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م 8102ديسمبر -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الثامن    

 

 شروط النشر يف جملة جامعة البحر املتوسط الدولية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  اجمللة.خراج تكيفها فنيا يف إ
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 على الباحث كتابة هوامشه أخر البحث جمتمعة قدر اإلمكان. .14
 -البحوث: قيمة نشر  .15

 أو ما يعادله. دوالر أمريكي (011)إذا كان الباحث من خارج ليبيا يدفع  .1
تمم قبل التقييم، مث ي امقدم دينار (200)دفع منها ، ي  دينار ليبي (350)يدفع إذا كان الباحث من داخل ليبيا  .2

 حني يقرر البحث بدرجة مقبول للنشر بدون تعديل أو مع التعديل. ( دينار ليبي150)املبلغ إىل 
 .(USD العملة- CA)علماً بأن حسابنا القابل للتحويل هو  .3

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

 journal@miu.edu.ly  : المجلةبريد 

 
 أسرة هيئة التحرير
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 كــــلمة العــــدد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 كن جميال ترى الوجود جميال

قُّدر شاءت الطبيعة أن تجعل من الجمال عنصراً مهماً يعمل على جعل النفس اإلنسانية في حيوية دائمة، ولو 

أن ُينتزززم مززن قلوبنززا حززب الجمززال لمززا ب ززى للحيززاح فززي أعيننززا أي سززحر يزز كر، قززد نززتمكن مززن أن نطلززق علززى 

موضوعات في الطبيعة و الفن صفة الجمال، و لكننا نحتار أحيانا فزي تحديزد اصزائذ هز ا الشزيء الجميزل، 

أنهزا سزتب ى أقزوى للز ات اإلنسزانية التزي بما يثيره فينا من تعلق فيما هو جميل سواء أكان حسيا أم روحياً، إال 

تدفع لتأمل الجمال في كزل شزيء،  لزن أن أوراق الشزجر و الزهزور، و شزعام الشزمس و ايوطهزا ال هبيزة، و 

زرقة البحر، و لوحة الفنان و النغم الشجي، بزل حتزى روعزة المكزان و نهافتزر تثيزر فزي نفوسزنا إحساسزا قويزاً 

كاد ندرن فيزر مزا الز ي يجمزع بينهزا و بيننزال حتزى لزو طرحنزا سز االً مفزاده للوقوف عنده، في الوقت ال ي ال ن

لما ا ه ا الشيء جميالل ألسرعنا بال ول : ألنر أعجبني  و راق لي  وشّدني إلير، أو أنر سما بع لي وروحزي، 

تالشزى دون أن نحدد وعلى وجزر الدقزة عناصزر الجمزال المشزتركة الجامعزة بينهزا، لهز ا قيزل: إن لز ح الجمزال ت

بمجرد أن تحاول تحليلر أو تفسيره، ألن الجمال ال يتحمل كّد ال هن ومحاولة الوقوف على أسراره علزى  لزن 

 كر أحد الفالسفة: أن الجمال على ما تشعر بر ال ي بل الوصف، ألننا ال نستطيع أن ن رر ما هو الجمزال ومزا 

وافرت فيززر كززال أو بعضززا كززان جمززيال، عسززاه يكززون، واجتهززد بعضززهم علززى  كززر صززفات فززي الشززيء إ ا مززا تزز

وتنحصر في جملة من مفاهيم الكمال، من االنسجام أو التوافق والتز وق والوحزدح والتبزاين والتناسزب والتنزوم 

 والرشاقة والتناهر والصفاء واللون والبعد .... الخ.

بر الز ي يبعزع علزى وهنان مزن ربطزر بزالجنس و العاطفزة، و اللز ح الروحيزة، و الغمزوض و السزحر، أو التشزا

االحساس بالتماثل في موقفنا منها، كما قرر بعضهم أن لزر وجزوداً موضزوعياً و بز ا يتوقزف جميزع النزاس فزي 

كل وقت على اإلعجاب بجمال الشيء باصائصر، الحالّة فيزر والالّزمزة لزر و لزو لزم يكزن هنزان ع زل يدركزر، 

ه غيرهم لل اتية في األشياء التي تزدفع مزن يتل اهزا فزي وه ا يدعونا لالقتراب من مثل األشياء وماهيتها، ويسند

أنها جميلة، باعتماد االشزتران فزي االنفعزال، ويز كر نازرون أنزر ياتلزف بزااتالف األفزراد فزي المكزان الواحزد 

والبيئززة الواحززدح، لهزز ا نجززد مززا يطززرب العربززي مززن لحززن قززد ال يطززرب األوروبززي وبززالعكس، وفززي هزز ا اعتبززر 

 لي وليس عينيا ت وم في الشيء الجميل مست لة عن اإلدران الع لي.الجمال  ا معنى ع 

والبد أن نعلم أن الجمال يتوقف على النسبة بين المَدرن والمِدرن، وما نسمير جماال ليس إال إس اط مشاعرنا 

وعواطفنززا علززى العززالم الاززارجي، فجضززافة الجمززال لشززيء مززا يعنززي أن نفوسززنا أصززبحت فززي توافززق عززاطفي 

 معر. وانسجام
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فالجمززال لززيس موضززوعاً بحتيززاً وال  اتيززاً االصززا بززل هززو مزززيش منهمززا وال هززو بالنشززاط الع لززي الصززرف، وال 

يتوقف علزى العالقزة العاطفيزة واالنسزجام وتز وق الشزيء واإلحسزاس بزر علزى حزدح، إن كزل هز ه جميعهزا وقزد 

م، مززع النشززاط الفكززري وحززّدح الحززدس تتضززاءل بززين األفززراد ت ززوى بالتربيززة والث افززة والسززلون والتعززود والتعلززي

واالمتثززال للشززرائع وال ززوانين، فعززدم إحساسززن بجمززال المكززان طبيعززة أو مدينززة أو شززارعا أو حدي ززة أو قاعززة 

دراسة أو مكتب عمل أو مصنع حتى بيوت السكن، أو قُّبح عدم ب ل الجهد فيها لتكون جميلزة، وتالزف معنزى 

 ر والوجدان والحدس الع لي، وف دان  لن يدعو للمعالجة. لن أنن ف دت اإلحساس بالجمال والشعو

 
 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
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من ات الرتبية يف جامعة بنغازي تنمية األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميية بكلي
 نظر أعضاء هيئة التدريس وجهة

 " تصور مقرتح "

 
 رجعة غيث حممد الرتهونيالورفلي و أ. سلوى فتحي حممد أ.

 اإلدارة التعليمية  قسم-كلية الرتبية قمينس  بنغازي ــــجامعة 

 

 ثــحــص البــلخــم

 ومعرفة ما ،البحث إىل التعرف على مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميية يف كليات الرتبية جبامعة بنغازي هذا هدف
تعزى  ،إحصائية يف وصف مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكادميية بكليات الرتبية يف جامعة بنغازي اإذا كانت هناك فروق

األداء اإلداري لـــرؤساء  لربنامج يهـــدف لتنمـــيةكمــا هدف إىل وضع تصور مقتـــرح   )النوع االجتماعي، سنوات الخبرة(إىل متغريي 
  بنغازي.جامعة  الرتبية يفاألقســـام األكادميية بكليات 

عضو هيئة  (58)حيث بلــــــغ حجم العينة  بنغازي،شتمل البحث على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية يف جامعة وقد ا
( 63)ستبانة لتحقيق أهداف البحث تكونت يف صورهتا النهائية من وقد مت تطوير ا ،م1025/ 1027العام الدراسي  تدريس خالل

نسانية الل استخــــــدام احلزمــــة اإلحصائيـــة للعـــلـــوم اإلداة وثباهتا تــم التعامــل مع بيـانــات البــحث من خــوبعد الـتأكد من صدق األ قرة،ف
 .(spss)واالجتــماعــية 

 كما يلي:  وهيعدد من النتائج  إىلمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات توصل البحث 

حني بلغت نسبة عينة الذكور يف  (%7368)ناث حيث بلغت نسبة املشاركات أن معظم عينة البحث هي من اإل .1
 ،(%00)قد بلغت  سنوات(20ــــــ  8)خربهتم الذين ترتاوح سنوات ن نسبة املشاركني يف عينة البحث ، يف حني أ(16%)

، يف حني بلغت نسبة قدامى أعضاء هيئة حديثي التوظيف واويعد (%6063)سنوات  8خربهتم عن  وبلغت نسبة من تقل
 . (%1.60)سنوات  (20) عن الذين تفوق سنوات خربهتمالتدريس 

الرتبية جبامعة بنغازي من  األقسام األكادميية يف كلياتتظهر نتائج البحث أن وصف مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء  .2
 يف املتوسط. وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت 

تعزى  اإلداري األداءإجابات املشاركني حول وصف مستوى  يف إحصائيةتبني نتائج البحث أنه ال توجد فروق ذات داللة  .3
 ملتغري النوع االجتماعي.
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تبني من خالل إجابات  ،اإلداري األداءوصف مستوى  يف إحصائيةأنه توجد فروق ذات داللة  إىل تشري نتائج البحث .4
 سنوات. كانت لصاحل من تفوق خربهتم العشرو  ،تعزى ملتغري سنوات اخلربة هناأ املشاركني

 بكليات الرتبية يف جامعة بنغازي. األكادميية األقساملدى رؤساء  اإلداري األداءضرورة تفعيل برنامج تدرييب لتنمية  .5

   ةــــدمــمقــال

، فالعمــل الوقــت احلــاياالهتمــام بكافــة جوانــل العمــل داخلهــا مــن أهــم مــا ينظــر إليــه يف  واملعرفــة فأصــب تعــد امامعــة صــرحام للعلــم  
واقع ذلك األداء أصب  من ضروريات التقدم يف ظل التحـديات املعاصـرة  والوقوف على ،اإلداري جزء ال يتجزأ من الدور العام للجامعة

 .شهدها الساحة التعليمية العامليةاليت ت

مسـتوى  وعليـه فـ ن ،اجملتمع وحمددة يفجودة اخلدمات امامعية تتأثر باملنظومة اإلدارية اليت جتعل من رسالة امامعة واضحة إن كفاءة و "
إىل خلـق  وبالتـاي السـعياألسـاليل التقليديـة الروتينيـة  واالبتعـاد عـن ،األداء لن يرتفع بـدون التوجـه إىل العمـل وفـق معـايري إداريـة حديثـة

والتنظـــيم والتوجيـــه بـــذلك علـــى عمليـــات التخطـــيط  وإداري معتمـــدةتشـــرف علـــى كـــل نشـــامي جـــامعي أكـــادميي  ،متميـــزةإدارة جامعيـــة 
  6(.1، م.100حماد، ) وأقل جهد".هبدف الوصول إىل حتقيق أهداف امامعة بأعلى كفاءة  ،والرقابة

 ،حســـن اختيـــار أجهزهتـــا اإلداريـــة يعـــد أمـــرام يف  ايـــة األ يـــة، فـــ ن واجتماعيـــا واقتصـــاديا التنمويـــة تعليميـــام " وكـــون امامعـــة نـــواة األجهـــزة 
    .(211 ،م1002 )البدري، “.الدولة اليت توجد فيها  وبالتاي أهدافلتحقيق أهدافها 

تتوقف إىل حد كبري على كـــفايــة وفـــاعــلية أداء قـــيادتــــــها  ،أحد أهم مؤسسات التعليم العاي باعتبارهاة امامعة فاعلية وكفاي وحيث إن 
ن أي برنــامج يوضــع لتنميــة أداء قيــادات لــذلك فــ  ،املــــرسومة واملســتجدةالقــــيادية  قــــيادات للمـــهــــارات واألدوارومستــــــوى رارســة هـــــذ  ال

 Boeckmann and)املر وب يف رارسته نته باألداء املمارس الفعلي ومقار ومؤسسات التعليم العاي جيل أن ينطلق من واقع األداء 

Dickinson،1122). 

ويؤكـــد البـــاحثون يف دـــال اإلدارة علـــى حقيقـــة أن املعرفـــة واملعلومـــات اإلداريـــة تـــزود ايـــع املنظمـــات ويف كافـــة مســـتوياهتا اإلداريـــة بقـــدرة 
ور بـة  ،الـيت جيـل أن يصـاحبها مقـدرة علـى اإلبـداع والتنميـة واملعلومـات اإلداريـةة وأن القادة هم مصدر لتلك املعرفـ ،تنافسية ومستدامة
 يف الرؤية التنموية ويف صناعة القرار. اآلخرينصادقة يف إشراك 

أنه حبكم موقعه ينبغي أن يكـون  إىل من جهة أخرى باإلضافة وقائدام تعليميام جهة  وإداريام منويُعد رئيس القسم األكادميي قائدام تربويام "
 وضــبطها وتنفيــذ تعليمــاتاإلدارة العليــا عــن تســيري أمــور القســم األكــادميي  ومســئوال جتــا  ،حلقــة وســيطة مــن حلقــات اإلدارة امامعيــة

 وجنـاح القسـم ،امـامعي ويستلزم ذلك امتالكه ملعـايري القـادة األكـادمييني الالزمـة لتحقيـق كفـاءة يف العمـل اإلداري ،اإلدارة العليا بالكلية
  6(71، م1022، )محسن " داخل امامعة وأدائه ملهامهاألكادميي 
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، إذا أن ار الفعاليـة اإلداريـة بصـورة عامـةموضوع أداء رؤسـاء األقسـام األكادمييـة باعتبـارهم قـادة إداريـني بأ يـة واسـعة يف إ ـ وقد حظي 
والتحقـق  ،األجواء اإلدارية القادرة علـى متابعـة األنشـطة اماريـة يف أروقـة امامعـةقياس مستوى األداء اإلداري الفعلي من شأنه أن خيلق 

 .متطلبات العمل وواجباهتم وفقم مدى التزام األفراد العاملني ب جناز مسئولياهت من

ى كفــاءهتم األكادمييــة يالحــأ أن اختيــارهم يعتمــد علــ ،إجــراءات تعيــني رؤســاء األقســام األكادمييــة يف العديــد مــن امامعــات وبــالنظر إىل
أعضـاء هيئـة التـدريس بالقسـم أو بعـد ترشـيحهم مـن قبـل منـة استشـارة  فقـد يـتم تعييـنهم بعـد ،اإلدارية أكثر من اعتماد  على مهارهتم

 .(William , 2001) املرش .حبقه يف قبول أو رفض  وحيتفأ العميدترشي  أكثر من شخص  ويتم أحيانا ،علمية بالكلية

و دون إعـداد أو تـدريل مسـبق علـى  ،تارون على أساس اجنازاهتم األكادميية ال على قـدراهتم اإلداريـةأ لل رؤساء األقسام خيُ و ملا كان 
يتوقــف بدرجــة كبــرية علــى مــدى إملامــه و معرفتــه  ــذ   ه ملهامــه اإلداريــة و األكادمييــةو مبــا أن جنــاح رئــيس القســم يف أدائــ ،رئاســة القســم

باعتبارهم عناصـر  ،" نيماسة و ملحة إىل حتديد مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميية " املمارسكانت احلاجة  ،املهام
و مـــوجهني ملســـار العمليـــة التعليميـــة فيهـــا  ـــو حتقيـــق األهـــداف  ،أكادمييـــة و قياديـــة مـــؤثرة يف العمـــل األكـــادميي و اإلداري يف امامعـــة

 .عم اجملتمع ملخرجات عالية امودةدو تفعيل دورها من خالل  ،املنشودة

فمعظــم رؤســاء األقســام  ،حقيقــة أن بــرامج تنميــة األداء ليســت شــائعة يف مؤسســات التعلــيم العــاي إىلاإلداري  وتشــري أدبيــات البحــث
، ومــن خــالل إجــراء مناقشــات نوعيــة مــع عمــداء خــربات إداريــة ســابقة وتعلــيم ذاي علــى باالعتمــاداألكادمييــة يزاولــون مهــامهم القياديــة 

، لــذا كــان حتقيــق امامعــة ألهــدافها يتوقــف علــى قــدرات ومهــارات وأداء رؤســاء ملمارســتهم وأدوارهــم اإلداريــة مقيمــنيالكليــات بوصــفهم 
 .ألقسام األكادمييةا

، وهـو بـذلك يف لقسـم أكـادميي ايس ورئيسـويواجه بذلك رئـيس القسـم األكـادميي صـعوبات عديـدة تتعلـق بثنائيـة دور  كعضـو هيـأة تـدر 
هـذا  وتعد الربامج ا ادفة لتنمية رؤساء األقسام األكادميية من أهـم صـور ،واألكادمييأشد احلاجة إىل الدعم والتأييد يف اجملتمع امامعي 

 .الدعم

  هـــلتــوأسئث ــحــة البــلــكـمش

، وتطـوير إصـالحه  وذلـك هبـدف ،القطاعات اليت حظيت باهتمام القائمني عليـه يف الدولـةيُعد قطاع التعليم امامعي يف ليبيا من أبرز  
إال  ،أداء قياداهتـا والوقـوف علـىالـر م مـن أن هـذا اإلصـالح طـل تطـوير اإلدارات امامعيـة  علـى" ، و ليواكل تطـورات العصـر احلاضـر

 ،ةأن تقارير اللجنة الشعبية للتعليم العاي يف ليبيا أشارت إىل أن هناك عـدة جوانـل قصـور يف سـري العمليـة التعليميـة يف امامعـات الليبيـ
 6(52، م1026 )عاشور، ."جوانل القصور أداء القيادات امامعية ملهامها  وقد طلت

 التالية:يف النقامي  وقد متثلت

   .بعض أمناء األقسام بأداء مهامهم املطلوبة وعدم التزام ،باألقسام األكادميية مبختلف الكلياتضعف معدالت األداء  .1
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 وسـرعة ااـاذكمـا تفتقـر إىل سـبل االتصـال السـريع   واملكتبيـة والروتينيـة،إن امهاز اإلداري يف امامعات الليبية يتصف بالبريوقرا يـة  16
 (206 م،1003 سرت، العام،، التقرير السنوي والرقابة الشعبيةبجهاز التفتيش الشعبية العامة  )اللجنة القرارات.

 اإلداريـــة.، رـــا يرتتـــل عليـــه حـــدوث العديـــد مـــن املشـــاكل  مـــن العمليـــات اإلداريـــة كاالتصـــاليف مســـتوى األداء لكثـــري هنـــاك تـــدن   66
ويقـــوي   وضـــوابع اعتمـــادالئحـــة يحديـــد معـــايير  بشـــإص ارـــدار م1000لســـنة  210 قـــرار رقـــ  العامـــة،الشـــعبية  )اللجنـــة
  (3التعلي  العالي المادة ) مؤسسات

 .على التكيف وضعف قدرهتا وقلة املرونةامامعة العديد من املشاكل املتمثلة يف اممود  والوظيفية يفتعاين ا ياكل التنظيمية  .4
لســـنة  11لرؤســـاء األقســـام األكادمييـــة يف ا يكـــل التنظيمـــي للجامعـــات وفـــق قـــرار رقـــم  واملســـئوليات اإلداريـــةعـــدم وضـــوح املهـــام  .5

 . م1005
 .الوظائف القيادية وبعد شغلقبل  ندرة إعداد الدورات التدريبية للقيادات امامعية .6

مـام لتــطوير اإلدارة ـطلبام مهيـة يعـد مـاألقسـام األكادمي ومـنهم أمنـاءب جياد برامج هتدف لتنمية وتطـوير أداء القيـادات امامعيـة  االهتمامن إ
 امامعية.

حيـث أدـدت علـر ضـرورة ايجـاد بـرامب يدريبيـة لتاـوير أدا  الهيئـة  ،ليبيـا والتنميـة يـي  العـالي التعلـي "بذلك نـدوة  وقد أوصت 
 .  "من واقع األدا  الممارس والفعلي ينالق واإلدارية بالجامعةالتدريسية 

" حتديـد  -:الئحة حتديد معايري و ضـوابط اعتمـاد و تقـوؤ مؤسسـات التعلـيم العـاي " ، حيـث نصـت علـى" كما أكدت على ذلك " 
وضـرورة االهتمـام بالتنميـة املهنيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس و العمـل علـى رفـع   العـايمعايري و ضوابط اعتمـاد و تقـوؤ مؤسسـات التعلـيم 

) اللجنــة الشــعبية العامــة ، ملهــارات اإلداريــة الالزمــة و الراميــة لتطــوير التعلــيم العــاي" األقســام العلميــة و إكســاهبم ا رؤســاءمســتوى أداء 
بشإص اردار الئحة يحديد معايير و ضـوابع اعتمـاد و يقـوي  مؤسسـات التعلـي  العـالي ، المـادة   1000لسنة  210قرار رق  

األداء اإلداري لــدى رؤســاء  واقــعف إىل التعــرف علــى دالــيت هتــ م (1002 :محســن )أكــدت دراســة  ويف ســياق ذلــك(  5الفقــرة  8
، حيــث أ يــة دراســة واقــع األداء اإلداريعلــى  ،أعضــاء هيــأة التــدريساألقســام العلميــة يف كليــات الرتبيــة جبامعــة بغــداد مــن وجهــة نظــر 

مرضـيا لـدى  إدراكـاد يعكـس تصـورا و توصلت إىل نتيجة مفادها أن واقـع األداء اإلداري ألمنـاء األقسـام  يف كليـات الرتبيـة جبامعـة بغـدا
 عينة الدراسة.

اإلداري لـدى رؤسـاء األقسـام يف كليـات العلـوم  األداءإىل التعـرف علـى واقـع  (م1020:العلـي )فقـد هـدفت دراسـة  نفسه ويف السياق
 العينة لألداء كان متوسطا.، وقد أظهرت النتائج أن مستوى تقدير أفراد من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس الرتبوية يف األردن

يف عـة بنغـازي ولذلك فقد قامت الباحثتان بتسليط الضوء على دراسة األداء اإلداري الفعلي لدى رؤسـاء األقسـام يف كليـات الرتبيـة جبام
 .بعض املتغريات ضوء
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بيـــة األكادمييـــة يف كليـــات الرت  األقســـام لرؤســـاءكمـــا ســـعت الباحثتـــان إىل وضـــع تصـــور مقـــرتح لربنـــامج يهـــدف إىل تنميـــة األداء اإلداري 
 .       جبامعة بنغازي

 ة:ـــيــاآلياؤالت ــي التســــث يــــحــة البــلــورة مشكــلــن بــكــمــق يــا سبــر مــلــا  عــوبن
أعضـاء هيئـة  مـن وجهـة نظـرمستوى األداء اإلداري لـدى رؤسـاء األقسـام األكادمييـة يف كليـات الرتبيـة جبامعـة بنغـازي التعرف على  .1

 التدريس.
لرؤسـاء األقسـام األكادمييـة بكليـات الرتبيـة يف جامعـة  ،إذا كانت هنـاك فـروق إحصـائية يف وصـف مسـتوى األداء اإلداري معرفة ما .2

 .وسنوات الخبرة(النوع االجتماعي )بنغازي تعزى إىل متغريي 
 بكليات الرتبية يف جامعة بنغازي؟لرؤساء األقسام األكادميية  ،األداء اإلداريتنمية  إىلما التصور املقرتح لربنامج يهدف  .3

 ث ـــحــة البــيـــمــأه

و يسـعى بـذلك إىل معرفـة مسـتوى األداء اإلداري  ،تتمثل أ ية البحث يف كونه دراسة حملية تنطلـق مـن ظـروف التعلـيم امـامعي يف ليبيـا
، كمـا يسـعى إىل وضـع تصـور مقـرتح مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس لرؤساء األقسام األكادميية بكليات الرتبيـة يف جامعـة بنغـازي

ة  بقـت ج لـربامج تنمويـة وتطويريـلتفـادي نقـل ذـاذ  ،حماولـةبوصـفها  ،لربنامج يهدف إىل تنمية األداء اإلداري ألمنـاء األقسـام األكادمييـة
يف العديـد مـن الـدول الناميـة، حيـث حاولـت هـذ   اسـتخدامهاشـاع فنيـة خارجيـة و  باستشـارات االسـتعانة، أو يف بيئات أكادميية خمتلفـة

 .حا كبريايف دول متقدمة وحققت جناذاذج لربامج تنموية وتطويرية  بقت  باستخداممشكالهتا التنظيمية واإلدارية  الدول معامة

والسياســـية  واالجتماعيـــة االقتصـــاديةالظـــروف  الخـــتالفنظـــرا  ، ـــري أن أ لـــل هـــذ  الـــربامج ن يكتـــل  ـــا النجـــاح يف الـــدول الناميـــة
 6م(1002، )الخايب

 ،ألمنــاء األقســام األكادمييــة بكليــات الرتبيــة يف جامعــة بنغــازي اإلدارين وضــع تصــور مقــرتح لربنــامج يهــدف إىل تنميــة األداء كــذلك فــ 
 التغريات والتطورات احلاصلة على الصعيد السياسي واالقتصادي والرتبوي يف ليبيا. وءيعد أمرا يف  اية األ ية خاصة يف ض

 :ةـــاليــالتي ـــواحــي النـــث يــحـــة البــيــمــد أهـــديــحــي نــكــمــذا يـــول

إلقامـة ور  عمـل تسـاهم يف تنميـة وتطـوير  ،يفيد البحث متخذي القرار يف وزارة التعليم العاي يف ليبيا إلعطاء املزيد من االهتمام .1
 بنغازي.أداء رؤساء األقسام األكادميية يف كليات الرتبية جبامعة 

ركـزت علـى تطـوير اموانـل  ثتني،إن معظم برامج وعمليات التطوير والتنميـة الـيت متـت يف إ ـار جامعـة بنغـازي حسـل علـم البـاح  .2
، وهـذا مؤشـر إىل أدائهاالكايف على تفعيل القدرات واملهارات القيادية وتطوير وتنمية  االهتمامبرتكيز ال املادية واملالية للجامعة دون

األكادمييـة يف  األقسـام لرؤسـاءهتـدف إىل تنميـة األداء اإلداري  ،لتعليم العاي اللييب على أ يـة وضـع بـرامجا يف عدم إدراك العاملني
يف العمليـة كليـات اـرج خمرجـات تـؤثر   باعتبارهـا  ،خمتلف الكليات يف جامعة بنغازي بصـفة عامـة ويف كليـات الرتبيـة بصـفة خاصـة
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األقسام األكادميية يف كليات الرتبيـة  لرؤساءاألداء اإلداري  تصور مقرتح لربنامج يهدف لتنمية، لذلك ف ن وضع الرتبوية يف اجملتمع
، ة اإلداريـة داخـل أقسـامهم العلميـةالقدرات القيادية الالزمة للعمليـ امتالكمساعدهتم على  من شأنه أن يسهم يف ،جبامعة بنغازي

ألقســام األكادمييــة علــى مســتوى جامعــة  لرؤســاءتنميــة األداء اإلداري حيــث إنــه وحبســل علــم الباحثتــان ال توجــد بــرامج واضــحة ل
 اإلداري.لتحقيق أعلى مستويات من األداء  ام مهم رام بنغازي . لذلك ترى الباحثتان أن وضع هذا املقرتح يعد أم

والدراســـات الســـابقة مـــن  ،اإلداري يـــات البحـــثبجتهـــادهن مـــن خـــالل اال ـــالع علـــى أد وايعـــد البحـــث وحبســـل علـــم البـــاحثتني .3
 .األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءوضع تصور مقرتح لتنمية  إىلالبحوث القليلة اليت هدفت 

 ث ــــحـــداف البــــأه

 بنغازي.التعرف على مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميية يف كليات الرتبية جبامعة  .1
فروق إحصائية يف وصف مستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكادميية بكليـات الرتبيـة يف معرفة ما إذا كانت هناك  .2

  .(، سنوات الخبرة)النوع االجتماعيعزى إىل متغريي جامعة بنغازي ت
جامعــــة  الرتبيــــة يفاألداء اإلداري لرؤســــاء األقســــام األكادمييــــة بكليــــات تنميــــة إىل  لربنــــامج يهــــدفح وضــــع تصــــور مقــــرت  .3

   بنغازي.

