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مغ نحغ:
السجمة العخبية لمعمػـ اإلندانية كاالجتساعية مجمة عمسية الكتخكنية محكسة  ،تعشى
بشذخ البحػث كالجراسات  ،كممخرات رسائل الساجدتضخ كالجكتػراه  ،كنذخ فرػؿ
مغ الخسائل العمسية  ،كمخاجعة الكتب  ،كنذخ التقاريخ كالشجكات كالسؤتسخات العمسية ،
كالحػارات كالمقاءات العمسية في مجاالت العمػـ اإلندانية كاالجتساعية بجسيع
فخكعيا :التاريخ  ،كالتخبية  ،كعمع االجتساع  ،كالفمدفة  ،كاألدياف  ،كعمع الشفذ ،
كالقانػف كالعمػـ الدياسية  ،كالعمػـ اإلدارية  ،كالتشسية البذخية  ،كعمع الجخيسة كعمع
االنثخبػلػجيا ،المغة العخبية كآدابيا ،الجغخاؼيا اآلثار ،اإلعبلـ كالرحافة السكتبات
كالسعمػمات .أعزاء اليضئة االستذارية.
أعزاء الييئة االستذارية لمسجمة .
_________________________________________________
األستاذ الجكتػر الصاىخ حاج الشػر أحسج .دكتػراه في التاريخ الحجيث _
كمية التخبية _جامعة زالشجي ،الدػداف.
------------------------------------------------الجكتػر عبلء الجيغ أحسج دمحم عمي دكتػراه في السحاسبة –
جامعة كخدفاف – الدػداف.
-------------------------------------------------
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الجكتػر عبجالكخيع سخحاف ،دكتػراه في اإلعبلـ كاالتراؿ _
جامعة الشجاح الػششية ،فمدصضغ.
------------------------------------------------الجكتػر عػض عبجالجمضل أبػ بكخ دمحم – دكتػراه في التاريخ اإلسبلمي كالحزارة –
كحجة السخصػشات – عسادة السكتبات – جامعة نجخاف -السسمكةالعخبية الدعػدية .
------------------------------------------------األستاذ الجكتػر أيسغ سشج القخالة
عسضج كمية العمػـ التخبػية – جامعة اإلسخاء األردنية .
دكتػراه في األدب االنجمضدؼ .
جامعة ماكػيخؼ – استخاليا .
------------------------------------------------األستاذ الجكتػر محسػد جساؿ الدمخي
جامعة البتخاء األردنية .
دكتػراه في أسالضب كمشاىج تجريذ التخبية اإلسبلمية
جامعة عساف العخبية لمجراسات العميا.
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األستاذ الجكتػر خمجكف خمضل الحباششة
عسضج شؤكف الصمبة – جامعة الديتػنة األردنية .
دكتػراه في التاريخ اإلسبلمي
الجامعة األردنية.
_________________________________________________
الجكتػره تغخيج أبػ حسجاف
جامعة البتخاء األردنية
دكتػراه في تخبية الصفل كتصػيخ مشاىج كبخامج تخبػية لمصفل
جامعة ساسكذ – بخيصانيا .
________________________________________________
الجكتػر عارؼ دمحم الدخىضج
أكاديسية األمضخ الحدضغ بغ عبجهللا الثاني لمحساية السجنية .
دكتػراه في أصػؿ التخبية
جامعة عساف العخبية لمجراسات العميا .
_________________________________________________
الجكتػر دمحم عمي فالح الجبػر
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محاضخ غضخ متفخغ  /الجامعات األردنية .
دكتػراه في القانػف التجارؼ
جامعة عضغ شسذ  -مرخ .
------------------------------------------------الجكتػر عػده الػيالضغ
محاضخ غضخ متفخغ  /الجامعات األردنية .
دكتػراه في المغة العخبية ( األدب العباسي)
جامعة العمػـ اإلسبلمية العالسية .
---------------------------------------------الجكتػر دمحم عػدة الحساد
الجامعة اإلسبلمية  /مشيدػتا .
دكتػراه في مشاىج كشخؽ تجريذ الخياضيات
جامعة العمػـ االسبلمية العالسية.
_________________________________________________
خػلة يػسف الحسجاف
ك ازرة التخبية كالتعميع .
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الجبمػـ العالي في الجراسات التخبػية
اإلدارة السجرسية – الجامعة األردنية .
_________________________________________________

خالجة دمحم الجبػر
ك ازرة التخبية كالتعميع .
دبمػـ اإلدارة السجرسية التقشية الحجيثة
الكادر العخبي لتصػيخ كتحجيث التعميع
------------------------------------------------رئيذ التحخيخ  -الجكتػر عارؼ دمحم الدخىضج الجيشي
خمػؼ  - 0776933220ايسضل التحخيخ( ) editor@arabjhs.com

األستاذ الجكتػر الصاىخ حاج الشػر أحسج .دكتػراه في التاريخ الحجيث _كمية التخبية
_جامعة زالشجي ،الدػداف.
محكع كمشجكب السجمة في الدػداف.
الجكتػر الصاىخ حاج الشػر أحسج.
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جامعة زالشجي ،الدػداف .ىاتف ٕٕٜٕٜٕٕٜٓٓٗٔٔٔٚ
ٖٕٜٕٖٖٓٓٓٗٔ٘٘ٛ
ٖٕٜٜٕٓٓٓٗٔٔ٘ٗٛ
Eltahir2015@gmail. Com
الجكتػر عبجالكخيع سخحاف ،دكتػراه في اإلعبلـ كاالتراؿ _جامعة الشجاح الػششية،
فمدصضغ.
محكع كمشجكب السجمة في فمدصضغ.
الجكتػر عبجالكخيع سخحاف ،جامعة الشجاح الػششية ،فمدصضغ .ىاتف
972599666443
Abed-Kareem Sarhan
kareem.sarhan@najah.edu
سكختيخ التحخيخ – أحسج دمحم مفمح .
الخمػؼ رقع 962790260197 :
الػاتدب

962790260197 :

البخيج االلكتخكني ahmed@arabjhs.com :
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األىجاف :
 تدعى السجمة العخبية لمعمػـ اإلندانية كاالجتساعية لتحقضق األىجاؼ التالية : نذخ البحػث السبتكخة التي يقجميا الباحثػف في السجاالت العمسية الستعمقةباآلداب كالعمػـ اإلندانية ،كذلظ بعج عخضيا عمى السحكسضغ.
 نذخ تقاريخ الشجكات كالسؤتسخات العمسية بالجامعات العخبية  ،كالسعاىج العمسية ،كمخاكد البحػث .
 تػثضق كنذخ الثقافة العمسية بضغ الباحثضغ ،كالتػاصل العمسي فى مختمف مجاالتالعمػـ اإلندانية كاالجتساعية .
تخرز
 التعاكف العمسي بضغ السجمة كالباحثضغ كالعمساء العخب في مجاالتّ
السجمة.

 تذجيع الباحثضغ العخب عمى إنجاز بحػثيع السبتكخة.شخكط نذخ األبحاث في السجمة العخبية لمعمػـ اإلندانية كاالجتساعية :
– يقػـ الباحث بتشدضق البحث حدب شخكط السجمة السحكػرة أدناه.
– يقػـ الباحث بإرساؿ البحث السشدق عمى شكل ممف مايكخكسػفت ككرد ،إلى
البخيج اإللكتخكني editor@arabjhs.com :
– يجب أف يكػف البحث مكتػباً بمغة سميسة،
 يجب أف تكػف السادة السخسمة لمشذخ أصضمة كلع تخسل لمشذخ في أؼ جية أخخػ.8

 يمتدـ الباحث باألصػؿ العمسية الستعارؼ عمضيا في إعجاد ككتابة البحػث . يجب إثبات مرادر السعمػمات كتػثضق االقتباس كاحتخاـ األمانة العمسية فياإلحاالت كالسخاجع كالسرادر.
محكسضغ.
يتع تقػيع البحث مغ ّ
– ّ
– يتع إببلغ الباحث بشتائج التحكيع خبلؿ أسبػع ،بالقبػؿ لمبحث أك الخفس أك إجخاء
التعجيبلت.
– يقػـ الباحث بالتعجيبلت السصمػبة ثع يتع متابعة التعجيبلت مغ قضل لجاف التحكيع .
يتع إرساؿ البحث مع تقخيخ بقبػؿ البحث بذكل نيائي مغ لجاف التحكيع .
يتع إرساؿ خصاب رسسي مغ السجمة بقبػؿ البحث لمشذخ.يقػـ الباحث بجفع رسػـ الشذخ كالتحكيع .كيخسل ذلظ عبخ البخيجااللكتخكني ، editor@arabjhs.comأك الػاتدب عمى الخقع 0790260197
 يتع إببلغ الباحث بإيسضل رسسي بإتساـ عسمية الشذخ في حاؿ إكساؿ كافةاإلجخاءات الدابقة كإنجاز عسمية الشذخ الفعمي في عجد السجمة.
كيؽية إعجاد البحث لمشذخ حدب شخكط السجمة العخبية لمعمػـ اإلندانية كاالجتساعية:
يخاعي الباحث ما يمي:
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البحث:
– عشػاف البحث  :بالغتضغ العخبية كاالنجمضدية .
– اسع الباحث (الباحثضغ)

بالعتضغ العخبية كاالنجمضدية  ،الػصف الػضيفي ،

السؤسدة التي يعسل بيا  ،البخيج االلكتخكني .
السمخز بالمغة العخبية ثع الكمسات السفتاحية
–
ّ
السمخز بالمغة االنجمضدية ثع الكمسات السفتاحية
–
ّ
تختضب السحتػػ :محتػػ البحث حدب شخكط السجمة العخبية لمعمػـ اإلندانية
كاالجتساعية  :السقجمة ،مذكمة الجراسة ،أسئمة الجراسة  ،أىسية الجراسة  ،أىجاؼ
الجراسة  ،مرصمحات الجراسة اإلشار الشطخؼ كالجراسات الدابقة  ،مشيج الجراسة،
أداة الجراسة  ،نتائج الجراسة ،كمشاقذة الشتائج  ،التػصيات ،السرادر كالسخاجع
تشدضق البحث :يتع تشدضق الػرقة عمى (ؾياس  ،)A4بحضث يكػف نػع كحجع الخط
كفق شخكط محجدة ،كىي –:نػع الخط في االبحاث بالمغة العخبية ىػ Simplified
 ،Arabicحجع الخط  16غامق لمعشػاف الخئيذ 14 ،غامق لمعشاكيغ الفخعية14 ،
عادؼ لباقي الشرػص كتخؾيع الرفحات ك السدافة بضغ األسصخ يجب أف ال تقل
عغ . 1.15
– نػع الخط في األبحاث بالمغة اإلنجمضدية ىػ  ،Times New Romanحجع
الخط  14غامق لمعشػاف الخئيذ 13 ،غامق لمعشاكيغ الفخعية 13 ،عادؼ لباقي
الشرػص كتخؾيع الرفحات ك السدافة بضغ األسصخ يجب أف ال تقل عغ . 1.15
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حجع البحث كالسمخز :أال يديج عجد صفحات البحث عمى ( )30صفحة ك ذلظ
لكي ال يتع زيادة رسػـ التحكيع .كيجب أرفاؽ ممخز مكػف مغ  250 – 200كمسة
بالمغتضغ العخبية كاالنجمضدية  ،باإلضافة إلى كمسات مفتاحية ال تقل عغ  6كمسات.
التػثضق  :يتع التػثضق كفقا ألسمػب الجسعية األمخيكية الديكػلػجية ((  APAكعمى
الشحػ التالي داخل البحث إذا كاف السخجع كتابا يكتب اسع العائمة كالدشة  ،مثاؿ(
الدخىضج .)2005 ،كإذا كاف السخجع بحثا في مجمة عمسية يخاعى ما سبق  ،أما إذا
كاف مػقعا عمى األنتخنت ؼيكتب  :اسع السؤلف  ،عشػاف السقاؿ  ،الدشة  ،السػقع ،
الدشة  ،التاريخ .،بالشدبة لمسرادر كالسخاجع  ،تخد السرادر العخبية  ،ثع السرادر
األجشبية .
اليػامر :تدتخجـ ىػامر الرفحات الدفمية لحكخ أؼ مبلحطة ،أك لتػضيح أؼ
معمػمة كاردة في متغ البحث ،أك لمتػثضق في بعس األبحاث كال مانع مغ ذلظ ،
كتػضع بضغ قػسضغ في أسفل الرفحة  ،أك يعسل ليا ممحق لميػامر تػضع في
نياية البحث .
السخاجع:
– تختب أرقاـ السخاجع في قائسة السخاجع بالتدمدل ،كذلظ بعج مخاعاة تختضب السخاجع
ىجائياً في القائسة حدب اسع السؤلف كفقاً لآلتي:
أ .إذا كاف السخجع بحثاً في دكرية:
— اسع الباحث (الباحثضغ) بجءاً باسع العائمة” .،عشػاف البحث “،اسع الجكرية  ،رقع
السجمج ،رقع العجد ، ،سشة الشذخ.
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ب.إذا كاف السخجع كتاباً:
— اسع السؤلف (السؤلفضغ) بجءاً باسع العائمة ،عشػاف الكتاب  ،اسع الشاشخ ،سشة
الشذخ.
جػ .إذا كاف السخجع رسالة ماجدتضخ أك دكتػراه:
— يكتب اسع صاحب الخسالة بجءاً باسع العائمة” ،عشػاف الجراسة “،يحكخ رسالة
ماجدتضخ أك دكتػراه  ،اسع الجامعة ،الدشة.
د.إذا كاف السخجع نذخة أك إحرائية صادرة عغ جية رسسية:
— يكتب اسع الجية ،عشػاف التقخيخ  ،السجيشة ، ،سشة الشذخ.
ىػ.إذا كاف السخجع مػقع الكتخكني:
— يكتب اسع السؤلف ،عشػاف السػضػع  ،سشة الشذخ كالتاريخ  ،الخابط االلكتخكني.
ك -كقائع السؤتسخ:
— اسع الباحث (الباحثضغ) بجءاً باسع العائمة ،عشػاف الجراسة ،اسع السؤتسخ ،رقع
السجمج ،سشة الشذخ.
رسػـ الشذخ كالتحكيع 140 :ديشار أردني ،ما يعادؿ  200دكالر .
تػاصل معشا :
لمتػاصل مع السجمة العخبية لمعمػـ اإلندانية كاالجتساعية  ،يسكغ االتراؿ مع
سكختضخ التحخيخ عمى:
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الخمػؼ رقع 962790260197 :
الػاتدب

962790260197 :

البخيج االلكتخكني ahmed@arabjhs.com :
أك البخيج االلكتخكني لمسجمة العخبية لمعمػـ اإلندانية كاالجتساعية:
editor@arabjhsة
اعتسادات السجمة :
 مرشفة كمدجمة ضسغ قاعجة بيانات . ISI Index السجمة العخبية لمعمػـ اإلندانية كاالجتساعية عزػ في أكبخ قاعجة معمػمات عخبيةكىي قاعجة معمػمات( دار السشطػمة) .
 قاعجة البيانات التخبػية العخبية ( شسعة ) . قاعجة البيانات العخبية الخقسية " معخفة" . كبحػث كدراسات السجمة تشذخ عمى تمظ السشرات . -قائسة الجكريات السفيخسة في قاعجة .Humalndex
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بدع هللا الخحسغ الخحيع.
كمسة العجد .
الحسج هلل كالربلة كالدبلـ عمى رسػؿ هللا صمى هللا عمية كسمع نتػجة بأصجؽ
التسشيات إليكع برجكر العجد الثامغ اغدصذ ٕٕٔٓـ كالحؼ يحتػػ عمى مقاالت
متشػعة

تػعج

بسدتقبل مذخؽ لمكتاب كالباحثضغ عمى كافة األصعجة العمسية

،كتحؿيقا لثقافة الجػدة تعتسج السجمة في تحكيع بحػثيا عمى أساتحة اختراصضضغ
كميتسضغ بقزايا .البحث العمسي كمعايضخ جػد تة.
فالسجمة مشح إنذائيا أسيست كال تداؿ في حخكة الشذخ العمسي الحؼ يعج أىع أىجاؼ
السجمة الخئيدة ،كتدعى ىضئة التحخيخ لشذخ البحػث بعج تحكيسيا عمسيا فشيا لمشيػض
بالبحث العمسي خجمة لمسجتسع  ،كتجعػ الباحثضغ مغ داخل الػشغ العخبي خارجة
لمكتابة لتطل السجمة مشب اخ ككاجية رصضشة.
كنحغ عمى يقضغ كثقة مغ أف صجكر ىحا العجد مغ مجمتشا ىػ مػاصمة لسدارنا
الستسثل في دعع البحث العمسي ،كفقا لقػاعج الشذخ الستعارؼ عمضيا عالسيا.
كفى الختاـ نيشئكع مججدا برجكر العجد كالحؼ يذيج تصػ ار كبض اخ في مػضػعاتة
كترسيسة كإخخاجة الفشي  ،كسا تججكف .في ىحا العجد الججيج مغ السػضػعات
الستخررة في شتى فشػف السعخفة .كنتػجو إليكع بإرساؿ السديج مغ البحػث دعسا
لسذاركتكع العمسية
الجكتػر عارف الدخىيج الجيشى.
رئيذ تحخيخ السجمة.
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فيخس السحتػيات.
رقع

الباحث

عشػان البحث

البحث
1

اإلعتبارات االرجػنػمية ودورىا في ترسيع
الحمي السعجنية.

Ergonomic considerations and

الجكتػره عيػد دمحم

سحاحيخي .

their role in the design of metal
ornaments.
2

الخالفات الشحػية الػاردة في المغات الػاردة د .حسدة آدم يػســــــــف ،
في شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ.

د .زيشب ســـــالع مرصفى

 ، the grammatical conflicts inد .دمحم عمي حخيكة
received language in Sharah

Aleshmoli in Alfiah Ibn Malik.
3

السخاجعة التحميمية ودورىا في تخشيج

أ.د .كسال أحسج يػسف،
مخيع الديغ جبخيل دمحم

مزػي.

الق اخرات اإلستثسارية
Analytical Review and its Role
in Rationalizing Investment
Decisions.

4

أثخ الخيادة االستخاتيجية عمى األداء

د .عبج العديد حدغ عبج

اإلبتكاري الجور السعجل لمثقافة الخيادية :

العديد آدم ،د .آدم يعقػب

دراسة ميجانية عمى بشظ الخخشػم وبشظ

أبكخ حساد،د .مجاىج

فيرل االسالمي -مجيشة األبيس.
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"تػضيف العالقات العامة لسػقع التػاصل
االجتساعي فيدبػك في تحديغ الرػرة

الحىشية لمسؤسدات الخجمية "بمجية نابمذ

د.عبج الكخيع سخحان

بذخى عبج المصيف يسظ

نسػذجاً"

" Employing Public Relations for
Facebook in Improving the
Mental Image of Service
Institutions "Municipality of
"Nablus as a Model
الجكتػر مشال عبجه أحسج

8
دور الخيال في تشسية التفكيخ اإلبجاعي

وإثخاء الصالقة التذكيمية في الصباعة
الفشية.

The role of imagination in

developing creative thinking
and enriching plastic fluency
in artistic printmaking.
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الديػد.

اإلعتبارات االرجػنػمية ودورىا في ترسيع الحمي السعجنية.
Ergonomic considerations and their role in the design
of metal ornaments.

الجكتػره عيػد دمحم سحاحيخي .
أستاذ مداعج.
بقدع الخسع والفشػن  -تخرز السعادن والسجػىخات .

قدع الخسع والفشػن .كمية التراميع والفشػن  -جامعة ججة.
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السمخز

.

ييجؼ البحث في إلقاء الزػء عمي دكر االعتبارات اإلرجػنػمية في تشسية القجرة
اإلبجاعية لجػ مرسع الحمي السعجنية ،التي تداىع في ابجاع ترسيسات تعسل عمى
االرتقاء بحكؽ السدتيمظ  .كتيجؼ ىحه الجراسة عمى تأكضج العبلقة بضغ مقايذ الجدع
البذخؼ لمسخأة كاالعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية،.كيتػقف نجاح
تحقضق ىحه العسمية عمى قجرة السرسع عمى ابتكار ترسيسات تشاسب ؾياسات جدع
السخأة  ،ككعيو في تشاكؿ السذكبلت السختبصة بالترسيع في صػرة حمػؿ تفي
باحتياجاتيا مغ حضث الذكل كالغخض كالؿيسة  ،كال يأتي ذلظ اال مغ خبلؿ ادراؾ
السرسع ألىع االسذ كالسقػمات الجسالية ك الػضيؽية التي تختبط بعمػـ كمفاـيع
االرجػنػميكذ التي تداعج عمى تشسية القجرة االبجاعية لسرسع الحمي السعجنية .
تػصمت الجارسة إلى إف ىشاؾ عبلقة إيجابية بضغ مقايذ الجدع البذخؼ لمسخأة
كاالعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية ،كتحقضق التفاعل بضغ مقايذ
الجدع البذخؼ لمسخأة كاالعتبارات االرجػنػمية لمتػصل الى صياغات ترسيسية لمحمي
السعجنية ،ك إبتكار كابجاع ترسيسات حمي معجنية تشاسب ؾياسات جدع السخأة لئلرتقاء
بحكؽ السدتيمظ  ،ك يعج ترسيع الحمي السعجنية نذاط إبجاعي يتزسغ معصيات
مبتكخة .أىع التػصيات  :تػصي الباحثة الؿياـ بجراسات لمكذف عسا إذا كاف ىشاؾ
مفاـيع لعمع األرجػنػميكذ لع تتصخؽ ليا الجراسة.
الكمسات السفتاحية  :ترسيع الحمى السعجنية ،جدع السخأة،األسذ الجسالية ،
اإلبجاع.
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Abstract.
The research aims to shed light on the role of ergonomic considerations
in developing the creative ability of the designer of metal ornaments,
which contributes to creating designs that improve consumer taste. This
study aims to confirm the relationship between the measurements of the
human body of women and ergonomic considerations in the design of
metal ornaments. The success of achieving this process depends on the
designer's ability to create designs that fit the measurements of the
woman's body, and his awareness of dealing with design-related
problems in the form of solutions that meet her needs in terms of form
and purpose. and valu This comes only through the designer's
awareness of the most important aesthetic and functional foundations
and components that are related to the sciences and concepts of
ergonomics that help develop the creative ability of the designer of
metallic ornaments. The study concluded that there is a positive
relationship between the measurements of the human body of women
and the ergonomic considerations in the design of metal ornaments, and
the interaction between the measurements of the human body of women
and the ergonomic considerations to reach design formulations for metal
ornaments, and the creation and creativity of designs of metal jewelry
that fit the measurements of the woman’s body to improve the
consumer’s taste, and Metal jewelry design is a creative activity that
20

includes innovative inputs. The most important recommendations: The
researcher recommends conducting studies to reveal whether there are
concepts of ergonomics that the study did not address.
key words : Metal ornaments design, women's body, aesthetic
foundations, creativity.

السقجمة :
ترسيع السشتجات نذاط يقػـ عمى السعمػمات فى السقاـ األكؿ .فتحتاج السشتجات
التى ترسع لبلستخجاـ البذخػ إلى كع كبضخ مغ السعمػمات تتعمق بالبذخ السدتفضجيغ
مغ السشتج  .كىشاؾ حاجة دائسا لسعمػمات عغ أبعاد الجدع ،كحجكد حخكة أجدائو
عبخ السفاصل كقجرتو العزمية كشاقتو عمى العسل كالعجيج مغ أنػاع السعمػمات
األخخػ يدتفضج ىا السرسسػف فى بشاء مشتجاتيع .إف إحبلؿ مثل ىحه البيانات فى
ترسيع مشتج ما يداعج ىحا السشتج عمى االستجابة بذكل مشصقى كمحدػس لحاجات
كمتصمبات السدتخجـ  ،كمغ أبخز السشتجات التي يجب اف تػفخ تمظ السعمػمات بيا
ىي مشتجات الحمي لحا ندتصيع القػؿ اف ارجشػمية الحمي ىي عبلقة اإلنداف بالحمي
كمػاضع اترالو بيا كتفاعمو معيا .
كقج ضل الصابع الفشي لمحمي انعكاسا صادقا لمبضئة في مخحمو مغ مخاحل التاريخ كجاء
نتيجو تفاعبلت كثضخه مغ العػامل البضئية كاالجتساعية كالثقاؼية ،كمغ السبلحع أف
بعس مغ السشتجات السعجنية محتجه في األسمػب كفي األسذ التي قامت عمضيا كفي
األسمػب الدخخفي أيزاً الحؼ يعشي بالذكل الجسالي في محاكلو لجحب اإلنتباه دكف
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االىتساـ بالؿياسات االزمو لسشتج الحمي السختبط بالجدع البذخؼ اىتساما يدتحقو،
حضث نجج بعس الحمي تأخح شكبل كحجسا كبض اخ مسا يتدبب في حجكث خمل كاضح
كقج يدبب مذكمو ما عشج استخجاـ قصعة الحمي  .كىػ مانعي الباحثة الي إجخاء
عسميو الجراسو التحمضمية لبعس قصع الحمي كالقاء الزػء عمي مجػ تػاجج لعمع
اإلرجشػميو في الحمي السعجنية .
مذكمة البحث :
تكسغ م ذكمة البحث في قمة تصبضق اإلعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي
السعجنية.
أىجف البحث :
 -1التػصل إلى تحقضق التفاعل بضغ مقايذ الجدع البذخؼ لمسخأة كاالعتبارات
االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية.
فخوض البحث :
 -1يسكغ االستفادة مغ مقاييذ الجدع البذخؼ لعمع االرجػنػميكذ لتحقضق صياغات
ترسيسية لمحمي السعجنية.
 -2مخاعاة قػاعج ارجشػمية الحمي يسكغ انت تداىع في ابجاع ترسيسات تعسل عمى
االرتقاء بحكؽ السدتيمظ .
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أىسية البحث :
 -1يديع البحث في تأكضج العبلقة بضغ اإلعتبارات االرجػنػمية ك ترسيع الحمي
السعجنية .
 -2االستفادة مغ دراسة مقاييذ الجدع البذخؼ كاإلعتبارات االرجػنػمية تداعج عمى
تشسية القجرة اإلبجاعية لجػ مرسع الحمي السعجنية .
 -3إبتكار كابجاع ترسيسات حمي معجنية تشاسب ؾياسات جدع السخأة .
حجود البحث :
حجود مػضػعية  :الحمي الخاصة بالشداء فقط .
حجود السكان  :السسمكة العخبية الدعػدية 1437ىػ1438-ىػ
مشيجية البحث  :يتبع البحث السشيج الػصفي .التحمضمي /التصبيقي .
محتػى الجراسة  :تذتسل الجراسة عمى السحاكر التالية :
السحػر األول  :التعخيف بالبحث كمػضػع الجراسة كيتزسغ عخض لخمؽية البحث،
كأىسضتو كمذكمتو ،كفخكض البحث ،كأىجافو ،كحجكده  ،باإلضافة إلى مشيجية البحث.
السحػر الثاني :لسحة تاريخية عغ عمع اإلرجػنػميظ كدكره في ترسيع الحمي
السعجنية .كقج تشاكلت ىحه الجراسة مغ خبلؿ مجسػعة نقاط أساسية تػضح السفاـيع
االساسية السؤثخة عمى الجراسة ،فسشيا مفيػـ عمع اإلرجػنػميظ كنذأتو كتصػره ،
كالخرائز كاألىجاؼ الحؼ قاـ عمضيا ىحا العمع الخاصة بترسيع الحمي السعجنية.
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السحػر الثالث  :دراسة مفاـيع كمدسيات اجداء الحمي السعجنية .كقج تشاكلت ىحه
الجراسة الحمي السعجنية لسشصقة الرجر مغ خبلؿ مجسػعة نقاط أساسية تػضح
نذأة كمفاـيع الحمي السعجنية  ،باإلضافة إلى مدسيات أجداء زيشة السخأة لمحمي
السعجنية .
السحػر الخابع  :تحقضق اإلعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي مغ ناحية
الؿياسات االزمو لجدع السخاه (دراسةالذكل  -الػزف – الحجع ) ،امكغ لمجارسة دراسة
تحقضق اإلعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي مغ خبلؿ عخض لسفيػـ الترسيع
كالعػامل السؤثخة في ترسيع الحمي السعجنية،ككحلظ العمػـ السختبصة (األنثخكبػمتخؼ )
كعبلقتيا بيحا العمع كارتباط ىحا السفيػـ كالتصػر بترسيع الحمي السعجنية لمسخأة .
السحػر الخامذ  :تشاكؿ االشار التصبيقي بإجخاء تجخبة تصبيؿية لتقجيع مقتخح يػضح
دكر اإلعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية.
ثع أنتيت بعج ذلظ الباحثة دراستيا بعخض الشتائج كالتػصيات لمجراسة ككحلظ
السخاجع.
اوالً  :اإلشار الشطخي :
 -1لسحة تاريخية عغ عمع االرجػنػميكذ كدكره في ترسيع الحمي السعجنية .
 -2دراسة مفاـيع كمدسيات اجداء الحمي السعجنية .
 -2تحقضق اإلعتبارات االرجػنػميةفي ترسيع الحمي مغ ناحية الؿياسات االزمو
لجدع السخاه ( دراسةالذكل  -الػزف – الحجع )
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السحػر الثاني  -2 :لسحة تاريخية عغ عمع االرجػنػميكذ ودوره في ترسيع
الحمي السعجنية .
1-2تعخيفات عمع االرجػنػميكذ :
االرجػنػميكذ ىػ العمع الحػ كخسو العالع لجمب تقضيع كعخض البيانات الستعمقة
بالجدع البذخػ كعبلقتو بترسيع السشتجات كضخكؼ كبضئات العسل  ،كىػ عمع متعجد
السجاخل أك ما يدسى بالعمػـ البضشية  interdisciplinaryالتى ضيخت مشح أكثخ مغ
نرف قخف كأسمػب مثسخ كناجح لمحرػؿ عمى السعمػمات كتػفضخىا لآلخخيغ فى
مجاؿ ترسيع السشتجات.
كقج أعصى ىحا العمع أسساء عجيجة فى مختمف ببلد العالع مثل العػامل البذخية
 Human factorsكىشجسة العػامل البذخية human factors engineering
كالبيانات الحضػية  Bio-dataكغضخىا.
كيعخؼ ىحا العمع بأنو نصاؽ مغ العمع يتعمق بفيع التفاعل بضغ البذخ كالسكػنات
األخخػ فى نطاـ حياتيع كأنو ىػ السيشة التى تصبق الشطخيات العمسية كالسبادغ
كالبيانات كاألسالضب السشاسبة فى ترسيع ما يسكغ اف يحقق لمبذخ حياة مخيحة آمشة
كأداء أفزل لسياـ حياتيع الذخرية كالعسمية( .مرصفى  ،ص 2010 ، 28_ 26
ـ ).
التعخيف اإلجخائي لعمع االرجػنػميكذ :
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يعخؼ مرصمح "ارجػنػمية الترسيع ىػ العمع الحػ كخسو العالع لجمب كتقضيع
كمعالجة كعخض البيانات الستعمقة بالجدع البذخػ كعبلقتو بترسيع السشتجات
كضخكؼ كبضئات العسل .متاح عمى /www.ergo-eg.com :
كاألرجػنػمية تعشي التػافق كالسبلئسة كالسصابقة .بضغ البذخ كبضغ األشياء التي
يدتخجمػنيا كاألشياء التي يفعمػنيا كالبضئة التي يعسمػف فضيا كيشتقمػف في أرجائيا
كالتي يميػف كيمعبػف فضيا .كإذا ما تحقق ىحا التػافق كالسبلئسة بذكل جضج فإف
الزغػط التي تقع عمى البذخ تقل .كسيذعخكف بالخاحة أكثخ كسيسكشيع مغ أداء
مياميع بكل سيػلة كأسخع كقت مع تجشب عجد قمضل مغ األخصاء.
كىػ ايزأ عمع ييتع بسبلئسة جسيع عشاصخ الترسيع لمجكر الػضيفي كمغ ثع
االعتبارات االرجػنسية في مجاؿ ترسيع الحمي لكي يداىع في تحدضغ االداء مع
االستقخار الشفدي اآلمغ كاليجكء.
 2-2نذأة وتصػر االرجػنػميكذ :
كقج نذأ عمع األرجػنػميكذ  Ergonomicsاك اليشجسة البذخية كشتيجة لسذاكل
الترسيع كالتذغضل التي ضيخت في نطع العسل التي تصػرت مع التقجـ التكشػلػجي .
كقج استخجـ مرصمح االرجػنػمكيذ رسسيا عاـ 1950ـ مغ قبل البخكؼيدػر
البخيصاني مضػريل . Murrellاما في الػاليات الستحجة االمخيكية فقج استخجـ عاـ
 1957ـ مرصمح عمع ىشجسة العػامل البذخية بجيبل عغ االرجػنػميكذ ،كتسضد
باالستخجامات كالتصبيقات العدكخية.
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ككاف الذكل الخسسى لتشطيسات االرجػنػميكذ فى العالع ىػ ضيػر جسعية
االرجػنػمكيذ البخيصانية التى تكػنت عاـ  1952مغ اعزاء مغ العجيج مغ
التخررات شسمت عمع الشفذ كعمع كضائف االعزاء كعمع االحياء كغضخىع.
غالبا عمى تمظ
كفي أكائل القخف العذخيغ ،اكتذف السيشجسػف أف كفاية اآللة تعتسج ً

العػامل البذخية مثل مداج العامل كراحتو كحالتو الجدسانية .كفي الػقت نفدو درس

عمساء االجتساع كعمساء الشفذ كعمساء آخخكف الدمػؾ اإلنداني لكي يتعمسػا كيف
يسكغ أف يؤثخ في اإلنتاج .كتع ترسيع آالت تتبلءـ قجر االمكاف مع قجرات
كإمكانات البذخ( .مرصفى  ،ص  2010 ، 27ـ )
 3-2أىجاف االرجػنػميكذ الخاصة بترسيع الحمي السعجنية:
-1

ترسع مشتجات الحمي مع االخح في االعتبار االختبلفات كالفخكؽ في الحجع

كالقػػ العزمية .
-2

إنقاص األخصاء كالعسل عمى تقمضل فخص حجكثيا خاصة تمظ السؤدية

لسخاشخ جديسة.
-3

تحدضغ األداء كتحدضغ كتعديد الفاعمية كالكفاءة التي يتع بيا إنجاز السياـ

اإلنتاجية لترسيع الحمي.
-4

تحقضق مبلئسة ترسيع الحمي لمسخأة

مشصقة الرجر .

27

كترسيع الػضائف التى تبلئع ؾياس

-5

مبلئسة جسيع عشاصخ ترسيع الحمي لئلعتبارات األرجشػمية كديشساكية

االستعساؿ الستكخر .
السحػر الثالث  -3 :دراسة مفاليع ومدسيات اجداء الحمي السعجنية .
1-3نذأة الحمي :
عخفت البذخية الحمي مغ قجيع الدماف كلع تدتخجـ في التديضغ فحدب بل اتخح
بعزيا تسائع لجمب الخضخ كشخد الذخ كلع يكغ البحث عغ الديشة كالتجسل كلضج
شضئا عخفتو البذخية بفصختيا مغ قجيع الدماف ،كتجمى يػـ ذاؾ
عرخنا ىحا ،بل كاف ً
في اتخاذ أسشاف الحضػانات ،كعطاميا ،كقذخ بيس الشعاـ ،كاألصجاؼ حمية لمديشة ،
كسا في شكل (  ، ) 1ثع مع ارتقاء الحياة اإلندانية اتخحت مرػغات الحىب
كالفزةكاألحجار الكخيسة حميِّا لمتديغ كاحتمت مكانة عاليةعشج السخأة في مجتسعاتشا
العخبية تمبديافي األعخاس كالسشاسبات ،فسشح خمقت السخأة كىي في رحمة بحث دائع
عغ ا لجساؿ بكافة الػسائل السختمفة حتى اىتجت بالفصخة إلى الحمي  ،كججت فضيا
مايداعجىا عمى تأكضج مفاتشيا كإضيار ىضئتيا كمكانتيا كسط السحيصضغ كإضفاء
المسدة الجسالية استكساال لخغبتيا كإشباعاً لشدعتيا الصبيعية .
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شكل رقع ( )1يػضح استخجام الحمي قجيساً كتسائع لجمب الخيخ
السرجر :
http://www.n778m.com/vb/showthread.php?t=3128

2-3مفيػم الحمي السعجنية :
ذكخ في كتاب السشجج أف الحمي تعشي  " :ما تديغ بو السخأة مغ مرػغ السعجنيات أك
الحجارة الكخيسة " ( .السشجج  ٜٔٛٙ ،ـ ).
كسا عخفت الحمي بأنيا  " :الحمي التي تعتسج في بشائيا األساسي عمى الخامات
السعجنية الثسضشة كالغضخ ثسضشة كخامة رئيدية  ،كقج يدتخجـ معو بعس الخامات
األخخػ مثل األحجار الكخيسة كغضخ الكخيسة كخامات أخخػ كالسضشاء كغضخىا ) "
(مشرػر ،صٜٜٔٙ ،1ـ ) .
 3-3أجداء زيشة السخأة لمحمي السعجنية :
تعجدت اسساء كأجداء الحمي السعجنية كاختمفت مغ مشصقة الى أخخػ  ،كحدب الصبقة
االجتساعية السدتخجمة فضيا  ،كسشحكخ ؼيسا يأتي بعس أشيخ أنػاعيا ( :الذضباف ،
1427ىػ )
-1

حمي اعمى الخأس :

اليامة  :كىي تديغ اعمى الخأس كتكػف دائخية الذكل كتختمف أشكاليا كتقػسيا
كمعجنيا .
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السصاويح  :كىي تديغ اعمى الخأس تتجلى مع زكائج شعخ السخأة .
العرابة  :كمػضع العرابة ىي الجبية كتكػف مبصشة بالقساش أك الحخيخ أك الجمج
لسػقعيا الحداس فػؽ الجبية. .
 -2حمي األذن ( األقخاط )  :كليا عجة مدسيات حدب اختبلؼ أشكاليا أك حدب
مػضعيا في شحسة األذف مثل الخساخع أك التػمة كأيزاعمج .
 -3حمي األنف  :مثل الدماـ كالخداـ كليا مدسيات أخخػ مختمفة حدب مشاشق
مػضعيا باألنف .
 -4حمي اليجيغ والقجميغ  :الخػاتع كمغ أشيخىا تمظ التي كانت تمبذ في البشرخ
كمغ أشيخىا :السخامي كالسحيذ .
كحمي الخسغ :كمغ أىسيا :الذسيبلت  ،البشاجخ ،حب اليضل  ،الحجػؿ .
-5

حمي الخقبة أو الرجر :ىشاؾ فخؽ بضغ حمي الخؾبة كالرجر كىػ كل مايػضع

عمى الخؾبة كتختمف احجامو كمدسياتو فأحجامو مسكغ اف ترل الى الخرخ
كتختمف أنػاعيا كىي متعجدة كمختمفة الذكل بالشدبة لمقبلدات مثل  :كسا في شكل
(. )2
o

الدناط :تمبذ في العشق كىي قصعة مخبعة الذكل.

o

الخشخش :قبلدة مرشػعة مغ الحىب كىي عجة سبلسل تتجلى عمى الرجر.

o

الذسدية :مخبع ذىبي ذك نقػش كزخارؼ مخصع باألحجار الكخيسة.
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o

القبلدة :تتجلى عمى العشق كتكػف مغ الحىب أك الفزة أك الخخز.

o

السخية :عمى شكل حبات الديتػف تمبذ في العشق.

o

السعخاة :حمية ذىبية تمبذ في العشق.

o

السشثػرة :قبلدة كبضخة كاسعة تغصي مشصقة الرجر كميا مرشػعة مغ الحىب.

o

الخشاقة :شكميا بيزاكؼ مجببة الصخفضغ مخصعة بفرػص.

شكل رقع ( ) 2يػضح اشكال مختمفة لحمي مشصقة الرجر السرجر :
http://www.n778m.com/vb/showthread.php?t=3128
31

كمغ خبلؿ ماسبق ذكخه عغ نذأة كمفاـيع الحمي السعجنية كمدسيات أجداء زيشة السخأة
لمحمي السعجنية  ،سػؼ تتشاكؿ ىحه الجراسة الى التػصل لتحقضق التفاعل بضغ مقايذ
الجدع البذخؼ لمسخأة كاالعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية .كىحا ما
دعا الجارسة الى اختيار مػضػع البحث لبلستفادة مغ دراسة مقاييذ الجدع البذخؼ
كاإلعتبارات االرجػنػمية التي تداعج عمى تشسية القجرة اإلبجاعية لجػ مرسع الحمي
السعجنية .
كىػ ماسػؼ يتع تشاكلو بالجراسة خبلؿ السحػر الخابع .
السحػر الخابع  -4:تحقيق اإلعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي مغ ناحية
الكياسات االزمو لجدع السخاه (دراسةالذكل  -الػزن – الحجع ).
يعج ترسيع الحمي أحج مجاالت الترسيع التي تتسضد بصبيعة خاصة نط اًخ إلرتباشو
بالعجيج مغ الستغضخات الستعمقة بالحكؽ العاـ في السجتسع  ،كايزاً رغبات مقتشي
الحمي  .لحا فالسرسع في ىحا السجاؿ غالباً مايػاجو العجيج مغ التحجيات كالتي قج
تتعمق بالبعج البشائي السادؼ لمترسيع كمايختبط بو مغ مذكبلت  ،أك بالبعج االدراكي
الحؼ يختبط باشخرية مقتشي كمدتعسل مذغػلة الحمي  .كمغ ثع فاف نجاح عسمية
الترسيع في ىحا السجاؿ تتػقف عمى قجرة السرسع عمى ايجاد الحمػؿ السشاسبة
لمسذكبلت السختبصة بابعاد الترسيع كالتي ال تأتي اال مغ خبلؿ ادراؾ السرسع
لصبيعة مجاؿ الحمي  ،كمايختبط بو مغ اسذ كمقػمات تتعمق بانذاء الترسيع
كايزاً

االعتبارات االرجػنػمية التي تختبط بسقاييذ جدع االنداف كديشساكية

االستعساؿ الستكخر لقصعة الحمي التي تأثخ بالدمب كااليجاب في اشكاؿ الترسيع .
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كعمى ذلظ اتجو البحث إلى تحقضق التفاعل بضغ مقايذ الجدع البذخؼ لمسخأة
كاالعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية.
 1-4مفيػم ترسيع الحمي :
قبل اف نتحجث عغ شبيعة مجاؿ ترسيع الحمي ك االسذ كالسقػمات التي تحكع
صياغتو  ،البج مغ تحجيج ىحا السفيػـ تحجيجاً كاضحاً لحا سػؼ يتع القاء الزػء
عمى مفيػـ الترسيع بذكل عاـ  ،كترسيع الحمي بذكل خاص.
•

الترسيع :

عخؼ الترسيع بأنو كاؿ شي مغ صشع االنداف صسع بصخقة ما  ،بػاسصة شخز
ما  ،في مكاناً ما  .كسا انو تخصيط لغخض معضغ اك خصة نست في العقل لذيء ما
بغخض تشفضحه اؼ اقمست الػسائط الى غايات .
كايزاً ىػ االبتكار الحؼ يتبلئع مع االحتياجات االندانية كالبضئية مخاعداً لمػضائف
كالجساليات كاالستخجامات  ...اك ىػ تحػيل السػارد الصبيعة مغ خبلؿ نذاط
االنداف الى اشياء تحقق رغبات لو كمغ ىشا نجج مفيػـ الترسيع بذكل عاـ  :ىػ
كل عسل خبلؽ يقػـ بو االنداف سعياً لمػصل لذيء مبتكخ يديع في تكضيفو ىػ
كاالخخيغ مع احتياجات كمتصمبات العرخ  ( .مشرػر 1996 ،ـ .) 13 ،
كعخؼ كبل مغ فتح الباب عبج الحميع ك أحسج رشجاف الترسيع بأنو  " :االبتكار
التذكضمي أك خمق أشياء ججيجة مستعة  ،أؼ أنو العسمية الكاممة لتخصيط شكل شئ ما
بصخيقة ليد ت مخضية مغ الشاحية الػضيؽية فحدب كلكشيا تجمب الدخكر إلى الشفذ
أيزا "  ( (.عبج الحميع  ،ص.) 1
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كسا عخفو دمحم سعج بأنو االبتكار الحؼ يتبلءـ مع االحتياجات اإلندانية كالبضئية مخاعيا
لمػضائف كالجساليات كاالستخجامات .....الخ .
•

ترسيع الحمي :

أما بالشدبة لترسيع الحمي فمقج عخفتو زيشب مشرػر بأنو  " :نذاط إبجاعي يتزسغ
معصيات مبتكخة في مجاؿ الحمي  ،مغ شأنيا أف تفي باالحتياجات اإلندانية لمديشة
كالتي قج تكػف جسالية أك كضيؽية أك اقترادية ...الخ  ،كىحا الشذاط اإلبجاعي عبارة
عغ مجسػعة مغ السيارات العقمية ترحبيا قجرة عالية عمى اإلحداس مغ شأنيا أف
تديع في تيضئة مشاخ مشاسب لتخضل أك ترػر شكل مبتكخ ألحج مرشفات الحمي ،
يخزع بشاء ىحا الذكل لعسمية تشطيع لسفخداتو مغ خصػط كمداحات ككتل كفخاغات ،
بذكل يرشع ندقا مخئيا في ضػء القػاعج الستعارؼ عمضيا في بشاء العسل الفشي
كالستسثمة في االتداف كاإليقاع كالشدبة ككقفاً لبلسذ كقػمات خاصة بترسيع الحمي
بحضث يخخج ىحا الذكل في ىضئة مغ التشطيع الجسالي ( " ) .مشرػر  ٜٜٔٙ ،ـ ،
ص. ) 14
وتتع ىحه العسمية الترسيسية بسجسػعة مغ السخاحل تتمخز في اآلتي :
.1

تحجيج نػعية مذغػلة الحمي كالغخض مشيا .

.2

جسع معمػمات عغ نػعية السذغػلة كمقتشضيا .

.3

تحمضل كترشيف السعمػمات التي تع جسعيا .

.4

كضع ترػرات لمذكل مغ خبلؿ الخسػمات التػضيحية .
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.5

اختيار اندب االفكار لمتشفضح .

.6

اختيار مايتشاسب مغ خامات كتقشيات .

.7

التشفضح كاخخاج الذكل.

كيتػقف نجاح عسمية الترسيع عمى قجرة السرسع عمى ابتكار ككعيو في تشاكؿ
السذكبلت السختبصة بالترسيع في صػرة حمػؿ تفي باحتياجات مقتشضيا مغ حضث
الذكل كالغخض كالؿيسة التي تتشاسب مع ؾياسات جدع االنداف مغ خبلؿ ادراؾ
السرسع الى اىع االسذ كالسقػمات التي تحكع عسمية ترسيع الحمي ىحا الى جانب
العػامل السؤثخة ؼيو كفي مايمي سػؼ يتع تشاكؿ ذلظ بالذخح كااليزاح .
 2-4العػامل السؤثخة في ترسيع الحمي السعجنية :

شكل (  )3نسػذج يػضح العػامل السؤثخة في ترسيع الحمي السعجنية.
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الكيسة الجسالية  :مجاؿ ترسيع كتشفضح الحمي لمسخأة لو دكر ىاـ في تشسية اإلحداس
بالجساؿ فأصبح مغ أكبخ السجاالت الرشاعية كقج ساعج عمى ذلظ الخغبة في
االقتشاء كالتغضضخ كأضيار الحات فإؾباليا عمى شكل الحمي يتػقف عمى الذكل الشيائي
كعشاصخه الجسالية كارتباط الجانب الشفعي بالجانب الجسالي  .كىػ اليجؼ االساسي
الحػ يدعى السرسع لتحؿيقو مغ خبلؿ تخابط جسيع عشاصخ السكسل معاً ،كعبلقة
االجداء بعزيا ببعس كعبلقتيا بالكل  ،كيأتى ذلظ مغ خبلؿ تشاسب كاندجاـ
كتخابط العسل الفشى .كيحتػػ شكل الحمي السعجنية عمى مجسػعة العشاصخ كالعبلقات
التذكضمية التى يتحقق عشيا مطاىخ فشية جسالية تتخؾ آثارىا عمى السذاىج  ،كىى ؾيع
قائسة مع كجػد الذكل بكل احتػاءاتو  ،كلحلظ فيى ؾيع مجركة  ( .لباد  ،ص ،-37
2008ـ ).
السػائسة الػضيفية  :تعج السػاءمة الػضيؽية مغ أىع العػامل التى تؤدػ الى نجاح
ترسيع الحمي السعجنية كمبلءمتيا لمغخض الحػ صسست مغ أجمو .فاالداء الػضيفى
لمسشتج لو أثخه كدكره الفعاؿ عمى الذكل  ،بل يجعل السرسع يتػقع السبلمح كما
سيكػف عميو الذكل العاـ لمترسيع  ،فجسيع السشتجات تحقق احتياجات االنداف ،
كلحا فإف التحجيج الػضيفى لمذكل يتع مدبقا  ،كاف التداـ السرسع بيحا العامل يجعمو
يتػقع كيتخضل السبلمح الشيائية لمذكل .
كالػضيؽية ىى االداء اك تحقضق الغخض مغ الترسيع  ،كالحمي السعجنية تتعمق
بػضائف تختبط بؿياسات جدع السخأة بذكل مباشخ  ،فعمى مرسع الحمي اف يحقق
التفاعل بضغ مقاييذ الجدع البذخؼ لمسخأة كاالعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي
السعجنية.
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العػامل االندانية  :كىى التى تتعمق بذخرية اقتشاء السخأة لمحمي السعجنية سػاء
كانت عػامل نفديو اك جدسيو اك اقترادية  ،فالسرسع يجب اف يجرس شبيعة الحكؽ
العاـ لمسجتسع  ،كمتصمبات السدتيمظ لتمبية احتياجاتيع كأذكاقيع .
العػامل االقترادية  :كالسقرػد بيا الؿيسة لمحمي السعجنية (حمي مشصقة الرجر) ،
فالترسيع الشاجح لحمي

مشصقة الرجر ىػ ذلظ الحػ يترف بالجػدة كالجساؿ

كالحكؽ الخاقى كالسبلئسة الػضيؽية التي تشاسب ؾياسات جدع السخأة  ،باالضافو الي
الدعخ السشاسب الحػ يتحقق مغ تقمضل عػادـ الخامات السدتخجمة ككحلظ الػقت
كالجيج .
العػامل التقشيو  :كتتسثل فى الخامات  ،الصخؽ كاألسالضب  ،االدكات  ( .لباد  ،ص
2008 ، 38ـ ).
إف إدراؾ السرسع لشػعية الخامات السشاسبو لترسيع حمي مشصقة الرجر مغ أىع
الخصػات لمػصػؿ الي ترسيع ناجح يشاسب ؾياسات جدع السخأة  ،فاالختيار االمثل
لمخامة يداعج عمي حل كثضخ مغ السذاكل ببشاء شكل الترسيع  ،كسا اف إلسامو
بصبيعة الخامة كامكانياتيا التذكضمية يؤثخ عمي تحقضق الؿيسة الفشيو لمترسيع .
كالعبخة ليدت في نػع الخامة  ،بل ؼيسا تثضخه الخامة مغ خياؿ لمتعبضخ  ،النيا تحتػػ
عمي تفاصل كتخاكضب ال تشتيى  ،كىى مرجر النيائى اللياـ الفشاف  ،فقج تػحى
ألػاف الخامات كؾيستيا الدصحية كصفاتيا االخخػ لمفشاف بابتكارات عجيجة في
الترسيع.
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أما االسالضب التقشية السدتخجمة في تشفضح حمي مشصقة الرجر فميا تأثضخ كبضخ فى
اخخاج الترسيع كالذكل العاـ لو  .فتختمف الشتائج السطيخية باختبلؼ االسالضب
التقشية  ،فمكل اسمػب تأثضخ كاضح عمى الذكل كسا اف لكل اسمػب نتائج مطيخية
تتبايغ فى مطاىخ الدصح كالتي ليا دكرىا السؤثخ فى ىضئة العسل الفشى  ،كحلظ
يداعج تحجيج االسالضب التقشية عمي ترػر السبلمح الشيائية لمذكل.
كبالصبع فاالسالضب التقشية السدتخجمة تتع باستخجاـ ادكات خاصة بيا لتعصي افزل
الشتائج كأجػدىا كال يأتى ذلظ إال مغ خبلؿ كالسبلحطة كالسسارسة كالتجخيب .
كفي ضػء ماسضق البج أف تختبط ركؤػ مرسع الحمي باإلعتبارات االرجػنػمية مغ
حضث الذكل كالحجع كالػزف مع ؾياسات جدع السخأة لحمي مشصقة الرجر التي تداىع
في ابجاع ترسيسات تعسل عمى االرتقاء بحكؽ السدتيمظ التي مغ شأنيا أف تؤثخ
بالدمب أك اال يجاب عمى الترسيع .
 3-4اال عتبارات االنثخبػمتخية واعتبارات الحخكة العزاء جدع السخأة وعالقتيا
باالنساط الػضيفية لحمي مشصقة الرجر .
عمع االنثخبػمتخػ مغ العمػـ السختبصة بسجاؿ االرجػنػميكذ كىػ العمع الحػ يبحث
فى ؾياسات الجدع البذخػ كييتع بتحجيج مبلمح الجدع البذخػ باجداءة السختمفة عغ
بل مغ السرسع الحمي كالستمقي لتحقضق التػافخ
شخيق ؾياس ابعادة كذلظ تمبية لحاجة ك ً
االستخجامى كاالقترادػ ،حضث يخاعى السرسع القجرات السختمفة لبلنداف كتدداد
حاجة السرسع لمؿياسات االنثخبػمتخية فى تمبية حجاتة السختمفة كالتى ادت كشتيجة
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حتسية الى تحقضق السػائسة بضغ مقايذ الجدع البذخؼ لمسخأة كاالعتبارات االرجػنػمية
في ترسيع الحمي السعجنية ( .احسج  ،زغمػؿ  ،ص 2007 ،11ـ ).
كحضث اف عمع االنثخبػمتخػ يقػـ عمى تحجيج ؾياسات الجدع البذخػ كمكػناتة
السختمفة سػء كانت انذائية – بشائية اك ضيؽية –استخجامية –اك سيكػلػجية  ،كيصمق
عمى شكل الجدع مرصمح عاـ ىػ البشاء الجدسي أك) بشية الجدع ) ،كيتفخع مغ ىحا
البشاء الجدسي ثبلثة تقديسات رئيدية ،ىي :السقاس الجدسي ،كالتخكضب الجدسي
كالتكػيغ الجدسي ،كذلظ عمى الشحػ التالي ( :اليداع  ،ص .) 2
السقاس الجدسي (:)Body size
كيذسل ىحا السدسى كل مغ ؾياس كتمة الجدع )كزنو (  ،كشػلو ،كحجسو ،كمداحة
سصحو كلكل مغ ىحه الؿياسات أىسية كبضخة في الرحة كالسخض كالخاحة لجػ
اإلنداف .
التخكيب الجدسي (:)Body structure
كيتزسغ ىحا السدسى أجداء كل مغ الييكل العطسي كالييكل العزمي ،كتذسل
الؿياسات السختبصة بالتخكضب الجدسي أشػاؿ العطاـ كعخكضيا ،كمحيصات
العزبلت ،كىي ؾياسات ميسة أيزاً في الرحة كالخاحة لجػ اإلنداف .
التكػيغ الجدسي:
كيعشي ىحا السدسى مكػنات الجدع مغ شحػـ كعزبلت كعطاـ كسػائل كمعادف
كغضخ ذلظ .
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البناء اجلسمي

Body Physique
املقاس اجلسمي

Body size

كتلة اجلسم

طول اجلسم

حجم اجلسم

مساحة سطح

الرتكیب اجلسمي

Body structure

أجزاء اهلیكل العظمي

أجزاء اهلیكل العضلي

وتوزیعها ضمن اهلیكل

اجلسم

اجلسمي

التكوین اجلسمي

Body composition
الكتلة الشحمیة

الكتلة غری الشحمیة

(العظام والعضالالت

واألنسجة الضامة واملعادن

والسوائل،ونسبتها إىل
املكون الكلي(

شكل رقع)  ( : 4نسػذج تػضيحي لتقديع البشاء الجدسي) بشية الجدع).
كتعتبخ ؾياسات جدع االنداف بالشدبة لسرسع الحمي السعجنية احج العشاصخ االساسية
لتحقضق االرجػنػمية التي تحقق السبلئسة بضغ جدع الجدع البذخؼ لمسخأة كاالعتبارات
االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية .كسا في شكل(  )5كذلظ لئلعتبارات التالية
( األحػؿ  ،ص : ) 20-19
.1

إختيار السخأة لمحمي التي يديل استعساليا ( تخكضبيا – فكيا – التحخؾ بيا )

.2

مجػ صبلحية تعامل خامة مشتج الحمي مع بذخة السخأة .
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.3

انتقاء السقاس السشاسب بضغ حمي مشصقة الرجر كالذكل السرسع لفتحة

الرجر لؤلحداس بالخاحة اثشاء حخكة الخؾبة .
.4

تقجر أكزاف خامات السشتج كاالبشعاد عغ االحجاـ الثقضمة بسا تبلءـ درجة

تحسل الخؾبة كالتي ال تدبب اضخار ليا.
.5

التػافق الذكمي يختبط بصػؿ الخؾبة كقرخىا في ترسيع الحمي السعجنية

شكل (  : )5نسػذج يػضح تحقق السالئسة بيغ جدع الجدع البذخي لمسخأة
واالعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية لسشصقة الرجر.
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كبجراسة مقاييذ البشاء الجدسي لئلنداف كاإلىتساـ بالجػانب الستعمقة بالػضائف
اإلستخجامية كالجسالية يتع التػصل الى تحقضق السػائسة بضغ مقايذ الجدع البذخؼ
لمسخأة كاالعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية.
السحػر الخامذ  -5الترسيع والتصبيق:
بعج أف تع التػصل إلى تحقضق التفاعل بضغ مقايذ الجدع البذخؼ لمسخأة كاالعتبارات
االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية كالتي تشاكلتيا الجراسة  ،سػؼ تقجـ الجارسة
بعس السقتخحات العمسية السجعػمة بجراسة مقاييذ الجدع البذخؼ كاإلعتبارات
االرجػنػمية التي ساعجت عمى إبتكار كابجاع ترسيسات حمي معجنية تشاسب ؾياسات
جدع السخأة لئلرتقاء بحكؽ السدتيمظ بسا يحقق ارشاد الفشانضغ إلى تعسضق الػعي
لبلعتبارات االرجػنػمية كالتي مغ شأنيا أف تؤثخ بالدمب أك اال يجاب عمى
الترسيع.
1-5التجخبة العمسية:
كتتزسغ عخض ترسيسات مبتكخة مشاسبة لؿياسات جدع السخأة لحمي مشصقة الرجر
كتتسثل في التجارب التالية :
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التجخبة األولى :

شكل رقع (  )6ترػر يػضح حمي معجنية ( حمي مشصقة الرجر ) مغ أعسال
الجارسة .
كصف السسارسة  :في ىحا العسل تسكشت الجارسة التػصل الى تحقضق التفاعل بضغ
مقاييذ الجدع البذخؼ لمسخأة كاالعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية
لسشصقة الرجر  ،مع مخاعاة انتقاء السقاس السشاسب بضغ حمي مشصقة الرجر كالذكل
السرسع لفتحة الرجر لؤلحداس بالخاحة اثشاء حخكة الخؾبة .
كاستخجمت الجارسة أسالضب تذكضل متشػعة  ،تدتيجؼ الػصػؿ إلى الؿيسة كالػضيؽية
السخجػة في الترسيع  ،كمغ بضغ ىحة التقشيات السدتخجمة أسالضب التذكضل التالية :
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التذكضل بالشذخ :كؼيو تع نذخ السحيط الخارجي ،كالتذكضل بالبخادة إلزالة كتيحبب
األشخاؼ  ،زمغ ثع أسمػب الحفخ بالمضدر  ،كاخض اًخ التغصيات المػنية ( السضشا الباردة)
التجخبة الثانية :

شكل رقع (  )7ترػر يػضح حمي معجنية ( حمي مشصقة الرجر ) مغ أعسال
الجارسة .
كصف السسارسة  :استصاعت الجارسة في انتقاء التػافق الذكمي بحضث يختبط بصػؿ
الخؾبة كقرخىا في ترسيع الحمي السعجنية مع السخاعاة الديػلو في استخجاميا (
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تخكضبيا – فكيا – التحخؾ بيا )  ،كاف يخمػ مشج الحمي مغ الحػاؼ الحاة كالشتػءات
الدائجة التي تدبب خجش بالجدع أك تمف السبلبذ .
كلتذكضل تمظ العشاصخ استخجـ القصع بأسمػب الشذخ لجسيع األجداء السكػنو لمذكل
.ك استخجـ التفخيغ باألركت مغ الجاخل بسا يخجـ اإلشار البشائي لمسذغػلة .كسا
استخجاـ أسمػب األقبلـ إلحجاث مبلمذ سصحيو  ،كبخد األحخؼ الجاخمية كالخارجية
لمعشاصخ كاستخجـ أسمػب الثشي

إلضافة بعس التفاصضل التي تثخؼ مغ الؿيع

التذكضمية  ،كاستخجـ أسمػب األكدجة لبياف السشاشق الغائخة عغ البارزة في العسل
الفشي  ،كمغ ثع تع تجسيع عشاصخ العسل بأسمػب المحاـ .
التجخبة الثالثة :
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شكل رقع (  )8ترػر يػضح حمي معجنية ( حمي مشصقة الرجر ) مغ أعسال
الجارسة .
كصف السسارسة  :استيجؼ ىحا العسل الى احجاث تفاعل بضغ مقاييذ الجدع البذخؼ
لمسخأة كاالعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية لسشصقة الرجر كمجػ
مبلئسة جسيع عشاصخ الترسيع لفعاليات الجكر الػضيفي كمغ ثع االعتبارات
االستخجامية لمحرػؿ عمى الخجمة السرسع مغ اجميا .
كاستخجمفي تشفضح ىحه القصعة أسمػب القصع باستخجاـ السشذار لتحقضق القصع لجسيع
األجداء السكػنة لمذكل  ،كسا أستخجـ التفخيغ باألركت مغ الجاخل بسا يخجـ اإلشار
البشائي لمسذغػلة  .كاستخجـ أسمػب البخد لتحيب أماكغ الشذخ كتشعيع الدصح .

التجخبة الخابعة :
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شكل رقع (  )9ترػر يػضح حمي معجنية ( دالية صجر ) مغ أعسال الجارسة
كصف السسارسة  :اعتسج في ىحا العسل الى تحقضق السػائسة الذكمية مغ حضث الذكل
كالحجع كالػزف مع ؾياسات جدع السخأة  ،مع مخاعاة استعساؿ حجع بديط التكػيغ
كنخمو مغ التفاصضل الدائجة كاالكزاف الثقضمة لتبلئع شبيعة اعزاء جدع السخأة كااليقاع
الحخكي .
كاستخجمت الجارسة أسالضب تذكضل متشػعة :التذكضل بالشذخ :كؼيو تع نذخ السحيط
الخارجي ،كالتذكضل بالبخادة إلزالة كتيحبب األش اخؼ  ،زمغ ثع أسمػب الحفخ بالمضدر
كاخض اًخ التغصيات المػنية ( السضشا الحارة ).
كفي ضػء ماتقجـ نجج اف ترسيع الحمي السعجنية نذاط ابجاعي يتزسغ معصيات
مبتكخة في مجاؿ الحمي ،مغ شأنيا أف تفي باالحتياجات االندانية لمديشة كالتي قج
تكػف جسالية اك كضيؽية أك اقترادية  ...فكمسا تػافخت ؼيو الذخكط التي تراغ مغ
أجمو أكج نجاحو في أداء كضيفتو  ،كيتػقف نجاح عسمية الترسيع عمى قجرة السرسع
عمى ابتكار ترسيسات تشاسب ؾياسات جدع السخأة ككعيو في تشاكؿ السذكبلت
السختبصة بالترسيع في صػرة حمػؿ تفي باحتياجات مقتشضيا مغ حضث الذكل
كالغخض كالؿيسة كال يأتي ذلظ اال مغ خبلؿ ادراؾ السرسع ألىع االسذ كالسقػمات
التي تختبط بعمػـ عجيجة كعمع كمفاـيع االرجػنػميكذ كغضخىا مغ العمػـ األخخػ
السختبصو بو كاعمػـ االنثخبػمتخػ ك الفدضػلػجى  ،....كال يتػقف عشج حج السقػمات
الجسالية أك الػضيؽية فقط .
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نتائج الجراسة :
-1تػصمت الجارسة إلى إف ىشاؾ عبلقة إيجابية بضغ مقايذ الجدع البذخؼ لمسخأة
كاالعتبارات االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية.
 -2تحقضق التفاعل بضغ مقايذ الجدع البذخؼ لمسخأة كاالعتبارات االرجػنػمية
لمتػصل الى صياغات ترسيسية لمحمي السعجنية .
 -3إبتكار كابجاع ترسيسات حمي معجنية تشاسب ؾياسات جدع السخأة لئلرتقاء بحكؽ
السدتيمظ .
 -4يعج ترسيع الحمي السعجنية نذاط إبجاعي يتزسغ معصيات مبتكخة.
التػصيات  :تػصي الباحثة بسا يمي :
 -1الؿياـ بجراسات لمكذف عسا إذا كاف ىشاؾ مفاـيع لعمع األرجػنػميكذ لع
تتصخؽ ليا الجراسة الحالية .
 -2تعسضق الػعي بأىسية التفاعل بضغ مفاييذ الجدع البذخؼ كاالعتبارات
االرجػنػمية في ترسيع الحمي السعجنية
 -3االىتساـ بعمع األرجػنػميكذ كالتأكضج عميو ضسغ مشيج ترسيع الحمي
كالفشػف  ،كذلظ لسا لو مغ أىسية تعميسية

كالسجػىخات لصالبات قدع الخسع

كأىسية اقترادية تعػد عمى الصالبات بالشفع في حياتيع العمسية كالعسمية في
ضػء السجاخل السقتخحة في الجراسة الحالية .
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 -4تػصي الباحثة بالتأكضج عمى اىتساـ كادراؾ السرسع ألىع االسذ كالسقػمات
الجسالية ك الػضيؽية التي تختبط بعمػـ كمفاـيع االرجػنػميكذ التي تداعج
عمى تشسية القجرة االبجاعية لجمرسع الحمي السعجنية .
السخاجع العخبية :
.1أحسج الذضباف :أدكات زيشة السخأة مغ الحمي كالجػاىخ في الساضي  ،االثشضغ 16
جسادػ األكلى 1427ىػ  12 -يػنضػ 2006ـ  -العجد  ، 13867جخيجة الخياض
.2احسج :كفاية سميساف ،زغمػؿ  :سحخ عمي  ،أسذ ترسيع االزياء 2007 ،ـ عالع
الكتب،القاىخة.
.3األحػؿ  ،جساؿ الدضج  ،فغ الحمي بضغ الشطخية كالترسيع 2008 ،ـ
.4عبج الحميع  ،فتح الباب كآخخ  ،الترسيع في الفغ التذكضمي  .القاىخة  :عالع
الكتب .
.5فبلتو  ،سساىخ عبج الخحسغ  ،فغ الخجاع البرخؼ كإمكانية استحجاث ترسيسات
ججيجة لمحمي السعجنية  ،رسالة ماجدتضخ في قدع التخبية الفشية بكمية التخبية في
جامعة السمظ سعػد 2008ـ .
.6لباد :حسضجة عمي حدضغ  ،الدسات الفشية لشديج التخاث الدعػدؼ كاإلفادة مشو
في عسل مكسبلت الديشة الحجيثة  .رسالة ماجدتضخ قدع التخبية الفشية – جامعة
السظ سعػد 2008 ،ـ.
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.7مرصفى  ،احسج كحضج  ،اإلرجػنػميكذ فغ الترسيع لخاحة كرفاـية البذخ ،
2010ـ  ،كمية الفشػف التصبيؿية  ،جامعة حمػاف .
.8السشجج :عبج العديد دمحم  ،السشجج في المغة كاإلعبلـ  ،الصبعة الثانية كالعذخكف
دار السذخؽ بضخكت . ٜٔٛٙ ،
 .9مشرػر  :زيشب أحسج  ،السعصيات المػنية لمسضشاء كسجخل إلثخاء السذغػالت
السعجنية لسعمع التخبية الفشية  .رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة  .قدع السجاالت الفشية
التصبيؿية  ،كمية التخبية الفشية  ،جامعة حمػافٓ ٜٜٔـ .
.10مشرػر  ،زيشب أحسج  ٜٜٔٓ ،ـ السعصيات المػنية لمسضشاء كسجخل إلثخاء
السذغػالت السعجنية لسعمع التخبية الفشية  .رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة  .قدع
السجاالت الفشية التصبيؿية  ،كمية التخبية الفشية  ،جامعة حمػاف .
.11مشرػر  ،زيشب أحسج  ٜٜٔ6 ،ـ  ،الػإتجاىات الفشية الحجيثة كأثخىا عمى
الحمي السعجنية ،رسالة دكتػراه غضخ مشذػرة  .قدع السجاالت الفشية التصبيؿية  ،كمية
التخبية الفشية  ،جامعة حمػاف .
.12اليداع  :ىداع دمحم  ،الؿياسات الجدسية (األنثخكبػمتخية) لئلنداف ،جامعة السمظ
سعػد ،الخياض السسمكة العخبية الدعػدية .
السخاجع االلكتخونية:
.13متاح عمى /www.ergo-eg.com :
http://www.alriyadh.com/162345.14
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http://www.alriyadh.com/162345 : متاح عمى.15
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الخالفات الشحػية الػاردة في المغات الػاردة في شخح األشسػني عمى ألفية
ابغ مالظ.
the grammatical conflicts in received language in
Sharah Aleshmoli in Alfiah Ibn Malik

د .حسدة آدم يػســــــــف – جـــــــــــــــامعة كخدفـــــان ،كمية التخبية – قدــــــع
المغة العخبية
د .زيشب ســـــالع مرصفى – جامعة كخدفـــــــــــــان ،كمية التخبية – قدع
المغة العخبية
د .دمحم عمي حخيكة – جامعة غخب كخدفان ،كمية التخبية – قدع المغة
العخبية
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السمخز.
تشاكلت ىحه الجراسة :الخبلفات الشحػية في المغات الػاردة في شخح األشسػني عمى ألؽية ابغ
مالظ ،كىجفت إلى بياف الخبلفات الشحػية في المغات التي استذيج بيا األشسػني ،اتبعت الجراسة
يسضد األشسػني في
السشيج الػصفي التحمضمي ،كتػصمت إلى جسمة مغ الشتائج مغ أىسيا :لع ِّ

استذياده بضغ المغات ،بل استذيج بأغمب المغات العخبية ككقف مجافعاً عشيا كأحياناً يدتذيج
عمضيا بالحجيث الشبػؼ ،كسا في لغة (أكمػني البخاغضث) ،أكثخ المغات التي استذيج بيا األشسػني
ىي لغة الحجازيضغ كالتسيسضضغ ،تمضيسا لغة بمحارث بغ كعب كربيعة أك ىحيل ،اختبلؼ المغات
مدشػد بالذػاىج ،كىحا يؤكج عمى سعة المغة العخبية كانتذار ؾبائميا
أمخ
ٌ
كدكرىا في التقعضج الشحػؼ ٌ
كقػة الدساع فضيا ،كسا َّ
أف كثخة استخجاـ المغة يقف دليبلً كمدػغاً لتجػيد االستذياد بيا ،بخزت
كثضخ مغ الخبلفات الشحػية في بعس المغات العخبية التي تخالف القاعجة الؿياسية خاصة في
اسع السػصػؿ (الحؼ) كمذتقاتو.
الكمسات السفتاحية :األشسػني – الخالف الشحػي – لغة الحجاز – لغة بشي تسيع – لغة الحارث
بغ كعب – االحتجاج – قبائل ربيعة .

Abstract.

conflicts in received language in

This study tackled the grammatical

Sharah Aleshmoli in Alfiah Ibn Malik . The study aimed to explain the
grammatical conflicts in language that Ashmoli Argued with it . .The
study used the descriptive analytical approach . The study reached a
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number of results as The Ashmolis does not differentiate in his
arguments between the languages . as he argues of most Arabic
language and stand defending to it and sometimes argues for it by
Hadeeth Alnabawi as in ( Akloni Albrageeth ) . The most language he
argued with it is the language of Hijazeen and Altamimeen and the
language of Blharth Ibn Kaab and Rubea or Zuhiel .The differences of
the language and its role in its adjust grammar depend on indicators ,
this confirms that the capacity of Arabic language and its spreading
tribes and strength of hearing to it. Also more of recycling of language
the stand to indicates for the language to arguments . It appear that
more grammatical conflicts in some of Arabic language the disagreed of
measuring rules specifically in Ism Almosuel ( Al thee ) and it resources
Keys words:
El-Ashmoni – Grammatical disagreement – El-Hijaz language –
Ibn Tamim language – El- Harith Ibn Kaab language – Protestation
– Rabia Tribes.
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السقجمة.
الحسج هلل الحؼ أندؿ عمى عبجه خضخ الكتب ،كجعل لغتو لغة العخب ،كعمى آلو كمغ
صحب كبعج.
ليذ مغ ٍ
أف المغة العخبية الفريحة كانت كما زالت بسثابة ٍ
شظ َّ
نيخ لخكافج لغػية

كثضخة ،فأصبحت ِ ٍ
تسضدىا ،كقج اختمف الشحاة مشح
لكل لغة خرائريا المغػية التي ّ
ّ

القجـ في أصػؿ ىحه المغات ىل ىي نفديا التي تستمظ سسات المغة األـ ،كتقػـ عمى

الدساع الحؼ ُيحتج بو عمى صحة االستعساؿ الشحػؼ كالمغػؼ ،كىل ليحه المغات دكر

كتأثضخ في التقعضج الشحػؼ؟ ىحا ما ستجضب عشو ىحه الجراسة السػسػمة بػ(:الخبلفات
الشحػية في المغات الػاردة في شخح األشسػني عمى ألؽية ابغ مالظ) ،كىي تعصي
صػرة مخترخة كاؼية عغ سمدمة الخبلؼ كالدجاؿ الحؼ دار رحاه فأنتج ىحا الدفخ
الػافخ مغ القػاعج الشحػية كالمغػية.
تأتي أىسية الجراسة مغ َّ
أف ىحه المغات عمى اختبلؼ مطانيا تؤسذ ألصػؿ ُيعتسج
كي ُّ
عتج بيا في استخجاـ المغة ،كتيجؼ إلى استخخاج ما أكرده
عمضيا كمجارس ُيحتج ُ
األشسػني مغ ٍ
لغات مغ خبلؿ شخحو بغخض عخضيا كبياف الخبلؼ الشحػؼ فضيا،
كسا تيجؼ إلى إبخاز شخيقة األشسػني كمػقفو مغ االحتجاج بالمغات العخبية عمى
صحة القاعجة الشحػية ،كقج اتبعت ىحه الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي.
جاءت ىحه الجراسة في خسذ مصالب سبقيا تسيضج عغ األشسػني ككتابو ،تشاكؿ
السصمب األكؿ :السعخفة مسثمة في اسع السػصػؿ كاألسساء الدتة كالسثشى كجسع
أما السصمب الثالث
السحكخ الدالع ،كجاء السصمب الثاني عغ السخفػعات (الفاعل)َّ ،
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كخرز السصمب الخامذ
فكاف عغ الشػاسخ ،كتشاكؿ السصمب الخابع السشرػباتُ ،

كختست الجراسة بخاتسة اشتسمت عمى أىع الشتائج
كاألخضخ لمسجخكرات كالسجدكماتُ ،
تع التػصل إلضيا ،ثع قائسة لمسرادر كالسخاجع.
التي ّ

تسييج.
التعخيف باألشسػني.
اسسو وندبو:
محسج بغ الشػر أبػ
محسج بغ عيدى بغ يػسف بغ
اسسو :نػر الجيغ عمي بغ
َّ
َّ
()1
كيعخؼ
الحدغ بغ الذسذ بغ الذخف األشسػني القاىخي السالكي الذافعي ُ ،

باألشسػني ندبة إلى أشسػف إحجػ قخػ مرخ في دمياط( ،)2كمغ الستفق عميو َّأنو
ٍ
ثساف كثبلثضغ كثبلثسائة مغ اليجخة بسحصة تُدسى (قشاشخ
ُكلج في شعباف سشة
الدباع) ،مغ أحياء أشسػف بجمياط ،كذكخ بعزيع َّ
أف مػلجه كاف بالقاىخة( ،)3كقج نذأ
نذأة أبشاء السدمسضغ في تمظ األياـ ،فحفع القخآف الكخيع كدرس القخاءات ،كسا حفع
بعس متػف الفقو في كقت مبكخ(.)4
ككاف أبػ الحدغ األشسػني مغ فقياء الذافعية ،ككاف كثضخ االشبلع عمى أقػاؿ
ضست في
مسا جعل كتابو (مشيج الدالظ إلى ألؽية ابغ مالظ) مػسػعة ّ
الشحاة ّ
) الزػء البلمع ألىل القخف التاسع ،الدخاكؼ (دمحم عبج الخحسغ شسذ الجيغ) ،مغ مشذػرات مكتبة الحياة ،بضخكت ،ج ،6ص(1 .516
) معجع البمجاف ،ياقػت عبج هللا الحسػؼ ،دار صادر ،بضخكت1995 ،ـ ،ج ،1ص(2 .200
) الزػء البلمع ألىل القخف التاسع ،الدخاكؼ ،ج ،6ص(3 .5

) شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ،ابغ العساد الحشبمي ،تحقضق محسػد األرناؤكط ،دار ابغ كثضخ ،بضخكت1986 ،ـ ،ج ،8ص(4 274
– .275
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جشباتيا آراء متفخقة لمعمساء ،كسا كاف عمى معخفة بالسشصق كفمدفتو ،كتػلى قزاء
دمياط إلى أف تػفى(.)5
مرشفاتو :
لع تقترخ مرشفات األشسػني عمى المغة العخبية فحدب؛ ك َّإنسا ُعخفت لو ترانيف

في الفقو كأصػلو ،كمغ مرشفاتو:

 /1مشياج الدالظ إلى ألفية ابغ مالظ ،شخح ؼيو ألؽية ابغ مالظ.
 /2البجر الصالع في نطع جسع الجػامع ،لتاج الجيغ عبج الػىاب بغ عمي الدبكي
الذافعي الستػفى سشة سبعسائة ككاحج كسبعضغ ىجخية ،كمػضػعو الفقو أك الخجد(.)6
 /3ىسع اليػامع في شخح لسع المػامع ،كىػ شخح لؤلشسػني عمى نطع جسع
الجػامع ،ذكخه ابغ العساد كىػ مخصػط(.)7
 /4اليشبػع في شخح السجسػع ،ىػ كتاب في فخكع الذافعية ،ألبي عمي حدضغ بغ
شعضب السعخكؼ بػ(ابغ الدشجي) ،الستػفى سشة أربعسائة كثبلثضغ ىجخية ،كلو ندخة
خصية في السكتبة األزىخية(.)8
 /5أرجػزة في الزخورات الذعخيةُ ،ذكخت في فيخس السخصػشات العخبية في مكتبة
األكقاؼ العامة ،بغجاد(.)9

) الزػء البلمع ألىل القخف التاسع ،الدخاكؼ ،ج ،6ص(5 .5

) الجلضل إلى الستػف العخبية ،تأليف د/عبج العديد بغ إبخاـيع بغ قاسع ،دار الرسيعي ،الخياض1420 ،ق – 2000ـ ،ص(6 .330
) شحرات الحىب ،ابغ العساد ،ج ،4ص (7 .165

) كذف الطشػف ،حاجي خميفة (عبج هللا مرصفى الذيضخ بحاجي خميفة) ،دار الكتب العمسية ،بضخكت ،ج ،1ص (8 .153
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شيػخو وتالميحه :
أخح أبػ الحدغ األشسػني عمػماً كثضخة مغ عمساء عرخه ،كقج أخح الفخائس كالمغة
العخبية عغ شضػخ بخعػا في ىحا السجاؿ ،مشيع:
 /1الذارمداحي :ىػ أحسج بغ عمي بغ أبي بكخ الذياب بغ الشػر بغ الديغ
الذافعي السقخغ الفخضي ،تجخد لمعمع كشاؼ ببلد العالع كبخع في الفخائس كالحداب
كالقخاءات كالشحػ(.)10
ِ
السفدخ،
 /2الجالل الحمي :ىػ دمحم بغ أحسج بغ دمحم إبخاـيع ،الذافعي األصػلي،
ّ

َّ
صشف كتاباً مذيػ اًر في التفدضخ أتسو جبلؿ الجيغ الدضػشي كسسي (تفدضخ
الجبللضغ) ،كلو (كشد الخاغبضغ) في شخح السشياج في فقو الذافعية كغضخ ذلظ(.)11

 /3العمع البمقيشي :ىػ صالح بغ عسخ بغ رسبلف بغ نرضخ بغ صالح عمع الجيغ
أبػ البقاء البمقضشي ،القاىخؼ ،الذافعي ،الزـ االشتغاؿ في الفقو كأصػلو كالمغة العخبية
كغضخىا(.)12
 /4الكافيجي :ىػ دمحم بغ سميساف بغ سعضج بغ مدعػد الخكمي الحشفي ،أبػ عبج هللا،
ِ
كمفدخ ،كمشصقي ،حكيع ،ركمي
فؿيو أصػلي كمحجث نحػؼ ،كصخفي كبياني
ّ
كعخؼ بالكاؼيجي لكثخة اشتغالو بالكاؼية في الشحػ ،كلو ترانيف جمضمة
األصلُ ،

) شخح األشسػني عمى ألؽية ابغ مالظ( ،نػر الجيغ عمي بغ دمحم بغ عيدى) ،تحقضق دمحم محي الجيغ عبج الحسضج ،دار الصبلئع(9 ،
مرخ2014 ،ـ ،ج ،3ص .62
) الزػء البلمع ،الدخاكؼ ،ج ،9ص .262

10

(

) الزػء البلمع ،الدخاكؼ ،ج ،7ص (11 .40 - 39

) الزػء البلمع ،الدخاكؼ ج ،1ص (12 .256 - 255
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مشيا( :شخح قػاعج اإلعخاب ،كمخترخ في عمع التاريخ ،كأنػار الدعادة في شخح
كمستي الذيادة ،كنداىة السعخب ،كالتيدضخ في قػاعج التفدضخ)(.)13
 /5الذخف السشاوي :ىػ يحي بغ دمحم بغ أحسج أبػ زكخيا ،شخؼ الجيغ السشاكؼ ،فؿيو
شافعي مغ أىل القاىخة ،نذأ كتػفى فضيا ،أصمو مغ مشية الخرضب كندبتو إلضياُ ،كلى

كحسجت سضختو كمجحو كبار الذعخاء ،كلو ترانيف مشيا:
قزاء الجيار السرخية ُ

(شخح مخترخ لمسدني ،كحاشية عمى شخح البيجة الػردية) ،ككبلىسا في شخح فخكع
الفقو الذافعي ،كحاشضتو عمى الخكض األنف لمديضمي في الدضخة ،كلو نطع كنثخ

كفػائج(.)14
تالميحه :
ككاف لؤلشسػني تبلمضح أخحكا عشو ىحه العمػـ ،فكاف مشيع مغ أخح الفقو عشو كأحسج
بغ أبي بكخ بغ دمحم األنرارؼ الذافعي الذاذلي ،السقخغ القاىخؼ( ،)15كمشيع مغ ق أخ
عميو كعبج هللا بغ عبج الدبلـ بغ مػسى بغ عبج هللا الجساؿ بغ الديغ الجمياشي
السعخكؼ بػ(ابغ عبج الدبلـ) ،كمشيع مغ تمقى العخبية كالفخائس كعمي بغ داؤكد بغ
سميساف نػر الجيغ الجػجخؼ ثع القاىخؼ الذافعي( ،)16تػفى األشسػني في يػـ الدبت
الدابع عذخ مغ ذؼ الحجة سشة ثسانية عذخ كتدعسائة لميجخة(.)17

) األعبلـ ،الدركمي (خضخ الجيغ الدركمي) ،دار العمع لمسبليضغ ،ط2002 1ـ ،ج ،8ص(13 .167
) الزػء البلمع ،الدخاكؼ ،ج ،10ص (14 .224

) الزػء البلمع ،الدخاكؼ ،ج ،1ص (15 .263 - 262
) الزػء البلمع ،الدخاكؼ ،ج ،5ص (16 .26

) البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج القخف الدابع ،الذػكاني ،دار السعخفة ،بضخكت ،ج ،1ص (17 .491
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السصمب األول :السعخفة :
(أ) االسع السػصػل( :الحي – التي – الحيغ – ذو) :
يشقدع السػصػؿ إلى اسسي كحخفي ،فاالسسي ىػ :الحؼ كالتي كالحيغ كالبلئي،
أؼ ،كما ،كمغ ،كقج ذكخ األشسػني َّ
أف
كالحخفي ىػ كل حخؼ ّأكؿ مع صمتو ،نحػّ :
اسسي السػصػؿ (الحؼ كالتي) ،فضيسا ست لغات :إثبات الياء كححفيا مع بقاء
الكدخة ،كححفيا مغ إسكاف الحاؿ أك التاء ،كتذجيجىا مكدػرة كمزسػمة كححؼ
األلف كالبلـ ،كتخؽيف الياء ساكشة(.)18
أما في حالة التثشية فشقػؿ:
فاأللف في حالة الخفع ،كالياء في حالة الشرب كالجخّ ،
المحاف كالمحيغ كالمتاف كالمتضغ ،ككاف الؿياس :المحياف كالمحيضغ كالمتياف كالمتضضغ ،بإثبات
الذجياف كال ّذجضضغ في تشثية (الذجى) ،كقج تذجد الشػف في حالة
الياء كسا يقاؿّ :
الخفع كسا ُقخغ في قػلو تعالىَّ :
اف ﱚ ﱛ )( ،)19كرفع (المحاف) متفق عمى
(كال َح ِّ
َ
أما الشرب فسشعو البرخيػف كأجازه الكػفضػف ،كىػ الرحيح ،كقج قخغ في
جػازه ،ك ّ
الدبع( :ﳉ ﳊ ﳋ )( ،)20بتذجيج الشػف ،كىحه لغة تسيع كؾيذ(.)21

كيخػ األشسػني َّ
أف التذجيج يأتي عػضاً عغ السححكؼ ،كىػ الياء في (الحؼ
فخقػا في
كالتي) ،أك تأكضجاً لمفخؽ بضغ التثشية في السبشي كالسعخب ،فححفػا اآلخخ ،كسا ّ

) شخح األشسػني ،مصبعة البابي الحمبي كأكالده ،مرخ ،ط1358 2ق – 1939ـ ،ج ،1ص (18 .148
) سػرة الشداء ،اآلية ((19 .)16

) سػرة فرمت ،اآلية ((20 .)29

) شخح األشسػني ،ج ،1ص  .148كانطخ شخح ابغ عقضل ،ج ،1ص (21.135
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متيا ،بالتذجيج أيزاً مع إبقاء األكؿ عمى فتحو كزادكا ألفاً
محيا كاّل ّ
الترغضخ؛ فقالػا :اّل ّ

في اآلخخ عػضاً عغ ضسة الترغضخ(.)22

كىشالظ لغة كثيقة الرمة بيحا األمخ ،كلع يتصخؽ ليا األشسػني ،كمشدػبة لبالحارث
بغ كعب كبعس ربيعة ،كىي ححؼ الشػف في (المحاف كالمتاف) ،كمشو قػؿ
الذاعخ(:)23
َّ
ٍ ِ
َغبلال
مػؾ َكَف َّككا األ ْ
الس َ
أََبشي ُكَمضب إ َّف َع َّس َّي المحا * َقتَبل ُ
ألنو كقع في مػقع خبخَّ ،
ألف بشي الحارث كبعس
حضث ححؼ (نػف) السثشى السخفػع ّ
ربيعة أجازكا ححؼ الشػف في (المحاف كالمتاف) ،كالسػصػؿ لسا شاؿ بالرمة كالعائج،
أرادكا تقرضخه ،لكػف الرمة كالسػصػؿ كالذيء الػاحج(.)24
كعغ اسع السػصػؿ (الحيغ)؛ قاؿ األشسػني :بالياء مصمقاً ،أؼ :رفعاً كنرباً كج اًخ،
كبعزيع كىع ُىحيل أك ُعقضل ،بالػاك مصمقاً رفعاً نحػ قػلو(:)25
َّ
الرباحا * يػـ ُ ِ
غارةً ِمْمحاحا
َّحػا َّ
الش َخْضل َ
َن ْح ُغ الم ُحك َف صب ُ
َْ َ
كالذاىج في ىحا البضت قػلو( :الّمحكف) ،حضث جاء بو بالػاك.
كفي ىحه المغة خبلؼ بضغ الشحاة؛ فضخػ بعزيع أ َّف (المحكف) معخبة َّ
ألنيا جسع،
كالجسع مغ خرائز األسساء ،فعارضت شبو الحخؼ الحؼ مغ أجمو ُبشي
) السخجع نفدو ،ج ،1ص (22 .148

) القائل ىػ األخصل ييجػ جخي ًاخ ،مغ شػاىج الكتاب ،سضبػيو (عسخك بغ عثساف بغ قشبخ) ،تحقضق كشخح عبج الدبلـ دمحم ىخكف(23 ،
عالع الكتب ،بضخكت1403 ،ق – 1983ـ ،ج ،1ص.95

) أكضح السدالظ إلى ألؽية ابغ مالظ ،ابغ ىذاـ (جساؿ الجيغ عبج هللا بغ ىذاـ) ،تأليف بخكات يػسف ىبػد ،مكتبة البحػث

24

(

25

(

كالجراسات ،دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،بضخكت ،ط 2000ـ ،ج ،1ص .147
) شخح األشسػني ،ج ،1ص .152
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السػصػؿ ،فقج كرد (المحكف) بالػاك في حالة الخفع ،ؼيكػف قج ُعػمل معاممة جسع
السحكخ الدالع ،كفي حالتي الشرب كالجخ (الحيغ)( ،)26كقاؿ بعزيعَّ :أنيا مبشية ك َّأنيا

جسع محكخ سالع حؿيق ًة ،كسا اختار البعس اآلخخ إعخاب (المحيغ كالمتضغ) كبشاء
(الحيغ) لمفخؽ بضشيسا(.)27
كخبلصة القػؿ َّ
أف لغة بالحارث بغ كعب كبعس ؾبائل ربيعة تخالف المغة الؿياسية
في تذجيج كححؼ (نػف) السخفػع في السثشى في (المحاف كالمتاف) ،أك بإثبات الشػف
دكف تذجيج كىػ ما عميو أكثخ الشحاة ،كسا َّ
أف لغة ىحيل كعقضل أيزاً تخالف قاعجة
الؿياس في رفع (الحيغ) بالػاك مصمقاً ،كقج كقف الشحاة إزاءىا بضغ مؤيج كمعارض.
عجد
كعغ اسع السػصػؿ (ذك) ،قاؿ األشسػني :كتأتي (ذك) بسعشى (صاحب) ،كأشار ٌ

مغ الشحاة إلى َّأنيا لغة شيء ،ككزنيا ( َف َعل) بالتحخيظ كالميا (ياء) ،كمحىب الخمضل
َّ
أف كزنيا ( َف ْعل) باإلسكاف ،كالميا (كاك) فيي مغ ُقّػة كأصمو (ذكك)( ،)28ككافقو أبػ
حياف ،كفخكعو :ذكا ،كذكك ،كذات ،كذاتا ،كذايا ،كذكات ،كأكثخ الشحاة عمى ّأنيا ال
تجخل إال عمى األجشاس ك َّ
السعخؼ
أف أصميا أف تجخل عمى الشكخة كدخمت عمى
َّ

بػ(أؿ)(.)29

) شخح األشسػني ،ج ،1ص .153كانطخ أكضح السدالظ إلى ألؽية ابغ مالظ ،ابغ ىذاـ األنرارؼ ،ج ،1ص (26 .150 – 149

) أكضح السدالظ إلى ألؽية ابغ مالظ ،ج ،1ص ، 149كانطخ شخح ابغ عقضل عمى ألؽية ابغ مالظ (جساؿ الجيغ عبج هللا بغ عقضل)(27 ،
تأليف دمحم محي الجيغ عبج الحسضج ،دار الصبلئع ،القاىخة ،ج ،1ص .7
) شخح األشسػني ،ج ،1ص .40

28

(

) ارتذاؼ الزخب مغ لداف العخب ،أبػ حياف األنجل دي (أثضخ الجيغ دمحم بغ يػسف) ،تحقضق د .عثساف دمحم ،راجعو د .رمزاف عبج (29
التػاب ،مصبعة السجني ،ط1418 1ق – 1998ـ ،ص .294
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كقاؿ الديضمي :أعمع َّ
أف العخب جعمت االسع الحؼ ىػ (ذك) كصمة إلى كصف
الشكخات باألجشاس فقالػا :ىحا ذك ماؿ ،كسا قالػا :ىحا ز ٌيج ذك قاـ أبػه كذك كجيو
حدغ ،كىحه لغة شيء ،كىي األصل ،قاؿ الذاعخ(:)30

َّ
شػيت
حفخت كذك
كججؼ * كبئخؼ ذك
ُ
ُ
ماء أبي َ
الساء ُ
فإف َ
كيذتخط ابغ ىذاـ لػ(ذك) ليكػف بسعشى صاحب؛ أف تقػؿ :جاءني ذك ماؿ ،كإذا لع
يكغ بسعشى صاحب؛ كاف بسعشى (الحؼ) ،ككاف مبشياً عمى سكػف الػاك ،تقػؿ:
جاءني ُذك قاـ ،كرأيت ذك قاـ ،كمخرت بحك قاـ( ،)31كجاء مشو قػؿ الذاعخ(:)32
مػسخكف لقضتُيع * فحدبي مغ ذك عشجىع ما َكفانيا
فإما كخٌاـ
ُ
ّ
(ب) اإلعخاب بالشيابة:
 /1إعخاب األسساء الدتة :
حفمت كتب الشحاة كحػاراتيع بالخبلؼ الحؼ دار في إعخاب األسساء الدتة ،كقج ذكخ
األشسػني شخفاً مشو ؼيسا يخز إعخاب (أب ،كأخ ،كحع) ،فقاؿ :ىي تُعخب مقرػرة،
أؼ :باأللف مصمقاً أكثخ كأشيخ مغ استعساليا مشقػصة ،أؼ :مشقػصة البلمات معخبة

) نتائج الفكخ في الشحػ ،الديضمي (أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبج هللا) ،تحقضق الجكتػر دمحم إبخاـيع البشا ،جامعة قار يػنذ(30 ،
1398ق1978-ـ ،ص.178 – 177
) شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب ،ابغ ىذاـ األنرارؼ ،تأليف دمحم محي الجيغ عبج الحسضج ،القاىخة ،ص .40

31

(

) قائمو مشطػر بغ سحيع الفقعدي ،مغ شػاىج شخح ابغ عقضل عمى ألؽية ابغ مالظ ،الجار الدػدانية لمكتب ،الخخشػـ1994 ،ـ ،ج(32 ،1
ص.45
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عمى األحخؼ الرحيحة بالحخكات الطاىخة ،كندب لغة القرخ إلى بالحارث كجساعة
مغ العخب ،كمشو قػلو(:)33
ِ
ِ
ِ
غايتَاىا
الس ْجج َ
إ َّف أَباىا َكأََبا أَباىا * َق ْج َبَم َغا مغ َ
أما كمسة (أباىا) الثانية
حضث مػضع (أباىا) الشرب ،كنربو عمى السذيػر باأللفَّ ،
كلكشيا لع تُجخ ،فيي مقرػرة عمى لغتيع(.)34
مجخكرة باإلضافة ّ
كيخػ األشسػني َّ
أف األحدغ حسل المغة األكلى كالثانية عمى الثالثة بجالً مغ حسميع
ُّ
التعحرَّ ،
ألنو يبعج
مقجرة مشع مغ ضيػرىا
الثانية عمى األكلى ،ؼيكػف الشرب بفتحة ّ

أف يجيء األعخابي بكمسة كاحجة في بضت كاحج عمى لغتضغ ،كلتقػية رأيو كمػقفو مغ

ىحه المغة فقج استذيج بالسثل العخبي :مكخهٌ أخاؾ ال بصل( ،)35لمجاللة عمى َّ
أف ىحه
كلكغ أشيخىا اإلعخاب باألحخؼ الثبلثة ثع باأللف
األسساء رغساً عغ كثخة لغاتيا؛
ّ

مصمقاً ،ثع بححؼ األحخؼ الثبلثة كىحا عمى كجو الشجكر( ،)36كىحا ما ذىب إليو ابغ
ىذاـ األنرارؼ كىػ محجػ ٌج بشقل األئسة(.)37
كخخج جساعة مغ الشحاة عمى ىحه المغة قػلو تعالى( :ﲽ ﲾ ﲿ )( ،)38فقاؿ
َّ
البغجادؼ( :كىحه القخاءة جاءت عمى لغة مغ يمدمػف السثشى حالة كاحجة ؼيقػلػف :قاـ
الديجاف كضخبت الديجاف كمخرت بالديجاف ،عمى لغة بشي الحارث ،كبصغ مغ

) شخح األشسػني ،ج ،1ص (33 .36
) السخجع نفدو ،ج ،1ص (34 .39

) مجسع األمثاؿ ،لمسضجاني (أبػ الفزل أحسج بغ دمحم) ،تحقضق دمحم محي الجيغ عبج الحسضج ،دار القمع ،ج ،1ص (35 .74
) شخح األشسػني ،ج ،1ص (36 .40

) شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب ،ابغ ىذاـ األنرارؼ ،ج ،1ص (37 .40
) سػرة شو ،اآلية ((38 .)63
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ربيعة)( ،)39كقاؿ القخشبي( :كىحا القػؿ مغ أحدغ ما ُحسمت عميو اآلية ،إذ كانت
ىحه المغة معخكفة كقج حكاىا مغ ُيختزى عمسو كأمانتو مشيع أبػ زيج األنرارؼ،
كىػ الحؼ يقػؿ( :إذا قاؿ سضبػيو حجثشي مغ أثق بو َّ
فإنسا يعشضشي ،كأبػ الخصاب
األخفر كىػ رئيذ مغ رؤساء المغة ،كالكدائي كالفخاء كميع قالػا ىحا عمى لغة بشي
الحارث بغ كعب)(.)40
ىحا كقج تعخضت ىحه القخاءة آلراء بعس الشحاة كاعتخاضاتيع َّ
ألنيا جاءت مخالفة
لقػاعجىع مغ َّ
ألنو
أف السثشى ُيشرب بالياء ،ؼيجب أف يكػف (ىحاف) مشرػباً بالياء ّ

(إف) ،كليحا أشاؿ أصحاب كتب االحتجاج في بدط حجتيع لرحة ىحه القخاءة،
اسع ّ

كمغ ذلظ أف تكػف َّ
(إف) بسعشى (نعع) ،كالسعشى :نعع ىحاف لداحخاف ،ؼيكػف (ىحاف)
مبتجأ ك(لداحخاف) خبخ السبتجأ( ،)41كمغ شػاىجىع في ىحه السدألة؛ َّ
بل سأؿ ابغ
أف رج ً
الدبضخ شضئاً فمع يعصو ،فقاؿ :لعغ هللا ناق ًة حسمتشي إليظ ،فقاؿَّ :
إف كراكبيا ،أؼ :نعع
ػ(إف) التي بسعشى (نعع)؛ ال تعسل شضئاً ،كسا َّ
كلعغ هللا راكبيا ،فػ َّ
أف (نعع) كحلظ ،كقج
ذكخ األشسػني َّ
أف إعخابيا عمى األصلّ :إنو ىحاف لداحخاف ،فالياء :ضسضخ الذأف،

كما بعجىا مبتجأ كخبخ(.)42

) خدانة األدب كلب لباب لداف العخب ،البغجادؼ (عبج القادر بغ عسخ) ،تحقضق دمحم نبضل شخيفي كإمضل بجيع يعقػب ،دار السكتبة (39
العمسية ،بضخكت1988 ،ـ ،ج ،7ص.425

ىػ سعضج بغ أكس بغ ثابت األنرارؼ أبػ زيج747 – 119 ،ـ830 – 215 ،ـ ،أحج أئسة األدب كالمغة ،مغ أىل البرخة ،كمغ 
ترانيفو :الشػادر ،كخمق اإلنداف ،كلغات القخآف ،كالمبأ كالمبغ.

