ادعاد ة  ادبو تةورنا 
ادالانل؛ اادبو تو شأنها و  تحو تو ادةرادار اادحرا  اااليب طا  بعو  ونواده: ادويةو وا ادسةايو وا ادعرقو؛ 

(. 13يلم عو ادعالقار د ا يةاغو و  تكو  دلةه دالق  اد سل ةو ت  غةرنم تو وبةاء انسانةبهم )اذا  ادبةور اال
عاد ةهج اإليالتو د وتًا تؤيسًا دل ةم ااع الق ادعاد ة  ادس ح ؛ ادبو ُي كو و  يجب   دلةها  اع  اداتر با بالف 

عظم قةم ادبوحةو ااحو  ادكل  ؛ اادبوام ادسلم ااعتو وييانهم اتتاربهم اواطانهم اتةادحهم؛ او  ويس بةاء ن ا ادويو ت
 اإلنسانو؛ ارعر ادبسلط اااليباواي بكل وشكاده؛ اتح ةق اد واطة  ااد سااا  بةو ادح وق اادواجاار؛ قال تعادى:

 َّ وعْت عاُكْم ِي ِ ُكْم ِدةوع َّللاَّ تع ُعوا ِي َّ وعْكرع قعاعاِنلع ِدبعععارع ْلةعاُكْم ُشُعوًبا اع عع ِاةٌر  اعجع ِلةٌم  ع   (14.)َّللاَّع دع
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  اد ؤت ر ة  تةتور  ب جلاي اء  لةل داو هللا؛ ادةسق اد ة و دطلا  اد رحل  ادثانوم  اد ونوبةو عو اعري  "يراي  ت ارن ". ارق  دل  (10)
 .3؛ ص2012تترمو ادثانو  11-10اعري : عةوق عنو تار ؛  -ادعل و ادعربو ادباي  درداي  اد ونوبةو ااد باوقةو "ادجوء ادثانو"

 .193م؛ ص1998( داو ادهاي  ادجونر ؛ قاتوس دلم االجب اي. االيكةورم : اد كبب ادجاتعو ادحوي ؛ ادطاع  ادثادث ؛ 11)
اي اء  لةل داو هللا؛ ادةسق اد ة و دطلا  اد رحل  ادثانوم  اد ونوبةو عو اعري  "يراي  ت ارن ". ارق  دل ة  تةتور  ب جل  اد ؤت ر ( 12)

 .8؛ ص2012تترمو ادثانو  11-10اعري : عةوق عنو تار ؛  -ادعل و ادعربو ادباي  درداي  اد ونوبةو ااد باوقةو "ادجوء ادثانو"
(13 )http://www.nashiri.net ادبوقةق ادلغو : وبو ناشم ح ةو نجاحو. يار ناشر   -؛ قةم اويس ادبعايش اإلنسانو يويف اد بو ل

 .2015آذار/تارس  ت االر اجب ادة ؛ 13؛دلةتر اإلدكبرانو
 .13( يور  ادحجرار؛ اآلي  رقم 14)

http://www.nashiri.net/
http://www.nashiri.net/index.php/authors/277
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  أما الجودةthe quality : ارير عو ادلغ  ب عةى )اجاي( و  وحسو؛ اُم ال عال  تكلم عأجاي و  تكلم عأحسو؛
ها   عأشار يدةاعال  د ل عأجاي و  د ل عأحسو اادعكس تكلم عأياء اد ل عأياء؛ وتا باد عةى االصطالحو دلجوي

 (. 15اداعر بأنها اتخاذ ادجهوي اايبث ار ادطاقار دبحسةو اد ةهج اإليار  اتواصااته )
دلى اإلت ا   يُيةةا ادحةةف؛ دبولاد و جاء قول هللا تعادى بوالالر اتعانو تاةو تاهوم ادجوي  اع ًا د اايئ اإليالم ا     

(. اتو  الل ادبوبر عو اآلي  نباةو بأ  هللا يودونا يدى بلوغ يرجار 16) َشْيء   ُصْنَع هللِا الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ  ع ال تعادى:
  اإلت ا  اتسبومار دلةا تح ق ادباوق ااإلبواي.

د لة  نات  اُتعرف بأنها "ج ل  ادجهوي اد ا اد  تو قال ادعاتلةو  quality of education جودة التعليماو      
 (. 17اد ةبج ادبعلة و ب ا يبةايب ت  رغاار اد سباةويو اقوراتهم اي اتهم اد خبلا  ")عو تجال ادبعلةم درع  اتحسةو 

" تج ود  ادخةان  ادبو تعار بوق  اش ودة  دو ادبربة  تبل ة  اعبعاي اد خبلا  دع لة  ادجوي  تو انو ويلًا     
 (. 18تو الر اد لةار اتخرجار  اادبو تؤي  يدى تح ةق اعنواف اد ةتوي ")

اُمتار يدةها   دك بع لة  ادواي  رمجةو ي بلكو  تواصاار ُت كةهم تو تلاة  احبةاجار ادبة ة  عو تجب عاتهم؛ طا ًا     
 (. 19د ا تم تحويوه تو ونواف اتواصاار دهؤالء ادخرمجةو ")

سبوع دوصول يدى تاعو يةاق ذدك نلحظ و  تجومو ادبعلةم عو اوء االتجانار ادعاد ة  بار وترًا حب ةًا؛ او  ا    
اعياء اد ب و بار تطلاًا؛ او  ادب اي ونظ   ادجوي  عو ادبعلةم ادجاتعو وصا  ادةوم ي   ادعةر اد   نعةته؛ ع ةظ   
اعيوا ادعاد ة  وشاير باد اهوم ب عةى ادوعاء بج ة  اد بطلاار اد باق دلةها بحة  تةال راا ادع ةل؛ امكو  اد ةبج 

 (.20بةايي  تعبود  )ذا جوي  دادة  اتكلا  اق
  ا يتةر يدةل اد ر و ادوطةو دل ا  جوي  ادب اي اد ؤيسار ادبعلة ة  اادبورماة  عو ادبعلةم ادعادو عو دةاةا عو     

يطار ادارناتج ادبعلة و ب ؤيسار ادبعلةم ادعادو يدى و  ادهوف ادرنةسو دل ؤيس  ادجاتعة  البو و  يك و عو ت ويم 
 عو يطار ريادبها؛  وتار تعلة ة  ت ةو  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لة  اآليا ؛   –دةاةا: جاتع  ادبحو   -( دطاة  د ر اداراق؛ يراي  ادجوي  ادتاتل  عو تحسةو ااق  ادبعلةم ادعادو ااداح  ادعل و؛ يرر15)

 .2ارق  دل ة  تةتور  عو اد ؤت ر ادعربو حول ادبعلةم ايوق ادع ل؛ ص
 .88( يور  ادة ل اآلي  رقم 16)
 لة   -وبرمل 7( بوي  ح ةو ادتوا  ارجاء داو ادسالم ادعجةل؛ ت ومم وياء اعيباذ ادجاتعو عو اوء تعايةر ادجوي  ادتاتل . جاتع  17)

 .6م؛ ص 2010تةتور  باد ؤت ر ادعل و ادعربو حول ادبعلةم ايوق ادع ل؛ اآليا  تةرات ؛ ارق  دل ة  
(18 )http://jilrc.com - طاةب  –تاهوم ادجوي  عو ادبعلةم ادعادو | قاصو  عايو  جةل اداح  ادعل و " تؤيس  دل ة  اتسب ل ؛  تر و

 .2017-02-07؛دلوم انسانة  ااجب ادة ؛ عبةح 
يراي  تحلةلة . يار اد ةظوت : تجل  جاتع   –( بسام تح و وبو حتةش؛ ادجوي  ادتاتل : تو ل إلصالح ادبعلةم ادجاتعو عو علسطةو 19)

 .265م؛ ص2005و؛ علسطة -اعقةى بغو  
 .76م؛ ص 1998( وح و يةو تةطاى؛ ييار  ادجوي  ادتاتل  ااعيوا. اد انر : تكبا  االنجلوا اد ةرم ؛ 20)
 
 

http://jilrc.comمركز/
http://jilrc.comمركز/
http://jilrc.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af%d9%8a/
http://jilrc.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af%d9%8a/
http://jilrc.com/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
http://jilrc.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af%d9%8a/
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اانطالقًا تو يارنا عو تكومو ادطال  ابةاء شخةةبهم ادوطةة ؛ ان ا يبأتى باالنب ام اد ةايب عة ا يبعلق باتساق 
 (.21اع  دبوعةر اداةئ  ادبعلة ة  اد ةايا  )تةانجها اتطاةق طرق تورمس حويث  باإلا

  المنهجMethod: 
(. او  22ارير  ل   اد ةهاج عو تعجم دسا  ادعر  ب عةى ادطرمق ادواا ؛ اايبةهج ادطرمق و  صار نهجًا )    

اقو  مق؛ادطر  -اد ةهج عو تعةاه ادلغو  يأتو تو نهج و  يلك؛ اتةه ادةهج اد   يرايف تعةى ادساةل و  ادةراو 
 (23يرايف تعةى ادطرم   ااعيلو  عو االصطالح )

ابةاًء د ا ياق اد ةهج يراي به " تةظةم دام دل حبوع يبكو  تو دةاصر تاوو باعنواف ثم ايانل تح ةق ن ه اعنواف ) 
قةاس  باد حبوع؛ طرم   ادبورمس؛ اعيادةب ادبكةودوجة  اد سبخوت  عو ادبعلةم؛ اعنتط  اد ةاحا ( اتةبهو بأيادة

 (. 24توع تح ق اعنواف انو د لة  ادب ومم ")
" تج ود  تبةود  تو ادخارار ادبو يبم تتكةلها اتباح ادارص دل بعلم دل رار بها؛ اُمعرف اد ةهج ادبعلة و بأنه     

تةط ة ؛   تبل ةًا د لةار ادبعلةم ادبو تظهر نبانجها عة ا يبعل ه اد بعل و ؛ امتبرو عو ن ه ادخارار و  تكو  تةظ 
 (. 25اقابل  دلبطاةق اإحوا  ادبأثةر)

اب دك نالحظ و  اد ةانج تهبم بع وتةار ادث اع  عةكو  نةا  قور تتبر  تو اد عارف ااد هارار ااالتجانار     
اادسلو ةار ادبو تة و عو اد بعلم راح ادج اد  ااالنب اء اتسادو دلى ت ايك اد جب عار؛ اتكال نودا تو ادباانم 

 (.26عاا  بةو اععراي عو داد ةا االيالتو )اادب
يتةر يدى توع ترادا  اد ةهج دلواق  ادعاد و؛  Global Approachعالمية المنهج  ابةاًء دلى تا ياق عإ  تاهوم    

ل ثاتواكابه دل بغةرار ادوادة ؛ بهوف تكومو د لة  قاير  دلى ادباانم ادوادو اتساير  ادبغةرار ادبو تحو  عو ادعادم؛ ت
تراداته دلبربة  تو وجل ادسالم اادباانم ادوادو احوار ادحلارار؛ ااد لايا اداةئة  ادبو تحوي حةا  اإلنسا  دلى االرن 

(. ادلةه عإ  اد ةم ااد ةانج " تانو يال اعازا  ااد  ايةس ادبو تحوي يرج  اد اول وا ادرعر دسلو  وا نتاو وا 27)
 (.28ُويس اجب ادة  يعب ونا اد جب   تو جه  ااد ةطق تو جه  و رع ") تاهوم؛ اُماةى اد اول وا ادرعر دلى

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 18م؛ ص2010( يدةل ا ا  جوي  اادب اي تؤيسار ادبعلةم ادعادو؛ دةاةا؛ 21)
 .9يوي : يار ادطااد  دل عارف اادةتر؛ ص  -( بوا  تح و؛ اد ةهجة  عو اداحو  اادورايار اعيبة . تونس 22)
(23 )topic-http://moga4ever.ahlamontada.net/t1992 -   م.2009ابرمل  12رمف اد ةهج؛ اتحاي طال   لة  اداةوم؛ تع -تةبوع اعير 
 .379ص؛ 2014حل و وح و ادو ةل وتح و وتةو اد ابو؛ ويس بةاء اد ةانج اتةظة اتها. د ا : يار اد سةر  دلةتر اادبوزم ؛ ادطاع  ادسابع ؛( 24)
 .247ف؛ ص2010عاط   بةت قايم ادعةو   ادبجويو ادبربو  اادبعلةم االدكبرانو. د ا : يار ادراي  دلةتر   (25)
 . 92؛ ص2014( حل و وح و ادو ةل وتح و وتةو اد ابو؛ ويس بةاء اد ةانج اتةظة اتها. د ا : يار اد سةر  دلةتر اادبوزم ؛ ادطاع  ادسابع ؛26)
 .247ف؛ ص2010( عاط   بةت قايم ادعةو   ادبجويو ادبربو  اادبعلةم االدكبرانو. د ا : يار ادراي  دلةتر  27)
 .20؛ ص 2009داو ادحق؛ تخطةط اد ةانج اعق تةهج ادبارمو اادبعلةم اد اتو. د ا : يار اداكر؛ (  ايو يبرانةم 28)
 
 
 
 
 

http://moga4ever.ahlamontada.net/t1992-topic-
http://moga4ever.ahlamontada.net/t1992-topic-
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 الجامعةThe University : 
تؤيس  اجب ادة  تؤثر اتبأثر باد ةاخ االجب ادو اد حةط بها؛ عهو تو صة  اد جب   تو "  ُتعرف ادجاتع  بأنها    

 (. 29  ااد هةة  اادسةاية  ااداكرم  ")ناحة  اوياته عو صة  قةاياته اداةة
اُتعرف ويلًا بأنها " تؤيس  تربوم  تعلة ة  بحثة  اتة وم  اقةايي  دادة  عو اد جب   تع ل دلى تة ة  اد جب عار     

ر ات وتها؛ تو  الل ادواي ادكواير اادطاقار ااد وع اداترم  اداةة  اادعل ة ؛ ا  دك ادواي اد ةايار اداكرم  عو تجاال
ادبعلةم ادبربو  اد خبلا  اإرياء اداحو  ادعل ة ؛ اتأيةس اد وار  اداكرم  ااداحثة  دلب ةو ااكبتاف اد عرع  ادةظرم  

 (. 30اتطاة اتها عو ادحةا  ")
انباةو تو ادبعرماةو ادساب ةو و  اد ؤيس  ادجاتعة  قو تلعب يارًا ييجابةًا وا يلاةًا عو اد جب عار؛ او  ادجاتعار     

يرتاينا نخب اد جب   اوكثرنم  ااء   او  تخرجار ن ه اد ؤيس  تبحوي باد ةم ادسانو  عو ث اع  اد جب  ؛ او  اد ةانج 
   تحةل  تسةر  تارمخة  اتراك ة  عنظ اونها ادوراية  ادجاتعة  اد وم  ااداعاد  نو تا يح ق اد ار اد وتة  ااعت ة ؛

ل تةظة ة  تبجه دب ادةو وكايي ة  داد ة  تلم  ل تو اعيات   اادطال  اودراف تجب عة ؛ اوصاحت عة ا بعو نةاك
ااد اانو اادكلةار اد بةود  ااداراتج ادبعلة ة  ب  رراتها ادوراية  اع ًا د اوو ادبةاعسة  ادعل ة ؛ ااع ًا د ا ياق عإنةو وتاةى 

ادكواير اتأنةل اد واري  تسؤادة  يدوايادرو  اد انل بأ  "ادجاتع  تو ونم  تؤيسار ادبة ة  ادتاتل  حة  تبح ل 
 (. 31)اداترم 

ة الدراسات السابقابعو و  ونهةةا درن اد اانةم اد اباحة  دعةوا  ن ه ادورق ؛ عإنةا نبةاال درن بعر     
Previous studies :ذار ادةل  ب واوي اداح  اتةها اآلتو 

انج ادجاتعة  ايارنا عو تكومو اتة ة  ادتخةة  اد ةايي (؛ يراي  ) يحةى صاد  حسةو ادجايدو( اد ويوت  بااا ) اد ة
ذ ر عةها و  تتكل  اداح  تبلخ  عو تعانا  اعت  اإليالتة  اادعربة  عو ادوقت ادحاار تو تةه ادجو ات ه ر 

بةانها و ادتوء ادعظةم؛ اوشار يدى و  ناقوس ادخطر يوق بةو حةو اآ ر تة رًا بكارث  نةا وانةا ؛ او  اعت  دم تجو تو
بعو تو ية  نا؛ عبسبةجو باعتم اع رع دعلها تجو اد خرج اادعو ؛ انسةت اتغاعلت و  ن ه اعتم  انت قال عبر  اجةو  

عادةابا   -نو ادبو تسبةجو اتسبغة  باعت  اإليالتة ؛ ادكةها صحت تو يااتها اانب ت ب ا يح ق دها ادرماي  اادودات  
دبو نوتت عةها؛ دجأر يدى تكومو نظام تعلة و  اص بها؛ عكونت جةاًل ن ل بلوه يدى بعو ادحر  ادعاد ة  ادثانة  ا

تةة  ادب وم ادعل و اادب ةو بةو ادعادم وج  ؛ اوترمكا حةو يا ها االتحاي ادسوعةبو عو تجار  ادالاء عو واا ر 
دبو ازي؛ اإ  تو اعياا  اادخ سةةار؛ دجأر يدى ايبةاار تعلة و  اص بها ويلًا؛ حبى وصاحت وقوع ياد  يا  تة

ويه ت عو اصول اعت  يدى تا نو دلةه نظ ها ادبعلة ة  ا ةر شانو تخرجاتها؛ اذدك و  تا تبل اه اتبعل ه ن ه 
  خرجار تو تةانج يراية  اد

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .210م  ص1999( داو ادرح و ادعةسو   اصول دلم ادةاس ادبربو   تةر: يار اد عرع  ادجاتعة   29)
 .94  ص1995( حاتو د ار  يرايار عو ادبربة  اادث اع . اد انر : ادوار ادعربة  دلكبا   30)
م  2004ة  ) تجل  ادعلوم االنسانة  اادبطاة ة (  ادعوي ادخاتس  ( تانر داو ادعال ادلا   ادجاتعار ايارنا عو ادحااي دلى ادهوم  ادث اعة  ادعرب31)

 .37ص
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يؤنل دبكومو شخةةار قةايي  علاًل دو تكومو اتة ة  وت  ت وي اد جب عار  عإذا وراير ادجاتعار جةاًل قةاييًا ع ا 
ادونا دلى خرمج اد اي   يسدلةها يال اا  تةانج تؤنل  رمجةها دةكونوا قاي   اإ  تعرع  ون ة  ايار ن ه اد ةانج عو ت

 .ادعةاي  ب ةانجةا دبكو  صادح  دبح ةق تلك اد ه  
 اتةاادت ادوراي  اعنواف ادبادة :    
. تعرع  توع ون ة  اد ةانج ادجاتعة  عو تكومو اتة ة  ادتخةة  اد ةايي 
 بةا  يار اد ةانج ادجاتعة  عو تكومو اتة ة  ادتخةة  اد ةايي. 
عوقار اد ةانج ادجاتعة  عو تكومو اتة ة  ادتخةة  اد ةايي   ااا  ادحلول اد ةايا  دبلك ادوقوف دلى ونم ت

 اد عوقار.
د اح  ااد اح  اعال: تاهوم اد ةانج اون ةبها عو تكومو اتة ة  ادتخةة  اد ةايي ؛   ا تةاال  تةاادت ادوراي  ا و 

  د ةايي (.ادثانو: )يار اد ةانج ادجاتعة  عو تكومو اتة ة  ادتخةة  ا
 ).وتا اد اح  ادثاد  عبل و: )تعوقار اد ةانج ادجاتعة  عو تكومو اتة ة  ادتخةة  اد ةايي  احلودها اد ةايا     

  اتوصلت ادوراي  دةبانج اداح  ادبادة :
ه ةي  تاهوم اد ةانج اعق ادبوجةه اإليالتو نو اد   يةايب ن ه اعت  امبواعق ت   ةوصةاتها  اد ا البو تو توج

 .اد ةانج ادبوجةه اإليالتو
 دكو يكو  دويةا تةهج جاتعو قاير دلى تخرمج جةل قةاي  البو تو بةاء اد ةانج اتطومر اد انم تةها دةح ق ادهوف

 .اد  ةوي
ي  ادجاتعار نو اد اةل ادرنةس عو اد جب عار اد ا دلةها اد ةام باد سئودة  دلى وك ل اجه. 
جاتعة  ته   دظة   عو تكومو اتة ة  جةل قةاي   دكونها ادساةل ادوحةو اد   ي وم تو ي  ته   اد ةانج ادوراية  اد

  الده ادخارار ااد عارف اادعلوم ااد هارار.
 ت ا يسهم بةور  ععاد  عو تح ةق ادهوف اد ةتوي تو ن ه اد ةانج نو تعرع   اع  اد عوقار ادبو تعةق يار اد ةانج؛

  .ن ه اد عوقارثم اد ةام يرايار  اعة  دحلول 
 وأوصت الدراسة بعدة مقترحات أهمها:

يدو  ادجاتعار ااد ؤيسار ااد ةظ ار ادري ة  اغةر ادري ة  دطرح اد ترادار اداحثة  اد ودوت  دو يار اد ةانج  -
 .ادوراية  د وتًا اادجاتعة   ةوصًا عو تة ة  ادتخةةار اد ةايي  اانب اء ادااحثةو اد وربةو إلجرانها

جاتعار ااد ؤيسار اادااحثةو إلجراء اداحو  ادبو تسبخوم اد ةهج ادبجرماو اذدك تو وجل اببكار اداراتج ح  اد -
 .ادبربوم  دلطال  اد ؤنلةو قةاييًا اتطاة ها ات وم ها

 ريم ونوف دل ةانج ادوراية  تهبم ببخرمج جةل قةاي   اتوعةر  ل تا يلوم دبح ةق ذدك اتسهةل  اع  ادةعوبار. -
 .م تخرجار اد ةانج ادجاتعة   اريم ادخطط دباعةل يار اد ةانج ادجاتعة  اد اير  دلى تخرمج اد ةايار ادتخةة ت وم -
تراجع  ج ة  اد ةانج ادجاتعة  غةر ادتردة  بهوف تة ةبها ت ا يبعارن ت  ييةةا اإليالتو اتوجةهها ادبوجةه  -

 .اإليالتو
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ادجاتعة  تو وجل تعرماهم بوار ادجةل اد ةاي  اون ة  اجويه اياره عو يقات  يارار تورماة  تأنةلة  دكاع  اد وع - 
 .اد سان   عو حل تتاكل اقلايا اد جب  

 (.32) ادع ل دلى يشرا  ادتخةةار اد ةايي  عو تؤيسار اد جب   دبأنةله اإيجاي اد كا  اد ةايب ده بعو ادبخرج -
 انها ) جوي  اد ةهج ادعل و ادجاتعو ات ةةار ادبعلةم يراي  )ح و هللا اداةةةو احاكم جاور  ادخااجو( ادةو

ادواق  اادط وح (  بجاتع  ادكوع /  لة  اإليار  ااالقبةاي؛  –اد سبخوت  عو تحسةو جوي  تخرجار ادع لة  ادبعلة ة  
 اد ةور شاك  اد علوتار ادوادة  )اعنبرنت(.

 ات ثلت تتكل  اداح  عو ادبساؤالر ادبادة :    
 تةانج ادبعلةم عو جاتعاتةا ادب وم اد عرعو عو اقبةا ادحاار؟ و. نل تواكب

 . انل حةودةا دلى تةانج حويث  يل و حةودةا دلى تعارف دل ة  تبطور  وا ونها تجري ق  ادةق اتغةةر 
 وي اء اد ؤداةو اوغلا  اتةاتةم ايةوار ادطا ؟

وياا  ون ها: ادودم اد اي  ادغةر  اعو تو جهار ر. او  تحوايي  تطومر اد ةانج ادوراية  ادجاتعة  يعوع يدى دو  
 اال بةاص؛ ا  دك ويات   اد  ررار ادبورمسة  ااد عوقار اإليارم  ااد انونة  تو ادوزار  اد خبة ؟

 . تا نوي اد حبوع اد عرعو دل  رر ادجاتعو؛ انل يح ق اد حبوع اد عرعو دل  ررار ادجاتعة  تةول طلا  ادجاتع  
 ارغااتهم؟
 يسبخوم ويات   ادجاتع  ادب ان  اايانل تعلة ة   اعة  تةايب اد وقف ادبعلة و د حبوع اتل و  اد حاار ؟ج. نل 

 اوراي ادااح  ا و ونواف يرايبه اآلتو:    
 ادبعرف دلى ااق  ادكااء  ادوا لة  دل ةانج ادوراية  عو ادجاتعار ادعراقة  تو حة  ادبادو: -

  ررار ادوراية  اجوي  تحبوانا اتعلوتاتها اتوع تواع ها ت  ث اع  اد جب   ادعراقو.و. حواث  اد اي  ادعل ة  عو اد 
  . بةا  قور  ادب ان  ادعل ة  عو تاعةل تحبوع اد حاارار اجوي  ادبعلةم.

 ر. بةا  ون ة  اد ةهج ادعل و عو تح ةق ادهوف ادبعلة و ااالرت اء بجوي  اد بعل ةو اادخرجةو.
 ر اد ةانج ايال تعادجبها دبواكب ادبطور اد عرعو عو  اع  ادبخةةار. . تحويو تعوقار تطوم

توجةه انب ام اد ةايار اإليارم  يدى ون ة  توعةر ادب ان  ادبعلة ة  اد ك ل  دبحسةو جوي  اد ةهج ادعل و اادع لة  ج. 
   ا واري ادااح  عراة  بحثه عو اآلتو:   ادبعلة ة .

هج ادبعلة و بادجاتعار اادب ان  ادعل ة  اد سبخوت  دغرن ذدك؛ تؤي  يدى ادعالق  ادبكاتلة  بةو جوي  اد ة -
 االرت اء بجوي  ادخرجةو ااد بعل ةو.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
(32 )p://www.alukah.nethtt -   يراي  )ح و هللا اداةةةو احاكم جاور  ادخااجو( ادةوانها ) جوي  اد ةهج ادعل و ادجاتعو ات ةةار ادبعلةم اد سبخوت

 نبرنت(.  )اعادواق  اادط وح (  بجاتع  ادكوع /  لة  اإليار  ااالقبةاي؛ اد ةور شاك  اد علوتار ادوادة –عو تحسةو جوي  تخرجار ادع لة  ادبعلة ة  

http://www.alukah.net-/
http://www.alukah.net-/
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ا ةةت ادورق  ادعل ة  ا و تاحثها ادثانو:  ل تا ده دالق  بجوي  اد ةهج ادبعلة و؛ وتا اد اح  ادثاد  عبل و "ت ةةار     
 ادبعلةم اإلدكبرانو اد سبخوت ؛ انوري تا توصلت يدةه ادوراي  تو ايبةباجار اتوصةار عو ادبادو:

 اادبعلةم ادجاتعو ادعراقو تب ثل عو نودة  اد ةانج احج ها؛ او  تا يواجه ادطادب تو تحول و  اداجو  ادرنةسة  بةو ادبعلةم ادعام
 تااجئ عو ويادةب ادبعلةم دةو انب اده يدى اد رحل  ادجاتعة  يحوانا.

 دحاصل ااعب ار اد كبا  ادجاتعة  اداحثة  دل ةاير ادحويث  ااد  ةو  او  واااي اد كباار ال تساير ادب وم ادعل و ادعاصف
 داد ةًا.
  تخلف اد ةانج ادوراية  اطرانق ادبورمس؛ ا  دك تحوايي  ايبخوام ت ةة  اد علوتار اادبعلةم االدكبرانو اايبخواتار ادحايو

 ااالنبرنت تازال  ارج اعياء اداعلو ادرنةسو دلجاتع  ادعراقة .
 انق اتؤدف بحثو رصةو دغرن ادوصول يدى تةايره بطر تحوايي  ادب اي ت ةةار ادبعلةم ادبو تس   ب بابع  آ ر ترج  دل و

 وعلل تو تلك اد باع  عو نظم ادبعلةم ادب لةوي .
.  قةور براتج اتةانج ادبعلةم ادعادو عو تواكابها دحاجار اد جب   اادبطورار اد عاصر ؛ اادبورمب اد سب ر عو  وت  اد جب 
وتت بتكل راتةةو ت ا ال يح ق ونواف ادع لة  ادبعلة ة .تحوايي  تجهةو ادكلةار بادب ان  اد ةايا  اإ  ايبخ 
 . تحوايي  انب ام ازار  ادبعلةم ادعادو ببوعةر بةئ  تعلة ة  ذار راابط ب ةاير اد عرع  ادعاد ة 
 ونورد أيضًا أهم ما أوصى به الباحث في اآلتي:    
 نظم ييار  ادجوي  ادتاتل  عو ادبعلةم تو  الل االدب اي دحل تتكل  تطومر اد ةانج اايبخوام ادب ان  ادعل ة  ارار  تطاةق

 االكايي و التحاي ادجاتعار ادعربة .
 تاةو ايبراتةجة  اااح  دبطومر براتج اتةانج ادبعلةم ادجاتعو بحة  تح ق اعنواف اد جب عة  اد رجو  دبواكب  ل جويو؛ تو

 لة  ااد سم؛ تعةى ب جال اداح  عو تطومر اتاعةل براتج اتةانج الل تتكةل نةئار تخبة  دلى تسبوع ادوزار  اادجاتع  اادك
 ادبعلةم ادعادو بااليبااي  تو تجار  ادوال ادرانو  عو صةاد  اد ةانج ب رادا  ادخةوصة  دلاةئ  اد حلة .

ةو دأليباذ دلى ب ادجاال بةار اعتثل ااد واودو دأليباذ ادجاتعو ب عةار  ادكااء  اادجوي  عو ادبعلةم؛ ا  دك اداةاء اادبورم
 ايبخوام طرانق اويادةب تطاةق دلبواصل اداعال ت  ادطادب.

 ينتاء تراكو دبطومر ادب ان  اادويانل ادبعلة ة  عو ادجاتعار دلرع  تو تسبوع ادبورمس عةها؛ اتوعةر ادظراف اد ةايا  دعلو
ادةار  عرص ادبأنةل اعكايي و اادبربو  اد سب ر؛ اإيجاي نةأ  ادبورمس ادجاتعو ادُ  كة  تو ادبطومر ااداح  ادعل و اتوعةر  اع 

اايانل تح ق ونواف ادبعلةم ادعادو اتع ل دلى ييجاي اد ةاخ اعكايي و اد سادو دلى حرم  اداكر اادبعاةر اادةتر ب ا ال يبةاعى 
 (.33ت  اد ةم اادثوابت ادوطةة )

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
(33 ) http://www.shatharat ؛ ح و هللا اداةةةو احاكم جاور  ادخااجو؛ يراي  بعةوا : جوي  اد ةهج ادعل و ادجاتعو ات ةةار ادبعلةم اد سبخوت 

ادواق  اادط وح  بجاتع  ادكوع /  لة  اإليار  ااالقبةاي؛ اد ةور تلب ى اد اكرمو ادعر  ب وق  شاك   -عو تحسةو جوي  تخرجار ادع لة  ادبعلة ة  
 .2012. 05. 11اد علوتار ادوادة  )اعنبرنت(: بحو  ايرايار تربوم  ااجب ادة ؛ 

http://www.shatharat/
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    حب ة  اد راجع  اارار   -ادبعلةم عو ادعادم اإليالتو  يراي  ) قطب تةطاى يانو( ادةوانها ) تةانج
ادبطومر(؛ يراي  تةتور  عو تجل  ث اعبةا دلورايار ااداحو ؛ ادعوي ادخاتس اادعترا ؛ اد ةور شاك  اد علوتار 

 ادوادة  )اعنبرنت(.
ه  ا رع و ادلوم ادونةا تو جتبةاال ادوراي  ارار  ادب اي عكر  ادبكاتل بةو اد ةم ااد عارف تو جه ؛ ابةو دلوم ادوي

اارار  يداي  ادةظر عو انواف اد ةانج ادبعلة ة  اتحبوانا عو اوء ادواق  اد عاصر؛ دبغوا تواكا  اتعار  اارار  
يحالل ويادةب ادبتومق اادبرغةب اادحوارم  اادة وي  عو ادبعلةم تحل ويادةب اد    اااليباواي؛ اادبك ةم؛ ااالتالء ادبو 

ال احوع االياا  ادرنةسة ؛ ادبو توع  ادةاشئ  يدى ادغلو اادبطرف اادبوتت ااالنحراف عو اداكر اادبةور كانت اال تو 
 اادسلو .

اتسلط ن ه ادورق  ادلوء دلى حب ة  تعهو اد ةانج ادبعلة ة  عو داد ةا االيالتو باد راجع  ادوان   اارار      
ر ااداادل اد تار  عو اداعل ادحلار  اد عاصر؛ اتةطلق تطومرنا قةو ت كةةها تو صة  ادجةل ادتانو اادحاا

ادورق  تو عراة  تب ثل عو ا  حاج  ن ه اد ةانج ادى اد راجع  دور ادةوم عرمل  ييةة  اارار  دةرم ؛ ذدك عنه 
ايو ةدم تب كو حبو ن ه ادلحظ  تو صة  ذدك ادجةل اد رت ب اد   يعةو دألته ادوار ادرماي  دلى اد سبو  اداكر  اادس

 ااالجب ادو ااالقبةاي .
 -اد حبوع  -  ا ُدةةت ادورق  بإبراز وياا  حب ة  اد راجع  اادبطومر دكل دةاصر ادع لة  ادبعلة ة  )اعنواف      

 ادب ومم ( ادبو تبتكل عةها اد ةانج ادبعلة ة  عو ادورايار ادبربوم  ادحويث ؛ ا  دك ادسال ادعل ة  -ادطرانق  -االيادةب 
يةاغو اتاادها دةو ادهم ببح ةق اد راجع  اد ةتوي  اادبطومر اد رجو دل ةانج ادبعلة ة  عو اوء ادواق  اد عاصر؛ ادبو 

 ابةاء دلى ن ا عإ  ادورق  انبظ ت عو تاحثةو اادهم:
 ابراز اعياا  ادعل ة  ااد ةهجة  دحب ة  اد راجع  اادبطومر. -اعال 
 - :سعو اع ها دبح ةق اد راجع  اادبطومر؛ اتوصلت ادورق  ادى انم ادةبانج ادبادةادسال ادعل ة  ادبو يةاغو اد -ادثانو 
يدت ادوراي  اد سؤادةو يدو ارار  االدبوام باد راجع  ادتاتل  دل ةانج بةور  تةبظ  ؛  أ  يبم ادةظر عةها     

ق  اد   يعةش اد ةانج اانعكايا دلوا  بعةاصرنا االربع  بعو  ل عبر  زتةة  ال تبجااز اربعًا تو ادسةةو ا انًا دةةرار 
عةه ادةاس؛ ايعةا يدى ت كةةها ادةشء تو حسو ادبعاتل اادبواز  ت  تخبلف اعزتار اادبحويار ادبو توانم ياحبها بةو 

 (.34اداةة  ااع رع )
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

حب ة  اد راجع  اارار  ادبطومر. يراي  تةتور  عو تجل  ث اعبةا دلورايار ااداحو    -قطب تةطاى يانو  تةانج ادبعلةم عو ادعادم اإليالتو  (34)
file:///C:/Users/home/Downloads/SAGHAF352-م  اد ةور شاك  اد علوتار ادوادة  )اعنبرنت(  ادرابط 2010ادعوي ادخاتس اادعترا ؛ 

35771081144.pd 
 

file:///C:/Users/home/Downloads/SAGHAF352-35771081144.pd
file:///C:/Users/home/Downloads/SAGHAF352-35771081144.pd
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 القيم العالمية في مناهج التعليم الجامعي:  المبحث األول/
 و اينةا نعةو باد ةم ادعاد ة  عو تةانج ادبعلةم تريةخ اد ةم اد وجا  عو يطار اإلدواي اد هةو دأليباذ ادجاتعو؛     

توصةف اد  ررار ااد ةانج ادبعلة ة ؛ ذدك و  اد ةم ذار ادبالةالر اد جب عة  نو قة اً جاتع  ال تانع  دألير  اداترم ؛ 
ادلةه عإنةا نرع بأ  ن ا ادةوي تو اد ةم تو ادعواتل اداةاء  عو تة ة  تةانج تعلة ة  ب عايةر ادجوي  ادتاتل  عو ادبعلةم؛ 

 ًا عو تح ةق ونواف ادع لة او  اعيباذ تةورًا جونرم
ادبعلة ة  ااد ؤيس ؛ او  تطاةق براتج اإلدواي اد هةو اادبة ة  اد هةة  عو يطار تةظوت  اد ةم ادعاد ة  تو ونم اعتور 

 ادبو نوي و  تكو  د لةار تسب ر  اتبواصل  اوترًا عزتًا د  اري  ادع ل باد ةانج ادحويث  ااد بطور .
جاتعار عو داد ةا ادعربو ااإليالتو وترًا عو غاي  اعن ة ؛ عادجاتعار ادحويث  ال ي بةر   ا و  تاعةل يار اد   

يارنا دلى ادبعلةم ع ط اإن ا ي بو ذدك ادوار يدى صةاد  اداح  ادعل و اتا يسار دةه تو ينباج تعرعو يسبجةب 
دواتل    وا اد واري اداترم ؛ ع و  انتد بطلاار ادبة ة  عو اد جب   اد عاصر" عاد عرع  اادبعلةم اروس اد ال اداكر 

 (. 35 ارج ادوانر  ادم تكو تو ل عو حسابار ادبطور االقبةاي  ادتاتل وا تا ُيعرف اآل  بادبة ة  اد سبوات  ")
ادلةه عإنةا بحاج  دبريةخ راابط ادجاتع  تو  الل ربط ادع لة  ادبعلة ة  ب بطلاار ادبة ة  ادبو تسبوجب صةاد      

ور ًا عو . عادبحويار ادبربوم  ادحادة  تاةو و  نةا  قةدعاد ة  اد وحو  دلتعو  عو تةانجةا ادبعلة ة  بادجاتعاراد ةم ا
اد ةانج اطرانق ادبعلةم عو ادجاتعار؛ او  غاداةبها عو تجب عاتةا تعب و دلى ويادةب ادبل ةو اادبحاةظ اادباار اد علم 

ل دلى اد عرع ؛ ان ا يبةاقر بةور  جونرم  ت  ظانر  االناجار اد عرعو؛ وا اعيباذ ااد  رر اد ةور اعيايو دلحةو 
اُم كةةا اإلشاي  بأن ة  ادبطومر ادبربو  بإتجاه االقبةاي اد عرعو تو  الل تل ةو  (.36اتلخم اد اي  ادبعلة ة  )

 إليالتو. تعار عو ادعادم ااعنظ   ادبعلة ة  تاةو اد ةم ادعاد ة  عو صةاد  اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  عو ادجا
اب دك ُي كو و  ُيةظر يدى ادبعلةم دلى ونه قلة  ايبث ار اطةو اإقلة و اداد و؛ ان ه اد لة  تبعلق ب سب ال     

ادوطو اادسلم االجب ادو؛ او  ذدك تو شأنه و  يجعل ادعالق  بةو اإلنسا  اادبعلةم اادبة ة  دالق  ت وم دلى تاايئ 
 (. 37انو ب ر  ادبة ة  اث رتها؛ انو ايةل  ادبة ة  اغايبها؛ انو ادعاتل ادحايم عو ادبطومر ) نات  تةها: اإلنسا 

ادلةه عإ  صةاد  اإلنسا  اد ةاي  اد بو  تسبودو و  يؤ   بعةو االدباار ايهاتار ادعود   ايارنا عو تةادو     
 ر و  ناتتة  يدى قو  تر وم ؛ اوصا  نو اد طب اعاالرنا  ادجويو؛ عاعو انهةار االتحاي ادسوعةبو تحول اإلرنا  تو ق

 (.38ادكةه  ارج شردة  ادةظام ادعاد و)
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .34؛ ص2008اعري : يار ويات ؛  ( طه حسةو ادودة و؛ اد ةانج بةو ادب لةو اادبجويو.35)
 .29؛ صف2010عاط   بةت قايم ادعةو   ادبجويو ادبربو  اادبعلةم االدكبرانو. د ا : يار ادراي  دلةتر  ( 36)
 .40ترج  يابق؛ صطه حسةو ادودة و؛ اد ةانج بةو ادب لةو اادبجويو. ( 37)
 .181  ص2014ها. د ا : يار غةواء دلةتر اادبوزم   حسةو دلو اداالحو  ادعود   ادجويو  وبعاينا اانعكايات (38)
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 ة  يويو  يذا  انت تةانجةا ادبعلة -= اتجور اإلشار  يدى تحلةل يحوع ادُاحا  د لة  اعف اد ةانج ادبعلة ة  قاناًل: 
 ايلة   اال تحباج يدى تراجع  ع ا ادساب يذًا عو تخلف د وم اعت  اتأ رنا دو ر ب ادحلار  اد عاصر ؟ 

 اتا اد   جعلها تبخلى دو قةاي  اداترم  ؟ = 
ي  اإلجاب  دو ذدك ادبساؤل يةائ بأ  اد سؤال دو ن ه ادظراف االيبثةانة  نو اد ؤيسار ادبعلة ة  دات  ااد ةانج 
ادبعلة ة   اص   او  اعطر اعكايي ة  اد بةود  عتلت عو تلاة  ادحاج  ادث اعة  دألت  ادم تسبط  وياء يار ي  ر عو 

دك  علم يب كو اد سل و   الل تا ي ر  تو قرنةو تو ادبعلةم ادالييةو اد انم دلى ادة وذج ادغربو و  يح  وا ت وتًا ذ
انهل  ح ة ة   ادم يؤيسوا يدى اآل  تؤيس  وكايي ة  ُتخرج تو وبةاء اد سل ةو تةاعسةو عتثادهم ادغربةةو عو اإلبواي 

 (. 39 الل ادرؤم  االيالتة  اادكااء  ااداعادة  اد طلوب  ")  اادباوق عو ادبعاتل ت  قلايا تجب عهم تو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ة  اد راجع  اارار  ادبطومر. يراي  تةتور  عو تجل  ث اعبةا دلورايار ااداحو   ادعوي حب  -( قطب تةطاى يانو  تةانج ادبعلةم عو ادعادم اإليالتو 39)
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يذ  دلةةا و  نعةو د لة  تخطةط تةانج ادبعلةم اببواًء تو يراي  ادواق  اتحلةله؛ عواق  اعت  ال يخاى دو ادج ة ؛  
اونةا عو داد ةا اإليالتو بحاج  إليار   اص  ببطومر اد ةانج ادبعلة ة  اادبربوم  ادبو تاةو دألتو اإلنسانو اادسلم 

  اتح ةق اعنواف اد ةتوي  ا و يةاياتها ادالقاتها ت  اع ر. انةا آ  دةا و  ناةو "ون ة  ادبخطةط االجب ادو
 ادبربو  عو اعتور ادبادة : 

.ريم ادسةاي  ادبعلة ة  ج ل  اتاةةاًل بااليبجاب  د بطلاار ادبة ة  ادتاتل  دلاالي 
 اعجواء تعًا.تتخة  اعاااي ادبعلة ة  اادبربوم  اتوع تةايق اترابط 
.ريم ادخطط دلى اد وع اداعةو بأيلو  دل و و  تحويو ادةظر  اداعةو  يدى اد سب ال 
.ادبحسو ادةودو ااإلصالح اداةو دلع لة  ادبربوم  اتةاادها بادبجويو اادبطومر 
.يي ال ادبخطةط عو ج ة  ادتؤا  ادبعلة ة  اتخلة  ادبعلةم تو دوم ادبواز  بةو  وتاته 
  (. 40اد واري اد باح  اادبخاةف تو حو  ادهور ادبربو   ااالحبكام عو ايبث ار ادوقت ")ييار 
اد ةانج ادبربوم  ر ةو  نات  ا و "اعياا  ادوادة  دع لة  تغةةر اد ةانج ابةاًء دلى ادسابق عإ  د لة  تخطةط     

 ونشير لذلك باآلتي: -اتطومرنا 
و جوانب اد ةهج ت ا يسبودو يجراء تطومر يرم  د عادجبه حبى ال ظهور حاالر ادخلل وا ادلعف عو جانب ت

تؤي  يدى اعف ادخرمجةو ادوم قورتهم دلى انجاز ادع ل اد   ونةط بهم   ال  يوق ادع ل يبوقف دلى نودة  
 اطاةع  اد ةانج ادوراية .

  ا  يبم يزاد  ادلة   اادبعةب االثةو؛ ا تحرمر اد ةانج ادبو تعةى بوراي  ادبارمخ ااعييا  ااععكار ااآلراء تو ادةظر
ادبحرمف اادبأامل اا  يكبب اد ةهج اع ا دل  ررار ادثابب  تبجةاا اععكار اد ب لا  ااد بغةر  ببغةر ادوتا  ااد كا  عةا ى 

 اد بعلم بغةر يالح دةوتا يةب ل يدى بةئ  غةر بةئبه ادبو يعةش عةها.
عةةا   ت ا يسبلوم تةا تطومر اد ةانج دةواكب ادب وم امسباةو تو تعطةاته  تسبادب وم ادعل و اتراكم اد عرع  بتكل يرم

 بادويانل ادبعلة ة  ادحويث  ابادخارار ادوا لة  اادخارجة .
 اد  ارن  ت  يال اصلت تكان  ترتوق  عو ادبطور ادعل و احسب ادبخةةار اادع ل دلى االيبااي  تةها تو

 .عل ة  الل تطومر تةانجةا اتخةةاتةا اد
("41تعادج  ادر وي اد   وصا  اد ةانج ادوراية   الل ح ا  تو ادوتو نبةج  ادظراف اد واتة  دلى بلونا). 
 
 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .79م  ص2009ق تةهج ادبارمو اادبعلةم اد اتو. د ا : يار اداكر  (  ايو ابرانةم داو ادحق  تخطةط اد ةانج اع40)
 ة  ادواق  ةح و هللا اداةةةو احاكم جاور  ادخااجو؛ جوي  اد ةهج ادعل و ادجاتعو ات ةةار ادبعلةم اد سبخوت  عو تحسةو جوي  تخرجار ادع لة  ادبعل( 41)
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  دور التقنيات في العملية التعليمية:

يتهوه ادعادم ادةوم ترحل  انب ادة  ش لت  ل واجه اتجاالر ادبعلةم؛ عاو  ل يوم يظهر دلى تسرح ادحةا  وحوا      
يو  اعكر جويو اتهارار دلبعاتل ت  ادبحوالر؛ ادبو تؤثر عو بةة  ادةظام ادبربو  اتعطةار جويو ؛ تحباج يدى  ارار جو

اادبعلة و عو جاتعاتةا ادعربة  اااليالتة ؛ ت ا يسبوجب يداي  ادةظر عو تةانج ادبعلةم انظ ه اعق ويس جويو  قان   
ر  دلى جل يدواي اإلنسا  اد ةاي  ذا اد ودلى ايبراتةجةار دل ة  ععاد  تسبودب اإلتكانار اد ايي  ااداترم  اد باح  ع

تواجه  ادبحوالر اادبغةرار عو داد ةا اإليالتو؛ ان ا دو يبم يال تو  الل ادبة ة  اد هةة  اد سبوات  دل علم ااعيباذ 
 ادجاتعو دكونها تاباحًا ويايةًا الكبسا  اد هارار اد هةة  ااعكايي ة .

لف تراحل ادبعلةم تو رمان اعطاال يدى ادجاتعار و  اجوي ادب ان  تو  الل اد و بةةت ادورايار ادبربوم  د خب    
اد ثةرار اد ايي  اد حسوي  وترًا ناتًا؛ او  تاهوم ادب ةةار عو ادع لة  ادبعلة ة  يراي به تلك ادع لة  اد برابط  ااد بكاتل  

ار كو  اد علم ر ًو ويايو تو ور ا  ت ةةادبو تلم اعجهو  ااداراتج ااعياار اوصول ادبورمس اطرانق ادبورمس ام
ادبعلةم؛ ذدك ع  ايبخواتاتها ُت كو اد بعلم تو ايجاي ادعالق  بةو اد علوتار ادةظرم  ادساب   اادجانب ادبطاة و دل علوت  

ادباكةر  و(. اعو ن ا ادتأ  نسبتهو ببعرمف تكةودوجةا ادبربة  بأنها "طرم   تةهجة  ع42عةبح ق ادبوجةه اداكر  ادسلةم )
ااد  اري ؛ دكونها نظاتًا تبكاتالً تو  الده ُي كو تحويو اد تكالر ادبو تبةل بج ة  نواحو ادبعلةم اإلنسانو اتحلةلها؛ 
ثم ايجاي ادحلول اد ةايا  دها؛ اإيار  تةار ادبعلةم اتطومرنا دلى اعق تةحةى ادةظم اد لةار االتةال عو ن ل اد عرع ؛ 

 (. 43عهو نظام عردو تو تكةودوجةا ادبربة  ابعو ااحو تو وبعاينا")وتا تكةودوجةا ادبعلةم 
   ا نتةر ويلًا دوار تكةودوجةا ادبربة  اادبعلةم عو تواجه  اد تكالر ادبربوم  اد عاصر  انو اآلتو:   
االناجار اد عرعو اادة و اد بلادف دل علوتار ُي كو تواجهبه دو طرمق ايبحوا  تعرماار اتةةةاار جويو  

 دل عرع .
 االناجار ادسكانو اتا يبرتب دلةه تو زماي  ودواي ادطال  عو اد وارس اادجاتعار ااد عانو؛ اُم كو تواجه  ذدك

 دو طرمق االيبعان  بادويانل ادحويث .
.تح ةق ادباادل يا ل اد واقف ادبعلة ة  تو  الل وجهو  تكةودوجةا ادبعلةم 
بعلةم؛ عةةاغو و  يةظر يدى اد علم وا اعيباذ عو ادع لة  ادبعلة ة   ونه ترشًو تغةةر يار اد علم وا اعيباذ عو اد

 (. 44اتوجًه دلبالتة  ادةس تجري تل و دل عرع ؛ ابأنه اد ة م دل ةظوت  ادبورمسة  يا ل اداةل ادورايو )
 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 64 -63؛ صف2010( عاط   بةت قايم ادعةو   ادبجويو ادبربو  اادبعلةم االدكبرانو. د ا : يار ادراي  دلةتر  42) 
 .215( اد رج  ادسابق؛ ص 43)
 .215( اد رج  ادسابق؛ ص 44)
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ومر ادبعلةم ادعادو؛ نحو تطبحاج  تاي  دجهوي اد وع ادسةاية  ب ؤيسار ابةاًء دلو ذدك عإ  جاتعبةا تازادت     
االيبراتةجةار ااتخاذ اد رارار ادجونرم  ادبو تحوي تالت  اتسب ال اد ؤيس ؛ ااا  ادخطط اُد  عكة  تو ن وذج ن ل 
ادبكةودوجةا اد اةو دلى راابط ادجاتع  اادةةاد  دبح ةق اعنواف ادبة وم  اد ةتوي   ادةا تثااًل عو ادخطوار ادبو 

ادةابانة  تو  الل تطومرنا تخبلف اعطر اد انونة  ادبو تودم راابط ادجاتع  اادةةاد  اعق تج ود  اتخ تها ادحكوت  
براتج يةاية  تبطلا  داح  يال ادبحول دالببكار ااد ترادار ادةغةر  ااد بويط  اترج   تلك ادبكةودوجةا ادةان   يدى 

 (.45ادة  )تةبجار جويو  وا  لق صةادار جويو  تةويرم  اذار قة   اجب 
 جودة المناهج التعليمية بالجامعات في العالم االسالم المبحث الثاني:

وحو ترتكوار اعتو اد وتو عو ادوال اد ب وت ؛ ع و  الده يبحوي تسبوع ادواد  عو يشار  بادغ  اعن ة  بأ  ادبعلةم     
ر اداةك ادوادو ؛ ابةةت ت ارمو  ل تسارار ادحةا او  ادبع ُوم عو نظام ادبعلةم يبة  ادب وم ع؛ اتكانبها بةو يال ادعادم

ةا ها ادواليار بل رب ا تومو عو بعر اعحةا  دو ادبو ت -اادةونةسكو بأ  ادوال ادعربة  تةاق دلى ادبعلةم تاادغ ال ت ل 
ادبعلةم يةل يدى  ىادلى ياةل اد  ارن  عإ  تا تةا ه ادواليار اد بحو  اعتةر ة  دل اد بحو  ا ةوا ايال وارابا اادةابا ؛

 %5.8تو ادةاتج اد وتو اعتةر و؛ عو ادوقت اد   تةل عةه نسا  اإلنااق دلى ادبعلةم عو ادوال ادعربة  يدى  5.5%
تو تةوانةبها دلى ادبعلةم   %30تو ادةاتج اد وتو اياد  تثل اد غر  تةاق رب  تةوانةبها دلى ادبعلةم   ا تةاق ادجوانر 

طادب وكثر ت ا تةا ه ادواليار اد بحو  ت ا تةا ه ادواليار اد بحو  دلى ناس ادعوي   1000 بةة ا تةاق تةر دلى  ل
وتا ادسعويي  اادكومت اباقو يال ادخلةج عبعو تو وكار يال ادعلم ينااقًا دلى ادبعلةم؛ ات  ذدك عهةا  تراج  ااا  عو 

  (.46ةو ادخرمجةو تو اد غر  يدى ادخلةج")نظام ادبعلةم عو ادعادم ادعربو ويع يدى نسا  دادة  تو اداطاد  ب
اتااي ذدك بأ  حاج  تجب عاتةا دبحسةو جوي  اإلنااق دلى ادبعلةم وااًل تلح  اتاي  قال تجومو اد ةانج ادبعلة ة ؛     

  قاو  ادبة ة  ال ُي كو دها و  تبح ق عو و  تجب   بوا  نظام تعلةم تهةأ دلظراف اد عاصر ؛ اعو ظل تعلةم ُيخرج طا
تهور  اتعطل ؛ ادلةه عإ  جل تهام ادجاتع  تك و عو اد ةام ببطومر تةانجها ا ططها ادوراية  يارمًا طا ًا عحو  
ادبطورار ادعل ة ؛ ااع ًا دسةاق ادخطط االيبراتةجة ؛ ادلةه نتةر "دع لة  تطومر اد ةهج ادبربو  اادبعلة و تو  الل 

 ادخطوار ادبادة :
 ادبطومر. د لة  دب ال اناسةاً  ذنةةاً  ادبعلة ة  ع لة اد دو اد سؤادةو تهةئ 
اعلسابه. ادبعلة و ادةظام دسةاي  اد سب الة  ادبوجهار تحويو 
ادبوجهار. تلك اوء عو ادحادو ادبعلة و ادةظام ت ومم 
 اد ةهج. دبطومر  ط  اا  
 اد  برح . ادخط  تةاة 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ئ  اد ةرم  اتجانار عو ادبة ة . اد انر : ادهة -( شهةو يويف ا ورانابتة ا " ترج   شعاا  داو ادعومو  لةا "  يار ادجاتعار عو ادبة ة  االقبةايي  45)

 .226  ص2007ادعات  دلكبا   
 ؛ م21/02/2007ت  ادبعلةم عو ادعادم ادعربو اتخاطرنا دلى تسب ال اعت . حل   بارناتج قةا  ادجومر  ( وح و تةةور اطارق يوموا ؛ وز 46)

http://www.aljazeera.net. 
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.تجرمب اد ةهج اد  برح 
اد طور اد ةهج دبع ةم االيبعواي. 
(.47) اتبابعبه" اد طور اد ةهج تع ةم  
ادلةه عإنةا ناةو عو ن ا اد اح  وترًا غاي  عو اعن ة  ا و د لة  ادبطومر عو ادبعلةم انو تطاةق ن وذج ادجوي      

ادتاتل ؛ ع و  الده ي كو رصو ادجواع االجب ادة  ااالقبةايي  دلع لة  ادبعلة ة  "ذدك و  االدبوام ادكلو ببطاةق ادجوي  
يداي  ادةظر عو رياد  ن ه اد ؤيس  اونواعها اايبراتةجةار تعاتلها ت  ادع ل  ادتاتل  عو اد ؤيس  ادبربوم  يسبودو

 اد ةهج تطومر دةو ين اده ا ُي كو ال دةةرمو "نةا  و    ا (.48ادبربو  اتعايةرنا اإجراءار ادب ومم اد باع  عةها)
 (.49) اادبعلةم" ادبعلم ا ارار اد حبوع  ن ا
دبة ة  اد هةة  ابراتجها ادبو جاءر   اهوم ا ةو عو ُدةوا  ادورق   ا  دك يار انةا البو دةا و  نتةر د لة  ا    

تراكو ادبة ة  اد هةة  بادجاتعار عو تجال ادب ومم؛ اتأكةو ارار  ادع ل بةظم ادجوي  ب ؤيسار ادبعلةم ادعادو؛ ارصو 
رو  بتأ  ادعاارار ادواري  عو تا تواجهه تو تحويار تحو تو تح ةق اعنواف اد رجو  ان ا تا واجوه ايبطالي اد

عادوار اد هةو ادجويو دأليباذ ادجاتعو؛ يبطلب يدواي ت ررار تعاصر اد لايا اتحوياتها  -االيباةا  ده ا اداح  
ادعل ة ؛ بايبخوام االتةال اد ااشر تو  الل شاك  اد علوتار وا االنبرنت؛ وا اداح  دو اد عارف ادجةو  اا بةارنا 

 (. 50ها ايبخواتا دراعو ادةواحو اعكايي ة  ااد هةة  اادث اعة  بةور  تسب ر  اتبا   ل جويو )اتعادجبها اتوظةا
  نظام واعو يطار تعاصر  تلك اد لايا البو دةا و  نحاظ دجاتعاتةا تكان  تح    د وتها اادب اينا اعكايي و؛ "     

ورار ادبة ة  يدى اععراي؛ ا  دك ربطها باعنواف ادبعلةم عو و  تجب   تو اد جب عار داتل تهم تو دواتل ن ل تة
ادعات  دلبة ة ؛ ن ا علالً دو توامو اععراي باد هارار اداةة ؛ اإدواي قاي  ادبحول تو تخبلف تسبومار ادوا  االجب ادو 

ج يةاغو و  تهبم اد ةانادلةه عإنةو وتاةى ادرو  اد انل "(. 51ادعام بأبعايه ادسةاية  ااالقبةايي  ااالجب ادة  اادث اعة " )
بع وتةار ادث اع  حبى يكو  نةا  قور تتبر  تو اد عارف ااد هارار ااالتجانار اادسلو ةار تكال نودًا تو ادباانم 

 (.52اادبعاا  بةو وعراي اد جب   اتة و عةهم راح ادج اد  ااالنب اء اتسادو دلى ت ايك اد جب   اتح ق ونواعه")
 
 
 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 https://ikhwanwayonline.wordpress.com؛2009نوع ار  30؛ ادبربوم  اد ةانج تطومر ا طوار ويادةب (47)
 .231  دلةتر اادبوزم ؛ ص ( عاط   بةت قايم ادعةو ؛ ادبجويو ادبربو  اادبعلةم االدكبرانو. د ا : يار ادراي48)
 .287م؛ ص2008( دايل وبو ادعو يالت ؛ تخطةط اد ةانج اد عاصر . د ا : يار ادث اع  دلةتر اادبوزم ؛ ادطاع  اعادى؛ 49)
م  2015ادبوزم   ا  ( اح و حسةو داو ادُ عطو  ادجاتع  االعبرااة  ااداحثة  صةغ ايبتراعة  دبطومر ادبعلةم ادجاتعو. تةر ادجويو : ادسحا  دلةتر50)

 .61ص
تجل   –يراي  تحلةلة . يار اد ةظوت : يلسل  ادعلوم اإلنسانة   -( بسام تح و وبو حتةش؛ ادجوي  ادتاتل : تو ل إلصالح ادبعلةم ادجاتعو عو علسطةو 51)

  .263جاتع  اعقةى؛ ص 
 .92؛ ص 2005 ا : يار اد سةر  دلةتر اادبوزم ؛ ( حل و وح و ادو ةل وتح و وتةو اد ابو؛ ويس بةاء اد ةانج اتةظة اتها. د52)

https://ikhwanwayonline.wordpress.com/2009/11/30/%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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اتو بةو ن ه االتجانار و  يبم تاةو وراء اد خبةو  بتأ  توظةف وغران ادجاتع  ا و ثالث  ونواف ناته     
تك ااو عااو تطوماار اقبةاااي اد جب ا   -تب حور حول اد عرع  اشةودها  اونااواف اقبةايياا   -ونواف تعرعة   انو:
ا  احبةاجاتاه تاو االيابث ار عاو روس اد ااال اداتاار  ااالياابااي  تااو  اراتااه  دلبغلااب دلااى تتااكالر االقبةاااي اتلاة

لااب غاتة ةاا  تااا يحباااج يدةااه تااو تهااارار اقةاام اقبةايياا  اونااواف اجب ادةاا : ت ااوي االيااب رار اد جب اا  اتة ةبااه اادب
 اتم ادبوصل باداح  يدى االيبةباجار اادةبانج ادبادة : (.53ااكالته اقلاياااه االجب ادةاا  )دلااى تت

 أواًل: االستنتاجات:

  ادسةايار ادجاتعة  عو بعر بلوانةا ادعربة  ااإليالتة  اتةها دةاةا تازادت حويث  دهو باعنظ   ادبعلة ة  ادبكةودوجة
اونها دم تسانم ععلةًا بعو ا و ونظ   ادجوي  بادجاتعار اادكلةار عو تجومو ك تراي إليار  ادجوي  عو ادجاتعار؛ 

 حاجبةا داةئ  تعلة ة  ونم ي اتها ادروس تال االجب ادو اراابط ادةةاد  ااقبةاي اد عرع اد ةانج ادبربوم ؛ ادم ُتلاو بعو 
 .ب رادا  اد بغةرار ادعاد ة 

 ةم ادجاتعو عو تجب عاتةا غةا  اد ةوانةار ادخاص  ببطومر اد ةانج تو ونم اد عوقار ادراتة  دلعف تةانج ادبعل
ادبعلة ة  ااناةادها دو ادواق  اد ة و اإلنسانو؛ ا  دك غةا  يار اد ؤيسار اد ونة  انورتها ا و براتج ادتراك  

 ااد سان   عو اصالح ادبعلةم اتجومو د لةاته.
 دلبطورار ادحويث  عو تجاالر ادعلوم اادبكةودوجةا؛ عغةا  ادحواعوبةاء اد ةانج ادبعلة ة  عو ادجاتعار غةر تواكب 

اد تجع  دلهةأ  ادبورمسة  دبحومل اد ةانج يدى ت ررار اظةاة  ادكبرانة  اتةها نظام بال  بوري تح  ًا عغران ادبة ة  
 ب عايةر ث اع  ادحق اادسالم دلج ة  اعق يةايار ادجاتع  ال اجوي ده ويايًا.