 ث ــــحـــدود البـــح

 التالية:ميكن إجياز حدود البحث احلاي يف احلدود 

دليـة   قميـن،،التربيـة  )دليـةاحلـدود املكانيـة للبحـث علـى كليـات الرتبيـة جبامعـة بنغـازي واملتمثلـة يف  اقتصـرت المكانيـة:الحدود .  1
 .أوجلة(دلية التربية   المرج،دلية التربية   ،"التربية بنغازي " الهواري 

 .م1025ــــــــــ  1027 بق البحث احلاي خالل العام امامعي  الزمانية:الحدود .  2

التــدريس بكليــات الرتبيــة جبامعــة بنغــازي والبــالغ عــددهم  احلــدود البشــرية للبحــث علــى أعضــاء هيــأة اقتصــرت البشــرية:الحــدود .  3
عضـو هيـأة  (60)و ،بنغـازيبكليـة التربيـة عضـو هيـأة تـدريس  (36)التـدريس حبسل اإلحصائيات الصادرة عن مكتل أعضاء هيـأة 

قـارين بكليـة الرتبيـة ة تـدريس أ، وال يوجـد أعضـاء هيـبكليـة التربيـة قميـن،هيـأة تـدريس  عضـو (70)و  ،المـرجبكلية التربيـة تدريس 
 .أوجلة

األقســام األكادمييــة بكليــات الرتبيــة  لرؤســاءاحلــدود املوضــوعية للبحــث علــى تنميــة األداء اإلداري  اقتصــرت الموضــوعية:الحــدود .  4
 ووضع تصور مقرتح لربنامج يهدف لتنمية وتطوير أدائهم اإلداري. ،جبامعة بنغازي
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 ث:ـــحــالبات ـــحـــلـــاــصـــم
 التاي:ميكن تعريف مصطلحات البحث على النحو 

 (performance Administrative)ألدا  اإلداري ا

من السلوكيات اإلداريـة ذات العالقـة و املعـربة عـن  دموعة)-بأنه:  األدا  اإلداري (238، م1001:الحوامدة و الفهداوي )عرف 
باإلضـافة إىل  ،و حتمل مسئولياته و تتضمن جودة األداء و حسن التنفيذ و اخلربة الفنية املطلوبة يف الوظيفـة ،قيام املوظف بأداء مهماته

 .ية للعمل و السعي  ا بكل فاعلية(االتصال و التفاعل مع بقية أعضاء املؤسسة و االلتزام بالنواحي اإلدار 

 .(ند إليه من مهمات بكفاية وفاعليةالفرد ملا يس إجناز)-بأنه:  اإلداري األدا  (266، م1002:الشاماص )عرف 

 ي ألدا  اإلدار ــي لـــرائــف اإلجــريـــعــالت

ومســـؤولياهتم هـــو مـــدى قـــدرة رؤســـاء األقســـام األكادمييـــة يف كليـــات الرتبيـــة يف جامعـــة بنغـــازي علـــى إجنـــاز مهـــامهم الوظيفيـــة املختلفـــة 
 . ساء األقسام على فقرات االستبانةبالدرجة اليت حتصل عليها رؤ  ويقاس األداء ،ومتابعةوتنظيم  وقيادة إداريةمن اطيط  ،وواجباهتم

 (Acdemic Depatment's Heads)ي ـــمــاديــاألد  ــســ، القــرئي

بـ دارة شـؤون القسـم اإلداريـة  ،ة التدريس يف القسم األكادميي يكلف رمسيام بقـرار مـن رئـيس امامعـة الـيت يعمـل فيهـاهو أحد أعضاء هيأ
 .مدة حمددة قابلة للتجديدالفنية و األكادميية و 

  ( Teashing staff member) ي:ـــعــامــالج، ــدريــة التــيئــو هــضـــع

الـدكتورا  أو املاجسـتري يف أحـد حقـول املعرفـة ويشــغل  وحيمـل درجـةهـو الشـخص املتفـرل للعمـل األكـادميي يف إحـدى امامعـات الرمسيـة 
 األكادميية. حدى الدرجاتإ

زيــــــــــــادة القــــــــــــدرة واملهــــــــــــارات واملعرفــــــــــــة اخلاصــــــــــــة بــــــــــــالقوى العاملــــــــــــة الــــــــــــيت  "-بأهنــــــــــــا:  م(1026:بــــــــــــار  )وعرفهــــــــــــا  التنميــــــــــــة:
 ." الصحي  االجتا را يساهم يف رفع مستوى أدائهم وترشيد  اقاهتم يف  ،لديها القدرة على العمل

 :يةــنمــللتي ـــرائــف اإلجــريــعـــالت
ون يكـ عملية التغيري اليت حتدث للفرد حبيث ينتقل مبوجبها من الوضع احلاي الذي هو عليـه إىل الوضـع الـذي ينبغـي أن هي-: التنمية

 .عليه هبدف تطوير وحتسني أدائه
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  ة:ـــيــربــتــالات ــيــلــد     

وتقـع كليـة الرتبيـة يف منطقـة ا ـواري ببنغـازي ويـدرس  م1000للعـام  100تأسست مبوجـل قـرار رقـم  بنغازي:دلية التربية  .1
 30أقســام أكادمييــة ويقــوم بالتــدريس هبــا أكثــر مــن  (5)مــوزعني علــى  ،م1022  الــل حــع العــام 2760هبــا أكثــر مــن 

 بنغازي.كلية الرتبية ل العلمية لةاجمل تصدر عنهاكما   الليسانس،ومتن  الكلية درجة  ،عضو هيأة تدريس
، وتقـع يف مدينـة املـرج ن اللجنة الشعبية للتعلـيم العـايمبوجل قرار م م1007/  1003تأسست عام  المرج:دلية التربية  .2

، املــرج وضــواحيهامدينــة بــذلك تــوفر اخلــدمات امامعيــة لطــالب  بنغــازي، وهــيعــن مدينــة  متــر ديلــو  200حــواي الــيت تبعــد 
الرتبيـة دلـة كليـة  و تصـدر عنهـامتن  الكلية درجة الليسـانس و ، أقسام (.)ى عضو هيأة تدريس موزعني عل (60)ويوجد هبا 

 املرج.
، (152)اللجنة الشعبية العامة رقـم وفق قرار  م1000ضم كلية الرتبية قمينس مامعة بنغازي سنة  مت قمين،:دلية التربية  .3

، كمـا يوجـد بالكليـة أقسام علمية وأدبية (.)بالكلية ويوجد  ،للمعهد العاي إلعداد املعلمني قمينسوتعترب هذ  الكلية خلفا 
 معيد. (60)عضو هيأة تدريس وعدد  (70)د عد

وتضم قسم اللغة االجنليزية فقـط وال يوجـد هبـا أعضـاء هيئـة تـدريس قـارين  م1028أنشئت الكلية سنة  أوجلة:دلية التربية  .4
 .لكليةبا

 ري ــــظـــار النــــاإلط

 اإلداري:وم األدا  ــهــفــم ـــ

، فـاألداء اإلداري يتعلـق مبـا يقـوم بـه موظـف أو مـدير د بعمله اإلداري مهما كان بسيطام يرتبط مفهوم األداء اإلداري بقيام الفر 
 . بينهما عامل مشرتك وإن وجدخرى وظيفة أل وخيتلف من ،بوظيفة معينة داخل املؤسسة وأنشطة مرتبطةمن أعمال 

يف حـني يكـون أداء الوحـدة التنظيميـة  ،للمؤسسة أو املنظمة يتمثل يف دموع األداءات اإلدارية للوحدات يف املؤسسة واألداء اإلداري" 
يــربز أ يــة العمــل أو األداء اإلداري الفــردي ألن أي خلــل يف هــذا العمــل  ومــن هنــا ،نــاتج عــن دمــوع مــن األداءات ألفــراد هــذ  الوحــدة

 6(00، م1028 سمرة، )أبو ."سينعكس بشكل أو بآخر على حمصلة األداء اإلداري للمؤسسة 

 اإلداري:ي األداء ـــرة فــــؤثـــمـــل الـــوامـــعـــــــ ال 

مـن  واالرتقـاء هبـاهبدف حتقيق أهـداف املؤسسـة  وقوانني املؤسسةإن األداء اإلداري هو جهد بشري يقوم به أفراد مؤهلون وفق أنظمة " 
لــيس بالضــرورة أن يكــون وفــق املســتوى  وهــذا األداءامهــد  ولكــن هــذا األداء،مســتوى إىل رخــر أجــود دوذــا االكتفــاء مبســتوى معــني مــن 

كمـا أشـار إليهـا  "هـذا إىل دموعـة مـن العوامـل الـيت تـؤثر يف مسـتوى األداء اإلداري  وقـد يعـزىأو أنه يرتاجـع بـدالم أن يتقـدم  ،املطلوب
 ومنها: (.0، م 1006، )العماج
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املطلـــوب  وأهـــدافها ومعـــدالت اإلنتـــاجتفصـــيلية لعملهـــا  فاملنظمـــة الـــيت ال متتلـــك خططـــا :غيـــاأل األهـــداف المحـــددة للمنظمـــة .1
 .دائهم لعدم وجود معيار حمدد مسبقعن مستوى أ وحماسبة موظفيهالن تستطيع قياس ما حتقق من إجناز  ،ألدائها

سيسـاهم يف  ،وصـنع القـراراتن عـدم مشـاركة العـاملني يف املسـتويات اإلداريـة املختلفـة يف التخطـيط إ اإلدارة:عدم المشاردة يـي  .2
أداء  وتـدين مسـتوىولية إىل ضـعف الشـعور باملسـئ وبالتاي يـؤدي ،املستويات الدنيا واملوظفني يفوجود فجوة بني القيادات اإلدارية 

 .املوظفني
الــيت تــربط بــني معــدالت األداء  ،مــن العوامــل املــؤثرة علــى أداء املــوظفني عــدم جنــاح األســاليل اإلداريــة األدا :اخــت ف مســتويات  .3

كلمـا    ،عليهـا ونحيصـل والعـالوات الـيتفكلمـا أرتـبط مسـتوى أداء املـوظفني بالرتقيـات  حيصلون عليه الذي ،واملردود املادي واملعنوي
 .ا لتقييم أداء املوظفنيريز  اهذا يتطلل نظامل التحفيز  ري مؤثرة بالعاملني و كانت عوام

أو اخنفاضـه يـؤدي إىل  افغيـاب الرضـ ،الرضا الوظيفي من العوامـل األساسـية املـؤثرة علـى مسـتوى األداء للمـوظفني الرضا الوظيفي: .4
 .أداء ضعيف

 .  لبيام على أداء املوظفني اآلخرينس وتكون مؤشرام  ،ساعات العمل يف أمور  ري منتجة ويعين ضياع اإلداري:التسيب  .5
 . ياب األمن الوظيفي .6
 .  واحلوافز ياب العدالة يف الرتقيات  .7

 اإلداري:اس األدا  ــيـــة قـــيــمــــ أه

نه أن خيلـق أن قيـاس مسـتوى األداء مـن شـأ ر الفاعليـة اإلداريـة بصـورة عامـة، إذالعـاملني بأ يـة واسـعة يف إ ـا لقد حظي موضوع أداء" 
 مســؤولياهتممــدى التــزام األفــراد العــاملني ب جنــاز  والتحقــق مــن ،األنشــطة اماريــة يف أروقــة امامعــة علــى متابعــةاألجــواء اإلداريــة القــادرة 

  6(28، م 1007 والحرشة، )حمود ."عمل البناءوفق متطلبات ال وواجباهتم على

سـلوكهم  واحلكـم علـىتسـتطيع معرفـة كفـاءهتم يف عملهـم  ،ألداء لرؤساء األقسام العلمية يف الكلياتامعرفة مستوى واقع  ومن خالل" 
، م2.56 وآخـروص، )جاسـ  ."لغرض جتاوز العقبات اليت تتعـرض  ـا الكليـات يف أثنـاء حتقيقهـا ألهـدافها  ،أثناء أدائهم ونظرياهتم يف

56)  

 :يــــاآليي ـــع األدا  اإلداري يـــاس واقــيــق ةــيــمــدد أهــحـــتــوي

 )الصـقر، املؤسسـة.الـيت يتطلبهـا حتسـني أداء العـاملني يف  ،والـربامج التدريبيـةتسهم معرفة قياس واقع األداء يف حتديد االحتياجـات  26
  (15، م2.50

، لكوهنـا وسـيلة تـدفع واملهـام املوكلـة وحتديـد املسـئولياتتعد عملية قياس واقع األداء من األمور األساسية لتوصـيف العمـل اإلداري  16
أدائهــم  ونوعيــة مــنهبــدف احلصــول علــى بيــان معلومــات كميــة  ،وفاعليــةرؤســاء األقســام يف أقســامهم  ــو أداء مهــامهم بكفــاءة 

    (273، م2.50 قر،)الص القرار.تساعدهم ي اااذ 
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الفــرا املناســبة لــادارة العليــا  وهــذا يــوفر ،تســهم عمليــة قيــاس واقــع األداء اإلداري يف معرفــة معوقــات العمــل لــدى رؤســاء األقســام 66
ايـع عناصـر  عـن الكشـفوكـذلك  والربامج واإلجراءات والتعليمات املطبقـة ،والسياساتاللوائ   والضعف يفملعرفة مكامن اخللل 

  6(23، م2..2 اهلل، )نصر ككل.تتابع املؤسسة امامعية   ومن مث ،واإلداريةالعملية التعليمية 

 األدا :اس ـــيــداف قـــــ أه

عــرض مــوجز  وفيمــا يلــي ،اإلداري يف حتديــد أهــداف قيــاس واقــع األداء اإلداري يف البحــث والبــاحثون واملتخصصــونب ختلــف الكتــاا 
 العمل:ألهداف األداء يف توفري معلومات مفيدة ملؤسسات 

، )مـاهر امامعيـة.املؤسسـة  والعلميـة يفألعمـا م اإلداريـة  وكفـاءة أدائهـمتقدؤ معلومات لرؤساء األقسام العلمية عن جـودة األداء  26
 ( 215،م1002

 6(215، م1002، )ماهرللفرد. حتديد الوظيفة احلالية  .2
 6(215، م1002 )ماهر،الفرد. التعرف على األعمال اخلاصة اليت ميكن أن تسندها املؤسسة إىل  .3
 6(215، م1002ماهر، )املتميز. أدائه  ومكافأته علىحتديد إمكانية ترقية الفرد  .4
  (102، م1006 )الهيتي، وإمكانياهتم. واستثمار قدراهتمرفع مستوى أداء رؤساء األقسام العلمية  86
 6(102، م1006، )الهيتيبالعدالة. رؤساء األقسام العلمية زيادة شعور  .6

 ا:ـــهـــيتــمــوأها ــهـــفـــريـــعـــي ةــيــمــاديــــاألدام ــســاألقـــ   

و تعتــرب األقســام األكادمييــة  ،تعتــرب األقســام األكادمييــة حلقــة الوصــل األساســية بــني مؤسســات التعلــيم العــاي و فــروع املعرفــة" 
و تشـكل األقسـام األكادمييـة يف  ،قاعدة البناء التنظيمي للجامعة ف ذا صـلحت القاعـدة صـلحت العمليـة التعليميـة و الرتبويـة يف امامعـة

و هــي  ،داريتتضــمن دموعــة مــن الدارســني و البــاحثني و أعضــاء هيئــة التــدريس و الكــادر اإل ،امامعــة وحــدة إداريــة و علميــة أساســية
يف دـال معـريف متخصـص أو دموعـة مـن التخصصـات املعرفيـة  ،مستقلة نسبيام و ذات مسؤولية مباشرة عن التعليم و البحث و التطبيق

يف نشـر املعرفـة و تنميتهـا عـن  ريـق  ،و يقع على عاتق األقسـام األكادمييـة الـدور الرئيسـي يف حتقيـق أهـداف املؤسسـة امامعيـة ،املتقاربة
 6(25 -23، م1008، ) الحولي6"ث و تطبيقها يف خدمة اجملتمعالبح

الــيت تتكــون مــن  يف إحــدى كليــات امامعــة، والعلميــة األساســيةالوحــدة اإلداريــة  "-بأنــه:  القســ  األدــاديمي حــرأل( )محمــدويعــرف 
 6(.1، م1002 )حرأل، ببعض.حقول من املعرفة مرتبطة بعضها 

جديـدة لتلـك  وظهـور فـروع ،أهنا ظهـرت نتيجـة لنمـو املعرفـة املتخصصـة ناملختصني يف اإلدارة نشأة األقسام األكادميية ويرو  ولقد تناول
 وكـذلك نتيجـة ،بأهنا أسلوب أساسي لتوسيع رفـاق املعرفـة ،الدراسات املنظمة املرتاكمة واالعتقاد يفالبحث العلمي  وانتشار روحاملعرفة 
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 وعمـل املنـاهجالتـدريس  وأعضـاء هيئـةمـن اختيـار الطلبـة  شـيء،امامعـات كـ دارة مركزيـة علـى فعـل كـل  وعـدم قـدرةلتزايد أعـداد الطلبـة 
 6(م1002 )حرأل، .وتطورها

الـذي لعبتـه يف تأسـيس التعلـيم  والـدور الكبـري ،وتطورهـا وتـاري  نشـأهتا األقسام األكادمييـةتناولت  واألحباث اليتالدراسات  ور م كثرة" 
أحا ـت هـذا الـدور بـالغموض  ،والعلميـةاإلداريـة  وتشـابك مهماتـهإال أن الطبيعـة املعقـدة لـدور رئـيس القسـم األكـادميي  ،وتطـور العاي 

 6(188م، 5..2، )العمري ."النظر واختالف وجهات
 ،مـن خـالل دور  األكـادميي حـدة إداريـة يـؤديكما أنه و   ،األكادميي أصب  اليوم رافدام لفروع املعرفة املتخصصة يف امامعة وعليه فالقسم

 .وخدمة دتمعهإىل حتقيق رسالة امامعة 
 ،الـيت تعـد جـزءام منهـاالـيت تنتمـي إليهـا  وامامعـات واملعاهـد العليـااألكادميية إىل حـد مـا وفقـام لطبيعـة اصـص الكليـات  واتلف األقسام
واملســئولية  ودرجــة الســلطة وتقســيم العمــل ،وااــاذ القــرار  الســلطة، وموضــع صــنعيفــرض متغــريات كثــرية تتعلــق بتوزيــع  وهــذا االخــتالف

 )حـرألكمـا أوضـحها   ومتجانسـة وهـيالث فئـات ريـزة األكادمييـة إىل ثـ وتصنف األقسام ،اليت تتبعها ونظام املؤسسةفيها  وذط القيادة
 6(80، م1002

 .ل اآلداباألقسام األكادميية حسل فروع املعرفة أو الدراسة مث .1
 .وا ندسةالل ملهنة معينة كالطل اليت تعد الط األكادميية يف الكليات املهنية األقسام .2
 .  والبحوث التطبيقيةواحي التقنية اليت هتتم بالن التعليمية ذات الربامج النوعية، املعاهداألقسام األكادميية يف املراكز و  66

يف كوهنـــا وحـــدات أساســـية يف حتقيـــق أهـــداف تلـــك  ،العـــاي ومؤسســـات التعلـــيماألقســـام األكادمييـــة يف امامعـــات  وتكمـــن أ يـــة
ام مــن أ يــة موقــع رؤســاء األقســام ألهنــم ميثلــون مفتــاح جنــاح تلــك األقســ وتنطلــق أيضــام  ،وحبــث وخدمــة دتمــعامامعــات مــن تــدريس 

األكادمييـــة يف امامعـــات وحـــدات تنظيميـــة تقـــوم بالـــدور األكـــرب يف حتقيـــق نشـــر املعرفـــة  وتعتـــرب األقســـام. قيـــق أهـــدافهاحت وانطالقهـــا  ـــو
 6إىل حد كبري وبينها تداخلعضام متكاملة متمم بعضها ب وهي مهمات ،وتنميتها وتطبيقها

 ي:ــــية ـــيــمـــاديـــام األدــســف األقـــائــــوظ  ـــص أهــخــلــتــوي
 .التدريس يف املرحلة امامعية .1
 .وتنميتهم لبة الدراسات العليا  اختيار .2
 .العلمي البحث .3
 .خدمة اجملتمع .4

   ةــيــمــاديـــام األدـــســـا  األقــــــ رؤس
م مـع للقسـ، حيـرا علـى تنميـة والئهـم عـة صـغرية بـني أعضـاء هيئـة التـدريسقائد تربـوي يعمـل مـع اا هو-األداديمي: رئي، القس  

 .زيادة إنتاجيتهم األكادميية
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الــيت تــربط  ،واالجتماعيــة والعالقــات املهنيــةلــه دور كبــري يف تشــكيل الــروح املعنويــة ألعضــاء هيئــة التــدريس  ا أكادمييــاكمــا أنــه يعــد قائــد" 
قوتـه مـن  وهـو يسـتمد ،احمليطـة مـن ناحيـة أخـرى وعلـى الظـروفالقيـادي لـرئيس القسـم علـى شخصـيته مـن ناحيـة  ويتوقـف الـدوربينهم 

 ."القسم باسمإىل أنه املتحدث الرمسي  وإدارية باإلضافةمركز  الذي يضفي عليه مكانة أكادميية 

فهــو يســتطيع عمــل ذلــك مــن خــالل اجتماعــات  ،والتدريســية العلميــة وزيــادة كفــاءهتمم يف تنميــة أعضــاء القســم مهــولــرئيس القســم دور 
 ."كمــا ميكنــه تنظــيم ور  عمــل ملناقشــة املوضــوعات املتعلقــة بالعمليــة التعليميــة بالقســم   ،ونشــا همالقســم حيــث يســتطيع حفــز  ــتهم 

 .(116 -112م، 1001 )مرسي،

 ية:ــمــاديـــاألدسام ــا  األقــل رؤســمــة عــعــيـــــ طب 

ميارســون مــن خــالل  ولــذا فهــم ،يعتــرب رؤســاء األقســام األكادمييــة يف الكليــات املختلفــة دموعــة متميــزة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس" 
إال أهنــم ميارســون مهــام منصــل رئاســة  وليســوا إداريــني ،أهنــم أكــادمييون قبــل كــل شــيء والبحــث أياختصاصــاهتم وظيفــة التــدريس 

 6" مـوض اإلدارة لـديهم  وهـذا يعـينأي نوع مـن أنولـع التـدريل املسـبق  على ودون حصو م ،القسم دون امتالك اخلربات الالزمة
  6( 87 -83، م1002، حرأل)

ن الطبيعـــة املعـــدة لـــدور رئـــيس القســـم األكـــادميي و تشـــابك مهماتـــه اإلداريـــة و العلميـــة أحا ـــت هـــذا الـــدور بـــالغموض و حيـــث إ
فمن املفرتض أن يكون رئيس القسم األكادميي قائدام إداريام ناجحام من جهة و قائـدام تعليميـام و زمـيالم مـن  ،اختالف وجهات النظر

نـه حبكـم موقعـه ينبغـي أن يكـون حلقـة وسـيطة مـن حلقـات اإلدارة باإلضـافة إىل أ" ، أعضاء هيئـة التـدريس مـن جهـة أخـرى زمالء
ا، كمـا ينبغـي أن و مسئوالم جتا  اإلدارة العليا عن تسيري أمور القسم األكادميي و ضبطها و تنفيـذ تعليمـات اإلدارة بشـأهن ،امامعية

باعتبـار  أحـد أفـراد تلـك اجملموعـة و زمـيالم  ،اإلدارة امامعيـة اد و اجملموعـة الـيت يضـمها قسـمه جتـا منفذام لوجهـات نظـر األفـر  يكون
 6( 188، م5..2، لعمري) ا. " ؤالء األفراد 

 ،علـى اخلـربة واملهـارة واملعرفـة القائمـةللمعـايري األكادمييـة مـع توقعـات باالهتمـام بالتفاصـيل  رعـاة-األقسام بأهنم: كما يوصف رؤساء " 
 6(26، م1008، الحولي) ."أخطاء  تالقدرة على حتمل جزء كبري من املسئولية إذا ما حدث لهفيصنع القرار و 

مــن  مــوض  ومـا يكتنفــه كفاحـه مــن أجــل التعامـل مــع املنصــل  وتــوتر تصــاحلأن عمــل رئـيس القســم ال خيلــو مـن متاعــل  ومـن املؤكــد
 .واستقامته وأمانته وهدوء نفسهه تبأدوار  املختلفة مع حماولته االحتفاظ هبوي، والبد من الكفاح من أجل القيام تقليدي

 أنكمـا   ،أ ية تتحـدد مـن نوعيـة املنـاس السـائد يف القسـم  ا التدريسية برئيس القسم وأعضاء ا يئةتربط زمالء التدريس  وللعالقات اليت
، فنجـاح رؤسـاء ي الـيت تقـرر نوعيـة املنـاس السـائدهـ والعالقـات الشخصـية واألكادمييـةالنـواحي اإلداريـة  وسـلوكه يفمهارات رئيس القسم 

 ــا يعتمــد بالدرجــة األوىل علــى مــدى ارتبــامي أعضــاء هيئــة التــدريس  وُحســن أدائهــماألقســام األكادمييــة يف القيــام بــأدوارهم املنو ــة هبــم 
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 ,Tuker) اإلداريــــة.ئاســــة القســـم األكادمييـــة ء ر أدا وعـــن  ريقـــةعـــن الـــنمط املتبـــع يف قيــــادة القســـم  ومـــدى رضــــاهم ،برئاســـة القســـم
2..7(6 

يـــــــــــي ( م1026، واصدمـــــــــــا  دريـــــــــــه )رضـــــــــــويمكـــــــــــن ايجـــــــــــاز أهـــــــــــ  األدوار اإلداريـــــــــــة لـــــــــــرئي، القســـــــــــ   
 التالية:النقاط 

 التالية:ويتضمن املمارسات  :األداديميالدور القيادي لرئي، القس   26
 .التنسيق والتخطيط ألنشطة القسم األكادميي .أ

 .الرؤى امديدة لتطوير أداء القسم اقرتاح .ب
 6دالس القسم اجتماعاتإدارة  .ت
 :ألكادميية التاليةويتضمن املمارسات ا :القس الدور األداديمي لرئي،  .2
 .تشجيع النمو املهين ألعضاء هيأة التدريس بالقسم .أ

 .والنفسي املالئمني للعمل املثمر بالقسم االجتماعيهتيئة املناس  .ب
 التالية:ويتضمن املمارسات  :األداديميالقس   الدور اإلداري لرئي، .3

 .توزيع جداول العلء الدراسي ألعضاء هيأة التدريس بالقسم .أ
 .عداد وتنظيم السجالت اخلاصة بالقسمعملية إ اإلشراف على .ب

 التالية:ويشمل املمارسات العلمية  :األداديميالدور العلمي لرئي، القس   .4
 .هيأة التدريس بالقسمبالبحوث العلمية ألعضاء  االهتمام أ6

 .اإل الع املستمر على املستجدات العلمية يف دال اصص القسمأل6   

 اـــتهــشــاقــنـــة ومـــقـــسابــات الـــدراســـال

هبــدف التعــرف علــى املســا ات الســابقة فيمــا  ،الدراســات الســابقة مــن املراحــل املنهجيــة يف البحــث العلمــييعتــرب اســتطالع األحبــاث و  
و سنعرض أهم و أحدث مـا تـوفر و نـذكر  ،قد مت استطالع العديد من الدراسات فيما خيص موضوع البحثو  ،يتعلق مبوضوع البحث

رتبيــة فقــد هــدفت إىل التعــرف علــى واقــع األداء اإلداري لــدى رؤســاء األقســام العلميــة يف كليــات ال (م1002محســن ) دراســةمنهــا  
 بجامعــة بغــدادالتدريســيات يف كليــات الرتبيــة دتمــع الدراســة علــى التدريســيني و  قــد اقتصــر، و عــة بغــداد مــن وجهــة نظــر التدريســينيجبام

فـردام باالعتمـاد علـى أسـلوب  (120)قـد بلغـت عينـة الدراسـة و  ،كليات  (6) ىتدريس و تدريسية موزعني عل (2211)البالغ عددهم 
قــد اعتمــدت الباحثــة علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي باإلضــافة إىل اســتخدامها دموعــة مــن و ، اختيــار عينــة الدراســةالعينــة العشــوائية يف 

 كان أبرزها :النتائب قد توصلت إىل دموعة من ، و بيرسوصمربع داي و اإلحصائية مثل الوسائل 
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 ،كــان يعكــس تصــورام أو إدراكــام مرضــيام لــدى عينــة الدراســةن واقــع األداء اإلداري لــدى رؤســاء األقســام يف كليــات الرتبيــة جبامعــة بغــداد  إ
 .من األداء اإلداري د مبستوى عالباإلضافة إىل متتع رؤساء األقسام يف كليات الرتبية جبامعة بغدا

وقـــد  ،بالجامعــات اليمنيــة األكادمييــة األقســـام أمنــاء أداء( فقـــد حاولــت بنــاء برنــامج لتطــوير م1000دراســة ســترا  المنصــور) أمــا 
نتــائب  أظهــرتوقــد  ،املطلــوب توافرهــا لــدى هـؤالء الرؤســاء اإلداريـةالفعليــة والكفايــات  اإلداريــةالتعريــف بالكفايـات  إىلهـدفت الدراســة 

منهــــا النمــــو املهــــين والعلمــــي والقيــــادة والتخطــــيط والتنظــــيم  ،التــــدريل يف دــــاالت خمتلفــــة إىلحباجــــة  األكــــادميينيالرؤســــاء  أنالدراســــة 
وتطلـل  ا،هـدف (67)العلميـة احتـوى علـى  األقسـاموبناء على نتائج هذ  الدراسة مت وضع برنامج تدرييب لرؤساء  ،اإلنسانيةوالعالقات 

 النقا  املفتوح. أساليل تدريبية متنوعة مثل احملاضرات والندوات و  وباستخدام (ساعة يدريبية 260)تنفيذ  

بالجامعــــات إىل التعــــرف علــــى مســــتوى األداء اإلداري لرؤســــاء األقســــام األكادمييــــة  يقــــد هــــدي  ( 1007المصــــري ) أمــــا دراســــة 
الكشف عن داللة الفروق الفردية بني متوسطات تقـديرات الشاملة من وجهة نظر احملاضرين و يف ضوء مبادئ إدارة امودة  ،الفلساينية
ذلــك بغيــة الوصــول إىل و  ،الــيت تعــزى ملتغــريات الدراســة داري لرؤســاء األقســام األكادمييــة حــول مســتوى األداء اإل ،الدراســةأفــراد عينــة 

الوصــفي  قــد اســتخدمت الدراســة املــنهجو   ،توصــيات مقرتحــة لتطــوير األداء اإلداري لرؤســاء األقســام األكادمييــة بامامعــات الفلســطينية
حماضــر وفئــة رؤســاء ( 770)وزعني إىل فئتــني  ــا احملاضــرين والبــالغ عــددهم مــ افــرد (575) دراســة مــن  قــد تكــون دتمــع الو  ،التحليلــي

   ددهم البــالغ عــو  ،، األزهــر() اإلســ مية، األقصــرامامعــات الفلســطينية طلــت ايــع رؤســاء األقســام األكادمييــة باألقســام األكادمييــة و 
حماضــر و فئــة ( 100)البــالغ عــددهم مــوزعني إىل فئتــني  ــا، احملاضــرين و  افــرد (156)بلغــت عينــة الدراســة رئيســام أكادمييــام و  (205)

قــد اعتمــدت الدراســة علــى االســتبيان كــأداة رئيســية ممــع البيانــات و توصــلت و  ،رئيســام أكادمييــام  (56)رؤســاء األقســام البــالغ عــددهم 
 أ ها : النتائبجملموعة من 

ألقسام األكادميية بامامعات الفلسطينية يف ضوء مبـادئ إدارة امـودة الشـاملة كـان عاليـا وبنسـبة إىل أن مستوى األداء اإلداري لرؤساء ا
عنــد تطبــيقهم ملبــادئ إدارة امــودة  ،األقســام األكادمييــة رؤســاء متوســطة مــن املعوقــات الــيت يواجههــا (، مــع وجــود درجــة67.6مئويــة )

(، وتوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى ملتغـري امامعـة يف تقـديرات أفـراد 57.5بلغـت نسـبتها ) ،الشاملة أثنـاء أداء عملهـم اإلداري
عينــة احملاضــرين حــول مســتوى األداء اإلداري لرؤســاء األقســام األكادمييــة، وكــان الفــرق لصــاحل امامعــة اإلســالمية، بينمــا ال توجــد فــروق 

ألكادميية عند احملاضرين، فضـالم عـن ذلـك تبـني عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الكلية، والرتبة ا
لــدى رؤســاء األقســام األكادمييــة مــن وجهــة نظــرهم حــول معوقــات تطبــيقهم  )الجامعــة، والكليــة، والريبــة األداديميــة(تعــزى ملتغــريات 

 ملبادئ إدارة امودة الشاملة أثناء أداء عملهم اإلداري. 

مســتحدثات تكنولوجيــا علــى  األقصــربجامعــة ة التــدريس  اقــرتاح برنــامج لتــدريل أعضــاء هيــأإىل (م.100)النجــار  دراســةوهــدفت 
أجـزاء وبعـد التحقـق مـن صـالحيتها مت تطبيقهـا  (6)مكونـة مـن  اسـتبانه، ولتحقيـق ذلـك مت إعـداد التعليم يف ضـوء احتياجـاهتم التدريبيـة

هـا دمفانتيجـة ، وقد كشفت الدراسة عـن اإلحصائية لتحليل البياناتالدراسة على احلزمة  واعتمدت ،عضو هيئة تدريس (216)على 
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، وأن عينــة الدراســة حباجــة إىل التــدريل علــى (% 78)لوجيــا يقــل عــن حــد الكفايــة أن إملــام أعضــاء هيئــة التــدريس مبســتحدثات التكنو 
 مستحدثات تكنولوجيا التعليم بدرجة مرتفعة. 