) الجامع ألحكاـ القخآف ،القخشبي (أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج) ،تحقضق ىذاـ سسضخ الجارؼ ،دار عالع الكتب ،الخياض1323 ،ق – (40
2003ـ ،ج ،11ص.217
) الحجة لمقخَّاء الدبعة ،الفارسي (أبػ عمي الحدضغ بغ عبج الغفار) ،تحقضق بجر الجيغ قيػجي ،كبذضخ حػيجاتي ،دار التخاث،

41

(

42

(

بضخكت ،ط1984 1ـ ،ج ،5ص .230
) شخح األشسػني ،ج ،1ص .49 - 48
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حكى األشسػني مثاالً آخخ عمى إلداميع االسع السثشى السخفػع األلف في الخفع
كالشرب كالجخ في قػلو(:)43
ِ
ر َّسسا
الذ ِ
شاب ِاه ُ
اؽ ُ
َشخ َؽ ِإشخ َ
جاع َكلػ رأػ * َمداغاً ل َ
َفأ َ
الذجاعُ َل َ
كالذاىج ؼيو (لشاباه) ،حضث جاء السثشى في حالة الجخ باأللف ،كىحه المغة أيزاً
مشدػبة لبشي الحارث كبشي العشبخ كبشي اليجيع كبصػف ربيعة كبكخ بغ كائل ،كلػ
ّأنيع جاءكا عمى مقت زى المغة السذيػرة؛ لقالػا( :لشابيو) ،حضث جاء السثشى في حالة
أف مغ العخب قػماً يجعمػف السثشى باأللف في أحػالو
الجخ باأللفّ ،
فجؿ ذلظ عمى ّ

كميا(.)44

كأحياناً ال يحكخ األشسػني قبضمة أك لغة بعضشيا ،كلكغ يقػؿ كمغ العخب جساعة
مسا يجؿ عمى َّأنو استذيج بالكثضخ مغ المغات دكف تسضضد بضغ لغة
يقػلػف :كحاّ ،
كأخخػ ،بل يجافع عشيا ،كيتزح ذلظ مغ خبلؿ رده عمى أبي العباس السبخد في
إنكاره استعساؿ العخب ليحه المغة ،أؼ :إعخاب السثشى باأللف في جسيع أحػالو بعج أف
استقامت ألدشة الجسيع عمى المغة السذيػرة السعخكفة كىجخ ىؤالء لغتيع التي درجػا
عمضيا ،كفي ذلظ يقػؿ األشسػني معّمِقاً :فالحؼ ذىب إليو أبػ العباس السبخد (رحسو
مسا ال يسكغ
هللا) مغ إنكار ىحه المغة مع كثخة ىحه الذػاىج التي نقميا أئسة المغة ّ
التدميع بو غضخ َّ
أف ابغ مشطػر ركاه عمى المغة السذيػرة (لشابيو) – كقاؿ :كتخػ
األزىخؼ كالسشكخ ليحه الخكاية بإسشادىا إلى الستأخخيغ ،ثع يحكخ َّأنيا لغة قجيسة

) البضت لمستمسذ كاسسو جخيخ بغ عبج العدػ أك جخيخ بغ عبج السديح ،مغ شػاىج األشسػني ،ج ،1ص(43 .47
) شخح األشسػني ،ج ،1ص (44 .48
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لبعس العخب ىجختيا ألدشتيع كندػىا في كبلميع بعج تغمب الفريح مغ المغات
بفعل األسػاؽ كنحػىا(.)45
ججؿ؛ مدألة فتح (نػف) السثشى بعج
كمغ القزايا التي أكردىا األشسػني كدار حػليا ٌ
ألف االثشضغ ،ككسا ىػ معمػـ َّ
أف (نػف) السثشى ُسسعت مكدػرة في المغة السعخكفة،
أك ىي مبشية عمى الكدخ ،ففي قػلو(:)46

أَع ِخ ِ
ِ
ض ْبَيانا
َشَب َيا َ
الع ْضشانا * َك َم ْش ِخ َخْيغ أ ْ
ْ ُ
ؼ م ْشيا الج َضج َك َ
فالذاىج ؼيو :فتح نػف السثشى بعج األلف ،كالكثضخ في لداف العخب كدخىا ،كىػ أيزاً
شاىج عمى استعساؿ السثشى كفقاً لمغة السذيػرة ،خبلفاً لسا سبق ذكخه ،كداللة عمى َّ
أف
العخب ال تأتي ببضت كاحج بمغتضغ مغ لغات العخب في كمسة كاحجة ،كقج أكرد
أف قػؿ العمساء في فتح الشػف لغة لسغ يمدـ السثشى األلف ،ففي قػلو
الجمامضشي ّ
(مشخخيغ) بالياء في ركاية أكثخ الشحاة ،دلضل عمى أف أصحاب ىحه المغة ال يمتدمػف

األلف ،بل تارة يدتعسمػف السثشى باأللف مصمقاً ،كتارًة يدتعسمػنو كاستعساؿ الجساعة،

أف كبلـ الجمامضشي غضخ صحيح،
حضث يخػ الجكتػر دمحم محي الجيغ عبج الحسضج ّ

كذلظ َّ
ألف العمساء نرػا عمى ّأنو يدتبعج ججاً أف يجيء العخب ببضت كاحج بمغتضغ مغ
أف ىحا كجو مغ حكع َّ
لغات العخب في كمسة كاحجة أك ما يذابييا ،كأكبخ ضششا َّ
بأف
البضت مرشػع ،كالذيء الثاني َّ
أف بشي الحارث بغ كعب ال يجضئػف في كبلميع بياء
مثشى ألفاً ،ؼيقػلػف:
ساكشة قبميا فتحة ،بل يقمبػف الياء في ذلظ كمو مثشى أك غضخ ً

) شخح األشسػني ،ج ،1ص (45 .61

) البضت ال ُيعخؼ قائمو ،مغ شػاىج شخح األشسػني ،ج ،1ص (46 .62
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في عميظ كإليظ كفي الجرىسضغ كالثػبضغ؛ عبلؾ كأالؾ كالجرىساف كالثػباف ،كركػ عشيع
ّأنيع يقػلػف :الدبلـ عبلكع(.)47
غضخ َّ
ألنو ال
أف ابغ عرفػر لع يجد االحتجاج بالبضت الدابق( :أعخؼ مشيا الجضج)ّ ،

ُيعخؼ قائمو(.)48

يجؿ عمى َّ
أف ىحه المغة ليدت لبشي الحارث؛ ضع (نػف) السثشى الػاقعة
مسا ُّ
كأيزاً ّ
بعج األلف ،كمشو قػلو(:)49
ِ ِ
اف * َف َّ
شاف
الع ْض ُ
يا أََبتا أ ََّرَقشي الق َّج ُ
الش ْػُـ ال تألفو َ
إذ ال يترػر أف يكػف ليؤالء مع ىحا كمو لغتاف عمى نحػ ما ذكخ الجمامضشي ،ؼبقى
أف يكػف مغ يفتح (نػف) السثشى بعج األلف جساعة مغ العخب غضخ ما ذكخ(.)50
 /2إعخاب جسع السحكخ الدالع والسمحق بو :
معمػـ في المغة الؿياسية َّ
أف جسع السحكخ الدالع كما يمحق بو ،ال تطيخ عميو
حخكات اإلعخابَّ ،
كلكغ مغ األعخاب جساعة أعخبػه بالحخكات الطاىخة عمى الشػف مع
لدكـ الياء ،ىحا ما ذكخه األشسػني كندب ىحه المغة إلى قبضمة أسج كتسيع كعامخ(،)51
الفخاء أيزاً ،كقج حسل جساعة مغ العمساء ذلظ عمى الزخكرة الذعخية
كقج َّ
صخح بو ّ

خاصة في باب (سشضغ) ،فحكخ األشسػني عشو َّ
أف (سشة) مفتػح الفاء ُكدخت فاؤه في
) شخح األشسػني ،ج ،1ص (47 .63

قجـ لو ككضع ىػامذو كفيارسو فػاز الذعار ،إشخاؼ الجكتػر إمضل بجيع (48
) شخح جسل الدجاجي ،ابغ عرفػر (عمي بغ مؤمغ)ّ ،
يعقػب ،دار الكتب العمسية ،بضخكت ،ط1419 1ق – 1998ـ ،ج ،1ص.87
) السخجع نفدو ،ج ،1ص (49 .63

) شخح األشسػني ،ج ،1ص (50 .64

) السخجع نفدو ،ج ،1ص (51 .56 - 55
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الجسع نحػِ :سشضغ ،كما كاف مفتػح الفاء لع ُيغضَّخ في الجسع عمى األصح نحػ:
كحكى (مئػف) ك(سشػف) ك(عدكف) بالزع ،كىحا يكػف معخباً بالحخكات
مئتضغُ ،
الطاىخة عمى الشػف مع لدكـ الياء( ،)52كمشو قػؿ الذاعخ(:)53

دعاني مغ ٍ
ِ
نجج َّ ِ
بغ بشا ِشضباً كشضَّبششا ُم ْخَدا
فإف س َ
شضش ُو * َلع َ
َ َ
(سشضشو) ،حضث نربو بالفتحة الطاىخة عمى الشػف ،كفي ذلظ يخػ
كالذاىج ؼيو
َ
الديضمي أ َّف كدخ الدضغ في (سشضغ) لئبل يمتبذ بسا ىػ عمى كزف (فعػؿ) في الػاحج

نحػَ :ن ُػكر كسشػف كىػ الحؼ ُيدتغ بو أك ما يدتاؾ بو ،فكاف كدخ الدضغ تحؿيقاً
(فعػؿ) كال ِ
ِ
(ف ِعضل)(.)54
لمجسع ،إذ ليذ في الكبلـ اسع عمى كزف ُ
كمغ الشرب قػؿ الذاعخ(:)55
الذعخ ِ ِ
كماذا َي ْجرؼ َّ
حج األَرَب ِ
زت َّ
عضغ
جاك ُ
اء مّشي * َكَقج َ
َ
ُ
بكدخ (األربعضغ) ،كلدكـ الياء ،فيحا اإلعخاب مػافق لمؿياس مغ جية اإلعخاب
بالحخكؼ كمغ حضث َّ
كلكشو مخالف لو مغ
أف رفع السجسػع بالػاك كنربو بالياءّ ،

جية كدخ الشػف.

) السخجع نفدو ،ج ،1ص (52 .56

) القائل ىػ الرسة بغ عبج هللا القذضخؼ ،مغ شػاىج األشسػني ،ج ،1ص(53 .55

) نتائج الفكخ في الشحػ ،الديضمي ،ص  ،157كانطخ السقتزب ،السبخد (أبػ العباس دمحم بغ يديج) ،القاىخة1386 ،ق ،ج(54 ،2
ص.166
) شخح األشسػني ،ج ،1ص .57
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55

(

إذف فتح الشػف ككدخىا ىي لغة مغ لغات العخب ،كمغ الشحاة مغ ذىب إلى فتحيا
أما كدخىا فممتخمز مغ التقاء
شمباً لمتخؽيف ،أك فخقاً بضشيا كبضغ (نػف) التثشيةّ ،
الداكشضغ عمى األصل ؼيو(.)56
السصمب الثاني :السخفػعات :
الفاعل :
قاؿ األشسػني َّ
أف الفعل ُيجخد مغ عبلمة التثشية كالجسع كػ(فاز الذيضجاف)

ك(يفػز الذيضجاف) ،ك(فاز الذيجاء) ،ك(يفػز الذيجاء) ،ك(فازت اليشجات) ،ك(تفػز
اليشجات) ،ىحه ىي المغة السذيػرة ،كقج ُيقاؿ عمى لغة قمضمة :سعجا الديجاف كيدعجاف
اليشجات(،)57
اليشجات كيدعجف
الديجاف ،كسعجكا العسخكف كيدعجكف العسخكف ،كسعجت
ُ
ُ

كمشو قػلو(:)58

السار ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
يع
تاؿ ِ َ
َسَمساهُ ُم َ
تََػلى ق َ
قضغ بَشفدو * َكَقج أ ْ
بعٌج َك َحس ٌ
كالذاىج ىشا قػلو :أسمساه مبعج كحسيع ،حضث كصل عبلمة التثشية بالفعل السدشج إلى
اثشضغ( ،)59كمشو قػؿ الذاعخ:
الشػ ِ
َّ
بالخ ِ
جكد َّ
اض ِخ
خض َغ ّ
أيغ َ
عشي ُ
فأع َ
رَ
ضب الح ِبعارضي * ْ
الغػاني الذ َ
حضث ألحق عبلمة جسع اإلناث ،كىي الشػف ،بالفعل الحؼ ىػ (رأػ) مع كػنو مدشج
إلى اسع ضاىخ ،كىػ قػلو :الغػاني( ،)60فإلحاؽ عبلمة التثشية كالجسع أك عبلمة جسع
) شخح جسل الدجاجي ،ابغ عرفػر ،ج ،1ص  .87كانطخ شخح األشسػني ،ج ،1ص (56 .58
) شخح األشسػني ،ج ،2ص (57 .144

) القائل ىػ عبج هللا بغ ؾيذ العامخؼ ،السعخكؼ بػ(ابغ ؾيذ الخؾيات) ،كىػ مغ شػاىج األشسػني ،ج ،2ص(58 .145
) شخح األشسػني ،ج ،2ص (59 .146
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عبخ عشيا بمغة (أكمػني
كي ّ
اإلناث كغضخىا بالفعل ىي لغة لجساعة مغ العخبُ ،
البخاغضث) ،كحكى بعس العخب َّأنيا لغة شيء ،كقاؿ آخخكف َأنيا لغة أزد ششػءة(.)61
مسا
فيحه الحخكؼ التي لحقت؛ َّإنسا جاءت حخصاً عمى البياف كتػكضجاً لمسعشىّ ،

دعاىع إلى تقجيع العبلمة في نحػ قػليع :أكمػني البخاغضث؛ لسشع الخمط بضغ لفع
الجسع كلفع التثشية لمتذابو بضشيسا في بعس األسساء نحػ :فمدصضغ كسمساف كحسجاف

الحؼ يذبو لفطو لفع التثشية في الخفع(.)62
كفي رأؼ الديضمي َّ
أف ىحه المغة ليدت ضعيفة بجلضل كركدىا في الحجيث الشبػؼ
الذخيف ،فقج كرد في الرحيح قػلو عميو الربلة كالدبلـ( :يتعاقبػف ؼيكع مبلئكة
بالمضل كمبلئكة بالشيار)( ،)63كىحا الحجيث كغضخه يكفي دليبلً عمى كثخة ىحه المغة
أف ىحه العبلمة ليدت لمفعل ك َّإنسا ىي لمفاعمية ،ك َّ
كجػدتيا ،كسا َّ
أف الػاك في الفعل
ليدت عبلمة جسع َّ
كلكشيا ضسضخ لجساعة الحكػر( .)64إذف فػ(الػاك) في (يتعاقبػف)
فاعل ،كالجسمة صفة لسبلئكة(.)65
كمغ المغات السذاعة في لداف العخب؛ تقجيع السفعػؿ السمتبذ بزسضخ الفاعل
عميو( ،)66كمشو قػؿ جخيخ(:)67

) السخجع نفدو ،ج ،2ص (60 .153

) شخح األشسػني ،ج ،2ص (61 .153 - 146

) نتائج الفكخ في الشحػ ،الديضمي ،ص (62 .166

) الحجيث ركاه مالظ في السػشأ ،كقج ححؼ صجره ،كأصموَّ :
(إف هلل مبلئكة يتعاقبػف ؼيكع ،مبلئكة بالمضل كمبلئكة بالشيار)(63 .
) الكتاب ،سضبػيو ،ج ،1ص ،5كانطخ شخح األشسػني ،ج ،2ص (64 .151
) شخح األشسػني ،ج ،2ص (65 .151
) السخجع نفدو ،ج ،2ص (66 .186

) ديػاف جخيخ بغ عصية الخصفي ،دار صادر ،بضخكت ،ص ،211كقج جاءت الخكاية :ناؿ الخبلفة إذ كانت (67 ...
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جاء ِ
َّو مػسى َعمى َق َج ِر
الخبل َف َة أك َ
كانت َل ُو َق َج اًر * َكسا أَتى َرب ُ
كفي ىحا الذاىج تقجيع السفعػؿ كإعادة الزسضخ عمى الفاعل الستأخخ الحؼ ىػ قػلو:
كيدسى ىحا بالستقجـ حكساً ،كإلى ىحا أشار
مػسى ،كاألصل :كسا أتى مػسى ربوُ ،
الشاضع(:)68

َّ
اف َنػره َّ
الذ َجخ
َك َش َ
اؼ َرب ُ
حػ َخ َ
حػ َز َ َ ُ
َّو ُع َسخ * َك َشح َن ُ
اع َن ُ
السقجـ عمى فاعمو
أؼ :شاع في األسالضب العخبية عػد الزسضخ عمى السفعػؿ
ّ
الستأخخ نحػ :خاؼ ربو عسخ ،كقج َّ
شح في كبلميع تقجـ الفاعل السمتبذ بزسضخ
ّ
السفعػؿ نحػ :زاف نػره الذجخ ،لسا ؼيو مغ عػد الزسضخ عمى متأخخ لفطاً كرتب ًة.

قاؿ الشاضع :كالشحػيػف – إال أبا الفتح – يحكسػف بسشع ىحا ،كالرحيح جػازه(،)69
كأجاز بعس الشحػيضغ ذلظ في الذعخ كالشثخ ،كمشع بعزيع جػازه في الذعخ كالشثخ،
عسغ
كذىب ابغ ىذاـ األنرارؼ إلى جػازه في الذعخ فقط ،لكثخة الذػاىج الػاردة ّ

()70
حداف بغ ثابت(:)71
قػؿ
كمشيا
،
يحتج بكبلميع
ّ

الجىخ م ِ
الش ِ
الجىخ كاحجاً * مغ َّ
أخمج َّ
كلػ َّ
صعسا
اس أبقى ُ
أف مججاً َ
مججهُ َّ ُ
كخبلصة القػؿ في ذلظ َّ
أف تقجيع الفاعل السمتبذ بزسضخ السفعػؿ ،لغة لبعس
ضعفيا جسيػر الشحاة لعجـ اتداقيا مع مقاييديع الشحػية ،فيي جائدة سساعاً
العخبّ ،

لكثخة دكرانيا في الذعخ كالشثخ كمستشعة ؾياساً.

) شخح األشسػني ،ج ،2ص  .188كانطخ أكضح السدالظ ،ج ،2ص(68 .111
) أكضح السدالظ إلى ألؽية ابغ مالظ ،ج ،2ص (69 .111

) أكضح السدالظ إلى ألؽية ابغ مالظ ،ابغ ىذاـ األنرارؼ ،ج ،2ص (70 .111 - 110

) القائل ىػ :حداف بغ ثابت ،كلع يػجج في ديػانو ،مغ شػاىج ابغ عقضل عمى ألؽية ابغ مالظ ،ج ،2ص (71 .48
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السصمب الثالث :الشػاسخ :
 /1المغات في (عدى) :
كفي نػاسخ االبتجاء تشاكؿ األشسػني (أفعاؿ السقاربة) ،كتحجث عغ (عدى) كأختضيا
(اخمػلق كأكشظ) ،زاعساً ّأنيا تُجخد مغ الزسضخ كتُدشج إلى (أف يفعل) ،كيطيخ ذلظ
في التثشية كالجسع كالتأنضث نحػ :الديجاف عدى أف يقػما ،كالديجكف عدى أف يقػمػا،

كىشج عدى أف تقػـ ،كاليشجاف عدى أف يقػما ،كاليشجات عدى أف يقسغ ،كىكحا في
ٌ
اخمػلق كأكشظ ،كىي لغة أىل الحجاز ،كفي لغة بشي تسيع نقػؿ :الديجاف عديا

كىشج عدت( ،)72كإلى ذلظ أشار
كالديجكف عدػا ،كاليشجاف عديا كاليشجات عدضغٌ ،
ابغ مالظ بقػلو(:)73

ِ ِ
ِ
اسع َقبَم َيا َقج ُذ ِك َاخ
زس َاخ * ب َيا إ َذا ٌ
َك َج ّخَدف َع َدى أك ارَف ُع ُم َ
يعشي َّ
أف السزسخ السخفػع بيا يكػف اسساً ليا ،ك(أف يفعل) خبخىا؛ إذا ذكخ االسع
قبميا ،كفي ذات السشحى أشار إلى اختبلؼ الشحاة في إلحاؽ الكاؼ بػ(عدى)
كأخػاتيا نحػ :عداؾ كعداه ،فقاؿَّ :
(لعل)
إف الكاؼ في مػضع نرب حسبلً عمى ّ

كندب ىحا الخأؼ لدضبػيو ،كذكخ
كسا ُحسمت
(لعل) عمى (عدى) في اقتخاف خبخىاُ ،
ّ
أف (عدى)
أيزاً شخفاً مغ الخبلؼ بضغ العمساء ،فقاؿ :كذىب السبخد كالفارسي إلى ّ

عمى ما كانت عميو مغ رفع االسع كنرب الخبخ لكغ الحؼ كاف اسساً ُجعل خب اًخ

كالحؼ كاف خب اًخ ُجعل اسساً(.)74

) السخجع نفدو ،ج ،1ص (72 .460

) شخح ابغ عقضل عمى ألؽية ابغ مالظ ،ج ،1ص (73 .158
) شخح األشسػني ،ج ،1ص (74 .461
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الترخؼ ،فقاؿ األنبارؼَّ :
ترخؼ (عدى)
(لعل) في عجـ
ُّ
(إف عمة ّ
كسا حسمػىا عمى ّ
ألنو أشبو الحخؼَّ ،
يترخؼ؟ قضلَّ :
ألنو لسا
راجعة إلى شبييا الفعل ،فإف قضل :فمع ال
ّ
يترخؼ ككحلظ ما أشبيو)(.)75
ك(لعل) حخؼ ال
(لعل)؛
ّ
ّ
كاف ؼيو معشى الصسع أشبو ّ

كقج تكػف (عدى) تامة إذا ُذكخ فضيا اسع كجاز أف تجخد مغ الزسضخ كتُدشج إلى (أف
مدتغشى بيا عغ الخبخ ،كىي لغة أىل الحجاز ،كتكػف (عدى) ناقرة إذا
كالفعل)
ً
ُذكخ اسسيا قبميا كجاز أف تخفع ضسض اًخ يعػد عمى االسع الدابق ،كيكػف (أف كالفعل)

في مػضع نرب عمى الخبخ ،فتكػف ناقرة ،كىي لغة بشي تسيع(.)76
 /2إجخاء (ضغ) مجخى (قال) :
كمغ المغات التي أثارىا األشسػني في شخحو كدار حػليا خبلؼ؛ المغة السشدػبة
لقبضمة ُسميع في إجخاء القػؿ مجخػ الطغ مصمقاً ،كالسعمػـ في قػاعج العخبية َّ
إف (ضغ)
أما عسل (قاؿ) كما
إذا دخمت عمى الجسمة االسسية عسمت فضيا الشرب في االسسضغّ ،

أقخه األشسػني
يترخؼ مشيا؛ عسل (ضغ) ،فقج جاء عمى لداف جساعة مغ العخب ،ك َّ
َّ
ك َّ
اعتج بو ،كجاء في الذخحَّ :
ترخؼ مشيا لغة جساعة
إف نرب السفعػلضغ بػ(قاؿ) كما ّ

مغ العخب ،كاق أخ إف شئت عبارة سضبػيو :كزعع أبػ الخصاب ،كسألتو عشو غضخ مخة،

كقج ثبت بشقل األثبات العجكؿ مغ حسمة المغةَّ ،
أف أناساً مغ العخب يػثق بعخبضتيع
كىع بشػ سميع يجعمػف باب (قمت) أجسع مثل (ضششت) ،يقػلػف :قمت زيجًا قائساً(.)77

) أسخار العخبية ،ابغ األنبارؼ (الذيخ كساؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ عبضج هللا) ،تحقضق بخكات يػسف ىبػد ،دار األرقع ،بضخكت ،ط(75 1
1420ق – 1999ـ ،ص.108

) شخح األشسػني ،دار الكتاب العخبي ،بضخكت ،ط1375 1ق – 1955ـ ،ج ،1ص (76 .132 - 128
) شخح األشسػني ،ج ،2ص (77 .121
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أف سضبػيو كغضخه مغ الشحاة ،يشكخكف ىحا اإلجخاء عمى إشبلقو إال
كيتزح مغ ىحا ّ
كفق شخكط كمدػغات محجدة سشعخض ليا.

أف (قمت) في كبلـ العخب َّإنسا كقعت عمى أف
كفي سياؽ مترل قاؿ سضبػيو :كاعمع ّ

مشصمق ،كقاؿ
ال نحػ :قمت ز ٌيج
ُيحكى بيا ،ك ّإنسا ُيحكى بعج القػؿ ما كاف كبلماً ال قػ ً
ٌ
عسخك خضخ الشاس ،كترجيق ذلظ قػلو تعالى( :ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ز ٌيج ٌ

()78
(إف)( ،)79كفي رأؼ ابغ عرفػر
أف هللا بفتح ىسدة ّ
ﳄ ﳅ )  ،كلػال ذلظ لقاؿّ :

كجساعة مغ الشحاة ّأنو ال ُيشرب بالفعل بل ُيحكى( ،)80إذف عشج سضبػيو كابغ
عرفػر كغضخه لع تُجعل (قمت) كػ(ضششت) َّ
ألنيا ّإنسا أصميا الحكاية ،كسا َّ
أف جعميا
مثميا يتختب عميو فتح ىسدة َّ
(إف) ،بجالً عغ كدخىا ،كمشو قػلو(:)81

ٍ
ِإذا ُق ِ
ِ
الي ِ
جخ
ض ُ
ُ
َىل َب َمجة * َك َ
عت ِبيا َع ُ
مت أَّني ٌ
آئب أ َ
الػلَِّي َة ب َ
شو َ
كفي ىحا البضت أجخػ (قمت) مجخػ (ضششت) كلع ِ
يحظ بو الجسمة التي بعجه ،كالجلضل
أف الخكاية جاءت بفتح َّ
لكدخت
(أني) ،كلػ َّأنو حكى الجسمة بػ(قمت) ُ
عمى ذلظ ّ

اليسدة( ،)82كسا في قػلو تعالى( :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ )( ،)83كالذيء إذا أشبو الذيء

(إف) السؤكجة،
أخح حكسو ،فمسا أشبو قاؿ (ضغ) كحكع (ضغ) أف تفتح بعجىا ىسدة ّ

كتفتح اليسدة بعج قاؿ لمفخؽ بضغ (قاؿ) بسعشى الطغ كالتي تُحكى بيا الجسل(.)84

) سػرة آؿ عسخاف ،اآلية ((78 .)45

) الكتاب ،سضبػيو ،ج ،1ص (79 .62

) شخح جسل الدجاجي ،ابغ عرفػر ،ج ،3ص (80 .50

) مغ شػاىج شخح األشسػني ،ج ،2ص ،121كالػلية :ما ُيػضع تحت البخذعة(81 .
) شخح األشسػني ،ج ،2ص (82.121 – 120
) سػرة مخيع ،اآلية ((83 .)30

) شخح األشسػني ،ج ،2ص (84.124
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كالقػؿ يشرب السفعػلضغ حضث يتزسغ معشى (الطغ) ،فإف كانت الجسمة الػاقعة بعج
القػؿ اسسية؛ جاز ذلظ مع الحكاية أف تعامل القػؿ معاممة الطغ ،فضشرب بو السبتجأ
كالخبخ كذلظ ال يجػز إال بذخكط حجدىا الشحاة ،كىي أف يكػف القػؿ فعبلً مزارعاً
لسخاشب قج تقجمو أداة استفياـ غضخ مفرػؿ بضشيا كبضشو إال بطخؼ أك مجخكر أك
أحج مفعػلي القػؿ ،كمشو الحؼ ال يعسل حتى ُيزسغ معشى الطغ( ،)85قػلو(:)86
ِ
ِ
إسخائضشا
قالت
ُ
ككشت رجبلً َفصضشا * ىحا ُ
لعسخ هللا ْ
حضث أجخػ ؼيو (قالت) مجخػ (ضششت) ،فشرب بو مفعػلضغ أكليسا :اسع اإلشارة،
كالثاني قػلو :إسخائضشا( ،)87كيخػ الدضػشي َّ
أف السعشى ليذ عمى (ضششت)(.)88
كمغ الفرل بالسفعػؿ قػؿ الكسضت بغ زيج األسجؼ(:)89
ِ
ٍ
لعسخ أبيظ أـ ُمتجاىمضشا
تقػؿ َبشي لؤؼء * ُ
ُ
أج ْياالً ُ
حضث أجخػ ؼيو (تقػؿ) الحؼ ىػ فعل السزارع السبجكء بػ(تاء الخصاب) مدبػؽ
باستفياـ ،مجخػ الطغ ،فشرب بو مفعػلضغ أكليسا :قػلو :بشي ٍ
لؤغ ،كثانضيا :قػلو:
جياالً( ،)90كمغ الفرل بالطخؼ قػلو(:)91

) السخجع نفدو ،ج ،2ص (85 .115

) البضت ألعخابي كاف قج صاد ضباً فأتى بو أىمو ،فأنكخكه كقالت لو ا مخأتو :ىحا إسخائضل ،تخيج :ىحا ما مدخ هللا مغ ذرية إسخائضل(86 ،
كإسخائضشا :لغة في إسخائضل ،مغ شػاىج األشسػني ،ج ،2ص .120
) شخح األشسػني ،ج ،2ص .120
) ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع ،الدضػشي (جبلؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ) ،تحقضق أحسج شسذ الجيغ ،دار الكتب

87

(

88

(

89

(

العمسية ،بضخكت ،ط1327 2ق – 2006ـ ،ج ،1ص .502
) القائل ىػ الكسضت بغ زيج األسجؼ ،مغ شػاىج سضبػيو ،ج ،1ص .63

) شخح األشسػني ،ج ،2ص (90 .119

) لع يشدب لقائل معضغ ،مغ شػاىج األشسػني ،ج ،2ص (91 .117
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ٍ
عج َم ْحتُػما
الب َ
الجار جامع ًة * شسمي بيع أـ تقػؿ ُ
َأب ْع َج ُبعج تقػؿ َ
حضث أجخػ (تقػؿ) كىػ فعل مزارع مبجكء بالتاء كىػ مدبػؽ باالستفياـ؛ مجخػ
تطغ ،فشرب بو مفعػلضغ أحجىسا :الجار ،كالثاني :جامعة ،كقج فرل بالطخؼ (بعج
بعج)( ،)92كمشو :أفي الجار تقػؿ زيجاً؟ ،كأدمحماً تقػؿ ىشجاً كاصمة؟ُ ،فرل بالطخؼ أك
السعسػؿ مفعػالً أك حاالً( ،)93كسا قج يأتي ذلظ ببل فرل ،كمشو قػلو(:)94

ِ
ِ
ضل َك َّخ ِت
مح ُيثق ُل عاتقي * ِإذا أَنا َلع أَ ْش َعغ ِإذا َ
قػؿ ّ
الخ َ
الخ ُ
بلـ تَ ُ
َع َ
حضث أجخػ ؼيو (تقػؿ) الحؼ ىػ فعل مزارع مبجكء بتاء الخصاب مدبػؽ باستفياـ؛
الخمح كجسمة :يثقل عاتقي( ،)95كزاد الديضمي
مجخػ الطغ فشرب بو مفعػلضغ ىساّ :
شخشاً آخخ إلجخاء القػؿ مجخػ الطغ ،كىػ ّأال ُيعجػ الفعل بالبلـ نحػ :أتقػؿ لديج
مشصمقَّ ،
ألف الطغ مغ فعل القمب ،كىحا قػؿ
عسخك
ألنو يبعج عغ معشى الطغّ ،
ٌ
ٌ

مدسػع(.)96

إذف ُيجخػ (القػؿ) مجخػ (الطغ) مصمقاً عشج ُسميع ،كلػ ُفقجت الذخكط السحكػرة كفي
تعضغ رفع الجدءيغ عمى الحكاية ،أؼ:
غضخ لغة ُسميع ،إذا ُفقج شخط مغ ىحه الذخكطّ ،
عسخك
عسخك
مشصمق ،كيقػؿ ز ٌيج ٌ
ٌ
إذا لع يتقجـ استفياـ أك يفرل بضشو نحػ :قاؿ ز ٌيج ٌ

مشصمق(.)97
ٌ

) السخجع نفدو ،ج ،2ص (92 .117

) ىسع اليػامع ،الدضػشي ،ج ،1ص (93 .502
) مغ شػاىج األشسػني ،ج ،2ص (94 .112
) شخح األشسػني ،ج ،2ص (95 .115

) ىسع اليػامع ،الدضػشي ،ج ،1ص (96 .505
) شخح األشسػني ،ج ،2ص (97 .120
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ألنشا قج
فسا ذكخه األشسػني في السدألة دكف أف يبجؼ رأياً مخالفاً؛ ؼيو نطخ ،كذلظ ّ

تعخضشا آلراء بعس الشحاة الحيغ أنكخكا أصل السدألة ،أؼ :أف ُيجخػ القػؿ مجخػ
الطغ لغضخ الحكاية ،مثل سضبػيو ،كسا تعخضشا آلرائيع السؤيجة ،كلكغ كفقاً لمذخكط

التي أشخنا إلضياَّ ،
ألف مػضػع الجراسة ىػ تتبع ككذف الخبلؼ الشحػؼ في المغات
العخبية ،فيا ىػ ذا الدضػشي الحؼ يقف مع السؤيجيغ لئلعساؿ ،يخػ َّ
أف بشي ُسميع

تُعسل مصمقاً مغ غضخ اعتبار لمذخكط التي جخػ حػليا اتفاؽ ،فإذا اجتسعت الذخكط؛
اعاة لؤلصل ،كسا يخػ َّ
أف إعسالو
فاإلعساؿ جائد ال كاجب ،ؼيجػز الحكاية أيزاً مخ ً

في لغة سميع جائد ال كاجب ،كنججه مخة أخخػ يقػؿ :إال بشي سميع َّ
فإنيع يجخكف
ُ
ُ
القػؿ مجخػ الطغ ،كانت ؼيو الذخكط السػصػفة أـ لع تكغ(.)98
 /3إعسال (ما) عسل (ليذ) :
أف إعساؿ (ما) عسل (ليذ) لغة الحجازيضغ ،حضث يجعمػف
ذكخ األشسػني َّ
االسع الثاني بعج (ما) الشاؼية ىػ خبخىا مشرػب ًا ،أؼّ :أنيا تعسل عسل (ليذ) لذبييا

مبتجأة نحػ قػلو تعالى( :ﱚ ﱛ ﱜ )(،)99
ليا في السعشى ،كفي نفي الحاؿ ،ككػنيا
ً

()100
قائع(.)101
يج
ز
إف
ما
نحػ:
ائجة
د
ال
)
(إف
يا
عمض
تجخل
ال
ك
،
كقػلو( :ﱚ ﱛ ﱜ)
ٌ
ْ
ٌ

أما بشػ تسيع ؼيجعمػف ىحا االسع مخفػعاً ،كال يعسمػنيا بل يجعػنيا حخفاً ،عمى حاليا
ّ
مشصمق( ،)102كأشار سضبػيو إلى ذلظ بقػلو( :ىحا باب
(إنسا) ،ؼيقػلػف :ما ز ٌيج
بسشدلة ّ
ٌ
) ىسع اليػامع ،الدضػشي ،ج ،1ص (98 .505
) سػرة يػسف ،اآلية (.)31

(99

) سػرة السجادلة ،اآلية (.)2

(

100

) شخح األشسػني ،ج ،1ص (101 .397

) السقتزب ،السبخد ،ج ،4ص (102 .189 - 188
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ما أجخػ مجخػ ليذ في بعس السػاضع بمغة أىل الحجاز ،ثع يرضخ إلى أصمو
أما في لغة التسيسضضغ
كذلظ الحخؼ (ما) ،تقػؿ :ما عبجهللا أخاؾ ،كما ز ٌيج مشصمقاًّ ،
ؼيجخكنيا مجخػ (ما كىل) عمى الؿياس(.)103
الفخاء ىحا
إذف فأىل الحجاز يشربػف بيا ،بضشسا بشػ تسيع فضيسمػنيا ،كقج بضَّغ ّ
االختبلؼ في قػلو تعالى (ﱚ ﱛ ﱜ ) قائبلًُ :نرب (بذ اًخ) َّ
ألف الباء قج استعسمت

أحبػا أف يكػف ليا أثخ
فمسا ححفػىا ُّ
ؼيو ،فبل يكاد أىل الحجاز يشصقػف إال بالباءّ ،
ؼيسا خخجت مشو فشربػا عمى ذلظ؛ أال تخػ َّ
أف كل ما في القخآف أتى بالباء إال ىحا
أما أىل نجج فضتكمسػف بالباء كغضخ الباء ،فإذا أسقصػىا
كقػلو تعالى( :ﱚ ﱛ ﱜ) ،ك ّ
رفعػا كىػ أقػػ الػجيضغ في العخبية ،كأنذجني بعزيع(:)104
كي ْش ِػػ َبشػ أبي * جسيعاً فسا ىحاف َم ْدتػياف
لذتَّاف ما أ َْن ِػػ َ
كيخػ ابغ جشي أف المغة التسيسية أكثخ مخاعاة لمؿياس مغ القخشية ،فإذا َّ
شح الذيء
ً
ّ

في االستعساؿ كقػػ في الؿياس؛ كاف استعساؿ ما كثخ استعسالو أكلى ،كإف لع يشتو
ؾياسو إلى ما انتيى إليو استعسالو ،كمغ ذلظ المغة التسيسية في (ما) ىي أقػػ ؾياساً

كإف كانت الحجازية أيدخ استعساالً ،ك َّإنسا كانت التسيسية أقػػ ؾياساً مغ حضث كانت
عشجىع كػ(ىل) في دخػليا عمى الكبلـ مباشخة كل كاحج مغ صجرؼ الجسمتضغ :الفعل
كالسبتجأ كسا أف (ىل) كحلظ ،كإذا استعسمت شضئاً مغ ذلظ؛ فالػجو أف تحسمو عمى ما
كلعل في كبلمو ىحا
كثخ استعسالو ،كىػ المغة الحجازية التي ندؿ بيا القخآف(،)105
ّ
) الكتاب ،سضبػيو ،ج ،1ص(103 .59- 57

الفخاء (أبػ زكخيا يحي بغ زياد) ،عالع الكتب ،بضخكت1980 ،ـ ، ،ج ،2ص (104 .42
) معاني القخآفّ ،
105
(
) الخرائز ،ابغ جشي (أبػ الفتح عثساف) ،تحقضق دمحم عمي الشجار ،دار الكتاب العخبي ،بضخكت ،ج ،1ص .131 - 130
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إشارة كاضحة لجكر القخآف الكخيع كالمغات العخبية في تػحضج الميجات حػؿ القاعجة
الشحػية السصخدة االستخجاـ ميسا بجا عمضيا مغ اختبلؼ كتعارض.
 /4ححف خبخ (ال) الشافية لمجشذ :
السخاد بيا (ال) التي ُقرج بيا التخريز عمى استخجاـ الشفي لمجشذ كمو ،ال لشفي
الػحجة ،كىي ليدت ناؼية لمجشذ نفدو ،ك َّإنسا ناؼية لمخبخ الحؼ ُكصف بو الجشذ
رجل في الجار ،يعشي :ال كجػد لمخجل في الجار ،فجّلت (ال) عمى نفي
نحػ :ال َ
ألف الخجل ذات ،كالحكات
جشذ الخجل ال عمى نفي الخجلّ ،
الكضشػنة في الجار عغ ُ
األصل فضيا ّأنيا ال تُشفى ،ك َّإنسا ُيشفى حكع الحات ،كحكع الحات معشى مغ

السعاني(.)106

دؿ عميو دلضل عشج بشي تسيع كشيء ،كقج كثخ
كقج شاع إسقاط خبخ (ال) لدكماً إذا َّ
ححفو عشج الحجازيضغ جػا اًز مثل أف يقاؿ :ىل مغ ٍ
رجل،
رجل قائعٍ؟ فتقػؿ :ال
ُ
َ
كتححؼ الخبخ كىػ (قائع) كجػباً عشج التسيسضضغ كالصائضضغ ،كجػا اًز عشج الحجازيضغ ،كال
فخؽ في ذلظ بضغ أف يكػف الخبخ غضخ ضخؼ كال جار كمجخكر نحػ أف ُيقاؿ :ىل

()107
ماؿ كال
عشجؾ رجل أك ىل في الجار ٌ
أىل كال َ
رجل  ،ككقػليع :ال َ
رجل؟ فتقػؿ :ال َ

بأس عميظ( ،)108كمشو قػؿ الذاعخ(:)109
ماؿ لظ ،كال َ
َ
أىل لظ ،كال َ
بأس ،كالتقجيخ :ال َ

ازرُىع َح ْخفاً مر َّخم ًة * كال كخيع ِم َغ ِ
الػ ِ
ر ُبػ ُح
َكَرَّد َج ُ
لجاف َم ْ
َُ
َ
) انطخ شخح األشسػني ،ج 2ص  ، 4كحاشية الرباف (أبػ العخفاف دمحم بغ عمي) ،عمى شخح األشسػني عمى ألؽية ابغ مالظ ،دار (106
الكتب العمسية ،بضخكت ،ط1417 1ق – 1997ـ ،ج ،2ص .3
شخح ابغ عقضل عمى ألؽية ابغ مالظ ،ج ،3ص  ،25كانطخ شخح األشسػني ،ج ،2ص .36

) السفرل في صشعة اإلعخاب ،الدمخذخؼ (أبػ القاسع محسػد بغ عسخك بغ أحسج) ،تحقضق عمي أبي ممجع ،مكتبة اليبلؿ ،بضخكت،

107

(

108

(

109

(

ط1993 1ـ ،ص.397
) البضت مغ شػاىج سضبػيو ،الكتاب ،ج ،1ص.356
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حضث يخػ األشسػني َّ
أف الذاىج ؼيو قػلو :ال كخيع – مربػح ،فحكخ خبخ (ال) ،كىػ
ٍ
أف
قػلو :مربػح لكػنو ال ُيعمع إذا ُححؼ ،إذ ال دلضل عميو ،كلػ ححفو حضشئح لفيع ّ

أف ىحا غضخ السخاد( ،)110كقاؿ األعمع
السخاد:ال كخيع مغ الػلجاف مػجػد ،كالشظ ّ


ألنيا كما عسمت ؼيو في مػضع
الذشتسخؼ  :الذاىج ؼيو رفع مربػح عمى خبخ (ال)؛ ّ

اسع مبتجأ ،كيجػز أف يكػف (مربػح) نعتاً السسيا محسػالً عمى الػضع ،كيكػف

الخبخ مححكفاً لعمع الدامع ،كتقجيخه :مػجػد كنحػه(.)111
دؿ عميو دلضل عشج الحجازيضغ ،كيجب إسقاشو
إذف يجػز ححؼ الخبخ كإثباتو إذا َّ
مصمقاً عشج التسيسضضغ كالصائضضغ ،أما إذا لع يجؿ عميو دلضل لع يجد ححفو عشج الجسيع،
أغضخ مغ هللا)( ،)112كفي ححؼ خبخ (ال)
نحػ قػلو صمى هللا عميو كسمع( :ال أحج ُ
يقػؿ ابغ مالظ(:)113

ط الخبخ * ِإ َذا السخاد مع سُق ِ
اع ِفى َذا ِ
ض َيخ
ػش ِو َ
َك َش َ
الباب إسَقا ُ َ
َ
َُ ُ َ ُ
السصمب الخابع :السشرػبات :
 /1السدتثشى :

) شخح األشسػني ،ج ،2ص (110 .38

األعمع الذشتسخؼ ىػ :يػسف بغ سميساف بغ عيدى الذشتسخؼُ ،كلج سشة 410ق – 1019ـ – 476ق – 1084ـ ،عالع بالمغة 
كاألدبُ ،كلج في ششتسخية في األنجلذ كتػفى في أشبضمية ،مغ مؤلفاتو :شخح الذعخاء الدتة ،كشخح ديػاف زىضخ بغ أبي ُسمسى ،كشخح
ديػاف الحساسة ،انطخ كؼيات األعياف ،ج ،7ص.81

) شخح األشسػني ،ج ،2ص (111 .38

) صحيح البخارؼ (دمحم بغ إسساعضل) ،تحقضق دمحم زىضخ ناصخ الشاصخ ،دار شػؽ الشجاة ،ط1422 1ق ،ج ،6ص  ،59باب (112
قػلو( :كال تقخبػا الفػاحر ما ضيخ مشيا كما بصغ) ،حجيث رقع (.)4634
) شخح ابغ عقضل عمى ألؽية ابغ مالظ ،ج ،2ص .24

81

113

(

كمغ القزايا التي بدصيا األشسػني في شخحو؛ اختبلؼ المغات في نرب
السدتثشى بعج الشفي كشبيو ،كالسعمػـ عشج جسيخة الشحاة َّأنو إذا كقع السدتثشى بعج نفي
أك شبيو ككاف مشقصعاً؛ كجب نربو نحػ :ما قاـ أحج إال حسا اًر ،كما مخرت ٍ
بأحج إال
ٌ

()114
أما
،
حسا اًر ،كتعزجه قخاءة الدبعة( :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ)
ّ

حسار ،كما مخرت
أحج إال
التسيسضػف ؼيجضدكف الخفع أك الجخ عمى البجؿ نحػ :ما قاـ ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
حسار( ،)115كمشو قػؿ الذاعخ(:)116
بأحج إال
ٍ
ِ
يذ
أنيذ * إال
َ
اليعافضخ كإال الع ُ
ُ
كبْمجة ليذ بيا ُ
مسا قبميا مع َّأنو ليذ مغ جشذ السدتثشى مشو
حضث رفع ما بعج (إال) عمى البجؿ ّ
عمى لغة تسيع ،كلغة الحجاز تػجب الشرب(.)117
ىحا ،كقج ذىب ابغ األنبارؼ إلى كجػب نربو عمى السذيػر مغ لغات العخب(،)118
كجو رفعو بػجيضغ :األكؿَّ :أنو جعل كاالستثشاء السفخغ ،كجعل ذكخ
أما سضبػيو فقج ّ
ّ
فكأنو
أف السعشى عمى ذلظّ ،
السدتثشى مشو مداكياً في ىحه الحالة لعجـ ذكخه مغ جية ّ
قاؿ :ليذ بيا إال اليعافضخ ،كالػجو الثانيَّ :أنو تػسع في معشى االستثشاء حتى جعمو

نػعاً مغ السدتثشى مشو(.)119

) سػرة الشداء ،اآلية ((114 .)157

) شخح األشسػني ،ج ،2ص (115 .440

) مغ شػاىج الكتاب ،سضبػيو ،ج ،1ص (116 .263
) شخح األشسػني ،ج ،2ص (117 .441

) اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بضغ الشحػيضغ البرخيضغ كالكػفضضغ ،تأليف كساؿ الجيغ األنبارؼ ،ضبصو ككضع ىػامذو كفيارسو (118
حدغ حسج بإشخاؼ الجكتػر إمضل بجيع يعقػب ،مشذػرات دمحم عمي بيزػف ،دار الكتب العمسية ،بضخكت ،ط1418 1ق – 1998ـ،
ج ،1ص .252
) الكتاب ،سضبػيو ،ج ،1ص .263
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119

(

أف األشسػني – أحياناً – يسضل إلى حسل شػاىجه الشحػية عمى
كىشا يبلحع الباحثػف ّ
المغة الزعيفة كإف خالفت المغات العخبية السذيػرة.

 /2جعل السرجر حاالً :
ججؿ كثيف؛ جعل السرجر
كأيزاً مغ القزايا التي أكردىا األشسػني كدار حػليا ٌ

كحجه) ،فػ(كحجه) :حاؿ مشترب عمى الحالية ،كذىب
حاالً في قػليع( :رأيت زيجاً َ
كحجه ،كالتقجيخ :ز ٌيج
يػنذ إلى َّأنو مشترب عمى الطخؼية لقػؿ بعس العخب :ز ٌيج َ

مػضع التفخد(.)120

كسا حجث ذات التبايغ في جعل االسع مرج اًر؛ فقج أكرد سضبػيو في قػليع :مخرت بو

ٍ
أف بشي تسيع يجخكنو عمى االسع
كحجىع ،كمخرت
كحجهّ ،
بخجل َ
كحجه كمخرت بيع َ
َ

أما أىل الحجاز
األكؿ إف كاف ّاً
جخ فجخ كإف كاف نرباً فشرب ،كإف كاف رفعاً فخفعّ ،
مخرت بيع ثبلثتيع كأربعتيع ،ككحلظ إلى العذخة(.)121
ؼيقػلػف:
ُ
كفي الدياؽ نفدو ذىب أكثخ الشحاة إلى َّ
أف السرجر السشكخ يقع حاالً بكثخة كىػ
مقرػر عمى الدساع نحػ قػليع :أنت الخجل عمساً ،ؼيجػز :أنت الخجل أدباً كنببلً،
أما عمساً فعالع ،فالشاصب ليحه الحاؿ ىػ فعل
أؼ :في حاؿ عمع كأدب كنبل ،كقػليعّ :
عالع ،أك ميسا
الذخط السححكؼ كالتقجيخ :ميسا يحكخ إنداف في حاؿ عم ٍع فالسحكػر ٌ

ٍ
ٍ
عالع
يكغ مغ شيء فالسحكػر عالع كفي حاؿ عمع ،أك ميسا يكغ مغ شيء فالسحكػر ٌ
عالع(.)122
عمساً ،أك ميسا تحكخ عمساً فالسحكػر ٌ

) شخح األشسػني ،ج ،3ص (120 .18

) الكتاب ،سضبػيو ،ج ،1ص (121 .374

) شخح األشسػني ،ج ،3ص (122 .24 - 21
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كيقػؿ األشسػني( :فإف كاف االسع الػاقع بعج (أما) مرج اًر مشك اًخ؛ فأكثخ العخب
يػجبػف نربو كال يجضدكف فضيا كجياً آخخ ،كبشػ تسيع يجضدكف ؼيو الخفع مخجػحاً
أما نببلً فشبضل،
أما عمساً فعالع ،ك ّ
كالشرب راجحاً ،فجسيع العخب كبشػ تسيع يقػلػفّ :
أما حمساً فحميع ،كإف كرد مشرػباً أك قمتو مشرػباً؛ فحاكى لغة جسيع العخب كمشيع
كّ

بشػ تسيع)(.)123

فالسبلحع ؼيسا تست اإلشارة إليو؛ اعتجاد األشسػني بمغة الؿبائل في بدط كتعزضج
يجؿ عمى عمػ كعب
مسا ّ
القاعجة الشحػية ،كربسا يػرد رأيو ضسشاً متدقاً مع لغة تسيع ّ
الؿبائل في مدضخة الشحػ العخبي ،كفي الدياؽ نفدو زعع الخمضل – رحسو هللا – ّأنو

بسشدلة قػلظ :أنت الخجل في ىحه الحاؿ ،كعسل ؼيو ما قبمو كما بعجه ،كلع يحدغ في

ال
ال ككاف في مػضع فاعل حا ً
ىحا الػجو األلف كالبلـ ،كسا يحدغ ؼيسا كاف حا ً
ألنو حاؿ مرضخ ؼيو ،ككل ذلظ يخفع – إذا دخمت
ككحلظ ىحا ،فانترب السرجر ّ
فعالع بالعمع ،فعمى
أما العمع
عميو األلف كالبلـ عمى لغة بشي تسيع أيزاً – كقػلشاّ :
ٌ
الخفع أنو جعل العمع اآلخخ ىػ العمع األكؿ(.)124
السصمب الخامذ :السجخورات والسجدومات :
أوالً :السجخورات:
بـ(لعل) :
الجخ
( أ) ّ
ّ

) السخجع نفدو ،ج ،3ص (123 .22

) الكتاب ،سضبػيو ،ج ،1ص (124 .385 - 384
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ػ(لعل) ،لغة عقضل ثابتة األكؿ كمححكفتو
الجخ بيا – أؼّ :
قاؿ األشسػني :ك ّ
جخ االسع ب ّ

كمفتػحة اآلخخ كمكدػرتو( ،)125كمشو قػؿ الذاعخ(:)126
ٍ
ِ
بذيء َّ
لعل هللاِ َّ
يع
فزمكع عمضشا *
َّ
إف ُّ
أمكع َشخ ُ

فجؿ عمى َّ
أف مغ العخب قػماً يجخكف االسع
بجخ لفع الجبللةَّ ،
حضث الخكاية ّ

()127
كخخج ابغ عرفػر
ب َّ
الجخ بيا ،لعجـ كجػد الجلضلّ ،
ػ(لعل)  ،كقج أنكخ بعس الشحاة ّ

الجخ األصمي كإبقاء عسمو ،كمغ ذلظ قػؿ كعب بغ سعج
السدألة عمى ححؼ حخؼ ّ

الغشػؼ(:)128

يب
الرػت
فقمت أدعُ أخخػ ك ْأرفع
ً
َ
ُ
دعػة * ّ
لعل أبي السغػ ِار مشظ قخ ُ
لعل ألبي السغػار
فخفس (أبي) جائد في الذعخ كنادر في الكبلـ ،كيكػف التقجيخّ :
مشظ قخيب ،أؼ :جػاب قخيب ،فححؼ السػصػؼ كأُؾيست الرفة مقامو ،كيكػف اسع
(لعل) ضسضخ األمخ كالذأف مححكفاً في الذعخ كالبلـ السفتػحة (الـ) الجخ كألبي
ّ
السغػار مشظ قخيب ،جسمة في مػضع الخبخ ،كقج َّ
كضعفو
رد السخادؼ ىحا التخخيج
َّ
(لعل) لع ُيدسع في ىحا البضت ،الثانيَّ :
كذلظ مغ أكجو :األكؿَّ :
(لعل)
أف ّ
أف تخؽيف ّ

ال تعسل في ضسضخ الذأف ،الثالثَّ :
الجخ مع الطاىخ شاذ ،يخيج:
أف فتح (الـ) ّ
(ألبي)(.)129

) شخح األشسػني ،ج ،3ص (125 .188

) مغ شػاىج ابغ عقضل ،ج ،3ص (126 .4

) شخح األشسػني ،ج ،3ص  .188كانطخ السقخب ،ابغ عرفػر ،تحقضق أحسج عبج الدتار الجػارؼ كعبج هللا الجبػرؼ ،مصبعة (127
العاني ،بغجاد ،ط1391 1ق – 1971ـ ،ج ،10ص .426
) مغ شػاىج خدانة األدب ،البغجادؼ ،ج ،1ص .193

128

(

) الجشى كالجاني في حخكؼ السعاني ،السخادؼ (أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ بغ قاسع) ،تحقضق فخخ الجيغ ؾباكة كاألستاذ دمحم نجيع (129
فاضل ،بضخكت ،ط1412 1ق ،ج ،1ص .582
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كلعل
كقاؿ ابغ عرفػرّ :
لعل هللا ّ
أما قػلوّ :
كلكغ ّ
(لعل) قج استقخ فضيا نرب االسعّ ،
جخت السزسخ كفي محىب سضبػيو ىي في مشدلة
ػ(لعل) بسشدلة (لػال) ،إذا ّ
أبي؛ ف ّ

()130
أما ابغ ىذاـ األنرارؼ فقج ماؿ إلى نفذ الخأؼ حضث
.
الجخ الدكائج
حخكؼ ّ
ّ
ذىب إلى َّ
فج َّخ بيا االسع
أف ّ
الجخ ب ّ
ػ(لعل) فخع عمى كضيفتيا ،حضث اُستعسمت حخؼُ ،

الكخيع ،ك َّ
تجخ االسع بعجىا؛ بل جاءت في
ػ(لعل) التي ّ
أف ىحه المغات ليدت خاصة ب ّ

كبشاء عميو َّ
عل) في مػضع رفع باالبتجاء لتشديل
لغات العخب عامة،
فإف مجخكر (ل ّ
ً
ُّ
التعمق
(لعل) مشدلة الجار الدائج نحػ :بحدبظ درىع ،بجامع ما بضشيسا مغ عجـ
ّ
بعامل ،كقػلو :قخيب؛ ىػ خبخ ذلظ السبتجأ(.)131

أما نرب االسع كنرب الخبخ معاً؛
(لعل) ّ
إذف عشج ابغ ىذاـ؛ ّ
تجخ كتشرب االسعّ ،
ِ
لعل أباؾ مشصمقاً ،كتأكيمو عشجه عمى إضسار (يػجج)،
فمغة لبعس العخب ،كقج ُحك َيّ :
كعشج الكدائي عمى إضسار (يكػف)(.)132
كخبلصة القػؿ؛ َّ
ػ(لعل) أحدغ ما ُيقاؿ ؼيو ّأنو لغة ،كىحا يبعجنا عغ مطشة
أف ّ
الجخ ب ّ

البحث عغ الحجج كالتخىات خاصة أف مدألة اختبلؼ المغات كدكرىا في التقعضج

ككل ذلظ يؤكج سعة ىحه المغة كانتذار ؾبائميا كقػة
أمخ
مدشػد بالذػاىجَّ ،
ٌ
الشحػؼ ٌ
الدساع فضيا.

لعل
المغات الػاردة في (الـ) ّ

) شخح جسل الدجاجي ،ابغ عرفػر ،ج ،1ص (130 .423 – 421

) مغشي المبضب عغ كتب األعاريب ،ابغ ىذاـ األنرارؼ ،تحقضق دمحم محي الجيغ عبج الحسضج ،السكتبة العرخية ،بضخكت1416 ،ق (131
– 1995ـ ،ج ،1ص ،316كانطخ أكضح السدالظ إلى ألؽية ابغ مالظ ،ج ،3ص .10
) مغشى المبضب ،ابغ ىذاـ األنرارؼ ،ج ،1ص .315
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132

(

لعل؛ فقج كردت فضيا عجة لغات ،ففي الميا األكلى لغتاف :إحجاىسا:
أما (الـ) ّ
ّ
اإلثبات ،كاألخخػ :الححؼ ،كمشو قػلو(:)133
ػؿ ِب ْشِتي َق ْج أََنى أ َْناكا * يا أََبتا َعَّم َظ أ َْك َعداكا
تَُق ُ
كليا في الميا األخضخة لغتاف أيزاً :إحجاىسا :الكدخ ،كاألخخػ :الفتح كسا في قػؿ
الذاعخ(:)134
ىضخ أك أ ِ
سكششي عمضيا * ِجيا اًر مغ ُز ٍ
َسضج
لعل هللا ُي ُ
ّ
ػ(لعل) ،أؼ :ليدت
فكثخة كتعجاد ىحه المغات دلضل عمى َّأنيا ال تختز بمغة مغ يجخ ب ّ

خاصة بقبضمة عقضل ،كذلظ َّ
ألف المغة السذيػرة عشج عامة العخب كالتي كرد بيا القخآف
(لعل) بإثبات البلـ األكلى كفتح البلـ األخضخة ،كىع يشربػف بيا االسع
الكخيع؛
ّ
كيخفعػف الخبخ ،كسا ثبت أيزاً في لغة العخب ححؼ البلـ األكلى كسا كرد في
الذاىج الدابق :تقػؿ بشتي(.)135
أما كدخىا؛
كيخػ ابغ ىذاـ األنرارؼ إلى ّ
أف ححؼ (الـ) ّ
لعل لزخكرة التخؽيفّ ،
ثع كانت مكدػرة ،كمغ فتح؛ فيػ عمى
الجخ كمغ َّ
فكاف بدبب إدغاـ البلـ في (الـ) ّ
ثع ىػ
لغة مغ يقػؿ :الساؿ َلديج بالفتح ،كىحا تكّمف كثضخ ،كلع يثبت تخؽيف ّ
(لعل)ّ ،
لعل) لغة قػـ بأعضشاىع ،يخيج :بشي عقضل(.)136
محجػج بشقل األئسة إلى ّ
الجخ بػ( ّ

الجخ بـ(متى) :
( ب) ّ
) لع نقف عمى قائمو ،مغ شػاىج شخح األشسػني ،ج ،3ص .188
) البضت لخالج بغ جعفخ ،مغ شػاىج شخح األشسػني ،ج ،3ص .189

(133
134

(

) السخجع نفدو ،ج ،3ص (135 .189

) مغشي المبضب ،ابغ ىذاـ األنرارؼ ،ج ،1ص (136 .316
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فالجخ بيا لغة ىحيل ،كىي بسعشى (مغ) االبتجائية ،كقج
أما (متى)؛
قاؿ األشسػنيَّ :
ّ

ُسسع مغ كبلميع :أخخجيا متى كسو ،ككضعو متى كسو ،كجعل متى كسو ،أؼ :مغ
كسو( ،)137كمشو قػؿ أبي ذؤيب اليحلي(:)138
ِ
زخ َّ
نئيج
بت بساء البحخ حتى َّتخ ْ
فعت * متى لجج ُخ ْ
شخ ُ
ليغ ُ
ففي قػلو (متى لجج)( ،متَى) حخؼ جخ بسعشى (مغ) االبتجائية ،أك بسعشى

كسط( ،)139كقاؿ ابغ ىذاـ األنرارؼ :كتأتي (متى) اسع مخادؼ لمػسط ،كحخؼ
بسعشى (مغ) أك (في) كسا في قػؿ ساعجة(:)140
ِ
يفتّخ مغ تُػ ِ
ِ
ٍ
ماضو َحمجا
ضل بخقاً متى حاب لو َز َج ُل * إذا ُ
أُخ ُ
ْ
أؼ :مغ سحاب خاب ،أؼ :ثقضل السذي لو ترػيت ،كفي نطخ الدضػشي َّأنيا إذا
كانت بسعشى (كسط)؛ فيي اسع ،كعشج غضخه ّأنيا إذا كانت بسعشى (مغ)؛ فيي

حخؼ(.)141

كبيحا يكػف لػ(متى) ثبلثة استعساالت :األكؿَّ :أنيا تكػف اسع استفياـ عغ الدماف كسا
ىي في لغة عامة العخب ،الثانيَّ :أنيا تكػف ضخؼ بسعشى كسط ،كالثالثَّ :أنيا تكػف

) شخح األشسػني ،ج ،3ص (137 .190

) البضت مغ شػاىج أكضح السدالظ إلى ألؽية ابغ مالظ ،ج ،3ص(138 .8
) مغشي المبضب ،ابغ ىذاـ األنرارؼ ،ج ،1ص (139 .367 – 366

) مغ شػاىج مغشي المبضب ،ابغ ىذاـ األنرارؼ ،ج ،1ص  ،317 – 316كانطخ شخح األشسػني ،ج ،3ص  .191أخضل :شاـ (140
سحابو ،الحابي :الجاني ،يفتخ :يزعف ،التػماض :المسع ،حمج :أمصخ.
) ىسع اليػامع  ،ج ،2ص .375
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(141

جخ بسعشى (مغ) االبتجائية أك (في) ،كىي بالسعشضضغ الثاني كالثالث خاصة
حخؼ ّ

بيع ،أؼ :بيحيل(.)142

أف األشسػني يدتذيج بالمغة دكف أف
كيبلحع في ىحا السثاؿ كاألمثمة التي سبقتو؛ ّ
ُ
إما أف يكػف ناقبلً آلراء غضخه – خاصة ابغ مالظ – أك مقّمجاً
ّيخجح رأياً ،كذلظ ّ
ألنو ّ
أما كػنو محجػجاً بمغة الؿبائل؛ ؼيطيخ مغ خبلؿ
لغضخه في بدط القاعجة الشحػيةّ ،
تعميقاتو كتعقضباتو التي يرجرىا نحػ قػلو :كمجيء (متى) بيحا الػجو ،لغة ىحيل

دكف سائخ العخب(.)143
ثاني ًا :السجدومات :
إثبات حخف العمة مع وجػد الجازم :
استذيج األشسػني بكثضخ مغ المغات التي تخالف القػاعج الشحػية السصخدةّ ،إال َّأنو
كمسا جاء في ذلظ إثبات
يػردىا لبياف كجو السخالفة فضيا ،كتػجضيات الشحاة لياّ ،
حخؼ العمة ،كسا في قػؿ الذاعخ(:)144
عبذسي ٌة * كأف لع تََخػ َقْبمي أسض اًخ َيسانيا
حظ ِمِّشي َشيخ ٌة
َّ
َك ْ
تز ُ
حضث ذكخ األشسػني اختبلؼ العمساء في تػجيو الذاىج ،فقاؿ الدجاجي كاألعمع
الذشتسخؼَّ :أنيا لغة ضعيفة استعسميا الذاعخ عشج احتياجو إلضيا إلقامة الػزف ،كأنكخ

) شخح األشسػني ،ج ،3ص (142 .191
) السخجع نفدو ،ج ،3ص (143 .191

) القائل ىػ عبج يغػث بغ كقاص الحارثي ،مغ شػاىج شخح األشسػني ،ج ،1ص .80
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(144



ابغ الدضج البصمضػسي كالرّفار كػف ذلظ لغة؛ بل ىي ضخكرة مغ الزخكرات كفقاً

إلماـ الشحاة سضبػيو( ،)145كمشو قػلو(:)146

أََلع يأتيظ كاألَنباء تَشسي * ِبسا ال َقت َلبػف بشي ِز ِ
ياد
ُ ْ
ُ َ
َ َ
حضث ؼيو إثبات الياء مع الجازـ ،كىي لغة أك ضخكرة مغ ضخكرات الذعخ بحدب
رأؼ الشحاة في السدألة( ،)147كمشو قػلو(:)148
ِ
تي ُجػ كَل ْع تََج ِع
ىجػت زباف َّ
ثع ِج ُ
ُ
ئت ُم ْعتح اًر * مغ ىجػ زباف لع ْ
إذف فقج اختمف العمساء في ذلظ؛ ىل ىػ لغة لبعس العخب أك ضخكرة مغ ضخكرات
()149
ثع أُشبعت الفتحة
الذعخ  ،فقاؿ األشسػني :ىػ ضخكرةُ ،ححؼ ؼيو حخؼ العمة َّ

(تيج) ،فشذأت
في (تخ) ،فشذأت ألفيا ،كالكدخة في (يأتظ) فشذأت ياء ،كالزسة في
ُ

كاك( ،)150كيقػؿ الجكتػر إبخاـيع الدامخائيَّ :
إف اإلسخاع حسل ما كقع في األبيات عمى

البصمضػسي ىػ :أبػ دمحم عبج هللا بغ دمحم بغ الدضج444 ،ق – 1052ـ – 521ق – 1127ـ ،مغ العمساء بالمغة كاألدبُ ،كلج كنذأ 
في بصمضػس باألنجلذ ،كسكغ بمشدية كتػفى بيا ،مغ مؤلفاتو :االقتز اب في شخح أدب الكاتب ،كالحمل في شخح أبيات الجسل كالحمل
في أغاليط الجسل ،كؼيات األعياف ،ج ،3ص .96
الرّفار ىػ :أبػ الفزل القاسع بغ عمي بغ سمساف األنرارؼُ ،كلج سشة 130ق ،كمغ آثاره :شخح كتاب سضبػيو ،انطخ بػية الػعاة ،
الدضػشي ،ص.378
) شخح األشسػني ،ج ،1ص (145 .81

) القائل ىػ ؾيذ بغ زىضخ بغ جحيسة بغ ركاحة العبدي ،مغ شػاىج شخح األشسػني ،ج ،1ص  .82كانطخ شخح جسل الدجاجي(146 ،
ابغ عرفػر ،ج ،3ص .69
) شخح األشسػني ،ج ،1ص .83
) السخجع نفدو ،ج ،1ص .82

147
148

(
(

) السخجع نفدو ،ج ،1ص (149 .83

) السخجع نفدو ،ج ،1ص  .84كانطخ شخح جسل الدجاجي ،ابغ عرفػر ،ج ،1ص (150.83
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إف ذلظ لغة عخبية فريحة ،ك َّأنيا ليدت كمسات قضمت؛ بل
بجضج ،بل ّ
الزخكرة ،ليذ ِّ

كاف محـباً في القػؿ(.)151

كلعل ما بدصشاه يسثل القجر األكفى
كتحدباً لئلشالة كالتكخار ،نكتفي بيحه األمثمة،
ّ
لتغصية جػانب السػضػع ،كىكحا ندتصيع أف نمسح مقجار الخبلؼ الشحػؼ بضغ العمساء

في لغات الؿبائل العخبية.
الخاتسة :
الحسج هلل الحؼ بشعستو تتع الرالحات ،كالربلة كالدبلـ عمى نبي الخحسة كالشعسة
السدجاة كعمى آلو كصحبو كمغ كاله كبعج:
تشاكلت ىحه الجراسة الخبلفات الشحػية في المغات الػاردة في شخح األشسػني عمى
ألؽية ابغ مالظ ،كقج تبضَّغ مغ خبلليا جسمة مغ القزايا كالسفاـيع الشحػية السختبصة
تع التخجيح بضشيا كذلظ
بيحه المغات العخبية كما أسفخ عشيا مغ آراء كاتجاىات ،كقج ّ
كفق خصة كمشيج أمكغ عبخىسا التػصل إلى الشتائج اآلتية:
 / 1أكثخ المغات التي استذيج بيا األشسػني ىي لغة الحجاز كبشي تسيع تمضيا لغة
بشي الحارث ابغ كعب كربيعة أك ُىحيل.
يخجح رأياً يختئيو.
 /2في أحايضغ كثضخة يدتذيج األشسػني بالمغة دكف أف ّ
 /3أبخزت الجراسة الكثضخ مغ الخبلفات الشحػية في بعس المغات العخبية التي
تخالف القاعجة الؿياسية.
) مغ سعة العخبية ،تأليف إبخاـيع الدامخائي ،دار الجضل ،بضخكت ،ط1414 1ق – 1994ـ ،ص (151 .32
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 /4ضيخ مغ خبلؿ الجراسة َّ
مدشػد
أمخ
ٌ
أف اختبلؼ المغات كدكرىا في التقعضج الشحػؼ ٌ
بالذػاىج ،كىحا يؤكج عمى سعة المغة العخبية كانتذار ؾبائميا كقػة الدساع فضيا.

 /5كثخة استخجاـ أؼ لغة يقف دليبلً كمدػغاً لتجػيدىا كاالستذياد بيا.
يسضد األشسػني في استذياده بضغ المغات ،بل استذيج بأغمب المغات العخبية
 /6لع ِّ
ككقف مجافعاً عشيا ،كأحياناً يدتذيج عمى صحتيا كاشخادىا بالقخآف الكخيع أك الحجيث
الشبػؼ الذخيف كسا في لغة (أكمػني البخاغضث) كغضخىا.
السرادر والسخاجع :
 القخآف الكخيع. / 1ارتذاؼ الزخب مغ لداف العخب ،أبػ حياف األنجلدي (دمحم بغ يػسف) ،مصبعة
السجني.
 /2أسخار العخبية ،ابغ األنبارؼ (كساؿ الجيغ عبج الخحسغ) ،دار األرقع ،بضخكت.
 /3األعبلـ ،خضخ الجيغ الدركمي ،دار العمع لمسبليضغ ،بضخكت.
 /4اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بضغ الشحػيضغ البرخيضغ كالكػفضضغ ،ابغ األنبارؼ
(كساؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ عبج هللا) ،دار الكتب العمسية ،بضخكت.
 /5أكضح السدالظ إلى ألؽية ابغ مالظ ،ابغ ىذاـ األنرارؼ (جساؿ الجيغ عبج هللا)،
دار الفكخ ،بضخكت.
 /6البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج القخف الدابع ،الذػكاني ،دار السعخفة ،بضخكت.
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 / 7الجامع ألحكاـ القخآف ،القخشبي (أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج) ،دار عالع الكتب،
الخياض.
 /8الجشى الجاني في حخكؼ السعاني ،السخادؼ (أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ قاسع)،
بضخكت.
الرباف( ،أبػ العخفاف دمحم بغ عمي) ،دار الكتب العمسية ،بضخكت.
 /9حاشية
ّ
 /10الحجة لمُقخاء الدبعة ،الفارسي (أبػ عمي الحدضغ بغ عبج الغفار) ،دار التخاث،
بضخكت.
 /11الخرائز ،ابغ جشي (أبػ الفتح عثساف) ،دار الكتاب العخبي ،بضخكت.
 / 12خدانة األدب كلب لباب لداف العخب ،البغجادؼ (عبج القادر بغ عسخ) ،دار
الكتب العمسية ،بضخكت.
 /13الجلضل إلى الستػف العخبية ،عبج العديد بغ إبخاـيع بغ قاسع ،دار الرسيعي،
الخياض.
 /14ديػاف جخيخ بغ عصية الخصفي ،دار صادر ،بضخكت.
 / 15شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ،ابغ العساد الحشبمي ،دار ابغ كثضخ،
بضخكت.
 / 16شخح األشسػني عمى ألؽية ابغ مالظ (نػر الجيغ عمي بغ دمحم) ،مكتبة مرصفى
البابي الحمبي كأكالده ،مرخ.
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 / 17شخح جسل الدجاجي ،ابغ عرفػر (عمي بغ مؤمغ) ،دار الكتب العمسية،
بضخكت.
 /18شخح شحكر الحىب في معخفة كبلـ العخب ،ابغ ىذاـ األنرارؼ (جساؿ الجيغ
عبج هللا بغ ىذاـ) ،القاىخة.
 /19شخح ابغ عقضل عمى ألؽية ابغ مالظ (بياء الجيغ بغ عقضل) ،دار الصبلئع،
القاىخة.
 /20صحيح البخارؼ (دمحم بغ إسساعضل) ،دار السعخفة ،بضخكت.
 /21الزػء البلمع ألىل القخف التاسع ،الدخاكؼ (دمحم عبج الخحسغ شسذ الجيغ)،
مكتبة الحياة ،بضخكت.
 /22الكتاب ،سضبػيو (أبػ بذخ عسخك بغ عثساف) ،دار الكتب ،بضخكت.
 /23كذف الطشػف ،عبج هللا مرصفى الذيضخ بحاجي خميفة ،دار الكتب العمسية،
بضخكت.
 /24مجسع األمثاؿ ،السضجاني (أبػ الفزل أحسج بغ دمحم) ،دار القمع.
الفخاء (أبػ زكخيا يحي بغ زياد) ،عالع الكتب ،بضخكت.
 /25معاني القخآفّ ،
 /26مغشى المبضب عغ كتب األعاريب ،ابغ ىذاـ األنرارؼ ،السكتبة العرخية،
بضخكت.
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السفرل في صشعة اإلعخاب ،الدمخذخؼ (أبػ القاسع محسػد بغ عسخ) ،مكتبة
/27
ّ
اليبلؿ ،بضخكت.
 /28السقتزب ،السبخد (أبػ العباس دمحم بغ يديج) ،القاىخة.
 /29السقخب ،ابغ عرفػر (عمي بغ مؤمغ) ،مصبعة العاني ،بغجاد.
 /30مغ سعة العخبية ،إب اخـيع الدامخائي ،دار الجضل ،بضخكت.
 /31معجع البمجاف ،ياقػت عبج هللا الحسػؼ ،دار صادر ،بضخكت.
 /32نتائج الفكخ في الشحػ ،الديضمي (أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبج هللا) ،شبع
جامعة قاريػنذ.
 /33ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع ،الدضػشي (جبلؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ
أبي بكخ) ،دار الكتب العمسية ،بضخكت.
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السمخز.
تشاكلت الجراسة السخاجعة التحمضمية كدكرىا في تخشضج الق اخرات اإلستثسار .حضث تسثمت مذكمة
الجراسة في عجد السخاجعة التقمضجية مغ تػفضخ السعمػمات التي تداعج السدتثسخيغ في إتخاذ
الق اخرات اإلستثسارية ،لحا فإف إستخجاـ السخاجعة التحمضمية يداعج في تخشضج الق اخرات اإلستثسارية.
ىجفت الجراسة إلى دراسة كمعخفة مجػ فعالية السخاجعة التحمضمية عمى ق اخرات السدتثسخيغ ،كدراسة
مجػ فعالية فحز البيانات في الساضي كمقارنتيا بالحاضخ كاإلستفادة مشيا بالتشبؤ لسدتقبل
السذخكع ،كدراسة السذاكل كالسخاشخ كالتػصل إلى حمػؿ كنتائج لتسكغ مغ إتخاذ القخار .إختبخت
الجراسة الفخضيات اآلتية :ىشالظ عبلقة ذات داللة إحرائية بضغ السخاجعة التحمضمية كسياسة
التحفع السحاسبي ،ىشالظ عبلقة ذات داللة إحرائية بضغ السخاجعة التحمضمضية كالق اخرات
اإلستثسارية .تػصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية :استخجاـ السخاجعة التحمضمية في ق اخرات االستثسار
تقمل السخاشخ السختؿبة ،استخجاـ السخاجعة التحمضمية يكتذف حاالت الغر مبكخا ،استخجاـ
السخاجعة التحمضمية في دكرات التسػيل يعسل عمي تصػيخ العسميات كتػسعيا .أكصت الجراسة
باآلتي :دعع كتذجيع الجراسات كالبحػث في مجاؿ السخاجعة التحمضمية ،ربط السخاجعة التحمضمية
بالػسائل الستصػرة كالتكشػلػجيا الحجيثة في مجاؿ الحػسبة ،تذجيع السرارؼ كالسؤسدات
الستخجاـ السخاجعة التحمضمية في اقداـ التسػيل كاالستثسار.
الكمسات السفتاحية :السخاجعة التحميمية -الق اخرات اإلستثسارية.
Abstract.
The study dealt with the analytical review and its role in rationalizing investment
decisions. Where the problem of the study was the inability of the traditional audit to
provide information that helps investors in making investment decisions, so the use of
analytical review helps in rationalizing investment decisions. The study aimed to study and
find out the effectiveness of the analytical review on the decisions of investors, and to study
the effectiveness of examining data in the past and comparing it with the present and
benefiting from it in predicting the future of the project, studying the problems and risks and
finding solutions and results to be able to take the decision. The study tested the following
hypotheses: There is a statistically significant relationship between the analytical review and
the accounting conservatism policy, there is a statistically significant relationship between
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the analytical review and investment decisions. The study reached the following results: The
use of analytical review in investment decisions reduces potential risks, the use of analytical
review detects fraud cases early, the use of analytical review in financing cycles works to
develop and expand operations. The study recommended the following: Supporting and
encouraging studies and research in the field of analytical review, linking analytical review
with advanced means and modern technology in the field of computing, encouraging banks
and institutions to use analytical review in the departments of finance and investment.
Keywords: analytical review - investment decisions.