 

 

 

 

 

 

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 م ازار  ادبعلةم ادعادو ا اد  ادوزار  دلبخطةط ااد علوتار اإليار  ادعات  دلبخطةط  اد  لك  ادعربة  ادسعويي  2014 -نا  1435ادوظةا  ادثادث  دلجاتعار ( 53) 

 .16ص
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 :نتائج البحث ثانيًا/

 ومن خالل تفريغ البيانات األولية توصلت الورقة إلى الوصف اإلحصائي التالي:
 

 (1ادجوال رقم ) -ادوصف اإلحةانو دلاةانار اعادة  

الجن
 س

ادةسا   ادبكرار
 اد ئوم 

اد ؤنل 
 ادعل و

ادبك
 رار

ادةسا  
 اد ئوم 

ادةسا   ادبكرار تو  ادخار  ادوظةاة 
 اد ئوم 

ر و اد 
 ادوظةاو

ادبك
 رار

 ادةسا  اد ئوم 

 73.3 11 تاجسبةر 40 % 6 ذكور
% 

 5 يدى ية  تو
 يةوار

4 26.7
% 

 

ويباذ 
 ُتسادو

 

2 

 

13.3% 
 26.7 4 ي بوراه  % 60 9 إناث

% 
 يدى يةوار 6 تو

 ادسة  10
5 33.3

% 

المج
 موع

 100 15 اد ج وي 100% 15
% 

 يدى يةوار 16تو
 ادسة  20

2 13.3
% 

 %53.3 8 ًتحاار

.26% 4 عأكثر 21 تو
7 

ُتحاار 
 ُتسادو

5 33.3% 

 

     

(؛ او  ح ل  %20( و  ييار  وقسام ادجوي  بادكلة  تاوق نسا  اإلنا  عةها نسا  اد  ور باارق )1ياةو ادجوال رقم )   
(؛ %46.6ادكلة  باارق )اد ؤنالر ادعل ة  بورج  اد اجسبةر ياوق دوينم ح ل  ادو بوراه عو ت اري  ود ال ادجوي  ب

  وتا بخةوص تو  ادخار  ادوظةاة  دل ان ةو بأد ال ادجوي  بادكلة  و  اعكثر تكرارًا نم تو تبرااح يةوار ادخار  ادوظةاة
ية (؛ او  غاداة   20يدى  16تكرارًا نم تو تبرااح يةوار ادخار  ادوظةاة  تو ) يةوار( او  اعقل 10يدى  6تو )

(؛ وتا تو نم دلى يرج  %53.3ادوظةاو بادكلة  نم دلى يرج  ) ُتحاار( اتبرااح نسابهم )  شاغلو ن ا اد ر و
 (.%13.3)ويباذ تسادو( تبرااح نسابهم ) 
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 ( الوصف اإلحصائي ألقسام الجودة وفق المركز الوظيفي 2الجدول رقم )

ادةسا   ادبكرار ادبخة  ادعام ادوظةاو اد ر و ر
 اد ئوم 

 اطرق  تةانج  ةانجاد اير  توير 1
 تورمس

1 % 6.7 

 6.7 % 1 كة ةاء ادكة ةاء ب سم ادجوي  ايار  تةسق 2

 6.7 % 1 عةوماء اداةوماء ب سم ادجوي  ايار  تةسق 3

 ادلغ  ب سم ادجوي  ايار  تةسق 4
 ادعربة 

 6.7 % 1 دربة  دغ 

 ب سم تةسق ييار  ادجوي  5
 ادرمااةار ادبطاة ة 

 رمااةار
 تطاة ة 

1 % 6.7 

 ادخوت  ب سم ادجوي  ايار  تةسق 6
 االجب ادة 

 6.7 % 1 اجب ادة   وت 

 6.7 % 1 ادجغراعةا ادجغراعةا ب سم ادجوي  ايار  تةسق 7

 ب سم ادجوي  ايار  تةسق 8
 ادحايو 

 6.7 % 1 حايو 

 6.7 % 1 اعحةاء دلوم اعحةاء ب سم ادجوي  ايار  تةسق 9

 6.7 % 1 ناس دلم بادكلة  ادجوي  ييار  رنةس 10

 6.7 % 1 تعلة ة  ييار  عةل تعلم تةسق ب سم ادجوي  11

 ادورايار ب سم ادجوي  تةسق 12
 االيالتة 

 ادورايار
 اإليالتة 

1 % 6.7 
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 رمان ب سم ادجوي  تةسق 13
 اعطاال

 ادةاس دلم
 ادبربو  

1 % 6.7 

تةسق ادجوي  ب سم ادلغ   14
 االنجلةوم 

 6.7 % 1 انجلةوم  دغ 

 6.7 % 1  وت  اجب ادة  دلو نةأ  تورمس 15

 %100 15 المجموع

 

بةةت وراء اد احوثةو بخةوص ادحةول دلى يارار تورماة  بخةوص تطومر اد ةانج ادتكل ادبادو ؛ حةُ  وثابت     
لى يارار ( تةهم دم يبحةلوا د%80(؛ وتا نسا  )%20ادةبانج و  اععراي  اد يو تحةلوا دلى يارار تورماة  نسابهم )

تورماة  عو تطومر اد ةانج ادجاتعة ؛ او  اد يو قاتوا ببوظةف تسبخل  ن ه ادوارار عو تةوا  ادع ل نم شخةا  
ع ط؛ او  ترشةحهم ده ه ادوارار  ا  دو طرمق ادجاتع ؛ اتظهر ن ه ادةبةج  و  يةايار ادب كةو اد هةو تازادت 

 اداة  اد احوثةو دم يبحةلوا دلى تة ة  قوراتهم ن ا اد جال. بعةو  دو براتج ادبخطةط االيبراتةجو بودةل و  غ
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 ة  دم بوم  اادبعلة( نباةو و  ودة  ادبورمب عو تجال تطومر اد ةانج ادجاتعة  ادبر 3اتو  الل ايب راء ادجوال رقم ) 
تعطو تؤشرًا صادوًا ياةو توع االيبااي  تةها عو ح ل ادبعلةم ادجاتعو؛ اوظهر ادبساؤالر ادساب   تؤشرًا يلاةًا ياةو 
د ق اداجو  عو ادبخطةط دلبورمب اادبأنةل دلع ل عو تجال ادبعلةم ادعادو دات ؛ حة  و  نسا  ادحاصلةو دلى يارار 

تو اد ةايار ادعاتل  بإيار  ادجوي   %20اد ةانج ادجاتعة  ادبربوم  اادبعلة ة  دم تبجااز تورماة  عو يطار تطومر 
  ادبعلة ة  اإيار  اد ةانج ادبربوم -ااد ةانج ادبعلة ة  عو يطار تؤيسبو جاتع  طرابلس  لة  ادبربة  قةر بو غتةر 

م توظةف و  تعظ هم وجابوا بأ  تلك ادوارار دم يب بوزار  ادبعلةم ادلةاة ؛ ادلةه عإ  ذدك ُيعو تؤشرًا يلاةًا ا ةوصاً 
 ( او  نسا  قلةل  تةهم وجابوا بعكس ذدك.%86.7تسبخلةها عو تجال ادبعلةم ادجاتعو انسابهم عو اد س  تثلت ) 

 

 

 

 

 

 

 (3الجدول رقم )

هل تحصلت على دورات تدريبية في إطار تطوير 
 المناهج الجامعية التربوية والتعليمية

انل تم توظةف تسبخلةها 
 عو ادح ل ادبعلة و

نل تم ترشةحكم دلوارار ادبورماة  تو قال ادجاتع  
 )تكا  ادع ل( ادلى نا بها

 ال يجاب  ال نعم ال نعم ال نعم 

 10 3 2 13 2 12 3 التكرار

 %66.7 %20.0 13.3% %86.7 %13.3 80% %20 النسبة المئوية

 %100 %100 %100 المجموع
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 (1شكل رقم )

 
   

 

الح ومر اد ةانج ااإلصان ا اد ؤشر ياةو و  يةايار ادبطومر ادجاتعو تازادت تعانو ادلعف عو يطار د لة  تط  
ادبربو ؛ او  د لة  ادبخطةط ااإلنااق دلى ذدك؛ تاةو و  اد ان و  دلةها ال يباةو  ادطرق االيبراتةجة  إلحالدها 
اتوطةةها بطرق عادل ؛ انلحظ ذدك تو يجابار اد احوثةو اد يو وااحوا ا و اجاباتهم غةا  االنب ام اداعلو بادبة ة  

 ا  ذدك عو ا  –عو ) دلو نةأ  ادبورمس( عو يةايار ادجاتع  اغةا  يار تراكونا ادبورماة  ادوظةاة  دأليباذ ادجات
يةاق يجاباتهم بأ  ادجاتع  وا تكا  ادع ل ب ؤيسار ادبعلةم ادعادو )ادجاتع ( دم يباةى اإلنااق وا تة  عرص  ادبورمب 

 دغاداة  اد احوثةو.
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 (4الجدول رقم )

 لقيم العالمية في مناهج التعليم الجامعيةالمحور األول: مضامين ا

اتفق   الفقرة ت
 تماما

ال أتفق  ال أتفق إلى حد ما أتفق
 تماما

المجم
 وع

تةانج ادبعلةم عو جاتعاتةا ادلةاة  حويث  اتعاصر  1
 تعطةار ادواق  اد   نعةش.

 15 1 2 10 2 0 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

0% %13.3 %66.7 %13.3 6.7% 100
% 

ادخاراء اد بخةةو  عو تجال اد ةانج ادجاتعة   2
ت لةويو  اال يتار و  عو تخطةطها ابةانها ات وم ها 

 اتطومرنا ععلةًا.
 

 15 0 1 5 5 4 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

%26.7 %33.3 33.3% %6.7 0% 100
% 

توصةف اد ةانج ااد  ررار ادوراية  بادجاتعار تو  3
ااد خرجار "قاصرًا دو  الل "اد و الر؛ اادع لةار؛ 

تح ةق اعنواف ادبو تعوز تةظوت  اد ةم اد جب عة  عو 
 تةانجةا ادجاتعة .

 15 0 4 3 6 2 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

13.3% 40.0% 20.0% 26.7% 0% 100
% 

اظةا  اد ةهج اتا يبل ةه تو تعارف اتهارار  4
 ااتجانار ال تبح ق بادةور  اد ثلى ا و اد خرجار.

 15 0 0 5 6 4 ارادبكر 
ادةسا  
 اد ئوم 

26.7% %40.0 %33.3 0% 0% 100
% 

نلحظ قةورًا عو توطةو اد ةم اد وحو  عو اد ةانج  5
ادبعلة ة  عو اوء ادبغةرار اداةئة  ادحايث  نبةج  ظهور 

 اقبةاي اد عرع  بخةانةه اتأثةراته اد خبلا .

 15 0 0 5 8 2 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

13.3% 53.3% %33.3 0% 0% 100
% 

ال ُيسهم ودلاء نةئ  ادبورمس ادجاتعةةو عو تخطةط  6
اد ةانج حبى تبل و قةم اتوجةهار تةانر  ل تا يهوي 

 ادسالم ااعتو اإلنسانو.

 15 1 2 5 5 2 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

13.3% 33.3% %33.3 13.3% 6.7% 100
% 

 15 0 1 2 6 6 ادبكرار
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و ار ادوادة  عب رادا  اد ةهج دلواق  ادعاد و ااد بغةر  7
ادجاتعار اتةها تراداته دلبربة  تو وجل ادسالم اادباانم 
ادوادو احوار ادحلارار ااد لايا اداةئة  اد لح  يسهم 

 عو بةاء ث اع  توحو  دل ةانج ادبربوم  عو جاتعاتةا.

ادةسا  
 اد ئوم 

40% 40% 13.3% 6.7% 0% 100
% 

ر  عةها ت  اآل ر؛ نرانا قة ًا االتجانار ادبو نتب 8
تةورم  دلعالقار اإلنسانة  اعتثل اادبو تو شأنها و  
تحو تو ادةرادار اادحرا  اااليب طا  ادويةو وا 

 ادسةايو وا ادعرقو.
 

 15 2 1 5 4 3 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

20% 26.7% %33.3 %6.7 13.3% 100
% 

 ادسةاية تبتار  اد جب عار حول بعلًا تو اد ةم  9
ااالقبةايي  ااالجب ادة  اادث اعة ؛ انو ادبةور االيلم 
د ا يةاغو و  تكو  دلةه دالق  اد سل ةو ت  غةرنم تو 

 وبةاء انسانةبهم.
 

 15 1 1 6 3 4 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

26.7% 20.0% %40.0 %6.7 %6.7 100
% 

1
0 

تبطلاار اتبغةرار ادعةر يجب و  تواكاها براتج يدواي 
اعيباذ ادجاتعو دةةاد  تةانج اد سب ال ذار ادجواع 

 ااداادلة  ب رادا  ج ة  ادةظم ادبعلة ة  ادعاد ة .

 14 0 0 0 1 13 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

%86.7 %6.7 0% 0% 0% 93.3
% 

1
1 

ادعود   ادحادة  بكل تطاة اتها ادحةاتة  اتؤيساتها 
دوجه ي  تغةةب ااويااتها اويادةاها انبانجها ذار قةم تاي

اإلنسانو دكونها تر و دلى اعرباح تا يجعل حةا  اداتر 
 وقل وتةًا.

 

 15 0 0 3 6 6 ادبكرار

ادةسا  
 اد ئوم 

%40 40% %20 0% 0% 100
% 

1
2 

تهويوار ادعود   درعاه اإلنسا  تاوق يرد  ادبوبةر ادبو 
تبخ  دلبةو  دها؛ اإداي  يار ادواد  ب ؤيساتها اتةها 

دالنب ام بةةاد  اد ةانج ادجاتعة  اعق توجه  ادجاتع 
ينسانو ببحاظ دلى ادعود   ادلةاةرادة  قو يحو تو  طور  

 ذدك عو داد ةا االيالتو.
 

 15 0 0 1 8 6 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

40% %53.3 6.7% 0% 0% 100
% 

 
 

 (5الجدول رقم )
 العالم اإلسالميالمحور الثاني: جودة المناهج التعليمية بالجامعات في 
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اتفق   ادا ر 
 تماما

إلى حد  أتفق
 ما

ال أتفق  ال أتفق
 تماما

المجم
 وع

تةانج ادبعلةم ادالقبها باد ةم ادراعو  دألتو االنسانو جوي   1
 تاانةم غانا  عو تةانجةا. اادسلم االجب ادو

 15 0 1 6 2 6 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

%40 %1
3.3 

%40 6.7% 0% 100
% 

ال اجوي عو اد ةانج ادجاتعة  د واي دات  تورس قةم ادعواد   2
اادح وق اادحرمار اياد  اد انو  اادهوم  ااد واطة  ااالنب اء 

 دلوطو ااعت  عو تةانج ادبعلةم ادجاتعو.

 15 0 1 4 5 5 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

33.3% %33.
3 

%26.7 6.7% 0% 100
% 

عو داد ةا ادعربو ااإليالتو  اتجانار تةانج ادبعلةم ادجاتعو 3
دم تب كو بعو تو ادوصول يدى تحلةل اداجو  اد ان   بةو اد ةم 

 اد رغوب  دلجوي  ااد ةم ادسانو  عو اد ؤيس .

 15 0 0 2 8 5 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

%33.3 %53.
3 

%13.3 0% 0% 100
% 

 لتسانم ادسةايار ادجاتعة  عو تجومو اد ةانج ادبربوم  تو  ال 4
تكاتب ادجوي  بكلةاتها ااد راكو اداحثة  ادبابع  دها يا  ترادا  

 دل بغةرار ادعاد ة  عو بةاء اد ةانج ععلةًا.

 15 0 2 5 5 3 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

20% %33.
3 

%33.3 13.3% 0% 100
% 

بةاء اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  ادجاتعة  ب عايةر ث اع  ادحق  5
تو شأنه ت كةو ادروس تال عو جاتعاتةا  اادسالم ادعاد ة 

 اداتر  تو عرص ادع ل ادعاد ة .

 15 0 1 1 6 7 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

46.7% 40% 6.7% 6.7% 0% 100
% 

اد  ررار ادوراية    ةانج تعلة ة  اتربوم  عو جاتعاتةا تاةو  6
شخةة  اداري اتحوي اتجاناته نحو قلايا ادسلم ااعتو 

و داد ةا االيالتو؛ ب ا ال يبعارن ت  اد ةم االجب ادو ع
 اد وحو  اادعاد ة .

 15 0 4 5 4 2 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

13.3% %26.
7 

33.3% 26.7% 0% 100
% 

قةم ادعواد  اادح وق اادحرمار اياد  اد انو  ااد واطة ؛  7
اادهوم  ااالنب اء دلوطو ااعت  قةم داد ة  ال تبعارن ت  

  ااع القة  اادث اعة  اغةرنا؛ اإغاادها عو تةانجةا قة ةا ادويةة
 ادبعلة ة  وحوع ونم تعوقار ادبة ة .

 15 0 2 1 6 6 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

%40 %40 %6.7 13.3% 0% 100
% 

ت ةةم دةاصر ادع لة  ادبعلة ة  اعق اد و الر ااد خرجار  8
و ع اادع لةار عو اجوي توازنار تادة  اعةا ؛ يؤثر يلااً 

 اتجانار ادبة ة  عو تجال ادبعلةم.

 15 0 2 1 6 6 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

40% 40% 6.7% %13.3 0% 100
% 

 15 0 1 3 6 5 ادبكرار 9
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تةانجةا ادبربوم  اادبعلة ة  ادجاتعة  ال تخلو تو اد ةم 
اد ةةوص دلةها عو تواثةق اإلصالح اادتران  ادويةة ؛ 

ورمس اتواثةق ح وق اإلنسا  ادعاد ة ؛ يال و  طرق ادب
بادجاتعار غةر تح    دل ؤشرار اد ةتوي تح  ها عو 

 جاتعاتةا.

ادةسا  
 اد ئوم 

33.3% %40 20% 6.7% 0% 100
% 

1
0 

اعف تةظوت  ادجوي  ادجاتعة  عو ت ةم ات ومم تسبوع اد ةم 
اد وجا  عو اد ةانج ادبربوم  اادبعلة ة  ُيعوع د حوايي  يار 

 اتعةةو عو ادجاتعار ادعربة  اااليالتة .اعيات   ادج

 15 0 0 6 6 3 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

20% %40 %40 0% 0% 100
% 

1
1 

توصةف اد ةانج ااد  ررار ادوراية  ادجاتعة  ال يوطو 
دل عارف اإلنسانة  اصةاد  اد سب ال ب عايةر اد ةم اد ةتوي 

 تعومونا تجب عةًا عغران ادبة ة  ادتاتل .

 15 0 1 5 8 1 رارادبك
ادةسا  
 اد ئوم 

%6.7 53.3
% 

%33.3 6.7% 0% 100
% 

1
2 

ااق  اد ةانج ادبربوم  عو جاتعاتةا بحاج  د وموًا تو ادبخطةط 
عو يطار براتج ادبة ة  اد هةة  بادجاتعار عو االيبراتةجو 

داد ةا اإليالتو اإال دو يكو  نةا  تواع ًا ت  تعايةر جوي  
 .ادبعلةم ادعاد ة 

 15 0 0 0 6 9 ادبكرار
ادةسا  
 اد ئوم 

60% %40 0% 0% 0% 100
% 

  
 انبهت ادا رار

 
( دل حور اعال:  انت يجابار اد احوثةو 4اتو  الل ايب راء نبانج اإلحةاء ادوصاو اد ورج  بادجوال رقم )      

  اعادى ا و جا  اادحةاي اادرعر؛ عاو ادا ر اع ًا دل بغةر اد ةم ادعاد ة  عو تةانج ادبعلةم ادجاتعة  تبرااح بةو اإلي
ن ا اد بغةر وثابت ادةبانج بعوم رصو و  يجاب  تواعق  ةار )وتاق ت اتًا( دلى تا جاء عو ادا ر : تةانج ادبعلةم عو 

( تو اد احوثةو دم يعطوا يجاب  %66.7جاتعاتةا ادلةاة  حويث  اتعاصر تعطةار ادواق  اد   نعةش؛ او  نسا  )
 ااااح  بادخةوص ا انت يجاببهم تب ر و دةو ادخةار) يدى حو تا(.صرمح  

( تو عرمق ادجوي  بادكلة  يؤموا  ييجابًا و  ادخاراء %26.7اوظهرر اد راء  اإلحةانة  دلا ر  ادثانة  و  نسا  )    
مرنا ععلةًا؛ او  و اد بخةةو  عو تجال اد ةانج ادجاتعة  ت لةويو  اال يتار و  عو تخطةطها ابةانها ات وم ها اتط

يدى حو تا(؛ ان ا ياةو و  يشكادة  اد ةانج ادجاتعة  تك و عو  -( يجلبها  ل تو اعازا  )وتاق  % 33.3نسا  )
 دوم  ااء  ادخاراء اد بخةةو  بادبواتو ت  تبطلاار ادعةر.

ف اد ةانج توصةادثادث : و   اوثابت اد راء  اإلحةانة  و  غاداة  اد احوثةو ويواا  باإليجا  تا اري عو ادا ر     
ااد  ررار ادوراية  بادجاتعار تو  الل "اد و الر؛ اادع لةار؛ ااد خرجار "تا زال قاصرًا دو تح ةق اعنواف ادبو 
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( %13.3او  نسا  )( تةهم ا باراا )وتاق( %40.0عةسا  ) تعوز تةظوت  اد ةم اد جب عة  عو داد ةا اإليالتو؛
 ( ع ط.  %26.7تا اد احوثةو اد يو ال يواع و  دلى تا جاء عو ادا ر  عكانت نسابهم )ا باراا )وتاق ت اتًا(؛ و

ااع ت  ةاراتهم  (%26.7) -( %40.0اتتةر اد راء  اإلحةانة  عو ادا ر  ادرابع  و  غاداة  اد احوثةو انسابهم )    
 تا يبل ةه تو تعارف اتهارار ااتجانار الاوتاق ت اتًا(؛ تؤ ويو تا جاء عةها: بأ  اظةا  اد ةهج ا  -ايجابًا ) وتاق 

تبح ق بادةور  اد ثلى ا و اد خرجار؛ تا يؤ و و  تخرجار ادع لة  ادبعلة ة  ال تلاو احبةاجار يوق ادع ل اال 
 توظف دةاد   وت  اد جب   اقلاياه ادهات . 

رمق ادجوي  بادكلة  ااع ت  ةاراتهم ( تو ع%13.3) -(  %53.3ابةةت اد راء  اإلحةانة  دلا ر  ادخاتس  و  نسا  )    
اوتاق ت اتًا(؛ امؤموا  ييجابًا تالحظ  اد ةور عو توطةو اد ةم اد وحو  عو اد ةانج ادبعلة ة  عو اوء  -ايجابًا )وتاق 

ادبغةرار اداةئة  ادحايث  نبةج  ظهور اقبةاي اد عرع  بخةانةه اتأثةراته اد خبلا ؛ اُمعوع ذدك تو اجه  نظر  دغةا  
أيةس تةظ ار اد عرع  ادبو تباةى ادبحول عو ادبر ةو تو اعصول اد ايي  يدى روس اد ال اداتر ؛ عوجوي ذدك ادةوي ت

تو اد ةظ ار اد عرعة  يجعل قة   اد عرع  وكار دةوتا توطو عجل ادسالم ااعتو اإلنسانو بول و  تظل اععكار ااد ةم 
 اد وحو  حاس  ادع ول.

يدى حو تا( عو  –( اعق ادخةارمو ) وتاق %33.3حةانة  دلا ر  ادسايي  حاد  ادب اثل بةسا  )ارصور اد راء  اإل    
ت وير عرمق ادجوي  بادكلة : ال ُيسهم ودلاء نةئ  ادبورمس ادجاتعةةو عو تخطةط اد ةانج حبى تبل و قةم اتوجةهار 

ال  -ير ذار ادا ر  اعق ادخةارمو ) وتاق ت اتاً تةانر  ل تا يهوي ادسالم ااعتو اإلنسانو؛ ا  دك حاد  ادب اثل عو ت و
وتاق (؛ تا يؤ و و  د لة  تخطةط اد ةانج ادجاتعة  ال تبم باد سبوع اد راي دها؛ او  ن ا ادب ب   يؤ و و  د لة  تجومو 
اد ةانج ادجاتعة  بادكلة  ال يتب ل دلى تعةار تسان   دلو نةئ  ادبورمس عو اا  ادخطط اداعلة  اليبحوا  

 تطومر اتوامر اد ةانج ادجاتعة .ا 
 

اوتاق  -اتتةر اد راء  اإلحةانة  عو ادا ر  ادسابع  و  غاداة  عرمق ادجوي  بادجاتع  ااع ت  ةاراتهم ايجابًا ) وتاق     
( ع ط جاءر تخادا  د دك؛ ادلةه عإ  عرمق %6.7( دكل ااح  تةه ا؛ او  نسا  )40%ت اتًا( اعق حاد  ادب اثل بةسا  )

( بأ  ترادا  اد ةهج دلواق  ادعاد و ااد بغةرار ادوادة  عو 93.3وي  بادكلة  ااع ت  ةاراتهم باالتجاه اد وجب بةسا  )ادج
ادجاتعار اتةها تراداته دلبربة  تو وجل ادسالم اادباانم ادوادو احوار ادحلارار ااد لايا اداةئة  اد لح  يسهم عو بةاء 

 داد ةا االيالتو. ث اع  توحو  دل ةانج ادبربوم  عو 
ابةةت اد راء  اإلحةانة  دلا ر  ادثاتة  و  ادةسب جاءر تبااات  عو ت وير ادا ر ؛ او  غاداةبها ت ةل يدى االتجاه     

نسا   وتاق(؛ او  -( تو عرمق ادجوي  بادكلة  ااع ت  ةاراتهم ايجابًا )وتاق ت اتًا %26.7) -( %20اد وجب بةسا  )
هم )يدى حو تا(؛ و  ونهم يث و  بأ  االتجانار اد تبر   ت  اآل ر؛ توطو ادعالقار اإلنسانة  ( ااع ت  ةارات%33.3)

( تةهم ع ط ال يؤموا  ذدك ان ا ين ا يول دلى ث اع  االنغالق %20اعتثل ادبو تحو تو ادةوادار اادحرا ؛ او  نسا  )
 اإغاال قةم ادعود   اإليجابة . 
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( تو عرمق ادجوي  بادكلة  ااع ت  ةاراتهم ) يدى حو تا(؛ او  40.0%دبايع  و  نسا  )ابةو ايب راء نبانج ادا ر  ا   
؛ تؤ ويو ونةا )%20 - %26.7وتاق( بةسا  ) -غاداة  اإلجابار تبجه نحو اإليجا  اااع ت  ةاراتهم )وتاق ت اتًا 

االتااق حول ااالجب ادة  اغةرنا؛ ؛ ا نبتار  حول بعلًا تو اد ةم ت  اآل ر دكو تظل دةا  ةوصةبةا ادويةة  اادث اعة  
اد ةم اد وجا  اد تبر   نو ادبةور االيلم د ا يةاغو و  تكو  دلةه دالق  اد سل ةو ت  غةرنم تو وبةاء انسانةبهم؛ 

 ( ُرصور تخادا  د دك.14.3او  نسا  )

رمق ادجوي  اد وجب؛ او  غاداة  عابةةت اد راء  اإلحةانة  دلا ر  ادعاشر  و  ايبجابار اد احوثةو  انت باالتجاه     
(؛ او  ذدك ياةو و  ج ةعهم ت بةعو  بأ  86.7%بادجاتع  ااع ت  ةاراتهم ايجابًا )وتاق ت اتًا( بةسا   اةر  ُقورر باا)

تبطلاار اتبغةرار ادعةر يجب و  تبل و براتج يدواي اعيباذ ادجاتعو دةةاد  تةانج اد سب ال ذار ادجواع 
 (.%6.7ج ة  ادةظم ادبعلة ة  ادعاد ة ؛ انتةر يدى و  نةا  عاقوًا عو ايبجابار اد احوثةو بةسا  )  ااداادلة  ب رادا 

اتتةر اد راء  اإلحةانة  عو ادا ر  ادحايي  دتر و  ايبجابار اد احوثةو ج ةعها  انت باالتجاه اد وجب؛ او      
( دلخةار ) يدى %20( دكل ااحو  تةهم؛ ابةسا  )40%  )اوتاق ت اتًا( بةسا - ةاراتهم عو حاد  ادب اثل ا انت )وتاق 

حو تا(؛ اتااقًا بأ  ادعود   ادحادة  بكل تطاة اتها ادحةاتة  اتؤيساتها اويااتها اويادةاها انبانجها ذار قةم تايي  تغةةب 
 ادوجه اإلنسانو دكونها تر و دلى اعرباح تا يجعل حةا  اداتر وقل وتةًا.

حةانة  دلا ر  ادثانة  دتر و  ت وير عرمق ادجوي  بادكلة  داليبجابار ج ةعها  انت باالتجاه ارصور اد راء  اإل    
( تةهم  انت ت ويراتهم اعق ادخةار )وتاق(؛ بأ  تهويوار ادعود   درعاه 53.3%(؛ او  نسا  )%93اد وجب؛ بةسا  )

اد  ب ؤيساتها اتةها ادجاتع  دالنب ام بةة اإلنسا  تاوق يرد  ادبوبةر ادبو تبخ  دلبةو  دها؛ اإداي  يار ادواد 
اد ةانج ادجاتعة  اعق توجه ينسانو ببحاظ دلى ادعود   ادلةاةرادة  قو يحو تو  طور  ذدك عو داد ةا االيالتو؛ او  

 ( ع ط ت و  انت رؤانم غةر ذدك.%6.7عارق بةسا  )
 

( دل حور ادثانو:  انت يجابار اد احوثةو 5) اتو  الل ايب راء نبانج اإلحةاء ادوصاو اد ورج  بادجوال رقم    
اع ًا دل بغةر جوي  اد ةانج ادبعلة ة  بادجاتعار عو ادعادم اإليالتو؛ و  ج ة  االيبجابار عو ادا ر  اعادى وثابت و  

ااحو  ( دكل 40%ت وير عرمق ادجوي  بادكلة  داليبجابار ج ةعها  انت باالتجاه اد وجب؛ اوظهرر حاد  ادب اثل بةسا  )
 اإدى حو تا(.  -تةه ا ا و  ةاراتهم )وتاق ت اتًا 

( دكل ااحو  تةه ا 33.3%اوظهرر اد راء  اإلحةانة  دلا ر  ادثانة  حاد  ت اثل عو قراء  اعازا  اإلحةانة  بةسا  )    
يرار عرمق ( ادلةه عأ  ج ة  االيبجابار وثابت و  ت و%26.7اوتاق(؛ او  نسا  ) -ا و  ةارن ا )وتاق ت اتًا 

وق دات  تورس قةم ادعواد  اادح ادجوي  بادكلة   انت باالتجاه اد وجب؛ اونهم يواع و  ايبحوا  تةانج جاتعة  اتواي 
اادحرمار اياد  اد انو  اادهوم  ااد واطة  ااالنب اء دلوطو ااعت  عو تةانج ادبعلةم عو ادعادم اإليالتو دج ة  ادطلا  

 عو  ل ادكلةار.
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اد راء  اإلحةانة  دلا ر  ادثادث  و  االيبجابار ت ةل يدى االتجاه اد وجب؛ ا انت ودلى ت ويرار دلخةار ابةةت     
( دلخةار ) يدى حو تا(؛ و  و  غاداة   ةاراتهم %13.3( دلخةار )وتاق ت اتًا(؛ ا)%33.3( ا )%53.3)وتاق( بةسا  )

  د ةا اإليالتو؛ ال تباةى صةاد  اد ةانج ب سبوع دادو ادجويااع ت ايجابًا بأ  اتجانار تةانج ادبعلةم ادجاتعو عو دا
باتجاه اد ةم اتازادت بعو تحباج دوقا  جاي  تو تةظ ار اد عرع  اإلقلة ة  اادوادة  اادعاد ة  اد عاصر  دةظم ادجوي  

 .ISOاد ؤيسة  تثل االيوا ادوادة  
 يبجابار ت ةل يدى االتجاه اد وجب؛ اتواع   د ا اري بتأ اوثابت اد راء  اإلحةانة  عو ادا ر  ادرابع  و  جل اال    

ايهام ادسةايار ادجاتعة  عو تجومو اد ةانج ادبربوم  تو  الل تكاتب ادجوي  بكلةاتها ااد راكو اداحثة  ادبابع  دها؛ 
ةسا  إلحةانة  باو  نةا  حاد  ت اثل عو قراء  اعازا  ايا  ترادا  دل بغةرار ادعاد ة  عو بةاء اد ةانج ععلةًا؛ 

 يدى حو تا(. -( دكل ااحو  تةه ا ا و  ةارن ا )وتاق %33.3)
ابةةت اد راء  اإلحةانة  دلا ر  ادخاتس  و  ايبجابار اد احوثةو  انت باالتجاه اد وجب؛ او  غاداة  عرمق ادجوي      

اةاء اد ةانج (؛ تؤ ويو حاجبةا د%86.7اا)اوتاق( بةسا  ُقورر با –بادجاتع  ااع ت  ةاراتهم ايجابًا دكل تو )وتاق ت اتًا 
د   تو شأنه ا ادبربوم  اادبعلة ة  ادجاتعة  عو تجب عاتةا ب عايةر ث اع  ادحق اادسالم ادعاد ة  عو داد ةا االيالتو

 تعومو يار وتبةا اد ةاي  نحو ادسالم ات كةو ادروس تال اداتر  تو عرص ادع ل ادعاد ة .
ة  دلا ر  ادسايي  و  تعظ ها  انت باالتجاه اد وجب؛ اوظهرر حاد  ادب اثل بةسا  ارصور اد راء  اإلحةان    

( اعق ت وير %33.3ال وتاق( دكل ااحو  تةه ا؛ ا  دك ودلى قراء  احةانة  بةسا  ) -( اعق ادخةارمو ) وتاق26.7%)
تحوي اتجاناته ؛ تاةو شخةة  اداري ا عرمق ادجوي  بادكلة ؛ بأ  اد  ررار ادوراية  عو جاتعاتةا تةانج تعلة ة  اتربوم 

نحو قلايا ادسلم ااعتو االجب ادو عو داد ةا االيالتو؛ ب ا ال يبعارن ت  اد ةم اد وحو  اادعاد ة ؛ تا ياةو ادبااار 
ااال بالف ادكلو بةو تؤمو اتعارن د ا جاء عو ادا ر ؛ او  ذدك ياةو ويلًا غةا  اد عايةر اداعلة  عو ت كةو اداري 

 اتعار ات ةةم تخرجار اد ؤيس  ادجاتعة  بادةظر يدى ادوظةا  ادثادث  دل ؤيس  ادجاتعة .بادج
 

اوتاق  -اتتةر اد راء  اإلحةانة  عو ادا ر  ادسابع  و  غاداة  عرمق ادجوي  بادجاتع  ااع ت  ةاراتهم ايجابًا ) وتاق     
اد وحو  داد ةًا اتةها: ادعواد  اادح وق اادحرمار اياد   (؛ تؤ ويو ب دك و  اد ةم40%ت اتًا( اعق حاد  ادب اثل بةسا  )

اد انو  ااد واطة ؛ اادهوم  ااالنب اء دلوطو ااعت  قةم داد ة  ال تبعارن ت  قة ةا ادويةة  ااع القة  اادث اعة  اغةرنا؛ 
 اإغاادها عو تةانجةا ادبعلة ة  وحوع ونم تعوقار ادبة ة .

د ا اري عو ادا ر  ادثاتة  و  ايبجابار اد احوثةو ج ةعها  انت باالتجاه اد وجب؛ او  اوثابت اد راء  اإلحةانة      
( دكل ااحو  تةهم؛ يقرارًا تةهم بأ  توطةو براتج 40%اوتاق ت اتًا( بةسا  ) - ةاراتهم عو حاد  ادب اثل ا انت )وتاق 

 لةار ادبعلة ة  اعق اد و الر ااد خرجار اادعادجوي  عو جاتعاتةا يبطلب رصو اد ةوانةار؛ او  ت ةةم دةاصر ادع لة  
 عو اجوي توازنار تادة  اعةا ؛ يؤثر يلاًا عو اتجانار ادبة ة  عو تجال ادبعلةم.

ابةةت اد راء  اإلحةانة  دلا ر  ادبايع  و  ايبجابار اد احوثةو  انت باالتجاه اد وجب؛ او  غاداة  عرمق ادجوي      
(؛ %20(؛ ا)ادى حو تا( بةسا  )%33.3( ا)اتاق ت اتًا( بةسا  )%40ابًا )وتاق( بةسا  )بادجاتع  ااع ت  ةاراتهم ايج
تةانجةا ادبربوم  اادبعلة ة  ادجاتعة  ال تخلو تو اد ةم اد ةةوص دلةها عو تواثةق اإلصالح تا يؤ و ونواف اداح  بأ  
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س بادجاتعار غةر تح    دل ؤشرار اد ةتوي اادتران  ادويةة ؛ اتواثةق ح وق اإلنسا  ادعاد ة ؛ يال و  طرق ادبورم
 تح  ها عو داد ةا اإليالتو.

اتتةر اد راء  اإلحةانة  عو ادا ر  ادعاشر  بأ  ايبجابار عرمق ادجوي  بادجاتع   انت ايجابة ؛ اوظهرر حاد  ت اثل     
و   (؛%20ت اتًا(كانت نسابهم ) ( دكل ااحو  تةه ا؛ او  اد يو ا باراا )وتا وا40%يدى حو تا( بةسا  ) -بةو ) وتاق 

( تةهم يواع و  بأ  اعف تةظوت  ادجوي  ادجاتعة  عو ت ةم ات ومم تسبوع اد ةم اد وجا  عو اد ةانج ادبربوم  %60و  )
اادبعلة ة  ُيعوع د حوايي  يار اعيات   ادجاتعةةو عو ادجاتعار ادعربة  اااليالتة ؛ ادلةه عإ  ت كةو اعيباذ ادجاتعو 

اصةاد  ادجوي  ااد ةانج تو شأنه و  ي و  تةظوت  ادبعلةم امريخ ونظ   حةول دلى براتج ادبة ة  اد هةة  تو اد
 ادجوي  اث اعبها عو يةاق اد و الر اادع لةار ااد خرجار.

 و ا اوشارر اد راء  اإلحةانة  و  ت وير ايبجاب  عرمق ادجوي  بادكلة  دلا ر  ادحايي  دتر  انت باالتجاه اد وجب    
( عكا   ةارنم )يدى حو تا(؛ اتااي ذدك و  وراء %33.3(؛ وتا نسا  )%60وتاق ت اتًا( ابةسا  ) - ةار ) وتاق 

توصةف اد  ررار ااد ةانج ادوراية  ادجاتعة  يجب و  يودم تسؤادو ادجوي  بادكلة  تبواعق اتا اري عو ادا ر ؛ بأ  
ا ادبة ة  ادتاتل ؛ يذا ورينا و  نوطو اد عرع  انسهم عو بةاء تةظ اتهباد ةم ادحلارم  ادبو تةة  ادسالم ااد سب ال ا 

  ادوادو  بةةاد  تسب ال وعلل باتجاه تسارار ادبة ة  ادتاتل .
اوثابت ادةبانج بأ  غاداة  عرمق ادجوي  بادجاتع  ااع ت  ةاراتهم بةسب دادة  عو االتجاه اد وجب عو  ًل تو      

(؛ ادلةه عإ  عرمق ادجوي  بادكلة  تبواعق وراءنم بتأ  ون ة  %40( ا )وتاق بةسا  60%ةسا  ادخةارمو:  )وتاق ت اتًا ب
ادبورمب اادبة ة  ادوظةاة  ادبو تحسو تو وياء اعيباذ ادطاء ادطادب اتح ق اإلصالح اادبة ة  عو تجاالر ادبعلةم؛ 

ةاار ادعادم اادحةول دلى تكان  عو ادبةة امبا و  ت  ونواف اداح  بأ  تحةق ادبواعق ت  قةم اتعايةر ادجوي  عو
 ادعاد ة  دلجاتعار يبطلب توموًا تو ادبأنةل اادبخطةط االيبراتةجو عو داد ةا االيالتو.

 ( الوصف اإلحصائي لفقرات المحور األول6الجدول رقم )

الوسط الحسابي  

Mean 

الوسيط 

Median 

المنوال 

Mode 

 .std االنحراف المعياري 

Deviation 

 743. 3 3.00 3.13 دا ر  اعالا

 2a .941 2.00 2.20 ادا ر  ادثانة 
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 1.056 2 2.00 2.60 ادا ر  ادثادث 

 799. 2 2.00 2.07 ادا ر  ادرابع 

 676. 2 2.00 2.20 ادا ر  ادخاتس 

 2a 1.113 3.00 2.67 ادا ر  ادسايي 

 1a .915 2.00 1.87 ادا ر  ادسابع 

 1.291 3 3.00 2.67 ادا ر  ادثاتة 

 1.187 3 3.00 2.47 ادا ر  ادبايع 

 267. 1 1.00 1.07 ادا ر  ادعاشر 

ادا ر  ادحايي  

 دتر

1.80 2.00 1a .775 

ادا ر  ادثانة  

 دتر

1.67 2.00 2 .617 

 

بةو  انباةو تو قراء  ادجوال ادسابق و  ادويط ادحسابو د ة   اد تانوار تب ارب  اغةر تتبب  ات حورر قراءاته      

(؛ او  اد ة   ادبو تبويط اداةانار عو ادجوال ادسابق بةةت انحةار اد ةم ات ر ونا حول اد ة   3اوقل تو  – 2 -1) 
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نحراف  ل و  ا( ااببعاي ادخةارار دو ادب ر و حول غةرنا؛ وتا االنحراف اد عةار  اد عول ع و وظهر عارقًا ياةو 2.00)

 صار( امعوي ذدك يدى انعوام ادبتابه اادب اثل بةو ج ة  اد ةم.قة   دو اد بويط ادحسابو ال يساا  )

 ( ادوصف اإلحةانو دا رار اد حور ادثانو7ادجوال رقم )

الوسط الحسابي  

Mean 

الوسيط 

Median 

المنوال 

Mode 

 .std االنحراف المعياري 

Deviation 

 1a 1.060 2.00 2.13 ادا ر  اعال

 1a .961 2.00 2.07 ادا ر  ادثانة 

 676. 2 2.00 1.80 ادا ر  ادثادث 

 2a .986 2.00 2.40 ادا ر  ادرابع 

ادا ر  

 ادخاتس 

1.73 2.00 1 .884 

ادا ر  

 ادسايي 

2.73 3.00 3 1.033 

 1a 1.033 2.00 1.93 ادا ر  ادسابع 

 1a 1.033 2.00 2.93 ادا ر  ادثاتة 

 926. 2 2.00 2.00 ادا ر  ادبايع 
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 2a .775 2.00 2.20 ادا ر  ادعاشر 

ادا ر  ادحايي  

 دتر

2.40 2.00 2 .737 

ادا ر  ادثانة  

 دتر

1.67 2.00 2 .617 

 

 

اوظهرر قراء  ادجوال ادحادو ت اربًا ت  قراء  ادجوال ادسابق؛ اتاةو و  ادويط ادحسابو د ة   اد تانوار تب ارب        
(؛ او  اد ة   ادبو تبويط اداةانار عو ادجوال ادسابق بةةت 3 اوقل تو - 2 -1اغةر تتبب  ات حورر قراءاتها بةو ) 

( ااببعاي ادخةارار دو ادب ر و حول غةرنا؛ وتا االنحراف اد عةار  2.00انحةار اد ةم ات ر ونا ويلًا حول اد ة   )
انعوام ادبتابه  دىو  انحراف  ل قة   دو اد بويط ادحسابو ال يساا  )صار( امعوي ذدك ياد عول ع و وظهر عارقًا ياةو 

 اادب اثل بةو ج ة  اد ةم اادعاارار ادخااع  دلاح .

 وتمحورت أهم التوصيات والمقترحات في التالي: 

 بخةوص اد حور اعال: )تلاتةو اد ةم ادعاد ة  عو تةانج ادبعلةم ادجاتعة (.

ت ومل براتج   ؛ ان ه اداةو  بوارنا تبودىتأيةس اداةو  ادرق ة  إليار  ادبة ة  ادعل ة  عو جاتعاتةا ادعربة  اااليالتة

ااتجانار ادبة ة  عو ادبعلةم داتً  اعو ادجاتعار  اص  اتةها براتج صةاد  اد ةانج اتطومرنا وا توامرنا؛ دةبسةى 

ادة ل اد ااشر دل عرع  بةو تجب عار ادعلم ادجاتعة  اتؤيسار اداح  اادبطومر عو تجال ادبعلةم عو داد ةا اإليالتو؛ 

بوق  ايبحواثها عو ادعةر ادحادو ع  ادوظةا  ادثادث  دلجاتعار اد عاصر  تسبودو تة ة  ادراابط بةو ادجاتع  اقطاي ان

اعد ال اادةةاد ؛ اإنتاء تثل نك ا بةو  يسهم عو تعادج  اد خبة ار عو تجال ادبعلةم ادبربو  اادجاتعو اتجومو 

 تةانج ادبعلةم ادجاتعو عو داد ةا االيالتو.
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يبحوا  ت رر اتاي  تورمسة  ُتعةى باد ةم ااد بغةرار ادجويو  عو زتو ادعود  ؛ يبم  الدها ييلاح دالقاتةا باع ر ا

دلى اد سبوع اد طر  ااإلقلة و اادوادو عو يطار اد ةم اد وحو  ااد وجا ؛ اتورس   اي  دات  دج ة  اعقسام ادعل ة  

يطار  ط  دل ة  يسوق دها اجب ادةًا بادبعاا  ت  اد ةظ ار ذار  ااعيبة  بادجاتعار عو داد ةا اإليالتو؛ عو

 االنب ام بادبعلةم اتةانجه اتخرجاته   ةظ   ادةونةسكو اتةظ   ي  يةسكو ااد ةظ ار ادتاابة  اغةرنا.

 بخةوص اد حور ادثانو: )جوي  اد ةانج ادبعلة ة  بادجاتعار عو ادعادم اإليالتو(

اي  االيوا ادوادة  تطادا  ادجهار اد انح  دتهISO  بعوم تة  شهايتها دلجاتعار ادبو دم تثات ععلةًا ت كةو ودلانها

ادبورمسةو تو ادحةول دلى ادبة ة  ادوظةاة  دبطومر اد ةانج ادبعلة ة  تو  الل براتج ادجاتع  ادلى نا بها؛ ابةاء 

عو يطار تتارم  صةاد  اد ةانج ادجاتعة   ISOشراكار ععلة  بةو ادجاتعار اد  ةوح  ااد بوج  بتهاي  اعيوا ادوادة  

 عو ادعادم اإليالتو.

 نوصو ويلًا بااليبااي  تو تجار  ادجاتعار اإلقلة ة  اادعربة  ااإليالتة  اد بحةل  دلى ادبراتةب عو ادبةةةاار

خاص   عب و  ادعات  اادادوادة   الل ادسةوار ادعتر اد ااة ؛ ايدوتها إلنتاء تراكو يقلة ة  يادة  ُتلوم ادجاتعار اد

عو يادةا ببوظةف تعايةر ادجوي  اإداي  صةاد  تةانج ادبعلةم ادجاتعو ب ا يوانم تبطلاار ادعةر ادعل ة  ااد عرعة ؛ 

 حبى يبسةى دعاد ةا ربط تةانج ادبعلةم  بادواق  اتبطلاار ادبة ة  ايوق ادع ل. 

 : Resourcesالمصادر والمراجع 

 ( اد رآ  ادكرمم.1)
 م.1988ابو تةظور؛ دسا  ادعر  اد حةط. بةرار: يار ادجال؛ يار دسا  ادعر ؛  (2)
 م.1998( وح و يةو تةطاى؛ ييار  ادجوي  ادتاتل  ااعيوا. اد انر : تكبا  االنجلوا اد ةرم ؛ 3)
ر ادجويو : ة( وح و حسةو داو ادُ عطو  ادجاتع  االعبرااة  ااداحثة  صةغ ايبتراعة  دبطومر ادبعلةم ادجاتعو. ت4)

 م.2015ادسحا  دلةتر اادبوزم   
يوي : يار ادطااد  دل عارف اادةتر؛ بوا  ية   -( بوا  تح و؛ اد ةهجة  عو اداحو  اادورايار اعيبة . تونس 5)

 نتر.
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 م.1995( حاتو د ار  يرايار عو ادبربة  اادث اع . اد انر : ادوار ادعربة  دلكبا   6)
و وتةو اد ابو؛ ويس بةاء اد ةانج اتةظة اتها. د ا : يار اد سةر  دلةتر اادبوزم ؛ حل و وح و ادو ةل وتح ( 7)

 م.2015ادطاع  ادثاتة ؛
 م.2014حسةو دلو اداالحو  ادعود   ادجويو  وبعاينا اانعكاياتها. د ا : يار غةواء دلةتر اادبوزم    (8)
اتجانار  -  يار ادجاتعار عو ادبة ة  االقبةايي  ( شهةو يويف ا ورانابتة ا " ترج   شعاا  داو ادعومو  لةا "9)

 .2007عو ادبة ة . اد انر : ادهةئ  اد ةرم  ادعات  دلكبا   
 .2008( طه حسةو ادودة و؛ اد ةانج بةو ادب لةو اادبجويو. اعري : يار ويات ؛ 10)
 م.2008دبوزم ؛ ادطاع  اعادى؛ دايل وبو ادعو يالت ؛ تخطةط اد ةانج اد عاصر .د ا : يار ادث اع  دلةتر اا( 11)
( داو ادسالم ادج ةو ؛ ادرداي  ادةاسة  ااالجب ادة  دلتاا  اد سلم. طرابلس: دةاةا؛ تجل   لة  ادودو  اإليالتة ؛ 12)

 .1998؛ 15ادعوي 
 م.1998( داو ادهاي  ادجونر ؛ قاتوس دلم االجب اي. االيكةورم : اد كبب ادجاتعو ادحوي ؛ ادطاع  ادثادث ؛ 13)
 م.1999( داو ادرح و ادعةسو   اصول دلم ادةاس ادبربو   تةر: يار اد عرع  ادجاتعة   14)
 م.2010عاط   بةت قايم ادعةو   ادبجويو ادبربو  اادبعلةم االدكبرانو. د ا : يار ادراي  دلةتر   (15)
 م. 2009. اعري / د ا : يار اداكر؛ (كايو ابرانةم داو ادحق؛ تخطةط اد ةانج اعق تةهج ادبارمو اادبعلةم اد اتو16)
 م.1983( تعو  لةل د ر  اد واودة  اادبحلةل عو اداح  االجب ادو. بةرار: يار اآلعاق ادجويو   17)
( تانر داو ادعال ادلا   ادجاتعار ايارنا عو ادحااي دلى ادهوم  ادث اعة  ادعربة  ) تجل  ادعلوم االنسانة  18)

 م.2004س  اادبطاة ة (  ادعوي ادخات
 الرسائل العلمية:

وي اء  لةل داو هللا؛ ادةسق اد ة و دطلا  اد رحل  ادثانوم  اد ونوبةو عو اعري  "يراي  ت ارن ". ارق  دل ة  تةتور  ( 1)
 11-10؛ اعري : عةوق عنو تار  -ب جل  اد ؤت ر ادعل و ادعربو ادباي  درداي  اد ونوبةو ااد باوقةو "ادجوء ادثانو"

 .2012ادثانو  تترمو
 يراي  تحلةلة . يار –( بسام تح و وبو حتةش؛ ادجوي  ادتاتل : تو ل إلصالح ادبعلةم ادجاتعو عو علسطةو 2)

 م.2005علسطةو؛ تةتورار يار اد ةظوت ؛  -اد ةظوت : تجل  جاتع  اعقةى بغو  
  و عو اوء تعايةر ادجوي  ادتاتل . جاتع( بوي  ح ةو ادتوا  ارجاء داو ادسالم ادعجةل؛ ت ومم وياء اعيباذ ادجاتع3)
 م.2010 لة  اآليا  تةرات ؛ ارق  دل ة  تةتور  باد ؤت ر ادعل و ادعربو حول ادبعلةم ايوق ادع ل؛  -وبرمل 7
( دواطف ج ع  تسعوي؛ اد ةم ادسانو  دوع ادتاا  ادجاتعو ادالقبها باد ةم ادبطلعة . طرابلس/دةاةا: جاتع  اداات   4)

 م.2010جسبةر ب سم ادخوت  االجب ادة  غةر تةتور ؛ رياد  تا
اةا: جاتع  دة -( دطاة  د ر اداراق؛ يراي  ادجوي  ادتاتل  عو تحسةو ااق  ادبعلةم ادعادو ااداح  ادعل و؛ يرر5)

  لة  اآليا ؛ ارق  دل ة  تةتور  عو اد ؤت ر ادعربو حول ادبعلةم ايوق ادع ل. –ادبحو  
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 الدوريات العلمية:

 م.2010( يدةل ا ا  جوي  اادب اي تؤيسار ادبعلةم ادعادو؛ دةاةا؛ 1)
م ازار  ادبعلةم ادعادو ا اد  ادوزار  دلبخطةط ااد علوتار اإليار  ادعات  2014 -نا  1435ادوظةا  ادثادث  دلجاتعار ( 2)

 دلبخطةط  اد  لك  ادعربة  ادسعويي . 