، وحتديـــد بمحايظـــة غـــزةات الرتبيـــة والتعلـــيم ملـــديري اإلداري لـــألداءإىل تشـــخيص الوضـــع القـــائم  ( م.100)دراســـة حمـــاد وهـــدفت 
وفرضـت  اإلداري، األداءحتديـد املتغـريات الـيت أثـرت علـى  إىل، باإلضـافة عليمي يف هذ  املديرياتتاالختالالت اليت يعاين منها امهاز ال

 (3)، وقـد متثـل دتمـع الدراسـة يف العـاملني مبـديريات الرتبيـة والتعلـيم البـالغ عـددهم يعاهتا القائمـةرهـا وأهـدافها وتشـر عليها التغري يف أدوا
 (23) مــديريات رئيســية مبحافظــة  ــزة ، أمــا عينــة الدراســة فقــد تضــمنت العــاملني هبــذ  الوحــدات مــن رؤســاء أقســام حيــث بلــغ عــددهم

كان من أبرزهـا : النتائب توصلت هذ  الدراسة إىل دموعة من  ، وقدالوصفيراسة على املنهج التحليلي هذ  الد اعتمدتقسم ، وقد 
 ني والرتقي السائد يف املديريات.على أسلوب التعي اإلداريةعدم رضا العاملني هبذ  الوحدات 

وجـــود  وحتديــد مــدى ــو مهـــامهم  جامعـــة  مــارإىل تعـــرف رراء رؤســاء األقســام األكادمييــة يف  م(1020)الحجيلــي  وهــدفت دراســة
الباحـث  وقـد صـمم. الكليـة ونـوع اصـصسـنوات اخلـربة يف رئاسـة القسـم،  متغـريي:ميكن أن تعود إىل تـأثري  ،اختالفات يف تلك اآلراء

 رئـيس قسـم يشـكلون مـا (62)االسـتبانة علـى عينـة مكونـة مـن  ، ومت تطبيقزعة على مثانية داالت أساسيةمهمة مو  (3.)من  استبانة
 يلي:اليت توصلت إليها الدراسة ما  النتائب ومن أهم الدراسة.مع من دت (%51)نسبته 

يف حتقيـق  مـة "مه" أدرك رؤسـاء األقسـام األكادمييـة أهنـا  مهمة (3.)بالغ عددها مهمة من املهمات اإلدارية الفرعية ال (57)أن  .1
مهمـة تتعلـق  (21)، و مهمـة تتعلـق بـالتنظيم (21)و دلـة املتبا وتنمية العالقاتأهداف أقسامهم، منها مهمة تتعلق باالتصاالت 

 ن (%.)مهمات فقط من املهمـات اإلداريـة الفرعيـة  (.)يف حني أن  والتوجيه،لق بالقيادة مهمة أيضام تتع (21)، و بالتخطيط
 .مهمة يف حتقيق أهداف أقسامهم األقسام أهنايدرك رؤساء 

 .تأثري متغري نوع الكلية يف رراء رؤساء األقسام ملهامهم تعزى إىل (0608)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
رراء رؤساء األقسام ملهامهم تعزى إىل تأثري متغري سـنوات  يف (0608)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود فروقعدم  .3

 .ربةاخل
جامعــة البلقــا  فقــد هــدفت إىل التعــرف علــى مســتوى فاعليــة أداء رؤســاء األقســام األكادمييــة يف  ( م1021الاراونــة )أمــا دراســة 
ة تــدريس مت اختيــارهم عضــو هيــأ (228)، و قــد بلــغ حجــم عينــة الدراســة ، مــن وجهــــة نظــر أعضــاء هيــأة التــدريس فيهــاالتابيقيــة

تقسـيم مت االسـتبيان كـأداة ممـع البيانـات و م الباحـث ، و قد استخدعضو (725)راسة الذي بلغ حجمه  عشوائيام من دتمع الد
 لو مـــن خـــال ،، كمـــا اعتمـــد علـــى املـــنهج الوصـــفي يف إظهـــار نتـــائج دراســـته ملالئمتـــه ألهـــداف الدراســـةفقـــرة (65)االســـتبانة إىل 

أن مســتوى األداء اإلداري  -كــان أبرزهــا:  النتــائبىل دموعــة مــن فقــد توصــلت الدراســة إامه جملموعــة الوســائل اإلحصــائية اســتخد
و أشــارت النتــائج أيضــام إىل عــدم وجــود فــروق دالــة  ،األكادمييــة جبامعــة البلقــاء التطبيقيــة كــان بشــكل عــام متوســطام لرؤســاء األقســام 

 . اإلداري تعزى ملتغري امنس إحصائيا بني مستويات األداء
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يف جامعـات جنـوب  اإلدارةالـوظيفي للعـاملني يف دـال  األداءمقارنـة مسـتويات  إىل (Olorunsola:2012)وقد هدفت دراسـة 
، ( عضـو هيـأة تـدريس444غ حجم عينة الدراسـة )، وقد بلاإلداريني رب نيجرييا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

الـوظيفي  األداءات الدراسـة أن مسـتوي نتـائب وأظهـرت، عتمـد املـنهج الوصـفيع البيانـات واوأستخدم الباحث االستبيان كـأداة ممـ
 .إحصائيابني امامعات كانت متشاهبة دون أي فروق دالة 

و تكــون ، جامعــة بنغــازيفقــد هــدفت إىل معرفــة مســتوى األداء اإلداري لرؤســاء األقســام العلميــة يف ( م1026) رضــواص أمــا دراســة
كليـة يف   (20)رئيس قسم علمي، موزعني على  (0.)دتمع الدراسة من ايع رؤساء األقسام العلمية جبامعة بنغازي، والبالغ عددهم 

ومت توزيـع أداة الدراسـة علـى عينـة عشـوائية بسـيطة مـن رؤسـاء األقسـام العلميـة  ،نسانية، داخل مدينة بنغازيالتخصصات التطبيقية واإل
( 54تكون من ) البيانات، حيثوسيلة ممع بوصفها االستبانة  تخدماستُ  و ،رئيس قسم علمي (50)جبامعة بنغازي بلغ حجمها 

والتخطيط وحتديد االحتياجات، والقدرة واالسـتعداد الـذاي،  داالت وهى: اااذ القرارات على أساس احلقائق، ةفقرة، موزعة على ست
ولتحليــــل بيانــــات الدراســــة  فقــــرات لكــــل دــــال، (.)اإلنســــانية، وبواقــــع والعالقــــات  وأداء الواجبــــات، واملشــــاركة والعمــــل اممــــاعي،

م إىل أن رؤســاء األقســا يورــل  الدراســةومــن خــالل حتليــل البيانــات  ،(SPSS)اســتخدمت احلقيبــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة 
 بــأداء مهــامهم وأعمــا م اإلداريــة، واملتمثلــة يف ااــاذ القــرارات علــى أســاس احلقــائق والقيــام بعمليــة العلميــة يف جامعــة بنغــازي يقومــون

وحتديـد االحتياجـات وامـتالكهم للقـدرة واالسـتعداد الـذاي عنـد أدائهـم لواجبـاهتم، فضـالم عـن تشـجيع مشـاركة أعضـاء هيـأة  ،التخطيط
التـــدريس يف شـــؤون القســـم والعمـــل اممـــاعي وحرصـــهم علـــى العالقـــات اإلنســـانية داخـــل أقســـامهم، كمـــا تبـــني أن املمارســـات اإلداريـــة 

 معة بنغازي كانت أعلى من املتوسط بغض النظر عن متغري املؤهل العلمي، والتخصص، واخلربة. لرؤساء األقسام العلمية جبا

 جامعتي القدس و بيـ  لحـ إىل التعرف على واقع األداء اإلداري لرؤساء الدوائر األكادمييـة يف  (م1028أبو سمرة )وهدفت دراسة 
البــاحثون املــنهج الوصــفي ملالئمتــه لطبيعــة أهــداف الدراســة و تكــون دتمــع ، و قــد اســتخدم ة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس فيهــامــن وجهــ

 (261)، يف حـني بلغـت عينـة الدراسـة عضوام  (0.1)و البالغ عددهم امعتني الدراسة من دتمع أعضاء هيئة التدريس املتفر ني يف ام
الســتبيان كــأداة ممــع البيانــات و باســتخدام الوســائل و قــد اســتخدم الباحــث ا ،باالعتمــاد علــى أســلوب العينــة العشــوائية الطبقيــة ام فــرد

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني تقــديرات أفــراد العينــة لواقــع األداء اإلداري  -:أ هــا نتــائباإلحصــائية توصــلت الدراســة إىل 
 . اخلربة –املؤهل العلمي  –امنس  تعزى ملتغري

دليـات فقد هـدفت هـذ  الدراسـة إىل التعـرف علـى مسـتوى واقـع األداء اإلداري لـدى رؤسـاء األقسـام يف  م(1023)العلي أما دراسة 
وامامعــة امــنس  متغــريات:كانــت هنــاك فــروق تعــزى إىل   ومــا إذا ،ة التــدريسمــن وجهــة نظــر أعضــاء هيــأ العلــوم التربويــة يــي األردص

ومت  ،دـاالت( 7)فقـرة موزعـة علـى  (00)مـن  وثباتـه مكـونأكـد مـن صـدقه فقد أعـد مقيـاس مت الت ولتحقيق ذلك ،والدرجة األكادميية
راسـة علـى املـنهج الد واخلاصـة، وقـد اعتمـدت وامامعـات احلكوميـةة تـدريس عضـو هيـأ (237)لـى عينـة بلـغ حجمهـا املقياس ع تطبيق

 .الوصفي التحليلي
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ملرتبـة ، حيـث جـاء دـال العالقـات اإلنسـانية يف اكـان متوسـطام عينـة علـى األداة ككـل  أن مسـتوى تقـدير أفـراد ال الدراسـة نتـائبوأظهرت 
، شـؤون ، النمـو املهـينواملتابعـة، التقوؤ والتنظيمداالت القيادة اإلدارية، اااذ القرار، التخطيط ، بينما جاءت األوىل بدرجة تقدير عالية

 لبة بدرجة تقدير متوسطة.الط

علـى  ،بجامعـة الملـخ خالـدإىل تقدؤ تصور مقرتح لربنامج تدريسـي ألعضـاء هيئـة التـدريس  (ـه2062دراسة البشتي ) وقد هدفت 
املـــنهج الوصـــفي  اســـتخدامولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة مت  ،التدريبيـــة االلكـــرتوين يف ضـــوء احتياجـــاهتم ات بيئـــة التعلـــيممســـتلزم اســـتخدام

وبعــد التأكـد مــن  ،الدراســة االسـتبيان كـأداة ممــع البيانـات اسـتخدمتوقــد  ،ة التـدريسعضــو هيـأ (670)وتكونـت عينـة الدراســة مـن 
نتيجـــة مفادهـــا ، وتوصـــلت الدراســـة إىل اإلحصـــائية للدراســـات االجتماعيـــةاحلزمـــة  اســـتخداممت حتليلهـــا عـــن  ريـــق  األداةصـــدق وثبـــات 

ات بيئـــة التعلـــيم مســـتلزم اســـتخدامعلـــى  ،ضـــرورة تطبيـــق الربنـــامج التـــدرييب املقـــرتح لتـــدريل أعضـــاء هيئـــة التـــدريس جبامعـــة امللـــك خالـــد
 احتياجاهتم التدريبية. لكرتوين يف ضوءاإل

 ة ــقــسابــات الـــدراســة الــشــاقــنــم
التعرف على جوانل متعددة تتعلـق بـأداء رئـيس  إىلحيث هدف معظمها  ،جاءت العديد من الدراسات يف نفس سياق البحث احلاي

أو هــذا البحــث مــن الدراســات الســابقة ســواء يف منهجيتهــا أو أداهتــا  اســتفاد، وقــد يــدل علــى أ يــة دور  وأدائــه ، وهــذااألكــادمييالقسـم 
منهــا التعريــف بــاألداء اإلداري  ،تفــق البحــث احلــاي مــع الدراســات الســابقة يف عــدة جوانــل، حيــث اإ ارهــا النظــري وتفســري نتائجهــا

املسـتخدمة ممـع  واألداة، جوانـل أخـرى منهـا املـنهج املسـتخدمتفق معهـا يف كما ا  ،معاتاومعرفة أ يته وحتديد مستوى رارسته يف ام
رضــواص ودراســة  (م1002) محســنتفــق معهــا البحــث دراســة اإلحصــائية املســتخدمة، مــن أبــرز الدراســات الــيت االبيانــات والوســائل 

البحــــث واملــــنهج  وأداةســــحل العينـــة  وأســـلوبحيـــث كــــان االتفــــاق يف دتمـــع البحــــث  (،م1007المصــــري )، ودراســـة م(1026)
مــن  (م1028بوســمرة )أ، ودراســة م(.100حمــاد )ســات الســابقة كدراســة ، بينمــا أختلــف البحــث احلــاي مــع بعــض الدرااملســتخدم

البشـتي ودراسـة  (م.100النجـار )اتفـق مـع دراسـة احلـاي يف حـني أن البحـث وأسلوب سـحل العينـة،  ،حيث   بيعة دتمع البحث
وقـــد متيـــز  ،يف العينــة املســـتهدفة مـــن الربنـــامجختلفـــت معـــه تصـــور مقـــرتح لربنــامج تـــدرييب إال أهنـــا ا الــيت هـــدفت إىل وضـــع، (ـهـــ2062)

 ،بكليـات الرتبيـة جبامعـة بنغـازي األكادمييـة األقسـاملرؤسـاء  اإلداري األداءالبحث عن الدراسـات السـابقة يف تركيـز  علـى معرفـة مسـتوى 
لنوع االجتمـاعي وسـنوات وفق متغري ا األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءهناك فروق دالة إحصائيا يف مستوى  إذا كانما ومعرفة 
كليــات الرتبيــة جبامعــة يف   األكادمييــة األقســاملرؤســاء  اإلداري األداءتنميــة  إىلضــع تصــور مقــرتح لربنــامج يهــدف ، والعمــل علــى و اخلــربة

 بنغازي.

 ثــبحــة للــيــجــنهــمــرا ات الــاإلج
 .وأهدافهلطبيعة البحث  ملالئمته، ياملنهج الوصفقامت الباحثتان باستخدام  :ثــحــالبب ــهــنــم
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 ث:ــحــالب عــمــتــجــم
 .امعة بنغازيجب الرتبية بكليات ة التدريسأعضاء هيأ ايع من للبحث اإلحصائي اجملتمع تكون

، موزعني على ثالث كليات خالل العام امامعي عضو هيأة تدريس (237)وبلغ  البحثت الباحثتان حبصر دتمع قام حيث
 -: البحثيبني توزيع دتمع  (2)وجدول رقم  .م1027-1025

 يبين يوزيع مجتمع البحث (2جدول رق  )
 المجموع اناث  دور الكلية

 74 55 11 التربية قمين،
 63 53 14 التربية بنغازي
 34 24 14 التربية المرج

 237 215 .6 المجموع الكلي 

  :ثـــحــالبة ــنــعي
عضــو هيــأة تــدريس  (58)هــا بلــغ حجمة حيــث مت ســحل عينــة عشــوائية  بقيــة أســلوب ســحل العينــ اســتخداممــأت الباحثتــان إىل 

 اآلتية: لألسبابسحل العينة  أسلوبحثتان إىل استخدام اوقد مأت الب 6% 80 بنسبة
 بشكل دائم. وعدم قدرة الباحثتان على االتصال باملبحوثنيللمبحوثني تباعد الرقعة امغرافية  .1
  .البحث أداةعدم جتاوب املبحوثني عند استالم  .2

 .وهي بذلك متثل اجملتمع متثيال جيدا 237البالغ عدد   األصليمن اجملتمع  %80بلغ حجم العينة  .3

 ( يبين يوزيع عينة البحث1)جدول رق  
 المجموع اناث  دور الكلية

 37 27 14 التربية قمين،
 33 22 5 التربية الهواري
 15 14 5 التربية المرج
 58 38 10 المجموع الكلي

 
 الخصائص الديموغرايية للعينة 

 ( الصفات الديموغرايية للعينة6جدول)
 النســـــبة التـــــكرار الصفـــــــة المتغير
 23.5 24 ذكور النوع

 76.5 65 إناث
 144.4 25 اجملمـــــــوع



 
م 8102ديسمبر -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الثامن   

 

 

 09 

عدد ســـــنوات 
 الخبرة

 34.6 26 سنوات 5قل من أ
 44.4 34 سنوات14 –سنة  5من 

 21.4 25 ســـــنة فأكثر 11من 
 20060 58 المجمـــــــوع

، (%1668)مــن املشــاركني بالبحـث هــم مـن اإلنــاث بينمــا نسـبة الــذكور بلغــت  (%7368)أن مــا نسـبته  (6)يتبـني لنــا مـن امــدول 
تقــل  (%6063)وان مــا نســبته  ،ســنوات(20-8)مــن مــن املشــاركني بالبحــث تراوحــت ســنوات خــربهتم  (%0060)وأن مــا نســبته 

سـنوات وهـم مـن قـدامى العشـرة  خـربهتمتفـوق  (%1.60)حني نسبة  يفخربهتم عن مخسة سنوات وهم حديثي التوظيف بالكليات، 
 ة التدريس بالكليات. أعضاء هيأ

 ث:ـــحــبــال أداة
 قامـــت فقـــد ،بكليـــات الرتبيـــة جبامعـــة بنغـــازي ن البحـــث احلـــاي يهـــدف إىل تنميـــة األداء اإلداري ألمنـــاء األقســـام األكادمييـــةحيـــث إ  

أدبيـــات  إىل الرجـــوع خـــالل مـــن وذلـــك الرتبيـــة،مســـتوى األداء اإلداري لرؤســـاء األقســـام بكليـــات  لقيـــاس خاصـــة أداة بتطـــوير الباحثتـــان
املوضــوع وقــد اعتمــدت الباحثتــان يف صــيا ة  يف ذات حبثــت الــيت الســابقة ومراجعــة الدراســات مبوضــوع البحــث، املتعلــق الرتبــويالبحــث 
 إىل الباحثتــان عمــدت وقــد (م1021 ،)الاراونــةودراســة  (م1002 )محســن،منهــا دراســة  األدبيــاتعلــى دموعــة مــن  األداةفقــرات 

 :األداة بناء يف اآلتية اخلطوات إتباع
ا (80) حيــث بلــغ عــدد فقراهتــا ،األوليــة األداء اإلداري بالصــورة قيــاس تغطــيالــيت فقــرات االســتبانة  صــيا ة .1  الســتخراج فقــرة متهيــدم

 .األداة صدق وثبات دالالت
بعــض الفقــرات وتعــديل بعــض الفقــرات  اســتبعادمت و  ،يف ذات التخصــصيف صــورهتا األوليــة علــى منــة احملكمــني  االســتبانةعــرض  .2

 .فقرة (63)ا النهائية مكونة من يف صورهت االستبانةوظهرت  األخرى،

 :ثــحــالب أداة دقــر
الــذاي اإلحصــائي ب جيــاد امــذر الرتبيعــي ملعامــل  الصــدق  ريقــة باســتخدام الباحثتــان قامــت تطويرهــا مت الــيت األداة صــدق مــن للتأكــد 

 .ة األداة على قياس ما صممت ألجلهعالية تعكس قدر  وهي درجة (.06.5)ثبات األداة حيث بلغ معامل الصدق 

 ث:ــحــالبات أداة ــبــث
الطريقـــة  هـــذ  تفيــد ككـــل، حيـــثلــألداة   الـــداخلي االتســـاق معامــل لقيـــاس كرونبـــاس ألفــا معادلـــة اســـتخدام متاألداة  ثبــات مـــن للتأكــد
وهـي  (06.75)األداة تعـديلها، وبـذلك بلـغ ثبـات  أو اسـتبعادها ليـتماألداة  ثبـات قيمة اخنفاض إىل تؤدي اليت الفقرات على بالتعرف

 .ثبات عالية درجة
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 ة:ــيــائــصــاإلحل ـــائــوســال
للعينـــات  tواختبـــار املعيـــاري،اال ـــراف  احلســـايأعتمـــد البحـــث علـــى وســـائل إحصـــائية خمتلفـــة لغـــرض حتليـــل البيانـــات ومنهـــا املتوســـط 

   املستقلة واختبار التباين.

 :اــهــتــشــناقــومب ـــتائــرض النـــع

 أعضـا  نظر وجهة من بنغازي بجامعة التربية دليات يي األداديمية األقسام رؤسا  لدى اإلداري األدا  مستوى التعرف علر -
 التدري، ةهيإ

، ميكــن االعتمــاد علــى حســاب مســتويات املقيــاس يف كليــات الرتبيــة بنغــازي األقســاملــدى رؤســاء  اإلداري األداءللتعــرف علــى مســتوى 
= 8÷  0) املقيـاس ومـن مث قسـمة املـدى علـى أكـرب قيمـة يف (0= 2-8)وحسـاب املـدى  (األعلـروالحـد  األدنـر)الحـد اخلماسي 
وهكــذا. وامــدول التــاي  األولعلــى املســتوى  حتصــل (2650=2+0650) املقيــاس يفقــل قيمــة أمث نضــيف هــذ  القيمــة إىل ( 0650

 يوض  ذلك:

 اإلداري األدا ( يبين مستوى 0جدول )

 االنحراف المعياري       وصف المستوى المستويات
 منخفض جدا   18.1-1من 

 منخفض 08.1 -18.1أكبر من 
 18.0                   متوسط 08.1 -08.1أكبر من 
 عالي 801. -08.1أكبر من 
 عالي جدا   5-801.أكبر من 

أن مستوى األداء اإلداري  اإلحصائيمن خالل نتائج التحليل الذي يوض  مستويات املقياس اخلماسي و  (0الجدول ) يتبني لنا من
با راف معياري  (6612)لدى رؤساء األقسام األكادميية يف كليات الرتبية جبامعة بنغازي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد بلغ 

املتوسط وهذا يدل على أن  يف اإلداري األداءمستوى  نأا يعىن ر ،(6600 -1630)أدبر من املستوى  يفوهو يقع  (0676)
، إال أن هناك احلديثة اإلداريةيف كليات الرتبية جبامعة بنغازي ميتلكون قدر من اخلربة واملهارة واملعرفة باملفاهيم  األكادميية األقسامء رؤسا

 . ق مع التطورات والتقنيات احلديثةلتنمية أدائهم مبا يتوافحاجة 

األدا  اإلداري لرؤسا  األقسام األداديمية بكليات يروق  ات داللة احصائية يي ورف مستوى  معرية ما ا ا داص هنا  -
 التربية يي جامعة بنغازي يعزى الر متغير النوع االجتماعي6

 حالة التصنيف ملتغريين، وفيما يلي عرض النتائج. يفللعينات املستقلة  tلاجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار 
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 للعينات المستقلة لمعرية الفروق المعنوية tئب يحليل اختبار ( يبين نتا5)الجدول

 االجتماعي ويقاً لمتغير النوع اإلداري األدا مستوى  يي

المتوسع  النوع المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T  القيمة
 المعنوية

القرار 
 اإلحصائي

 األدا ورف مستوى 
 اإلداري

  ري معنوي 4.242 1.162 4.13 3.37 ذكور
 4.65 3.16 إناث

 ،بالكليات وفقام ملتغري النوع األقساملرؤساء  اإلداري األداءوصف مستوى  يففيما يتعلق بالفروق املعنوية  (3الجدول)يتبني لنا من 
ا يعىن عدم وجود فروق معنوية بني الذكور ر ،(0608) اإلحصائيةكرب من مستوى الداللة أ وهي (06105)ء على قيمة الداللة وبنا

ظرة متشاهبة ألداء رؤساء ، وميكن تفسريها بأن أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية ينظرون نتعزى ملتغري النوع واإلناث
 .األقسام

يي ورف مستوى األدا  اإلداري لرؤسا  األقسام األداديمية بكليات التربية  احصائيةيروق  ات داللة معرية ا ا داص هنا  ــــ 
 يي جامعة بنغازي يعزى الر متغير سنوات الخبرة6

 لكون التصنيف أكثر من اثنني وكانت النتائج كما يلي: (ANOVA) األحاديلاجابة عن هذا السؤال مت استخدام حتليل التباين 

 نتائب يحليل اختبار التباين لمتغير سنوات الخبرة (7الجدول)

المتوساات  سنوات الخبرة المتغير
 الحسابية

االنحرايات 
 المعيارية

F قيمة 
 الداللة 

 القرار اإلحصائي

 األدا ورف مستوى 
 اإلداري

 معنوي 4.444 5.22 4.51 3.42 سنوات 5ل من أق
 4.62 3.41 سنوات14 –سنة  5من 

 4.24 3.64 ســـــنة فأكثر 11من 

بكليات التربية يي  األداديمية األقساملرؤسا   اإلداري األدا الر ينمية  مقترح لبرنامب يهدفــــــ وضع يصور 
 6جامعة بنغازي

بكليـات الرتبيـة يف  البحث هو وضـع تصـور مقـرتح لربنـامج يهـدف إىل تنميـة األداء اإلداري لرؤسـاء األقسـام األكادمييـة أهداف إن أحد
مـن خـالل هـذ  الفلسـفة برنامج جيـل أن ينطلـق مـن فلسـفة حمـددة توجـه إجـراءات إعـداد  وتصـميمه وتنفيـذ  و  وإن أي، جامعة بنغازي

 .مكوناته وعناصر تتحدد 



 
م 8102ديسمبر -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الثامن   

 

 

 88 

بكليـات الرتبيـة يف جامعـة  األكادمييـة األقسـامويف هذا الربنامج املقرتح تنطلق الباحثتان من فلسفة جوهرية مفادهـا إن تنميـة أداء رؤسـاء 
يف خمتلـف  اإلداريـةاملعرفيـة املتسـارعة واملتجـددة للعمليـة  والثـورة ،وفق التوجهـات املعاصـرة ومسؤولياهتميف مهامهم  وإعادة النظر ،يبنغاز 

 .وعملياهتا اإلدارةلن يكون فاعال ما ن يقدم  ؤالء القادة فهما معاصرا لطبيعة  ،امامعات

 ومـن نتـائج الدراسـات السـابقة الـيت ،ومن قـوانني وتشـريعات التعلـيم العـاي يف ليبيـا اإلدارةشتق هذا الفهم من األدب النظري لعلم قد او 
ضـع برنـامج مقـرتح لتـدريل هـدفت إىل و  اليت، (م.100النجار ) دراسةستفادت الباحثتان من تناولت برامج التدريل والتطوير، فقد ا

ســتفادتا مــن دراســة كمــا ا  ،ةاحتياجــاهتم التدريبيــ مســتحدثات تكنولوجيــة التعلــيم يف ضــوءعلــى  األقصــىامعــة ة التــدريس جبأعضــاء هيــأ
 ، ألعضاء هيـأة التـدريس جبامعـة امللـك خالـداليت كان أحد أهم أهدافها هو وضع تصور مقرتح  لربنامج  تدرييب  ـ(ـــه 2062البشتي )

، بكليات الرتبية جبامعـة بنغـازي عـن عينـة دراسـة النجـار األكادميية األقسامرؤساء على ملت تشااليت وبالر م من اختالف عينة البحث 
يف  تنيستفادتا من الدراسإال أن الباحثتني اوجامعة امللك خالد  األقصىأعضاء هيئة التدريس جبامعة على ملت تشااليت  ودراسة البشيت

األكادمييـة  األقسـامؤساء ر  أداءاليت هدفت إىل اقرتاح برنامج لتطوير  (م1000)سترا  ستفادتا من دراسة وضع الربنامج املقرتح، كما ا
دة والتخطــيط وااــاذ القــرار، والقيــا اإلنســانيةو املهــين والعالقــات مــمنهــا الن أساســيةدــاالت  (7)تمل علــى الــذي أشــبامامعــات اليمنيــة، 

، وتطلـــل تنفيـــذ  أساســـيةدـــاالت  (7) مفـــردة موزعـــة علـــى (218)، وهـــدف (66)يف صـــورته النهائيـــة علـــى  حتـــوى الربنـــامجوقـــد ا
 اإلداري األداءوالوســائل املقرتحــة لتطــوير  لألســاليل ام ، وتضــمن حتديــدســاعة عمليــة (33)ســاعة نظريــة و (33)ســاعة منهــا  (261)

 .ان وزمان تنفيذ  وأساليل التقييموحتديد املستهدفني من الربنامج ومك

إثـراء معـارفهم  اجتـا هـو خطـوة يف  ،جامعة بنغازي الرتبية يفاإلداري لرؤساء األقسام األكادميية بكليات  األداءإن الربنامج املقرتح لتنمية 
ي والتخطـــيط الرتبـــو  وإدارة التغيـــري ،والفاعليـــة اإلداريـــة االجتماعـــاتمـــن حيـــث متكيـــنهم مـــن فهـــم إدارة  ،ات علـــم اإلدارةدبكـــل مســـتج

 .اإلداريةوإعداد وكتابة التقارير  رالقرا اااذ ورلياتت وعمليا ،للعملية التعليمية يف امامعة

 أبرزها:للبرنامب والتي من  األولية األهدافومن هنا يمكن يحديد 

بكليـــات الرتبيـــة يف جامعـــة بنغـــازي بـــأهم االجتاهـــات والدراســـات العلميـــة احلديثـــة يف دـــال علـــم ســـاء األقســـام األكادمييـــة ؤ . تزويـــد ر  1
 .اإلدارة

  .واملالية وخططها التنموية اإلداريةبكليات الرتبية يف جامعة بنغازي بأنظمة امامعة ولوائحها  األكادميية األقسام. تعريف رؤساء  2

 دما يلي:  وهيعدد من النتائب  الرمن خ ل نتائب التحليل اإلحصائي للبيانات يورل البحث 

دور الذ يف حني بلغت نسبة عينة  (%7368)حيث بلغت نسبة املشاركات  اإلناث ن معظم عينة البحث هي منإ  .1
، وبلغت (%00)قد بلغت  (20ــــــ  8) مسنوات خربهتالذين ترتاوح نسبة املشاركني يف عينة البحث  نأ، يف حني (16%)
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نسبة قدامى أعضاء هيأة التدريس  ، يف حني بلغتويعدو حديثي التوظيف (%6063) واتسن 5نسبة من تقل خربهتم عن 
 . (%1.60)سنوات  (20)الذين تفوق سنوات خربهتم 

معة بنغازي من وجهة جبا الرتبيةكليات يف   تظهر نتائج البحث أن وصف مستوى األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام األكادميية .2
 املتوسط.  يفة التدريس جاءت نظر أعضاء هيأ

تعزى ملتغري  اإلداري األداءإجابات املشاركني حول وصف مستوى  يف إحصائيةتبني نتائج البحث أنه ال توجد فروق ذات داللة  .3
 النوع االجتماعي.

تبني من خالل إجابات املشاركني  ،اإلداري األداءوصف مستوى  يف إحصائيةأنه توجد فروق ذات داللة  إىل تشري نتائج البحث .4
 من تفوق خربهتم العشرة سنوات.ت اخلربة وكانت لصاحل واتعزى ملتغري سن

 بكليات الرتبية يف جامعة بنغازي. األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءضرورة تفعيل برنامج تدرييب لتنمية  .5

 اتـــرحــتــوريات والمقــالت

بكليات الرتبية جبامعة بنغازي من قبل امهات  األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءالربنامج املقرتح لتنمية  تفعيل .1

 أنه ال للباحثتنيإذ تبني  ،جهار ادي والتعليمي داخل ليبيا وخاامامعة لدورها القي أداءرا يساهم يف رفع مستوى  ،املختصة

 جامعة بنغازي.بكليات الرتبية يف  األكادميية األقسامتوجد برامج تدريبية تستهدف رؤساء 

 م عملية التقييم بشكل مستمرحبيث تت األكادميية، األقسام لرؤساء اإلداري األداءحدة لتقييم معايري مو  إجيادل على العم .2

ومساعدهتم على الوقوف على موا ن الضعف والقصور يف  ،بكليات الرتبية األكادمييةللكشف عن مدى فاعلية القيادات 

 .اإلداري أدائهمومعامة هذا القصور من خالل توفري برامج هتدف لتنمية  ،اإلداري أدائهم

يف خمتلف كليات جامعة بنغازي وفقا ملتغريات أخرى   األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءإجراء دراسة راثلة لواقع  .3

 واملوقع امغرايف للكلية و ريها.كالتخصص 

هتدف إىل تنمية  إيلتحاق بالربامج التدريبية يف كليات الرتبية خاصة لال دمييةاألكا األقسامالعمل على تشجيع رؤساء  .4

 وذلك من خالل دعم نظام احلوافز والرتقيات بامامعة. ،اإلداري أدائهم

ورصد  مبختلف كلياهتا وفروعها جبامعة بنغازي األكادميية األقساملرؤساء  اإلداري األداءتصميم برنامج يهدف إىل تنمية  .5

 .له لوضعه موضع التنفيذاملناسبة امليزانيات 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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 العربية:المصادر 

مــن  وبيــت حلــمواقــع األداء اإلداري لرؤســاء الــدوائر األكادمييــة يف جــامعيت القــدس  :م(1028)محمــود أحمــد  ســمرة،أبــو  .1
 .44 (. ا36)ع  ،العاليمجلة ايحاد الجامعات العربية للبحوث يي التعلي   فيها.وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

مجلة اقتصاديات شـمال  التنافسية، وحتقيق امليزةحتسني اإلنتاجية  وأ يتها يفتنمية املوارد البشرية  م(: 1026)بار ، نعيمة  .2
 ا76 ،أيريقيا

 عمـان، ،والنشـردار الفكـر للاباعـة  الرتبـوي.اإلشـراف  ومفـاهيم عـنتطبيقـات  م(: 1002)، طارق عبـد الحميـد البدري .3
 األردن.