اإلشار السشيجي:
تسييج:
تعتبخ السخاجعة التحمضمية أحجػ الفحػصات الجػىخية التي يقػـ بيا السخاجع في
عسمية السخاجعة ،حضث يقػـ السخاجع بفحز البشػد السالية كالبيانات السالية كغضخ
السالية بغخض الحرػؿ عمى أدلة إثبات تجعع رأؼ السخاجع برحة تمظ البشػد
كالبيانات إلستخجاميا في مخاحل السخاجعة السختمفة.
تيجؼ إجخاءات السخاجعة التحمضمية إلى إستخجاـ الشساذج الكسية مغ ندب كمؤشخات
كغضخىا لسعخفة أرصجة معضشة أك نتائج محجدة كمقارنتيا مع كاقع السذخكع الحؼ تتع
مخاجعتو ،ثع كضع فخكض تفدخ اإلنحخافات كإتخاذ إجخاءات التحقق مشيا.
تعج السخاجعة التحمضمية مغ أكثخ األدكات السدتخجمة مغ قبل السخاجع كذلظ لكػنيا
تداعج في تحجيج كتذخيز السذاكل السحتسمة كاليامة ندبياً ،كذلظ بأقل التكاليف
كبالتالي يدتصيع السخاجع تحقضق الكفاءة في أداء عسمية السخاجعة.
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نجج أف السخاجعة التحمضمية تعبخ عغ رأؼ السخاجع الحيادؼ في القػائع السالية مسا
يداعج في تخشضج الق اخرات اإلستثسارية.
مذكمة الجراسة:
تتسثل مذكمة الجراسة في عجد السخاجعة التقمضجية مغ تػفضخ السعمػمات التي تداعج
السدتثسخيغ في إتخاذ الق اخرات اإلستثسارية ،لحا فإف إستخجاـ السخاجعة التحمضمية يداعج
في تخشضج الق اخرات اإلستثسارية ،حضث نجج في الدشػات األخضخة قمة السدتثسخيغ كذلظ
بدبب عجـ السػثػؾية في الجخػؿ في السذخكعات ،كنجج أف السخاجع الحؼ يقػـ
بتحمضل جسيع األكضاع التي يسكغ التشبؤ بيا كإكتذاؼ األخصاء كدراسة الدػؽ
بسيشية عالية تداعج عمى إستعادة اإلستثسارات ،كيسكغ صياغة مذكمة الجراسة في
التداؤالت اآلتية:
 .1ىل ىشالظ عبلقة ذات داللة إحرائية بضغ السخاجعة التحمضمية كالق اخرات في ضل
عجـ التأكج؟
 -2ىل ىشالظ عبلقة ذات داللة إحرائية بضغ السخاجعة التحمضمية كالق اخرات
اإلستثسارية في ضل عجـ التأكج؟
أىسية الجراسة:
تشبع أىسية الجراسة في أف السخاجعة التحمضمية تقارف الساضي مع الحاضخ كتدتشتج
أفزل الق اخرات التي تداعج في تخشضج الق اخرات اإلستثسارية كذلظ بتحمضل القػائع
السالية كمقارنتيا مع كاقع السذخكع باإلعتساد عمى التػقعات التي يسكغ الحرػؿ
عمضيا ،كتحمضل القػائع السالية يديج ثقة السدتثسخيغ كيداعجىع عمى إتخاذ القخار.
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أىجاف الجراسة:
تيجؼ الجراسة إلى تحقضق اآلتي:
 -1دراسة كمعخفة مجػ فعالية السخاجعة التحمضمية عمى ق اخرات السدتثسخيغ.
 -2دراسة مجػ فعالية فحز البيانات في الساضي كمقارنتيا بالحاضخ كاإلستفادة
مشيا بالتشبؤ لسدتقبل السذخكع.
 -3دراسة السذاكل كالسخاشخ كالتػصل إلى حمػؿ كنتائج لتسكغ مغ إتخاذ القخار.
فخضيات الجراسة:
تقػـ الجراسة عمى إختبار الفخضيات اآلتية:
الفخضية األولى :ىشالظ عبلقة ذات داللة إحرائية بضغ السخاجعة التحمضمية كالق اخرات
في ضل عجـ التأكج.
الفخضية الثانية :ىشالظ عبلقة ذات داللة إحرائية بضغ السخاجعة التحمضمية كالق اخرات
اإلستثسارية في ضل عجـ التأكج.
مشيجية الجراسة:
السشيج التاريخي :لتتبع الجراسات الدابقة.
السشيج اإلستشباشي :لرياغة الفخكض.
السشيج اإلستقخائي :إلختبار فخكض الجراسة كالتأكج مغ صحتيا.
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السشيج الػصفي :مغ خبلؿ الجراسة السضجانية.
حجود البحث:
الحجود السكانية :عضشة مغ الذخكات الدػدانية بػالية الخخشػـ.
الحجود الدمانية2020 :ـ.
الجراسات الدابقة:
دراسة :دمحم2012 ،م:
تشاكلت الجراسة السفاـيع السختبصة باالجخاءات التحمضمية كاليات تصبيقيا كتحمضل تمظ
الخصػات كاالدكات ككسائل الخقابة عمي االداء كدكرىا في اكتذاؼ االنحخافات،
ىجفت الجراسة الي معخفة استخجاـ االجخاءات التحمضمية مغ قبل مخاجعي الحدابات
كاتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي ،تػصمت الجراسة الي نتائج اىسيا :تػفخ
السيشية كاف ليا دك ار بار از في تسكضغ السخاجع مغ استخجاـ االجخاءات التحمضمية في
السخاجعة كالتعخؼ عمي االسالضب الػاجب الؿياـ بيا كصػال الي تحقضق االداء الدميع
كاكتذاؼ االنحخافات ،كنجج اف مكاتب السخاجعة تعسل عمي استخجاـ بيانات الرشاعة
السذابية عشج الؿياـ باعساؿ السخاجعة الجل تسكضغ السخاجع مغ عقج السقارنات
كتحقضق الخقابة عمي االداء كالكذف عغ االنحخافات.
دراسة :عمي2013 ،م:
تشاكلت ىحه الجراسة مػضػع العبلقة بضغ اجخاءات السخاجعة التحمضمية كالحكع
الذخري لمسخاج ،كنط اًخ الىسية السػائسة بضشيسا حضث ضعف التخابط بضشيسا قج
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يؤدؼ الي صجكر تقخيخ مغ قبل السخاجع اليعبخ عغ الػاقع الحؿيقي كالرحيح
لمسشذاة محل السخاجعة كبالتالي يؤدؼ الي صجكر ق اخرات غضخ سميسة مغ قبل
مدتخجمي ىحه التقاريخ،ىجفت الجراسة الي تدميط الزػء عغ دكر اجخاءات السخاجعة
التحمضمية في تخشضج الحكع الذخري لمسخاجع ،تػصمت الجراسة الي ضخكرة التداـ
السخاجع بسعايضخ السخاجعة الستعارؼ عمضيا كبحؿ العشاية السيشية البلزمة كاالجتياد
اثشاء الفحز كضخكرة استخجاـ االسالضب الخياضية كاالحرائية كالسالية في عسمية
السخاجعة لتداعجة في تخشضج حكسو الذخري.
دراسة :نادية2015 ،م:
تشاكلت ىحه الجراسة العػامل التي تؤثخ عمي درجة اعتساد السخاجعضغ عمي نتائج
السخاجعة التحمضمية كأسباب فجػة التػقعات كمدئػلية مخاجعضغ الحدابات كسبل
تزيقيا ،كاثخ استخجاـ االجخاءات التحمضمية عمضيا ،ىجفت الجراسة بذكل رئيذ الي
بياف دكر السخاجعة التحمضمية في تقميز فجػة التػقعات في بضئة السخاجعة مغ كجية
نطخ السحاسب القانػني ،كلتحقق الجراسة اىجافيا فقج اعتسجت عمي البيانات االكلية
كالثانػية كتع استخجاـ بخنامج  spssفي تحمضل البيانات كاختبار الفخضيات .تػصمت
الجراسة اف السخاجعة التحمضمية كاجخاءات جػىخية تمعب دك ار ميسا في تزضق فجػة
التػقعات ،حضث الؿياـ بالتاكج مغ صحة االجابات التي يحرل عمضيا السحاسب
القانػني في جسيع مخاحل السخاجعة ،ككحلظ استخجاـ الشدب في التحمضل كمقارنتيا مع
ما يساثميا في الفتخات الدابقة كاالشبلع عمي الشطاـ الجاخمي لمسشذاة كالمػائح
كالتذخيعات القانػنية ،كقج تاكج مغ خبلؿ التحمضل االحرائي كجػد تاثضخ لجكر
السخاجعة التحمضمية بكافة انػاعيا في تزضق فجػة التػقعات.
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دراسة :سارة2016 ،م:
تشاكلت الجراسة دكر السخاجعة التحمضمية في تحدضغ جػدة تقاريخ السخاجعة الخارجية
كتحجيج مفيػـ السخاجعة التحمضمية كاسالضبيا كاىجافيا كتاكضج كفاءة كفاعمية السخاجعة
التحمضمية في جػدة تقاريخ السخاجعة الخارجية كبياف مجؼ اىسية تصبضق االجخاءات
التحمضمية بسدتػياتيا السختمفة كىجفت الجراسة الي التعخؼ عمي اجخاءات السخاجعة
التحمضمية في القجرة عمي اكتذاؼ االخصاء لتحدضغ جػدة تقاريخ السخاجعة التحمضمية،
باالضافة الي القاء الزػء عمي االخصاء السػجػدة بعسمية السخاجعة ،كانػاع تقاريخ
السخاجعة الخارجية كاكتذاؼ العبلقة بضشيسا كالتعخؼ عمي االجخاءات كاالسالضب التي
يتعضغ عمي السخاجع الؿياـ بيا عشج تقضيع تقاريخ السخاجعة الخارجية .تػصمت الجراسة
الي اف استخجاـ السخاجعة التحمضمية يقمل مغ اخصاء السخاجعة الخارجية كيقمل استخجاـ
السخاجع الجتياده السيشي عشج فحز القػائع السالية.
اإلشار الشطخي لمسخاجعة التحميمية:
أوالً :مفيػم السخاجعة التحميمية:
عخفت السخاجعة التحمضمية بأنيخا ذلظ الشذاط الحؼ يذخح بكل استقبللية االجخاءات
كالسعايضخ كاالختبارات كالحدابات كمجؼ مصابقتيا لمػاقع كضساف سضخ جدء اك كل
االنذصة الجاخمية في التشطيع الحؼ يعكذ ىحه السعايضخ(خالج راغب الخصضب ،خمضل
محسػد الخفاعي1998 ،ـ ،ص.)9
كسا عخفت بأنيا ىي فحز انتقادؼ كتقضيع مدتسخ لمخصط كالدياسات االدارية
كاجخاءات الخقابة الجاخمية بيجؼ التاكج مغ تشفضح ىحه الدياسات كااللتداـ بيا ،كالتحقق
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مغ سبلمة مقػمات الخقابة الجاخمية كمجؼ كفاءة كفعالية االداء داخل ادارات كاقداـ
السؤسدة(عبجالفتاح دمحم الرحغ ،فتحي رزاؽ الدػافضخؼ2004 ،ـ ،ص.)215
السخاجعة التحمضمية ىي تبحث عغ مجؼ معقػلية الؿيع الجفتخية الػاردة في القػائع
السالية في ضػء الؿيع التي يقجميا السخاجع لتحجيج التقمبات غضخ العادية في القػائع
السالية كالتي تتصمب فحرا اضاؼيا مغ السخاجع (نيفضغ أبػسسيجانة2006 ،ـ،
ص.)33
عخفت بأنيا عسمية مشتطسة لمحرػؿ عمي القخائغ السختبصة بالعشاصخ الجالة عمي
االحجاث االقترادية كتؿيسيا بصخيقة مػضػعية لغخض التاكج مغ درجة مدايخه ىحه
العشاصخ لمسعايضخ السػضػعو ثع تػصضل نتائج ذلظ الي االشخاؼ السعشية (أحسج نػر،
1992ـ ،ص.)7
عخفت بانيا االختبارات االساسية التي يمجا الضيا السحاسب القانػني،كذلظ عغ شخيق
دراسة كتقضيع العبلقات بضغ البيانات السالية كغضخ السالية كمقارنة ىحه العبلقات بػجػد
االنحخافات،ثع كضع فخضيات تفدخ ىحه االنحخافات كاختيار االجخاءات السشاسبة
لمتحقق مغ ىحه الفخضيات ،كذلظ حدب خبخة السحاسب القانػني كحدو السيشي في
السخاجعة (مججؼ دمحم نرار كمخيع احسج بخاـيسي2008 ،ـ ،ص.)111
يؤدؼ إستخجاـ أدكات اإلجخاءات التحمضمية ببل شظ إلي تخؽيس مخاشخ السخاجعة
كاإلكتذاؼ فيي تسكغ السحاسب القانػني مغ إبجاء رايو الدميع عغ السعمػمات
السحاسبية كالقػائع السالية (دمحم عبجالفتاح1999 ،ـ ،ص.)63
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عخفيا معيار السخاجعة الجكلي رقع(( )520بأنيا تؿيع لمسعػمات السالية مغ خبلؿ
تحمضل العبلقات السقبػلة

بضغ كل مغ البيانات السالية كغضخ السالية ،كتذسل

اإلجخاءات التحمضمية ايزا تحؿيقا يعج ضخكريا لتحجيج التقمبات اك العبلقات غضخ
الستدقة مع السعمػمات األخخؼ ذات العبلقة أك السختمفة عغ الؿيع الستػقعة بسقجار
كبضخ) (دلضل اإلتحاد الجكلي لمسحاسبضغ2010 ،ـ ،ص.)434
عخفت أيزاً بانيا (اسمػب مغ اسالضب السخاجعة تيجؼ لتحمضل اإلتجاىات
كاإلنحخافات الجػىخية كتحجيج العبلقات بضغ الؿيع في القػائع السالية لمفتخة السالية
كمقارنتيا بالؿيع الستػقعة كالؿيع السعيارية،بيجؼ إعجاد بخنامج جضج لعسمية السخاجعة
كالحرػؿ عمي أدلة إثبات كاؼية كمبلئسة لجعع الشتائج الشيائية لعسمية السخاجعة)
(اإلتحاد الجكلي لمسحاسبضغ1998 ،ـ ،ص.)156
ك يخػ بعس الكتاب أف مفيػـ اإلجخاءات التحمضمية ىي مصابقة السبالغ التي
تتزسشيا القػائع السالية لمسشذأة محل السخاجعة بسبالغ متػقعة مغ جانب السخاجع في
ضػء خبخاتو كحكسو الذخري كالطخكؼ األخخػ الدائجة مسا يػفخ إثبات مفضج في
أغخاض السخاجعة (أمضغ الدضج أحسج لصفي2009 ،ـ ،ص.)566
كيخػ أحج الكتاب بأنيا كسضمة مغ كسائل السخاجعة التي يمجأ إلضيا السخاجع لمتعخؼ
عمى السؤشخات الخاصة بالسذخكع مقارنة بفتخات سابقة أك بسشذآت أخخػ مساثمة
تعسل في نفذ السجاؿ أك الرشاعة حضث يعتسج عمضيا في تحجيج الؿيسة الستػقعة ألؼ
حداب بشاء عمى العبلقات التاريخية التي تخبط القػائع السالية ببعزيا البعس (عمي
دمحم مػسي2013 ،ـ ،ص.)315
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ك تعخؼ قائسة معايضخ السخاجعة رقع  23لدشة 1978ـ الرادرة عغ السعيج األمخيكي
لمسحاسبضغ القانػنضضغ  AICPASASATO231978إجخاءات الفحز التحمضمي بأنيا
أحج إختبارات التحقق األساسية لمسعمػمات السالية ،كالتي تتع عغ شخيق دراسة
كمقارنة العبلقات بضغ البيانات حضث يتػقع كجػد كإستسخار ىحه العبلقة بشسط معضغ
كذلظ في ضل غياب ضخكؼ معضشة قج تؤدؼ إلى تغضضخ ىحا الشسط (دمحم سامي
راضي2011 ،ـ ،ص.)164
بضشسا عخؼ أحج الكتاب السخاجعة التحمضمية بأنيا :دراسة لمعبلقات القائسة بضغ
البيانات السدجمة بالجفاتخ كمقارنتيا بسا يقابميا مغ بيانات الفتخة السحاسبية الدابقة أك
مقارنتيا ببيانات نسػذجية متػقعة كالكذف عغ التقمبات كالتعخؼ عمى أسبابيا كىي
تعتبخ أحج كسائل الس اخجعة باإلستثشاء (يػسف دمحم جخبػع2002 ،ـ ،ص.)115
كسا عخفيا مجسع السحاسبضغ القانػنضغ بإنجمت اخ كيمد عاـ1981ـ السخاجعة التحمضمية
بأنيا دراسة الشدب السالية اليامة كاإلتجاىات كاإلحراءات األخخػ ثع فحز أؼ
إنحخافات غضخ عادية (صالح دمحم حدشي دمحم السحبلكؼ2011 ،ـ ،ص.)268
تعخؼ السخاجعة التحمضمية بأنيا إجخاءات السخاجعة التي تتع عغ شخيق مجسػعة مغ
األسالضب الفشية التي يدتخجميا السخاجع لجراسة العبلقات السالية كغضخ السالية بضغ
البيانات التي تتػفخ مغ داخل السشذأة أك خارجيا(حشفي عبج الغفار2002 ،ـ،
ص.)63
عخفت عمى إنيا تؿيع لمسعمػمات السالية مغ خبلليا دراسة العبلقات السسكشة بضغ
البيانات السالية كببعزيا البعس كبضشيا كبضغ البيانات غضخ السالية كيتع مغ خبلؿ
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مقارنة الؿيع السدجمة بالجفاتخ مع تػقعات السخاجع (اريشد الفضغ ،لػبظ
جيسذ2003،ـ ،ص.)102
تعتبخ السخاجعة التحمضمية احج انػاع اختبارات التحقق لمسعمػمات السحاسبية كالتي تتع
عغ شخيق دراسة كمقارنة العبلقة بضغ السعمػمات السالية كغضخ السالية (صادؽ حامج
مرصفي2009 ،ـ ،ص.)539
كىي تعتبخ بسثابة تصػيخ ألسمػب كاف مدتخجما في الساضي يصمق عميو مرصمح
السخاجعة اإلنتقادية كيقرج بيا الغاء نطخة عامة كسخيعة كفاحرة عمي السدتشجات
كالدجبلت ثع التػقف عمي األمػر غضخ العادية التي قج تطيخىا السدتشجات كالدجبلت
كفحريا فحرا كاقعياً مع إعصاء إىتساـ بديط لفحز األمػر العادية أك غضخ اليامة
(إبخاـيع عثساف شاىضغ1998 ،ـ ،ص.)11
تعتبخ اإلجخاءات التحمضمية مغ أىع اإلجخاءات التي تداعج السخاجع في التخصيط
لعسمية السخاجعة ككحلظ التقمضل مغ الػقت ك الجيج البلزمضغ لعسمية السخاجعة (أحسج
حمسي جسعة2005 ،ـ ،ص.)137
تعخؼ بإنيا عسمية فحز السعمػمات السػجػدة في حدابات كسجبلت السشذآة
كمقارنتيا مع السعمػمات األخخؼ ك البيانات الجاخمية كالخارجية بيجؼ الخخكج بخأؼ
حػؿ مجؼ تجانذ ىحه السعمػمات مع ماىػ معخكؼ عغ ىحه السشذآة كنذاشاتيا
(عمي عبجالقادرالديشضبات2010 ،ـ ،ص.)211
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يعتبخ بسثابة الػسضمة العالسية التي يتع عغ شخيقيا تشفضح إختبارات السخاجعة التحمضمية
لمػصػؿ إلي أدلة اإلثبات كالقجرات التي يتصمبيا السعيار الثالث مغ معايضخ العسل
السضجاني حضث انو نػع مغ اختبار السخاجعة (حدضغ عمي حدضغ1995 ،ـ ،ص.)44
مشو يسكغ القػؿ اف السخاجعة ىي فحز يذتسل عمي بحث

كتقضيع كتحمضل

الدجبلت كاإلجخءات كالخقابو السحاسبيو لسؤسدو مع تحمضل إنتقادؼ لئلدلة
السدتخجمة في تمخيز العسميات السختمفة ك التقخيخ عشيا في القػائع السالية كتشتيي
السخاجعو التي يقػـ بيا السخاجع بتقخيخ مكتػب يػضع تحت ترخؼ الجيات التي
تعتسج عمي (التقخيخ).
مغ خبلؿ ما تقجـ فإف عسمية السخاجعة تتزغ العشاصخ التالية(أحسج نػر1992 ،ـ،
ص:)7
 -1الفحز  :فحز السدتشجات كالدجبلت ك الجفاتخ الخاصة بالسؤسدة لمتأكج مغ
صحة كسبلمو العسميات التي تع تدجضميا كتحمضميا كتبػبضيا
 -2التحقيق  :ىػ إمكانية الحكع عمي صبلحيو القػائع السالية الشيائية كتعبضخ سميع
لشتيجة أعساؿ السػسدو عغ فتخة زمشيو معشية.
 -4التقخيخ :كىػ ختاـ عسمية السخاجعة إذ ىػ بمػرة حؿيؿية لشتائج عسمية الفحز
كالتحقضق في شكل تقخيخ يقجـ إلي األشخاؼ السعشية.
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ثاني ًا :أىسية السخاجعة التحميمية:
بجأت السخاجعة التحمضمية تمقي إىتساما كإعتخافاً ميشياً صخيحاً مغ قبل السعيج األمخيكي
لمسحاسبضغ القانػنضضغ كذلظ في قائسة إجخاءات السخاجعة رقع( )23حضث تزسشت
القائسة تػصية بزخكرة إستخجاـ السخاجعة التحمضمية كأداة مداعجة في التخصيط
لمسخاجعة كأيزاً كسرجر لمحرػؿ عمى أدلة اإلثبات (فارس محسػد دمحم ابػمعسخ،
2010ـ ،ص.)27
أىسية السخاجعة التحمضمية تخجع إلى زيادة مقجرة السخاجع عمى إكتذاؼ األخصاء
كلمسخاجعة التحمضمية أىسية كبخػ كحلظ إلدارة السشذأة حضث تداعج عمي اكتذاؼ اكجو
القرػر داخل السشذاة مغ ثع معالجتيا .كسا لمسخاجعة التحمضمية أىسية كحلظ
ألصحاب السذخكع فيي تداعجه عمى معخفة مقجره السشذأة عمى اإلستسخار كمعخفة
أماكغ الخصخ كمغ ثع معالجتو كتجشب الخصخ كتداعجىع كحلظ عمى تؿيع أداء اإلدارة
تداعج السخاجع في إيجاد بعس السؤشخات التي يسكغ أف تجؿ عمى كجػد الثغخات
كالقرػر في أنطسة الخقابة الجاخمية مسا يداعج في كضع بخنامج السخاجعة بذكل
مشاسب (عبجالدتار عبجالجبار عضجاف الكبيدي2008 ،ـ ،ص.)7
إحتمت السخاجعة التحمضمية حض اًد كبض اًخ مغ اىتساـ الباحثضغ في الػقت الحاضخ ،كقج
تخكد اىتساـ ىؤالء إلي تصػيخ األسالضب اإلحرائية الستقجمة لخجمة السخاجعة
التحمضمية مغ خبلؿ إيجاد الؿيع الستػقعة لمحداب مػضػع السخاجعة (صبحي صعضج
عمي الؿباشي2011 ،ـ ،ص.)21
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إف أىسية نتائج السخاجعة التحمضمية تعتسج عمي تقجيخ السخاجعة لخصخ اإلعتساد عمضيا
كالتي ربسا تحجد العبلقات الستػقعة كفي الحؿيقة إف األخصاء السادية تكػف مػجػدة
(أحسج حمسي جسعة1999 ،ـ ،ص.)260
تعتبخ السخاجعة التحمضمية مغ أىع األسالضب التي مغ خبلليا يسكغ الكذف عغ
التغضخات الجػىخية التي تدتحق زيادة اإلىتساـ بيا كالتػسع في فحريا كتجسيع
األدلة ،كبحلظ يسكغ لمسخاجع تخصيط كتحجيج شبيعة كتػقضت كمجؼ إجخاءات السخاجعة
(شحاتة الدضج شحاتة كمشرػر أحسج البجيػؼ2003 ،ـ ،ص.)191
ثالث ًا :أسباب استخجام السخاجعو التحميمية:
مغ أسباب استخجاـ السخاجعو التحمضمية ىػ مداعجة السخاجع في نػاحي عجيجة يتسثل
أىسيا في:
 -1تخفيس مخاشخ االكتذاف :يسكغ القػؿ إف اليجؼ العاـ مغ إستخجـ السخاجعة
التحمضمية ىػ تخؽيس مخاشخ اإلكتذاؼ (غداف سميع باجضجة2006 ،ـ ،ص.)13
 -2السداعجة في فيع شبيعة أعسال السؤسدة وتحجيج مشاشق الخصػرة :لكي يقػـ
السخاجع بالتخصيط الدميع لعسمية السخاجعة كتقجيخ مخاشخ السخاجعة الكامشة عميو إف
يتفيع شبيعة أعساؿ السؤسدة كإختياره لسعاكنيو كتػقضت إجخاءات السخاجعة (مشرػر
احسج البجيػؼ ،شحاتة الدضج شحاتة2003 ،ـ ،ص.)191
 -3إكتذاف أعسال الغر والتدويخ :قجيساً كاف إكتذاؼ الغر كالتدكيخ مغ شخؼ
السخاجع غاية في حج ذاتيا غضخ إف ىحه الشاحية قج أصبحت ثانػية لميجؼ الخئيدي
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الستسثل في إبجاء رأؼ فشي محايج مغ خبلؿ إثبات شخعية كصجؽ الحدابات (دمحم
بػتغ2006 ،ـ ،ص.)31
 -4السداىسة في تقجيخ قجرة السؤسدة عمي اإلستسخار كسذخوع :عشج تقجيخ
السخاجع لسدتػؼ مخاشخ السخاجعة عميو إف يقػـ بجراسة كتؿيع قجرة السؤسدة عمي
اإلستسخار كسذخكع عمي األقل في السدتقبل القخيب ،كمغ أىع الػسائل التي تعتبخ
مفضجة في ىحا السجاؿ ىي إجخاءات السخاجعة التحمضمية بإستخجاـ الشدب السالية
(مشرػر احسج البجيػؼ ،شحاتة الدضج شحاتة2003 ،ـ ،ص.)193
 -5تداعج في التعخف عمي مجاالت األخصاء السحتسمة في القػائع السالية :عشجما
يجج السخاجع إختبلفات جػىخية متػقعة بضغ البيانات السالية لمدشة الجارية (محل
السخاجعة) كالبيانات األخخؼ السدتخجمة في عسمية السقارنة مثل بيانات الدشة الدابقة
التي تست م اخجعتيا فإف ىحه اإلختبلفات يذار إييا عادة بالتقمبات غضخ العادية.
 -5تقميل اإلختبارات األساسية :عشجما اليجج السخاجع تقمبات غضخ عادية معشي
ذلظ إف إحتساؿ كجػد أخصاء مادية أك تبلعب يكػف مشخفس كبحلظ تػفخ
السخاجعة التحمضمية دلضل قػؼ عمي عجالة كسبلمة أرصجة الحدابات التي تع
فحريا بيحه الػسضمة مسا يجعل السخاجع يقمل مغ اإلختبارات التفرضمية التي
يجخييا عمي أرصجة تمظ الحدابات (أمضغ الدضج احسج لصفي ،د.ت ،ص.)5
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اإلشار الشطخي لمق اخرات اإلستثسارية:
أوالً :مفيػم اإلستثسار:
عخؼ اإلستثسار بأنو التخمي عغ إستخجامات أمػاؿ حالية ك لفتخة زمشية معضشة مغ
أجل الحرػؿ عمي السديج مغ التجفقات الشقجية في السدتقبل تكػف بسثابة تعػيس
عغ الؿيسة الحالية لؤلمػاؿ السدتثسخة ككحلظ تعػيس عغ اإلنخفاض الستػقع في
القػة الذخائية لؤلمػاؿ السدتثسخة بدبب التزخع مع إمكانية الحرػؿ عمي عائج
معقػؿ مقابل تحسل عشرخ السخاشخة (قاسع نايف عمػاف2012 ،ـ ،ص.)31
اإلستثسار ىػ التزحية بسشفعة حالية يسكغ تحؿيقيا مغ إشباع إستيبلؾ حالي بقرج
الحرػؿ عمي مشفعة مدتقبمية أكبخ يسكغ تحؿيقيا مغ إشباع إستيبلؾ مدتقبمي (دمحم
مصخ1999 ،ـ ،ص.)9
عخؼ اإلستثسار بأنو ىػ إرجاء أك تأجضل اإلستيبلؾ لفتخة قادمة ثع تػجيو األمػاؿ
إلي اإلستثسار كليذ اإلكتشاز (عبجالغفار حشفي2004 ،ـ ،ص.)16
عخؼ أيزاً بانو التخمي عغ أمػاؿ يستمكيا الفخد في لحطة معضشة كلفتخة مغ الدمغ
قج تصػؿ أك تقرخ كربصيا بأصل اك اكثخ مغ األصػؿ التي يحتفع بيا لتمظ الفتخة
الدمشية بقرج الحرػؿ عمي تجفقات مالية مدتقبمية (شاىخ حخداف2012 ،ـ ،ص
ص.)14-13
كسا عخؼ اإلستثسار بسعشاه الحؿيقي بشاء رأسساؿ ججيج لع يكغ لو كجػد مغ قبل
زيادة رصضج السجتسع مغ رأس الساؿ  ،كاإلستثسار يعشي تحػيل السجخخات الشقجية إلي

112

أصػؿ رأسسالية أؼ تحػيميا إلي عجد مغ السشذآت (زياد رمزاف1988 ،ـ،
ص.)13
عخؼ اإلستثسار بأنو إرتباط بيجؼ تحقضق مكاسب متػقعة عمي مجؼ فتخة زمشية
شػيمة في السدتقبل كبالتالي فاإلستثسار ىػ نػع مغ اإلتفاؽ كلكشو إتفاؽ عمي أصػؿ
يتػقع مشيا تحقضق عائج عمي مجؼ فتخة زمشية شػيمة (عبجالخحسغ تػفضق1994 ،ـ،
ص. ) 1
عخؼ اإلستث سار بأنو تػضيف الساؿ بيجؼ تحقضق العائج أك الجخل أك الخبح كالساؿ،
فقج يكػف اإلستثسار عمي شكل مادؼ ممسػس أك عمي شكل غضخ مادؼ (شارؽ حضجر
حخداف1997 ،ـ ،ص ص.)14-13
اإلستثسار ىػ تػضيف لؤلمػاؿ لفتخة زمشية محجدة لمحرػؿ عمي تجفقات نقجية في
السدتقبل تعػيزا عمي الؿيسة الحالية لؤلمػاؿ كمخاشخ التزخع كتقمب تمظ
التجفقات(ارشج فؤاد ،اسامة عدمي سبلـ2004 ،ـ ،ص.)16
عخفو معيج القانػف الجكلي بأنو :تػريج األمػاؿ كالخجمات بيجؼ تحقضق ربح مادؼ أك
سياسي كيسكغ أف يكػف اإلستثسار مغ أمػاؿ معشػية (عبجالعديد سعج يحي،
2002ـ ،ص ص .)22-21
عخؼ قانػف تذجيع اإلستثسار االجشبي الدػداني لدشة1999ـ تعجيل سشة2003ـ
الساؿ السدتثسخ في السادة ( )2/5مشو بالقػؿ :الساؿ السدتثسخ يقرج بو الشقج األجشبي
القابل لمتحػبل ،السحػؿ عغ شخيق أحج السرارؼ السدجمة لجؼ بشظ الدػداف ،الحؼ
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يدتخجـ في إنذاء السذخكع أك تذغضمو أك تحجيثو أك إعادة تعسضخه أك التػسع ؼيو
(قانػف تذجيع االستثسار االجشبي الدػداني 1999ـ).
اإلستثسار عبارة عغ عسمية يتع مغ خبلليا تشسية رصضج رأس الساؿ أك الصاقة
اإلنتاجية لمسذخكع أك لمسجتسع سػاء بالكذف عغ الثخكات الصبيعية كإستغبلؿ الستاح
إستغبلؿ أمثل أك بتكػيغ الدمع اإلنتاجية كالتي تداىع في إشباع الحاجات بصخيق
مباشخ أك غضخ مباشخ كفي التعبضخ الذائع لجؼ عامة الشاس لفيع اإلستثسار بسعشي
قخيب ججاً مغ السعشي المغػؼ عمى أنو عبارة عغ تشسية الساؿ عغ شخيق تذغضمو في
عسميات تجارية أك زراعية أك صشاعية (خمف بغ سميساف الشسخؼ2000 ،ـ،
ص.)28
تعج إدارة اإلستثسار مغ اإلدارات الحجيثة

في الذخكات كقج حجث تػسع في

تذكيبلتيا بعج تدايج الفػائس السالية لجؼ السدتثسخيغ أك الذخكات ككحلظ لتعجد
الفخص اإلستثسارية الستاحة عمي أثخ اإلنفتاح اإلقترادؼ كإنتذار مطاىخ العػلسة
كزيادة كسائل اإلتراؿ كاألجيدة اإلكتخكنية إلي جحب اإلستثسارات ،فاف التػسع في
إنذاء أقداـ مدتقمة إلدارة اإلستثسار ضسغ الييكل التشطيسي لمسذاريع بجأت في
األكنة اإلخضخة كلحلظ ال يػجج إستقخار في ـيكميا (الفارس عبجالخحيع2005 ،ـ،
ص.)50
ثانياً :خرائز اإلستثسار:
تتسثل خرائز اإلستثسار في الشقاط التالية (مشاؿ غالع غصاس2015 ،ـ،
ص:)45
114

 -1يتعمق اإلستثسار بتػجيو األصػؿ الخاسسالية بسختمف أشكاليا السادية كالسالية،
البذخية كالسعمػماتية كإعتساداً عمي ذلظ فاف اإلستثسار يػجو لتحقضق فػائج متبايشة
كيتػقف نػع ىحه الفػائج عمي اليجؼ الخئيدي لمسدتثسخ كعمي أبعاد التاثضخات
اإلستثسارية في اإلقتراد كالسجتسع.
 -2كجػد ؾيع حالية تع التزحية بيا.
 -3كجػد فتخة زمشية لئلستثسار تقع بضغ لحطة البجء بالتزحية إلي حضغ الحرػؿ
عمي الفػائج السدتقبمية.
تػجج مخاشخ تراحب اإلستثسار نط اًخ لعجـ تأكج تحقق العائج في السدتقبل ،إذاً
فاإلستثسار مبشي عمي تػقعات معضشة تخز تحقضق فػائج غضخ مؤكجة في السدتقبل
كىحا ما يتصمب إجخاء دراسات معضشة تختكد عمي أسذ كمبادغ عمسية تدسح بتقمضل
درجة السخاشخة ،كعجـ التأكج كنػع مغ التخشضج كالعقبلنية في إتخاذ القخار اإلستثسارؼ.
ثالث ًا :أىسية اإلستثسار:
تتسثل أىسية اإلستثسار في اآلتي (:)Dunning J.H, 1970
 -1مداىسة اإلستثسار في زيادة الجخل القػمي كزيادة الثخكة الػششية كذلظ ألف
اإلستثسار يسثل نػعا مغ اإلضافة كتعطيع درجة السشفعة التي تشجع عغ السػاد
الستاحة.
 -2مداىسة اإلستثسار في إحجاث التصػر التكشػلػجي كذلظ مغ خبلؿ إدخاؿ
التكشػلػجيات الحجيثة كالستصػرة كتكيفيا مع الطخكؼ السػضػعية لمسجتسع.
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 -3مداىسة اإلستثسار في محاربة الفقخ كالجيل كبعس أشكاؿ التخمف كمكافحة
البصالة مغ خبلؿ إستخجاـ األيجؼ العاممة ،ذلظ ألف لمعسل إنعكاسات ىامة عمي
حياة األفخاد كمدتقبميع ،فكمشا يعمع إف العسل يس ٌكغ العامل مغ الحرػؿ عمي دخل
يدتصيع بو أف يعير مغ ناحية كأف يشفق عمي التعميع.
تخجع أىسية اإلستثسار إلي حاجة كل فخد إلي إمتبلؾ الخبخة الكاؼية التي تسكشو مغ
تحقضق عػائج ،بالسقارنة بسدتػؼ السخاشخة الحؼ يكػف عمي إستعجاد لتحسمو كبالتالي
فإف اإللساـ بسبادغ اإلستثسار يداعج عمي إدارة الثخكة كتتمخز أىسية دراسة
اإلستثسار في االتي (سضج سالع عخفة2011 ،ـ ،ص ص :)158-157
 -1زيادة اإلنتاج كاإلنتاجية مسا يؤدؼ إلي زيادة الجخل القػمي،كإرتفاع متػسط
نرضب الفخد مشو،ك بالتالي تحدضغ السدتػؼ السعيذي لمفخد.
 -2تػفضخ الخجمات لمسػاششضغ كلمسدتثسخيغ.
 -3تػفضخ فخص العسل كتقمضل ندبة البصالة
 -4زيادة معجالت التكػيغ الخأسسالي لمجكلة
 -5تػفضخ التخررات السختمفة مغ الفشضضغ كاإلداريضغ كالعسالة الساىخة
 -6إنتاج الدمع كالخجمات التي تذبع حاجات السػاششضغ كترجيخ الفائس مشيا
لمخارج (أحسج زكخيا صياـ1997 ،ـ ،ص.)20
رابعاً :أدوات االستثسار السالي:
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يعج اإلستثسار السالي مغ السشتجات السعاصخة،التي تتع في إشار التبادالت السالية
الدائجة في سػؽ الساؿ  ،حضث يزع سػؽ رأس الساؿ كسػؽ الشقج .كتمعب أدكات
اإلستثسار السالي دك اًر ميسا في إعادة تشطيع الستغضخات اإلقترادية لمذخكات محل
التجاكؿ ،ففي سػؽ الساؿ تتسثل األدكات تمظ األكراؽ السالية السعخكفة باألسيع
كالدشجات اإلقترادية (عمي شمبي1960 ،ـ ،ص.)29
يزسغ ىحا الدػؽ كجػد بضئة اإلستثسار السشاسبة لعسمية التجاكؿ،أما سػؽ
الشقج ؼيزسغ الدضػلة الشقجية لػحجات العجد ،ضسغ الفتخة قرضخة األجل  ،كتشطيع
ىحه العسمية جسيع القصاعات السالية في عبلقات التبادؿ في سػؽ الشقج بإستخجاـ
األدكات السالية التي يختز بيا كل قصاع ،كمشيا أذكنات الخدنة كشيادات
اإلستثساركاإلعتسادات السدتشجيةكالركػؾ اإلسبلمية كغضخىا(سعػد سعج دريب،
1968ـ ،ص.)68
الجراسة السيجانية:
أوالً :إجخاءات الجراسة السيجانية:
 .1مجتسع الجراسة:
يتكػف مجتسع الجراسة مغ السرارؼ الدػدانية بػالية الخخشػـ ،حضث تع تػزيعيا
عمي كل مغ السحاسب كالسخاجع الجاخمي كرئيذ الحدابات كالسجيخ السالي كمجيخ
القدع كالسخاقب السالي.
 .2عيشة الجراسة وخرائريا :
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كتع اختيار مفخدات عضشة البحث بصخيقة العضشة (العذػائية) ،حضث تع تػزيع عجد
َّ
( )120إستبانة عمى أف يذسل التػزيع جسيع السدتػيات السػضحة في مجتسع
البحث كتع استخجاع ( )111إستبانة سميسة ،تع استخجاميا في التحمضل بيانيا كاآلتي:
 .3األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة:
تع جسعيا مغ خبلؿ
ثع تفخيغ البيانات التي َّ
قامت الباحثة بتخمضد أسئمة االستبانة كمغ َّ
االستبيانات كذلظ باستخجاـ بخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية ()SPSS
ثع تحمضميا مغ خبلؿ
" "Statistical Package for Social Sciencesكمغ َّ
مجسػعة مغ األسالضب اإلحرائية السشاسبة لصبيعة البيانات كنػع متغضخات الجراسة.
تحميل البيانات وإختبار الفخضيات:
السحػر األول :إجخاءات السخاجعة التحميمية:
جدول ()1
اإلحصاءات الوصفٌة لعبارات المحور األول
العبارات

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

درجة الموافقة

تحلٌل العاللات والنسب الهامة واالتجاهات بٌن البنود والبٌانات المالٌة

4.2

.50

مرتفعة جدا

تحلٌل العاللات والنسب الهامة واالتجاهات بٌن البنود والبٌانات غٌر المالٌة

3.8

.74

مرتفعة

تمصً حمائك أي تغٌرات غٌر عادٌة أو غٌر متولعة

4.2

.62

مرتفعة جدا

تحدٌد امكانٌة االعتماد علً العاللة بٌن العناصر الممارنة

4

.76

مرتفعة جدا

صحة البٌانات المستخدمة فً التحلٌل

4.2

.73

مرتفعة جدا

تمٌٌم المخاطر لفهم بٌئة المنشؤة

4.2

.71

مرتفعة جدا

استخدام المعلومات التحلٌلٌة المعدة من لبل المنشؤة بكفاءة

4.1

.66

مرتفعة جدا
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تحلٌل العاللات المتداخلة فً أرصدة الحسابات إلٌجاد العاللة واالرتباط
بٌنهما

4.1

.66

مرتفعة جدا

اثبات كافة األدلة المتاحة لضمان استمرارٌة المنشؤة

4.1

.70

مرتفعة جدا

مرالبة أداء المراجعٌن والتفتٌش الداخلً

4

.72

مرتفعة جدا

توطٌن العاللة االٌجابٌة لسمعة المنشؤة

4

.76

مرتفعة جدا

المصدر :إعداد الباحثان من بٌانات االستبٌان2021 ،م.

يتزح مغ الججكؿ رقع ( )1ما يمي:
 .1بمغت ؾيسة الستػسط

ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة األكلى ( )4.2بانحخاؼ

معيارؼ( ).50كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف بذجة عمى
العبارة األكلي.
 .2بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثانية ( )3.8بانحخاؼ
معيارؼ( ).74كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الثانية.
 .3بمغت ؾيسة الستػسط

ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثالثة ( )4.2بانحخاؼ

معيارؼ( ).62كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الثالثة.
 .4بمغت ؾيسة الستػسط

ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخابعة ( )4بانحخاؼ

معيارؼ( ).76كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الخابعة.
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 .5بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخامدة ( )4.2بانحخاؼ
معيارؼ( ).73كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف بذجة عمى
العبارة الخامدة.
 .6بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدادسة ( )4.2بانحخاؼ
معيارؼ( ).71كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف بذجة عمى
العبارة الدادسة.
 .7بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدابعة ( )4.1بانحخاؼ
معيارؼ( ).66كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الدابعة.
 .8بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثامشة ( )4.1بانحخاؼ
معيارؼ( ).66كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الثامشة.
 .9بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة التاسعة ( )4.1بانحخاؼ
معيارؼ( ).70كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة التاسعة.
.10بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة العاشخة ( )4بانحخاؼ
معيارؼ( ).72كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة العاشخة.
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.10بمغت ؾيسة الستػسط

ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الحادية عذخ ()4

بانحخاؼ معيارؼ( ).76كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف
عمى العبارة الحادية عذخ.
السحػر الثاني :متصمبات السخاجعة التحميمية:
جدول ()2
اإلحصاءات الوصفٌة لعبارات المحور الثانً
العبارات

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

درجة الموافقة

ممارنة بٌانات المنشؤة محل المراجعة مع بٌانات النشاط الذي تعمل فٌه

4.2

.56

مرتفعة جدا

ممارنة بٌانات المنشؤة محل المراجعة مع تولعاتها

4.1

.63

مرتفعة جدا

ممارنة بٌانات المنشؤة محل المراجعة مع النتائج باستخدام بٌانات غٌر مالٌة

3.9

.84

مرتفعة

االشراف اإلداري ومتابعة التمارٌر وااللتزام بالموانٌن

4.2

.63

مرتفعة جدا

اكتشاف التصرفات واألخطاء من لبل العاملٌن والمدٌرٌن التً ٌتم ارتكابها
دون علم مجلس اإلدارة

4

.88

مرتفعة جدا

وجود عدالة موضوعٌة فً البٌانات المالٌة بدلة من لبل المراجعة

4.2

.62

مرتفعة جدا

االنسحاب من عملٌة المراجعة التحلٌلٌة لعدم وجود مصدالٌة فً الموائم
المالٌة

3.7

.96

مرتفعة

اكتشاف نماط الخلل والضعف فً نظام الرلابة الداخلٌة

4.1

.66

مرتفعة جدا

التؤهٌل الكافً للمراجع الخارجً فً اكتشاف االختالسات المالٌة

4.1

.76

مرتفعة جدا

التدرٌب والتطوٌر المستمر لمهارات ولدرات المراجعٌن

4.2

.76

مرتفعة جدا

التزام المراجع بمواعد السلون المهنً واالستماللٌة والحٌاد فً أداء الواجب
المهنً

4.2

.74

مرتفعة جدا

المصدر :إعداد الباحثان من بٌانات االستبٌان2021 ،م.
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يتزح مغ الججكؿ رقع ( )2ما يمي:
 .1بمغت ؾيسة الستػسط

ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة األكلى ( )4.2بانحخاؼ

معيارؼ( ).56كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف بذجة عمى
العبارة األكلي.
 .2بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثانية ( )4.1بانحخاؼ
معيارؼ( ).63كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الثانية.
 .3بمغت ؾيسة الستػسط

ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثالثة ( )3.9بانحخاؼ

معيارؼ( ).84كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الثالثة.
 .4بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخابعة ( )4.2بانحخاؼ
معيارؼ( ).63كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف بذجة عمى
العبارة الخابعة.
 .5بمغت ؾيسة الستػسط

ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخامدة ( )4بانحخاؼ

معيارؼ( ).88كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الخامدة.
 .6بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدادسة ( )4.2بانحخاؼ
معيارؼ( ).62كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الدادسة.
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 .7بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدابعة ( )3.7بانحخاؼ
معيارؼ( ).96كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الدابعة.
 .8بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثامشة ( )4.1بانحخاؼ
معيارؼ( ).66كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الثامشة.
 .9بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة التاسعة ( )4.1بانحخاؼ
معيارؼ( ).76كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة التاسعة.
.10بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة العاشخة ( )4.2بانحخاؼ
معيارؼ( ).76كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف بذجة عمى
العبارة العاشخة.
.11بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الحادية عذخ ()4.2
بانحخاؼ معيارؼ( ).74كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف
بذجة عمى العبارة الحادية عذخ.

123

السحػر الثالث :الق اخرات اإلستثسارية
جدول ()3
اإلحصاءات الوصفٌة لعبارات المحور الثالث
العبارات

الوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

درجة الموافقة

ان المرارات االستثمارٌة الممارنة تإدي إلً زٌادة العائد من االستثمار فً ظل المخاطر

4

.72

مرتفعة جدا

توفٌر معلومات عن ربحٌة السهم من المإشرات المهمة التً تساعد فً المفاضلة بٌن المنشآت
عند اتخاذ لرار شراء األسهم

4.1

.77

مرتفعة جدا

توفٌر بٌانات تارٌخٌة عن األداء المالً بالشركة ٌساعد فً معرفة خط االتجاه العام ألداء
الشركة ومن ٌساعد فً ترشٌد لرارات المستثمرٌن

4.2

.60

مرتفعة جدا

حصول متخذو المرار االستثماري علً المعلومة فً الولت المناسب ٌجعل لهذه المعلومة فائدة
بمعنً لدرتها علً احداث تغٌٌر فً اتجاه المرار

4.2

.58

مرتفعة جدا

لخبراء االستثمار والمحللٌن المالٌٌن تؤثٌر علً سلون ولرارات العاملٌن بالمنشآت

4

.76

مرتفعة جدا

تؤخذ الشركة المخاطر المالٌة فً لرار االستثمار أي احتمال فشل فً المشروع فً تحمٌك
العائد المستمبلً المتولع

4.1

.64

مرتفعة جدا

تحلٌل التمارٌر الدورٌة من النتائج المالٌة لالستثمارات المنفذة ٌساعد علً اتخاذ المرارات
االستثمارٌة

4.2

.66

مرتفعة جدا

مراجعة المرارات المالٌة والفنٌة من مختلف ألسام وإدارات المنشؤة ٌساعد علً اتخاذ
المرارات االستثمارٌة

4.2

.69

مرتفعة جدا

تتم المشاركة فً لرارات االستثمار من طرف كل اإلدارات فً الشركة

3.8

.95

مرتفعة

ٌتم تمٌٌم المشارٌع االستثمارٌة المتاحة للمنشؤة بناء علً معاٌٌر مالٌة دلٌمة

4.2

.66

مرتفعة جدا

دراسة وتحلٌل احتٌاجات المنشؤة ومتطلبات العمٌل مع تحلٌل سوق األسهم ٌساعد علً اتخاذ
المرارات االستثمارٌة

4.2

.62

مرتفعة جدا

المصدر :إعداد الباحثان من بٌانات االستبٌان2021 ،م.

يتزح مغ الججكؿ رقع ( )3ما يمي:
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 .1بمغت ؾيسة الستػسط

ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة األكلى ( )4بانحخاؼ

معيارؼ( ).72كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة األكلي.
 .2بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثانية ( )4.1بانحخاؼ
معيارؼ ( ).77كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الثانية.
 .3بمغت ؾيسة الستػسط

ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثالثة ( )4.2بانحخاؼ

معيارؼ( ).60كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف بذجة عمى
العبارة الثالثة.
 .4بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخابعة ( )4.2بانحخاؼ
معيارؼ ( ).58كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف بذجة
عمى العبارة الخابعة.
 .5بمغت ؾيسة الستػسط

ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الخامدة ( )4بانح اخؼ

معيارؼ( ).76كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع إفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الخامدة.
 .6بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدادسة ( )4.1بانحخاؼ
معيارؼ( ).64كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة الدادسة.
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 .7بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الدابعة ( )4.2بانحخاؼ
معيارؼ( ).66كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف بذجة عمى
العبارة الدابعة.
 .8بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الثامشة ( )4.2بانحخاؼ
معيارؼ( ).69كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف بذجة عمى
العبارة الثامشة.
 .9بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة التاسعة ( )3.8بانحخاؼ
معيارؼ( ).95كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف عمى
العبارة التاسعة.
.10بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة العاشخة ( )4.2بانحخاؼ
معيارؼ( ).66كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف بذجة عمى
العبارة العاشخة.
.11بمغت ؾيسة الستػسط ألفخاد عضشة الجراسة لمعبارة الحادية عذخ ()4.2
بانحخاؼ معيارؼ( ).62كىحه الؿيسة تجؿ عمى أف معطع أفخاد العضشة مػافقػف
بذجة عمى العبارة الحادية عذخ.
إختبار الفخضية األولي:
تشز الفخضية األكلي مغ فخضيات الجراسة عمى اآلتي :تػجج عالقة ذات داللة
إحرائية بيغ إجخاءات السخاجعة التحميمية والق اخرات في ضل عجم التأكج".
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ىجؼ كضع ىحه الفخضية إلى بياف أثخ إجخاءات السخاجعة التحمضمية ىمي الق اخرات
التسػيمية في حالة عجـ التأكج ،كلمتحقق مغ صحة ىحه الفخضية سضتع استخجاـ
أسمػب االنحجار الخصي البديط في بشاء الشسػذج حضث أف إجخاءات السخاجعة
التحمضمية كستغضخ مدتقل ( ،)x1الق اخرات التسػيمية ( )y1كستغضخ تابع كذلظ كسا في
الججكؿ اآلتي:
جدول ()4
نتائج تحلٌل اإلنحدار الخطً البسٌط على عبارات الفرضٌة األولى
معامالت اإلنحدار

أختبار ()t

المٌمة االحتمالٌة
()Sig

التفسٌر

ˆ 0

1.122

3.436

0.001

معنوٌة

ˆ1

0.742

9.437

0.000

معنوٌة

معامل اإلرتباط ()R

0.671

معامل التحدٌد ( ) R

0.450

إختبار ()F

89.054

2

النموذج معنوي

Y 1  1.122  0.742 X 1

المصدر :إعداد الباحثان من بٌانات االستبٌان2021 ،م.
ٌمكن تفسٌر نتائج الجدول أعاله كاآلتً:
 أظهرت نتائج التمدٌر وجود إرتباط طردي لوي بٌن إجراءات المراجعة التحلٌلٌة
كمتغٌر مستمل ،والمرارات التموٌلٌة كمتغٌر تابع حٌث بلغت لٌم معامل اإلرتباط
البسٌط (.)0.671
 بلغت لٌمة معامل التحدٌد ( ،)0.450وهذه المٌمة تدل على أن إجراءات
المراجعة التحلٌلٌة كمتغٌر مستمل ٌإثر بـ( )%45على المرارات التموٌلٌة
(المتغٌر التابع).
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 نموذج اإلنحدار البسٌط معنوي حٌث بلغت لٌمة إختبار ( )89.054( )Fوهً
دالة عن مستوى داللة (.)0.000
 : 1.122 متوسط المرارات التموٌلٌة عندما تكون إجراءات المراجعة التحلٌلٌة
تساوي صفراً.
 :0.742 وتعنً زٌادة إجراءات المراجعة التحلٌلٌة وحدة واحدة ٌزٌد من
المرارات التموٌلٌة بـ.%45
مما تمدم نستنتج أن فرضٌة الدراسة األولى والتً نصت على أن " :توجد عالقة
ذات داللة إحصائٌة بٌن إجراءات المراجعة التحلٌلٌة والقرارات فً ظل عدم
التأكد" لد تحممت.
إختبار الفرضٌة الثانٌة:
تنص الفرضٌة الثانٌة من فرضٌات الدراسة على اآلتً :توجد عالقة ذات داللة
إحصائٌة بٌن إجراءات المراجعة التحلٌلٌة والقرارات االستثمارٌة فً ظل عدم
التأكد.
هدف وضع هذه الفرضٌة إلى بٌان أثر إجراءات المراجعة التحلٌلٌة علً المرارات
االستثمارٌة ،وللتحمك من صحة هذه الفرضٌة سٌتم استخدام أسلوب االنحدار الخطً
البسٌط فً بناء النموذج حٌث أن إجراءات المراجعة التحلٌلٌة كمتغٌر مستمل (،)x1
و المرارات االستثمارٌة ( )y2كمتغٌر تابع وذلن كما فً الجدول اآلتً:
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جدول ()5
نتائج تحلٌل اإلنحدار الخطً البسٌط على عبارات الفرضٌة الثانٌة
معامالت اإلنحدار

أختبار ()t

المٌمة االحتمالٌة
()Sig

التفسٌر

ˆ 0

1.365

4.465

0.000

معنوٌة

ˆ1

0.675

9.169

0.000

معنوٌة

معامل اإلرتباط ()R

0.660

معامل التحدٌد ( ) R

0.435

إختبار ()F

84.069

2

النموذج معنوي

Y 2  1.365  0.675 X 1

المصدر :إعداد الباحثان من بٌانات االستبٌان2021 ،م.
ٌمكن تفسٌر نتائج الجدول أعاله كاآلتً:
 أظهرت نتائج التمدٌر وجود إرتباط طردي لوي بٌن إضافة إجراءات المراجعة
التحلٌلٌة كمتغٌر مستمل ،و المرارات االستثمارٌة كمتغٌر تابع حٌث بلغت لٌم
معامل اإلرتباط البسٌط (.)0.660
 بلغت لٌمة معامل التحدٌد ( ،)0.435وهذه المٌمة تدل على أن إجراءات
المراجعة التحلٌلٌة كمتغٌر مستمل ٌإثر بـ( )%43علً المرارات االستثمارٌة
(المتغٌر التابع).
 نموذج اإلنحدار البسٌط معنوي حٌث بلغت لٌمة إختبار ( )84.069( )Fوهً
دالة عن مستوى داللة (.)0.000
 :1.365 متوسط المرارات االستثمارٌة عندما تكون إجراءات المراجعة التحلٌلٌة
تساوي صفراً.
 :0.675 وتعنً زٌادة إجراءات المراجعة التحلٌلٌة وحدة واحدة ٌزٌد من
المرارات االستثمارٌة بـ.%43
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مما تمدم نستنتج أن فرضٌة الدراسة الثانٌة والتً نصت على أن " :توجد عالقة
ذات داللة إحصائٌة بٌن إجراءات المراجعة التحلٌلٌة والقرارات االستثمارٌة فً
ظل عدم التأكد" لد تحممت.
السحػر الخامذ :الشتائج والتػصيات:
أوالً :الشتائج:
 -1استخجاـ السخاجعة التحمضمية في ق اخرات االستثسار تقمل السخاشخ السختؿبة.
 -2استخجاـ السخاجعة التحمضمية يكتذف حاالت الغر مبكخا.
 -3استخجاـ السخاجعة التحمضمية في دكرات التسػيل يعسل عمي تصػيخ العسميات
كتػسعيا.
ثانياً :التػصيات:
 -1دعع كتذجيع الجراسات كالبحػث في مجاؿ السخاجعة التحمضمية.
 -2ربط السخاجعة التحمضمية بالػسائل الستصػرة كالتكشػلػجيا الحجيثة في مجاؿ
الحػسبة.
 -3تذجيع السرارؼ كالسؤسدات الستخجاـ السخاجعة التحمضمية في أقداـ االستثسار.
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قائسة السخاجع:
 ابخاـيع عثساف شاىضغ ،االتجاىات الحجيثة لالستعخاض التحميمي واستخجاميا
لتصػيخ السخاجعة الخارجية في مرخ ،مجمة التكاليف ،العجد1998 ،1ـ،
ص.11
 االتحاد الجكلي لمسحاسبضغ ،السعايضخ الجكلية لمسخاجعة ،تعخيب السجسع العخبي
لمسحاسبضغ القانػنضضغ ،عساف1998 ،ـ ،ص.156
 أحسج حمسي جسعة ،التجقيق الحجيث لمحدابات( ،عساف :دار صفاء لمصباعة
كالشذخ كالتػزيع1999 ،ـ) ،ص.260
 أحسج حمسي جسعة ،تصػيخ معاييخ التجقيق والتاكج الجولية وقػاعج اخالقيات
السيشة( ،عساف :دار الرفا لمشذخ2005 ،ـ) ،ص.137
 أحسج زكخيا صياـ ،مبادي اإلستثسار( ،عساف :دار السشاىج لمشذخ كالتػزيع،
1997ـ) ،ص.20
 أحسج نػر ،مخاجعة الحدابات مغ الشاحيتيغ الشطخية والعمسية( ،اإلسكشجرية:
مؤسدة شباب الجامعة 1992ـ) ،ص.7
 أحسج نػر ،مخاجعة الحدابات مغ الشاحيتيغ الشطخية والعمسية( ،اإلسكشجرية:
مؤسدة شباب الجامعة1992 ،ـ) ،ص.7
 ارشج فؤاد ،اسامة عدمي سبلـ ،االستثسار باالدارة السالية -تحميل وادارة،
(عساف :دار الدضخة لمشذخ2004 ،ـ) ،ص.16
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 اريشد الفضغ ،لػبظ جيسذ ،السخاجعة مجخل متكامل ،تخجسة دمحم عبجالقادر
الجيدصي( ،الخياض :دار السخيخ لمشذخ2003 ،ـ) ،ص.102
 أمضغ الدضج

احسج لصفي ،السخاجعة بيغ الشطخية والتصبيق( ،اإلسكشجرية:

الجار الجامعية ،د.ت) ،ص.5
 أمضغ الدضج أحسج لصفي ،فمدفة السخاجعة( ،االسكشجرية :الجار الجامعية
لمشذخ2009 ،ـ) ،ص.566
 حدضغ عمي حدضغ ،أثخ استخجام اسمػب السخاجعة عمي فاعمية اداء
السخاجع  ،رسالة ماجدتضخ في السحاسبة غضخ مشذػر ،كمية التجارة ،جامعة
القاىخة1995 ،ـ ،ص.44
 حشفي عبج الغفار ،أساسيات التسػيل واالدارة السائية( ،اإلسكشجرية :دار
الجامعة الججيجة لمشدخ2002 ،ـ) ،ص.63
 خالج راغب الخصضب ،خمضل محسػد الخفاعي ،االصػل العمسية لتجقيق
الحدابات( ،عساف :السدتقبل لمشذخ كالتػزيع1998 ،ـ) ،ص.9
 خمف بغ سميساف الشسخؼ ،شخكات االستثسار في االقتراد االسالمي،
(االسكشجرية :مؤسدة شباب الجامعة2000 ،ـ) ،ص.28
 دلضل االتحاد الجكلي لمسحاسبضغ ،اصجارات السعايضخ الجكلي لسعايضخ الجكلية
لخقابة الجػدة كالتجقضق كالسخاجعة كعسمية لخقابة الجػدة كالتجقضق كالسخاجعة
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كعسميات التاكيات التاكضج االخخؼ ذات العبلقة ،الجدء االكؿ( ،عساف :تخجسة
السجسع العخبي لمسحاسبضغ القانػنضغ 2010ـ) ،ص.434
 زياد رمزاف ،مبادي االستثسار الحكيقي والسالي( ،عساف :دار كائل لمشذخ،
1988ـ) ،ص.13
 سارة دمحم بخمة دمحم ،دور السخاجعة التحميمية في تحديغ جػدة تقاريخ
السخاجعة الخارجية ،رسالة ماجدتضخ في السحاسبة غضخ مشذػرة ،كمية
الجراسات العميا ،جامعة الشضمضغ2016 ،ـ.
 سعػد سعج دريب ،السعامالت السرخفية ومػقف الذخيعة االسالمية مشيا،
(الخياض :مصابع نجج1968 ،ـ) ،ص.68
 سضج سالع عخفة ،دراسة ججوي السذخوعات( ،عساف :دار الخاية لمشذخ،
2011ـ) ،ص ص .158-157
 شحاتة الدضج شحاتة كمشرػر أحسج البجيػؼ ،دراسات في االتجاىات الحجيثة
في السخاجعة( ،اإلسكشجرية :الجار الجامعية2003 ،ـ) ،ص. 191
 صادؽ حامج مرصفي ،دور االجخاءات التحميمية في اكتذاف غر االدارة،
السجمة العمسية لبلقتراد كالتجارة ،العجد2009 ،1ـ ،ص.539
 صالح دمحم حدشي دمحم السحبلكؼ ،مجخل مقتخح لخفع كفاءة وفاعمية األداء
السيشي لمسخاجع الخارجي مع دراسة تصبيق ،مجمة البحػث كالجراسات
التجارية ،كمية التجارة ،جامعة بشيا ،السجمج ،2العجد2011 ،1ـ ،ص.268
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 صبحي صعضج عمي الؿباشي ،تقييع االجخاءات التحميمية في التجقيق في
الجسيػرية اليسشية -دراسة مضجانية ،رسالة ماجدتضخ في السحاسبة غضخ
مشذػرة ،كمية التجارة ،جامعة السسمكة االردنية الياشسية2011 ،ـ ،ص.21
 شارؽ حضجر حخداف ،مبادي اإلستثسار( ،عساف :دار السدتقبل لمشذخ
كالتػزيع1997 ،ـ) ،ص ص.14-13
 شاىخ حخداف ،اساسيات االستثسار( ،عساف :دار السدتقبل2012 ،ـ) ،ص
ص.14-13
 عبجالخحسغ تػفضق ،إستخاتيجيات اإلستثسار وإدارة األمػال( ،القاىخة :مخكد
الخبخات السيشية لئلدارة1994 ،ـ) ،ص.1
 عبجالدتار عبجالجبار عضجاف الكبيدي ،تكيع فعالية االجخاءات التحميمية
لتجقيق القػائع السالية لذخكات السداىسة العامة ،مجمة جامعة االنبار لمعمػـ
االقترادية كالسالية لمذخكات االدارية ،العجد2008 ،2ـ ،ص.7
 عبجالعديد سعج يحي ،السخكد القانػني لمسدتثسخ االجشبي في البسغ ومرخ،
(القاىخة :دار الشيزة العخبية2002 ،ـ) ،ص ص .22-21
 عبجالغفار حشفي ،اإلستثسار في بػرصة األوراق السالية( ،اإلسكشجرية :الجار
الجامعية2004 ،ـ) ،ص.16
 عبجالفتاح دمحم الرحغ ،فتحي رزاؽ الدػافضخؼ ،الخقابة والسخاجعة الجاخمية،
(اإلسكشجرية :الجار الجامعية2004 ،ـ) ،ص.215
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 عمي شمبي ،بػرصة االوراق السالية( ،عساف :دار كائل لمشذخ1960 ،ـ)،
ص.29
 عمي عبجالقادرالديشضبات ،تجقيق الحدابات في ضػء السعاييخ الجولية نطخية
وتصبيق ،ط( ،3عساف :دائخة السكتبة الػششية2010 ،ـ) ،ص.211
 عمي دمحم مػسي ،اجخاءات السخاجعة التحميمية ودورىا في تخشيج الحكع
الذخري لمسخاجع2013 ،ـ ،ص.315
 عمي دمحم مػسي ،إجخاءات السخاجعة التحميمية ودورىا في تخشيج الحكع
الذخري لمسخاجع ،السجمة الجامعية ،كمية االقتراد ،جامعة الداكية،
السجمج ،2العجد2003 ،15ـ ،ص ص.350 -309
 غداف سميع باجضجة ،مجي استخجام اجخاءات السخاجعة التحميمية مغ قبل
مجققي الحدابات في الجسيػرية اليسشية ،رسالة ماجدتضخ في السحاسبة
غخؼ مشذػرة ،كمية االقتراد كالعمػـ االدارية ،جامعة الضخمػؾ،عساف،
2006ـ ،ص.13
 الفارس عبجالخحيع ،مبادئ االقتراد( ،عساف :مصابع االشمذ2005 ،ـ)،
ص.50
 فارس محسػد دمحم ابػمعسخ ،االدارة السالية واتخاذ الق اخرات( ،غدة :دار البذضخ
لمصباعة2010 ،ـ) ،ص.27
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 قاسع نايف عمػاف ،ادارة االستثسار بيغ الشطخية والتصبيق ،ط( ،2عساف :دار
الثقافة كالشذخ كالتػزيع2012 ،ـ) ،ص.31
 قانػف تذجيع االستثسار االجشبي الدػداني 1999ـ تعجيل سشة2003ـ،
السادة(.)2/5
 مججؼ دمحم نرار كمخيع احسج بخاـيسي ،اىسية استخجام االجخاءات التحميمية
في مخاحل التجقيق التي يباشخىا مجقق الجيػن ودي االعتساد عمييا مغ واقع
دليل التجقيق العام لجيػان السحاسبة ،مدابقة البحػث التاسعة عمي مدتػؼ
جسيع قصاعات ديػاف السحاسبة2008 ،ـ ،ص.111
 دمحم اكخـ ابػشخخ ،أثخ استخجام االجخاءات التحميمية في السخاجعة كاداة
لمخقابة عمي االداء واكتذاف االنحخافات ،رسالة ماجدتضخ في السحاسبة غضخ
مشذػرة ،كمية التجارة ،الجامعة االسبلمية ،غدة2012 ،ـ.
 دمحم التيامي ضػاىخ ،مدعػد صجيقي ،السخاجعة وتجفيق الحدابات االشار
الشطخي والسسارسة التصبيعية( ،الجدائخ :ديػاف السصبػعات الجامعية،
2003ـ) ،ص.9
 دمحم بػتغ ،السخاجعة ومخاقبة الحدابات مغ الشطخية الي التصبيق( ،الجدائخ:
ديػاف السصبػعات الجامعية2006 ،ـ) ،ص.31
 دمحم سامي راضي ،السخاجعة الستقجمة( ،اإلسكشجرية :دار التعميع الجامعي،
2011ـ) ،ص164
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 دمحم عبجالفتاح ،السخاجعة مجخل قياس وضبط السخاشخ ،ط( ،2د.ـ:
د.ف1999،ـ) ،ص.63
 دمحم مصخ ،إدارة اإلستثسارات -اإلشار الشطخي والتصبيقات العمسية ،ط،2
(عساف :دار الػراؽ لمشذخ كالتػزيع1999 ،ـ) ،ص.9
 مشاؿ غالع غصاس ،الدياسة السالية ودورىا في تفعيل االستثسار السحمي-
دراسة حالة الجدائخ ،رسالة ماجدتضخ في العمػـ االقترادية غضخ مشذػرة ،كمية
التجارة ،جامعة البػيخة2015 ،ـ ،ص.45
 مشرػر احسج البجيػؼ ،شحاتة الدضج شحاتة ،دراسات في االتجاىات الحجيثة
في السخاجعة( ،اإلسكشجرية :الجار الجامعية2003 ،ـ) ،ص.191
 مشرػر احسج البجيػؼ ،شحاتة الدضج شحاتة ،دراسات في اإلتجاىات الحجيثة
في السخاجعة( ،اإلسكشجرية :الجار الجامعية2003 ،ـ) ،ص.193
 نادية عبجالسجضج ابػسشضجة ،اجخاءات السخاجعة التحميمية في تقميز فجػة
التػقعات في بيئة التجقيق مغ وجية نطخ السحاسب القانػني ،رسالة
ماجدتضخ في السحاسبة كالتسػيل غضخ مشذػرة ،كمية التجارة ،الجامعة
االسبلمية ،غدة2015 ،ـ.
 نيفضغ أبػسسيجانة ،مجاالت استخجام السخاجعة التحميمية في تخصيط واداء
عسمية السخاجعة ،رسالة ماجدتضخ في السحاسبة غضخ مشذػرة ،كمية التجارة،
الجامعة االسبلمية ،غدة2006 ،ـ ،ص.33
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 يػسف دمحم جخبػع ،مخاجعةالحدابات الستقجمة( ،غدة :مكتبة الصالب
الجامعي2002 ،ـ) ،ص.115
Dunning J.H Studies in internqtional investment, London 
.1970
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أثر الرٌادة االستراتٌجٌة على األداء اإلبتكاري الدور المعدل للثقافة الرٌادٌة
دراسة مٌدانٌة على بنك الخرطوم وبنك فٌص االسالمً -مدٌنة األبٌض.
The impact of strategic leadership on innovative
performance The modified role of entrepreneurial culture
A field study on the Bank of Khartoum and Fayls Islamic
Bank - El Obeid( City).
.
الدكتور عبد العزٌز حسن عبد العزٌز آدم ،كلٌة اإلقتصاد والدراسات
التجارٌة،جامعة كردفان.
Azizhass8@gmail.com
الدكتور آدم ٌعقوب أبكر حماد،كلٌة اإلقتصاد والدراسات التجارٌة ،جامعة
كردفان.
الدكتور مجاهد عبدالقادر فضل السٌد إبراهٌم،كلٌة اإلقتصاد والدراسات
التجارٌة  ،جامعة كردفان.
الدكتور الخٌر عمارة دمحم على  ،كلٌة االقتصاد والدراسات التجارٌة ،جامعة
كردفأن
الدكتور دمحم مختار ابراهٌم أحمد،كلٌة اإلقتصاد والدراسات التجارٌة ،جامعة
كردفأن.
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السمخز.
ىجفت الجراسة إلى ؾياس أثخ الخيادة االستخاتيجية بأبعادىا (اإلبتكار ،قبػؿ السخاشخ) عمى األداء

اإلبتكارؼ بأبعادة ( السخكنة ،االستجابة) في ضل كجػد ثقافة ريادية كجكر معجؿ  ،دراسة مضجانية
عمى بشظ الخخشػـ كبشظ ؼيرل االسبلمي -بسجيشة األبيس ،حضث جاءت مذكمة الجراسة متسثمة

في سؤاؿ رئيذ ،ما أثخ الخيادة الخيادة االستخاتيجية عمى األداء اإلبتكارؼ في ضل كجػد ثقافة

ريادية كستغضضخ معجؿ ،استخجمت الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي ،اعتسجت الجراسة عمى

االستبياف كأداة رئيدية لجسع البيانات مغ مجتسع الجراسة السكػف مغ ( )57فخداً تع اختيارىع
جسيعاً عغ شخيق الحرخ الذامل تع تػزيع ( )57استبانة عمضيع كتع استخدادىا جسيعاً .تع
استخجاـ بخنامج الحدـ االحرائية لمعمػـ اإلجتساعية ( )SPSSلتحمضل البيانات ،كسا تع استخجاـ
اسمػب التحمضل العاممي كاسمػب تحمضل أمػس ،تػصمت الجراسة إلى عجد مغ الشتائج مشيا :تػجج

عبلقة جدئية بضغ الخيادة االستخاتيجية كاألداء االبتكارؼ ،أف الثقافة الخيادية ال تعجؿ العبلقة بضغ
الخيادة االستخاتيجية كاألداء االبتكارؼ .خمرت الجراسة إلى أنو تػجج عبلقة إيجابية بضغ ُبعج

اإلبتكار كاألداء االبتكارؼ ،كال تػجج عبلقة بضغ ُبعج قبػؿ السخاشخ كاألداء االبتكارؼ .أكصت
الجراسة بزخكرة اإلىتساـ بتبشي األفكار الججيجة لجعع األداء اإلبتكارؼ لمخجمات االسرخؼية ،كسا
أكصت بتقبل السرارؼ السبادرات الججيجة كإف كانت نتائجيا غضخ مزسػنة العػائج.

الكمسات السفتاحية:
الخيادة االستخاتيجية ،األداء اإلبتكاري ،الثقافة الخيادية ،قبػل السخاشخ ،السخونة ،االستجابة
Abstract.
The study aimed to measure the impact of strategic entrepreneurship
with its dimensions (innovation, acceptance of risks) on innovative

performance in its dimensions (flexibility, response) in the presence of
an entrepreneurial culture as a modified role, a field study on the Bank
of Khartoum and Faisal Islamic Bank - El Obeid City, where the study
problem was represented in a question Chief, what is the impact of
strategic leadership on innovative performance in the presence of an

entrepreneurial culture as a modified variable, the study used the
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descriptive analytical approach, the study relied on the questionnaire as

a main tool for collecting data from the study population consisting of
(57) individuals, all of whom were selected through comprehensive

inventory. (57) A questionnaire was given to them and they were all
retrieved. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program
was used to analyze the data, and the factor analysis method and the

Amos analysis method were used. The study reached a number of
results, including: There is a partial relationship between strategic
leadership and innovative performance, that the entrepreneurial culture

does not modify the relationship between strategic leadership and
performance. Innovative. The study concluded that there is a positive
relationship

between

the

innovation

dimension

and

innovative

performance, and there is no relationship between the dimension of risk
acceptance and innovative performance. The study recommended the

need to pay attention to adopting new ideas to support the innovative
performance of banking services. It also recommended that banks
accept new initiatives, even if their results are not guaranteed returns.

Key words: Strategic Entrepreneurship, innovative performance,
entrepreneurial

culture,

risk

acceptance,

flexibility,

responsiveness.

:مقجمة
 أك ال يسكغ تحجيجىا،عشجما تربح التغضخات البضئية عمى نحػ متدايج غضخ معخكفة
 فإف االعتساد عمى األداء التقمضجؼ يعج أم اًخ بالغ، سخيعة التحخؾ كمتشػعة،بػضػح
 مسا كاف دافعاً إلى ضيػر تػجيات كتصبيقات ججيجة في مجاؿ األداء تيتع،الخصػرة

بالتخكضد عمى اإلبتكار لزساف استجابة السشطسة بذكل اسيل كاسخع لحاالت التغضضخ
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غضخ الستػقعة التي تحرل في البضئة التشافدية كمغ بضغ االسالضب الججيجة ىي
اسمػب الخيادة االستخاتيجية كالتي يسكغ أف تتحقق مغ خبلؿ تبشي كثضخ مغ السفاـيع
مثل السبادرة ،كأخح السخاشخة السختبصة بالعسل ،كاغتشاـ الفخص ،كالػصػؿ إلى اإلبجاع

عغ شخيق إبتكار تقشية كشخؽ ججيجة تحافع بضيا السشطسة عمى ؾيادتيا في الدػؽ.
كالتي كججت قبػالً كبضخ مغ قبل الذخكات باعتبارىا خيا اًر استخاتيجياً.
مذكمة الجراسة :تتسثل في ىحه التداؤالت التالية:

 .1ىل تؤثخ الخيادة االستخاتيجية عمى األداء اإلبتكارؼ في البشػؾ التجارية بسجيشة
األبيس.

 .2ىل تعجؿ الثقافة الخيادية العبلقة بضغ الخيادة االستخاتيجية كاألداء اإلبتكارؼ في
البشػؾ التجارية بسجيشة األبيس.
أىجاف الجراسة:

 .1بياف تأثضخ الخيادة االستخاتيجية عمى األداء اإلبتكارؼ بالبشػؾ التجارية بسجيشة
األبيس

 .2التعخؼ عمى أثخ الثقافة الخيادية عمى األداء اإلبتكارؼ بالبشػؾ التجارية بسجيشة
األبيس

 .3اختبارأثخ الثقافة الخيادية الخيادة االاستخاتيجية كاألداء اإلبتكارؼ بالبشػؾ التجارية
بسجيشة األبيس
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نسػذج الجراسة:

شكل رقع ( )1يبيغ نسػذج الجراسة
الستغيخ السعجل :الثقافة الرٌادٌة

الستغيخ السدتقل :الرٌادة االستراتٌجٌة


االبتكار



قبػل السخاشخ

الستغيخ التابع :االداء االبتكاري



المرونة
االستجابة

السرجر :الباحثػف 2021ـ
فخضيات الجراسة:

افتخضت الجراسة الفخضيات التالية:

 . 1تػججعبلقة ايجابية بضغ الخيادة االستخاتيجية بأبعادىا (اإلبجاع ،قبػؿ السخاشخ)
كاألداء اإلبتكارؼ بأبعاده

(السخكنة ،االستجابة) بالبشػؾ التجارية – مجيشة

األبيس.

 .2الثقافة الخيادية تعجؿ العبلقة بضغ الخيادة االستخاتيجية كاألداء اإلبتكارؼ بالشػؾ
التجارية -مجيشة األبيس.
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األىسية العمسية لمجراسة:
تدكد الباحثضغ بسفاـيع كأبعاد ؼيسا يتعمق بسفيػمي الخيادة االستخاتيجية كاإلداء
ّ
اإلبتكارؼ حضث تفضج الجارسضغ في السدتقبل ،كسا تثخؼ السكتبات العمسية باألدبيات
الستعمقة الخيادة االستخاتيجية كاإلداء اإلبتكارؼ بأبعادىسا السختمفة.
األىسية العسمية لمجراسة:

تدعى لتقجيع مقتخحات ألداء إبتكارؼ تداعج متخحؼ القخار في ىحه السرارؼ التخاذ
ق اخرات رشضجة لتحقضق السضدة تشافدية ،كسا تعتبخ ىحه الجراسة امتجاداً لجراسة مػاضيع
فػي غايػة األىسضػة بالشدػبة لسشطسػات األعساؿ كىػػي األداء اإلبتكارؼ كالخيادة
االستخاتيجية.
مرادر جسع البيأنات:
السرادر األكلية :اإلستبياف.
السرادر الثأنػية :الكتب كالسخاجع
حجود الجراسة:
الحجكد السكأنية  :السرارؼ التجارية – مجيشة األبيس
الحجكد الدمأنية 2021 :ـ.
االشار السفاليسي:
مفيػم الخيادة األستخاتيجية:

تتسحػر مفيػـ الخيادة االستخاتيجية في حػؿ أسالضب التفكضخ كالترخؼ كالتي يعتسجىا
السجراء كالسشطسات كذلظ لتحقضق السضدة التشافدية .إف تكامل الخيادة االستخاتيجية

يداعج في خمق الؿيسة كتحقضق السضدة التشافدية ،كأف اكتذاؼ الفخص يعج ضخكرياً
لجيسػمية السضدة التشافدية ،كإف التكامل بضغ األفكار االستخاتيجية كالخيادة يعج السحػر
الخئيدي اليادؼ لمخيادة االستخاتيجية نفديا ( .حكست كأفاف.)2019 ،280 ،

عادة عمى أنيا ابتكارات متختبة عمى السدتػػ
تُ َّ
عخؼ ريادة األعساؿ االستخاتيجية ) ً
التشطيسي داخل الذخكات القائسة كالتي تشصػؼ عمى دمج /تكامل سمػكيات الدعي
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كراء الفخص كالسدايا .كالتخكضد عمى تحػؿ السشطسات مغ خبلؿ االبتكار ،ىػ بشاء كّلج

الكثضخ مغ االىتساـ مغ قبل السسارسضغ كاألكاديسضضغ في العقػد الدابقة كإلى اآلف.

( .)matthew j. mazzie 670, 2018
كسا تعخف الخيادة االستخاتيجية :تعشي الؿياـ باألعساؿ الخيادية مغ مشطػر استخاتيجي
إذ عمى السشطسة أف بذكل متدامغ مع اغتشاـ الفخص في البضئة الخارجية كامتبلؾ
زماـ السبادرة في تبشي األفكار الججيجة مغ خبلؿ االبجاع .كليذ اكتذافيا .مع امتبلؾ
ركح السخاشخة كالخؤية الػاضحة كالقجرة عمى التعامل مع البضئة الخارجية كما بيا مغ
متغضخات مغ أجل إضافة ؾيسة كتعطيسيا في سبضل الػصػؿ إلى أىجافيا ( .لضث،
2017ـ.)51،
كسا عخفت الخيادة االستخاتيجية أيزاً عمى أنيا :فمدفة لمسسارسات االستخاتيجية التي

تيجؼ إلى تكامل الخؤية كاألفكار كالسسارسات كاألفكار الخيادية كالدمػكيات مغ خبلؿ
تحجيج الفخص الخيادية السشاسبة كتديضل استغبلليا عغ شخيق ايجاد كسائل لتحػيل

امكانيات القادة كالعاممضغ إلى عسل فعمي ككاقعي الحجاث تغضخات جحرية كخمق مضدة
تشافدية مدتجامة تشتج عغ العسل الججيج السزاؼ لمسشطسة كابجاعات السشطسة

كاستعجادىا لكل ما ىػ ججيج كيزيف ؾيسة لمدبػف ( عبج السحدغ.)2015 ،85 ،
أىسية الخيادة االستخاتيجية في السجال السرخفي:

 .1ريادة السرارؼ ذات أثخ ايجابي عمى االقتراد كعمى السجتسع فيػ يداعج عمى
استقخارىا.
 .2أنيا تدتخجـ أسالضب اإلدارة الحجيثة حضث يذجع عمى اإلبجاع كاإلبتكار.
 .3حضث تعج الخيادة لممسرارؼ سسة اساسية لتحقضق السضدة التشافدية
 .4تعتبخ فخصة لديادة األرباح كاالسياـ في السجتسع مغ خبلؿ ما يقجمو السرخؼ
مغ خجمات لو.
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 . 5إف الخيادة االستخاتيجية تيتع بأداء السرارؼ حضث تجعػ إلى تأسيذ كاستغبلؿ
الفخص لتحقضق مضدة تشافدية ضسغ سياؽ بضئي معضغ في تعدز الخيادة السضدة التشافدية

مغ خبلؿ السشتج كالعسمية كإبجاعات الدػؽ (الذسخؼ.)2015 ،179،
أبعاد الخيادة االستخاتيجية

أوالً :اإلبتكار:
يعخؼ اإلبتكار عمى أنو مجسػعة مغ األفكار كالصخؽ التي تتسضد بالحجاثة كالتصػيخ
كالتججيج السدتسخ كالتي تعصي ؾيسة لمذيء كتسضده بسجسػعة مغ التحدضشات
كاإلضافات التي تحقق ؾيسة مزافة أك فائجة تعػد بالشفع الخاص كالعاـ أك البحث
عغ إجيا د حمػؿ مثمى لمسذكاالت أك تصػيخ سمػكيات إدارية كأسالضب كتحقضق أىجاؼ
كتعسضق الخؤية السدتقبمية مغ أجل البقاء كاالستسخار مع البضئة السحيصة بالسشطسة أك
التكيف معيا( .كخيسة بػمخقػد.)2017 ،13،
أىسية االبتكار:
تطيخ أىسية االبتكار في الشقاط التالية :

.1يشسي كيخاكع السيارات الذخرية في التفكضخ كالتفاعل الجساعي مغ خبلؿ فخؽ
العرف الحىشي؛

-2يديج مغ جػدة الق اخرات التي تػضع لسعالجة السذكبلت عمى مدتػػ السؤسدة.

.3يحدغ مغ جػدة السشتجات؛ -
.4ساعج عمى خمق كتعديد القجرة التشافدية لمسؤسدة.
 .5يداعج عمى إيجاد سبل لتفعضل كزيادة حجع السبيعات( .جعفػر ،خجيجة،16 ،
)2016
 .6يداعج عمى خمق كتعديد صػرة ذىشية شضبة عغ السؤسدة لجػ عسبلئيا.
ثانياً :قبػل السخاشخ:

كتذضخ الي ذلظ الشذاط الحؼ ييجؼ لسشع الخدائخ التي تػاجو السشطسات كحلظ تسثل

استعجاد اإلدارة لسشح مػارد كبضخة بسدتػؼ مخاشخة عالي لمحرػؿ عمي الفخص في
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ضخكؼ عجـ التأكج إذ تختبط السخاشخة ارتباشا كثيقا مع مبادرة السجراء في الدعي

لمحرػؿ عمي ججيج في عالع االعساؿ كالحؼ يشصػؼ عمضيا السخاشخة كالسضل لئلبجاع
الخيادؼ.
كسا تعشي قجرة اإلدارة عمى تحسل السخاشخ مغ أجل تحقضق األداء ضسغ نذاشيا
األساسي كيدعى إلى تحقضق األىجاؼ التشطيسية إذ البج لئلدارة أف تستمظ اإلدارة
بعس السدايا السعمػماتية بالشدبة لمستغضخات التي تشذأ عغ السخاشخ مغ أجل تحقضق
األىجاؼ.)kyrgidou, hughes, 45,2010) ( .
أنػاع السخاشخ
األخصار التي تػاجو األشخاص أنػاع متعجدة كمختمفة حدب نػعية الخصخ كحجع
الزخر ،حضث السخاشخ تشقدع إلى ثبلثة( :األخصار الذخرية ،أخصار السستمكات،
كأخصار السدئػلية السجنية).كسا يسكغ تقديع أنػاع السخاشخ التي تػاجييا السشطسات
إلى ثبلثة كىي: 1 .مخاشخة العسل  :كتعشي السجازفة في السجيػؿ مغ غضخ معخفة
احتسالية الشجاح كىي مخاشخة مختبصة بالجخػؿ إلى األسػاؽ غضخ السجخبة أك
استخجاـ تكشػلػجيا لع تجخب بعج.
 .2السخاشخة السالية  :كتعشي اقتخاض السشطسة بذكل كبضخ أك االلتداـ باستخجاـ
مقجار كبضخ مغ مػاردىا مغ أجل الشسػ.

 .3السخاشخة الذخرية  :كتذضخ إلى السخاشخ التي يقتخفيا السجيخكف التشفضحيػف
باتخاذىع مػقف يعجكنو جضجاً في نذاط االتجاه االستخاتيجي الحؼ يتخحكنو،
فالتشفضحيػف الحيغ يدتخجمػف مخاشخة الػقػؼ لمتأثضخ عمى مجخػ السشطسة الكمي

كق اخراتيع يسكغ أف يكػف ليا تصبيقات ميسة عمى كضائفيع كالسشطسات تدتخجـ
أسمػبضغ لتقػية مػقعيا التشافدي مغ خبلؿ السخاشخة (البحث عغ عػامل السخاشخة

كتقضيسيا ،استخجاـ تقشيات مجاالت أخخػ)
مفيػم األداء اإلبتكاري
األداء اإلبتكاري:
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يعج األداء اإلبتكارؼ بأنو مديج مغ القجرات كالجيػد كالخرائز الذخرية التي
يسكغ أف تؤدؼ ألى نتائج أصمية أك ججيجة كمفضجة سػاء كانتغ لمفخد نفدو أك لمسجتسع

أك السسشطسة ككل ،إذ يذضخ األداء اإلبتكارؼ إلى الصخيقة التي بفكخ بيا االشخاص

بصخيقة مبجعة لمتعامل مغ السذكبلت ،كيعج التفكضخ جدءا مغ اإلبتكار ىحا مغ جانب
ككحلظ دكر كل مغ الخبخة كالجكافع مغ جانب آخخ.

كسا يفدخ اإلبتكار بأنو إنتاج أفكار ججيجة كمفضجة مغ قبل فخد كاف األداء اإلبتكارؼ
لمسػضفضغ يذضخ إلى كيؽية تقؿيع السػضفي السؤسدة ألدائيع اإلبتكارؼ ،مع مداعجة

مغ البضئة ،يكػف سمػؾ السػضفضغ أكثخ تفكض اًخ كمذاركة في أنذصة صشع القخار،

كالبضئة السبتكخة تجمب التفضضخ في مكاـ العسل كالدمػؾ كالسػاقف كالذعػر لجؼ

السػضفضغ كسا يعتبخ األداء اإلبتكارؼ لمسػضف أكثخ أىسية بالشدبة لمسشطسة .إف

اإلبتكار مختبط بالتفكضخ السخالف لمتقمضج الحؼ يشتج مخخجات غضخ شائعة لكل مغ

الفخد كالسشطسة .إف جػىخ األداء اإلبتكارؼ ىػ أداء فعاؿ يؤدؼ إلى تصبضق الشاجح

لؤلفكار السبجعة في السشطسات ككل ما يختبط بالعبلقات بضغ األفخاد الحيغ يتفاعمػف
معاً لتحقضق أىجاؼ السشطسة ،أؼ أنو اسمػب أك شخيقة ججيجة غضخ مألػفة لمعسل أك
نطاـ إدارؼ مختمف لمػصػؿ إلى أداء أفزل في ضػ التػجو لتحقضق الجػدة كالتسضد
اإلدارؼ( .عبلء كمثشي.)2020 ،244 ،

ىػ القدرة المتميزة عمى تحقيػق األىػجاؼ كالنتػائج المحققػة لمصػالح المسػتفيديف مػغ
عمػل اإلدارة ،كىك اإلستخداـ الذكي لممكارد المتاحة كالتغمب عمى المشكبل ت
كالعقبات بأساليب متشػرة كغير كارده في المنظمات التي تفتقر إلى اإلبتكارEva ( .
.)2018 ،55 ،Ivanova, Martin cepel
أبعاد األداء اإلبتكاري
السخكنة كمفيػميا:

ال يػجج تعخيف متفق عميو لسفيػـ السخكنة ككل بذكل عاـ تذضخ إلى قجرة نطاـ
الخقابة في السشطسة عمى مخاؾبة التغضخات التي تحجث في بضئة العسل عغ بعج كالتكيف
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مع متفضخاتيا .كالسخكنة سسة سسة مسضدة لمسشطسة تطيخ مغ خبلليا قجرتيا عمى الخبط
بضغ عػامل بضئتيا كبضغ عػامل بضئتيا الخارجية( .ىانع ابخاـيع.)2019 ،390 ،
ىي القجرة عمى أداء السياـ الػضيؽية بقجر كبضخ مغ مداحة الحخية داخل إشار

األنطسة كالسدؤكليات كالػاجبات الػضيؽية دكف أؼ إخبلؿ ،بالتػسط في األمػر،

كالمجػء لمحل األيدخ كاألسيل دكف تجاكزات أك تقرضخ أك إىساؿ بػاجبات الػضيفة،
أك إحجاث أؼ فػضى داخل اإلدارة ،تشعكذ سمباً عمى أداء السشذأة بذكل كامل.

(أحسج بغ أسية.)2019 ،9،
االستجابة:

حضث يعشي أنو يسكغ استخجاـ استخاتيجيات كثضخة لمسحافطة عمى العبلقات مع
العسبلء كتعديدىا ،كتذسل التعامل مع العسبلء بشداىة كتشػيع الخجمات كتحدضشيا،

كالتأكضج عمى أف الخجمة يتع تعجيميا كفقاً لمصمب لكل عسضل عمى حجة ،كيسكغ

لمسشطسة اتباع استخاتيجية استخجاع الخجمة كالتي تعشي أف العسضل يدتخجع الخجمة

السقجمة لو اذا لع يكغ راضياً عشيا ككحلظ اتباع استخجاع استخاتيجية التعامل مع
العسمضل (مجيحة ،متػلي)2020 ،7 ،

الخغبة في مداعجة الدبائغ كتقجيع خجمة فػرية ،ىي القجرة عمى الؿياـ باألمػر بدخعة

إستجابة لستصسبات الدبائغ ،كبالتالي تػفضخ فتخات زمشية قرضخة بضغ كقت ؾياـ الدبػف
بصمب مشتج أك خجمة كعشج استبلميا( .الججعاف ،دمحم.)2018 ،23 ،

الثقافة الخيادية :ىي عبارة عغ الؿيع االجتساعية السذتخكة كدرجة االعتقاد بيا كالتي
تريغ ـيكل اجخاءات السشطسة لؤلعزاءىا مغ أجل كضع السعايضخ الدمػكية .أؼ

شخيقة اكساؿ العسل في السشطسة.
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الجراسات الدابقة:
 .1دراسة :أحسج بذخ اسساعيل 2019م

ىجفت الجراسة الي إختبار العبلقة بضغ التػجو بالدػؽ الكمي كالسخكنة اإلستخاتيجية،
كالتعخؼ عمي مجؼ تأثضخ الثقافة الخيادية كستغضخ معجؿ في ىحه العبلقة .كاعتسجت
الجراسة عمي نطخية السػارد كنطخية التػجو الخيادؼ ل اخس الساؿ البذخؼ كأدبيات

الجراسات الدابقة في بشاء الشسػذج ،كالحؼ مغ خبللو تع تصػيخ الفخضيات،
كأستخجمت السشيج الػصفي ،كلتحقضق أىجاؼ الجراسة تع ترسيع إستبانة كأداة رئيدية
لجسع البيانات مغ عضشة الجراسة الستسثمة في عضشة مغ السؤسدات الخجمية بػالية
الخخشػـ كالتي ت ع إختيارىا عغ شخيق العضشة غضخ األحتسالية (السيدخة) ،حضث كزعت
 236إستبانة لمسؤسدات مػضع الجراسة إستخددت مشيا  206إستبانة بشدبة بمغت
%86كتع إستخجاـ بخنامج الحدـ األحرائية  spssكأمػس 23لتحمضل البيانات،
كاستخجـ أسمػب تحمضل السدار كنسحجة السعادلة البشائية إلختبار الفخضيات .كذفت

الشتائج أف ىشاؾ عبلقة إيجابية بضغ بعس أبعاد التػجو بالدػؽ الكمي كمخكنة
السعمػمة .باإلضافة الي ذلظ تطيخ نتيجة أف أبعاد الثقافة الخيادية ال يعجؿ العبلقة

بضغ التػجو بالدػؽ الكمي كمخكنة السعمػمة.
 .2دراسة :صادق الذسخي 2015م

ىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى االتجاىات الحجيثة في الخيادة االستخاتيجية
لمسرارؼ العخاؾية الخاصة الستحجث الجراسة عمى السشيج الػصفي التحمضمي .
تػصمت الجراسة الى أف الخيادة االستخاتيجية أحج الػاضيع الحجيثة التي أخحت تحطى
باالىتساـ الكبضخ نتيجة لديادة التشافدية في البضئة السحمية كالعالسية  .كسا أف ىشاؾ
ادراؾ كاضح لبلدارات السرخؼية بأىسية مقاييذ االداء السالي ذات االبعاد الخيادية
كالستسثمة بالسقاييذ السالية ك مقاييذ السػارد البذخية ك مقاييذ التدػيق ك مقاييذ
دعع االدارة العميا .أكصت الجراسة ؾياـ السرارؼ بتبشي ابعاد الخيادة االستخاتيجية
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التي تتيح كل امكانيات التصػيخ ك البشاء لسرارفيا باتجاه العػلسة ك باتجاه تكاممي
مع البضئة السحمية.
 .3دراسة :أكخم وعادل عباس 2017م
ىجفت الجراسة الى اختيار تأثضخ الخيادة االستخاتيجية عمى تحقضق السكانة االستخاتيجية
الستحجث الجراسة عمى السشيج الػصفي التحمضمي  .تػصمت الجراسة الى أف الخيادة
االستخاتيجية تؤثخ في السكانة االستخاتيجية  .كسا اضيخت الجراسة امكانية السدج بضغ

الذبكات االجتساعية ك تذكضل التػقعات لمسشطسات في الدػؽ العخاؾية  .أكصت

الجراسة باستخجاـ قدع باسع (الخيادة االستخاتيجية) يتع مغ خبللو تجريب العاممضغ عمى
مبادؼء ك افكار ك فمدفة ك عشاصخ الخيادة االستخاتيجية .

 .4دراسة :ىاشع فػزي 2010م

ىجفت الجراسة الى اختيار دكر الخيادة االستخاتيجيةلغخض صياغة استخاتيجية
التدػيق الخيادؼ في مشطسات االعساؿ اتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي

تػصمت الى اف السشطسات الخيادية ىي التي تتقخب الى زبائشيا مغ خبلؿ التسايد في

السشتجات ك الخجمات التي تقجميا بالسقارنة مع ما يقجمو السشافدػف  .كسا اف ىشاؾ

استجابة لجػ االفخاد السبحػثضغ بزخكرة صياغة استخاتيجية تدػيق ريادية كدمػؾ
ريادؼ لمجخػؿ الى مضجاف التشافذ ك الحرػؿ عمى مػقع متسضد بضغ الستشافدضغ.
اكصمت الجراسة اف عمى مشطسات االعساؿ اف تيتع بتشفضح الحالة الخيادية ضسغ

السشطسة كسا اكصمت بتثؿيف العاممضغ باىسية تبشي سمػكاً ريادياً يسكغ مغ التفػؽ
عمى الستشافدضغ مغ خبلؿ صياغة استخاتيجية التدػيق الخيادؼ.