 شبكة الدولية األنترنت:ال

ق يوموا ؛ وزت  ادبعلةم عو ادعادم ادعربو اتخاطرنا دلى تسب ال اعت . حل   بارناتج قةا  ادجومر  ( وح و تةةور اطار 1)
  .http://www.aljazeera.net؛ م21/02/2007
جوي   ةم اد سبخوت  عو تحسةوح و هللا اداةةةو احاكم جاور  ادخااجو؛ جوي  اد ةهج ادعل و ادجاتعو ات ةةار ادبعل( 2)

جاتع  ادكوع ؛ اد ةور شاك  اعنبرنت -تخرجار ادع لة  ادبعلة ة  ادواق  اادط وح.  لة  اإليار  ااالقبةاي
http://kenanaonline.com 

ةا جع  اارار  ادبطومر. يراي  تةتور  عو تجل  ث اعبحب ة  اد را -قطب تةطاى يانو  تةانج ادبعلةم عو ادعادم اإليالتو ( 3)
 م؛ اد ةور شاك  اد علوتار ادوادة  )اعنبرنت(؛2010دلورايار ااداحو ؛ ادعوي ادخاتس اادعترا ؛ 

71081144.pd357-file:///C:/Users/home/Downloads/SAGHAF352. 

 https://ikhwanwayonline.wordpress.com؛ 2009نوع ار  30؛ ادبربوم  اد ةانج تطومر ا طوار ويادةب (4)
(5 )topic-http://moga4ever.ahlamontada.net/t1992 -   لة  اداةوم؛ تعرمف اد ةهج؛ اتحاي طال   -تةبوع اعير 

  م.2009ابرمل  12

(6 )http://mawdoo3.com 2016يةاير  26 - تجو  لر: تعرمف اد ةم دغ  ااصطالحًا بوايط  –توق  تواوي  ؛. 
(7 )http://www.nashiri.net ادبوقةق ادلغو : وبو ناشم ح ةو نجاحو. يار  -؛ قةم اويس ادبعايش اإلنسانو يويف اد بو ل

 .2015آذار/تارس  ت االر اجب ادة ؛13 ناشر  دلةتر اإلدكبرانو؛
 (8 )http://www.alukah.net -  يراي  )ح و هللا اداةةةو احاكم جاور  ادخااجو( ادةوانها ) جوي  اد ةهج ادعل و

  اإليار  ادواق  اادط وح (  بجاتع  ادكوع /  لة –ادجاتعو ات ةةار ادبعلةم اد سبخوت  عو تحسةو جوي  تخرجار ادع لة  ادبعلة ة  
  اد علوتار ادوادة  )اعنبرنت(. ااالقبةاي؛ اد ةور شاك 

(9).com http://www.shatharat  ؛ ح و هللا اداةةةو احاكم جاور  ادخااجو؛ يراي  بعةوا : جوي  اد ةهج ادعل و
ة  اإليار  ط وح  بجاتع  ادكوع /  لادواق  ااد -ادجاتعو ات ةةار ادبعلةم اد سبخوت  عو تحسةو جوي  تخرجار ادع لة  ادبعلة ة  

. 11ااالقبةاي؛ اد ةور تلب ى اد اكرمو ادعر  ب وق  شاك  اد علوتار ادوادة  )اعنبرنت(: بحو  ايرايار تربوم  ااجب ادة ؛ 
05 .2012. 

(10) http://jilrc.com - تاهوم ادجوي  عو ادبعلةم ادعادو | قاصو  عايو  جةل اداح  ادعل و " تؤيس  دل ة  اتسب ل ؛  تر و
  .2017-02-07؛دلوم انسانة  ااجب ادة ؛ طاةب عبةح  –

http://www.aljazeera.net/
http://kenanaonline.com/
file:///C:/Users/home/Downloads/SAGHAF352-35771081144.pd
https://ikhwanwayonline.wordpress.com/2009/11/30/%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/
http://moga4ever.ahlamontada.net/t1992-topic-
http://moga4ever.ahlamontada.net/t1992-topic-
http://mawdoo3.com؛/
http://mawdoo3.com؛/
http://www.nashiri.net/
http://www.nashiri.net/index.php/authors/277
http://www.alukah.net-/
http://www.alukah.net-/
http://www.shatharat/
http://jilrc.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af%d9%8a/
http://jilrc.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af%d9%8a/
http://jilrc.com/category/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
http://jilrc.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af%d9%8a/
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 األنكحـة الفاسـدة التي حرمهـا اإلسـالم
 ) أحكـام و أدلـة (

 وسف سعد التركي .                                      الدكتور : ي
 جامعـــة الـــزنتـــــان

 يفرن  -كلية التربية 
 قسم الدراسات اإلسالمية

 
 مِ ـــيحِ رَّ ـال نِ ــمَ حْ الرَّ  هللاِ  مِ ــسْ بِ 

 : المقدمة  
ةونا ا ادح ااااااو ل ر  ادعاااااااد ةو ا ادةااااااال  ا ادسااااااالم دلااااااى وشاااااارف اعناةاااااااء ا اد رياااااالةو ياااااا      

حاةاةاااااا ا ناةةاااااا تح اااااو اباااااو دااااااو هللا صااااالى هللا دلةاااااه ا يااااالم ا دلاااااى آداااااه ا صاااااحاه ا تاااااو تااااااعهم 
 بإحسا  يدى يوم ادويو .

 وتا بعو ...      
  ا ذدك نظرو عن ة  ا  طور  ن ا ادع و ا تا يبرتب دلةه تو  ُيعوُّ د و ادةكاح تو ونم ادع وي     

طاال   ع و رغب ادويو اإليالتو عو ادةكاح ا ادوااج ا ادبةايل ح وق ا ااجاار دلواج ا ادواج  ا اع
ا ادبكاثر اتكومو اعير    حة  تب ثل ادحك   تو تترادة  ادةكاح عو و  ادغرن اعي ى ا ادحك   
ادعادة  تو تترادةبه   نو يدااء اإلنسا  اد ؤتو ناسه ا زاجه دو ادوقوي عو ادحرام   ا حاظ 

يلةم تةظم   ي وم دلى اعير    ا حاظ اعنسا    بحة  يةتاء اداري ادةاد  ادجةس اداتر  عو بةاء 
يا ل نظام وير  يو    عةةتاء ب دك اد جب   ادةاد  اد   يسةر باعت  عو تواج ادرقو ا ادب وم   
ا ب دك يسب ر تع ةر ادكو  بادةوي ادسو  تو ادكانو اداتر    اد   ُ لق تو وجل دااي  ا توحةو هللا 

 .انه ا تعادى ياح
  حة  و  ن ه اعنكح  ال تة  شرداً ا قو  انت نةا  ونكح  عايو  حرتها ا وبطلها اإليالم         

عنها ال تح ق اد ةاد  ادتردة  ادبو شري تو وجلها د و ادةكاح ادتردو   عإدى جانب حاظ ادجةس 
ب ثل  رع دلةكاح ا ادوااج   تاداتر  ا تع ةر اعرن بعااي  ا توحةو هللا دو ا جل   نةا  تةاد  و



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

226 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

عو اإليب رار ادةاسو ا ادعاطاو   ا ذدك ب ا ي ة ه ادةكاح بةو ادواجةو بساب ن ا ادرباو اد  وس تو 
 يكةى ا توي  ا ودا  ا شا   ا تعاا  ا رح   .

ا تو نةا ع و وب ى ادويو اإليالتو ادحةةف دلى د و ادةكاح ادتردو   ا حرم ا وبطل تا يانه       
 و ونكح  و رع عايو    ال ترادو تةاد  ادةكاح ا ال تباق ت  ت اصوه ادتردة  .ت

 أهمية موضوع البحث :
نظرًا دلرار  ا ون ة  ا  طور  د و ادةكاح وا ادوااج عو حاظ اإلنسا  ا ح اي  ا تباة       

ل    ع و ا ادااطادح وق ا ادواجاار    ا صةان   اعدران   ا ادبارمق بةه ا بةو اعنكح  اداايو  و
رويت و  ويرس ن ا اد واوي ادا هو ادهام   ا و  وحاال تاةا  ادارق ادجونر  بةو د و ادةكاح ادتردو 

 ا بةو اعنكح  اداايو  ادبو حرتها ا وبطلها اإليالم .
 

 أهداف البحث : 
 ويعى تو  الل يرايبو ا بحثو ن ا يدى تح ةق اعنواف ادبادة  :      
ون ة  د و ادةكاح اارارته عو حةا  ادةاس   ا ونه رباو ت وس بةو ادواجةو قانم  بةا   – 1     

 دلى اد وي  ا ادرح   ا ادبعاا  بةو ادواجةو .
يراي  تاهوم د و ادةكاح ادتردو عو اإليالم   ا يدةل تترادةبه   ا ادحك   تو تترادةبه   – 2     

. 
حرتها اإليالم   ا تحااد  بةا  ادعل  عو تحرمم ا ييلاح تاهوم اعنكح  اداايو  ادبو   – 3     

 يبطال ن ه اعنكح  .
 إشكاليات البحث :

تو  الل ن ه ادوراي  ا ن ا ادع ل ادعل و   وحاال اإلجاب  دو دوع  تساؤالر ظهرر دو عو       
 ن ا ادتأ    ا ادبو تو بةةها تا يلو :  

رته اد ةوع عو حةا  ادةاس ؟   ا تا نو تا ون ة  د و ادةكاح ا  طورته ا ارا   - 1      
 اد ةاد  ادتردة  ادبو يح  ها ن ا ادرباو اد  وس دلواجةو ؟ .

تا تاهوم د و ادةكاح عو اإليالم ؟   اتا يدةل تترادة  ادةكاح   ا تا نو ادحك   تو   - 2      
 تترادةبه ؟ .
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لها اإليالم ؟   ا تا نو ادعل  عو تا تاهوم اعنكح  اداايو  ؟   اد اذا حرتها ا وبط  - 3      
 عساينا ا تحرم ها ؟ .

 المنهج المتبع في هذا البحث :
عو بحثو ن ا اد ةهج ادوصاو ذا ادةا  ادبحلةلة  اد  ارن    ت   –ي  شاء هللا تعادى  –يأتا        

 ترادا  اعتور اآلتة  : 
 يور اد رآ  ادكرمم .    تخرمج اآليار اد رآنة  ا دوانا يدى توااعها عو   - 1      
تخرمج اعحايي  ادةاوم  ادترما  تو تةايرنا اعصلة    ا توامةها بادطرم   ادعل ة    - 2      

 اد ةهجة  ادةحةح  .
ادرجوي يدى اد ةاير اعياية  ا اد راج  ا ادكبب اد عب و    داةا  تا يحباج يدى شرح   - 3      

 ا تواة  عو ن ا ادتأ  .
يتااي اعتان  ادعل ة  دةو ن ل اآلراء ا اعقوال ا االجبهايار ادا هة  اد خبلا  حول ن ا   - 4      

اد واوي   ا دوانا يدى قانلةها   ا تةاقت  ن ه اآلراء ا االجبهايار   ثم تحااد  ترجة  ادرو  ا 
 االجبهاي اد ةايب ا ادةحة  اد   يود ه ادودةل ادتردو تو ادكبا  ا ادسة  .

 
  :في اإلسالم الّنكاح مفهوم :  األول المبحث

 المطلب األول : تعريف الّنكاح :
 الع ا عع هع  ع لَّ طع   ْ إِ عع  ب عةى : ادووء     ا عو قول هللا ياااااااااااااااحانه ا تعادى :  (1)ادةعكاح عو ادلغ        

 .   (2) هُ رع ةْ جًا غع اْ زع   ع ةكِ ى تع بَّ حع  وُ عْ بع  وْ تِ  هُ لُّ دع حْ تع 
احًا ؛ عنه ياااااب دلووء اد ااح   ا قو يطلق دلى ادع و ا نو ادغادب عو اد رآ  ا قةل دلبواج نك     

وَّ ونُ سُّ  ع   تع وع  لِ اْ و قع وَّ تِ ونُ  ُ بُ  ْ لَّ طع  مَّ ثُ  ارِ ةع تِ ؤْ  ُ ادْ  مُ بُ حْ كع ا نع ذع يِ  واْ ةُ تع ءعا وع يْ  ِ ا ادَّ هع ا ويُّ يع  ادكرمم   قال هللا تعادى : 
 (3) عو بةو عال    و  ذار زاج تةهم  واجت   ا نو ناك   ام ال : نكحها ا نكحت نو و  ت 

ادةكاح عو ادلغ  ادبوا ل   ت ول : ونكحت اعرن ادا ر ا نكحت ادحةا   ف  ))قال اد راعو :      
  تو با  يطالق اد سااااااب دلى  اداعةر   ا ادووء توا ل   عسااااا و نكاحًا  ا يطلق دلى ادع و تجازاً 

  ع كِ ةْ ى تع بع حع  تعادى :  ل ا  هللا تعادى عاد راي به : ادع و يال قولادسااااااااب   ا ي ال :  ل نكاح عو  ب
 يوع  ِ ادعِ  فع اع عْ بع ةسْ دِ  اع    ا يطلق دلى ادةواق عنه ياب  ادع و   نحو قوده تعادى :   (4) هُ رع ةْ ًا غع جع اْ زع 
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ياااب نكاح   دكو    و  صااواقًا   ا يحب ل و  يكو  تو با  اإلااا ار   و   (5)احًا كع نِ  ا ع وُ جِ  يع الع 
 .   (6) ((اد جاز وادى تو اإلا ار دلى تا ت رر عو اعصول 

ادلغ  داار  دو ادووء   ت ول ادعر  : تةاكحت ادعرع وصاااال ادةكاح عو  ))ا قال ادساااار سااااو :      
و  تةاتجت   ا ي ال : ونكحةا ادعرع عسااااااااااااااةرع عتر يجب عو  دلةه ا يةظرا  تاذا يبودو تةه   ا 

ى عةه ادلاام ا تةه ي ال : ونك  ادظئر ادونا و  ودوته   ا ي ال ونك  ادةااار و  ودوته   ح ة   اد عة
ا قال اد انل : ي  اد اور تةك  اعياتو ا ادةسااااااااو  اعراتل ادةباتى   و  تلاااااااا هو يدى ناسااااااااها ا احو 

نه ع ادواطئةو يةلاااااام يدى صاااااااحاه عو تلك ادحاد    عساااااا و ععلها نكاحًا  ثم يساااااابعار دلع و تجازًا يتا
ياااب شااردو يبوصاال به يدى ادووء  وا ع  عو ادع و تعةى ادلاام   عإ  وحونم يةلاام به يدى اآل ر 

 .( 7) ((ا يكونا   تخ  ااحو عو اد ةام باد ةاد  ادتخةة  
ها ادا هاء ببعرماار دوع  ن  ر تو بةةادعل اء ا وتعا ادةكاح عو االصاااااطالح ادتاااااردو   ع و درععه      

 تا يلو :
عه ادحةاة   - 1      ادةكاح نو د و ياةو تلك اد بع  قةاااااااااااااااوًا   ا تعةى تلك  ))ب ودهم :  (8) درع

اد بع  ا بةااااااااااص ادرجل بالااااااااا  اد رو  ا ياااااااااانر بونها تو حة  ادبل ذ   علةس اد راي باد لك اد لك 
 . ((ادح ة و 

عه اد ادكة   - 2      بآيتة  غةر توجب  ادةكاح نو د و دلى تجري تبع  ادبل ذ ))ب ودهم : ( 9) درع
قة بها باةعة  قاله   غةر دادم داقوه حرتبها ي  حرتها ادكبا  دلى اد تااااهور وا اإلج اي دلى اآل ر 

))  . 
عه ادتاااااااععة   - 3     ادةكاح د و يبلاااااا و تلك ادووء بلاظ ينكاح وا توامج  ))ب ودهم :  (10) ا درع

 .  ((ادل   اد عراع  وا تعةان ا   ا اد راي ونه يبرتب دلةه تلك االنبااي ب
عاااه ادحةاااابلااا   - 4     ادةكااااح نو د اااو بلاظ ينكااااح وا توامج دلى تةاعااا   ))ب ودهم :  (11) ا درع

 .  ((االيب باي 
  لا د عةى ا ي   انت دااراتهم تخبا يذا نظرنا يدى تعرماار ادا هاء دلةكاح نجونا تب ارب  عو ا     

 و ادةكاح ااااااعه ادتاااااري دةبرتب دلةه انبااي ادواج بالاااا  يال ونها ترج  يدى تعةى ااحو ا نو و  د
   عادواج ي لك بع و ادةكاح ن ا االنبااي ا يخب ا اعيااب باي ادواج  ا يااانر بونها تو حة  ادبل ذ 

به ا ال ي لك اد ةاع    ا ادارق بةو تلك االنبااي ا تلك اد ةاع    و  تلك اد ةاع  يسااااااابلوم و  يةبا  
ر اد بواج  يذا نكحها شاااخ  آ اد رو  ادالااا  تو اد ةاع  انو دةس   دك   عإ  بكل تا يبرتب دلى 
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بتاه   ا  ادب و ونها زاجبه عجاتعها  طأ   عإنه يكو  دلةه تهر اد ثل ا ن ا ت لكه نو ال ادواج   
علو  ا  ادواج ي لك اد ةاع  الياااااااااابحق اد هر ؛ عنه تو تةاع  ادالاااااااااا    ا ن ا اد عةى ادا هو اتعاق 

 ع هاء اد  انب ا ي  ا بلات دااراتهم عو ن  ادبعرمف . دلةه
ا تو  الل ذدك ي كو تعرمف ادةكاح بأنه : د و شردو بةو ادرجل ا اد رو    ياة  ايب باي  ل      

 تةه ا باآل ر   ا ياةعو دكل تةه ا تا ده تو ح وق ا تا دلةه تو ااجاار   ا ي ةو به حاظ ادجةس
 ان . اداتر  تو ادواال ا االن ر 

 المطلب الثاني : دليل مشروعية النكاح :
 أّمـــــــــــــافاعصااال عو ادةكاح ونه تتاااراي   ا يدةل تتااارادةبه ادكبا    ا ادساااة    ا اإلج اي ؛      

ا ،    (12) ايع بً رُ  اع   ع الع ثُ  ى اِ ةع ثْ تع  اءِ سااااااااااع ادةَّ  وع م تِع كُ دع  ا ع ا طع تع  واْ حُ نكِ اْ عع   : ه دو ا جلع ودلكتاب : ا
 هللاُ  مُ هِ ةِ غْ يُ  اءع رع  ع عُ  واْ ونُ كُ   يع يِ  مْ كُ انِ تع يِ  م اع ااااااااااْ  ُ ايِ اع دِ  وْ تِ  ةوع حِ ادِ ادةَّ  اع  مْ ةكُ و تِ اتع يع اعع  واْ حُ نكِ وع  اع   : تعادى قوده

 مَّ ثُ  ارِ ةع تِ ؤْ  ُ ادْ  مُ بُ حْ كع ا نع ذع يِ  واْ ةُ تع ءعا يوع  ِ ا ادَّ هع يُّ وع ا يع    ا قودااااااااااه تعادى :  (13 ) ةمٌ لِ دع   ٌ ايِ اع  هللاُ  اع  هِ لِ ْل و عع تِ 
 .  (14)وَّ ونُ سُّ  ع   تع وع  لِ اْ و قع وَّ تِ ونُ  ُ بُ  ْ لَّ طع 

نة      ـــــــــــا الســ  ر يا تعتاا ))قال :  -صاالى هللا دلةه ا ياالم  -عرا  عو ادةااحة  و  ادةاو  : و أّمـ
ادتاا    تو ايبطاي تةكم ادااء  علةبواج   عإنه وغر دلاةر   ا وحةو دلارج   ا تو دم يسبط  

وتا ا هللا ينو ع تاكم ل   ))  ا قال صلى هللا دلةه ا يلم :  (15) ((عإنه ده اجاء  ععلةه بادةوم  
ا ات اكم ده   دكةو وصوم ا وعطر   ا وصلو ا ورقو   ا وتواج ادةساء   ع و رغب دو يةبو علةس 

 .( 16) ((تةو 
عوا دلعااي    اد يو ان طا قو جاء قول ادريول صلى هللا دلةه ايلم ن ا عو ادري دلى ادةار ادثالث     

ل ب دك دلى و  يحةاااا  اإلنساااا  دةاساااه بادوااج وعلااال تو تارغه دلعااي    ا    ا تر وا ادوااج   عوع
 تر ه ده ه ادسة  ادح ةو  .   

ع و وج عت اعت  اإلياااااااااااالتة  دلى تتااااااااااارادة  ادةكاح   ا دم يخادف وحو تو  : و أّما اإلجماع     
 اد سل ةو ذدك . 

و حة  اعصاااال عو ادةكاح   وتعا تو حة  نوي وا صااااا  ادةكاح شااااردًا عهو بحسااااب طلب ن ا ت     
ادتااااااري ععله وا تر ه   عةعرف دةو ادا هاء بحساااااب وحوال ادةاس   بحة  تري دلةه اعحكام ادتاااااردة  

  ا ادسةة  وا االيبحاا  وا ادةو    عةكو     ا اإلباح    ا ادكرانة    ا ادحرت  ادخ س  : ادوجو 
دةكاح ااجاًا يذا تة و اإلنسااا  ادوقوي عو ادونا ي  دم يبواج   ت  قورته دلى نا ار ادوااج تو تهر ا ا
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نا   ادواج  ا ح وق ادوااج ادتردة    ا دم يسبط  االحبراز دو ادوقوي عو ادااحت  بادةوم ا نحوه 
 ه عهو ااجب   ا طرم ؛ عنااااااااااااااه يلوته يدااف ناسه ا صونها دو ادحرام   ا تا ال يبم ادواجب يال به

 ادوااج ادتردو .       
ا يكو  ادةكاح حراتًا يذا  انت اد رو  تحرعم دلةه تحرم ًا تؤبوًا   ا يحرعم ادوااج   دك يذا تة و      

اإلنسا  ظلم اد رو  ا اإلارار بها يذا تواجها   بأ   ا  داجوًا دلى تكادةف ادوااج   وا و  ال يعول 
   ً واحاِ وع عع  واْ دُ وِ عاْ  تع الَّ وع  مْ بُ اْ  ِ   ْ إِ عاً     تاا ويع يدى حرام عهو حرام   قاال تعاادى : يذا تواج باأ رع ؛ ع

 عأتر هللا ياحانه ا تعادى باالقبةار دلى ادواحو  عو حاد  ادخوف تو دوم ادعول .، ( 17)
دم  دونا ي ا يذا تعارن تا يجعل ادةكاح ااجاًا ا تا يجعله حراتًا   بأ  تة و ونه يااااااااااااااة   عو ا     

يبواج   ا تة و ويلاااًا ونه ياااةظلم زاجبه   عاو ن ه ادحاد  يكو  ادةكاح حراتًا عنه يذا اجب   ادحالل 
 هللاُ  مُ ةهُ ةِ غْ يُ  ىبع احًا حع كع نِ  ا ع وُ جِ  يع الع  يوع  ِ ادَّ  فع اِ عْ بع سااْ ةع دِ  اع  ا ادحرام   غلب ادحرام ادحالل   د وده تعادى : 

 . (18 ) هِ لِ ْل و عع تِ 
 ا يحرعم ادةكاح ويلاااااااًا يال دلااااااارار  دلى اد سااااااالم يذا  ا  عو يار حر   ي اتل عو يااااااااةل هللا       

ادكاار ا اد تاار ةو ؛ عنه ال يأتو دلى زاجبه تةهم   ا ع  عةه تعرملااًا د رمبه دخطر االياابرقاق ا 
 . ( 19) ايبةالء ادكاار دلةهم

ادلاارر  وعًا ال يةاال يدى ترتا  ادة ةو ي   ا يكره ادةكاح يذا  اف اإلنسااا  ادوقوي عو ادجور ا     
 تواج   دعجوه دو اإلنااق   وا يياء  ادعتر    وا عبور ادرغا  عو ادةساء .         

ا يساابحب ادةكاح ت  اجوي ادتااهو  ا دوم ادخوف تو ادونا  ا ذدك الشااب ال ادوااج دلى تةاااد     
  ناةةا تح و صااااالى هللا دلةه ا يااااالم ا ياااااة  كثةر  دلرجال ا ادةسااااااء   ا عنه تةوا  يدةه   عهو ياااااة

 اع اجًا ع اع زْ وع  مهُ ا دع ةع لْ عع جع  اع  كً لِ اْ و قع اًل تِ ياااااُ ا رُ ةع لْ ياااااع رْ وع  وْ  ع دع  اع  اعناةاء تو قاله   قال هللا يااااااحانه ا تعادى : 
   (21)وَّ نٌ ورع ُوجٌ  تع ةْ تع و وع تِ اًل ادَّ  كع اجع اع زْ وع  كع ا دع ةع لَّ لع حْ نَّا وع يِ  وُ اِ ا ادةَّ هُ يَّ وع ا يع    ا قال دو ا جل :  (20 ) م ً رِ ذُ 

ا ادةاس عو ادةكاح دلى ثالث  وااااار  ؛ تةهم تو يخاف دلى ناسااااه ادوقوي  ))قال ابو قوات  :      
ناساااه    عنه يلوته يدااف   عه ا يجب دلةه ادةكاح عو قول دات  ادا هاء عو تحظور ي  تر  ادةكاح

  ا نو تو ده شاااهو  يأتو    تو يسااابحب ده ادثانواد سااام   ا صاااونها دو ادحرام   ا طرم ه ادةكاح 
تعها ادوقوي عو تحظور   عه ا االشاااابغال ده به وادى تو ادبخلو دةواعل ادعااي   ا نو قول وصااااحا  

نه   تو ال شهو  ده   يتا ع دةهم   اد سم ادثاد تعادى هللا  وا ادرو    ا ظانر قول ادةحاب    را
و   وا  انت ده شهو  ع نات بكار وا ترن ا نحوه   عاةه اجها  ؛ وحون ا دم يخلق ده شهو   ادعةة
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ُل تةاد  ادة يسبحب ده ادةكاح   دع وم تا ذ رنا   ا ادثانو   ادبخلو ده وعلل    كاح  عنه ال ُيحةع
ا ي ة  زاجبه تو ادبحةةو بغةره ا يلر بهاااااااااا   ا يحاسها دلى ناسه   ا يعرن ناسه دواجاار   

يب كو تو اد ةام بها ا يةتااااااااااااااغل دو ادعلم ا ادعااي  ب ا ال عانو  عةه   ا اع اار تح ل ا ح وق ال 
  . (22) ((دلى تو ده شهو    د ا عةها تو اد رانو ادواد  دلةها 

 مشروعية النكاح : الحكمة من:  لثالمطلب الثا
ا ادحك ا  تو تتاااااااااااااارادةا  ادةكااح       ادعاادةا  تو  عبب ثال عو و  ادغرن اعياااااااااااااا ى ا ادحك ا   وتاع

ثر  ا ادبةايااال   ا ادبكاويلاااا تتااارادةبه   نو يدااء اد رء ناساااه ا زاجه دو ادوقوي عو ادحرام   ا 
ل عري ااااااااحاظ ادجةس اداتر  عو بةاء يلةم تةظم   ي وم دلى اعير  ا حاظ اعنسا    حة  يعرف  

ب وم   ا و ا اداااااااااوارج ادرقح وقه ا ااجااته   عةةتأ تو ذدك اد جب   ادةاد  اد   يسةر باعت  عو ت
ب دك يسااااااااب ر تع ةر ادكو  بادةوي ادسااااااااو  تو ادكانو اداتاااااااار  اد   يعاو هللا   ا يلبوم ييو اداطر  ا 

 ادبوحةو .
دبح ةق ن ا ادغرن اعدلى تو ادةكاح ا نو ب اء ادةوي  -ا د و ودا  هللا ياااااااااااااااحانه ا تعادى      

ا نو قلااء ادتاهو  دلى اجه تتاراي تأتو  ادعواقب  دلةه بغرن آ ر ثانو    -اإلنساانو دعاايته 
  دةرغب عو ادةكاح اد طة  ا ادعاصااااااااااااااو ؛ اد طة  دل عانو ادويةة  عو  ادةكاح اد ب ثل  عو تح ةق 

 .    (23)تع ةر ادكو  بعااي  هللا   ا ادعاصو د لاء ادتهو  
كاح ادعاطاو  ب ا ي ة ه ادة ا ال شااك و  عو ادةكاح تةاااد  ُو ر ترج  يدى االيااب رار ادةاسااو ا     

بةو ادواجةو بساب ن ا ادرباو اد  وس تو توي  ا ودا  ا شا   ا تعاا  ا رح    قال هللا ياحانه ا 
  َّ يِ   ً  ً حْ رع  اع   ً يَّ وع تع  مْ كُ ةع ةْ بع  لع عع جع  ااااااا اع هع ةْ دع يِ  واْ ةُ كُ سْ بع اجًا دِ اع زْ وع  مْ كُ سِ ناُ وع  وْ تَّ  مْ كُ دع  قع لع  ع   ْ وع  هِ اتِ يع ءعا وْ تع  اع  تعادى : 

  .  (24) ا ع رُ كَّ اع بع يع  م  وْ  ً دِ  ار  يع آلع  كع دِ و ذع عِ 
 المبحث الثاني : األنكحة الفاسدة التي حرمها اإلسالم :

 : راألول : نكاح الشغا طلبالم
نكاح ادتااااغار نو : و  يواج ادرجل تودةبه بتاااارو و  يواجه اآل ر تودةبه ا ال تهر بةةه ا   ا      

غور ا نو ادخلو تو ادعون   ا قةل يا و شاغارًا تو شاغر ادكلب يذا رع  رجله يا و شاغارًا تو ادتا
 دةاول   شاه قاحه ب ا  بول ادكلب .
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ين ا ي ى ادةكاح شغارًا د احه   تتاةهًا برع  ادكلب رجله دةاول   عو اد ا     ))قال ابو قوات  :      
و ونه قال : ادتاااااغار ادرع    عكأ  ي ال : شاااااغر ادكلب   يذا رع  رجله دةاول . ا حكو دو اعصااااا ع

 . (25) ((كل ااحو تةه ا رع  رجله دآل ر د ا يرمو 
ادتاااااغار عو وصااااال ادلغ  رع  ادكلب رجله دةو اداول   ثم ايااااابع ل دغ  عة ا  ))ا قال ادجومر  :      

هو ع يتاااااااااهه تو رع  رجل اد رو  دةو ادج اي   ثم ن له ادا هاء ا اياااااااابع لوه عو رع  اد هر تو ادع و 
 .(26) ((دلى و  تكو  وحوان ا عو نظةر صواق اع رع   دةو ادا هاء و  يبواج اثةا  اتروتةو يعةو 
عه ا ادةوي تو ادةكاح جعل عةه اترو  بول اترو    ا قو اج   ادا هاء دلى تحرم ه   انو باطل        

لى هللا دلةه  ول ادريول صيجب ادبارمق عةه   يوع  ا  تةرحًا عةه بةاو اد هر وا تسكوتًا دةه   د
 . (27) ((ال شغار عو اإليالم  ))ا يلم : 

نهى ريول هللا صلى هللا دلةه ا يلم دو ادتغار    ))ا دو وبو نرمر  راو هللا دةه   قال :      
زاي ابو ن ةر : ا ادتغار و  ي ول ادرجل دلرجل : زاجةو ابةبك ا وزاجك ابةبو   وا زاجةو و بك ا 

 . (28) ((وزاجك و بو 
و  رياااااول هللا صااااالى هللا دلةه ايااااالم نهى  ))ا دو داو هللا بو د ر رااااااو هللا دةه ا   قال :      

 ((دو ادتااااااغار   ا ادتااااااغار و  يواج ادرجل ابةبه دلى و  يواجه اآل ر ابةبه   دةس بةةه ا صااااااواق 
(29) . 

   رياااااول هللا صااااالى هللا دلةهو ))ا عو رااي    دو داو هللا بو د ر رااااااو هللا دةه ا   قال :      
ايااالم نهى دو ادتاااغار   زاي تساااوي عو حويثه : قلت دةاع  : تا ادتاااغار ؟ . قال : ادتاااغار و  يةك  

 . (30) ((ابة  ادرجل ا يةكحه ابةبه بغةر صواق   ا يةك  و ت ادرجل ا يةكحه و به بغةر صواق 
ى   سايه   اونه تخادف دتري هللا تعادعه ه اعحايي  ادةحةح  تول دلى تحرمم نكاح ادتغار اع     

 ا به ا ايبول ادا هاء دلى و  د و ادتغار ال يةع و وصاًل   ا ونه باطل .
ا ت  و  ادا هاء قو وج عوا دلى تحرمم نكاح ادتاااااااغار   يال ونهم ا بلاوا عو دل  ادةهو   ع ةل :      

:   ا قةل ى يةع و زااج ابةبك تةعوك حبنو ادبعلةق ا ادبوقةف    أنه ي ول : ال يةع و زااج ابةبو تة
  حة  جعل بلااا   ل ااحو  تهرًا دأل رع   ا نو ال تةبا   ادبتااارمك عو ادالااا  تك و عوي  ادعل  

به   علم يرج  يدةها اد هر   بل داي اد هر يدى ادودوع   ا نو تلكه دالااااااااااااا  زاجبه بب لةكه دالااااااااااااا  
 الء دةكاحها دو تهر تةبا  به .تودةبه  ا ن ا ظلم دكل ااحو  تو اد روتةو  ا ي 
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 –ا هللا تعادى ودلم   –ا قةل : ي  ادعل  عو تحرمم نكاح ادتااااااغار نو اشاااااابراو اد اايد    ا ن ا      
نو ادراج  ؛ عنه شاارو عايااو تاسااو دلع و   ا ع  ادةاو صاالو هللا دلةه اياالم دم يارق بةو تا يااُ عو 

 عةه تهر ا تا دم يسم عةه شوء .
اري عو حوي  ابو د ر تو تاسااااااةر ادتااااااغار دلى ونه توامج ادرجل ابةبه دلى و  يواجه  وتعا تا     

اآل ر ابةبه   ا دةس بةةهم صاااااواق   عه ا ادباساااااةر قو ذ ر ونل ادعلم ونه تو  الم ناع  ادراا    دو 
 وابو د ر   ادةس نو تو  الم ادةاو صلو هللا دلةه ايلم   اقو عسره ادةاو صلو هللا دلةه ايلم ع

حوي  وبو نرمر  ب ا ت وم   انو : و  يواج ادرجل ابةبه وا و به دلى و  يواجه اآل ر ابةبه وا و به 
  ادم ي ل : ) ادةس بةةه ا صااااااواق (   عول ذدك دلى و  تساااااا ة  ادةااااااواق وا دوتها ال وثر دها عو 

ى يجاار لاااااو يدذدك   اإن ا اد  بلاااااو دلاسااااااي نو اشااااابراو اد اايد    اعو ذدك عسااااااي  اةر ؛ عنه يا
ادةسااء دلى نكاح تو ال يرغاو عةه  ييثارًا د ةالح  اعادةاء دلى تةالح  ادةسااء   اذدك تةكر اظلم 
دلةسااااااء ؛ اع  ذدك ويلاااااًا يالاااااو يدى حرتا  ادةسااااااء تو تهور وتثادهو     ا نو ادواق  بةو ادةاس 

عو يالاااو يدى ادةواي ا ادخةاااوتار باد بعاطةو ده ا ادع و اد ةكر يال تو شااااء هللا     ا ونه  ثةرًا تا 
 ادوااج    ان ا تو ادع وبار ادعاجل  د و  ادف ادتري .

و  ادعااس بو داو هللا بو ادعااس ونك   ))را  دو داو ادرح و بو نرتو اعدرج  ونه قال :      
ا  يأتره ا داو ادرح و بو ادحكم ابةبه   ا ونكحه ابةبه   ا  انا جعال صااااواقًا    عكبب تعاام  يدى تر 

 ((بادبارمق بةةه ا   ا قال عو  بابه : ن ا ادتااااغار اد   نهى دةه ريااااول هللا صاااالى هللا دلةه ا ياااالم 
(31) . 

عه ه ادحايث  ادبو اقعت عو دهو وتةر اد ؤتةةو تعاام    توااااااا  دةا تعةى ادتااااااغار اد   نهى      
ح تساا ة  ادةااواق ال تةااح  ادةكادةه ادريااول صاالى هللا دلةه ا ياالم عو اعحايي  اد ب وت    ا و  

ا ال تخرجه دو  ونه شااغارًا ؛ ع  ادعااس بو داو هللا   ا داو ادرح و بو ادحكم   قو ياا ةا صااواقًا 
  ا دكو تعاام  راو هللا دةه دم يلبات يدى ن ه ادبس ة    ا وتر بادبارمق بةةه ا   ا قااااااااااااااااال : ن ا 

ا ياااااالم   ا تعاام  ودلم بادلغ  ادعربة  ا ب عانو ادتااااااغار اد   نهى دةه ريااااااول هللا صاااااالى هللا دلةه 
وحايي  ريااااااول هللا صاااااالى هللا دلةه ا ياااااالم   تو ناع  تودى داو هللا بو د ر راااااااو هللا تعادى دو 

 ادج ة  .
ا عنه شاااااااااارو نكاح يحوان ا دةكاح اع رع   علم يةاااااااااا      ا دو دم يساااااااااا ةا  ))قال ابو قوات       

  دةس ب اساااو دلع و  بودةل نكاح اد اواااا   عول دلى و  اد اساااو نو صاااواقًا . يح  ه و  دوم ادبسااا ة
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ادتاااااااارو   ا قو اجو  ا عنه ياااااااالف عو د و  علم يةاااااااا     ا دو قال : بعبك ثوبو بعتاااااااار  دلى و  
 . (32) ((تاةعةو ثوبك بعترمو 

   الا دلبه يشغاره دو اد هر   عل ا اشبرطا يشغار ادةكاحةو دو اد هر بط ))ا قال ادعاص و      
ا عةااال ادخطا  و  هللا حرم نكاح ادتاااغار ؛ ع  ادودوع يجب دلةه و  يواج تودةبه يذا  طاها  فء 
  ا نظره دها نظر تةلح    ال نظر شهو    ا ادةواق حق دها ال داااااااااااااااه   ا دةس دلودو ا ال دأل  

ساااا ط  ا ت  ال د ةاااالحبها   ا ب ثل ننو و  يواجها يال د ةاااالحبها   ا دةس ده و  يواجها دغراااااه 
  ا تبى  ا  غرااااااه و  يعاان عرجها بارج اع رع دم يةظر عو تةااااالحبها  ا صاااااار   و  االيبه

زاجها دلى تال ده   ا  الن ا ال يجوز . ا دلى ن ا علو ي ى صواقًا حةل    ا اد  ةوي اد تاغر  
ه ال ي   وع وندم يجو     ا ن  دلةه وح و ؛ ع  ت ةااويه و  يواجها ببواجه باع رع   ا ادتااري بةَّ 

ن ا يال دغرن ادودو   ال د ةالح  اد رو    ياواء يا ى ت  ذدك صاواق وا دم يسام     ا قاده تعاام  
ا غةره   ا وح و جوزه ت  ادةاااواق اد  ةاااوي يا  ادحةل    ترادا  د ةااالح  اد رو  عو ادةاااواق   ا 

ةا  ها   ا قو يكو  نقو يةوق صواق اد ثل   دكو ادودوع ين ا رغب عو ادخاطب دغراه ال د ةلحب
 اطب وصل  تةه   ا عنه جعل  ل ااحو تو ادع ويو يلاًا عو اآل ر   عةار عسايه ونه اقاه دلى 
شااارو عاياااو   ا عنه شااارو ت لةك ادالااا  دغةر ادواج   عإنه جعل توامجه ييانا تهرًا دأل رع   عكأنه 

 .  (33) ((تلكه ييانا بترو انبوادها تةه 
 ح التحليل :الثاني : نكا طلبالم

نكاح ادبحلةل نو و  يبواج ادرجل اد رو  بتاااااارو ونه تبى حللها دواجها اعال طل ها   عادرجل يذا      
 ا ٌ سااااااااااااااااع تْ إِ عااع  ا ِ تااع رَّ تع  قُ الع ادطَّ  طلق زاجبااه ثالثااًا ال تحاال دااه حبى تةك  زاجااًا غةره   د ودااه تعااادى : 

  ع ةكِ ى تع بَّ حع  وُ عْ و بع تِ  هُ لُّ دع حِ تع  الع ا عع هع  ع لَّ طع   ْ إِ عع  وده تعادى :   ا ق (34 ) ا   سااااااع حْ إِ بِ  م ٌ رِ سااااااْ تع  اْ وع  اف  رُ عْ  ع بِ 
 .  (35) هُ رع ةْ جًا غع اْ زع 

ثم جاء رجل ا تواج ن ه اد رو    ا دكو ونل ادواج  اشاااااااابرطوا دلةه و  يطل ها بعو و   يحللها       
دلى  رو ي  ر عو ادع و   وا اتا ادواجها اعال   عواعق دلى ن ا ادتاارو   وا ونه نوع ادبحلةل بال شاا

دعو  ))ذدك قال ادع و   عاو ج ة  ن ه اعحوال ياطل ادةكاح   د ول ادريول صلى هللا دلةه ا يلم : 
 . (36) ((هللا اد حل ا اد حلل ده 

؟  وال و ار م بادبةس  اد سبعار ))ا دو د ا  بو داتر  و  ادةاو صلى هللا دلةه ا يلم قال :      
 .    (37) ((  قال : نو اد حلل  دعو هللا اد حلل ا اد حلل ده  بلى يا ريول هللا قادوا :
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يا عت د ر رااو هللا دةه يخطب ادةاس  ))ا دو جابر بو داو هللا رااو هللا دةه ا   قال :      
 . (38) ((ا نو ي ول : ا هللا ال واتو ب حلل ا ال تحلل ده   يال رج به ا 

و  رعاد  بو ياااااااااااااا وول طلق اتروته   ت ة    ))و ادرح و بو ادوبةر   قال : ا دو ادوبةر بو دا     
بةت انب عو دهو ريااااااااااااااول هللا صاااااااااااااالى هللا دلةه ا ياااااااااااااالم ثالثًا   عةكحت داو ادرح و بو ادوبةر   
عادبرن دةها   علم يسابط  و  ي ساها   عاارقها   عأراي رعاد  و  يةكحها   ا نو زاجها اعال اد   

ر ذدك درياول هللا صالى هللا دلةه ا يالم   عةهاه دو توامجها   ا قال : ال تحل دك كا  طل ها   ع  
 .   (39) ((حبى ت اق ادعسةل  

ي  رجاًل قال ده :  ))ا راع ناع    دو داو هللا بو د ر راااااااااااااااو هللا تعادى دةه ا  ونه قال :      
  يال نكااااح رغاااا    ي  ودجاباااك  اترو  تواجبهاااا وحلهاااا دواجهاااا   دم ياااأترنو   ا دم يعلم . قاااال : ال

وتسااااااكها   ا ي   رنبها عارقها . قال : ا ي   ةا نعوه دلى دهو ريااااااول هللا صاااااالى هللا دلةه ا ياااااالم 
 .  (40) ((يااحًا . قال : ال يواال زانةةو ا ي  تكثا دترمو ية    يذا دلم ونه يرمو و  يحلها 

دبوقةت   و  و  يبواجها تو وجل و  يحلها ععل  ادةهو دو نكاح ادبحلةل تب ثل عو اشاااااااااااااابراو ا     
دواجها اعال   ثم يطل ها   ع ثل ن ا ادةكاح باطل الحبوانه دلى شااارو عاياااو تاساااو دلع و   ا ياااواء 
عو ذدك صاارح ب ةااوه دةو ادع و ا اشاابرطوا دلةه ونه تبى وحلها دواجها طل ها   وا دم يتاابرطوا ذدك 

 ا ين ا نواه عو ناسه ع ط . 
 ين ا اعد ال )) ونه نكاحًا غةر ت ةااااااااوي ؛ ع  ادةاو صاااااااالى هللا دلةه ا ياااااااالم قال :  يدى جانب   

به ادواام ا االياااااب رار   ا نكاح ادبحلةل ال  عادةكاح يراي،  (41) ((بادةةار ا ين ا دكل وتر ء  تا نوع 
 رجل  ويراي به ذدك   ده ا ياااااا اه ادريااااااول ادكرمم صاااااالى هللا دلةه اياااااالم ) بادبةس اد ساااااابعار (   عه

اياابعار تةسااًا دةا ى دةوه عو غة ه يوم   ثم يةةاارف   ا نو جوير بأ  يساا ى به ا االياام   عنه تا 
وراي به ا ادةكاح ادا اء   ا ال االياااااااب رار   ا ال ادعتااااااار    ا ال اعاالي   ا ين ا وراي ج ادًا يحلها به 

 دواجها اعال   عال ية  .       
  ا    عو قول دات  ونل ادعلم ؛ تةهم ادحسااااااااااو حراما ح اد حلل باطل نكا ))قال ابو قوات  :       

  ا ادتااااااااااااععو . ا ياااااااااااواء قال : زاجبكها يدى و     ا ادثور   ادةخعو   ا قباي    ا تادك  ا ادلة 
 .  (42) ((تطأنا   وا شرو ونه يذا وحلها عال نكاح بةةه ا   وا يذا وحلها دألال طل ها 

ا ال عرق دةو ونل اد وية  ا ونل ادحوي  ا ع هانهم بةو اشاااااااااااااابراو ذدك  )) ا قال ابو اد عةم :     
باد ول   وا بادبواطؤ ا اد ةااااااااااو   عإ  اد  ةااااااااااوي عو ادع وي دةونم تعبار    ا اعد ال بادةةار . ا 
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ادتاااااااااااااارو اد بواطأ دلةه اد   ي ل دلةه اد بعاقوا   اد لاوي دةونم   ا اعدااي ال تراي دعةةها   بل 
دلى اد عانو . عإذا ظهرر اد عانو ا اد  اصااااااااااااو   عال دار  باعدااي عنها ا يااااااااااااانل   ا قو  دلوالد 

تح  ت غاياتها عبرتات دلةها وحكاتها . ا  ةف ي ال : و  ن ا زااج تحل به ادواج  دواجها اعال   
  ةت  قةااااااو ادبوقةت   ا دةس ده غرن عو ياام ادعتاااااار  ا ال تا ي ةااااااو بادوااج تو ادبةاياااااال ا ترب

اعاالي ا غةر ذدك تو اد  اصاااااو ادح ة ة  دبتااااارم  ادوااج . ي  ن ا ادوااج ادةاااااور      ا  واي دم 
 . (43) ((يترده هللا عو ييو   ا دم ياحه عحو  ا عةه تو اد اايو ا اد لار تا ال يخاى دلى وحو 

 الثالث : نكاح المتعة : طلبالم
يدى تو    و  و  يوقت ادةكاح ب و    ياااواء  انت ن ه  نكاح اد بع  : نو و  يبواج ادرجل اد رو       

اد و  تعلوت  وا تجهود     أ  ي ول ادوع اد رو  زاجبك ابةبو د و  ويااااوي   وا شاااهر   وا ياااة    وا 
 نحو ذدك   ع ثل ن ا ادةكاح باطل ؛ عنه احبوع دلى شرو عايو تاسو دع و ادةكاح .

 راي تةه ادب ب  ن ه اد و  ع ط   ا دةس ادغرن وا اد راي ا يااااااااااااا و ن ا ادةكاح باد بع  ؛ ع  اد     
تةه ادواام ا االيااب رار ا االيااب رار   ا عنه ي ةااو تةه قلاااء ادتااهو    ا ال ي ةااو به ادبةاياال   ا 
ال اد حاعظ  دلى اعاالي   ا نو اد  اصاااااااااو اعصااااااااالة  دلوااج   عهو وشااااااااااه بادونى تو حة  قةاااااااااو 

يلاااار باد رو    يذ تةااااا   ادساااالع  ادبو تةب ل تو يو يدى يو     ا ونه  االيااااب باي يا  غةره   ثم ونه
  ا  ا يح ةهميأامهم  اد   ا  يلاااااااااااااار   دك باعاالي   حة  ال يجوا  اداةت اد   يسااااااااااااااب را  عةه 

 يبعهونم بادبربة  ا ادبأييب . 
ر  ادجهةو بو يان ا ا قو جاءر اعحايي  ادةاوم  صرمح  عو تحرمم نكاح اد بع    ععو ادربة       

وترنا رياااااول هللا صااااالى هللا دلةه ا يااااالم باد بع   دام اداب    حةو  ))؛ دو وبةه ؛ دو جوه   قال : 
 .  (44) ((ي لةا تك  . ثم دم نخرج حبى نهانا دةها 

و  رياااول هللا صااالى هللا دلةه ا يااالم نهى  ))ا دو دلوع بو وبو طادب رااااو هللا دةه   قال :      
 . (45) ((ء يوم  ةار   ا دو دحوم ادح ر اعنلة  دو تبع  ادةسا

 ))ا دو ادربة  بو يااار  ؛ و  وباه حوثه ؛ ونه  ا  ت  ريااول هللا صاالى هللا دلةه ا ياالم ع ال :      
  ةات هللا قو حرم ذدك يدى يوم اد يا ويها ادةاس   ينو قو  ةت وذنت دكم عو االيب باي بادةساء   ا ي  

 .     (46) ((وء علةخل ياةله   ا ال تأ  اا ت ا وتةب ونو شةئًا  ع و  ا  دةوه تةهو ش
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. ع ادت :  و   ود  بةت حكةم ي لت دلى د ر بو ادخطا  ))ا دو درا  بو ادوبةر   قال :      
ي  ربةع  بو وتة  اياااااب ب  باترو    عح لت تةه . عخرج د ر بو ادخطا  عودًا   يجر رياءه . ع ال : 

 . (47) ((و  ةت ت وتت عةها   درج ت ن ه اد بع    ا د
عه ه اعحايي  تول يالد  اااااااااح  دلى و  نكاح اد بع  باطل   ا ي   انت اد بع  قو وحلت ثم      

 حرتت يدى يوم اد ةات  . 
نكاح اد بع  باطل  ن  دلةه وح و ع ال : نكاح اد بع  حرام  ا قال وبو بكر  ))قال ابو قوات  :     

رع   ونها تكران  غةر حرام ؛ ع  ابو تةةاااااااااور ياااااااااأل وح و دةها   ع ال : يجبةاها : عةها رااي  و 
وحبع يدوع . قال : عظانر ن ا ادكران  يا  ادبحرمم   ا غةر وبو بكر تو وصااااااااحاةا ي ة  ن ا اد ول   
ا ي ول : اد سأد  رااي  ااحو  عو تحرم ها . ا ن ا قول دات  ادةحاب  ا ادا هاء . ا ت و راع دةه 

 .   ( 48) ((حرم ها؛ د ر  ا دلو  ا ابو د ر   ا ابو تسعوي   ا ابو ادوبةر ت
ا دلى تحرمم اد بعاا  تااادااك  ا وناال اد ااويةاا    ا وبو حةةااا  عو وناال  ))ا قااال ابو داااو ادار :      

 ((ادكوع    ا اعازادو عو ونل ادتام   ا ادلة  عو ونل تةر  ا ادتاععو  ا يانر وصحا  اآلثار 
(49) .   

ا نةا  بعر ادةااااااااحاب  ا ادبابعةو   تو را  دةه يباحبه دةكاح اد بع    ا اشاااااااابهر ذدك دو      
ابو دااس رااااو هللا دةه ا   ا دكو ابو دااس تا يااالك ن ا اد سااالك عو يباحبها يال دةو ادحاج  ا 

 ا بلغه دادلاااااااااااااارار    عهو دم ياحها تطل ًا   حة   ا  ي ول بادبحرمم دلى  ل تو دم يحبج يدةها  ا 
 يكثار ادةاس تةها رج  دو ذدك .

ا وتاااا قول ابو داااااس   ع اااو ُحكو دةاااه ادرجوي دةاااه   عراع وبو بكر    ))قاااال ابو قاااواتااا  :      
بإيااااااااااااةايه دو يااااااااااااعةو بو جاةر   قال : قلت البو دااس د و وكثر ادةاس عو اد بع    حبى قال عةها 

 ادتادر :
 يا صاح نل دك عو عبةا ابو دااس                     وقول ا قو طال ادثواء بةا تعًا       
 نل دك عو ر ة  اعطراف آنس                      تكو  تثوا  حبى تةور ادةاس     

ع ااام  طةاااًا   ع ااال : ي  اد بعاا   اااد ةباا  ا ادااوم ا دحم ادخةومر . ا دو تح ااو بو  عااب   دو ابو 
ياااااااالم    ا  ادرجل ي وم ادالو  دةس عةها تعرع    عةبواج دااس   قال : ين ا  انت اد بع  عو وال اإل

ى لع  دع الع يِ  اد رو  ب ور تا يرع ونه ت ةم   عبحاظ ده تباده   ا تةاااااال  ده شااااااةئه   حبى نودت اآلي  : 
 عأتا. قال ابو دااس : عكل عرج ياوان ا حرام . رااه ادبرت   .  (50 ) مْ هُ انُ  ع يْ وع  ْت كع لع ا تع تع  اْ وع  مْ هُ اجع اع زْ وع 
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عادظانر  –ي  ص  دةه  –يذ  ادةاو صلى هللا دلةه ايلم عةها   ع و ثات نسخه  ا وتا حوي  د ر 
ونه ين ا قةو اإل اار دو تحرمم ادةاو صلى هللا دلةه ا يلم دها ا نهةه دةها   يذ ال يجوز و  يةهى 

 .  (51) ((د ا  ا  ادةاو صلى هللا دلةه ايلم وباحه   ا ب ى دلى يباحبه 
ا دلى  ل حال عةحو تبعاوا  ب ا بلغةا دو ادتاااااااااري   ا قو صاااااااا  دةا  ))ا قال ادتااااااااو انو :      

ادبحرمم اد ؤبو   ا تخادا  طانا  تو ادةااااااااااااااحاب  ده غةر قايح  عو حجةبه   ا ال قان   دةا باد ع ر  
حبى  ؛دو ادع ل به   ا  ةف ا ادج هور تو ادةاااااااحاب  قو حاظوا ادبحرمم ا د لوا به   ا رااه دةا 

و  ريااول هللا صاالى هللا دلةه ا ياالم :  –عة ا و رجه دةه ابو تاج  بإيااةاي صااحة   –قال ابو د ر 
 ((وذ  دةا عو اد بع  ثالثًا ثم حرتها   ا هللِا ال ودلم وحوًا ت ب  ا نو تحةااااااااااااااو يال رج به بادحجار  

(52) . 
  طئ  دلى و  هللا تعادى حرم اد بعا ادراايار اد سااباةلاا  اد بواتر    تبوا ))ا قال ادعاصاا و :      

بعو يحالدها   ا ادةااااااااوا  ونها بعو و  حرتت دم تحل   ا ونها د ا حرتت دام عب  تك  دم تحل بعو 
 . (53) ((ذدك ا دم تحرم دام  ةار   ا ذ ر ابو اد ةم و  ادةهو دم ي   دام  ةار 

 وقةت   و  اقبه ب و    يواء  انتا ترج  دل  ادةهو دو نكاح اد بع  باعياس يدى اشبراو ادب     
ن ه اد و  تعلوت  وا تجهود    عاشااااااابراو تثل ن ا ادةوي تو ادتاااااااراو ال يةااااااا    عنه تو ادتاااااااراو 

   اد اسو  دلع و يذا اقبرنت به .اداايو
 الخاتمة و النتائج و التوصيات : 

    اد   ن ا اداح يدى  ات   –ياحانه اتعادى  –توصلت بالل هللا ادونه اتوعةق تو هللا      
ق ت تو  الده بوراي  تواوي تهم تو توااة  ادا ه اإليالتو   وال ا نو اعنكح  اداايو  ادبو 

 حرتها اإليالم .
 –وااًل  –ا قو وتاعت عو يرايبو ن ه اد ةهج ادعل و اد انم دلى اداح  ا ادبحر    عكةت ورج        

عصلةةو بادباارن ا اد ةورمو ا –ى هللا دلةه ا يلم صل –كبا  هللا دو اجل   ا ية  ريوده ادكرمم 
 دلا ه اإليالتو   ثم  بب ادا ه اإليالتو   ا نحون ا تو  ل تا يبعلق ب واوي اداح  ا ادوراي  .