جبامعــة امللــك خالــد علــى  التــرتيسهيئــة  ألعضــاء لربنــامج تــدرييبتصــور مقــرتح  6هــــ(2062، عــامر بــن متــر  ســياف )البشــتي .4
 .115ا  ،السعوديةالمملكة العربية  التدريبية.احتياجاهتم  ضوءاستخدام مستلزمات بيئة التعليم االلكرتوين يف 

ـــة  الـــدين.بنـــاء مقيـــاس لتقـــوؤ التـــدريس يف جامعـــة صـــالح  :م(2.56وآخـــروص )، علـــي عبـــد جاســـ  .5 مجلـــة العلـــوم التربوي
 .23ا بغداد. (،14)ع  ،والنفسية

واألكادمييــة.  مهــامهم اإلداريــةرراء رؤســاء األقســام األكادمييــة يف جامعــة ذمــار  ــو  :م( 1020)، نصــر محمــد الحجيلــي  .6
 .12، ا51 (. ا26)ع  ،جامعة دمشق مجلة

مجلــة العلــوم  الشــاملة.اجتاهــات ا يئــة األكادمييــة الســعودية  ــو تطبيــق مبــادئ امــودة  (:م 1002)، حيــاة محمــد حــرأل .7
 57ـــــــ  21القرى. ا، جامعة أم (1) (، ع52م ) ،التربوية

دراســة يابيقيـة علــر مـديريات التربيــة  الفلسـطيين،واقـع األداء اإلداري يف القطــاع العـام  م(: .100)، أدـرم ابــراهي  حمـاد .8
 .136ـ  133 . اغزة والتعلي  بمحايظة

 عمــان.( .  1) .للنشــردار المســيرة  البشــرية.إدارة املــوارد  :م(1007داســب )  والخرشــة، ياســين، خضــير دــاظ  حمــود .9
 17ـــ  15ا

دراســـة  – والرضـــا الـــوظيفيأثـــر فضـــيلة التقـــوى يف األداء  :م( 1001)منـــر خليفـــة  ي،والفهـــداو نضـــال رـــال   الحوامـــدة، .11
م  ،واالجتماعيـة، سلسـلة العلـوم اإلنسـانية والدراسـاتمجلـة مؤيـة للبحـوث  احلكوميني.ميدانية الجتاهات بعض املوظفني 

 125ــــ  122ا  (.2)، ع (17)
 1 ،العـاليمجلـة الجـودة يـي التعلـي   والـدور.املفهـوم  امامعة:القسم األكادميي يف  م(:1008)، علياص عبد اهلل الحولي  .11

 .12ــ  16ا  زة. اإلسالمية،امامعة  (.2)
والنشــــر مؤسســــة حمــــادة للدراســــات الجامعيــــة  أربــــد. حديثــــة.دراســــة  امامعيــــة:اإلدارة  م(:1002)، أحمــــد الخايــــب  .12

 (.1ع ) ،والتوزيع
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(. 2). ع العلميـةمجلة دلية التربية  بنغازي.األداء اإلداري لرؤساء األقسام العلمية جبامعة  م(10266)، عبير أنور رضواص .13
 61ا  ،32ا

يف كليـــات امامعـــات  العلميـــة األقســـامبنـــاء برنـــامج تـــدرييب لرؤســـاء  م(:1000أحمـــد عاـــر ) والمنصـــور،، ريـــاض ســـترا   .14
  .للنشردار وائل  عمان، اإلدارية،كفاياهتم   اليمنية يف ضوء

الـــوظيفي مـــن وجهـــة  أدائهـــمأثـــر الـــربامج التدريســـية ملـــدراء املـــدارس ومـــديراهتا يف  :(م1002، أمـــل بنـــ  ســـ مة )الشـــاماص  .15
 .133ا  ،13دلد  ،السعودية سعود،ملخ لمجلة جامعة ا نظرهم،

 22 بغداد. ا( 13ع) ،اإلداريةمجلة التنمية  وهدف،تقييم األداة وسيلة  م(:2.50)، مهدي الصقر  .16
فاعليــة أداء رؤســاء األقســام األكادمييــة يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء  (:م 1021)، ســليماص الاراونــة  .17

 .132ا ،17األردن. ا ،7ع  ،2م ،المفتوحةمجلة جامعة القدس  فيها،ا يئة التدريسية 
مـــــؤيمر الجـــــودة الشـــــاملة ، اإلســـــرتاتيجيةإلدارة تطـــــوير عمـــــل القيــــادات امامعيـــــة يف ضـــــبط ا م(10266)، خالـــــد عاشـــــور .18

 .21، امصراتهجامعة  ،الليبيةللجامعات 
واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام يف كليات العلوم الرتبويـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء  :(م1023)، يسري يوسف العلي .19

 .63ــــ  64 األردن. ا (1ع ) (،43م) ،التربويةدراسات العلوم  التدريسية.ا يئة 
مجلـة  األكادمييـة.اجتاهـات أعضـاء هيئـة التـدريس يف امامعـة األردنيـة  ـو أداء رؤسـاء األقسـام  م(:5..2)، بسـام العمري  .21

 .225ا  (،25ع) ،التربويةدراسات العلوم 
 الرتبيـة، ، كليـةماجسـتيررسـالة  معلمـيهم،تقيـيم أداء مـديري املـدارس االبتدائيـة مـن وجهـة نظـر  م(:7..2)، حاي  الكناني  .21

 جامعة بغداد. 
 وتقـوؤ مؤسسـات وضوابط اعتمـادبشأن إصدار الئحة حتديد معايري  م2444لسنة  124، قرار رقم اللجنة الشعبية العامة  .22

 (.2الفقرة  5املادة  العاي،التعليم 
مؤسسـات  تقـوؤوضـوابط اعتمـاد  بشـأن إصـدار الئحـة حتديـد معـايري م2444لسـنة  124، قـرار رقـم اللجنة الشعبية العامة .23

 (.6التعليم العاي املادة )
 .14، م2446 سرت، العام،التقرير السنوي  والرقابة الشعبية،جبهاز التفتيش  اللجنة الشعبية العامة  .24
 القاهرة. ،للنشردار الجامعة  ،1مي البشرية،إدارة املوارد  م(:1002)، أحمد ماهر  .25
واقع األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام يف كليات الرتبية جبامعة بغـداد مـن وجهـة  :م(1022)، منتهر عبد الزهرة محسن  .26

 .124 (. ا4، )2 ،بغداد التربية دلية مجلة التدريس،نظر أعضاء هيئة 
 الكتــل،مطبعــة دار  وأســاليل تدريســه،االجتاهــات احلديثــة يف التعلــيم امــامعي املعاصــر  :م(1001)، محمــد منيــر مرســي  .27

 القاهرة. 
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ضـوء مبـادئ  الفلسـطينية يفتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكادميية بامامعـات  :م(1007)مرواص وليد  ،المصري  .28
  زة. اإلسالمية،امامعة  ،منشورة ماجستير رسالة الشاملة،إدارة امودة 

على مستحدثات تكنولوجيـا  صىاألقبرنامج مقرتح لرتيل أعضاء هيئة التدريس جبامعة  :(م.100)النجار، حسن عبداهلل   .29
 .124ـــ 117ا  (،1ع ) (،17م ) ،اإلس مية الجامعة مجلة التدريبية،التعليم يف ضوء احتياجاهتم 

 .عمان ،1مي البشرية،إدارة املوارد  (:2..2)، حنا نصر اهلل  .31
 عمــــان.، األوائــــل للنشــــردار  ،1مي اســــرتاتيجي،إدارة املــــوارد البشــــرية يف خمــــل  :م(1006)، خالــــد عبــــد الــــرحي  الهيتــــي  .31

 .241ا

 : المصادر األجنبية
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 Tuker , Allan  (1997 ) : Roles , Powers, and Responsibities of chair person at Florida 

State Universities , In, chairing the Academic Department American council on 

Education , McMillan publining  co.Newyourk, 11.  
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 املايل ومكافحة الفسادعلى ديوان احملاسبة الليبي يف اكتشاف ة العوامل املؤثر 
 "دراسة تطبيقية على موظفي ديوان احملاسبة الليبي الواقع يف نطاق بلدية بنغازي"

         محد عمر بشري فشتولأ.أ   و     احلدادراف اهلل شحات نادية أ.

 احملاسبةقسم   _ االقتصادكلية  - فرع سلوق  _ جامعة بنغازي
 

 

 ةــدراســص الــلخــم

يف ةكتشددد م امح هاددد  ة ملاددد س ةرددد     ة ايدددي ة عوةمدددمل ةردددلى د وادددحمل سيدددوة  ة   ددد  ىل حت يددد  هددد هذ هدددرا ة   ة ددد    
ة عامد  ةدد يأ  ا ةردا   ةن دتا  ال  ةن دتق ةم   كمد  ةوتمد س ة   ة د  ا تاقيق هد م ة   ة د  هقد  ت ادذ ةردا   

مد  م ةععد  سيدوة  ة   د   يف م ياد  اق  متثمل جمتمع ة   ة د     سةد  مياي  جلمع ة  ي ن سصايمل  ةن ت ي   بأوت   ه  
ة دتم  د ق باد   اتاايدمل  ( 62)ة تم  د ة ت ي   امت ة دجع   ود س  (43)اق  مت توزيع و س   (43)باغ زي او سهم 

ة دددتت مذ ة   ة ددد  ة  ددد  ية ةملتمددد مي  ةرتمثاددد  يف ة ت ددد   اقددد  تق ي ددد    (%62)اوايدددك تحدددو  ناددد   ةن دددت  ب  
حتايددمل ة ت دد ي  ا  One sample T-test عيادد  اةتدد د  (t)امت ة ددتت ةا ة ت دد      امدد و اة ث دد س كرونبــ أ فل ــ 

(ANOVA) إداريــة و ن نين ــة ووةمددمل   وعددنددك ت  ن ت دد   ه اددي س ة   ة دد   اقدد  توصدداذ نتدد م  ة   ة دد   ىل(– 
   ة ملاد س ةرد   امح هاد  تدلى  واد  سيدوة  ة   د   يف ةكتشد م (س  سـ ة  – مهن ـة  – م ل ـة – وفخالن ـةاجتم ع ة 

اعدددوس بدددر ء ةي وياددد  ة   ة ددد  تيددد    )معنييـــة(وددد ا اعدددوس ه اقددد س إةس سن ددد   تمددد مي    ىلكمددد  توصددداذ ة   ة ددد  
)المؤهـ  ة د  تعد ي  امتغد ةس ة  اغ ةهيد   ةكتش م امح هاد  ة ملاد س ةرد   يف  ووةممل تلى  واحمل سيوة  ة      ة ايي

بضدد ا د ة ددتق  ي  سيددوة  ة   دد   اتددوه  ةدمدد ن   حددمل و مايدد    اقدد   اصددذ ة   ة دد  الخبــر ( –التخصــص –العلمــ 
تدوه  ةرتممد س ةر  يد  يضد  يدمل و مايد  تدأهي  واميد  ام ايد  ا اكدر   تأه  اسومك م  ة ااطتر ة تش يعي  اة تامليري 

 ةرا      ا يو .

 ةـــدراســ م للـــ ر العـــاألول: اإلط ثـمبحــال

 ة:ــــقــــدمــمــال 1.1

يف   ة ا  ة حث  م  ةنهتم ا تو  مح ها  ة ملا س ةر    اة  ا   ة معي  وةي واحمل  ة   دش   ة ع مل يف ة ااوةس 
مد   د     د يد ة دتغ   ة اداط  ةر ت طد   امدة   ة ع مد مل ا س ة قط   ة ع ا ب   ا   اةرتمثمل يف ة ت   د ب  وظيمل  

ةرشدد كمل ة دد    هددميعتددا ة ملادد س ةردد   مدد  تيددأ    ةوت دد   ةرمدداا  ة ع مدد   ا ا دد  معددر  تاقيددق مح  ددة شتمددي  سا 
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يف مل اددد س ة  ا ددد   ةملسة يددد  اةر  يددد اوادددحمل ليدددع ةرادددتوي س   ة  ا ددد  اهددد  مشدددحا  ماتشددد د يف ليدددع سا  ة عددد مل توةعدددك
 (م6116وفريـد    )صـ ل ة  ق بيد  اة تشد يع س ة تاميميد   ة ع د دغيد ب سا    مه د ة ملا س ةرد   ا عدمل      بع س ات

متحددر ة  ا دد  مدد  حتقيددق  اودد ا  ع دد ةرجت دد  واددحمل ة ددت   ةردد   ة عدد ا مدد   ةآلىدد   املادد س ةردد   ة حثدد  مدد      تيددأ
 ب  د ا   سىة ملاد س ةرد    ة ضغوال س ةرتت بعد  اةرتمثاد  يف ةنتشد      ا ر   هإ   ىةرماا  ة ع م  م  ع     ه ةم

ة دد  قدد  مدد  ة ادداط  ة تشدد يعي  ةرا ث اة تشدد يع سيعتمدد  واددحمل ة قددوةنر   مل ادد  ق بيدد  يف  الدد     ع دد د ىل  نشدد ي اااددع 
  (م6112  فبـي هـدا )اة ت د ازةس اد   احت ي  ليع ةنحن ةهد س  تعممل واحمل  ق ب  ليع ةرل ا س ةدحومي  ب   ا  

ة ع مدد  اهددق ة قدد نو   قددم  ة مددوة  ةععدد  اة تاقددق مدد  ةرسيددوة  ة   دد   ة ايددي ةجل دد  ة  فيدد  ةرحاملدد    مدد   ايف  ي يدد  يعتددا
يف    وايك هدإ  سيدوة  ة   د    ياعدة سا ة     دي  يف مح هاد  ة ملاد س  تاميم سيوة  ة     بشأ م6114  اا  (11)

يعتدا مد   كدا   ماف ة ملا س ةر   يف ة قطد   ة عد ا يف  ي يد   يوةعك حت ي س ك  د ت  ي   موص   ة ري ة قط   ة ع ا  
 .(م6113)ال ط س    ة تامي  ةنقتم سي  اةنعتم وي  اتىت ةنعتم وي  يف اقتا  ةد ا   م اةرش كمل اة تا ي س 

 ـــة:ــدراســال ةــلــشكــم 6.1
ة دد  تعيددق و ادد  ة تقدد ا يشدد   ة عدد مل ة يددوا بمددمل  و مدد  اة دد ا  ة ا ميدد  بمددمل    صدد  ةنتشدد   ة ع يدد  مدد  ة مددوةه  ة اددا ي  

 دوةي ك ندذ هدرا ةآلىد       ام  هرا ة موةه  ظ ه د ة ملا س ةر   ار  هلرا ة   د م   ى    ا ي  واحمل ة  ا د ةنقتم سي
واحمل ن ةه  اشدمل هي  ة ع قد س بدر ة الد ةم ةرتع ماد   دةقتم سي   ا ق نوني   ا ةعتم وي   ا  ي  ي   كم  تلى  هرا ة م ه  

سة مل ة  ا    ا تىت    ع د   هقد  شد  س ب سند   ي يد   د   ة اداوةس ة  د د ة ع يد  مد  ة مدوةه  ة اداي   ةرتمثاد  يف 
ىدد  إ دد   ددا   واددحمل ة واددع ي  ددي  اودد ا ة ددتق ة  ة  ا دد    دد   نتي دد   اادد اب ة  ة ايدد  ا ةن ت هدد س ة ا  ة ملادد س ةردد  

ازيدد سد ة تضددتم انقددو ة ادديو   اة ددتا ةم ااددي   اهدد   ة ع يدد  مدد  ة ثدد اةس   ةنقتمدد سي ب املدد م قيمدد  ة دد يا   ة ايددي
ة مدد  ة ددري  تدد ف  ىل تملعيددمل  ع دد د ة  ا دد  ة  ق بيدد    (م6113ال ط ســ   ) ة ط يعيدد   ادد  س اغ هدد  مدد  ة مددوةه  ة اددا ي 

اإ   م        وما   ة  ق يب واحمل ةجل  س ةخل اع  هلد     م   م   ع ه  ليع ة عوةممل ة   تقف و مقاسوم   احت ي  ام
م  يدد  يف ة عدد مل  ةة كثدد  هادد س هدد  سا  دوشدد  ن تيدد  اب وت   هدد  ممددامل  مدد  اددم  اب وت دد    ي يدد  مدد  ة دد ا  ة ا ميدد  مدد  

  ة مدد س  ودد  ة شددمل هي  ة  ا يدد  CPIاهقدد   تقدد  ي  ملشدد  مدد  ك س ة ملادد س  مدد  ن تيدد    دد ى  ا  دد   ة ادداوةس ة  دد د
 م  ح اة وت ةس ةخل اع    ق بت  .ة ع  د ة  ق بي  يف  ق ب  ة ع  د اةر  م ا ةك      ة م  ة ري يشحمل و مق

وادحمل سيدوة  ة   د   ة ايدي يف  دتت ا  مشحا  ة   ة   يف مع ه  ة عوةممل ةرلى    إك ه ليع ةنوت   ةس ة ا بق واحمل  با يا 
 اإ   م      صي غ  ة الة  ة  ميا  ة ت  :  مح ها  ة ملا س ةر  ةكتش م ا 

 الم ل ؟ ومك فحة ال س دعلى دييان المح سبة الل ب  ف  اكتش     س: م  ه  العيام  المؤثر 
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 ــة:ــدراســـالدا  ــفهــ   4.1
با ًي واحمل صي غ  مشدحا  ة   ة د  هدإ  ةهلد م ة  مياد  هلدرا ة   ة د  هدو حت يد  ليدع ة عوةمدمل ة د  تعيدق سيدوة  

يف ليددع ة وتدد ةس ةخل اددع  ةكتشدد م امح هادد  ة ملادد س ةردد    كددا يف يف ة قيدد ا بدد ا ا بحملدد يد اهع  يدد    ة   دد   ة ايددي
 .  ق بتك

 ــة:ـــدراســـال م ــةـــفه 3.1
 )التطب ق ـة( ا مد  ة ا تيد  ة عمايد   )األك ديم ـة(تحم   مهي  هرا ة   ة د  يف ود د عوةندة  دوةي مد  ة ا تيد  ة عاميد  

 اح    سه  ك آليت:

 يف تملعيدمل سا ا ةاد ا ةكتشد م امح هاد  ة ملاد س   حت ي  ليع ة عوةممل ة   تقف و مق   م ا سيوة  ة      ة ايدي
 ةر   يف ة وت ةس ةخل اع    ق بتك.

 تش  ا  ي ي  ة يدوا مد  ة ع يد  مد  ة مدوةه  ة اداي     موص  م   تاز  مهي  ة   ة   بأمهي  ة وقذ ة    ع يذ هيك
 اةرتمثا  يف ة ملا س ةر  .

  وادددحمل  وددد ةس ا قدد س   ددد ى مادددتق اي  هلددد  و قددد   وادددو  اة عمدددمل    ىدد ةي ة  ادددأ ة عامددد  مددد   ددد   هددرا ة و قددد
 ة   ة  .

 ــة:ـــدراســـ ة الــجــهـــمن   1.1
ت ادددذ ة   ة ددد  ةردددا   ة عامددد  ةدددد يأ  ا ةردددا   ةن دددتا  ال  ةن دددتق ةم   اإ ددد  مددد   ددد    ت ددد   ةخلطدددوةس 

 ة ت  ي :

  اتعدد م واددحمل  هددم ةرتغدد ةس ةرددلى د   م ةععدد   سبيدد س ة   ة دد  اة   ة دد س ة ادد بق  إةس ة ع قدد   واددو  ة   ة دد 
 ةر  . امح ها  ة ملا سيف ةكتش م   واحمل سيوة  ة      دبمو د و م  واحمل ة عوةممل ةرلى  

 اة   ة ددد س ة اددد بق  إةس ة ع قددد   ي  ا  ة ددد   ةوتمددد سةم وادددحمل م ةععددد   سبيددد س ة   ة ددد  تحدددوي  ةملالددد   ة امددد
ةرتتاملد  ة د   تمدمل    تدلى  وادحمل سيدوة  ة   د    )المتغ ـرا(( واو  ة   ة     ا  عىن     حت يد  ة عوةمدمل 

يف  ال  ه  ة عد ا كمتغد  تد بع مدع حت يد  ةاد ا ة ع قد  بدر هدرا ةرتغد ةس   يف ةكتش م امح ها  ة ملا س ةر  
 ا ف  .

  ةرتتاقددد  ة ددد   )المتغ ـــرا((س ة ددد  ةملالددد   ة امددد ي  ا  ة ددد  يف ادددوي ة عوةمدددمل ة  يايددد  ة ايددد    تا يددد  ة عوةمدددمل
 تممل    تلى  واحمل سيوة  ة      ة ايدي يف ةكتشد م امح هاد  ة ملاد س ةرد   بمدو د   صد   اب  تد   صدي غ  

 ه اي س ة   ة  .
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  امد    لدع ة  ي ند س   ة تت ةا ة تم  د ةن دت ي   كو ديا  جلمدع ة  ي ند س ة  زمد  ن ت د   ه ادي س ة   ة د
 العلم ة للدراسة(. )االستنت ج ( م  ة  زم  احتايا   اصي غ  ة ات

   مق  ندددد  ةن ددددتات ع س ة تط يقيدددد   ا  ة دددد  ب  ددددتات ع ت  ة ام يدددد   هددددإإة ك نددددذ ة اتدددد م  ة تط يقيدددد   ا  ة دددد  تليدددد
ة دددتات ع ت  ة ام يددد   هدددإ  ة   ة ددد  تحدددو  قددد   اددد هذ س دددي ة تط يقيددد م مددد  اةقدددع ة  ياددد  ة ايددد  يليددد  ة دددتات ع ت  

 و ا تط بق   هإنك جية ة تع م واحمل ة عوةممل ة   تقف ا ةي إ   م  اع   نم  ة   تأ.  ة ام ي   ايف ت   

 ة:ــدراســـدود الـــح 2.1
ع قددت م  واددو  نمدد ة   ة وةقددع يف نطدد و با يدد  باغدد زيةقتمدد س ة   ة دد  واددحمل ة   دد ر ة عدد مار بدد يوة  ة   دد       

ة د  احد     متثدمل ووةمدمل   ةرتغ ةس ةراتقا  ة  ميادي  اة مل ويد   كم  ةقتم س ة   ة   واحمل حت ي  بممل  و م  ة   ة  
 اإك م      تحوي  ةملال   ة ام ي  ا  ة  .  ملى د واحمل سيوة  ة      يف ةكتش م امح ها  ة ملا س ةر  

 ة:ــقــ بــ ( الســدراســـال 6.1

 ة  طد ية تعد م وادحمل ة عوةمدمل ةردلى د وادحمل ةكتشد م   ىلهد هذ هدرا ة   ة د   (:م6116دراسة )العقد  والنيايسه 
كمد       اق  ت اذ ة   ة   ةرا   ة تاايا   تاقيق ه م ة   ة  ة  سيناة غش م  اع   نم  م قق  سيوة  ة      
   ميادي  جلمدع ة  ي ند س امتثدمل جمتمدع ة   ة د  يف مد قق  سيدوة  ة   د  كدأسةدةوتم س ة   ة   واحمل صايمل  ةن ت ي    

ووةمدددمل ة دددتق  ي  ة ددد يوة  امتتدددع ة ددد يوة  اكدددوةس ا ب دمددد ن       مه ددد وددد د نتددد م    ىل  اقددد  توصددداذ ة   ة ددد  ة  سين
اةرتممدد س   اسوددم ة ادداط  ة تشدد يعي  ة تامليريدد   ادد يوة  اة تأهيددمل ة عامدد  اةر دد   حددوةس  ة دد يوة   ة وظيمليدد  ة ح مادد 

 وص ة ق نو  حبق ة شتو ة ري ة تحة ةخلطأ  ا ة غش.ةر  ي   ا يوة  ا يض  ة جة   يف تط يق نم

ة دد  يقددوا ادد  سيددوة  ة   دد    ةملعدد ةيةسمع هدد  مدد ى م ممدد    ىلهدد هذ هددرا ة   ة دد   (:م6114دراســة )الكع بــر  
ةرددا   ة وصددمل  ة تاايادد   تاقيددق هدد م ة   ة دد   كمدد  ةوتمدد س ة   ة دد  واددحمل رح هادد  ة ملادد س  اقدد  ت اددذ ة   ة دد  

صددايمل  ةن ددت ي   كددأسةد  مياددي  جلمددع ة  ي ندد س امتثددمل جمتمددع ة   ة دد  يف ةردد ققر ة عدد مار يف سيددوة  ة   دد   ة  سين 
 دد   تيددأ توصدداذ ن ت دد   ه اددي س ة   ة T-Test( مدد قق   كمدد  ةوتمدد س ة   ة دد  ة ت دد   983اة  دد  ع ودد سهم  

يف وددد ا سودددم  متمثادد   ة  سينومدددمل سيددوة  ة   ددد     مددد ا ةرعوقدد ساعدددوس جمموودد  مددد    مه ددد وددد د نتدد م    ىلة   ة دد  
اصددذ ة   ة دد   ةدحومدد   ادد يوة  اماددع اتمددوية ة دد يوة   امت  ملدد س ة دد  يجتددة واي دد  ة ملادد س ا ةن ددتق  ي   كمدد  

اكر    بد  سيدوة    م اي  اوماي   ما  يف وما م اتأهيا مة ح اةدم ن مار بك ةن تق  ي   بض ا د ماح ة  يوة  اة ع
  حجاني .اني  م      ب ن م  ةدحوم  ةمل حج ةمل  ا ق ب ة      ب جل  س ةخل اع  

ة   د   يف ةجل معد س ه هذ هرا ة   ة    ىل ة تع م وادحمل ه وايد   ق بد  سيدوة   (:م6114بن  خ لد وحت مله  دراسة)
اةوتمدد س ( موظمًلدد   222امددوظمل  ة دد ةم د ةر  يدد  اودد سهم     اتأ ملددذ ة عيادد  مدد  مدد قق  سيددوة  ة   دد  ة  فيدد  ة  سنيدد 
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  م   ة ددد يوة   اةاملددد م ةن دددت  ب تيدددأ توصددداذ  ىل وددد ا حتاددد  نوويددد  ة تقددد  ي  ة ددد  يقدددة   ة ددد  ةردددا   ة تااياددد  
ة   ا  ددد س ةخل ادددع    ق بتدددك  ات ةيددد  كدددمل مددد  ةرت عددد س ة  ق بيددد  اة وهدددو ةس ةر  يددد   اقددد   اتوصدددي س ة ددد  يقددد م   ة ددد يو 

 اصذ ة   ة د  بضد ا د اعدوس جمموود  مد  ةرع ي  معد ي  ة   د   ةدحوميد   امعد ي  ة   د   ة  ا يد   امعد ي  ةنوتمد س 
  اكدر   ة اد و  يف كت بد  ة تقد  ي  ة  ق بيد  تد   ةكتشد م ة ع ا اةخل ص  امع ي  ة  ق ب  ة  ة اي ( ة   تامم م ا  ة  ق بد 

 تىت ن ت ا  ةآلى   ةرجت   واحمل نت م  ة ت قيق.  ت  ي م  وماي  ة ت قيق اةر ةعع  ة  ط ي  ا وا  ةنن

ىد  ة  ق بد  ةر  يد  ة د  ا   د   سيدوة  ة   د   يف ة تعد م وادحمل    ىله هذ هدرا ة   ة د   (:م6111دراسة )حم دان  
  ةردددا   ة وصدددمل  اقددد  ت ادددذ ة   ة ددد  بددد ملي ةسةسهددد  ةخل ياددد  ةمددد   ددد   زيددد سد     سةمددد د اددد ي   ة ددد  مل اةر يعددد س  سةي

   سةد  مياددي  جلمددع ة  ي ندد س س ة   ة دد  واددحمل صددايمل  ةن ددت ي   بوصددمل   ةوتمددة تاايادد   تاقيددق هدد م ة   ة دد   ا 
  ة د   ىل ود د نتد م   مه د  اعدوس ة حد س  ة  قد يب يف سيدوة  ة   د    اقد  توصداذ ة  يف مد   حدمل ثمل جمتمع ة   ة د امت
  ة حددد س  ة  قددد يب يف سيدددوة    ا ىددد   ا ق بددد  ةر  يددد  ة ددد  ا   ددد   سيدددوة  ة   ددد   يف  سةي سةمددد د اددد ي   ة ددد  مل اةر يعددد س 

أ   ية ة تحاو وعيد  ب ة تت ةا م قق  سيوة  ة       اصذ ة   ة   ا ا د     كم   ة      مله  تأهي  وامي  ما
 .ة  نم ا  ااوةه  ةر  ي  بكاة عممل واحمل تاميم سا ةس ت  ي ي  سة اي  ا   عي   اع مار ب   يوة  ا يض   ق    ةد يث 

 ــة:ــدراســ ( الــرض ـــ. ف1.1
 ة  ميايتر ة ت  يتر: ة مل اينتم   عمل حتقيق  ه ةم ة   ة   هق  مت صي غ  

 .ووةممل تلى  واحمل سيوة  ة      ة ايي يف ةكتش م امح ها  ة ملا س ةر  اعوس  :ال رض ة الرئ س ة األولى

ووةمددمل اعددوس بددر ء ةي ويادد  ة   ة دد  تيدد    )معنييــة(ه اقدد س إةس سن دد   تمدد مي    توعدد :الث ن ــةال رضــ ة الرئ ســ ة 
)المؤهـ  العلمـ  غ ةهيد  ة د  تعد ي  امتغد ةس ة  ا ة ايي يف ةكتش م امح ها  ة ملاد س ةرد  تلى  واحمل سيوة  ة      

 (.الخبر  –التخصص –

 ةـــدراسـللــــ ظــريــنـــــ ر الــواإلطـة ـــدراســـ ( الـــ ــة فدبـــعـــرجــ : مـــ نــثــث الــمبحــال

  :ــ لــ س د المــيم الــهــ ــم 1.6
 ددوي  بأنددك -:همددا م مدد  و هددك  ممل ددوا ة ملادد س ةردد   ة ع يدد  مدد  ة تع يملدد س مدد  ق ددمل ة  ادد   اة حتدد ب اةر تمددر حملنقدد

ة تغ   ة ااط  ة ع م  م  ةعمل ةدمو  واحمل مح  ة   ص    ي ة دتت ةا اادع غد  شد و   تاقيدق مح  دة غد  
اة دتغ      ا ة تت ةا ةرامدة ة  فد  ة تت ةا ةرامة ة ع ا -بأنك:اكم  و م   (م6116)ص ل  وفريد   ش وي  