 .5دراسة :غجيخ فؤاد 2017م

ىجفت الج ارسة الى التعخؼ عمى مدتػػ الخيادة االستخاتيجية لجػ الذخكات الرشاعية
االردنية السجرجة في بػرصة عساف لبلكراؽ السالية .اتبعت الجراسة السشيج الػصفي
التحمضمي  .تػصمت الجراسة الى مجسػعة مغ الشتائج اىسيا  :ال يػجج عبلقة ذات
دالئل احرائية بضغ عشاصخ الخيادة االستخاتيجية ك االداء السالي (العائج عمى
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االصػؿ ك العائج عمى حقػؽ السمكية) كسا لخرائز الذخكة (حجع كعسخ كرأس
ماؿ الذخكة) الستغضخ الػسيط تأثض اًخ ايجابياً ذك داللة احرائية عمى العبلقة بضغ

الخيادة االستخاتيجية ك االداء االستخاتيجي السالي لمذخكة.أكصت الجراسة بسديج مغ

االبحاث التي تخبط الخيادة االستخاتيجية ك مؤشخات االداء االستخاتيجي غضخ السالية.
 .6دراسة.2009 Marianne Gloet, Mile Terziouski :

ىجفت الجراسة الكتذاؼ العبلقة بضغ ادارة السعخفة ك االداء االبتكارؼ  .اتبعت
الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي ،تػصمت الجراسة الى اف السجيخيغ في شخكات
الترشيع يجب اف يخكدكا بذكل اكبخ عمى مسارسات ( )HRMعشج تصػيخ
استخاتيجيات االبتكار البتكار السشتجات ك العسميات  .كسا تطيخ الجراسة اف ادارة

السعخفة تداىع في االداء االبتكارؼ عشج تشفضح نيج استخاتيجي لسسارسات ()HRM
المغة ك تكشػلػجيا السعمػمات االدارية.
تحميل البيانات

مشيجية الجراسة :اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي الحؼ ييجؼ إلى كصف
شبيعة العبلقة بضغ متغضخات الجراسة الستسثمة في (الخيادة االستخاتيجية) كستغضخ مدتقل

ك (األداء االبتكارؼ) كستغضخ تابع (الثقافة الخيادية) كستغضخ معجؿ حضث ال يقترخ
ىحا السشيج عمى كصف الطاىخة كإنسا يذتسل تحمضل البيانات كؾياسيا كتغضضخىا
كالػصل إلى كصف دقضق لمطاىخة أك السذكمة كنتائجيا .كيتسثل مجتسع الجراسة في
العاممضغ بالقصاع السرخفي بسجيشة األبيس ،تع اختيار عضشو مدضخة (غضخ احتسالية)
مكػنة مغ ( )57مغ العاممضغ بالقصاع السرخفي بسجيشة األبيس
األساليب اإلحرائية لتحميل بيانات الجراسة:
تحميل بيانات الجراسة:
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التحميل العاممي االستكذافي لمستغيخ السدتقل الخيادة االستخاتيجية :مغ خبلؿ
استخجاـ شخيقة التبايغ األقرى  Varimaxلتجكيخ السحاكر عسػدياً فقج تع ححؼ

بعس العبارات التي لع تدتػفي الذخكط.

الججول ( )1التحميل العاممي االستكذافي لمخيادة االستخاتيجية
العػامل

الستغيخات

الخمد

االبتكار

A3

.865

A4

.856

A5

.821

A6

.740

1

قبػل السخاشخ

2

B6

.885

B7

.849

B5

.755

B4

.741

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

.782

Bartlett's Test of Sphericity

203.886

Total Variance Explained

69.540

السرجر :إعجاد الباحثيغ مغ بيانات الجراسة السيجانية (2020م)

التحميل العاممي االستكذافي لمستغيخ التابع األداء االبتكاري :مغ خبلؿ استخجاـ شخيقة التبايغ
األقرى  Varimaxلتجكيخ السحاكر عسػدياً فقج تع ححؼ بعس العبارات التي لع تدتػفي

الذخكط.
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الججول ( )2التحميل العاممي االستكذافي لمستغيخ التابع األداء االبتكاري
الستغيخات

العػامل

الخمد

1

االستجابة والسخونة

C6

.927

C5

.886

D3

.875

C4

.862

D4

.821

C7

.802

C2

.753

D5

.752

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

.864

Bartlett's Test of Sphericity

379.777

Total Variance Explained

70.027

السرجر :إعجاد الباحثيغ مغ بيانات الجراسة السيجانية (2021م)

التحميل العاممي االستكذافي لمستغيخ السعجل وعي السدتخجم :مغ خبلؿ استخجاـ شخيقة التبايغ
األقرى  Varimaxلتجكيخ السحاكر عسػدياً فقج تع ححؼ بعس العبارات التي لع تدتػفي

الذخكط.

الججول ( )3التحميل العاممي االستكذافي لمستغيخ السعجل وعي السدتخجم
الخمد

الستغيخات

العػامل
1

التفافة الخيادية

G3

.915

G2

.913

G1

.844

G4

.795

G5

.650

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity
154

.847
167.593

Total Variance Explained

68.739

السرجر :إعجاد الباحثيغ مغ بيانات الجراسة السيجانية (2021م)

التحميــل العــاممي التؤكيــجي لجسيــع متغيـخات الجراســة :تػػع بشػػاء الشسػػػذج األكؿ لمج ارسػػة

كالحؼ يتكػف مغ ثبلثػة متغضػخات رئيدػية مدػتقمة كتابعػة كمعجلػة كتحتػػؼ عمػى خسدػة
محػ ػػاكر لجسيػ ػػع الستغض ػ ػخات التػ ػػي تؿيدػ ػػيع()34عبػ ػػارة حدػ ػػب نتػ ػػائج التحمضػ ػػل العػ ػػاممي

االستكذ ػػافي ،كت ػػع التػص ػػل م ػػغ التحمض ػػل ال ػػى أف أبع ػػاد متغضػ ػخات الج ارس ػػة تتك ػػػف م ػػغ
ِ
يديع ( )21عبارة  ،كتع اختبار ىػحا الشسػػذج بتصبضػق التحمضػل العػاممي
أربعة محاكر تَؿ ُ
التػكضػػجؼ عمػػى بيانػػات الج ارسػػة كتػػع ؾيػػاس بشػػاء الشسػػػذج لتػضػػيح أبعػػاد العبلقػػة بػػضغ
محاكر الشسػذج ككانت مقاييذ جػدة السصابقة التي تع إدخاليا في الشسػذج األكلي قػج
أعصت مقاييذ جػدة ذات صبلحية مقبػلة كسا في الججكؿ رقع (،)4
كالذكل رقع (.)2
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شكل ( )2التحمضل العاممي التػكضجؼ لجسيع متغضخات الجراسة

السرجر :إعجاد الباحثيغ مغ بيانات الجراسة السيجانية (2021م)
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PClose

RMSEA

GFI

CFI

CMIN/DF

DF

CMIN

السؤشخ

.036

.081

.745

.927

1.364

179

244.192

الشدبة

مقبػلة

مقبػلة

مقبػلة

مقبػلة

مقبػلة

مقبػلة

مقبػلة

التفديخ

الججول ( )4مؤشخات جػدة السصابقة لجسيع متغيخات الجراسة.

السرجر :إعجاد الباحثيغ مغ بيانات الجراسة السيجانية (2021م)

االعتسادية وصالحية متغيخات الجراسة :يدتخجـ تحمضل االتداؽ لمعثػر عمى االتداؽ

الجاخمي لمبيانات كيتخاكح مغ ( 0إلى  ،)1تع احتداب ؾيسة (ألفا كخكف باخ) لمعثػر
عمى اتداؽ البيانات الجاخمي كتذضخ ) (1968 ،Nunnallyإلى أف السرجاؾية مغ)

 )0.60 -0.50تكفي  ،أما ) (Hair et al, 2010أقتخح أف ؾيسة ألفا كخكف باخ

يجب أف تكػف أكثخ مغ  0.70كمع ذلظ يعتبخ ألفا كخكنباخ مغ  0.50فسا فػؽ
مقبػلة.
ججول ( )5يبيغ االعتسادية واالنحخافات السعيارية لكل متغيخات الجراسة
الستغيخات

نػع الستغيخ

االعتسادية

الػسط الحدابي

االنحخاف السعياري

االبتكار

مدتقل

.853

3.3991

1.05418

قبػل السخاشخ

مدتقل

.841

3.1623

1.04742

االستجابة والسخونة

تابع

.938

3.8443

1.02841

الثقافة الخيادية

معجل

.877

3.8246

.94723

السرجر :إعجاد الباحثيغ مغ بيانات الجراسة السيجانية (2021م)

يتزح مغ نتائج الججكؿ أعبله أف اختبار االعتسادية كاف مختفعاً كاالنحخاؼ السعيارؼ
لكل الستغضخات كانت مختفعة مسا يجؿ عمى كجػد تجانذ بضغ إجابات السبحػثضغ.
تحميل االرتباط (:)Person Correlation
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تع استخجاـ تحمضل االرتباط بضغ متغضخات الجراسة بيجؼ التعخؼ عمى العبلقة
االرتباشية بضغ الستغضخات السدتقمة كالستغضخ التابع كالسعجؿ،

فكمسا كانت درجة

االرتباط قخيبة مغ الػاحج الرحيح فإف ذلظ يعشي أف االرتباط قػياً بضغ الستغضخيغ

ككمسا قمت درجة االرتباط عغ الػاحج الرحيح كمسا ضعفت العبلقة بضغ الستغضخيغ

كقج تكػف العبلقة شخدية أك عكدية  ،كبذكل عاـ تعتبخ العبلقة ضعيفة إذا كانت
ؾيسة معامل االرتباط اقل مغ ( )0.30كيسكغ اعتبارىا متػسصة اذا تخاكحت ؾيسة
معامل االرتباط بضغ ( ) 0.70 – 0.30أما اذا كانت ؾيسة االرتباط أكثخ مغ
( )0.70تعتبخ العبلقة قػية بضغ الستغضخيغ .أكضح اختبار تحمضل االرتباط بضغ
متغضخات الجراسة مغ خبلؿ الججكؿ ( )6كالذكل( )2أدناه.

الججول ( )6تحميل االرتباط بيغ متغيخات الجراسة

Estimate
.368
.587
.665
.424
.269
.780

متغيخات الجراسة
االثزىبس

><--

لجىي اٌّخبطش

اٌثمبفخ اٌشَبدَخ

><--

االثزىبس

االعزدبثخ واٌّشؤخ

><--

االثزىبس

اٌثمبفخ اٌشَبدَخ

><--

لجىي اٌّخبطش

االعزدبثخ واٌّشؤخ

><--

لجىي اٌّخبطش

االعزدبثخ واٌّشؤخ

><--

اٌثمبفخ اٌشَبدَخ
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نسػذج الجراسة السعجل :بعج إجخاء التحمضل العاممي االستكذافي كالتػكضجؼ لستغضخات
الجراسة يتع االعتساد عمى الشتائج التي يفدخىا التحمضل  ،حضث أكضحت الشتائج أف

الخيادة االستخاتيجية تتكػف مغ محػريغ كىي االبتكار ،قبػؿ السخاشخ ،أما الستغضخ

التابع األداء االبتكارؼ يتكػف مغ محػر االستجابة كالسخكنة ،أما الستغضخ السعجؿ ىػ
الثقافة الخيادية ،فإف استشاد الشسػذج عمى نطخية يصابق الػاقع أما في حالة عجـ
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االعتساد عمى نطخية فانو عادة ما يتع تعجيل الشسػذج حتي يصابق الػاقع ككحلظ
االعتساد عمى مؿياس الفا كخكنباخ لبلتداؽ الجاخمي لمبيانات اذا قمت نتيجة التحمضل
السحدػبة عغ الؿيسة السعتسجة  ،يتع استبعاد البعج تساماً كالذكل ( )3يػضح نسػذج

الجراسة السعجؿ.

الذكل رقع ( )3نسػذج الجراسة السعجل
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اختبار فخضيات الجراسة :تع االعتساد في عمسية التحمضل اإلحرائي لمبيانات عمى
أسمػب نسحجو السعادلة البشائية  [SEM] Structural Equation Modelingكىػ
نسط مفتخض لمعبلقات الخصية السباشخة كالغضخ مباشخة بضغ مجسػعة مغ الستغضخات
الكامشة كالسذاىجة ،كبالتحجيج استخجاـ أسمػب تحمضل السدار  Path Analysisكىػ
أحج أسالضب نسحجو السعادلة البشائية التي تعشي بجراسة كتحمضل العبلقات بضغ متغضخ
أك اكثخ مغ الستغضخات السدتقمة سػاء كانت ىحه الستغضخات مدتسخة أك متقصعة
كمتغضخ أك أكثخ مغ الستغضخات التابعة سػاء كانت ىحه الستغضخات مدتسخة أك متقصعة

بيجؼ تحجيج أىع السؤشخات أك العػامل التي يكػف ليا تأثضخ عمى الستغضخ أك
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الستغضخات التابعة ،حضث أف نسحجو السعادلة البشائية تجسع بضغ أسمػب تحمضل االنحجار
الستعجد كالتحمضل العاممي.
اختبار الفرضٌة الرئٌسٌة األولً :تنص على انه توجد عالقة بٌن الرٌادة االستراتٌجٌة واألداء
االبتكاري .وٌتضح ذلك من خالل الشكل ( )3والجدول( )7أدناه.
الشكل ( )3اختبار الفرضٌة الرئٌسٌة األولً:
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الججول ( )7تحميل السدار بيغ تكشػلػجيا السعمػمات وجػدة الخجمة
P

C.R.

S.E.

الفخوض

Estimate
االبتكار

*** 4.385

.164

.720

-.002 .999

.113

 .000قبػل السخاشخ

<--

االستجابة والسخونة

<--

االستجابة والسخونة
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يبلحع مغ الذكل ( )3كالججكؿ( )7أعبله أف السدار مغ االبتكار إلى االستجابة

كالسخكنة حضث بمغت ( ).720كىػ داؿ أحرائيا عشج مدتػؼ داللة (،)0.000
كالسدار مغ قبػؿ السخاشخ إلى االستجابة كالسخكنة حضث بمغ ( ).000كىػ غضخ

داؿ عشج مدتػؼ داللة ( ،).999مسا يذضخ إلى أنو تػجج عبلقة جدئية بضغ الخيادة
االستخاتيجية كاألداء االبتكارؼ.

اختبار الفخضية الخئيدية الثانية :الثقافة الخيادية تعجل العالقة بيغ الخيادة

االستخاتيجية واألداء االبتكاري :تشز الفخضية عمى أف الثقافة الخيادية تعجؿ العبلقة

بضغ الخيادة االستخاتيجية كاألداء االبتكارؼ.
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شكل ( )4الثقافة الخيادية تعجل العالقة بيغ الخيادة االستخاتيجية واألداء االبتكاري
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لغخض التعخؼ عمى معشػية التأثضخ بضغ الستغضخات اعتسجت الجراسة عمى نسحجو
السعادلة البشائية ،حضث تع استخجاـ أسمػب تحمضل السدار الحؼ يعشي بجراسة كتحمضل
العبلقة بضغ متغضخات الجراسة أك أكثخ مغ الستغضخات السدتقمة أك التابعة أك السعجلة
سػاء كانت ىحه الستغضخات مدتسخة أك متقصعة كالختبار الفخضية غضخ السباشخة تع
االعتساد عمى أسمػب ) (Plots two-wayلسعخفة األثخ السعجؿ الججكؿ التالي
يػضح ؾيع تحمضل السدار كأثبتت بيانات الجراسة أف الثقافة الخيادية ال تعجؿ العبلقة

ما بضغ االبتكار كاالستجابة السخكنة حضث بمغ مدتػؼ معشػية حضث بمغ (، ).836
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كالحع مغ ذات الججكؿ الثقافة الخيادية ال تعجؿ العبلقة ما بضغ قبػؿ السخاشخ

كاالستجابة السخكنة الججكؿ( )8يػضح ؾيع تحمضل السدار.

الججول ( )8الثقافة الخيادية تعجل العالقة بيغ الخيادة االستخاتيجية واألداء االبتكاري
التقجيخات

العالقات

Estimates

االبتكار

<-

االستجابة

الثقافة الخيادية * االبتكار

<--

االستجابة

قبػل السخاشخ

<--

االستجابة

الثقافة الخيادية * قبػل

<--

االستجابة

<--

االستجابة

السخاشخ

الثقافة الخيادية

.017

والسخونة

S.E

.083

.075

الحخجة
CR

-.156 .354

-.239

والسخونة
والسخونة

السعيار

-.055

والسخونة
والسخونة

الخصاء

الكيسة

.207

-.705 .338
.092

.538

.815

1.828 .294
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يبلحع مغ شكل ( )4كالججكؿ ( )8أعبله أف جسيع العبلقات الغضخ السباشخة بضغ
الخيادة االستخاتيجية كاألداء االبتكارؼ كانت غضخ معشػية ككانت عمى التػالي

( ،).481( ،).876ككحلظ العبلقة الغضخ السباشخة بضغ الثقافة الخيادية ك االستجابة
كالسخكنة كانت غضخ معشػية( ،).068كاف العبلقات السباشخة لمستغضخ السعجؿ الثقافة
الخيادية في أبعاد الستغضخ السدتقل (االبتكار ،قبػؿ السخاشخ) غضخ معشػية ككانت
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الجاللة
P

.876
.836

.481
.415

.068

عمى التػالي ( ،) .415( ،).836مسا يذضخ إلى أف الثقافة الخيادية ال تعجؿ العبلقة
بضغ الخيادة االستخاتيجية كاألداء االبتكارؼ.
خالصة الشتائج:
تػصمت الجراسة الى الشتائج التالية:
الشتيجة الخئيدية األكلى :تػجج عبلقة جدئية بضغ الخيادة االستخاتيجية كاألداء
اإلبتكارؼ.
 تػجج عبلقة إيجابية بضغ االبتكار كاألداء االبتكارؼ.
 ال تػجج عبلقة بضغ قبػؿ السخاشخ كاألداء االبتكارؼ.
الشتيجة الخئيدية الثانية :أف الثقافة الخيادية ال تعجؿ العبلقة بضغ الخيادة االستخاتيجية
كاألداء االبتكارؼ.
تػصيات الجراسة:

تػصي الجراسة باآلتي:

أؼ تغضضخ مصمػب لمعسل.
 .1عمى السرارؼ عجـ التخدد في تبشي أدكات ً
 .2الدخعة في السػاكبة مع التصػرات الججيجة في مجاؿ تقجيع الخجمات السرخؼية.
 .3أف تتقبل السرارؼ السبادرات الججيجة ك اف كانت نتائجيا غضخ مزسػنة العػائج.
 .4اإلىتساـ بتبشي األفكار الججيجة لجعع األداء األداء اإلبتكارؼ.
أوالً :السخاجع بالمغة العخبية
.1اسساعضل ،أحسج بذخ ،الجكر السعجؿ لمثقافة الخيادية في العبلقة بضغ التػجو بالدػؽ
الكمي كالسخكنة اإلستخاتيجية .رسالة دكتػراه مشذػرة2019 ،ـ.
 .2صادؽ الذسخؼ ،دكر أبعاد الخيادة االستخاتيجية في تحدضغ االداء

السعخفي

الستسضد ،مجمة العمػـ االقترادية ك االدارية مجمج  ، 21العجد 2015، 83ـ
 . 3أكخـ محدغ كعادؿ عباس ،تأثضخ الخيادة االستخاتيجية في تحدضغ الجراسة
االستخاتيجية  ،مجمج العخاؾية لمعمػـ اإلدارية  ،مجمج  ،12العجد 2017. 49ـ
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 .4ىاشع فػزؼ العبادؼ ك اخخكف  ،الخيادة االستخاتيجية ك دكرىا في صياغة
استخاتيجية التدػيق الخيادؼ في مشطسات االعساؿ  ،مجمة القادسية لمعمػـ االدارية ك
االقترادية – السجمج  12العجد  4لدشة 2010ـ
 .5غجيخ فؤاد  :أثخ الخيادة االستخاتيجية عمى االداء السالي لمذخكات الرشاعية في
االردف .2017 :

 .6الحكيع ،عمى لضث ،الخيادة االستخاتيجية كانعكاسيا في تصػيخ ،مجمة الغخؼ لمعمػـ
االقترادية كاإلدارية ،السجمج الخابع عذخ ،العجد2017 ،2ـ.

 .7كخيسة بػمخقػد ،أثخ اإلبجاع اإلدارؼ عمى التصػيخ التشطيسي ،الجدائخ ،رسالة
دكتػراه مشذػرة2017 ،ـ.
 . 8أحسج بغ آسية ،أثخ السخكنة اإلستخاتيجية في تحقضق السضدة التشافدية لسؤسدة
االتراالت الجدائخية مػبضميذ ،السجمة العمسية السدتقبل االقترادؼ ،العجد الثاني،
نػفسبخ 2019ـ.
 .9ىانع ابخاـيع ،أثخ السخكنة االستخاتيجية عمى جػدة الق اخرات االستثشائية ،السجمة
العمسية لمجراسات التجارية كالبضئية ،السجمج  10العجد الثاني2019 ،ـ.

 .10الججعاف ،دمحم ،)2018( ،اإلبتكار التدػيقي كأثخه عمى رضا االدبػف في
الذخكات األدكية باألردف ،رسالة مشذػرة.
 .11حكست كأفاف ،دكر مكػنات الخيادة االستخاتيجية في تحقضق أبعاد جػدة التعميع
العالي في اقميع كخدستاف العخاؽ ،السجمة األكاديسية لجامعة نػركز  ،السجمج 8
العجد.2019 ، 2
 .12الرادؽ ،الذسخؼ ،دكر أبعاد الخيادة االستخاتيجية في تحدضغ األداء السرخفي
السسضد ،مجمة العمػـ االقترادية كاإلدارية ،السجمج( )21العجد (2015 ،)83ـ.
 .13عبج السحدغ ،عادؿ عباس ( )2015تأثضخ الخيادة االستخاتيجية في تحقضق
السكانة االستخاتيجية لمسشطسة مغ خبلؿ االرتجاؿ التشطيسي ػ ػ دراسة تحمضمية لعضشة
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.أثخ الزخيبة عمى الكيسة السزافة في زيادة اإليخادات العامة في الدػدان
.) (قصاع اإلنتاج الرشاعي نسػذجا
.)م2020 - 2010 ( الفتخة مغ
The impact of value-added tax on increasing public

revenues in Sudan (industrial production sector as a
)model) the period from 2010 -2020 AD).

.نػر اليجى سيج أحسج مرصفى عمي

.شالبة ماجدتيخ
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السمخز.
تشاكلت الجراسة أثخ الزخيبة عمى الؿيسة السزافة في زيادة اإليخادات العامة .حضث تسثمت

الجراسة في أف الزخيبة عمي الؿيسة السزافة في القصاع الرشاعي تتسضد بخرائز متعجدة عغ
نطضخاتيا في القصاعات األخخػ،ىحه الخرائز أكججت مذاكل محاسبية تختمفصبيعتيا في

القصاعات األخخػ ،كذلظ ناتج مغ شبيعة الشذاط كلتفادػ ىحه السذاكل قامت اإلدارة الزخيبية
بسحاكلة كضع أسذ تداعج في ؾياس ضخيبة الؿيسة السزافة في القصاع الرشاعي .ىجفت

الجراسة إلى زيادة اإليخادات ،كتػحضج أسذ ؾياس الػعاء الزخيبي ،كعجـ إستخجاـ شخيقة التكمفة
عشج ؾياس كعاء الزخيبة فى القصاع الرشاعي .إختبخت الجراسة الفخضيات اآلتية :الزخيبة عمى

الؿيسة السزافة تعسل عمى زيادة اإليخادات العامة ،تػحضج أسذ الؿياس كالفحز الزخيبى يعسل

عمى زيادة اإليخادات الزخيبية ،عشج ؾياس الزخيبة بصخيقة التكمفة فى القصاع الرشاعى يؤثخ
سمبا عمى اإليخاداتالزخيبية .تػصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية :حرضمة اإليخادات الزخيبية
لمزخيبة عمى الؿيسة السزافة تعسل عمى زيادة اإليخادات العامة ،تػحضج أسذ ؾياس الزخيبة

يعسل عمى تػحضج نتائج الفحز كالسخاجعة كعمى تحقضق العجالة الزخيبية ككدب ثقة السكمفضغ،
تصبضق شخيقة التكمفة عشج ؾياس الزخيبة يؤثخ سمباً عمى اإليخادات الزخيبية .أكصت الجراسة
باآلتي :إلداـ اإلدارة الزخيبية لمسفتذضغ بإجخاء الفحز الزخيبي حدب مػجيات دلضل السخاجعة،

إجخاء تحجيث دكرؼ لجلضل الفحز كالسخاجعة ،العسل عمى تجريب مفتذي السخاجعة برػرة دكرية.
الكمسات السفتاحية :الزخيبة عمى الؿيسة السزافة -اإليخادات العامة.
Abstract

The study addresses the impact of Unification of the Bases of

Calculating the Value-Added Tax - VAT and Its Impact on Increasing
Public Revenues. The study was represented in that the Value-Added
Tax in the industrial sector unlike other sectors is distinguished by
several characteristics which have created accounting problems that

differ in nature from other sectors, this is due to the nature of the
activity, to avoid these problems, the tax administration made attempts

to set up bases that help in calculating the VAT in the industrial sector.
The study aimed at increasing the revenues, unifying the bases of
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calculation of the tax base, and non-using of the cost method when
calculating the tax base in the industrial sector. The study tested the

following hypotheses: The VAT increases the public revenues, and the
Unification of both calculation bases and tax investigation lead to

increase in tax revenues, when the VAT amount is identified by the cost
method in the industrial sector, this will negatively affect tax revenues.
The study reached the following results: The VAT revenues increases

public revenues, Unification of the tax calculation bases leads to unifying
the tax investigation and audits results and achieving tax justice as well

as win the taxpayers confidence, using the cost method when
calculating VAT will negatively affect tax revenues. The study put
forward the following recommendations: Tax administration shall oblige
the tax inspectors to conduct the tax audit according to the guidelines of
the audit directory, periodically updating of the investigation and audits
directory, ongoing auditors training.

Keyword : the impact of Unification of the Bases of Calculating the
.Value-Added Tax. Public Revenues.

: اإلشار السشيجي:السحػر األول
:تسييج
شيج الشطاـ الزخيبي الدػداني إصبلحاً جػىخي ًا في إشار اإلصبلحات التي تبشتيا
 كقج شسل،الجكلة مؤخ اًخ كالتي شالت مختمف القصاعات االقترادية كالسالية بالببلد
ًاإلصبلح مختمف مكػنات اإليخادات العامة لمجكلة مسا ساعج في تأسيذ نطاما
ضخيبياً عرخياً أدػ إلى تػسيع قاعجتو كتخشضج اإلمتيازات الزخيبية كمشح السكمفضغ
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كالسسػلضغ أكثخ ضسانات في مدتػػ الشداع الزخيبي ،كيسكغ القػؿ أف جسيع
الزخائب ميسا كانت ترشيفيا متذابية مغ حضث األىجاؼ كالشتائج كتدتسج معطع
الزخائب تدسضتيا مغ الػعاء الزخيبي الحؼ تفخض عميو ،غضخ أف الزخيبة عمى
الؿيسة ا لسزافة تدتيجؼ الؿيسة السزافة مغ كل عسمية تجارية مسا جعل لمؿيسة
ٍ
معاف عجة تختمف بإختبلؼ السػضػع ،كتُعخؼ الؿيسة السزافة في كل
السزافة

مخحمة مغ مخاحل الجكرة اإلقترادية بأنيا الفخؽ بضغ ؾيسة الدمعة السشتجة كؾيسة
السػاد التي دخمت في إنتاجيا كىػ ما ُيعخؼ باإلستيبلؾ الػسيط في عسمية اإلنتاج

(الؿيسة السزافة = ثسغ البيع– تكمفة الذخاء أك تكمفة اإلنتاج).
مذكمة البحث:

أف الزخيبة عمي الؿيسة السزافة في القصاع الرشاعي تتسضد بخرائز متعجدة عغ
نطضخاتيا في القصاعات األخخػ ،ىحه الخرائز أك ججت مذاكل محاسبية تختمف
شبيعتيا في القصاعات األخخػ ،كذلظ ناتج مغ شبيعة الشذاط كلتفادػ ىحه السذاكل
قامت اإلدارة الزخيبية بسحاكلة كضع أسذ تداعج في ؾياس ضخيبة الؿيسة السزافة
في القصاع الرشاعي غضخ أف عجـ تػحضج األسذ السذار إلضيا أعبله قج أدػ إلى
إختبلفات في الشتائج .مغ كل ما تقجـ يبجك كاضحاً أف الزخيبة عمي الؿيسة السزافة
جسة نتيجة لعجـ تػحضج أسذ الؿياس لزخيبة
في القصاع الرشاعي تكتشفيا صعػبات ً
الؿيسة السزافة في القصاع الرشاعي.
أىسية البحث:
يسكغ إبخاز أىسية البحث في الشقاط اآلتية:
 .1يكتدب ىحا البحث أىسضتو مغ أمػر متعمقة باإليخادات العامة لمجكلة ،فإىتساـ
الجكلة بديادة مػاردىا مغ خبلؿ كضع األسذ الخاصة بالجباية كتػحضجىا كبسعالجة
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الحدابات الستعمقة بيا ،الذيء الحؼ يدتجعى تقجيع معخفة عمسية كعسمية تداعج في
تػحضج أساس ؾياس ضخيبة الؿيسة السزافة في القصاع الرشاعي.
 .2معخفة أثخ تػحضج أسذ ؾياس الزخيبة عمى الؿيسة السزافة في زيادة اإليخادات
العامة لمجكلة مغ خبلؿ دراسة تصبيؿية عمى القصاع الرشاعي.
 .3تػحضجأسذ ؾياس الزخبية يحقق الثقة فى االدارة الزخيبية
أىجاف البحث:
ييجؼ ىحا البحث إلى تحقضق اآلتي:
 .1زيادة اإليخادات.
 .2تػحضج أسذ ؾياس الػعاء الزخيبي.
 .3عجـ إستخجاـ شخيقة التكمفة عشج ؾياس كعاء الزخيبة فى القصاع الرشاعي.
فخضيات البحث:
إختبخ البحث الفخضيات اآلتية:
الفخضية األولى :الزخيبة عمى الؿيسة السزافة تعسل عمى زيادة اإليخادات العامة.
الفخضية الثانية :تػحضج أسذ الؿياس كالفحز الزخيبى يعسل عمى زيادة اإليخادات
الزخيبية.
الفخضية الثالثة :عشج ؾياس الزخيبة بصخيقة التكمفة فى القصاع الرشاعى يؤثخ سمبا
عمى اإليخادات الزخيبية.
مشيجية البحث:
لتحقضق أىجاؼ البحث إستخجـ الباحث السشاىج التالية:
 . 1السشيج اإلستشباشى :الحؼ يقػـ عمى التفكضخ السشصقي الحرػؿ عمى السعمػمات
كمغ خبللو حجد الباحث أنساط السذاكل السختبصة بسػضػع البحث.
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 . 2السشيج اإلستقخائى :إعتسج عميو الباحث في الجراسة السبجئية الخاصة بتػحضج
األسذ السدتخجمة في ؾياس ضخيبة الؿيسة السزافة كإختبار صحة فخكض البحث.
 . 3السشيج الػصفي :مغ خبلؿ أسمػب دراسة الحالة يسكغ التعخؼ عمى الصخيقة
الستبعة لؿياس الزخيبة كعمى األسذ كشخؽ الؿياس التي تعتسج عمضيا في تحجيج
الفاقج الزخيبى كإزالة األرصجة الجانئة الشاتجة مغ دفع ضخيبة الؿيسة السزافة في
مخحمة اإلستضخاد.
السحػر الثاني :الجراسات الدابقة:
دراسة :بييدو2012( ،م):
تسثمت مذكمة الجراسة في معخفة دكر محاسبة التكاليف الدميع الفعاؿ في تقجيخ
الزخيبة عمي الؿيسة السزافة لمدمع كالخجمات الخاضعة لمزخيبة عمى الؿيسة
السزافة .ىجفت الجراسو إلى اضيار التصبضق العسمي لمزخيبة عمى الؿيسة السزافة
كمجؼ ارتباشو بالسبادغ السحاسبية الستعارؼ عمضيا كمحاسبة التكاليف تحجيجاً ،اتباع
نطاـ محاسبة تكاليف سميع كفعاؿ كاستخجاـ االنطسة السحاسبية لتحجيج ضخيبة الؿيسة
السزافة .تػصمت الجراسو الي نتائج مشيا اف التصبضق العسمي لمػصػؿ إلى ضخيبة
التكاليف تح جيجا ،كاف عجـ اتباع نطاـ محاسبة التكاليف سميع كفعاؿ يؤثخ عمي
احتداب ضخيبة الؿيسة السزافة برػره عادلو كاف استخجاـ االنطسة السحاسبية
اليداعج عمي تحجيج ؾيسة التغضخ في الزخيبة عمي الؿيسة السزافة ،اتباع نطاـ
محاسبة التكاليف يؤدؼ إلى تحجيج دقضق لػعاء الزخيبة عمى الؿيسة السزافة.
دراسة :أسامة2016( ،م):
تسثمت مذكمة الجراسة في أثخ تصبضق الزخيبة عمى الؿيسة السزافة عمى الشاتج
السحمي اإلجسالي في الدػداف ،ىجفت الجراسة عمى بياف أثخ تصبضق الزخيبة عمى
173

الؿيسة عمى الشاتج السحمي اإلجسالي ،إعتجمت الجراسة عمى السشيج الػصفي التحمضمي
كالتحمضل الؿياسي لبياف أثخ ضخيبة الؿيسة السزافة عمى الشاتج السحمي اإلجسالي في
الدػداف .الشتائج التي تػصمت إلضيا الجراسة أف نطاـ الزخيبة عمى الؿيسة السزافة
حقق نتائج إيجابية عمى الشاتج السحمي اإلجسالي كقصاعاتو ،سياسة ضخيبة الؿيسة
السزافة تجعع الشاتج السحمي بفعالية مسا يتػافق مع األىجاؼ االقترادية.
دراسة :صالح2018( ،م):
تسثمت مذكمو الجراسو في ؾياس كتحجيج فعاليو تحرضل ايخادات الزخيبة عمى الؿيسة
السزافة كبياف اثخ زيادة سعخ الزخيبية عمي الؿيسة السزافة عمى حجع اايخدات
الزخيبة .اعتسجت الجراسو عمي استخجاـ السشيج الػصفي التحمضمضل اىجاؼ الجراسو
ؾياس كتحجيج فعاليو تحرضل ايخادات الزخيبة عمى الؿيسة السزافة ،نتائج الجراسو
أ ف تحرضل الزخيبة عمي الؿيسة السزافة يتع بفعاليو ،الديادة لػحجه لو اثخ محجكد
عمي حجع ايخدات الزخيبة كبالتاليعمي االيخدات العامة.
دراسة :العباس2018( ،م):
تسثمت مذكمة الجراسة في أف اإليخادات الزخيبية كانت تعاني مغ ضئالة في
الحرضمة الزخيبية كمذاكل في التحرضل كمذاكل التيخب الزخيبي ،ىجفت الجراسة
إلى التعخؼ عمي كيؽية تصبضق محاسبة الزخيبة عمى الؿيسة السزػافة في الدػداف،
كبياف أثخ تصبيقيا عمي حرضمة اإلي اخدات أنتيجت الجراسة السشيج الػصفي التحمضمي
لجراسة حالة ديػاف الزخائب في الفتخة 2015-2010ـ الشتائج إف ضخيبة الؿيسة
السزافة تستاز بػفخة الحرضمة الزخيبية ،إيخادات الزخيبة عمي الؿيسة السزافة تسثل
ندبة كبضخة مغ حجع اإليخادات الزخيبية .التػصيات تذجيع السكمفضغ عمى إمداؾ
174

الجفاتخ السحاسبية،عشج الحاجة لديادة اإليخادات العامة لمجكلة عغ شخيق زيادة سعخ
الزخيبة عمى الؿيسة السزافة لكافة الدمع مع مخاعاة الدعخ عمي الزخكرية فضيا.
دراسة :عمي2019( ،م):
تسثمت مذكمة الجراسة في قمة اإليخادات السالية العامة التي تسثل الجاعع الخئيدي
لتحقضق أىجاؼ مذاريع الجكلة في التشسية كاإلنفاؽ الحكػمي عجـ تػفخ السعمػمات
التي تؤكج كتجعع صحة ما جاء باإلقخار الزخيبي الحاتي لحلظ تأخضخ تقجيع االق اخرات
في مػاعضجىا مسا يؤثخ سمباً عمى االيخادات الستػقعة في الػقت السحجد .الشتائج
كالتػصيات أف التقجيخ الزخيبي الحاتي يديج ايخادات الجكلة السالية ،كإف التقجيخ
الزخيبي الحاتي يديج مغ ثقة السسػلضغ مسا يجفعيع باالقخار بانذصتيع كبالتالي تػسيع
السطمة الزخيبية ،كأف تػفخ السعمػمات يجعع مرجاؾية التقجيخ الزخيبي الحاتي
كبحلظ يػفخ الدمغ كيقمل التكاليف اإلدارية الشاتجة عغ الشداعات كاالستئشافات.
السحػر الثالث :اإلشار الشطخي لمزخيبة عمى الكيسة السزافة
أوالً :مفيػم الزخيبة:
فعخفيا
إف لمزخيبة عجة تعخيفات أك مفاـيع ،حضث مخت الزخيبة بسخاحل متعجدة ً

البعس حدب الفكخ االسبلمي كعخفيا آخخكف مغ كجية الشطخ السالية ككجية الشطخ
االقترادية كالقانػنية كاالجتساعية ،كع ًعخفيا بعزيع حدب االىجاؼ التي يسكغ اف

تحقق مغ الزخيبة.

مغ تمظ السفاـيع لمزخيبة حدب الفكخ االسبلمي نججىا كردت بسدسيات مختمفة
مشيا:
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 -1ضخيبة الجديو:
ىي ضخيبة تفخض عمي الخؤكس مغ الدمضضغ حضث يمتدمػف بادائيا لمجكلة اإلسبلمية
متي ماتػافخت شخكط كجػبيا ،كتتسثل خرائريا في انيا ضخيبة شخريو تفخض
عمي الذخز الدمي باعتبار كجػده عمي أرض الجكلة االسبلمية ،كىى ضخيبة
سشػية ال تُجبي اال مخة كاحجة كل سشة ،كسا انيا تُجبي مغ الدمي فقط سػاء اف كاف
مغ العخب اك العجع مغ أىل الكتاب أك السجػس الحيغ يتستعػف باألمغ كاالستقخار

كحساية الجكلة اإل سبلمية ليع ،كانيا ليدت عباده كأداء الدكاة كفخضضتيا اكجبيا
الكتاب كالدشة (غازػ حدضغ عشاية2003 ،ـ ،ص ص .)116-113
 -2ضخيبة الخخاج:
ىي ضخيبة تفخض عمي الدمي في أرضو التي فتحيا السدمسضغ عشػه كالخخاج تكميف
مالي يفخض عمي أرض الدمي التي فتحت عشػه كضمت تحت ترخفو ،كىػ مقجار
معضغ مغ الساؿ أك السحرػالت ،كسا أف الخخاج يفخض عمي األرض التي فتحيا
السدمسضغ عشػه أك صمحا كضمت في يج اىميا ممكا ليع تبجا بفخضيا كيبقي الخخاج
كاجب عمضيا(دمحم حامج عػض هللا1997 ،ـ ،ص.)25
 -3ضخيبة العذػر:
العذػر ىي الزخائب السفخكضة عمي أمػاؿ التجارة الرادره مغ الببلد اإلسبلمية
كالػارده الضيا .ككحلظ تعخؼ العذػر بانيا ضخيبة غضخ مباشخة عمي أسػاؽ التجاره
التي تعبخ حجكد الجكلة اإلسبلمية دخػالً كخخكجاً(غازػ حدضغ عشاية2003 ،ـ،
ص.)116
يخؼ الباحث أف الزخيبة حدب التعاريف الثبلثو السحكػره كحدب الفكخ اإلسبلمي
شسمت الزخائب السباشخة كالغضخ مباشخة مشح بجاية اإلسبلـ كيطيخ ذلظ في ضخيبة
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الجديو كضخيبة الخخاج (ضخيبة مباشخة كضخيبة العذػر (ضخيبة غضخ مباشخة) حدب
التعاريف انيا تفخض عمي امػاؿ التجارة الرادره مغ الببلد اإلسبلمية كالػارده ليا.
مسا سبق يتزح اف ضخيبة الجديو كالخخاج ضخيبة مباشخة كضخيبة العذػر ضخيبة
غضخ مباشخة.
تًعخؼ الزخيبة عمي إنيا مقجار مغ الساؿ تمدـ الجكلة األشخاص بجفعو ،مغ اجل
تغصية الشفقات العامة لمجكلة كتحقضق تجخميا في الحياة الدياسية كاالقترادية
كاالجتساعية دكف أف يقابل ذلظ نفع معضغ لكل مسػؿ بعضشو(مختار ابػ ريجة،
1985ـ ،ص.)212
يخؼ الباحث أف ىحا السفيػـ يعخؼ الزخيبة بانيا مقجار مغ الساؿ يجفعػا االشخاص
مغ اجل تغصيو الشفقات العامة لمجكلة لسػاجية تجخل الجكلة في الحياة الدياسية
كاالقترادية كاالجتساعية دكف كجػد نفع معضغ لكل مسػؿ برفتو حضث اكضح
األىجاؼ كىي اليجؼ السالي كاالجتساعي كاالقترادؼ كالدياسي.
أيزاً تٌعخؼ الزخائب بانيا فخيزو نقجية تفخضيا الجكلة برػره اجبارية عمي
االشخاص الصيعضغ كاالعتباريضغ دكف مقابل مغ اجل تغصيو الشفقات العامة ،كتحقضق
األىجاؼ االقترادية كاالجتساعية كمغ ثع رفع مدتػؼ الخفاـية في السجتسع (عمي
محسػد خمضل كآخخكف1999 ،ـ ،ص.)173
يخؼ الباحث أف ىحا التعخيف لمزخيبة مفيػمو معاصخ حضث اكضح األىجاؼ
االقترادية كاالجتساعية كرفع مدتػؼ الخفاـية في السجتسع.
ىشاؾ تعخيف آخخ لمزخيبة بأنيا فخيزو الداميو تحجدىا الجكلة كيمدـ السسػؿ بادائيا
ببل مقابل تسكضشا لمجكلة مغ الؿياـ بتحقضق أىجاؼ السجتسع (حامج عبجالسجضج دراز
كسعضج عبجالعديدعثساف2002 ،ـ ،ص.)16
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يخؼ الباحث اف السفيػـ مخترخ في الداميو الزخيبة التي تحجدىا الجكلة كدكف
مقابل كلتحقضق اىجاؼ السجتسع.
ُعخفت الزخيبة أيزاً بانيا مبمغ مغ الساؿ تفخضو الجكلة عمي السكمفضغ مداىسو

مشيع في تغصية نفقاتيا العامة برفو نيائيو ،دكف اف يعػد عمضيع نفع خاص مقابل
دفع الزخائب باعتبارىع اعزاء متزامشضضغ في مشطسو سياسيو مذتخكو تيجؼ إلى
الخجمات العامة (جياد سعضج حراكنو2000 ،ـ ،ص.)97
يخؼ الباحث أف التعخيف اقترخ ايزا عمي اليجؼ السالي فقط كتجاىل األىجاؼ
األخخؼ مغ الزخيبة يعتبخ الباحث اف ىحا التعخيف تقمضجؼ.
ُعخؼ البعس الزخيبة كسا يمى (اف الزخيبة ىي مبمغ مقصػع يجسع بػاسصو الجكلة

بسػجب سمصاتيا الدياديو مغ الثخكة السػجػده في الجكلة اك مغ االشخاص الحيغ

يعيذػف ىشاؾ لتغصيو احتياجات القصاع العاـ) (زكى عبجالستعاؿ1941 ،ـ،
ص.)96
ىشاؾ تعخيف آخخ لمزخيبة (الزخيبة ىي عبارة عغ مبمغ مقصػع يتع تحرضمة
بػاسصو الجكلة جب اخ مغ ثخكات االخخيغ دكف عائج خاص لجافع الزخيبة بغخض
تحقضق السرمحو العامة) (رأفت السحجػب1969 ،ـ ،ص.)108
ىشاؾ تعخيف لمزخيبة ُيفزل االقترار عمى الجانب القانػني لمزخيبة باعتبارىا

(كسضمة لتػزيع األعباء العامة بضغ االفخاد تػزيعا قانػنياً سشػياً شبقا لسقجراتيع
التكميؽيو)(مشرػر ميبلد يػنذ2004 ،ـ ،ص.)42
يخؼ الباحث بأنو يسكغ (تعخيف الزخيبة بانيا فخض الدامي كىػ عبارة عغ مبمغ
نقجؼ يدتقصع بشاء عمي تذخيعات لتحقضق أىجاؼ اقترادية كاجتساعية كسياسيو دكف
تحقضق نفع مباشخ لجافع الزخيبة بعضشو).
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ثاني ًا :نذأة وتصػر الزخيبة:
تعج الزخائب مغ أىع السػارد األساسية لتحػيل السضدانية العامة كالشفقات الستختبة عمى
الجكلة ،بيجؼ تأبضغ مختمف الخجمات لمسػاششضغ ،كدفع ركاتبيع في القصاع الحكػمي
كتأصضل البشية التحتية ،باإلضافة لجعع الدمع األساسية لتػفضخىا لمسػاششضغ بدعخ اقل
ككحلظ تعج مطي اخ مغ مطاىخ فخض سمصة الجكلة كسيصختيا ،حضث بجأت الزخيبة
تاريخيا بسدسى الجباية ،ككانت بجايتيا في القخكف األكلى ككانت تجفع عضشا لمسداىسة
في الشفقات العامة ،ككانت اختيارية ،ثع تصػرات بعج ذلظ كضيخت العجيج مغ
الحزارات السختمفة مثل حزارة كأدػ الشضل ،ثع دخمت مخحمة أكسع في عيج
اإلمبخاشػرية الخمانية ،كفخضت عمى العجيج مغ القصاعات مثل السحاصضل الدراعية،
كمع مخكر الدمغ تػالت عسمية تصػرىا إلى أف تع تشطيع الزخيبة بإقخار قانػف
ضخيبي مشطع قائع عمى أسذ كمبادغ مجركسة.كتعتبخ الزخائب في االقتراد
الحجيث السرجر األىع لئليخادات الحكػمية ،كتختمف مغ باقي مرادر الجخل
األخخػ كالخسػـ ،بكػنيا رسػـ إلدامية إجبارية عمى األفخاد كالسؤسدات السختمفة التي
تشصبق عمضيا شخكط الجفع ،إذ انو مغ السفتخض أف يتع تحرضل الزخيبة لفائجة
كرفاـية دافعضيا ككل ،كقج يػجج ارتباط متػقع بضغ الزخائب السجفػعة كالسدايا
السدتحقة ،مثبل ضخائب األجػر تدسى أحيانا السداىسات كسافي الػاليات الستحجة
األمخيكية،

كلكغ

إجساال

بعج

ارتباط

الزخائب

بالسشافع

السباشخة

ضعيفا(www.bntannica.com, Taxation, retrieved, in 31-10-
.)2018
ثالث ًا :أنػاع الزخيبة:

179

تشقدع الزخائب اقتراديا إلى عجة أنػاع مختمفة ،كتشقدع حدب شخيقة جسعيا بذكل
أساسي إلى نػعضغ أساسضضغ ،ضخائب مباشخة كضخائب غضخ مباشخة ،كلكل نػع فضيا
أمثمة خاصة بو ،كفى ماياتى شخح كل نػع كاألمثمة الستعمقة بو.
 -1الزخيبة السباشخة:
التعخيف السبدط لمزخيبة السباشخة ىي الزخيبة التي يجفعيا السكمف بالزخيبة سػاء
أفخاد أك شخكات مباشخة لمحكػمة ،كعادة تدتشج اػ مبجأ قجره دافعي الزخيبة عمى
الجفع حدب الجخل أك االستيبلؾ أك صافى الثخكة ،اػ إف مغ يسمظ قج ار اكبخ مغ
السػارد سػاء أك أرباح أكثخ ،يجفع ندبة ضخيبة أعمى كتتسضد بسداىستيا في تػزيع
الثخكة بذكل عادؿ ،حضث أنيا تأخح ماال أكثخ مغ األغشياء لتقػـ الحكػمة باستخجامو
لتسػيل خجمات تخجـ الفقخاء .كمغ أنػاع الزخيبة السباشخة الزخيبة عمى الجخل
كضخيبة األرباح كالزخيبة عمى الثخكة كضخيبة رأس الساؿ( www.educba.com,
.)31-10-2011
 -2الزخيبة غيخ السباشخة:
تُعخؼ الزخيبة غضخ السباشخة بأنيا الزخيبة التي ال يجفعيا األفخاد كالذخكات بذكل
مباشخ لمحكػمة ،كإنسا يتع دفعيا مغ خبلؿ كسيط ،تفخض الزخيبة غضخ السباشخة
عمى إنتاج أك استيبلؾ الدمع كالخجمات أك عمى السعامبلت الحكػمية السختمفة ،بسا
في ذلظ الػاردات كالرادرات كمغ أىع مسضحاتيا إنيا تكػف ضسغ أسعار الدمع
كالخجمات فبل يذعخ دافع الزخيبة بيا ،كاالىع إنيا تقمل فخص التيخب الزخيبي إذا
تست بذكل سميع كصحيح ،كمغ أنػاعيا ضخيبة السبيعات كالزخيبة عمى الؿيسة
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السزافة

كالزخيبة

الجسخكية

كالزخيبة

عمى

السمكية

(.)www.accuntingtools.com, 1-11-2018
رابعاً :أىجاف الزخيبة:
إف اليجؼ األساسي مغ كجػد الزخيبة ىػ زيادة اإليخادات لتمبية الشفقات العامة
الستدايجة لمجكلة ،لكشو ليذ اليجؼ الػحضج ،كبعبارة أخخػ ،لمزخائب بعس األىجاؼ
األخخػ غضخ الستعمقة باإليخادات ،كفى العالع الحجيث كمع التصػر االقترادؼ
الستشاحى ما يتع استخجاـ الزخائب كأداة لسا يدسى بالدياسة االقترادية الػ بمج
مذخكشة لحج كبضخ بشسػ رأس الساؿ ،فيػ محػر التشسية االقترادية ،مغ خبلؿ رفع
معجؿ الزخيبة الحالية اك عغ فخض ضخائب ججيجة ،يسكغ اف تتع عسمية نسػ رأس
الساؿ كمغ األىجاؼ األخخػ التػضيف الكامل كاالستقخار كتخؽيس مضداف السجفػعات
كأىجاؼ غضخ إيخادية تتسثل في خفس معجالت عجـ السداكاة في الجخل ،كيسكغ الؿياـ
بحلظ عغ شخيق فخض ضخيبة عمى األغشياء بسعجؿ أعمى مغ الفقخاء أك عغ شخيق
إدخاؿ نطاـ الزخيبة التراعجية(www.econmicsdission.net, 31-10-
.)2018
خامداً :القػاعج االساسية لفخض الزخيبة:
يخؼ بعس الفقياء انو لسا كانت الزخيبة كسضمة لسج الجكلة بالساؿ .كىػ عرب
حياتيا ،كتزحيو مادية مغ جانب األفخاد بانتداع جانب مغ ماليع ،كنطاما اجتساعي ًا
يحسل عمي فكختي الزخكره كالتزحيو .كجب أف تخزع في تصبيقيا بقجر االمكاف
ليحيغ االعتباريغ لذخكط بضشو،تدسح لمجكلة بكفايو حاجاتيا كالحرػؿ عمي مايمدـ
باقل ارىاؽ مسكغ لمسسػلضغ(زكي عبجالستعاؿ2005،ـ ،ص.)98
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أىع الذخكط كالقػاعج األربع التي اكردىا ادـ سسضث في كتابو ثخكة األمع كىي العجالة
كاليقضغ كالسبلئسو كاالقتراد:
 -1قاعجه العجالة:
العجالة ىي السبجأ األكؿ الحؼ تجب مخاعاتو في كل ضخيبة تفخض عمي الشاس كقج
شخح ادـ سسضث ىحا السبجاء بقػلو (يجب أف يذتخؾ رعايا الجكلة في نفقات الحكػمة)
كل بحدب األركاف تبعا لسقجراتو ،أؼ ندبة دخمو الحؼ يتستع بو في حساية الجكلة.
كىحا السبجأ يصابق الذخيعو اإلسبلمية برفو عامة ،كضخيبة الدكاه برفو خاصة.
فالعجؿ في االسبلـ مصمػب في كل أمخ مغ األمػر ،كىػ صفو مغ صفات هللا كبو
بعث الخسل كأندؿ مغ الكتب(عبج القادر دمحم احسج2014 ،ـ).
 -2قاعجة اليقيغ:
يجب أف يرجر التذخيع الزخيبي كاضحاً ليحقق لمسػؿ قج اًر مغ اليقضغ يسكشو مغ أف
يعي التداماتو الزخيبية عمي نحػ يقضشي ،كأف يكػف التدامو بأداء الزخيبة الحقا عمي
صجكر التذخيع ،فبل تفخض الزخيبة بأثخ رجعي(عاشف صجقي ،دمحماحسج الجزاز،
1988ـ ،ص ص.)119-118
 -3السالئسة:
يقرج بالسبلئسة تحرضل الزخيبة في الػقت كالصخيقة األكثخ مشاسبو لجفعيا مغ قبل
السسػؿ كذلظ حدب مرجر الجخل كضخكفو ،لحلظ يقتزي أف تختار اإلدارة الزخيبية
مػعجاً مشاسباً لمػفاء بالزخيبة كأف تكػف إجخاءات الجبايو مشاسبو لطخكؼ السسػؿ
بحضث اليكػف كقع الزخيبة عميو ثؿيبلً بذكل يجعمو عاج اًد عغ الجفع اك يجفعو إلى
تجشب الزخيبة أك التيخب مشيا(عبج الػىاب عبجالخحسغ عبجالحسضج،
ص.)98
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1988ـ،

 -4قاعجة االقتراد:
يعشي بو االقتراد في كمفة الزخيبة ،أؼ ما تتكبجه الجكلة كترخفو عمي تقجيخىا
كجبايتيا كما يبقي مشيا في حرضمة صاؼيو ،تبقي أف تكػف نفقات تحرضل الزخيبة
ضئضمو بالسقارنو بتحرضمة ،فبل خضخ في ضخيبة تتكمف جبايتيا الجدء األكبخ مغ
حرضمتيا(شخيف رمديذ تكبل ،ص.)143
السحػر الخابع :اإلشار الشطخي لإليخادات العامة:
أوالً :مفاليع االيخادات العامة:
اإليخادات العامة يقرج بيا كأداة مالية مجسػعة الجخػؿ التي تحرل عمضيا الجكلة مغ
السرادر السختمفة مغ أجل تغصيو نفقاتيا كتحقضق التػازف االقترادؼ كاالجتساعي
(سػزؼ عجؼ ناشج2008 ،ـ ،ص.)87
االيخادات العامة ىي مجسػع السبالغ الشقجية اك االمػاؿ التي تحرل عمضيا الجكلة
كغضخىا مغ االشخاص العامة بغخض تغصيو الشفقات ككضع الدياسة السالية لمجكلة
مػضع التشفضح(مشرػر ميبلد يػنذ2004 ،ـ ،ص.)42
االيخادات العامة ىي مػارد اقترادية تحرل عمضيا الجكلة في شكل تجفقات نقجية مغ
أجل تغصيو الشفقات العامة بيجؼ إشباع الحاجات العامة الجدء السكسل كالزخكرؼ
لتحػيل اإلنفاؽ العاـ(عراـ بذػر1985 ،ـ ،ص.)86
مفاـيع أخخؼ لعمساء السالية في تعخيف اإليخاد ،فكل مشيسا كجية نطخ مختمفة عغ
اآلخخ كسا يمي(دمحم مخسي فيسي1971 ،ـ ،ص ص :)59-58
يخػ  lrving fisherأف كل ثخكة تعج راس ماؿ مشتج ،كأف الشاتج يتسثل في الخجمة
التي تؤدييا الثخكة عغ لراحبيا .يخؼ الباحث أف ىحه الشطخه لئليخاد تعتخض مع
خرائز الجخل كىي أف يكػف اإليخاد نقجؼ كخاصيو الجكرية.
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ؼيسا يخؼ  boucguteأف اإليخاد كل ما يحرل عميو الذخز نقجا أك عضشا كيتحسل
تك اخره في فتخات متتاليو شالت أـ قرخت ،مغ مرجر دائع قادر عمي إعادة انتاج
مثمو ،سػاء كاف ىحا السرجر أرس ماؿ مادؼ أـ مجيػدا مبدكال أـ األثشضغ معا .يخؼ
الباحث أف ىحا التعخيف يزع خاصضتضغ مغ خرائز اإليخاد كالجخل كىسا الشقجية
كالجكرية.
مفيػـ آخخ مغ  Seligmanاإليخاد كل مايحرل عميو الذخز نقجا كمايسكغ تقجيخه
بشقػد حتي كلػ كاف الحرػؿ عميو برفو عخضيو ،أؼ أنو اليذتخط ؼيو الجكرية
كاالنتطاـ ؼيسا يعج ايخاداً.
يخؼ الباحث أف ىحا التعخيف أخل بخاصيو الجكرية لئليخاد.
مغ السفاـيع السحكػره يخؼ الباحث اف اإليخادات العامة يسكغ أف تعخؼ بانيا (جسع
األمػاؿ العضشية كالشقجية التي تخد إلى الخديشة العامة لمجكلة كالبلزمة لتغصيو الشفقات
العامة كلتحقضق األىجاؼ االقترادية كاالجتساعية لمجكلة).
يخػ الباحث أف أىسيو اإليخادات العامة لع تعج في تغصيو الشفقات العامة فقط بل في
تحقضق أىجاؼ اقترادية كاجتساعية ،كسػؼ يطيخ ذلظ جميا عشج الخػض في
مرادر كأنػاع اإليخادات العامة.
ثاني ًا :تصػر اإليخادات العامة:
يبلحع أف أىسيو كل نػع مغ أنػاع اإليخادات العامة تبايغ عبخ الجكؿ كعبخ العرػر
السختمفة.
فسثبل في الجساعات البجائيو كانت فكخة اإليخاد العاـ غضخ معخكفو ،حضث كانت
السداىسة في الحخب أىع مطيخ لمحياة السذتخكة ،فمع تكغ ثسو حاجو إلى إيخاد عاـ
لتحػيل الحخب لكغ تغضخ الحاؿ تجريجيا خاصة بعج أف ضيخت مدكخة الجكؿ كبعج أف
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انتذخ استعساؿ الشقػد في التجاكؿ عمي نحػ ما كقع في العرخيضغ الضػناني كالخكماني
فتعجدت أكجو اإليخاد العاـ ،لكغ لع تكغ الزخيبة حضشئحف تحتل مكانيا بضغ تمظ
األكجو ،كسا كانت الزخائب قاصخة عمى الفخد (ضخيبة الخؤؤس) بجانب بعس
الزخائب الغضخ مباشخة ،كخسػـ السخكر كالتجارة العابخة كالزخائب الجسخكية
(عبجالسشعع فػزؼ ،ص.)83
أما في العرػر الػسصى فكانت الشطخية الغالبو أف األرض هلل عد كجل يدتخمف
عمضيا أكلياء االمخ فتكػف ليع يػزعػف اقاليسيا بضغ أمخاء األجشاد عشجىع ،كيػزع
األمضخ اقميسو بضغ تابعيو كالتابع يػزع مقاشعتو بضغ مختاريو كىكحا حتي تشتيي
بالتػابع ،فضجعي األعمى متبػعا كاألدني تابعا .كحقػؽ الستبػع عمي التابع أف يمبي
دعػتو لمحخب بعجد معضغ مغ الجشج السجيد ،كيفجيو بسالو كركحو عشج الحاجو ،كيجفع
لمخديشة مبالغ معضشة(زكخيا احسج عداـ محسػد حدضغ الػادؼ2007 ،ـ ،ص.)51
عشج بجاية العرػر الحجيثة فإف اإليخادات العامة تسثمت أثاثا في إيخاد أمبلؾ الجكلة
التي كانت تختمط بأمبلؾ السمظ عمي السدتػؼ الػششي ،كأمبلؾ األمضخ عمي مدتػػ
السقاشعات  ،كيفدخ ىحا الػضع بأف السمػؾ قج تشازلػا مع بجاية عرػر اإلقصاع في
اكركبا ألمخاء اإلقصاع عغ حق فخض الزخائب ،مسا استمدـ ضخكره اعتساد الجكلة
برفو أساسية عمى دخميا مغ أمبلكيا (الجكمضغ) ،كلع يكغ اإللتجاء إلى الزخائب
يتع في ىحه العيػد اإل برفو استثشائيو ،كلحلظ ضيخت التفخقو بضغ السالية العادية كىي
تمظ التي تتسثل في دخل الجكمضغ كالسالية عضخ العادية كىي تمظ التي تتسثل في
الزخائب كالقخكض(رأفت السحجػب1969 ،ـ ،ص.)108
عرػر اإلقصاع استخدت الدمصة السخكدية ما سبق كأف تشازلت عشو ألمخاء اإلقصاع
مغ حق الزخائب ،كاستتبع ذلظ زيادة اإللتجاء إلى الزخائب .كلع يقف أمخ تصػر
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اإليخادات عشج ىحا الحج فقج اضصخت الجكلة مخة أخخؼ تحت تدايج الشفقات العامة
خاصة بدبب الحخكب الكثضخه إلى البحث عغ إيخادات أخخؼ ككاف اإللتجاء إلى ىحه
القخكض العامة ،كبالتجرج تػسعت الجكلة في اإللتجاء إلى القخكض ،كىشا ضيخت
تعخفو ججيجة بضغ اإليخادات العادية كاإليخادات غضخ العادية ،فاعتبخ دخل الجكلة مغ
أمبلكيا كالزخائب إيخادات عادية ،بضشسا اعتبخت القخكض العامة إيخادات عضخ عادية.
في اآلكنو االخضخه تزائمت أىسيو الخسػـ نتيجو تغضخ مفيػـ الجكلة كحخصيا عمي
تقجيع الكثضخ مغ الخجمات مجانا بجكف مقابل كتعبضخ عغ كضيفتيا االجتساعية.
كصاحب ىحه التخاجع في أىسيو الخسػـ تدايجا مدتس اخ في أىسية الزخائب.
كأنػاع اإليخادات العامة يسكغ حرخىا في الزخائب ،الخسػـ ،األتاكة أك مقابل
التحدضغ ،عائجات القصاع االقترادؼ (الدراعي ،الرشاعي ،التجارؼ السالي
كالخرخرة) كالتي كانت تعخؼ بالجكمضغ ،اإلعانات كالتبخعات الجاخمية ،السشح
كاإلعانات األجشبية ،الغخامات القخكض العامة كاإلصجار الشقجؼ.
يخؼ الباحث أف تصػر دكر الجكلة في العرخ الحجيث ىػ تحقضق التػازف االقترادؼ
مسا أدؼ إلى تعجد مرادر اإليخادات العامة تبعا لشػع الخجمة التي تيجؼ الجكلة إلى
عسميا .كبحلظ اصبحت اإليخادات العامة ليدت مجخد كسضمة لتجبضخ األمػاؿ كلكشيا
أداة رئديو مغ أدكات الدياسات السالية كاالقترادية لمجكلة .كيطيخ ذلظ جميا مغ
خبلؿ تصػر أنػاع اإليخادات العامة سابقة الحكخ.
ثالثاً :انػاع اإليخادات:
تتسثل أىع انػاع اإليخادات العامة في:
 .1الزخائب.
 .2الخسػـ.
186

 .3القخكض العامة.
 .4اإلصجار الشقجؼ باالضافة إلى ىحه األنػاع السيسو تػجج بعس السرادر القمضمو
األىسيو إليخادات الجكلة مثل:
أ .الغخامات.
ب .اليبات كاليجايا.
ج .اليانرضب.
د .التعػيزات.
مغ السؤكج أف الجكلة التعتسج عمي مرجر كاحج لئلي اخدات العامة مخاعاة مشيا لجافعضغ
اساسضغ:
الجافع األول :يتعمق بزساف مخكنو إيخاداتيا كاالحتفاظ بالقجرة عمي زيادتيا بديػلو
كمسا دعت الحاجو إلى ذلظ (عاشف صجقي ،دمحم احسج2000 ،ـ ،ص.)120
مغ السؤكج أف تعجد مرادر اإليخادات يعضشيا عمي تحقضق ذلظ أما إذا كانت الجكلة
تعتسج عمي مرجر كاحج مثبل كفخض ضخيبة كاحجة عمي الجخل فإف الجكلة ستحقق
تمظ السخكنة كسا أف ذلظ السرجر سيذكل عبئا كبض اخ عمي األفخاد يرعب تحساه
كبالتالي سػؼ يحجث مذاكل اجتساعية كاقترادية يدتحدغ لمجكلة تجشبيا.
الجافع الثاني :يتعمق بشػع الخجمات التي تقجميا الجكلة كضخكرة تحجيج األسالضب
البلزمة كالسبلزمة كالسبلئسو لكل مشيا لتحرضل اثسانيا كتغصيو تكمفتيا.
فالخجمات التي تؤدييا الجكلة متشػعة كىي تختمف باختبلؼ الحاجات العامة التي
تقػـ الجكلة بإشباعيا كىحه الحاجات العامة تشقدع إلى نػعضغ(خالج شحاتو كاخخكف،
2005ـ ،ص:)78
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الشػع األول :الحاجات غضخ القابمو لمتجدئة تطيخ نتيجو لحػجة السجتسعات لبعس
الحاجات الجساعية مثل الحاجو إلى األمغ كالعجؿ كالحسايو مغ العجكاف الخارجي
كىحه تدسي الحاجات الجساعية األكليو كتتسضد ىحه الحاجات ببعس الخرائز
أىسيا:
 .1أنيا التقبل التجدئة أؼ اليسكغ تحجيج نرضب أؼ فخد مشيا كبالتالي اليسكغ تحجيج
ثسشيا.
 .2ال يسكغ تخؾ إشباعيا لمشذاط الخاص.
 .3يذتخط دفع ثسغ لمحرػؿ عمضيا الشباعيا.
 .4ال يسكغ استبعاد أحج أ فخاد السجتسع مغ االستفادة مشيا سػاء ساىع في تسػيميا اك
لع يداىع.
نط اًخ لسا تتسضد بو ىحه الحاجات مغ الخرائز فأنو يتحتع عمي الجكلة أف تقػـ
بإشباعيا كسا يتع تسػيميا عغ شخيق الزخائب.
الشػع الثاني :الحاجات القابمو لمتجدئة :اإػ جانب الحاجات غضخ القابمو لمتجدئة يػجج
عجد كبضخ مغ الحاجات التي يسكغ تجدئة كل مغ الصمب كالعخض عمضيا أؼ يسكغ
تقجيخ ؾيسة مايحرل عميو كل فخد مشيا ،كمثاليا السػاصبلت كالكيخباء كالياتف،
الرحو كالتعميع(دمحم الدضج عبجالفتاح الرحغ2003 ،ـ ،ص.)44
ىحه الحاجات تتسضد بجكرىا باآلتي(خالج عبج السجضج كاخخكف1982 ،ـ ،ص:)63
 .1يسكغ تحجيج ثسغ ليا كذلظ بدبب امكانية تقجيخ ما يحجد لكل فخد.
 .2يسكغ إشباعيا عغ شخيق الشذاط الخاص ،إذف الجكلة ليدت ممدمو بالقاـ بيا.
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 . 3يسكغ استبعاد مغ اليجفع الثسغ مغ االستفادة كذلظ المكانية معخفتيػىحا الشػع
يحقق نفعا خاصا لمسدتفضجيغ كنفعا عاما لمسجتسع اإل أف درجة تػافخ كل مشيا
تتبايغ في الحاجات ذات الصبيعو التجارية:
يخؼ الباحث مسا سبق أف الجكلة تحرل ثبلثو أنػاع مغ اإليخادات مقابل ماتقجمو
لؤلفخاد مغ خجمات كىي:
أ .رسػـ عامة عسا تقجمو مغ خجمات يغمب عمضيا الشفع العاـ كلكشيا تحقق نفع ًا
ايزاً.
ب .اثساف عامة عغ تقجيع بعس الدمع كالخجمات التي يغمب عمضيا الشفع الخاص
كيصمق عمي ىحه األثساف أيزا إيخادات مستمكات الجكلة الخاص بإيخادات الخكمضغ
الخاص.
ج .ضخائب عمي دخػؿ األفخاد كثخكاتيع تحرميا الجكلة كسقابل لمخجمات األساسية
غضخ القابمو لمتجدئة التي تؤدييا لجسيع األفخاد بغضخ تسضضد.
رابعاً :عشاصخ اإليخاد:
مع اختبلؼ التعاريف السذار الضيا في تحجيج السعايضخ التي يقاس بيا اإليخاد مغ
الشاحية الزخيبية ،فإنو يسكغ االستخشاد بيا في بياف عشاصخه الخئيديو كالجكرية ،ثبات
السرجر ،كاستغبللو كالفتخة التي يمدـ انقزائيا لششفق اإليخاد سشتشاكؿ ؼيسا يمي بحث
كل عشرخ مغ ىحه العشاصخ مشفربلً:
 -1الجورية:
أؼ أف يترشف الساؿ بالجكرية أك التججد مغ فتخة ألخخؼ كلعمي كمسو الجخل كاضحة
السعشي كالجاللة عمي ىحا الذخط أؼ الحؼ يتججد كيعػد كيتكخر كبيع االرض كإيجار
السبشي كنتاج األسيع كاتعاب الصبضب كربح التاجخ كماـية السػضف كأجخ العامل.
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فإذا لع يتججد حرػؿ الذخز عمي مبمغ ما ،بل جاء مخة كاحجة اك مخات برفو
عارضو فبل يكػف السبمغ في عخؼ الشطخية التقمضجيو إيخادا مثل أرباح اليانرضب
كمكافأت سجاد كجػائد الدشجات كالعسػلة العارضو كماشابو ذلظ.
 -2ثبات مرجر االيخاد Durability de la source
ىحا الذخط نتيجة مشصؿيو لذخط الجكرية فساداـ الجخل متػاليا متعاؾبا فبل بج مغ أف
يكػف السرجر الحؼ يؽيس مشو مدتس اخ ثابتا اليشفح يشزب بعج انتاجو.
حضث نجج اإليخاد يشبعث مغ ثبلث مرادر كىي(السرجر السادؼ–السرجر السعشػؼ–
السرجر السختمط) ،السادؼ يقع تحت الحػاث كىػ الساؿ كالعقار كالسشقػؿ كالسعشػؼ
كىػ العسل العقمي كالجدساني ،كأما السختمط فيػ تزافخ رأس الساؿ كالعسل في
نذاط تجارؼ أك صشاعي أك زراعي.
ال يخفي أف معشي بقاء السرجر أك ثباتو يجب أف يفيع عمي أنو بقاء أك ثبات ندبي
فبل يجػز أف يختمط بالجكاـ ،ال كل شي في الػجػد مرضخه الدكاؿ كالفاء ،كاإليخاد ال
شح عغ ىحا فيػ البج أف يفي بدكاؿ مرجره بأؼ سبب مغ األسباب كيبلؾ رأس
الساؿ كمػت العامل أك مخضو.
 -3اإليخاد مبمغ مغ الشقػد:
يذتخط أف يكػف الجخل مبمغ مغ الشقػد أك خجمة أك سمعة أك انتفاع قابل لمتقػيع
بالشقج أك بسعشي آخخ يكػف دخبل ماليا قاببل لمؿياس ك الحداب كعمي ذلظ اليعتبخ
في عخؼ الزخيبة مايدسي بالجخل السادؼ.

190

 -4استغالل مرجر اإليخاد:
نجج أف اإليخاد ال يتحقق اإل باستغبلؿ مرجره ،أما إذا بقي ىحا السرجر عاشبل فإنو
اليشتج عشو أؼ إيخاد ،فسثبل إذا اكتشد الذخز مايسمكو مغ نقػد أك تخؾ ما يسمكو مغ
أرض فزاء ،أك اآلت كاحتفع بيا في مكاف دكف تذغضميا ؼيسا اعجت ليا أغخاض،
لخس الساؿ في ىحه الحاالت ثسخة تفخض عمضيا ضخيبة.
فبل يكػف أ
الستغبلؿ مرجر الجخل البج مغ أف يتحسل صاحبو بعس الشفقات في سبضل إدارتو
كصيانتو لكي يحافع عمي قػتو اإلنتاجيو كلحلظ اليجػز فخض الزخيبة عمي اإليخاد
اإل بعج استبعاد مبمغ يعادؿ ما ش أخ عمي مرادره مغ نقز بدبب استيبلكو ،حتي
يرضخ لمسسػؿ بعج السجه السحجدة لعسخ ىحا السرجر ،أف يذتخؼ بسجسػع السبالغ التي
استفادتيا مغ اإليخاد ،أصبل ججيجا يحل محمو.
اضحاً ؼيسا سبق بسا يعشيو عشرخ الجكرية مغ تحقق اإليخاد برػرة مشتطسة أك
محتسمةاالنتطاـ في فتخات معضشة نتداءؿ ىشا عغ مجؼ ىحه الفتخات كأساس تحجيجىا.
 -5مرادر اإليخادات العامة:
تعتبخ اإليخادات العامة مغ أىع مرادر أدكات الدياسة السضدانية التي تعتسج عمضيا
الجكلة لتغصيو نفقاتيا الستدايجه ،فكل دكلة تعتسج عمي مرادر مختمفة كمتشػعة مغ
اإليخادات التي تسكشيا مغ اإلنفاؽ عمي مخافقيا كالسذاريع العسػمية ،لحلظ تعتبخ
اإليخادات العامة مغ أىع العشاصخ األساسية التي تعتسج عمضيا الجكؿ في كضع
سياساتيا السالية كذلظ لمعبلقو الػشضجه التي تخبط بضغ االنفاؽ العاـ مغ جية
كااليخادات العامة لتحقضق مختمف أىجافيا السخجػه لحلظ تحاكؿ الجكؿ التشػع مغ أجل
تغصيو أكبخ قجر مغ الشفقات العامة كفي ىحا السبحث أىع مرادر اإليخادات العامة
التي تعتسج عمضيا الجكؿ لتغصية نفقاتيا الستحايجه مغ سشة ألخخؼ كأىع اإليخادات
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الزخائب كالخسػـ ،كمجاخضل أمبلؾ الجكلة ،األتاكات كالغخامات( ،اإلي اخدات غضخ
العادية) كىي القخكض كاإلصجار الشقجؼ.
اإليخادات العامة ىي تمظ السرادر التي تتحرل مشيا الجكلة عمي االمػاؿ المدمو
لتدجيج نفقاتيا ،فيي عبارة عغ كل األمػاؿ الشقجية كالعضشية كالبسشقػلو كالعقارية التي
تخد لمخديشة العسػمية لمجكلة فتشقدع حدب مرجرىا إلى إيخادات أصميو كإيخادات
مذتقو ،كتشقدع حدب سمصو الجكلة في الحرػؿ عمضيا إلى إيخادات سياديو كإيخادات
اقترادية فالذكل الدابق يمع بكل ىحه التقديسات(عشايو غازؼ1998 ،ـ ،ص.)48
الججول ()1
ندبة مداىسة الزخيبة عمى الكيسة السزافة فى اإليخادات الزخيبية االتحادية لألعػام مغ 2010م
– 2020م
الدشة

إيخادات ديػان الزخائب

الزخائب غيخ السباشخة

ندبة السداىسة

(الكيسة السزافة)
2010ـ

3849

5215

%73.8

2011ـ

3997

5667

%70.5

2012ـ

5578

7101

%78.5

2013ـ

8185

10859

%75

2014ـ

9918

13514

%73

2015ـ

12344

16843

%73

2016ـ

13950

18840

%74

2017ـ

17682

24095

%73

2018ـ

30487

40807

%74.7

2019ـ

44331

61243

%72

2020ـ

6379591

8604677

%74
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مغ خبلؿ الججكؿ ( )1حققت إيخادات الزخيبة عمى الؿيسة السزافة ندبة %70.5
كأدنى ندبة فى العاـ 2011ـ كندبة  %78.5كأعمى ندبة فى العاـ 2012ـ حتى
العاـ 2020ـ حضث بمغت  ،%74ندبة السداىسة لمزخبية عمى الؿيسة السزافة
تػضح األثخ الكبضخ عمى ذيادة اإليخادات حضث ضيخ أثخىا مشح بجاية التصبضق فيى
تسثل ثمث أرباع اإليخادات كتسثل باقى الزخائب الثمث مغ جسمة اإليخادات الزخيبية.
الججول ()2
ندبة مداىسة الزخائب غيخ السباشخة مغ الشاتج السحمى االجسالى (2010م2020-م) بالسميػن
جشيو
ندبة مداىسة غيخ السباشخ مغ

العام

تحريل الزخائب غيخ السباشخة

الشاتج السحمى االجسالى

2010ـ

3849

162200

%2.4

2011ـ

3997

196689

%2.0

2012ـ

5578

243413

%2.3

2013ـ

8185

294630

%2.8

2014ـ

9918

441000

%2.2

2015ـ

12344

585000

%2.1

2016ـ

13950

690000

%2

2017ـ

17682

957900

%1.8

2018ـ

30487

1195000

%2.6

2019ـ

44331

1607294

%2.8

2020ـ

6379591

3744200

%1.7

الشاتج السحمى
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مغ خبلؿ الججكؿ ( )2لؤلعػاـ مغ 2010ـ حتى 2020ـ تسثل ندبة مداىسة
الزخيبة عمى الؿيسة السزافة مغ الشاتج السحمى االجسالى ما بضغ %2.8كندبة1.1
 ،%كيبلحع أف أعمى ندبة كانت فى العاـ 2013ـ2019 ،ـ كتسثل %2.8كادنى
ندبة فى العاـ 2015ـ كتسثل.%1.1
أوالً :الشتائج:
بعج عخض اإلشار الشطخؼ كإجخاء الجراسة التصبيؿية تػصل الباحث إلى:
 -1ضخيبة الؿيسة السزافة ضخيبة غضخ تخاكسية مقارنة بأنػاع الزخائب األخخػ كسا
تترف بالحيادية كتعسل عمى الحج مغ االستيبلؾ .
 -2ضخيبة اختيارية كتؤدػ إلى زيادة األسعار كالتزخع كيسكغ معالجة ذلظ عغ
شخيق تقجيخ إعفاءات لمدمع كالخجمات الزخكرية كالتجرج في سعخ الزخيبة.
 -3الزخائب مغ أىع مرادر اإليخادات العامة كىى التي تحقق التػازف لمسجتسع.
 -4مياـ اإلدارة العامة لمسخاشخ كالسخاجعة تعسل عمى تػحضج أسذ الؿياس لمزخيبة
كتحقضق العجالة الزخيبية ككدب ثقة السكمفضغ كتػحضج نتائج السخاجعة .
 -5العسل عمى حدب إرشادات دلضل السخاجعة يعسل عمى تػحضج أسذ الؿياس
لمزخيبة.
 -5تػحضج أسذ الؿياس لمزخيبة يعسل عمى تػحضج الشتائج كالػصػؿ إلى العجالة
الزخيبية ككدب ثقة السكمفضغ.
ثانياً :التػصيات:
بشاء عمى نتائج الجراسة يػصي الباحث باآلتي:
 -1إلداـ اإلدارة الزخيبية لمسفتذضغ بإجخاء الفحز الزخيبي حدب مػجيات دلضل
السخاجعة.
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 -2إجخاء تحجيث دكرؼ لجلضل الفحز كالسخاجعة.
 -3العسل عمى تجريب مفتذي السخاجعة برػرة دكرية.
 -4اإلىتساـ بجراسة االقتراد الخفي حضث لجيو أثخ كبضخ في اإليخادات العامة.
 -5عجـ إتباع شخيقة التكمفة كالخبحية إال عشج الزخكرة القرػػ كذلظ لسا ليا مغ
آثار سمبية عمى نطاـ الزخيبة.
 -6عج ـ إتباع نطاـ محاسبة تكاليف سميع كفعاؿ يؤثخ عمي احتداب ضخيبة الؿيسة
السزافة برػره عادلو.
قائسة السخاجع:
 أسامة مػسى حدغ تشقاؿ ،أثخ ضخيبة الكيسة السزافة عمى الشاتج السحمي
اإلجسالي في الدػدان ،رسالة ماجدتضخ في السحاسبة غضخ مشذػرة ،كمية
الجراسات العميا ،جامعة الدػداف لمعمػـ كالتكشػلػجيا2016 ،ـ.

 بييدو التاج دمحم فزل ،نطام محاسبة التكاليف ودوره في تحجيج الزخيبة عمي
الكيسة السزافة ،رسالة ماجدتضخ في السحاسبة غضخ مشذػرة ،كمية الجراسات
العميا ،جامعة الشضمضغ2012 ،ـ.
 جياد سعضج حراكنو ،السالية العامة والتذخيع الزخيبي( ،عساف :دار كائل
لمشذخ2000 ،ـ).
 حامج عبجالسجضج دراز كسعضج عبجالعديدعثساف ،مبادي السالية العامة،
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السمخز
تيجؼ ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات
شػػخكة الجشضػػجؼ لؤللبػػاف .كاسػػتخجـ الباحثػػاف السػػشيج الػصػػفي التحمضمػػي ،تكػػػف مجتسػػع الج ارسػػة مػػغ
جسيع السػاششضغ الحيغ ىع زبائغ الذخكة في الزفة الغخبية ،ك قاـ الباحثاف باختيار عضشة عذػائية
مؤلفة مغ ( )388مغ زبائغ تمظ الذخكة ،استخجـ الباحثاف استبانة كاداة لمجراسة.
أشارت نتائج الجراسة إلى كجػد درجة استجابة مختفعة ججاً عمى سؤاؿ الجراسة الخئيدي حػؿ دكر
إدارة الدسعة اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات شخكة الجشضجؼ لؤللباف ،كسا أشارت إلى
عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )0.05= αفي دكر إدارة الدسعة
اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات شخكة الجشضجؼ لؤللباف ،تعدػ لستغضخات الشػع
االجتساعي ،السؤىل العمسي ،الحالة االجتساعية ،العسخ ،كشبيعة العسل.
يػصي الباحثاف بػضع بخنامج إلستخجاـ تقشيات إدارة الدسعة اإللكتخكنية في تغضضخ الرػرة
الحىشية السدبقة .ك زيادة االىتساـ بإدارة الدسعة اإللكتخكنية ،لجكرىا في التأثضخ عمى إؾباؿ الدبائغ
عمى مشتج ات الذخكة ك تشفضح نذاشات مضجانية كأنذصة مجانية عبخ الػسائل التكشػلػجيا تديج مغ
فخصة نسػ السبيعات لمذخكة.
الكمسات السفتاحية  :إدارة الدسعة اإللكتخونية  ،شخكة الجشيجي لاللبان ،الدسعة االلكتخونية،
إدارة عالقات الدبائغ ،الرػرة الحىشية.
Abstract
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This study seeks to identify the role of online reputation management in
promoting demand for the products of Al Juneidi Dairy and Food
Products Ltd.
The researchers used the descriptive-analytical approach. The
population of the study comprised of all the customers of the company
in the west bank. A sample of (388) customers of the company were
randomly selected, and a questionnaire was used.
The study showed a very high response degree regarding the key
question of the study. Study results also showed that there are no
statistically significant differences at (α = 0.05) regarding the role of
online reputation management in promoting customer demand for
products of the company that could be attributed to the sociodemographic variables of gender, education level, marital status, age
and job type.
The researchers recommend setting up a program to use electronic
reputation management techniques to change the pre-existing mental
image. Increasing interest in electronic reputation management, due to
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its role in influencing customer demand for the company's products, and
implementing field activities and free activities through technological
means, increases the opportunity for the company's sales to grow.
Keywords: Online Reputation Management, Al Juneidi Dairy and
Food Products Ltd, Reputation Management, , customers

اإلشار العام لمجراسة
السقجمة:
لع يعج في كقتشا السعاصخنذاط العبلقات العامة كدكرىا ،ىػ إصجار البيانات
الرحؽية في كسائل اإلعبلـ التقمضجية ،كإنسا استثسخت استخجاـ مشرات كسائل
التػاصل االجتساعي إليراؿ رسائميا إلى عامة الجساىضخ ،فػسائل التػاصل
االجتساعي قج غضخت صشاعة العبلقات العامة ،كػنيا أتاحت لمذخكات التػاصل
مع أعجاد كبضخة مغ الجساىضخ ،باعتبارىا مغ العػامل السؤثخة عمى نجاح الذخكة
في إيراؿ رسالتيا ،كمجػ قجرتيا عمى إدارة سسعتيا اإللكتخكنية ،كالحفاظ عمى
الرػرة الحىشية اإليجابية.
حضث تعتبخ إدارة الدسعة اإللكتخكنية الضػـ مغ أىع األدكات السدتخجمة في
الحفاظ عمى صػرة السؤسدة الحىشية ،مغ خبلؿ استخاتيجيات بشاء التفاىع
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السذتخؾ ،كالقجرة عمى التأقمع اإلعبلمي ،كجعمو في صالح الذخكة ،خرػصا في
ىحا الػقت كمع األزمات الستكخرة الصبيعية كالسفتعمة ،كفي ىحا العالع اإللكتخكني
الحؼ أصبح بإمكاف الجسيع ؼيو الحجيث كالتعبضخ ،مغ خبلؿ سيػلة االستخجاـ
كالشذخ.
كبحدب دراسة ) (Liesa, 2017الستخررة بسعخفة سمػؾ السذتخيغ عبخ
االنتخنت ،أف  %86مغ الدبائغ يتخددكف بالذخاء مغ شخكة يتع الحجيث عشيا
بذكل سمبي في السػاقع اإللكتخكنية أك عغ السشتج ،حضث تتذكل الرػرة الحىشية
مغ خبلؿ تجكيشات مكتػبة عمى مشرات التػاصل االجتساعي ،فضجيػىات،
مقاالت تشذخ عبخ مػاقع الرحف اإللكتخكنية ،كتعميقات السذتخيغ كالدكار عمى
الخجمة ) ، ( product ratings and reviewsكتكػف معجالت رضا ىؤالء
السدتيمكضغ مشخفزة ججاً ،كقج يتع الؿياـ مغ قبميع بجعػة أناس آخخكف لسقاشعة
السشتجات التي يؿيسػنيا ،مغ ىشا تأتي ضخكرة إدارة الدسعة اإللكتخكنية لذخكتظ.
كعميو فإف إدارة الدسعة اإللكتخكنية تذكل الصخيق االستخاتيجي لمحفاظ عمى
الرػرة الحىشية اإليجابية لمذخكة ،مغ خبلؿ دراسة كتقضيع ردات الفعل تجاه
الذخكة ،ككضع االستخاتيجيات السشاسبة لبشاء عبلقة مدتسخة مع الجسيػر.
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كيعتبخ الجسيػر الفمدصضشي األساس في اختيار مشتجات شخكة الجشضجؼ ،مسا
يتصمب تقضيع دائع ،كؾياس آراء الجسيػر السدتيجؼ ،لتعديد نقاط القػة لجػ
السؤسدة ،كمعالجة نقاط الزعف ،مسا يؤثخ عمى مبيعات الذخكة إيجابا أك
سمبا.
السعخكة في األسػاؽ ككسائل التػاصل ليدت مشتجات ،بل انصباعات جسيػر،
كىحا ما يجعمشا نيتع ججا بؿياس مجػ رضى الجسيػر عغ أسالضب كأدكات
التػاصل ،كتحقضق التفاىع السذتخؾ بضغ السشطسة كبضغ الجسيػر( .الفشيدي،
)2020
جاءت ىحه الجراسة لمبحث في دكر استخجاـ إدارة الدسعة اإللكتخكنية في الحفاظ
عمى الرػرة الحىشية لجػ جساىضخ شخكة الجشضجؼ لؤللباف ،كػنيع الفئة
السدتيجفة األكلى لمذخكة.
مذكمة الجراسة :تكسغ مذكمة الجراسة في الحاجة إلى تقضيع أداء إدارة الدسعة
اإللكتخكنية ،كتكػيغ االنصباع اإليجابي لجػ جساىضخ الذخكة ،حضث أف ىحه مغ
الجراسات القمضمة التي تتشاكؿ

إدارة الدسعة اإللكتخكنية ،كاألكلى حدب رأؼ

الباحثاف الحؼ يتشاكؿ دكر إدارة الدسعة عمى إؾباؿ الدبائغ؛ لحلظ جاءت ىحه
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الجراسة لدج ىحه الفجػة ،فالرػرة الحىشية اإليجابية لمسؤسدة تأتي بعج جيج كبضخ
مغ عسمية بشاء الثقة كبشاء التفاىع السذتخؾ بضشيا كبضغ جساىضخىا.
كاستس اخرية السؤسدة مختبط بقجرة السؤسدة عمى إدارة سسعتيا اإللكتخكنية،
كتذكضل االنتساء لجػ جسيػرىا السدتيجؼ مسا يداىع في زيادة انتذارىا
كاستس اخرية التعامل معيا.
كفي ىحا اإلشار تتحجد مذكمة الجراسة في اإلجابة عغ سؤاليا الخئيدي :ما ىػ
دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات شخكة الجشضجؼ
لؤللباف؟
أسئمة الجراسة:
تدعى ىحه الجراسة لئلجابة عغ سؤاليا الخئيدي كالحؼ يشز عمى:
ما ىػ دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية عمى إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات شخكة
الجشضجؼ لؤللباف؟
كانبثق عغ الدؤاؿ الخئيذ األسئمة الفخعية التالية.
 .1ما ىي السيارات األدائية التي يحتاجيا العاممػف في إدارة الدسعة لمتأثضخ
عمى الجسيػر السدتيجؼ؟
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 .2ما الفعاليات كالبخامج التي تقػـ بيا إدارة الدسعة اإللكتخكنية في الحفاظ
عمى الدبائغ؟
 .3ما مجػ فعالية تقشيات إدارة الدسعة اإللكتخكنية في تغضضخ الرػرة
الحىشية السدبقة؟
 .4ىل تؤثخ الرػرة الحىشية السدبقة عمى زيادة مبيعات الذخكة؟
ى

.5
ؿ تختمف اتجاىات الدبائغ نحػ اإلؾباؿ عمى مشتجات الذخكة مغ خبلؿ
التأثخ بدسعة السؤسدة اإللكتخكنية باختبلؼ متغضخات (الشػع االجتساعي،
الحالة االجتساعية ،العسخ ،مكاف الدكغ ،شبيعة العسل).
أىجاف الجراسة:
تيجؼ ىحه الجراسة الى معخفة السيارات األدائية التي يحتاجيا العاممػف في
إدارة الدسعة لمتأثضخ عمى الجسيػر السدتيجؼ ،كالتعخؼ عمى الفعاليات التي
تقػـ بيا إدارة الدسعة اإللكتخكنية في الحفاظ عمى الدبائغ ،اضافة الصسعخفة
مجػ فعالية تقشيات إدارة الدسعة اإللكتخكنية السدتخجمة في بشاء تػجو
الدبائغ ،كمحاكلة إبخاز تأثضخ الرػرة الحىشية السدبقة عمى مبيعات الذخكة،
كالتعخؼ عمى اتجاىات الدبائغ نحػ اإلؾباؿ عمى مشتجات الذخكة مغ خبلؿ
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التأثخ بدسعة السؤسدة اإللكتخكنية باختبلؼ متغضخات (الشػع االجتساعي،
الحالة االجتساعية ،العسخ ،مكاف الدكغ ،شبيعة العسل).
أىسية الجراسة :تشبع األىسية الشطخية ليحه الجراسة ،كػنيا مغ الجراسات القمضمة
التي تبحث في دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية

إلؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات شخكة

الجشضجؼ لؤللباف حدب عمع الباحثاف ،أما بالشدبة لؤلىسية العسمية فتشبع مغ األمػر
التالية:
 .1لفت نطخ السدؤكلضغ بججكػ التخصيط إلدارة الدسعة اإللكتخكنية،
كتأثضخىا عمى قخرات الدبائغ.
 .2معخفة شبيعة الشذاشات التي تداعج في الحفاظ عمى عبلقة مدتسخة بضغ
السؤسدة كبضغ عسبلئيا.
 .3تكتدب ىحه الجراسة األىسية ،خرػصا أنيا تيجؼ إلى معخفة دكر إدارة
الدسعة اإللكتخكنية عمى.
 .4إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات الذخكة ،كتداعج أصحاب القخار في السشطسة
عمى البخامج كالفعاليات التي تداعج عمى استس اخريتيا دكف تػقف الدبائغ
عمى استخجاـ مشتجاتيا.
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مرصمحات الجراسة:
الجور :يذضخ إلى معايضخ الدمػؾ أك القػاعج التي تحكع كصفا معضشا في
البشاء االجتساعي أك األداء الحؼ تقػـ بو العبلقات العامة بالشدبة لمجسيػر
في مجاالت مختمفة ،كالتعميع كالتجريب إلخ( ...شمبي)1994 ،
إدارة الدسعة :ىي تقضيع جساعي لجاذبية الذخكة بالشدبة لسجسػعة معضشة
مغ أصحاب السرمحة ذكؼ العبلقة بسجسػعة مخجعية مغ الذخكات التي
تتشافذ معيا الذخكة لمحرػؿ عمى السػارد( .العسخؼ)2018 ،
إدارة الدسعة اإللكتخونية :Online Reputation Management
األنذصة كالفعاليات التي تقػـ بيا إدارة العبلقات العامة باستخجاـ شبكة
اإلنتخنت كمػاقع التػاصل االجتساعي ،كمغ خبلليا يتع تقضيع ما يقػلو
اآلخخكف عغ السشطسة ،كتخؽيف حجتو ،كإزالتو مغ السشرات اإللكتخكنية
الخاصة بالسشطسة ،بحاؿ كاف الحجيث سمبي ،كعخض أفزل نتائج لمسشطسة
عمى الػسائل اإللكتخكنية الستاحة ضسغ خصط استخاتيجية مشطسة في حاؿ
كاف إيجابي.
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الرػرة الحىشية :ىي الرػرة الفعمية التي تتكػف في أذىاف الشاس عغ
السشذآت كالسؤسدات السختمفة ،كقج تتكػف ىحه الرػرة مغ التجخبة السباشخة
أك غضخ السباشخة ،كقج تكػف عقبلنية أك غضخ رشضجة ،كقج تعتسج عمى األدلة
كالػثائق أك اإلشاعات كاألقػاؿ غضخ السػثػقة ،لكشيا في الشياية تسثل كاقعاً
صادقاً بالشدبة لسغ يحسمػنيا في رؤكسيع( .عجػة)1983 ،
إدارة عالقات الدبائغ :ىي فمدفة أعساؿ تخكد عمى الدبػف ،كتؤثخ عمى
الكثضخ مغ أعساؿ السشطسة في أقداميا السختمفة ،كيتصمب ذلظ مجسػعة مغ
التصبيقات العسمية السشدقة ،أىسيا :تفعضل دكر أنطسة االتراؿ ما بضغ
السشطسة كالدبػف ،كبالعكذ كبذكل مباشخ معو( .البكخؼ ك شالب)2015 ،
شخكة الجشيجي لأللبان :تأسدت شخكة الجشضػجؼ لسشتجات األلبػاف كالسػػاد
الغحائية عاـ 1982ـ في مجيشة الخمضل ،كتعج مغ الذخكات الكبضخة في
فمدصضغ ،حضث يتع تػزيع مشتجاتيا في جسيع السجف الفمدصضشية( .لؤللباف،
)2020
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حجود الجراسة:
الحج البذخؼ :ستدتيجؼ ىحه الجراسة الجسيػر الفمدصضشي ،كػنو يذكل الفئة
السدتيجفة األكلى لمذخكة.
الحج السكاني :سضتع إجخاء ىحه الجراسة في جامعة الشجاح الػششية.
الحج الدماني :الفتخة الدمشية الػاقعة ما بضغ  2021/03/20إلى
 ،2021/04/10كذلظ لتغصية فجػة بحثية تستج حتى عاـ  2021في البضئة
الفمدصضشية ،كالػصػؿ إلى نتائج كتػصيات تداعج الذخكة عمى استثسارىا
بالتػاصل مع جساىضخىا.
اإلشار الشطخي لمجراسة:
تختبط الجراسة بشطخية إدارة العبلقات ( Relationship Management
.)Theory
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اإلشار الشطخي :يدتشج الباحثاف في دراستيسا إلى نطخية إدارة العبلقات
( ،)Relationship Management Theoryكذلظ لسبلءمة الشطخية لسػضػع
كشبيعة البحث ،حضث أف نطخية إدارة العبلقات ،تعتبخ مغ الشطخيات األساسية
في العبلقات العامة التي تبحث في العبلقة بضغ السشطسة كالجساىضخ.
تذكمت ىحه الشطخية بشاء عمى ضيػر التشطيع اإلدارؼ ،كالتفاعمية في اإلدارة مع
الجساىضخ ،كتخكد نطخية إدارة العبلقات عمى التػاصل الحكي بضغ السشطسة
كجساىضخىا ،كبشاء التفاىع كالتذارؾ ،حضث تعتبخ أف العبلقة بضغ السشطسة
كجساىضخىا تكاممية ،حضث يكسل بعزيا اآلخخ ،ككضعت الشطخية مؤشخات
تقضيسة لمعبلقة التفاعمية ،حضث اعتسجت معايضخ لحلظ ،مشيا :رضا الدبائغ ،الثقة،
السشفعة التبادلية ،التحكع( .كضتي), 2018
كعخؼ مضخياـ كيدتخ إدارة العبلقات عمى أنيا دراسة السذاكل اإلندانية الشاشئة
عغ العبلقات التشطيسية ،كقج تخجع ىحا التعخيف إلى نيج عسل يخكد عمى بشاء
العبلقة كالتفاىع ما بضغ السؤسدة كالدبائغ ،كيتصمب الشيج الستسحػر حػؿ إدارة
العبلقات مجسػعة مغ السيارات الخاصة مغ جانب أصحاب العسل ،لتشفضح ثقافة
التفاىع السذتخؾ ،ك بشاء العبلقة بضغ السؤسدة ك الدبائغ ،كالعجيج مغ السيارات
الخاصة مغ جانب أصحاب العسل كالسجيخ ،كمغ ىحه السيارات :القجرة عمى
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التػاصل كاالتراؿ ،القجرة عمى الػصػؿ إلى الحمػؿ ،حل الشداعات ،القجرة عمى
العسل ضسغ فخي ق عسل متعجد السياـ ،كالقجرة عمى التفاكض باإلضافة إلى القجرة
عمى التشطيع( .جػنج ,ناـ & ,نغياـ), 2015
مغ خبلؿ نطخية إدارة العبلقات يتع ؾياس دكر إدارة الدسعة في الحفاظ عمى
الدبائغ كإؾباليع عمى شخاء مشتجات شخكة الجشضجؼ كمجػ رضاىع عمى أدائيا،
كؾياس ندبة االستخجاـ األمثل إلدارة الدسعة اإللكتخكنية في تحقضق األىجاؼ
الػاقعية لمجراسة.
مفيػم إدارة الدسعة اإللكتخونية وتأثيخىا عمى جساىيخ السشطسة.
ت عتبخ إدارة الدسعة اإللكتخكنية مغ الػضائف الججيجة نػعا ما في الػشغ العخبي،
كقج يتبادر إلى ذىغ ا لبعس أف إدارة الدسعة اإللكتخكنية تعتسج فقط عمى مخاؾبة
سسعة الذخكة عبخ السػاقع اإللكتخكنية ككسائل التػاصل االجتساعي ،كلكغ
مخاؾبة السػاقع كالػسائل ىي فقط الخصػة األكلى في كضيفة إدارة الدسعة
اإللكتخكنية ،كمغ ثع تكػف الخصػة الثانية ،كىي تحمضل ما يكتب كمغ ثع الستابعة
كالتشدضق مع الجكائخ األخخػ لتشتيي بػضع الخصط التكسضمية كالخصػات
التشفضحية ،التي تعكذ ما تقجمو مغ خجمات كمشتجات ،كبسا يبمػر مغ تعامل
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ككعػد مع عسبلئيا ،كأيزا مجػ رضاء مػضفضيا عغ أداء شخكتيع كغضخىا مغ
األمػر التى تعتبخ عشاصخ تبشي سسعة أػ شخكة كبضخة كانت أـ صغضخة كيمضيا .
(يػسبيكخ)2021 ،
حضث تعتبخ إدارة الدسعة اإللكتخكنية رأس الساؿ الحؿيقي لمسشطسات لبلستس اخرية
في تقجيع الخجمات كالسشتجات ،كصشاعة الػالء كاالنتساء لمذخكة ،مغ خبلؿ
الستابعة السدتسخة لسا يتع نذخة عغ السشطسة كالتعامل معو كفق التفاىع السذتخؾ،
حضث أصبح مغ الديل التقضيع الدخيع مغ جساىضخ السشطسات باستخجاـ الػسائل
اإللكتخكنية الحجيثة ،فسغ خبلؿ تقضيع الجساىضخ يتع التعخؼ عمى الرػرة الحىشية
التي يتع تبشضيا ،فإف كاف إيجابيا يعشي ذلظ الحفاظ عمى جساىضخ السشطسة كزيادة
السبيعات ،كإذا كاف العكذ يعشي أف السشطسة تعاني مغ بجاية ازمة ،لحلظ البج
مغ تجارؾ األمخ في التقضيع السدتسخ كتحدضغ نقاط الزعف لديادة إؾباؿ جساىضخ
السشطسة عمى مشتجاتيا كخجماتيا( .الديات.)2019 ،
كفي عرخنا الحالي  ،حضث سيػلة االتراؿ كالتػاصل بضغ الجساىضخ كالسشطسات
كسخعة انتذار اآلراء ،كاف البج مغ السؤسدات كضع معايضخ يسكغ مغ خبلليا
ؾياس نجاحيا ،كاالستثسار الحكي في جساىضخىا مغ خبلؿ معخفة أرائيع حػؿ
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خجمات كمشتجات السشطسة كتعديد دكرىا في التاثضخ عمى قخار الذخاء عبخ تمبية
متصمبات جساىضخىا.
أىع فػائج إدارة الدسعة األلكتخونية:
السرجاقية  :االىتساـ بسا يتع نذخه مغ قبل السشطسة كالتأكج مغ صحتو قبل
الشذخ ،يعتبخ مغ أىع الخصػات التي تجعل الجسيػر يعتسج عمى مرجاؾية
التي

السؤسدة

معيا.