ا بعو اداح  ا ادوراي  عو ن ا اد واوي ادا هو   تاةعو دو توع ون ة  ا ارار  ن ا اد واوي       
 بأتورنم ادحةاتة    حة  توصلت يدى نبانج دوع  دعل تو ون ا تا يلو :ادا هو دلةاس نظرًا دبعل ه 
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توصل اداح  يدى و  د و ادةكاح تو ونم ادع وي     ا يعوُّ تو ونم اد وااة  ادا هة    - 1      
اد بعل   بحةا  ادةاس   ا ذدك نظرًا عن ةبه   ا  طورته   ا ويلًا دلرارته اد ةوع عو ح اي  ا 

 ق   ا حاظ اعناس   ا اعدران .تثاةت ادح و 
توصل اداح  يدى اا  تعرمف جات  تان  دع و ادةكاح وا ادوااج   حة  ي كو تعرمف   - 2     

د و ادةكاح وا ادوااج بأنه : د و شردو بةو ادرجل ا اد رو    ياة  ايب باي  ل تةه ا باآل ر   ا 
  ام ةو به حاظ ادجةس اداتر  تو ادواال ياةعو دكل تةه ا تا ده تو ح وق ا تا دلةه تو ااجاار 

 ا اإلن ران .
دعل تو ونم ادةبانج ادبو توصلت يدةها تو  الل بحثو ا يرايبو ن ه   نو ونه  انت نةا    - 3    

    شري تو وجله د و ادةكاح ادتردوونكح  عايو  عحرتها اإليالم   عنها ال تح ق ادهوف اد طلب اد 
ف ياتة  ا وغران دادة    تب ثل عو يدااء اد رء ا زاجه دو ادوقوي عو عادةكاح شري تو وجل ونوا

ادحرام   ا حاظ ادجةس اداتر  عو بةاء يلةم تةظم   ي وم دلى اعير  ا حاظ اعنسا    عةةتاء تو 
 الل ذدك اد جب   ادةاد  اد   يسةر باعت  عو تواج ادرقو ا ادب وم   ا ب دك يسب ر تع ةر ادكو  

 و  تو ادكانو اداتر    اد   يعاو هللا دو ا جل   ا يلبوم ييو اداطر  ا ادبوحةو .بادجةس ادس
ا عو ادخبام : واصو  ل ادااحثةو ا ادواريةو ا اد هب ةو بوراي  ادا ه اإليالتو   بلرار        

 ا اداح  ا ادوراي  عو ن ا اد واوي ادا هو   ا ذدك نظرًا عن ة  ن ه اد وااة  ادا هة  تو جه   
 د ل  ا نور  اداحو  ا ادورايار ادعل ة  اد ع    عو ن ا اد جال تو جه  و رع .

ايأل هللا ادعلو اد وير اد غار  ا ادسواي ا ادبوعةق عو اد ول ا ادع ل   ا وتلرعي يدةه ياحانه ا       
وجهه د تعادى و  يب ال تةو د لو ن ا ا يانر ود ادو ب اول حسو   ا و  يجعل  اع  ود ادو  ادة 

 ادكرمم .
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 :هــوامــش البحـــث
 ( ؛ ابو تةظور   دسا  ادعر     475/  5ابو عارس   تعجم ت ايةس ادلغ    )   - 1

       (6  /253 . ) 
 ( . 228يور  ادا ر    اآلي    )   - 2
 ( . 49يور  اعحوا    اآلي    )   - 3
 ( . 228يور  ادا ر    اآلي    )   - 4
 ( . 33ور  ادةور   اآلي    ) ي  - 5
 ( . 188/  4اد راعو   ادو ةر    )   - 6
 ( . 193/  4ادسر سو   اد اسوو   )   - 7
 ( . 83/  3( ؛ ابو نجةم   اداحر ادرانق   )  186/  3ابو اده ام   عب  اد وير   )   - 8
 دجلةل شرح ( ؛ تح و دلةش   تة  ا 235/  1ادرصاي   شرح حواي ابو درع    )   - 9

 ( . 254/  3تخبةر  لةل   )        
 ( . 183/  7ادهةث و   تحا  اد حباج   ) ؛ (  178/  6ادرتلو   نهاي  اد حباج   )   - 10
 ( . 4/  8( ؛ اد رياا    اإلنةاف   )  6/  5اداهوتو    تف اد ةاي   )   - 11
 ( . 3يور  ادةساء   اآلي    )   - 12
 ( . 32  اآلي    ) يور  ادةور   - 13
 ( . 49يور  اعحوا    اآلي    )   - 14
 (    با  ادةكاح   با  تو دم يسبط  ادااء  علةةم . 466/  11صحة  اداخار    )   - 15
 اد ةور ادسابق ذاته   ادةاح  ذاتها .  - 16
 ( . 3يور  ادةساء   اآلي    )   - 17
 ( . 33يور  ادةور   اآلي    )   - 18
 ( . 9/  12تح و بو صاد  ادعثة ةو   ادترح اد  ب  دلى زاي اد سب ة    )   - 19
 ( . 39يور  ادردو   اآلي    )   - 20
 ( . 50يور  اعحوا    اآلي    )   - 21
 ( . 342 - 341/  9ابو قوات    اد غةو   )   - 22
 ( . 194/  4ادسر سو   اد اسوو   )   - 23
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 ( . 20  )  يور  ادرام   اآلي   - 24
 ( . 398/  20ابو قوات    اد  ة    )   - 25
 ( . 981/  4ادجومر    ادا ه دلى اد  انب اعربع    )   - 26
 ( . 212/  5صحة  تسلم    با  ادةكاح   با  تحرمم ادتغار ا بطالنه   )   - 27
 ( . 217 - 216/  5اد ةور ادسابق   )   - 28
 ( . 196/  9ةكاح   با  ادتغار   ) صحة  اداخار     با  اد  - 29
 ( . 887/  2يةو وبو يااي    با  ادةكاح   با  عو ادتغار   )   - 30
 ( . 412/  6تسةو اإلتام وح و بو حةال    با  ادةكاح   با  ادتغار   )   - 31
 ( . 403 – 202/  20ابو قوات    اد  ة    )   - 32
 ( . 318/  6  ) ادعاص و   حاشة  ادران اد رب    - 33
 ( . 227يور  ادا ر    اآلي    )   - 34
 ( . 228يور  ادا ر    اآلي    )   - 35
 ( . 36/  5صحة  ادبرت      با  ادةكاح   با  تا جاء عو اد حلل ا اد حلل ده  )   - 36
 ( . 186/  2يةو ابو تاج     با  ادةكاح   با  اد حلل ا اد حلل ده   )   - 37
 ( . 303/  6ةةعانو   اد ةةف   ) اد  - 38
 ( . 472توطاء اإلتام تادك    با  ادةكاح   با  نكاح اد حلل ا تا شابه   ص )   - 39
 ( . 208/  7يةو اداةه و    با  ادةكاح   با  تا جاء عو نكاح اد حلل   )   - 40
 ( . 168/  1) صحة  اداخار     با  اإلي ا    با  تا جاء و  اعد ال بادةةار     - 41
 ( . 405/  20ابو قوات    اد  ة    )   - 42
 ( . 107/  4ابو اد ةم   يدالم اد وقعةو   )   - 43
 ( . 196/  5صحة  تسلم    با  ادةكاح   با  نكاح اد بع    )   - 44
 ( . 202/  9صحة  اداخار    با  ادةكاح   با  ادةهو دو اد بع    )   - 45
 ( . 195/  5 با  ادةكاح   با  نكاح اد بع    )  صحة  تسلم    - 46
 ( . 481توطاء اإلتام تادك    با  ادةكاح   با  نكاح اد بع    ص )   - 47
 ( . 415 - 414/  20ابو قوات    اد  ة    )   - 48
 ( . 421/  4ابو داو ادار   ادكاعو عو ع ه ونل اد وية  اد ادكو   )   - 49
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 ( . 6  اآلي    ) يور  اد ؤتةو    - 50
 ( . 419 -418/  20ابو قوات    اد  ة    )   - 51
 ( . 168/  3ادتو انو   نةل اعاطار   )   - 52
  325/  6ادعاص و   حاشة  ادران اد رب    )   - 53

 المصــــــادر والمراجـــــع
 
 اد رآ  ادكرمم   برااي  قادو  دو ناع  اد ونو .  - 1
   تح ةق داو  ((دو  اد عاوي عو شرح يةو وبو يااي  )) ح و ش س ادحقوباي    وبو ت  - 2

 . 1978ادرح و تح و دث ا    يار اداكر   داةا            
   تح ةق وح و  ةعا    يار اعرقم ابو  ((ادابااع ادكارع  )) وح و ادويو ابو تة ة    ت و  - 3

 . 1999وبو اعرقم   بةرار           
   تكبا  داطف    ((اعحكام عو وصول اعحكام  )) م   وبو تح و دلو بو يعةوابو حو   - 4

 . 1986اد انر            
 . 1995  يار ادحوي    اد انر     ((اد سةو  )) ابو حةال   وح و بو تح و  - 5
     ((ادكاعو عو ع ه ونل اد وية  اد ادكو  )) ابو داو ادار   وبو د ر يويف بو داو هللا   - 6

 . 1992يار ادكبب ادعل ة    بةرار           
   يار ادجةل   بةرار    ((تعجم ت ايةس ادلغ   )) ابو عارس   وبو ادحسةو وح و بو ز رما  - 7

         1999 . 
   تح ةق داو هللا بو داو اد حسو  ((اد اوي  )) ابو قوات    توعق ادويو داو بو وح و  - 8

 . 1995ح ادحلو   يار نجر   ادرمان   ا داو ادابا         
   تح ةق داو هللا بو ادبر و    ((اد غةو  )) ابو قوت    توعق ادويو داو هللا بو وح و  - 9

 . 1988يار نجر   ادرمان          
   يار ادكبب  ((يدالم اد وقعةو  )) ابو قةم ادجوزم    ش س ادويو وبو داو هللا بو تج و  - 10

 . 1991 ة    بةرار   ادعل       
   يار ادكبب ادعل ة    ((تاسةر اد رآ  ادعظةم  )) ابو  ثةر   يي ادةل يحةى بو د ر  - 11

 . 1986بةرار             
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   تح ةق تح و نةار   يار ادكبب ((ادسةو  )) ابو تاج    وبوداو هللا بو زمو اد وامةو  - 12
 . 1998ادعل ة    بةرار             

   يار صاير   بةرار    ((دسا  ادعر   )) ابو تةظور   وبو ادالل ج ال ادويو  - 13
 . 1997داةا              

    يار ((اداحر ادرانق شرح  ةو ادوقانق  )) ابو نجةم   زمو ادويو بو يبرانةم بو تح و  - 14
  1998اداكر   بةرار             

   يار  ((شرح عب  اد وير دلى ادهواي   )) و داو ادواحوابو اده ام     ال ادويو تح و ب  - 15
 . 1995ادكبب ادعل ة    بةرار             

   تح ةق ادسةو تح و    ((يةو وبو يااي  ))وبو يااي   يلة ا  بو اعشعت بو ييحاق   - 16
 . 1998يار ادحوي    اد انر              

   تح ةق قايم ادس ادو ((صحة  اداخار   )) انةماداخار    تح و بو يي ادةل بو يبر   - 17
 . (ر  -ي  )ادرعادو   يار اعرقم ابو وبو اعرقم   بةرار             

   تؤيس  ((شرح ادران اد رب  شرح زاي اد سب ة   )) اداهوتو   تةةور بو يونس  - 18
 . 1991ادرياد    بةرار   داةا              

   تح ةق تح و داو ((ادسةو ادكارع  )) ر وح و بو ادحسةو بو دلواداةه و   وبو بك  - 19
 . 1994اد اير دطا   تكبا  يار ادااز   تك  اد كرت              

   يار ادحوي    اد انر    ((صحة  ادبرت    )) ادبرت     وبو دةسى تح و بو دةسى  - 20
           1999 . 

   يار ادب وع   اد انر    ((ادا ه دلى اد  انب اعربع   )) ادجومر    داو ادرح و تح و  - 21
          2003 . 

   يار اداكر   بةرار    ((وحكام اد رآ   )) ادجةاص   وبو بكر وح و بو دلو ادراز    - 22
          1993 . 

   تح ةق دايل داو اد وجوي ا دلو ((يةو ادوارقطةو  )) ادوارقطةو   دلو بو د ر  - 23
 . 2001تعون   يار اد عرع    بةرار             

   تح ةق تح و وبو ((شرح حواي ابو درع   )) ادرصاي   وبو داو هللا تح و اعنةار     - 24
 . 1993اعجاا  ا ادطانر اد ع ور    تكبا  ادغر  اإليالتو   بةرار            
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   يار اداكر    ((دى شرح اد ةهاج نهاي  اد حباج ي))  ادرتلو   تح و بو شها  ادويو  - 25
 . 1984بةرار             

 . 1997  يار اداكر   بةرار    ((ادا ه اإليالتو ا ويدبه  )) ادوحةلو   نا   - 26
   يار ادكبب ادعل ة    بةرار  ((اد اسوو  )) ادسر سو   تح و بو وح و بو وبو يهل  - 27

          1986 . 
   يار ادكبب ادعل ة    بةرار   داةا    ((وحكام اد رآ   )) بو ييرمس ادتاععو   تح و  - 28

          1984 . 
 . 1993  يار ادحوي    اد انر     ((نةل اعاطار  )) ادتو انو   تح و بو دلو  - 29
   تطاع  اداابو ادحلاو   اد انر    ((اد ه    )) ادتةراز    وبو ييحاق يبرانةم بو دلو  - 30
 . ( ر -ي )           
   يار ادكبب ادعل ة    بةرار   ((اد ةةف  )) ادةةعانو   وبو بكر داو ادرزاق بو ن ام  - 31

 . 2000داةا              
   ((حاشة  ادران اد رب  شرح زاي اد سب ة   )) بو تح و ادعاص و   داو ادرح و  - 32

 . 1977اد طا  اعنلة    ادرمان             
   يار ابو ادجوز     ((ادترح اد ب  دلى زاي اد  ة   )) ادعثة ةو   تح و بو صاد   - 33

 . 2001ادرمان             
   يار ((عب  اداار  شرح صحة  اداخار   )) ادعس النو   وح و بو دلو بو حجر  - 34

 . 1998ادحوي    اد انر              
   يار اداكر   ((تة  ادجلةل شرح تخبةر  لةل  )) دلةش   وبو داو هللا تح و بو وح و  - 35

 . 1989بةرار             
   يار اداكر   بةرار   ((ادباسةر ادكاةر  )) اداخر ادراز    وبو داو هللا تح و بو د ر  - 36

          2004 . 
 ادبرا     يار يحةاء ((اد اتوس اد حةط  )) اداةراز وباي    تجو ادويو تح و بو يع و   - 37

 . 2000ادعربو   بةرار             
   يار يحةاء ادبرا  ادعربو   ((اإلنةاف  )) اد رياا    دلو بو يلة ا  بو وح و  - 38

 . 1995بةرار             
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 ام   تح ةق دة ((صحة  تسلم  )) تسلم   وبو ادحسةو بو ادحجاج اد تةر  ادةةسابور    - 39
 . 1998ا    يار ادحوي    اد انر    ادةاابطو ا و ر           

   يار ادحوي    اد انر     ((يةو ادةسانو  )) ادةسانو   وبو داو ادرح و وح و بو شعةب  - 40
          1999 . 

   يار ((تحا  اد حباج عو شرح اد ةهاج  )) ادهةث و   وح و بو تح و بو دلو بو حجر  - 41
 . 1989بةرار   يحةاء ادبرا  ادعربو              

   يار ادكبب ادعل ة     ((بوان  ادةةان   )) ادكسانو   تح و بو وح و بو وبو يهل  - 42
 . 1999بةرار             
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 إفريقيادور العلمـــاء األفارقة في نشر اإلسـالم في غرب 
 في القرن التاسع عشر الميالدي 

 عثمــان بن فودي ) نموذجــًا (
 الدكتـــور : حســن علي الشـــيخي                                   

 قســـم التـاريخ                                  
 

 
  

 مقدمـــــة :
شهو اد ر  ادثاد  دتر ادهجر / ادباي  دتر اد ةالي  ادعويو تو اد حااالر اإلصالحة  عو 

ادر وي يدى حاد  انبعاش ت ثلت عو اإلصالح دو طرمق ادعادم اإليالتو دلخراج باد سل ةو تو حاد  
ادودوار ادسل ة  وا ادحر ار ادبةحةحة   اذدك دلعوي  بادويو اإليالتو يدى وصوده اتةابعه  اإذا 
كا  نؤالء اد ةلحو  عو اد ترق ااد غر  اإليالتةةو يحاادو  تواجه  ادبحو  اد ايم تو ادغر  

يالم ااععكار ادواري  تو ادعادم ادغربو  عإ  وعكارنم اتبور يدى بادع ل دلى ادبوعةق بةو تعادةم اإل
غر  يعرم ةا  دلى ويو  تةلحةو تو ادعل اء اععارق   اد يو  ا  دهم اد وح اد على عو اداح  دو 

 ادويانل ادبو تعةو إلعرم ةا اإليالم ادةحة .
التة   نتر ادحلار  اإلي تهوف ن ه ادورق  اداحثة  يدى ادكتف دو يار دل اء غر  يعرم ةا عو

اإيهاتاتهم عو تغةةر اد جب   اإلعرم و  اإبراز  ةوصة  ادث اع  اإلعرم ة  ادبو دم تكو تعراع  دوع 
 اععارق  وناسهم.

ن وذجًا  دج ل  تو اإلدباارار  ون ها نجاحه عو تأيةس ياد   دث ا  بو عوي اقو  ا  ا بةار 
و ادوتا   يااع  دكونه ُتةل  ت كو تو تعادج  قلايا دةره ييالتة  تب ةو  بأيلوبها  ياتت قرنًا ت

 تو ادواق  اإلعرم و تسباةوًا تو تجار  اعتم ادساب  .
ادلى ذدك عإ  قة   ن ه ادورق  تك و عو  ونها تحااد  دلكتف دو رجال تو يعرم ةا  ويه وا 

   دلى دالقار و عبر  يابب ور  اةر عو ادحلار  اإليالتة  عو يعرم ةا جةو  ادةحراء  ادبو  انت ع
  انبتار ادلغ  ادعربة  اادث اع تبةة  بادعادم اإليالتو  اتا توال ن ه اإليهاتار تؤتو ث ارنا عو

 اإليالتة .
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ادب ور ن ه ادورق  اداحثة  دلى اد ةهج ادبارمخو ادبحلةلو  عنه اعنسب دوراي  تثل ن ه ادحاد  
و  الل ن ا اد ةهج تبا  وحوال دل اء غر  يعرم ةا  ت  دبودةم اععكار ادواري  عو اداح   عةبم ت

 كتف دلى ييهاتاتهم عو ادحلار ترادا  ادبسلسل ادبارمخو عو تعادج  دةاصر اداح   اتو ثم اد
 يالتة .اال

خ اار ادتةن ا اقو ادب و ادااح  دلى ج ل  تو اد ةاير ااد راج  ادبارمخة   تو وبرزنا : تؤد
  انو تخطوو تةاال تسانل ع هة  اد وي  ايلو ة  اغةرنا   ونل ادوتا  حدث ا  ناسه تةها : نةة

اتخطوو تومةو ادورقار ع ةه داوهللا بو عوي   اد   ُيعو  تةورًا قة ًا د عرع  يةر  دث ا  اإيهاتاته 
 عو ادحلار  اإليالتة .

و تو ونم و اناتو اد ةاير  ويلًا  با  ينااق اد ةسور عو تارمخ بالي ادبكرار إلبةه تح و بلل
 ادكبب اد بعل   ببارمخ غر  يعرم ةا.

ن ا   ا تم اإليبعان  بكثةر تو اد راج  ادحويث   يواء ادعربة  تةها وا اد برج    اادبو يةبم 
 تثاةبها عو نهاي  اداح  عو قان   اد ةاير ااد راج . 

 ةو  ادةحراء:ا اإلجب ادة  اادث اعة  عو يعرم ةا ج  ةد ح  تارمخة  دو اعاااي ادسةاي
 اعاااي ادسةاية : -

بةهاي  اد ر  ادثاتو دتر اد ةالي    ا  اإليالم قو انبتر انبتارًا اايعًا عو  اع  اعاياو 
اإلجب ادة  ابورجار تبااات   غةر و  بعر اد وراثار ادث اعة  ادوثةة  ال زال تأثةرنا ظانرًا دلى ن ه 

  يااع  يدى ادظلم دث ا  بو عوي وير يدى ظهور اد جب عار  عكانت ن ه تو وبرز ادعواتل ادبو 
اإلجب ادو اادسةايو اد   انعكس يلاًا دلى دات  ادةاس  ادلرانب اد جحا  اادبجةةو اإلجاار  
ااإليبةالء دلى تكبساار ادةاس يا  اجه حق  اغةرنا تو اد خاداار ادتردة   اعتر اد   جعل وبو 

ه  د دك تعرن دإلاطهاي بتبى ادطرق )وح و  انو  عوي  يبةايم ت  ادحكام ااد لو  عو يدوت
 وصور ثالث  ترايم ية ر عةها يبو عوي  اج ادبه انو: ناعاتا(. عاد لك 54-51تو  ص 1987

 و  ال يرن عحو ادبةاق اإليالم يال يذا  ا  اارثه دو آبانه. -
 و  ال يعر ادةاس يال داوهللا بو عوي . -
   اترو  بخ ارنا دلى جةاها.و  ال يبع م وحو بعو ادةوم  اوال تلر  -
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  اعاتاناد    ا  وحو تالتة  يبو عوي   ع و ادو بإدغاء تا جاء عو ترايم اد لك يوناا وتا اد لك 
اإطاد  وااتر ويباذه  اادس اح ده بحرم  ادودظ ااإلرشاي  ادكةه دةوتا شعر بخطر تعل ه  ان لب دلةه 

ا ادحاكم عو يذالل اد سل ةو ادلى رويهم وبو ااصلت ادحال به يدى ادباكةر عو قبله  ات ايع ن 
  1964عوي   اعو اآل ر طلب تةه تر  ادج اد  اادعةش عو اد ةاى احةوًا) تح و بللو  

 (.97 96ص
(  عأصور Gudu) غوياتر  ادج اد   اقرر ادلجوء بأتااده يدى تةط   تس ى  يبو عوي رعر 

تارار قبل اد سل ةو  اتةاير  وتوادهم اغوا ادحاكم وترًا باد ار دلةه نةا   اطلب تو حكام اإل
-Ki )دث ا  بو عوي اد رع انهاها   ل ن ه اعد ال  انت  اعة  ع  ت وم حر   يصالحة  ب ةاي  

zerbo, Josephe, 1972,p361). 
 اعاااي اإلجب ادة :

ةاس جتبتكل اد جب عار اإلعرم ة  تو وجةاس تخبلا   ا ا  دكل جةس ِي ار تعةة  ت ةوه دو اع
اع رع  اتخاذ ريوتًا اوشكااًل نةوية  دلى ادخواي ااعصواغ  ا انت ن ه ادج ادار تعةش حةا  

 ادحر  اادكر اادار.
 –ادسا   ت ادك ادهوي ده ا  انت ادج ادار ترع عو وعراي و  ج اد  و رع داةو دها  ا انت 

( يس و  وناسهم وحرارًو 44) تح و بللو  م س  ص   -كانو  ززا  يار  غوبر  رنو   اتسةةا ابرم
 ا  اد يو يعةتو  جةو  نهر ادةةجر  ا  ادةوربااغةرنم داةوًا  ا انوا  ثةرًا تا يسبهونو  بج اد  

انم [ قوم تو ادارابر    دارنا(  ا ا  ا32ص 1971تعظ هم يع ل باإليارار ااإلرشايار ) اعدور   
هم اإليالتة  تة  اد ر  ادخاتس ادهجر   جةرا  ادةوب   عو حواي تةر ادعلةا ياب ًا  قاتت يادب

ااكبسحت بالي نويا جةوبًا اايب رر عةها اا بلطت ت  شعاها عأصاحت تةهم ])اعدور   م س   
 .داةو برنو( يس و  غةرنم 29ص

د و  انت ن ه اد جب عار ت ارس داياتها ات ادةونا عو حةاتها ادةوتة  ط ويًا اثةة    ادبحة  ادبو 
و  ا اص  دل لك  يذ يكث  اد ايم ادبرا  دلى رويه دةو ي وده دلى اد لك  ا انت تؤيع ب ظهر اثة

دويهم ظانر  ارثونا تو ث اعبهم ادوثةة   انو داي  وي اي ادةار ايعو اد لك اتعه  وته اد  ربو  تةه  
 (.95 94  ص1981علاًل دو طعاته اُحلةه ) حسو داو ادظانر  

عرن ده اد رو  تو تهان   يذ تعبار  ايت   ادةس دها حق اتو ادعايار ادسانو  دةونم  تا تب
ادبةرف عة ا ت لك يا  يذ  زاجها  عهو عو اد رم   ايت  تطةع  عو اد ورد   ت  ودااء اد ةول  
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يااع  يدى ذدك تعوي ادواجار عو آ  ااحو  وتا اد لك عكا  يبواج ب و يتاء تو ادةساء ايا  تحويو 
 (.125)اعدور   م س  ص

  ظانر  ادسحر  انت تباتة  عةهم بتكل  اةر    راء  ادبعاام  دجلب اد ةاع  وا دوع  ادلرر ك ا و
(  علاًل دو ادب اينم ادتويو بادجو اد يو يعوا  يدةها  ثةرًا 33  ص 18993) وبوبكر وتةو ادويو  

قال  بتو ادظوانر تثل ادع م  اد رن  ااد ور اد ااجْو  امعب وا  ونهم يب و  تثل ن ه اد ةان
 اقودها بادب انم اادبعاام  ااعحجا . 

امبوقف انبتار تثل ن ه ادظوانر دلى اد سبوع اإلقبةاي  ااإلجب ادو  عكل ا تونى اد سبوع 
اإلقبةاي   انبتر اد   يوع  ن ه ادائ  يدى ادبعلق به ه اد وع ادغةاة . امرج  ادساب عو انبتار ن ه 

جوي تثل ن ه اد عب وار بةو اد جب عار ادوثةة   دكو ظلت اد اانةم اد بعل   بادسحر اادجو يدى ا 
بعر ن ه ادج ادار تؤتو به ه ادظوانر ادوثةة  ادبو بوور تبالشى تورمجةًا وتام قو  حج  اإليالم 

 (.st. Croix,1987,p54-65اتريخ ادث اع  اإليالتة ) 
 األوضاع االثقافية: 

اا بالف دغاتها اداياتها اتارمخها  د دك يةكو  نظرًا دبعوي ادج ادار اد اطة  عو غر  يعرم ةا 
ادحوي  دو ادبرا  ادث اعو عو ن ه اد ةط   تبتعب   غةر ونه يوجو بعر ادبتابه بةو تخبلف ودوا  
ادبرا  ادث اعو ده ه ادتعو . ادلى ادرغم تو اإلتجاه اد و  نحو توحةو ايانل ادبعاةر دو ن ه ادث اع   

 دها ادسةايو ات وتاتها ادث اعة  اقة ها اع القة . عإ   ل ج اد  احباظت بايب ال
اآالر ادطر  تر و ادةوار   امعبار عو اد ة  ونم  تتغل اد ة   اعتثال  ادتعر  اعغانو

شوء عو اعي  ادتعاو؛ عادبرا  اد ةةو نو تج ود  اعياطةر ادبو ت وم ادحةوانار عةها بوار 
رعاته  اتهوف يدى ادح  دلى ععل ادخةر اتكارم اعبطال   اتب    يار اإلنسا  اتبةرف تة

نا  1406اع الق  اادرعق باإليبام اادلعااء  اتةبهو ن ه اد ة  بادعار اادحكم )داو اد اير يةال  
 (.35 34ص

اقو  انت اد عابو داار  دو وبةة  بسةط  تربع  ذار وبراج ييطوانة  تومة  بادةور  عانب لت 
جو ادبو تاةى عو اد رع  ادة  تو اد آذ  بعو و  اصلها يشعاي اإليالم  بساط  ن ه اد عابو يدى اد سا

 )نعةم قواح  يعرم ةا ادغربة  عو  ظل اإليالم(.
ا علي يةاية  ااجب ادة  اث اعة   ب الص  اد ول  د و يةطرر دلى تجب عار غر  يعرم ةا وااا

 اد ول ن ه ادج ادار يدى تو توراثهم ادويةو  او رع ت لةوي  د ة   ادج ار  يةطرر دلى ناوس
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و  اصلبهم ادبأثةرار ادعربة  اإليالتة   حة  بوور تبالشى شةئًا عتةئًا  غةر و  وثارنا ادرايخ   ا  
 البو تو داتل قو  إلزادبها تو ادع ول.

ابةاًء دلى ذدك  ا  البو تو ادبغةةر    ا ونه يةاغو ده ا ادبغةةر و  يبةوع دكل جواناه ب ةهج 
ااا   اناس تب ةو  بادجرو  عو ادحق  اادودو  يدةه تو غةر  لل وا تلل وتام تا يجو يلةم تةسر ا 

تو ونواي ادكار ااداسوق  تسبلوم يصالحًا دلى وياس ييالتو قو   يبح ل داأه يدا  ذاا بةةر  
 (.58انوف اتجري ) بللو  م س   ص

 ي : نا   بعر دل اء يعرم ةا جةو  ادةحراء عو اد ر  ادباي  دتر اد ةال
ي  ترا   ل وت  احلارتها ي ور ب ور تا تر ت تو تؤداار ا بابار عو شبى تجاالر اد عرع   

 اادعل اء نم ادثرا  ادح ة ة  دكل وت .
يةل و نظر  بسةط  دلى بعر دل اء غر  يعرم ةا عو ن ه ادابر   دلى ياةل اإليبوالل  ع  

  ب تؤدااتهم اال ية ا تلك ادبو  بات بادلغدل اء غر  يعرم ةا عو ن ا اد جال  ثةرا   ادكو وغل
ادعربة  قو اادت بعو و  احبل اإليبع ار ادغربو تلك اد ةاطق ا  اي ي لو دلى تلك ادلغ  احلارتها 
اتراثها ادث اعو. انو اعتر اد   ويع يدى ظهور رجال اإلصالح اد يو ويسوا يااًل ييالتة  وتخ ر تو 

  اده ا توزي صراي نؤالء ادرجال دلى جاهبةو: جاه  او ادوثةةةو  ادترمع  اإليالتة  تةهاجًا دلحكم
او رع او اد سبع رمو  ابالل دوم بهم اقو  وي انهم نجحوا عو يرياء ويس ادع ةو  اإليالتة  ادبو 

(  اتو 80 ص1989ادبة بها اياععت دةها وغلب شعو  غر  يعرم ةا ) يبرانةم داوهللا داو ادرازق  
 نؤالء ادعل اء :

  ر تال بو يعةو :د -
م   ا ا  1795نا/1210دلى ادحواي ادسةغادة  اد ورمبانة  دام  ( Halwar )نلوار ُادو عو قرم   -

  ايرس ادلغ  ادعربة  ادلوم ادويو دلى يو اادوه؛ عحاظ اد رآ  ايرس صحة  يعةواإلبو ادراب  عبةه 
م ادويو دبل و دلو  عوتاتورا اداخار  اصحة  تسلم  ادةوتا بلغ ادخاتس  دتر  تو د ره ياعر يدى

( ادلى تتانخ ادطرق ادةوعة   135تحت يشراف ادعل اء اد حلةةو ) داو اد اير يةال م س ص
 ا ةوصا ادطرم   ادبةجانة  ) اد رج  ناسه(. 

 اتو ادجوير باد  ر و  د ر تة ل  ثةرًا بةو ادوال اإلعرم ة  اادحجاز اايب ر عو بعلها حةةًا تو
. انةا  وتويكعويو تو ادعل اء اد يو و   دةهم تخبلف ادعلوم  اايب ر و ةرًا عو ياد  ادوقت   اقابل اد
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ه ي كةةا ييرا  توع تأثر د ر  اإلصالحو  اباإلطالي دلى تؤداار دث ا  بو عوي  اطل  دلى برناتج 
  (.292م  ص1982نا/1402ب ؤداار دث ا  بو عوي  اتؤداار غةره تو ادود اء ) د ر جاه  

عو ويلوبه عو ادودو  ااإلصالح  عهو يعب و و  عكر  اإلصالح تبلخ  عو  د رن   تك و تسا
اعتر باد عراف اادةهو دو اد ةكر  اتو وجل ذدك وكو و  ين اده ا يؤي  يدى نوم اعيس ادبو قاتت 
دلةها ادةاو  ناسها  د دك يدى يدى تغةةر ج ر  عو ادةظام ادبعلة و دةو اد سل ةو عو غر  يعرم ةا  

إدى تحسةو يلو هم ادخل و  عادبربة  اادبعلةم ن ا ادويةلبا  ادوحةوتا  دلوصول يدى ن ه ادغاي ؛ عارناتج ا 
اإلصالحو يؤ و يي انه بأنه ال ي كو اد ةام باإلصالح ادةاج  يال بعو تربة  ادةاس اتهةئبها د اول  د ر

 (.109  ص1911ادحكم اإلدهو ) اداوتو  
 اته ادعل ة    تو ونم تخلاآثاره ادعل ة : 

 ت  ر  اد سبرشويو اعالح ادطةاةو  -
 ت  ر  ادغاعلةو دو ُقا  ا بالف اد ؤتةةو -
 رتاح حو  ادرحةم دلى نحور حو  ادرجةم -
 يعاي  ادطانا  اإلنسة  اادجةة  -
(. 106  ص 1983اد  اصو ادسةة  دكل توعوق تو ادودا  يدى هللا تو ادرادو اادردة  ) تونبا    -

 يو تو اد ؤداار اع رع.ك ا توجو دويه ادعو
اعياية  ادبو بةى دلةها وعكاره ترتكو دللى ثالث  ويس  د رتو ن ه اد ؤداار  نالحظ و  ونواف 

 رنةس : ادوحو   ويل   غر  يعرم ةا اتةاة  تتارم  اإليبع ار ادارنسو.
 تح و اعتةو يةسو: -
ُتعو وحو اد راكو  ادبو (Gundiuru) غونويورام عو قرم  1840نا/1256حوادو دام  ُادو  -

اإليالتة  باد ةط    ا ا  اادوه قااةًا عو ن ه اد وية   ا ا  قو تل ى تااي ء ادويو دلى يو 
يةال   ادبو ت   بةو ادسةغال اغاتاةا ) ، (Cinagambia)   بسةاغ اةااادوه عو بعر اد راكو 

 (.68م س  ص 
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وار  اةر ر به تو ادحر ار ادبو قاتت بئ  تهبم بادعلم اادبعلةم  اتعبار حةعو ب تح و اعتةونتأ 
 تاراطورم  غاناييععه دلباكةر عو ايبعاي  وتجاي شعاه ويام  يراكودوا ادوثةة  اانب اؤه يدى  عو ت اات 

 اإليالتة  باإلااع  يدى تحااالته اإلصالحة  انتر ادويو اإليالتو بةو يكا  غر  يعرم ةا.
ته دلحج  غةر ونه رغم ادعران ادبو تل انا باإلقات   تة ل اعتةو بةو دوي تو اعقطار  الل رحال

عإنه  ا  يأبى ادا اء ااإليب رار عو و  بلو  عنه يرع و  وبةاء جلوته وادى باإليبااي  تو دل ه 
(Boniface, obichere, 1880-1900,p 470) .  

 كودويراب د و  ا  ادهوف ادرنةس دحر   اعتةو نو انبتال اد جب   تو ادجهل  اايبعاي  شع
تكانبه ادسةاية  بةو جةرانه  انتر ادترمع  اإليالتة . دكو ن ا ادهوف يةكو  بعةو اد ةال  ادو يبم 

 -انو ته   صعا  -يحةاء يتاراطورم  يراكودو عو غانا اد وي   تو جويو  يال يذا تم طري اعجانب
ته    داالي  اتو نةا تك وعنه يةحار  ن ه اد وع اد حلة   ا  دك ادارنسةةو اد يو توغلوا عو ا

 (.123 122اعتةو) داوادرزاق يبرانةم م س  ص
د و  انت يدو  اعتةو دبجويو ادترمع  اإليالتة  بجةو  ادةحراء  غةر و  ن ه ادودو  اتخ ر 

دارنسةةو ارغم ونه  ا  يةو  بةاء يتاراطورم  دلى حسا   يراكودوطابعًا قوتةًا اقبةر دلى شعب 
 لةه ا دم يكو عو توقف دسكر  يسادوه دلى تواجه  نتاو اعتةو بتكل ععال. يال و   اتو ودور

)اد رج   ةاكتتتهو عو طرمق بجةاة  ااد حلة   اق  ويةرًا اايابعو تعار  يارر بةةه ابةو اد وع اع
 (.142ناسه  ص

يه و به ادكارع عو ادحةا  نو ادوعاي دو يادبه ادبو  انت يدى حو  اةر نبةج  جهدد و  انت ريا
ادتخةة   قاتت تو وجل نتر ادويو اإليالتو عو غر  يعرم ةا  اد واجه   ادبوي  اإليبع ار   

 (150ات اات  ادبوغل اد سةحو عو اد ار  ) اد رج  ناسه ص
 تح و اعتةو ادكان و : -

  د واعزنر و مخ حةاته ونه تل ى تعلة ه عر ي عو بحةر  تتاي  اقو جاء عو تا  اتردر باوا  دةاةااُدو 
ه ثال  عجاار  هللا ادحرامد و  داتةو  ثم انب ل يدى بةت  اعقةىاجاار د وس   س يةوار  ثم زار ا

) يبرانةم اتةاكت  طرابلس ااد ةراا  اتل سا     ا زار بااس  اداتةو باد وية  اد ةور يةوار  ايةبةو 
 (.119 118 ص 1976صاد   

ح و ت الل ريانله ادعويو  ادبو يانها   اتل  ذدك تو دث ا  بو عوي حر    دكان ودارن ا 
يبو ال  حبى ايبرين ا تو ق برنو ا انمبادوعاي دو  ادكان و"  ع ام ينااق اد ةسورعو  بابه " بللو 



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

253 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

ه   اُدةو يلطانًا دلةها يدى و  توعو اآدت يدى وااليبرنو ا انم  عأصا  ب دك زدة ًا دلى شعب عوي 
 (.64  ص 1971) اعدور    برنو ا انماوحاايه ياد  

تو آراء ادكان و  ونه  ا  حرمًا بإبو عوي  اوتااده و  ت ف يدوانم دلى تجري اعتر باد عراف 
اادةهو دو اد ةكر يا  ح ل ادةاس دلى اد بال اعو ذدك ي ول بللو :" دو وترتهم باد عراف انهةبهم 

 عل" ) تح و بللو  م س دو اد ةكر اادبودبم ادةاس حةو دم يةبهوا  دكا   ةرًا اوحسو تو ن ا ادا
 (.158ص

دةار اد ةطق  ع  تو تسئو  اابه بر  دم ي ال ج اد  يبو عوي  اد يو وراياا و  تت ل ثورتهم بالي 
تحارب  اداساي  ادوم قةام دل اء اد ترق بواجاهم ادبكلةاو نو حج  دلةهم  –حسب رويهم  –ادعل اء 

 القة  ااإلجب ادة  اادراايب ادوثةة  اادظلم ادةس حج  دلى وتااي يبو عوي     ا ي  اد اايو اع
 (.93م س  ص ‘ ادسةايو ااإلجب ادو  تسبودو ادبةو  دها اتحكةم ادترمع  )كانو

تالورر عو  ثةر تو اد سانل ادسةاية  ااد لايا ادبو نبجت  ادكان واته ا يكو تو وتر  عإ  آراء 
ه  ا    عو تعادجاته ادسةاية  اال ية ا وندو اد تاكل ادةوتة  ادبو ااجهبه آن ا   ابرزر بتكل ااا
  اوتااده  يذ جاء عو وال رياد يبو عوي يرتو تو اراء ذدك يدى حل اد تاكل ادُ لح  ادبو ت ري بها 

اقبةو اد  ايير : " د ا ي تح و بللو  ا وارينا  دارنوتسبةكرًا عةها ت ااتبهم  يبو عوي يدى وتااي  دلكان و
ر بةةكم ابةو ونل ادوطو توقو   عسأدت دو ادساب ع ةل بغو  اقةل ُية   ده ا اإلقلةم  اجور ادةا

اتحةرنا عو اعتر... ع  ةا تواععةو دو وناسةا  تبارنةو ل تو يوء صةةعهم حةو ااقت دلةةا اعرن 
 (.157ادم نجو ت اتًا اال ت ااًل" ) بللو  م س  ص 

ور  و ويالعه  بإبراز ورانه اإلصالحة  بةت ةو ب سان به عو نتر اإليالم د دكان ونك ا بوا و  ا
اااح  اجلة     ا ونه ح ق تا  ا  يرتو يدةه تو  الل ريانله يدى يو وتو  اايبطاي و  ياةل 

 ادسةاية    او  يعةو اعتو اادر اء يدى شعب برنو بعو تودةه ادحكم.   يو وتو دو يةطر  برنو
 دث ا  بو عوي  اياره عو نتر ادحلار  اإليالتة :

م   ااداوالنةو  ييم دتعب يةبتر عو غر  يعرم ةا تو قويعوالنة تو وصول  بو عوي يةحور دث ا  
 اعوداودو (  باداوالنة   Fulbe ) عوداو( اج عه Pullo ) بودواادوتا   غةر ونهم يطل و  دلى وناسهم 

( Fulfulde وا )بوالر ( Pular امطلق دلةهم .)داوالييم ا ادا اار ( Fulaامس  ) عوالنو ةهم ادهويا 
( Fulani وتا ادارنسةو  عةطل و  دلةهم ييم .)بةل ( Peul ااإلنجلةو ييم  )(  عوالنو Spuler, B, 

1977,p 961-965 ). 
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(. ي ول يبو عوي  25  ص 1959يعب و يلةج ا  ونهم جةس تسب ل ده  ةانةه ) يلةج ا   
(  انةا  تو يرع 54ورقار  تخطوو  ارق  ينهم در  تو وبةاء د ا  بو ناع  ) يبو عوي   تومةو اد

 (.340  ص1983ونهم تو اداربر ) تح و وح و ادحاج  
دث ا  بو تح و بو دث ا  بو صاد  بو نارا  بو تح و غورطو بو جاو  بو ويو  بو يرا  نو 

(  اد يو جاءاا تو عوتاتورا Tooroobe  امةبسب يدى قاةل  توربو )بو ويو  بو بابا بو تويى جكودو
دى بالي نويا عو اد ر  ادخاتس ادهجر / ادحاي  دتر اد ةالي . عهو يةبسب يدى جوه ادعاشر يبو ي

 (.93عوي  اد   يعةو عو عو دغبهم " ادا ةه ") اعدور   م س ص 
اد   اشبهر " طغل " م بالو  1754ييس ار  15نا 1168عو واا ر صار دام  دث ا ُاُدو      

ش ادو  رم ا اي ا عو تةط   رتلة  تابوح  عو ش ال  جوبةر"ةر  بأرن" بها اُنسب يدةها  انو قرم  صغ
( حة   انت ت وم عو ذدك ادوقت ت اطع        " 135  ص 1981) داو ادظانر   نهر يو وتو

 (. 175 ص1984" ادخااع  إلتار  جوبةر تو يالي ادهويا عو حون نر ادةةجر ) داو ادظانر  آيار
ادبو اشبهرر بادعلم  رجااًل انساء   " تال" ى تو بةت ُيس يبو عوي يةحور   

(. ا ا  اادوه داد ًا عو اد رم  ادبو ُادو بها دث ا   عورس دلى يوه 175 ص1984)داوادظانر 
ااشبهر بادابةا  اغرس عةه اادوه ُحب ادويو؛   ا و  دجوته اوته اد ه علل  اةر دلةه  يذ ظلوا يل ةونه 

ادوه  اقو ويلم وجوايه تة  زتو طومل ااشبغل تعظم وعراينا عو تااي ء اإليالم  حةو يةتغل دةه ا 
تجاالر ادودظ اإلرشاي اتورمس ادعلوم ادويةة .  ل ذدك انعكس ويجابًا دلى دث ا   عةتأ تةتةئ  تربوم  

 (.54 ص 1990رصةة    ثم بوو يخطو  طواته اعادى عو طرمق ادعلم ااد عرع  )ت ام ن ام  
 نتأاه ادعل ةااا  :

ادبو ترج ت إلبو (  ا و ةه داوهللا بو عوي  اإبةه تح و بللوونا اد ةاير ادبارمخة  اد  رب  تةه ) تاة
قو اتا  تسارًا    نجوهإلبو عوي عوي  ب علوتار  اعة  دو نتأته ادعل ة . ع و ناحة  ادبكومو ادث اعو 

ارار ادعلم تجونا دلى ادباطاةعةًا تةسج ًا ت  ت ادةو دةره  اانب انه اإلجب ادو دعانل  تث ا   بةت 
 اادجاه  علم يواجه وي  دراقةل عو ظراف تعل ه. 

ترحل  يرايبه اعادة  تحت يشراف ويرته ادبو قاتت بوار  اةر عو توجةهه  اقو  يبو عوي قلى 
تر ور ن ه اد رحل  دلى حاظ اد رآ  ادكرمم اايبةعا  اد لخةار اتبو  اُدكبب    ا يرس 

دلوم اداةا   ادا ه اوصوده ايرس دلوم ادسةاي   ادلم اإلجب اي اادعران  ادةحواادةرف  اد عانو 
 (.66 65ااد واعو ) بللو  م س  ص
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اء  عو جةو  ادةحر  وغاييسبعو و  اط أ  دث ا  دةاسه  قايه ط وحه ادعل و اادويةو يدى تر و 
؛ بللو  94س  ص )اعدور   م بجارمل بو د ر اد    ا  تو اد راكو اإليالتة  اد تهور   ااتةل 

( اد    ا  تو ادعل اء اداارزمو عو تحارب  اداوي اادتعوذ  اتة ة  ادويو تو  ل ادتوانب 39م س  ص
 ادبو دح ت به عو تلك ادابر .

(  ايرس ادلغ  62 61تخبةر  لةل دلى د ه ا اده )  انو / س   ص  دث ا ن ا اقو يرس 
ادةحةحةو   ايرس ادباسةر ا تح و بو داوهللاا ه دلى   اادداوادرح و بو وح وادعربة  اآيابها دلى يو 

 (.3/352  1983ف يحوع يتارار ادهوي  ادعويو  )ادغةة و  
اد ا بلغ ترحل  ادتاا  اتاب  د له  ااتسعت توار ه  انونش دحال اد سل ةو عو تلك اد ةاطق  

  عاوو ب دك   اد ظللةوحة  ظهر ادويو وتاته اقو شاببه اداوي  اا بلطت به ادخراعار  اداثت به ويو
حل ار ادعلم  اتاةى ادطرم   اد ايرم  ادبو  انت آن ا  وكثر انبتارًا عو غر  يعرم ةا )داوادرزاق يبرانةم  

 (.241م س  ص 
اتو ادجوير باد  ر  و  يبو عوي   ا  يخرج عو  ل يوم بعو صال  ادعةردلبورمس  ا انت ادوراس 

(  امخرج بعو ادعتاء دةواصل 94وف ) بللو  م س  صاادبة سةر اد رآ  اادحوي  اادا هتبةاال تا
تعلة ه امحل اد تكالر؛ وتا دةل  ادج ع  ع و  انت ُتخةة  د جادس ادودظ  ا ا  ادةاس يبواعوا  
دلى تجلسه تو  ل حو  اصو ؛ ثم ظل يبو عوي  يبة ل تو تكا  آل ر  يادةًا يدى هللا  عساعر 

( عودا ونلها يدى اإليالم  56  46ا اداردة  قوي ًا ) بللو  م س  انو تو وقادةم نوي بالي زنارايدى 
( تثابرًا  الدها حبى ي ل ادةاس 27اوقام بها   س يةوار ) داوهللا بو عوي   تومةو ادورقار  ارق 

ربو انو تو وقادةم نويا اداردة  ت   عو ادجةو  ادغ ب  عو ييو هللا وعواجًا. انب ل بعو ذدك يدى يتار  
  )داوهللا بو عوي  جوبةر(  ثم بعو ذدك داي يدى اطةه عو يتار  46) بللو  م س  ص يكوتو  د ةط  

 (.28م س ارق  
ا " اد يو  انو بادج اد   دوي  اةر تو اعتااي ُدرعوا "عوي  ابوبعو ن ه ادجوالر  ادبف حول 

ربوا دلى ودا  اد يو تويب ةوا  دو ب ة  ادسكا  بلاس ادع ات  دلرجال  اادخ ار دلةساء  اقو انبتر اد
  عوي  ) ادحاج  م س ابوعوي  عو بالي ادهويا  اصار  ل تةهم عو تةط به ي باو وثر  ابويو 
 (.341ص

اته ا يكو تو وتر  عإ  ن ه ادحر   قو غةرر ويلو  ادحةا  ادسانو عو غر  يعرم ةا  اظهر تجب   
كونوا تو وصول تلكة   بل رععهم ادويو جويو تحك ه طا   جويو  تو رجال ادويو اادعل اء اد يو دم ي
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اإليالتو يدى تةاف اعتراء  اا بلف طاب  ادحةا  ادسةاية   اتاودت يةطر  ادحكام اد حلةةو دلى 
 وتور ن ه اداالي. 

ن ا امرج  ادالل يدى جهوي يبو عوي  اد   و ل  عو يدوته اإلصالحة   ا رس جهوه إلنجاح 
  ص 1970تة  تلم وقادةم شايع  عو غر  يعرم ةا )ورنودو  حر به ادبو انبهت ببأيةس ياد  ييال

260 .) 
 تسان ار يبو عوي  ادعل ة  :

كا  دث ا  بو عوي  تو اد ةلحةو اد يو ظهراا عو جةو  ادةحراء  ام كو ت سةم يدوته يدى 
 تراحل :

دوته م(: بوو يبو عوي  بو1803 -نا 1218م/ 1774 -نا 1188) ترحل  ادودو  اد رحل  اعادى :
يدى ييو هللا اتةحة  ادع انو  انوم اداوي اإقات  ادسةو دو طرمق ادودظ ادبعلة و  اياعر يدى دو  
وتاكو يا ل بالي ادهويا اغةرنا  دةطل  بةاسه دلى ادحةا  اإلجب ادة  دلةاس  حبى يبسةى ده يراي  

 (.63)  انو  م س  ص ادكةاة  اد ثلى إلرياء قوادو اإليالم  اإقةاي ادةاس بحسو نواياه اإ الصه
( ن ط  انطالق يدى اد ةاطق اع رع اتو ثم ادعوي  يدةها  Degel) ييجلن ا ا ا  يبخ  تو بلوته 

امسادوه عو ذدك بعر تو وتااده ا اص  تالتة ه اد يو الزتوه اتل وا دلى يوه ادعلم ) دث ا  بو 
 : (.  اقو تر ور يدو  يبو عوي  عو   س قلايا رنةس 3  ص1978عوي   

 تا عرابه ادترمع  تو اعصول ااداراي ادظانر  اادااطة . -
 تا يبعلق باتااي ادسة  اتر  تا يانها تو اداوي ااد ةكرار. -
ري اعانام ااآلراء ادخاطئ  عو وذنا  ادطلا  ت ا تل وه تو دلم ادكالم  اتكاةرنم ادةاس بال تارر  -

رتو  وكل ذبان  ادعات  وا ادبواج شردو  ا اص  ونه شاي عو زتانه و  بعر ادعل اء  انوا يح
 (  ععادج ن ه اععكار ادخاطئ . 72بهم دجهلهم بح ة   ادبوحةو )كانو  م س  ص

ي  اي اداوي ادتةطانة  ادبو وحوثها بعر ادةاس عو ييو اإليالم   ااد لاء دلى ادعايار اد خادا   -
 دلتري.