إ د  ة اداوك غد   -:بأندك  يضد اود م   (Myint, 2000: 35)ة شتمد   ةر كد  مد  ق دمل صد تة ةرحتدة  مد دك
ةنحن ةهد س ةر  يد  ةر ايد  وادحمل ة  ملد    يضد ايقم  بدك   ة ق نوين يف ه   ةر   ة ع ا اوم   ة اما د يف ةرش  يع اة ا ح

  (1: م6111)محمـــد  مددد   ي مل اددد   ا تامددديم كددد  ت  ب ة ضددد يي   اة قوةوددد  اةتادددف ة تحددد ا ةرعتمددد دة قددوةنر 
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رامد ك  ة دتغ  كيتامدمل واي د  ةروظدف مد   د    هوةمد    د ى ومدونس  ا يف شحمل  شد اى  ا      ملا س ةر   ه
 .(Sokoli&Resulaj, 2013) كة ري يشغا

شدحمل غد  قد نوين  اامدو  وادحمل ب ة وظيمل  ة ع م  وي ة تغ    "م  ة تع يمل س ة ا بق  ي ى ة   تث   بأ  ة ملا س ةر   
 "واحمل تا ب ة م  ح ة ع ا  اإ   م      ه   ةر   ة ع ا.  ص  مح  ة 

  :ـــم لــ س د الـــة الـــحــك فــش   ومــ  اكتـــبة فــ ســـحــيان المـــدي ةــم ـــفه 6.6

  (م6114)الكع بـر  س ة د     يك  ش  س اهرة م   ب  غ  يف ةكتش م امح ها  ة ملا س ةر    مهي   يوة  ة           
    ي   نمل ق دد اكيمليدد    ة ع مدد   ا ا دد  ة مددوة تيددأ ةوتدداس سيددوة  ة   دد    ث بدد  ةجل دد  ة  فيدد  ةرحاملدد  امدد ا م ةععدد  

انملقدد س ة قطدد   ة عدد ا  بددإي ةسةسيتعاددق  ةرحاددف ب ق بدد  كددمل مدد   )الدســتيري والمهنــ (ة  قدد يب  ة دد يوة  ياعددة سا  ةجل دد ز
ةر  يددد  ة ع مددد   ةملسة د  نممددد   صددد حاةراددد مه  يف   اةملسة ية ملاددد س ةرددد     شدددح  اة عمدددمل وادددحمل ك  بددد  ك هددد    ب   ا ددد 

 ادحمل  كمدمل اعدكيد ا بعما دم و اقة ا ةهد   ئة  ا  ة ري يقوا بك ة ع مار ب   يوة  يف ة تد ةم م   د س  مهي  ا ا    كم  اثمل 
 مل ة  ا د  قد  ه يوة  ة      ي  م  ىل ة تأك  م     ة موة  ة ع م  ةرتمم  م  ق  (م6114)بن  خ لد وحت ملة  
كمدد  ي دد م  ىل ة تعدد ا  مددع   (م6111)جعــ ر  ورخــرون  م  ا ت ددري  ة دد   اهعدد    ي بدد ا   مت  نمل ق دد  بشددحمل عيدد 

ا اتدوه  س عد  و  يد  مد  ةرمد ةقي    ة ااطتر ة تامليري  اة تش يعي   تاقيق ة هد ةم ةراشدوسد  ااملد ل وادحمل ةرد   ة عد ا
اكر   ةن تق ي   ا  ةر ةعع  ب  تع ا  مع ك ه  ةرل ا س ة ع ريد  اةملقايميد  اة ايد  ااادع معد ي    يف  سة د هرة ة   

  .(م6111)حم دان  س   هل  ا 

 : ــ لـالم  س دــة الـحـك فـومش   ــتـ  اكـــ  فـبــبة الل ـ ســيان المحــى ديـلــع  ر ــؤثــمـــ  الـيامــعــال 4.6
يوةعدك سيدوة  ة   د   جمموود  مد  ة عوةمدمل ة د  احد     تدلى  وادحمل ومادك يف ةكتشد م امح هاد  ة ملاد س ةردد              
ة عوةمدمل ةردلى د   اهلدرة ق مدذ هدرا ة   ة د  بتا يد  جمموود  مد  كدا  اهع  يد وماد  بحملد يد  كتحو  ت م  سا   سةمكم  

   ة دد  انتدد م  ة   ة دد س مدد   دد   س ة دد   سبيدد س ة واددحمل سيددوة  ة   دد   يف ةكتشدد م امح هادد  ة ملادد س ةردد    اإ دد 
 ة    مح  س ة ت  .ة ا بق  

 ة:ـــ ــينـــ نـــة ونـــ  إداريـــيامــع 1.4.6

يف ةكتشد م امح هاد   كعوةمدمل ةملسة يد  اة ق نونيد   ة د  احد     تدلى  وادحمل  سةمدجمموود  مد  ة يدوة  ة   د   س يوةعك     
اة ق نونيدد  ة دد  تعددوو ومددمل سيدددوة   ةملسة يدد ة ملادد س ةردد    هقدد   شدد  س ة ع يدد  مدد  ة   ة دد س  ىل جممووددد  مدد  ة عوةمددمل 

 ة      اه  ك  ت  :
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 ــــي هــــدا    سيددددوة  ة   دددد   ةععدددد  اددددع   ا ق بدددد  كددددمل ة تعدددد ا  ر  تقدددد ه ةجل دددد س ةخل ؛ العقــــد  م6112)فب
 .(م6113؛ ب يض  م6114ل    ؛ عبدالعم6116والنيايسه  

 ؛ ب ــيض  م6112)فبــي هــدا     اادد  مدد  ة ملادد س  عدد ةيةسةخل اددع   دد يوة  ة   دد   بواددع  قيدد ا ةجل دد س
 (.م6113؛ ال ط س   م6113

 ؛ م6116)العقــد  والنيايســه   ة ح مادد  ة دد  تحملددمل  ددك ةدم يدد يدد  متتددع  مدديو سيددوة  ة   دد   ب دمدد ن  ة وظيمل
 (.م6111؛ جع ر  ورخرون  م6114؛ الكع بر  م6112فبي هدا   

  ة ملادد س متتددع ة حدد س  ة  قدد يب بدد يوة  ة   دد   ب دمدد ن  ة وظيمليدد  ة ح مادد  ةادد ا قيدد م م ب  حشددف ودد  ومايدد س
 (.م6111ورخرون  ؛ جع ر  م6114؛ الكع بر  م6116العقد  والنيايسه  )

 ؛ م6116)العقــد  والنيايســه   مدد   دداط   سة د ة دد يوة  ةجل دد  ةخل اددع   ا ق بدد  قدد  تحددو   واددحمل  دداط   سة د
 (.م6114حس ن  

      ؛ م6114؛ الكع بـر  م6112؛ فبـي هـدا   م6116)العقـد  والنيايسـه   و ا ة تق  ي  سيوة  ة
 (.م6114؛ عبدالع ل   م6111جع ر  ورخرون  

  بنــــ  خ لــــد وحت ملــــه  ) ة ملادددد س   دددد    اعمددددمل واددددحمل مح هادددد  مدددد  ةردددد ةععر يف سيددددوة  ة ودددد س كدددد م تددددوه
 (.م6114

       (.م6114؛ عبدالع ل   م6111)الغن م  اعوس  سة د  ا قام رح ها  ة ملا س يف سيوة  ة 

 ة:ـــ ــالنــــ ة وفخــ عـــمـتـــ  اجــــيامــــع 6.4.6

ك يف ةكتشدددد م ةنعتم ويدددد  اة   قيدددد  ة دددد  احدددد     تددددلى  واددددحمل  سةمددددعوةمددددمل يوةعددددك سيددددوة  ة   دددد   جمموودددد  مدددد  ة     
امح هاد  ة ملادد س ةردد    هقدد   شدد  س ة ع يدد  مدد  ة   ة دد س  ىل جمموودد  مدد  ة عوةمددمل ةنعتم ويدد  اة   قيدد  ة دد  تعددوو 

 وممل سيوة  ة      اه  ك  ت  :

 ؛ فبـي م6116د  والنيايسـه  العقـ)ة ايد  ي ة تحدة ة ملاد س يف ة مداف و ا ة حشف و  ة شدتو ة در
 (.م6113؛ ب يض  م6111؛ الغن م  م6114؛ الكع بر  م6112هدا   

 ؛ جعـ ر  م6114؛ الكع بر  م6116)العقد  والنيايسه     يوة  مع ةجل   ةخل اع   ا ق ب م ةعع ة توةالل
 (.م6113؛ ب يض  م6114؛ عبدالع ل   م6111ورخرون  

   ؛ فبــــي هــــدا   م6116)العقــــد  والنيايســــه   ق ةردددد ةععرحبدددد واددددووي  مددددع ة شددددح اىودددد ا ة تع مددددمل
 (.م6114؛ عبدالع ل   م6114  وحت مله؛ بن  خ لد م6112

  ؛ م6116)العقــد  والنيايســه  تددذ  سةنتددك ب  تحدد ب ومايدد  ة ملادد س ى ة جة دد  يف مع ق دد  ة شددتو ة ددري
 (.م6114؛ بن  خ لد وحت مله  م6111الرف ع  وجمعة  
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   ؛ الرفــ ع  م6116)صــ ل  وفريــد    اة ع قدد س ةنعتم ويدد   دد  مدد  ة حشددف ودد  ة ملادد سة ددوني ة ق ادد
 (.م6112  ؛ الشمري ورش دم6111وجمعة  

    ؛ عبـدالع ل   م6111؛ الرفـ ع  وجمعـة  م6116)صـ ل  وفريـد    ة ملا س م  صاة ىق هد  ةتتمدع
 (.م6114

 :ةـــ ــ لـــ  مـــيامـــع 4.4.6

ك يف ةكتشد م امح هاد  ة ملاد س ةرد    عوةمدمل ةر  يد  ة د  احد     تدلى  وادحمل  سةمديوةعك سيوة  ة      جمموو  مد  ة     
 هق   ش  س ة ع ي  م  ة   ة  س  ىل جمموو  م  ة عوةممل ةر  ي  ة   تعوو وممل سيوة  ة      اه  ك  ت  :

  ؛ العقـد  والميايسـه  م6112)فبـي هـدا    رح هاد  ة ملاد س د يوة  ة   د    و ا كمل ي  ةرتمم س ةر  ي
 (.م6114؛ عبدالع ل   م6116

  ؛ العقـد  م6112)فبي هـدا    ه  مق بمل وما م يف ةكتش م ة ملا سة  يوة  يف ة  اةتة اةدوة متيي  م ةعع
؛ جعـ ر  ورخـرون  م6111؛ حم ـدان  م6114؛ الكع بـر  م6114؛ عبـدالع ل   م6116والميايسه  

 (.م6111
   وددد  ومايددد س ةة ددد يو  ممددد  يف ة تددد  ية اة تطدددوي  ر ةععددد وددد ا صمددديو باددد  يف ةري ةنيددد  ة تق ي يددد  رق باددد  

 (.م6113؛ ب يض  م6111؛ الغن م  م6112)فبي هدا    ةكتش م ة ملا س

 :ةــن ــهــ  مـــيامـــع 3.4.6

ك يف ةكتشد م امح هاد  ة ملاد س ةرد     سةمدة د  احد     تدلى  وادحمل عوةممل ةر ايد  يوةعك سيوة  ة      جمموو  م  ة     
 هق   ش  س ة ع ي  م  ة   ة  س  ىل جمموو  م  ة عوةممل ةر اي  ة   تعوو وممل سيوة  ة      اه  ك  ت  :

  ؛ الغنــــ م  م6114؛ الكع بــــر  م6112)فبــــي هــــدا   ة دددد يوة  عدددداد واميدددد  ام ايدددد  و  يدددد   متتددددع م ةععدددد
 (.م6111؛ جع ر  ورخرون  م6111؛ حم دان  م6113؛ ب يض  م6111

 ؛ الرفــ ع  وجمعــة  م6116)صــ ل  وفريــد    ودد ا اعددوس معدد ي  ا  شدد سةس كايدد  متعاقدد   ح هادد  ة ملادد س
 (.م6111؛ جع ر  ورخرون  م6114؛ بن  خ لد وحت ملة  م6111

 ــــة   ودددد ا ة مثدددد   رعدددد ي  اةمل شدددد سةس ة  ا يدددد  ةرتعاقدددد  ب  ملادددد س ــــي هــــم6111)الرفــــ ع  وجمع دا   ؛ فب
؛ جعــــــ ر  م6114؛ بنــــــ  خ لــــــد وحت ملــــــة  م6114؛ الكع بــــــر  م6116؛ صــــــ ل  وفريــــــد   م6112

 (.م6111؛ حم دان  م6111ورخرون  
 ؛ العقـــد  م6112)فبــي هــدا    ة دد يوة  وددد  ة حشددف ودد  ة ملادد س ععدد ودد ا كمل يدد  ة دد ا ةس ة ت  ي يدد  ر ة

 (.م6111؛ حم دان  م6116والنيايسه  
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  ة  ق بدد  اة حشددف ودد  ومايدد س ة ملادد سة ت  ي يدد   ا دد  ية ة ملايدد  ةد يثدد  يف  ة دد ا ةس واددحملاة جكيدد  ة تادد يأ 
؛ جعــ ر  ورخــرون  م6113؛ ب ــيض  م6114؛ عبــدالع ل   م6114؛ الكع بــر  م6112)فبــي هــدا   

 (.م6111؛ حم دان  م6111
 ؛ حســــ ن  م6116)العقــــد  والنيايســــه   ال يعدددد  ةر ةععدددد  ةن ت   يدددد  حتدددد  مدددد  ة حشددددف امح هادددد  ة ملادددد س

 (.م6114
 ؛ الكع بـــــر  م6112)فبـــــي هــــدا    ة تاادددديق مددددع ةهلياددددد س اةراممدددد س ة والايدددد  اة  ا يددددد  رح هادددد  ة ملادددد س

 (.م6114؛ حس ن  م6114
  ؛ الغنـ م؛ م6114؛ الكع بر  م6116يايسه  قد  والن)الع ة تت ةا ا  ممل ة تحاو وعي  ةد يث  واحملة ق  د

 (.م6111؛ حم دان  م6111جع ر  ورخرون  
  ؛ الكع بـر  م6112؛ فبـي هـدا   م6111)الرفـ ع  وجمعـة   ةملهم ح اة شمل هي  يف و م تق  ي  ة  يوة

 (.م6114

 عيام  س  س ة:   1.4.6

ك يف ةكتشدد م امح هادد  ة ملادد س عوةمددمل ة اي  ددي  ة دد  احدد     تددلى  واددحمل  سةمدديوةعددك سيددوة  ة   دد   جمموودد  مدد  ة      
 ة   ة  س  ىل جمموو  م  ة عوةممل ة اي  ي  ة   تعوو وممل سيوة  ة      اه  ك  ت  :ةر    هق   ش  س ة ع ي  م  

 العقــــد  والنيايســــه  عمددددمل واددددحمل ة حشددددف ودددد  ومايدددد س ة ملادددد س سوددددم ة ادددداط  ة تامليريدددد   دددد يوة  ة   دددد    ا(
 (.م6111؛ جع ر  ورخرون  م6114؛ عبدالع ل   م6116

     العقـــد  والنيايســـه  )ة ملاددد س اعمدددمل وادددحمل ة حشدددف وددد  ومايددد س سودددم ة اددداط  ة تشددد يعي   ددد يوة  ة   ددد
 (.م6111؛ جع ر  ورخرون  م6114؛ الكع بر  م6116

  ــــ    ة حشددددف ودددد  ومايدددد س ة ملادددد س واددددحملسوددددم ا دددد ممل ةملودددد ا  دددد يوة  ة   دددد    اعمددددمل )الخط ــــو وكير 
  م6112؛ الشـــــمري ورشـــــ د  م6111؛ كنـــــ    م6114  عبـــــدالع ل   م6114؛ حســـــ ن  م6111

 (.م6116النياس  
 ؛ م6114؛ عبـدالع ل   م6116؛ ص ل  وفريد   م6111الرف ع  وجمعة  ) اة اي  د  تق ة  ة م  ةن

 (.م6114حس ن  
  ؛ صـ ل  م6112؛ فبي هـدا   م6111)الرف ع  وجمعة    اط  ة  ا د غي ب سا   ةرل ا س  ا اعف

 (.م6114؛ عبدالع ل   م6114؛ الكع بر  م6116وفريد   
 الرفـ ع  وجمعـة         ك    ةرااو ر م  ة اي  ير اةردوظملر اإاي دم  انشدط  ة ت   يد  اة ومد   ةدد د(

 (.م6116؛ النياس  م6114؛ عبدالع ل   م6111
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ابع  م ةععد   سبيد س ة   ة د  ابعدد ة   ة د س ة اد بق  إةس ة ع قد   وادو  ة   ة د   اة دتت ص ةرتغد ةس ةرادتقا  
احدد  ة ملادد س ةردد     ةكتشدد م امح هادد ة دد  احدد     متثددمل ووةمددمل مددلى د واددحمل سيددوة  ة   دد   يف  وال رع ــة()الرئ ســ ة 

ة دددري يوادددح بشددد ي مددد  ة تملمددديمل و قددد س ة اددد ة اة اتي ددد  بدددر ةرتغددد ةس ةرادددتقا   (1 – 6)صدددي غ  ة امدددوإف  قدددم 
  ة  مياي  اة مل وي ( اةرتغ  ة ت بع  ا  ة  .

 ة ــ ــم دانــال ةــدراســـ لث: الــالثث ــمبحــال

 فدا  جمع ب  ن ( الدراسة: 1.4 

 سةد  مياي  جلمدع بي ند س  ا  ة د   اقد  تضدم  ةن دت ي   عد مير  ميادر ةن ت ي   بوصمل   مت ة تت ةا صايمل   
ة ددد  مهددد : ة  ي نددد س ة  اغ ةهيددد  وددد  ةرشددد  كر  ةرلهدددمل ة عامددد   ة تتمدددو  ةخلددداد(   مددد  ةجلددد ي ة ثددد ين هيمثدددمل كددد ا  ة    

)العيامـــ   المحـــير األولاهددد  ك  تددد  :  )العيامـــ  المـــؤثر  علـــ  ديـــيان المح ســـبة فـــ  اكتشـــ   ال ســـ د المـــ ل (
المحـير  عيامـ  الم ل ـة( ال) المحـير الث لـث )العيامـ  االجتم ع ـة واألخالن ـة( المحير الث ن   اإلدارية والق نين ة(

 س  س ة(. عيام ال) المحير الخ مس عيام  المهن ة( ال) الرابع
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 ( المتغ را( المستقلة والت بعة1-6نميذج )
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. عوامل 1

 إدارية 

  وقانونية

 

 

 .ديوان المحاسبةالتعاون لمراجعين تقديم الجهات الخاضعة للرقابة كل  1.1

 .بة بوضع إجراءات للحد من الفسادالخاضعة لديوان المحاس قيام الجهات 1.1
 .ية الكاملة التي تكفل له الحمايةتمتع رئيس ديوان المحاسبة بالحصانة الوظيف 1.1
 .عمليات الفسادقيامهم بالكشف عن تمتع الكادر الرقابي بديوان المحاسبة بالحصانة الوظيفية الكاملة اتجاه  1.1
 .تكون اعلي من سلطة إدارة الديوانسلطة إدارة الجهة الخاضعة للرقابة قد  1.1
 .عدم استقاللية ديوان المحاسبة 6.1
 .لمحاسبة للعمل على مكافحة الفسادتوفر عدد كافي من المراجعين في ديوان ا 1.1
 إدارة أو قسم لمكافحة الفساد في ديوان المحاسبة. وجود 1.1

.عوامل 2

 اجتماعية 

 وأخالقية

 

.عوامل 4

 مهنية 

 

.عوامل 3

 مالية 

 

 .ي ارتكب الفساد في الصحف المحليةعدم الكشف عن الشخص الذ 1.1
 .لديوان مع الجهة الخاضعة للرقابةتواطأ مراجع ا 1.1
 .بحق المراجعين الشكاوىوضوعية مع عدم التعامل بم 1.1
 .عملية الفسادتت إدانته بارتكاب التراخي في معاقبة الشخص الذي أثب 1.1
 .جتماعية يحد من الكشف عن الفسادالقبلي والعالقات اال الوالء 1.1
 إن الفساد من صلب ثقافة المجتمع. 6.1

 .لديوان المحاسبة لمكافحة الفساد عدم كفاية المخصصات المالية 1.1
 .فز مقابل عملهم في اكتشاف الفسادوالحواتمييز مراجعين الديوان في الرواتب  1.1
عدم تخصيص بند في الميزانية التقديرية لمقابلة مصاريف التدريب والتطوير لمراجعين الديون عن  1.1

 عمليات اكتشاف الفساد.

 .ديوان بخبرة علمية ومهنية عاليةتمتع مراجعين ال 1.1
 .دات محلية متعلقة بمكافحة الفسادوجود معايير وإرشا عدم 1.1
 .رشادات الدولية المتعلقة بالفسادعدم األمثال لمعايير واإل 1.1
 .جعين الديوان عن الكشف عن الفسادعدم كفاية الدورات التدريبية لمرا 1.1
 .ت الفسادالرقابة والكشف عن عملياالتدريبية لألساليب الفنية الحديثة في  والتركيز على الدوراتالتحديث  1.1
 .ية تحد من الكشف ومكافحة الفسادطبيعة المراجعة االختبار 6.1
 .الوطنية والدولية لمكافحة الفسادمع الهيئات والمنظمات  التنسيق 1.1
 .تخدام وسائل التكنولوجيا الحديثةاس على القدرة 1.1
 اإلفصاح والشفافية في عرض تقارير الديوان. 4.1

 

.عوامل 5

 سياسية  

 

 .عمل على الكشف عن عمليات الفساددعم السلطة التنفيذية لديوان المحاسبة لل 1.1
 .لعمل على الكشف عن عمليات الفساددعم السلطة التشريعية لديوان المحاسبة ل   1.1
 .الكشف عن عمليات الفساد علىوسائل اإلعالم لديوان المحاسبة للعمل  دعم 1.1
 والسياسي.األمني  استقرار 1.1
 .ولة المؤسسات أو ضعف سلطة الدولةغياب د 1.1
 .ممارسة كبار المسئولين من السياسيين والموظفين وذويهم لألنشطة التجارية واألعمال الحرة 6.1



 
 م 8102ديسمبر -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية            العدد الثامن 

 

 

 02 

 ة ــ ــدانــم ــال ةــدراســث: الــ لــثــالث ــمبحــال
 ة:ــدراســ ( الــ نــ ــع بــمــفدا  ج 1.4 

 سةد  ميادي  جلمدع بي ند س ة   ة د   اقد  تضدم  ةن دت ي   عد مير  ميادر ةن ت ي   بوصمل   مت ة تت ةا صايمل   
 مدد  ةجلدد ي ة ثد ين هيمثددمل كدد ا  ة   ة دد   )المؤهــ  العلمــ   التخصــص  الخبـر ( مهد : ة  ي ندد س ة  اغ ةهيدد  ود  ةرشدد  كر 

)العيامـــ   المحـــير األولاهددد  ك  تددد  :  ديـــيان المح ســـبة فـــ  اكتشـــ   ال ســـ د المـــ ل ( علـــى العيامـــ  المـــؤثر )
(  المحـير عيامـ  الم ل ـةال) المحـير الث لـث )العيامـ  االجتم ع ـة واألخالن ـة( المحير الث ن   اإلدارية والق نين ة(

 عيام  س  س ة(.ال) المحير الخ مس  عيام  المهن ة(ال)الرابع 

 ة:ــدراســرا( فدا  الـــقــ ( فــبــصدق وث 6.4
جمموو  مد  ةخلداةي إاي ةن تمد ص مد  ع د س  ك سايد    سةد ة   ة   بع م ةن ت ي   واحمل ددمت ة تأك  م  ص ق      

 اتأكد  مد  ى د س هقد ةس كد ا   مع مـ  فل ـ  كرونبـ أةتامل   اق  مت   ر ليع ةر تم س بعر ةنوت     اق  ة دتت ا 
   ة  ي نددد س إةس ى ددد س   ىل  اهدددرة يشددد  1.161امع مدددمل ة مددد و  %61مل ة ث ددد س رع مددد ة ااددد   ذة   ة ددد   اك نددد
 .اموىوقي  و  ي 

 ة:ــدراســة الــ نــمع وعــتــجــم 4.4
م ةعددع  اقدد  مت توزيددع ودد س  (43)يتحددو  جمتمددع ة   ة دد  مدد  م ةععدد  سيددوة  ة   دد   يف م يادد  باغدد زي  اودد سهم      

 (%62)ة دددتم  د ق باددد   اتاايدددمل  اوايدددك تحدددو  ناددد   ةن دددت  ب  ( 62)ة دددتم  د ة دددت ي   امت ة دددجع   وددد س ( 43)
 تق ي  .

 :ةــ ــدانــ ــمــة الــدراســ ( الـــ نــ ــب  ــ ــلــحــ  3.4
 ة: ــ ــرافــيغــمـديـــ ( الـــ  نــر البــ ــ ســ  و ــل ــحــ  1.3.4

مددددد  وياددددد  ةرشددددد  كر يف ة   ة ددددد   مادددددو  ملهدددددمل  %11تق ي ددددد      مددددد  ناددددد تك (1-4)يوادددددح ةجلددددد ا   قدددددم 
تشددح   نادد     ة اادد ت   اه تدد    )م جســت ر ودكتــيرا ( ماددو  مددله س وايدد   %11ة  حدد  و يو   امدد  نادد تك 

ي ددر ةجلدد ا   يضدد   دداد ا   مدد  ة عيادد  %11ك دد د مدد  جممددو  ة عيادد  كمدد  اثددمل ة تتمددو يف ة   دد   مدد  نادد تك 
  اهدرة %16 اوةس  11تيأ باغذ ة اا   ر  ت ي   اتم و    ة عيا  يف جم   ة      اةر ةعع   ه ةسالويا  

 ة ثق  يف ةرعاوم س اةآل ةي ةرتاممل واي   م  ق ا م. ي هع ماتوى
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  .ــهــ   ــرضــب ر فـتــة واخــ ــم دانــة الــدراســج الــ ئــتــ  نــ ــلــحــ  6.3.4

م  ة    ية ةملتم مي  ةرا      تاايمل ة  ي ن س اة وصو   ه ةم ة   ة   م   ةة   ة   و سة تت مذ 
 توزيع ة ط يع   ا ي ن س هق  ق ا ا اتاقق م  ة   (SPSS)    ة تت ةا ب ن م  ة  زم  ةملتم مي   اعاوا ةنعتم وي 

 Q-Q Plots NORMALةنوت ة  م  نو   اة ت    Test of Normalityةنوت ة  ة ت   ع ةي ة   تث   بإ
(  ايعتا هرة ةن ت    ا ا ي  تا ي  نووي  ةن ت   ةس ة    وم يتم  كو  م  ك ا  ة   ة    ة عوةممل ةخلما  حمل

 ةرعماي  ة تت ةم   ن ت    ة مل اي س  ات ر    ة  ي ن س تت ع ة توزيع ة ط يع     يامح ب  تت ةا ةن ت   ةس
 يف ة ت    ه اي س ة   ة  . ( Parametric)الب رومتري 

 ( الب  ن ( الديميغراف ة1-4) الجدول رنم

 النسبة التكرار المتغ ر الب  ن

 

 المؤهال( العلم ة للمش رك ن

 

 %8..8 21 بح  و يو 

 %7.7 2 م عات 

 %7.7 2 سكتو ةا

 %9.8 1 سباوا و  

 %..1 22 ةملل  

 

 

 التخصص

 %7.7 2 ةقتم س

 %9.8 1  سة د  وم  

 %88.8 29 ك    

 %..1 22 ةملل  

 

 للمش رك ن العمل ة الخبر 

 

 

 . .  اوةس 5 م  قمل 

 %7.7 2  اوةس.1 اوةتإىل  قمل م  8م 

 %13.2 8  ا 18 ا  ىل  قمل م .1م 

 %79.1 13  ا  هأكث 18م 

 %111 62 اإلجم ل 
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 ن ــتب ــ ر  االســتمــة اســجــ لــعــراءا( مـــإج  

ل كــــر( مقيدددد    ا  ةرتعاقدددد  ب  ت دددد   ة مل اددددي س واددددحملة  ددددا يف حت يدددد   يدددد  ةس ةملع بدددد  ودددد تثدددد   ةوتمدددد  ة   
مقاددوم   ن مــة(فنــ   –)فكبــر ن مــة  ا تا يدد  س عدد س ةروةهقدد  مت ةتتادد ب ةردد ى ب  ددتت ةا ةرع س دد  ة ت  يدد  الخم ســ 

امد     دتتا س يف  ي   (6-4)اوايك  وم تحو  س ع س ةروةهق  كم  يف ةجل ا   قم   1.11  ي توة  1/ واحمل
تقدع ةرتو دط س ةداد بي   د ا   ة عوةمدمل( ة   ة د   ااهقد   در   يدتم حتايدمل   م  ةراتوي س ةردركو د يف ةجلد ا  ماتوى

  ة مل اي س.ة ات م  اة ت    

 فقةوالما (ج در ي س( مق6-4جدول )

 درجة الميافقة حدود الق  س

 الحد األعلى الحد األدنى

 ميافق بشد غ ر  1.73 1

 غ ر ميافق 2.83 1.11

 مح يد 9.93 6.21

 ميافق 2.13 4.31

 ميافق بشد  1 3.61

 :ىــ ة األولــرئ ســـ ة الــرضــ ــ ر الــتبــواخ جــ ئــنتــ   الــلــحــ  6.3.4

                    عيادددددددددد  اةتدددددددددد د (t)ن ت دددددددددد   ة مل اددددددددددي  ة    ددددددددددي  اة مل اددددددددددي س ة مل ويدددددددددد  هلدددددددددد   هقدددددددددد  مت ة ددددددددددتت ةا ة ت دددددددددد       
One sample t-test  يدتم  هدد  ا   ا (4)ةخلم  د   ل كر( ةرتو  (  امقي    ةن تي  ي ةوت       ة قيم   واحمل
 هإنك يتم ق و  ة مل اي . α قمل م   (P)  هإإة ك نذ قيم  ة  ن   (α= 1.11)قيم   ق و  ة مل اي  با ي واحمل

  .ة ايي يف ةكتش م امح ها  ة ملا س ةر  ووةممل تلى  واحمل سيوة  ة      اعوس  ال رض ة الرئ س ة األولى:
 امت ة ت    ة مل اي  ة  مياي  ة اىل م      ة مل اي س ة مل وي  ة ت  ي :

 : سيوة  ة   د   ة ايدي يف ةكتشد م امح هاد   واحملتلى  اعوس ووةممل  سة ي  ا ق نوني   ال رض ة ال رع ة األول
 ة ملا س ةر  .

 :سيدددوة  ة   ددد   ة ايدددي يف ةكتشددد م    قيددد  تدددلى  وادددحملووةمدددمل ةعتم ويددد  ا اعدددوس  ال رضـــ ة ال رع ـــة الث ن ـــة
 امح ها  ة ملا س ةر  .
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 :سيددوة  ة   دد   ة ايددي يف ةكتشدد م امح هادد  ة ملادد س  ووةمددمل م  يدد  تددلى  واددحملاعددوس  ال رضــ ة ال رع ــة الث لثــة
 ةر  .

  :د   ة ايدي يف ةكتشد م امح هاد  ة ملاد س سيدوة  ة   ووةمدمل م ايد  تدلى  وادحملاعدوس ال رض ة ال رع ـة الرابعـة 
 ةر  .