يتعامل

الثقة :تبشى الدسعة الصضبة عغ السشطسة مغ خبلؿ تكخار التجارب اإليجابية،
فسغ

السػاقف

يتع

تبشي

كجيات

الشطخ.

الخبح :تحقضق الخبح ال يكػف إال مغ خبلؿ إؾباؿ الدبائغ عمى الذخاء مغ
السشطسات ،كذلظ يكػف بعج الشطخة األكلى عمى سسعة السشطسة اإللكتخكنية عبخ
الترشيفات (تقضيع الشجػـ) السختبصة بالسشطسة عمى كسائل التػاصل االجتساعي.
كيعج ىحا الدبب الخئيدي في أف إدارة الدسعة اإللكتخكنية ذات أىسية خاصة،
مغ خبلليا يتع التحكع في التػاجج اإللكتخكني لمسشطسة كتقجيع الشذاشات
كالفعاليات ذات الرمة بصخيقة مجركسة كمشيجية.
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كمغ خبلليا أيزا ستتحكع بالرػرة التي تخيج إيراليا لمشاس عغ السشطسة ،مسا
يداعج الجساىضخ كالعسبلء في اختيار السشطسة مغ بضغ السشطسات السشافدة
األخخػ فاالنصباع األكؿ يجكـ ،لحلظ الطيػر اإللكتخكني بذكل مجركس يداعج
السشطسة عمى االنتذار كالتػسع ،كبالتالي الحرػؿ عمى الشدبة الدػؾية اآلعمى
بضغ السشافدضغ.)2019 ،epic3o( .
مخاحل إدارة الدسعة االلكتخونية:
 .1مخحمة السعايشة والتجسيع :تبجأ بجسع األخبار الدضئة أك السعمػمات السزخة
نرية
بدسعة العسضل ،كالتي تشتذخ عبخ شبكة االنتخنت بأشكاؿ مختمفة ،إما ّ
أك مخئية أك مدسػعة؛ حضث تخصجىا السؤسدة كتحمميا بػاسصة بخمجيات
ثع تقػـ بالخد عمى ىحه األخبار
ّ
متصػرة صسست خريرا ليحا الغخضّ ،
كالسعمػمات الدمبية عغ شخيق االتراؿ التفاعمي عبخ شبكة اإلنتخنت.
 .2مخحمة الترشيف والتعجيل :تقػـ السشطسة بترشيف ما يقاؿ عشيا إلى
إيجابي كسمبي ،كمغ ثع تقػـ بتحمضل الشذ اخت الدمبية كإيجاد الحمػؿ كالبجائل
التي مغ خبلليا ترل إلى حمػؿ كسط بضشيا كبضغ جساىضخىا.

215

في الحاالت االستثشائية :تقػـ السؤسدة بتخميع سسعة العسضل الستزخرة،
كإزالة مختمف التيجيجات السحتسمة التي تطيخ مغ خبلؿ شبكة اإلنتخنت،
كالتي يسكشيا أف تديج الػضع تجىػ اًر.
 .3الكياس والشتائج :في ىحه السخحمة يتع تقجيع التقاريخ الخاصة بالسخحمتضغ
الدابقتضغ بتقخيخ شامل كمفرل ،يمخز مجسل ما يشذخ عغ السؤسدة مع
الحمػؿ كالبجائل ،لضتع دراسة ردات الفعل كاآلراء حػؿ أداء السؤسدة ،مغ
خبلؿ السػاقع اإللكتخكنية ككسائل التػاصل االجتساعي ،كعادة ما يتزسغ
التقخيخ عمى التػصيات كالخصػات التي تشرح السؤسدة العسضل باتباعيا
مغ أجل تعديد سسعتو عبخ اإلنتخنت ،عمى السجػ البعضج( .الخزاؽ)2011 ،
وتعتبخ ىحه السخاحل بسثابة مدار وصػل السشطسة إلى مكانيا التي تصسع
إليو بيغ السشافديغ ،في حال تع العسل عمى تصبيقيا ،ومغ خالل ىحه
الجراسة تع اعتساد السخاحل الثالث لمكياس.
مكػنات إدارة الدسعة اإللكتخونية:
 .1اعتبخ ) (Nitzberg, 2018اف مكػنات إدارة الدسعة اإللكتخكنية تبجأ
بالسخاؾبة ،كأف تقضيع كجػدؾ الحالي عبخ اإلنتخنت أمخ ضخكرؼ ،حضث يتع
استخجاـ الشتائج إلنذاء خصة مخررة إلدارة الدسعة اإللكتخكنية ،كيعتبخ
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ىحا العشرخ أساسي في تحجيج اإلجخاءات التي يجب اتخاذىا في إصبلح
الدسعة كبشائيا ،كذلظ يداعج في التقضيع السدتسخ التي يشطخ جسيػرؾ بيا
إليظ.
 .2إصبلح الدسعة ،كفي ىحا الخكغ تبجأ مخحمة قسع السحتػػ الزار السشتذخ
عغ الذخكة ،ك نبجأ مخحمة البحث ،كمغ ثع نشتقل إلى مخحمة الفخز ،حضث يتع
ححؼ كإصبلح صػرة الشتائج الدمبية في حضغ يتع تعديد كإضيار الشتائج
اإليجابية.
 .3بشاء الدسعة ،كيقرج بيا:
إنذاء محتػػ إيجابي لتعديد سسعتظ عبخ اإلنتخنت ،كيعج ىحا الخكغ استباقي
إلدارة الدسعة ،فإصبلح الدسعة كحجىا ال يعصي سسعة إلكتخكنية قػية لمسشطسة
فقط ،بل يعتبخ أيزا مفتاح يسكغ االعتساد عميو ،كعادة ما يتع في ىحا الخكغ :أ.
االىتساـ بالتدػيق الحكي ألىجاؼ السؤسدة التي يبحث عشيا الجسيػر ،ب:
اإلجابة عمى سؤاؿ (كيف يخاني الجسيػر؟) ،مسا يجعل السؤسدة أقخب لجسيػرىا
باستخجاـ تقشيات الدسعة اإللكتخنية
حجد ) (podium, 2021تقشيات الدسعة اإللكتخنية عمى الشحػ التالي:
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 .1السخاجعات اإليجابية.
 .2التخكضد عمى خجمة العسبلء.
 .3ترشيف السخاجعات الدمبية.
 .4استخجاـ نطخية االعتحار مع ضػابط.
 .5ربط كسائل التػاصل االجتساعي بتشبيو غػغل.
 .6االستثسار اإليجابي لمتفاعبلت الدمبية.
 .7إضيار عبلمتظ التجارية باستسخار.
 .8إضيار الشذاشات السدؤكلية السجتسعية.
 .9كضع أيقػنة مذاركة عسبلئظ لبعس ق اخرات السؤسدة.
 .10الذفافة اإللكتخكنية.
كاشار (عجضشة )2020 ،الى العػامل السؤثخة عمى الدسعة:
 .1جػدة األداء السؤسدي.
 .2قػة العبلمة التجارية كاليػية السؤسدية.
 .3جػدة السشتجات كؾيستيا.
 .4السػارد البذخية كفخيق العسل ( تصػيخىع ،رضاىع ،كمعاممتيع).
 .5التػاصل مع الجسيػر ( أصحاب السرمحة السباشخيغ كغضخ السباشخيغ).
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 .6السدؤكلية االجتساعية.
 .7التصػيخ كاالبتكار.
كلتحقضق فعالية إدارة الدسعة اإللكتخكنية يحتاج العاممػنغ فضيا إلى ميارات
متصػرة تختمف عغ الػضائف األخخػ حضث يتع االعتساد عمضيا في تػصضل صػرة
السؤسدة لجساىضخىا باستخجاـ جسيع الػسائل الحجيثة اإللكتخكنية كالتقمضجية حضث
يذضخ مػقع (اقتراد )2015 ،أف اىع عذخ كضائف يحتاجيا أصحاب االعساؿ
ىي  :ميارات االترال والتػاصل ،ميارات البحث والتحميل ،السخونة والقجرة عمى
إدارة األولػيات ،ميارات التسكيغ والكيادة ،التخصيط والتشطيع ،معخفة الثقافات
األخخى والقجرة عمى التعامل معع ،ميارات اإلبجاع واالبتكار،العسل ضسغ فخيق
والتعامل تحت الزغط ،اإلتكيت في التػاصل ،القجرة عمى التصػيخ السدتسخ.
مكػنات الرػرة الحىشية:
كبحدب دراسة (تػيع )2010 ،اعتبخ ىحه السكػنات ىي عػامل مؤثخة في رسع
الحجكد:
• السكاف الحؼ يعير ؼيو ،كمػقعو في العالع الخارجي.
• الدماف كالسعمػمات التاريخية لمحزارة اإلندانية.
• العبلقات الذخرية كركابط األسخة كاألصجقاء.
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• األفعاؿ السختبصة بالصبيعة كالخبخات السكتدبة حياليا.
• األحاسيذ كالسذاعخ كاالنفعاالت.
ىي عػامل مؤثخة في رسع حجكد الرػرة كمبلمحيا ،أما مكػناتيا فيي كل
األجداء التي انعكدت في ذىغ اإلنداف عغ "الذيء"؛ فالرػرة الحىشية لمسؤسدة
تذسل بعس أك كل العشاصخ التالية:
 .1اسع السؤسدة أك عبلمتيا التجارية أك شعارىا.
 .2مػضفػىا كإدراتيا.
 .3السشتجات كالدمع.
 .4سياساتيا كفمدفتيا.
 .5مداىساتيا في السجتسع.
 .6ضيػرىا اإلعبلمي عبخ كسائل التػاصل االجتساعي كالسػاقع اإللكتخكنية.
كمغ ىشا ندتشتج أف الرػرة الحىشية السدبقة قج تتأثخ بأؼ مكػف مغ ىحه
السكػنات إيجابا أك سمبا.
استخاتيجيات وتقشيات الرػرة الحىشية لمسشطسات:
 .1استخاتيجية الرػرة الجاخمية :مغ خبلؿ تأسيذ بخنامج االتراؿ مع
السػضفضغ كالسحافطة عميو ،كتذجيع الحػار كجيا لػجو مع القػػ العاممة.
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. 2استخاتيجية الرػرة الخارجية :مغ خبلؿ تصػيخ العبلقة مع الحكػمة كالقصاع
الخاص كالسشطسات السساثمة.
.3استخاتيجية الرػرة لجػ الجاعسضغ كالستبخعضغ :مغ خبلؿ التجفق السدتسخ
لمسعمػمات كالتػاصل السباشخ عبخ الديارات الذخرية كالجعػات كالمقاءات.
.4استخاتيجية الرػرة لجػ السدتفضجيغ مغ خجمات السشطسات :مغ خبلؿ تصػيخ
األداء ،كتحدضغ الخجمة ،كسج الحاجة.
الفعاؿ كبخامج التعميع التي
.5استخاتيجية العبلقات االجتساعية :لتصػيخ االتراؿ ّ
تبشي قاعجة التأيضج مع عامة أفخاد السجتسع.

.6استخاتيجية العبلقات اإلعبلمية :مغ خبلؿ إيجاد قشػات اتراؿ دائسة كقػية
مع كسائل اإلعبلـ.
استخاتيجية التصػيخ السيشي :مغ خبلؿ متابعة فخص التصػيخ السيشية كتػفضخ
ميارات االتراؿ.
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.7استخاتيجيات إعادة بشاء الرػرة “تحدضغ الرػرة” :االتجاه العاـ لترحيح
الرػرة ،ىػ التكحيب في شكمضغ مختمفضغ تشكخ السشطسة حجكث الفعل ،أك إنجازه،
أك تشفي كقػع الزخر عمى أحج( .بالبخاـيع)2017 ،
الجراسات الدابقة:
استعخض الباحثاف العجيج مغ الجراسات العخبية كاألجشبية ،التي تتعمق
بإدارة الدسعة كتأثضخىا عمى عجة متغضخات ،مشيا :عمى الرػرة الحىشية
كعشاصخىا ،كعمى أداء العاممضغ ،حضث ال يػجج – في حجكد عمع الباحثاف
 دراسات بحثت مباشخة في تأثضخ إدارة الدسعة عمى إؾباؿ الدبائغ عمىمشتجات شخكات خاصة ،كلكغ ىشاؾ دراسات بحثت في ذلظ برػرة غضخ
مباشخة ،كمغ تمظ الجراسات حدب التختضب الدمشي ما يمي:
دراسة (سخحاف ك داككد )2021 ،بعشػان دور دائخة العالقات العامة في
إدارة الدسعة والرػرة الحىشية لجى شمبة جامعة الشجاح الػششية-
فمدصيغ.
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر دائخة العبلقات العامة في إدارة الدسعة
كالرػرة الحىشية لجػ شمبة جامعة الشجاح الػششية-فمدصضغ ،كقج اعتسجت
الجراسة عمى استخجاـ أداتي االستبانة كالسقابمة ،حضث استخجـ الباحثاف
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العضشة الصبؿية العذػائية مغ مجتسع الجراسة البالغ ( )18296شالبا كشالبة،
 %مغ السجتسع ،قج صسع
عضشة مكػنة مغ ( )584أؼ ما يذكل (ً )19.3
الباحثاف االستبانة كفق أسئمة الجراسة ،كتع استخجاـ أداة السقابمة ،حضث تع
استخجاميا مع مجيخ دائخة العبلقات العامة ،كاستخجـ الباحثاف السشيج
الػصفي كالتحمضمي ،لسبلءمتو مػضػع البحث .أشارت نتائج الج ارسة أف
مدتػػ مداىسة دائخة العبلقات العامة في الجامعة ،ؼيسا يتعمق بالرػرة
الحىشية كالدسعة كانت متػسصة ،كسا أضيخت الجراسة الشتائج الستعمقة في
السجاؿ الثاني"دكر العالقات العامة في العالقة مع الجسيػر" كانت متػسصة،
كسا أضيخت نتائج الج ارسة كجػد فخؽ بضغ متػسصات دكر دائخة العبلقات
العامة في إدارة الدسعة كالرػرة الحىشية لجػ الصمبة في جامعة الشجاح
كعجـ كجػد فخكؽ الػشغ ،في ما يتعمق بشتائج السقابمة فقج أضيخت الشتائج
كعي دائخة العبلقات العامة كد كرىا الكبضخ في جامعة الشجاح الػششية،
كاستخجاـ الجائخة لقشػات اترالية مختمفة .كمغ التػصيات السيسة العسل
عمى إبقاء شمبة الجامعة عمى اشبلع كعمع دائسضغ بسختمف األنذصة
كالفعاليات التي تشطسيا كتشفحىا دائخة العبلقات العامة ،كفتح السجاؿ لمصمبة
لمسذاركة فضيا.
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دراسة (السداىخة ،)2018 ،بعشػان تػضيف مسارسي العالقات العامة
لذبكات التػاصل االجتساعي في تحديغ الرػرة الحىشية لمسؤسدات "
القصاع األردني أنسػذجاً".
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى تػضيف مسارسي العبلقات العامة لذبكات
التػاصل االجتساعي لتحدضغ صػرة السؤسدة ،كقج اعتسجت الجراسة عمى
أسمػب السدح ،حضث يدتيجؼ السدح تدجضل كتحمضل كتفدضخ الطاىخة
كتحمضميا ،حضث شسل مجتسع الجراسة جسيع مسارسي العبلقات العامة
العاممضغ في الذخكات التجارية في نصاؽ العاصسة عساف كضػاحضيا،
كالبالغ عجدىا ( 374شخكة) ،فقج اختار الباحث العضشة القرجية ،كاستخجـ
االستبانة كأداة في البحث ،كقج صسع الباحث االستبانة كفق أسئمة الجراسة،
كأشارت الشتائج إلى كجػد درجة متجنية عشج مسارسي العبلقات العامة في
عضشة الجراسة مسغ يقػمػف بتػضيف شبكات التػاصل االجتساعي في
مسارسة مياـ العبلقات العامة في الذخكات التجارية األردنية ،كالتي بمغت
( .)48%كأشارت الشتائج إلى أف شبكة الؽيدبػؾ ىي الذبكة األكثخ
استخجاماً مغ قبل مسارسي العبلقات العامة ،لمتعخيف بالذخكة مغ بضغ
شبكات التػاصل االجتساعي السختمفة ،كالتي ال تقل أىسية عشيا .كحثت
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تػصيات الجراسة عمى العسل عمى بشاء فخيق متخرز داخل شخكات
القصاع التجارؼ لستابعة جسيع صفحات شبكات التػاصل االجتساعي كغضخىا
لمخد عمى الجسيػر ،كؾياس فعالية الرفحة لتحقضق أىجاؼ الذخكة،
نط اخً ألف نتائج الجراسة كذفت عغ تخكضد مسارسي العبلقات العامة عمى
مػاقع الؽيدبػؾ في السختبة األكلى ،كتداعج ىحه الجراسة القصاع التجارؼ
في فيع العػامل التي تؤثخ في قبػؿ السدتخجمضغ لذبكات التػاصل
االجتساعي ،كبالتالي أىسية تػضيف شبكات التػاصل االجتساعي في
مسارسة العبلقات العامة في مجاؿ عسميع ،كتذجيعيع عمى استخجاميا بشاء
عمى الشتائج التي تػصمت إلضيا ىحه الجراسة.
أجخػ (بالبخاليع )2017 ،دراسة بعشػان :دور العالقات العامة التدػيكية
في تحديغ الرػرة الحىشية لمسؤسدات الخجمية ،ىجفت إلى التعخؼ عمى
دكر العبلقات العامة التدػيؿية في تحدضغ الرػرة الحىشية لذخكة
االتراالت الجدائخية ،مغ خبلؿ استخجاـ السشيج االستقخائي باالعتساد عمى
استبانة داخمية ،كأخخػ خارجية تع تػزيعيسا عمى  56مػضفاً مغ مػضفي
الذخكة ،كقج أضيخت نتائج الجراسة أف مؤسدة االتراالت الجدائخية تػلي
اىتساماً كبض اًخ بشذاط العبلقات العامة ،كيتزح ذلظ مغ خبلؿ الشذاشات
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السػجية لمجسيػر الجاخمي كالخارجي ،إضافة إلى كجػد بعس الرعػبات
التي تعاني مشيا السؤسدة في ىحا السجاؿ ،مشيا :جيل الجسيػر الجاخمي
عجة جػانب ميسة في ىحا السجاؿ ،كتخسيخ الرػرة الحىشية لمسؤسدة عغ
الذخكة ،كحلظ أضيخت الشتائج كجػد تأثضخ كبضخ لبخامج العبلقات العامة عمى
الرػرة الحىشية التي يحسميا السػضفػف حػؿ مؤسدتيع ،كقج أكصت الجراسة
بزخكرة االىتساـ بأدكات العبلقات العامة الحجيثة في ىحا السجاؿ.
دراسة (مقخاني )2016 ،بعشػان :أثخ تغييخ العالمة التجارية عمى الرػرة
الحىشية لجى السدتيمظ" دراسة حالة مؤسدة أوريجو لالتراالت وكالة
ورقمة ،حضث ىجفت ىحه الجراسة لمبحث في مػضػع أثخ تغضضخ العبلمة
التجارية عمى الرػرة الحىشية لجػ مدتيمكي خجمات مؤسدة أكريجك
لبلتراالت ،كلتحقضق أىجاؼ الجراسة تع استخجاـ استسارة لسعخفة أثخ تغضضخ
العبلمة التجارية عمى الرػرة الحىشية ،كتع استخجاـ السشيج الػصفي
التحمضمي ،لمتأكج مغ الرجؽ الطاىخؼ لبلستبانة ،كىحا يذضخ إلى أف األداة
تتستع بجرجة جضجة مغ الثبات ،حضث شسمت عضشة الجراسة ٕٓٓ مدتيمظ
لخجمات السؤسدة ،ككانت أىع الشتائج أف مدتيمكي مؤسدة أكريجك يسضدكف
العبلمة التجارية مغ بضغ العبلمات األخخػ ،كأنو ال يػجج فخكؽ في
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استجابات السبحػثضغ حػؿ تغضضخ العبلمة التجارية ،كتعدػ لمستغضخات
الجيسغخاؼية ،كسا خمرت الجراسة إلى العجيج مغ التػصيات ،أىسيا :ؾياـ
السؤسدة ببحػث التدػيق لسعخفة إيجابيات كنقائز الخجمات السقجمة،
كالسيسا بعج التغضضخ إلى العبلمة التجارية الججيجة.
وأجخى ساالرزييي وآخخون ) (Salarzehi, 2015دراسة بعشػان "
أىسية الرػرة الحىشية لمسشتج " ىجفت إلى التعخؼ عمى أىسية دراسة تأثضخ
العبلمة التجارية عمى أسبؿية الرػرة الحىشية كنتائجيا بضغ زبائغ بشظ مبلت
في زاىجاف في إيخاف ،مغ خبلؿ استخجاـ السشيج الػصفي باختيار عضشة
مقجارىا  384زبػناً بالصخيقة العشقػدية ،كتع تػزيع أداة لمجراسة عمضيع ىي
االستبياف ،كبتحمضل االنحجار أضيخت الشتائج كجػد تأثضخ لمسػقف كشخرية
العبلمة التجارية عمى الرػرة الحىشية لدبائغ البشظ ،كسا أف لمعبلمة التجارية
تأثضخ لمػالء عشجىع .كقج أكصت الجراسة بزخكرة تحدضغ شخرية العبلمة
التجارية لتأثضخىا اإليجابي عمى الرػرة الحىشية لمبشظ.
دراسة رجكخ ) (Rijkers, 2014بعشػان ":تأثيخ صػرة السؤسدة ،الثقة،
ودراسة األسعار في كدب رضا الدبائغ وإعادة الذخاء ،حضث ىجفت إلى
التعخؼ عمى تأثضخ صػرة السؤسدة ،الثقة ،دراسة األسعار في كدب رضا
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الدبائغ ،كإعادة الذخاء في أكثخ مؤسدات البيع بالتجدئة في مجيشة مكاسار
في أنجكنيديا ،مغ خبلؿ استخجاـ السشيج الػصفي ،كالحؼ تسثل في تػزيع
استبانة عمى عضشة مغ  250زبػناً ،كقج أضيخت نتائج الجراسة عجـ تأثضخ
صػرة السؤسدة عمى رضا الدبػف ،كأف ىشاؾ عبلقة إيجابية بضغ الثقة
كسعخ السشتج نحػ الخضا كإعادة الذخاء.
دراسة سيفيخي ) (Severi, 2013بعشػان " الكذف عغ العػامل السؤثخة
في تكػيغ الرػرة الحىشية لمعسالء األوفياء" ،حضث ىجفت ىحه الجراسة إلى
الكذف عغ العػامل السؤثخة في تكػيغ الرػرة الحىشية لمعبلمة التجارية،
ككالء العسبلء في بشظ مضمي إيخاف ،مغ خبلؿ استخجاـ السشيج الػصفي
بتػزيع استبانة عمى  250فخداً مسغ يتعاممػف مع البشظ السحكػر .كخمرت
الجراسة إلى أف ىشاؾ ( )8عػامل ىامة مغ أصل  28عامل تؤثخ عمى كالء
العسبلء لمعبلمة ،بسا فضيا :الػضع االجتساعي ،ىػية العبلمة التجارية ،قػة
العبلمة التجارية ،ك الرػرة التشطيسية ،فالػضع االجتساعي عبخ عشو بدبع
عػاـ ،أىسيا :الرػرة الحىشية اإليجابية ،حدغ الرػرة ،السجتسع ،الدغ،
الجشذ ،ك التعميع ،كقج صشفت الرػرة الحىشية لمعبلمة التجارية كفق نتائج
الجراسة مغ أىع العػامل السؤثخة عمى العسضل ،كحلظ نجج قػة العبلمة
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التجارية ،كالتي تزسشت ثبلث عػامل ،ىي :التجارب الدابقة مع العبلمة،
اليػية التشطيسية ،كالسرجاؾية ،كقج خمرت الجراسة إلى ترجر اليػية
التشطيسية أعمى التختضب ،مغ حضث التأثضخ ،تمضيا السرجاؾية ،كالتجارب
الدابقة.
التعقيب عمى الجراسات الدابقة
تذابيت الجراسات الدابقة مغ حضث اليجؼ ،كىػ فحز بعس الستغضخات -
ؾياس أثخ استخجاـ إدارة الدسعة اإللكتخكنية كالرػرة الحىشية ،-مثل:
(سخحاف ك داككد )2021 ،بعشػاف دكر دائخة العبلقات العامة في إدارة
الدسعة كالرػرة الحىشية لجػ شمبة جامعة الشجاح الػششية-فمدصضغ ،كالتي
اعتسجت استخجاـ أداة االستبانة كالسشيج الػصفى كالتحمضمي ،كتػصمت إلى
نتيجة أىسية إشخاؾ الصبلب في الفعاليات كالشذاشات التي تقػـ فضيا
الجامعة .كدراسة (السداىخة )2018 ،بعشػاف تػضيف مسارسي العبلقات
العامة لذبكات التػاصل االجتساعي ،كالتي اعتسجت أسمػب السدح الذامل،
ككذفت عغ أف شبكة الؽيدبػؾ ،ىي الذبكة األكثخ استخجاماً مغ قبل
مسارسي العبلقات العامة .كدراسة (بالبخاـيع )2017 ،بعشػاف  :دكر
العبلقات العامة التدػيؿية في تحدضغ الرػرة الحىشية لمسؤسدات الخجمية،
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كالتي اعتسجت األسمػب االستقخائي ،كالتي كذفت أف مؤسدة االتراالت
الجدائخية تػلي اىتساماً كبض اًخ بشذاط العبلقات العامة ،كىػ ما يتزح مغ
خبلؿ الشذاشات السػجية لمجسيػر الجاخمي كالخارجي ،إضافة إلى كجػد
بعس الرعػبات التي تعاني مشيا السؤسدة في ىحا السجاؿ ،كمشيا :جيل
الجسيػر الجاخمي عجة جػانب ميسة في ىحا السجاؿ ،تخسيخ الرػرة الحىشية
لمسؤسدة عغ الذخكة ،ككذفت عغ كجػد تأثضخ كبضخ لبخامج العبلقات العامة
عمى الرػرة الحىشية التي يحسميا السػضفػف حػؿ مؤسدتيع.

دراسة

(مقخاني )2016 ،بعشػاف :أثخ تغضضخ العبلمة التجارية عمى الرػرة الحىشية
لجػ السدتيمظ" دراسة حالة مؤسدة أكريجك لبلتراالت ككالة كرقمة ،كالتي
أضيخت أىسية العبلمة التجارية عشج زبائغ السؤسدة .دراسة (بخىػـ،
 )2014بعشػاف :دكر اإلعبلف في بشاء الرػرة الحىشية لذخكات التأمضغ
في محافطة البلذؾية ،كالتي أضيخت كجػد تأثضخ لمخسالة اإلعبلنية كالػسضمة
السدتخجمة عمى الرػرة الحىشية لذخكات التأمضغ .دراسة

ساالرزييي

كآخخكف ) (Salarzehi, 2015بعشػاف " :أىسية الرػرة الحىشية لمسشتج،
كالتي كذفت عغ كجػد تأثضخ لمسػقف كشخرية العبلمة التجارية عمى
الرػرة الحىشية لدبائغ البشظ ،كسا أف لمعبلمة التجارية تأثضخ لمػالء عشجىع.
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دراسة رجكخ ) (Rijkers, 2014بعشػاف ":تأثضخ صػرة السؤسدة ،الثقة،
كدراسة األسعار في كدب رضا الدبائغ كإعادة الذخاء كالتي أضيخت نتائجيا
في عجـ التأثضخ لرػرة السؤسدة عمى رضا الدبػف ،كأف ىشاؾ عبلقة
إيجابية بضغ الثقة كسعخ السشتج نحػ الخضا كإعادة الذخاء .كدراسة سيفضخؼ
) (Severi, 2013بعشػاف " الكذف عغ العػامل السؤثخة في تكػيغ الرػرة
الحىشية لمعسبلء األكؼياء كالتي أضيخت أف العػامل التي تؤثخ عمى تكػيغ
الرػرة الحىشية عغ السؤسدة ىي التجارب الدابقة مع العبلمة ،اليػية
التشطيسية ،كالسرجاؾية.
كتتذابو الجراسات الدابقة مع الجراسة الحالية مغ حضث اليجؼ بشدبة كبضخة،
كلكشيا تتسضد عشيا في أنيا تبحث في جانب ميع كججيج ججاً ،كىػ الدسعة
اإللكتخكنية كتأثضخىا عمى إؾباؿ الدبائغ ،كسا تتسضد بأنيا مغ أكلى الجراسات
التي تجخػ في البضئة الفمدصضشية ،حضث لع يجج الباحث دراسات في ىحا
السجاؿ ،كبالتالي ستكػف قج حققت معيار الحجاثة كاألصالة في ىحا السجاؿ،
كبالشدبة لسػقع الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة فإنيا ستترجر تمظ
القائسة بتغصضتيا فجػة بحثية تستج حتى العاـ 2021ـ.
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كقج استفاد الباحثاف مغ الجراسات الدابقة في بمػرة الفكخة عغ دراستو ،كحلظ
في ترسيع أداة الجراسة كتصػيخىا ،كمقارنة الشتائج الخاصة بيا بشتائج
دراستو ،باإلضافة إلى االستفادة مغ بعس التػصيات في ذلظ السجاؿ.
مشيجية الجراسة :مغ أجل تحقضق أىجاؼ الجراسة استخجـ الباحثاف السشيج
الػصفي التحمضمي ،كالحؼ يعخؼ بأنو شخيق في البحث تتشاكؿ أحجاث كضػاىخ
كمسارسات مػجػدة متاحة لمجراسة كالؿياس كسا ىي ،دكف تجخل الباحث في
مجخياتيا ،كيسكغ كصفيا مغ قبل الباحث كتحمضميا( .اآلغا ،)2000 ،كقج اقتزت
شبيعة البحث في دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية عمى إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات
شخكة الجشضجؼ لؤللباف.كاستخجـ الباحثاف السشيج الػصفي كالتحمضمي ،بػصفو أندب
السشاىج العمسية السدتخجمة في البحػث الدابقة كتشاسب ىحا البحث.
مجتسع الجراسة وعيشتيا :تكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع السػاششضغ الحيغ ىع زبائغ
شخكة الجشضجؼ لؤللباف في الزفة الغخبية ،حضث قاـ الباحثاف باختيار عضشة عذػائية
مؤلفة مغ ( )388مغ زبائغ تمظ الذخكة ،تع تػزيع أدكات الجراسة إلكتخكنيا ،كتع
الحرػؿ عمى استبانات شكمت عضشة الجراسة ،كؼيسا يمي كصف لخرائز عضشة
اٌلهاٍخ ؽَت ِزغ١وارٙب:
خذوي ). ( 1
رىصَغ ػُٕخ اٌذساعخ زغت ِزغُشارهب اٌّغزمٍخ .
اٌّزغُش
إٌىع االخزّبػٍ

اٌّإهً اٌؼٍٍّ

اٌزظُٕف

اٌزىشاس

إٌغجخ اٌّئىَخ %

موو

110

28.4

أٔضٝ

278

71.6

صبٔ٠ٛخ فؤلً

44

11.3

كثٍَٛ

25

6.4
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اٌسبٌخ االخزّبػُخ

اٌؼّش

طجُؼخ اٌؼًّ

ثىبٌٛهًٛ٠

219

56.4

كهاٍبد ػٍ١ب

100

25.8

أػية /ػيثبء

157

40.5

ِزيٚط/ح

217

55.9

ِطٍك/ح

11

2.8

أهًِ/ح

3

.8

ألً ِٓ ٍٕ 20خ

32

8.2

ِٓ  21إٌٍ 30 ٝخ

174

44.8

ٍٕ 40 -31خ

101

26.0

أوضو ِٓ ٍٕ 40خ

81

20.9

لطبع ػبَ

67

17.3

لطبع فبٓ

105

27.1

ػًّ ؽو

38

9.8

ثل ْٚػًّ

79

20.4

ٛبٌت

99

25.5

388

اٌّغّٛع

100.0

يبضغ الججكؿ الدابق تػزيع عضشة الجراسة حدب متغضخاتيا الجيسغخاؼية ،حضث يبضغ
الججكؿ تكخار كل متغضخ كندبتو السئػية.
أداة الجراسة :قاـ الباحثاف باستخجاـ أداة الجراسة (االستبانة) ،كذلظ بعج مخاجعة
أدبيات الجراسة كالجراسات الدابقة ذات العبلقة بالسػضػع ،كتكػنت األداة في
صػرتيا الشيائية مغ أربعة مجاالت ك ( )39فقخة.
صجق األداة :تع التحقق مغ صجؽ األداة عغ شخيق عخضيا عمى مجسػعة مغ
السحكسضغ ذكؼ االختراص كالخبخة في مجاؿ اإلعبلـ كالعبلقات العامة ،كشمب
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مشيع إبجاء الخأؼ حػؿ فقخات االستبانة ،كذلظ بالححؼ كالتعجيل كاقتخاح فقخات ججيجة،
كمشاسبة األداة لسػضػع الجراسة.
ثبات األداة :مغ أجل استخخاج معامل الثبات لؤلداة ،تع استخجاـ معادلة كخكنباخ
ألفا مغ أجل تحجيج االتداؽ الجاخمي لفقخات االستبانة فبمغت( ،)%96.9كتذضخ
ىحه الؿيسة أف األداة تتستع بجرجة ثبات مشاسبة كتفي بأغخاض ىحه الجراسة.
إجخاءات الجراسة :لقج تع إجخاء ىحه الجراسة كفق الخصػات اآلتية:
 .1تصػيخ أداة الجراسة برػرتيا الشيائية.
 .2تحجيج أفخاد عضشة الجراسة.
 .3قاـ الباحثاف بتػزيع االستبانات عمى عضشة الجراسة.
 .4إدخاؿ البيانات إلى الحاسب كمعالجتيا إحرائيا باستخجاـ الخزمة اإلحرائية
لمعمػـ االجتساعية .SPSS

السعالجة اإلحرائية :كبعج جسع البيانات ،كتخمضدىا ،كمعالجتيا بالصخؽ اإلحرائية
السشاسبة ،كذلظ باستخجاـ بخنامج الخزـ اإلحرائية  ،SPSSفقج استخجـ الباحثاف
التك اخرات كالستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كالشدب السئػية ،كاختبار (ت)
لمعضشات السدتقمة ،كاختبار التبايغ األحادؼ  One Way ANOVAكمعادلة كخكنباخ
ألفا.
عخض الشتائج
الشتائج الستعمقة بأسئمة الجراسة
تيجؼ ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ
عمى مشتجات شخكة الجشضجؼ لؤللباف " كمغ أجل تحقضق ذلظ استخجـ الباحثاف

234

استبانة مؤلفة مغ(  )39فقخة ،تع تػزيعيا عمى عضشة مؤلفة مغ ( )388مغ زبائغ
الذخكة السحكػرة في الزفة الغخبية إلكتخكنياً.
ىحا كقج تع ترسيع االستبانة عمى أساس مؿياس ليكخت خساسي األبعاد ،كقج بضشت
الفقخات كأعصضت األكزاف كسا يبضغ الججكؿ اآلتي:
خذوي 2
ِفزبذ رظسُر اعزدبثبد ػُٕخ اٌذساعخ زغت ِمُبط ٌُىشد اٌخّبعٍ.
اٍ٨زغبثخ
اٌلهعخ

ِٛافك ثْلح
5

ِٛافك
4

ِؾب٠ل

 ٨أٚافك

 ٨أٚافك ثْلح

3

2

1

تفديخ الشتائج (معيار التقػيع):
يتع تحػيل الستػسصات الحدابية إلى ندب مئػية ،كتفدخ الشتائج عمى ىحا األساس
كفق السعيار التالي لمسػافقة:
( أكثخ مغ  ) %80كبضخة ججاً.
(مغ  70ك أقل مغ  )%80كبضخة.
(مغ  60كاقل مغ  )%70متػسصة.
(مغ  50كأقل مغ  )%60قمضمة.
(أقل مغ  ) %50درجة قمضمة ججاً.
كؼيسا يمي عخضا لشتائج الجراسة:
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نتائج سؤاؿ الجراسة الخئيدي ،كالحؼ يشز عمى:
ما دور إدارة الدسعة اإللكتخونية في إقبال الدبائغ عمى مشتجات شخكة الجشيجي
لأللبان؟
كمغ أجل اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخخاج الستػسصات الحدابية كاالنحخاؼ
السعيارؼ كالشدبة السئػية لكل مجاؿ مغ مجاالت األداة ،كؼيسا يمي بياف ذلظ:
خذوي سلُ(. )3
اٌّزىعطبد اٌسغبثُخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ وإٌغت اٌّئىَخ ٌذسخخ ِدبالد دوس ئداسح اٌغّؼخ اإلٌىزشؤُخ فٍ
ئلجبي اٌضثبئٓ ػًٍ ِٕزدبد ششوخ اٌدُٕذٌ ٌألٌجبْ.
اٌّغبي

اٌّزٍٜٛ
اٌؾَبثٟ

أ٨ؾواف
اٌّؼ١بهٞ

إٌَجخ
اٌّئ٠ٛخ

اٌلهعخ

اٌولُ

اٌّٙبهاد ا٤كائ١خ اٌز٠ ٟؾزبعٙب اٌؼبٍِ ْٛف ٟاكاهح اٌَّؼخ ٌٍزؤص١و
ػٍ ٝاٌغّٛٙه اٌَّزٙلف

4.27

0.54

85.4

ِورفؼخ علا

2

اٌفؼبٌ١بد ٚاٌجواِظ اٌز ٟرم َٛثٙب اكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ فٟ
اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌيثبئٓ

4.13

0.59

82.6

ِورفؼخ علا

3

ِل ٜفؼبٌ١خ رمٕ١بد اكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ف ٟرغ١١و اٌٖٛهح
اٌنٕ٘١خ اٌَّجمخ

4.08

0.57

81.6

ِورفؼخ علا

4

رؤص١و اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ اٌَّجمخ ػٍ ٝى٠بكح ِج١ؼبد اٌْووخ

4.14

0.59

82.8

ِورفؼخ علا

4.15

0.48

83.0

ِورفؼخ علا

1

اٌلهعخ اٌىٍ١خ

يتزح مغ خبلؿ البيانات في الججكؿ رقع ( )3ما يمي:
أف درجة مجاالت دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات شخكة
الجشضجؼ لؤللباف كانت مختفعة ججاً .فقج تخاكحت الشدب السئػية عمضيا ما بضغ()81.6
إلى ( ،)85.4كىسا السجاالت كالفعاليات كالبخامج التي تقػـ بيا إدارة الدسعة
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اإللكتخكنية في الحفاظ عمى الدبائغ كالسيارات األدائية ،التي يحتاجيا العاممػف في
إدارة الدسعة لمتأثضخ عمى الجسيػر السدتيجؼ.
ك تذضخ ىحه الشتيجة إلى أف دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ عمى
مشتجات شخكة الجشضجؼ لؤللباف كانت مختفعة ججاً ،كذلظ بجاللة الشدبة السئػية التي
بمغت (.)%83.0
نتائج سؤاؿ الجراسة الفخعي األكؿ ،كالحؼ يشز عمى:
ما ىي السيارات األدائية التي يحتاجيا العاممػن في إدارة الدسعة لمتأثيخ عمى
الجسيػر السدتيجف؟
كمغ أجل اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخخاج الستػسصات الحدابية كاالنحخاؼ
السعيارؼ كالشدبة السئػية لسجاؿ الجراسة األكلى ،كؼيسا يمي بياف ذلظ:
خذوي سلُ(. )4
اٌّزىعطبد اٌسغبثُخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ وإٌغت اٌّئىَخ ٌذسخخ هٍ اٌّهبساد األدائُخ اٌزٍ َسزبخهب
اٌؼبٍِىْ فٍ ئداسح اٌغّؼخ ٌٍزأثُش ػًٍ اٌدّهىس اٌّغزهذف.
هلُ
اٌفمواد

اٌّزٍٜٛ
اٌؾَبثٟ

اٌفمواد

أ٨ؾواف
اٌّؼ١بهٞ

إٌَجخ
اٌّئ٠ٛخ

اٌلهعخ

اٌّٙبهاد ا٤كائ١خ اٌز٠ ٟؾزبعٙب اٌؼبٍِ ْٛف ٟاكاهح اٌَّؼخ ٌٍزؤص١و ػٍ ٝاٌغّٛٙه اٌَّزٙلف
اٌقجوح اٌؼبٌ١خ ٚاٌّّبهٍخ ف ٟاٌؼًّ اٌلػبئٟ

4.28

0.70

85.6

ِورفؼخ علا

.1
.2

اٌّئً٘ اٌؼٍّ ٟاٌؼبٌ ٟفِ ٟغبي اٌلػب٠خ ٚاٌزَ٠ٛك

3.87

0.90

77.6

ِورفؼخ

.3

اٌدددلٚهاد اٌزله٠ج١دددخ إٌّبٍدددجخ فدددِ ٟغدددبي اٌلػب٠دددخ ٚا٦ػدددْ٩
اٌ٦ىزؤٟٚ

4.28

0.67

85.6

ِورفؼخ علا

.4

ِٙبهاد ا٦لٕبع اٌؼبٌ١خ ٌْواء ِٕزغبد اٌْووخ

4.36

0.76

87.2

ِورفؼخ علا
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.5

اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌّظٙو اٌغ١ل ٌّٛالغ اٌْووخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ

4.38

0.73

87.6

ِورفؼخ علا

.6

اٌمددددلهح ػٍددددِ ٝزبثؼددددخ اٌَّددددزغلاد ػٍددددٕ ٝددددؼ١ل اٌلػب٠ددددخ
اٌ٦ىزو١ٔٚخ ؽٛي اٌؼبٌُ

4.30

0.69

86.0

ِورفؼخ علا

.7

اٌملهح ػٍ ٝل١بً ؽبعبد اٌَٛق ِٓ ِٕزغبد اٌْووخ

4.34

0.72

86.8

ِورفؼخ علا

.8

اٌملهح ػٍ ٝاكفبي ِٕزغدبد عل٠دلح ٌٍَدٛق اٌّؾٍد ٟػدٓ ٛو٠دك
اٌلػب٠خ ٚا٦ػْ٩

4.32

0.68

86.4

ِورفؼخ علا

.9

اٌملهح ػٍ ٝرغبٚى اٌؼمجدبد اٌزد ٟرْٕدؤ ػدٓ إٌّزغدبد إٌّبفَدخ
اٌّؾٍ١خ ٚاٌَّزٛهكح

4.30

0.71

86.0

ِورفؼخ علا

4.27

0.54

85.4

ِورفؼخ علا

اٌذسخخ اٌىٍُخ

يتزح مغ خبلؿ البيانات في الججكؿ رقع ( )4ما يمي:
إف درجة السيارات األدائية التي يحتاجيا العاممػف في إدارة الدسعة لمتأثضخ عمى
الجسيػر السدتيجؼ كانت ما بضغ السختفعة كالسختفعة ججاً .فقج تخاكحت الشدب السئػية
عمضيا ما بضغ() %77.6إلى ( ،)%87.6كىسا الفقخات (السؤىل العمسي العالي
كالسسارسة في العسل الجعائي ) ،ك(الجكرات التجريبية السشاسبة في مجاؿ الجعاية
كاإلعبلف اإللكتخكني) ،ك(السحافطة عمى السطيخ الجضج لسػقع الذخكة اإللكتخكنية).
ك تذضخ ىحه الشتيجة إلى أف السيارات األدائية التي يحتاجيا العاممػف في إدارة
الدسعة لمتأثضخ عمى الجسيػر السدتيجؼ كانت مختفعة ججاً ،كذلظ بجاللة الشدبة
السئػية التي بمغت (.)%85.4
نتائج سؤاؿ الجراسة الفخعي الثاني ،كالحؼ يشز عمى:
ما الفعاليات والبخامج التي تقػم بيا إدارة الدسعة اإللكتخونية في الحفاظ عمى
الدبائغ؟
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كمغ أجل اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخخاج الستػسصات الحدابية كاالنحخاؼ
السعيارؼ كالشدبة السئػية لسجاؿ الجراسة الثاني ،كؼيسا يمي بياف ذلظ:
خذوي سلُ(. )5
اٌّزىعطبد اٌسغبثُخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ وإٌغت اٌّئىَخ ٌذسخخ اٌفؼبٌُبد واٌجشاِح اٌزٍ رمىَ ثهب ئداسح
اٌغّؼخ اإلٌىزشؤُخ فٍ اٌسفبظ ػًٍ اٌضثبئٓ.
هلُ اٌفمواد

اٌّزٍٜٛ
اٌؾَبثٟ

اٌفمواد

أ٨ؾواف
اٌّؼ١بهٞ

إٌَجخ
اٌّئ٠ٛخ

اٌلهعخ

ِب اٌفؼبٌ١بد ٚاٌجواِظ اٌز ٟرم َٛثٙب اكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ف ٟاٌؾفبظ ػٍ ٝاٌيثبئٓ
.10

رؼطددد ٟاكاهح اٌَدددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚدددخ فددد ٟاٌْدددووخ ِؼٍِٛدددبد
ٕؾ١ؾخ ػٓ ِٕزغبرٙب

4.11

0.87

82.2

ِورفؼخ علا

.11

رددٕظُ اكاهح اٌَددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚددخ فؼبٌ١ددبد ػددوِ ٗٚغبٔ١ددخ
ٌّٕزغبرٙب

3.99

0.77

79.8

ِورفؼخ

.12

رَزغ١ت اكاهح اٌَدّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚدخ فد ٟاٌْدووخ ٨لزواؽدبد
اٌيثبئٓ اٌقبٕخ ثّٕزغبرٙب

4.04

0.78

80.8

ِورفؼخ علا

.13

رمدددلَ اكاهح اٌَدددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚدددخ ٕدددٛهح ا٠غبث١دددخ ٌٍْدددووخ
ِٕٚزغبرٙب

4.20

0.70

84.0

ِورفؼخ علا

14.

رظٙددو ْٔددبٛبد اٌَددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚددخ أٔٙددب ِٙزّددخ ثَددِ٩خ
إٌبً اٌٖؾ١خ

4.15

0.79

83.0

ِورفؼخ علا

.15

رٙدددزُ اكاهح اٌَدددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚدددخ ثضمدددخ اٌيثدددبئٓ ِدددٓ فددد٩ي
اٌّؼٍِٛبد ٚا٤فجبه اٌز ٟرجضٙب ػٓ اٌْووخ ِٕٚزغبرٙب

4.23

0.74

84.6

ِورفؼخ علا

.16

رَددزقلَ اكاهح اٌَددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚددخ أٍددبٌ١ت ِزٕٛػددخ ِضددً
اٌف١لٚ ٛ٠اٌٖٛه ٌزمل ُ٠اٌّؼٍِٛبد ٚا٦هّبكاد ٌٍيثبئٓ

4.23

0.77

84.6

ِورفؼخ علا

.17

رَزمجً اكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ّىب ٜٚاٌيثبئٓ ٚرٙزُ ثٙب

4.06

0.80

81.2

ِورفؼخ علا

.18

رمددد َٛاكاهح اٌَدددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚدددخ ثزٛػ١دددخ اٌّدددٛا ٓ١ٕٛؽدددٛي
ِٕزغبرٙب ٚأّ٘١زٙب اٌٖؾ١خ ٌُٙ

4.08

0.79

81.6

ِورفؼخ علا

.19

رٍؼدددت ٍٚدددبئً اكاهح اٌَدددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚدددخ كٚها فؼدددب ٨فدددٟ
رىددد ٓ٠ٛرٖددددٛهاد اٌيثدددبئٓ ٚأطجبػددددبر ُٙؽدددٛي ِٕزغددددبد
اٌْووخ

4.16

0.72

83.2

ِورفؼخ علا

4.13

0.59

82.6

ِورفؼخ علا

اٌذسخخ اٌىٍُخ
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يتزح مغ خبلؿ البيانات في الججكؿ رقع ( )5ما يمي:
أف درجة الفعاليات كالبخامج التي تقػـ بيا إدارة الدسعة اإللكتخكنية في الحفاظ عمى
الدبائغ كانت ما بضغ السختفعة كالسختفعة ججاً .فقج تخاكحت الشدب السئػية عمضيا ما
بضغ ( ) %79.8إلى ( ،)%84.6كىسا الفقخات (تشطع إدارة الدسعة اإللكتخكنية
فعاليات عخكض مجانية لسشتجاتيا) ،ك(تدتخجـ إدارة الدسعة اإللكتخكنية أسالضب
متشػعة ،مثل الفضجيػ ،كالرػر ،لتقجيع السعمػمات كاإلرشادات لمدبائغ).
ك تذضخ ىحه الشتيجة إلى أف الفعاليات كالبخامج التي تقػـ بيا إدارة الدسعة اإللكتخكنية
في الحفاظ عمى الدبائغ كانت مختفعة ججاً ،كذلظ بجاللة الشدبة السئػية التي بمغت
(.)%82.6
نتائج سؤاؿ الجراسة الفخعي الثالث ،كالحؼ يشز عمى:
ما مجى فعالية تقشيات إدارة الدسعة اإللكتخونية في تغييخ الرػرة الحىشية
السدبقة؟
كمغ أجل اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخخاج الستػسصات الحدابية كاالنحخاؼ
السعيارؼ كالشدبة السئػية لسجاؿ الجراسة الثالث ،كؼيسا يمي بياف ذلظ:
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خذوي سلُ(. )6
اٌّزىعطبد اٌسغبثُخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ وإٌغت اٌّئىَخ ٌذسخخ ِذي فؼبٌُخ رمُٕبد ئداسح اٌغّؼخ
اإلٌىزشؤُخ فٍ رغُُش اٌظىسح اٌزهُٕخ اٌّغجمخ.
هلُ
اٌفمواد

اٌّزٍٜٛ
اٌؾَبثٟ

اٌفمواد

أ٨ؾواف
اٌّؼ١بهٞ

اٌلهعخ

إٌَجخ
اٌّئ٠ٛخ

ِل ٜفؼبٌ١خ رمٕ١بد اكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ف ٟرغ١١و اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ اٌَّجمخ
.20

رٛاوت رمٕ١بد اكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ؽبعبد اٌيثبئٓ ِٓ
إٌّزغبد

4.12

0.68

82.4

ِورفؼخ علا

.21

ٌل ٜاكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ للهح ػٍ ٝاٍز١ؼبة اٌزٍٛغ
اٌغغوافٌ ٟزٛى٠غ ِٕزغبد اٌْووخ

4.06

0.76

81.2

ِورفؼخ علا

 .22رّزٍه اكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ِٛاهك ٚاِىبٔ١بد رز١ؼ ٌٙب
اٌزقطٌ ٜ١زغبهح اٌْووخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ

3.96

0.78

79.2

ِورفؼخ

 .23رز١ؼ رمٕ١بد اكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ َِز ٜٛهٙب ػبي ػٓ
ِٕزغبد اٌْووخ

3.98

0.79

79.6

ِورفؼخ

ٌ .24ل ٜاكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ للهح ػٍِ ٝغبهاح إٌّبفَٓ١

4.04

0.76

80.8

ِورفؼخ علا

 .25رّزبى اكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ ثبٌملهح ػٍ ٝرقطِٛ ٜ١الغ
اٌىزو١ٔٚخ فؼبٌخ ِمبهٔخ ِغ اٌْووبد إٌّبفَخ

4.07

0.75

81.4

ِورفؼخ علا

ٌ .26ل ٜاكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ للهح ػٍ ٝاٌم١بَ ثؼٍّ١بد
كػبئ١خ ؽل٠ضخ فٛٙ ٟء ِزطٍجبد ٚػو ٗٚعل٠لح

4.15

0.71

83.0

ِورفؼخ علا

ٌ .27ل ٜاكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ للهح كػبئ١خ ػٍ ٝفزؼ أٍٛاق
فبهع١خ ٌّٕزغبد اٌْووخ

4.08

0.72

81.6

ِورفؼخ علا

 .28رّزٍه اكاهح اٌَّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚخ للهح ػٍ ٝاؽلاس رغ١واد
ا٠غبث١خ فٕٛ ٟهح اٌْووخ ٌل ٜاٌيثبئٓ

4.16

0.74

83.2

ِورفؼخ علا

ٌ .29ل ٜاكاهح للهح ػٍ ٝالٕبع اٌيثبئٓ ثّٕزغبرٙب

4.19

0.72

83.8

ِورفؼخ علا

4.08

0.57

81.6

ِورفؼخ علا

اٌذسخخ اٌىٍُخ

يتزح مغ خبلؿ البيانات في الججكؿ رقع ( )6ما يمي:
أف درجة مجػ فعالية تقشيات إدارة الدسعة اإللكتخكنية في تغضضخ الرػرة الحىشية
السدبقة ،كانت ما بضغ السختفعة كالسختفعة ججاً .فقج تخاكحت الشدب السئػية عمضيا ما
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بضغ ( ) %79.2إلى ( ،)%83.8كىسا الفقخات (تستمظ إدارة الدسعة اإللكتخكنية
مػارد كإمكانيات تتيح ليا التخصيط لتجارة الذخكة اإللكتخكنية) ،ك(لجػ إدارة قجرة عمى
إقشاع الدبائغ بسشتجاتيا).
ك تذضخ ىحه الشتيجة إلى أف مجػ فعالية تقشيات إدارة الدسعة اإللكتخكنية في تغضضخ
الرػرة الحىشية السدبقة كانت مختفعة ججًا ،كذلظ بجاللة الشدبة السئػية التي بمغت
(.)%81.6
نتائج سؤاؿ الجراسة الفخعي الخابع ،كالحؼ يشز عمى:
ىل تؤثخ الرػرة الحىشية السدبقة عمى زيادة مبيعات الذخكة؟
كم ػػغ أج ػػل اإلجاب ػػة ع ػػغ ى ػػحا الدػ ػؤاؿ ت ػػع اس ػػتخخاج الستػس ػػصات الحد ػػابية كاالنحػ ػخاؼ
السعيارؼ كالشدبة السئػية لسجاؿ الجراسة الثالث ،كؼيسا يمي بياف ذلظ:
خذوي سلُ(. )7
اٌّزىعطبد اٌسغبثُخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ وإٌغت اٌّئىَخ ٌذسخخ هً رإثش اٌظىسح اٌزهُٕخ اٌّغجمخ ػًٍ
صَبدح اٌششوخ.
هلُ
اٌفمواد

اٌّزٍٜٛ
اٌؾَبثٟ

اٌفمواد

أ٨ؾواف
اٌّؼ١بهٞ

إٌَجخ
اٌّئ٠ٛخ

اٌلهعخ

ً٘ رئصو اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ اٌَّجمخ ػٍ ٝى٠بكح ِج١ؼبد اٌْووخ
.30

رددئصو اٌٖددٛهح اٌنٕ٘١ددخ ػٍدد ٝاٌزغ١ددواد فدد ٟأمٚاق اٌيثددبئٓ
ٚهغجبرُٙ

4.31

0.72

86.2

ِورفؼخ علا

.31

ٌل ٜاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍْووخ اٌملهح ػٍ ٝاٍ٨زغبثخ اٌَو٠ؼخ
ٌٍزغ١واد اٌؾبٍٕخ ف ٟاٌج١ئخ اٌقبهع١خ ٚاٌقبٕخ ثبٌيثبئٓ

4.10

0.78

82.0

ِورفؼخ علا

رٛاوددددت اٌَددددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚددددخ اٌٖددددٛهح اٌنٕ٘١ددددخ اٌقبٕددددخ
ثبٌزغ١واد اٌؾبٍٕخ فد ٟؽغدُ اٌطٍدت ػٍدِٕ ٝزغدبد اٌْدووخ
ف ٟاٌَٛق

4.07

0.76

81.4

ِورفؼخ علا

.32
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.33

ّ٠زٍدده اٌؼددبٍِ ْٛفدد ٟاكاهح اٌَددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚددخ فدد ٟاٌْددووخ
ِٙدددبهاد ِزؼدددلكح رغؼٍٙدددُ لدددبكه ٓ٠ػٍددد ٝاٌزدددؤلٍُ ِدددغ عّ١دددغ
ظوٚف رَ٠ٛك إٌّزغبد اٌقبٕخ ثبٌْووخ

4.06

0.80

81.2

ِورفؼخ علا

.34

اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ اٌَبئلح ػدٓ اٌْدووخ أٔٙدب لدبكهح ػٍد ٝرَدٍُ١
اٌؾغٛىاد اٌ ٝاٌيثبئٓ ثؤٍوع ٚلذ ِّىٓ

4.12

0.79

82.4

ِورفؼخ علا

.35

رّزٍددده اٌْدددووخ لدددلهح ػبٌ١دددخ ػٍددد ٝاٌفٙدددُ اٌدددلل١ك ٌؾبعدددبد
اٌَّزٍٙه ٌزؾم١ك اٌزّ١ي ٌل ٜاٌْووخ

4.10

0.79

82.0

ِورفؼخ علا

.36

رٛاوددت اكاهح اٌَددّؼخ اٌ٦ىزو١ٔٚددخ فدد ٟاٌْددووخ اٌزمٍجددبد فددٟ
اٍ٤ؼبه

4.02

0.80

80.4

ِورفؼخ علا

.37

رؼزّددل اٌْددووخ رطددٛه أكائٙددب وغدديء ِددٓ رطدد٠ٛو ِٕزغبرٙدددب
ٚى٠بكح ِج١ؼبرٙب

4.18

0.68

83.6

ِورفؼخ علا

.38

رْٕددددو اٌْددددووخ ٍددددّؼخ رئوددددل اٌزياِٙددددب ثّؼددددب١٠و اٌغددددٛكح
ٚاٌّٛإفبد اٌؼبٌّ١خ ٌي٠بكح ِج١ؼبرٙب

4.19

0.71

83.8

ِورفؼخ علا

.39

رطجك اٌْووخ أفىبه عل٠لح ٌزؾَد ٓ١عدٛكح ِٕزغبرٙدب ٚثبٌزدبٌٟ
ى٠بكح ِج١ؼبرٙب

4.25

0.73

85.0

ِورفؼخ علا

4.14

0.59

82.8

ِورفؼخ علا

اٌذسخخ اٌىٍُخ

زيادة مبيعات الذخكة
يتزح مغ خبلؿ البيانات في الججكؿ رقع ( )7ما يمي:
أف درجة تأثضخ الرػرة الحىشية السدبقة عمى زيادة مبيعات الذخكة كانت ما بضغ
السختفعة كالسختفعة ججا .فقج تخاكحت الشدب السئػية عمضيا ما بضغ ( ) %81.2إلى
( ،)%86.2كىسا الفقخات (يستمظ العاممػف في إدارة الدسعة اإللكتخكنية في الذخكة
ميارات متعجدة تجعميع قادريغ عمى التأقمع مع جسيع ضخكؼ تدػيق السشتجات
الخاصة بالذخكة) ،ك تؤثخ الرػرة الحىشية عمى التغضخات في أذكاؽ الدبائغ
كرغباتيع).
ك تذضخ ىحه الشتيجة إلى أف تأثضخ الرػرة الحىشية السدبقة عمى زيادة مبيعات الذخكة
كانت مختفعة ججًا ،كذلظ بجاللة الشدبة السئػية التي بمغت (.)%82.8
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نتائج سؤاؿ الجراسة الفخعي الخامذ ،كالحؼ يشز عمى:
ىل تختمف اتجاىات الدبائغ نحػ اإلقبال عمى مشتجات الذخكة مغ خالل التأثخ
بدسعة السؤسدة اإللكتخونية باختالف متغيخات (الشػع االجتساعي ،الحالة
االجتساعية ،العسخ ،مكان الدكغ ،شبيعة العسل)؟
كمغ أجل اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع كاختبار (ت) لمعضشات السدتقمة ،كاختبار التبايغ
األحادؼ  One Way ANOVAكمعادلة كخكنباخ ألفا ،كاختبار السقارنات البعجية
 ،LSDكؼيسا يمي بياف ذلظ:
 . .1الشتائج الستعمقة بستغيخ الشػع االجتساعي:
خذوي سلُ(.)8
ٔزبئح اخزجبس (د) ٌذالٌخ اٌفشوق فٍ ٔسى اإللجبي ػًٍ ِٕزدبد اٌششوخ ِٓ خالي اٌزأثش ثغّؼخ اٌّإعغخ
اإلٌىزشؤُخ زغت ِزغُش إٌىع االخزّبػٍ.
اٌلهعخ اٌىٍ١خ

إٌٛع

اٌؼلك

اٌّزٍٜٛ

أ٨ؾواف

لّ١خ(د)

موو

110

4.13

0.61

-0.589

أٔضٝ

278

4.16

0.41

َِز ٜٛاٌلٌ٨خ*
0.556

* (داؿ إحرائيا عشج مدتػػ الجاللة )0.05 = α

نبلحع مغ خبلؿ البيانات الػاردة في الججكؿ الدابق انو ال تػجج فخكؽ ذات

داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )α = 0.05بضغ متػسصات استجابات عضشة
الجراسة حػؿ نحػ اإلؾباؿ عمى مشتجات الذخكة مغ خبلؿ التأثخ بدسعة السؤسدة
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اإللكتخكنية تعدػ لستغضخ الشػع االجتساعي ،فقج بمغت ؾيسة مدتػػ الجاللة (
 )0.556كىحه الؿيسة أكبخ مغ (.)0.05
 .2الشتائج الستعمقة بستغيخ السؤىل العمسي:
خذوي سلُ(.)9
اٌّزىعطبد اٌسغبثُخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ ٌّزغُش اٌّإهً اٌؼٍٍّ ٌٍذسخخ اٌىٍُخ.
أ٨ؾواف اٌّؼ١بهٞ
اٌّز ٍٜٛاٌؾَبثٟ
اٌؼلك
اٌّئً٘ اٌؼٍّٟ
صبٔ٠ٛخ فؤلً

44

4.14

0.44

كثٍَٛ

25

4.24

0.36

ثىبٌٛهًٛ٠

219

4.17

0.49

كهاٍبد ػٍ١ب

100

4.10

0.50

اٌّغّٛع

388

4.15

0.48

يتزح مغ الججكؿ الدابق كجػد فخكؽ في الستػسصات الحدابية فػي مدػتػيات متغضػخ
(السؤىػػل العمسػػي) ،ك كلسعخفػػة داللػػة الفػػخكؽ تػػع اسػػتخجاـ تحمضػػل التبػػايغ األحػػادؼ كسػػا
يبضغ الججكؿ (.)10

خذوي سلُ ( .)01
ٔزبئح رسًٍُ اٌزجبَٓ األزبدٌ ٌذالٌخ اٌفشوق ٔسى اإللجبي ػًٍ ِٕزدبد اٌششوخ ِٓ خالي اٌزأثش ثغّؼخ
اٌّإعغخ اإلٌىزشؤُخ رؼضي ٌّزغُش اٌّإهً اٌؼٍٍّ.
َِز ٜٛاٌلٌ٨خ
لّ١خ(ف)
ِزٍٜٛ
كهعخ
ِغّٛع
ِٖله اٌزجبٓ٠
اٌلهعخ اٌىٍ١خ
اٌّوثؼبد
اٌؾو٠خ
اٌّوثؼبد
ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.522

3

0.174

كافدددددددددددددددددددددددددددً
اٌّغّٛػبد

88.901

384

0.232

اٌّغّٛع

89.423

387
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0.751

0.522

* (داؿ إحرائيا عشج مدتػػ الجاللة )0.05 = α
نبلحع مغ خبلؿ البيانات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو ال تػجج فخكؽ ذات

داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )α = 0.05بضغ متػسصات استجابات عضشة
الجراسة حػؿ نحػ اإلؾباؿ عمى مشتجات الذخكة مغ خبلؿ التأثخ بدسعة السؤسدة

اإللكتخكنية تعدػ لستغضخ السؤىل العمسي ،فقج بمغت ؾيسة مدتػػ الجاللة (
 )0.522كىحه الؿيسة أكبخ مغ (.)0.05
 .3الشتائج الستعمقة بستغيخ الحالة االجتساعية:
خذوي سلُ(.)00
اٌّزىعطبد اٌسغبثُخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ ٌّزغُش اٌسبٌخ االخزّبػُخ ٌٍذسخخ اٌىٍُخ.
أ٨ؾواف اٌّؼ١بهٞ
اٌّز ٍٜٛاٌؾَبثٟ
اٌؼلك
اٌؾبٌخ ا٨عزّبػ١خ
أػية /ػيثبء

157

4.17

0.51

ِزيٚط/ح

217

4.15

0.46

ِطٍك/ح

11

4.07

0.32

أهًِ/ح

3

4.30

0.31

اٌّغّٛع

388

4.15

0.48

يتزح مغ الججكؿ الدابق كجػد فخكؽ في الستػسصات الحدابية فػي مدػتػيات متغضػخ
(الحالة االجتساعية)  ،كلسعخفة داللة الفخكؽ تع استخجاـ تحمضػل التبػايغ األحػادؼ كسػا
يبضغ الججكؿ (.)12
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خذوي سلُ ( .)02
ٔزبئح رسًٍُ اٌزجبَٓ األزبدٌ ٌذالٌخ اٌفشوق ٔسى اإللجبي ػًٍ ِٕزدبد اٌششوخ ِٓ خالي اٌزأثش ثغّؼخ
اٌّإعغخ اإلٌىزشؤُخ رؼضي ٌّزغُش اٌسبٌخ االخزّبػُخ.
َِز ٜٛاٌلٌ٨خ
لّ١خ(ف)
ِزٍٜٛ
كهعخ
ِغّٛع
ِٖله اٌزجبٓ٠
اٌلهعخ اٌىٍ١خ
اٌّوثؼبد
اٌؾو٠خ
اٌّوثؼبد
ث ٓ١اٌّغّٛػبد

0.176

3

0.059

كافدددددددددددددددددددددددددددً
اٌّغّٛػبد

89.247

384

0.232

اٌّغّٛع

89.423

387

0.252

0.860

* (داؿ إحرائيا عشج مدتػػ الجاللة )0.05 = α
نبلحع مغ خبلؿ البيانات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو ال تػجج فخكؽ ذات

داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )α = 0.05بضغ متػسصات استجابات عضشة
الجراسة حػؿ نحػ اإلؾباؿ عمى مشتجات الذخكة مغ خبلؿ التأثخ بدسعة السؤسدة

اإللكتخكنية تعدػ لستغضخ الحالة االجتساعية ،فقج بمغت ؾيسة مدتػػ الجاللة (
 )0.860كىحه الؿيسة أكبخ مغ (.)0.05
 .4الشتائج الستعمقة بستغيخ العسخ :
خذوي سلُ(.)03
اٌّزىعطبد اٌسغبثُخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ ٌّزغُش اٌؼّش ٌٍذسخخ اٌىٍُخ
أ٨ؾواف اٌّؼ١بهٞ
اٌّز ٍٜٛاٌؾَبثٟ
اٌؼلك
اٌؼّو
ألً ِٓ ٍٕ 20خ

32

4.21

0.50

ِٓ  21إٌٍ 30 ٝخ

174

4.18

0.47

ٍٕ 40 -31خ

101

4.18

0.37

أوضو ِٓ ٍٕ 40خ

81

4.05

0.57

اٌّغّٛع

388

4.15

0.48
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يتزح مغ الججكؿ الدابق كجػد فخكؽ في الستػسصات الحدابية فػي مدػتػيات متغضػخ
(العس ػػخ)  ،ك كلسعخف ػػة دالل ػػة الف ػػخكؽ ت ػػع اس ػػتخجاـ تحمض ػػل التب ػػايغ األح ػػادؼ كس ػػا يب ػػضغ
الججكؿ (.)14

خذوي سلُ ( .)04
ٔزبئح رسًٍُ اٌزجبَٓ األزبدٌ ٌذالٌخ اٌفشوق ٔسى اإللجبي ػًٍ ِٕزدبد اٌششوخ ِٓ خالي اٌزأثش ثغّؼخ
اٌّإعغخ اإلٌىزشؤُخ رؼضي ٌّزغُش اٌؼّش.
َِز ٜٛاٌلٌ٨خ
لّ١خ(ف)
ِزٍٜٛ
كهعخ
ِغّٛع
ِٖله اٌزجبٓ٠
اٌلهعخ اٌىٍ١خ
اٌّوثؼبد
اٌؾو٠خ
اٌّوثؼبد
ث ٓ١اٌّغّٛػبد

1.206

3

0.402

كافدددددددددددددددددددددددددددً
اٌّغّٛػبد

88.216

384

0.230

اٌّغّٛع

89.423

387

1.750

0.156

* (داؿ إحرائيا عشج مدتػػ الجاللة )0.05 = α
نبلحع مغ خبلؿ البيانات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو ال تػجج فخكؽ ذات

داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )α = 0.05بضغ متػسصات استجابات عضشة
الجراسة حػؿ نحػ اإلؾباؿ عمى مشتجات الذخكة مغ خبلؿ التأثخ بدسعة السؤسدة

اإللكتخكنية تعدػ لستغضخ العسخ ،فقج بمغت ؾيسة مدتػػ الجاللة (  )1560.كىحه
الؿيسة أكبخ مغ (.)0.05
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 .5الشتائج الستعمقة بستغيخ شبيعة العسل:
خذوي سلُ(.)05
اٌّزىعطبد اٌسغبثُخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ ٌّزغُش طجُؼخ اٌؼًّ ٌٍذسخخ اٌىٍُخ.
أ٨ؾواف اٌّؼ١بهٞ
اٌّز ٍٜٛاٌؾَبثٟ
اٌؼلك
ٛج١ؼخ اٌؼًّ
لطبع ػبَ

67

4.01

0.68

لطبع فبٓ

105

4.17

0.40

ػًّ ؽو

38

4.17

0.42

ثل ْٚػًّ

79

4.19

0.39

ٛبٌت

99

4.20

0.46

اٌّغّٛع

388

4.15

0.48

يتزح مغ الججكؿ الدابق كجػد فخكؽ في الستػسصات الحدابية فػي مدػتػيات متغضػخ
(شبيعة العسل) ،ك كلسعخفة داللة الفخكؽ تع استخجاـ تحمضل التبايغ األحادؼ كسػا يبػضغ
الججكؿ (.)16
خذوي سلُ ( .)06
ٔزبئح رسًٍُ اٌزجبَٓ األزبدٌ ٌذالٌخ اٌفشوق ٔسى اإللجبي ػًٍ ِٕزدبد اٌششوخ ِٓ خالي اٌزأثش ثغّؼخ
اٌّإعغخ اإلٌىزشؤُخ رؼضي ٌّزغُش طجُؼخ اٌؼًّ.
َِز ٜٛاٌلٌ٨خ
لّ١خ(ف)
ِزٍٜٛ
كهعخ
ِغّٛع
ِٖله اٌزجبٓ٠
اٌلهعخ اٌىٍ١خ
اٌّوثؼبد
اٌؾو٠خ
اٌّوثؼبد
ث ٓ١اٌّغّٛػبد

1.716

4

0.429

كافدددددددددددددددددددددددددددً
اٌّغّٛػبد

87.706

383

0.229

اٌّغّٛع

89.423

387

1.874

0.114

* (داؿ إحرائيا عشج مدتػػ الجاللة )0.05 = α
نبلحع مغ خبلؿ البيانات الػاردة في الججكؿ الدابق أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة
إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ( )α = 0.05بضغ متػسصات استجابات عضشة الجراسة
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حػؿ نحػ اإلؾباؿ عمى مشتجات الذخكة مغ خبلؿ التأثخ بدسعة السؤسدة اإللكتخكنية
تعدػ لستغضخ شبيعة العسل ،فقج بمغت ؾيسة مدتػػ الجاللة (  )0.114كىحه الؿيسة
أكبخ مغ (.)0.05
الشتائج والتػصيات:
تػصل الباحثاف الى مجسػعة مغ الشتائج كالتػصيات كىي عمى الشحػ التالي:
أوالً :الشتائج:

بعج إجخاء ىحه الجراسة كالتي ىجفت إلى معخفة دور إدارة الدسعة اإللكتخونية في
إقبال الدبائغ عمى مشتجات شخكة الجشيجي لأللبان ،فإف الباحثاف قج تػصبل إلى

الشتائج التالية:
 . 1اف مجاالت دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات شخكة
الجشضجؼ لؤللباف ،كانت جسيعيا مختفعة ججاً .كأف أعبلىا (السيارات األدائية التي
يحتاجيا العاممػف في إدارة الدسعة لمتأثضخ عمى الجسيػر السدتيجؼ) ،كأدناىا (مجػ
فعالية تقشيات إدارة الدسعة اإللكتخكنية في تغضضخ الرػرة الحىشية السدبقة).
 .2تبضغ اف دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات شخكة
الجشضجؼ لؤللباف كانت مختفعة ججاً.
 .3تبضغ أف السيارات األدائية التي يحتاجيا العاممػف في إدارة الدسعة لمتأثضخ عمى
الجسيػر السدتيجؼ ،كانت مختفعة ججا  ،كأف أعمى فقخاتيا (السحافطة عمى السطيخ
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الجضج لسػاقع الذخكة اإللكتخكنية) ،كأدناىا (السؤىل العمسي العالي في مجاؿ الجعاية
كالتدػيق).
 .4تبضغ الفعاليات كالبخامج التي تقػـ بيا إدارة الدسعة اإللكتخكنية في الحفاظ عمى
الدبائغ ،مختفعة كأف أعمى فقخاتيا (تدتخجـ إدارة الدسعة اإللكتخكنية أسالضب متشػعة،
مثل الفضجيػ ،كالرػر ،لتقجيع السعمػمات كاإلرشادات لمدبائغ ،تيتع إدارة الدسعة
اإللكتخكنية بثقة الدبائغ مغ خبلؿ السعمػمات كاألخبار التي تبثيا عغ الذخكة
كمشتجاتيا) ،كأدناىا (تشطع إدارة الدسعة اإللكتخكنية فعاليات عخكض مجانية
لسشتجاتيا).
 .5تبضغ مجػ فعالية تقشيات إدارة الدسعة اإللكتخكنية في تغضضخ الرػرة الحىشية
السدبقة ،كانت مختفعة ،كأف أعمى فقخاتيا (لجػ إدارة قجرة عمى إقشاع الدبائغ
بسشتجاتيا) ،كأدناىا (تستمظ إدارة الدسعة اإللكتخكنية مػارد كإمكانيات تتيح ليا
التخصيط لتجارة الذخكة اإللكتخكنية).
ججا،
 .6تبضغ تأثضخ الرػرة الحىشية السدبقة عمى زيادة مبيعات الذخكة كانت مختفعة ً
كأف أعمى فقخاتيا (تؤثخ الرػرة الحىشية عمى التغضخات في أذكاؽ الدبائغ كرغباتيع)،
كأدناىا (تػاكب إدارة الدسعة اإللكتخكنية في الذخكة التقمبات في األسعار).
 .7تبضغ عجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عغ مدتػػ الجاللة ()α = 0.05
باستجابات أفخاد عضشة الجراسة نحػ دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ
عمى مشتجات شخكة الجشضجؼ لؤللباف ،تعدػ لستغضخات الشػع االجتساعي ،الحالة
االجتساعية ،العسخ.
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 .8تبضغ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عغ مدتػػ الجاللة ()α = 0.05
باستجابات أفخاد عضشة الجراسة نحػ دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية في إؾباؿ الدبائغ
عمى مشتجات شخكة الجشضجؼ لؤللباف ،تعدػ لستغضخ شبيعة العسل كلرالح شالب.