 اسه اادةاح (.تعلةم ادعلوم ادتردة   ات رماها تو عهم ادعوام ) اد رج  ن -
 ا  تحت  " اد   " زنارا"  ثم انب ل يدى يقلةم   ببودوته اإلصالحة  يدى يقلةم"  يبو عوي اتجه 

" ايدا ونلها يدى ييو هللا  اوقام نةا    س يةوار  اتل . اُمعوع ياب يقاتبه  " جوبةريةطر  ياد  
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غلب : " ي  بالي زنارا  انت بالي ي يدى و  ونادو تلك اداالي  انوا غارقةو عو ادجهل  ي ول يبو عوي 
 (.7-5دلى ونلها ادجهل  ادم يتم غادب ونلها رانح  اإليالم" ) داوهللا بو عوي   م س ارق  

اتو ادجوير باد  ر و  يبو عوي  دم يةس حق ادةساء تو ادبعلةم  د دك قام ببعلةم بةاته تعلة ًا جةوًا  
 لةم ادةتأ اص لهو  اتةهو ادةوعةار. ات و اشبهر  عأصاحو تعل ار اتربةار  ق و بوار نام عو تع

ار ت عو ادبو ش وي اء  ا انت وشهرنو  ويجا   وي اء اترممتو بةاته عو تةاييو ادبربة  اادسةاي   
اعنتط  اإلجب ادة  اادسةاية   ا انت قو تاوور تكان   اص  بعو اعا  اادونا او ةها تح و  ا ا  

ا انت تةورًا تؤت ةًا دبارمخ ج اد  يبو عوي   ادها دو  تؤداار  ادةاس يرجعو  يدةها عو اد ل ار
 (292 ص1967بادلغ  ادعربة  ااداوالنة  اادهويا ) دلو وبوبكر 

 الل تجواده اإقاتبه عو بعر اعتاكو دلودو   يع و تجلسةو دلودظ ااإلرشاي   يبو عوي د و  ا  
عر ادعل اء اد يو الزتوه عو ِحله اترحاده  وحون ا دلخاص   ااآل ر دلعات   اادخاص  نم طلابه اب

ا انت اد واودار ااد ةانج ااعيادةب ادبو يطرح بها تلك اد واودار دلعات  تخبلف دو ادبو 
 (.71 70يطرحها دلخاص  )  انو  م س  ص

بأيلوبه اد ب ةو  و  يكسب قلو  دات  ادةاس دلى دكس ادكثةر تو ادعل اء  يبو عوي ايبطاي 
بعل هم  اشككوا ادةاس عو د انونم بساب غلونم اد ارو اتطادابهم بأتور قو تكو   اد يو تاانوا

تسبحةل  حبى تةل  د ةوتهم دلى حسب زد هم  غةر و  يبو عوي   ا  دلى دكس ذدك  يسعى 
يان ًا دلبةسةر اتاسةط اعتور حبى ال يعوف ادةاس دو اإليالم    ا ونه  ا  يةب و يلو  بعر ادةاس 

 (. 73عناسهم ادوالي  انم دةسوا تو ونلها )  انو  م س  ص اد يو يودو  
دكثةر تو ادويانس اادوشايار  غةر و  ادحكام دم يؤدونا انب اتًا عو بواي  اعتر  يبو عوي تعرن 

الدب اينم عو تحوايي  حر   يبو عوي  اإلصالحة    عنه ال يبو ل عو شؤانهم ادسةاية    ادم ي ة  
ول تحت طادبهم  ادم ي ر اقت طومل حبى تحودت ادحر   يدى حر   ثورم  وحوًا تو ردةبه ادو 

 (.76 75تهوف يدى يقات   الع  ييالتة  عو بالي ادسويا  ) اد رج  ناسه ص
 م( :1810 -نا 1225م/ 1804 -نا 1219) اد رحل  ادثاانة  : ترحل  ادهجر  اتأيةس ادواد 

"  انو ادهجر  ادبو تعبار ن ل  تو  جوياى " " يد ييجلاج ادبه تو "  يبو عوي بعو و  ناجر 
تو نظام قويم يعب و دلى ادوراث  اادح ة  ادجانلة   انظام جويو ُيحكم شري هللا  حة  بوو يبو عوي  

" وتا  ارماز عو ترايل  حكام بالي ادهويا طاداًا تةهم تطاةق ادترمع  اإليالتة   عايبجا  ده يلطا  " 
دوته  اادباراا حر به حر   تب ري  دلى ادةظام ادسانو عو ن ه اد ةاطق ادحكام اآل را  ع و رعلوا ي
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تة  اعزل  ارعلوا قاول اد ةطق اإليالتو اد   يودو يدى نظر  تبكاتل  دألشةاء تو تةطق ييالتو 
 (.84شاتل ) بللو  م س  ص

م  تاراطور "  ُتعو بواي  دبأيةس اإل جويااتو ادجوير باد  ر  و  نجر  يبو عوي  يدى توية  " 
 داص   دها.  " يكوتو "اداوالنة  ادبو اتخ ر تو 

 ا ح ل "    وتةر اد ؤتةةوناجر يبو عوي  اونةاره يدى وطراف ادةحراء  انةا  بايعوه اد اوه " 
 عو بعر اعحةا   انو ادل ب اد   ح له وبةاؤه تو بعوه  "ادخلةا  "د ب  

 ( Last Muray,1967, p46). 
اي  ادحر   اإلصالحة   اإي انًا ببأيةس ادخالع  اإليالتة   ااصلت و اار كانت ن ه اداةع  بو

 " اثة   ونل ادسويا ادحر   ادجويو  يدى تعظم حكام ادهويا  اوصور يبو عوي   بابًا تحت تس ى" 
ادبو  صارر يدالنًا ري ةًا ده ه ادحر   اإلصالحة ؛ حة  حوي يبو عوي  عةها اإليس ادبو بةى دلةها 

اوقرر ن ه ادوثة   تاايْ  تةها : و  اعتر باد عراف اادةهو دو اد ةكر نو ااجب دلى  حر به 
 (235  1961ادج ة   او  ادهجر  تو بالي ادكاار ااجا  يج ادًا...ادخ ) دث ا  بو عوي   

هم يو   يطلب تةوتراء  اتسةا   انو اياراعأريل يدى نظرانه  "جوبةر "وزدجت ن ه ادوثة   حاكم  
دو   عنه ون ل يطااء شرار  تو ادةار عو يتارته حبى اتسعت رقعبها ازاير حوتها اصار تو اد سا

 (.Trimingham, J.S, 1970,p22ادةعب اد لاء دلى  طورتها تةاريًا) 
وًا تو بُ  يبو عوي جاه  اد عارا   اصارر ادحر  اشةك  بةةهم  ادم يجو  جوبةرتودم يلطا  

ري يدةه طالبه  ع  ارتااطهم به دم يكو تجري حل ار يرس تةبهو  يدال  حر به اإلصالحة    عبسا
  وبةرجبل  ا  اإلرتااو راحةًا د ة ًا  عكانوا ده يةوًا قومًا تح لوا تعه داأ اد عر   دةوتا ناجم يتار  

  اب دك بوور ادحر   اانب لت ادودو  تو ترحل  ادسلم يدى يبو عوي بعو و  صرح حاك ها ببأييب 
عو ي  ب جوبةرجوم اد سل    حة  ادباره ونةار يبو عوي  يعادًا دو ادةاس او حاكم ترحل  اده

 (.92  ص1984ادبوع دلى اد سل ةو ات بلكاتهم ) داوادرح و ز و 
ًا تحسا جويااد   غاير  داوهللابودات  و ةه  يبو عوي م ت وتت قوار 1804نا/1219اعو دام 

( ادلى اااف ن ه Tabikin Koto)" تابكةو  وتو  "   ااتجه يدى بحةر جوبةرع  نجوم تو يلطا  
اداحةر  انودعت اد عر   بةةهم   انبةرر قوار يبو عوي  ات كةت تو ادسةطر  دلى يتار   "كةاو " 

(Kebbi ااتخ انا داص   دهم  ثم توادى ي وو يتارار ادهويا عو ويو  اد سل ةو  يذ ي طت زارما   )
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يدى حكم اد سل ةو  اتتكلت احو  يةاية   ارع ُوطلق دلةها  م  اداير اد ةط  1805نا/1220دام 
 .(Webster,J.B, 1967,p8) "اداوالنةةو اإليالتة " يتاراطورم  

د و ا بلات ادباسةرار حول يدو  يبو عوي  اإلصالحة   عهةا  تو روع عةها صرادًا يةايةًا بةو 
الي و وجل تح ةق ونواعهم دلسةطر  دلى ب  عايبخوم اداوالنةو  داتل ادويو حج  تادهويا ااداوالنةةو

 (.Webster,op.cit, p8ادهويا )
عإنه يرع ونها حر   عكرم  تهوف يدى  لق تجب   تثادو تسويه  داوهللا ي ة  وتا ادةةجةر  

 (.Smith, Abdullah, 1961, p2ادترمع  ) 
دلى  رتكور وياياً ته ا و بلات اآلراء حول ويس ادودو  عإنهم يبا و  دلى ونها حر   ش ودة  ا
  نل ادسويا اثة   و ادةاحة  ادويةة   او  يبو عوي  ناسه حوي ادغرن تو يدوته اإلصالحة  عو  بابه 

انو اعتر باد عراف اادةهو دو اد ةكر  اادهجر  تو بالي ادكاار  اتةاة  وحكام ادتري  اقبال اد لك 
 (.235 ص1961بو عوي    ادكاعر اد   ال يتهو بوحوانةى  هللا ارياد  ناةه ) دث ا 

ن ا ادم يتبر  ج ة  اداوالنةةو عو بالي ادهويا عو ادحر  ت  يبو عوي   يذ حار  بعلهم عو 
صاوف تلو  ادهويا  عو حةو اقف اداعر توقاًا تحايوًا؛ عادكثةر تو يكا  اداالي رواا عو يدو  يبو 

 اء  انوا تو اداوالنةةو وا توعوي  يدو  إلدالء شأ  ادويو  عانل وا دودوته او بةو جلوتهم يو 
 (.85  ص1970ادهويا) تةطاى تسعو  

ُتعو ن ه ادودو  اإلصالحة  اتبواًي دألعكار اإليالتة  ادبو بوور تتق طرم ها يدى اد جب عار 
اإلعرم ة  اايبطادت و  تؤيس تجب عًا ييالتةًا تثل تلك ادبو ظهرر عو ش ال يعرم ةا" ادحر   

(  او  ن ه ادودو  دم تكو ت بةر  دلى ادا هاء تو 289دو م س  ص ادسةوية " ) توتاس ورنو 
اداوالنةةو  بل نو يدو  ش ودة  د ةت ايبجاب  تو ادهويا ااداوالنةةو دلى حو يواء؛ عهو تحااد  جاي  
تو يبو عوي  ااطر عةها يدى اإليبعان  باةو جةسه  د دك اتخ ر طابعًا قوتةًا ييةةًا يصالحةُا )حسو 

 (.289 ص 1963ي وح و تح و 
اتا ي ةو ن ه ادودو  دو غةرنا  و  يبو عوي  وقام يادبه دلى ويس ييالتة  حة  وصا  ادويو 
اإليالتو نو تةور ادبترم  ادلى ويايه ي وم ادةظام ادسةايو ااإلجب ادو عو ادواد   عب لو ادعل اء 

لا  ام عو اإلتارار اد خبتةاصب ادبورمس ااد لاء. ابةاًء دلى ذدك  ا  تو ادطاةعو و  يكو  ادحك
تو ذا  اد عرع  بادث اع  اإليالتة  ادبو ت كةهم تو ت اري  ودااء ادحكم  اتطاةق وحكام ادترمع  
اإليالتة   ادم تكو طا   ادعل اءتحبكر  دلى عئ  تو ادةاس  بل  انت تابوح  دكل تو يسعى يدى 
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  (vol II,p5رشاي اادحج  اد وم  ادبع ق عو يراي  ادويو  اتريخت تعارعه تو  الل ادةة  ااإل
,C.R Meek.)  

 م(:1817 -نا 1233م/ 1810 -نا 1225اد رحل  ادثادث  : ترحل  يرياء يدانم ادواد  ادجويو  )
تتاكل تع و  عو ادجوانب اإلجب ادة  اادسةلسة  ااإليارم .  يكوتوااجهت حكوت  يبو عوي  عو 

اة  تسةةر اعتور ادةوتة  اتةسةق اعد ال بةو اعجهو  ع و ادةاحة  اإليارم    انت اإلشكادة  عو  ة
 ادبةاة ي   اد ب ثل  عو ادوزار  ااإلتارار اد خبلا  اال ية ا تلك ادبو دم تكو دها  ار  ياب  . 

ك ا حاال يبو عوي  تعادج  بعر اد لايا اد بجوي  ادبو تبعلق باد ظانر اإلجب ادة    اإلنب ام 
 (.94م عو اوء اجبهاي جويو )  انو م س  صببعلةم اد رو  انظام ادحك

د و قاتت ياد  يبو عوي  دلى نظام ادخالع  اإليالتة   اصار ادخلةا  يترف دلى  ل اإلتارار 
عو ادواد  ادبو وحةت ادخالع  اإليالتة  ويام تجو ادعاايةةو  عبأصلت ج ار ادودو  اإليالتة   ات سك 

ط    اازينرر ادحلار  اإليالتة  عو  ل ربوي ادواد  ) اد سل و  بادتري اإليالتو  اياي عو اد ة
 (.12  ص1983ادعراقو  

م اقبةر يار يبو عوي  دلى ادبأدةف اادودظ  بعو و  قسم ادواد  يدى 1812 -نا 1227عو دام 
ا رس   داوهللا  ااآل ر غربو تحت يشراف و ةه تح و بللوقس ةو : قسم شرقو تحت يشراف يبةه 

( حبى اعاته دام Sifawa)" يةاااا " قو حةاته عو ادبأتل اادوراي  عو توية  دث ا  بو عوي   با
م بعو و  وريى قوادو ياد  ييالتة  ايب رر عةها ادخالع   احكم وبةاؤه تو بعوه 1817 -نا 1233

 ,Fageم )1903 -نا 1321قر  تو ادوتا   حبى ي وو ن ه ادخالع  عو ويو  ادارمطانةةو ية  
J.D, 1972,p150) 

بعو ن ا ادجهو ادكاةر  و  ياةو ياد  ييالتة  او  يرع  راي  ادبوحةو   دث ا  بو عوي نك ا ايبطاي 
ام ةم نظام ادخالع  عو غر  يعرم ةا  امريو قوادو ادحلار  ادعربة  اإليالتة  ادبو ال توال توينر  عو 

ته اتو د يو حك وا عو ويان ه ادواد  اإلعرم ة  اد براتة  اعطراف  بالل جهوي يبو عوي  اوبةانه ا
بعوه   احاعلوا دلى اإلر  اد    لاه اادونم  ب ى ادويو اإليالتو ييبور ادحةا   اايب رر ن ه 
ادواد  عو اد ر  ادباي  دتر ون وذجًا دكل ادوال اد جاار   اتواعو يدةها طال  ادعلم ارجال اإلصالح 

  بواييو باد عرع  اادا ه اإليالتو؛ عةعلةو يةهلو  تو توانار يبو عوي  امعويا  يدى بالينم انم ت
ادحر  دلى ادوثةة   امةترا  اإليالم امرععو  رايبه عو تخبلف اد ةاطق اإليبوانة  حبى يانت تعظم 
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وجواء اد ةط   به ا ادويو ادحةةف  ارغم ي وو اد ةط   تحت قال  اإليبع ار ادحوي   عإ  ادويو 
 ناوس غاداة  ادسكا   اإليالتو ال يوال تبج رًا ارايخًا عو 
(Samaldone,J,1960,p23) . 

 أهم مصنفات إبن فودي :
كانت يدو  يبو عوي  تبةود  اعغران  يذ ايبخوم ادسةف عو تواقف تحباج يدى اد و  او اد يو 
حاادوا ادبتكةك عو قةايته  اايبخوم اد لم او تو وراي ينكار ادودو     ا انبم عو ادوقت ناسه عو 

اادعاايار ااد عاتالر  ادم يغال دو ادحكم اادردة  اادسلو  ادعام اادخاص دلاري  شؤا  ادع ةو 
ااد جب    ايلك ويلو  ادوادة  اد   ي ر  اد ول بادع لو اادبعلةم بادبربة   اتو ثم جاءر تةانةاه 
دببل و  اع  ادجوانب  تو حةا  اداري  عةارر تبةود  اتبعوي   تعادج اد سانل  ادم توي اد جال 
تابوحًا وتام يلو  ادةاس  ادم تبر  اعتور تسةر دلى نوانا  بل  ا  يبو عوي  يةور اداباا  
ااعحكام ادبو تعادج اد تاكل اإلجب ادة  اادويةة  عو قادب يهل اُتةسر ) داو ادظانر  م س  

 (.206ص
ويلوبه بادسهود   زتو رااي ادلغ  ادعربة  اادبأدةف بها عو تجب عار غر  يعرم ةا  ي با يبو عوي ُيعو 

ااد ور  دلى اإلقةاي وثةاء تةااده دل لايا اإليالتة . اغاداًا تا يسبعرن عو تؤدااته عباا  اآراء 
ااجبهايار ادكثةر تو دل اء اد سل ةو  ا ا  ي وم بباةةو بعلها اشرح ن ه اآلراء قال اإليبةاي دلةها 

 اء ادعل اء ادساب ةو   امعرن تخبلف آراءدودم اجه  نظره عو قلة  تا  ا ثةرًا تا  ا  يسبول بآر 
ادعل اء حول اد سأد  ادبو يعادجها  امةهو اعتر بادحوي  دو رويه ادخاص اد   يود ه بادحجج 

 (.41  ص1977ااعيانةو اد وم   اتو نةا جاء ير اقبةاي ادةاس بآرانه ااإلدبوام بها )اداةلو  
 اتو ونم اد ةةاار ادبو  لاها يبو عوي  :

: اشب ل ن ا ادكبا  دلى ثالث  اثالثةو بابًا  تبعلق بأتور  ف يحةاء ادسة  اإ  اي اداود ُتةة -
ادع ةو   ادبوحةو اادطهار  باإلااع  يدى اداوي  اانبم عو ن ا ادكبا  بادُسة  اد ح وي   تسبواًل 

عو   باد رآ  ااعحايي  ادةاوم  عو  ل تواوي يبةااده  بابه اد   ُيعو تو اد ةاير اعياية
حر   يبو عوي  اإلصالحة  عو غر  يعرم ةا  تو  الل تعادجبه ويس ادع ةو  ادبو تاب ر يدةها 

 (.1  ص1962ن ه اد جب عار )دث ا  بو عوي  
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: اا  عةه يبو عوي  آراء اد بكل ةو  احاال يبعاي ادتاه  دو  حةو اععهام تو جةوش اعانام -
   ل ةو وتور ييةهم  اطادب عةه ببةحة  اإلي اكثةر تو ادبأامالر ادبو ادبو تةغ  دلى اد س

 (.2  ارق 1976ااداح  دو وحكام هللا اادع ل اعق ادترمع  ) دث ا  يبو عوي   
: اشب ل دلى ياع  وبوا   دادج عةها ادخالف  نجم اإل وا  يهبوا  به بإذ  هللا عو وتور ادوتا  -

اعتور  ابعر اعحكام اع رع  )دث ا  بةو اد  انب  ااإلتات   ااإلتار  اااجاار اد لا  ااال  
 (.1  ارق  1918بو عوي   تخطوو  

: تةاال عو ادجوء اعال تةه دلم وصول ادويو اتجال بحثه اتا وصول ادويو انواي  ادطال   -
يجوز دلريل اتا يسبحةل دلةهم  اناقش عو ادجوء ادثانو ادب لةو ااإلجبهاي اادبعةب اعد ى 

 (.198  ص1976بعو  د  نب تو اد  انب ) ادبا
ارق   ت سم يدى ياع  عةول  حاال عةها يبو  32: تخطوو يحبو  دلى نةةح  ونل ادوتا   -

عوي  تعادج  قلايا ت وع هللا  ااتااي ية  ناةه ت  درن وتثل  اقعت عو زتانه  اا بالف آراء 
 (.1ادعل اء حودها ) يبو عوي    انو  ارق 

: بةو يبو عوي  تو  الل اداةول ادثالث   نةب اإلتامبةا  اجو  ادهجر  دلى ادعااي ااجو   -
اادسبةو  وتور ادهجر  تو بالي ادكاار يدى بالي اإليالم  اتحرمم تواال  ادكاار  اشراو اإلتام 

 (.1/2/9م  رقم1806نا ر1221ااإلتار  اادوال  ) دث ا  بو عوي   تخطوو  
بأدف تو دتر  عةول  تةاال عةه يبو : ي يراج اإل وا  عو ونم تا يحباج يدةه عو ن ا ادوتا  -

عوي  تسانل تبعلق بادارق بةو اد سلم اادكاعر اادعاصو ااداايق  ابةو دل اء ادويو اونل اد  ر  
ابةو دل اء ادسوء.   ا تطرق يدى ااجب اال  وتور اد سل ةو عو يقات  شعانر ادويو اإصالح 

 (.2ارق  م 1811 -نا 1226وحوال اداالي )دث ا  بو عوي   تخطوو  

ن ا اقو  ا  إلبو عوي  ادعويو تو اد ؤداار اع رع ادبو ال يبس  اد جال د  رنا  تةها اد ؤداار 
عو اد سانل ادويةة  يواء  انت تو ادكبب وا اد  االر اد بةود   نوري تةها دلى ياةل اد  ر ال 

 :رادحة
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اةب  اد بعاويو  تحا  ادحاةب دلحقوادو ادةال   تسانل اد عاتل   يوق اعت  يدى اتااي ادسة   د و  
تةاةه ادج اد  دلى وحكام ادتااد   ت ةةو اد سل ةو تو ادكاعرمو  يرشاي ونل ادبارمط ااإلعراو يدى يواء 

-42ادةراو  تةاةه ادغاعلةو  عب  اداةانر دح ة   اا  دلوم ادااطو اادظانر  )اداةلو  م س  ص
52  .) 

 بعض آراؤه واجتهاداته : 
يبو عوي  اإلجبهايي  عو  ثةر تو اد سانل ادسةاية  ااد لايا ادبو برزر تو اد تاكل  تالورر آراء

 ادةوتة  ادبو ااجهبها ييارته آن ا   عظهرر آراؤه  بةور  اااح  عو تعادجاته دبلك اد لايا.
 كا  يرتو تو اراء  ن ه اآلراء يدى حل اد تاكل اد لح  ادبو تواجه اإليار  ادسةاية  ااإلجب ادة  
بتكل  اص  ادم يعب و عو طرحه دل لايا ادا هة  اادسةاية  اتحااالر ييجاي ادحلول اد ةايا  دها 
دلى آراء ادا هاء اد ب وتةو عحسب  بل حاال بةاسه ايبةااو اعحكام اد ةايا  تعب وًا دلى اجبهايه 

وي  عو يبو عادخاص دلى اوء ادكبا  اادُسة  دةجرمه ا دلى ادواق  اإلجب ادو اادسةايو. ي ول 
كبابه نجم اإل وا  : " عاشبغلوا يا ي وانو ب راء  توادةف دل اء زتانكم  عنهم ادعاتلو  ب ا نو اعنم 
عو زتانكم  اع  توادةاهم تاةةل د ا وج ل تو توادةف ادعل اء اد ب وتةو  ع  توادةف  ل يار تاةةل 

و ادويو ت  ونه اجو  ل تا يحباج يدةه عتوادةف تو قاله  اد دك ادبةى  ل دادم بادبةةةف عو زتانه 
 (.23 22؛ ينااق اد ةسور  ص79عو توادةف تو قاله " ) يبو عوي   نجم اإل وا   م س  ارق  

يعبار يبو عوي  و  اد ةهج ادبترمعو عو اد رآ  يؤي  يدى اإلجبهاي  عنه جاء باد وادو اعياية   
دل جب   يا  و  يحوي وشكااًل  وا يخون عو  ااد ااي ء ادعات  ااعصول ادكلة   اتر  ادبطاةق

 تاةةالر  بل ي  ن ا اإلجبهاي نو ير  لوي شرمع  اد رآ   اب انها دلى تر ادسةةو.
آتو يبو عوي  بحب ة  ادبطور عو اد جب   اإلعرم و  اروع و  تثل ن ا يسبلوم وحكام جويو  ترادى 

م  اج  ادةاس عو وتر ينةانم  انظام تعةتبهعةها اد ةلح  ادعات   انو عو تاهوته  ل تا ت بلةه  ح
 (.94اااط شؤانهم  ات وم د رانهم  ت ا ت ره وصول ادتىرمع  ) :انو  م س  ص

دادج يبو عوي  بآرانه اإلجبهايي  تو  الل  بابه حةو اععهام  اظةا  ادع ل.  ع  ادع ل يسبخوم 
 دةه ادةاس عو حةاتهم  املعه عوعو اعتور ادظانر     ونه تةوا  هللا عو وراه اد   يحبكم ي

تواعه  اال يلخ ه. عهةا  وشةاء  ارج ييرا  ادع ل ال يرعلها  ادكو ال يع ل بها  عنها تو ل عو 
 (.58  ص1995ت وار دل ه )داوادح ةو يبرانةم 
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تو اد لايا ادبو حاال يبو عوي  تعادجبها  تسأد   "اد هو  اد ةبظر " ادبو  انت تتكل جوء تو 
اد حلة  اادخارجة  دخالع  يكوتو. ع و تواتةت ت  بواي  يدو  يبو عوي  اإلصالحة   اعو   ادسةاي 

ادابر  ادبو توق  عةها ادةاس ظهور اد هو  اد ةبظر؛ اادب و اداعر و  يبو عوي  نو ناسه اد هو  
لةه  داد ةبظر  دكو يبو عوي  رعر ن ا اإليداء رعلًا باتًا  تؤ وًا و  دالتار اد هو  ال تةطاق 

غةر و  ادةاس دم ي بةعوا به ا ادري  ت ا حوا بابو عوي  و  ياةو توقاه تو اد هوي  عو  بابه ادةاأ 
 (.100ادهاي  يدى وحوال اإلتام اد هو  )  انو  م س  ص

 ادف يبو عوي  رو  ويباذه جارمل بو د ر اد   يحكم ببكاةر ادعوام  وتا نو عةرع و  : "  ل تو 
ر دةا تعاتلبه تا دم يظهر  اره باد ول ااداعل" ) يبو عوي   حةو اععهام  م س  ُيظهر اإليالم  جاز 

(  دكو ن ا ادرو  ال يعةو ادبسانل عو اد اوو  عهو يرع و  قول ادريول صل هللا دلةه ايلم  58ارق 
 ادويو يسر  ين ا يةةب دلى ادةواعل  وتا ادواجاار عال يجوز ادبسانل عةها.

ي  توري  د لة  ذار نظرمار اجبهايي  تسبوحا  تو ادكبا  اادُسة   اتاة  ياوا و  توري  يبو عو 
دةاسها و  تودو برويها حبى ادو  ادات اآل رمو ويًا  انت تةودبهم تو ونل ادُسة  وا تو ويات   يبو 
عوي  ناسه  او ةرًا ايبطادت و  تجسو وعكارنا عو حكوت  ييالتة  دها قايتها تو ادعل اء اشعاها 

 (.59نبتر عو تعظم اعجواء تو يعرم ةا تحت راي  اإليالم ) داوادح ةو يبرانةم م س  صاد   ا
انبهج يبو عوي  تةهجاً تربوماً ن ويًا  قوته بويالً دو اد ةانج ادبعلة ة  اد وي   ادبو يدا يدى يصالحها 

دعوي  يدى اد ةانج ااتغةةرنا دعوم تسادوتها دلى تكومو اد ث اةو ااد اكرمو  انو عو  ل ذدك يودو يدى 
اعادى دلعلم  و  ادعوي  يدى اد رآ  اادُسة   انو يدو  يلاة  عو اد ةهج بةى دلةها يبو عوي  ج ة  
تااينه اتةانجه عو اإلصالح اادبجويو ادويةو. ات ا يول دلى تحرره اتةله يدى اإلجبهاي  يصراره دلى 

دئك اد يو حةلوا دلى قسط تو ادعلم ي كةهم تحارب  ادب لةو اعد ى اتهاج   اد  لويو  اال ية ا اا 
 (.61تو اإليبوالل اادةظر ) داوادح ةو  م س  ص 

او ةرًا يتةر يبو عوي  يدى و  تا بةو ويويةا تو ثرا  ع هة  نانل   ي كةةا اإليبااي  تةها عو ييجاي 
ن  ب خبلف اد  انب اا ادحلول ادكاةل  د واجه  ادبحويار ادبو تارن ناسها دلةةا. ام ول بإتكانة  اإليبع

ادا هة   اا بةارتا نو تةاياًا اتالن ًا دظراف ادحةا  اتبطلاار ادب وم  بل ونه يح ر تو اإلدب اي دلى 
ت نب ااحو ع  اإليالم بس احبه ايعبه  ال ي بةر دلى ت نب تعةو يا  غةره  وا ج ل  ت انب 

 (.  5ارق   1802تحةور  عو ينةانا اآ رتها )يبو عوي   تسانل  تخطوو  
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 خـــــــــاتمـــــــــــــــة                                     
حال غر  يعرم ةا عو اد ر  ادثاد  دتر ادهجر / ادباي  دتر اد ةالي  بكثر  دل انه اد يو وثراا 

و تادحةا  ادعل ة  ااإلجب ادة  اادسةاية  باكرنم ادل هم  ايادواا ادتعو  اإلعرم ة  دلى ادبحرر 
اد عب وار اادعايار اإلجب ادة  ادسةئ  ادبو  انت تبعارن ت  راح ادويو اإليالتو ادحةةف  ا انت 

 تعرقل حرم  اد جب   ات وته.
كا  ذدك داتل تتجة  او   باععكار ادحر  احرم  ادبعاةر  عأنكر ادعل اء ادطغةا  اادظلم اتةعوا 

وحو نؤالء ادعل اء  اد يو قاتوا بوار رماي  عو  ادحكام تو ايبغالدهم دلردة . ا ا  دث ا  بو عوي 
ن ا اد جال  ع و يانم عو يصالح اد جب   اإلعرم و اإ راجه تو ااقعه اد بخلف  ابةاء تجب   جويو 

 يبخ  تو ادويو اإليالتو اشرمعبه ويلوبًا اتةهجًا عو ادحةا .
ةها وي   حة  ُيالحظ عاُتعو تسان به عو ادحلار  اإليالتة  ينبااا  تعرعة  عو ادعةر ادح

 ةان  يصالحه اويلو  يدوته اتةهجه ادخاص عو تغةةر اداري ااد جب    عةجوه عة ا يخ  
ادع ةو  ُيةةًا دلى ت نب اعشادر   اعة ا يخ  اداراي اادا ه يةبسب يدى ت نب اإلتام تادك؛ اعو 

د عاصرمو ده  بو  بأيات ته ااإلتجاه ادةوعو يةبسب يدى ادطرم   اد ايرم   اعو ادةودار اإلصالحة  ي
 تثل جارمل بو د ر  داوادكرمم اد غةلو اجالل ادويو ادسةوطو 

وتا عو ادجانب اداكر  اادبأدةف   ا  يعب و  ثةرًا دلى دل اء اد غر  اإعرم ة  " تونس"  علاًل د ا 
 كا  ية له بكثر  دو ادسةوطو.

ةو عهم بطاة و  عع ل دلى تح ةق ادبواز  باد و ج   يبو عوي  بةو اداكر اادع ل  ابةو ادةظر  ااد
ادواق  ان وه تو جه   ابةو ادحااي دلى يالت  اداكر اادع ةو  تو جه  و رع؛ عهو يربط بةو تعظم 
تواقاه اآرانه بةو اداكر اادواق  ربطًا اثة ًا  اقوج تجلى ذدك بواوح عو تةااده د سانل ادا ه ااعحكام 

 اايبةااطها.
يدى اد سجو تكانبه ادراحة  اادبربوم  اادبوجةهة   ادبو  ا  يب ب  بها عو دةور ك ا وداي يبو عوي  

 اإليالم اعادى  يذ ٌدلم عةه اادظ اعسر اد رآ  اشرح ادحوي  بةار اتثابر .
ن ا اقو وظهرر آراء يبو عوي  اإلجبهايي  ادبو دادجت ادكثةر تو اد سانل ادسةاية  ااإلجب ادة   

عو اد جب    و  تثل ن ا ادبطور يسبلوم وحكاتًا جويو  ُترادى عةها اد ةلح  اآتةت بحب ة  ادبطور 
ادعات   د ا روع يبو عوي  و  تعايش دو  ت انب عكرم  عو بلو ااحو ُيعبار تةو  عرمو  دبح ةق اد ةلح  

 و  ادةظر  اً ادُعلةا  د دك انبهج تةهجًا تربومًا ن ويًا قوته بوياًل دو اد ةانج ادبعلة ة  اد وي  ؛ اتارنة
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اعكايي ة  احونا دألتور ال ي كو و  ُتحو  تغةةرًا ج رمًا عو اد جب    او  اد ةام بواجب عتر 
باد عراف اادةهو دو اد ةكر يبطلب ويادةب تبةود  دببجاا  ت  ادوا  ادسةايو ااإلجب ادو  او  

  ةكر.... يزاد  يلطا  ادكار اادظلم نو وادى تراتب اعتر باد عراف اادةهو دو اد
 

 المصــادر والمراجع
 أواًل : المخطوطات

 يبو عوي   دث ا      
 م1811 -نا 1226يراج اإل وا  عو ونم تا يحباج يدةه ونل ادسويا   جاتع  يبوا  نةجةرما   -
 م.1918نا ر 1337نجم اإل وا  يهبوا  به بإذ  هللا عو وتور ادوتا   يو وتو ية   -
 نةةح  ونل ادوتا   يو وتو. -
 -نا 1221  اجو  ادهجر  دلى ادعااي ااجو  نةب اإلتام  يار ادوثانق  يكوتو  بةا -

 م 1978م  تح ةق : عبحو حسةو  جاتع  ادخرطوم  1806
 يبو عوي  داوهللا م.1802تسانل يحباج يدى تعرعبها ونل ادسويا   يكوتو  -

 تومةو ادورقار بج   بعر تا دو تو اعبةار  يو وتو. -
 ار توجوي  عو تكبا  داوهللا اداةار دلورايار اإليالتة  اادعربة  عو  انو.دل ًا و  ن ه اد خطوط

 ثانةًا : اد ةاير اد طاود 
 يبو عوي   دث ا       

 م.1967حةو اععهام تو جةوش اعانام  يار ادةهل  اد ةرم    اد انر   -
 .1962يحةاء ادُسة  اإ  اي اداود   تح ةق دجة  اعزنر  اد انر    -
 ادسويا  تح ةق :اثة   ونل  -

- Bivara, D.H, journal of African history,1961,vol 𝐼𝐼 
  رتاح حو  ادرحةم  دلى نحور حو  ادرجةم  يار ادةهل  اد ةرم   اد انر   اداوتو  د ر -

1911. 
 م.1967  ينااق اد ةسور عو تارمخ بالي ادبكرار  تح ةق دجة  اعزنرال  اد انر   بللو  تح و -
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   ااد برج   اد راج  ادعربة
 م.19678دث اع  ادعربة  عو تةجةرما   لة  اآليا   اد انر   وبوبكر  دلو  ا -
 م.1993اد جانو ادكاةر عو غر  يعرم ةا   انو  نةجةرما  وبوبكر  وتةو ادويو   -
  ترج   : حسو يبرانةم حسو   داواد جةو دابويو 3ادودو  يدى اإليالم  وورنودو  توتاس   -

 م.1970  تكبا  ادةهل  اد ةرم   اد انر   اإي ادةل ادةحراا  
 م.1971   انو  2اإليالم عو نةجةرما  واعدور   آيم داوهللا   -
بح  دو  با  يبو عوي  حةو اععهام  تعهو اداحو  اادورايار اإلعرم ة   ادبابعو  ي ةر   -

 م.1976جاتع  اد انر   
  اإليالتة  عو نةجةرما  اد ةظ   ادتةخ دث ا  بو عوي  اادحلار  ادعربةادحاج  تح و وح و   -

 م.1983ادعربة  دلبربة  اادث اع  اادعلوم  وم يرتا   
نظام ادحكم عو ادخالع  ادسكبة   جاتع  ادخرطوم  ادخرطوم  ادعراقو  ادسر يةو وح و   -

 م.1983
   ادهةئ  اد ةرم  ادعات  دلكبا   اد انر  1اإليالم ااد سل و  عو غر  يعرم ةا  وز و  وح و   -

 م.1984
 م.1959ادسالالر اداترم  عو يعرم ةا  ترج   : يويف  لةل  اد انر   يلةج ا   س .ج   -
 نا.1406  قطر  1  و12  اد سل و  عو ادسةغال   با  اعت   ييةال  داواد اير -
  تارمخ اإليالم احةا  ادعر  عو يتاراطورم   انم برنو  تكبا  اتطاع  اداابو صاد   يبرانةم  -

 م.1976اليه  اد انر   ادحلاو اوا 
ادودو  اإليالتة  عو غر  يعرم ةا اقةام ياد  اداوالنو  يار ادةتر داو ادظانر  حسو دةسى   -

 م.1981بجاتع  اإلتام تح و بو يعوي  ادرمان 
 م.1987  تكبا  ادةهل  اد ةرم   اد انر   1  ادجهاي عو غر  يعرم ةا  وكانو  وح و تح و -
 كم.1978  اد انر   6  ج1اادث اع  ادعربة  عو يعرم ةا  واإليالم تح وي  حسو وح و   -
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  اإليالم احر ار اداال  اإلصالحة  عو غر  يعرم ةا  تعهو اعبحا  تسعو  تةطاى تح و -
 م.1970اإليالتة   باكسبا   

 م.1983  يار ادةهل  ادعربة   بةرار  1  اإليالم عو يعرم ةا ادسوياء  وتونبا   عانسا  -

 ة اد راج  اعجةا
- Bonhface, Obichere, The African factor in the Est-Ablichment of 

French authority in West-Africa,1880, 1900, Britaine. 
- Fage,J.D, A. Hhstory of West Africa, London,1972. 
- Ki-Zerbo, Histoire de l’Afrique noire, Paris, 1972. 
- Samaladone,Joseph, Warfraine sokoto caliphate, 1960. 
- S.T. Croix.F, The folani  of north Nigeria, Nigeria,1987. 
- Supler,B, Africa, "Fulbe" E.I.T.II, Leiden,Brill, Paris, 1977. 

 :الدوريات والمجالت العربية
  يودةو  ادكومت 139اد سل و  ااإليبع ار اعاربو إلعرم ةا  ي يبرانةم  داوادرزاق داوهللا   -

 م.1989
 .1995  223توري  يكوتو احر   اإلجبهاي  اداةةل  ييبرانةم  داوادح ةو   -
وثر يدو  تح و بو داوادونا  عو غر  يعرم ةا  جاتع  اد لك داوادعومو  ادغةة و  داواداباح   -

 م.1983نات1403تر و اداحو   جو   
لة  دسويا   حودةار  اد سانل اد ه   ادبو يحباج يدى تعرعبها ونل اداو ادظانر  حسو دةسى  -

 م.1984  قطر  3ادترمع  اادورايار اإليالتة   ي
 م.1990  13  س 150ادحر   اداالنة  اإليالتة  عو نةجةرما  ين ام  ت ام   -
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 :ت األجنبيةالدوريا
- Smith, Abdullah, The Islamic revolution of the century, Journal of 

historical society of Nigeria,N2,1962. 
 

 :الرسائل العلمية
 خطوطار ادعربة   تتراي بح  تارمخ ش ال نةجةرما  دعهريت ااداةلو  دث ا  يةو وح و   -

 م.1977نترته جاتع  ادخرطوم  زارما  
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 كفاءة أداء العاملينعلى وأثرها البيئة الداخلية 
 رابلس()دراسة تطبيقية على صندوق الضمان االجتماعي الليبي فرع ط

 
 د.رضا منصور شيته

 باحث ومحاضر بعلم التمويل
 أ. ربيعة سعيد معمر

 اإلدارة والتنظيمبعلم  ةومحاضر  ةباحث

 :الدراسة ملخص

ادوراي  يدى ت ةةم وياء ادعاتلةو تو  الل ت ةةم ادعاتلةو دةةواق ادل ا  االجب ادو  نوعت 
ة   ة  )ادهةكل ادبةظة و  ادث اع  ادبةظة اذدك تو  الل ا باار اتحلةل وثر اداةئ  ادوا ل ادلةاو 

تم  جمحة  تكو   ،اد بغةرار ادتخةة ( دلى  ااء  وياء ادعاتلةو دةةواق ادل ا  االجب ادو

توظف  1552وينمااداادغ د  واق ادل ا  االجب ادو عري طرابلستو ج ة  ادعاتلةو عو صةالدراسة 
تم ا بةار دةة  دتوانة  طا ة  دل ا  ش ول يجالر ييار  اد واري اداترم  عو ادةةواق اقو  حسب

ة و دةةواق ي  ادهةكل ادبةظ تاةونبانج اتوصلت ادوراي  يدى  كاع  اد سبومار اإليارم  عو ادةةواق 
ابادبادو   ادل ا  االجب ادو ي باز بخةان  ادبع ةو اد رتا   ااد ر وم  ادتويو  اادري ة  ادعادة 

د و وظهرر نبانج ادوراي  ي  ادهةكل  دل ا  االجب ادوةةواق دنةكل   يداي  يجراء واصت ادوراي 
ادبةظة و دةةواق ادل ا  االجب ادو ي باز بورجار دادة  تو ادبع ةو ااد ر وم  اادري ة   انو به ه 
ادخةان  ال يسادو عو ادوصول يدى تا يط   ادةه توير دام صةواق ادل ا  االجب ادو تو 

دةف  اتحسةو اعياء  ازماي  جوي  ادع ل    ا وشارر نبانج اال باارار تاسةط اإلجراءار  ات لةل ادبكا
اإلحةانة  دلوراي  و  ث اع   صةواق ادل ا  االجب ادو تبطور ادكةها تا زادت تبرااح بةو ادث اع  

ةو رؤاي  حة  و  ادعالق  بةو ادرؤياء ااد ادب لةوي  اتا بةو ث اع  ادبغةةر وا   ا تس ى ث اع  ادجوي 
اادعالق    ةها ال تطاق يال ب واع   ادرؤياء  ااد وظاو  ي وتو  اقبراحار دك  ادكةها وثةاء عبر  ادع لجةو

 بةو اعقسام ال زادت تةاعسة  ادةس تتار ةه اعو ادةبةج .

 .وياء ادعاتلةو  اد واري اداترم    ااء  دكل ار ادواد : اداةئ  ادوا لة   ادهةكل ادبةظة و ادث اع  ادبةظة ةا
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 ة:ـــقدمــــم
 )اداةاء ادبةظة و  ادث اع  ادبةظة ة   ااد واري اةئ  ادوا لة  بعةاصرنا ادرنةسة تلعب اد        

ادبةظة ة  ( يارا ناتا احةوما عو وياء اد ةظ ار  اذدك دو طرمق ادبأثةر عو طاةع  اد ةاخ 
ا ل جهوي و دعواي ادعاتلةادبةظة و اد   يةعكس دلى يلو  ادعاتلةو عةها امظهر بادبادو توع ايب

نةسة  اد ةم ااعنواف ادر   ااد اول ب  ادرغا  اد وم  عو ادا اء عةها  ااتبالكاةر  دةاد  اد ةظ  
 . دل ةظ  
اال  صةواق ادل ا  االجب ادو يسانم بوار حةو  عو تح ةق اعنواف ادوطةة  عو         

دبادو تو اة  ارعانة  اد ةباعةو اادحو بادبة ة  االجب ادة  ااالقبةايي  امسانم عو تحسةو نود
يسبث ر عو صةواق ادل ا  االجب ادو تو  الل  ادلةاواد واطو    اب ا و تتكلبو ادا ر ااداطاد 

دو   عا  نجاح صةواق ادل ا  االجب ابةانهيواي االشبراكار ادل انة  تو اجل تسب اله اتسب ال و
ل تو اج ا دةس تو اجل ادعاتلةو عةه ع ط اإن اعو د له اايب رار ويانه باادلة  يعو وترا نات

  اال  احو وياا  نجاح ادةةواق يعب و دلى اداةئ  ادبةظة ة  ادبو توعر نةكال اد جب    كل
ارجة  ادبو تحةط ةئ  ادختةظة ةا اث اع  تةظة ة  قايرمو دلى ادبكةف ت  اد بغةرار ادبو تحو  عو ادا

لةو عةه دلى االيبجاب  دحاجار اد راجعةو ا اد تبر ةو عو   اترع  تو قور  ا ااء  ادعاتبادةةواق 
  اال  نتاو ا  ااء  ادعاتلةو عو ت ويم تلك ادخوتار ادبو ي وتها ادةةواق انةل راانم ادخوتار

يوياي بازيياي تسبوع االدبوام ادبةظة و دلعاتلةو عو ادةةواق  عا  قةاس تسبوع االدبوام ادبةظة و 
ر   ته   عو تحسةو وياء ادةةواق حبى يسب   ادبو تؤثر دلى ن ا االدبوام لةاتطومر ادعةاصر ادوا

 .القبةاي   اتأيي  ريادبه ادوطةة امب وم عو دعب ياره االجب ادو اا
صية(على المتغيرات الشخ -الثقافة التنظيمية  -لذلك فقد جاءت هذه الدراسة لقياس أثر البيئة الداخلية )الهيكل التنظيمي  

 .زام التنظيمي للعاملين في صندوق الضمان االجتماعيمستوى االلت

 -.مشكلة الدراسة:2.1
و  دوم االنب ام ببطومر بةئ  ادع ل ادوا لة  عو اد ةظ   تؤي  النخاان وياء ادعاتلةو نبةج   

ى ادبر ةو تسادو ادعاتلةو دل شعور ادعاتلةو باإلحااو عو ال اداةئ  ادبو تتج  دلى بول ادجهو اال
 ،تهام اظاناهم ادبو تحباج يدو بةئ  ياد   اتعوز  دوااععهم دل ةام بأد ادهمعو وياء 

ادلةه تو  الل ادومار  ادبو ق ةا بها دةةواق ادل ا  االجب ادو عري طرابلس تاةو دةا تو  تأثر 
 صةاغ  تتكل  ادوراي  عو ادسؤال ادبادو: تمومن  ادعاتلةو باداةئ  ادوا لة  دلةةواق 
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دوا لة  )ادهةكل ادبةظة و  ادث اع  ادبةظة ة   اد بغةرار ادتخةة ( بتكل توجب دلى نل تؤثر اداةئ  ا
 كااء  وياء ادعاتلةو دةةواق ادل ا  االجب ادو؟

 :.هدف الدراسة3.1
تهوف ن ه ادوراي  يدى ت ةةم وياء ادعاتلةو تو  الل ت ةةم ادعاتلةو دةةواق ادل ا   

اتحلةل وثر اداةئ  ادوا لة  )ادهةكل ادبةظة و  ادث اع   اذدك تو  الل ا باار ادلةاو االجب ادو 
ادبةظة ة   اد بغةرار ادتخةة ( دلى  ااء  وياء ادعاتلةو دةةواق ادل ا  االجب ادو  ابادبادو 
ت ويم تج ود  تو ادبوصةار اد بعل   بعةاصر اداةئ  ادوا لة   بهوف ا بتكل يح ق اعنواف ادبو 

 االجب ادو ادلةاو. ونتئ تو وجلها صةواق ادل ا 
 -.أهمية الدراسة:4.1

تةا  ون ة  ادوراي  تو ون ة  اد واوي ناسه  اد   يبةاال اداةئ  ادوا لة  دل ةظ ار عو قور   
 ها تسهم عوتو ون  ادلةه عا  ون ة  ن ه ادوراي  تةا  ار دلى تطومر ذاتها اتحسةو د لهان ه اد ةظ 

عف د و  ادةاصر ادلالجب ادو بهوف تحويو دةاصر اتتخة  اداةئ  ادوا لة  دةةواق ادل ا  ا
  حبى تب كو اإليار  ادعلةا تو ت وم  ات كةو دةاصر اد و  اتعادج  دةاصر ادلعف عو ن ه اداةئ 

بهوف ادبخل  تةها ات لةل وثارنا ادسلاة   ا ل ذدك بهوف ت كةو ادةةواق تو ادة و ااالزينار عو 
ا ( ي كو و  تكو  ن وذجهيبااناع)           ا ي  ويا  ادوراي  ن ه اداةئ  اد بحر   اادويةاتةكة   

ةظة و بإلجراء ادب ةةم اد اتو دكل تو  ةان  ادهةكل اد يسبخوته اد ويرمو عو تلك اد ؤيس ي كو و  
  جب ادواتلةو عو صةواق ادل ا  اال  اقةاس تسبوع االدبوام ادبةظة و دلعاطاةع  ادث اع  ادبةظة ة 

الل نبانج تحلةل ات ةةم اداةئ  ادوا لة  دلةةواق  ي كو ت ويم بعر ادرؤع د بخ   اد رار ك ا ونه تو  
ااد تردةو حول  ااء  وياء ادعاتلةو دةةواق ادل ا  االجب ادو اإتكانة  تطومر اداةئ  ادوا لة  

 ان ونا.
 -دراسة:ــــــــــ.منهجية ال.2

 .فرضية الدراسة:1.2
ادبةظة ة   اد بغةرار   وثر اداةئ  ادوا لة  اد ب ثل  )ادهةكل ادبةظة و  ادث اعيةبم عو ن ه ادوراي  ا باار 

 دلى  ااء  وياء ادعاتلةو اذدك تو  الل اداراة  ادرنةسة  ادبادة : ادتخةة (
O1 H.ال يوجو وثر توجب دعةاصر اداةئ  ادوا لة  دلى  ااء  وياء ادعاتلةو : 
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عوتة  عردة   اتم صةاغ  ن ه اداراةار بادةةغ  اداتة سم ن ه اداراة  يدى ثالث  عراةار  
 ك ا يلو: 

O1.1H.ال يوجو وثر توجب ادهةكل ادبةظة و دلى  ااء  وياء ادعاتلةو : 
O1.2H.ال يوجو وثر توجب دلث اع  ادبةظة ة  دلى  ااء  وياء ادعاتلةو : 
O1.3H.ال يوجو وثر توجب دل بغةرار ادتخةة  دلى  ااء  وياء ادعاتلةو : 
 تجب   ادةة  ادوراي : 2.2
 مجتمع الدراسة: -1-2-2

  دةو اد ااشر   صةواق ادل ا  االجب ادو عري طرابلس يبكو  تجب   ادوراي  تو ج ة  ادعاتلةو عو
توظف حسب يجالر ييار  اد واري  )1552(( ااداادغ دوينم 2017  ن ه ادوراي  ) نوع ار بإجراء

 .اداترم  عو ادةةواق 
 ي :دةة  ادورا-2-2-2
اقو تم ا بةار دةة  دتوانة  طا ة  دل ا  ش ول  اع  اد سبومار اإليارم  عو ادةةواق  اقو  ا   

  (Uma Sekran ,2007حجم ادعةة  حسب جوال حجم ادعةة  د جب   تعلوم   ا اري عو ااتا يكرا  

 )110(يساا  ( 
 نموذج الدراسة:.3.2

 
 
 

عناص البيئة
الداخلية

كفاءة أداء 
العاملين

كفاءة أداء العاملين

Ho11الهيكل التنظيمي

الثقافة 
Ho12التنظيمية

المتغيرات الشخصية 
Ho13لالفراد

Ho 



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

274 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

 ة:التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراس 2.4
ئ  دةاصر اداةتعب و ادوراي  دلى تج ود  تو اد بغةرار ادالزت  إلجراء تحلةل وثر  ل تو  
 ااء  وياء  (   بغةر تسب ل دلىادث اع  ادبةظة ة   اد بغةرار ادتخةة   ادهةكل ادبةظة و) ادوا لة 
ادل ا  ةواق دة بكااء  اياء ادعاتلةو  ابه ا تة سم اد بغةرار يدى تبغةر تاب  يعار دةه ادعاتلةو

 .  بعةاصر اداةئ  ادوا لة   اتبغةرار تسب ل  يعار دةها االجب ادو

ادلبح ق تو تبغةرار ادوراي  ااد ب ثل  عو ادهةكل ادبةظة و  ادث اع  ادبةظة ة   اد بغةرار  
  اوثرنا دلى  ااء  وياء ادل ا  االجب ادوادتخةة  اد كون  دعةاصر اداةئ  ادوا لة  دةةواق 

 ةو ده يبطلب ادبعرماار ادبادة :ادعاتل
قور  نظام اد علوتار اد سبخوم عو ادوصول دألنواف اد راي تح ة ها  ااداوانو  كفاءة أداء العاملين: -أ

اد بو ا  تو ايبخواته  ات اس تو  الل ايبجابار وعراي تجب   ادوراي  دلى ع رار ويا  ادوراي  
  تو يرجار اد  ةاس اد حوي  باعيا   و  تو  الل قس   اد عو  د دك بادورج  ادبو تحةل دلةها ادا ر 

 .اد خرجار دلى اد و الر اتح ةق وكار دوي تو اد خرجار  يذ تهبم بادجانب ادك و اادرمااو
 عناصر البيئة الداخلية: -ب

 يةبم عو ن ه ادوراي  قةاس دةاصر اداةئ  ادوا لة  اعق ادبعرماار ادبادة  ادبادة .  
 الهيكل التنظيمي -1

انو ادتكل ادعام دل ةظ   ااد   يحوي اي ها اشكلها اا بةاصها اتجال د لها ات سة ها اإليار  
اتخةةار ادعاتلةو بها اطاةع  ادعالقار ادوظةاة   بةو ادعاتلةو اادرؤياء ااد رؤايةو ابةو اإليارار 

 .ااعقسام اد خبلا   اارتااطها اإليار  باد ةظ ار اعدلى ااد ةظ ار اد وازم 
 الثقافة التنظيمية  -2

درف تايلور ادث اع  بأنها  ل تع و يت ل تج ود  تو اد علوتار  ااد عب وار  ااداو  ااد انو   
ااع الق  اادعايار  او  قورار و رع اكبساها االنسا  اد له تو اشةاء اتو تظانر عو اداةئ  

ةو  الجب ادة    ادلغ   اادعايار اادب اداالجب ادة   و   ل تا ا برده اإلنسا  ا ا  ده يار عو ادع لة  ا
   ااد ؤيسار االجب ادة   ااد اانةم. 

 المتغيرات الشخصية )االلتزام التنظيمي( -3
 عو ادا اء عو اد وم  ااتبال  ادرغا  اد ةظ    دةاد  كاةر  جهوي دا ل اداري ايبعواي" نو االدبوام

 و  عةرع   (Sheldon,1971).  وتا شلوا  "  دل ةظ ادرنةسة  ااعنواف باد ةم ااد اول اد ةظ   
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 االيجابو ادتعور تسبوع  انو  "ونواعها دبح ةق دلى ادع ل اادعوم دل ةظ   االيجابو ادب ةةم "نو االدبوام
 اد سب ر شعوره ت  ونواعها اتح ةق دها  ااإل الص يع ل عةها  ادبو اد ةظ   تجاه اداري دوع اد بودو

  .ل عةهابادع  ااالعبخار باالرتااو
 حدود الدراسة: 2.5

 ادحواي اد كانة : ياد  دةاةا.-1
 ادحواي اد واودة  : اد وظاو  ادعاتلو  عو صةواق ادل ا  االجب ادو عري طرابلس.-2
 .2018ادحواي ادوتةة : تم يدواي ن ه ادوراي  عو ادابر  تا بةو شهر نوع ار امةاير -3
تم ادبوصل دها دلى يرج  تواودة  ايق  ايبجاب   اد ةهجة : ت بةر يق  ادةبانج ادبوادحواي -4

اد احوثةو دأليئل  ادواري  عو ويا  ج   اداةانار  ايق  اعرقام ااداةانار ادك ة  ادبو تم ت وي ها دغايار 
 د ل ادوراي  اإلحةانة .

 الدراسات السابقة:.3
ادع ر  نوعت ن ه ادوراي  يدى ادبعرف دلى تأثةر ((Kumar and Giri ,2009دراسة  

ا ار  ادعاتلةو دلى ادراا ادوظةاو ااالدبوام ادبةظة و   اقو ايبخوتت ادوراي  االيباان   أيا  دلوراي   
داتال عو اد سبومار اإليارم  ادونةا اادويطى اادعلةا  380حة  ازدت دلى دةة  ادوراي  اد كون  تو 

اقو توصلت ادوراي    و ادهةوتو تةظ ار  اص  ادات   داتل  عو قطادار اد ةارف ااالتةاالر ع
يدى و  ادراا ادوظةاو ااالدبوام ادبةظة و قو ا بلاا بةور  نات  دار اد راحل ادوظةاة  اد خبلا  

اقو اجور ادوراي  و  ادراا ادوظةاو  ااالدبوام ادبةظة و دوع ادعاتلةو اد ب وتةو بادسو  دلعاتلةو 
ادوظةاو ااالدبوام ادبةظة و ا بلاا بةور  نات   وكار ت ا نو دوع اعصغر تةهم يةا.   ا و  ادراا

باالدب اي دلى  ار  ادع ل دلعاتلةو. او  ادع ال اعكثر  ار  عو ادع ل دويهم راا اظةاو اادبوام 
 تةظة و ودلى.

دلاح  عو تأثةر اعبعاي اعربع   ( Boon and Arumugam, 2006)كما هدفت دراسة  
التةال  ااالدبراف ااد كاعأ   اادبورمب اادبطومر( دلى االدبوام دلث اع  اد ؤيسة  )عرمق ادع ل  اا

ادوراي   ايبةبجتا ادبةظة و دلعاتلةو ا و اد ةظ ار اد ادةوم  ادست ادرنةسة  دبرزمم وشااه اد وصالر 
ي  االتةال  اادبورمب اادبطومر  ااد كاعأ  اادب وير  اعرمق ادع ل ارتاطت ايجابةا ت  ادبوام ادعاتلةو  

 تم ييرا  االتةال  اعو تؤيسو تسةطر تراعق ت  ادبحسةةار اد ه   عو االدبوام ادبةظة و.  ك ا
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اكبتاف ادعالق  بةو االدبوام ادبةظة و ( , McMurray, et, al  2004كذلك تناولت دراسة )  
ط ادع ل( غااد ةاخ ادبةظة و)اإلبواي  اااليب الدة   اادث    اادعواد   اادودم  اادب ايك  اادب وير  اا

 دلى ادعاتلةو اقو توصلت ادوراي  يدى اجوي ارتااو تهم بةو االدبوام ادبةظة و ااد ةاخ ادبةظة و.

تأثةر ادري ة  ادبةظة ة  دلى االغبرا  ( Michaels, et.al. 1988أيضًا تناولت دراسة )  
وي اي  يدى اجادوظةاو تو  الل غ ون ادوار اصراي ادوار ااالدبوام ادبةظة و. اقو توصلت ادور 

تسبومار ودلى تو ادري ة  ادبةظة ة  تبراع   ت  تسبومار اقل دغ ون ادوار درجال اداة  اادتراء  
ااجور ادوراي  ا  نةا  تسبومار دادة  تو ادري ة  ادبةظة ة  تبراعق ت  تسبومار اقل تو صراي 

اقل تو  ر يراع ه تسبومارادوار عو  ل يةايار اداة  اادتراء. يااع  يدى اجوي ادبوام تةظة و اكا
تر  ادع ل. وتا صراي اغ ون ادوار ع و ظهر ب سبومار دادةه يراع ها تسبومار اقل تو االدبوام 

 ادبةظة و  اتسبومار دادةه تو تر  ادع ل. 

( ااق  اإليار  اإليبراتةجة  عو ادةةواق االجب ادو دلبة ة  2014اتةاادت يراي  )داو ادس ة   
اداةئ  ادوا لة  عو ادةةواق االجب ادو دلبة ة  دلى عادلة  ت اري  اإليار   ا  ا  تأثةر دواتل

اإليبراتةجة  اقو توصلت ادوراي  يدو و  نةا  غةا  دل ةهجة  ادعل ة  دإليار  اإليبراتةجة   او  ادث اع  
و  ادبةظة ة  تعو ن ط  اعف تاوق ت اري  اإليار  اإليبراتةجة  باعادة     ا و  ادهةكل ادبةظة

 دلةةواق االجب ادو دلبة ة  ال يعو ياد ا دل  اري  اإليار  اإليبراتةجة 
(  عبةاادت يار بةئ  ادع ل عو تح ةق االدبوام ادبةظة و دوع تةسوبو 2013وتا يراي  ادت ر  ) 

قةاي  حرس ادحواي ب ةط   ادحواي ادت ادة  بادرمان اتوصلت ادوراي  يدو اجوي ارتااو طري  قو  
ادع ل ادوا لة     دك بةةت ادوراي  و  داةئ  ادع ل ادوا لة  يار عو تح ةق االدبوام ادبةظة و بةو بةئ  

 و  ا  بةسا  ادع ل ادوا لة  تعوز االدبوام ادبةظة و بورج  ترتاع . 
(  وثر دواتل اداةئ  ادوا لة  عو اد ةط   دلى 2012ك ا تةاادت يراي  حسب هللا اآ را  ) 

لعاتلةو عو تحلة  حال اعادةاء اايبةبجت ادوراي  يدو دوم اجوي دالقار تأثةر اد تار   اد عرعة  د
بةو دواتل اداةئ  ادوا لة  ااد تار   اد عرعة  دلعاتلةو اعتر اد   يودو يدو اد ومو تو ادورايار 

 دبع ةق اداهم.
بعايه إ( عهوعت يدى ادبعرف دلى اد ةاخ ادبةظة و بعةاصره ا 2007وتا يراي  شاتو حلة   )  

اد خبلا  اادبعرف دلى اعياء ادوظةاو اتوع تأثةر دةاصر اد ةاخ ادبةظة و عو اعياء ادوظةاو 
دلعاتلةو ا ا  ونم ادةبانج دبو توصلت ادةها ن ه ادوراي  اجوي تأثةر ترتا  جوا بةو اد ةاخ ادبةظة و 
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جاتع  ةظة و دسانو عو ادادةاصره ااعياء ادوظةاو دلعاتلةو   ا توصلت ادوراي  يدى و  اد ةاخ دب
 حسب اجه  نظر اعري دةة  ادوراي  نو تةاخ حةاي  اتةاخ غةر تالنم دلع ل بورج   اةر  

( يدى ادبعرف دلى تسبوع ادث اع  ادبةظة ة  بادكلة   ا  دك (2005كما هدفت دراسة الشلوي  
النب اء ادبةظة و. بةظة ة  باادبعرف دلى تسبوع االنب اء ادبةظة و د ةسوبةها  اتحويو دالق  ادث اع  اد

اقو توصلت ادوراي  يدى ادةبانج تاةو بأ  تسبوع ادث اع  ادبةظة ة  يانو بورج  ترتاع  نساةا    دك 
ال توجو عراق ذار يالد  يحةانة  عو تسبوع ادث اع  ادبةظة ة  اع ا ال بالف ادخةان  ادتخةة  

عو تسبوع االنب اء ادبةظة و اع ا ال بالف اادوظةاة   ويلًا ال توجو عراق ذار يالد  يحةانة  
 ادخةان  ادتخةة  اادوظةاة .