 :سيددوة  ة   دد   ة ايددي يف ةكتشدد م امح هادد   ووةمددمل  ي  ددي   تددلى  واددحملاعددوس  ال رضــ ة ال رع ــة الخ مســة
 ة ملا س ةر  .

ة   ة دد    جندد     ةرتو ددط س ةدادد بي   دد ا  (4-4)ة اتدد م  ة دد  مت ة توصددمل   ي دد  مدد  ةجلدد ا   قددم   ىلابدد  ام        
( ة عوةمددمل ة اي  ددي  –ةر ايدد   ة عوةمددمل-ة عوةمددمل ةر  يدد   –ة عوةمددمل ةنعتم ويدد  اة   قيدد   –اة ق نونيدد  ة عوةمددمل ةملسة يدد   

  1.141  1.161ة تددددددددددوة  ابدددددددددد حن ةم معيدددددددددد  ي  واددددددددددحمل 3.46  3.136  3.13  3.111  4.11ك نددددددددددذ 
(.  2-9ة توة   تقع ادم  نطد و س عد  ةروةهقد   موةهدق( ةروادا  ب جلد ا   قدم   واحمل 1.411  1.411  1.266
 ة مل اي س ة مل وي .  نبيل  اوايك يتم  حمل كو  (P<0.05)كم     

 (P)اقيمد  ة  ن د   (1.412)ةنحند ةم ةرعيد  ي  3.11ة دري بادع  )العيام (ام  م تم  ةرتو   ة ع ا   ا  ة   ة    

اعدوس ووةمدمل تدلى  واد  سيدوة  ة   د    جن      ه ةس ة عيا  موةهقو  واحمل  αة  ا  ة   ك نذ  قمل م  ماتوى ةرعاوي   جلميع
دييان المح سـبة فـ  اكتشـ    عيام   ؤثر علىوجيد ) يتم ق و  ة مل اي  ة  مياي  ة اىليف ةكتش م ة ملا س ةر    اوايك 

 ومك فحة ال س د الم ل (.

 لع نة واحد  (t)( نت ئج اختب ر 4-4جدول )

 4متيسط المق  س=

المتيسط  N العيام 
 الحس ب 

االنحرا  
 المع  ري

T  درجة
 الحرية

ن مة 
 الداللة

القرار 
 اإلحص ئ 

 سة  000. 28 3.788 .82.. 9.338 22 اإلدارية والق نين ة

 سة  000. 28 3.821 893.. 11..2 22 االجتم ع ة واألخالن ة

 سة  000. 28 8.223 227.. .2..2 22 الم ل ة

 سة  000. 28 8...18 988.. 27..2 22 المهن ة

 سة  000. 28 12.392 9388.. 2.929 22 الس  س ة

 دال 000. 61 11.136 1.41261 3.114 62 المتيسط الع م
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 ة:ــ ــ نــثــ ة الــســرئ ـــة الــــ ــرضــ ــال  رــبــتــج واخـــ ئــنتــال  ــ ــلــحــ  4.3.4

تيدأ صديغذ    (ANOVA)ة ت د ي  ة ث ني  اة مل اي س ةرتمل و  وا د  ب  دتت ةا حتايدمل  مت ة ت    ة مل اي  ة  مياي      
  ك  ت  :

 وياد  ة   ة د  تيد   ووةمدمل تدلى  وادحملبدر ء ةي  )معنييـة(توعد  ه اقد س إةس سن د   تمد مي   :الرئ س ة الث ن ـةال رض ة 
 –التخصـص  –)المؤهـ  العلمـ   امتغد ةس ة  اغ ةهيد   ة ملا س ةر   ة   تعد ى امح ها  يف ةكتش م  سيوة  ة     

 .الخبر (

 امت ة ت    ة مل اي  ة  مياي  ة ث ني  م      ة مل اي س ة مل وي  ة ت  ي : 

 :ة   ة دد  تيدد   اعددوس بددر ء ةي ويادد  )معنييــة( توعدد  ه اقدد س إةس سن دد   تمدد مي   ال رضــ ة ال رع ــة األولــى
 رلهمل ة عام .رتغ  ة ة ملا س  ة   تع ىامح ها  يف ةكتش م   سيوة  ة      ووةممل تلى  واحمل

اةخل ص ب  ت د   ة ت د ي  رتغد  ةرلهدمل ة عامد   امشد  كر يف ة   ة د  مدع كد ا  ة   ة د   (3-4)يٌم   ةجل ا   قم      
العيامـ   –والق نين ـة اإلداريـة  )العيامـ يف كد ا  ة   ة د  ةخلمدو  1.11مد    كدا (P)    قيمد  ة د ن    ة عوةمدمل(

 امتو دد   (P>0.05)  ا يضدد  الس  ســ ة(العيامــ   –العيامــ  المهن ــة –العيامــ  الم ل ــة  –واألخالن ــة  االجتم ع ــة
 .األول عل ه يتم رفض ال رض ة ال رع ة   اما ا .ة ع ا 
 

 :ة   ة دد  تيدد   اعددوس بددر ء ةي ويادد   )معنييــة(توعدد  ه اقدد س إةس سن دد   تمدد مي   ال رضــ ة ال رع ــة الث ن ــة
 رتغ  ة تتمو. ة ملا س ةر   ة   تع ىيف ةكتش م امح ها    سيوة  ة      ووةممل تلى  واحمل

    يف ة   ة د  مدع كد ا  ة   ة د   امشد  كر ص ب  ت    ة ت  ي  رتغد  ة تتمدواةخل  (1-4)يٌم   ةجل ا   قم       
عل ـه يـتم  امتو د  ة عد ا  اماد ا     (P>0.05)ة د  ةخلمدو  ا يضد يف كد ا  ة     1.11 كا مد   (P)قيم  ة  ن   

 .رفض ال رض ة ال رع ة الث ن ة
 

 بددر ء ةي ويادد  ة   ة دد  تيدد   اعددوس ووةمددمل  )معنييــة(: ه اقدد س إةس سن دد   تمدد مي  ال رضــ ة ال رع ــة الث لثــة
 رتغ  ةخلاد. ة ملا س ةر   ة   تع ىتلى  وا  سيوة  ة      يف ةكتش م امح ها  

ر يف ة   ة د  مدع كد ا  ة   ة د      قيمد  اةخل ص ب  ت    ة ت  ي  رتغ  ةخلاد  امشد  ك (2-4)يتضح م  ةجل ا   قم 
عل ـه   (P>0.05)رتو   ة ع ا  اما ا  هقيم  ة  ن د  ة ا يف ك ا  ة   ة   ةخلمو  1.11 كا م    (P)ة  ن  

 .ثةيتم رفض ال رض ة ال رع ة الث ل
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 لمتغ ر المؤه  العلم   (ANOVA)( نت ئج اختب ر  حل   التب ين 3-4جدول )

مجميع  مصدر التب ين المعين (
 المربع (

درجة 
 الحرية

متيسط 
 التب ين

F  ن مة
 الداللة

القرار 
 اإلحص ئ 

 اإلدارية والق نين ة

 

.2.. 3 1.813 بر جمموو س
2 

2.232 

 

 

...71 

 

 

 

 غ  سة 

22.. 22 2.322 سة مل جمموو س 
8 

 2.782 ة حاد 

 

28 

 

 

االجتم ع ة 
 واألخالن ة

3... 3 2.82 بر جمموو س
8 

..238 

 

 

..827 

 

 

 غ  سة 

91.. 22 2.332 سة مل جمموو س
8 

 7.278 ة حادحمل

 

28 

 

 

 الم ل ة

 

8... 3 222.. بر جمموو س
8 

..2.2 

 

 

..832 

 

 

 غ  سة 

29.. 22 3.888 سة مل جمموو س
2 

 3.823 ة حادحمل

 

28 

 

 

91.. 3 398.. بر جمموو س المهن ة
2 

9..77 

 

 

...23 

 

 

 

 غ  سة 

.1.. 22 2.223 سة مل جمموو س
1 

 9.128 ة حادحمل

 

28 

 

 



 
 م 8102ديسمبر -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية            العدد الثامن 

 

 

 33 

91.. 3 329.. بر جمموو س العيام  الس  س ة
2 

2.282 

 

 

..1.7 

 

 

 غ  سة 

19.. 22 23..9 سة مل جمموو س
8 

  28 9.371 ة حادحمل

1.11 4 1.611 ب ن مجميع ( المتيسط الع م
2 

 غ ر دال 1.316 1.111

1.11 66 6.111 داخ  مجميع (
1 

  61 6.433 الكل 

 لمتغ ر التخصص (ANOVA)( نت ئج اختب ر  حل   التب ين 1-4جدول )

مجميع  مصدر التب ين المعين (
 المربع (

درجة 
 الحرية

متيسط 
 التب ين

F  ن مة
 الداللة

القرار 
 اإلحص ئ 

 اإلدارية والق نين ة

 

  218.. .1.29 .22.. 2 .82.. بر جمموو س

 غ  سة 

 
 288.. 29 8.328 سة مل جمموو س

  28 2.728 ة حاد 

االجتم ع ة 
 واألخالن ة

 غ  سة  322.. .2... 13... 2 98... بر جمموو س

 918.. 29 7.297 سة مل جمموو س

  28 7.278 ة حادحمل

 المهن ة

 

 غ  سة  0.352 1.091 0.427 2 882.. بر جمموو س

 0.391 23 8.338 سة مل جمموو س

  25 3.823 ة حادحمل

 الم ل ة

 

  0.522 0.670 0.087 2 0.174 بر جمموو س

 0.130 23 2.991 سة مل جمموو س غ  سة 
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  25 3.165 ة حادحمل

 غ  سة  0.643 0.450 0.075 2 0.149 بر جمموو س العيام  الس  س ة

 0.166 23 3.822 سة مل جمموو س

  25 3.971 ة حادحمل

 غ ر دال 1.641 1.411 1.146 6 1.124 ب ن المجميع ( متيسط الع م

 1.111 64 6.611 داخ  مجميع (

  61 6.433 الكل 

 
 لمتغ ر الخبر  ( ANOVA)( نت ئج اختب ر  حل   التب ين 2-4جدول )

مجميع  مصدر التب ين المعين (
 المربع (

درجة 
 الحرية

متيسط 
 التب ين

F  ن مة
 الداللة

القرار 
 اإلحص ئ 

 اإلدارية والق نين ة

 

  282.. 1.991 981.. 2 7.2.. بر جمموو س

 غ  سة 

 
 222.. 29 29..2 سة مل جمموو س

  28 2.728 ة حاد 

االجتم ع ة 
 واألخالن ة

 غ  سة  377.. 29... 7.... 2 18... بر جمموو س

 912.. 29 7.221 سة مل جمموو س

  28 7.278 ة حادحمل

 المهن ة

 

 غ  سة  722.. 278.. 118.. 2 .29.. بر جمموو س

 218.. 29 3.213 سة مل جمموو س

  28 3.823 ة حادحمل

 الم ل ة

 

  881.. 127.. 17... 2 98... بر جمموو س

 192.. 29 .9.19 سة مل جمموو س غ  سة 

  28 9.128 ة حادحمل
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 غ  سة  317.. 87... 18... 2 .9... بر جمموو س العيام  الس  س ة

 171.. 29 9.321 سة مل جمموو س

  28 9.371 ة حادحمل

ب ن  متيسط الع م
 المجميع (

 غ ر دال 1.161 1.161 1.114 6 1.112

داخ  
 مجميع (

6.441 64 1.116 

  61 6.433 الكل 

 
  وايك يتم  هد ة مل ادي  ة  ميادي  ة ث نيد  "  امل اي  ة  مياي  ة ث ني   ة ث ى ة مل اي س ة مل وي س رفض     ق جن   نك مت  

ويادد  ة   ة دد  تيدد   اعددوس ووةمددمل تددلى  وادد  سيددوة  ة   دد   يف بددر ء ةي  ()معنييــةتوعدد  ه اقدد س إةس سن دد   تمدد مي  
 الخبر (. –التخصص –)المؤه  العلم  ةس ة  اغ ةهي   امتغ ة ملا س ةر   ة   تع ى امح ها  ةكتش م

 ج: ــــ ئـــتــنـــال 1.4
   يف متمثادد  اعددوس ووةمددمل  سة يدد  اق نونيدد  تددلى  واددحمل سيددوة  ة   دد   ة ايددي يف ةكتشدد م امح هادد  ة ملادد س ةردد  

او ا متتع  ميو سيدوة  ة   د     قي ا ةجل  س ةخل اع    يوة  ة      بواع  ع ةيةس  اا  م  ة ملا سو ا 
ةجل ددد    ددداط   سة دة ددد  تحملدددمل هلدددم ةدم يددد  ا كدددر     ا ة حددد س  ة  قددد يب ب  ددد يوة  ب دمددد ن  ة وظيمليددد  ة ح ماددد 

ا يضدد  ودد ا اعددوس  اودد ا ة ددتق  ي  سيددوة  ة   دد    مدد   دداط   سة د ة دد يوة  ةخل اددع   ا ق بدد  قدد  تحددو   واددحمل
مددد  ةرددد ةععر يف سيدددوة  ة   ددد    تدددوه  وددد س كددد ماوددد ا    سة د  ا قادددم رح هاددد  ة ملاددد س يف سيدددوة  ة   ددد  

  اعممل واحمل مح ها  ة ملا س.
   متمثاد    اعوس ووةممل ةعتم وي  ا   قي  تلى  وادحمل سيدوة  ة   د   ة ايدي يف ةكتشد م امح هاد  ة ملاد س ةرد

م ةعددع ة دد يوة  مددع ةجل دد   توةالددلا   ودد ا ة حشددف ودد  ة شددتو ة ددري ة تحددة ة ملادد س يف ة مدداف ة ايدد يف 
ة جة   يف مع ق   ة شدتو ة دري ا يض    حبق ةر ةععر  واووي  مع ة شح اى ةخل اع   ا ق ب  او ا تع ماك

  ة ددددوني ة ق ادددد  اة ع قدددد س كمدددد  توعدددد  ووةمددددمل   دددد ى متمثادددد  يف    ى تددددذ  سةنتددددك ب  تحدددد ب ومايدددد  ة ملادددد س 
 ة ملا س م  صاة ىق ه  ةتتمع. يحو     ا ةنعتم وي     م  ة حشف و  ة ملا س 

  ود ا كمل يد  اعوس ووةممل م  ي  تدلى  وادحمل سيدوة  ة   د   ة ايدي يف ةكتشد م امح هاد  ة ملاد س ةرد   متمثاد  يف
اودد ا ة تمييدد  يف ومدددمل ةردد ةععر ب  دد يوة  يف ة  اةتدددة   ة   دد   رح هادد  ة ملاددد سةرتممدد س ةر  يدد   ددد يوة  
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ممد  يف اكدر   ود ا صمديو باد  يف ةري ةنيد  ة تق ي يد  رق باد    اةدوةه  مق بمل وما دم يف ةكتشد م ة ملاد س
   و  وماي س ةكتش م ة ملا س.ةة  يو  ة ت  ية اة تطوي  ر ةعع 

  ود ا متتدع متمثاد  يف   سيدوة  ة   د   ة ايدي يف ةكتشد م امح هاد  ة ملاد س ةرد  اعوس ووةممل م اي  تلى  وادحمل
  اودد ا اعددوس معدد ي  ا  شدد سةس كايدد  متعاقدد   ح هادد  ة ملادد س  ة دد يوة  عدداد واميدد  ام ايدد  و  يدد  ععدد م ة

   ي يدد  ر ةععدد كمل يدد  ة دد ا ةس ة تاودد ا    رعدد ي  اةمل شدد سةس ة  ا يدد  ةرتعاقدد  ب  ملادد س ةنمتثدد  اكددر   ودد ا 
اوددد ا  ة دددتت ةا ا ددد ممل ة تحاو وعيددد  ةد يثددد  ة قددد  د وادددحمل ة ددد يوة  وددد  ة حشدددف وددد  ة ملاددد س  ا يضددد  وددد ا

ة ددد ا ةس ة ت  ي يددد   ا ددد  ية ة ملايددد  ةد يثددد  يف ة  ق بددد  اة حشدددف وددد  ومايددد س   ة تاددد يأ  ا ة جكيددد  وادددحمل
ة تااديق ةملهمد ح اة شدمل هي  يف ود م تقد  ي  ة د يوة  اود ا ة ملا س  كم  توعد  ووةمدمل   د ى متمثاد  يف ود ا 

 مع ةهليا س اةرامم س ة والاي  اة  ا ي  رح ها  ة ملا س.
   ودد ا متمثادد  يف   اعددوس ووةمددمل  ي  ددي  تددلى  واددحمل سيددوة  ة   دد   ة ايددي يف ةكتشدد م امح هادد  ة ملادد س ةردد

اودد ا      اعمددمل واددحمل ة حشددف ودد  ومايدد س ة ملادد سسوددم ة ادداط  ة تشدد يعي  اة ادداط  ة تامليريدد   دد يوة  ة   دد 
 دتق ة  ة مد  ة حشدف ود  ومايد س ة ملاد س ا يضد  ود ا ةن ملو ا  د يوة  ة   د    اعمدمل وادحملسوم ا  ممل ة

ةرادداو ر مدد  ة اي  ددير     دد  ك دد    ا اددعف  دداط  ة  ا دد  اكددر     اغيدد ب سا دد  ةرل ادد س ة اي  دد ا 
 .  ة ت   ي  اة وم   ةد داةروظملر اإاي م  انشط  

    ووةمددمل تددلى  واددحمل سيددوة  اعددوس ن توعدد  ه اقدد س إةس سن دد   تمدد مي   معاويدد ( بددر ء ةي ويادد  ة   ة دد  تيدد
 –)المؤهــ  العلمــ  امتغدد ةس ة  اغ ةهيدد     ة دد  تعدد ىة   دد   ة ايددي يف ةكتشدد م امح هادد  ة ملادد س ةردد  

 الخبر (. –التخصص

  (: ــــ ــيصـــتـــال 2.4

  اة حدد س  ة  قدد يبمتتددع  مدديو سيددوة  ة   دد   اكددر        يتمتددع سيددوة  ة   دد   ة ايددي ب ن ددتق  ي  ة ت مدد ادد ا د 
ة  مددد   سةي ومادددك بحملددد يد تدددىت يدددتمح  ة ددد يو  ة ددد  تحملدددمل هلدددم ةدم يددد   ب  ددد يوة  ب دمددد ن  ة وظيمليددد  ة ح ماددد 

      اعممل واحمل مح ها  ة ملا س.م  ةر ةععر يف سيوة  ة   و س ك مكا  اكر   توه  اهع  ي   
  ة حشدف ود  اإ د  مد   د     ى تدذ  سةنتدك ب  تحد ب ومايد  ة ملاد سة جة   يف مع ق   ة شتو ة ري و ا

 ة شتو ة ري ة تحة ة ملا س يف ة ماف ة اي  ا ت  تك  ا   س ةرتتم .
 ةردددد ةععر ب  دددد يوة  يف ة  اةتددددة امتييدددد   حتدددد ي ةرتممدددد س ةر  يدددد  ة  زمدددد   دددد يوة  ة   دددد   رح هادددد  ة ملادددد س

 مق بمل وما م ا م حتملي هم  اعممل يف ةكتش م ة ملا س.  اةدوةه 
 هدع مادتوةهم ة عامد  اةر د   اةن جشد س  ة  يوة  و  ة حشف ود  ة ملاد س ة ت  ي ي  ر ةعع   و ةس ة  ا ةس  

ة تااديق مدع ةهلياد س اةراممد س ة والايد   اكدر    ب رع ي  اةمل ش سةس ة اي  اة  ا ي  ةرتعاق   ح ها  ة ملاد س
 .ةملهم ح اة شمل هي  يف و م تق  ي  ة  يوة اة عممل واحمل  اة  ا ي  بر   
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   ددد يوة  ة   ددد    اعمدددمل وادددحمل ة حشدددف وددد  ومايددد س اددد ا د زيددد سد ة ددد وم مددد  ة اددداطتر ة تشددد يعي  اة تامليريددد 
اة عمددددمل واددددحمل توتيدددد  ةدحومدددد س ازيدددد سد ةن ددددتق ة  ة مدددد   سوددددم ا دددد ممل ةملودددد ا  ددددر    ة ملادددد س اكددددر  

 اة اي   .
 

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

 ن ئمة المراجع

رسـ لة  "تقوه اتطوي  ة سةي ة  ق يب   يوة  ة  ق ب  ةر  يد  اةملسة يد " ا2..2  فبي هدا   م جد محمد سل م -
 هااطر.  ةجل مع  ةمل  مي   غ د  م جست ر غ ر منشير 

ة دد ا  ة  قدد يب  دد يوة  ة   دد   اه وايتددك يف ةجل معدد س ة  فيدد  "ا 2.12  بنــ  خ لــد  مرعــ  و حت ملــة  فريــج -
 .172 -129  وم    ة  س   ص 2  ة ع س 13  ةتا  مجلة المن رة  سني " 

" مجلـة مل "م ى ة ت ةا اتط يق سيوة  ة       قوةو  ة اداوك اة دوظي ا2.12  ب يض  نج و س لم محمد -
 .282 -92  ة ع س ة ا   مم ةتك   ي ي   ص دراس ( االنتص د واألعم ل

مجلـة  ع ةيةس سيوة  ة      ة  سين يف ع وس مح ها  ة ملاد س"  "قي   م مم ا  2.18  جع ر  ورخرون -
 .232 -279  ص 2  ة ع س 22  ةتا  دراس ( العليم اإلدارية

ةممل ةرلى د يف ةكتش م م قق ةداد ب س ةخلد  ع   عمايد س غاديمل "حتايمل ة عو  ا2.19  حس ن  ريم عق ب -
  ة عددد س ةدددد سي 2  جماددد  مجلـــة ج معـــة القـــدس الم تيحـــة لسبحـــ   والدراســـ (ة مدددوة  اة تق يددد  وا ددد " 

 .221 -291اة ث ىو   وم    ة  س   ص 

المـؤ مر العلمـ  " "سا  ا  ممل ة ود ا يف كشدف ة ملاد س ةملسة ي اةرد   ا2.19  حس ن  عمر إسم ع   -
   ازة د ةر  ي   بغ ةس  ة ع ةو.السنيي الس بع له ئة الن اهة

" ىدد  ة  ق بدد  ةر  يدد   دد يوة  ة   دد   واددحمل  سةي سةمدد د ادد ي   ة دد  مل  ا2.18  حم ــدان  عثمــ ن محمــيد داود -
 ة   ق ي  ة  س .  كاي  ة   ة  س ة عاي   ع مع  ة   ق ي  رس لة م جست ر غ ر منشير اةر يع س يف ة  س " 

"ة ملا س ةر   اةملسة ي...ةرعضا  اة عد ف اد  ب بعدد ا  8..2  الخط و  خ لد راغو و كير    فريد -
 ..12 -1.8  وم    ة  س   ص 2  ة ع س مجلة رم ح للبحي  والدراس (ة  ا " 

"مد  مل مقدجح  تطدوي  ة تد قيق ةدحدوم  رح هاد   ا8..2    فحمـد حلمـ وجمعةالرف ع   غ لو عيض  -
  كايد  المؤ مر العلم  السنيي الـدول  الخـ مسة ملا س يف ة ع مل ة ع يب يف ظمل ةنقتم س ةر   واحمل ةرع هد " 
 ةنقتم س اة عاوا ةملسة ي   ع مع  ة  يتون   وم    ة  س .
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ممل ةملود ا يف مح هاد  ة ملاد س ة عد ةو "سا  ا د  ا2.12  الشمري  ح  م بدييي و رش د  ابته ل ج سـم -
  2   صدد ة   دد ص بدد رلمت  ة ددوال   اعاددوا اةآلسةب  ةتادد  مجلــة مركــ  ب بــ  للدراســ ( اإلســالم ةمنوإعدد " 
 .232 -228  ص 2ة ع س 

"ة ملادد س ةملسة ي اةردد  :   دد  بك  ممدد ه د  املشدد ةس قي  ددك"  ا2.12  صــ ل   م تــ ح و فريــد   معــ رف  -
  ع معد  كمد   ضد   بادح د  ةجل ةمد   شرك ( كآل ة للحـد مـن ال سـ د المـ ل  واإلداريمؤ مر حيكمة ال

 .12 -2ص 

رســـ لة دكتـــيرا  غ ـــر "ةآل يددد س ة ق نونيددد  رح هاددد  ة ملاددد س ةملسة ي يف ةجل ةمددد "  ا2.19  عبـــدالع ل   ح حـــة -
   ع مع  كم   ض   باح د  جل ةم .منشير   كل ة الحقيق والعليم الس  س ة

"ة عوةممل ةرلى د واحمل ةكتش م ة  ط ي اة غش م  اع   نمد   ا7..2     ص ل  و النيايسه  محمدالعقد -
 28  ومدد    ة  س   صمجلــة اإلدار  واالنتصــ د  العــدد الث لــث والســتينمد قق  سيددوة  ة   د   ة  سين" 

- 1.8. 

رســـ لة اددد س ةملسة ي" "مددد ى ه وايددد  ة  ددد  ية ةد يثددد  يف مح هاددد  ة مل ا2.11  الغنـــ م  فهـــد بـــن محمـــد -
   ع مع  ن يف ة ع بي   اعاوا ة ماي   ة  ي م  ة اعوسي .م جست ر غ ر منشير   كل ة الدراس ( العل  

ــدالغن  فحمــد - "ة ملادد س ةردد   ا اعددك ة قمددو  يف ة  ق بدد  واددحمل ةردد   ة عدد ا يف  ي يدد " ا  2.12  ال ط ســ   عب
 .212 -183  ة ع س ة ا س  وش    ي ي   ص المجلة الج معة  المجلد األول

رسـ لة "مد ى م ممد   عد ةيةس سيدوة  ة   د   ة  سين رح هاد  ة ملاد س" ا  2.19  الكع بر  محمـيد خ لـد -
   ع مع  ة ش و ة ا    وم    ة  س .م جست ر غ ر منشير 

رسـ لة م جسـت ر غ ـر  ةجل ةمد " " ى  ة ملا س ةملسة ي وادحمل  بعد س ة تاميد  ةرادت ةم  يف م6111كن    اليزان    -
   كاي  ةدقوو اة عاوا ة اي  ي   ع مع  عي   بونع م   ةجل ةم .منشير 

" تأى  ة ملا س ةر   يف ة قط   ةرم يف واحمل ة امدو ةنقتمد سي يف ةجل ةمد  " ا  2.18  محمد  ب ج  عمران -
   ع مع  ق ص ي م ب ح  ا قا   ةجل ةم .رس لة م جست ر غ ر منشير 

  نق بدد  مجلــة المح ســو"سا  ة تدد قيق ة دد ة ا  يف ةددد  مدد  ة ملادد س ةردد  "  ا2.17  النــياس  رافــد عب ــد -
 . .2 -.8  بغ ةس  ة ع ةو  ص 27  ة ع س 22ة    ر اةر ققر  ةتا  

 ث ن  : المراجع األجنب ة:

-   Myint,U, 2000, "Corruption: causes, consequences and cures" AsiaPacific 

Development Journal Vol. 7, No. 2, December. 
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-     Sokol. Ylldeze&Resulaj. Pranvera, 2013 "The role of public audit as a main 

tool for decreasing the corruption coefficient in the context of Albanian 

Integration", The 1st International Conference on Research and Education– 

Challenges Toward the Future (ICRAE2013),PP 24-25.  

 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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 الشفافية الدوليةمؤشر  من خاللواقع الفساد يف ليبيا 
 

 قسم االقتصاد - كلية االقتصاد - جامعة بنغازي       أ.علي محد اخلفيفي                                         
   رقسم املصارف واالستثما  -  املعهد العايل للعلوم اإلدارية واملالية بنغازي   املشيطي   أ.رجعة فرج 

                                                                                       
 

 النامية الدول يف انتشارا   أكثر تعد أهنا يعد الفساد ظاهرة عاملية واسعة االنتشار، تعاين منها كافة دول العامل إال       
 املصاحل وتقدمي العام املال على االعتداء يف تتمثل متعددة ورص الفساد ولظاهرة اخلصوص، وجه على منها والعربية
 حرية استخدام وإساءة واالبتزاز، واالحتيال واحملاباة والغش، والسرقة والرشوة واالختالس العامة، املصاحل على اخلاصة
 .بية وتلوث البيئة وغريها من الصوروالواسطة واحملسو  التصرف

مات الدولية بإصدار تقارير ختتص بقياس مستوى الفساد يف خمتلف دول العامل، ومن وتقوم العديد من املنظ        
وتطويقه، حيث يركز  مكافحته على واحلث الفساد ممارسات برصد املعنية الدولية الشفافية منظمة ضمن هذه املنظمات

 حقيق مكاسب خاصة.بأنه سوء استغالل السلطة املخولة لت -:املؤشر على الفساد يف القطاع العام ويعرفه

فا  أزمات اقتصادية ومالية كبرية، ترجع أسباهبا يف اخن تعاين من خاصة يف الفرتة احلالية-كمعظم الدول-وليبيا       
، هالذي يعد املصدر األساسي للدخل، إضافة إىل االخنفا  السريع واملستمر يف أسعار الكميات املصدرة من النفط، 
كل هذه الظروف أدت إىل تفاقم   حالة من عدم االستقرار، يادةز  سية، اليت أدت إىلوالصراعات والتجاذبات السيا

 ظاهرة الفساد اإلداري واملايل وسوء إدارة املال العام.