ثاني ًا :التػصيات:

يػصي الباحثاف بسا يمي:

 .1اإلىتساـ

بػضع بخنامج إلستخجاـ تقشيات إدارة الدسعة اإللكتخكنية في تغضضخ

الرػرة الحىشية السدبقة.
 .2زيادة االىتساـ بإدارة الدسعة اإللكتخكنية ،لسا ليا مغ دكر في التأثضخ عمى إؾباؿ
الدبائغ عمى مشتجات الذخكة.
 .3تشفضح نذاشات مضجانية كأنذصة مجانية عبخ الػسائل التكشػلػجيا تديج مغ فخصة
نسػ السبيعات لمذخكة.
 .4التصػيخ الجائع لسيارات العاممضغ في إدارة الدسعة اإللكتخكنية لسػاكبة التصػر ،لسا
ليا أىسية كبضخة لجػ جساىضخ السؤسدة.
 . .5ضخكرة عقج دراسات كاسعة حػؿ مػضػع دكر إدارة الدسعة اإللكتخكنية في
إؾباؿ الدبائغ عمى مشتجات الذخكات في فمدصضغ كذلظ ألىسضتيا.
السخاجع العخبية:
. .)2019( .epic3o إدارة الدسعة عمى اإلنتخنت أمخ ضخكرؼ .تع
االستخداد مغ إدارة الدسعة اإللكتخكنية:
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https://www.epic360.net/ar/online-reputation/management/online-reputation-management
 إحداف اآلغا .)2000( .مشاىج التعميع في ضػء مفيػـ االداء .القاىخة:
السؤتسخ العمسي الخابع عذخ.
 أحسج الفشيدي .)2020( .أسخار السحتػػ الفضخكسي .الخياض :جسعية
إعبلمي.
 أحسج عجضشة .)2020( .إدارة الدسعة كبشاء الثقة .الخياض :مجسػعة .stm
 إسساعضل العسخؼ .)2018( .إستخاتيجيات إدارة الدسعة .دمذق  -بضخكت:
دار الفكخ.
 اقتراد 13( .مارس .)2015 ،أىع  10ميارات يبحث عشيا أصحاب
العسل في السػضفضغ .تع االستخداد مغ العخبية cnn:
https://arabic.cnn.com/workers-skills-employers-needs
 تامخ البكخؼ ،ك احسج ىادؼ شالب .)2015( .إدارة عبلقات الدبائغ كاألداء
التدػيقي .دار امجج لمشذخ كالتػزيع.215-5 ،
 دالؿ عبج الخزاؽ 13( .أغدصذ .)2011 ،إدارة الدسعة اإللكتخكنية .تع
االستخداد مغ Ahmed Sayed Kordy:
https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/3020
62
 ربا زيػد-اديب بخىػـ .)2014( .دكر اإلعبلف في بشاء الرػرة الحىشية
لذخكات التأمضغ الخاصة في محافطة البلذؾية .جامعة تذخيغ.
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 سارة مقخاني .)2016( .أثخ تغضضخ العبلمة التجارية عمى الرػرة الحىشية
لجػ السدتيمظ "دراسة حالة مؤسدة أكريجك لبلتراالت ككالة كرقمة .جامعة
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اٌٍّخض
ٟعزّبػ٨إً اٛلغ اٌزٌّٛ لبد اٌؼبِخ٩ف اٌؼ١ظٛخ ر١ف١وٚ ٜ ِلٍٝ اٌزؼوف ػٌٝ٘لفذ اٌلهاٍخ ا
ْ ِغزّغٛ رى."معبّٛٔ ٌٍخ ٔبث٠خ "ثٍل١ِخ ٌٍّئٍَبد اٌقل١ٕ٘هح اٌنٌٖٛٓ ا١َ رؾٟن فَٛج١ف
اٍزقلِٕبٚ

بٙ١ب ف٠ل١ِ بي١ٌَّٛاٚ لبد اٌؼبِخ٩ٓ ثلائوح اٌؼ١١ٕخ اٌّؼ٠ اٌجٍلٟظفِٛ ِٓ اٌلهاٍخ

ِّْٛٚ ً١ٍي رؾ٩اد ِٓ فْٚ وؤكًٌّّٛٚ ا١ٍأكاح رؾٚ اٌّمبثٍخٚ ْب١ٍزج٨اٚ ٟٕفٌٛظ إٌّٙا
.نَٛج١ اٌفٍٝخ ٔبثٌٍ ػ٠هاد ٕفؾخ ثٍلِْٕٛ غ١ّع
ٍٜٛه ِزّٛٙ اٌغٜخ ٌل١ٕ٘ب اٌنٙهرٕٛ ٓ١َ رؾٟخ ٔبثٌٍ ف٠ ثٍلٟلبد اٌؼبِخ ف٩ه اٌؼٚ أْ ك:إٌزبئظ
أثوىٚ ٍٜٛخ ٔبثٌٍ ِز٠خ ٌجٍل١ٕ٘هح اٌنٌٖٛ اٍٝن ػَٛج١و اٍزقلاَ اٌف١ؼ أْ رؤصٚز٠ٚ
هّٛٙرٖبي اٌّجبّو ِغ اٌغ٨ اٟ٘ نَٛج١ اٌفٍٝخ ػ٠هح اٌجٍلٕٛ ٓ١َبد اٌَّزقلِخ ٌزؾ١غ١ٍزوار٦ا
.ٓ١١اٌٖؾفٚ خ١ِ٩ػ٦خ ِغ اٌّئٍَبد ا٠هٚاٌٍمبءاد اٌلٚ ي اٌٖفؾخ٩ِٓ ف
ًٕاٛالغ اٌزِٛ لبد اٌؼبِخ ػجو٩ؼخ ػًّ كائوح اٌؼ١ِل ٌطج٤ٍخ ا٠ٛٛ خ١غ١ ث جٕبء اٍزوارٟٕٛٔ
.ٟعزّبػ٨ا
.  ثٍذَخ ٔبثٍظ ّٔىرخب، ٍ ِىالغ اٌزىاطً االخزّبػ،  اٌؼاللبد اٌؼبِخ: اٌىٍّبد اٌّفزبزُخ
Abstract
The study aimed to identify the extent and method of employing public
relations for the social networking site Facebook in improving the mental
image of service institutions, using "Nablus municipality" as a model.
The study population consisted of municipality employees concerned
with the public relations department and social media. We used the
descriptive approach, and used the questionnaire, interview and the
content analysis tools, by analyzing the content of all posts on the Nablus
municipality Facebook page. Results: The role of public relations in the
municipality of Nablus in improving its mental image among the public is
average, and it is evident that the effect of using Facebook on the mental
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image of the municipality of Nablus is moderate, and the most prominent
strategy used to improve the municipality's image on Facebook is direct
contact with the public through the page and regular meetings with media
organizations and journalists.We recommended building a long-term
strategy for the nature of the work of the Public Relations Department
.through social media
Keyword: Public Relations , Facebook , Municipality of Nablus

اٌّمذِخ
ّٙلد اٌؼمٛك ا٤ف١وح أزْبها ٚاٍؼب ٌّف َٛٙاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ف ٟاٛبه اٌلهاٍبد
ا٨عزّبػ١خ ٚػٍٔ ٝؾ ٛفبٓ اٌلهاٍبد اٌّزؼٍمخ ثب٨رٖبي ٚوبْ ٌٙنا إٌّ ٛاهرجبٛ
وج١و ثب١ّ٘٤خ اٌز ٟوْفذ ػٕٙب اٌلهاٍبد ؽٛي اٌلٚه اٌز ٟرئك ٗ٠اٌٖٛهح ف١ٕ ٟبغخ
ٚرٛعٚ ٗ١رؤ١٠ل اٌوأ ٞاٌؼبَ ٌٍفوك ٚاٌّغزّغ وٍّب ٕ٠ؼىٌ مٌه ا٠غبث١ب ػٍ ٝأكاء
اٌّئٍَخ (وّ.)95 .ٓ 2011 ُٛ
ٌنٌه ٔغل أْ اٌّئٍَبد ثبفز٩ف ِغب٨رٙب ٚاٌز ٟرزَُ ثؾلّح إٌّبفَخ ثلأد رٌٟٛ
ا٘زّبِب ٍِؾٛظب ثٚوٚهح رؾَ ٓ١ػ٩لزٙب ِغ ث١ئزٙب اٌقبهع١خ ٚمٌه ِٓ ف٩ي
اكهاوٙب ٌٚوٚهح ٚأّ٘١خ ِزبثؼخ ٚكهاٍخ ٚرؾٍٕٛ ً١هرٙب اٌَبئلح ف ٟأم٘بْ
اٌغّب٘١و ؽز ٝرزّىٓ ِٓ هٍُ اٌَ١بٍبد ٙٚٚغ اٌجواِظ اٌز ٟرّىٕٙب ِٓ رْى ً١رٍه
اٌٖٛهح ٚفك ِب روغت ِٚب رزّٕبٖ اٌْٟء اٌن ٞعؼً ِؼظُ اٌّئٍَبد رَؼ ٝعب٘لح
اٌ ٝرىٕٛ ٓ٠ٛهح ا٠غبث١خ ػٕٙب ف ٟأم٘بْ اٌغّب٘١و ٌّٚبْ ثمبئٙب ٚاٍزّواه٠زٙب
ٚمٌه ِٓ ف٩ي ا٤كاء اٌط١ت ٚاٌّزّ١ي اٌنٍ٠ ٞج٠ٚ ٟزفك ِغ رطٍؼبد ٚاؽز١بعبد
اٌغّب٘١و ٚاػٚ َ٩الٕبع رٍه اٌغّب٘١و ثنٌه (اٌقٚو .)86 .ٓ 2017
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ِغ اىك٠بك ػلك اٌْووبد اٌز ٟرَزقلَ ٍٚبئً اٌزٛإً ا٨عزّبػٌ ٟقٍك اٌٖٛهح
ا٠٦غبث١خ اىكاكد اٌؾبعخ ٌزمٛ ُ١١ج١ؼخ ٘نٖ اٌٍٛبئً ِٚقبٛو٘ب اٌّؾزٍّخ ػٍٕٛ ٝهح
اٌْووخ وٙٔٛب ٍزفمل ٕٛهرٙب ا٠٦غبث١خ ثَوػخ وج١وح اما رُ اٍزقلاِٙب ثْىً فبٛئ.
٠ٚؼل اٌزٛإً ثبٍزقلاَ ٍٚبئً اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟأوضو رؼم١لا ِٓ اٍزقلاَ ٍٚبئً
ا٨رٖبي اٌزمٍ١ل٠خ ٔز١غخ ٌزؾىُ وً ِٓ اٍزغبثخ اٌَّزٍٙه ٚاٌزٛإً اٌلافٍ ٟفٟ
ِؾز ٜٛا٨رٖبي ٚاكاهرٗ ٚاٌزّ٠ ٟىٓ أْ رؾل ِٓ اِىبٔبرٙب ٌٍزؾىُ ثٗ ف١ؼزّل ٔغبػ
اٌزٛإً ػجو ٍٚبئً اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟف ٟرى ٓ٠ٛاٌٖٛهح ػٍ ٝاٍ٨زؼلاك
ٌٍزٛإً ِٓ فٌٙ٩ب )(Kuvykaitė, & Piligrimienė, 2013, p. 305
مذكمة الج ارسة  :رىّٓ ِْىٍخ اٌلهاٍخ ف ٟاٌزؼوف ػٍِ ٝلٚ ٜو١ف١خ رٛظ١ف
ٚاٍزغ٩ي كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟاٌفٌ١
ثٛن ٌزؾَٕٛ ٓ١هرٙب اٌنٕ٘١خ ٚػٍ ٗ١رزّؾٛه ِْىٍخ اٌلهاٍخ ف ٟاٌَئاي اٌوئٌ١
اٌزبٌ:ٟ
ِب ِلٚ ٜو١ف١خ رٛظ١ف لَُ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ِٛلغ اٌزٛإً
ا٨عزّبػ ٟف ٌ١ثٛن ٌزؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ اٌقبٕخ ثٙب؟
٠ٚزفوع ػٓ اٌَئاي اٌوئِ ٌ١غّٛػخ ِٓ اٌزَبإ٨د اٌفوػ١خ:
ِ .1ب ٘ ٟأثوى اٍ٦زوار١غ١بد اٌَّزقلِخ ٌزؾَٕٛ ٓ١هح اٌجٍل٠خ ػٍِٛ ٝلغ
اٌف ٌ١ثٛن؟
ِ .2ب ٛج١ؼخ اٌغٛٙك ٚأْ٤طخ اٌز٠ ٟم َٛثٙب ِٛظف ٛاٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌٍَّبّ٘خ
ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍجٍل٠خ؟
ِ .3ب رؤص١و اٍزقلاَ اٌف ٌ١ثٛن ػٍ ٝاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌجٍل٠خ ٔبثٌٍ؟
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ِ .4ب ٘ ٟأثوى اٍ٨زوار١غ١بد اٌَّزقلِخ ٌزؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٚمٌه ػٍٝ
ٕفؾخ اٌف ٌ١ثٛن اٌقبٕخ ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ؟
ِ .5ب اٌٙلف ِٓ اٍزقلاَ ِٛلغ اٌف ٌ١ثٛن اٌقبٓ ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ؟
ِ .6ب ٛج١ؼخ اٌّؾز ٜٛاٌن٠ ٞزُ ْٔوٖ ػٍٕ ٝفؾخ اٌف ٌ١ثٛن ٌٍجٍل٠خ؟
فشضُبد اٌذساعخ
 اٍزقلاَ اٌجٍل٠خ ٌّٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ( ٟاٌف ٌ١ثٛن) ٌٗ رؤص١و ا٠غبث ٟػٍٝ
اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍجٍل٠خ.
 ٨ رٛعل فوٚق ماد كٌ٨خ اؽٖبئ١خ ػٕل َِز ٜٛاٌلٌ٨خ ( )α≥ 0.05ف ٟاٍزغبثبد
اٌّجؾٛص ٓ١ؽٛي َِز ٜٛاٍزقلاَ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
(فَ١جٛن) ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِ١خ ٠ؼيٌّ ٜزغ١واد
(إٌٛع ا٨عزّبػِ ٟىبْ اٌَىٓ اٌؼّو).
أهذاف اٌذساعخ :رهذف اٌذساعخ اًٌ اٌزؼوف اٌ ٝأثوى اٍ٦زوار١غ١بد اٌَّزقلِخ
ٌزؾَٕٛ ٓ١هح اٌجٍل٠خ ػٍِٛ ٝلغ اٌف ٌ١ثٛن, ,اٌزؼوف اٌٛ ٝج١ؼخ اٌغٛٙك ٚأْ٤طخ
اٌز٠ ٟم َٛثٙب ِٛظف ٛاٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌٍَّبّ٘خ ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍجٍل٠خ
اٙبفخ اٌ ٝاٌزؼوف اٌ ٝرؤص١و اٍزقلاَ اٌف ٌ١ثٛن ػٍ ٝاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌجٍل٠خ ٔبثٌٍ
 ٚكهاٍخ أثوى اٍ٨زوار١غ١بد اٌَّزقلِخ ٌزؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٚمٌه ػٍٕ ٝفؾخ
اٌف ٌ١ثٛن اٌقبٕخ ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ ٚاٚ٠بػ اٌٙلف ِٓ اٍزقلاَ ِٛلغ اٌف ٌ١ثٛن
اٌقبٓ ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ ٚفؾٔ ٚرؾٍٛ ً١ج١ؼخ اٌّؾز ٜٛاٌن٠ ٞزُ ْٔوٖ ػٍٕ ٝفؾخ
اٌف ٌ١ثٛن ٌٍجٍل٠خ.
أهُّخ اٌذساعخ  :رىّٓ أّ٘١خ اٌلهاٍخ ثؤٔٙب رٕبٌٚذ عيئ١خ رؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ
ٌٍجٍل٠خ ٚاٍزقلاَ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟؽ١ش رزّ١ي ثْ ّؼ
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اٌلهاٍبد ٌٙنا اٌغبٔت ٚلٍخ أٔ ٚلهح اٌزواوُ اٌؼٍّ ٟف ٟاٌجٍل٠بد ٚاٌقوٚط ثٕزبئظ
ػٍّ١خ ٚر١ٕٛبد رَ ُٙف ٟا٠غبك ؽٍٛي ٌّْىٍخ اٌجؾش ٚرَ ُٙفَِ ٟبػلح ِزقنٞ
اٌمواهاد ف ٟكائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟاٌجٍل٠خ ػٍ ٝرط٠ٛو ثواِظ ١ٍٚبٍبد أوضو
رطٛها ٚٚالؼ١خ رزٛافك ِغ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ٌٍجٍل٠خ.زذود اٌذساعخ
اٌسذ اٌضِبٍٔٚ 2019-2020 :مٌه ٌٛعٛك أْٔطخ ِقزٍفخ ِٕٚبٍجبد ِزؼلكح لبِذ
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟاٌجٍل٠خ ثزٕظّٙ١ب.
اٌسذ اٌّىبٍٔ :ثٍل٠خ ٔب ٌٍ٠وٙٔٛب اٌَّئٌٚخ ػٓ رمل ُ٠فلِبد رؼٛك ثبٌّٕفؼخ ػٍٝ
اٌغّب٘١و فٔ ٟبثٌٍ.
اٌسذ اٌجششٌ :ا٦كاهح اٌؼٍ١ب ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ ِّٚبهٍ ٟاٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟاٌجٍل٠خ
ٚاٌّقزٔ ثبكاهح ٕفؾخ اٌف ٌ١ثٛن ف ٟاٌجٍل٠خ ٚعّٛٙه ثٍل٠خ ٔبثٌٍ.
مرصمحات الجراسة
اٌؼاللبد اٌؼبِخِ :ؾبٌٚخ وَت رؤ١٠ل اٌوأ ٞاٌؼبَ ثبٌَٕجخ ٌْٕب ٛأ ٚل١ٚخ أ ٚؽووخ أٚ
ِئٍَخ ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك ا٦ػٚ َ٩ا٨لزٕبع ٚاٌزى١ف ٠ٚمٖل ثبٌزى١ف ٕ٘ب ا٠غبك
اٌزىبًِ ٚاٌزٛافك ثِ ٓ١ئٍَخ ِؼٕ١خ ٍٍٛٚوٙب ِٛٚالف عّب٘١و٘ب ٚهغجبر ُٙثؾ١ش ٨
٠طغ ٝعبٔت ِّٕٙب ػٍ ٝاٌغبٔت ا٢فو (أؽّل .)160ٓ 2020
ِىالغ اٌزىاطً االخزّبػٍِ :غّٛػخ ِٓ اٌّٛالغ ػٍّ ٝجىخ أ٦زؤذ ظٙود ِغ
اٌغ ً١اٌضبٔ٠ٌٍٛ ٟت  2.0رز١ؼ اٌزٛإً ث ٓ١ا٤فواك ف ٟثٕ١خ ِغزّغ افزوا٠ ٟٙغّغ
ث ٓ١أفواك٘ب ا٘زّبَ ِْزون أّ ٚجٗ أزّبء ٠زُ اٌزٛإً ث ِٓ ُٕٙ١ف٩ي اٌوٍبئً أٚ
ا٩ٛ٨ع ػٍ ٝاٌٍّفبد اٌْقٖ١خ ِٚؼوفخ أفجبهُ٘ ِٚؼٍِٛبر ُٙاٌز٠ ٟز١ؾٙٔٛب
ٌٍؼوٗ ٍ١ٍٚ ٟ٘ٚخ فؼبٌخ ٌٍزٛإً ا٨عزّبػ ٟث ٓ١ا٤فواك ٍٛاء وبٔٛا إٔللبء
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ٔؼوف ُٙف ٟاٌٛالغ أٔ ٚؼوف ِٓ ُٙف٩ي اٌَ١بلبد ا٨فزوا١ٙخ (٘ٛاهٕٚ ٞبٌؼ
.)368 .ٓ 2015
إٌّىرج االرظبٌٍ اٌّزىاصْ ثبردبهُٓ ٛ٘ :إٌّٛمط اٌواثغ ِٓ إٌّبمط ا٨رٖبٌ١خ
ٌٕظو٠خ اٌزّ١ي ٚاٌن٠ ٞؼجو ػٓ ا٤كاء ا٤ف ًٚأ ٚاٌّّزبى ٌٍؼ٩لبد اٌؼبِخ ثبػزجبهٖ
٠ؾمك ؽبٌخ ِٓ اٌف ُٙاٌّزجبكي ث ٓ١إٌّظّخ ٚعّب٘١و٘ب ِٓ ف٩ي رطج١ك ا٨رٖبي
اٌّزّبصً ثبرغب٘( ٓ١اٌغّبي ٚف١ود .)51 .ٓ 2014
اٌظىسح اٌزهُٕخ :ػوفٙب دمحم ( )2017فِ ٟغبي اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ثؤٔٙب إٌبرظ إٌٙبئٟ
ٌٔ٩طجبػبد اٌنار١خ اٌّزىٔٛخ ٔز١غخ اٌزغبهة اٌّجبّوح ٚغ١و اٌّجبّوح ٚاٌّورجطخ
ثؼٛاٛفٚ ُٙارغب٘برٚ ُٙػمبئلُ٘ ٚاٌّزىٔٛخ ٌل ٜا٤فواك ٚاٌغّبػبد رغبٖ ّقٔ أٚ
ٔظبَ إِٔ ٚظّخ ِؾٍ١خ أ ٚك١ٌٚخ لل ٠ىٌٙ ْٛب رؤص١و ػٍ ٝؽ١بح أَ٦بْ (ٓ.)112 .
اٌدّهىسِ :غّٛػخ ِٓ اّ٤قبٓ روثط ُٙا٘زّبِبد أٍِٖ ٚؾخ ِْزووخ رغبٖ
َِبئً ٠ضبه ؽٌٙٛب اٌغلي ٠ٚز ّٓٚعّٛٙه اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ عّ١غ ا٤فواك ٍٛاء
اٌغّٛٙه اٌلافٍ ٟأ ٚاٌقبهع( ٟهؽبي .)59 .ٓ 2014
اٌّإعغخ اٌخذُِخٔ :ظبَ ٠زىِ ِٓ ْٛغّٛػخ ِٓ اّ٤قبٓ ٚاٌٍٛبئً إٌّظّخ
ٚاٌّزفبػٍخ فّ١ب ثٕٙ١ب ٚاٌز ٟرٕزظ لّ١خ غ١و ِبك٠خ رَبػل ػٍ ٝاّجبع اؽز١بعبد
اٌغّب٘١و ثبٙ٦بفخ اٌ ٝؤْ ٗٔٛبٛب الزٖبك٠ب ِملِب ِٓ ٛوف ٢فو ك ْٚأزمبي
ٌٍٍَغ  ٟ٘ٚوبفخ أْ٤طخ ٚاٌؼٍّ١بد اٌز٠ ٟزُ ثٙب اثواى اٌغبٔت غ١و اًٌٍّّٛ
٠ٚزٌٛل ػٕٙب ِٕبفغ ٚاّجبػبد ّ٠ىٓ ث١ؼٙب (اٌّٖو.)2 .ٓ 2002 ٞ
ثٍذَخ ٔبثٍظ١٘" :ئخ ػبِخ ّجٗ ؽى١ِٛخ ٚرقٚغ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ اكاه٠ب ٌمٛأٚ ٓ١ىاهح
اٌؾىُ اٌّؾٍ ٟاٌز ٟرزبثغ أكاء٘ب ػٓ وضت ٚرؼًّ عٕجب اٌ ٝعٕت ِغ اٌجٍل٠خ ٌزط٠ٛو
أ٤ظّخ ٚاٌمٛأٚ ٓ١اٌقلِبد اٌّملِخ ٌٍّٛاٚ ٓ١ٕٛثٙنا ّ٠ىٓ اػزجبه ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍٝ
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أٔٙب اؽلِ ٜئٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٔٔ ٟظوا ٙٔ٤ب رؼٕ ٝثؾ١بح اٌّٛا ٓ١ٕٛثْىً
ِجبّو" ("اٌٙٛغ اٌمبٌٔ ٟٔٛجٍل٠خ ٔبثٌٍ" .)2020
اإلطبس إٌظشٌ واٌذساعبد اٌغبثمخ
اإلطبس إٌظشٌ
إٌّىرج إٌبظُ ٌٍذساعخ
ْ٠ىً إٌّٛمط اٌواثغ ٌغٔٛظ اٌزّض ً١ا٤فٌٍ ًٚؼ٩لبد اٌؼبِخ و٠ ٗٔٛؾمك اٌفُٙ
ٚإٌّفؼخ اٌّزجبكي ث ٓ١إٌّظّخ ٚعّٛٙه٘ب ِٓ ف٩ي رطج١مٗ ٌ٩رٖبي اٌّزٛاىْ
ثبرغب٘ٚ ٓ١ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ روو١ي اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟرٛإٍٙب ِغ عّٛٙه٘ب ػٍٝ
ا٦لٕبع ٚاٌزؤص١و ثٗ ا ٨أٔٙب ٚٚفمب ٌٍّٕٛمط رؼط ٟعّٛٙه إٌّظّخ أّ٘١خ ػبٌ١خ اٍزٕبكا
٨ػزمبك٘ب ثمٛح رؤص١وٖ اٌىج١و ٚاٌز ٟرؼبكي لٛح رؤص١و إٌّظّخ ٚثبٌزبٌٕ٠ ٟؼىٌ ػٍٝ
ٍ١بٍبد إٌّظّخ ٚلواهارٙب ٚفططٙب ٌّٚبْ رؾم١ك ارغب٘بد اٌغّٛٙه ٚهغجبرُٙ
ٚإٌٛٛي إٌِ ٝطمخ هثؼ – هثؼ ( )Win-Win Zoonف ٟاٌؼ٩لخ ِب ثّٕٙ١ب ٌنا
٠زّ١ي ٘نا إٌّٛمط وّ٠ ٗٔٛضً كٚه اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟأهلٕٛ ٝه٘ب ؽ١ش ٠ى ْٛفٗ١
اٌزٛإً ِب ث ٓ١إٌّظّخ ٚعّب٘١و٘ب ثبرغب٘ٓ١

وّب ٠ٚو ٜاٌلٌ ّٟ١أْ إٌّٛمط

اٌواثغ ٛ٠ظف اٌجؾش ثٙلف ِؼوفخ ِب٘١خ اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ اٌقبٕخ ثبٌّٕظّخ ٌلٜ
عّٛٙه٘ب ثبٙ٦بفخ ٦ػ َ٩ا٦كاهح ثوكٚك أفؼبي اٌغّٛٙه رغبٖ ٍ١بٍبد إٌّظّخ
ٚاػطبء اٌّْٛهح ٚإٌٖؼ ٌٙب ِغ الزواػ اٌزغ١١واد اٌّ٩ئّخ ػٍ ٝاٌَ١بٍبد ٌزٖجؼ
أوضو ٔغبػخ ٌٍغّٛٙه (اٌلٌ.)71.ٓ 2015 ّٟ١
ػوف أث ٛػولٛة ( )557ٓ 2020اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ
ِفهىَ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ّ :
ثؤٔٙب ٟ٘ :فٓ ٚػٍُ اٌزٛإً ِغ اٌغّٛٙه اٌلافٍٚ ٟاٌقبهعٌٍّٕ ٟظّخ ِٓ أعً
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اؽلاس اٌزغ١١و اٌّطٍٛة ٚثٕبء ٕٛهح مٕ٘١خ ا٠غبث١خ ٍّٚؼخ ١ٛجخ ِٓ اعً رو٠ٚظ
إٌّظّخ ٚفلِبرٙب ِٕٚزغبرٙب.
ػوف اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػٍ ٝأٔٙب :عٛٙك ػٍّ١خ
أِب اٌّل٘ )151ٓ 2020( ْٛفمل ّ
ِووجخ ماد أثؼبك اكاه٠خ ٚاعزّبػ١خ ٚارٖبٌ١خ ٚرَ٠ٛم١خ رم َٛثٙب ِئٍَخ ِؼٕ١خ
ثٙلف رؾم١ك اٌزٛافك اٌٍّٖؾِ ٟغ عّٛٙه٘ب اٌلافٍٚ ٟاٌقبهع ٟػٍ ٝؽل ٍٛاء ِٓ
ف٩ي اٌم١بَ ثٛظبئف ِؾلكح رَزٕل اٌ ٝاٌجؾش ٚاٌزقطٚ ٜ١اٌزَٕ١ك ٚاٌزم.ُ١١
٠و ٜاٌجبؽضبْ أْ اٌجبؽضِّٚ ٓ١بهٍ ٟاٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ا٢فو٠ ٓ٠زفم ْٛػٍ ٝأْ
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجبهح ػٓ ٚظ١فخ ِزؼلكح اٌّٙبَ ٌىٓ رٕؾٖو ٚظ١فزٙب اٍ٤بٍ١خ فٟ
ثٕبء ٕٛهح مٕ٘١خ ٚع١لح أِبَ عّٛٙه إٌّظّخ اٌّزؼبًِ ِؼٙب؛ ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك
ا٨رٖبي اٌلائُ ٚاٌَّزّو ٚاٌٙبكف اٌ ٝاٌزٛافك ٚأَ٨غبَ ٚإٌٛٛي اٌ ٝاٌزفبُ٘
اٌّزجبكي اٌّْزون.
وظبئف اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٕ٘:بن افز٩ف وج١و ث ٓ١ا٤وبكٚ ٓ١١ّ٠اٌّّبهٍ ٓ١ؽٛي
ِب٘١خ أْ٤طخ اٌز ٟرّبهٍٙب كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ فٛ١عل ٕ٘بن فٌّ ٚظبئف
أٍبٍ١خ ٌٍؼ٩لبد اٌؼبِخ رزّضً ف :ٟاٌجؾش ٚاٌزقطٚ ٜ١ا٨رٖبي ٚاٌزَٕ١ك اٌزمُ١١
ٚاٌزمٚ ُ٠ٛفٍٔ اٌؼٍّبء ٚاٌجبؽض ْٛاٌ ٝأْ ٌٍؼ٩لبد اٌؼبِخ ٚظبئف ػبِخ ّ٠ىٓ
اعّبٌٙب ثب٢ر( ٟاٌٍجل :)68ٓ 2015 ٞرؼو٠ف اٌغّٛٙه ثبٌّئٍَخ ّوػ ٍ١بٍخ
اٌّئٍَخ ٌٍغّٛٙه أ ٚرؼل ً٠أ ٚرغ١١و ٔظوح اٌغّٛٙه ٌٙب ثغ١خ لج ٌٗٛا٠ب٘ب ٚاٌزؼبْٚ
ٌ١ى ْٛهأٗ٠
ِؼٙب َِبػلح اٌغّٛٙه ػٍ ٝرى ٓ٠ٛهأٚ ٗ٠مٌه ثّلِّّٖ ثىبفخ اٌّؼٍِٛبد
ّ
ِجٕ١ب ػٍ ٝأٍبً ِٓ اٌٛالغ ٚأٍبً ِٓ اٌؾمبئك اٌزؤول ِٓ أْ عّ١غ ا٤فجبه اٌزٟ
رْٕو ٕؾ١ؾخ ّ١ٍٍٚخ ِٓ ؽ١ش اٌْىً ٚاٌّٛٙٛع ِلّ اٌّئٍَخ ثىبفخ اٌزطٛهاد
اٌز ٟرؾلس ف ٟاٌوأ ٞاٌؼبَ ؽّب٠خ اٌّئٍَخ ٙل أ٘ ٞغ َٛلل ٠مغ ػٍٙ١ب ٔز١غخ ْٔو
أفجبه وبمثخ إٔ ٚؾ١ؾخ ػٕٙب ر١ٙئخ عٕ ٛبٌؼ ِٓ عّٛٙه اٌّئٍَخ اٌلافٍ ٟا٩ٛع
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ا٦كاهح اٌؼٍ١ب ثوك فؼً اٌغّٛٙه ؽ١بي ٍ١بٍبرٙب ثؾش ٚرٍق ٔ١عّ١غ اٌَّبئً اٌزٟ
ر ُٙا٦كاهح اٌؼٍ١ب ٚهفؼٙب اٌٙ١ب َِبػلح ٚرْغ١غ ا٨رٖبي ث ٓ١اٌَّز٠ٛبد ا٦كاه٠خ
اٌؼٍ١ب ٚاٌٍٛطٚ ٝاٌلٔ١ب اٌزؤو١ل ِٓ أْ أ٘لاف اٌّئٍَخ ٚأػّبٌٙب رٍم ٝا٘٨زّبَ ِٓ
فئبد اٌغّٛٙه اٌّقزٍفخ رؼًّ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ وَّٕك ِب ث ٓ١ا٦كاهاد اٌّقزٍفخ فٟ
اٌّئٍَخ ٌزؾم١ك أَ٨غبَ ث ٓ١ثؼٙٚب اٌجؼ٘ ٚثٕٙ١ب ٚث ٓ١اٌغّٛٙه اٌلافٍٟ
ٚاٌقبهع.ٟ
ِفهىَ اٌظىسح اٌزهُٕخ :رزى ْٛاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ِٓ ِفوكر :ٓ١اٌٖٛهح ٚاٌنٕ٘١خ
ٚرؼٕ ٟاٌٖٛهح اٌْىً اٌنّ٠ ٞزبى ثٗ اٌْٟء ٠ٚنوو ِؼغُ ٌَبْ اٌؼوة ٨ثٓ ِٕظٛه
ف ٟرؼو٠فٗ ٌٍٖٛهح ثؤٔٙب ظب٘و اٌْٟء ٚؽم١مزٗ ٕٚفزٗ .ثّٕ١ب رْ١و اٌنٕ٘١خ اٌ ٝاٌن٘ٓ
أ ٞاٌؼمً ٚونٌه اٌ ٝاٌفطٕخ ٚاٌؾفع ٠ٚطٍك اٌن٘ٓ ونٌه ػٍ ٝا٦كهان ٚاٌفىو
رؼوف اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ
اٍ٨زل ِٓ ٌٟ٨ف٩ي أْبء اٌؼ٩لبدٚ .ثبٌزبٌٚ ٟفمب ٌّب ٍجك ّ
إط٩ؽب ثؤٔٙبٕٛ" :هح اٌْٟء ٚرٖٛهٖ ف١٘ ٟئزٗ ٚؽم١مزٗ ٚظب٘وٖ ٠ىٙٔٛب اٌن٘ٓ
فٛٙ ٟء اكهاوٗ ٚاٍزل١ّ٥ٌ ٌٗ٨بء" (ِ.)52 .ٓ 2014 ٍٝٛ
 ٨رَزط١غ إٌّظّبد اٌؼبٍِخ فِ ٟقزٍف اٌمطبػبد أكاء كٚه٘ب ٚاٌؼًّ ثْىً فؼبي
ٚف ٟث١ئخ ع١لح ٚرؾم١ك ِٖبٌؾٙب ا ٨اما وبٔذ ٕٛهرٙب اٌنٕ٘١خ اٌّزىٔٛخ ٌلٜ
عّٛٙه٘ب ا٠غبث١خ ثّؼٕ ٝأْ َ٠زط١غ عّٛٙه٘ب ِؼوفخ كٚه٘ب ٚأْ ٠مجً اٌزؼبْٚ
ِؼٙب (ػجلٖ .)12 .ٓ 2004
أهُّخ اٌظىسح اٌزهُٕخ :رئك ٞاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ اٌ ٝرؾ ً٠ٛاٌؼبٌُ اٌ ٝػبٌُ أوضو
ر ٕظّ١ب ٌٍٛٙٚخ ؽ١ش رَ ُٙف ٟرفَ١و ِٛالف ا٤فواك ٚآهائٍٍٛٚ ُٙو ُٙف ٟؽ١برُٙ
ا٨عزّبػ١خ ٚمٌه ِٓ ف٩ي ر١١ٚك ٔطبق اٌغٚ ًٙثّب ٠ملِٗ اٌزٖٛه اٌنٕ٘ ٟأٞ
رؾل٠ل ِب ّ٠ىٓ أْ رى ْٛػٍٕٛ ٗ١ه ا٢فو ِٓ ٓ٠ف٩ي اٌزؼبًِ ِؼٌٍٖٛٚ ُٙه
اٌنٕ٘١خ ونٌه كٚه وج١و ف ٟرى ٓ٠ٛاٌوأ ٞاٌؼبَ وٙٔٛب رئصو ف ٟآهاء إٌبً ِٛٚالفُٙ
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(ػجلٖ ٕ٘ ِٓٚ )13 .ٓ 2004ب ٠و ٜاٌجبؽضبْ أّ٘١خ كٚه اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ فٟ
إٌّظّبد ف ٟثٕبء ٚكػُ اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ اٌط١جخ ٚاٌغ١لح ف ٟأم٘بْ عّٛٙه٘ب ٚاٌؾفبظ
ػٍٙ١ب ثبٙ٦بفخ ٌزؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ غ١و اٌط١جخ اٌّزىٔٛخ ف ٟأم٘بْ عّب٘١و
اٌّ ٕظّخ ِٓ ف٩ي كهاٍخ ِِ٩ؼ ٚأثؼبك ٘نٖ اٌٖٛهح اٌٍَج١خ ٙٚوٚهح الٕبع ا٦كاهح
اٌؼٍ١ب ثٚوٚهح رغ١١و اٌَ١بٍبد ٚارقبم ا٤فؼبي اٌزٖؾ١ؾ١خ ٚاٌز ٟرؼل َِئٌٚخ ػٓ
رٍه اٌٖٛهح ٌزؾم١ك أكاء أف ِٓ ًٚلجً عّ١غ أفواك اٌّئٍَخ.
شجىبد اٌزىاطً االخزّبػٍ :رزّ١ي ّجىبد اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟثؼلح ِّ١ياد عؼٍذ
ِٕٙب ٍ١ٍٚخ ّ٠ ٨ىٓ اٍ٨زغٕبء ػٕٙب فِ ٟغبي اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ  ٟ٘ٚوب٢رٛ٘( ٟاهٞ
ٕٚبٌؼ :)368 .ٓ 2015
 .1اٌؼبٌّ١خ :رزٖف ثؤٔٙب رٍغ ٟوبفخ اٌؾٛاعي اٌغغواف١خ ٚاٌّىبٔ١خ ٚاٌؾلٚك
اٌل١ٌٚخ.
 .2اٌزفبػٍ١خ :أ ٞرز١ؼ ٌٍغّ١غ ثب٨رٖبي ٚاٌزٛإً ٚاٌزفبػً ف ٟآْ ٚاؽل.
 .3اٌزٕٛع ٚرؼلك اٍ٨زؼّب٨د :فزَزقلَ ٌٍزؼٍُ ٚاٌزٛإً ٚغ١و٘ب ِٓ
اٍ٨زقلاِبد اٌّقزٍفخ.
ٌٍٛٙ .4خ اٍ٨زقلاَ :فبٌْجىبد ا٨عزّبػ١خ ٍٍٙخ اٍ٨زقلاَ ٌٚغزٙب ثَ١طخ
ٚرٕبٍت عّ١غ ا٤فواك.
 .5اٌزٛف١و ٚا٨لزٖبك٠خ :رزٖف ثؤٔٙب رٛفو اٌغٙل ٚاٌٛلذ ٚاٌّبي وٙٔٛب ِغبٔ١خ
اّ٨زوان ٚاٌزَغ ً١ؽ١ش ثبٍزطبػخ اٌفوك اِز٩ن ِىبْ ػٍّ ٝجىبد
اٌزٛإً ا٨عزّبػَ١ٌ ٟ٘ٚ ٟذ ؽىوا ػٍ ٝأ ٞأؽل.
ِىلغ اٌفُظ ثىن ( ٛ٘ :)Facebookاؽلِٛ ٜالغ اٌْجىبد ا٨عزّبػ١خ ٠غزّغ فٗ١
أفواك اٌّغزّغ ٌٍزفبػً ِغ ثؼٚ ُٙٚمٌه ِٓ ف٩ي رجبكي اٌٖٛه ٚاٌف١لٚ ٛ٠غ١و٘ب
ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚا٨رٖبي ثْىً ػبَ ِغ إ٤للبء ٚاٌؼبئٍخ ٚىِ٩ء اٌؼًّ ٚاٌلهاٍخ
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ٚغ١وُ٘ ٠ٚؼًّ ػٍ ٝهث ٜا٤فواك كافً اٌّلْ أ ٚإٌّبٛك ٚاٌؼًّ أ ٚإٌّيي أٚ
اٌّلهٍخ أ ٚأِ ٞىبْ آفو .فّٓ فَٔ ٌٗ٩زط١غ فٍك ث١ئخ ّ٠ىٓ ٌ٥فواك اٌلفٛي ثبٔزظبَ
ٌززجغ ِب ٠فؼً إ٤للبء ٚاٌيِ٩ء ٚرجبكي أْ٤طخ اٌقبٕخ ثٚ ُٙاٌزفبػً ؽٛي
اٌّٖبٌؼ اٌّْزووخ أ ٚاٌٛٙا٠بد ٚاهٍبي اٌوٍبئً ٚاّٚٔ٨بَ اٌ ٝاٌغّبػبد
ٚاٌْجىبد ا٤فو٘( ٜز.)89 .ٓ 2015 ّٟ١
خظبئض ِىالغ اٌزىاطً االخزّبػٍ :رزَُ ِٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟثّب ٍٟ٠
(دمحم :)28-27 ٓ 2016اٌٍّفبد اٌْقٖ١خ أ ٚاٌٖفؾبد اٌْقٖ١خ ( Profile
)page

اٌّْبهوخ (،)Participation

أ٨فزبػ ( )Opennessاٌّؾبكصخ

( )Conversationإ٤للبء أ ٚاٌؼ٩لبد ()Friends/Connections

اهٍبي

اٌوٍبئً أٌجِٛبد اٌٖٛه(،)Albumsاٌّغزّغ ( )Communicateاٌّغّٛػبد
( Groupsاٌزواث )Connects( ٜاٌٖفؾبد (.)Pages
دوس ِىالغ اٌزىاطً االخزّبػٍ فٍ رسغُٓ اٌظىسح اٌزهُٕخ ٌٍّإعغبد
٠غت ػٍ ٝاٌّئٍَبد رٛظ١ف ٚاٍزغ٩ي ٍٚبئً اٌزٛإً ا٨عزّبػٌ ٟؼوٗ
اٌّؼٍِٛبد ٚاٌقلِبد ٚاٌزَ٩١ٙد ثطو٠مخ عناثخ ِٚزطٛهح ؽ١ش اْ ّجىبد
اٌزٛإً ا٨عزّبػٌٙ ٟب للهح ػبٌ١خ ػٍ ٝرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍقلِخٌّٚٚ .بْ
ل١بَ ِٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟثلٚه٘ب ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٠غت اٌزوو١ي
ػٍ(ٝاٌّٖطف:)118 -117 .ٓ 2016 ٝ
 .1اٌمٕبػخ اٌزب ِّخ ٌ٧كاهح اٌؼٍ١ب٠ :غت أْ رى ْٛاكاهح اٌجٍل٠خ ِمزٕؼخ رّبِب ثؤّ٘١خ
اٌزو٠ٚظ ٌَّؼزٙب ػجو ِٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ.ٟ
 .2اٌزو٠ٚظ ٚفمب ٌقط ٜاٍزوار١غ١خ
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 .3رؤ٘ٚ ً١رله٠ت اٌفو٠ك اٌّقزٔ ثّٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ.ٟ
رٕٛع اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ ػجو ِٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ؛ ٌي٠بكح رفؼ ً١اٌؼ٩لخ
ّ .4
ثِٛ ٓ١الغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٚ ٟاٌَّزقلِٚ ٓ١أْ رزّزغ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ثبٌّٖلال١خ
ِفو ِٕٙب.
فبٌّٖلال١خ ػجو ٍٚبئً اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟإٔجؾذ ٕفخ ِّٙخ ّ ٨
 . 5اٌزفبػً ِغ اٌغّب٘١و ٚرؼٍ١مبر ُٙثْىً َِزّو فَّزقلَ ٚاؽل  ٨رْجغ هغجبرٗ لل
٠ىٍ ْٛججب وبف١ب ف ٟاٌمٚبء ػٍٕ ٝفؾخ اٌّئٍَخ فوثّب ٠مٛك اٌَّزقلَ ؽٍّخ ٙل
ٕفؾخ اٌّئٍَخ ٦غ٩ق اٌٖفؾخ.
اٌذساعبد اٌغبثمخ
الجراسات العخبية
دراسة عابج ( )2015وعشػانيا "ميام العالقات العامة في تذكيل الرػرة الحىشية
لخجل الذخشة الفمدصيشي"
٘لفذ اٌلهاٍخ اٌ ٝاٌزؼوف ػٍ ٝاٌٛظبئف اٌز ٟرم َٛثٙب اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌزْىً١
اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌوعً اٌْوٛخ اٌفٍَطٌ ٟٕ١ل ٜاٌوأ ٞاٌؼبَ اٌفٍَط ٟٕ١فبٕخ فٟ
ظً إٌظوح اٌَبئلح ثؤٔٗ هعً ِزؼٕذ ٚظبٌُ ِٚئمٌٍ ٞغّٛٙه رؼزجو اٌلهاٍخ ِٓ
اٌلهاٍبد إٌٛف١خ ٚاٌز ٟرَزقلَ إٌّٙظ اٌَّؾ ٟاٌْبًِ ٚاٍ٨زجبٔخ وؤكاح ػٍٝ
اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟكائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟاٌْوٛخ اٌفٍَط١ٕ١خ ف ٟلطبع غيح ِٓ اُ٘
إٌزبئظ اٌز ٟرٍٕٛذ اٌلهاٍخ ا٘٨زّبَ اٌٛاٙؼ ٌٍؼ٩لبد اٌؼبِخ اٌْو١ٛخ ثزْىً١
ٚرؾَٕٛ ٓ١هح اٌْوٛخ اٌفٍَط١ٕ١خ ٌل ٜعّٛٙه اٌْؼت اٌفٍَطٚ ٟٕ١ا٘زّبِٙب ثىً
ِٓ اٌغّٛٙه اٌلافٍٚ ٟاٌقبهع ٟػٍ ٝؽل ٍٛاء ٚ .رٍٕٛذ اٌلهاٍخ ونٌه اٌ ٝأْ
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ٕ٘بن لٖٛها ٚاٙؾب ف ٟػًّ اٌؼ٩لخ ِغ ٍٚبئً ا٦ػٛٚ َ٩و٠مخ اٖ٠بي اٌؾمبئك
ٚاٌّؼٍِٛبد ٚإٔٚذ اٌلهاٍخ ثٚوٚهح اٍزقلاَ اٌّطجٛػبد ثىبفخ أٔٛاػٙب ف٩ي
ِوؽٍخ رْىٚ ً١رؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٙٚوٚهح رٛف١و اٌىبكه اٌّزقٖٔ ِٓ
ؽٍّخ اٌْٙبكاد اٌؼٍّ١خ ثزقٖٔ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ِّٓ ٠ؾَٕ ْٛاٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب
اٌؾل٠ضخ ٚاػلاك اٌّٛاك ا٦ػ١ِ٩خ ٚاٌّطجٛػبد.
دساعخ ِطهش ( )2107وػٕىأهب "دوس ِىالغ اٌزىاطً االخزّبػٍ فٍ رشىًُ
اٌظىسح اٌزهُٕخ ٌّٕظّخ اٌّدزّغ اٌّذٍٔ اٌّهزّخ ثشإوْ اٌّشأح األسدُٔخ ٌذي
إٌخجخ األوبدَُّخ :دساعخ ِغسُخ"
٘لفذ اٌلهاٍخ اٌ ٝرؾل٠ل كٚه ّجىبد اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟف ٟرى ٓ٠ٛاٌٖٛهح
اٌنٕ٘١خ ٌلِٕ ٜظّبد اٌّغزّغ اٌّلٔ ٟا٤هكٔ١خ اٌز ٟرؼٕ ٝثْئ ْٚاٌّوأح اٌؼبٍِخ فٙ١ب
ٚمٌه ٌل ٜأٍزبمح اٌغبِؼبد ا٤هكٔ١خ ٚاٌزؼوف اٌ ٝكهعخ اػزّبكُ٘ ػٍ٘ ٝنٖ
اٌْجىبد ا٨عزّبػ١خ وٍ١ٍٛخ ٌٍؾٖٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد اٌقبٕخ ثؤْٔطخ ِٕظّبد
اٌّغزّغ اٌّلٔ ٟاٌّٙزّخ ثْئ ْٚاٌّوأح وّب اٍزقلِذ اٌلهاٍخ اٍٍٛ٤ة إٌٛفٟ
ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرؾٍٍٙ١ب ٚرفَ١و٘ب ِٓ ف٩ي افز١به إٌّٙظ اٌَّؾ ٟػٍ ٝػٕ١خ ثٍغ
لٛاِٙب  ِٓ 160أٍبرنح اٌغبِؼبد ا٤هكٔ١خ ٚرؾل٠لا عبِؼز ٟاٌ١وِٛن ٚا٤هكٔ١خ
اٌؾى١ِٛخ ثب٤هكْ .رٍٕٛذ اٌلهاٍخ اٌ ٝػلّح ٔزبئظ أّ٘ٙب :رجئ ِٛلغ اٌف ٌ١ثٛن
ٚرٕٛع اٌٖٛه اٌنٕ٘١خ ِب ثٓ١
اٌٖلاهح وٍ١ٍٛخ ارٖبٌ١خ ِفٍٚخ ٌل ٜػٕ١خ اٌلهاٍخ
ّ
اٌٖٛهح اٌّؾب٠لح ٚاٌز ٟرّ ً١اٌ ٝا٠٦غبث١خ لٍ ٩١ؽ١ش ٠و ٜاٌّجؾٛص ْٛأْ أْٔطزٙب
َِزمٍخ ٚعبكح فِ ٟؼبٌغزٙب ٌمٚب٠ب اٌّوأح.
دساعخ ثٍجشاهُُ ( )2107وػٕىأهب "دوس اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌزغىَمُخ فٍ رسغُٓ
اٌظىسح

اٌزهُٕخ

ٌٍّإعغبد

اٌخذُِخ

اٌدضائش”"”Telecom Algerie
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دساعخ

زبٌخ

ششوخ

ارظبالد

٘لفذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ٌز١ٙٛؼ اٌلٚه اٌن ٞرٍؼجٗ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ اٌزَ٠ٛم١خ ف ٟرؾَٕٙ١ب
ٌٍٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِ١خ ثٙلف رؾم١ك اٌف ُٙا٠٦غبث ٟث ٓ١اٌّئٍَخ
ٚعّٛٙه٘ب ٚرُ اٍزقلاَ إٌّٙظ إٌٛفٌ ٟم١بً ِل ٜوفبءح ثواِظ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ
اٌزَ٠ٛم ١خ ٖ٠٦بي ٕٛهح مٕ٘١خ ع١لح ػٕٙب ٌل ٜعّٛٙه ِٛظفٙ١ب ثبػزجبهٖ اٌؾٍمخ
اٌٙبِخ فٔ ٟمً اٌٖٛهح اٌّوغٛثخ ٌٍغّب٘١و اٌقبهع١خ ٔ ِٓٚزبئظ اٌلهاٍخ ا٘٨زّبَ
اٌىج١و اٌن ٞرِ ٗ١ٌٛئٍَخ اٌغيائو ٌْٕب ٛاٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ِٓ ف٩ي ثواِغٙب اٌزٟ
رقلَ اٌغّٛٙه اٌلافٍٚ ٟاٌقبهع .ٟؽ١ش رّبهً اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف٘ ٟنٖ اٌّئٍَخ
اٌقلِ١خ ِٓ ف٩ي ص٩صخ ارغب٘بد :اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ اٌقبهع١خ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ
اٌلافٍ١خ ٚأف١وا اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ اٌزفبػٍ١خ ثؾ١ش رَ٘ ُٙنٖ ا٨رغب٘بد ثزْى ً١اٌٖٛهح
اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِ١خ ٌل ٜعّب٘١و٘ب اٌلافٍٚ ٟاٌقبهعٚ .ٟرٍٕٛذ اٌلهاٍخ
ا ٌ ٝأْ اٌّئٍَخ رؼبِْٔ ِٓ ٟبوً رزؼٍك ث٠ٛٙزٙب اٌنار١خ ٚاٌز ٟرَ ُٙف ٟروٍ١ـ
اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ف ٟأم٘بْ عّٛٙه٘ب..
دساعخ خُش ( )2107وػٕىأهب "فبػٍُخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٍ ثٕبء اٌظىسح اٌزهُٕخ
ٌششوبد االرظبي :دساعخ زبٌخ ششوخ صَٓ ٌٍهبرف إٌمبي فٍ اٌفزشح (2012-
")2013
٘لفذ اٌلهاٍخ اٌ ٝاٌزؼوف ػٍ ٝكٚه اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٕبء اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ
ٌٍّئٍَبد ِٓ ف٩ي كهاٍخ أعو٠ذ ػٍّ ٝووخ ىٌٍٙ ٓ٠برف.

ٚلل رُ اٍزقلاَ

إٌّٙظ إٌٛف ٟاػزّبكا ػٍ ٝأكار ٟاٍ٨زج١بْ ٚاٌّمبثٍخ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ اٌؼبٍِٓ١
ثبٌْووخ ِٚملاه٘ب ِ 31جؾٛس ٚرٍٕٛذ اٌلهاٍخ اٌ ٝاػزّبك اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػٍٝ
ِب ٠زُ ْٔوٖ ف ٟاٌٖؾبفخ ٚاٌزٍفبى ػٓ ّووخ ى ٓ٠وطو٠مخ ٌٍزؼوف ػٍ ٝاٌٖٛهح
اٌنٕ٘١خ اٌقبٕخ ثبٌْووخ ٚلٍخ اٍزقلاَ ثؾٛس اٌوأ ٞاٌؼبَ ف ٟاٌزؼوف ػٍ ٝاٌٖٛهح
اٌنٕ٘١خ
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دساعخ اٌمسطبٍٔ ( )2108وػٕىأهب "اٌظىسح اٌزهُٕخ ٌىصاسح اٌشإوْ اٌجٍذَخ
واٌمشوَخ ٌذي اٌدّهىس"
٘لفذ اٌلهاٍخ اٌ ٝاٌزؼوف ػٍٚ ٝالغ اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ثٛىاهح اٌْئ ْٚاٌجٍل٠خ
ٚاٌمو٠ٚخ ٚرؾل٠ل ٚالغ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ فٙ١ب ٚاٌٛلٛف ػٍ ٝأثوى اٍ٤بٌ١ت
اٌَّزقلِخ ِٓ لجً اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٚاٌز ٟرئك ٞاٌ ٝرؼي٠ي اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ا٠٦غبث١خ
ػٓ اٌٛىاهح ٌل ٜعّٛٙه٘ب ٚاٍزقلِذ اٌلهاٍخ إٌّٙظ إٌٛف ٟاٌَّؾٚ ٟاٍ٨زجبٔخ
وؤكاح ٌٙب ٚمٌه ػٍ ٝػٕ١خ ػْٛائ١خ ثَ١طخ ِٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ ٚرٍٕٛذ اٌلهاٍخ
ٌؼلك ِٓ إٌزبئظ أّ٘ٙب لٍخ رؤ٘ ً١اٌّّبهٍ ٓ١اٌّزقٖٖ ٓ١فِ ٟغبي اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ
كافً اٌٛىاهح ثبٙ٦بفخ ٌى ْٛغبٌج١خ اٌّٛظف ِٓ ٓ١أ٦بس ِٓ اٌفئخ اٌؼّو٠خ (ألً ِٓ
ٍٕ 25خ) ٚثزؾٖ ً١رؼٍِ ّٟ١زٚ .ٍٜٛإٚذ اٌلهاٍخ اٌ ٝػلَ رغبً٘ اٌْىبٜٚ
ٚإٌمل اٌّٛعٗ ٌْٕب ٛاٌٛىاهح ثغّ١غ أّىبٌٗ ٚػلَ رغبٍ٘ٗ ثً اٌؼًّ ػٍ ٝاكهاعٗ
كافً اٌٍّف اٌٖؾف ٟاٌِ ِٟٛ١غ اٌؾوٓ ػٍ ٝرؾم١ك ا٨ؽزواَ اٌّزجبكي ٚاٌزؼبْٚ
ِغ ٍٚبئً ا٦ػ َ٩اٌّقزٍفخ ٌزؾم١ك ٍِٖؾخ اٌّٛا.ٓ١ٕٛ
اٌذساعبد األخٕجُخ
دساعخ  )2106( Alhadid&Qaddomiوػٕىأهب "دوس اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٍ
طىسح اٌششوخ :وعبئً اٌزىاطً االخزّبػٍ وّزغُش ِزىعظ :دساعخ زبٌخ فٍ
خبِؼخ اٌؼٍىَ اٌزطجُمُخ اٌخبطخ فٍ األسدْ"
٘لفذ اٌلهاٍخ اٌ ٝل١بً رؤص١و أْٔطخ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟعبِؼخ اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ
ٚكٚه٘ب ػٍ ٝرؾَٕٛ ٓ١هح اٌْووخ ثبٙ٦بفخ ٌّؼوفخ كٚه ٍٚبئً اٌزٛإً
ا٨عزّبػ ٟوّزغ١و ِزٌٍ ٍٜٛؼ٩لخ ث ٓ١اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٕٛٚهح اٌْووخ فزُ رٛى٠غ
اٍزج١بْ ػٍِ 100 ٝفوكح ِٓ ِٛظف ٟاٌغبِؼخ ِٓ اٌَّز ٜٛاٌّز ٍٜٛووئ ٌ١اٌمَُ
273

َِٚبػل هئ ٌ١اٌمَُ ٚاٌّْوفٚ ٓ١رٍٕٛذ اٌلهاٍخ اٌٚ ٝعٛك رؤص١و ٌٍؼ٩لبد
اٌؼبِخ ػٍٕٛ ٝهح اٌْووخ وّب ٚأصجزذ ٚعٛك رؤص١و ٌٍٛبئً اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
وّزغ١و ِز ٍٜٛث ٓ١اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٕٛٚهح اٌْووخ.
دساعخ  )2008( Alfonso & Suzanneوػٕىأهب "ئداسح ارظبالد األصِبد
ػجش اٌىَت :وُف رغُش اٌزمُٕبد اٌمبئّخ ػًٍ اإلٔزشٔذ اٌطشَمخ اٌزٍ َزؼبًِ ثهب
أخظبئُى اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِغ أصِبد األػّبي"
٘لفذ اٌلهاٍخ اٌ ٝاٌزؼوف ػٍ ٝربص١واد اٌزطٛه اٌن ٞأٌؾمزٗ اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ فٟ
ثٕبء اٌضمخ ػجو أ٦زؤذ

رزٖف اٌلهاٍخ ثؤٔٙب كهاٍخ رؾٍ١ٍ١خ ؽ١ش ػٍّذ ػٍٝ

رؾٍ ً١ا١ٌ٢خ اٌز ٟرّىٓ اٌْووبد ِٓ اٍزقلاَ اٌزمٕ١بد اٌَّزٕلح اٌ ٝأ٦زؤذ ٌّوالجخ
ث١ئخ أػّبٌٙب ػٍ ٝأ٦زؤذ ٚرٍٕٛذ اٌلهاٍخ اٌ ٝاٍزّواه اٌؼًّ ثؤٍبٍ١بد اكاهح
ا٤ىِبد ِغ رى١١ف أكٚاد رطج١مٙب ِغ اٌج١ئخ اٌولّ١خ اٌؾبٌ١خ
دساعخ  )2108( Kanso& et al.وػٕىأهب "وُفُخ رىظُف ئداسح اٌششوخ
ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ العزؼبدح طىسح رهُٕخ وػالِخ ردبسَخ ِزضشسح"
رجؾش اٌ لهاٍخ اٌؾبٌ١خ ف ٟو١ف١خ رؼبًِ ّووخ ثو٠ز ِ١ثزوِ َٛ١ٌٚغ ا٤ىِخ اٌز ٟفٍفذ
آصبها ٍٍج١خ فط١وح كائّخ ػٍ ٝػِ٩زٙب اٌزغبه٠خ ٍّٚؼزٙب ٚاظٙود اٌلهاٍخ أْ
ّووخ  BPاٍزقلِذ ِغّٛػخ ٚاٍؼخ ِٓ أْٔطخ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٦ػبكح ثٕبء
ٕٛهرٙب ٌىٓ اٌْووخ ٌُ رىٓ َِزؼلح ع١لا ٌٍزؼبًِ ِغ ِضً ٘نٖ اٌىبهصخ.
ٚرٍٕٛذ اٌلهاٍخ اٌ ٝأْ ّووخ ثو٠ز ِ١ثزو َٛ١ٌٚاهرىجذ أفطبء عَّ١خ فٟ
ِؾبٌٚزٙب ٌزغ١١و َِبه ا٤ىِخ ثلِٛ ِٓ ٨اعٙخ اٌزؾل٠بد ثْىً ِجبّو ٚاٌزوو١ي ثْلح
ػٍ ٝا٦ػ ْ٩أصٕبء ػٍّ١خ اٌزٕظ١ف ٚأْ اٌؼِ٩خ اٌزغبه٠خ ٌْووخ  ٨ BPرياي ِزقٍفخ
ػٓ رٍه اٌقبٕخ ثبٌّٕبفَِ ٓ١ضً .Exxon ٚ Shell
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اٌزؼمُت ػًٍ اٌذساعبد اٌغبثمخ :رّ١يد ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٓ ثبل ٟاٌلهاٍبد ثؤٔٙب
رٕبٌٚذ اٍزقلاَ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٌ ٟزؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ
ٚالزٖبه اٌلهاٍخ ػٍِٛ ٝلغ اٌف ٌ١ثٛن و ٗٔٛإٌّٖخ ا٤وضو اٍزقلاِب ث ٓ١عّٛٙه
اٌجٍل٠خ  ٚاٌزؼوف ػٍ ٝو١ف١خ رٛظ١ف اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
ٌزؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌجٍل٠خ ٔبثٌٍ ِٚب ٘ ٟاٌطوق ٚاٍ٨زوار١غ١بد اٌّزجؼخ فٟ
اٍزقلاَ ِٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٚ ٟاٍزفبك اٌجبؽضبْ ِٓ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ فٟ
رؾل٠ل ِْىٍخ اٌلهاٍخ ١ٕٚبغخ اٍئٍزٙب ثْىً اكق ٚاغٕذ اٛ٨به إٌظوٌٍ ٞلهاٍخ
اٌؾبٌ١خ.
ئخشاءاد اٌذساعخ
ِٕهدُخ اٌذساعخ :اػزّل اٌجبؽضبْ ػٍ ٝإٌّٙظ إٌٛف ٟاٌزؾٍ ٍٟ١اٌن٠ ٞلهً اٌؼ٩لخ
ثِ ٓ١زغ١واد اٌلهاٍخ ٖ٠ٚف كهعخ اٌؼ٩لخ ث٘ ٓ١نٖ اٌّزغ١واد ٕٚفب وّ١ب ٠ٚمبهْ
ثٔ ٓ١زبئغٙب ٚمٌه ثبٍزقلاَ ِمب ٌ١٠وّ١خ ِٓ ف٩ي أكاح اٌلهاٍخ اٌضبٔ١خ (اٍ٨زجبٔخ)
ٌٙنا فمل اػزجو إٌّٙظ إٌٛف ٟاٌزؾٍ ٛ٘ ٍٟ١أَ٤ت ٌٙنٖ اٌلهاٍخ ٠ٚؾمك أ٘لافٙب
ثبٌْىً اٌن ّٓٚ٠ ٞاٌللخ ٚاٌّٛٙٛػ١خ.
ِدزّغ اٌذساعخ٠ :زّضً ِغزّغ اٌلهاٍخ ف ٟأكاح اٌلهاٍخ ا( ٌٝٚ٤اٍزّبهح رؾًٍ١
اٌّؾز )ٜٛثغّ١غ إٌّْٛهاد اٌقبٕخ ثٖفؾخ ثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌزٛإً
ا٨عزّبػ( ٟاٌف ٌ١ثٛن) أِب فّ١ب ٠زؼٍك ثؤكاح اٌلهاٍخ اٌضبٔ١خ (اٍ٨زجبٔخ) ف١زّضً
ِغزّغ اٌلهاٍخ ثغّٛٙه اٌّٛا ٓ١ٕٛاٌن٠ ٓ٠زؼبٍِِ ْٛغ ثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ٌٍؾٖٛي
ػٍ ٝاٌقلِبد اٌّقزٍفخ اٌز ٟرملِٙب اٌجٍل٠خ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّؼبِ٩د اٌز٠ ٟؾزبعٙٔٛب .فٟ
ؽ ٓ١عبء ِغزّغ اٌلهاٍخ ف ٟا٤كاح اٌضبٌضخ (اٌّمبثٍخ) ثبٌّٛظف ٓ١اٌّؼٕ ٓ١١ثلائوح
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ.
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ػُٕخ اٌذساعخ :رّضٍذ ػٕ١خ اٌلهاٍخ ف ٟأكاح اٌلهاٍخ ا( ٌٝٚ٤اٍزّبهح رؾًٍ١
اٌّؾز )ٜٛثّْٕٛهاد ٕفؾخ ثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
(اٌف ٌ١ثٛن) ف٩ي اٌفزوح اٌيِٕ١خ اٌٛالؼخ ِب ث 2020/1/1 -2019/1/1 ٓ١ثٙلف
رؾٍ ً١اٌّٛاك ا٦ػ١ِ٩خ اٌزْٔ ٟود ػٍ ٝاٌٖفؾخ ٚافزبه اٌجبؽضبْ ٘نٖ اٌفزوح اٌيِٕ١خ
ثفؼً اٌزغ١واد اٌز ٟؽلصذ ف٘ ٟنٖ اٌفزوح ٚفبٕخ ف ٟظً أزْبه عبئؾخ وٛهٔٚب أِب
فّ١ب ٠زؼٍك ثؼٕ١خ ا ٌلهاٍخ اٌقبٕخ ثؤكاح اٌلهاٍخ اٌضبٔ١خ (اٍ٨زجبٔخ) فمل رىٔٛذ ِٓ
(ّ )400قٔ ِٓ عّٛٙه ثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ رُ اٌزٛإً ِؼ ُٙاٌىزو١ٔٚب ٌزؼجئخ
ّٔٛمط أكاح اٌلهاٍخ ؽ١ش رُ افز١به اٌؼٕ١خ ثبٌطو٠مخ اٌؼْٛائ١خ اٌجَ١طخ رىٔٛذ ِٓ
( )385اٍزجبٔخ ٕبٌؾخ ٌٍزؾٍ ً١ف ٟؽ ٓ١رىٔٛذ ػٕ١خ اٌلهاٍخ ف ٟا٤كاح اٌضبٌضخ
(اٌّمبثٍخ) ِٓ (ِٛ ِٓ )4ظف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ٌ ُٙػ٩لخ ثلائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٕ٘بن ٚ
ثبٌَ١ّٛبي ِ١ل٠ب اٌّزؼٍمخ ثبٌلائوح.
أدواد اٌذساعخ
أوالً :اعزّبسح رسًٍُ اٌّسزىي :رُ اػلاك اٍزّبهح رؾٍ ِّْٛٚ ً١وؤكاح ٌزؾًٍ١
ِْٕٛهاد ثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ػٍٕ ٝفؾزٙب اٌوٍّ١خ ػٍِٛ ٝلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
(ف ٌ١ثٛن) ِغ رؾٍ٤ ً١ثوى فئبد اٌْىً ٚإٌٌٍّّْٛ ّْٛٚهاد
ثبُٔب  :االعزجبٔخ  :اٍزقلَ اٌجبؽضبْ اٍزجبٔخ رىٔٛذ ِٓ ص٩صخ ألَبَ اّزًّ اٌمَُ اٚ٤ي
ػٍ ٝاٌج١بٔبد اٍ٤بٍ١خ (اٌّزغ١واد اٌلّ٠غواف١خ)ٚ .اّزًّ اٌمَُ اٌضبٔ ٟػٍٝ
اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبٍزقلاَ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟفَ١جٛن فٟ
رؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِ١خ ِٓ ف٩ي ا٨ػزّبك ػٍٕ ٝفؾخ ثٍل٠خ
ٔبثٌٍ وّٕٛمط ٌٍلهاٍخ ٚاٌن ٞرٍ )36( ّٓٚئاِ ٨قزٍفب لَّذ ف ٟص٩صخ ِؾبٚه
هئ١َ١خ .
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ثبٌثبً :اٌّمبثٍخ :رُ اعواء اٌّمبث٩د ِغ ػٕ١خ ِٓ ِٛظف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ٌ ُٙػ٩لخ ثلائوح
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٕ٘بن ٚػلكُ٘( )4ثٙلف اٍزط٩ع هأ ُٙ٠ؽٛي رٛظ١ف اٌؼ٩لبد
اٌؼ بِخ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟفَ١جٛن ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد
اٌقلِ١خ "ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ّٔٛمعب ٚلل رُ ِواػبح اٌٛٚاثٚ ٜاٌّؼب١٠و ف ٟاػلاك أٍئٍخ
اٌّمبثٍخ ٌززٕبٍت ٛٚج١ؼخ اٌلهاٍخ ٚأٍئٍزٙب ٚلل رُ ػوٗ اٍ٤ئٍخ ػٍ ٝاٌّْوف ػٍٝ
اٌلهاٍخ ٌ١زُ رؾىّٙ١ب ٚرُ اعواء اٌزؼل٩٠د اٌ٩ىِخ.
طذق أداح اٌّمبثٍخ :ثؼل اػلاك أكاح اٌّمبثٍخ ٌٍٚزؾمك ِٓ ٕللٙب لبَ اٌجبؽضخ ثؼوٙٙب
ػٍ ٝاٌّقزٖ ٓ١ف٘ ٟنا اٌّغبي ٚثنٌه ٠ى ْٛلل رؾمك اٌٖلق اٌظب٘وٌٍّ ٞمبثٍخ
ٚإٔجؾذ فٕٛ ٟهرٙب إٌٙبئ١خ
اٌّؼبٌدبد اإلزظبئُخ :اٍزقلَ اٌجبؽضبْ أكاح )ٌ (Google formsزؾٍ ً١أكاح اٌلهاٍخ
ا( ٌٝٚ٤اٍزّبهح رؾٍ ً١اٌّؾز )ٜٛؽ١ش رُ رفو٠غ اٍ٨زّبهح اٌىزو١ٔٚب  ِٓٚصُ اكفبي
ث١بٔبد إٌّْٛهاد ف٩ي فزوح اٌزؾٍ ً١رُ افواط ٔزبئظ اٌزؾٍ ً١ػٍّ ٝىً هٍُ ث١بٟٔ
ٚعلاٚي ٠٦غبك اٌؼ٩لبد ثٕٙ١ب ٚاٌزؼٍ١ك ػٍ ٝإٌزبئظ ثبٙ٦بفخ اٌ ٝثؤبِظ ا٦ؽٖبء
)٠٦ (SPSSغبك اٌؼ٩لبد ٚاٌزمبٛؼبد ث ٓ١ػلك ِٓ فئبد اٌزؾٍ ِٓٚ ً١أعً ِؼبٌغخ
اٌج١بٔبد اٌقبٕخ ثؤكاح اٌلهاٍخ اٌضبٔ١خ (اٍ٨زجبٔخ) لبَ اٌجبؽضبْ ثبٍزقلاَ ثؤبِظ اٌوىَ
ا٦ؽٖبئ١خ ٌٍؼٍ َٛا٨عزّبػ١خ (ٚ )SPSSمٌه ثبٍزقلاَ اٌّؼبٌغبد ا٦ؽٖبئ١خ اٌزبٌ١خ:
.1

اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚأ٨ؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ.

.2

ِؼبًِ وؤٚجبؿ أٌفب (ٌ )Cronbach's Alphaفؾٔ اٌضجبد.

.3

اٍزقلَ افزجبه(د) ٌّغّٛػزَِ ٓ١زمٍزIndependent Samples t-( ٓ١
ٌ )testفؾٔ اٌفو١ٙبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّزغ١واد اٌلّ٠غواف١خ ماد اٌَّزٓ١٠ٛ
ِضً إٌٛع ا٨عزّبػ.ٟ
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.4

رؾٍ ً١اٌزجب ٓ٠ا٤ؽبكٌ )One-Way ANOVA( ٞفؾٔ اٌفو١ٙبد اٌّزؼٍمخ
ثبٌّزغ١واد اٌلّ٠غواف١خ ِضً اٌؼّو ِٚىبْ اٌَىٓ.

ػشع ٔزبئح اٌذساعخ
اٌّمذِخ :رزٔ ّٓٚزبئظ اٌلهاٍخ اٌزؾٍ١ٍ١خ ػٍ ٝرؾل٠ل اٌّٛا١ٙغ اٌز٠ ٟملِٙب لَُ
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ػجو ٕفؾزٙب ػٍِٛ ٝلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
(فَ١جٛن) ِٚؼوفخ ٛو٠مخ رؤ١ٛو اٌّٛٙٛػبد اٌز ٟرزٕبٌٙٚب اٌٖفؾخ ثبٙ٦بفخ اٌٝ
رؾٍ ً١اٍ٤بٌ١ت ٚاّ٤ىبي اٌز٠ ٟزجؼٙب لَُ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟاٌجٍل٠خ ثبكاهح اٌٖفؾخ
ٌطوػ ِٛا١ٙؼٙب ٌٍغّٛٙه اٌّزبثغ ثٙب ٚرُ ِٓ فٌٙ٩ب هٕل إٌّْٛهاد ٚا٦عبثخ
ػٓ أٍئٍخ اٌلهاٍخ ِٓ فٌٙ٩ب ثبٙ٦بفخ اٌ ٝرؾل٠ل ِّٙٔٛٚب ٚاٌؼٕبٕو اٌّورجطخ
ثٙب.
ؽًٍ اٌجبؽضبْ أكار ٟاٌلهاٍخ (اٍزّبهح رؾٍ ً١اٌّٚ ّْٛٚاٍ٨زجبٔخ) ٚرّضٍذ ا٤كاح
ا ٌٝٚ٤ثزؾٍ ً١اٌّؾز ٜٛاٌقبٓ ثبٌٖفؾخ اٌوٍّ١خ ٌجٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ػجو ِٛلغ
اٌزٛإً ا٨عزّبػ( ٟفَ١جٛن) ٚاٌزّ٠ ٟىٓ إٌٛٛي ٌٙب ػجو اٌواث ٜاٌزبٌ:ٟ
https://www.facebook.com/NablusMunicipality
ثبٙ٦بفخ اٌ ٝرؾٍ ً١أكاح اٌلهاٍخ اٌضبٔ١خ (اٍ٨زجبٔخ) ٚمٌه ِٓ ف٩ي ر١ٙٛؼ ٔزبئظ
اٍ٤ئٍخ ٚاٌفو١ٙبد اٌّورجطخ ثٙب.
إٌزبئح اٌّشرجطخ ثأداح اٌذساعخ األوًٌ (رسًٍُ اٌّضّىْ)
رٖٕف ٘نٖ اٌلهاٍخ ف ٟاٛبه اٌجؾٛس إٌٛف١خ اٌزؾٍ١ٍ١خ اٌز ٟرؼزّل ػٍ ٝرٖ٠ٛو
فٖبئٔ اٌظب٘وح اٌز٠ ٟزُ كهاٍزٙب ٚرملِ ُ٠ؼٍِٛبد ػٕٙب ٚرؾٍٍٙ١ب ٚف ٟاٛبه ٘نا
إٌٛع ِٓ اٌجؾٛس ٠زُ اٍزقلاَ رؾٍ ً١اٌّ ّْٛٚإٌّْٛهاد اٌّٛعٛكح ػجو اٌٖفؾخ
اٌوٍّ١خ ٌجٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ؽ١ش اػزّلد اٌلهاٍخ ػٍِٕٙ ٝظ اٌَّؼ اٌ٨ىزؤٟٚ
ثٙلف ِزبثؼخ اٌّبكح ا٦ػ١ِ٩خ إٌّْٛهح ػجو اٌّٛلغ اٌن ٞافزبهرٗ اٌلهاٍخ
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ٚاٍزقلِذ أكاح رؾٍ ً١اٌٌٍّّ ّْٛٚؾز ٜٛإٌّْٛه فٕ ٟفؾخ اٌلهاٍخ ف٩ي اٌفزوح
اٌيِٕ١خ اٌّؾٖٛهح ِب ثٚ 2019/1/1 ٓ١ؽز ٝربه٠ـ  ِٓ 2020/1/1ف٩ي ا٨ػزّبك
ػٍ ٝػوٗ ِؾز ٜٛاٌٖفؾخ ٚرؾٍِّٙٔٛٚ ً١ب ثٙلف رؾل٠ل اٌّٛٙٛػبد إٌّْٛهح
ٛٚو٠مخ رؤ١ٛو٘ب ػجو اٌٖفؾخ اٌزٍّّ ٟزٙب اٌلهاٍخ ٚرؼزّل اٌلهاٍخ ػٍ ٝرمَ٘ ُ١نا
اٌّ ّْٛٚاٌٚ ٝؽلاد أ ٚفئبد أ ٚػٕبٕو ِؼٕ١خ ؽز٠ ٝزُ اٌم١بَ ثلهاٍخ وً ػٕٖو
أ ٚفئخ ِٕٙب ٚؽَبة اٌزىواه اٌقبٓ ثٙب ٠ٚزُ مٌه ِٓ ف٩ي ا٨ػزّبك ػٍ ٝاٌزَغً١
ٚاٌؼل ٚاػزّل اٌجبؽضبْ ػٍ ٝرؾل٠ل اٛ٤و ا٦ػ١ِ٩خ اٌَّزقلِخ ؽَت اٌّٛٙٛع اٚ
اٌٙلف اٌن٠ ٞقٔ إٌّْٛهاد اٌز ٟرّٕٚزٙب اٌلهاٍخ ٚلبَ اٌجبؽضبْ ثوٕل ِغّٛػخ
ِٓ اٌوٍبئً إٌّْٛهح ٚرؾل٠ل ػٕبٕٙ٠ٚب ِٛٚا١ٙؼٙب  ِٓٚصُ لواءرٙب ٚرٖٕ١فٙب
ٌّؼوفخ ِغب٨رٙب ٚا٨لزجبٍبد اٌَّزقلِخ فٙ١ب اٙبفخ اٌ ٝرؾل٠ل َٔجخ اٌوكٚك
ٚاٌّْبهوبد ٚا٦ػغبثبد اٌقبٕخ ثٙنٖ إٌّْٛهاد ٌنٌه رُ عّغ ٘نٖ إٌّْٛهاد
ٚؽفظٙب ٚا٩ٛ٨ع ػٍِّٙٔٛٚ ٝب ٌٍّمبهٔخ ثٕٙ١ب ٚغوٗ ِؾز٠ٛبرٙب اٌزٍّّ ٟذ
ٕٛه ِزؼلكح ا ٚرٖبِِ ُ١قزٍفخ ٌ٧عبثخ ػٓ أٍئٍخ اٌلهاٍخ ٚاٌز ًٕٛأٌ ٝزبئغٙب.
الزٖود اٌلهاٍخ ػٍ ٝفئخ رؾٍ ً١اٌّ ّْٛٚاٌقبٕخ ثؼٕ١خ اٌلهاٍخ ٚاٌزٍّّ ٟذ
(ِْٕٛ )724ه ف٩ي اٌفزوح اٌز ٟؽلكرٙب اٌلهاٍخ ؽ١ش ٨ؽع اٌجبؽضبْ أْ ػلك
إٌّْٛهاد ػٍٕ ٝفؾخ اٌلهاٍخ  ًٖ٠ؽٛإٌِْٛ )4 -1( ِٓ ٟه ١ِٛ٠ب
ٚفّ١ب ٙٛٔ ٍٟ٠ؼ ا٦ؽٖبئ١بد اٌّورجطخ ثبٌّْٕٛهاد اٌقبٕخ ثٖفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ
ػٍِٛ ٝلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ( ٟاٌفَ١جٛن)  ٟ٘ٚوبٌزبٌ:ٟ
ِدبي إٌّشىس :اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ اٌّؾز ٜٛاٌن ٞرَزقلِٗ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو
ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن ٙ٠زُ ثبٌلهعخ ا ٌٝٚ٤ثبٌمٚب٠ب ماد اٌّغبي
اٌقلِبر ٟؽ١ش ٍٕٚذ َٔجزٙب اٌِ ِٓ %51 ٝغّٛع إٌّْٛهاد اٌٛاهكح ػجو
اٌٖفؾخ ٠ٚؼٛك مٌه اٌ ٝأْ ٘نٖ اٌٖفؾخ رقزٔ ثٖٛهح ػبِخ ف ٟػوٗ اٌقلِبد
اٌقبٕخ ثبٌجٍل٠خ ٚعّ١غ اٌّؼٍِٛبد ٚا٤فجبه اٌقبٕخ ثٙب ر٘٩ب إٌّْٛهاد ماد
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اٌّغبي اٌٖؾ١خ ثَٕجخ  %15صُ إٌّْٛهاد ماد اٌّغبي ا٦ػ١ٔ٩خ ثَٕجخ  %9ثّٕ١ب
وبٔذ ألٍٙب ٌٍّْٕٛهاد ماد اٌّغبي ا٨عزّبػ ٟثَٕجخ  ِٓ %2اٌّْٛهاد اٌٛاهكح
ػجو اٌٖفؾخ ٚاٌْىً اٌزبٌٙٛ٠ ٟؼ ٘نٖ إٌَت أٚ٠ب وّب :ٍٟ٠
اٌدّهىس اٌّغزهذف :اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ اٌّؾز ٜٛاٌن ٞرَزقلِٗ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ
ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن َ٠زٙلف اٌنوٛه ٚأ٦بس ِؼب ٚثبٌزبٌٟ
فبْ اٌّؾز ٜٛاٌن ٞرجٕ ٗ١كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ػجو
ِٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ( ٟفَ١جٛن) َ٠زٙلف إٌٛع ا٨عزّبػ( ٟموو ٚأٔض )ٝثَٕجخ
%100
اِب فُّب َزؼٍك ثبٌفئخ اٌؼّشَخ اٌقبٕخ ٌٍغّٛٙه اٌَّزٙلف ِٓ ِْٕٛهاد كائوح
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػٍٕ ٝفؾخ ثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ػجو ِٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
(فَ١جٛن)

اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ اٌّؾز ٜٛاٌن ٞرَزقلِٗ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو

ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن َ٠زٙلف أوضو ِٓ فئخ ػّو٠خ ٚمٌه ثَٕجخ
 %73.6ثؾ١ش  ٨رووي ِْٕٛه اد اٌٖفؾخ ػٍ ٝفئخ ػّو٠خ ِؾلكح ِضً اٛ٤فبي اٚ
اٌْجبة ا ٚوجبه آٌَ ثً رَزٙلف عّ١غ اٌفئبد اٌّؼٕ١خ ثبٌقجو ك ْٚا٘٨زّبَ ثبٌؼّو
فّ١ب ّىً اٍ٨زٙلاف اٌّقٖٔ ٌْو٠ؾخ اٌْجبة ٚؽلُ٘ ِب َٔجزٗ %14.1
ٌْٚو٠ؾخ اٛ٤فبي ٚ %7.5ألٍٙب ٌْو٠ؾخ وجبه آٌَ  ِٓ %4.8اٌغّٛٙه اٌَّزٙلف
ِٓ إٌّْٛهاد.
فئخ اٌمُُ اٌخبطخ ثبٌّٕشىس :اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ ِْٕٛ ِٓ %43.7هاد كائوح
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن رٙلف اٌ ٝرٛظ١ف لُ١
اٌزٛػ١خ ٚهثّب اٌَجت ف ٟاػزّبك٘ب ػٍ٘ ٝنٖ اٌمّ١خ ِ٘ ٛب اؽلصٗ فب٠و ًٚوٛهٔٚب ِٓ
رغ١١واد ف ٟأٍٍٛة ؽ١بح اٌغّٛٙه ام ىاك ِؼلي اٌَبػبد اٌز٠ ٟمٙ١ٚب اٌغّٛٙه فٟ
رٖفؼ ّجىبد اٌزٛإً ا٨عزّبػٚ ٟاٌز ٟوبٔذ ِٕفنُ٘ اٌ ٝاٌؼبٌُ اٌقبهعٌّ ٟؼوفخ
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ا٨فجبه ٚرّ ٗ١ٚاٌٛلذ أصٕبء اٌؾغو إٌّيٌٌ ٟنٌه ػٍّذ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ
ٔبثٌٍ ػٍْٔ ٝو اٌىض١و ِٓ ا٨فجبه ٚاٌّؼٍِٛبد اٌز ٟرزؼٍك ثزٛػ١خ اٌغّٛٙه ثّٕ١ب
ٚظفذ لّ١خ اٌّْبهوخ ثَٕجخ  %17.1ر٘٩ب لّ١خ اٌزٕبفٌ ثَٕجخ  %14.1صُ لّ١خ
اٌزؾف١ي ثَٕجخ  ِٓ % 13.5إٌّْٛهاد ثّٕ١ب وبْ ألً رٛظ١ف ٌٙب ٌمّ١خ اٌّٛإٛخ
ثَٕجخ  % 4.4فم ِٓ ٜإٌّْٛهاد اٌٛاهكح ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ
اٌزٛإً ا٨عزّبػ( ٟفَ١جٛن)
فئخ ِضّىْ اٌّبدح إٌّشىسح  :أّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ ِْٕٛ ِٓ %56.9هاد كائوح
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن ِّٙٔٛٚب اهّبكٞ
ِ ٛ٘ٚب ٠زفك ِغ كٚه اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟاٌّئٍَبد اٌقلِ١خ ِٓ ؽ١ش رمل ُ٠ا٨هّبك
ٚاٌزؼو٠ف ثبٌقلِبد ٌٍغّٛٙه ؽ١ش رؼزّل كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػٍ ٝػوٗ
فلِبرٕب ٌٍغّٛٙه ٚاٌز ٟرزؼٍك ثفؼبٌ١برٙب ٚأْٔطزٙب ا٨عزّبػ١خ ر٘٩ب إٌّْٛهاد اٌزٟ
رؾًّ أوضو ِٓ ف١به ٌٍّ ّْٛٚثَٕجخ  %17صُ إٌّْٛهاد اٌزفبػٍ١خ ثَٕجخ
 %12.3ثّٕ١ب وبْ ألٍٙب ٌٍّْٕٛهاد ماد اٌّ ّْٛٚاٌزَبإٌ ٟثَٕجخ ِٓ %5.7
إٌّْٛهاد اٌٛاهكح ػجو ٕفؾخ اٌجٍل٠خ ػٍِٛ ٝلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟفَ١جٛن
فئخ ِىضىع اٌّبدح إٌّشىسح :أّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ ِْٕٛ ِٓ %56.9هاد كائوح
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن وبٔذ رورىي ؽٛي
ِٛا١ٙغ ْٔبٛبد ٚفلِبد اٌجٍل٠خ ر٘٩ب إٌّْٛهاد اٌّزؼٍمخ ثزمل ُ٠فلِبد
ٌٍّْزوو ٓ١ثَٕجخ  %14.8صُ إٌّْٛهاد اٌزؼٍ١ّ١خ ثَٕجخ  %11.2ثّٕ١ب وبْ ألٍٙب
وبْ ٌٍّْٕٛهاد اٌّزؼٍمخ ثّٛٙٛع اٌزجوػبد ثَٕجخ %1.2
فئخ االعزشارُدُبد اٌّغزخذِخ :أّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ ِْٕٛ ِٓ %42.8هاد كائوح
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن وبٔذ رَزقلَ
اٍزوار١غ١خ ا٨ػ َ٩ؽ١ش وبٔذ ٘نٖ إٌّْٛهاد رٙلف اٌ ٝاػ َ٩اٌغّٛٙه ثبْٔ٤طخ
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ا ٚاٌقلِبد اٌز ٟرملِٙب اٌجٍل٠خ ا ٚرمل ُ٠اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟر ُٙاٌغّٛٙه ِضً ِٛػل كٚهح
اٌّ١بٖ اّ ٚؾٓ اٌىٙوثبء ٚفبٕخ ف ٟفزواد اٌؾغو ف ٟظً أزْبه فب٠و ًٚوٛهٔٚب
ِّب ٠ئول ػٍ ٝؽوٓ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍ ٝرمل ُ٠عّ١غ ا٤فجبه اٌزٟ
رف١ل اٌغّٛٙه اِ٤و اٌنَ٠ ٞبُ٘ ف ٟرؾَٕٛ ٓ١هرٙب اٌنٕ٘١خ ٌل ُٙ٠ر٘٩ب
إٌّْٛهاد اٌز ٟرؼزّل ػٍ ٝاٍزوار١غ١خ ا٨لٕبع ثَٕجخ  %22صُ إٌّْٛهاد اٌّؼزّلح
ػٍ ٝاٍزوار١غ١خ اٌؾٛاه ثَٕجخ  %19.8ثّٕ١ب وبْ ألٍٙب وبْ ٌٍّْٕٛهاد اٌز ٟرؼزّل
ػٍ ٝاٍزوار١غ١خ ثٕبء ا٨عّبع ثَٕجخ %15.5
فئخ االعزّبالد اٌّغزخذِخ :اولد إٌزبئظ ػٍ ٝاْ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ اػزّلد
ػٍ ٝا٨رٖبي ا٦ػ ِٟ٩أ ٚا٦فجبهٚ ٞاٌن ٞوبْ ٙ٠لف اٌ ٝا٦فجبه ػٓ أْٔطخ
ٚفلِبد اٌجٍل٠خ ؽ١ش اػزّلد ػٍ ٝا٨رٖبي ا٦لٕبػ ٟثٖٛهح ٚاٙؾخ ِٓ ف٩ي
ِْٕٛهارٙب ٚاٌنٙ٠ ٞلف ٌٍزؤص١و ػٍٍٍٛ ٝن ٚارغبٖ اٌغّٛٙه  ًّْ٠ٚإٌّْٛهاد اٌزٟ
رؼٍمذ ثّٛٙٛع اٌقلِبد اٌّملِخ ِٛٚاػ١ل٘ب ثبٙ٦بفخ اٌ ٝأْٔطخ اٌز ٟرم َٛثٙب
اٌجٍل٠خ فىبٔذ أغٍت إٌّْٛهاد رٙلف اٌ ٝالٕبع اٌغّٛٙه ثٙب ٚثقلِبرٙب فبٍزقلِذ
اٍ٨زّب٨د اٌؼبٛف١خ ٚاٌؼم١ٔ٩خ ِؼب ثَٕجخ ٚ %38.3اٌز ٟظٙود ف ٟا٦ػٔ٩بد
اٌزؾف١ي٠خ ٌٍقلِبد ف ٟظً عبئؾخ وٛهٔٚب ٚأٚ٠ب ِٓ ف٩ي ِْٕٛهاد اٌجٍل٠خ فٟ
ِغبي َِئ١ٌٚزٙب ا٨عزّبػ١خ فّ١ب ّىٍذ اٍ٨زّب٨د اٌؼم١ٔ٩خ ِب َٔجزٗ %19.2
ر٘٩ب اٍ٨زّب٨د اٌؼبٛف١خ ثَٕجخ  ِٓ %14.1إٌّْٛهاد ٠ٚجل ٚأْ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ
رٛظف اٍ٨زّب٨د اٌؼبٛف١خ ثَٕجخ ػبٌ١خ وبٍزوار١غ١خ الٕبػ١خ ف ٟثٕبء اٌّؾزٜٛ
ٌٍغّٛٙه ٘ٚنا اٌزٛظ١ف ٌوثّب ٠ى ِٓ ْٛأٔغؼ اٍ٤بٌ١ت اٌَّزقلِخ ٌٍزؤص١و ػٍٝ
اٌّزٍمٚ ٟعنثٗ ٌٍّؾز.ٜٛ
فئخ اٌٍغخ اٌّغزخذِخ :اّبهد إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثزؾٍ ً١فئخ اٌٍغخ اٌَّزقلِخ فٟ
إٌّْٛهاد اٌ ٝأْ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ
اٌفَ١جٛن اٍزقلِذ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌىزبثخ اٌّؾز ٜٛاٌقبٓ ثغّ١غ ِْٕٛهارٙب
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فئخ اٌٍهدخ اٌّغزخذِخ :اّبهد إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثزؾٍ ً١فئخ اٌٍٙغخ اٌَّزقلِخ فٟ
إٌّْٛهاد اٌ ٝأْ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ
اٌفَ١جٛن اٍزقلِذ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌفٖؾٚ ٝاٌؼبِ١خ ثَٕجخ وج١وح فِْٕٛ ٟهارٙب ٚمٌه
ثَٕجخ  %56.4ثّٕ١ب وبٔذ َٔجخ إٌّْٛهاد اٌز ٟاٍزقلِذ فٙ١ب اٌٍغخ اٌؼوث١خ
اٌفٖؾّ ٝىٍذ ِب َٔجزٗ ِ %30.1مبهٔخ ة  ِٓ %13.5إٌّْٛهاد اٌزٟ
اٍزقلِذ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌؼبِ١خ
فئخ ٔىػُخ إٌّشىس :اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ  ِٓ %70.7إٌّْٛهاد ِْٕ٘ٛ ٟهاد
مار١خ أَ١ٌ ٞذ ِْبهوخ ِٓ ٕفؾبد أفوح ٘ٚنا ٠غؼً َٔجخ هغجخ اٌغّٛٙه
ثبٌٕٛٛي اٌٙ١ب أػٍ ٝفّ١ب ّىٍذ إٌّْٛهاد اٌز ٟاػزّلد ػٍ ٝأوضو ِٓ ٔٛع
 %14.2ر٘٩ب ِْٕٛهاد اٌّْبهوخ ثَٕجخ ٚ %13.3ألٍٙب وبْ ٌّْٕٛهاد اٌوٚاثٜ
ثَٕجخ %1.8
فئخ ِغبزخ إٌّشىس :اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ  ِٓ %53.7إٌّْٛهاد ِْٕ٘ٛ ٟهاد
لٖ١وح أ ٞأْ ػلك اٍ٤طو فٙ١ب لٍ ً١وّب أْ إٌّْٛهاد ماد اٌَّبؽخ اٌّزٍٛطخ
ٚاٌز ٟرظٙو فٙ١ب فبٕ١خ "ِْب٘لح اٌّي٠ل" ّىٍذ ِب َٔجزٗ ٚ %38.3ألٍٙب وبْ
ٌٍّْٕٛهاد اٌطٍ٠ٛخ ثَٕجخ .%8
فئخ اٌىعبئظ اٌّغزخذِخ فٍ إٌّشىس :اّبهد إٌزبئظ إٌَجخ ا٤ػٍ ِٓ ٝإٌّْٛهاد
رزى ٔٔ ِٓ ْٛفمٚ ٜاٌزّ ٟىٍذ ِب َٔجزٗ  ِٓ %37.7إٌّْٛهاد ػجو اٌٖفؾخ
ر٘٩ب ا٨ػزّبك ػٍ ٝاٌِ ٔٔ ٜ١ٍٛغ ٕٛهح ثَٕجخ ٚ %29.8رئول ٘نٖ إٌز١غخ ػٍٝ
ا٘زّبَ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍْٔ ٝو اٌقجو ا ٚاٌقلِخ ثطولخ
ٚاٙؾخ ِٚجبّوح ك ْٚا٨ػزّبك ػٍٍٚ ٝبئً فٕ١خ أفو ٜوّب اػزّلد كائوح اٌؼ٩لبد
اٌؼبِخ ػٍ ٝإٌّْٛهاد اٌز ٟاؽزٛد ِٖٔ ٓٛغ أفغواف١ه ثَٕجخ  %16ر٘٩ب
إٌّْٛهاد اٌز ٟاؽزٛد ػٍ ٝف١لِ ٛ٠غ ٔٔ ثَٕجخ ٚ %7.6ألٍٙب وبْ ٌٍّْٕٛهاد
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اٌز ٟاؽزٛد هٚاثِْ ٜب٘لح ؽ١ش ّىٍذ ِب َٔجزٗ  %3.2فمِْٕٛ ِٓ ٜهاد اٌؼ٩لبد
اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ اٌجٍل٠خ
فئخ اٌهىَخ اٌجظشَخ:رْ١و إٌزبئظ اٌ ٝأْ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ
ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن ٌُ رىٓ ؽوٖ٠خ ثَٕجخ ػبٌ١خ ػٍ ٝرٛفو ٘٠ٛزٙب اٌجٖو٠خ
فِْٕٛ ٟهارٙب ؽ١ش ثٍغذ َٔجخ إٌّْٛهاد اٌز ٟظٙود ثٙب ٘٠ٛزٙب اٌجٖو٠خ
ِ %43.4مبهٔخ ِغ  ٌُ %56.6رظٙو ثٙب ٘٠ٛزٙب اٌجٖو٠خ ٠ٚظٙو مٌه ِٓ ف٩ي
ػلَ ا٘زّبِٙب ثزِّْٖٕٛ ُ١هارٙب ِواػ١خ ٌٍ٠ٛٙخ اٌجٖو٠خ ؽ١ش رؼزّل ػٍْٔ ٝو
اٌقجو ٚاٌقلِخ ثبٌلهعخ ا ٌٝٚ٤ثؼ١لا ػٍٛ ٝو٠مخ اٌؼوٗ
فئخ اٌشواثظ االَضبزُخ ثبٌّٕشىس :رْ١و إٌزبئظ اٌ ٝأْ ِْٕٛهاد كائوح اٌؼ٩لبد
اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن  ٨رؾز ٞٛهٚاث ٜاٚ٠بؽ١خ
٠ٚجل ٚاٌَجت أْ اٌّؾز ٜٛإٌّْٛه ٠ ٨ؾزبط اٌ٘ ٝنٖ اٌوٚاثٚ ٜاٌز ٟوبٔذ ف ٟأغٍجٙب
ِْٕٛهاد مار١خ ؽ١ش ثٍغذ َٔجخ إٌّْٛهاد اٌز ٟظٙود ثٙب هٚاث ٜاٚ٠بؽ١خ
ِ %19.6مبهٔخ ِغ  ٌُ %83.1رظٙو ثٙب أ ٞهٚاث ٜاٚ٠بؽ١خ
فئخ أشىبي رفبػً اٌدّهىس ِغ ِضّىْ إٌّشىس ورسزىٌ ػًٍ:
 .0فئخ اٌزفبػً ثبإلػدبة:اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ إٌَجخ ا٤ػٍِْٕٛ ِٓ ٝهاد
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن رؾًٖ ػٍٝ
اػغبثبد (أوضو ِٓ  71اػغبة) ثَٕجخ  %57.9صُ ر٘٩ب اٌز ٟرؾًٖ ػٍٝ
(ِٓ  70 -51اػغبة) ثَٕجخ  %26.4ر٘٩ب اٌز ٟرؾًٖ ػٍ50 -31ِٓ( ٝ
اػغبة) ثَٕجخ  %14ثّٕ١ب وبٔذ ألً َٔجخ ِٓ إٌّْٛهاد رؾًٖ ػٍ( ٝألً
ِٓ  10اػغبثبد) ٚمٌه ثَٕجخ  ِٓ %0.6إٌّْٛهاد ٚرْ١و ٘نٖ إٌز١غخ اٌٝ
اهرفبع َِز ٜٛاػغبثبد اٌغّٛٙه ثبٌّْٕٛهاد ٚا٘زّبُ٘ ثّزبثؼزٙب ِّب ٠ئول
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ػٍ ٝأْ ا٘زّبَ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ثٙنٖ إٌّْٛهاد ٠ئك ٞاٌ ٝرؾَ ٓ١اٌٖٛهح
اٌنٕ٘١خ ٌل ٜاٌغّٛٙه ٚوَت ِزبثؼز ُٙاٌَّزّوح ٌٙب
 .2فئخ اٌزفبػً ثبٌزؼٍُك :اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ إٌَجخ ا٤ػٍِْٕٛ ِٓ ٝهاد
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن رؾًٖ ػٍٝ
رؼٍ١مبد رزواٚػ ِب ث 10 -0( ٓ١رؼٍ١ك) ثَٕجخ  %39.9صُ ر٘٩ب اٌز ٟرؾًٖ
ػٍ 150 -51( ٝرؼٍ١ك) ثَٕجخ  %29ر٘٩ب اٌز ٟرؾًٖ ػٍ50 -11( ٝ
رؼٍ١ك) ثَٕجخ  %17.5ثّٕ١ب وبٔذ ألً َٔجخ ِٓ إٌّْٛهاد رؾًٖ ػٍٝ
(أوضو ِٓ  151رؼٍ١ك) ٚمٌه ثَٕجخ  ِٓ %13.5إٌّْٛهاد ٚرْ١و ٘نٖ
إٌز١غخ اٌ ٝاهرفبع ا٘زّبَ اٌغّٛٙه ثبٌزؼٍ١ك ػٍ ٝإٌّْٛهاد ٚاٌزفبػً ِؼٙب
 .3فئخ اٌزفبػً ثاػبدح إٌشش:اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ إٌَجخ ا٤ػٍِْٕٛ ِٓ ٝهاد
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن رؾًٖ ػٍٝ
اػبكح ْٔو رزواٚػ ِب ثِ 10 -6( ٓ١واد) ثَٕجخ  %46.5صُ ر٘٩ب اٌزٟ
رؾًٖ ػٍِ 5 -0( ٝواد) ثَٕجخ  %46.1ر٘٩ب اٌز ٟرؾًٖ ػٍ-11 ِٓ( ٝ
ِ 20وح) ثَٕجخ  %3.3ثّٕ١ب وبٔذ ألً َٔجخ ِٓ إٌّْٛهاد رؾًٖ ػٍٝ
(أوضو ِٓ ِ 20وح) ٚمٌه ثَٕجخ  ِٓ %4إٌّْٛهاد ٚرْ١و ٘نٖ إٌز١غخ اٌٝ
ػلَ ا٘زّبَ اٌغّٛٙه ثبػبكح ْٔو ػٍ ٝإٌّْٛهاد ٠ٚؼٛك اٌَجت ف ٟمٌه اٌٝ
أْ إٌّْٛهاد ف ٟأغٍجٙب ماد ٛبثغ فلِبر ٟرؼزّل ػٍْٔ ٝو ْٔبٛبد
ٚفؼبٌ١بد اٌجٍل٠خ ِّب َ٠ ٨زٛعت ثلهعخ وج١وح ل١بَ اٌغّٛٙه ثبٌزفبػً ِؼٙب
ثبػبكح إٌْو
فئخ ِضّىْ اٌزؼٍُمبد األثشص:اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ إٌَجخ ا٤ػٍ ِٓ ٝاٌزؼٍ١مبد ػٍٝ
إٌّْٛهاد وبٔذ ماد ػ٩لخ ثبٌّٛٙٛع اٌقبٓ ثٙب ؽ١ش ثٍغذ َٔجزٙب %71.3
ثّٕ١ب ثٍغذ َٔجخ اٌزؼٍ١مبد كٍٕ ْٚخ ثبٌّٛٙٛع ِب َٔجزٗ  ِٓ %28.7إٌّْٛهاد
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ٚرْ١و ٘نٖ إٌز١غخ اٌ ٝا٘زّبَ اٌغّٛٙه ثبٌزؼٍ١ك إٌّبٍت ػٍ ٝإٌّْٛهاد اٌقبٕخ
ثلائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ٘ٚنا ٠لي أٚ٠ب ػٍ ٝصمز ُٙثبٌّبكح
إٌّْٛهح ٚهغجز ُٙثبٌزفبػً اٌؾم١مِ ٟؼٙب.
فئخ رفبػً لغُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِغ اٌدّهىس :اّبهد إٌزبئظ اٌٛاهكح ف ٟاٌغلٚي
أػ ٖ٩اٌ ٝأْ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ  ٨رٙزُ ثبٌزفبػً ِغ هكٚك ٚرؼٍ١مبد اٌغّٛٙه ػٍٝ
ِْٕٛهارٙب ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ؽ١ش ثٍغذ َٔجخ إٌّْٛهاد اٌزٛ٠ ٨ ٟعل ػٍٙ١ب
هك ِٓ لجً كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ َٔ ٟ٘ٚ %99.7جخ ِورفؼخ علا رْ١و اٌ ٝأمطبع
اٌزٛإً ِب ث ٓ١اٌلائوح ٚاٌغّٛٙه اِ٤و اٌن٠ ٞئصو ػٍ ٝرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ
اٌقبٕخ ثٙب ٚرمٍٍٙ١ب ٌل اٌغّٛٙه ٌنٌه ١ْ٠و اٌجبؽضبْ اٌٙ ٝوٚهح ل١بَ كائوح
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ثّزبثؼخ اٌوكٚك ٚاٌزؼٍ١مبد ٚا٨عبثخ ػٕٙب ٌزملُ٠
ٕٛهح مٕ٘١خ أف ًٚػٕٙب
فئخ وخهخ ٔظش اٌدّهىس:اّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ إٌَجخ ا٤ػٍ ِّْٛٚ ِٓ ٝرؼٍ١مبد
اٌغّٛٙه ػٍ ٝإٌّْٛهاد اٌقبٕخ ثلائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ
ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن وبٔذ ا٠غبث١خ ثَٕجخ  %47.9ر٘٩ب اٌزؼٍ١مبد اٌٍَج١خ ثَٕجخ
ٚ %29.3ألٍٙب وبْ ٌٍزؼٍ١مبد اٌؾ١بك٠خ ثَٕجخ ٚ %22.8رئول ٘نٖ إٌز١غخ أٚ٠ب
ػٍ ٝاٌزفبػً ا٠٦غبثٌٍ ٟغّٛٙه ِغ إٌّْٛهاد اٌقبٕخ ثٙب
إٌزبئح اٌّشرجطخ ثأداح اٌذساعخ اٌثبُٔخ (االعزجبٔخ)
٠زٕبٚي ٘نا اٌمَُ ػوٙب ٌٍٕزبئظ اٌز ٟرٍٕٛذ اٌٙ١ب اٌلهاٍخ فٛٙ ٟء أٍئٍزٙب
ٚفو١ٙزٙب اٌز ٟرُ ٛوؽٙب ِٓ ف٩ي أكاح اٌلهاٍخ اٌضبٔ١خ ٚلل ٔظّذ ٚفمب ٌّٕٙغ١خ
ِؾلكح ف ٟاٌؼوٗ ؽ١ش ػوٙذ فٛٙ ٟء أٍئٍزٙب ٠ٚزّضً مٌه ف ٟػوٗ ٔٔ
اٌَئاي وّب ػوٙذ فٛٙ ٟء فو١ٙزٙب ٠ٚزّضً مٌه ف ٟػوٗ ٔٔ اٌفو١ٙخ ٍٟ٠
مٌه ِجبّوح اّ٦بهح اٌٛٔ ٝع اٌّؼبٌغبد ا٦ؽٖبئ١خ اٌَّزقلِخ صُ علٌٚخ اٌج١بٔبد
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ٙٚٚؼٙب رؾذ ػٕبِٕ ٓ٠ٚبٍجخ  ٍٟ٠مٌه رؼٍ١مبد ػٍ ٝأثوى إٌزبئظ اٌَّزقٍٖخ
٘ٚىنا ٠زُ ػوٗ إٌزبئظ اٌّورجطخ ثىً ٍئاي ٚفو١ٙخ ػٍ ٝؽلح.
ٚلبَ اٌجبؽضبْ ثبفز١به ػٕ١خ ٛجم١خ ػْٛائ١خ ِئٌفخ ِٓ (ّ )400قٔ ِٓ عّٛٙه
ثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ رُ اٌزٛإً ِؼ ُٙاٌىزو١ٔٚب ٌزؼجئخ ّٔٛمط أكاح اٌلهاٍخ ؽ١ش رُ
افز١به اٌؼٕ١خ ثبٌطو٠مخ اٌؼْٛائ١خ اٌجَ١طخ ٚرُ اػزّبك ( )385اٍزجبٔخ ٕبٌؾخ
ٌٍزؾٍٚ ً١ثبٌزبٌ ٟفبْ َٔجخ اٍ٨زوكاك لل ثٍغذ ِ ِٓ %96.25غّٛع اٍ٨زجبٔبد اٌزٟ
رُ رٛى٠ؼٙب ؽ١ش رُ اٌغبء ثؼ٘ اٍ٨زجبٔبد ٌؼلَ رؼجئزٙب ثبٌْىً اٌٖؾ١ؼ ا ٚػلَ
اٍزوكاك٘ب ثبٌفؼً ف ٟثؼ٘ اٌؾب٨دٚ .فّ١ب ٠ؤرٕٚ ٟف ٌقٖبئٔ ػٕ١خ اٌلهاٍخ
ؽَت ِزغ١وارٙب اٌلّ٠غواف١خ  ٟ٘ٚوّب :ٍٟ٠
 .1وبٔذ َٔجخ أ٦بس أػٍَٔ ِٓ ٝجخ اٌنوٛه فجٍغذ َٔجخ اٌنوٛه  %27ثّٕ١ب ثٍغذ
َٔجخ أ٦بس  ِٓ %73اٌؼٕ١خ اٌزٍّّ ٟزٙب اٌلهاٍخ.
 .2أِب فّ١ب ٠زؼٍك ثّزغ١و ِىبْ اٌَىٓ فىبٔذ إٌَجخ ا٨وجو ِٓ اٌؼٕ١خ اٌزِ ٟضٍزٙب
اٌلهاٍخ ِٓ ٍىبْ (اٌّلٕ٠خ) ؽ١ش ٍٕٚذ َٔجز ُٙاٌ ِٓ %56.6 ٝػٕ١خ اٌلهاٍخ
ر٘٩ب ٍىبْ (اٌمو٠خ) ثَٕجخ ٚ %36.9ألٍٙب وبْ ِٓ ٍىبْ (اٌّق )ُ١ثَٕجخ
 ِٓ %6.5ػٕ١خ اٌلهاٍخ.
 .3أِب فّ١ب ٠زؼٍك ثّزغ١و اٌؼّو فىبٔذ إٌَجخ ا٨وجو ِٓ اٌؼٕ١خ اٌزِ ٟضٍزٙب اٌلهاٍخ لل
رواٚؽذ أػّبهُ٘ (ِٓ ٍٕ 29 -20خ) ؽ١ش ٍٕٚذ َٔجز ُٙآٌِ %43.7 ٝ
ػٕ١خ اٌلهاٍخ ر٘٩ب اٌفئخ اٌؼّو٠خ (ِٓ ٍٕ 39 -30خ) ثَٕجخ ٚ %28.8ألٍٙب
وبْ ٌٍفئخ اٌؼّو٠خ (أوضو ِٓ ٍٕ 60خ) ثَٕجخ  ِٓ %1.3ػٕ١خ اٌلهاٍخ.
ٚلل رى ْٛاٌّؾٛه اٚ٤ي ِٓ اٍ٨زجبٔخ ٚاٌّزؼٍك ثلٚه اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ
ف ٟرؾَٕٛ ٓ١هرٙب اٌنٕ٘١خ ٌل ٜاٌغّٛٙه ِٓ ( )13فموح أِب اٌّؾٛه اٌضبٟٔ
ٚاٌّزؼٍك ثبٌٙلف ِٓ اٍزقلاَ ِٛلغ اٌفَ١جٛن اٌقبٓ ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ فمل رىِٓ ْٛ
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( ) 14فمواد ثّٕ١ب رى ْٛاٌّؾٛه اٌضبٌش ٚاٌّزؼٍك ثزؤص١و اٍزقلاَ اٌفَ١جٛن ػٍٝ
اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌجٍل٠خ ٔبثٌٍ ِٓ ( )8فمواد ِقزٍفخ ٚلل ثٕ١ذ عّ١غ اٌفمواد
ثب٨رغبٖ ا٠٦غبث٠ٚ ٟطٍت ِٓ اٌَّزغ١ت رمل٠و اعبثبرٗ ػٓ ٛو٠ك رلهط ٌ١ىود
( )Likertفّبٍٚ ٟأػط١ذ اٚ٤ىاْ ٌٍفمواد وّب ِٛ :ٍٟ٠افك ثْلح (ِٛ – )5افك
(ِ – )4ؾب٠ل ( - )3أػبهٗ ( – )2أػبهٗ ثْلح ( )1كهعخ.
ٚاٍزقلَ اٌجبؽضبْ صجبد اٌزغبٌٔ اٌلافٍ ِٓ )Consistency( ٟأعً فؾٔ صجبد أكاح
اٌلهاٍخ (اٍ٨زجبٔخ) ٘ٚنا إٌٛع ِٓ اٌضجبد ١ْ٠و اٌ ٝلٛح ا٨هرجب ٛث ٓ١اٌفمواد فٟ
أكاح اٌلهاٍخ  ِٓٚأعً رمل٠و ِؼبًِ اٌزغبٌٔ اٍزقلَ اٌجبؽش ِؼبكٌخ وؤٚجبؿ أٌفب
(ٌ )Cronbach's Alphaفؾٔ صجبد أكاح اٌلهاٍخ ػٍ ٝعّ١غ فمواد اٌّم١بً
ٚوً ثؼل ػٍ ٝؽلٖ ؽ١ضىزج ٓ١أْ لِ ُ١ؼبِ٩د صجبد وؤٚجبؿ أٌفب ٌّؾبٚه اٌلهاٍخ لل
ثٍغذ ػٍ ٝاٌزٛاٌٌٍّ ٟؾٛه اٚ٤ي ( )0.828صُ اٌّؾٛه اٌضبٔٚ )0.820( ٟألٍٙب
ٌٍّؾٛه اٌضبٌش ( )0.629وّب ٩٠ؽع أْ ِؼبًِ صجبد وؤٚجبؿ أٌفب ٌغّ١غ اٌفمواد
وىً ثٍغ (ٚ )0.879رؼزجو ٘نٖ اٌمّ١خ ِورفؼخ ٚرغؼً ِٓ أكاح اٌلهاٍخ (اٍ٨زجبٔخ)
ٚفموارٙب اٌّقزٍفخ ِٕبٍجخ ٤غواٗ اٌلهاٍخ ٌٚغب٠بد رفَ١و اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ
ٌٚزؾل٠ل َِزِٛ ٜٛافمخ ػٕ١خ اٌلهاٍخ ٚاعبثبرٙب ػٓ اٍ٤ئٍخ اٌزٍّّ ٟزٙب اٍزجبٔخ
اٌلهاٍخ ؽٌٛذ اٌؼِ٩خ ٚفك اٌّل ٜاٌن ٞرزواٚػ ِب ثٚ )5-1( ٓ١رٖٕ١ف اٌلهعبد
اٌ ٝفٌّ فئبدٙ :ؼ١فخ علا ٙؼ١فخ ِزٍٛطخ ػبٌ١خ ػبٌ١خ علا.
إٌزبئح اٌّزؼٍمخ ثأعئٍخ اٌذساعخ
عإاي اٌذساعخ اٌشئُغٍِ :ب ِذي رىظُف اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٌّىلغ اٌزىاطً
االخزّبػٍ فُغجىن فٍ رسغُٓ اٌظىسح اٌزهُٕخ ٌٍّإعغبد اٌخذُِخ (ِىلغ ثٍذَخ
ِذَٕخ ٔبثٍظ ّٔىرخبً)؟
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ٚثٙلف ا٦عبثخ ػٓ ٍئاي اٌلهاٍخ اٌوئ ٨ َٟ١ثل ِٓ ر١ٙٛؼ ٔزبئظ ػٓ اٍ٤ئٍخ
اٌفوػ١خ اٌزبٌ١خ:
ٔزبئح اٌغإاي األوي:
ِب دوس دائشح اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٍ ثٍذَخ ٔبثٍظ فٍ رسغُٓ طىسرهب اٌزهُٕخ ٌذي
اٌدّهىس؟
ٌ٧عبثخ ػٓ اٌَئاي اٌلهاٍخ اٚ٤ي اّزٍّذ ِؾٛه اٌلهاٍخ اٚ٤ي ػٍٍ )13( ٝئا٨
ِقزٍفب ٌم١بً كٚه كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ف ٟرؾَٕٛ ٓ١هرٙب اٌنٕ٘١خ
ٌل ٜاٌؼٕ١خ اٌزٍّّ ٟزٙب اٌلهاٍخ ُ ٚؽَجذ اٌزىواهاد ٚاٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚكهعخ
اٌّٛافمخ اٌّزؼٍمخ ثبعبثبد اٌغّٛٙه ٚوبٔذ إٌزبئظ وّب :ٍٟ٠
أْ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٦عبثبد أفواك ػٕ١خ اٌلهاٍخ ػٍِ ٝؾٛه كٚه اٌؼ٩لبد
اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ف ٟرؾَٕٛ ٓ١هرٙب اٌنٕ٘١خ ٌل ٜاٌغّٛٙه رواٚؽذ ِب ثٓ١
(ٚ )4.02- 2.86اّزٍّذ ػٍ )4( ٝفمواد وبْ َِز ٜٛاٌّٛافمخ ػٍٙ١ب ِورفغ ؽ١ش
عبءد فموح "رْٕو ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍٕ ٝفؾزٙب ػٍ ٝاٌف ٌ١ثٛن ػٓ ِٛاػ١ل رٛى٠غ
اٌّ١بٖ" ثبٌّورجخ ا ٌٝٚ٤ثّز ٍٜٛؽَبث ٟللهٖ (ٚ )4.02ثَٕجخ ِئ٠ٛخ ()%80.4
ريٚك اٌّٛا ٓ١ٕٛثبٍزّواه ثب٦ػٔ٩بد اٌّزؼٍمخ ثؤِبوٓ ّؾٓ
ٚثزمل٠و ِورفغ ٚفموح " ّ
ثطبلبد اٌّ١بٖ" ثبٌّورجخ اٌضبٔ١خ ثّز ٍٜٛؽَبث ٟللهٖ (ٚ )3.74ثَٕجخ ِئ٠ٛخ
( )%74.8ر٘٩ب اٌفموح " رّب ًٛاٌجٍل٠خ ف ٟاٌوك ٚاٌزؼم١ت ػٍ ٝا٨ىِبد اٌز ٟرٛاعٗ
اٌّٛا ٓٛوبٌّ١بٖ ٚاٌجٕ١خ اٌزؾز١خ" ثّز ٍٜٛؽَبثٚ )3.51( ٟثَٕجخ ِئ٠ٛخ ()%70.2
ٚاّزًّ اٌّؾٛه ػٍ )9( ٝفمواد وبْ َِز ٜٛاٌّٛافمخ ػٍٙ١ب ِزٍٛطب ؽ١ش عبءد
فموح " ٛ٠ ٨عل رٕظٌٍّ ُ١ؼٍِٛبد ٚاٌقلِبد اٌقبٕخ ثبٌجٍل٠خ ػجو ٕفؾزٙب ػٍٝ
اٌف ٌ١ثٛن" ا٤ػٍ ِٓ ٝثٕٙ١ب ثّز ٍٜٛؽَبث ٟثٍغ (ٚ )3.39ثَٕجخ ِئ٠ٛخ ()%67.8
ٚثزمل٠و ِز ٍٜٛر٘٩ب اٌفمور" ٓ١أٔب هاٗ ػٓ اٌقلِبد اٌز ٟرملِٙب ثٍل٠خ ٔبثٌٍ" ٚ
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"ِٓ ف٩ي ِزبثؼزٌٖ ٟفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ رزَُ ثبٌّٖلال١خ ف ٟرؼبٍِٙب ػجو ِٕٖخ
اٌف ٌ١ثٛن" ثّز ٍٜٛؽَبث ٟثٍغ (َٔٚ )3.35جخ ِئ٠ٛخ ( )%67ثّٕ١ب وبٔذ ألً فموح
٘ " ٟأٔب هاٗ ػٓ ٍوػخ اٍزغبثخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٓ أٍئٍزٚ ٟاٍزفَبهار ٟػٍِٖٕ ٝخ
اٌف ٌ١ثٛن" ثّز ٍٜٛؽَبثٚ )2.86( ٟثَٕجخ ِئ٠ٛخ (ٚ )%57.2لل ثٍغ اٌّزٍٜٛ
اٌؾَبث ٟاٌىٌٍّ ٟؾٛه كٚه اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ف ٟرؾَٕٛ ٓ١هرٙب
اٌنٕ٘١خ ٌل ٜاٌغّٛٙه (ٚ )3.33ثَٕجخ ِئ٠ٛخ (ٚ )%66.5ثزمل٠و ِز٘ٚ ٍٜٛنا ٠لي
ػٍ ٝأْ َٔجخ اٌّٛافمخ وبٔذ ِزٍٛطخ ػٍ ٝفمواد كٚه اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ
ٔبثٌٍ ف ٟرؾَٕٛ ٓ١هرٙب اٌنٕ٘١خ ٌل ٜاٌغّٛٙه اػزّبكا ػٍٚ ٝعٙخ ٔظو اٌؼٕ١خ اٌنٓ٠
ٍّّز ُٙاٌلهاٍخ.
ٔزبئح اٌغإاي اٌثبٍٔ:
ِب اٌهذف ِٓ اعزخذاَ ِىلغ اٌفُغجىن اٌخبص ثجٍذَخ ٔبثٍظ؟
ٌ٧عبثخ ػٓ اٌَئاي اٌلهاٍخ اٌضبٔ ٟاّزٍّذ ِؾٛه اٌلهاٍخ اٌضبٔ ٟػٍٍ )15( ٝئا٨
ِقزٍفب ٌم١بً اٌٙلف ِٓ اٍزقلاَ ِٛلغ اٌفَ١جٛن اٌقبٓ ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ ِٓ ٚعٙخ ٔظو
اٌؼٕ١خ اٌزٍّّ ٟزٙب اٌلهاٍخ ُ ٚؽَجذ اٌزىواهاد ٚاٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚكهعخ
اٌّٛافمخ اٌّزؼٍمخ ثبعبثبد اٌغّٛٙه ٚوبٔذ إٌزبئظ وّب :ٍٟ٠
أْ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٦عبثبد أفواك ػٕ١خ اٌلهاٍخ ػٍِ ٝؾٛه اٌلهاٍخ اٌضبٟٔ
اٌّزؼٍك ثبٌٙلف ِٓ اٍزقلاَ ِٛلغ اٌفَ١جٛن اٌقبٓ ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ رواٚؽذ ِب ثٓ١
(ٚ )2.86 - 3.68اّزٍّذ ػٍ )3( ٝفمواد وبْ َِز ٜٛاٌّٛافمخ ػٍٙ١ب ِورفؼخ
ؽ١ش عبءد فموح " ٔبكها ِب ارفبػً ِغ ِْٕٛهاد اٌجٍل٠خ ػجو ٕفؾزٙب ػٍ ٝاٌفٌ١
ثٛن" ثبٌّورجخ ا ٌٝٚ٤ثّز ٍٜٛؽَبث ٟللهٖ (ٚ )3.68ثَٕجخ ِئ٠ٛخ ()%73.6
ٚثزمل٠و ِورفغ ٚفموح " أىٚه ٕفؾخ اٌجٍل٠خ ػٍ ٝاٌف ٌ١ثٛن ثْىً ٔبكه" ثبٌّورجخ
اٌضبٔ١خ ثّز ٍٜٛؽَبث ٟللهٖ (ٚ )3.51ثَٕجخ ِئ٠ٛخ ( )%70.2ر٘٩ب اٌفموح "
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أٍزقلَ ِٛلغ اٌف ٌ١ثٛن اٌقبٓ ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ ٌ٩ٛ٩ع ػٍ ٝعل٠ل اٌقلِبد اٌّملِخ
ِٓ لجً اٌجٍل٠خ ٌٌَٛٙخ اٍزقلاِٗ" ثّز ٍٜٛؽَبثٚ )3.42( ٟثَٕجخ ِئ٠ٛخ ()%68.4
ٚاّزًّ اٌّؾٛه ػٍ )12( ٝفمواد وبْ َِز ٜٛاٌّٛافمخ ػٍٙ١ب ِزٍٛطب ؽ١ش عبءد
فموح " اػزجو ٕفؾخ اٌف ٌ١ثٛن ٌجٍل٠خ ٔبثٌٍ ٍ١ٍٚخ اػ١ٔ٩خ ع١لح ٌقٍك اٌٛػ ٟرغبٖ
اٌقلِبد اٌز ٟرملِٙب" ا٤ػٍ ٝثٕٙ١ب ثّز ٍٜٛؽَبث ٟثٍغ (ٚ )3.37ثَٕجخ ِئ٠ٛخ
(ٚ )%67.4ثزمل٠و ِز ٍٜٛر٘٩ب اٌفموح " رم َٛاٌجٍل٠خ ثؼوٗ ِقزٍف أْ٤طخ
ٚاٌفؼبٌ١بد اٌ١ٕٛٛخ ٍٛاء اٌو٠ب١ٙخ أ ٚاٌضمبف١خ أ ٚا٨لزٖبك٠خ ٚثواِظ اٌَّئ١ٌٚخ
ا٨عزّبػ١خ" ثّز ٍٜٛؽَبث ٟثٍغ (ٚ )3.34ثَٕجخ ِئ٠ٛخ (ٚ )66.8%ثزمل٠و ِزٍٜٛ
اػزّبكا ػٍ ٝاعبثبد ػٕ١خ اٌلهاٍخ ثّٕ١ب عبءد اٌفموح "  ٨أربثغ ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ
ػٍ ٝاٌف ٌ١ثٛن" ف ٟاٌّورجخ ا٤ف١وح ثّز ٍٜٛؽَبثٚ )2.86( ٟثَٕجخ ِئ٠ٛخ ثٍغذ
(ٚ )%57.2لل ثٍغ اٌّز ٍٜٛاٌؾَبث ٟاٌىٌٍّ ٟؾٛه اٌٙلف ِٓ اٍزقلاَ ِٛلغ
اٌفَ١جٛن اٌقبٓ ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ (ٚ )3.25ثَٕجخ ِئ٠ٛخ (ٚ )%65.1ثزمل٠و ِزٍٜٛ
٘ٚنا ٠لي ػٍ ٝأْ َٔجخ اٌّٛافمخ وبٔذ ِزٍٛطخ ػٍ ٝفمواد اٌٙلف ِٓ اٍزقلاَ ِٛلغ
اٌفَ١جٛن اٌقبٓ ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ اػزّبكا ػٍٚ ٝعٙخ ٔظو اٌؼٕ١خ اٌنٍّّ ٓ٠ز ُٙاٌلهاٍخ.
ٔزبئح اٌغإاي اٌثبٌث:
ِب رأثُش اعزخذاَ اٌفُغجىن ػًٍ اٌظىسح اٌزهُٕخ ٌجٍذَخ ٔبثٍظ؟
ٌ٧عبثخ ػٓ اٌَئاي اٌلهاٍخ اٌضبٌش اّزٍّذ ِؾٛه اٌلهاٍخ اٌضبٔ ٟػٍ )8( ٝأٍئٍخ
ِقزٍفخ ٌم١بً رؤص١و اٍزقلاَ اٌفَ١جٛن ػٍ ٝاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌجٍل٠خ ٔبثٌٍ ِٓ ٚعٙخ
ٔظو اٌؼٕ١خ اٌزٍّّ ٟزٙب اٌلهاٍخ ُ ٚؽَجذ اٌزىواهاد ٚاٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚكهعخ
اٌّٛافمخ اٌّزؼٍمخ ثبعبثبد اٌغّٛٙه ٚوبٔذ إٌزبئظ وّب :ٍٟ٠
أْ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٦عبثبد أفواك ػٕ١خ اٌلهاٍخ ػٍِ ٝؾٛه رؤص١و اٍزقلاَ
اٌفَ١جٛن ػٍ ٝاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌجٍل٠خ ٔبثٌٍ لل رواٚؽذ ِب ث)3.09-3.55( ٓ١
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ٚاّزٍّذ ػٍ )6( ٝفمواد وبْ َِز ٜٛاٌّٛافمخ ػٍٙ١ب ِورفؼب ؽ١ش عبءد فموح "
أصو اٍزقلاَ اٌف ٌ١ثٛن اٌقبٓ ثّٛلغ اٌجٍل٠خ ثْىً ا٠غبث ٟػٍ ٝاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ
ٌل ٜاٌغّٛٙه رغبٖ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ" ثبٌّورجخ ا ٌٝٚ٤ثّز ٍٜٛؽَبث ٟللهٖ ()3.55
ٚثَٕجخ ِئ٠ٛخ (ٚ ) %71ثزمل٠و ِورفغ ٚفموح " رملَ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ِؼٍِٛبد ٕؾ١ؾخ
ٚوبٍِخ ؽٛي فلِبرٙب ٚأىِبرٙب ػٍٕ ٝفؾزٙب ػٍ ٝاٌف ٌ١ثٛن" ثبٌّورجخ اٌضبٔ١خ
ثّز ٍٜٛؽَبث ٟللهٖ (ٚ )3.48ثَٕجخ ِئ٠ٛخ ( )%69.6ر٘٩ب اٌفمور " ٓ١رّىٓ
ٍ١ٍٚخ اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟف ٌ١ثٛن ٌٍّٛا ٓ١ٕٛاٌجٍل٠خ ِٓ هٕل ا٨رغب٘بد اٌٍَج١خ
اٌز ٟرئصو ػٍٕٛ ٝهرٙب اٌنٕ٘١خ"  ٨ " ٚأه ٜفبئلح ِٓ ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍٝ
اٌف ٌ١ثٛن اما ٌُ رٙٛؼ فلِبد اٌجٍل٠خ ٚثواِغٙب اٌَّزمجٍ١خ ثْىً كٚه "ٞثّزٍٜٛ
ؽَبثٚ )3.47( ٟثَٕجخ ِئ٠ٛخ (ٌ )%69.4ىً ِّٕٙب ٚاّزًّ اٌّؾٛه ػٍ ٝفمورٓ١
وبْ َِز ٜٛاٌّٛافمخ ػٍٙ١ب ِزٍٛطب ؽ١ش عبءد فموح " روٕل ثٍل٠خ ٔبثٌٍ آهاء
عّب٘١و٘ب ثْىً كٚه ٞثْؤْ اٌقلِبد اٌّملِخ ِٓ لجٍٙب" ف ٟاٌّورجخ ا٨ف١وح
ثّز ٍٜٛؽَبث ٟثٍغ (ٚ )3.09ثَٕجخ ِئ٠ٛخ (ٚ )61.8%ثزمل٠و ِزٚ .ٍٜٛلل ثٍغ
اٌّز ٍٜٛاٌؾَبث ٟاٌىٌٍّ ٟؾٛه رؤص١و اٍزقلاَ اٌفَ١جٛن ػٍ ٝاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌجٍل٠خ
ٔبثٌٍ (ٚ )3.38ثَٕجخ ِئ٠ٛخ (ٚ )%67.7ثزمل٠و ِز٘ٚ ٍٜٛنا ٠لي ػٍ ٝأْ َٔجخ
اٌّٛافمخ وبٔذ ِزٍٛطخ ػٍ ٝفمواد رؤص١و اٍزقلاَ اٌفَ١جٛن ػٍ ٝاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ
ٌجٍل٠خ ٔبثٌٍ اػزّبكا ػٍٚ ٝعٙخ ٔظو اٌؼٕ١خ اٌنٍّّ ٓ٠ز ُٙاٌلهاٍخ.
ٚثٙلف ا ٌز ًٕٛاٌ ٝإٌزبئظ اٌىٍ١خ اٌّزؼٍمخ ثزٛظ١ف اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛلغ اٌزٛإً
ا٨عزّبػ ٟفَ١جٛن ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِبر١خ اٌز ٟرّضٍذ
ثّٛلغ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ اٌقبٕخ ثؼٕ١خ اٌلهاٍخ ُؽَجذ اٌزىواهاد ٚاٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ
ٚكهعخ اٌّٛافمخ اٌّزؼٍمخ ثبعبثبد عّٛٙه اٌجٍل٠خ ؽ١ش رج ٓ١أْ رؤص١و اٍزقلاَ
اٌفَ١جٛن ػٍ ٝاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌجٍل٠خ ٔبثٌٍ اػزّبكا ػٍ ٝاعبثبد أفواك ػٕ١خ اٌلهاٍخ
وبٔذ ِورفؼخ ٚثبٌّورجخ ا ٌٝٚ٤ام ثٍغ اٌّز ٍٜٛاٌؾَبث ٟػٍٙ١ب (ٚ )3.38ثَٕجخ ِئ٠ٛخ
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(ٚ )% 67.7ثزمل٠و ِز .ٍٜٛر٘٩ب كٚه كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ فٟ
رؾَٕٛ ٓ١هرٙب اٌنٕ٘١خ ٌل ٜاٌغّٛٙه ثّز ٍٜٛؽَبث ٟثٍغ (ٚ )3.33ثَٕجخ ِئ٠ٛخ
(ٚ ) 66.5%ثزمل٠و ِزٚ ٍٜٛألٍٙب وبْ ٌٍٙلف ِٓ اٍزقلاَ ِٛلغ اٌفَ١جٛن اٌقبٓ
ثجٍل٠خ ٔبثٌٍ ثّز ٍٜٛؽَبث ٟثٍغ (ٚ )3.25ثَٕجخ ِئ٠ٛخ (ٚ .)%65.1فّ١ب ٠زؼٍك
ثبٌلهعخ اٌىٍ١خ اٌّزؼٍمخ ثّل ٜثزٛظ١ف اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
فَ١جٛن ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌل ٜثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ فمل ثٍغ اٌّز ٍٜٛاٌؾَبثٟ
(ٚ )3.32ثَٕجخ ِئ٠ٛخ (ٚ )66.4ثزمل٠و ِزِّ ٍٜٛب ٠لي ػٍ ٝأْ َِز ٜٛرٛظ١ف
كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ِلٕ٠خ ٔبثٌٍ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟوبْ ِزٍٛطب
اػزّبكا ػٍ ٝاعبثبد اٌغّٛٙه اٌنّ ٞىً ػٕ١خ اٌلهاٍخ.
إٌزبئح اٌّزؼٍمخ ثفشضُبد اٌذساعخ
إٌزبئح اٌّزؼٍمخ ثبٌفشضُخ األوًٌ :ال رىخذ فشوق راد دالٌخ ئزظبئُخ ػٕذ ِغزىي
اٌذالٌخ ( )α≥ 1.15فٍ اعزدبثبد اٌّجسىثُٓ زىي ِغزىي اعزخذاَ اٌؼاللبد اٌؼبِخ
ٌّىلغ اٌزىاطً االخزّبػٍ (فُغجىن) فٍ رسغُٓ اٌظىسح اٌزهُٕخ ٌٍّإعغبد
اٌخذُِخ َؼضي ٌّزغُش إٌىع االخزّبػٍ.
ِٚدددٓ أعدددً ا٦عبثدددخ ػدددٓ اٌفوٙددد١خ اٌٚ٨دددٚ ٝرؾل٠دددل اٌفدددوٚق رجؼدددب ٌّزغ١دددو إٌدددٛع
ا٨عزّبػ ٟاٍزقلَ افزجبه (د) ٌّغّٛػزَِ ٓ١دزمٍزIndependent Samples ( ٓ١
ٚ )t-testاّبهد إٌزبئظ اٌ ٝأْ لّ١خ َِدز ٜٛاٌلٌ٨دخ اٌّؾَدٛة ػٍد ٝاٌلهعدخ اٌىٍ١دخ
ٍ٨زقلاَ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ( ٟفَ١دجٛن) فد ٟرؾَد ٓ١اٌٖدٛهح
اٌنٕ٘١ددخ ٌٍّئٍَددبد اٌقلِ١ددخ ٠ؼدديٌّ ٜزغ١ددو إٌددٛع ا٨عزّددبػ ٟوبٔددذ أوجددو ِددٓ لّ١ددخ
َِددز ٜٛاٌلٌ٨ددخ اٌّؾددلك ٌٍلهاٍددخ (ٚ )≤0.05اٌزدد ٟثٍغددذ (ٚ )0.251ثبٌزددبٌٔ ٟمجددً
ٕددؾخ اٌفوٙدد١خ اٌٖددفو٠خ ٔٚمددٛي ثؤٔددٗ"  ٨رٛعددل فددوٚق ماد كٌ٨ددخ اؽٖددبئ١خ ػٕددل
َِز ٜٛاٌلٌ٨خ ( )α≥ 0.05ف ٟاٍزغبثبد اٌّجؾٛص ٓ١ؽٛي َِدز ٜٛاٍدزقلاَ اٌؼ٩لدبد
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اٌؼبِخ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ( ٟفَ١جٛن) ف ٟرؾَد ٓ١اٌٖدٛهح اٌنٕ٘١دخ ٌٍّئٍَدبد
اٌقلِ١خ ٠ؼيٌّ ٜزغ١دو إٌدٛع ا٨عزّدبػ "ٟوّدب أّدبهد إٌزدبئظ اٌدٛاهكح ثبٌغدلٚي اٌدٝ
ػددلَ ٚعددٛك فددوٚق اؽٖددبئ١خ أٚ٠ددب فددِ ٟؾددٛه ٞاٌلهاٍددخ اٚ٤ي ٚاٌضددبٔ ٟؽ١ددش وددبْ
َِز ٜٛاٌلٌ٨خ فّٙ١ب ( )0.185( ٚ )0.383ػٍ ٝاٌزٛاٌ ٟثّٕ١ب وبْ ٕ٘دبن فدوٚق ماد
كٌ٨خ اؽٖدبئ١خ فدِ ٟؾدٛه اٌلهاٍدخ اٌضبٌدش ؽ١دش ثٍدغ َِدز ٜٛاٌلٌ٨دخ فٙ١دب ()0.025
٘ٚددد ٟألدددً ِدددٓ اٌَّدددز ٜٛاٌّؾدددلك فددد ٟاٌفوٙددد١خ (ٚ )=0.05ثبٌزدددبٌٛ٠ ٟعدددل فدددوٚق
اؽٖبئ١خ فٙ١ب رجؼب ٌّزغ١و إٌٛع ا٨عزّبػٚ ٟاٌز ٟوبٔذ ٌٖبٌؼ أ٦بس.
إٌزبئح اٌّزؼٍمخ ثبٌفشضُخ اٌثبُٔخ :ال رىخذ فشوق راد دالٌخ ئزظبئُخ ػٕذ ِغزىي
اٌذالٌخ ( )α≥ 1.15فٍ اعزدبثبد اٌّجسىثُٓ زىي ِغزىي اعزخذاَ اٌؼاللبد اٌؼبِخ
ٌّىلغ اٌزىاطً االخزّبػٍ (فُغجىن) فٍ رسغُٓ اٌظىسح اٌزهُٕخ ٌٍّإعغبد
اٌخذُِخ َؼضي ٌّزغُش ِىبْ اٌغىٓ.
ِٚددٓ أعددً فؾددٔ اٌفوٙدد١خ اٌضبٔ١ددخ اٍددزقوعذ اٌّزٍٛددطبد اٌؾَددبث١خ ٚأ٨ؾوافددبد
اٌّؼ١به٠خ رجؼب ٌّزغ١دو ِىدبْ اٌَدىٓ ِٚدٓ صدُ اٍدزقلَ رؾٍ١دً اٌزجدب ٓ٠ا٤ؽدبكOne-( ٞ
ٌٍ )Way ANOVAزؼوف ػٍ ٝكٌ٨خ اٌفوٚق رجؼب ٌّزغ١دو ِىدبْ اٌَدىٓ .ؽ١دش رجدٓ١
أْ لّ١خ َِز ٜٛاٌلٌ٨خ اٌّؾَٛة ػٍ ٝاٌلهعخ اٌىٍ١خ ٍ٨زقلاَ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛلغ
اٌزٛإً ا٨عزّبػ( ٟفَ١جٛن) ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِ١خ ٠ؼيٜ
ٌّزغ١و ِىبْ اٌَىٓ وبٔدذ ألدً ِدٓ لّ١دخ َِدز ٜٛاٌلٌ٨دخ اٌّؾدلك ٌٍلهاٍدخ ()≤0.05
ٚاٌز ٟثٍغذ (ٚ )0.000ثبٌزبٌٔ ٟوف٘ ٕؾخ اٌفوٙد١خ اٌٖدفو٠خ ٔٚمدٛي ثؤٔدٗ" رٛعدل
فوٚق ماد كٌ٨خ اؽٖبئ١خ ػٕل َِز ٜٛاٌلٌ٨دخ ( )α≥ 0.05فد ٟاٍدزغبثبد اٌّجؾدٛصٓ١
ؽددٛي َِددز ٜٛاٍددزقلاَ اٌؼ٩لددبد اٌؼبِددخ ٌّٛلددغ اٌزٛإددً ا٨عزّددبػ( ٟفَ١ددجٛن) فددٟ
رؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِ١خ ٠ؼيٌّ ٜزغ١و ِىبْ اٌَىٓ" وّدب أّدبهد
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إٌزبئظ اٌٚ ٝعٛك فوٚق اؽٖبئ١خ أٚ٠ب ف ٟعّ١غ ِؾدبٚه اٌلهاٍدخ ؽ١دش ودبْ َِدزٜٛ
اٌلٌ٨خ فّٙ١ب ( )0.002( ٚ )0.000( ٚ )0.007ػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٟ
رسًٍُ أداح اٌذساعخ اٌثبٌثخ (اٌّمبثٍخ)
ثؼل اعواء اٌّمبث٩د ِغ ػٕ١خ ِٓ ِٛظف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ٌ ُٙػ٩لخ ثلائوح اٌؼ٩لبد
اٌؼبِخ ف ٟاٌجٍل٠خ

ثٙلف اٍزط٩ع هأ ُٙ٠ؽٛي رٛظ١ف اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛلغ

اٌزٛإً ا٨عزّبػ ٟفَ١جٛن ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِ١خ"ثٍل٠خ
ٔبثٌٍ ّٔٛمعب ٚفّ١ب  ٍٟ٠اٍ٤ئٍخ اٌز ٟرُ ٛوؽٙب ػٍ ٝاٌؼٕ١خ ٚرؾٍ ً١اعبثبرٙب:
اٌغإاي األويِ :ب ِذي ئَّبٔىُ ثذوس اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٍ ثٍذَه ٔبثٍظ؟
ِٓ ف٩ي ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌَّؾ١خ (اٌّمبث٩د) اٌز ٟأعوا٘ب اٌجبؽضبْ ِغ ػٕ١خ ِٓ
اٌّطٍؼ ٓ١ػٍ ٝكٚه كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟاٌجٍل٠خ فمل رج ٓ١ثؼل رؾٍ ً١اعبثبرُٙ
ؽٛي ٘نا اٌَئاي اْ ٕ٘بن لٕبػخ ٌل ٜاٌَّزطٍؼ ٓ١ثؤّ٘١خ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ فٟ
اٌجٍل٠خ رؤر ٟلٕبػخ اٌَّزطٍؼ ٓ١ؽٛي أّ٘١خ كٚه اٌلائوح ف ٟاٌجٍل٠خ ِٓ ف٩ي كٚه٘ب
ف ٟهٍُ ٕٛهح مٕ٘١خ ا٠غبث١خ ٌٍجٍل٠خ ٙٚوٚهح رّزغ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ثىبًِ
اٌٖ٩ؽ١بد ٌّب ٌٙب ِٓ كٚه ف ٟاظٙبه ٚعٗ اٌجٍل٠خ ٕٛٚهرٙب ػٍ ٝأوًّ ٚعٗ.
اٌغإاي اٌثبٍِٔ :ب ِذي اهزّبِىُ ثبعزخذاَ ِىالغ اٌزىاطً االخزّبػٍ وخبطخ
فُظ ثىن ثجٍذَخ ٔبثٍظ وىعٍُخ أعبعُخ ٌزسغٓ طىسرهب اٌزهُٕخ فٍ أرهبْ
خّهىسهب؟
رج ٓ١اْ ٕ٘بن ػلَ ا٘زّبَ ثبٌْىً اٌّطٍٛة فٍ ٛوبْ ٕ٘بن ا٘زّبَ أوجو ٌىبْ ا٤كاء
أفٕ٘ ٚ ًٚبن ا٘زّبَ وج١و ثٍٛبئً اٌزٛإً ا٨عزّبػٌ ٟل ٜاٌغّٛٙه ٚثبٌزبٌ٠ ٟغت
أْ ٠زّزغ اٌمبئُ ثؤػّبي ٕفؾخ اٌجٍل٠خ ػٍ ٝاٌفَ١جٛن ثبٌقجوح ٚا٦ثلاع ٌىَت هأٞ
اٌغّٛٙه رغبٖ اٌجٍل٠خ ٚفلِبرٙب.
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اٌغإاي اٌثبٌث :هً َزُ رمذَُ وبًِ اٌذػُ اٌّبدٌ واٌّؼٕىٌ ٌمغُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٍ
اٌجٍذَخ ؟
رج ٓ١أ لائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ رملَ رمو٠وا ٌٍجٍل٠خ ثبٌزىبٌ١ف اٌ٩ىِخ ٌزغط١خ أْٔطزٙب
٠ٚزُ اٌزغبٚة ِغ ٍٛجبد اٌلائوح اٌّبٌ١خ اما وبٔذ اٌزىبٌ١ف ف ٟاٌؾلٚك اٌز ٟرَٕغُ ِغ
ِ١يأ١خ اٌجٍل٠خ ٚاما وبٔذ اٌفؼبٌ١بد رَٕغُ ٚرزٕبغُ ِغ هإ١ٍٚ ٜبٍخ اٌجٍل٠خ .
اٌغإاي اٌشاثغ :هً رمىِىْ ثزغُُش عُبعبرىُ ثّب َزىافك ِغ ِظبٌر اٌّىاطُٕٓ؟
رج ٓ١أٗ ٠ ٨زُ رغ١١و اٌَ١بٍخ  ْ٤اٌّٛاهك ِؾلٚكح ٠ٚزُ رٛى٠غ ٘نٖ اٌّٛاهك ثطو٠ك
ػبكٌخ ِٖٕٚفٗ ِٚؾبٌٚخ ا٠غبك ؽً  ٍٜٚف ٟظً اِ٦ىبٔ١بد اٌّؾلٚكح ٠ٚزُ اٌؼًّ
لله اِ٦ىبْ ٦هٙبء اٌغّٛٙه ٚرمل ُ٠عٛكح ف ٟاٌقلِخ  ّٓٙاِ٦ىبٔ١بد اٌّزٛفوح
ٚرؾم١ك اٌزٛاىْ.
اٌغإاي اٌخبِظ :هٕبن ثٕذ رسذ اٌمُُ اٌّإعغُخ َمىي ثبْ اٌّىاطٓ ششَه فٍ
اٌزخطُظ واٌزٕظُُ ورسمُك اٌزُّٕخ وُف َزُ رٌه؟
رج ٓ١اْ ٕ٘بن ػ٩لخ رىبٍِ١خ ثِٕٚ ٓ١ظِٛخ وبٍِخ ث ٓ١اٌجٍل٠خ ٚاٌّٛاٚ ٓٛاٌمبٔٚ ْٛاْ
اٌّٛا ٛ٘ ٓٛؽغو اٍ٤بً ف١ٍ ٟبٍخ اٌجٍل٠خ ٚثبٌزبٌّ ٛ٘ ٟو٠ه ف ٟاٌزقطٜ١
ٚاٌزٕظ٠ ٚ .ُ١زُ هٍُ ٍ١بٍبد ٚاٍزوار١غ١بد اٌجٍل٠خ ثٕبءا ػٍ ٝاؽز١بعبد اٌّٛآ١ٕٛ
٠ ٚزُ اٌزؼوف ػٍ ٝهأ ٞاٌّٛاٚ ٓٛهغجبرٗ ٚرطٍؼبرٗ ِٓ ف٩ي ا٦ماػخ ٍٚٚبئً
اٌزٛإً ا٨عزّبػٕٕٚ ٟلٚق اٌْىب٠ٚ ٜٚزُ ِزبثؼخ وبفخ ّىب ٜٚاٌّٛا ٓ١ٕٛف٩ي
ّٙو ٚاٌؼًّ ػٍ ٝؽٍٙب.
اٌغإاي اٌغبدطِ :ب هٍ اٌىظبئف اٌزٍ رمىَ ثهب اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٍ ثٍذَخ ٔبثٍظ؟
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رج ٓ١أٙب ٘ٚ ٟاعٙخ اٌجٍل٠خ ِغ اٌؼبٌُ اٌقبهعٌٙ ٟب ػ٩لخ ثب٦ػٚ َ٩اٌزو٠ٚظ ٌٍجٍل٠خ
ٌٙٚب ػ٩لخ ثبٌزٛإً اٌلٚ ٌٟٚاٌؼ٩لبد اٌلافٍ١خ فّٙبِٙب وض١وح ِٚزٕٛػخ.
اٌغإاي اٌغبثغِ :ب هى ِىلغ اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٍ اٌهُىً اٌزٕظٍُّ؟
رج ٓ١أٙب لَُ ربثغ ٌٍلائوح ا٦كاه٠خ َ١ٌٚذ كائوح ثً لَُ ٠ٚزجغ ِجبّوح ٌٍَ١ل هئٌ١
اٌجٍل٠خ.
اٌغإاي اٌثبِِٓ :ب هى دوس اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٍ رسغُٓ اٌظىسح اٌزهُٕخ فٍ ثٍذَخ
ٔبثٍظ ؟
٠زج ٓ١اْ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ رٍؼت كٚها وج١وا ِّٙٚب ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍجٍل٠خ
ٚرم َٛثزمو٠ت ٚعٙبد إٌظو ث ٓ١اٌّٛاٚ ٓٛاٌجٍل٠خ ثطو٠مخ ِو١ٙخ ٌٍطوفٕ١زؼًّ ػٍٝ
ثٕبء ٕٛهح ا٠غبث١خ ٌٍجٍل٠خ ٌل ٜاٌّٛآ١ٕٛ
اٌغإاي اٌزبعغ :وُف اعزغٍذ ثٍذَخ ٔبثٍظ ِىلغ اٌزىاطً االخزّبػٍ فُظ ثىن
ٌزسغُٓ اٌظىسح اٌزهُٕخ اٌخبطخ ثهب؟
رج ٓ١اْ ٌل ٜاٌجٍل٠خ ٕفؾخ ػٍ ٝاٌفَ١جٛن ٕ ٟ٘ٚفؾخ ْٔطخ ٚفٙ١ب رفبػً وج١و ٠ٚزُ
ْٔو وبًِ ا٤فجبه اٌّزؼٍمخ ثبٌجٍل٠خ ػجو ٘نٖ اٌٖفؾخ ٠ٚزُ ا٘٨زّبَ ثزٍه اٌٖفؾخ
ٔظوا  ْ٤اٌّغزّغ اٌفٍَط ٟٕ١ف ٟغبٌج١زٗ ٠زبثغ ِٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ١ِٛ٠ ٟب
ٚثبٌزؾل٠ل اٌفَ١جٛن.
اٌغإاي اٌؼبشش :وُف وظفذ اٌجٍذَخ فُظ ثىن ٌزسمُك سغجبد ورطٍؼبد اٌدّهىس ؟
رج ٓ١أٗ ٠زُ اٌزؤول ِٓ ف٩ي اٌٖفؾخ ثؤْ اٌقلِخ اٌّملِخ ٌ ُٙػٍِ ٝب ٠واَ ٚؽَت
ٍٛجبر٠ ٚ ُٙزُ لواءح اٌْىب ٜٚاٌز ٟروك ٌٍٖفؾخ ِٓ اٌّٛاٚ ٓ١ٕٛاٌؼًّ ػٍ ٝؽٍٙب٠ٚ .زُ
ا٘٨زّبَ ثبٌّْى٩د اٌز ٟرٛاعٗ اٌّٛا ٓ١ٕٛف ٟثؼ٘ اٌقلِبد ٚاٌؼًّ ثَوػخ ػٍٝ
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إ٩ؽٙب٠ ٚ .زُ اٌزؼبًِ ثىً أكة ٚاؽزواَ ِغ رؼٍ١مبد اٌغّٛٙه ؽّٕ١ب رى ْٛرؼٍ١مبرُٙ
ف ٟؽلٚك ا٤كة ٚاٌّؼمٛي ٚف ٟؽبي ٚعٛك رؼٍ١ك َِٟء ٚرغبٚى ٌ٥كة ٠زُ ؽنفٗ
٠ ٚزُ ا٘٨زّبَ ثبٌٕمل اٌّٛعٗ ٌٍجٍل٠خ ػجو اٌٖفؾخ فبٕخ اما وبْ اٌٙلف ِٕٗ رٖؾ١ؼ
ثؼ٘ ا٤فطبء أ ٚاٌزواف ٟف ٟثؼ٘ اٌقلِبد  ِٓٚف٩ي اٌوٍبئً اٌز٠ ٟزُ رٍمٙ١ب
ِٓ ٕفؾخ اٌفَ١جٛن ٠زُ ِؼوفخ ِل ٜهٙبُ٘ ِٚؾبٌٚخ رؾَ ٓ١اٌقلِخ لله اِ٦ىبْ
اٌغإاي اٌسبدٌ ػششِ :ب طجُؼخ اٌدهىد واألٔشطخ اٌزٍ رمىَ ثهب اٌؼاللبد اٌؼبِخ
ٌٍّغبهّخ فٍ رسغُٓ اٌظىسح اٌزهُٕخ فٍ ثٍذَخ ٔبثٍظ؟
رج ٓ١أٗ ٕ٘بن ِزبثؼخ ٚرٛإً لله اِ٦ىبْ ِغ اٌغّٛٙه ٚاٌؾٖٛي ػٍ ٝهكح فؼٍُٙ
رغبٖ اٌقلِبد اٌز ٟرملِٙب اٌجٍل٠خ ٌ٠ٚ ُٙزُ ِزبثؼزٙب ثْىً ِجبّو ٕ٘ٚبن إلاهاد
ِطجٛػخ ٚأفجبه ٕؾف١خ ِْٕٛٚهاد رورىي ػٍ ٝأغبىاد اٌجٍل٠خ ٚرجني وً
ِغٛٙك٘ب ف ٟاٌزٛإً ِغ اٌّٛاٌٍ ٓ١ٕٛزؤول ِٓ هٙبُ٘ ٚاٌزؤول ِٓ أْ اٌّٛآ١ٕٛ
ػٍ ٝا٩ٛع ربَ ثبٌقلِبد اٌز ٟرملِٙب اٌجٍل٠خ ٚرج ٓ١أٗ ٛ٠ ٨عل فطخ ثّؼٕ ٝاٌىٍّخ
ٌٚىٓ ٕ٘بن رٖٛه ٌٍؼًّٛ٠ ٨ٚ.عل فطخ ٍ٠ٛٛخ اِ٤ل ٌٚىٓ ٛ٠عل فطخ هثؼ١خ أٚ
ٖٔف١خ ٕ٘ ٚبن ٕؼٛثخ ف ٟرٕف١ن اٌقطٍ٠ٛٛ ٜخ اِ٤ل ٔظوا ٌٍّزغ١واد ٚاٌزمٍجبد
اٌؾبٍٕخ ػٍٕ ٝؼ١ل اٌج١ئخ اٌلافٍ١خ ٚاٌقبهع١خ.
اٌغإاي اٌثبٍٔ ػششِ :ب هٍ اٌّؼُمبد اٌزٍ رىاخه لغُ اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٍ ثٍذَخ
ٔبثٍظ؟
رج ٓ١اْ ٕ٘بن ػلَ ٚػ ٟإٌبً ثبٌلٚه اٌن ٞرم َٛثٗ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ٚػلَ ٚػُٙ١
ٚاكهاو ُٙثبٌّْبه٠غ ٚأ٦غبىاد اٌز ٟرم َٛثٙب ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ٚػلَ ٚػ ُٙ١ثبٌٙٛغ
اٌّبٌٌٍ ٟجٍل٠خ فبٌجٍل٠خ رم َٛثزمل ُ٠أفِ ًٚب ػٕل٘ب ف ٟظوٚف إٔؼت ِب رى ْٛفلائّب
رووي فِْٕٛ ٟهارٙب ثوغُ اٌظوٚف اٌٖؼجخ ا ٨أْ اٌجٍل٠خ َِزّوح ف ٟػطبئٙب ٚرٍج١خ
اؽز١بعبد اٌغّٛٙه.
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اٌغإاي اٌثبٌث ػششِ :ب هٍ اثشص االعزشارُدُبد اٌّغزخذِخ ٌزسغُٓ طىسح اٌجٍذَخ
ػًٍ اٌفُغجىن؟
رج ٓ١اْ ا٨رٖبي اٌّجبّو ِغ اٌغّٛٙه ِٓ ف٩ي ٕفؾخ اٌف ٌ١ثٛن ٚاٌٍمبءاد
اٌلٚه٠خ ِغ اٌّئٍَبد ا٦ػ١ِ٩خ ٚاٌٖؾفٓ١١

ٚاْ اٌّمب٨د ٚإ٦لاهاد

اٌّطجٛػخ ا٨رٖبي اٌّجبّو ِغ اٌغٙبد ماد اٌؼ٩لخ ٚاٌزٛإً ِغ اٌغّٛٙه
ِٚؾبٌٚخ اٌز ٍٜٛف ٟؽً اٌّْبوً ٕ٘ٚبن رىبًِ ِب ث ٓ١اٌَ١ّٛبي ِ١ل٠ب ٚوً ألَبَ
اٌجٍل٠خ ٌزمل ُ٠اٌقلِبد ثبٌَّز ٜٛاٌّطٍٛة ٚاٌّوٌٍ ٟٙغّٛٙه  ْ٤مٌه ٕ٠ؼىٌ ػٍٝ
اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ.
اٌغإاي اٌشاثغ ػشش :وُف َّىٓ رطىَش ػًّ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٌزمىَ ثذوسهب فٍ
رسغُٓ اٌظىسح اٌزهُٕخ ٌٍجٍذَخ ؟
رج ٓ١اْ ر١ٍٛغ اٌمَُ ٚى٠بكح ػلك اٌّٛظفٚ ٓ١اٙبفخ رىٌٕٛٛع١ب عل٠لح ٚرمٕ١بد ؽل٠ضخ
ٚرؼي٠ي اٌزٛإً اٌلافٍٚ ٟرؼي٠ي اٌزٛإً ِغ اٌغّٛٙه اٌقبهع.ٟ
اٌغإاي اٌخبِظ ػشش :هً رزالئُ طجُؼخ ِٕشىساد اٌجٍذَخ ِغ رىخهبد واززُبخبد
اٌدّهىس؟
رج ٓ١أٗ ٠زُ ِواػبح رٛعٙبد اٌغّٛٙه فْٔ ٟو ا٤فجبه ٚاٌّمب٨د ٠ٚزُ ْٔو ا٤فجبه
اٌّزؼٍمخ ثبٌقلِبد اٌز ٟرقٔ اٌّٛاِٙٚ ٓٛزُ ثٙب.
اٌغإاي اٌغبدط ػشش :هً َزُ اٌشد ػًٍ خُّغ االعزفغبساد واٌزغبؤالد
ٌٍدّهىس؟
رج ٓ١أٗ ٠زُ اٌوك ػٍ ٝغبٌج١خ اٍ٨زفَبهاد ٚاٌزَبإ٨د ػجو اٌٖفؾخ ٚغبٌج١خ
اٍ٨زفَبهاد ؽٛي علٚي رٛى٠غ اٌّ١بٖ ٠ٚزُ ْٔو مٌه ثّْٕٛهاد هٍّ١خ ػجو
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اٌٖفؾخ وً ٕجبػ ٠ٚزُ اٌوك ثبؽزواَ ػٍ ٝاٌزؼٍ١مبد اٌٖبكهح ِٓ اٌغّٛٙه ٠ٚزُ
اٌزٛإً اٌّجبّو ِغ اٌْقٔ اٌَّٟء ؽزٔ ٝزؼوف ػٍٍ ٝجت غٚجٗ ٚؽً ِْى٩رٗ
اٌّزؼٍمخ ثقلِبد اٌجٍل٠خ  ٚف ٟؽبي وبٔذ اٌزؼٍ١مبد فبكّخ ٌٍؾ١بء ١َِٚئخ ٠زُ ؽنفٙب
فٛها.
إٌزبئح واٌزىطُبد
إٌزبئح
ثؼل ا٩ٛ٨ع ػٍٔ ٝزبئظ رؾٍ ً١أكٚاد اٌلهاٍخ اٌض٩س فمل فوط اٌجبؽضبْ ثؼلح ٔزبئظ
هئ١َ١خ ٌٍلهاٍخ :ٟ٘ٚ
 رْ١و إٌزبئظ اٌ ٝأْ اٌّؾز ٜٛاٌن ٞرَزقلِٗ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ
ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن ٙ٠زُ ثبٌلهعخ ا ٌٝٚ٤ثبٌمٚب٠ب ماد اٌّغبي اٌقلِبرٟ
َ٠ٚزٙلف اٌنوٛه ٚأ٦بس ِؼب َ٠ٚزٙلف أوضو ِٓ فئخ ػّو٠خ .
 رْ١و إٌزبئظ اٌ ٝأْ غبٌج١خ ِْٕٛهاد كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ
ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن رٙلف اٌ ٝرٛظ١ف ل ُ١اٌزٛػ١خ ٚاْ ِّٙٔٛٚب اهّبكٞ
ٚرورىي ؽٛي ِٛا١ٙغ ْٔبٛبد ٚفلِبد اٌجٍل٠خ ٚأْ َٔجخ وج١وح ِٓ ِْٕٛهاد
كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن رَزقلَ
اٍزوار١غ١خ ا٦ػ.َ٩
 رْ١و إٌزبئظ اٌ ٝأْ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ
اٌفَ١جٛن وبٔذ رَزقلَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ فم ٜف ٟوزبثخ اٌّؾز ٜٛاٌقبٓ ثغّ١غ
ِْٕٛهارٙب اٌفٖؾٚ ٝاٌؼبِ١خ ثَٕجخ وج١وح فِْٕٛ ٟهارٙب .
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 رؼزّل كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن ثٖٛهح
أػٍ ٝػٍ ٝإٌّْٛهاد اٌمٖ١وح ٚاٍزقلاَ إٌٖ ٓٛثٖٛهح ٚاٙؾخ  ٌُٚرىٓ
ؽوٖ٠خ ثَٕجخ ػبٌ١خ ػٍ ٝرٛفو ٘٠ٛزٙب اٌجٖو٠خ فِْٕٛ ٟهارٙب.
 رْ١و إٌزبئظ اٌ ٝأْ ِْٕٛهاد كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ
ػٍِٛ ٝلغ اٌفَ١جٛن  ٨رؾز ٞٛهٚاث ٜاٚ٠بؽ١خ ٠ٚجل ٚاٌَجت أْ اٌّؾزٜٛ
إٌّْٛه ٠ ٨ؾزبط اٌ٘ ٝنٖ اٌوٚاثٚ ٜاٌز ٟوبٔذ ف ٟأغٍجٙب ِْٕٛهاد مار١خ.
 رْ١و إٌزبئظ اٌ ٝأْ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ  ٨رٙزُ ثبٌزفبػً ِغ هكٚك ٚرؼٍ١مبد
اٌغّٛٙه ػٍِْٕٛ ٝهارٙب ػجو ٕفؾخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ.
٠ زٚؼ ِٓ إٌزبئظ أْ كٚه اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟثٍل٠خ ٔبثٌٍ ف ٟرؾَٕٛ ٓ١هرٙب
اٌنٕ٘١خ ٌل ٜاٌغّٛٙه ِز ٍٜٛأْ رؤص١و اٍزقلاَ اٌفَ١جٛن ػٍ ٝاٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ
ٌجٍل٠خ ٔبثٌٍ ِز.ٍٜٛ
 ٨ رٛعل فوٚق ماد كٌ٨خ اؽٖبئ١خ ػٕل َِز ٜٛاٌلٌ٨خ ( )α≥ 0.05ف ٟاٍزغبثبد
اٌّجؾٛص ٓ١ؽٛي َِز ٜٛاٍزقلاَ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
(فَ١جٛن) ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِ١خ ٠ؼيٌّ ٜزغ١واد إٌٛع
ا٨عزّبػ.ٟ
 رٛعل فوٚق ماد كٌ٨خ اؽٖبئ١خ ػٕل َِز ٜٛاٌلٌ٨خ ( )α≥ 0.05ف ٟاٍزغبثبد
اٌّجؾٛص ٓ١ؽٛي َِز ٜٛاٍزقلاَ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
(فَ١جٛن) ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِ١خ ٠ؼيٌّ ٜزغ١و ِىبْ
اٌَىٓ.
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 ٨ رٛعل فوٚق ماد كٌ٨خ اؽٖبئ١خ ػٕل َِز ٜٛاٌلٌ٨خ ( )α≥ 0.05ف ٟاٍزغبثبد
اٌّجؾٛص ٓ١ؽٛي َِز ٜٛاٍزقلاَ اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٌّٛلغ اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
(فَ١جٛن) ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍّئٍَبد اٌقلِ١خ ٠ؼيٌّ ٜزغ١و اٌؼّو.
٠ زُ هٕل ِٚزبثؼخ آهاء اٌغّٛٙه ؽٛي اٌقلِبد اٌز ٟرملِٙب اٌجٍل٠خ ثْىً كائُ
َِٚزّو ٚاٌؼًّ ػٍ ٝرط٠ٛو ا٤كاء.
 رٍؼت اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ كٚها وج١وا ِّٙٚب ف ٟرؾَ ٓ١اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌٍجٍل٠خػٍٝ
اٌفَ١جٛن ٕ ٟ٘ٚفؾخ ْٔطخ ٚفٙ١ب رفبػً وج١و.
٠ زُ لواءح اٌْىب ٜٚاٌز ٟروك ٌٍٖفؾخ ِٓ اٌّٛاٚ ٓ١ٕٛاٌؼًّ ػٍ ٝؽٍٙب ٠ٚزُ
ا٘٨زّبَ ثبٌٕمل اٌّٛعٗ ٌٍجٍل٠خ ػجو اٌٖفؾخ فبٕخ اما وبْ اٌٙلف ِٕٗ رٖؾ١ؼ
ثؼ٘ ا٤فطبء أ ٚاٌزواف ٟف ٟثؼ٘ اٌقلِبد.
ٕ٘ بن ِزبثؼخ ٚرٛإً لله اِ٦ىبْ ِغ اٌغّٛٙه ٚاٌؾٖٛي ػٍ ٝهكح فؼٍ ُٙرغبٖ
اٌقلِبد اٌز ٟرملِٙب اٌجٍل٠خ ٌ٠ٚ ُٙزُ ِزبثؼزٙب ثْىً ِجبّوٚفبٕخ ف٩ي عبئؾخ
وٛهٔٚب ٌٙٛغ اٌّٛا ٓ١ٕٛثآفو اٌَّزغلاد.
 اثوى اٍ٦زوار١غ١بد اٌَّزقلِخ ٌزؾَٕٛ ٓ١هح اٌجٍل٠خ ػٍ ٝاٌفَ١جٛن ٟ٘
ا٨رٖبي اٌّجبّو ِغ اٌغّٛٙه ِٓ
 ف٩ي ٕفؾخ اٌف ٌ١ثٛن ٚاٌٍمبءاد اٌلٚه٠خ ِغ اٌّئٍَبد ا٦ػ١ِ٩خ ٚاٌٖؾف.ٓ١١
اٌزىطُبد:
فٙٔ ٟب٠خ اٌلهاٍخ  ٟٕٛ٠اٌجبؽضبْ ثّب :ٍٟ٠
ٙ .1وٚهح ثٕبء اٍزوار١غ١خ ٍ٠ٛٛخ اِ٤ل ٌطج١ؼخ ػًّ كائوح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػجو
ِٛالغ اٌزٛإً ا٨عزّبػ.ٟ
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ٙ .2وٚهح اِز٩ن ِٛظف اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ اٌقجوح اٌىبف١خ ؽٛي ٛج١ؼخ ػًّ اٌجٍل٠خ
ٚفلِبرٙب ٌ١م َٛثٛاعجٗ ػٍ ٝأوًّ ٚعٗ ؽ٠ ٓ١وك ػٍ ٝاٍزفَبهاد اٌّٛآ١ٕٛ
ّٚىب.ُٙ٠ٚ
ٙ .3وٚهح رقٖ١ِ ٔ١يأ١خ رزٛافك ٚاٌقلِبد اٌىج١وح اٌز ٟرم َٛثٙب كائوح
اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ف ٟاٌجٍل٠خ.
 .4أْ ٠ىِٛ ْٛظف اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ػٍ ٝا٩ٛع ػٍِْ ٝى٩د ٚاؽز١بعبد
اٌّٛا ٓ١ٕٛؽزَ٠ ٝزط١غ اٌوك ػٍ ٝاٍزفَبهاد اٌغّٛٙه ثطو٠مخ ٕؾ١ؾخ.
ٙ .5وٚهح ٍوػخ اٍزغبثخ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ػٓ أٍئٍخ ٚاٍزفَبهاد اٌّٛا ٓ١ٕٛػٍٝ
ِٕٖخ اٌف ٌ١ثٛن.
ٙ .6وٚهح ل١بَ ثٍل٠خ ٔبثٌٍ ثوٕل آهاء اٌّٛا ٓ١ٕٛثْىً كٚه ٞثْؤْ اٌقلِبد
اٌّملِخ ِٓ لجٍٙب.
اٌّظبدس واٌّشاخغ
أوالً :اٌىزت:
اٌغّبي هاٍُ ػ١بك ف١ود .)2014( .اكاهح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ اٌّلفً اٍ٨زوار١غ.ٟ
( .)4ٛاٌمب٘وح :اٌلاه اٌّٖو٠خ اٌٍجٕبٔ١خ
ؽّلٞ

دمحم اٌفبرؼِٕٙ .)2017( .غ١خ اٌجؾش اٌؼٍّ ٟف ٟػٍ َٛا٦ػَ٩

ٚا٨رٖبي(كهٔ ًٚظو٠خ ٚرطج١مبد).ػّبْ ا٤هكْ :كاه أٍبِخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ
هؽبي ِٕبي .)2015( .اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِٓ ِٕطٍك ٔظشٌ وػٍٍّ .ػّبْ ا٤هكْ:
كاه اِغل ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ
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اٌٍجلٔ ٞياه ( )2015اكاهح اٌؼ٩لبد اٌؼبِخ ٚرّٕ١زٙب كاه كعٍخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ
ػّبْ

اٌّٖوٍ ٞؼ١ل ( )2002اكاهح ٚرَ٠ٛك أْ٤طخ اٌقلِ١خ اٌمب٘وح :اٌلاه اٌغبِؼ١خ
ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ
ِ ٍٝٛثبلو .)2014( .اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ف ٟاٌؼ٩لبد اٌؼبِخ .ػّبْ ا٤هكْ :كاه
أٍبِخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ اٌطجؼخ اٌٝٚ٤
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اٌٖٛهح اٌنٕ٘١خ ٌّٕظّخ اٌّغزّغ اٌّلٔ ٟاٌّٙزّخ ثْئ ْٚاٌّوأح ا٤هكٔ١خ ٌل ٜإٌقجخ
ا٤وبك١ّ٠خ.اٌّغٍخ اٌّٖو٠خ ٌجؾٛس اٌوأ ٞاٌؼبَ358-311 .)2(16 .
٘ٛاهِ ٞؼواط ٕبٌؼ ػجبٔ ٟػ .)2015( .َٝ١أصو ّجىبد اٌزٛإً ا٨عزّبػٟ
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ٍزوعبع٨ رُ ا.)2020( .ٌٍخ ٔبث٠ ثٍلhttp://nablus.org/index.php/ar/about .municipality-ar/2016-:ِٓ
08-22. Ret

307

دور الخٌال فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً وإثراء الطالقة التشكٌلٌة فً
الطباعة الفنٌة .
The role of Imagination in Developing Creative
Thinking and Enriching Plastic Fluency in Printmaking

الدكتور منال عبده أحمد السٌود.
أستاذ مساعد بكلٌة التصامٌم والفنون /جامعة جدة.

maalsiwd@uj.edu.sa

308

السمخز.

تشاكؿ البحث ماـية الخياؿ كإشكالية اآلراء حػلو كعبلقة الخياؿ بشطخيات اإلبجاع،
كركد عمى دكر الخياؿ في تشسية ميارات التفكضخ اإلبجاعي ،كإثخاء ميارة الصبلقة
التذكضمية في مجاؿ الصباعة الفشية .تمخرت مذكمة البحث في التداؤؿ التالي :ما
ىػ دكر الخياؿ في تشسية التفكضخ اإلبجاعي كإثخاء ميارة الصبلقة التذكضمية في
الصباعة الفشية؟
ييجؼ ىحا البحث إلى التعخؼ عمى ماـية الخياؿ كإشكالية عبلقتو بشطخيات اإلبجاع،
كسا ييجؼ إلى الكذف عغ دكر الخياؿ في تشسية التفكضخ اإلبجاعي كإثخاء ميارة
الصبلقة التذكضمية في الصباعة الفشية .ككاف فخض البحث أف الخياؿ قج يداىع في
تشسية التفكضخ اإلبجاعي كإثخاء ميارة الصبلقة التذكضمية في الصباعة الفشية.
تمخرت أىع الشتائج في أىسية الخياؿ كالترػر العقمي في تشسية التفكضخ اإلبجاعي،
كأف لمخياؿ دكر ىاـ في إثخاء ميارة الصبلقة التذكضمية في مجاؿ الصباعة الفشية .كسا
تػصل البحث إلى أف الخخكج عغ الػاقع كالتحخر مغ قضػد الدماف كالسكاف يؤدؼ إلى
تػلضج األفكار كالرػر كيػصل إلى نتائج إبجاعية غضخ مألػفة.
كتػصي الباحثة باالىتساـ بجراسة ضاىخة الخياؿ لبلستفادة مشيا في مجاؿ الفشػف
عامة كمجاؿ الصباعة الفشية خاصة ،كإجخاء السديج مغ الجراسات لمكذف عغ دكر
الخياؿ في تشسية ميا ارت التفكضخ اإلبجاعي التي لع يتشاكليا البحث الحالي ،كسا
تػصي الباحثة باالىتساـ ببخامج التجريب عمى الخياؿ الخبلؽ لسا ليا مغ أثخ في
إبجاع الفشانضغ في كافة مجاالت الفشػف.
309

- التفكيخ اإلبجاعي- الخيال الخالق- التخيل السشطع- الخيال:الكمسات السفتاحية
. الصباعة الفشية-الصالقة التذكيمية
Abstract.
The research dealt with the nature of
imagination, the problematic of opinions about it, and the relationship of
imagination with theories of creativity, and focused on the role of
imagination in developing creative thinking skills, and enriching the
plastic fluency skill in the field of artistic printmaking. The research
problem was summarized in the following question: What is the role of
imagination in developing creative thinking and enriching the skill of
plastic fluency in artistic printmaking?
This research aims to identify the nature of imagination and the problem
of its relationship to theories of creativity, and also aims to reveal the
role of imagination in developing creative thinking and enriching the skill
of fine art in printmaking art. The hypothesis of the research was that
imagination may contribute to the development of creative thinking and
the enrichment of the skill of plastic fluency in artistic printmaking.
The most important results were summarized in the importance of
imagination and mental visualization in developing creative thinking, and
that imagination has an important role in enriching the skill of plastic
fluency in the field of artistic printmaking. The research also found that
deviation from reality and freedom from the constraints of time and place
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leads to the generation of ideas and images and leads to unfamiliar
creative results, The researcher recommends paying attention to
studying the phenomenon of imagination to benefit from it in the field of
arts in general and the field of artistic printmaking in particular, and
conducting more studies to reveal the role of imagination in developing
creative thinking skills that the current research did not address.
Creativity of artists in all fields of art.
Keywords:

imagination

-

organized

imagination

-

creative

imagination - creative thinking - plastic fluency- printmaking.

:السقجمة
يعج الخياؿ ضاىخة نفدية شائعة الحجكث لجػ البذخ بكافة اختبلفاتيع العسخية؛
 مغ خبللو يشذغل الفخد،مادامت لجييع القجرة عمى التفكضخ كتكػيغ الرػر العقمية
 كقج،بأفكار خبلؿ لحطات مغ الدمغ تقل فضيا درجة كعيو كسيصختو عمى الػاقع
تعجدت تعخيفاتو كآراء عمساء كالفبلسفة حػلو كحػؿ آثاره اإليجابية أك الدمبية عمى
.سمػؾ الفخد
كقج أبجػ عمساء الشفذ اىتساماً بسػضػع التخضل العقمي باعتباره نػعاً مغ العسمضػات
العقمية ذات العبلقة بسيارات التفكضخ اإلبجاعي التي يسكغ مغ خبلليا تػلضج األفكار
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كالترػرات كالخبخات الججيجة كغضخ السألػفة ،كالحؼ يداعج الفشانضغ عمى إثخاء الصبلقة
التذكضمية في األعساؿ الفشية.
كفي ىحه الجراسة سضتع البحث في ماـية الخياؿ ،كدكره في تشسية ميارات التفكضخ
اإلبجاعي كإثخاء ميارة الصبلقة التذكضمية في مجاؿ الصباعة الفشية.
مذكمة البحث:
تتمخز مذكمة البحث في التداؤؿ التالي:
 ما ىػ دكر الخياؿ في تشسية التفكضخ اإلبجاعي كإثخاء ميارة الصبلقة التذكضمية
في الصباعة الفشية؟
أىجاف البحث:
-1التعخؼ عمى ماـية الخياؿ كإشكالية عبلقتو بشطخيات اإلبجاع.
-2الكذف عغ دكر الخياؿ في تشسية التفكضخ اإلبجاعي كإثخاء ميارة الصبلقة التذكضمية
في الصباعة الفشية.
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فخض البحث:
يداىع الخياؿ في تشسية التفكضخ اإلبجاعي كإثخاء ميارة الصبلقة التذكضمية في الصباعة
الفشية.
أىسية البحث:
-1تحقضق التػازف الشفدي لمفخد مغ خبلؿ التعخؼ عمى الجػانب اإليجابية كالدمبية
لمخياؿ.
-2فتح السجاؿ أماـ دارسي الفشػف إلى االتجاه نحػ الطػاىخ الشفدية لتحقضق اإلبجاع
الفشي.
 -3إثارة االىتساـ بأىسية الجراسات البضشية كربط مجاالت العمػـ السختمفة بسجاؿ
الصباعة الفشية.
حجود البحث:
حجكد مػضػعية تتسثل في :الصباعة الفشية -الخياؿ-التفكضخ اإلبجاعي-الصبلقة
التذكضمية.
مشيجية البحث :يتبع البحث السشيج الػصفي التحمضمي.
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الجراسات الدابقة:
عبج المصيف خميفة (1994م) ،عبلقة الخياؿ بكل مغ حب االستصبلع كاإلبجاعلجػ عضشة مغ تبلمضح السخحمة اإلعجادية:ىجفت الجراسة إلى دراسة العبلقة بضغ الخياؿ
كاإلبجاع كحب االستصبلع ،كاتبعت السشيج الػصفي التحمضمي.كتػصمت إلى كجػد
عبلقة إيجابية ذات داللة إحرائية بضغ الخياؿ كاإلبجاع كحب االستصبلع ،كسا
تػصمت إلى كجػد فخكؽ جػىخية بضغ مدتػيات التخضل (السختفع-الستػسط-
السشخفس) تذضخ إلى تفػؽ تبلمضح السدتػػ األعمى مغ التخضل في ٍ
كل مغ الصبلقة
كالسخكنة كاألصالة.
عبج هللا ىشانػ (2008م) ،ميارات العرف الحىشي كدكرىا في تشسية التفكضخاإلبجاعي عشج الصبلب:ىجفت الجراسة إلى تػضيح أىسية العبلقة بضغ العرف الحىشي
كالتفكضخ اإلبجاعي ،كاتبعت السشيج الػصفي التحمضمي.كتػصمت إلى أف العرف
الحىشي الستسثل في الشذاط العقمي اليادؼ لو أىسية في كػنو شخيقة مغ شخؽ التفكضخ
اإلبجاعي لجػ الصبلب ،مغ خبلؿ تصبضق عجة قػاعج لمحرػؿ عمى أكبخ عجد مغ
األفكار ،مغ مجسػعة معضشة مغ الصبلب خبلؿ زمغ معضغ.
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مشال الديػد (2020م) ،االستثسار الجسالي كالػضيفي لتقشية الػاقع السعدز فيترسيع الصبعة الفشية :تشاكلت الجراسة الصبعة الفشية كأسالضبيا الصباعة الستعجدة،
كىجفت الجراسة إلى استثسار تقشية الػاقع السعدز في إثخاء الصبعة الفشية جسالياً
ككضيؽياً .كتػصمت الجراسة إلى أف تقشية الػاقع السعدز أضافت مفيػماً معاص اًخ لمؿيع
الجسالية في الصبعة الفشية مغ خبلؿ الجمج بضغ الػسائط التقمضجية كالخقسية ،في ضل
معايضخ كأسذ الترسيع الدائجة لمفشػف.
اإلشار الشطخي:
السحػر األول :الصباعة الفشية (:)Printmaking
تعج الصباعة الفشية مغ الفشػف البرخية التي تتستع بحذ جسالي تختفع ؼيو القجرة
التعبضخية كالؿيسة السيارية ،كتعخؼ بأنيا" :نقل المػف عمى الدصح الصباعي في ىضئة
صػر أك رسػمات بػاسصة األسالضب الصباعية الستعجدة لتحقضق الغخض الجسالي أك
الػضيفي أك كبلىسا معاً".
كتتسضد الصباعة الفشية بالثخاء غضخ السحجكد في التقشيات كاألسالضب الصباعية التي
يشتج عشيا العجيج مغ الؿيع التذكضمية كالجسالية كتشػع السبلمذ كالخصػط كاألشكاؿ،
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مسا يداىع في تشسية التفكضخ اإلبجاعي لجػ الفشانضغ ،كتشقدع أسالضب الصباعة الفشية
إلى:
أ) األسالضب الصباعية التقمضجية :كتعتسج عمى خاصية التبلمذ بضغ األداة
الصباعية كبضغ الدصح الصباعي ،كتتزسغ :الصباعة البارزة ،الصباعة الغائخة،
الصباعة السدتػية ،الصباعة السدامية ،الصباعة األحادية.
ب) األسالضب الصباعية الحجيثة :كىي نتاج لبلستفادة مغ التصػر التكشػلػجي
لؤلجيدة كاألدكات ،ككحلظ عمى اإلمكانيات الستصػرة لبخامج الحاسب اآللي،
كتعتسج عمى نقل الترسيع دكف حجكث تبلمذ بضغ اآللية كالدصح ،كتتزسغ:
الصباعة الخقسية ،كالصباعة الثبلثية األبعاد ،كالصباعة في البضئة الغامخة
كالصباعة التفاعمية.
كسا تستاز األسالضب الصباعية بإمكانية التػليف كالجمج بضشيا لمتػصل إلى أعساؿ
شباعية مبتكخة ،كتتصمب مغ الفشاف باإلضافة إلى تصبضق األسذ كالقػاعج التقشية أف
يعتسج عمى ذاكختو كخبخاتو كمياراتو كمخدكنو البرخؼ أثشاء مخاحل تشفضحىا ،ككحلظ
خيالو الخرب الحؼ يداعجه في استخجاع الرػر العقمية كاألفكار ليعضج تذكضميا في
ىضئة عسل شباعي إبجاعي.
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السحػر الثاني :الخيال وإشكالية عالقتو بشطخيات اإلبجاع:
اىتع العمساء كالفبلسفة بالخياؿ كالرػر العقمية مشح فتخة تعػد إلى ما قبل ضيػر
مجاؿ عمع الشفذ السعخفي ،كذلظ لكػنو مغ العشاصخ األساسية في مشطػمة التفكضخ
كالشذاط العقمي ،فسغ خبللو يدتصيع الفخد أف يخمق صػ اًر مغ دكف معمػمات حدضػة
مغ العالع الخارجي ،كسا يدتصيع أف يبتكخ نسػذجاً ججيجاً مبشي عمى صػر الشساذج
التي تكػنت لجيو في الساضي (.)Klinger,1990,205
كقج تعجدت تعخيفات الخياؿ ( )Imaginationفسغ أىع تعخيفاتو أنو:
" نذاط نفدي تحجث مغ خبللو عسميات تخكضب كدمج بضغ مكػنات الحاكخة
كاإلدراؾ ،كبضغ الرػر العقمية التي تذكمت مغ قبل خبلؿ الخبخات الدابقة،
فتتكػف نتيجة ذلظ تكػيشات كأشكاؿ عقمية ججيجة" (عبج الحسضج كخميفة،
2000ـ.)125 ،
إشكالية اآلراء حػؿ الخياؿ :تتعجد آراء العمساء في العجيج مغ التخررات حػؿ
مجػ تأثضخ الخياؿ باإليجاب أك الدمب عمى سمػؾ الفخد كتػازنو الشفدي كاالجتساعي،
كأىع اآلراء تجاه ىحه الطاىخة ىي كالتالي:
-1اإلفخاط في الخياؿ ضاىخة نفدية تحتاج إلى عبلج
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يؤدؼ الخياؿ إلى انفراؿ الفخد عغ كاقعو السحيط بو ،مسا ُيحجث حالة مغ الذخكد
كالدخحاف كعجـ القجرة عمى التخكضد كذلظ عشج اإلفخاط ؼيو كعجـ قجرة الفخد عمى
الديصخة عمى خياالتو ،فتصغى عمى أكقات الجراسة أك العسل كالشذاشات االجتساعية
بحضث تؤثخ عمى إنتاجضتو كتجعمو في حالة انعداؿ عغ الػاقع ،مسا يؤدؼ إلى تجىػره
التاـ في كل مجاالت حياتو ،كيخػ عمساء الشفذ أف ذلظ قج يكػف نتيجة ضعف
الذخرية بذكل عاـ كعجدىا عغ التكيف مع السجتسع ،كعج الثقة بالشفذ ،كالذعػر
بالشقز (عكاشة2009 ،ـ.)250 ،
-2الخياؿ استخاتيجية مغ استخاتيجيات التعامل مع الزغػط الشفدية
تتعجد مرادر الزغط الشفدي بتعجد البضئات التي يتفاعل معيا الفخد ،كتطيخ عمى
شكل إحباط أك صخاع أك شعػر بالتيجيج  ،فضمجأ إلى شخؽ كاستخاتيجيات لسػاجية
ىحه الزغػط لمتػصل إلى حالة مغ التكيف كتحقضق الحات ،كيعج الخياؿ أحج ىحه
االستخاتيجيات ،فضمجأ أحياناً إلى أحبلـ اليقطة ،حضث أشارت بعس الجراسات في عمع
الشفذ إلى أف االنغساس كاالستغخاؽ فضيا يحقق إشباعاً أكبخ مغ الحياة الػاقعية،
ٍ
بذكل
خرػصاً عشج شعػر الفخد برعػبة حياتو كعجـ قجرتو عمى إشباع احتياجاتو
ٍ
كاؼ ،ؼيجج في أحبلـ اليقطة ميخباً يحقق مغ خبللو أمشياتو مغ خبلؿ الخياؿ ليذعخ
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بالخضا ،كيذضخ العالع ( )Seiffgeأف الخياؿ يحقق إشباعاً جدئياً لمجكافع مغ خبلؿ
مسا يؤدؼ إلى تخؽيف حالة القمق كالتػتخ السختبصة بجكافعو (الياشسي2006 ،ـ،
.)36
-3الخياؿ أداة مغ أدكات التفكضخ اإلبجاعي
يحتػؼ الخياؿ عمى تجارب شخرية تجكر حػؿ مػضػع أك أشخاص أك مذاىج
معضشة ،كيعج مغ أدكات التفكضخ اليامة أثشاء مخاحل عسمية التفكضخ ،فيػ يداىع في
تػلضج صػر تخضمية تخمد إلى مػاضيع معضشة ،كيؤدؼ ذلظ إلى تشسية ميارات التفكضخ
اإلبجاعي (غانع2016 ،ـ.)44 ،
الخياؿ كنطخيات اإلبجاع :تبايشت آراء العمساء في تفدضخ ضاىخة اإلبجاع ،فالبعس يخاىا
حالة سيكػلػجية شبيعية تختبط بالسػـبة ال عبلقة ليا بػضائف الجدع ،بضشسا يفدخىا
البعس بأنيا كضيفة (جدسية-مادية) تختبط بدائخ عسميات الجماغ ،كضيخت العجيج
مغ الشطخيات التي تفدخ اإلبجاع كالشطخية الدمػكية كالسعخؼية كاالجتساعية كغضخىا،
فالشطخية العقمية كالتي يتدعسيا (جضمفػرد) تؤمغ بأف اإلبجاع نتاج العقل ككلضج الفكخ
اع يحققو عقل ناضج ،ككل إبجاع إنسا ىػ نتاج فكخؼ كأؼ عسل
كأنو عسل مدتشضخ ك ٍ
مبجع ال يسكغ أف يخػ الشػر إال إذا صقمو العقل البذخؼ ،كفي السقابل ضيخت
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نطخيات أخخػ اىتست بالجانب البلشعػرؼ كالخياؿ عشج الفخد كرأت أف لو أىسية
تػازؼ أىسية العسميات العقمية في عسمية اإلبجاع ،كمغ ىحه الشطخيات:
-1الشطخية اإلندانية :يخػ أصحابيا أف دافعية الفخد لتحقضق ذاتو ىي الجافع الخئيدي
لئلبجاع ،كأف القجرات اإلبجاعية تطيخ في البضئة الخالية مغ الزغػشات ،فالرخاع
يعػؽ اإلبجاع ،كسا يخكف في البلشعػر مرج اًر إلمكانات الفخد كشاقاتو الخبلقة،
كيػلػف أىسية كبضخة لسحتػػ الشفذ الجاخمية فيي تذسل شاقاتو الكامشة.
-2نطخية التحمضل الشفدي :تفتخض ىحه الشطخية أف سمػؾ الفخد محكػـ بعػامل ال
شعػرية ،حضث يخػ عالع الشفذ سيجسػنج فخكيج ( )Sigmund Freudأف السبجع
يبتعج عغ الػاقع إلى حياة كىسية تدسح لو بالتعبضخ عغ الجكافع البلشعػرية التي لع
يدتصع إشباعيا في حياتو الػاقعية ،كىي مدتسجة مغ استسخار التخضل الحؼ بجأه في
شفػلتو ،كيخػ أف مرجر اإلبجاع ىػ البلشعػر الذخري (البخقعاكؼ2014 ،ـ،
.)70-56
السحػر الثالث :الخيال وميارات التفكيخ اإلبجاعي:
يعج التفكضخ مغ أىع مطاىخ الدمػؾ البذخؼ كأكثخىا تعقضجاً ،يتيح لئلنداف القجرة عمى
تفحز األشياء كاستعخاضيا برػرة رمدية كخيالية ،كقج حطي باىتساـ الفبلسفة
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كالعمساء مشح القجـ ألىسضتو كعسمية راؾية تديع في تصػر الفخد كالسجتسع ،يعخؼ
التفكضخ بأنو:
"كػػل نذػاط عقمػػي ىػادؼ مػػخف كمشطع ،يحاكؿ حل السذكبلت ،كتفدضخ الطػ ػػاىخالسختمفة كالتشبؤ بيا كالحكع عمضيا ،باستخجاـ مشيج معضغ يتشاكليا بالسبلحطة الجؾيقة،
كالتحمضل ،كقج يخز ػعيا لمتجخيػب في محاكلػة لمػصػؿ إلى قػانضغ كنطخيات" (بكار،
2000ـ.)14 ،
كالتفكضخ اإلبجاعي ىػ أحج أنساط التفكضخ الستعجدة ،يتصمب قجرات ذىشية عالية الكفاءة
كالفعالية في إيجاد األفكار كالحمػؿ الغضخ اعتيادية ،فاإلبجاع عخفو (ىافل) بأنو:
"القجرة عمى استحجاث تكػيشات أك تخكضبات ججيجة" (الحضداف2002 ،ـ)21 ،
كربصو كبلً مغ ( )Parsksك ( )Swartبالخياؿ ؼيعخفانو بأنو:
"القجرة عمى تػلضج األفكار كاستخجاـ اإلمكانيات كتػضيف الخياؿ لتكػيغ أفكار أك
أشياء ججيجة غضخ مألػفة سابقاً"( .حبر2005 ،ـ ،)21 ،أما التفكضخ اإلبجاعي عخفو
(كاشدغ) بأنو:
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"تفكضخ غضخ معتاد يحجث عشجما يشجمج الفخد في حل مذكمة معضشة ججيجة تدبقيا
محاكالت عجة مغ التعميع ،يرل فضيا إلى خمق تكػيشات ججيجة" ،كيسثل (ىػنيج)
التفكضخ اإلبجاعي بسحػريغ يجعع أحجىسا اآلخخ ىسا:
السحػر الخيالي :يسثل التجفق الحخ لؤلفكار كىػ نتاج البلشعػر ،كفي ىحا الشذاطيصخح السبجع فخضيات كمقارنة كتخيبلت محاكالً مغ خبلليا التػصل إلى أىجافو.
السحػر الػاقعي :يسثل التشطيع الستقغ كالديصخة عمى السعمػمات كتػضيف السياراتمدتشجاً إلى السشصق كالسعايضخ العمسية كالدببية( .البخقعاكؼ2014 ،ـ.)37 ،
مخاحل التفكضخ اإلبجاعي :يقدع العالع (جضمفػرد) مخاحل العسمية اإلبجاعية إلى أربع
مخاحل تتع مغ خبلليا:
-1اإلعجاد :كىي التعخيف بالسذكمة كتحجيجىا كجسع السعمػمات كاألفكار الستعمقة
بيا.
-2اإلحتزاف :كيعاني الفخد في ىحه السخحمة مغ التػتخ كالقمق تجاه الفكخة.
-3اإللياـ كاإلشخاؽ :كفضيا تأتي لحطة اإللياـ كإشخاؽ لفكخة في ذىغ السبجع ،كتأتي
كإشخاقة ضػء أك لحطة دىذة.
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-4التحقضق :كىي مخحمة إثبات الفكخة كتحؿيقيا ككضعيا في صػرتيا الشيائية بعج
صقميا ثع كتابتيا( .الحضداف2002 ،ـ.)31-29 ،
ميارات التفكضخ اإلبجاعي:
-1الصبلقة :كىي القجرة عمى تػلضج أفﻜار عجيجة لفطية كأدائية لسذكمة ما ،كىي أيزاً
القجرة عمى تػلضج أكبخ عجد مغ البجائل كاألفكار عشج االستجابة لسثضخ معضغ .كتشقدع
إلى:
(الصبلقة المفطية-شبلقة التجاعي-الصبلقة الفكخية-الصبلقة التذكضمية).
-2السخكنة :القجرة عمى التكيف مػع السذػاكل السعتخضػة ،كالتفكػضخ الدػخيع إلعصػاء
الحمػػؿ اإلبجاعضػة.
-3األصالة :كىي التسضد في التفكضخ كالشجرة كالقجرة عمى الشفاذ إلى ما كراء السباشخ
كالسألػؼ مغ األفكار ،كتعشي الخبخة كالتفخد.
-4الحداسية لمسذكبلت :قجرة الفخد عمى رؤية السذكبلت في الشطع كالعادات ،كإدراؾ
جػانب الشقز كالعضب فضيا أكثخ مغ الذخز العادؼ( .عبج السختار كعجكؼ،
2011ـ)20-19 ،
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كتخكد الباحثة في البحث الحالي عمى ميارة الصبلقة التذكضمية كالتي تعخؼ بأنيا:
"القجرة عمى إنتاج أكبخ عجد مغ الرػر كاألشكاؿ كالتكػيشات السحجدة".
كلمخياؿ أىسية في شخرية السبجع ،فقج أضيخ العجيج مغ العمساء اىتساماً بأثخ الخياؿ
كزيادة كفاءة الخرائز العقمية كاالنفعالية لمذخز ،حضث تخػ (ىاردنج) ضخكرة
التخمي أحياناً عغ التفكضخ السػجو الحؼ نادػ بو (جػف ديػؼ) ،كإشبلؽ العشاف لمخياؿ
كالدخحاف كالحمع ،لمتػصل لمتفكضخ اإلبجاعي (محدغ2005 ،ـ ،)53 ،كسا يعج
التجريب عمى الخياؿ الخبلؽ أحج أىع البخامج التجريبية في مجاؿ تعمع التفكضخ
اإلبجاعي كتشسضتو ،فالعسل عمى إثارة الخياؿ الخرب بإبخاز ضػاىخ كأحجاث تجعل
العقل يعسل بحخية؛ إليجاد تفاعبلت ججيجة ،كرؤية كترػر أمػر كعبلقات تذكضمية
غضخ مألػفة ،ألف الخياؿ ىػ الذخيظ القػؼ لعسمية اإلبجاع( .ىشانػ2007 ،ـ)8 ،
كلمخياؿ كضيفتضغ أساسضتضغ في العسمية اإلبجاعية:
-1الػضيفة االستخجاعية" :تتجمى في استعادة الفػخد لمرػر الحدية التي كانت
مػضػع التفكضخ".
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-2الػضيفة االبتكاريػة" :كىي القجرة عمى تخكضب كإنتاج صػر ال تػجج في الػاقع عمى
الخغع مغ أف عشاصخىا كمكػناتيا مدتسجة أصػبلً مغ الػاقع ،كأنيا تترف بالججة
كالفائجة" (حبضب1997 ،ـ.)59 ،
كقج ذكخ العمساء أىع الخرائز التي تسضد السبجعضغ ،كمغ ضسغ الخرائز ما
يختبط بالخياؿ مثل:
 يعصي السبجع أكلػية لمخياؿ اإلبجاعي عمى التفكضخ السشصقي ،كيختبخ الرػر
كاألفكار كالخبخات الججيجة.
 دقة كخرػبة الخياؿ كالقجرة الفائقة عمى السبلحطة كالتحكخ كاالستيعاب.
 قج تطيخ عميو مطاىخ العدلة كيعصي أىسية ألحبلـ اليقطة( .غانع2016 ،ـ،
)78-75
كقج ساىع الخياؿ في العجيج مغ االكتذافات العمسية ،كاختخاعات العالع فاراداؼ
( )Michael Faradayكالعالع ألبخت ايشذتايغ ( )Albert Einsteinكالعالع
الكيسيائي كيكمو ( )Kekuléمكتذف حمقة البشديغ (محدغ2005 ،ـ ،)53 ،كسا
اتخح فشانػ السجرسة الدخيالية مبادغ فخكيج فمدفة ليع ،ككججكا في الخياالت كاألحبلـ
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عػالع ال حجكد ليا ،كأكجكا عمى أىسية الخياؿ كاألحبلـ كالخؤػ كاليبلكس كأحبلـ
اليقطة كذكخيات الصفػلة مغ خبلؿ أعساليع( .عبج الحسضج2007 ،ـ)482-477 ،
السحػر الخابع :دكر الخياؿ في إثخاء ميارة الصبلقة التذكضمية في الصباعة الفشية:
مغ خبلؿ الجراسة الدابقة لساـية الخياؿ كميارات التفكضخ اإلبجاعي تتزح أىسية
الخياؿ كدكره في تشسية ىحه السيارات ،ككججت الباحثة مغ خبلؿ الجراسة أف التجريب
عمى الخياؿ الخبلؽ يػصل إلى الخياؿ اإلبجاعي بإنذاء صػر ججيجة ال مثضل ليا في
الػاقع ،كإف كانت جسيع عشاصخىا كاقعية.
كتعج الصبلقة إحجػ ميارات التفكضخ اإلبجاعي التي يسكغ تشسضتيا مغ خبلؿ الخياؿ،
فعالسة الشفذ (جاكي ىاردنج) تخػ أف جسيع السفكخيغ ذكؼ األفكار الخبلقة مخكا
بسخحمة مغ الخياؿ كأحبلـ اليقطة ،كربصت ذلظ بسجػ شبلقة األفكار اإلبجاعية لجييع
(محدغ2005 ،ـ ،)53 ،كقج أشمق (أكسبػرف) مرصمح (التخضل السشطع) عمى ميارة
تػلضج األفكار ،كصشفيا في إلى مخحمتضغ:
-1مخحمة التخضل أك اإلدراؾ :بحضث تبلئع الفكخة نسصاً عقمياً مػجػداً في الحاكخة مغ
قبل.
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-2مخحمة الحكع :كىي مخحمة تالية لمتخضل تعتسج عمى االستشباط كالتقػيع لؤلفكار
الشاتجة عغ التخضل)Barker, 2003, 2( .
كيخػ العالع (دافضد) كىػ مرسع بخنامج التجريب عمى الخياؿ الخبلؽ أنو يتيح تجفق
الرػر كاألفكار التي تترف بالخخكج عغ السألػؼ ،مع أىسية خمق مشاخ يتيح
لؤلفكار أف تشصمق في تمقائية بتذجيع األفكار الغضخ تقمضجية ،كأف غالبية األفخاد لجييع
القجرة عمى تػلضج األفكار الججيجة إذا ما أتيحت ليع الفخصة كالسشاخ السشاسب لمتخضل
(غانع2016 ،ـ .)139-166 ،كتخػ الباحثة أنو مغ خبلؿ الخياؿ يتع التخكضد عمى
مػضػع معضغ أك مذكمة يدتعري حميا ،مسا يتيح لمفخد تػلضج العجيج مغ الرػر
كاألفكار كالسعاني التي تداىع في حل السذكمة .كيسكغ تمخيز دكر الخياؿ في إثخاء
ميارة الصبلقة التذكضمية في الصباعة الفشية كالتالي:
يتػصل الفشاف إلى ابتكار الججيج مغ الرػر كاألشكاؿ مغ خبلؿ االنفعاالت الشفدية
الكامشة في البلشعػر كاألحبلـ ،فالفغ ال يدتغشي عغ الخياؿ ،فيػ عسمية بشائية
تحتػؼ عمى العجيج مغ عسميات التشطيع العقمي ،كيعسل عمى تكػيغ الرػر مغ خبلؿ
الجمج كالتخكضب ألجداء الرػر السدتػحاة مغ الخبخات الدابقة (خميفة1994 ،ـ،
 ،)45كيقػـ التخضل البرخؼ باإلحبلؿ ألجداء الذكل كتخضل حخكتيا ،كأشمق عميو
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العالع (جضمفػرد) معخفة تحػيبلت األشكاؿ البرخية (دكيجار1997 ،ـ ،)480 ،كفي
الخياؿ يتعامل الفشاف مع تػلضج الرػر التي تغحؼ العسمية االبتكارية ،ؼيدتصيع أف
يرػر األحجاث عغ شخيق األشكاؿ التي تعكذ حؿيقة البلشعػر (اليامي،
1429ىػ) ،كيخػ (فخكيج) أف الفشاف السبجع يسخ برخاعات داخمية تجفعو إلى المجػء
إلى الخياالت كاألحبلـ فضبتعج عغ الػاقع إلى حياة كىسية تدسح لو بالتعبضخ عغ
الجكافع البلشعػرية التي لع يدتصع إشباعيا ،كأنو عشجما يعير في الحمع فإف القػػ
البلشعػرية الشاتجة عغ خبخاتو مشح شفػلتو تؤدؼ إلى الحمػؿ اإلبجاعية حضث تبجأ
األفكار كالرػر بالتػالج كاالنصبلؽ بحخية ،فضتدامى في إشباع رغباتو بالتعبضخ عغ
أعسالو الفشية اإلبجاعية التي استميسيا مغ عالع الخياؿ كاألحبلـ (آؿ كادؼ2015 ،ـ،
 ،)66كالخياؿ ال يقػد إلى العسل الفشي مباشخة ،فيػ غالباً ما يشقرو التشطيع كالتخابط
بضغ صػره كأجداءه كأسالضبو التقشية ،لحا فالعسل الفشي الصباعي الحؼ يأتي مغ خبلؿ
الخياؿ ىػ نتاج الػعي الحؼ يدبق الخياؿ ثع يميو ،فالفشاف يدتجضب لسثضخ أك مػضػع
معضغ ،ثع يقػـ باست جعاء األفكار ككحلظ األسالضب الصباعية كتقشياتيا ،كيدتخجـ خيالو
في تػلضج الرػر كاألشكاؿ التي مغ السسكغ أف تشتج لمتعبضخ عغ ىحا السػضػع ،مع
الػفخة في الحمػؿ التذكضمية في تشاكؿ العشاصخ كالتػليف بضغ األسالضب الصباعية،
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فالجساليات التي تتسضد بيا ىحه األسالضب كإمكانية الجمج بضشيا تػفخ لمفشاف مجاالً
خرباً لبلنصبلؽ في الخياؿ السشطع كإثخاء ميارة الصبلقة التذكضمية.
كمغ األسالضب الصباعية التي تداعج عمى االنصبلؽ في الخياؿ أسمػب الصباعة
األحادية ( ،)Monotypeفيي ال تقترخ عمى أسذ كأدكات محجدة ،بل تدسح
لمفشاف باستخجاـ العجيج مغ الػسائط كاألحبار كاألدكات كابتكار الصخؽ األدائية لتػلضج
األشكاؿ كالرػر الستعجدة كالغضخ مألػفة ،كيطيخ ذلظ في األعساؿ الصباعية لمفشاف
الفخندي إدجار ديجا ( )Edggar degasكالحؼ يعج مغ أكائل الفشانضغ الحيغ أنتجػا
أعساليع بيحا األسمػب لمتعبضخ عغ عجة مػاضيع كالسجتسع الباريدي كاألحجاث
الثقاؼية في فخندا ،كسا زار العجيج مغ السشاشق الخيؽية في فخندا كإيصاليا ،كداحل
كعبخ في المػحات التالية عغ فرل الخخيف كتأثضخ الثػرة
نػرمانجؼ شساؿ فخندا ّ
الرشاعية كمجاخغ السرانع عمى الصبيعة في عجة صػر تتزح فضيا الصبلقة
التذكضمية.
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أعمال طباعیة أبسلوب الطباعة األحادیة للفنان إدجار دجيا ( )Edggar degasوتظهر فیها
الطالقة التشكیلیة يف الصور واألشكال والطرق األدائیة
()https://www.artnews.com
كحلظ تسكغ الفشاف األمخيكي جاسبخ جػند ( )Jasper Johnsمغ إنتاج العجيج مغ
األعساؿ بأسمػب الصباعة األحادية مدتخجماً عجة شخؽ كخامات ،لمتعبضخ عغ العجيج
مغ السػضػعات كاألشكاؿ السألػفة مثل رمػز األعبلـ كاألرقاـ كالخخائط كالحخكؼ،
ككحلظ مػضػعات مدتػحاة مغ الحخب األمخيكية مع فضتشاـ ،كقج اشتيخ جػند
بصخيقتو التي تعتسج عمى سمدمة لػحات تعبخ عغ نفذ الفكخة مع اختبلؼ أنساط
األشكاؿ في كل لػحة ،كسا قاـ بجمج أسمػبضغ شباعضضغ أك أكثخ في بعس لػحاتو،
لبلستفادة مغ الؿيع التذكضمية لكل أسمػب ،كىػ ما يؤكج عمى الصبلقة التذكضمية التي

330

يدتخجـ فضيا خيالو ليعصي الترػرات السختمفة لمسػضػع بصخؽ إبجاعية مغ خبلؿ
تػلضج الرػر كاألشكاؿ كتػليف األسالضب لمتػصل إلى تكػيشات ججيجة.