اد ةم ادسانو  اد كون  دلث اع  ادبةظة ة   اادبعرف دلى تسبوع  م(2005بينت دراسة العوفي ) 
االدبوام ادبةظة و  يااع  يدى ادوقوف دلى توع ا بالف قةم ادث اع  ادبةظة ة  اتسبوع االدبوام 

ف ادخةان  ادتخةة   اادى  تف طاةع  ادعالق  بةو ادث اع  ادبةظة ة  ااالدبوام ادبةظة و با بال
ادبةظة و  اادى اثر اد ةم اد كون  دلث اع  ادبةظة ة  دلى االدبوام ادبةظة و.  اقو توصلت ادوراي  يدى 

ق  ارتااو ي  ج ة  قةم ادث اع  ادبةظة ة  تسوي عو نةئ  ادرقاب  اادبح ةق بورج  تبويط   ت  اجوي دال
توجب اقو  بةو ادث اع  ادبةظة ة  بتكل دام ااالدبوام ادبةظة و    دك دوم اجوي دالق  ذار يالد  
يحةانة  بةو ادخةان  ادتخةة  اادث اع  ادبةظة ة   ابادبادو دوم اجوي دالق  ذار يالد  يحةانة  

 بةو ادخةان  ادتخةة  اتسبوع االدبوام ادبةظة و.

( دلبعرف دلى توع تأثةر بةئ  دلى ادرااء ادوظةاو دلعاتلةو 2004خ )نوعت يراي  اد رمة 
اويانهم عد ادهم عو تةتار اد طاي ادةةادو عو قطاي غو  اتوصلت ادوراي  يدو اجوي دالق  بةو 
اد ؤنل ادعل و دلعاتلةو عو تةتار اد طاي ادةةادو اتسبوع ادرااء ادوظةاو دويهم اتسبوع ويانهم 

ي عراق ذار يالد  يحةانة  بةو بعر دةاصر بةئ  ادع ل ادوا لة    انوي ادع ل عد ادهم   دك اجو 
 اد   ي اريه ادعاتلو  عو تةتار اد طاي ادةةادو 

تسبومار االدبوام ادبةظة و دلااو اقوار اعتو  م(2002أيضا تناولت دراسة الثمالي ) 
ار دري ة  ااد ر وم ( ب سبومادخاص     دك ادبعرف دلى دالق  اد بغةرار ادبةظة ة  )ادةةغ  ا

 ة  )ااارار ادوظةااااالدبوام ادبةظة و دوع اااو قوار اعتو ادخاص     دك توع دالق  اد بغة
اعجور اتحبوع ادع ل  اعرص ادبرقة  اادب وم ادوظةاو  ااد ةاي  ااإلشراف  اج اد  ادع ل( ب سبومار 

توصلت ادوراي  يدى و  تسبوع االدبوام  االدبوام ادبةظة و دوع اااو قوار اعتو ادخاص   اقو



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

278 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

ادبةظة و يا ل جهاز قوار اعتو ادخاص  عو تةط   ادرمان دادو نساةا  ويلا اجوي دالق  طريي  
بةو ادةةغ  ادري ة  ااالدبوام ادبةظة و    ا اتل  و  قوار اعتو ادخاص  تب ةو بادةةغ ادري ة  

 يدى حو تا عو وياء اعد ال.

اثر ادعواتل ادتخةة  )ادجةس  اادع ر  اادبعلةم   م(2001المحاسنة ) كما درست دراسة 
اادخار   اادو ل  اادحاد  االجب ادة ( دلى اد ةاخ ادبةظة و )ادهةكل ادبةظة و  ااد سؤادة   انظام 
اد كاعآر  اادودم  اادةراي  اادب ايك( عو اد ؤيس  ادعات  دلل ا  االجب ادو عو اعري . ا 

يدى نبانج تاةو بأنه ال توجو دالق  بةو تبغةرار ) ادجةس  اادبحةةل ادورايو  توصلت ادوراي  
اا بالف تسبوع ادخار  دوع ادعاتلةو  اا بالف ادو ل بةو ادعاتلةو( دوع ادعاتلةو عو اد ؤيس  
ادعات  دلل ا  االجب ادو ات ويرنم دل ةاخ ادبةظة و ادسانو عو اد ؤيس   ت  ادعكس توجو دالق  

رار)ا بالف ادع ر  اا بالف ادحاد  االجب ادة ( دوع ادعاتلةو عو اد ؤيس  ادعات  دلل ا  بةو تبغة
 االجب ادو ات ويرنم دل ةاخ ادبةظة و ادسانو عو اد ؤيس .

 تا تلةاه ن ه ادوراي  دلورايار ادساب  
توصلت  وبعو ادبعرن دلورايار ادساب   اتا احبور تو ونواف اويلو  تبا  عةها  اونم ادةبانج ادب

يدةها تلك ادورايار  ان ا تا اعر اعراة  اد ةايا  ده ه ادوراي  دلسعو نحو غايبها اتح ةق ونواعها  
ابادرغم تو ت ار  ات اثل بعر ادورايار يال ونه ي كو اد ول بأ  نةا  جاناًا تو اال بالف اادبوجه  

او  ة  اوثرنا دلى ادرااء ادوظةحة  و  تعظم ادورايار ادساب   تةاادت احو  دةاصر اداةئ  ادوا ل
ايارنا عو تاعةل عو تاعةل  ااء  االياء ادوظةاو  بةة ا ن ه ادوراي  تةاادت ا باار توع تأثةر 
دةاصر اداةئ  ادوا لة  تجب ع  دل ؤيسار اوثرنا دلى  ااء  االياء   اا بلات ن ه ادوراي  دو 

 ايباان . 110ادلةاة  ان ه ادعةة  قورنا  ادورايار اع رع ونها تةاادت دةة   اةر  ادلو اداةئ 

  مجتمع الدراسة وعينتها
  دةو صةواق ادل ا  االجب ادو عري طرابلس يبكو  تجب   ادوراي  تو ج ة  ادعاتلةو عو 

توظف حسب يجالر  )1552(( ااداادغ دوينم 2017  ن ه ادوراي  ) نوع ار بإجراءاد ااشر   
اقو تم ا بةار دةة  دتوانة  طا ة  دل ا  ش ول  اع  اد سبومار   ييار  اد واري اداترم  عو ادةةواق 

اإليارم  عو ادةةواق  اقو  ا  حجم ادعةة  حسب جوال حجم ادعةة  د جب   تعلوم   ا اري عو 
 ادبادو دلو   ا عو جوال )110(يساا  (   (Uma Sekran ,2007ااتا يكرا  
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 طبقيةعناصر العينة العشوائية ال 1يبين الجدول رقم 

عددها في  الفئة الوظيفية التسلسل

 العينة

N 

أعضاء العينة 

 المستجيبين

  0 مساعد مدير عام أو ما يعادله  1

 %2 2 مدير إدارة أو ما يعادله 2

 %9 10 رئيس قسم أو ما يعادلها 3

 %4.5 5 رئيس وحدة أو ما يعادله  4

 %84.5 93 موظف في كافة األعمال  5

 %100 110 المجموع

ايب ار  ايباةا  دلى اد سبومار اد خبلا  دل وظاةو  اقو تم ايبرياينم بادكاتل ) 110( اقو ازدت
 ابعو يجراء اإلحةاء ادوصاو دعةة  ادوراي  ع و ظهرر  ةان  دةة  ادوراي  ادبادة  : 

 خصائص عينة الدراسة
 الجنس :

 الجنسسب التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة ح( 2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %43.6 48 ذكور

 %56.4 62 إناث

 %100.0 110 المجموع

 : العمر

 العمر( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب 3)جدول رقم 

 
 

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %4.5 5 عام 25 من أقل

 %44.5 49 عام 35 – 25

 %33.6 37 عام 45 – 36

 %16.4 18 عام 55_  46

 %0.9 1 عام 55 فوق

 %100.0 110 المجموع
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 : المؤهل العلمي

 المؤهل العلمي( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب 4)جدول رقم 

 : الوظيفي الموقع
 الوظيفي الموقع( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب 5)جدول رقم 

 : الصندوق  في الخدمة سنوات
 الخدمةسنوات ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب 6)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %29.1 32 بكالوريوس من أقل

 %68.2 75 بكالوريوس

 %2.7 3 ماجستير

 %00.0 00 دكتوراه

 %100.0 110 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الوظيفي الموقع

 %00.0 00 عام مدير مساعد

 %1.8 2 إدارة مدير

 %2.7 3 قسم مدير

 %10.0 11 فريق رئيس

 %85.5 94 موظف

 %100.0 110 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الخدمة سنوات 

 %27.3 30 سنوات 5 من أقل

 %23.6 26 سنة 15 – 5

 %38.2 42 سنة 25 – 16

 %10.9 12 ةسن 25 فوق

 %100.0 110 المجموع
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 لمعلوماتجمع ا أدوات

ادالزت  النجاز ادوراي  عو ج ة  اجواءنا ع و تم ادب اي نودةو تو  بهوف ج   اداةانار 
 تةاير اداةانار ااد علوتار : 

    ومو تو ايبكتاف اتواة  تتكل  ادورايدلوصول داد ةاير ادثانوم : اقو ادب ور ن ه اد ةاير -1
 اعبحا ا ادوارمار  ا اد ةتورار  ا تثل ادكبب   ادوراي  ويبةاردلى  ادةظر  ااالطاليادجانب ا باب  

اد واق   بعر يدى باإلااع االجب ادو   صةواق ادل ا ا بةاار ااثانق   اد ةتور  اغةر اد ةتور 
 االدكبرانة  اد بوعر  دلى ادتاك  ادعةكاوتة ) االنبرنت (.

دبحلةل ا إلجراءادالزت   اعادة اقو ادب ور ادوراي  عو ج   اداةانار ااد علوتار  :اعادة اد ةاير -2
تبكو  تو ن ا ادغرن  ا  دبح ةق  ثم تطورنا صحةا  االيباةا اا بةار اداراةار دلى  اإلحةانو

  :ادبادة  اعجواء
 إلجاب اف باد واوي اتتجةعهم دلى ماةو دلبعر ةامت ل دلى  طا  توجه دل سبج اعالادجوء -

 اد واودة  .
اد سبوع ا   ادع را  ادعةة  تثل: ادجةس  إلعراياتت ل دلى ادخةان  ادوي وغراعة   :ادجوء ادثانو-

 ااد وق  ادوظةاو.  يةوار ادخار ا ادبعلة و  
ردو دكل يؤال ع وجوب تو نوي ا بةار تو تبعوي بواق    س   ويئل ادجوء ادثاد : اقو اشب ل دلى -

                             بغةر اد سب ل انو اداةئ  ادوا لة  ادةاصرنا دلى ادةحو ادبادو: اذدك بهوف قةاس اد
 (  أسئلة المتغير المستقل7جدول رقم )

 األسئلة المتغير

 درجة التعقيد

 المركزية
 خامسا إلى أوالمن 1-5

 الهيكل التنظيمي

 الثقافة التنظيمية
 شراعا إلىمن سادسا أعاله   األسئلةمجموع 

 أعاله األسئلةجميع  البيئة الداخلية

 

 

 

 

 

 

 



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

282 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

 

 على النحو التالي : اإلجاباتالخماسي لقياس  ليكرت وقد تم اعتماد مقياس
 ( مقياس ليكرت لقياس الهيكل التنظيمي8جدول رقم )

5 4 3 2 1  

 Complexityدرجة التعقيد  بسيط  معقد

 المركزية مستوى مركزية  ال مركزية

 مستوى الثقافة التنظيمية محافظة  معاصرة

 الهيكل التنظيمي آلي  حطمفل

 

 الجزء الرابع : وقد صمم هذا الجزء لقياس مستوى االلتزام التنظيمي على النحو التالي: 
 (  أسئلة المتغير التابع9جدول رقم )

 األسئلة نوع االلتزام

 5 –  1 االلتزام المؤثر

 10 – 6 االلتزام المعياري

 15 – 11 تزام المستمراالل

 قياس ليكرت الخماسي على النحو التالي:موفقا ل اإلجاباتوقد تم اعتماد         

 التصنيف
 موافق

 بشدة
 موافق

الى حد  موافق

 ما
 غيرموافق بشدة غير موافق

 1 2 3 4 5 الوزن

   صدق صحيفة االستبيان  
 ي  بهوف وغةاء اتطومر ويا  ج   اداةانارد و د و ادااحثا  اجب ادار دةف ذنةو اتاايل وعكار تبعو

( اقاتوا باالتةال بعوي تو اد ويرمو ااد سبتارمو عو صةواق ادل ا  االجب ادو عري االيباةا )
ةا  اد سبجةاةو باإلااع  دعرن صحطرابلس دبعويل بعر ادا رار حبو تكو  ويهل تةاااًل تو 

 ه بهوف تجومو اتطومر تعايةر ن وااالكايي ةةااليباةا  دلى تج ود  تو اد حك ةو تو ذا  ادخار   
 ادةحةا  دبةا  اكبر قور  اتالن   دلى قةاس اعشةاء اادبو ص  ت تو اجلها.

 ثاار صحةا  االيباةا      اداةئ  ادوا لة 
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 أوال: الهيكل التنظيمي: 

 درجة التعقيد
 :سطرابل عري االجب ادو ادل ا  صةواق  عو اإليارم  اد سبومار دوي

 اإلدارية المستويات عدد ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب10)جدول رقم 

 دبوزم  ادبكرار  اادةساو د اريار دةة  ادوراي  حسب نسا  اد وظاو  اد يو يتغلو  تراتب يشراعة ( ا11جوال رقم )

 التخصصات عدد ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب12)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلدارية المستويات عدد

1 - 2 4 3.6% 

3 - 5 42 38.2% 

6 - 8 25 22.7% 

9 - 12 12 10.9% 

 %24.5 27 12 من أكثر

 %100.0 110 المجموع

 النسبة المئوية التكرار ةإشرافي مراتب يشغلون الذين الموظفون نسبة

0 – 10% 19 17.3% 

11 – 20% 33 30.0% 

21 – 50% 39 35.5% 

51 – 75% 13 11.8% 

76 – 100% 6 5.5% 

 %100.0 110 المجموع

 النسبة المئوية التكرار التخصصات عدد

1 – 2 3 2.7% 

3 – 5 4 3.6% 

6 – 8 20 18.2% 

9 – 12 38 34.5% 

 %40.9 45 12أكثر من 

 %100.0 110 المجموع
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 (الجغرافية الفروع) عدد التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب ( التوزيع13)جدول رقم 

 

 

 الفروع في العاملين الموظفين عدد فردات عينة الدراسة حسب( التوزيع التكراري والنسبي لم14)جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية التكرار (الجغرافية الفروع) عدد

1 – 2 1 0.9% 

3 – 5 1 0.9% 

6 - 15 95 86.4% 

16 – 30 7 6.4% 

 %5.5 6 30أكثر من 

 %100.0 110 المجموع

 النسبة المئوية التكرار الفروع في العاملين الموظفين عدد

 %32.7 36 % 10 من أقل

11 - 25% 35 31.8% 

26 - 60 % 28 25.5% 

61 - 90% 8 7.3% 

 %2.7 3 %90 من أكثر

 %100.0 110 المجموع
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 لدراسةتحليل بيانات ا

 المركزية: التنظيمي الهيكل: أوال
 : التالي النحو على االجتماعي الضمان صندوق  داخل القرار اتخاذ عملية تتم القرار اتخاذ: أوال

 القرار اتخاذ نتائج تحليل محور  (15جدول رقم )

ئة العبارة ت
لف
ا

 

  درجة الموافقة
�̅� 

 tإختبار  S.Dا
 
p-v 

 الترتيب
 ال نعم

1 
 يف القرار اتخاذ بصالحية المدراء حتفظي

 أيديهم
 41 69 ت

1.62 .4860 35.1 0.000 5 
% 62.7 37.3 

2 
 خاذات صالحية المختلفة المستويات تمارس

 األنظمة حسب لها تمنح التي القرار
 االجتماعي الضمان لصندوق الرسمية

 28 82 ت
1.74 .4380 41.8 0.000 4 

% 74.5 25.5 

3 
 القرارات باتخاذ المباشرين الرؤساء يقوم

 مرؤوسيهم أراء سماع بعد
 26 84 ت

1.76 .4270 43.3 0.000 3 
% 76.4 23.6 

4 
 فيها يشترك جماعية القرار اتخاذ عملية

 والمدراء لموظفونا
 12 98 ت

1.89 .3130 63.3 0.000 2 
% 89.1 10.9 

5 
 اتخاذ في الكاملة الحرية الموظفون يمنح

 الصندوق مصلحة تخدم التي القرارات
 المراجعين حاجة وتلبي

 03 107 ت
1.97 .1640 126.4 0.000 1 

% 97.3 2.7 

جاءر  لها  (اد رار اتخاذ)( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  حول تحور 15تو ادجوال رقم )

دى و    ت ا يتةر ياد واع  اتجاه  ( و  ونها عوادثةانودل  ةاس  االعبرااو)اد بويط  1.5تو  كارو

م وفق تت االجتماعي الضمان صندوق  داخل القرار اتخاذ عمليةأن تاريار دةة  ادوراي  تواع ةو دلى 

ت ا يبة  تع ةم ادةبانج  0.05( وقل تو t    ا و  تسبوع اد عةوم  ال باار )ما هو مبين بالجدول

 اد بحةل دلةها تو ادعةة  دلى تجب   ادوراي .
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 : حسب عملي مهام بتأدية أقوم المهام تأدية: ثانيا
 المهام تأدية نتائج تحليل محور (16جدول رقم )

ئة العبارة ت
لف
ا

 

  درجة الموافقة

�̅� 
S.D  إختبارt p-v الترتيب 

 ال نعم

 المباشر رئيسي توجيهات حسب 1
 64 46 ت

1.41 .4960 30.0 0.000 5 
% 41.8 58.2 

2 
 نظام في وارد هو كما الوظيفي الوصف حسب

 الضمان صندوق في البشرية الموارد
 االجتماعي

 10 100 ت
1.90 .2890 69.3 0.000 3 

% 90.9 9.1 

 البرنامج على موافقته ألخذ مديري مع أتناقش 3
 19 91 ت

1.82 .3800 50.4 0.000 4 
% 82.7 17.3 

 مجالبرنا لتحديد سمالق في زمالئي مع أتشارك 4
 08 102 ت

1.92 .2610 77.4 0.000 1 
% 92.7 7.3 

5 
 يخدم بما برنامجي تحديد صالحية تتركلي

 المراجعين ومصلحة العمل مصلحة

 09 101 ت
1.91 .2750 73.0 0.000 2 

% 91.8 8.2 

جاءر  لها  (د هاما تأيي )( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  حول تحور 16تو ادجوال رقم )
 حسباد واع    تا دوع داار  )( و  ونها عو اتجاه ادثةانو)اد بويط اإلعبرااو دل  ةاس  1.5تو  كارو

  ت ا يتةر يدى و  تاريار دةة  ادوراي  تواع ةو دلى 1.5( عهو اقل تو اد ااشر رنةسو توجةهار
و  تسبوع اد عةوم  ال باار      اكما يطلب منهم االجتماعي الضمان صندوق أنهم يؤدون عملهم ب

(t وقل تو )ت ا يبة  تع ةم ادةبانج اد بحةل دلةها تو ادعةة  دلى تجب   ادوراي . 0.05 

 :التالي النحو على للتدريب يخضع فانه االجتماعي الضمان صندوق  في الموظف تعين عند التدريب: ثالثا
 التدريب نتائج تحليل محور   (17جدول رقم )

 العبارة ت

لف
ا

ئة
 

 درجة الموافقة
�̅� S.D  إختبارt 

 
p-value 

 الترتيب
 ال نعم

 المباشر الرئيس من دقيق أشراف تحت 1
 18 92 ت

1.83 .3720 51.8 0.000 4 
% 83.6 16.4 

2 
 لقب الصندوق في رسمي تدريب برنامج ضمن

 عمله لمكان تحويله

 66 44 ت
1.40 .4920 29.8 0.000 5 

% 40.0 60.0 

3 
 رئيسه مالحظة تحت ولكن منفردا يتدرب

 المباشر

 05 105 ت
1.95 .2090 97.9 0.000 1 

% 95.5 4.5 

 العمل في زمالؤه يدربه 4
 15 95 ت

1.86 .3450 56.6 0.000 3 
% 86.4 13.6 

5 
 من مساعدة دون لوحده ويتعلم منفردا يترك

 أحد

 06 104 ت
1.95 .2280 89.4 0.000 2 

% 94.5 5.5 
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 تو كارو جلهاجاءر  (ادبورمب)( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  حول تحور 17تو ادجوال رقم )

 برناتج  وااد واع    تا دوع داار  )( و  ونها عو اتجاه ادثةانو)اد بويط اإلعبرااو دل  ةاس  1.5
  ت ا يتةر يدى و  تاريار 1.5وقل تو ( عهو د له د كا  تحومله قال ادةةواق  عو ري و تورمب

 ضعيخ فانه االجتماعي الضمان صندوق  فيه تعين الموظف عندو  دةة  ادوراي  تواع ةو دلى 
ت ا يبة  تع ةم ادةبانج اد بحةل  0.05( وقل تو t    ا و  تسبوع اد عةوم  ال باار )لعملية تدريبية

 دلةها تو ادعةة  دلى تجب   ادوراي .

 :التالي النحو على االجتماعي الضمان صندوق  في الموظفين تقييم عملية تتم األداء تقيم:  رابعا
 األداء تقيم نتائج تحليل محور  (18جدول رقم )

ئة العبارة ت
لف
ا

 

 درجة الموافقة
�̅� S.D  اختبارt 

 
p-v 

 الترتيب
 ال نعم

1 
 تقييم في الكاملة الحرية للمدراء يترك

 مرؤوسيهم

 36 74 ت
1.67 .4710 37.2 0.000 5 

% 67.3 32.7 

2 
 ينالموظف نظام في الواردة التعليمات إتباع يتم

 االجتماعي الضمان صندوق في

 31 79 ت
1.71 .4520 39.8 0.000 4 

% 71.8 28.2 

3 
 وايجلس أن بعد المباشرين الرؤساء بذلك يقوم

 مرؤوسيهم مع

 11 99 ت
1.90 .3010 66.1 0.000 2 

% 90.0 10.0 

4 
 مجتمعة، بها اعمل التي الوحدة أداء تقييم يتم

 لألفراد وليس

 03 107 ت
1.97 .1640 126.4 0.000 1 

% 97.3 2.7 

5 
 نتائج من توخذ كمية تقييم نماذج اعتماد يتم

 الفردية الموظف كفاءة لقياس الفعلية العمل

 30 80 ت
1.72 .4470 40.4 0.000 3 

% 72.7 27.3 

 
و ت كارجاءر  لها و (اعياء ت ةم)( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  حول تحور 18تو ادجوال رقم )

ريار   ت ا يتةر يدى و  تااد واع  ( و  ونها عو اتجاه ادثةانو)اد بويط اإلعبرااو دل  ةاس  1.5
    ا ياالجتماع الضمان دوق صن في لموظفينلتتم  تقييم عمليةوجود دةة  ادوراي  تواع ةو دلى 

ت ا يبة  تع ةم ادةبانج اد بحةل دلةها تو ادعةة   0.05( وقل تو tو  تسبوع اد عةوم  ال باار )
 دلى تجب   ادوراي .
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 التأديبية اإلجراءات:  خامسا
 التأديبية اإلجراءاتنتائج تحليل محور  (19جدول رقم )

ئة العبارة ت
لف
ا

 

 درجة الموافقة
�̅� S.D  إختبارt 

 

p-v 
 الترتيب

 ال نعم

 المدراء عن الصادرة األوامر مخالفة 1
 34 76 ت

1.69 .4640 38.2 0.000 4 
% 69.1 30.9 

2 
 نظام في الواردة الرسمية التعليمات مخالفة

 االجتماعي الضمان صندوق في الموظفين

 41 69 ت
1.62 .4860 35.1 0.000 5 

% 62.7 37.3 

3 
 الرؤساء مع عليها المتفق التعليمات مخالفة

 المباشرين

 21 89 ت
1.80 .3950 48.0 0.000 3 

% 80.9 19.1 

 العمل وحدة في الزمالء إجماع مخالفة 4
 02 108 ت

1.98 .1340 154.8 0.000 1 
% 98.2 1.8 

 طرف ألي الرجوع دون بانفراد التصرف 5
 11 99 ت

1.90 .3010 66.1 0.000 2 
% 90.0 10.0 

 
ا جاءر  له (ادبأيياة  اإلجراءار)( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  حول تحور 19تو ادجوال رقم )

دى و    ت ا يتةر ياد واع  ( و  ونها عو اتجاه ادثةانو)اد بويط اإلعبرااو دل  ةاس  1.5تو  كارو
لمبينة ا الحاالت فيلها  الموظفون  تأديبية يخضع اتإجراءاجوي تاريار دةة  ادوراي  تواع ةو دلى 

ت ا يبة  تع ةم ادةبانج اد بحةل  0.05( وقل تو t    ا و  تسبوع اد عةوم  ال باار )في الجدول
 دلةها تو ادعةة  دلى تجب   ادوراي .
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 .بالموظفين المديرين عالقة:  سادساً 
 بالموظفين مديرينال عالقة نتائج تحليل محور (20جدول رقم )

ئة العبارة ت
لف
ا

 

 درجة الموافقة
�̅� S.D  إختبارt p-v الترتيب 

 ال نعم

1 
 المديرين بين شخصية عالقات يوجد ال

 االجتماعي الضمان صندوق في والموظفين

 14 96 ت
1.87 .3350 58.6 0.000 2 

% 87.3 12.7 

2 
 يف لكنو والموظفين المديرين بين عالقة يوجد

 الرسمية اإلجراءات تفرضها التي الحدود

 43 67 ت
1.60 .4900 34.4 0.000 5 

% 60.9 39.1 

 قطف العمل فترة أثناء ولكن جيدة، عالقات يوجد 3
 24 86 ت

1.78 .4150 45.0 0.000 4 
% 78.2 21.8 

4 
 الشخصية والموظفون المديرون عالقة تمتد

 الصندوق يعقدها يالت االحتفاالت لحضور
 العمل أوقات خارج

 08 102 ت
1.92 .2610 77.4 0.000 1 

% 92.7 7.3 

5 
 المديرين بين قوية شخصية عالقات توجد

 العمل أوقات خارج والموظفين

 21 89 ت
1.80 .3950 48.0 0.000 3 

% 80.9 19.1 

 (ةوباد وظا اد ويرمو دالق )حور ( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  حول ت20تو ادجوال رقم )
ت ا يتةر   اد واع  ( و  ونها عو اتجاه ادثةانو)اد بويط اإلعبرااو دل  ةاس  1.5تو  كارجاءر  لها و

  الموظفينو  المديرينرسمية إلى حد كبير بين  عالقةوجود يدى و  تاريار دةة  ادوراي  تواع ةو دلى 
ت ا يبة  تع ةم ادةبانج اد بحةل دلةها تو ادعةة   0.05و ( وقل تtك ا و  تسبوع اد عةوم  ال باار )

 دلى تجب   ادوراي .
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 :التالية األسس ضمن االجتماعي الضمان صندوق  في للعاملين المكافآت أولوية تكون  المكافآت: سابعاً 

 المكافآت نتائج تحليل محور (21جدول رقم )

ئة العبارة ت
الف

 

  درجة الموافقة

�̅� 
S.D  إختبارt p-v 

الترتي

 ال نعم ب

1 
 المراتب لتعليمات الموظفين احترام

 العليا اإلدارية

 28 82 ت
1.74 .4380 41.8 0.000 4 

% 74.5 25.5 

 والقوانين الرسمية اإلجراءات إتباع 2
 58 52 ت

1.47 .5020 30.7 0.000 5 
% 47.3 52.7 

3 
 تطوير حول للرؤساء مقترحات تقديم

 العمل أسلوب

 07 103 ت
1.93 .2450 82.8 0.000 1 

% 93.6 6.4 

4 
 تطوير في القسم في زمالئهم مشاركة

 األداء طريقة

 09 101 ت
1.91 .2750 73.0 0.000 3 

% 91.8 8.2 

5 
 عمل أساليب باكتشاف األفراد مبادرة

 واألنشطة العمل ألداء جديدة

 08 102 ت
1.92 .2610 77.4 0.000 2 

% 92.7 7.3 

جاءر  لها  (اد كاعآر)( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  حول تحور 21تو ادجوال رقم )
دى و    ت ا يتةر ياد واع  ( و  ونها عو اتجاه ادثةانو)اد بويط اإلعبرااو دل  ةاس  1.5تو  كارو

 تماعياالج الضمان صندوق  في لعاملينا لمكافآتات أولويوجود تاريار دةة  ادوراي  تواع ةو دلى 
ت ا يبة   0.05( وقل تو t    ا و  تسبوع اد عةوم  ال باار )الموضحة بالجدول األسس ضمن

 .ةها تو ادعةة  دلى تجب   ادوراي تع ةم ادةبانج اد بحةل دل

 :التالية بالطريقة يتم للمراجعين الخدمات أفضل تقديم إن اعتقد: الجودة: ثامناً 
 الجودةنتائج تحليل محور (22رقم )جدول 

ئة العبارة ت
لف
ا

 

  درجة الموافقة
�̅� 

S.D  اختبارt 
 
p-v 

 الترتيب
 ال نعم

1 
 رئيسه الستدعاء الموظف يستجيب أن

 ونينتظر المراجعين ترك لو حتى له المباشر
 الوقت بعض

 23 87 ت
1.79 .4090 45.9 0.000 2 

% 79.1 20.9 

2 
 نيةالروتي الرسمية اإلجراءات بتنفيذ ميهت أن

 ذلك أدى لو حتى المتبعة األصول حسب
 الوقت بعض المعاملة انجاز لتأخير

 25 85 ت
1.77 .4210 44.1 0.000 4 

% 77.3 22.7 

3 
 في تساعد مقترحات على المدير موافقة أخذ

 الوقت واختصار العمل تسهيل
 23 87 ت

1.79 .4090 45.9 0.000 2 
% 79.1 20.9 

4 
 انجاز لتسريع الخبرة ذوي لزمالء استشارة

 المعامالت
 15 95 ت

1.86 .3450 56.6 0.000 1 
% 86.4 13.6 

5 
 في لإلسراع والمبادرة الشخصي االجتهاد

 المراجعين لوقت احتراما المعاملة انجاز
 24 86 ت

1.78 .4150 45.0 0.000 3 
% 78.2 21.8 
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تو  كارجاءر  لها و (ادجوي )( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  حول تحور 22ادجوال رقم ) تو
ريار   ت ا يتةر يدى و  تااد واع  ( و  ونها عو اتجاه ادثةانو)اد بويط اإلعبرااو دل  ةاس  1.5

وجود نظام للجودة متبع من قبل صندوق الضمان االجتماعي يساهم في دةة  ادوراي  تواع ةو دلى 
ت ا يبة  تع ةم  0.05( وقل تو t    ا و  تسبوع اد عةوم  ال باار )للمراجعين الخدمات أفضل تقديم

 ادةبانج اد بحةل دلةها تو ادعةة  دلى تجب   ادوراي .

 : التالية األشكالصندوق ال في واألقسام الجماعات بين العالقة تأخذ واألقسام الجماعات بين العالقة:  تاسعاً 
 واألقسام الجماعات بين العالقةنتائج تحليل محور  (23جدول رقم )

ئة العبارة ت
لف
ا

 

  درجة الموافقة
�̅� 

S.D  اختبارt 
 
p-v 

 الترتيب
 ال نعم

1 
 اال تعاون يحصل وال مباالة، ال عالقة

 المدراء تعليمات لتنفيذ
 10 100 ت

1.90 .2890 69.3 0.000 2 
% 90.9 9.1 

2 
 حدود في التعاون ويحصل ،رسمية عالقة

 فقط الرسمية العمل إجراءات تنفيذ
 60 50 ت

1.45 .5000 30.4 0.000 5 
% 45.5 54.5 

3 
 ائدةف حقق أذا التعاون ويتم تنافسية، عالقة

 المتعاون للقسم
 05 105 ت

1.95 .2090 97.9 0.000 1 
% 95.5 4.5 

4 
 فاألهدا لتحقيق وذلك تشاركيه، عالقة

 المتعاونة المجموعات ومصلحة المشتركة
 18 92 ت

1.83 .3720 51.8 0.000 4 
% 83.6 16.4 

5 
 نالتعاو فيالرغبة  ويملؤه الصداقة، عالقة

 واألفراد المجموعات بين
 17 93 ت

1.84 .3630 53.3 0.000 3 
% 84.5 15.5 

 ( ااعقسام ادج ادار بةو ادعالق )ول تحور ( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  ح23تو ادجوال رقم )
ا دوع اد واع   ت( و  ونها عو اتجاه ادثةانو)اد بويط اإلعبرااو دل  ةاس  1.5تو  كارو جلهاجاءر 
ل تو ( عهو اقع ط ادري ة  ادع ل يجراءار تةاة  حواي عو ادبعاا   امحةل ري ة   دالق داار  )

 يف واألقسام الجماعات بين عالقةوجود ي  تواع ةو دلى   ت ا يتةر يدى و  تاريار دةة  ادورا1.5
( وقل t    ا و  تسبوع اد عةوم  ال باار )المبينة بالجدول األشكالتأخذ  االجتماعي لضمانصندوق ا

 ت ا يبة  تع ةم ادةبانج اد بحةل دلةها تو ادعةة  دلى تجب   ادوراي . 0.05تو 
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 :هو األداء وتحسين للعمل االجتماعي الضمان صندوق  في العاملين يدفع ما أهم إن للعمل الدافعية:  عاشراً 

 للعمل الدافعية نتائج تحليل محور (24جدول رقم )

ئة العبارة ت
لف
ا

 

  درجة الموافقة

�̅� 
S.D  إختبارt 

 

p-v 
 الترتيب

 ال نعم

 المباشرين الرؤساء لرضا ني 1
 16 94 ت

1.85 .3540 54.9 0.000 2 
% 84.5 14.5 

 المكافأة في والطمع العقاب من الخوف 2
 15 95 ت

1.86 .3450 56.6 0.000 1 
% 86.4 13.6 

 يتقاضاه الذي بقدر الرات على العمل 3
 22 88 ت

1.80 .4020 46.9 0.000 3 
% 80.0 20.0 

4 
 يف الواحد القسم في للزمالء المشتركة الرغبة

 المشترك والنجاح لالنجاز والوصول االبتكار

 29 81 ت
1.73 .4430 41.1 0.000 5 

% 73.6 26.4 

 الفردي عالتميز واإلبدا في الرغبة 5
 27 83 ت

1.75 .4320 42.5 0.000 4 
% 75.5 24.5 

 اركجاءر  لها و (دلع ل ادواععة )( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  حول تحور 24تو ادجوال رقم )
تاريار    ت ا يتةر يدى و اد واع  ( و  ونها عو اتجاه ادثةانو)اد بويط اإلعبرااو دل  ةاس  1.5تو 

 تحسينو  للعمل االجتماعي الضمان صندوق  في العاملين دفعوجود عوامل تدةة  ادوراي  تواع ةو دلى 
يبة  تع ةم ت ا  0.05( وقل تو t    ا و  تسبوع اد عةوم  ال باار )حسب ما مبين بالجدول األداء

 ادةبانج اد بحةل دلةها تو ادعةة  دلى تجب   ادوراي .
 لالستمرار هواستعداد وأهدافها لقيمها قبوله خالل من تتضح والتي بالمنظمة الموظف ارتباط درجة:  التنظيمي االلتزام
 .والقيم األهداف هذه لتحقيق بها للعمل

 التنظيمي االلتزام نتائج تحليل محور (25جدول رقم )

 
 ت

ئة محتوى الفقرة
لف
ا

 

 درجة الموافقة

 

�̅� 
S.D  اختبارt p-v موافق  الترتيب

 بشدة
 محايد موافق

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
سأكون سعيدا لو قضيت بقية حياتي 

 لضمان االجتماعيفي صندوق االوظيفية 

 03 13 22 41 31 ت
3.764 1.075 36.735 0.000 5 

% 28.2 37.3 20.0 11.8 2.7 

2 
صندوق أشعر بسعادة عندما أناقش 

لضمان االجتماعي مع أصدقائي خارج ا
 الصندوق

 04 11 15 50 30 ت
3.827 1.057 37.986 0.000 4 

% 27.3 45.5 13.6 10.0 3.6 

3 
أشعر بأنني جزء من عائلة الضمان 

 االجتماعي

 03 08 16 45 38 ت
3.973 1.018 40.937 0.000 1 

% 34.5 40.9 14.5 7.3 2.7 

4 
بصندوق أشعر بأحاسيس قوية تربطني 

 االجتماعيلضمان ا

 04 10 14 52 30 ت
3.855 1.039 38.909 0.000 3 

% 27.3 47.3 12.7 9.1 3.6 

5 
ضمان صندوق الأرى إن قيمي تتفق مع 

 االجتماعي

 03 10 24 47 26 ت
3.755 1.006 39.132 0.000 7 

% 23.6 42.7 21.8 9.1 2.7 

6 
سيكون من الصعب علي أن اترك عملي 

لضمان االجتماعي حتى لو في صندوق ا
 رغبت في ذلك

 04 20 28 32 26 ت
3.509 1.147 32.077 0.000 9 

% 23.6 29.1 25.5 18.2 3.6 

 13 0.000 28.707 1.139 3.118 08 26 35 28 13 ت 7



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

293 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

أحد األسباب الرئيسية الستمراري في 
هو لضمان االجتماعي في صندوق االعمل 

أن تركي للعمل سيجعلني أضحي بمزايا قد 
 ال أجدها في عملي الجديد

% 11.8 25.5 31.8 23.6 7.3 

8 
 فيأحد األسباب المهمة لعدم تركي لعملي 

لضمان االجتماعي هو ندرة صندوق ا
 الفرص المتاحة أمامي

 12 29 18 27 24 ت

3.227 1.405 24.083 0.000 12 
% 21.8 24.5 16.4 26.4 10.9 

9 
لضمان في صندوق اأخاف أن اترك عملي 

 بديل عمل االجتماعي دون توفير

 15 25 21 31 18 ت
3.109 1.309 24.916 0.000 14 

% 16.4 28.2 19.1 22.7 13.6 

10 
في هذا الوقت ، فان بقائي بالعمل هو 

 الرغبة في البقاءالحاجة وليس 

 15 30 22 25 18 ت
3.009 1.310 24.095 0.000 15 

% 16.4 22.7 20.0 27.3 13.6 

11 
ال اعتقد إن األشخاص ينتقلون هذه األيام 

 من عمل ألخر بشكل دائم

 07 19 22 36 26 ت
3.500 1.210 30.346 0.000 10 

% 23.6 32.7 20.0 17.3 6.4 

12 
أخالقي يدفعني لالستمرار أشعر بواجب 

 لضمان االجتماعيفي صندوق افي العمل 

 02 06 20 52 30 ت
3.927 .9160 44.976 0.000 2 

% 27.3 47.3 18.2 5.5 1.8 

13 
 فيأشعر انه ليس صحيحا إن اترك عملي 

لضمان االجتماعي حتى لو توفر صندوق ا
 لي عرض أفضل في مكان آخر

 08 21 27 30 24 ت
3.373 1.226 28.863 0.000 11 

% 21.8 27.3 24.5 19.1 7.3 

14 
اعتقد أن الشخص يجب أن يبقى منتميا 

 لعمله دائما

 03 17 19 35 36 ت
3.764 1.149 34.360 0.000 6 

% 32.7 31.8 17.3 15.5 2.7 

15 
اعتقد أن األمور في الماضي كانت أفضل، 

هم لما كان األشخاص يستقرون في عمل
 معظم حياتهم الوظيفية

 07 10 27 29 37 ت

3.718 1.205 32.363 0.000 8 
% 33.6 26.4 24.5 9.1 6.4 

  0.000 73.947 50510. 3.561 التنظيمي االلتزام الدرجة الكلية حول محور

اءر ج (ادبةظة و االدبوام)( يبل  و  اد بويطار ادحسابة  حول تحور 25تو ادجوال رقم )
ر يدى   ت ا يتةاد واع  )اد بويط اإلعبرااو دل  ةاس ادخ ايو( و  ونها عو اتجاه  3تو  كاروكلها 

 ا و     االجتماعي الضمان صندوق  في تنظيميوجود التزام و  تاريار دةة  ادوراي  تواع ةو دلى 
ى ةة  دلت ا يبة  تع ةم ادةبانج اد بحةل دلةها تو ادع 0.05( وقل تو tتسبوع اد عةوم  ال باار )

 تجب   ادوراي .
 أوال النتائج:

 دلةاو اادوراي  يدى ت ةةم وياء ادعاتلةو تو  الل ت ةةم ادعاتلةو دةةواق ادل ا  االجب ادو  نوعت
د بغةرار ااذدك تو  الل ا باار اتحلةل وثر اداةئ  ادوا لة  )ادهةكل ادبةظة و  ادث اع  ادبةظة ة   

و اتو ونم ادةبانج اادباسةرار ادبدةةواق ادل ا  االجب ادو  ادتخةة ( دلى  ااء  وياء ادعاتلةو 
 تم ادوصول يدةها تو  الل تحلةل اداةانار اا باار اداراةار تا يلو:

وظهرر ادةبانج اإلحةانة  دلوراي  ي  ادهةكل ادبةظة و دةةواق ادل ا  االجب ادو ي باز  -1
ةظة و ادعادة    ان ا يعةو و  ن ا ادهةكل ادببخةان  ادبع ةو اد رتا   ااد ر وم  ادتويو  اادري ة  

ي لل تو قور  ادةةواق دلى االيبجاب  دل بغةرار ادبو تحو  عو بةئ  اعد ال   ا انه ال يوعر اد ران  
ادبو يحباجها ادعاتلةو التخاذ اد رارار عو تواجهبهم ده ه اد بغةرار  امعةق قور  ادةةواق دلى  وت  
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م . اعو ادةبةج  عا  ا ادهةكل ادبةظة و دلةةواق بواعه ادرانو يوف ادع الء بطرم   تح ق راان
 يكو  تعة ا دلبغةةر اادبطور ارع  تسبوع اعياء اجوي  ادع ل.

ك ا وظهرر ادةبانج اإلحةانة  دلوراي  و  ث اع   صةواق ادل ا  االجب ادو تبطور ادكةها تا -2
و  ادعالق   وا   ا تس ى ث اع  ادجوي    حة  ادبغةةرادب لةوي  اتا بةو ث اع  زادت تبرااح بةو ادث اع  
ها ال تطاق ة  ااد وظاو  ي وتو  اقبراحار دكةو جةو  ادكةها وثةاء عبر  ادع لبةو ادرؤياء ااد رؤاي

   اادعالق  بةو اعقسام ال زادت تةاعسة  ادةس تتار ةه اعو ادةبةج . يال ب واع   ادرؤياء
ةواق صبةو ادعاتلةو عو ادبةظة و  اول اذا يالد  تو االدبوام ادوراي  اجوي تسبوع ت وظهرر-3
نو  ثراالدبوام اد ؤ  و ويونا دةوي اطاةع  ن ا االدبوام حادوراي  عو ت وظهرردل ا  االجب ادو    ا ا

  يلةه االدبوام اد سب ر بةة ا ال يوجو تسبوع ت اول تو االدبوام اد عةار  يا ل ادةةواق يا ل  اعقوع 
  ا  االجب ادو. دلصةواق ا

ل دعةاصر اداةئ  ادوا لة  ادبو تم تةاادها )ادهةكيحةانة   ذا يالد  وثر اجوي ويلاادوراي   وظهرر-4
ر دكل تو ادوراي  اجوي اث وظهررادبةظة و اادث اع  ادبةظة ة  ( دلى تسبوع االدبوام ادبةظة و    ا 

لى االدبوام ي اثر دطاةع  ادهةكل ادبةظة و دن يو ادعاتلةو بتكل تسب ل دلى اداةئ  ادبةظة ة   و  اجو 
   االجب ادو دل اصةواق اادبةظة و  ااجوي اثر دة ط ادث اع  ادبةظة ة  دلى االدبوام ادبةظة و عو 

انه ال يوجو دالق  ارتااو بةو اد بغةرار ادتخةة  تثل : ادجةس   ويلا  ا وظهرر ادوراي   -5
 ادخار  ادع لة   ابةو االدبوام ادبةظة و.ا دوظةاو  اد وق  اا اد سبوع ادبعلة و  ا ادع ر  ا 

د و يادور ن ه ادةبانج عو اإلجاب  دو ادسؤال ادرنةسو  د تكل  ادوراي    حة  بةةت  ةان  
ادهةكل ادبةظة و اطاةع  ادث اع  ادبةظة ة  اتسبوع االدبوام ادبةظة و دةةواق ادل ا  االجب ادو 

تسبوع االدبوام ادبةظة و عةها   انأتل ا  تسادو ن ه ادةبانج عو ااثر اداةئ  ادوا لة  دل ؤيس  دلى 
جعل ادبوصةار ادبو ت وتها ادوراي  ذار عانو  اقة   عصحا  اد رار عو ادةةواق دبطومر اداةئ  
ادوا لة  ب ا يرع  تو تسبوع االدبوام ادبةظة و اد   يسادو عو تحسةو وياء ادعاتلةو اتح ةق ادبغةةر 

 ل ييار  صةواق ادل ا  االجب ادو .اد ةتوي تو قا
 :التوصيات

 : دل ا  االجب ادو ب ا يلوا صةواق اد رار عو  وصحا توصو ادوراي  
د و وظهرر نبانج ادوراي  ي  ادهةكل ادبةظة و  دل ا  االجب ادودةةواق نةكل   يداي  يجراء-1

ادري ة   انو به ه دةةواق ادل ا  االجب ادو ي باز بورجار دادة  تو ادبع ةو ااد ر وم  ا 
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ادخةان  ال يسادو عو ادوصول يدى تا يط   ادةه توير دام صةواق ادل ا  االجب ادو تو 
وصو ادلةه عا  ادوراي  ت تحسةو اعياء  ازماي  جوي  ادع ل تاسةط اإلجراءار  ات لةل ادبكادةف  ا 

تسبومار ييارم    5 يومو دو بإجراء يداي  نةكل  يبم تو  الدها ت لةل دوي اد سبومار اإليارم  بحة  ال
اا  يبم يداي  تعويل دلى يجراءار ادع ل ادري ة  بحة  يبم تحومل بعر ادةالحةار عو اتخاذ اد رار 

 يدى اد سبومار اإليارم  اعينى عنها اعدلم بحاجبها دخوت  ادع الء.
   ادلةه وب اددل ا  االجا صةواق عو  ادبحسةو اد سب رعلسا   تاةو ث اع  ادجوي  اتطاةق -2

احبى يب كو ادةةواق تو رع  تسبوع جوي  اعياء عةه  عال بو تو توعةر تةاخ ابةئ  يا لة  قاير  
دلى يشاد  ث اع  ادبغةةر اادبحسةو اد سب ر ادبو تسادو عو ت لةل اع طاء اتحسةو ياععة  ادعاتلةو 

 دةةواق.اتتجةعهم دلى االببكار ااإلبواي امع ق االدبوام ادبةظة و يا ل ا
 

 المراجع:

(. "دالق  االدبوام ادبةظة و باةئ  ادع ل ادوا لة :يراي  تطاة ة  دلى 2002ادث ادو  داوهللا تح و)-
  وكايي ة  نايف دلعلوم رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العلياقوار االتو ادخاص "  

 اعتةة   ادرمان  اد  لك  ادعربة  ادسعويي .

(. "ادث اع  ادبةظة ة  ادالقبها باالنب اء ادبةظة و: يراي  تةوانة   2005بو عرحا  ) تلو   ح واد-
، كلية رسالة ماجستير غير منشورةدلى تةسوبو  لة  اد لك  ادو ادعسكرم   اد ونةةو اادعسكرمةو"  

   وكايي ة  نايف دلعلوم اعتةة   ادرمان  اد  لك  ادعربة  ادسعويي .الدراسات العليا
(. "ادث اع  ادبةظة ة  ادالقبها باالدبوام ادبةظة و:  يراي  تةوانة  2005وعو  تح و بو غادب)ادع-

دعلةا     لة  ادورايار ارسالة ماجستير غير منشورةدلى نةئ  ادرقاب  اادبح ةق ب ةط   ادرمان"  
 وكايي ة  نايف دلعلوم اعتةة   ادرمان  اد  لك  ادعربة  ادسعويي .

(. "اثر ادعواتل ادتخةة  عو اد ةاخ ادبةظة و: يراي  تةوانة  2001و داو ادرحةم)اد حاية   تح -
  اد جلو ادسايس دتر  ادعوي مؤتة للبحوث والدراساتعو اد ؤيس  ادعات  دلل ا  االجب ادو"  
 .ادسايس  ادكر   اد  لك  اعرينة  ادهاش ة 

هم ادرااء ادوظةاو دلعاتلةو اويانهم عد ادتوع تأثةر بةئ  ادع ل دلى  مت ةة"( 2004اد رنخ  ترعت ) -
 . ادجاتع  اإليالتة   غو  )رسالة ماجستير غير منشورة( "عو تةتأر اد طاي ادةةادو عو قطاي غو 

( يثر اداةئ  ادوا لة  دل ةط   عو اد تار   اد عرعة  2012حسب هللا اآ را .داو ادحاةظ ) -
 (12)1دلعاتلةو تجل  دعلوم اادبكةودوجةا 
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( وثر دواتل اداةئ  ادوا لة  دل ةط   دلى عادلة  ت اري  اإليار  2014و ادس ة .رح   )دا-
 ةتور (رياد  تاجسبةر غةر ت)دةةواق االجب ادو دلبة ة  عو تةر  اإليبراتةجة  بادبطاةق دلى ا
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اإلرشاد النفسي في تنمية مهارات الموهوبين والمتفوقين من طلبة مرحلة  جدور برام

  التعليم األساسي

 

 هيام يونس رمضان المصري  .د
 قسم رياض األطفال ـ كلية التربية
 جامعة بني وليد

      
 مقدمة : 

 ة  االر ادحةا  ادعليعو اد ونو  ثرا  اطةة  ا ةوا عتبه اداتال تو دواتل نهل  تجب عه عى تج   
ااد هةة  ااداةة  اتو تم عا  ايبغالل قوراته ايبغالال عكرما اتربوما يعو ارار  حب ة  ادعل ادج ة  

 اوكثرادم عانو   ناعا ا  وعللادثرا  اداترم   و دلى  رتتة ادبويؤتو ادو حو  اةر باد سل   اداويهة  
ايبغالدها د ا يالحظ ادةوم بتكل  اوحسو يدوايه ى تا ارت يذا اع رع دانوا تو ج ة  ادثراار اد ايي  
اردايبهم   ونوبةااد و اد باوقةو  اعبةاءاادالوا  عو ادكتف دو  اعتمظانر تسابق اد جب عار ايعو 

انها  اانها تب وم دلى غةرنا بع ول دل  اد اودةو  بعوي اد ونوبةوتعلو  ون اتلك ادوال  وير تعل و 
و يا  ادطلا  اد باوقةو يسبطةعوا شق طرم هم بأناسهم ت ي يعب و اداعر  اقو، اتاكرمها اتخبردةها 

دةاء اا اي  تسادو   اص  اقو يتك اداعر اآل ر بجواع االنب ام بهؤال ادطلا  اد يو تةحوا قو  
 (1997اقور  دم ت ة  دغةرنم. )ادخطةب اادحويو  :   

ا  تا حة   تات ح انق دل ة  اورقام تخةدكس ذدك ت ا وثابتدكو ادورايار ادبربوم  اد ببابع     
تو نؤالء ادطلا  دويهم تتكالر  %20 و  يدىادسرار  وشاررنؤالء ادطلا  اد باوقةو اقو  ين اليااها 

ناسة  ااجب ادة  زانه يوجو بعر اد باوقةو عو اد سبتاةار ادع لة    ا يوجو اداعر اآل ر عو 
 (34:1998  )ادسرار. ادسجو  

و تو ادواريار دلى ون ة  ادبعرف دلى اد تكالر ادبو يعانو تةها اد باوقةو اوكور ادعوي   
 و ار ااناثت ن ه ادوراي  ااد ونوبةو ادبى تعوق ينباجهم اإلبوادو اتحول يا  ايب رار يبواداتهم 

 حاج  ن ه ادائ  تو ادطلا  يدو ادرداي  ااالنب ام ااإلرشاي اادبوجةه ال ت ل دو حاج  ادطلا  ادعاييةو
 بةر دلى ت او  اإل ااق عو تسادوتهم دالوغ وقةى طاقاتهم رب ا تعبار تأيا    ك ا ا  ردايبهم ال
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اداراتج ادبربوم  اادبعلة ة  ادبى تعةى ببة ة  ايبعايتهم ادع لة  اتواناهم ادخاص  حسب  يدوايتجري 
 ادجس ة  ااد واجة اإن ا ن ه ادرداي  يجب ا  تكو  شاتل  تو ج ة  ادةواحو ادع لة  ااد عرعة  ا 

ااالناعادة  اادةاسة  ااالجب ادة  اب ا يح ق دتخةةاتهم ادة و اد بكاتل اد بواز  احبى تسب ر اد ونو  
  . (2005,22)ادتوبكو : اإبوادهعو ت ةوه 

 دبواادطلا  اد ونوبةو يواجهو  عو يو اد ران   ناس اد تكالر  و  يدىادةاسو  اعي   ا يتةر   
 كارا نةا  بعر اد تكالر اادحاجار ادبو تارز دوع اد ونو  بتكل و  يال   ادعاييو  يواجهها ادطلا 

 .راحبى تتكال اعيرم بعالقاته  واباداةئ  اد ورية  اا توقعار ادوادويو  وتااتبعلق  اواا 
 (1998:30)ادرمحانو .ادة ويا لة  اد ةور تثل ادسعو نحو ادك ال اادحساية  ادعادة  ااد اادغ  عو 

   لو يحة ي را ال  ادطلا  اد ونوبو  يةب و  ادى عئ  ذاع االحبةاجار ادخاص  عا  تو ح هم انظ
ادل رشويو  هماذامتةسجم ت  قوراتهم انم يتكلو  تحويا  اصا د عل ةهم  تبكاعئ دلى عرص تربوم  
ةر ثيتاطرانهم ادك ونهميال د ونوبو  دو غارنم تو ادطلا  اته ا ا بلف ا و رع ادةاسةةو تو جه  

 (2010:322)ادرمحانو  .تو ادةاار اادخةان  ادعايي 
 رشايي اإلاداراتج  يدواي يدىادأل   بةو ادطلا  اد ونوبةو يدى بر اعتا  ادةاسو  جأر ادلرار     

ادبو تبةايب ا ةانةهم ادةاسة   "ع و ر ور اد اايرار ادعاد ة  عو تطومر تعايةر جوي  براتج 
معبار ا ا  تو ا ةها اإلرشاي اادبوجةه ادةاسو ااالجب ادو اادبربو  اد ونوبةو دلى دو  تعايةر  

اد ونوبو  تو ادائار اد عرا  دلخطر يذا دم يجواا ادرداي  ادكاعة  تو اد حةطةو بهم  ات اُُّلهم اتلاة  
 احبةاجاتهم اد خبلا   اتطومر طرق تعلة هم اتحااد  يرشاينم اإرشاي اد حةطةو بهم ناسةًا نظرًا دلحاد 

 اتو ن ا اد ةطلق عإ  اعتر يبطلب تعرع  يار اداراتج   ادوجوانة  االنب ادة  ادبو ت ةونم دو ادعاييةو
 كثرأب بأ راتااد باوقةو  ودل ونوبة اإلرشايي اقو بوا االنب ام بادحاجار  اإلرشايي   دلطلا  اد ونوبةو

النب ام امعوي ادالل بواي  عى اثار  اادبربوم  اادبعلة ة   مبحةاتهتو ثالث  د وي تو بواي  االنب ام 
ن ه ادائ   ادبو يان ت عو تسلةط ادلؤ دلى ( دةبا نودةةغومر )دلااحث  ااد ربة   اإلرشايي بحاجاتهم 

 . ااإلرشايي كإحوع ادائار ادخاص  تو ادةاحةبةو ادبربوم  
 مشكلة البحث:

باوقةو اردايبهم يواء  ا  ادارناتج جوِء ويايةا تو براتج اد ونوبةو ااد  اإلرشايتعو  وتار      
   رشايي يعانه يا ى قاصرا دو تلاة  حاجار ادطلا  تا دم يبم تودة ه بخوتار  تسرمعةا واادبربو  يثرانةا 

م اط وحاتهم ادالقاتهم اد سب الة  ات ويرنم د اته دإلنجاز ياععبةهماإن ال ن ه ادخوتار يؤثر دلى 
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و تثله اد باوقةو ااد ونوبة يرشاي آ احة     رايو ااد هةووهم ادانجاح ادسو  ان و تواناهم بادتكل 
دبو نوي اد تكل  ا يدىامرج  ذدك   ادخةار   اإلرشايب ة  ادائار تو حة  ايبخوام طرق  يرشايتثل 

 ودبادا عو ادبساؤل ادح اانج  ادطرق عو دالجها اتب حور تتكل   اوياابهايعانو تةها اد ونو  
 .  ( ؟ بةوادطلا  اد ونو  تهارار ة ة تو عاإلرشايي  اراتج  اد)تانو يار 

 البحث : أهمية
يا ل اداةئ   ة ادةاس اإلرشايي اداراتج  ون ة عئ  ادطال  اد باوقةو ا  دك  عن ة داح  ا ون ة ترج     

  : عو ادة او ادبادة   تحويونااد ورية  ام كو 
 .يب ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو تةا يرشايي ايبحوا  براتج  ون ة دلى  وءتر ةو ادل-1
توجةه نظر اد ان ةو دلى ادع لة  ادبعلة ة  بلرار  االنب ام اد اكر به ه ادترمح  تو ادطلا  اتوعةر -2

 .دهم  اإلتكانةاركل 
 ادةاسو اادودم ادةاسو ااع ا دبوجةهار اإلرشاييساير ن ا اداح  االتجانار ادحويث  عو تجال  -3

شو ادةاسو يار اد ر  ون ة  يدىيتةر  اد  ادةاسو بوزار  ادبعلةم  ااإلرشايم دادو يةاي  بها تكبب يدى
 يا ل اد وري  .