من خالل النقاط  الدولية الشفافية واقع الفساد في ليبيا في ظل مؤشربالتايل هتدف هذه الورقة إىل حبث        
 الرئيسة التالية:

 مفهوم الفساد وأنواعه ومظاهره وخصائصه. مقدمة عن 
 .أثر الفساد على بعض املتغريات االقتصادية 
 واملايل. أسباب الفساد اإلداري 
 .الفساد اإلداري واملايل يف االقتصاد اللييب 
  الشفافية الدولية وضع ليبيا وفقا  ملؤشرCPI .ومقارنته ببعض الدول العربية واألجنبية 
 دحد من انتشار الفساد ودحس ن وضع ليبيا يف مؤشر الشفافية الدولية. السياسات املقرتحة اليت  
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 صه ــصائــره وخــاهـــظــه ومـــواعـــأن واإلداري.ي ـــمالــال فسادــوم الـــهــفــن مـــع مــقـــدمـــة-أولا 
 فساد:ــوم الـــهــفــم-أ

ال  أو هدية ذات قيمة مالية مقابل أداء عمل هو ملزم ما املوظفبأنه "قبول  -Corruption:الفساد  يعّرف      
استغالل ببأدائه رمسيا  باجملان، أو ممنوع من أدائه رمسيا  وهو قيام املوظف الرمسي مبمارسة سلطاته بطريقة غري مشروعة 

ايني، )المه أو سوء استخدام السلطة الرمسية وترجيح املصلحة الشخصية على املصلحة العامة ،املنصب اإلداري
 .(10، ص3102

 

بأنه "سلوك املوظف ن احلكومي ن الذين ينحرفون عن القواعد املقبولة خلدمة  -:Huntingtonهانتنغتون ويعّرفه        
 International Transparencyمنظمة الشفافية الدولية أما .(77، ص0112)هنتجتون، أهداف خاصة"

د الوظيفة العامة اليت هي ضعامة لربح أو منفعة خاصة، او أنه عمل بأنه "سوء استخدام السلطة ال -:فتعّرف الفساد
 .(Carney,1988,p1) ثقة عامة

 

بأنه "عالقة األيدي الطويلة املتعمدة اليت هتدف  -:فله مفهومه اخلاص بالفساد فيعّرفه صندوق النقد الدوليأما        
، كما مييز ب ن حالت ن من الفساد، األوىل "اآلخرينو جمموعة ذات عالقة بستفادة من هذا السلوك لشخص واحد ألال

تتم بقبض الرشوة عند تقدمي اخلدمة االعتيادية املشروعة واملقررة، أما احلالة الثانية فتتمثل يف قيام املوظف بتأم ن 
ء و إعطاية أر مقابل تقاضي الرشوة كإفشاء معلومات س ،خدمات غري مشروعة وغري منصوص عليها وخمالفة للقانون

اليت  ،ري القانونيةغوإمتام صفقات غري شرعية وغريها من التعامالت  ،تراخيص غري مربرة أو القيام بتسهيالت ضريبية
 .(23، ص3112)صالح،  مقابلها املرتشي على مبالغ ومردودات مادية مقابل تسهيالته اليت قدمهايف حيصل 

 

استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاص، ومبعىن قيام  إساءة "-بأنه: مشكلة الفساد  البنك الدولي بينما يعرف      
أو من خالل استغالل الوظيفة العامة دون اللجوء إىل  ،املوظف بقبول رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح ملناقصة عامة

إىل  هذا التعريف يشري .(23، ص3112)عبدالفضيل،  أو سرقة أموال الدولة مباشرة ،وذلك بتعي ن األقارب ،الرشوة
آليت ن رئيست ن من آليات الفساد، األوىل تتعلق بدفع الرشوة أو العمولة لتسهيل األمور لرجال األعمال والشركات، أما 

تتعلق بوضع اليد على املال العام واحلصول على مواقع وظيفية لألبناء واألقارب يف أجهزة الدولة، ويندرج هذا فالثانية 
املرتبط بالصفقات الكربى يف بري اد الصغري الذي خيتلف عن مستويات الفساد الكمن الفساد ضمن حلقات الفس النوع

 عامل املقاوالت وجتارة األسلحة الذي حيدث يف الغالب على املستوى السياسي.
 

 (30: 01، صم3102)بوسيعود،  :يـــالــمــاإلداري وال دفساـــواع الــــــأن-ب
 :منها توجد عدة تصنيفات للفساد

وهو الذي يرتكبه شخص أو جمموعة من  -:داخليفساد يقسم الفساد إىل  طراف املتعاملةاأل حسب -1
 مثل قيامهم بسرقة أو اختالس أو تزوير وثائق. ،األشخاص من داخل املنظمة اليت يعملون هبا
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املنظمة أو كثر من جهة من داخل النوع األكثر شيوعا ، ويتم من خالل اشرتاك أ يُعدّ  -:خارجيالفساد الالثاين أما 
 .خارجها
وينتشر يف املستويات الوظيفية الدنيا، من  -:الفساد الصغيرحسب درجة التغلغل يف اجملتمع، فهناك  أما -2

اتب احملدودة الرو  ب ن املوظف ن الصغار واملسؤول ن احلكومي ن من ذوي واملنتشرةخالل الرشاوى الصغرية 
الذي ينتشر يف املستويات الوظيفية العليا، من خالل  وهو الفساد -:الفساد الكبيرو هبدف زيادة دخوهلم،

لعامة، ااخلاص، واختالس األموال  لالستخدامقيام السياسي ن وكبار املسؤول ن بتخصيص األصول العامة 
 الصفقات والعقود اليت تتضمن مبالغ مالية كبرية. من أجل مترير رشاويوالدخول يف 

وهو ذلك النوع من الفساد الذي ينتشر يف املنظمات  -:المنظمالفساد هناك فمن حيث درجة التنظيم  أما -3
من خالل إجراءات وترتيبات مسبقة وحمددة تعرف من خالل مقدار الرشوة وآلية دفعها وكيفية  ،املختلفة

إهناء املعاملة، حيث يضمن الطرف العار  للفساد إهناء املعاملة وعدم توقفها، ويف هذه احلالة فإن الفساد 
وهذا النوع من الفساد يؤثر على املؤسسات وسلوك  ،الظاهرة اليت يعاين منها اجملتمع بكامله يأخذ شكل

وهو  -:الفساد العشوائيأما  القتصادية والسياسية واالجتماعية،األفراد على كافة املستويات وكافة النظم ا
كن خالل أي من أكثر خطورة من سابقه، حيث تتعدد خطوات دفع الرشوة بدون تنسيق مسبق، وال مي

 اخلطوات ضمان إهناء املعاملة فيها وعدم إبقائها، وهذا ما يعرقل سري األعمال.

، وال خيرج عن  ةدالواح الدولة، وهو ما يعرب عن الفساد داخل فساد محلينطاق اجلغرايف، يوجد المن حيث  -4
ائم مع شركات ات وجر ن ال يرتبطون مبخالفرجال أعمال أو سياسي ن حملي ن مم أو ملوظف ن ا  كونه فساد

 أجنبية خارج الدولة.

 مبنافع ذاتية متبادلة تصل األمور إىل أن ترتابط الشركات احمللية والدولية حيث-: الدوليفساد ال فهو الثاين أما النوع 
 الدولة.داخل  سلطاتالمع 

الرشوة  مثل ،وهو الذي يهدف للحصول على عوائد مادية ومالية -:الفساد الماليالعائد هناك  حسب -5
فيكون يف احلاالت  -:الفساد غير الماديأما  لتهريب،وا النقديةواالختالس وسرقة األموال، وتزوير األوراق 

واحملسوبية بدون مقابل،  واحملاباةاليت ال يشرتط فيها احلصول على مقابل مادي، مثل ممارسة الوساطة 
 .شابه ذلك استخدام السلطة وما ءباإلضافة إىل سو 

وهو أكثر أمناط الفساد شيوعا  يف الدول النامية، حبيث يقوم  -:فساد القمةستوى، يوجد من حيث امل -6
الفساد  فهو النوع الثاينأما  ته،داملسؤول باستغالل األموال العامة دون رقيب مستغال  سلطته وسيا

الوزرات يؤدي فساد احلكم إىل إفساد النظام مبؤسساته املختلفة كفساد الربملان أو ، حيث المؤسسي
 .اخل ،السياسيةواهليئة القضائية وأجهزة األمن واألحزاب  اإلدارات املختلفةو 
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 :ي واإلداريـــالــمــال فسادـــص الـــائــصــخ-ج

 (02: 03، ص3102)المهايني،  تتلخص خصائص الفساد فيما يلي:
فسادها  فيفالقيادات غالبا  ما خت اليت متارسه، للجهةائل واألساليب اليت يتسرت الفساد هبا تبعا  ستتباين الو  -1

ا تنفذ توجيهات يتعذر وتغلفه باالعتبارات السيادية وتغلف ملفاته بالتظاهر بأهن ،ملصلحة العامةاباسم 
وتنفذ من الثغرات وتتح ن الفرص أو تنتهز الظروف  والغشأما القاعدة فإهنا تلجأ إىل التزوير  الكشف عنها،

 ر فسادها بعيدا  عن أنظار اآلخرين.مريتاليت تسمح ب ،االستثنائية
وعدم  ئة مشجعة لنموه وترعرعه، فالتسيبالفساد مع الظروف واملتغريات احمليطة، ليجعلها مناخا  وبي يتفاعل -2

نتاجية وإهدار الوقت وغريها من املشكالت وضعف اإل ،والتأخري عن مواعيد احلضور االنضباط يف العمل
لكوهنا دحفز أصحاب املعامالت الضائعة واملتأخرة للبحث عمن يساعدهم  مالئمة للفساد بيئة دارية تعداإل

 ولو بطرق غري مشروعة.
واجملاالت اليت ميارس فيها، فالفساد الذي يشيع  ه باختالف اجلهات اليت تتعامل بهختتلف أمناط الفساد وأدوات -3

ما  وهذا نتاجية،أو املنظمة اإل صحية خيتلف يف شكله وأسلوبه عن الذي يشيع يف املنظمة اجلامعية منظمةيف 
فمحاربته تستوجب وضع صيغ نوعية وقطاعية تنهض هبا املنظمات  الشاملة للفساد،يعقد صيغ املواجهة 

 املعنية لكوهنا األقدر على تشخيص ممارسة فسادها أكثر من غريها.
دون أن  ،مة الطرف ندور الرئيس يف تسهيل مهد تتم عرب وسطاء جمهول ن يلعبون إن أخطر ممارسات الفسا -4

 ا اآلخر أو على األقل دون أن يتقابال وجهاُ لوجه.يعرف أحدمه
وسائل وأساليب وشبكات حمكمة  ميتلكون، و يف هذا اجملال حمرتف نقبل مارسات الفساد من مل يتم التخطيط -5

 بتوقيت وتدبري جيعل كشفها أو إثباهتا غاية يف الصعوبة. ملتنفيذ خططه
وإن   ،وتنتشر يف كافة اجملتمعات متقدمة كانت أو نامية ،النتقال عرب احلدوداية سهلة إن الفساد ظاهرة دول -6

 له ومقاومته ودفع تكاليفه.مّ اجملتمعات النامية ال تقوى على دحكانت 

 ي:ـــالــمــداري والاإلفساد ـــر الـــاهــظــم-د

 (03، صم3102مهايني،)ال :نذكر منها يف هذا اجملال ةمألوفة و هر متعدداظللفساد م      
 ختالف: تعين حصول الشخص على منفعة تكون مالية يف الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال Briberyالرشوة 

 التشريع أو أصول املهنة.
 ،: ويقصد به املمارسات اليت يقوم هبا اخلاضعون للضريبة إلخفاء الدخل اخلاضع للضريبةالتهرب الضريبي

املتحصل عليها يف اإلقرار الضرييب املقدم ملصلحة الضرائب، او عدم تقدمي  مثل عدم تسجيل بعض اإليرادات
باصطناع قوائم مالية غري حقيقية مبعرفة بعض احملاسب ن  القيامقرار الضرييب هنائيا  إىل املصلحة، أو اإل

اتر، حبيث تسفر الذين جييدون التالعب يف البيانات واملفردات احملاسبية الواجبة التسجيل يف الدف ،املعتمدين
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أو عن ضرائب أقل من القيمة احلقيقية الواجب سدادها  ،نها ضرائبمعن خسائر ال يتحقق  احملاسبة النهائية
 .، وقد حيدث التهرب الضرييب عن طريق رشوة املسؤول ن يف اجلهاز الضرييبةإىل خزينة الدول

منها بصورة خمالفة للتشريعات املعمول أو إخراجها  دولةيقصد به إدخال البضائع إىل ال التهرب الجمركي: -1
 دون أداء الرسوم اجلمركية والضرائب األخرى كليا  أو خالفا  ألحكام املنع والتقييد الوارد يف القانون.  ،هبا

تعد ظاهرة غسيل األموال من الظواهر اخلطرية، اليت تواجه الكثري من دول العامل ملا هلا من  :األموالغسيل  -2
وقد ساعد على انتشار هذه الظاهرة سهولة انتقال رؤوس األموال عرب  وسياسية،جتماعية آثار اقتصادية وا

 .الدوليةالدول املختلفة، خاصة يف ظل دحرير التجارة 
 أو قبيلة أو مثل حزب أو عائلة ،وتعين تنفيذ أعمال لصاحل فرد او جهة ينتمي هلا هذا الفرد :المحسوبية -3

 يكونوا مستحق ن له.يكون أو وذ دون أن منطقة...اخل. وذلك باستخدام النف
 

 ( أهم مظاهر الفساد اإلداري والمالي0شكل رقم )

 
 المصدر: من إعداد الباحثين.

 ة:ـــصاديــتــرات القــيــغــتــمـالض ـــعــبى ــعل يـــالــمــإلداري والفساد اــر الــأث-اا ــيــانــث
 ومنها: سواء على املستوى الكلي أو اجلزئي ،قتصاديةالاعلى املتغريات  عديدة آثار اإلداري واملايل للفساد       
 .(312: 312، صم3111)راهي، 

 التماسفإن الفساد يعوق النمو االقتصادي من خالل  ،، فطبقا  للنظرية االقتصاديةالنمو القتصادي مستوى على-1
نظمي املشروعات احمللية أو األجنبية وقد بينت بعض سواء بالنسبة مل ،مما يؤثر سلبا  على النمو Rent Seekingالريع 
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يؤدي إىل آثار سلبية على النمو االقتصادي. كما أن  امم ،ب ن الفساد واالستثمار عكسيةالدراسات وجود عالقة 
امج واخلدمات العامة وبر  اإلنتاجيةوخيفض املوارد املتاحة للهياكل األساسية للعملية  ،االستثمار األجنيبضعف الفساد ي

 حماربة الفقر.

تقدمي فإن هذا يدفع البعض إىل  ،الضرييب اجلهاز عندما يكون هناك فساد يف ةالضريبي حصيلةالأثر الفساد على  -2
وبطريقة زائفة من إظهار مقدرة منخفضة  ميّكنهم ما هلذه الشركاتضريبيا  غري حقيقي  إقرارات ضريبية تظهر وعاء  
عومل من يقدم  فإذا، خر إقرارات ضريبية حقيقية تظهر مقدرة مرتفعةيقدم البعض اآل ن  حيفمقارنة مبقدرهتم احلقيقية، 

مببدأ العدالة األفقية، اليت تقوم  هذا يعين إخالال  فان  ،معاملة ضريبية واحدة يقدم إقرارات مزيفة نإقرارات صحيحة وم
خالل الفساد مببدأ إما يرتتب عليه  ى الدفع،ذوي القدرة املتساوية علمن  للشركاتمعاملة ضريبية متماثلة  على أساس

 العدالة االجتماعية يف توزيع األعباء العامة.
 

السياسة املالية  او صانع قامفإذا  ،لطاقة الضريبيةل اخنفا  زائفالفساد على نطاق واسع  انتشاريرتتب على كما        
ة قة الضريبية الزائفة، فإن السياسعلى أساس الطااحلكومي  اإلنفاقحلجم  والتخطيط الضريبية اإليراداتحجم  بتقدير

العام، أو  اإلنفاقأو متويل  يق النمو االقتصاديا يتعلق بتحقمختلفة، سواء امل هاافداالقتصادية لن تستطيع دحقيق أه
انت كالتخلي عن بعض األهداف اليت   إىلالدولة  قد جيرب، ما بالكفاءة املطلوبة اخلدمات االجتماعية العامة قدميت

 .تسعى إىل دحقيقها

ىن دالنفقات العامة، مما يؤدي إىل دحقيق أ صمن خالل أثره على ختصي الحكومي اإلنفاقأثر الفساد على  يتمثل-3
، ألهنا الدولةوليس أقصى نفع ممكن، ويرتتب على انتشار الفساد سوء ختصيص موارد  اإلنفاقنفع ممكن من هذا 

ومن مث ستحظى األنشطة  جهة نظر اجملتمع،و العام من  اإلنفاقدحظى بأولوية  اليت ال اإلنفاقسوف تتجه صوب أوجه 
مة، ثري من األنشطة االقتصادية املهك، يف مقابل ذلك سيتم إغفال المن اإليرادات العامة كبريحجم  بإنفاق  األقل أمهية

و دحس ن مستوى املناطق أ ناعي،اع الزراعي والصطكاإلنفاق على الق  عليها بالدرجة الكافية اإلنفاقيكون ال  أن أو
 ...اخلالنائية

 رمسي: سوق األجنيبللصرف  سوق نظهور الفساد  وجود يرتتب على :الصرف األجنبيالفساد على سوق  أثر-4
 يمسوسوق غري ر  ،جنيب مقارنة بالطلبلسوق بندرة يف الصرف األايسوده السعر الرمسي للصرف األجنيب، ويتميز هذا 

يسوده سعر أعلى من السعر الرمسي، ويتميز هذا السوق باحلركة والنشاط يف شراء العر  املتاح من  "السوق املوازية"
النقد األجنيب، وتوجيه هذا النقد إما إىل متويل أنشطة غري خمططة، أو متويل أنشطة حمظورة أو غري مرغوب فيها من 

عدم قدرة الدولة على سداد دفوعات واستمراريته، ورمبا ميزان امليف يؤدي يف النهاية إىل عجز قد وجهة نظر اجملتمع، مما 
وما لذلك من آثار سيئة  ،اخلارجية أزمة املديونية من تعاينما جيعلها  و، وهإىل االقرتا  من اخلارجديوهنا، وقد تلجأ 
 .على االقتصاد
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عو إىل عدم تشجيع الفساد البريوقراطي ضريبة تد يعد :األجنبيو الستثمار المحلي فساد على بيئة أثر ال-5
 املباشر األجنيبمزايا االستثمار  تستفيد منن أفساد ال ينتشر فيها يتال لدولة، إذ ال ميكن لاألجنيبو  احمللي االستثمار
 .للدولة ديثةاحلدارية اإلارات هاملديدة و اجل اتتقنيالجلب ك ،بصورة أكرب
بيئة  علىيؤثر فإن وجود الفساد  احمللية،عن السوق لحصول على املزيد من املعلومات ل املستثمرينوحلاجة         

، ن للفسادو املمارس االبتزاز الذي ميارسه البريوقراطيون بسبب طلب الرشوة لتسريع اإلجراءات االستثمار من خالل
يل لذا عندها يبدأ املسؤولون احملليون بطلب الرشوة مقابل عدم وضع العراق ةاملضيف الدولةن يتم االستثمار يف أومبجرد 

 .مع هؤالء املسؤولون لتسهيل إجراءاهتم يصبح القائمون باالستثمار املباشر يف وضع تفاوضي

ب على انتشار الفساد انتهاج إجراءات حماسبية يرتت: وراق المالية وصناديق الستثمارسوق األالفساد على  أثر-6
ضريبيا  منخفضا  بغر   ائر تعكس وعاء  بات لألرباح واخلسغري حقيقية ومضللة يف أغلب األحيان، وإعداد حسا

املعاملة الضريبية، وحسابات أخرى تظهر معدالت مرتفعة للرحبية تنتشر يف أسواق املال بقصد الرتويج لالكتتاب يف 
 .(23، ص3102المهايني،)للمستثمر ما يرتتب عليه حالة من عدم اليق ن  الشركات، وهوأوراق هذه 

 

 ي:ــالــمــاإلداري وال فسادــال ابــبــأس-اا ــثــالــث
 ميكن دحديد أسباب الفساد اإلداري واملايل يف اجلوانب الرئيسة التالية:     

 :ةــيــاســيــاب ســبــأس-أ
ضعف و ، ع املدينمؤسسات اجملتم وضعف، غياب احلريات والنظام الدميقراطييقصد باألسباب السياسية       
األسباب وأخطرها، حيث تؤكد التجارب  أهم نلسياسية النتشار الفساد والرشوة معالم والرقابة، وتعد األسباب ااإل

هتا اوالتقارير والدراسات يف هذا اجملال أن فساد القمة سرعان ما ينتقل للمستويات الدنيا اليت دحتمي وتتسرت بقياد
ات اليت متكنها من استغالهلا املتواطئة معها، حيث هتيمن العناصر الفاسدة على املمتلكات العامة وتتمتع بالسلط

الت فساد د حاهخاصة يف الدول النامية، وإن كانت الدول املتقدمة هي األخرى غالبا  ما تش ،ملصاحلهم الشخصية
باستغالل املراكز السياسية والثقة املمنوحة هلم من النظام احلاكم الرتكاب أفعال الفساد،  متعددة ، حيث يقوم البعض

ية للفساد إساءة استخدام املال العام يف احلصول على السلطة السياسية أو احلصانة الربملانية أو ومن األسباب السياس
املنصب احلزيب، من خالل التأثري على الرأي العام بواسطة الرشوة االنتخابية من أجل احلصول على األصوات يف 

 االنتخابات.

 ،السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يف النظام السياسي كما أن عدم االلتزام مببدأ الفصل املتوازن ب ن         
مببدأ الرقابة املتبادلة، إضافة إىل أن كثرة تعاقب احلكومات  اإلخاللوطغيان السلطة التنفيذية على التشريعية يؤدي إىل 

حاولة االنتفاع قدر وسرعة دوران القيادات كثريا  ما دحّفز السياسي ن على انتهاز فرص توليهم ملناصب حساسة مب
، وهو ما يتسبب يف ضياع املوارد شروعة كالسرقة واالختالس والرشوةرق غري مطاملستطاع حىت ولو باستعمال 
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أثر األخالقيات  عبد اللطيف،) االقتصادية للدولة، وهذا النوع من الفساد يصعب كشفه وتوقيفه وحماسبة املتسبب ن فيه
 .(www.maannews.net/arb/library.aspxFF)الوظائف احلكومية، الوظيفية يف تقليل فرص الفساد يف 

 

 ة:ـــيــافــقــوث ةــيــاعـمــتــاجاب ــبــأس-ب

من تداخل العالقات االجتماعية مع العالقات املادية أو االقتصادية،  األسباب االجتماعية والثقافية للفساد تنشأ     
توظيف  مثل، ام االجتماعيالتمييز العنصري، وطبيعة النظمن ة، و الوظيفي واألخالقياتالقيم  منظومة ضعفمن و 

بغري وجه حق، من يف التعامل الرمسي ويف الضغط على القيادات لتحقيق مكاسب ومزايا  والقبليةاالنتماءات اإلقليمية 
وان ن أو إجناز بعض األعمال اليت تتعار  مع القفضال  عن ، خالل عمليات التعي ن وشغل الوظائف ومنح الرخص

إضافة إىل ذلك فإن األثر السليب لبعض العادات واستغالل النفوذ.  ةمن خالل شيوع الوساط ،متس املصلحة العامة
وعدم االهتمام بامللكية  ،مثل ضعف الوعي بأمهية الوقت ،والتقاليد السائدة يف سلوك بعض املسؤول ن يف القطاع العام

وإساءة استخدام وسائل نقل الدولة واستخدامها لألغرا  الشخصية،  ،كوميةواملبالغة يف جتهيز املكاتب احل ،العامة
 .(33، صم3113)الكبيسي، أصبحت عرفا  اجتماعيا  سائدا  بالرغم من االضرار اليت تسببها للمصلحة العامة

 

جيعل بل الدولة، كما أن غياب الوعي وقلة املعرفة لدى العديد من األفراد حبقوقهم اليت جيب توفريها من ق         
يعرف  ملال العام، كما أن الفرد الذي الاجاهزا  الستغالل وظيفته للحصول على املال من خالل الرشوة أو سرقة  الفرد

معاملته يكون أكثر عرضة الستغالل املوظف الفاسد الذي يقوم باستغالل جهله للحصول  إلجنازاإلجراءات الالزمة 
 .(30: 31، صم3101)سويلم، املعاملة بسرعةجناز تلك إعلى املال منه مقابل 

 

 ة:ــــاديــصــتــاب اقـــبــأس-ج

يوجه سلوك الفرد حنو قد اهر الفساد، حيث أنه ظم من أهم أسباب أنشاراالقتصادية  األوضاعتردي  يُعدّ         
دفع الرتكاب الفساد، األسباب االقتصادية اليت ت أهمحاجاته اخلاصة، ومن  شباعإل االحتيالاالحنراف وممارسة 
يشبع احتياجاته املعيشية،  ، ما جيعل الدخل احلقيقي له الالشهري باملقارنة مبستوى التضخمدخل الاخنفا  مستوى 

، م3111)خلف، ومن هنا جيد املوظف نفسه مضطرا  لقبول الرشوة ليسد النقص املادي الناتج عن ضعف دخله
 .(382ص

 

قليلة تستحوذ على نسبة كبرية  يُوجد فئةواملوارد االقتصادية يف اجملتمع من شأنه أن كما أن سوء توزيع الثروة        
ا يؤدي إىل اتساع اهلوة ب ن األغنياء من الدخل، بينما الغالبية من املواطن ن يعيشون عند خط الفقر أو دحته، مم

 والفقراء.
 

االنتقالية والتحوالت االقتصادية، حيث يتم أحيانا   أن فرص ممارسة الفساد تزداد يف املراحل إىل وجتدر اإلشارة     
والرتبح غري املشروع، ويساعد على ذلك  الوظيفييشكل فرصة كبرية لالحنراف  طرح شركات القطاع العام للبيع ما
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، م3118)عبد العزيز، حداثة وعدم اكتمال البناء املؤسسي واإلطار القانوين الذي يوفر بيئة مناسبة للفساد
لدولة بسبب احلروب والكوارث أو ألسباب سياسية خارجية ان األزمات االقتصادية اليت تتعر  هلا أما ك .(03ص

 ،يؤدي إىل تزايد نشاط السوق املوازية ما لع واخلدمات، وتزايد الطلب عليهاأو داخلية تؤدي إىل شح يف عر  الس
 عمالت األجنبية وتزويرها والتحايل والرشوةمنوعات والتبادل غري الشرعي للوما يرافقها من هتريب واجتار بامل

 (.1، صم3113)الكبيسي،
 

إىل جانب ما سبق فإن ارتفاع درجة مسامهة القطاع العام يف النشاط االقتصادي، باعتبار أنه كلما ارتفعت       
لقطاع العام من سيطرة هذا القطاع على األنشطة االقتصادية كلما ازداد امليل حنو الفساد، وذلك ملا ينطوي عليه ا

ن دحميل اإلدارة العامة والقطاع العام بأعباء برامج التنمية الطموحة أءلة. كما قراطية وضعف عملية الرقابة واملسابريو 
الية كبرية، فيتم هذا دون متكينها من بناء مؤسساهتا وتطوير قدراهتا ميستلزم ختويلها صالحيات واسعة ومدها مبوازنات 

دحميل اإلدارة إخضاعها للرقابة واملساءلة، حيث يصبح و أ ن قياداهتا ضد احتماالت الفساد وتأهيل كوادرها ودحص
مناخا  مالئما  للفساد العامة بأعباء تفوق طاقتها وتركها تتصرف باملال العام دون رقابة مالية أو حماسبية أو سياسية 

 ملفسدين.وا
 

 ة ــيــمــيــظــنــة وتــــاب إداريـــبــأس-د

سواء الداخلية من اإلدارة او واملتابعة والرقابة،  ت املساءلةتتلخص األسباب اإلدارية للفساد يف غياب آليا      
، وتشعب أوقات زمنية معقولةن قصور اجلهاز اإلداري عن خدمة املواطن يف أ. كما ةاخلارجية من هياكل مستقل

قصور وعيوب اهليكل التنظيمي كعدم أن إضافة إىل  ،ظاهرة الفساد نتشاراإلجراءات وغياب الشفافية يؤدي إىل ا
إىل  بدوره دحديد ووضوح قنوات االتصال ونطاق اإلشراف اإلداري وازدواجية االختصاصات واملهام الوظيفية، يؤدي

 صعوبة دحديد املسؤوليات.
 

القتصادية ومتطلبات احلياة فإن اختالل أنظمة املرتبات واحلوافز، وعدم مواكبتها للظروف ا ،ما سبق إضافة إىل       
تكليف املنظمات  مثلما أنجيعلها عاجزة عن توفري احلد األدىن من االحتياجات الضرورية بوسائل وطرق مشروعة. 

قيامهم عن إجناز األعمال أو  عاجزين العامل نأو أن اإلدارية بأعباء ووظائف تفوق قدرهتا وإمكاناهتا البشرية واملادية، 
 إلجنازها يف وقت أقصر وجبهد أقل، ومن هذه األساليب تقدمي الرشوة. غري القانونيةإىل األساليب  هموئتأخريها وجلب
 

مل واإلجراءات بسبب غياب قواعد الع ،ام واملسؤولياتهب التعليمات وعدم وضوح توزيع املر تضا نكما أ      
 خلروج عن أخالق الوظيفةا على املوظف ن كل ذلك يشجع  الدقيقةلعام، وغياب معايري اإلجناز ا املكتوبة يف القطاع

 .(38، صم3102)بوسيعود، 
 

 ة:ـــيــونـــانـــاب قـــبــأس-ه
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من األسباب القانونية نقص التشريعات ووجود ثغرات يف العديد من القوان ن، باإلضافة إىل التهاون يف يندرج ض       
اجلهاز القضائي وغياب اإلطار القانوين  ا أن ضعفساهم يف انتشار الفساد، كميما مساءلة وحماسبة املفسدين 

املناسب يؤدي إىل سوء صياغة بعض القوان ن وتضارهبا يف بعض األحيان، ما مينح املواطن جماال واسعا  لالجتهاد 
 والغش وهدر املال العام. التحايلوالتأويل ويفتح الباب أمام خمتلف مظاهر 

 

وعدم مواكبة  ،ائية واألمنية على األساليب التقليدية يف التحقيق وإثبات التهماألجهزة القض كذلك فإن اعتماد        
فضال  يؤدي إىل بقاء تلك العناصر حرة طليقة.  ،دات اليت تستخدمها شبكات الفساد وعصابات التزوير والرشوةناملست
هم، ويقدمون هلم مبالغ مالية  عن قصد محايت ليتولواقيام بعض املتورط ن يف عمليات الفساد بتجنيد بعض القضاة  عن

 .(008، صم3118)عبد العزيز، ينية يتعذر عليهم احلصول عليها بالطرق املشروعةعكبرية وهدايا 

 ( أسباب الفساد اإلداري والمالي3شكل )

 لمصدر: من إعداد الباحثين.ا
 

 ي:ـــبــيـــاد اللــصــتــي القــــي فــــالـــمــالاإلداري و  فسادــال-رابعاا 

دل إال أنااه كااان حماادودا  وباملعاا ،تقريبااا   م0130ام منااذ تأساايس الدولااة الليبيااة عااماان ظاااهرة الفساااد ليبيااا  تعاااين         
مناااى وتفشاااى بكافاااة أشاااكاله املعروفاااة يف كافاااة اجملااااالت االقتصاااادية واالجتماعياااة يف  وقاااد املعقاااول وفاااق املعاااايري الدولياااة،

، وإضاعاف دور القطااع اخلااص بعد سيطرة الدولة على النشاط االقتصاادي ،شرينالنصف الثاين من سبعينيات القرن الع
األحاداث السياساية  نتيجاة، م3100بعاد عاام  هوبسبب غياب الرقابة الفعالة واملساءلة اساتمر الوضاع ليأخاذ أساوأ صاور 

سبب غياب أجهزة الدولاة اليت مرت هبا البالد، وما جنم عن غياب األمن وعدم االستقرار السياسي وانتشار الفوضى، وب
صابح مشاكلة تعااين يلو استفحل األمر ليعم الفساد املايل واإلداري معظم مرافق الدولة الليبية ومؤسساهتا،  ، حيثالرقابية
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ميكاان إرجاااع أسااباب الفساااد يف االقتصاااد اللياايب إىل مااا ، و قتصاااد اللياايبمنهااا معظاام مؤسسااات الدولااة بشااكل أجهااد اال
 .((Fefta, Mda,2016، (32 :32)المالطي، ، ص يلي:

دحاااول األفكاااار االشااارتاكية الثورياااة إىل قاااوان ن ملزماااة شاااكلت أبااارز أساااباب عااادم االساااتقرار يف االقتصااااد الليااايب  -1
 واختالل اإلدارة والنزوع إىل البريوقراطية وتعقيد اإلجراءات.