سلسلة أعمال طباعیة أبسلوب الطباعة األحادیة للفنان جاسرب جونز ( )Jasper Johnsتظهر
فیها الطالقة التشكیلیة يف الصور واألشكال ))https://matthewmarks.com

سلسلة أعمال طباعیة أبسلوب الطباعة األحادیة للفنان جاسرب جونز ( )Jasper Johnsتظهر
فیها الطالقة التشكیلیة الصور واألشكال ))https://matthewmarks.com
331

سلسلة أعمال طباعیة أبسلويب الطباعة األحادیة والطباعة الغائرة للفنان جاسرب جونز ( Jasper
 )Johnsتظهر فیها الطالقة التشكیلیة يف تنوع الصور واألشكال واأللوان واألسالیب الطباعیة
))https://matthewmarks.com

سلسلة أعمال طباعیة أبسلويب الطباعة األحادیة والطباعة الغائرة للفنان جاسرب جونز ( Jasper
 )Johnsتظهر فیها الطالقة التشكیلیة يف تنوع الصور واألشكال واأللوان واألسالیب الطباعیة
))https://matthewmarks.com
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الشتائج والتػصيات:
أوالً :الشتائج :مغ خبلؿ الجراسة تػصمت الباحثة إلى الشتائج التالية:
-1أىسية الخياؿ كالترػر العقمي في تشسية التفكضخ اإلبجاعي.
-2لمخياؿ دكر ىاـ في إثخاء ميارة الصبلقة التذكضمية في مجاؿ الصباعة الفشية.
-3إف الخخكج عغ الػاقع كالتحخر مغ قضػد الدماف كالسكاف يؤدؼ إلى تػلضج األفكار
كالرػر كيػصل إلى نتائج إبجاعية غضخ مألػفة.
-4التخيبلت في حج ذاتيا ال تعبخ عغ اإلبجاع مالع يحػليا العقل إلى مخخجات
إبجاعية.
ثانياً :التػصيات :مغ خبلؿ الجراسة تػصي الباحثة بالتػصيات التالية:
-1االىتساـ بجراسة ضاىخة الخياؿ لبلستفادة مشيا في مجاؿ الفشػف عامة كمجاؿ
الصباعة الفشية خاصة.
-2إجخاء السديج مغ الجراسات لمكذف عغ دكر الخياؿ في تشسية ميارات التفكضخ
اإلبجاعي التي لع يتشاكليا البحث الحالي.
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-3االىتساـ ببخامج التجريب عمى الخياؿ الخبلؽ لسا ليا مغ أثخ في إبجاع الفشانضغ في
كافة مجاالت الفشػف.
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تع إنجاز ىحا البحث بجعع مغ كخسي أبحاث الذيخ دمحم آل زنان لمعسل
التصػعي بجامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ.
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السمخز.
ىجؼ ىحا البحث إلى التعخؼ عمى كاقع العسل التصػعي في السجتسع الدعػدؼ كآليات تفعضمة
رؤية مدتقبمية ،كنذخ ثقافة العسل التصػعي كتفعضمة بالسجتسع الدعػدؼ لمػصػؿ الى ممضػف
متصػع كفق رؤية  ،2030كالتعخؼ عمى أىع البخامج التصػعية التي تدتقصب الخاغبضغ في العسل
التصػعي ،لمػصػؿ إلى أبخز األليات التي تشطع العسل التصػعي كتصػره .كيعج ىحا البحث مغ
الجراسات الػصؽية باستخجاـ مشيج السدح االجتساعي لجسع البيانات بػاسصة االستبياف عمى
عضشة مغ الستصػعضغ بالجسعيات الخضخية إضافة إلى دلضل السقابمة.
كتػصل البحث إلى أف انتذار ثقافة العسل التصػعي ؼيسا يتعمق بالسجاالت التالية :االجتساعي،
الفعاليات ،الرحي ،البضئي ،ثع مجاؿ االزمات كالكػارث كاخض اخ السجاؿ التعميسي .كؼيسا يتعمق
باآلليات االىتساـ بالستابعة كاالشخاؼ كتشطيع العبلقات بضغ أشخاؼ العسل التصػعي .كأكصى
البحث بأىسية نذخ ثقافة العسل التصػعي عمى مدتػػ األفخاد كاألسخ كالسؤسدات االعبلمية،
كعمى مدتػػ الحكػمة كالسؤسدة بسا يحقق أىجاؼ الخؤية.
الكمسات الجالة السفتاحية:
العسل التصػعي .السجتسع الدعػدي .آليات التفعيل .الخؤية السدتقبمية
Abstract:
This study aims to identify the reality of volunteering in the Saudi society
and the mechanisms of promoting future vision, spreading the culture of
volunteering and activating the Saudi society to reach one million
volunteers according to Vision 2030, which aims to attract volunteers to

achieve the most important mechanisms that organize volunteer work
and its development. The study is descriptive using the social survey
methodology to collect data by questionnaire on a sample of volunteers
in charitable societies in addition to the interview manual.
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The study found that the culture of volunteering has spread in the
following fields: social, health, environmental, crisis and disaster, and

finally the field of education. In terms of mechanisms, attention is paid to

follow up, supervise and regulate the relations between the parties to
volunteer work. The study recommended the importance of spreading
the culture of voluntary work at the level of individuals, families and
media institutions, and at the level of government and the institution to
achieve the objectives of the vision.
Keywords:
Volunteer Work. Saudi Community. Mechanisms of Activation.
Future Vision.
مقجمة:

يسثل العسل الخضخؼ ؾيسة إندانية تتسثل في العصاء كالبحؿ بكل أشكالو فيػ سمػؾ
حزارؼ ال يسكغ ألؼ دكلة أف تتبشى بخامج التشسية في السجتسعات مغ دكنو ألف ىحا
القصاع الخضخؼ يتيح لكافة أفخاد السجتسع الفخصة لمسداىسة في عسميات البشاء
االجتساعي كاالقترادؼ كسا يداعج عمى تشسية السدؤكلية كاإلحداس بيا لجػ
الستصػعضغ في العسل الخضخؼ.
كيسكغ اإلفادة مغ التصػع في دعع األنذصة السجتسعية كتفعضل التكافل االجتساعي
بضغ أفخاد السجتسع ،كسا تطيخ الحاجة إلى إذكاء ركح التصػع كالبحؿ كالعصاء ضسغ
معصيات (الخابصة التصػعية) في السجتسع في مختمف جػانب الحياة ،االقترادية،
كالتعميسية ،كالرحية كاالجتساعية كمدؤكليات السؤسدات كالسشطسات الحكػمية كغضخ
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الحكػمية ،كتشطيع ارتباط (العسل التصػعي) بيحه السؤسدات كتأشضخ فعالياتيا فضيا
كاإلفادة مغ الشساذج السصبقة عمى السدتػػ اإلقميسي كالعالسي.
كقج عشضت الحكػمات كمؤسدات السجتسع السجني في العرخ الحجيث (بالعسل
التصػعي) كعميو تع إنذاء العجيج مغ السؤسدات الػششية كالجسعيات الخضخية
كاألىمية ،كنجج أف ىشاؾ تصػع في انذصة الجسعيات كخجماتيا كذلظ حدب تتشػع
أنذصتيا كمجاالت خجماتيا ،حاجة السجتسع كأكلػياتو .كتتعجد أنػاع العسل التصػعي
السشطع كالغضخ مشطع كيخجع ذلظ لصبيعة العسل كلػائحو التشطيسية كآلياتو.
العسل التصػعي تعخيفات ومفاليع:
التعخيفات والسفاليع:
يعج االىتساـ بالعسل التصػعي مغ ابخز أسالضب التشسية االجتساعية ،ألف نسػ حخكتيا
كاتداع قاعجتيا ،كاشتخاؾ أعجاد كبضخة مغ األفخاد فضيا يعتبخ مؤشخ ايجابي عمى أف
السجتسع استصاع أف يديع في بشاء قجرات تدعى لمشيػض بالسجتسع كحسايتو مغ
كافة السخاشخ التي قج يتعخض ليا.
لحا نجج أف ىشاؾ عبلقة كشضجه بضغ التشسية كالعسل التصػعي ،حضث تذضخ األدلو
الػاقعية كالذػاىج التاريخية إلى أف التشسية تشبع مغ اإلنداف الحؼ يعتبخ كسضمتيا
األساسية ،كسا أنيا تيجؼ إلى االرتقاء بو في كافة السياديغ االجتساعية كاالقترادية
كالثقاؼية كالرحية ،فالتشسية تعتسج عمى الجيج البذخؼ إضافة إلى الخصط
االستخاتيجية ككجػد أفخاد يتستعػف بالػعي لمسداىسو في عسميات التشسية.
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كيعج العسل التصػعي ركضدة أساسية في بشاء السجتسع كتصػره ،حتى أف التصػع اعتبخ
قصاعاً ثالثاً مكسبلً لمقصاع الحكػمي كالقصاع الخاص .كيعج التصػع مغ أبخز مجاالت
الحياه ،كتطيخ صػره بعجة أشكاؿ مختمفة كفي مياديغ متعجده مشيا :السضجاف التخبػؼ،
كالسضجاف الرحي ،كفي مجاؿ التشسية االجتساعية كرعاية ذكؼ االحتياجات الخاصة
بكافة فئاتيع( .حسدة .)2015
ككمسة التصػع مغ الفعل (شػع) كىػ ما تبخع بو الفخد مغ ذات نفدو مسا ال يمدمو
فخضو" كيعخؼ التصػع لغة التصػع بالذيء التبخع بو (أبغ مشطػر .)1995 ،كيعخؼ
التصػع اصصبلحاً يعخؼ بأنو " اسع لسا شخع زيادة عمى الفخض كالػاجبات
(االنجلدي .)1981 ،كالستصػع الستشفل الحؼ يأتي مغ األعساؿ الرالحة زيادة عمى
الفخائس كالػاجبات (السشجج في المغة  .)1975،كسا يعخؼ التصػع أيز ًا بأنو جيػد
إندانية يبحليا أفخاد السجتسع برػرة جساعية أك فخدية كتعتسج عمى الجكافع الحاتية
سػاء كاف ىحا الجافع شعػرياً أك ال شعػرياً " (الشعيع.)2005 ،
كسا يعخؼ العسل التصػعي بأنو " كل صػر الجيج السالي أك الجدجؼ أك الفكخؼ
الحؼ يبحلو الذخز مغ أجل مجتسعو بكامل إرادتو أؼ شائعاً مختا اًر ،لتحقضق
األىجاؼ االندانية دكف انتطار أؼ مقابل مادؼ معشػؼ كسقابل لجيػة (الجسل،
 .) 2009كسا يسكغ تعخيف العسل التصػعي بأنو أحج مطاىخ الخجمة االجتساعية،
التي تسارس بذكل فخدؼ كجساعي إلشباع حاجات السجتسع كاالفخاد ،باتباع االسالضب
العمسية كمخاعاه القػاعج التشطيسية السػجػدة في الجية السدتفضجة مغ تمظ الخجمات
كبجكف أجخ ما ،في أكقات مشتطسة ،إدراكاً مغ الستصػع بأنو كاجب اجتساعي إنداني،
مبتػياً األجخ كالسثػبة مغ هللا سبحانو كتعالى (العدضخؼ.)2002 ،
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كسا تعخؼ الفعالية لغػياً :بأف الفعالية مغ المفع فعاؿ ىػ :كثضخ الفعل ،أؼ صفة
تجؿ عمى السبالغة في كثخة تكخار الفعل (الشسخ كحسداكؼ .)1986 ،كيعخؼ معجع
مرصمحات العمػـ االجتساعية الفاعمية بأنيا " ضاىخة تقػـ عمى القجرة عمى إنتاج أثخ
حاسع في زمغ محجد( ،بجكؼ .)2001،بضشسا يخػ (جبدػف) بأنيا " القجرة عمى
تحقضق األىجاؼ في حجكد السػارد الستاحة " ( .)Gibson,1973كيقرج بيا أيزاً
"درجة نجاح السشطسة في تحقضق أىجافيا.
الشذأة والتصػر:
نذأ العسل التصػعي مع اإلنداف ،حضث أخح يداكلو عبخ العرػر كمغ خبلؿ
مجسػعات مغ الشاس مسغ يدتذعخكف دكرىع ككاجباتيع نحػ بشي قػميع ،كمع مخكر
الػقت تصػر العسل التصػعي تصػ اًر محىبلً ،كأصبحت اآلف عسبلً مؤسدياً مشطساً،
كرافجاً حضػياً مغ ركافج العصاء كالتشسية .حضث إنو في بعس االحراءات األمخيكية
الستحفطة فإنو بمغ ما تصػع بو  95ممضػف متصػع ما ؾيستو  176بمضػف دكالر أمخيكي
في عاـ كاحج ،في حضغ أف مجسػع ساعات التصػع  21بمضػف ساعة ،كىػ ما يػازؼ
عسل  9مبليضغ مػضف في العاـ...
كشبقا لسا أكرده بعس الباحثضغ الغخبضضغ فإف بخيصانيا تعج أكؿ مغ أسذ فخقا تصػعية
كذلظ لسػاجية حخيق لشجف الذيضخ في عاـ (1666ـ) ،كسا استفادت أيزا مغ
الستصػعضغ خبلؿ الحخبضغ العالسضتضغ .أما أكؿ مغ قاـ بتشطيع العسل التصػعي
باألسمػب الحجيث فيي الػاليات الستحجة األمخيكية التي أصجرت في عاـ (1737ـ)
لتشطيع العسل التصػعي في مجاؿ إشفاء الحخيق.
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كىشاؾ مغ يذضخ إلى حجاثة (سمفخيشػ 1859ـ) كانت سبباً مباش اًخ في إنذاء مشطسات
العسل التصػعي بالسفيػـ السؤسدي الحجيث.

كقج اىتست السجتسعات السعاصخة بالعسل التصػعي ،فعمى الرعضج الجكلي -أنذئ
بخنامج األمع الستحجة التصػعي في عاـ 1967ـ ،كسا تع إقخار ىضئة دكلية لمستصػعضغ
كتذكضميا في العاـ 1971ـ ،كتصػر العسل التصػعي في العجيج مغ السجتسعات حتى
أصبح رم اًد لمتقجـ كالتشسية ،كحجدت العجيج مغ الجيات السحمية كاإلقميسية كالجكلية،

أياماً معضشة في العاـ إللقاء الزػء عمى العجيج مغ الجػانب األساسية السؤثخة عمى
حياة األفخاد كاألسخ كالسجتسعات ككل في حياتشا السعاصخة.

كمغ األياـ السعتسجة عالسياً ،الضػـ العالسي لمتصػع ،الحؼ يرادؼ الضػـ الخامذ مغ
ديدسبخ مغ كل عاـ ميبلدؼ ،كالحؼ خرز األسبػع التالي لو لمتحكضخ بو ،كتػضيح
أىسية مجاالتو كنساذج عسمية مغ صػره
كلقج استميع مفكخك الغخب الكثضخ مغ أشخكحاتيع كتذخيعاتيع لؤلعساؿ التصػعية مغ
الفكخ اإلسبلمي كحزارتو فمع يخفػا إعجابيع بالقائج صبلح الجيغ األيػبي عشجما
دخل القجس فاتحاً عاـ (1187ـ) كتصػعو بالحساية لغضخ السدمسضغ مغ خبلؿ إرساؿ
دكريات  ،كيحث العجيج مغ األشباء بسا فضيع شبضبو الخاص لعبلج قائج جير العجك
.
كىشاؾ نساذج مزضئة في حزارتشا اإلسبلمية يرعب حرخىا حضث انفخد اإلسبلـ
بشطاـ شامل متكامل لجسيع جػانب الحياة كمغ ذلظ التكافل االجتساعي ،كخجمة
اإلنداف ألخيو اإلنداف  ،ففخض الدكاة ،كحث عمى البخ كالعجؿ ،كإصبلح ذات
البضغ ،كبحؿ السعخكؼ ككفالة الضتيع  ،ككل أكجو أعساؿ الخضخ كالبخ كاإلحداف ،كبخز
العسل التصػعي في ضل الشطاـ اإلسبلمي كإحجػ الذعائخ الجيشية التي تخسخ مبجأ
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التكافل كاألخػة الرادقة فجاءت نرػص كثضخة تحث عمى التصػع كتعطع أجخ فاعمو
في القخآف الكخيع كالدشة الشبػية.
نطخيات العسل التصػعي:
نط اًخ ألىسية الشطخية في تفدضخ الػاقع كالتشبؤ بالسدتقبل لتحقضق السديج مغ السعخفة
اإلندانية .نعخض في ىحا الجدء لشطخية الشدق االجتساعي لتػضيفيا مسا يسكغ مغ

فيع مػضػع البحث.
تقػـ نطخية االنداؽ عمى عجد مغ الفخضيات ،فيي تفتخض بأف األنداؽ الحية
 living systemsكغضخ الحية  ،non-living systemsيسكغ التعامل معيا
باعتبارىا انداؽ ليا مػاصفاتيا الخاصة التي تسضدىا لتدتحق الجراسة.
كتشطخ نطخية األنداؽ العامة إلى العالع عمى أساس تخابصي ،فكل كياف قائع بحاتو

يشطخ إليو مغ ناحية عبلقاتو بالكيانات األخخػ التي تؤثخ كتتأثخ بو ،كال يشطخ إليو

مغ ناحية الخرا ئز السكػنة لو ،كسا تفتخض نطخية األنداؽ العامة بأف الكل أكبخ
مغ مجسػع األجداء السكػنة لو ،كأف االرتباط القائع بضغ األجداء السكػنة ألؼ ندق
يؤدؼ إلى كجػد خرائز ججيجة في الشدق ىي بالزخكرة نتيجة ليحا االرتباط
كاالعتسادية الستبادلة بضغ األجداء السكػنة لمشدق .كتفتخض كحلظ بأف أؼ تغضضخ يص أخ
عمى أؼ مغ األجداء السكػنة لمشدق فإنو يؤدؼ بالزخكرة إلى حجكث تغضضخ في

الشدق برفة عامة ،كسا يؤدؼ إلى حجكث تغضضخ في األجداء األخخػ السكػنة لشفذ

الشدق .كتفتخض نطخية األنداؽ العامة بأف لكل ندق يػجج ىشاؾ إشا ار مخجعيا
محجدا ،كيقرج باإلشار السخجعي مجسػعة العادات كالتقالضج كالؿيع ككل ما مغ شأنو

أف يحجد سمػؾ األفخاد داخل الشدق ،لحا فإف تحجيج اإلشار السخجعي يكػف ضخكرياً

لفيع األنداؽ.
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كتحػؼ نطخية األنداؽ العامة عمى العجيج مغ السفاـيع كالتي تتفاكت في درجة
تجخيجىا ككاقعضتيا كسشحاكؿ ؼيسا يمي تحجيج بعس ىحه السفاـيع كتعخيفيا:
الشدق  : Systemيعشي " مجسػعة مغ االجداء التي تشزع معا بصخيقة مختبة

كتتفاعل كميا معا حتى تربح كػحجة كضيؽية فعالة .كيخػ ىارتساف كالريج
( )Hartman & Laridأف الشدق ىػ "الكل الحؼ يتكػف مغ مجسػعة أجداء متجاخمة

ؼيسا بضشيا كتعتسج عمى بعزيا البعس ألداء كضائف الشدق بيجؼ تحقضق التكافل
كاالستقخار في السجتسع.
الحجكد  : Boundariesكىي اإلشار الخارجي الحؼ يسضد الشدق عغ بؿية االنداؽ
أؼ أنيا الخرائز التي تحجد نػعية كذاتية الشدق .لمكل ندق محجدات مادية
كمعشػية.
كتعخؼ الحجكد عمى أنيا خط يكسل امتجاده دائخة كاممة حػؿ مجسػعة مغ الستغضخات

بحضث يكػف تبادؿ الصاقة كالتفاعل داخل الجائخة بضغ ىحه الستغضخات أكثخ مغ ذلظ

السػجػد بضغ الستغضخات السػجػدة داخل الجائخة كخارجيا عبخ حجكد الشدق .كالحجكد
خصػط كىسية ال كجػد ليا كىي تدتخجـ لتحجيج ندق ما كتعخيفيا يتع حدب
السحكات كالسعايضخ السدتخجمة مغ قبل الباحث االجتساعي.
التغحية العكدية  :Feedbackيقرج بيا التقضيع الحؼ يعكذ فعالية الشتائج كقج

يكػف خارجي أك داخمي .تحجث التغحية العكدية عغ شخيق عسميات استضخاد كترجيخ

الصاقة كالتي عغ شخيقيا يتع تفاعل األنداؽ مع البضئة الخارجية .كتعتسج األنداؽ
عمى عسمية التغحية العكدية لتقػيع أدائيا كتعجيل مدارىا.
فقجاف الصاقة  :Entropyتتفاعل األنداؽ مع البضئة السحيصة بيا عغ شخيق عسمضتي
استضخاد كترجيخ الصاقة كالسعمػمات .كيخمد لعسمية االستضخاد بالصاقة الجاخمة ،كيقرج
بيا كل ما يأتي إلى الشدق مغ البضئة الخارجية مغ معمػمات كشاقة .كيخمد لعسمية
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الترجيخ بالصاقة الخارجة ،كيقرج بيا كل ما يرجر مغ الشدق مغ معمػمات كشاقة

إلى البضئة الخارجية .كبالتالي مغ السسكغ القػؿ بأف كل ندق لجيو مدتػػ معضغ مغ

الصاقة .كبعبارة أخخػ فإف كل ندق لجيو مخدكف معضغ مغ الصاقة يدتخجمو في
تفاعبلتو مع البضئة الخارجية .كترل األنداؽ مخحمة فقجاف الصاقة إذا بجأت بترجيخ
شاقة أكثخ مغ تمظ التي تدتػردىا ،فسخحمة فقجاف الصاقة يقرج بيا الشقز في

مخدكف الشدق مغ الصاقة كالشاتج عغ ترجيخه شاقة أكثخ مغ تمظ التي يدتػردىا.

تخديغ الصاقة  :Negentropyباستخجاـ نفذ التعبضخات عغ استضخاد كترجيخ
الصاقة ،ترل األنداؽ إلى مخحمة تخديغ الصاقة إذا بجأت تدتػرد شاقة أكثخ مغ تمظ

التي ترجرىا ،فعسمية تخديغ الصاقة ىي الديادة في مخدكف الشدق مغ الصاقة كالشاتج
عغ مضل الشدق لؤلخح مغ البضئة الخارجية أكثخ مسا يقجـ ليا.
التػازف  :Equilibriumتدعى األنداؽ الحية سعياً حثضثاً مغ خبلؿ عسمضتي استضخاد
كترجيخ الصاقة إلى الػصػؿ إلى مدتػػ التػازف بحضث ال ترجر كال تدتػرد شاقة
أكثخ مسا يجب (الصخيف كآخخكف.)2017 ،

بشاء عمى ذلظ يسكغ القػؿ إف السجتسع يتكػف مغ مجسػعة مغ األنطسة كالسشطسات
كاألفخاد .كإذا نطخنا لمسشطسات االجتساعية في ضػء نطخية الشدق االجتساعي نجج أف

السشطسات الخضخية تتكػف مغ بشاء عاـ يشقدع إلى مجسػعة مغ األقداـ الفخعية ككل

قدع فضيا لو بشاء ككضيفة يقػـ بيا لتحقضق األىجاؼ السحجدة لو مغ قبل السشطسة
كتحقضق األىجاؼ الفخعية بذكل يداىع في تحقضق اليجؼ العاـ حضث أف ىحه األقداـ
يػجج بضشيا نػع مغ االعتساد الستبادؿ القائع عمى تقديع العسل إذا أف ىحه األنداؽ
الفخعية تختبط ؼيسا بضشيا بالشدق العاـ كالسشطسة ككل.
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كيسكغ الشطخ إلى األنداؽ االجتساعية كأنداؽ مفتػحة  Open Systemsكأىسية
عبلقتيا بالبضئة أف التفاعل بضشيسا أمخ ضخكرؼ ،كمغ تأثخ كتأثضخ الجسعيات الخضخية
في السجاالت السختمفة بالسجتسع لعجة اعتبارات ىي :ػ
(أ) أف كل أجداء الشدق مختبصة ببعزيا ،فأؼ تغضضخ غي أؼ جدء يؤثخ عمى باقي

األجداء األخخػ لمشدق.

(ب) إف الشدق يدعى لمسحافطة عمى االستقخار ،كيحاكؿ دائساً إعادة التػازف لمحفاظ
عمى حالة االستقخار.

(ج) تديع التغحية العكدية في امجاد الشدق بالقجرة عمى إحجاث التغضضخ.
كيأتي ارتباط نطخية األنداؽ بالبحث الحالي مغ خبلؿ الشطخ إلى الجسعيات الخضخية
بػصفيا أنداقاً اجتساعيو مفتػحة تؤثخ كتتأثخ باألنداؽ السجتسعية الفخعية األخخػ.

لحا البج مغ معخفو مجػ قجرتيا عمى تحقضق أىجافيا كتصػيخ الخجمات التي تقجميا

لمسحتاجضغ بالسجتسع .فيي ندق يؤثخ كيتأثخ باالنداؽ األخخػ بالسجتسع.
بحػث ودراسات في العسل التصػعي:

أسيست مجسػعة مغ الجراسات في إثخاء البحث العمسي نط اخ ألف الباحث يدتفضج
مشيا في تػجيو الجراسة ككاف مغ أىسيا
دراسة (العشدي )2018 ،كتيجؼ الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر األنذصة الصبلبيةفي نذخ ثقافة العسل التصػعي لجػ شالبات السخحمة الثانػية بالسجارس الحكػمية
بسجيشة الخياض .تكػنت عضشة الجراسة مغ شالبات السخحمة الثانػية بالسجارس
الحكػمية بسجيشة الخياض .كؼيسا يتعمق بسشيج الجراسة كأدكاتيا :استخجمت الباحثة
السشيج الػصفي السدحي ،كلجسع البيانات تع استخجاـ االستبياف  ،كتكػنت عضشة
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الجراسة مغ ( )395شالبة .كتػصمت الج ارسة الى عجد مغ الشتائج مشيا :أف ىشاؾ
العجيج مغ األنذصة الصبلبية التي تصبق عمى أرض الػاقع ىي :تشفضح أنذصة شبلبية
متشػعو خبلؿ العاـ الجراسي ،التداـ السجرسة باألنذصة السعتسجة مغ ك ازرة التعميع،
تذتسل األنذصة عمى العجيج مغ الجػانب اإلندانية ،التي تخكد عمى نذخ ثقافة العسل
التصػعي .كأكصت الجراسة بأىسية تشفضح بخامج األنذصة الصبلبية في السجارس بذكل
مدتسخ خبلؿ العاـ كفي فتخات متقاربة ،كذلظ لتذجيع الصالبات عمى االلتحاؽ
باألعساؿ التصػعية كتذجيعيع عمى االستسخار كمعالجو السعػقات التي تػاجييع.
دراسة (السصيخي )2017 ،كتيجؼ الجراسة إلى التعخؼ عمى دكر مػاقع التػاصلاالجتساعي في التحػالت السدتقبمية التالية لجػ الذباب تكػف مجتسع الجراسة مغ
الذباب الجامعي بسجيشة الخياض .تع اختيار عضشة الجراسة بالصخيقة العضشة العذػائية
البديصة ،كبمغ إجسالي العضشة ( )448مفخدة.

كبالشدبة لسشيج الجراسة كأدكاتيا :تع

استخجاـ السشيج الػصفي .كبالشدبة ألداة الجراسة تع استخجاـ االستبياف لجسع البيانات
مغ السبحػثضغ .كتػصمت الجراسة الى عجد مغ الشتائج التي اسيست في حجكث
التحػالت السدتقبمية لجػ الذباب ىي :التصػر التقشي  ،كسيػلة الػصػؿ إلى
التصبيقات التفاعمي ة ،إضافة إلى تسضد مػاقع التػاصل االجتساعي كاالنتخنت بالتذػيق
كاإلثارة .كؼيسا يتعمق بالعسل التصػعي اتزح مػافقة السبحػثضغ عمى أىسية مػاقع
التػاصل االجتساعي كدكرىا في إحجاث التحػالت السدتقبمية التي تختبط باالنتساء لجػ
الذباب ألنو :يديع في مداعجة الذباب عمى إبخاز مػاىبيع ،كتداعج عمى نذخ بخامج
التصػع ،كتديل لمذباب السذاركة في بخامج خجمة السجتسع كانتسائيع الخياضي كسا
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تديع في تعخيف الذباب بالسشاسبات الػششية،

كتػصي الجراسة ضخكرة نذخ

التصبيقات التفاعمية التي تديع في تػعية الذباب كتعديد السذاركة السجتسعية.
دراسة (الحديغ )2017 ،كىجفت الجراسة الى التعخؼ عمى اتجاىات الصالباتنحػ العسل التصػعي مغ خبلؿ تحجيج العبلقة بضغ االتجاه نحػ العسل التصػعي
كالرحة الشفدية لمسبحػثات ،لمكذف عغ الفخؽ بضغ مدتػيات الرحة الشفدية
كمكػنات االتجاه نحػ العسل التصػعي ،تبعاً لعجة متغضخات ىي( :العسخ ،السدتػػ
االجتساعي) .كبالشدبة لسجتسع الجراسة لمعضشو :تحجد مجتسع الجراسة مغ جسيع
شالبات كمية التخبية قدع عمع الشفذ بجامعة السمظ سعػد ،كبمغت عضشة الجراسة
( )202شالبة .مشيج الجراسة كأدكاتيا :تع استخجاـ السشيج الػصفي االرتباشي ،كتع
ترسيع مؿياس لؿياس االتجاه نحػ العسل التصػعي .كتػصمت الجراسة إلى أف مدتػػ
اتجاه الصالبات نحػ العسل التصػعي ٍ
عاؿ ججاً بشدبة ( ، )%83.9ككاف تختضب أبعاد
العسل التصػعي كسا يأتي :البعج الػججاني ،يميو البعج الدمػكي ،ثع البعج السعخفي.
كاتزح عجـ كجػد عبلقة ارتباشية دالة بضغ االتجاه نحػ العسل التصػعي كالرحة
الشفدية لمسبحػثات .كأكصت الجراسة بأىسية إنذاء العجيج مغ البخامج التي تتشاسب
مع اىتساـ الصالبات كاتجاىاتيغ نحػ التصػع لتأثضخىا الشفدي االيجابي ،كإنذاء
صحيفة تابعة لمجامعة لتػجيو الصالبات نحػ االعساؿ التصػعية السشاسبة ليغ في
السجتسع.
دراسة (العتيبي  )2015،ىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى كاقع العسل التصػعي فيالسجتسع الدعػدؼ ،التعخؼ عمى كاقع الرحافة السصبػعة في نذخ ثقافة التصػع
لمػصػؿ إلى رؤية استخاتيجية تديع في تعديد ثقافة العسل التصػعي .تكػف مجتسع
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البحث مغ الرحف الدعػدية الرادرة بالسسمكة العخبية الدعػدية كىي (صحيفة
عكاظ ،صحيفة الضػـ ،صحيفة الخياض ،صحيفة الػشغ) ،كتع اختيار ( )12عجد مغ
كل صحيفة مغ الرحف األربع خبلؿ (العاـ 2013ـ) .كتع اختيار العضشة بصخيقة
األسبػع االصصشاعي السشتطع .مشيج الجراسة كأدكاتيا :تع استخجاـ السشيج الػصفي،
ككحلظ أسمػب تحمضل السزسػف ،كتحمضل السحتػػ لؤلنساط الرحؽية ،كأداة الجراسة
عبارة عغ التحمضل التي تزسشت فئات التحمضل الػاردة في الرحف كالستعمقة
بسػضػع الجراسة .كتػصمت الجراسة لعجد مغ الشتائج :اتزح أف العسل التصػعي
عسبلً مؤسدياً مشطساً يتع كفق السبادغ كالصخؽ اإلدارية الحجيثة .كمغ أىع مجاالت
العسل التصػعي :السجاؿ االجتساعي ،ك الجعػؼ ،ك الرحي ،ك األمشي ،ك التخبػؼ،
ك البضئي ،ك اإلعبلمي ،كمجاؿ حقػؽ اإلنداف .كاكصت الجراسة بزخكرة نذخ ثقافة
التصػع مغ خبلؿ كسائل اإلعبلـ السختمفة.
دراسة "جشدبخج" و"وفيدبانج" )Ginsburge and Weisband 2002( 2002عغ رأس الساؿ االجتساعي كالعسل التصػعي في السجتسعات االفتخاضية كىجفت
الجراسة إلى رصج دكافع كسمػكيات الستصػعضغ عبخ اإلنتخنت ،كالكذف عغ أسباب
اشتخاكيع في نػادؼ اإلنتخنت كالجساعات االفتخاضية ؼيو ،كالفػائج التي حرمػا عمضيا
كستصػعضغ ،كبذكل خاص كيف استصاعػا االستفادة مغ اإلنتخنت في عسمية إدارة
األعساؿ الخضخية.
كبالشدبة لمبشاء الشطخؼ كالسشيجي لمجراسة اعتسج الباحثاف بذكل أساسي عمى مشيج
دراسة الحالة ،حضث تع تصبيقو عمى  62شخرا مغ السذاركضغ عبخ اإلنتخنت ،كسا
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استشجت الجراسة في إشارىا الشطخؼ عمى نطخية رأس الساؿ االجتساعي كسا قجميا
السشطخكف الثبلثة الكبار :بضضخ بػرديػ كجيسذ كػليساف كركبخت بػتشاـ.
ككذفت الجراسة أف الستصػعضغ في اإلنتخنت يتفاعمػف تفاعبل مكثفا مغ أجل إفادة
كل أعزاء الجساعات االفتخاضية التي يشتسػف إلضيا ،حضث يخمقػف رأس ماؿ
اجتساعي الحؼ يعسل كجاعع رئيدي لشجاح إدارة األعساؿ ؼيسا بضشيع ،كيعدز السبادغ
األساسية إلدارة األعساؿ كيحدغ خرائز البخمجيات التي تقجـ لؤلفخاد ،كلحلظ فإف
رأس الساؿ االجتساعي يسثل عشر اخ رئيديا في نجاح إدارة األعساؿ كالتجارة
اإلليكتخكنية في السجتسع االفتخاضي ،ككذفت الجراسة أف الستصػعضغ يخررػف
جانبا معتب اخ مغ أرباحيع لؤلعساؿ الخضخية التي تتع أيزا عبخ االنتخنت.
 دراسة "بيجي ثػيتذ" و "لشجي ىػيتThoits and Hewitt ( "2001 ، )2001عشػانيا العسل التصػعي الخضخؼ كالدبلمة االجتساعية كقج حاكلت الباحثتاف
الكذف عغ العبلقة بضغ العسل الخضخؼ في السجتسع السحمي ،كستة جػانب لمدبلمة
الذخرية كىي :الدعادة ،كالخضا عغ الحياة ،كتقجيخ الحات ،كالرحة البجنية،
كاالكتئاب ،كعمى الخغع مغ أف لمعسل التصػعي فػائج جسة ليدت لمسجتسع السحمي
فقط ،كلكغ لؤلفخاد الحيغ يقػمػف بو أيزا ،إال أف اىتساما عمسيا ضئيبل فقج مشح
لآلثار الػاقعية لمعسل التصػعي عمى الدبلمة العزػية كالشفدية.

كبالشدبة

لسشيجية الجراسة تع إجخاء الجراسة عمى مخحمتضغ كاعتسجت أساسا عمى عضشة مغ
البالغضغ استخجميا ىاكس  Houseفي دراستو حياة األمخيكضضغ الستغضخة
 Americans' changing livesتع إجخاء السخحمة األكلى عاـ  1986حضث تست
مقابمة  3617فخدا ،كبعج ثبلث سشػات تع إجخاء السقاببلت مخة أخخػ بسذاركة
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 2867مبحػثا ،كيخجع سبب انخفاض العجد في السخحمة الثاني إلى أف عجدا مشيع قج
تػفي كبعزيع غضخ محل إقامة كسا رفس الباقػف االستسخار في الجراسة .تع ؾياس
عسق العسل التصػعي بعجد الداعات التي يقزضيا الفخد في العسل التصػعي.
اعتسجت الجراسة عمى أربعة نساذج نطخية تسثل تفدض اخ ألسباب االنخخاط في العسل
التصػعي ،كىي نسػذج دكافع الستصػعضغ ،كنسػذج الؿيع كاالتجاىات ،كنسػذج الجكر،
كاخض اخ نسػذج شخرية الستصػع.
كقج أضيخت نتائج الج ارس ػ ػػة أف العسل التصػعي الخضخؼ يحدػ ػػغ بالفعل الجػانب الدتة
الستعمقة بالدبلمة الذخرية ،فاألشخاص الحيغ يدتثسخكف ساعات كثضخة في العسل
التصػعي الخضخؼ ىع األكثخ سبلمة مغ الشاحية العزػية كالشفدية ،كتبضغ مغ جانب
آخخ أف األفخاد اإليجابضضغ كالستستعضغ برحة جضجة يبحثػف عغ فخص لمعسل
التصػعي ،كسا أف مؤسدات العسل التصػعي تعسل عمى استقصاب ىؤالء األفخاد
لبلستفادة مشيع.
 دراسة "جػن ويمدػن" و "ماري ميػسيظWilson and Musick ( "2000 ، )2000عشػانيا نحػ نطخية متكاممة لمعسل التصػعي حاكؿ الباحثاف بشاء نطخية
متكاممة لمعسل التصػعي الخسسي كغضخ الخسسي تأسيدا عمى أف العسل التصػعي
كالخضخؼ ىػ عسل انتاجي يتصمب رأس ماؿ بذخؼ ،سمػؾ جسعي يدتمدـ رأس ماؿ
اجتساعي ،عسل مػجو أخبلؾيا يتصمب رأس ماؿ ثقافي .استشج البحث إلى نطخية رأس
الساؿ االجتساعي لجػ بػرديػ ،كاعتسج عمى تقديسو السعخكؼ لخأس الساؿ بجػانبو
الثبلثة :السادؼ كاالجتساعي كالثقافي .كسا تبشى رؤية كػليساف في تحجيج العبلقة بضغ
رأس الساؿ البذخؼ كرأس الساؿ االجتساعي .استسج الباحثاف بياناتيسا اإلحرائية مغ
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دراسة "ىاكس" عغ حياة األمخيكضضغ الستغضخة التي تست عمى مخحمتضغ ضست األكلى
3617مبحػثا ،بضشسا تزسشت السخحمة الثانية  2867مبحػثا .كحجد الباحثاف مؤشخات
لؿياس متغضخات الجراسة مضجانيا ،حضث تع تحجيج عسق السذاركة بتشػع مؤسدات
التصػع (دكر عبادة – مؤسدة تعميسية – جساعة سياسية – نقابة ميشية  . . .الخ)
ككسية الػقت الحؼ يتع في مسارسة العسل التصػعي.
ككذفت الجراسة أف العسل التصػعي الخضخؼ الخسسي يختبط ارتباشا إيجابيا بخأس
الساؿ البذخؼ ،كعجد األبشاء في الػحجة السعيذية كالتفاعل االجتساعي غضخ الخسسي،
كالتجيغ ،في حضغ يتحجد العسل التصػعي الخضخؼ غضخ الخسسي (كسداعجة الجضخاف)
بستغضخات الشػع كالدغ كالرحة ،كأكضحت الجراسة أيزا أف العسل التصػعي الخسسي
يؤثخ تأثض اخ إيجابيا عمى العسل التصػعي غضخ الخسسي ،كالعكذ ليذ صحيحا.
مشيج الجراسة :
بالشدبة لسشيج البحث الحالي ىػ مشيج السدح االجتساعي بالعضشة مسا يعشي أف
الجراسة مضجانية بضشسا يػجج العجيج مغ الجراسات الشطخية  ،كيعج ىحا البحث مغ
الجراسات الػصؽية  ،كبالشدبة لعضشة الجراسة نجج أف أغمب الجراسات كانت العضشة مغ
الستصػعضغ بضشسا عضشة ىحا البحث ىي عضشة مغ السجراء كالسػضفضغ العاممضغ
بالجسعيات الخضخية كالحيغ يعخفػف كاقع كتصػر سضخ العسل التصػعي السؤسدي
بالجسعيات الخضخية بالسسمكة مسا يثخؼ نتائج البحث التي تديع في رسع الخؤية
السدتقبمية لتعديد كنذخ ثقافة العسل التصػعي تحؿيقاً لخؤية السسمكة 2030لمػصػؿ
الى ممضػف متصػع .
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العسل التصػعي في السسمكة العخبية الدعػدية:
اتخح العسل التصػعي مشح القجـ اشكاالً مختمفة حضث بجأ بالجيػد الفخدية ثع العائمية
كعشجما أنذئت ك ازرة العسل كالتشسية االجتساعية عاـ 1380ـ تخكدت عمى تشسية
السجتسع السحمي كذلظ مغ خبلؿ إنذاء أكؿ مخكد لمتشسية االجتساعية في بمجه
الجرعية ،كسا أف الجسعيات الخضخية لع تكغ حجيثو عيج إذ اف الػ ازرة عشج انذائيا
عسمت عمى تشطيع صشاديق البخ الخضخية السػجػدة كتع تدجضميا كجسعيات خضخية كفق
لػائح تشطع عسميا إلى أف صجرت الئحة الجسعيات كالسؤسدات الخضخية بقخار مجمذ
الػزراء رقع ( )107في 1410 /6 /25ىػ لتذجيع االستسخار في مجاؿ العسل
الخضخؼ.
كلقج انعع هللا عد كجل عمى السسمكة العخبية الدعػدية بأف جعميا ميبط الػحي ببلد
الحخمضغ الذخيفضغ ،فسشح اف تأسدت عمى يج السغفػر لو -بإذف هللا-السمظ عبج العديد
الحؼ أكلى العسل الخضخؼ جل اىتسامو ليذ عمى مدتػػ الجاخل فحدب كلكغ حتى
عمى السدتػػ الخارجي أيزا .كبحلظ أصبح العسل التصػعي ركضدة أساسية في
السجتسع الدعػدؼ تصبيقاً ألكامخ هللا عد كجل كاتباع سشة نبيو التي تحث عمى عسل
الخضخ .كأصبح لو دكر في بشاء السجتسع كنذخ التكاتف االجتساعي بضغ أفخاده كيختبط
العسل التصػعي بسعاني الخضخ كالعسل الرالح في كافة السجتسعات االندانية مشح
األزؿ ،كمع مخكر الػقت تصػر العسل التصػعي كاالنتذار حتى نذأت العجيج مغ
السؤسدات كالجسعيات الخضخية كاإلغاثية كالجعػية كلمعسل التصػعي أىسية بالغة في
عرخنا الحاضخ مغ الشاحية االجتساعية كاالقترادية كغضخىا مغ نػاحي الحياة
األخخػ ،كيحتاج العسل التصػعي في ضل التصػرات كاألحجاث العالسية كاإلقميسية إلى
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مديج مغ التشطيع لئبل يدتغل اك تمرق بو التيع .ك لمعسل التصػعي أىسية بالغو في
السجتسع لسا لو مغ تأثضخ في العجيج مغ الجػانب السختمفة فيػ يقجـ خجمات
السداعجات كاالعانات السادية كالعضشية  ،كالتجريب  ،كالتثؿيف  ،كرعاية االشفاؿ
كذكؼ االحتياجات الخاصة كالسدشضغ كخجمات اإلعانة الرحية ،كخجمات االسكاف
كنحػىا (حسدة.)2015،
كقج اىتست السسمكة العخبية الدعػدية مشح تأسيديا بالعسل التصػعي ،فقج اىتع السمظ
عبجالعديد رحسو هللا بالعسل التصػعي داخل كخارج السسمكة العخبية الدعػدية.
ك حخص مشح بجاية الجكلة عمى تشفضح اإلجخاءات االجتساعية كاالقترادية ككضعيا
مػضع التشفضح كالدعي لستابعة كافة مخاحميا كالتي كانت بسثابة حخكة إصبلح كبضخة،
فػضع نػاة لشطاـ ججيج لمحكع عمى أساس مغ الذخيعة اإلسبلمية ،ثع شػره كأكجج
نطاـ الػ ازرة كمجمذ الػزراء ،كسا أكجج نطساً مكتػبة حجيثة لتصػيخ الجكلة اجتساعياً
كاقترادياً  ،كربط الببلد ببخامج تشسػية مبكخة ،لضػجج لبمجه الكفاءات اإلدارية كالسالية
كاالجتساعية كاالقترادية كاليشجسية كالصبية ،كسا كضع أكؿ نطاـ حجيث لمعسل
كالعساؿ .كإيساناً مشو رحسو هللا بزخكرة كفالة الجكلو لمفقخاء كالسحتاجضغ ،فقج أمخ
صرات ليع كإنذاء السؤسدات لمعشاية بيع ،ك أمخ بافتتاح مجارس
برخؼ المخ ّ
لؤليتاـ كأشخؼ بشفدو عمى أحػاؿ شبلب ىحه السجارس كعيج إلى نخبة مغ كبار
العمساء لبلىتساـ باأليتاـ تحت إشخاؼ مفتي الجيار الدعػدية آنحاؾ الذيخ دمحم بغ
إبخاـيع ػ رحسو هللا .
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كتحققت التشسية االجتساعية في السسمكة بجأت مع صجكر مخسػـ ممكي كخيع بإنذاء
ك ازرة العسل كالذئػف االجتساعية في عاـ ٖٓٔٛىػ .كقامت ىحه الػ ازرة مشح نذأتيا
بتشسية السجتسعات السحمية ،كاىتست بمجاف السجتسع كمجالذ القخػ كرعاية الذباب
كباألسخة كبالجسعيات التعاكنية ،كحجدت الػ ازرة ثبلثة أىجاؼ أساسية ىي رسع
الدياسة العامة لمذئػف االجتساعية كالعسالية في ضػء الؿيع كالسبادغ كالشطع كتخصيط
السداىسو بتشفضح العجيج مغ البخامج كالسذاريع كاإلسياـ في تػجيو العسل االيجابي
في السسمكة تػجضياً متدناً ييجؼ إلى رفع كعي السػاششضغ كتحدضغ مدتػػ معيذتيع
.ففي مجاؿ التشسية االجتساعية كخجمات الخعاية ،فقج اضصمعت الػ ازرة في لسغ لجييع
مذكبلت اقتراديو كاجتساعيو لسداعجتيع عمى مػاجيتيا كالتغمب عمضيا .كبحؿ
الجيػد إلعجادىع كاالعتساد عمى أنفديع .كلحا أكلت الػ ازرة عشاية خاصة بالبخامج
التي ترػف إلى السحافطة عمى التخابط األسخؼ كحسايتو مغ التفكظ ،كرعاية الصفػلة،
األمػمة ،كصػف األمػمو باعتبارىا مدتقبل األمو ،كسا تديع تمظ البخامج في كقاية
السجتسع مغ االنحخافات كالسذكبلت الدمبية التي تعتخض كتعػؽ تقجمو كتعسل عمى
تحػيل قػاه البذخية السعصمة بدبب اإلعاقة البجنية أك الشفدية أك العقمية أك لطخكؼ
اجتساعية كاقترادية قاىخة ،تكفل نفديا معيذياً كسا بيجؼ تحقضق الشسػ كاالستقخار
االجتساعي.
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كؼيسا يتعمق بالزساف االجتساعي نجج أف مطمة الزساف االجتساعي تستج لتذسل
كافة األسخ السحتاجة لتديع في تحدضغ مدتػاىع االجتساعي كاالقترادؼ .كيقجـ
الزساف االجتساعي خجمات مختمفة عمى شكل إعانات سشػية تقخر لمعاجديغ كمياً
بدبب السخض أك الذيخػخو ،كلؤليتاـ كاألرامل كالشداء غضخ الستدكجات كالسصمقات،
كذلظ عمى شكل مداعجات اجتساعية مقصػعة أك متكخرة أك عاجمة تقخر لمعاجديغ
جدئيا أك كمياً عغ العسل ،كالسرابضغ بكػارث فخدية ،كأسخ الدجشاء ،كاألسخ مجيػلة
العائل ،كحاالت أخخػ تدتمدـ تقجيع السداعجة ، ،كتذخؼ الػ ازرة بذكل رسسي عمى
الجسعيات كالسؤسدات الخضخية العاممة بالجاخل كالتي تقػـ عمى رعاية السحتاجضغ
كتقجيع كافة السداعجات الشقجية كالعضشية .
كىشاؾ العجيج مغ السؤسدات األخخػ التي تخكد عمى العسل الجعػؼ كاإلغاثي في
الخارج مغ حضث تقجيع السداعجات بأنػاعيا لمسحتاجضغ كدعع بعس البخامج الجعػية
سػاء العامة مشيا أك ما كاف مػجياً لبعس الجيات اإلصبلحية كالدجػف كيزاؼ
لحلظ بشاء السداجج كتقجيع الجعع السالي لبعس القصاعات الرحية كالتعميسية كغضخ
ذلظ (الشعيع.)2005 ،
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أىجاف العسل التصػعي:
• تخسيخ مفيػـ العسل التصػعي لجػ كافة فئات السجتسع مع التخكضد عمى فئة
الذباب.
•مج جدػر التعاكف بضغ الستصػعضغ كالجسعيات كالسؤسدات الخضخية العاممة في مجاؿ
العسل التصػعي.
•االستفادة مغ خبخات كميارات الذباب لخجمة السجتسعات السحمية في مػاقعيا.
•تفعضل األنجية الذبابية كمجالذ تشسية السجتسع السحمي كالسجارس كالجسعيات الخضخية
لتشسية السجتسعات السحمية.
• االستفادة مغ شاقات الذباب لتعديد العسل التصػعي لجييع كاشتخاكيع في أنذصة
تصػعية تديع في خجمة السجتسع السحمي لخجمة البضئة في الخيف( .الذيخؼ،
.)2006
أشكال العسل التصػعي:
اوالً :العسل التصػعي الفخدي:
ىػ عسل يسارسو أحج افخاد السجتسع مغ تمقاء نفدو اك بسذاركة مجسػعة مغ
األصجقاء بجكف مقابل مادؼ أك معشػؼ كىحا يعكذ الؿيع األخبلؾية ك االجتساعية ك
اإلندانية ألفخاد السجتسع كلكغ ىحا الشػع مغ العسل محجكد يفتقج لبلستقخار ألنو يعتسج
عمى أىجاؼ كإمكانات الفخد أك السجسػعات التصػعية( .الباز.)2002 ،
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ثاني ًا :العسل التصػعي السؤسدي:
كىػ اكثخ كفاءة مغ العسل التصػعي الفخدؼ كاكثخ تشطيساً كاستق اخ اًر كتحؿيقاً لؤلىجاؼ
العتساده عمى التخرز كالتشطيع كالتخصيط كالتصػيخ كجحب الذخريات السؤثخة
كالسؤىمة التي تزسغ نجاحو كتأثضخه  ،كفي الػشغ العخبي كتػجج العجيج مغ
السؤسدات كالجسعيات األىمية التي تديع في اعساؿ تصػعية لخجمة السجتسع كتيتع
بقزايا اجتساعية كثضخة كتيجؼ الى تحقضق التشسية االجتساعية الذاممة مغ كافة
جػانبيا كخعاية السعػقضغ كالفقخاء ك مكافحة السخجرات كالعشاية برحة األـ كاألسخة
كالسداىسو في حل مذاكل الذباب كحسايتيع مغ االنحخافات التي تزخ السجتسع.
(التػيجخؼ .)2013،
معػقات العسل التصػعي:
بالخغع مغ كل ما يستمكو التصػع مغ مدايا كفػائج ليا أثخىا اإليجابية عمى األفخاد
كالسجتسع بكل مؤسداتو الستشػعة إال أف ىشاؾ مجسػعو مغ السعػقات عمى مدتػػ
الجسعيات أك عمى السدتػػ الذخري لمستصػعضغ نعخضيا ؼيسا يمي:
اوالً ":معػقات عمى مدتػى الجسعيات:
تتسثل في عجـ كجػد كػادر بذخية مجربة عمى العسل التصػعي ،إضافة لعجـ كجػد
لػائح تشطع العسل االجتساعي التصػعي ،ضعف تدػيق العسل التصػعي ،ضعف
التشدضق بضغ السؤسدات الخضخية كالجسعيات ،عجـ كضػح اىجاؼ العسل االجتساعي
التصػعي ، ،احتكار البعس لسشاصب معضشة بالجسعية كعجـ إعصاء مجاؿ لمذباب
الصسػح.
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ثاني ًا :معػقات عمى مدتػى األفخاد:
تتسثل في االىتساـ بالػضع الحاتي كالسادؼ كاألسخؼ ،كقج يخجع ذلظ إلى عجـ
حرػؿ االفخاد العاممضغ في العسل التصػعي عمى تعميع كاؼ ،أك قمة الػعي بأىسية
العسل التصػعي ،إضافة عمى عجـ كجػد حػافد معشػية أك مادية لمعاممضغ في مجاؿ
العسل التصػعي ،افتقار فخيق العسل الحؼ يذجع عمى العسل معو ،عجـ حرػؿ
الستصػعضغ عمى التقجيخ عمى جيػدىع في مجاؿ العسل التصػعي.
ك يػاجو العسل التصػعي العجيج مغ اإلشكاليات التي يختبط بعزيا بالثقافة الدياسية
لمسجتسع كمحجكدية دكر مؤسدات التشذئة االجتساعية السختمفة كعجـ تػافخ بضئة
تذخيعية تجعع العسل التصػعي( .الدىخاني .)2012،
يحطى العسل التصػعي في السسمكة العخبية الدعػدية بجعع الجكلة كتذجيعيا كرعايتيا
فيػ يقػـ عمى تعاليع الجيغ اإلسبلمي كبتطافخ الجيػد الحكػمية كاالىمية أصبح
لمعسل التصػعي مكانو ىامو في خصط التشسية كفي رؤية السسمكة  2030التي تدعى
لمػصػؿ الى ممضػف متصػع .كمع تدايج االىتساـ بالعسل التصػعي بالسسمكة العخبية
الدعػدية فقج نست السؤسدات التصػعية كتزاعفت التػعية بأىسية نذخ ثقافة العسل
التصػعي لجكرىا الياـ في تحقضق تقجـ لمسجتسع .كلحا كاف مغ السيع دراسة كاقع العسل
التصػعي مغ اجل تصػيخه .كتتمخز مذكمة الجراسة ؼيسا يمي :ما ىػ كاقع العسل
التصػعي في السجتسع الدعػدؼ كآليات تفعضمة؟
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أىسية البحث:
كتشبثق أىسية ىحا البحث مغ خبلؿ ما يمي:
-1

السداىسة في تحقضق األىجاؼ االستخاتيجية لمسمكة العخبية الدعػدية كفق رؤية

 2030التي تدعى لشذخ ثقافة العسل التصػعي كتعديده لمػصػؿ إلى ممضػف متصػع.
-2

اف معخفة كاقع العسل التصػعي في السجتسع أصبح كسضمو لؿياس حزارة

كتقجـ السجتسعات فسعخفة الػاقع تديع في عسمية التخصيط كتصػيخ السدتقبل.
 -6الشتائج الستػقعة لمجراسة تذكل إضافة معخؼية كنطخية لمستخررضغ كالسيتسضغ
بسجاؿ العسل التصػعي لمسؤسدات االجتساعية كالسؤسدات الخضخية كالتصػعية
السعشية بالعسل التصػعي.
ىجف البحث:
ييجؼ البحث إلى التعخؼ عمى األىجاؼ التالية:
-1

التعخؼ عمى كاقع العسل التصػعي بالسجتسع الدعػدؼ.

-2

معخفة أىع البخامج التصػعية التي تدتقصب الخاغبضغ في العسل التصػعي.

-3

التػصل إلى أبخز األليات التي تشطع العسل التصػعي كتصػره كخؤية مدتقبمية.

كيعتبخ ىحا البحث مغ الجراسات الػصؽية التي تيجؼ الى دراسة كاقع العسل
التصػعي في السجتسع الدعػدؼ كآليات تفعضمة رؤية مدتقبمية ،كىحا يعشي أىسية
دراسة الحقائق الخاىشة الستعمقة بصبيعة الطاىخة أك السػقف لسجسػعة مغ الشاس حػؿ
مػضػع محجد .فالجراسات الػصؽية ترف الطػاىخ كتفدخىا كسا تػجج في الػاقع
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كتيتع بػصفيا كالتعبضخ عشيا تعبضخ كيفي يػضح خرائز الطاىخة ،كتعبخ عشيا
بذكل كسي يػضح مقجار ىحه الطاىخة كحجسيا كصػال لمشتائج.
مجتسع البحث:
كسا تع تحجيج مجتسع البحث بعضشة عسجية مغ الستصػعضغ بالسؤسدات الخضخية
السحجدة بالبحث إضافة إلى عضشة مغ السبادريغ مغ خبلؿ مذاىضخ التػاصل
االجتساعي.
حجود البحث:
كؼيسا يتعمق بحجكد البحث فقج شبقت الحجكد السكانية عمى عضشة مسثمو يتع اختيارىا
مغ الجسعيات الخضخية مغ مختمف مشاشق السسمكة بػاقع جسعية كاحجة في كل
مشصقة .عمى اعتبار أف كل جسعية تسثل إحجػ مشاشق السسمكة (السشصق الػسصى
مجيشة الخياض)( ،السشصقة الغخبية مجيشة مكة السكخمة)( ،السشصقة الذخؾية مجيشة
الخبخ)( ،السشصقة الجشػبية مجيشة جازاف)( ،السشصقة الذسالية مجيشة الجػؼ) ككانت
في الحجكد الدمانية مغ1440 /2/1ىػ إلى 1440/4/1ىػ.
أدوات البحث:
كتسثمت أدكات البحث في :أداة االستبياف كىي االداة الخئيدية عمى اعتبارىا مغ
أندب األدكات لصبيعة ىحا البحث كتسكششا مغ تحقضق أىجاؼ البحث كاالجابة عمى
تداؤالتيا السختمفة .كسػؼ تدتخجـ لجسع البيانات مغ الستصػعضغ بالجسعيات
السحجدة بالبحث .كاالداة الثانية دلضل السقابمة كقج استخجـ لسقابمو عذخة مغ السبادريغ
مغ خبلؿ مذاىضخ التػاصل االجتساعي.
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واقع العسل التصػعي في السجتسع الدعػدي :رؤية مدتقبمية
بخرػص تػزيع أفخاد عضشة الجراسة حدب الجشذ أتزح أف مغ أفخاد العضشة كانػا
مغ اإلناث ،كمغ الحكػر .كىحا يذضخ الى مذاركة كبل الجشدضغ في االعساؿ
التصػعية.
كبخرػص تػزيع أفخاد عضشة الجراسة حدب الحالة االجتساعية أتزح أف مغ أفخاد
العضشة حالتيع االجتساعية متدكج  /متدكجو ،كمشيع حالتيع االجتساعية أعدب /
عدباء ،كمشيع حالتيع االجتساعية مصمق  /مصمقة ،كمشيع حالتيع االجتساعية أرمل /
أرممة.
كبخرػص تػزيع أفخاد عضشة الجراسة حدب العسخ اتزح أف مغ أفخاد العضشة أعسارىع
مغ  36سشة ما فػؽ ،كمشيع أعسارىع مغ  – 18أقل مغ  23سشة ،كمشيع أعسارىع
مغ  – 23أقل مغ  29سشة ،كمشيع أعسارىع مغ  35 – 30سشة.
أما بخرػص تػزيع أفخاد عضشة الجراسة حدب السؤىل التعميسي تبضغ أف مغ أفخاد
العضشة مؤىميع التعميسي مؤىل جامعي ،كمشيع مؤىميع التعميسي الذيادة الثانػية،
كمشيع مؤىميع التعميسي دراسات عميا ،كمشيع مؤىميع التعميسي دبمػـ ،كمشيع مؤىميع
التعميسي الذيادة الستػسصة.
كبخرػص شبيعة العسل تبضغ أف مغ أفخاد العضشة شبيعة عسميع مػضفضغ ،كمشيع
شبيعة عسميع شبلب ،كمشيع عاشمػف عغ العسل ،كمشيع متقاعجكف.
مجى انتذار ثقافة العسل التصػعي بالسجتسع الدعػدي:
يتزح لشا أف عبارات مجػ انتذار ثقافة العسل التصػعي بالسجتسع الدعػدؼ تتختب
كفق التختضب التالي:
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يديع التصػع في تحقضق التشسية بالسجتسع مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ عمى
ذلظ ،تديع كسائل التػاصل االجتساعي بشذخ ثقافة العسل التصػعي مسا يجؿ عمى أف
افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ.
تدػد الشطخة االيجابية عغ العسل التصػعي مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ
عمى ذلظ .يػجج تذجيع عمى السذاركة باألعساؿ التصػعية مسا يجؿ عمى أف افخاد
العضشة مػافقضغ عمى ذلظ.
لجؼ معخفة بفخص التصػع الستاحة في السجتسع مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ
عمى ذلظ .تدعى مؤسدات السجتسع لشذخ ثقافة العسل التصػعي مسا يجؿ عمى أف
افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ.
تقاـ نجكات لمتػعية بأىسية االعساؿ التصػعية مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة ال يجركف
بحلظ .ىشاؾ جيل بفػائج العسل التصػعي عمى الفخد كالسجتسع مسا يجؿ عمى أف افخاد
العضشة ال يجركف بحلظ.
ال تتػفخ معمػمات عغ العسل التصػعي مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة ال يجركف بحلظ.
فكخة العسل التصػعي ال تمقى قبػال مغ السجتسع مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة ال
يػافقػف عمى ذلظ.
كيتزح أف أفخاد العضشة مػافقضغ عمى عبارات ىحا السحػر .كتتفق نتائج ىحا البحث
مع نطخية األنداؽ فكافة العبارات الدابقة تخبط بضغ التصػع كانعكاسو عمى السجتسع
في عبلقة متبادلة باعتبار الجسعيات الخضخية انداقا اجتساعيو مفتػحة تؤثخ كتتأثخ
باألنداؽ السجتسعية الفخعية األخخػ في السجتسع كػعي أفخاد السجتسع كثقافتيع حػؿ
العسل التصػعي كالتي تشعكذ عمى مذاركتيع في العسل التصػعي بالجسعيات الخضخة
لرالح السجتسع كشدق يؤثخ كيتأثخ باالنداؽ األخخػ بالسجتسع.
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كسا تتفق نتائج البحث مع دراسة (العشدؼ )2018 ،في أىسية نذخ ثقافة العسل
التصػعي مغ خبلؿ مؤسدات السجتسع.
كسا تتفق مع دراسة (السصضخؼ ،)2017 ،كدراسة (العتضبي  ،)2015،كدراسة
(جشدبخج" ك"كفضدبانج" )2002 ،التي تخكد عمى أىسية دكر مػاقع التػاصل االجتساعي
ككسائل التػاصل االجتساعي في التعخيف بالفعاليات كالسشاسبات التصػعية ،إضافة
لمتعخيف بالعسل التصػعي كمجاالتو كتكػيغ فخؽ تصػعية كالتفاعل معيا بيجؼ
تصػيخ العسل الخضخؼ كنذخ ثقافة العسل التصػعي.
كبالشدبة لجلضل السقابمة يخػ مذاىضخ مػاقع كسائل التػاصل االجتساعي أف العسل
التصػعي يديع في تحقضق التشسية االجتساعية كيخكف أف أفخاد السجتسع قج ال يعخفػف
الفخص الستاحة لمتصػع ،كلميذ لجييع معخفة بسسضدات التصػع اك كعي بحقػقيع
كستصػعضغ كيخكف أف عمضيع دكر ىاـ في نذخ ثقافة العسل التصػعي في السجتسع
بالتعاكف ع السؤسدات الحكػمية كالجيات التصػعية لشذخ ثقافة العسل التصػعي بضغ
أفخاد السجتسع بسا يحقق أىجاؼ رؤية السسمكة .2030
السجاالت التي تدتقصب الخاغبيغ في العسل التصػعي:
يتزح لشا أف عبارات السجاالت التي تدتقصب الخاغبضغ في العسل التصػعي تتختب
كفق التختضب التالي :السجاؿ االجتساعي مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ عمى
ذلظ ،جاؿ الفعاليات مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ.
يميو السجاؿ الرحي مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ ،ثع السجاؿ
البضئي مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ ،ثع مجاؿ االزمات كالكػارث
مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ ،كاخض اًخ كاف السجاؿ التخبػؼ التعميسي
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مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ .كيتزح أف أفخاد العضشة مػافقضغ عمى
عبارات ىحا السحػر.
كتتفق نتائج البحث مع نطخية األنداؽ فيشاؾ عبلقة متبادلة بضغ التصػع ككافة
االنداؽ التي يسكغ التصػع فضيا بالسجتسع كالسجاؿ االجتساعي ،كالسجاؿ تخبػؼ
تعميسي ،كالسجاؿ الرحي كالبضئي ،كمجاؿ االزمات كالكػارث ،كمجاؿ الفعاليات فتمظ
السجاالت تسثل انداقا فخعية داخل السجتسع .فتحجث عبلقة متبادلة بضغ الجسعيات
الخضخية باعتبارىا أنداقاً اجتساعيو مفتػحة تزع عجداً مغ الستصػعضغ يؤثخكف
كيتأثخكف باألنداؽ السجتسعية الفخعية األخخػ في السجتسع
كسا تتفق نتائج ىحا البحث مع دراسة كبلً مغ دراسة (السصضخؼ ،)2017 ،كدراسة
(العتضبي  ،)2015،كدراسة (جشدبخج" ك"كفضدبانج" )2002 ،التي تخكد عمى نذخ
الثقافة كالتعخيف بسجاالت العسل التصػعي لجػ أفخاد السجتسع مغ خبلؿ مػاقع
التػاصل االجتساعي ككسائل االعبلـ التي أصبحت تمعب دك اًر ىاماً في التعخيف
بسجاالت العسل التصػعي.
كبالشدبة لتحمضل دلضل السقابمة لسذاىضخ كسائل التػاصل االجتساعي أتزح أف
غالبضتيع يخكف أف الستصػعضغ يشجحبػف لمسذاركة في الفعاليات كذلظ لجاذبية االعبلف
عشيا مغ قبل الذخكات في مػاقع التػاصل االجتساعي التي تدتقصب الذباب
كتذجعيع عمى السذاركة أكثخ مغ الجيات الحكػمية كالجيات الخضخية
أبخز األليات التي تشطع العسل التصػعي:
يتزح لشا أف عبارات أبخز األليات التي تشطع العسل التصػعي تتختب كفق التختضب
التالي:

366

في السختبة األكلى تػفضخ الستابعة كاالشخاؼ عمى األعساؿ التصػعية مسا يجؿ عمى أف
افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ ،يميو تشطيع العبلقة بضغ أشخاؼ العسل التصػعي مسا
يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ.
بعجىا تشسية قجرات الستصػعضغ كتػجضييا لؤلكلػيات الػششية مسا يجؿ عمى أف افخاد
العضشة مػافقضغ عمى ذلظ ،ثع ابخاز الجيػد التصػعية مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة
مػافقضغ عمى ذلظ.
بعجىا كضع ضػابط اصجار تخاخيز لمفخؽ التصػعية مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة
مػافقضغ عمى ذلظ ،يميو تشطيع السؤتسخات الخاصة بالعسل التصػعي مسا يجؿ عمى أف
افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ.
ثع تػفضخ الجعع السالي الكافي لمبخامج التصػعية مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ
عمى ذلظ ،بعجىا تصػيخ لػائح العسل التصػعي مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ
عمى ذلظ.
اعجاد تقاريخ عغ العسل التصػعي مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ ،ثع
كجػد نطاـ لمعسل التصػعي مسا يجؿ عمى أف افخاد العضشة مػافقضغ عمى ذلظ.
كيتزح أف أفخاد العضشة مػافقضغ عمى عبارات ىحا السحػر .كتتفق نتائج البحث مع
نطخية األنداؽ فيشاؾ مجخبلت لمشدق مغ الستصػعضغ كمخخجات لمسجتسع عبارة عغ
االعساؿ التصػعية السقجمة لمسجتسع .يقرج بيا التقضيع الحؼ يعكذ فعالية الشتائج كقج
يكػف خارجي أك داخمي .كتعتسج األنداؽ عمى عسمية التغحية العكدية لتقػيع أدائيا
كتعجيل مدارىا كىحا جانب ميع في خجمات الخعاية االجتساعية
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كسا تتفق نتائج البحث مع دراسة (العتضبي )2015 ،في أىسية العسل عمى صياغة
رؤية استخاتيجية لتعديد ثقافة العسل التصػعي .كسا تتفق مع دراسة كبلً مغ (الحدضغ،
 )2017كدراسة (بيجي ثػيتذ كلشجؼ ىػيت )2001 ،كدراسة (جػف كيمدػف كمارؼ
مضػسيظ )2000 ،كالتي تخكد عمى أىسية تشسية قجرات الستصػعضغ كاالىتساـ بخأس
الساؿ البذخؼ في تصػيخ كتشطيع العسل التصػعي.
كبالشدبة لتحمضل دلضل السقابمة لخكاد كسائل التػاصل االجتساعي أتزح أف غالبضتيع
يخكف أنو مغ السيع تفعضل مذخكع نطاـ العسل التصػعي لتشطيع العسل التصػعي
كحفع حقػؽ الستصػعضغ ،كابخاز الجيػد التصػعية كتػفضخ االشخاؼ كالستابعة ،كتقجيع
التدييبلت لمسؤسدات لزساف نجاح العسل التصػعي كتحقضق أىجافو.
أتزح أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد العضشة حػؿ مجػ
انتذار ثقافة العسل التصػعي بالسجتسع الدعػدؼ ،ككحلظ حػؿ أبخز األليات التي
تشطع العسل التصػعي حضث بمغ مدتػػ داللة أكبخ مغ ( .)0.05بضشسا تػجج فخكؽ
دالو احرائياً في استجابات أفخاد العضشة في السجاالت التي تدتقصب الخاغبضغ في
العسل التصػعي لرالح اإلناث ،حضث بمغ مدتػػ الجاللة أصغخ مغ (.)0.05
تع إجخاء اختبار تحميل التبايغ لسعخفة الفخوق اإلحرائية لمسحاور بالشدبة لستغيخ
الحالة االجتساعية :كاتزح أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في استجابات
أفخاد العضشة في مجػ انتذار ثقافة العسل التصػعي بالسجتسع الدعػدؼ ،كالسجاالت
التي تدتقصب الخاغبضغ في العسل التصػعي ،عجـ كجػد فخكؽ دالو احرائياً في
استجابات السبحػثضغ حػؿ أبخز األليات التي تشطع العسل التصػعي حضث بمغ مدتػػ
داللة أكبخ مغ (.)0.05
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تع إجخاء اختبار تحميل التبايغ لسعخفة الفخوق اإلحرائية لمسحاور بالشدبة لستغيخ
العسخ :أتزح أنو تػجج فخكؽ دالو احرائياً في استجابات السبحػثضغ في مجػ
انتذار ثقافة العسل التصػعي بالسجتسع الدعػدؼ عشج مدتػػ داللة ( )0.003كىػ
أصغخ مغ ( ،)0.05كلسعخفة مرجر تمظ الفخكؽ أجخيشا اختبار شيؽيو (،)Scheffe
كسا أتزح أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ مغ أعسارىع مغ  35 – 30سشو
كمغ أعسارىع مغ  36فسا فػؽ لرالح مغ اعسارىع مغ  36فسا فػؽ.
تع إجخاء اختبار شيفيو ( )Scheffeلسرجر الفخوق :كأتزح أنو ال تػجج فخكؽ
دالو احرائياً في استجابات أفخاد العضشة في السجاالت التي تدتقصب الخاغبضغ في
العسل التصػعي كبمغ مدتػػ داللة أكبخ مغ ( .)0.05وال تػجج فخكؽ دالو احرائياً
في استجابات أفخاد العضشة في أبخز األليات التي تشطع العسل التصػعي ،حضث بمغ
مدتػػ داللة أكبخ مغ (.)0.05
تع اجخاء اختبار تحميل التبايغ لسعخفة الفخوق اإلحرائية لمسحاور بالشدبة لستغيخ
السؤىل التعميسي :كأتزح أنو ال تػجج فخكؽ دالو احرائياً في استجابات أفخاد العضشة
في مجػ انتذار ثقافة العسل التصػعي بالسجتسع الدعػدؼ ،كسا أنو ال تػجج فخكؽ
دالو احرائياً في استجابات أفخاد العضشة في السجاالت التي تدتقصب الخاغبضغ في
العسل التصػعي ،وال تػجج فخكؽ دالو احرائياً في استجابات السبحػثضغ في أبخز
األليات التي تشطع العسل التصػعي ،حضث بمغ مدتػػ داللة أكبخ مغ (.)0.05
تع اجخاء اختبار تحميل التبايغ لسعخفة الفخوق اإلحرائية لمسحاور بالشدبة لستغيخ
السدتػى االقترادي :أتزح أنو ال تػجج فخكؽ دالو احرائياً في استجابات أفخاد
العضشة في مجػ انتذار ثقافة العسل التصػعي بالسجتسع الدعػدؼ ،كسا أنو ال تػجج
فخكؽ دالو احرائياً في استجابات أفخاد العضشة في السجاالت التي تدتقصب الخاغبضغ
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في العسل التصػعي ،كال تػجج فخكؽ دالو إحرائياً في استجابات السبحػثضغ في أبخز
األليات التي تشطع العسل التصػعي ،حضث بمغ مدتػػ داللة أكبخ مغ (.)0.05
كسا تع اجخاء اختبار تحميل التبايغ لسعخفة الفخوق اإلحرائية لمسحاور بالشدبة
لستغيخ شبيعة العسل :أتزح أنو تػجج فخكؽ دالو إحرائياً في استجابات السبحػثضغ
في مجػ انتذار ثقافة العسل التصػعي بالسجتسع الدعػدؼ ،حضث بمغ مدتػػ داللة
( )0.050كىػ مداكؼ لػ ( ،)0.05كلسعخفة مرجر تمظ الفخكؽ أجخيشا اختبار
شيؽيو ( )Scheffeكأتزح أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بضغ مغ شبيعة
عسميع مػضف كمغ شبيعة عسميع متقاعج لرالح مغ شبيعة عسميع مػضف ،كال
تػجج فخكؽ دالو إحرائياً في استجابات السبحػثضغ في السجاالت التي تدتقصب
الخاغبضغ في العسل التصػعي ،كسا انو ال تػجج فخكؽ دالو احرائياً في استجابات
أفخاد العضشة في أبخز األليات التي تشطع العسل التصػعي ،حضث بمغ مدتػػ داللة
أكبخ مغ (.)0.05
الخؤية السدتقبمية لمعسل التصػعي في السجتسع الدعػدي:
أكجت رؤية السسمكة العخبية الدعػدية  2030عمى جانب ىاـ  ،كىػ جانب العسل
التصػعي حضث تدعى إلى تصػيخ مجاؿ العسل التصػعي ،كزيادة عجد الستصػعضغ مغ
احجػ عذخة الف متصػع إلى ممضػف متصػع قبل نياية عاـ .2030
كبشاء عمى نتائج الجراسة يسكغ أف تدتعخض التػصيات الى اقداـ تػصيات خاصة
بثقافة العسل التصػعي كمجاالتو ،كتػصيات خاصة باآلليات التي تشطع العسل
التصػعي:
اوالً :التػصيات الخاصة بثقافة العسل التصػعي:
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أتزح مغ خبلؿ نتائج البحث حػؿ مجػ انتذار ثقافة العسل التصػعي في السجتسع
الدعػدؼ ،أف ىشاؾ جػانب يشخفس فضيا مدتػػ الػعي مثل عجـ السعخفة بالشجكات
التي تقاـ لشذخ ثقافة العسل التصػعي ،كعجـ معخفة السجاالت الستاحة لمعسل التصػعي
كعمى الخغع مغ كجػد ندبة مغ الػعي .اال اف أعجاد الستصػعضغ قمضل كىشاؾ حاجة
لمسديج مغ نذخ الػعي بضغ أفخاد السجتسع لتحقضق أىجؼ الخؤية لخفع ندبة عجد
الستصػعضغ إلى ممضػف متصػع قبل نياية عاـ  .2030إضافة إلى أىسية سغ القػانضغ
كالتذخيعات التي تشطع آلية العسل التصػعي بالسسمكة كذلظ مغ خبلؿ محاكر البحث
كيسكغ عخضيا ؼيسا يمي:
أ -السدئػلية اإلعالمية:
-1

البج مغ االىتساـ بشذخ الػعي بثقافة العسل التصػعي كأىسضتو مغ خبلؿ
كسائل االعبلـ السختمفة ،ككسائل التػاصل االجتساعي التي تجحب

الذباب.
-2

نذخ ثقافة التصػع بالسشصقة عغ شخيق التجريب كالتأىضل لمستصػعضغ

-3

نذخ الجيات كمجاالت العسل التصػعي التي تدتقصب الستصػعضغ.

-4

نذخ الجراسات العمسية التي تشاكلت العسل التصػعي كأىسضتو كدكرة في
تحقضق التشسية االجتساعية.

-5

تعاكف السؤسدات االعبلمية عع السؤسدات التعميسية ،كالشػادؼ
االجتساعية كالخياضية في نذخ التػعية بالعسل التصػعي.

-6

إعجاد نذخات دكرية متشػعة عغ أنذصة تصػعية ناجحة ،كاجخاء مقاببلت

مع نساذج الفخؽ التصػعية الشذصة في السجتسع.
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ب-السدئػلية الفخدية:
-1
-2

الحخص عمى تثؿيف الشفذ حػؿ العسل التصػعي كاختيار السجاؿ
السشاسب.
تخريز عجد ساعات أسبػعي لمسذاركة التصػعية التشسػية بسا يفضج
السجتسع مع كجػد محفدات معشػية لمستصػعضغ.

-3

االىتساـ بالقزايا السجتسعية كاإلندانية كالسذاركة التصػعية لسعالجة
السذكبلت.

ج-السدئػلية األسخية والسجتسعية:
-1

تعديد ؾيع االنتساء ،كأىسية العسل التكافمي كغخس الؿيع األخبلؾية
كاإليسانية عغ قزايا التصػع لخجمة السجتسع.

-2

تحفضد أفخاد األسخة لؤلبشاء لمسذاركة باألعساؿ التصػعية كأف يكػف األىل
نساذج يقتجػ بيا.

-3

تفعضل دكر مخاكد الذباب كعسل دكرات لمتشسية البذخية مختبصة بالعسل
التصػعي.

ثاني ًا :التػصيات الخاصة بأليات تشطيع العسل التصػعي:
أ-

السدئػلية الحكػمية:

-1

إقخار مذخكع نطاـ العسل التصػعي ليربح العسل محجداً بأشخ نطاميو
تكػف مغ سياسات كإجخاءات محجدة كتحجيج مرادر التسػيل الستاحة.

-2

كضع ضػابط كإصجار تخاخيز لمفخؽ التصػعية لحفع حقػؽ الستصػعضغ.

-3

تػفضخ الستابعة كاالشخاؼ عمى األعساؿ التصػعية كإزالة السعػقات سػاء
السادية أك اإلدارية.

-4

سغ القػانضغ التي تذتخط عجد ساعات تصػعية قبل التخخج في الجامعات،
أك لسعاىج
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أك السجارس كنحػىا.
-5

اقامة السؤتسخات كالشجكات كتذجيع اجخاء الجراسات التي تتشاكؿ العسل
التصػعي.

ب-

السدئػلية السؤسدية والتشطيسية:

-1

عسل بخامج إدارية تشطيسية إلدارة عسمية التصػع كالبج أف تذسل نطع
خاصة بالستابعة كالتشسية البذخية كالتجريب كالتحفضد كالسكافأة لمستصػعضغ.

-2

رفع كفاءة السؤسدات التصػعية مغ خبلؿ تحجيج البخامج السجركسة،
كالخؤية كاالستخاتيجيات الػاضحة.

-3

زيادة عجد السؤسدات التشسػية التصػعية كتقجيع التدييبلت ،كتحجيج
االمتيازات.

-4

العسل عمى تفعضل الذخاكات بضغ مشطسات السجتسع السجني لتحقضق أىجاؼ
العسل التصػعي.

مخاجع البحث:
 الحدضغ ،كججاف عمي . )2017 ( .االتجاه نحػ العسل التصػعي كعبلقتو بالرحةالشفدية لجػ شالبات الجامعة .الخياض :أشخكحة ماجدتضخ جامعو نايف لعخبية لمعمػـ
األمشية.
 العتضبي ،سمصاف نػاؼ عبج هللا .)2015( .رؤية استخاتيجية اعبلمية لتعديد ثقافةالعسل التصػعي في السجتسع الدعػدؼ .الخياض :أشخكحة ماجدتضخ جامعو نايف
لعخبية لمعمػـ األمشية.
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 العشدؼ ،مشاؿ غانع الدمسي )2018( .دكر األنذصة الصبلبية في نذخ ثقافة العسلالتصػعي .الخياض :أشخكحة ماجدتضخ جامعو نايف لعخبية لمعمػـ األمشية.
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