 البحث :أهداف 
 وري  يا ل اد   ا اد ونوبةويعانو تةها ادطلا  اد باوقةو ا  ادبعرف دلى اد تكالر ادبو. 
  اد وريت ف يا  قةام اد رشو ادةاسو اد ةام بواره يا ل  ادبوادبعرف دل  ادعوانق  . 
 نوبةورار ادطلا  اد و وادبو تسادو عو تة ة  تهارار اق اإلرشايي اداراتج  ادبعرف دلى يار. 
  ادبعرف دلى اد  برحار ادبو تسهم عو جعل اداراتج االرشايي  اكثر عادلة  ا ثر عانو  عو

 .ن  اد جال 
  تساؤالت البحث:

 ؟يا ل اد وري    اد ونوبةوا يعانو تةها ادطلا  اد باوقةو ا  تانو  اد تكالر ادبو 
 ؟ت ف يا  قةام اد رشو ادةاسو اد ةام بواره يا ل اد وري   ادبونو ادعوانق  تا 
 ؟رار ادطلا  اد ونوبةو وادبو تسادو عو تة ة  تهارار اق اإلرشايي نو يار اداراتج  تا 
 عو ن    تانو  اد  برحار ادبو قو تسهم عو جعل اداراتج االرشايي  اكثر عادلة  ا ثر عانو

 ؟اد جال 
 



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

300 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

 
 مصطلحات البحث:

دلى ونهم " اعطاال اادتاا  ادةغار اد يو ي بلكو  ااحو  وا وكثر تو اد ورار يعرف  -: المتفوقين 
اد بطور  بتكل العت دو وقرانهم عو اد رحل  ادع رم  اادبعلة ة  وا تو يبويم عةهم تة ة  ن ه اد ورار 

 ر ةو دل اد بعل ةو اد ونوبةو وا اد باوقةو بادةسا  . ان ا ادبعرمف يتج  اد وارس دلى ادب
عقرانهم عو ناس اد رحل  ادع رم  وا ادوراية   انو يبل و ادطال اد   وظهر قور  تبطور  باداعل وا 
يبويم عةه تة ة  ن ه اد ور  ويًا  انت طاةع  ن ه اد ور    ا و  ن ا ادبعرمف يبةاقر ت  ادرؤم  ادب لةوي  

 اد يو ي ثلو  صاو  ادبالتة  %10 – 5ونوبةو ااد باوقةو دلى ونهم نسا  ادا ادبو تةظر دل 
  (.Leading Teacher for Gifted and Talented, 2007: 2عو اد وري  )

امعرف اد ونوبةو بانهم نم اد يو ي لكو  ايبعوايار عطرم  اقورار غةر دايي  اا اياء تب ةو دو 
   (12:2009 جاالر ادبو ي ورنا اد جب  . )ادكةالنو .ب ة  اقرانهم عو تجال اااكثر تو اد

يعرف ادارناتج اإلرشاي  بأنه اداةةا  ادكلو عنواي ادةتاو ادبو ت رر اتخاذنا دل ةام  البرامج االرشادية :
بع ل يرشاي  تعةو اا نو بةا  دو اد واقف ااعنواف ااد تكالر اادحلول اإلرشايي  اد  برح  د  ابل  

 . ن ه اد تكالر
 تج ود  دب ويم اتةظم تخطط دل و "برناتج بأنه  اإلرشاي  (ادارناتج1986) زنرا  حاتو يعرف- 

 عو متسادوته دهوف دل سبرشويو ج ادةا ا عرييا اد ااشر  غةر ا اد ااشر  اإلرشايي  ادخوتار تو
 حة  يلةم تكلب االجب ادو ادبربو   ادةاسو ادبواعق ا ادةاسة  ادةح  اتح ةق ادسو   ادة و تح ةق
 اع ةانو سوادةا اد رشو . اإلرشاي  ادع ل عو اد خبةةو تو عرمق اتةاة ه تخطةطه ا بإدوايه ي وم

 ا ادبوجةه برناتج و  و  اعتور وادةاء اد رشو تعلم اد وري  توير االجب ادو اع ةانو ادةاسو
 :34)زنرا     .ادةاسو اياإلرش د لة  اتبى ويو ا اتو ا ةف اد اذا تاذا اباال بةار ادةاسو اإلرشاي
1994)  

 تعرف اد ونا  :
قو برزر دو  تعرماار تةها تعرماار دات  اتعرماار ترتاط ب جاالر ايبة  وا دل ة  اتو ادبعرماار 
ادعات   ت ةو انسا  تا عو عو تو اداةو  التبالكه ايبعوايار تعةة  تةسر ده ادةاوغ اادب ةو عو عئ  

 (1995:167)حةور     ا  .يذا تا اجور اد حاوار اد ةاي
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  Superiorتبعوي اد ةطلحار ادبو تعار دو تاهوم ادطال اد ونو   تثل تةطل  ادطال اد باوق  
Child  اادطال ادعا ر  Genius Child اادطال اد ب ةو  Talented Child   امعبار تةطل  

 (.1999 نو وكثر اد ةطلحار شةودًا. )عاراق ادرايا    Gifted Childادطال اد ونو 
م( اد باوق بأنه: "ادطال اد   يعبار عوق ادعاي  بادةسا  دعوي تو ادةاار 1973امعرف  ارتر جوي )   

ااد ورار   اص  تلك اد بعل   باعطاال اد يو ياوا  قورار ذ اء ت ةو   اتطور اجب ادو ادلو  
 . (1992وكثر تو ادعاي .  )وبو ي اح  اآ را   

عو تعجم ابسبر يدى تو دويه قور  وا ايبعواي طاةعو    ا  lented Taامتةر تةطل  تونو     
يتةر يدى تو دويه قور  وا ايبعواي طاةعو  ادعل   Giftedي  ر ن ا اد عجم يدى و  تةطل  تباوق 

 .(Webster, 1979) .ذدك يتةر يدى ايبخوام تةطلحو تباوق اتونو    برايعةو
نو  يدى ونها " اصة  تةف اداري اد   يكو  دويه قور  وتا عو اد عاجم ادعربة  عبتةر  ل   تو     

دادة  غةر دايي   احبى اآل  دم يسب ر دلى تعول ذ اء تعةو يةف ن ا اداري  يال ونه غاداًا تا يكو  
يرج  ع ا عوق  اداي  تا ي بر  ن ا اد سبوع ادع لو باالببكار وا يسبخوم   عةار ده  ت   120تو 
 (1987)اعشول دوع اداري".بعر ادخةان  اع رع  اجوي

ابتكل دام تباق اد عاجم ادعربة  ااإلنجلةوم  دلى و  اد ونا  تعبار قور  وا ايبعوايًا عطرمًا دوع اداري  
وتا تو ادةاحة  ادبربوم  ااالصطالحة  عهةا  صعوب  عو تحويو اتعرمف اد ةطلحار اد بعل   ب اهوم 

تعوي تكونار  معوي ذدك يدىادوم ادواوح عو ايبخواتها  ا  اد ونا   عباوا وكثر تتعةاًا امسوينا ادخلط
اتو وكثر ادبعارمف شةودًا دل ونا  تعرمف تكبب ادبربة  اد   تاةاه ادبترم  اداةورادو دألعراي   اد ونب

م  ااد   وصا  يعرف بعو ذدك ببعرمف تةرالنو ااد   ي ول 1971اد ونوبةو عو ادواليار اد بحو  دام 
ونوبةو وا اد ب ةومو نم اد يو يبم ادكتف دةهم تو قال وشخاص تهةةةو اتبخةةةو  بأ  اعطاال اد 

ااد يو تكو  دويهم قورار اااح  ات ور  دلى اإلنجاز اد رتا  امحباج نؤالء اعطاال يدى براتج تربوم  
  اص   ا وتار وكثر تو تلك اد  وت  دلطال  ادعاييةو عو براتج اد وري  ادعايي   تو وجل تح ةق
تسان اتهم د ااتهم ادل جب    انؤالء اعطاال باإلااع  يدى ونهم يب بعو  بورجار دادة  تو ادبحةةل 

ايي و ايبعواي وك -اعكايي و  عإنهم يارزا  عو ااحو  وا وكثر تو اد ورار ادبادة : )قور  د لة  دات 
. حر ة  )تةكانةكة ( قور  قةايي   ينجاز عةو وا بةر   قور   -تاكةر يبوادو وا ينباجو -تحوي

اد ونو  يذ  نو اداري اد   يظهر وياء تب ةوًا  (. 2000  ادسرار 1999ادحرا   -1998)ادسرار 
 :ااحو  وا وكثر تو اعبعاي ادبادة ت ارن  ت  اد ج ود  ادع رم  ادبو يةب و يدةها  عو 
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 (.ةوو وا انحراعةو تعةارماد ور  ادع لة  ادعادة  )حة  تومو نسا  اد  اء دو انحراف تعةار  ااح. 1
 . اد ور  اإلبوادة  ادعادة .2 
 . اد ور  دلى ادبحةةل اعكايي و اد رتا .3 
 .القدرة على القيام بمهارات متميزة، )مواهب متميزة كالمهارات الفنية أو الرياضية آو اللغوية.4 

ستقاللية في القدرة على المثابرة وااللتزام، والدافعية العالية، والمرونة، واال.5 

 .)1998)الروسان،   شخصية عقلية تميز الموهوب عن غيره(  التفكير...)كسمات

بأن هناك تداخالً في استخدامات المصطلحات للداللة على نفس   يمكن االستنتاج المنطلق من هنا    

لموهبة االفئة أحياناً، على فئات متقاربة في الخصائص والسمات العامة. لذلك، فإن استخدام مصطلح 

 .ربما يكون أكثر دقة

 : الخصائص المعرفية واالنفعالية للموهوبين والمتفوقينا
يب ةو اعطاال اد ونوبو  ااد باوقو  د لةًا بخةان  يلو ة  تعرعة  ت ةونم دو وقرانهم عو ترحل     

 ه ن تاكر  تو ن ونم. اتلعب ادبةتئ  اعيرم  اادظراف اد حةط  يارًا ناتًا عو ايب رار تة ة 
 .ادخةان  بساب حساية  اد ونو  ااد باوق  اقو تؤي  يدى جعلها قوع يلاة  تعة   دلبعلم

 ااعطاال اد ونوبو  ااد باوقو  دةسوا تجب عًا تبجانسًا  عكل ا ازياير يرج  اد ونا  اادباوق دةو 
 .اداري ازياير يرج  تاريه دو غةره

 :ةو تايلواتو وبرز ادخةان  اد عرعة  دل ونوبةو ااد باوق
ييرا  ادةظم ادرتوم  ااععكار اد جري : عهم يظهرا  قور  عان   دلى تعلم ادةظم ادلغوم     -:أوال

اادرمااة  اتعادجبها عو ترحل  تاكر  تو ادع ر  ايردا  تا ُيعرعو  دوع ادوادويو ااد عل ةو ب هاراتهم 
 .عو ن ه ادجوانب

هم كر  دو رغا  قوم  عو ادبعرف دلى ادعادم تو حودحب االيبطالي: عهم يكتاو  عو يو تا-: ثانياً 
اعه ه تو  الل قو  تالحظبهم اطرحهم تساؤالر تاوا غةر تةسج   ت  تسبوانم ادع ر  وا ادةاو 

بةاء  ادبو تعبار دةةرًا ناتًا عواعتر اد   يبطلب جوي  ادراشويو عو االيبجاب  ده ه ادبساؤالر 
 .ادطالادتخةة  االيبكتاعة  ات ومبها دوع 

االيب الدة : عاد ونو  ااد باوق يب ةو بةود  قوم  دلع ل تةاريًا االكبتاف اعشةاء بطرم به  -ثالثًا:
ادخاص  بأقل قور تو ادبوجةه تو قال اد عل ةو وا ادوادويو  ان ا يتةر يدى اجوي يااع  يا لة  بوالً تو 

 .  ا نو دوع ادطادب ادعاي ادوااع  ادخارجة  ادبو تسبةو يدى ويادةب اد كاعأ  اادع ا  
قو  ادبر ةو: عاد ونو  ااد باوق يب ب  ب ور  عان   دلى ادبر ةو دلى اد تكل  وا اد ه   ادبو  -: رابعاً 



 االل

 م2018العدد السادس   ديسمبر مجلة بحوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا

303 

 م2018 لعدد السادس        ديسمربجملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      ا

ي وم ب عادجبها  امراعق ن ه اد ور  دلى ادبر ةو طول تو  االنبااه. اتلعب ن ه اد ورار يارًا ته ًا عو 
دبخة  عو اد سب ال. اتتةر ادورايار يدى و  ادعالق  تح ةق ينجازار دلى تسبوع اد هة  وا ا

  .طريي  بةو اد  اء ابةو دوي يادار ادبر ةو
قو  اد اكر : يوصف اعطاال اد ونوبو  ااد باوقو  باتساي تعارعهم اد  ها اقورتهم دلى  -: خامسا

  و  اد اكر  اكبسا   م نانل تو اد علوتار حول تواودار تبةود  اا بوانها. اتجور اإلشار  يدى
اد وم  تعبار ودظم يالح د لو ي بلكه اداري. اتتةر ادورايار يدى و  تعاتالر االرتااو دادة  بةو 

 .اد  اء ااد اكر  اادةجاح عو االتبحانار
ادود  باد طادع : يوصف نؤالء اعطاال بأنهم تهوايو  بب تودعو  باد راء  اقراءاتهم  -: سادساً 

راء   بب عو تسبوع  بب ادراشويو.   ا و  ايبعواينم دل راء  يظهر عو تبةود  تباحر   اماللو  ق
 .يو تاكر  قو يكو  عو يو ادثادث 

تةوي االنب اتار: عهم يبةاو  ببةوي انب اتاتهم انواياتهم ا ثرتها  اتو وبرزنا تج ة  -: سابعاً 
 .رناخور اادةور اغةاعشةاء اترتةاها تثل ادطواب  اادع الر اد وي   ااداطاقار ادارموي  اادة

تطور دغو  تاكر: عهم يظهرا  تسبومار تب وت  تو ادبطور ادلغو  ااد ور  ادلاظة   اتكو   -: ثامناً 
حةةلبهم تو اد اريار تب وت  دلى وبةاء د رنم وا صاهم  امسبخوتو  تعابةر دغوم  عو ج ل تاةو  
 .اتراكةب تع و   امبسم يلو هم ادلاظو بادطالق  اادواوح

وتا ادخةان  االناعادة  دل ونوبةو ااد باوقةو عبب ثل عو ونهم يب بعو  بايب رار داطاو اايب الدة      
ذاتة   ا ثةرا  تةهم يلعاو  وياارًا قةايي  دلى اد سبوع االجب ادو عو شبى تراحل يرايبهم    ا ونهم 

نم.   ا اء يحاهم زتالؤ تو اعطاال ادعاييةو اماوا  يعو اادعةابة  اد نةة وقل درا  دالاطرابار 
 :ونهم يبةاو  ب ا يلو

: حة  يكو  دويهم ييرا  قو  د اهوم ادعواد  عو دالقاتهم ت  اآل رمو  أواًل: النضج األخالقي المبكر
امةتغلو  بةتاطار ترتاط  بادعواد  االجب ادة  ااد سااا     ا ونهم يهب و  ب تكالر اآل رمو ام ةلو  

و  دويهم قورار دلى ادب ةةو بةو ادةوا  اادخطأ  امبطور دويهم نظام تو دب ويم اد سادو  دهم  اتك
اد ةم عو ترحل  تاكر     ا ونهم ياادغو  عو ن و اد ار ان و اآل رمو  اماللو  ادلعب ت  تو نم وكار 

  .تةهم يةاً 
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و  الل تعهم يلجأا  يدى ايبخوام ادةكب  ادالذد  وا اد اطة   اقو يظهر ذدك  ثانيًا: حس الدعابة:
  .ادبواصل ادلاظو وا دلى شكل ريوتار وا  بابار وا تعلة ار يا ر  تو يا  و  ي ةو بها

 .عهم ي بلكو  قور  غةر دايي  دلى ادبأثةر دلى اآل رمو وا يقةادهم وا توجةههم -:ثالثًا: القيادية
وار حودهم   ا ي: عهم يظهرا  داي  حساية  شويو  درابعًا: الحساسية المفرطة والحدة االنفعالية

ا ثةرًا تا يتعرا  بادلةق وا ادارح عو تواقف قو تاوا دايي  دوع غةرنم تو اعطاال ادعاييةو  امب ةو 
 بعلهم بحو  االناعاالر عو ايبجاباتهم  اعتر اد   يعراهم د تكالر عو اداةت 
د ونو  او دلطال اااد وري  ات  ادرعاق. اتعبار ن ه ادس   اد ظهر اعكثر ااوحًا عو ادة و ادعاط

  .ااد باوق  انو اد و  اد حر   دل ونا 
: اوبرز تا ي ةونم ادباكةر ب ةطق  ل شوء وا ال شوء  اونهم يلعو  تعايةر تبطرع  خامسًا: الكمالية

غةر تع ود   امسعو  بتكل قهر  دالوغ ونواف تسبحةل   ام ة و  ذااتهم دلى وياس تسبوع اإلنجاز 
 ( . 2008)جرا   ااإلنباجة  

( و  ادطال  اد ونوبةو بحاج  يدى براتج تربوم  ا وتار تب ايو  دو اداراتج 2008امرع جراا  )   
 . اادخوتار ادب لةوي  اد بواعر  عو اد وارس ادعايي 

 :برامج إرشاد الطلبة الموهوبين والمتفوقين  ثالثا:
ا  ااد باوقةو اردايبهم. ايواء  اإلرشاي جوءًا ويايةًا تو براتج تعلةم اد ونوبةو  ت ثل  وتار   

عإنه يا ى قاصرًا دو تلاة   Acceleration وا تسرمعةاً  Enrichment ادارناتج ادبربو  يغةانةاً 
احبةاجار ادطلا  تا دم يبم تودة ه بخوتار يرشايي  تةظ   اتبكاتل . اذدك ع  ين ال ن ه ادخوتار 

نم د اتهم  لم ااإلنجاز  اط وحاتهم اد سب الة   ات وير بةور  يلاة  دلى: ياععةبهم دلبع –ال تحاد – يؤثر
ان ونم ادعاطاو  ادالقاتهم االجب ادة   ان ونم اد هةو  اا بةاراتهم ادوراية  وا اد هةة .   ا و  
 وتار اإلرشاي ارارم  د سادو  ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو دلى ادبكةف ت  ح انق داد هم ادخارجو 

بعر اعحةا   ات  تكونار داد هم ادوا لو ب ا يحومه تو قورار ايااع   ادبو تكو  تحاطً  عو
    اتةول اقةم ااتجانار.

 : خصائص برنامج اإلرشاد    أواًل:
تظهر اد راجع  ادواعة  دلكبابار اادورايار اد بعل   بخوتار اإلرشاي دلطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو و    

 غو و  تبواعر عةه تج ود  تو اد واصاار اادتراو تو ون ها:برناتج اإلرشاي اد بكاتل ااداعال يةا
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و  يكو  ادارناتج تاةةًا دلى ادحاجار ادبطورم  دلطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو  اقو يا ت   -و         
 اإلشار  يدى ن وذج تو ن ه ادحاجار عو بواي  اداةل.

 اد جاالر اد عرعة  ااالناعادة  ااد هةة .و  يكو  ادارناتج شاتاًل يغطو جوانب ادة و عو   -       
 و  تسبخوم عةه ويادةب اإلرشاي اداري  ااإلرشاي ادج عو تعًا.  -ج      

و  يبل و ادارناتج بعوًا اقانةًا دبحاشو ادوقوي عو اد تكالر اد بوقع  حسب ادائ    -ي        
 .ادع رم   ابعوًا دالجةًا دلبعاتل ت  اد تكالر اد وجوي  ععالً 

و  تسبخوم عةه ويادةب اإلرشاي اتكبةكاته اد خبلا  حسب تا ت رره طاةع  ادحاد  ااعنواف  -ه      
 اد واودة .

و  يكو  ادارناتج تاةةاً دلى  ةان  ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو عو اد جاالر اد عرعة   -ا        
 ااالناعادة .

 ة  تعرف عو اعي  ادبربو  باد ةهاج و  يبل و ادارناتج تاي  تعلة   -ز        
 اد   يت ل ادبربة  اد ةايي   اتاهوم اد ار  اادة و اع القو. Affective االناعادو

و  تسبخوم عو تطاة ه ويادةب ادب ةةم اال باارم  اغةر اال باارم  تثاًل ت ايةس ت وير   -ح       
ا يلوم تو اد علوتار بطرق وكثر اد ةول اادتخةة  اقوانم ادتطب  اذدك حبى ي كو ج   ت

 تواودة  تو اد الحظار غةر اد  ةة .
 : أهداف برنامج اإلرشاد   ثانيًا:

تهوف براتج اإلرشاي اد عو  دلطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو يدى تسادوتهم دلى ادة و ادسو  اادبكةف   
و دلى سادو  ادوادويو ااد عل ةاإليجابو عو اد جاالر االناعادة  ااد عرعة  ااد هةة   باإلااع  يدى ت

عهم  ةانةهم اتطومر ويادةب ععاد  عو ادبعاتل تعهم اتلاة  احبةاجاتهم. وتا اعنواف ادباةةلة  
 دارناتج اإلرشاي عبت ل تا يلو:

تطومر تاهوم اد ار دةكو  وكثر ااقعة  اإيجابة   ات ال اد ار ااالدبراف بعةاصر    -و         
 ة  اادع ل دلى تطومرنا  اتطومر تسبوع ادلاط اد اتو.ادلعف ااد و  اد ات

 تطومر تاهوم ادعالقار اإلنسانة  اتطومر تهارار االتةال ت  اآل رمو.   -       
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تة ة  تهارار حل ادةرادار ااد تكالر ااتخاذ اد رار اادباكةر ادةاقو ااإلبوادو اويادةب   -ج       
  ار اد لق اادبوتر.

 ة ة  اد هارار اد ةايي  اادحس باد سؤادة  االجب ادة .ت   -ي        

  ت ال اع طاء  خارار تعل ة   اتح ل اد سؤادة  عو ادسعو نحو ادب ةو ادةس ادك ال.   -ه       

 تة ة  تسبوع ادةلج اد هةو ااد سادو  عو اتخاذ قرارار يراية  اتهةة  يلة  . -ا        

 ةةل اد وريو ااإلنجاز اعكايي و اغةر اعكايي و.تحسةو تسبوع ادبح  -ز        

تودة  اد عل ةو بخةان  ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو اويادةب ادكتف دةهم احل  -ح       
 تتكالتهم.

تودة  ادوادويو بخةان  ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو ااحبةاجاتهم ا ةاة  ادبعاتل ت   -و       
 دبكةف ت  وش انهم )ي  اجواا( ارعاقهم عو تحةط اعير .تتكالتهم اتسادوتهم دلى ا

تطومر تواي يرشايي  اطااد  نترار توجه  دل عل ةو اادوادويو اادطلا  اغةرنم دترح   -        
 ونواف براتج تعلةم ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو اادوعاي دةها.

 : عناصر برنامج اإلرشاد   ثالثًا:
شاي اد بواز  دلطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو تو دو  دةاصر ي كو تةةةاها عو يبكو  برناتج اإلر      

ثال  تج ودار رنةس  تغطو تجاالر ادة و االناعادو ااد عرعو ااد هةو  ادكو ادبر ةو دلى تج ود  
تو ن ه ادعةاصر يا  غةرنا قو يب رر تو قال اد رشو عو اوء احبةاجار ادطلا  اتسبوانم ادورايو 

ادع رم . ادةس تو اد بوق  تثاًل و  ير و اد رشو عو ترحل  ادوراية  االببوانة  وا اعياية  وا عئبهم 
دلى تج ود  ادعةاصر اإلرشايي  اد بةل  بادة و ااال بةار اد هةو. وتا عو تجادو ادة و االناعادو 

مان ترحل  ر اادة و اد عرعو ع و تظل ادحاج  قان   دلبعاتل ت  تعظم ادعةاصر وا بعلها بوءًا تو 
اعطاال ترارًا باد رحلبةو االببوانة  ااد بويط  وا اعياية  عو بعر ادوال ادعربة  اانبهاًء باد رحل  
ادثانوم   اقو تارن ادحاج  ادبر ةو دلى دةةر وا وكثر دةوتا يبعلق اعتر باإلرشاي اداري  وا 

 اإلرشاي ادوقانو.
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 :أساليب اإلرشاد الفردي
ان  تتبر   بةو ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو د وتًا  يال ونهم تو اجه  بادرغم تو اجوي  ة  

ادةظر اإلرشايي  اادبربوم  ال يعوا  تجب عًا تبجانسًا   ا قو يبااير دألذنا . اإذا و  ر تسبومار 
 ل قاد ونا  ويايًا دل  ارن   عإ  اداراق اداريي  بةو ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو وناسهم قو ال تكو  و

تو اداراق اداريي  بةةهم ابةو ادطلا  ادعاييةو. اده ا ادساب اغةره ال غةى دو ايبخوام ويادةب 
 اإلرشاي اداري  ادبو تهةئ تةا ًا آتةًا دلطادب  و يعار دو تتادره امكتف دو تتكالته.   ا ي  

يبخوام امالل ادويًا تو اد تكالر ي كو تعادجبها بةور  وكثر عادلة  دو طرمق اإلرشاي اداري   
اعيادةب اداريي  دةوتا يكو  اإلرشاي دالجةًا عو حاالر االاطرا  ادعاطاو اادسلو و. اتو بةو 

 اد ؤشرار ادبو تسادو دلى تحويو ادحاالر ادبو تبطلب يرشايًا عرييًا ن  ر تا يلو:

 اد ةاعس  اد ح وت  ت  ادرعاق؛ -

 ادعود  االجب ادة  وا االنطوانة ؛ -

 عالقار يا ل اعير ؛ا بالل اد -

 دوم اد ور  دلى ادلاط دةو ادغلب وا ادبعاةر دو ادةاس عو حاد  ادغلب؛ -

 االكبئا  وا اد لل اد سب ر؛ -

 تونو ادبحةةل اد وتو؛ -

 ادةوت  دوعا  دومو تو اعير  وا اعقار  وا اعصوقاء؛ -

 .االنحراف ادسلو و اادعاطاو -

  أمـا أساليب اإلرشاد الفردي فتضم: 

تعو اد  ابل  تو ونم ويادةب اإلرشاي اوكثرنا عادلة  عو ادبعاتل ت  اد تكالر ذار  -:اد  ابل     وااًل:
ادطاب  ادتخةو ادبو تبطلب تو اًل تر وًا اانب اتًا تااشرًا تو قال اد رشو وا اد رشو   ات وم  اةر  

دويًا تو االقبراحار اد وجه  ( Silvermen, 1993يرشاي ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو يةلارتا  )
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دل رشويو وا اد عل ةو اد رشويو د سادوتهم عو ييار  جلس  اد  ابل  اإلرشايي   اتلم ن ه االقبراحار 
 تا يلو:

ابوو  اد  ابل  بسؤال تابوح يتج  اد سبرشو  دلى ادبعاةر دو تتادرنا  ع  ادسؤال اد   يجا   -
 . "نعم" وا "ال" ال يخوم ن ا ادغرنبا 
 .دوجه احر   ادروس إلظهار انب اتكايب عو بانب ام  اايبخوم يشارار ا -

هو ويئل  يابر  دلحةول دلى تومو تو اد علوتار حول اد تكل   تثل اعيئل  ادبو تاوو با  - اجع
 "كةف؟" ا"د اذا؟"

 ودةو  صةاغ  اد علوتار ادبو واريتها اد سبرشو  دلبأكو تو عه ك دل واوي وا اد تكل ؛ -

جعو اد سبرشو  دلى ادبعاةر دو دواطاه ادبو ي كو و  تبغةر وا تبعول تو  الل د لة  اإلرشاي  ش -
 اذدك ببوجةه ويئل  تثل: "ب اذا تتعرمو اآل ؟"

 شاطر  اد سبرشو  بعر  اراتك ادتخةة  اد تابه  دخاراتها؛ -

واتها اتغةةر تعب  وكو  دلى دةاصر اد و  دوع اد سبرشو  اشجعةه دلى ايبخوام قوانا اد اتة  -
 ايلو اتها اد حاط  وا اد ؤذي  دها؛

يد و تتادر اد سبرشو  يا  و  تباةى تواقاها حبى ت كةةها تو ايبجالء ج ة  جوانب اد واوي  -
 وا اد تكل ؛

 حاادو اكبتاف ادعةاصر اإليجابة  عو اد وقف وا اد تكل ؛ -

 جواناها؛ يادو  اد سبرشو  دلى تواة  تتكلبه اادبعرف دلى ج ة  -

 يادو  اد سبرشو  دلى تحلةل اد تكل  اترتةب اد لايا ادبو يجب حلها حسب اعادوم ؛ -

 يادو  اد سبرشو  دلى تحويو تا اد   يجب تغةةره حبى يبحسو ادوا ؛ -

 زاي  اد سبرشو  بوجهار نظر جويو  تو ااق   اراتك؛ -
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 اد تكل ؛ يادو  اد سبرشو  دلى عح  بعر االعبرااار اعياية  حول -

 يدابو نظر اد سبرشو  يدى اداجوار وا ادبةاقلار عو حةثةار اد تكل ؛ -

 يادو  اد سبرشو  دلى تحويو ونواف ترحلة  اادباكةر عو بعر ادحلول اد  كة ؛ -

 يادو  اد سبرشو  دلى تودةو وعكار احلول اايبكتاف وعلل ادخةارار؛ -

هو اد سبرشو  يدى رصو يلو ه اتالحظبه  ال -  ل عبر  تعةة  قال و  يحاال تغةةره؛اجع

 زاي  اد سبرشو  بادودم اادبغ ي  ادراجع   الل د لة  ادبغةةر؛ -

دو اد سبرشو  دلجه  اد ةايا  يذا اجور و  اد تكل  وكار تو و  تعادجها؛ -  حوع

شو دلى ر تسبخوم ادكباب  ادبعاةرم  قال اد  ابل  وا بعونا دبتجة  اد سب -:ادبعاةر ادكبابو   ثانةًا:
ادكتف دو تتادره ادواتل قل   اتتكالته بوجه دام. امسبطة  اد رشو و  يكلف ادطلا  اد ونوبةو 
ااد باوقةو بادكباب  حول تواودار تثل: "تو ونا؟ تاذا ورمو و  وكو ؟ تا وحب اوكره؟ وحالتو! تا 

ودهم قال تهم اتةاد   يلاي ةو عو اد وري ؟" اذدك حبى يب كو تو ادبعرف دلى تتكالتهم ااتجانا
تتكل  ادكبابار توو  ياةى  ططه اإلرشايي  ادج عة .   ا و  اد علوتار ادبو يحةل دلةها اد رشو 

تاي  ته   ده عو ادبحلةر د  ابالته اإلرشايي  اداريي   اعو ت ةةم ادب وم اد   تح ق عو تعادج  
كبابو اال ي بةر ادبعاةر اد   هااإلرشاي وا بعو عبر  تو بوايب اد تكالر اداريي  بعو نهاي  د لة 

اإلرشاي  دلى ادكباب  اد  ادة  وا اإلبوادة   بل يت ل ويلًا ادبعاةر دو طرمق ادكار اتةر اادريم ادحر 
ادلى اد رشو و  يسبخوم اعيلو  اد ةايب دلائ  ادع رم  وا اد سبوع ادورايو دلطلا  اد ونوبةو 

و يكو  اعيلو  ادوحةو اد   ي كةه تو ادكتف دو بعر ااد باوقةو  جوء تو  طبه اإلرشايي  عنه ق
اد تكالر اداريي  وا ادج عة  ادكاتة  ادبو يبريي ادطلا  عو ادبعاةر دةها وا يحج و  دو ادبعاةر دةها 

 بأيادةب و رع دساب وا آل ر.
 Mentorship التلمذة   ثالثًا:

تهةو بةو طادب دلم ا ار  ابةو تعلم  تعرف ادبل    بأنها دالق  ترحلة  ذار طاب  وكايي و وا    
ناص  تتهوي ده بادخار  اادب ةو اادحك   عو تجال د له وا تخةةه  اذدك بهوف تسادو  اد بعلم 
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دلى ايبتراف تسب اله اد هةو دو طرمق ايبخوام قوراته اتطومرنا يدى وقةى حو ت كو ببوجةه 
 ادبل    تو وقوم اد  اريار ادبو ايبخوتتامعو تاهوم  ابع  حثةث  تو قال اد علم ادةاص تااشر اتب

دة ل دلوم اعقوتةو اتعارعهم يدى اعجةال ادتاب  اادبابعةو. انعرف تو ادحلار  ادةونانة  و  ي راو 
تثاًل  ا  تعل ا ععالطو   اوعالطو  بواره  ا  تعل ا عريطو  او  وريطو  ا  تعل ا دإليكةور 

 عجر  تة –إنةا نعرف و  ظانر  ادبل     انت ادويةل  اعتثل اعكار. وتا عو ادحلار  اإليالتة   ع
دبل و دلوم اد رآ  ادكرمم اادحوي  اادا ه اادلغ  اغةرنا تو صحاب  ريول هللا صلى هللا  -اإليالم

 دلةه ايلم  اتو بعونم ادبابعةو اوتاادهم اب ة  ادعل اء دلى تر ادعةور. اقو  ا  ادااحثو  دو
له تساعار طومل  حبى يأ  اه دو وصحابه اتو تةابعه. اتو دل اء ادحوي  ادعلم يرتحلو  عو ياة

تثاًل نجو و  اإلتام اداخار  قو تبل   دلى يو شةخه ايحق بو يبرانةم اد تهور با "ابو رانومه"  ا ا  
 اإلتام اداخار  تعل ًا دإلتام تسلم    ا تبل   ادحسو اداةر  دلى يو اإلتام ونس بو تادك.

د علم عو برناتج ادبل    بوار ادةاص  ااد رشو اادة وذج اادةويق دل بعلم. ام وم اد علم ده ام اوم ا  
 ار  تو ادطراز اعال دل بعلم عو تجال االنب ام. اإذا تم تةظةم برناتج ادبل    بةور  توراي  عإنه 

  هةةا . اقاو دخ ي كو و  يح ق ونواعًا تت ل تجاالر اإلرشاي ادثاال : االناعادةا  ااد عرعةا  ااد
ادااحثا  ييدةو انايةسلو اداوانو ادبو ي كو تح ة ها بايبخوام ويلو  ادبل    عو براتج تربة  اتعلةم 

و تعارف اد بعلم تومو ت  تسادو اد بعلم عو ادبخطةط اد هةو؛  اد ونوبةو ااد باوقةو دلى ادةحو ادبادو:
تع ل دلى تطومر اد عايةر اع القة  اآيا  اتة ل تهارته  ارج يطار ادبعلم تو ادكبب اد ورية ؛

تسادو دلى    تعوز ت وير اد ار اتاةو ادث   بادةاس؛    ت و  تهارار اإلبواي   اد هة  دوع اد بعلم؛
دااحثةو امةة  داوي تاو ا يقات  دالق  صواق  تبةة  اتث ر  بةو اد بعلم ابةو ذا  ادخار  ااال بةاص؛

إلرشاي اد هةو ااإلرشااي اعكايي و ا اصا  د ةلح  ادطلاا  اد ونوبةو بايبخوام ويلو  ادبل ا   عو ا
ااد باوقةو تو ادائار اد حرات  وا اد يو دويهم ياععةا  قوما  دلبعلم اد ب وم عاو تجاال يرايو وا بحثو 
تعةو.   ا يةة  بأ  تبل   ادابةاار دلى ويو  نساء تب ةوار عو تجاالر د لهو ا اصً  عو ادح ول 

ل ةا . اقاو يةظم اد رشاو براتج ادبل    عغران ادبسرم  اعكايي و ااإلرشااي ادةاسو دلطلاا  تاو ادع
تسبوع اد رحلا  االببوانة  ادعلةاا ع ا عوق. ام كو و  تةظم د اءار ادطادب باد علم  ارج واقار ادواام 

سبطة  دةاء وتور ادطلا  تو ياد وريو اوثةاء ادعطل اد ورية  اادةةاة .   ا ي كو و  يكو  تو بةو وا 
اد ةام بوار اد علم ادخاةر داعر ادطلا . ادلى و  حال يةاغو يشرا  وادةاء اعتور او   تواع بهم دةو 

 .تخطةط براتج ادبل    اتةاة نا 
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يحباج اد عل و  ااآلباء ااعتهار يدى تودة  حول تعةى اد ونا    -ة:النشرات اإلرشادي   رابعًا:
ونم  ةان  ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو  انودة  اد تكالر ادبو ي كو و  يواجهونا   اادباوق  احول

اوعلل اعيادةب ادبربوم  ادبو ي كو ايبخواتها د سادو  طلابهم اوبةانهم دلى ادبكةف ت  تحويار 
و عادواق  عو اد وري  ااد ةول ااد جب  . اتعو ادةترار اإلرشايي  ايةلً  د لةً  ي كو ايبخواتها 

د لةار اإلرشاي اداري  اادج عو د سادو  اد عل ةو اادوادويو دلى ادبعاتل ت  تتكالر طلابهم اوبةانهم 
 بةور  ناجع . ام كو االيبعان  ب بخةةةو عو تجال تعلةم اد ونوبةو 

ااد باوقةو إلدواي نترار يرشايي  تاسط  تغطو  ل نتر  تةها وحو اد واودار ادبادة  دلى ياةل 
ويادةب   تتكالر ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو؛  ةان  ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو؛  اد ثال:

ةو يار ادعالق  بةو اد وري  ااعير  عو رداي  ادطلا  اد ونوب ادكتف دو ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو؛
 اد ونا  اادباوق؛تعةى ا  تاذا تاعل دبخاةف ادبوتر ااد لق دةو ادطادب اد ونو  ااد باوق؟  ااد باوقةو؛

ي كو يدواي نترار يرشايي  توجه  دلطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو تااشرً  تبةاال تواودار تتبر   تهم 
يدةل ادبخةةار ادوراية  عو ادجاتعار     تج ودً   اةرً  تةهم. اتو وتثل  ن ه اد واودار:

ت اإيار  ييار  ادوق تعار اعجةاة ؛شراو اإجراءار االدبحاق بادجا  يدةل اد هو اد سب الة ؛  ادوطةة ؛
ايواء  انت اد ةتورار توجه  دلطلا  اد ونوبةو   تهارار اتخاذ اد رار احل اد تكل   االتبحا ؛

ااد باوقةو وا د عل ةهم وا دوادويهم  عإنها يجب و  تكو  تعو  بإت ا   اتابعو دو ايبخوام ادبعاةرار 
وقت اد ةايب او  تسبةو يدى وعلل اد راج  اوحو  ادورايار اداةاة  ادغاتل   او  تكو  تبواعر  عو اد

 ااد علوتار.
  ي:أساليب اإلرشاد الجمع

تب ةو ويادةب اإلرشاي ادج عو بخةان  عرمو  رب ا تجعلها وكثر عادلة  عو تعويل ادسلو  اتطومر   
رشاي اد   ع  اإلاالتجانار اتة ة  تهارار االتةال االجب ادة  اعهم اد ار ات ويرنا ا و يطار ادج 

ادج عو ير و دلى  ارار وعراي اد ج ود  اتواقاهم يزاء اد لة  اد طراح . اقو يكو  عو اد ج ود  
تو نو وقور تو اد رشو دلى ايبجرار االيبجابار ااإلقةاي.   ا و  ادباادل بةو وعراي اد ج ود  

ة . تادر ااالتجانار ادتخةيسادونم دلى تاايل ادخارار  اايبكتاف تتادر اآل رمو  اا باار اد 
اتسبخوم ويادةب اإلرشاي ادج عو بةور   اص  عو تعادج  قلايا اإلرشاي ادوقانو اد اةة  دلى 
ادحاجار اد بوقع  دلطلا   اعو اإلرشاي اد هةو  اعو ادبعاتل ت  بعر دةاصر ادة و االناعادو 

 ااد عرعو دلطلا .
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 دراسات سابقة :
 ونمك   دا  ااد ونةةوو تجال اد باوقةو ع اإلرشايي اداراتج  بإدواي ت انب انةا  ادعويو تو ادورايار

 تةها :عانو تةها ادطلا  اد ونوبةو ااد باوقةو ي اد تكالر ادبو
 VanTassel-Baska & Stambaugh (2005:). يراي  "عا  تايل بايكا ايباتاوج" 

عو  م تعلةم تب ةو دل ونوبةوتةاادت ادوراي   اد عوقار ادرنةسة  ادبو تعوق اد عل ةو دو ت وي
 اداةول ادةظاتة . ا لةت ادوراي  يدى و  ونم ن ه اد عوقار يب ثل عى: دوم يد ام اد علم باد عرع  
ادالزت  عو اد اي  ادوراية   دوم تواعر تهارار ييار  اداةل دوع اد علم  اتجانار اد عل ةو اتعب واتهم 

بعويل اد ةهج  صعوبار االيبخوام اداعال دل وق  ااد واري  حةال ادبعلم  دوم تواعر اد عرع  ادالزت  د
دوم اجوي  ط  اااح  تو قال اد علم وا اد وري  دبعلةم اد ونوبةو  ادوم يد ام اد عل ةو باعصول 
ادبربوم  ادالزت  دبعلةم اد ونوبةو  اقو قوتت ادوراي  بعر اد بل ةار ادبربوم  د حااد  دالج تلك 

 ها : اإلدواي ادجةو دل عل ةو تو  الل براتج ادبة ة  اادبورمب اد هةو  ا تاةو ادةعوبار   ا  تو ون
  ط  اااح  تو قال اد وري  الكبتاف ارداي  اد ونوبةو.

يعت يراي  ادحاد  ن ه دلكتف دو اا  اتطومر اتةاة   Swanson (2007:)يراي  " يوانسو " ا 
ل ار ح ظورار رنةسة  نو : صةاي ادسةاي    تةيةايار تعلةم اد ونوبةو عو جةو   ارادةةا تو ثالث

اقو ادب ور ادوراي  دلى تراجع  ادوثانق ااد  ابالر اداريي  اادج ادة    ادوصل  ااد باةةو دلسةايار
اد ر و  ت  صةاي ادسةاي  ااد وظاةو اتوير  اد وارس ااد عل ةو عو يةاق د لة  ج   اداةانار. اقو 

م ادعام قو نجم دةه تغةرًا عو تعلةم اد ونوبةو اتوعةر اد واري ادالزت  وظهرر ادةبانج و  يصالح ادبعلة
دبطومر براتج اد ونوبةو اتوعةر عرصًا تبساام  اع ًا د عايةر تحوي .ك ا اتل  و  ادبغةر اعيايو 
كا  عو ادعالقار ادسةاي  ااد ةايي  تو جانب اد ان ةو دلى ييار  ن ه اداراتج ت ا ويع يدى يعع  نودة  

 و ت وتها. ع
نوعت ادوراي  يدى ادبعرف دلى يرج  ت اري  اد هام اد عب و  تو قال  (:2007يراي  تةةر  ) ا 

ازار  ادبربة  اادبعلةم ادسعويي  عو اكبتاف ارداي  اد ونوبةو ب وارس ادبعلةم ادعام. اوكور نبانج ادوراي  
اد ةظ    اتباب  تةاة نا  ااا  ادبترمعارو  اإليار  ادعات  درداي  اد ونوبةو ت وم وحةانا بوا  ادخطط 

دبطاةق  اع  ويادةب اكبتاف ارداي  اد ونوبةو  اتأنةل ادكواير اداترم  الكبتاف ارداي  
اد ونوبةو اتبوي  عو ينتاء تراكو اد ونوبةو اتباايل ادخارار ت  ادجهار اد عةة  عو تجال رداي  
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 درداي  اد ونوبةو بإنتاء قادو  تعلوتار دل ونوبةو اتةسةقاد ونوبةو  اونه نايرا تا ت وم اإليار  ادعات  
 ادعالق  بةو تراكو اد ونوبةو اتؤيس  اد لك داو ادعومو دل ونا  ااإلبواي.

( بعةوا  يار اد وري  عو تة ة  اد ونا  دوع طلا  تو اجه  نظر توراء 2009ادسعو  )يراي  -
ي  ادو تعرع  ياراد وري  عو تة ة  اد ونا   اد وارس ادحكوتة  عو تحاعظ  جةةو :نوعت ن ه ادورا

 دوع ادطلا    ا يور ها اد وراء اتحو  اثر ادجةس ااد ؤنل ادعل  و ادوي يةوار ادخار  عو االيار  
( تويرا اتوير  200اتكو  تجب   اداح  تو توير  اد وارس ادحكوتة  عو اد حاعظ  اادالغ دوينم )

 وير  اتم ا بةارنم بادطرم   ادعتوانة  ادطا ة  ا ا  انم تاتودت تويرا ات 80اتم ا و دةة  ادوراي  م 
 اد علم _اداةئ  ادب ورية  ( يلعب يار–ادةه تو نبانج  ا  يار اد وري  بعةاصرنا ادثال  )اد ةهج 

 .ايايو عو رداي  ادطلا  اتة ة  تواناهم 
ةو ة ة  اد ورار االبوادة  دل ونوب( بعةوا  ون ة  يار االرشاي اادبوجةه عو ت2009ا يراي  داو ادجةار )

 ااد باوقةو نوعت ن ه ادوراي  ادو: 
 .و ةاد باوقا  الجب ادة  ادبو تواجه اد ونوبةور ادةاسة  اادبربوم  ااادبعرف دلى ونم اد تكال-و

ادبعرف دلى بعر االنعكايار اد برتا  دلى اإلغاال ااإلن ال بساب االدب ايار ادخاطئ   - 
ادبأكةو دلى ون ة   ادعةاي  باد ونوبةو -1اتوصلت ونم ن ه ادةبانج ادى  ادائ   اادسانو  حول ن ه

ااد باوقةو اتاةةر ادج ة  بوار ن ه ادائ  ااظةابها اذدك تو  الل تةومب اد اانةم ادسانو  اادخاطئ  
 ل ا تو جه  اعير  ااد وري   مارقةو ااحبةاجاتهباإلد ام ادكاتل ب تكالر اد ونوبةو ااد -2حودها 

 .اد هب ةو بادع لة  ادبربوم  باد جب   
نوعت ادوراي  يدى ت ويم ت برحار دبطومر يدةل اد ةظ   ادعربة  دلبربة   :(2008دطا هللا )يراي  ا 

اادث اع  اادعلوم  اعو ياةل ذدك قاتت ادوراي  بب ويم يطار نظر  دو د لة  ادكتف دو اعطاال 
و ل اد حكار اد بعوي   تبةاادً  اع طاء ادبو ت   عةها د لة  اد ونوبةو اتوجهاتها اد عاصر   اص  ت

ادكتف دو اعطاال اد ونوبةو  اتحكار ادكتف دو اد ونوبةو  اايانل اويادةب ادكتف دو 
اد ونوبةو  ااد راحل ادع رم  اد ةايا  دلكتف دو اد ونوبةو  اتخططار ادكتف دو اد ونوبةو 

( ت برحًا دبحسةو ادودةل 25توصلت ادوراي  تو  ل ذدك ادى ) اد عباي   ا الص  دودةل اد ةظ    ثم
( ت برحًا عةةًا تخ  : اعياار ااعيادةب 18( ت برحار يجرانة  دات   ا )7اتحويثه  تو بةةها )

اادويانل اادبح ق تو عادلةبها ا ااءتها  اادائار ادبو يجب و  تت لها د لة  ادكتف  اتراحل ادكتف  
  بةانار ادكتف دو اد ونوبةو  ااد تكالر ادبو ت   عةها د لة  ادكتف  ات ومم اايبراتةجةار تعادج
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د لة  ادكتف دو اد ونوبةو  اذدك عو ياةل و  يكو  ادودةل ترشوًا د لةًا دل هةةةو ادعاتلةو عو ن ا 
 اد جال.    

  وارس االببوانةقام ادااح  با باار تةظورار ارؤع تعل و اد  Galitis  (2008:)يراي  " جادةبةس " ا 
ااد ويرمو ااد وظاةو اد خبةةو عو ااحة  تةلاور   عة ا يبعلق بالسا  اونواف تعلةم اد ونوبةو. اقو 

 تم ج   اداةانار دو طرمق يجراء اد  ابالر ت  تعل ةو اتويرمو اتوظاةو عو 
يدى ونم   شار ت عو برناتج تة ة  تهةة  دبعلةم اد ونوبةو . ا لةت ادوراي ادبويحوع اد وارس 

ادةجاحار ادبو يجب يبرازنا ا  دك ن او ادلعف ادبو يجب ادع ل دلى تحسةةها عو يةاق تطاةق 
 برناتج اكبتاف ارداي  ادطال  اد ونوبةو عو اد وري .

 Vanاظات ادوراي  ن وذج " عا  تايل بايكا"  Shane, et al. (2011:). يراي  " شةو اآ را " 
Tassel Baska ر تعلةم اد ونوبةو دادة  ادجوي  عو تحلةل ات ومم يةايار تعلةم ادخ ايو دسةايا

اد ونوبةو عو نونج  ونج. اقو ر ور ادوراي  دلى طاةع  ادسةايار اد باع  عو تعلةم اد ونوبةو. 
ا لةت يدى ونه نةا  ادعويو تو ن او ادلعف ادبو يجب ادع ل دلى تحسةةها عة ا يبعلق ادسةايار 

 و. اإيار  تعلةم اد ونوبة
ادورايار ادبو ت ت تراجعبها يدى و  ادة اذج ادةاجح  عو اكبتاف ارداي  اتعلةم  ن ه تتةر نبانج    

بتاف تبكاتل  الك ييبراتةجة اد ونوبةو تو ادطال   انت تعب و دلو يةاي  اااح  اشاتل  ا ط  
ى ادةحو بث اره دلاادعةاي  به ا ادائ  ادهات  تو ادطال ؛ ادبو ت ثل روس تال بتر  ح ة و يجب اي

ادبخرج ااالدبحاق بسوق ادع ل عو اظانف تسباةو اتسبث ر  احبىاعتثل  تة  االدبحاق باد وري  
اراتج در دلى ون ة  اتواناهم اقوراتهم بغة  ادوع  بعجل  ت وم اد جب  .ك ا وااحت ادورايار اوكو

ادوقوف  يسعى اداح  ادحادو يدوق اانطالقا تو  ل تا يا .ااد باوقةو  رداي  اد ونوبةواإلرشايي  عو 
اد تكالر ادبو يعانو تةها اد ونوبةو ا  دك ادعوانق ادبو ت ف يتام قةام اد رشو  ادبعرف دلى دلى

 ادرن ت برحار تسادو عو ينجاح اعيايوارداي  ادطال  اد ونوبةو عو توارس ادبعلةم  ادةاسو
  ت وم ادبو ي   دلى دات ها تسؤادةو ادطال  ادائ  ت ارداي  ن ه  براتج اإلرشاي ادةاسو دل ونوبةو 

 اد جب   اازيناره .
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 البحث :منهجية 

دلى اد ةهج ادوصاو ادبحلةلو دوراي  اتحلةل ونم تا اري عو ادكبب ااد راج  ادعربة   يعب و اداح    
اداح   لااعجةاة  اادوارمار ااإلحةانةار اادةترار ادري ة   اادورايار ادساب   اد بخةة  عو تجا

  بهوف يثراء اداح  اادخراج بأعلل ادةبانج اادبوصةار.
الر  ت  دوي دوي تو اد  اب  أيا  دلحةول دلى اداةانار ادالزت  تو  اللاد  ابل  اتم ايبخوام   
 وثةاء دةو ا  بةوب وية   اعيايواد وجويار عو توارس ادبعلةم  والتاد ةاسةاراد( تو اد رشوار 20)

  يدةهم  اآلتة اعيئل اذدك ببوجةه ادبو ودور دل رشو ادةاسو   ار ادبورماةتواجونم عو ادوار 
 ؟يا ل اد وري    اد ونوبةوا  يعانو تةها ادطلا  اد باوقةو نو  اد تكالر ادبو تاا 
 ؟ت ف يا  قةام اد رشو ادةاسو اد ةام بواره يا ل اد وري   ادبونو ادعوانق  تاا 
 .رار ادطلا  اد ونوبةو وبو تسادو عو تة ة  تهارار اقتانو يار اداراتج االرشايي  ادا 
 .لاد جا  اناكثر عادلة  ا ثر عانو  عو  ي اإلرشاياد  برحار ادبو قو تسهم عو جعل اداراتج  وتانا 

ابعو االنبهاء تو اجراء اد  ابل  ت  دوي اد رشوار ادةاسةار اإجاببهو دلى تساؤالر اداح   
يبجاببهو دلة اش اإدطاء ادعويو تو اععكار اتسادو  ادااحث  ااالتر ادجوير ب  ر نةا نو ا

عو ادبعرف دلى اد تكالر ادبو يعانو تةها ادطلا  اد باوقةو ااد ونوبةو ا  ل ادبعرف اكثر 
اادبأكو تو توع عه ها د سئودةاتهم يااع  ادو اد  برحار ادبو  مدل  ادةعوبار ادبو تواجهه

اد اء ادلؤ دلى توع ون ة  اعانو  اداراتج االرشايي  دلطلا   وااعونا ااثرا بها اداح  ادوماي 
اد ونوبةو ااد باوقةو ادبحلةل نبانج اد  ابالر تم وداي  قرور دهو اعيئل  دو  ترار اتواة  
اداراتج االرشايي  دهو اتوع ادحاج  ادةها عو ادوقت ادحادو اتم تةاقتبها ت  بعر االيات   

 اد هب ةو به ا اد جال.
 ائج البحث ومناقشتها :نت* 

 ( يعانو  وتانو  اد تكالر ادبااال : ادةبانج اد بعل   بادبساؤل االال اتةاقتبها : ااد   نةه
 ؟يا ل اد وري   اد ونوبةوا  تةها ادطلا  اد باوقةو

  و ا  ادطال اد ونو  ااد باوق يعانوظهرر نبانج تحلةل اد  ابالر ت  اد رشوار ادةاسةار
  :ل يا  زماي  تاوقه ات وته ادعل و احةانا ام كو تلخة  نا عو اعتوتو دو  تتكالر تحو 
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ج ادبى اد وري  (حة  ترتاط تعظم اد ةان –اد علم –تتكالر تبعلق باداةئ  ادبعلة ة  )اد ةهج -1
تورس بادطلا  ادعاييةو االتر اد   ال يرادو عةه  ةان  اد ونوبةو اال يتا  تحويهم ارغابهم 

يبةف به ادطال اد ونو  تو يرد  بويه  اتهارار ابوادة  اتهارار تاكةر  ادعلم اذدك د ا وع
 رادلةا ا  دك دوم اجوي تعلم تونو  تاوي قاير دلى ايبخوام ايانل تعلة ة  حويث  اايبراتةجةا

تورمسة  تبطور   إيبراتةجة  حل اد تكالر اويلو  ادعةف اد نةو ا  دك اداةئ  اد ورية  
 تبوعر عةها ادب ةةار ادحويث   اد حاط  دلعلم ادبى ال

تتكالر ترتاط باد حةط االجب ادو حة  وشارر تعظم اد رشوار ادةاسةار ادى ا  -2
دلى  و و تواناهم متعظم ادطلا  اد ونةو  ااد باوقةو يعانو  تو دوم ت وير ذامهم دهم ادو

نم ادو شعور تح ل ادجو االتر اد   يعوي يلاا دلةهم ال  دوم ت وير اد وانب دويهم يؤي  
 باالحااو اادةاور تو ن ه اد ونا  اتحااد  تخائبها اا دلى ادعكس نةا  انادو يغادو 

و اتطادابهم بادغرار ا دلى وبةانهم اد باوقة ادورج  تجعلهم يةابو  وباالنب ام بأبةانهم اد ونوبة
و غا  دببح ةق ادلى اد عوالر اادورجار اادبرتةاار اعادى  ت ا يساب دهم يرناق باد ار 

 ادحاعو اادب وير اادثةاء دألبو

او اادوجوانو ادعاط  تتكالر تبعلق بادجوانب ادةاسة  ااالناعادة  ااد ع يب ثل عو االاطرا-3
بانهم تخبلاةو دو غةر نبةج  تعاتلبهم بطرق تخبلا  تو  دتعورنم ااجوي تتادر تبلارب  

ا دع لو ادسرم  دويهم نجونم احةانقال اعنل اا دوم ت ويره تو قالهم ا  دك نبةج  ادبطور ا
ونوبو  داي  عو تراع   اعكار يةااالتر اد   يةبج يبةرعو  اكار تو د رنم  حة  يرغب اد 

دةه دوم تح ةق تطادب ادة و دويهم اعق  ل ترحل  ابتكل يلس ت ارن  بادطلا  ادعاييةو اتبطلب 
ةا  بأدواي براتج يرشايي   اص  ن ه اد تكالر اتو  اال تةاقتبها ت  اد رشوار ادةاسةار اد 

دهؤالء ادطلا  ترادى عةها  ل ن ه اد تاكل اتحااد  ييجاي ايانل دبورماهم دلى تح ةق ادبكةف ت  
 اداةئ  اد حةط  اادبواعق ادةاسو ادوا لو ت  قوراتهم ادبى ي بازا  دو غةرنا .

سو يا  قةام اد رشو ادةاتانو ادعوانق ادبى ت ف يجاب  ادبساؤل ادثانو ااد   نةه ) -ثانةا :
عراي اد بعل   بادبساؤل ادبانو ابعو تحلةل ايبجابار و ج؟(اوظهرر ادةباناد ةام بواره يا ل اد وري 

ادعةة  الحظت ادااحث  اتااق تعظم اد رشوار ادةاسةار دلى اجوي دوانق تحول يا  قةاتهو 
 هام دةست ب  سو يا ل اد وريتكلةف اد رشو ادةا –بوارنو دلى وك ل اجه اانم ن ه ادعوانق نو 

رعر بعر اإليار  اد ورية  دل رشو ادةاسو ادوم اقبةادهم تو جواع اجويه  –تو ا بةاصه 
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يا ل اد وري  ادوم ي اح اإليار  وا اد وير دهم باد ةام ب هاتهم رعر اد عل ار يا ل اد وري  
-و يا ل اد وري   ادبعاتل تعه اد رشو ادةاسو حبى عو ادحاالر دوم توعةر تكا   اص ده

اعب اي تعظم اد رشوار ادو ادخار  ادع لة  نبةج  دعوم تواادبهو د هاتهو ادوم قورتهو دلى يدواي 
ةو ك ل دوم ييرا  وادةاء وتور ادطلا  اد ونوب–اداراتج االرشايي   اد ةايا  دلطلا   تة  عبر  طومل  

 بةةو . االنب ام اادرداي  تو قال اد خااد باوقةو يدو حاجار وبةانهم ادةاسة  اادبو تحبم دلةهم 
ادبو تسادو  اإلرشايي تانو يار اداراتج  ) اوظهرر نبانج تحلةل ادبساؤل ادثاد  ااد   نةه.ثادثا:

؟( تو  الل يجاب  اد رشوار ادةاسةار تم ادبأكةو دلى رار ادطلا  اد ونوبةوقوعو تة ة  تهارار ا 
تو تحسو دةو طلا  اد ونوبةو عو توارس  اص  تم ون ة  اداراتج االرشايي  اذدك د ا د سوه 

رشو و  اد ادواي براتج يرشايي  ا  دك تو  الل ادخلاة  اعيبة  دهو تو تجال تخةةهو اذدك 
ي وم ب سادو  ادطال  اد ونوبةو دلى ادة و ادسو  اادبكةف اإليجابو عو اد جاالر االناعادة  

 وادويو ااد عل ةو دلى عهم ااد عرعة  ااد هةة   باإلااع  يدى تسادو  اد
 ةان  ادطلا  اد ونوبةو اتطومر ويادةب ادبعاتل تعهم. ا باتًا توصو ادوراي  بلرار  : 
تودة  اد عل ةو بخةان  ادطال  اد ونوبةو اويادةب ادكتف دةهم. ادبعاا  ت  دجة  اد ونوبةو 

بةو . اتج رداي  اد ونو باد وري  إلصوار نترار توجه  دل عل ةو ااآلباء اادطال  دلبعرمف بار 
. بوجةهااد اإلرشايرداي  اد ونوبةو باد وري  اتاعةل يارنا تو  الل براتج جعل جهار  اص  د

. وري دلجة  رداي  اد ونوبةو باد  اد سان   عو ادكتف اد اكر دو ادطال  اد ونوبةو اترشةحهم
دبراف   ات ال اد ار ااال تطومر تاهوم اد ار دوع ادطادب اد ونو  دةكو  وكثر ياععة  اإيجابة 

بعةاصر ادلعف ااد و  اد اتة  اادع ل دلى تطومرنا ت  تطومر تسبوع ادلاط اد اتو. تطومر 
تاهوم ادعالقار اإلنسانة  اتطومر تهارار االتةال ت  اآل رمو. تة ة  اد هارار اد ةايي  اادحس 

و ادب ةو سئودة  عو ادسعو نحباد سؤادة  االجب ادة  ات ال اع طاء  خارار تعلة ة  اتح ل اد 
بم اال ان ا ال ي ادةس ادك ال . تة ة  تسبوع ادةلج اد نةو ااد سادو  عو اتخاذ قرارار يرايو

 يرايةا . وتو  الل براتج اإلرشاي ادخاص  بادطلا  اد ونوبةو ااد باوقة
راتج جعل ادااد  برحار ادبو قو تسهم عو  وتانادإلجاب  دو ادسؤال ادراب  ااد   نةه )-رابعا:

 ؟( ابعو تحلةل يجاب  يعراي ادعةة  وظهرر ادةبانج لاد جا ن اعانو  عو  اوكثرعادلة   وكثر ي اإلرشاي
اتااق  تعظم اد رشوار دلى اقبراحار وشارر ادى ونها دها يار  اةر عى ينجاح يار اد رشو ادةاسو 

شايي  عو تجال يدواي اداراتج اإلر ااداراتج اإلرشايي     دك وكواا ويلا دلى ارار  توعةر تبخةةةو 
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–ببورماهم دلى ودواي ن ه اداراتج ا ةوصا اد بعل   ببة ة  اد وانب ارداي  اد باوقةو    ام وتو 
االنب ام بادع لة  االرشايي  اادع ل دلى تودة  اد عل ار بوار اد رشو ادةاسو اادع ل جةب ادى جةب 

 اء اعتور اتعرعهم ب ا ي وم به اد رشو ادةاسو يا لتودة  وادة–ادو جةب إلنجاح ادع لة  ادبعلة ة  
ادع ل دلى اعةر تعل ةو تبخةةةو عو تعلةم ادطلا   -ارداي  عبةانهم ادطلا   ا واد وري  ت

ااد باوقةو تو  وتوعةر ايانل تسادو عو ادكتف دلى ادطلا  اد ونوبة–اد ونوبةو ااد باوقةو يرايةا 
 ت ايةس اوياار دل ة  .

 
 والمقترحات :التوصيات 
   ي كو اا  ادبوصةار ااد  برحار اآلتة :اداح يدةه  توصل بةاء دلى تا

 احةر اد تاكل ادبو يعانو تةها اد ونوبةو وادع ل دلى يدواي براتج يرشايي  ت وت   اص  دل ونوبةا 1
 اادع ل دلى توعةر ادحلول دها .

ة و ج ة  نواحو اد  لااد باوقةو تت  ويدواي براتج يرشايي  شاتل  اعق تخطط توراس دل ونوبةا 2
ادةاسو ااالجب ادو اادع لو ااالناعادو دبح ةق تواع ه ادعل و ااد هةو تسب اال اتتب ل دلى براتج 

 اقانة  ادالجة  .
  .تكثةف ادوارار دل رشويو ادةاسةو اادبأكةو دلى دوم تكلةاهم باع تهام دةست تو ا و تخةةهما 3
اد بخةةةو عو تجال ادبوجةه ااإلرشاي يا ل اد وري  اذدك اع ا دعوي ادع ل دلى زماي  توعةر ا 4

 ين ال داعر ادطلا  ادوم حةودهم دلى  وتار اإلرشاي ادةاسو . مادطلا  حبى اليةب
د و يارار تورماة  دبعرمف توراء اد وارس دبعرماهم باد  اريار اإليارم  ادالزت  الكبتاف ارداي  ا 5

 قةو.ادطال  اد ونوبةو ااد باو 
د و براتج تة ة  تهةة  دل عل ةو  تسادونم دلى ادبعرف دلى اد ونوبةو   ا ةاة  ردايبهم ا ةاة  ا 6

تة ةم اتةاة  اعنتط  ااداراتج اإلثرانة  دهم باإلااع  يدى ترادا  ذدك  له عى ادارناتج اعكايي ى 
 دل عل ةو عى  لةار اتعانو ادبربة .  

ء اد جب   اد وريو طالبا اتعل ةو اإيارمةو اداتلةو  دو طرمق نتر ث اع  اإلبواي بةو ودلاا 7
 ادةواار ااالجب ادار .
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 الـذات والصفـات عند ابن رشد                     
ييدف ىذا البحث إلي النظر في مسألة الّذات والصفات  في فكر ابن رشد،      

بالرغم من أنو قد سبقو كثير من عمماء المسممين في البحث فييا، فإن ابن رشد كان 
إضافة إلي أنو لو فييا موقف مميز، ولو في المسالة رأي يختمف عن رأي سابقيو، 

من بين الفبلسفة المسممين، فانو فاق أى فيمسوف آخر في سعيو في تحديد الوعي 
 اإلسبلمي. 

غير أن ىذا البحث سيقتصر حدود الكبلم فيو بين الّذات والصفات في الفكر     
الرشدي من خبلل دراسة نقديَو لكتابين فقط من مجموعة مؤلفاتو الكثيره ىذان 

 افت التيافت( )والكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة(.الكتابان ىما: )تي
لقّد قّدم ابن رشد مذىبا متكامبل في ذات اهلل وصفاتو، وأثبت أن اهلل تعالى واجب    

الوجود وال تجوز الوجوبية إال بو، وكما اىتم في حديثـو عن الصفـات بالجانب السمبي 
توجيو سيام نقده لرأي المتكممين  والـجانب اإليجابي ، ويتمثل الجانب السمبي في

وبخاصة األشاعرة في تصورىم لمصفات اإلليية، أما الجانب اإليجابي فيتمثل في 
طريقتو في البرىنة عمييا. ففيمسوف قرطبة يخّطئ عمماء الكبلم في رمييم الفبلسفة 

ت بالكفر وقد ذكر بركات محمد في تأمبلتو: " إن الفـبلسفة في نظره، لم ينفوا الصفا
عن اهلل بل سندوىا إليو تعالى عمى سبيل التنـزيو ، فّخيل إلى المتكممين أنيم من 

وبذلك  (1)1المعطمة ، وكل ما نفوه أن يكون بين صفات اهلل وصفات اإلنسان نسبة"
                                           

 .936ف، ص 9،9988بركات محمد مراد : تأمبلت في فمسفة ابن رشد، القاىرة  الصدر لخـدمات الطباعة ) سيبسكــو ( ط  (1)1
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يرى أن اهلل تعالى متصف بكل الصفات والكمال،وخاصة أن القرآن الكريم خصو 
والقدرة، والسمع، والبصر والكبلم، وفيما يتعمق  بصفات ىي الحياة، والعمم، واإلرادة،

ببحث صفات الكمال الواجبة هلل، ال يجوز الخوض فييا فيما إذا كانت زائدًة أو غير 
زائدة عمى ذاتو تعالى، كما فعل األشاعرة بالكبلم في ىذه المسألة بدعو تبمبل أذىان 

فات زائدة عمى الذات، الجميور أكثر مما ترشدىم ، فاألشاعرة يرون: " أن ىذه الص
فاهلل عالم بعمم زائـد عمى ذاتو، ومريد بإرادة زائدة عمى ذاتو وىكذا. ويمزميم عمى ىذا 
أن الخالق جسم، ألنو يكون ىناك صفة وموصوف وحامل ومحمول، وىذه ىي حال 
الجسم، أو يمزميم إن قالوا بأن الصفات قائمة بنفسيا ال بالذات القول بآلية متعددة 

  (2)2رى الذين زعموا أن األقانيم الثبلثة " كالنصا
وعمـى ىذا النحو فإن الخـبلف بين ابن رشد وبين العقيدة المسيحية ينيض عمى    

أن:" النصارى اعتقدوا كثرة الصفات واعتقدوا أنيا جواىر غير قائمة بغيرىا بل قائمة 
لعمم والحياة، بنفسيا كالذات، واعتقدوا أن الصفات التي بيذه الصفة ىي صفتان ا

وقالوا فاإللو واحد من جية، ثبلثة من جية، يريدون أنو ثبلثة من جية أنو موجود 
ذا كان الكبلم في (1)3وحي وعالم وىو واحد من جية أن مجموعيا شيء واحد" . وا 

الصفات عمى نحو ما فعل األشاعرة فإن من البدعة األخذ بو، نظرا لما يعكسو من 
الحق أن ابن رشد في تسويتو بين العمم والعالم كان تشويش في فكر الجميور. و 

متأثرا بأرسطو كما أسمفنا القول لكنو تجاوز أرسطو في أن اهلل تعالى حينما يعقل ذاتو 

                                           
 . 961ت( ، ص -ابن رشد وفبلسفة العصر الوسيط ، القاىرة دار المعارف ) د( محمد يوسف موسى: بين الدين والفمسفة في رأي 2)2
 . 82( محمد لطفي جمعة: ابن رشد تاريخو وفمسفتو ، مرجع سابق ، ص 9)3
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يعقل جميع الموجودات ألن اهلل فاعل وخالق ليذه الموجودات، وليس منفعبل بيا، 
ت بالصفات، من كاإلنسان فابن رشد كما ىو واضح يصدر في تصـوره لصمة الذا

نزعة توفيقيـة واضحة تنيض عمى التوفيق بين الفمسفة والدين فيذا التوفيق نممسو في 
تقسيمو الناس إلى طرفين حسب طرق التصديق فيو يرى أن من الناس:" من يصدق 

ومنيم من يصدق باألقاويل الخطابية، كتصديق صاحب البرىان … بالبرىان
  (2)4أىل األقاويل الخطابية ىم العامة " باألقاويل البرىانية، والمقصود ب

وقد اعتبر ابن رشد أن أصحاب األقاويل الجدلية يدخمون في إطار العامة وأيا      
ما يكن أمر صمة الصفات بالذات، ونقده لؤلشاعرة بخصوص ىذه المسألة فيو يرى 

ختمفة كون الذات الواحدة ذات صفات كثيرة، ومضافة أو مسموبة أو متوىمة بأنحاء م
من غير أن تكون تمك الذات متكثرة بتكاثر تمك الصفات فذلك أمر ال ينكر وجوده 
فان الذي يمتنع عنده ىو:" وجود واحد بسيط ذي صفات كثيرة قائمة بذاتيا، وبخاصة 
إن كانت تمك الصفات جوىرية ، وموجودة بالفعل ، وأما إن كانت بالقوة ، فميس 

وبحسب ىذا  (3)5يء واحدًا بالفعل كثيرًا بالقـوة " يمتنع عند الفبلسفة أن يكون الش
، الذي نفى أن تكون ىنـاك صفات (4)6الرأي يمتقي فيمسوفنا مع عبلء الدين الطوسي

زائدة عمى ذات اهلل تعالى بقولو :" وأيضا نحن نسمم أن الصفة مفتقرة إلى الذات ، 

                                           
 .927– 926( عبد الرحمن بدوي: الفمسفة والفبلسفة في الحضارة العربية، تونس، دار المعارف لمطباعة والنشر، ص  2)4
م، 9998، 9تيافت التيافت، مع مدخل ومقدمة تحميمية لمدكتور: محمد عابد الجابري، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط( ابن رشد : 3)5

 . 348ص
وىو من الذين برعوا في البحث  9273م توفي في بغداد سنة  9219( عبلء الدين الطوسي : ولد في طوس بالقرب من نيسا بور بفارس سنة 4)6

(  ن لو شأن كبير في الفمك والرياضـيات لو العديد من المؤلفات نذكر منيا ) تجريد الكبلم ( ) شرح االشارات البن سينا() الجبر والمقابلواالبتكـار وكا
 . 985وغيرىا، ينظر: مصطفى فتحي ، موسوعة أعبلم الحضارة اإلسبلمية ، ص 
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ض، من أن الواجب وأنيا ليست واجبة بذاتيا  بل ممكنة، وما وقع في كبلم البع
الوجود لذاتو ىو اهلل تعالى وصفاتو، فميس المراد منو أن صفاتو تعالى واجبة لذاتيا 

. ومن األدلة التي انتيى إلييا (1)7بل إنيا واجبة لذاتو، يعني غير مفتقرة إلى غير ذاتو"
ابن رشد في نفي الكثرة قـولو إن: " في المحسوسات طبيعيتين، إحداىما قوة واألخرى 

والفعل متقدم عمى القوة، لكون الفاعل متقدم عمى المفعول ونظروا في العمل … فعل 
والمعموالت أيضا، فأفضى بيم األمر إلى عمة أخرى أولى ىي بالفعل السبب األول 
لجميع العمل، فمزم أن يكون فعبل محضا، وأال يكون فييا قوة أصبل. ألنو لو كان فييا 

مة من جية، فمم تكن أولى.ولما كان كل مركب من قوة لكانت معمولة من جية أو ع
صفة وموصوف. فيو قوة وفعل وجب عندىم أال يكون األول مركبا من صفة 
وموصوف، ولما كان كل بـريء من القوة عندىم عقبل وجب أن يكون األول عندىم 
عقبل وىو ذو الماىية الموجودة باطبلق، فالموجودات إنما صارت ذات ماىية بو وىو 

جود العالم بالموجودات باطبلق، من قبل أن الموجودات إنما صارت موجودة المو 
ومعقولة من قبل عممو بذات والقوم "الفبلسفة" إنما نفوا عنو أن يكون عممو 

 .(2)8بالموجودات عمى نحو عمم اإلنسان بيا" 
 الوحدانيـــة :

                                           
، 9991،  9وابن رشد إلى الطوسي والخواجة زاده، بيروت، دار الفكر المبناني، ط ( رضا سعادة : مشكمة الصـراع بين الفمسفة والدين من الغزالي9)7

 .919ص 
 .389( ابن رشد : تيافت التيافت : مصدر سابق ، ص 2)8
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اهلل من خبلل إيراده ثبلث آيات ويذىـب ابن رشد إلى التدليل عمى وحدانية 
َلْو َكاَن ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالا الماُو َلَفَسَدتَا  قرآنية : 

َما اتاَخَذ الماُو  . والثانية قولو تعالى: (3)9
ى َبْعٍض ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن ِإَلٍو ِإذًا لاَذَىَب ُكلُّ ِإَلٍو ِبَما َخَمَق َوَلَعبَل َبْعُضُيْم َعمَ 

ُسْبَحاَن الماِو َعماا َيِصُفونَ 
ُقل لاْو َكاَن َمَعُو آِلَيٌة َكَما َيُقوُلوَن  . والثالثة قولو تعالى:(4)10

ِإذًا الاْبَتَغْوْا ِإَلى ِذي اْلَعْرِش َسِبيبلً 
11(5)                      . 

ع. وذلك أنو ويرى ابن رشد أن مدلول اآلية األولى:" مغروزة في الفطر بالطب 
من المعموم بنفسو أنو إذا كان ممكان، كل واحد منيما فعمو فعل صاحبو انو ليس 
يمكن أن يكون عن تدبيرىما مدينة واحدة، ألنو ليس يكون عن فاعمين من نوع واحد 
فعل واحد فيجب ضرورة إن فعبل معًا، أن تفسد المدينة الواحدة، إال أن يكون أحدىما 

. أما مدلول اآلية الثانية (1)12بل. وذلك منتٍف في صفة اآللية"يفعل ويبقى اآلخر عط
فإنو يعد ردًا عمى:" من يضع آلية كثيرة مختمفة األفعال. وذلك أنو يمزم في اآللية 
المختمفة األفعال، التي ال يكون بعضيا مطيعا لبعض، أال يكون عنيا موجود واحد، 

. (2)13آلية كثيرة متفننة األفعال "  ولما كان العالم واحدا وجب أال يكون موجودا عن
أما اآلية الثالثة تذىب إلى البرىنة عمى وجود إليين فعميما واحد شانيا في ذلك شأن 
اآلية األولى: " ألنو لو كان فييما آلية قادرة عمى إيـجاد العالم وخمقو، غير اإللو 

                                           
 (22( سورة األنبياء: اآلية ) 3)9

 (99( سورة المؤمنون : اآلية )4)10
 (42( سورة اإلسراء : اآلية )5)11
األدلة في عقائد الممة، مـع مدخل ومقدمة تحميميـة لمدكتور: محمد عابد الجابري، بيروت مركز دراسات الوحدة ( ابن رشد : الكشف عن مناىج 9)12

 . 923م ، ص 9998، 9العربية، ط
 . 924( المصدر السابق : ص 2)13
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يكون عمى الموجود، حتى تكون نسبتو من ىذا العالم نسبة الخالق لو، لوجب أن 
العرش معو، فكان يوجد موجودان متماثبلن ينسبان إلى محل واحد نسبة واحدة، فإن 
المثمين ال ينسبان إلى محل واحد نسبة واحدة، ألنو إذا اتحدت النسبة إتحد المنسـوب 
أعني: ال يجتمعـان في النسب إلى محل واحد نسبـة واحدة كماال يحبلن في محل 

. نستنتج من ىذه النصوص أن ابن (3)14ا أن يقوما بالمحل"واحد، إذ كانا مما شأنيم
رشد انتيـى إلى أن طريق الشرع ىو الطريق الموصل إلى التدليل عمى وحدانية اهلل 
ذا كان طريق الشرع مقيد وبدىي لمعمماء والجميـور سواء بسواء،  سبحـانو وتعالى، وا 

، بعضيا من أجل بعض، غير: " أن العمماء يعممون من إيجاد العالم وكون أجزائو
  .(4)15 بمنـزلة الجسد الواحد، أكثر مما يعممو الجميور من ذلك "

ىكذا ذىب ابن رشد إلى إبراز الدالالت الفمسفية التي تصدر عن كل آية من  
اآليات السالفة الذكر  ففيمسوف قرطبة ينطمق في تصوره لوحدانية الذات اإلليية من 

ا نتأمل الموجودات حولنا نجدىا كميا: " تؤم غاية فكرة عممية تنيض عمى أننا عندم
واحدة، وىو النظام الموجود في العالم، كالنظام الموجود في العسكر من قبل قائد 
العسكر، والنظام الموجود في المـدن من قبل مديري المدن، اعتقدوا أن العالم يجب 

َلْو َكاَن ِفيِيَما  ى:. وىـذا ىو معنى قولو سبحانو وتعال(5)16أن يكون بيـذه الصفة "
آِلَيٌة ِإالا الماُو َلَفَسَدتَا

 17(6).  

                                           
 . 924( المصدر السابق : ص 3)14
 . 924( المصدر السابق : ص 4)15
 . 245 – 244ص  ( ابن رشد تيافت التيافت : مصدر سابق،5)16
 (22( سورة األنبياء : اآلية ) 6)17
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ويفيم من ىذا النص أنو عمى الرغم من التنوع أو الكثرة الموجودة في طبيعة    
العالم إال أنو مع ذلك ينتظم في وحدة ال يستطيع منيا فكاكا، ومصدر ىذه الوحدة 

ن مريد ومنظم، لو كان األمر خبلف ىو اهلل سبحانو وتعالى ألنو ال يوجد اكثر م
ذلك لرأينا في العالم اتجاىات مختمفة ال يضبطيا ضابط، وىذا ما يسبب فساد العالم 
ومضمون ىذه الفكرة العقمية استقاىا ابن رشد من رأي أرسطو في السياسات حيث 

:  يرى األخير أن أمر النظام في الرعية ال يستقيم مع تعدد الرئاسات ، ومن ىنا فإنو
وىكذا نخمص من خبلل ما ذكرنا  (1)18" ال خير في كثرة الرؤساء  بل الرئيس واحد " 

أن ابن رشد استفاد كثيرا من أفكار أرسطو فيما يتعمق بالتأكيد عمى وحدانية اهلل، 
لكننا نبلحظ أن ما يستعيره ابن رشد من اآلراء األرسطية ال يتعارض في مضمونو 

ن مفكرا مقمدا بشكل عشوائي لآلخرين بقدر ما كان مع الدين، ألن ابن رشد لم يك
منفتحا عمى الثقافات األخرى فيمتقط منيا ما ينسجم مع الشرع اإلسبلمي مما يجعل 

 ابن رشد رائدا من رواد التوفيق بين الدين والفمسفة.
 صفة الحيــاة :

 يربط ابن رشد بين العمم اإلليي والحياة فيرى أن الحياة والعمم ىما من أخص
أوصاف الـذات اإلليية نظرا ألن العمم يعني الحياة، فالعمـم إدراك، وال يوجد اإلدراك 
إال مّمن لو حياة ألن اإلدراك فعل العقل ولذلك فبل يعقل أن يعمل عقل في من ال 

 حياة لو، وبيذا المعنى يكون اهلل تعالى حّيًا .

                                           
 .912ف، ص  9987، 9( عاطف العراقي : مذاىب فبلسفة المشرق ، القاىرة ، دار المعارف ، ط9)18
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يقة مغايرة: " فنجده ويفيم من ىذا النص أن ابن رشد يبحث في صفة الحياة بطر   
عند المتكممين، حين يقولون أن العالم  بجميع المعمومات والقادر عمى جميع 

فينا نبلحظ أن ابن رشد في تصوره لصفة الحياة  (2)19المقدورات ال يكون إال حيا"
متأثرا بعض الشيء بأرسطو الذي يرى أن اهلل عقل، فقد تابعو ابن رشد في ذلك 

استفاده من أرسطو عمى اعتبار أن اهلل عقل وبين الدين الذي  محاوال التوفيق بين ما
 وصف اهلل تعالى بالحياة .

 صفـة اإلرادة :
يذىب ابن رشد  إلى القول بأن صفة اإلرادة قديمة ككل الصفات التي يتصف     

بيا اهلل ، إذ ال يجوز أن يتصف بيا وقتا دون وقت آخر، وعميو ال يجوز أن نقول 
مون أن اهلل     يريد وجود األشياء المحدثة بإرادة قديمة أو بإرادة كما فعل المتكم

محدثة ألن مثل ىذا الرأي بدعة في الدين: "وشيء ال يعقمو العمماء، وال يقنع 
 الجميور، أعني : الذين بمغوا رتبة الجدل بل ينبغي أن يقال: 

ونو، كما قال إنو مريد لكون الشيء في وقت كونو، وغير مريد لكونو في غير وقت ك
ِإناَما َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأن ناُقوَل َلُو ُكن َفَيُكوُن     تعالى:

فإنو ليس عند  (1)20
الجميور كما قمنا، شيء يضطرىم إلى أن يقولوا: أنو مريد لممحدثات بإرادة قديمة إال 

 .(2)21ما توىمو المتكممون من أن الذي يقوم بالحوادث حادث"

                                           
 .79( المرجع السابق : ص 2)19
 ( 41( سورة النحل : اآلية ) 9)20
 . 939، ص  ( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق2)21
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وعمى ىذا النحو يذكـر ابن رشد أن في الشرع وصف إلرادة اهلل بالقدم والحدوث:     
" فالمتكممون حين أثاروا ىذا البحث قد انحرفوا عما أراد الشرع نفسو، وأتوا في الشرع 
بما لم يأذن بو اهلل. وذلك فضبل عن أن دليميم عمى ما زعموه من أن اهلل أوجد ما 

قديمة لم يسمم ليم ، بل ثارت من أجمو اعتراضات لم يمكنيم أوجد من األشياء بإرادة 
دفعيا، وليس أىونيا شأنا ما يقال ليم: إذا كان اهلل يريد إيجاد شيء في وقت ما 
بإرادة قديمة، فإذا جاء في ىذا الوقت موجد ىل وجد بفعل قديم أو بفعل محدث؟ إنو 

محدث بفعل قديم وىو أمر غير إن وقالوا: إنو وجد بفعل قديم فقد جوزوا إذن وجود ال
ن قالوا أنو وجد بفعل محدث لزميم أن يكون ىناك إرادة محدثة وىو غير  معقول، وا 

وىو يصدر في تصوره لئلرادة  -وكما ىو واضح فإن فيمسوف قرطبة (3)22مذىبيم"
يتابع الفبلسفة المسممين الذين ينفون اإلرادة هلل تعالى، بمعنى اإلرادة  -اإلليية 
ذلك: " ألن اإلرادة البشرية إنما ىي لوجود نقص في المريد وانفعال عن  البشرية

المراد، فإذا وجد المراد لو "اإلنسان" تم النقص وارتفع ذلك االنفعال المسمى إرادة " 
23(4).  

اتّفق المسممون عمي وصف اهلل تعالى بأنو مريد، وورد بو السمع، واختمفوا في     
الشاىد والغائب. ففي العمماء من لم يثبت اإلرادة  فائدة وصف المريد بأنو مريد في

أمرَا زائدَا عمى تجّرد الدواعي إلى الفعل عن الصوارف وجعل ذلك فائدة كون مريدَا 
في الشاىد والغائب. وىذا القول ىو االقرب إلى الصواب عندنا. وقال غيره من 

                                           
 . 957( محمد يوسف موسى : بين الدين والفمسفة في رأي ابن رشد وفبلسفة العصر الوسيط ، مرجع سابق ، ص3)22
 . 439( ابن رشد : تيافت التيافت ، مصدر سابق ، ص 4)23
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وجعموه فائدة وصف العمماء: إّن كون المريد ىو أمر زائد عمى الدواعي إلى الفعل، 
المريد بأنو مريد في الشاىد والغائب. وىو قول شيوخنا البصرّييين كأبي عمي وأبي 
ىاشم وأصحابيما، وىو مذىب الكبلبية واألشعرية والنّجارية. ونفى سائر شيوخنا ىذا 
األمر الزائد عنو تعالى، كأبي اليذيل وأبي إسحاق النّظام وأبي عثمان الجاحظ وأبي 

 .(1)لكعبّي وغيرىم"القاسم ا
وتأسيسا عمى ىذا القول فإن ابن رشد يرى أن الفبلسفة ال يقولون أن اهلل سبحانو    

وتعالى : " ليس مريدًا بإطبلق، ألنو فاعل بعمم وعن عمم، وفاعل أفضل الفعمين 
نما يقولون أنو ليس مريدا باإلرادة اإلنسانية "    (2)24المتقابمين، مع أن كمييما ممكن، وا 

ويزيـد ابن رشد توضيح معنى اإلرادة عند الفـبلسفة رابطا بين فعل اهلل وعممو ،    
وفي ذلك يقول: " إن فعمو فعل صادر عن عمم فالعمم من جية ما ىو عمم بالضدين، 
ممكن أن يصدر عنو كل واحد منيما، وبصدور األفضل من الضدين دون األخس 

نو عالما فاضبل قادرًا، ويقولـون إن عن العالم بيما، يسمى العالم فضبل، وىو كو 
مشيئتو جارية في الموجودات بحسب عممو، وان قدرتو ال تنقص عن مشيئتو كما 

 .(3)25تنقص في البشر"
ىكذا سمك ابن رشد في اإلرادة مسمكا مغايرا لممتكممين وخاصة األشاعرة، فيو    

يدا فإنو يعني حين ينفي عن اهلل تعالى صدور أفعال متضادة اعتمد عمى كونو مر 

                                           
ابن رشد :  (2. )241،ص9999ليدى،( ركن الدين محمود بن المبلحيمي، المعتمد في اصول الدين، تح: مك ديرموت وويمفرد مادلونغ، لندن، ا9)24

 . 239تيافت التيافت ، مصدر سابق ، ص 
 . 439( المصدر السابق : ص 3)25
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بذلك نقد األشاعرة الذين قالوا بفكرة اإلمكان في الخمق.وأيا ما يكن أمر الخبلف بين 
المتكممين والفبلسفة حول فكرة اإلرادة اإلليية فإن من المبلحظ أن ابن رشد يصدر 

وأن فيم اإلرادة بمعنى  -في موقفو تجاه اإلرادة اإلليية من موقف إسبلمي صريح 
ألن األفعال الصادرة عنو سبحانو صادرة عن عمم وحكمة،  -تكممينمختمف عن الم

فإرادة اهلل ال تتأخر عن إيجاد العالم، وبما أنيا قديمة فإن العالم قديم، وىذا الرأي 
البن رشد يخالف رأي أرسطو، فاألخيـر يرى أن اهلل عمة غائية فقط وليس عمة 

فكار ابن رشد أنيا تمثل صدى خافت فاعميـة كما أسمفنا القول، وان يبدو لممتفحص أل
لفمسفة أرسطو في بعض جوانبيا، حين فيم معنى  اإلرادة، عدم تخمف المعمول عن 

 العمة في اإليجاد.
إذا كان من شرط صدور الشيء عن الفاعل العالم، أن يكون مريدا  صفة القـــدرة :

يد لؤلمور المحدثة . فإما أن يقال: " إنو مر (2)26لو. وكذلك من شرطو أن يكون قادرا 
بإرادة قديمة فبدعة وشيء ال يعقمو العمماء، وال يقنع الجميور، أعني: الذين بمغوا 
رتبة الجدل بل ينبغي أن يقال: إنو مريد لكون الشيء في وقت كونو، وغير مريد 

ناُقوَل َلُو ُكن ِإناَما َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأن  لكونو في غير وقت كونو كما قال تعالى:
َفَيُكوُن 

. فإنو ليس عند الجميور كما قمنا شيء يضطرىم إلى أن يقولوا: إنو (1)27 
مريد لممحدثات بإرادة قديمة إال ما توىمو المتكممون من أن الذي تقوم بو الحوادث 

                                           
 . 74ف، ص  9995،  9( عاطف العراقي : المنيج النقدي في فمسفة ابن رشد ، القاىرة ، دار المعارف ، ط4)26
 ( .41( سورة النحل : اآلية )9)27
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. ولما كان اهلل سبحانو وتعالى مبدع الكائنات: " فبل ريب أن يكون قادرا (2)28حادث " 
بالبداىة ألن فعل العالم فيما عمم وأراد إنما يكون بسمطة لو عمى الفعل، وال معنى 

  .(3)29لمقدرة إال ىذا السمطان"
فنجد أن ابن رشد في ىذه الصفة ال يتوسع كثيرا بل يجري مجرى عاما يوضح    

ى فيو تصوره لمعالم بأن إيجاد العالم عمى النظام الواقع من لوازم ذاتو، وىذا يدل عم
 قدرتو.

 صفتا السمع والبصر:
ولما كان ابن رشد قد آثر الموقف الفمسفي في دراستو لصفة القدرة فإنو فعل نفس    

الشيء بالنسبة لصفتي السمع والبصر وقد أيد ابن رشد المعتزلة فقال مثميم: إن اهلل 
بل يتصف بالسمع والبصر فياتان الصفتان أثبتيما: " الشرع هلل تبارك وتعالى من قِ 

أن السمع والبصر يختصان بمعان مدركة في الموجودات، ليس يدركيا العقل. ولما 
كان الصانع من شرطو أن يكون عالما بمدركات البصر وعالما بمدركات السمع، إذ 

 .(4)30ىي مصنوعات لو " 
فيذه الصفات كميا منبية عمى وجودىا لمخالق سبحانو في الشرع من جية تنبييو    

م لو، وبالجممة فما يدل عميو اسم اإللو واسم المعبود فيقتضي أن عمى وجود العم
يكون مدركًا بجميع اإلدراكـات، ألنو من العبث أن يعبد اإلنسان من ال يدرك أنو عابد 

                                           
 . 939دلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ص ( ابن رشد : الكشف عن مناىج األ2)28
 . 63، ص  9979،  3( محمد عبده : رسالة التوحيد ، بيروت ، دار إحياء العموم ، ط3)29
 . 933( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ، ص 4)30
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َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبِصُر َواَل ُيْغِني َعنَك َشْيئًا  كما قال  تعالى:  (5)31لو


ُكْم  وقال تعالى: (6)32 َأَفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الماِو َما اَل َينَفُعُكْم َشْيئًا َواَل َيُضرُّ
فيذا  (7)33

القدر مما يوصف بو اهلل سبحانو ويسمى بو، ىو القدر الذي قصد الشرع أن يعممو 
الجميور ال غير ذلك. ومن المفيد القول أن الفبلسفة ال يذىبون إلى أن ما : " ليس 

و سمع وال بصر أشرف مما لو سمع وبصر عمـى وجو اإلطبلق، بل من جية ما لو ل
إدراك أشرف من السمع والبصر وىو العمم فمما كان العمم ليس فوقو شيء في الشرف 

 .(1)34لم يجزأ أن يكون ما ليس بعالم أشرف مما ىو عالم " 
بالسمع والبصر  وبناء عمى ىذا القول لما كان اهلل تعالى وصف نفسو في الشرع   

تنبييا عمى أنو سبحانو وتعالى ال يفوتو نوع من أنواع العموم والمعرفة: " ولم يمكن 
تعريف ىذا المعنى لمجميور إال بالسمع والبصر لذلك كان ىذا التأويل خاصا 
بالعمماء، وال يجوز أن يجعل من عقائد الشرع المشتركة لمجميع ، كما جرت عادة 

  .(2)35ى العمم بالشريعة " كثير من المنسوبين إل
 صفة الكالم :

تعد ىذه المسألة من أىم المسائل التي شجر حوليا الخـبلف بين المتكممين واتخـذ    
ىذا الجدل منحًى خطيرًا في عيدي المأمون والمعتصم عندما تحـول إلى محنة عرفت 

                                           
 . 933( المصدر السابق : ص 5)31
 (42( سورة مريم : اآلية )6)32
 (66رة األنبياء : اآلية )( سو 7)33
 .74( عاطف العراقي : المنيج النقدي في فمسفة ابن رشد ، مرجع سابق ، ص 9)34
 .451( ابن رشد : تيافت التيافت ، مصدر سابق ، ص 2)35



 

000 

 م2302العدد السادس   ديسمرب جملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 ا
333 

 م2018جملة حبوث العلوم اإلنسانية واالجتماعية      العدد السادس        ديسمرب 

لسنة أن القرآن . وىم يمثمـون رأي ا(3)36بمحنة )خمق القرآن( . ففي حين ذىب الحنابمة 
قـديم، قال المعتزلة أن القرآن مخموق وحادث، ولم يكن في مقدور ابن رشد أن يظل 
بمنأى عن مشاكل عصره ، وحاول أن يجد حبّل ليذه المشكمة التي شغمت الفكر 
الديني اإلسبلمي وقتا من الزمن وصل إلى درجة أن كّفر بعضيم بعضا، وابن رشد 

حانو وتعالى عالما فإنو البد أن يكون متكمما، ألن الكبلم يرى أنو إذا كان البارئ سب
تعبير عن عمم: " فإن الكبلم ليس شيئا أكثر من أن يفعل المتكمم فعبل يدل بو 
المخاطب عمى العمم الذي في نفسـو ) نفس المتكمم ( وذلك فعل من جممة أفعال 

ذا كان المخموق الذي ليس بفاعل حقيقي، أعني اإلنسان ، يقدر عمى ىذا الفاعل وا 
الفعل من جية ما ىو عالم قادر، فكم باألحرى أن يكون ذلك واجبا في الفاعل 

  .(4)37الحقيقي " 
وىذا الفعل يجب أن يكون بواسطة وىو المفظ، بل قد يكون بواسطة ممك وقد يكون    

وحيا أي بغير واسطة. كما قد يكون بواسطة لفظ يخمقو اهلل في سمع من يصطفيو 
لى ىذا كمو أشار اهلل بقولو : بالتكمم  َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأن ُيَكمَِّمُو الماُو ِإالا َوْحيًا َأْو  ، وا 

ِمن َوَراء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي ِبِإْذِنِو َما َيَشاُء ِإناُو َعِميٌّ َحِكيٌم 
. ويريـد (1)38 

الذي يكون بواسطة ألفـاظ يخمقيا في نفس ابن رشـد بقـولو: " من وراء حجاب " الكـبلم 

                                           
ىـ ونشأ بيا وأكب عمى  964 ( الحنابمة : تنسب إلى أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني المرزوقي ثم البغدادي ولد ببغداد سنة3)36

محمد السنة بجمعيا وبحفظيا ، حتى صار إمام المحدثين في عصره ، ينظر: محمد عمي السايس ، تاريخ الفقو اإلسبلمي ، القاىرة ، مكتبة ومطبعة 
 . 917عمي ، ص 

 . 939( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ص 4)37
 (59الشورى : اآلية )( سورة 9)38
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كميمو، وتمك ىي الحال التي خص بيا موسى عميو السبلم وأما قولو: )َأْو ُيْرِسَل 
َرُسواًل( فيذا ىو الذي: " يكون منو بواسطة الممك ، وقد يكون من كبلم اهلل ما يمقيو 

جية صح عند العمماء إلى العمماء الذين ىم ورثة األنبياء، بواسطة البراىين، وبيذه ال
. وعمى ىذا النحو يرى ابن رشد أن القرآن : " الذي (2)39أن القرآن الكريم كـبلم اهلل " 

… ىو كبلم اهلل ، قديم وأن المفظ الدال عميو مخموق لو سبحانو وتعالى، ال لبشر 
نما وجب ليا  وبين الحروف التي في الصحف فإنما ىي من صنعنا بإذن اهلل، وا 

يا دالة عمى المفظ المخموق  هلل وعمى المعنى الذي ليس بمخموق ومن التعظيم ألن
المفظ دون المعنى، أعني لم يفصل األمر، قال: إن القرآن مخموق ومن نظر إلى 

  .(3)40المعنى الذي يدل عميو المفظ قال: إنو غير مخموق والحق ىو الجمع بينيما " 
أن كبلم اهلل قديم ىو:" اعتقادىم أن ومن ىذا المنطمق فإن الذي دعا األشاعرة إلى    

المتكمم ىو من يقوم الكبلم بذاتو، فإذا كان اهلل متكمما بالقرآن الذي نقرؤه ونسمعو 
والذي ألفاظو مخموقة حادثة منو بإذن اهلل تعالى، كانت ذاتو محبل لمحوادث، ولذلك 

كبلم ليس إال ما فعمـو لم يثبتوا هلل إال الكبلم النفسي القديم فقط، والمعتزلة يرون أن ال
المتكمم، أو بعبارة أخرى يشترطون في المتكمم أن يكون فاعبل لمكبلم، وليذا أنكروا 
الكبلم النفسي، وقالوا بأن الكبلم ىو المفظ فقط ، فكان القرآن عندىم مخموقا ولكن ال 

                                           
 . 932( ابن رشد الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة: مصدر سابق، ص 2)39
 . 932( المصدر السابق : ص 3)40
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يمزميم مع ىذا ان تكون ذات اهلل محبل لمحوادث، ألن المفظ من حيث ىو فعل ليس 
  .(4)41شرطو في قول كل من المعتزلة واألشاعرة أن يقوم بفاعمو" من
وىكذا انتيـي ابن رشد إلى حل متوازن نصيب من الحق، وأن الحق ىو الجمع    

 بينيما .
 نفي الصفات التي يجب تنـزيه اهلل عنها :

ذىب ابن رشد إلى تنـزيو اهلل تعالى عن مشابية المخموقات منطمقا في ذلك من    
دينية إسبلمية فيو يرى أن القرآن الكريم اشتمل عمى آيات كثيرة فييا داللة عمى  نزعة

َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو الساِميُع ذلك المعنى: " َوأْبَيَنَيا في ذلك وأتميا قولو تعالى: 
الَبِصيُر 

َأَفَمن َيْخُمُق َكَمن الا َيْخُمُق  وقولو:  (1)42
 تعالى:  وىي برىان لقولو (2)43

وذلك أنو من المغروز في فطر الجميع أن الخالق يجب أن يكون  َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء 
إما عمى غير صفة الذي ال يخمق شيئا، أو عمى صفة غير شبيية بصفة الذي ال 
ال كان من يخمق ليس بخالق فإذا أضيف إلى  ىذا األصل، أن  يخمق شيئا، وا 

لك أن تكون صفات المخموق، إما منتفية عن الخالق المخموق ليس بخالق لزم عمى ذ
ما موجودة في الخالق عمى غير الجية التي ىي عمييا في المخموق "   (3)44وا 

وبيذا المعنى فإن اهلل تعالى منـزه عن كـل صفة من صفات النقص التي نراىا 
َمى اْلَحيِّ َوَتَوكاْل عَ موجودة في اإلنسـان : " فمنيا الموت كما قال تبارك وتعالـى: 

                                           
 . 959( محمد يوسف موسى : بين الدين والفمسفة في رأي ابن رشد وفبلسفة العصر الوسيط ، مرجع سابق ص 4)41
 ( 99( سورة الشورى : اآلية ) 9)42
 ( 97ة النحل : اآلية ) ( سور 2)43
 . 937 – 936( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ، ص 3)44
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الاِذي اَل َيُموُت 
ومنيا النوم وما دونو مما يقتضي الغفمة والسيو عن اإلدراكات  (4)45

اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْوٌم  والحفظ لمموجودات ، وذلك مصرح بو في قولو تعالـى :
 46(5) 

يقضي ويذكر ابن رشد أن العقل نفسو: "  (6)47إلى غير ذلك كمو كما ىو معروف" 
ال لما بقي العالم حتى اآلن موجودا  بنفي صفات النقص ىـذه وامثاليا عن الخالق، وا 

 (7)48ال يعتريو فساد أو اختبلل " 
لكن ابن رشد تنـاول صفة الجسميـة بطريقة مغايرة لبقية الصفـات، وفي ذلك يقول:    

ى التصريح " إنو من البّين من أمر الشرع أنيا من الصفات المسكوت عنيا. وىي إل
بإثباتيا في الشرع أقرب منيا إلى نفييا، وذلك أن الشرع قد صرح بالوجو والدين في 
غير ما آية من الكتاب العزيز، وىذه اآليات قد توىم أن الجسمية ىي لو من 
الصفات التي فضل فييا الخالق المخموق كما فضمو في صفة القدرة واإلرادة وغير 

ة بين الخالق والمخموق، إال أنيا في الخالق أتم ذلك من الصفات التي ىي مشترك
وجودا، وليذا صار كثير من أىل اإلسبلم إلى أن يعتقدوا في الخالق أنو جسم ال 

كبل  -لكن ابن رشد  (8)49يشبو سائر األجسام، وعمى ىذا الحنابمة وكثير ممن تبعيم"
ه الصفة أن أن يذىب إلى أن اهلل تعالى جسم، فيو يرى أن الواجب في ىذ -وحاشا

                                           
 ( . 58( سورة الفرقان : اآلية ) 4)45
 (255( سورة البقرة : اآلية ) 5)46
 . 937( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ، ص 6)47
 .969يوسف موسى : بين الدين والفمسفة في رأي ابن رشد وفبلسفة العصر الوسيط ، مرجع سابق ، ص ( محمد 7)48
 . 939–  938( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ، ص 8)49
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يجري فييا عمى منياج الشرع فبل يصرح فييا بنفي وال إثبات، ويجاب من سأل في 
  . 50(1)َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء َوُىَو الساِميُع الَبِصيُر  ذلك من الجميور بقولو تعالى: 

ثباتيا فيو     ويبدو لنا أن فيمسوفنا حين يوجب السكوت عن نفي صفة الجسمية وا 
ذلك من قناعة أن الجميور ليست لدييم قدرة في ضوء الطريق التي يصدر في 

سمكـيا المتكممون نفييا؛ ذلك : " أن الجميور يرون أن الموجود ىو المتخيل 
والمحسوس، وأن ما ليس بمتخيل وال محسوس فيو عدم، فإذا قيل ليم:إن ىاىنا 

وم، وال سيما إذا موجودا ليس بجسم،ارتفع عنيم التخيل فصار عندىم من قبيل المعد
قيل: إنو ال خارج العالم وال داخمو وال فوق وال أسفل وليذا اعتقدت الطائفة الذين 
أثبتوا الجسمية في الطائفة التي نفتيا عنو سبحانو أنيا ممّيسة واعتقد الذين نفوىا في 

  (2)51المثبتة أنيا مكثرة " 
التصريح بنفي الجسمية وتأسيسا عمى ىذا القول فإن ما دفع ابن رشد إلى عدم    

عن اهلل تعالى كـان: " أحد أمرين: إما أن يسمط التأويل عمى ىذه وأشباه ىذه في 
ما أن يقال في ىذه  الشريعة ، فتتمزق الشريعة كميا وتبطل الحكمة المقصودة منيا، وا 
كميا إنيا من المتشابيات . وىذا كمو إبطال لمشريعة ومحو ليا من النفوس، من غير 

ر الفاعل لذلك بعظيم ما جناه عمى الشريعة، مع أنك إذا اعتبرت الدالئل التي أن يشع

                                           
 (99( سورة الشورى : اآلية ) 9)50
 . 939ر سابق ، ص ( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصد2)51
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أحتّج بيا المؤولون ليذه األشياء تجدىا كميا غير برىانية بل الظواىر الشرعية أقنع 
  (3)52منيا أعني أن التصديق بيا أكثر" 

 وعمى ىذا يحرص أن ابن رشد في حديثو عن الصفات عمى أن يجمع بين أمرين   
األول الرجوع إلى القرآن الكريم، ما أمكن، واالستشياد بو لمبرىنة عمى ما ييدف إليو، 
وفي ىذا يصدر عن موقف فيمسوف مسمم عميق االيمان مفرط في تنزيو الذات 
االليية أما األمر الثاني التفرقة بين عالم الغيب وعالم الشيادة، وكما ىو واضح فإن 

إ قياس الغائب عمى الشاىد الذي استخدمو المتكممون ىذه التفرقة تيدف إلى نقد مبد
في صمة اهلل بالذات وخاصة األشاعرة، لقد آمن ابن رشد أن الصفات عين الذات، 
وىو في ىذا يمتقي مع أستاذه أرسطو ومع المعتزلة، مبتعدَا كميَة عن موقف األشاعرة 

نما ى ي قائمة بالذات التي ترى أن الصفات ليست عين الذات وليست غير الذات، وا 
اإلليية. وقد وصف ابن رشد اهلل بعين الصفات التي وصف اهلل بيا نفسو، والتي 
يوصف بيا أيضَا اإلنسان وتجعمو في مرتبة من الكمال أعمى من سائر الكائنات 
األخر. وربما يكون ابن رشد في موقفو من الصفات قريبًا إلى السمف الذين يعولون 

حينما يتعمق األمر بمخاطبة العامة،ومن المفيد القول  عمى النصوص الدينية خاصة
أن ابن رشد عمى الرغم من إعجابو بأرسطوا واألخذ عنو كثيرا من المصطمحات 
الفمسفية إال أنو في الغالب وّظف ىذه األفكار توظيفا ينسجم مع كونو مؤمنًا بالشريعة 

األفبلطونية المحدثة،ألنو  اإلسبلمية. فيو لم يتابع الفارابي وابن سينا المذين تابعا

                                           
 .  949( المصدر السابق ، ص 3)52
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مقتنع أن الفيم الصحيح لفمسفة أرسطو يساعد عمى اإليمان ويرسخو، وأخيرَا فإنو من 
الواضح أن ابن رشد في كبل الكتابين قدم منيجَا لمتعامل مع النص، فيو توازن وتفتح 
 عمى كل الكسب البشري ولعل تجربة ابن رشد النقدية لممتكممين والتيارات الفمسفية
األخرى لم تكن تيدف إلى إعبلن تيافت أفكارىم بقدر ما كانت تيدف إلى تقويم ىذه 

  األفكار، بما ينسجم مع العقل والدين معا .
وفي النياية ال أممك إال أن أقول أنني قد عرضت رأيي وأدليت بفكرتي في ىذا 

ن أخفقنا فمن أنفسنا، وكفانا نحن شرف  الموضوع فإن وفقنا فمن اهلل عز وجل وا 
المحاولة، وصل الميم وسمم وبارك تسميما كثيرًا عمى معممنا األول وحبيبنا سيدنا 

 محمد عميو أفضل الصبلة والسبلم.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم برواية قالون 
( بركات محمد مراد: تأمبلت في فمسفة ابن رشد، القاىرة  الصدر لخـدمات 9)

 . 936ف، ص 9،9988( ط الطباعة)سيبسكــو
( محمد يوسف موسى: بين الدين والفمسفة في رأي ابن رشد وفبلسفة العصر 2)

  961ت(، ص -الوسيط، القاىرة دار المعارف ) د
 . 82( محمد لطفي جمعة: ابن رشد تاريخو وفمسفتو ، مرجع سابق، ص 3)
نس، دار المعارف ( عبد الرحمن بدوي: الفمسفة والفبلسفة في الحضارة العربية، تو 4)

 .927– 926لمطباعة والنشر، ص 
( ابن رشد: تيافت التيافت، مع مدخل ومقدمة تحميمية لمدكتور: محمد عابد 5)

 . 348م، ص9998، 9الجابري، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
م  9219( عبلء الدين الطوسي: ولد في طوس بالقرب من نيسا بور بفارس سنة 6)

وىو من الذين برعوا في البحث واالبتكـار وكان لو شأن  9273داد سنة توفي في بغ
كبير في الفمك والرياضـيات لو العديد من المؤلفات نذكر منيا ) تجريد الكبلم ( ) 
شرح االشارات البن سينا( )الجبر والمقابل ( ينظر: مصطفى فتحي ، موسوعة أعبلم 

 . 985الحضارة اإلسبلمية ، ص 
: مشكمة الصـراع بين الفمسفة والدين من الغزالي وابن رشد إلى ( رضا سعادة7)

 .919، ص 9991، 9الطوسي والخواجة زاده، بيروت، دار الفكر المبناني، ط
 .389( ابن رشد: تيافت التيافت: مصدر سابق، ص 8)
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 (22( سورة األنبياء: اآلية ) 9)
 (99( سورة المؤمنون: اآلية )91)
 (42ة )( سورة اإلسراء: اآلي99)
( ابن رشد: الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة، مـع مدخل ومقدمة 92)

، 9تحميميـة لمدكتور: محمد عابد الجابري، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، ط
 .923م، ص 9998

 . 924( المصدر السابق: ص 93)
 . 924( المصدر السابق: ص 94)
 . 924( المصدر السابق: ص 95)
 .245 – 244رشد تيافت التيافت: مصدر سابق، ص  ( ابن96)
 (22( سورة األنبياء: اآلية ) 97)
( عاطف العراقي: مذاىب فبلسفة المشرق، القاىرة، دار المعارف، 98)
 .912ف، ص 9،9987ط
 . 79( المرجع السابق: ص 99)
 ( 41( سورة النحل: اآلية ) 21)
الممة، مصدر سابق، ص  ( ابن رشد: الكشف عن مناىج األدلة في عقائد29)

939. 
( محمد يوسف موسى: بين الدين والفمسفة في رأي ابن رشد وفبلسفة العصر 22)

 .957الوسيط، مرجع سابق، ص
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 .439( ابن رشد: تيافت التيافت، مصدر سابق، ص 23)
ركن الدين محمود بن المبلحيمي، المعتمد في اصول الدين، تح: مك ديرموت  (24)

 .241، ص9999لندن، اليدى،وويمفرد مادلونغ، 
 . 239( المصدر السابق: ص 25)
 . 439( المصدر السابق: ص 26)
( عاطف العراقي: المنيج النقدي في فمسفة ابن رشد، القاىرة، دار المعارف ، 27)
 .74ف، ص  9995، 9ط
 ( 41( سورة النحل : اآلية )28)
مصدر سابق ص ( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، 29)

939. 
، 9979،  3( محمد عبده : رسالة التوحيد ، بيروت ، دار إحياء العموم ، ط31)

 .63ص 
( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ، ص 39)

933. 
 .933( المصدر السابق : ص 32)
 (42( سورة مريم : اآلية )33)
 (66( سورة األنبياء : اآلية )34)
 .74( عاطف العراقي : المنيج النقدي في فمسفة ابن رشد ، مرجع سابق ، ص 35)
 . 451( ابن رشد : تيافت التيافت، مصدر سابق، ص 36)
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( الحنابمة : تنسب إلى أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباني 37)
السنة بجمعيا ىـ ونشأ بيا وأكب عمى  964المرزوقي ثم البغدادي ولد ببغداد سنة 

وبحفظيا ، حتى صار إمام المحدثين في عصره ، ينظر: محمد عمي السايس ، 
 . 917تاريخ الفقو اإلسبلمي ، القاىرة ، مكتبة ومطبعة محمد عمي ، ص 

( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ص 38)
939 . 

 (59( سورة الشورى : اآلية )39)
شد الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ، ص ( ابن ر 41)

932 . 
 . 932( المصدر السابق : ص 49)
( محمد يوسف موسى : بين الدين والفمسفة في رأي ابن رشد وفبلسفة العصر 42)

 . 959الوسيط ، مرجع سابق ص 
 ( 99( سورة الشورى : اآلية ) 43)
 ( 97( سورة النحل : اآلية ) 44)
ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ، ص ( 45)

936 – 937  
 ( . 58( سورة الفرقان : اآلية ) 46)
 (255( سورة البقرة : اآلية ) 47)
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( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ، ص 48)
937 . 

في رأي ابن رشد وفبلسفة العصر ( محمد يوسف موسى : بين الدين والفمسفة 49)
 .969الوسيط ، مرجع سابق ، ص 

( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ، ص 51)
938  –939  

 (99( سورة الشورى : اآلية ) 59)
( ابن رشد : الكشف عن مناىج األدلة في عقائد الممة ، مصدر سابق ، ص 52)

939 . 
 . 949ابق ، ص ( المصدر الس53)