سااواء علااى مسااتوى  ،ال العاااماملااضااعف الرقابااة الذاتيااة يف األجهاازة احلكوميااة وغياااب معااايري الشاافافية يف إدارة  -2
 عة هلا.كومات والوزارات واملؤسسات التابامليزانية العامة أو موازنات احل

لعاام  (03)وتقييدها بالقاانون رقام  ،وسوء توزيعها وربطها بالكفاءة والنزاهة احلقيقية اخنفا  املرتبات واألجور -3
اسااااع ماااان املااااوظف ن احلكااااومي ن ، األماااار الااااذي أفضااااى إىل أوضاااااع معيشااااية صااااعبة دفعاااات بقطاااااع و م0180

 الستغالل مناصبهم الوظيفية لتعويض النقص يف الدخول.
مااان ضااامن ظااااهرة خمالفاااة  هافيصااانميكااان ت الفسااااد العدياااد مااان ممارسااااتحياااث خمالفاااة القاااوان ن والتشاااريعات،  -4

عقود تنفياذ بعض اجلهات العامة تقوم بإبرام ف. قصد أو الرتاخي يف تطبيقها بغري التشريعات واللوائح بقصد أو
أعماااال قبااال عرضاااها علاااى دياااوان احملاسااابة، األمااار الاااذي ياااؤدي إىل عااادم التقياااد باإلنفااااق ضااامن املخصصاااات 

 .إىل خسائر مالية    ىأداملعتمدة، وهذا ما 
األساااس  إتبااااعرف عليهاااا مثااال التاااأخر يف إعاااداد امليزانياااات، وعااادم ااحملاسااابية املتعااا تطبياااق املبااااد مراعااااة عااادم  -5

مماا  ،والرأمسالياة رادياةياإلة باجلرد السنوي، وعدم وضاع أساس علمياة للتفرقاة با ن املصاروفات واإلجراءات اخلاص
 .تلصحيحة هلذه اجلهاايرتتب عليه عدم إظهار القوائم املالية لنتيجة النشاط واملركز املايل بالصورة 

يف ملاف اجلرحاى ت تقادر بعشارات امللياارات متثلا م3100هدر أموال طائلاة خاالل األعاوام الايت أعقبات عاام  -6
 اليت أظهرت آلياهتا عدم وجود طرق مناسبة لصرفها. )الثوار(ومكافآت 

مااان  ا  يف كافاااة مفاصااال الدولاااة، ماااا شاااجع كثاااري  م3100 انتشااارت بعاااد عاااام يتاحملاصصاااة املناطقياااة واحلزبياااة الااا -7
 لقدرهتم على التسرت مبناطقهم وكياناهتم. ،املوظف ن على سلوك الفساد املايل واإلداري

واهنيار مؤسسات الدولة من قبل املفسدين لنهب  م3100تغالل احلالة االنتقالية اليت متر هبا ليبيا بعد عام اس -8
 أموال الدولة.

غياااب وسااائل اإلعااالم وحريااة الصااحافة وعاادم الوصااول إىل املعلومااات والسااجالت العامااة، إضااافة إىل غياااب  -9
 الشفافية يف صنع القرار فيما يتعلق بشؤون الدولة.

كفاااءة احلكوماة تااؤثر عليهاا احملسااوبية والوساااطة ن  إضاافة إىل أ ،دة القاانون ومنظمااات اجملتماع املااديناب ساايغياا -11
علااااى املسااااتوى الفااااردي، والعالقااااات اخلاصااااة والعائليااااة واجملموعااااة احمليطااااة بالنظااااام تااااتحكم يف  يااااع القاااارارات 

 احلكومية.
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سلطة القضائية بالكامل يف السانوات الايت تلات غياب السلطة القضائية حيث مل تتمكن احلكومة من تفعيل ال -11
حناااء الدولااة، بساابب انتشااار األساالحة باا ن أالثااورة، إضااافة إىل تراجااع املساااءلة، والوضااع األمااين املتااوتر يف  يااع 
 امليلشيات مما جعل الدولة عاجزة على إنفاذ العقوبات وفر  األمن.

ت أو عقود، والتالعب يف القرو  الغش واالحتيال ودفع الرشوة للحصول على قرو  أو خدما -12
 وضعف نظام احملاسبة الذي يفتقر إىل القواعد واملعايري الدولية. املصرفية،والتسهيالت 

كل هذه الظروف انعكست   ،الصراع حول الشرعية بعد رفض املؤمتر الوطين تسليم السلطة للربملان املنتخب -13
 إهدار املال العام وبالتايل أدت إىل انتشار الفساد.على ظروف املؤسسات العامة مثل سوء اإلدارة واألداء و 

 

، م3107مدى تفشي ظاهرة الفساد قيام هيئة الرقابة اإلدارية التابعة جمللس النواب اللييب عام  وليس أدل عن        
ات اكتشاف جتاوز  إيقاف كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد وأربعة موظف ن آخرين من موظفي اهليئة عن العمل بعد

من رئيس هيئة مكافحة الفساد، ونائب  ، املنشور كال  م3107( لسنة 001)ومشل قرار اهليئة رقم إدارية ومايل، 
ة الرقابة أوضحت هيأ وقد اجع الداخلي هبيئة مكافحة الفساد،الرئيس ورئيس الشؤون اإلدارية واملراقب املايل واملر 
يت أجرهتا هيئة الرقابة اإلدارية خبصوص بعض التجاوزات اإلدارية اإلدارية أن القرار ''جاء على خلفية التحقيقات ال

لسنة  (00)املالية''، وطالبت اهليئة من جملس النواب إعادة تشكيل اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد وفقا للقانون رقم و 
 .م3102

 

 نبية:ومقارنته ببعض الدول العربية واألج (CPI)وضع ليبيا وفقاا لمؤشر مدركات الفساد -0
 قبل أن نتطرق إىل وضع ليبيا يف ظل مؤشر الشفافية الدولية نقدم حملة موجزة عن هذا املؤشر.      

 Corruption Perception Indexالدولية مؤشر الشفافية -أ

 تعترب مؤشر الشفافية الدولية فهي Transparency Internationalتصدر منظمة الشفافية الدولية          
 .أملانيا عاصمة برل ن يف ومقرها ،م 1993عام تأسست الفساد مكافحة جمال يف حكومية وغري لةمستق مؤسسة

    هاااو مؤشااار مركاااب  الشااافافية ومؤشااار ،هاااو دحدياااد مساااتوى الفسااااد داخااال الااادول الشااافافية إن اهلااادف مااان مؤشااار
A Composite Index  يساااتخدم مساااوحاتsurveys رباء لرجاااال األعماااال والسياساااي ن واملتخصصاااون واخلااا

هااذه املسااوحات تزيااد ماان  ،وتقييمااات ملقيماا ن يف الدولااةي فهااو يتكااون ماان مصااادر موثوقااة تسااتخدم منهجيااات خمتلفااة
يشااامل مؤشااار الشااافافية و  .(22، صم3112)رضـــا،  ملساااتويات احلقيقياااة للفسااااد مااان دولاااة إىل أخااارىا مساااتوى فهااام

 :(Graf,2008, p2)هي  ،مؤسسة مستقلة 03تابعا  إىل  ا  مصدر  02الدولية 
 

 "Asian Development Bank "ADB مصرف التنمية اآلسيوي

  "African Development bank "AFDB مصرف التنمية اإلفريقي

 "The Bertelsmann Transformation Index "BTI مؤشر تحول بيرت لسمان، مؤسسة بيرت لسمان

 The Country Policy and Institutional Assessment by theسياسة الدولة والتقييم المؤسساتي من قبل وكالة 
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 ."IDA and IBRD (World Bank)"CPLA البنك الدوليو  ةالتنمية الدولي

 "The Economic Intelligence Unit" EIU وحدة المعلومات القتصادية

 "Freedom House Nations in Transit "FH في طور التحول دول مجلس حرية الدول

 Global Insight, formerly World Markets Research (ة )مركز أبحاث السوق الدولي سابقاالرؤية العالمي

Centre "GI" 

 The International Institute for Management المؤسسة الدولية للتطوير اإلداري في لوزان

Development, Lausanne "IMD" 

 "Merchant International Group "MIG المجموعة الدولية للتجارة

الهيئة الستشارية عن المخاطر السياسية والقتصادية 
  "The Political and Economic Risk Consultancy "PERC كونغ  غفي هون

 United Nations Economic Commission for Africa الهيئة القتصادية لألمم المتحدة عن أفريقيا

"UNECA" 

 "The World Economic Forum "WEF المنتدى القتصادي العالمي

 

 يااع هااذا املصااادر تعريفااا للفساااد، مثاال سااوء اسااتعمال الساالطة العامااة ماان أجاال أغاارا  شخصااية، أو تسااتخدم 
 إعطاااء الرشااوة ملااوظفي الدولااة أو اخااتالس املااال العااام، ويقااوم كاال مصاادر بتقياايم انتشااار الفساااد باا ن كبااار مااوظفي الدولااة

)مثاال طاارح أساائلة ذات صاالة باسااتغالل الوظيفااة العامااة   عاان طريااق القيااام باالسااتبيان راسااةيف الاادول قيااد الد والسياسااي ن
جناااح جهااود مكافحااة الفساااد . ووفقااا ملنظمااة الشاافافية  ىكقبااول املااوظف ن للرشاااوى، أو اخااتالس األمااوال العامااة، ومااد

خاللاه تساجيل التصاورات املتعلقاة فهاو مؤشار حمادود النطااق ياتم مان  ،الدولية ال يعكاس املؤشار الصاورة الكاملاة للفسااد
 عمال واخلرباء يف الدولة.انتشار الفساد يف القطاع العام من منظور رجال األ ىمبد

 

 :رـــؤشــمـــال لــيــدل-ب
منهجية سنة  علىوبعد إجراء بعض التغريات  (0-1)كانت قيمة املؤشر ترتاوح ب ن   م3103قبل سنة         
، بينما امرتفع ان هناك فسادحيث تدل قيمة صفر على أ (011-1) رتاوح ب نأصبحت قيمة املؤشر ت م3103

املؤشر  حصلت عليها الدولة يف اليت النقاط جمموع مقارنة ، فال ميكنعلى عدم وجود فساد يف الدولة 011تشري قيمة 
 .له السابقة النسخ من غريها مع م 2012سنة

 

 قارنته ببعض الدول العربية واألفريقية:ة الدولية ومضوء مؤشر الشفافي القتصاد الليبي على واقع-ج

الاااذي يبيااااان ترتياااب ليبياااا ضمااااان مؤشااااار الشااافافية الدولياااة خااااااالل الفتااااااارة  (0)ىل بياناااااااااات اجلااادول رقااام باااالنظر إ      
حيث كااااااان املؤشار  (،م3100-3112)حياث تااااااام تقسيااام هااااااذه الفتاااااااارة إىل فرتتياااااااان األوىل (، م3112-3103)

، مااع التأكيااد علااى (011-1)حيااث أصاابحت قيمااة املؤشاار ( م3103-3103)أمااا الثانيااة  (،01-1)قيمتااه باا ن 
 مبا بعدها. م3103عدم جواز مقارنة أي فرتة قبل 

 

                                                            
  م3103 ،مذكرة فنية حول املنهجية م3103 مؤشر مدركات الفساد على املنهجية اجلديدة ميكن الرجوع إىل منظمة الشفافية الدولية،لالطالع. 
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قااد وصاالت أعلااى درجااة يف الفاارتة، و  ا وفااق املؤشاار كاناات مسااتقرة يف غالبيااةيف الفاارتة األوىل يالحاا  أن درجااة ليبياا        
مبقادار  م3100و م3101، إال أن هاذه القيماة اخنفضات بصاورة كبارية يف عاامي (3.7)، حياث بلغات م3113عام 
على التوايل وهذا يرجع إىل األوضاع السياسية اليت صاحبت هذه الفارتة، وإذا ماا نظرناا إىل ترتياب ليبياا  (3.1(، )3.3)

ماان باا ن  (013)رتفاااع واالخنفااا  وكااان أفضاال ترتيااب خااالل هااذه الفاارتة الاااوفااق املؤشاار يالحاا  أنااه متذبااذب باا ن اال
 دولة. (082)من أصل  (038)حيث كان الرتتيب  م3100دولة. أما أدىن ترتيب فكان يف العام  (032)
 

يف أمااا بالنساابة ملصاار فقااد كااان ترتيبهااا وفااق املؤشاار مرتاجعااا  غالبااا ، ولكاان أفضاال ماان ترتيااب ليبيااا، حيااث وصاالت       
. بينماا (003)ن ترتيبهاا ، حيث كاام3118، أما أدىن ترتيب فكان يف عام (71)برتتيب  م3113أفضل ترتيب عام 

الاايت تعااد ماان أفضاال الاادول األفريقيااة يف هااذا املؤشاار فكااان ترتيبهااا مرتاجعااا  خااالل الفاارتة األوىل، ووصاالت إىل الساانغال 
 (.003)بتصنيف  م3100ب كان عام ، بينما أدىن ترتيم3113يف عام ( 71)أفضل ترتيب وهو 

 

 مااأ، 027، بتصانيف م3113أما العاراق فكاان ترتيباه مرتاجعاا  دائماا  يف الفارتة األوىل وبلاغ أفضال ترتياب يف عاام       
الاايت تعااد أفضاال الاادول العربيااة يف هااذا . أمااا اإلمااارات م3118و م3117فكااان يف عااامي  (078)أدىن ترتيااب وهااو 

يف  23أماا أدىن ترتياب فكاان  م3100يف عاام  38غالبا ، حيث بلغت أفضل ترتيب وهاو  ا  تقدماملؤشر فكان ترتيبها م
 .م3118عام 

لعربية واألفريقيةومقارنته بترتيب بعض الدول ا الشفافية الدوليةترتيب ليبيا ضمن مؤشر  (0جدول )  
(0310-2311) خالل الفترة  

 

عدد  الدول السنة
الدول 
الخاضعة 
 للتقييم

 اإلمارات العراق السنغال رمص ليبيا
 الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة

3112 2.1 118 3.3 71 3.2 76 2.2 113 5.2 37 133 
3112 2.5 118 3.2 77 3.1 85 2.1 129 6.1 29 145 
3113 2.5 117 3.4 71 3.2 78 2.2 137 6.2 31 158 
3113 2.7 115 3.3 71 3.3 71 1.9 161 6.2 31 163 
3117 2.5 131 2.9 115 3.6 71 1.5 178 5.7 34 179 
3118 2.6 126 2.8 115 3.4 85 1.3 178 5.9 35 180 
3111 2.5 131 2.8 111 3.1 99 1.5 176 6.5 31 180 
3101 2.2 146 3.1 98 2.9 115 1.5 175 6.3 29 178 
3100 2.1 168 2.9 112 2.9 112 1.8 175 6.8 28 183 
  متقدم غالبا   مرتاجع غالبا   مرتاجع غالبا   مرتاجع غالبا   متذبذب التقييم
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  .م2116-2113) تقارير المنظمة الدولية للشفافية للفترةإعداد الباحثين من خالل  المصدر:

 

 
لعربية واألفريقيةومقارنته بترتيب بعض الدول ا الشفافية الدوليةترتيب ليبيا ضمن مؤشر  (3جدول )  

(م3103-3103خالل الفترة )  
 

 السنة

عدد  الدول
الدول 
الخاضعة 
 للتقييم

 اإلمارات العراق السنغال مصر ليبيا

 الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة الرتتيب الدرجة

3103 21 161 32 118 36 94 18 169 68 27 176 
3102 15 172 32 114 41 77 16 171 69 28 177 
3102 18 166 37 94 43 69 16 171 71 25 175 
3103 16 161 36 88 44 61 16 161 71 23 168 
3103 14 171 34 118 45 64 17 166 66 24 176 
  متقدم دائما   متذبذب متقدم غالبا   متذبذب مرتاجع غالبا   التقييم

 (.م3103-3103المنظمة الدولية للشفافية للفترة ) تقاريرالمصدر: إعداد الباحثين من خالل 

فيتضح جليا  وضع ليبيا املرتدي ضمن املؤشار حياث  (، م3103-3103)للفرتة الثانية واملمتدة من أما بالنسبة         
أدىن بلاغ دولاة، بينماا  (073)من أصل  (031)وهو  م3103كان ترتيبها مرتاجعا  غالبا  وبلغت أفضل ترتيب يف عام 

 .م3102يف عام  (073)رتيب ت
 

باااا ن االرتفاااااع واالخنفااااا ، حياااث بلغاااات أفضاااال ترتيااااب يف عااااام  ا  كاااان ترتيااااب مصاااار خااااالل هااااذه الفااارتة متذبااااذبو       
 ،غالباا   ا  . أماا السانغال فكاان ترتيبهاا متقادمم3103يف عاام  (008)بينما كان أدىن ترتياب وهاو  (88)وهو  م3103

 .م3103يف عام  (12)، بينما كان أدىن ترتيب وهو م3103عام يف  (30)حيث بلغت أفضل ترتيب وهو 
 

أماااا العاااراق فكاااان ترتيباااه متذباااذبا  إال أناااه ظااال متاااأخرا  كماااا كاااان يف الفااارتة الساااابقة، حياااث بلاااغ أفضااال ترتياااب وهاااو      
. وظلاات اإلمااارات يف وضااع متقاادم ومسااتمر م3102يف عااام  (070)، أمااا أدىن ترتيااب فكااان م3103عااام  (030)
يف عاااام  (38)، أماااا أدىن ترتياااب وهاااو (32)برتتياااب  م3103حياااث ساااجلت أفضااال ترتياااب يف عاااام  ،الفااارتة الثانياااةيف 

 . م3102
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د حسانت مان ترتيبهاا ما السنغال فقأويالح  أن ليبيا والعراق كانتا دائما  ضمن كوكبة الدولة املتأخرة وفق املؤشر،       
 حققاات بااذبا إال أنااه أفضاال ماان ليبيااا، وتبقااى اإلمااارات الدولااة الوحياادة الاايتفااالزال ترتيبهااا متذأمااا مصاار  يف هااذا املؤشاار،

 يب ن ترتيب ليبيا وبعض الدول يف ظل مؤشر الشفافية الدولية. (2)رقم والشكل  قفزات كبرية وفقا  للمؤشر،
 
 

 ترتيب ليبيا وبعض الدول في ظل مؤشر الشفافية الدولية (2شكل )
 

 3103-3103من الفترة  0310 -3112الفترة من 
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 ياــبــلي يـــف فسادـــال ةــحــافــلمك ةـــرحـتــقـمــال يةتيــجاتــر الس 3

 اتمنظما أو كدولاة مؤسساات أو أوأفارادا  ساواء ،ومتعاوناة متكاملاةا  جهاود تتطلاب مناه واحلاد الفسااد مكافحاة إن    
 اساتخدام تتطلاب الفسااد مكافحاة فإسارتاتيجية فعالاة، رقابياة ونظام وضاوابط تشاريعات مان الباد كماا ،ولياةود إقليمياة

 النزاهاة والشافافية ثقافاة وترسايخ مظااهره مان والوقاياة الفسااد مان يف احلاد تسااعد أن شاأهنا ومتنوعاة مان وساائل شااملة
 :يليإليها ما  التوصل مت اليت واملقرتحات التوصيات أهم ومن ،ومناهضة الفساد

صل مع منظمة الشفافية الدولية حول كيفياة ادحس ن صورة ليبيا يف مؤشر الشفافية الدولية من خالل التو  ىعل العمل-0
 املؤشر.دحس ن تقييم ليبيا يف 

 عمال خطاة عان الدولاة واإلفصااح طارف مان الفسااد مكافحاة يف صاادقة ونياة حقيقياة سياساية إرادة وجاود ضـرورة-3
  ) .مدين وجمتمع وغري رمسية، رمسية مؤسسات (اجلميع فيها يشارك دقيقة واسرتاتيجية

 أو عمله يف يقصر من حماباة فكل دون ،واملتابعة األشراف واجب واملسئولة املعنية اجلهات علىالرقابة، و  دور تعزيز-2
 استثناء. دون موقع إي ويف ما كانأين الرادعةالقوان ن  حبقه تطبق إن يستحق ،اخلاصة ملصاحله وسيلة عمله من جيعل

 اخلاضاعة والبلاديات العاماة واملؤسساات اإلدارات داخل وحماولة تطويرها الداخلية الرقابة وحدات تفعيل على العمل-2
 .احملاسبة ديوان لرقابة

 مان بادوره يزياد دولي اا مماا هباا املعارتف احملاسابية املعاايري خاالل تطبياقاحلساابات مان  ومراجعاة احملاسابة معاايري توحيـد-3
 .والثقة الشفافية

ضاد  والتوعوياة اإلعالمياة احلماالت خاالل مان ،الفسااد مكافحاة يف املادين اجملتماع ومنظماات املاواطن ن مشـاركة-3
 واساتحداث حدوثاه، أثنااء عناه والكشاف الفسااد ممارساات عان باالتبليغ املاواطن ن واملاوظف ن مان كال وتشاجيع الفسااد،
 . الشكاوى  صناديق (وشكاويهم الستقبال تبليغاهتم آليات

 املختلفاة، اإلعاالم وساائل دينياة عان طرياق وماواع  نادوات وإقاماة الدينياة املؤسساة عارب فراداأل لدى الدينية التوعية-7
 .والدولة اجملتمع جتاه السلبية وآثارهاخطورهتا  وبيان الفساد ممارسات لنبذ والعلماء وخطباء املساجد
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 وماا تاهامبؤثر  والتعرياف الفسااد، حمارباة علاىاملاواطن ن  وتشايع الفسااد عملياات عان الكشف يف اإلعالم دور تفعيل- 8 
 ونقل املتخصصة وكذلك اجلرائد واجملالت الشكاوىامج املرئية للتواصل وتقدمي الرب  خالل تصميم من آثار عنه من ينجم

 فيه. املتورط ن املسؤول ن وكشف الفساد قضايا عن للمواطن املعلومة الصحيحة

 اإلجيابياة اجلواناب ودحليلهاا وأخاذ دراساتها خاالل مان الفسااد مكافحاة يف الرائادة ولياةالد التجاارب مان السـتفادة-1
 الليبية. البيئة مع تكييفها وحماولة منها
ومراجعاااة القاااوان ن الساااارية  ،القضااااء والنياباااة العاماااة ألداء دورهاااا يف التعجيااال يف الفصااال يف قضاااايا الفسااااد تطـــوير- 01

 املتعلقاة حباق القاوان ن خاصاة بصاورة ومنهاا ،الفسااد مبكافحاة املتعلقاة القاوان ن وإصادار ودحديثها وفق االتفاقياات الدولياة
 .الفساد ملكافحة وطنية مستقلة ةهيأ وإنشاء الفساد، كاشفي ومحاية املعلومات، إىل الوصول

قياق العدالاة با ن ودح ،األجاور ورفاع والكفااءة العدالاة علاى مبنياة العاام القطااع سياساة واضاحة للتعييناات يف اعتماد-00
 العاام القطااع يف للحاوافز نظاام للماوظف ن، وإجياادالكرمياة  احليااة نمبا يؤمّ  موظفي القطاع العام من ناحية تقارب األجور

 .وأدائه املوظف بإنتاجية مرتبطا يكون

 معاملة بأية تعلقةامل املعلومات من معرفة املواطن ميّكن وإلكرتوين، ورقي دليل عن طريق اإلدارية اإلجراءات تسهيل-03
 وغريهاا، اإلجناز ومهلة املعاملة ومسار تأديتها، وكيفية املفروضة والرسوم التقدمي، وطريقة الرمسية اإلدارات يف إجنازها يريد

 .إجنازها عرقلة أو املعاملة تأخري حال يف املختصة اجلهة أمام الشكاوى وتقدمي

 التعاقاد عملياات يف الشاريفة واملنافساة دحقياق النزاهاة لضامان اتاملشارتي لعملياات أساساي ا عنصار ا الشـفافية13-  
 اخلاصااة القواعااد تلااك تتطلااب أن جيااب  يااع املؤسسااات العامااة كمااا اإلفصاااح علاىماان خااالل فاار   ،احلكاومي
 مما يتيح ملن يرغب إن يطلع عليها. علنية والعطاءات املناقصات تكون أن ،باملشرتيات

 بالقواعاد االلتازام التأكياد علاى وكاذلك ،والقارو  والاديون اإليارادات ياةجبا جدياة لضامان سياساات وضـع-02
 الالزماة الضامانات كافاة علاى احلصاول والتأكاد مان املصارفية، والتساهيالت القارو  مانح عناد املصارفية واألحكاام
 .وسوء االستخدام للتالعب مصدرا باعتباره السرتجاعها

 بشكل واستمرار عملها الشركات إنشاء متنع اليت املعوقات خبفض ،مسيالر  االقتصاد يف الرمسي االقتصاد غري دمج-03
 .اإلجرائية بعض املتطلبات من الصغرية الشركات استثناء أو تسجيل الشركات، إجراءات تبسيط مثال رمسي

 تقاديرهم علاى اساتخدام املسائول ن قادرة تقيياد األوىل بطاريقت ن: الفسااد مان الضاريبية للحاد القاوان ن تبسـي -03
 خبفضاها وذلاك االلتزام بسادادها وزيادة الضرائب من التهرب نسبة تقليل الثانيةالضريبية، و  القواعد تطبيق يف الشخصي

 .الرمسي غري تقليل االقتصاد طرق إحدى أيض ا وهذه
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وفات املطلوباااة اإلجاااراءات اجلمركياااة عااان طرياااق نشااار املعلوماااات الااايت تشااامل القاااوان ن واإلجاااراءات واملصااار  تســـهيل-07
ولتجارة العبور ونشر كل هذه املعلومات على موقاع مصالحة اجلماارك لكاي يساتطيع رجاال  ،م للتجارواخلدمات اليت تقد

 األعمال التعرف عليها.
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 وأنواعها يف النظرية العلمية الرمزيةمفهوم 
 "الصورية االستحالةدراسة يف منهجية "

    
 الفلسفة قسم-اآلداب  كلية-طربق  جامعة    حممد اهلل جاب احلليم عبد رضاءد. 

 
 

 ثـــحــبــص الــخــلــم

يفي إىل مرحلة اإلدراك الكمي لتفسري الظواهر يف إن تاريخ الفكر اإلنساين يف تطوره وتقدمه، ينتقل من مرحلة اإلدراك الك        
أو الصياغة الصورية  ) الرمزية(هذا التجريد ما يُعرف بـــ أنتججمال فلسفة العلوم، خبطوات ثابتة حنو التجريد والتعميم يف الرياضيات، 

، قانون رياضي بدهي قانون الفيزيائي إىلُمعتمدًا على املنهج الرياضي ورموزه، فحذت الفيزياء بقوانينها حذو الرياضيات؛ وحتول ال
يتسم بالطابع الصوري للقوانني، خاصة  -القانون الفيزيائي والرياضي  - فأصبح كالمها لقواعد املنطقية والشروط الصورية،خيضع ل

االختالف بني طبيعة رمزية لذا تطرقنا إليضاح أوجه التشابه و  إىل رموز كيفية وكمية، ولكن كال الرموز ختتلف يف طبيعتها، عندما يتحول
وذلك هبدف إيضاح حدود التفرقة بني رمزية القوانني الفيزيائية  انني الفيزيائية إىل صورة رياضية،القوانني، وتبيان كيفية استحالة القو 

اإلشكالية ووصوالً  لعرض )التحليلي والمقارن(والرياضية، اليت كثريًا ما ِوصفا بأهنما وجهان ملوضوٍع واحد، لذا التزمنا مبنهجني؛ 
أما  ) القانون الرياضي(للهدف، فاشتمل البحث على ثالثة عناصر؛ يتطرق العنصر األول إىل:) مفهوم القانون الفيزيائي(، والثاين إىل: 

ا أتت ومنه ه االستحالة للقوانني الفيزيائية،حُتقق هذ الذي يتضح من خالله أهم الشروط اليت لة الصورية(،)االستحاالثالث إىل: 
 النتائج على النحو اآليت:

 الرياضيات.        يف نوعان من الرموز: الرموز الدالة كماً وكيفاً يف القانون الفيزيائي، والرموز اجملردة كماً مطلقاً  هناك -1

القـانون الرياضـي فهـي هي رموز صورية دالة علـى ييـع املاصـدقات، أمـا رمـوز  أو الكيفية( المعيارية)الداللة القانون الفيزيائي ذات  رموز -2
القـوانني  ()تنتقـ تسـتحيلمـن أدوات إثبـات الفرضـية يف العلـوم الطبيعيـة  ذات داللة جمردة للكم والرمز، وباستخدام الدوال الرياضية كـأداة

   ." االستحالة الصورية"الفيزيائية إىل صورة رياضية وهذا االنتقال ُيسمى بـــــــ 

 يف القانون الفيزيائي والرموز اجملردة يف الرياضيات تالزماً منطقياً متباداًل. العالقة بني الرموز الدالة متثل -3

 صورية القانون الفيزيائي هي صورة مشابه ملفهوم الصورية يف الرياضيات. إن-4
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  Research Summary 

The concept of symbolism and its types in scientific theory 

The history of human thought in its development and progress moves from the stage 

of qualitative cognition to the stage of the interpretation of phenomena in the field of 

philosophy of science, with steady steps towards abstraction and generalization in 

mathematics. This abstraction produced what is known as symbolism or 

formulations, Physics followed its laws in the same way as mathematics; physical 

law was transformed into a primitive mathematical law, subject to logical rules and 

visual conditions. Both become physical and athletic. They are characterized by the 

visual character of the laws, especially when they became symbols of how and 

quantity, but both symbols differ in nature. So we in this discussion we my to clarify 

the similarities and differences between the nature of symbolic laws, and show the 

Transformation of physical laws to a mathematical visual. In order to clarify the 

boundaries of the distinction between the symbolism of physical and mathematical 

laws, which are often described as two sides of a single subject, so we adhered to two 

methods (analytical and comparative) to present the problem and access to the 

scientific objective. The research included three elements; the first: the (concept of 

physical law), and the second: (Mathematic of law) the third: (the Transformation of 

visual), which shows the most important conditions that achieve this Transformation 

of physical laws. The results were as follows: 

1 -There are two types of symbols; symbols that function as quality and quantity in 

physical law، as abstract symbols as in Mathematics. 

2 The symbols of the law of physical significance (normative or qualitative) are 

symbolic symbols that function on all the charity, and the symbols of the 

mathematical law of the meaning of the abstract code and the use of mathematical 

functions as a tool to prove the hypothesis in the natural sciences Transformation 

(physical laws) This transition is called "Visual Transformation ." 

3 The relationship between the symbols in physical law and abstract symbols in 

mathematics represents a logical and reciprocal correlation. 
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4 The visualization of the physical law is a picture similar to the concept of the 

picture in mathematics. 

 ةــــدمـــقــمــال

ما يتصل  ايتصل بالرياضيات، ومنه يتصل بالعلوم الطبيعية، ومنها ما، منها ما عدة اجتاهاتإىل  يتجه البحث يف مفهوم الرمزية وأنواعها     
ية استحالة ـفـكييان  ـتبرمزية القوانني الفيزيائية والرياضية، و دراسة خيتص هذا البحث ب، و من العلوموغريها ، ومنها ما يتصل بعلم النفس باملنطق

 زيائي إىل صورة رياضية.ـيـري الفـسـفـالت

  واملقادير والقياس واالستنباط بٍ باملنهج التجري يات؛ نظرًا لصلتهاـممزية على الكيفيات والك  يف صياغتها الر  الفيزيائية واننيالعتماد الق      
 عتمدوا، اً نـيـقـكيفيات إىل كميات أكثر دقة ويالنتقال من  ا ستحدثةِ خطوة مُ  الفيزياء علم تقدم العلوم خطىبو  ،كان هذا التخصيص بالدراسة

استحداث كان لذا   ،احلواس وحاالهتاأكثر من اعتماده على   ااخارجيال  لع  القياسية واملقادير يف تفسريه لالوحدات تائج ـنعلى فيزياء ال علم
ال بواسطة اجلانب ـق هذا اهلدف إولن يتحق قي املتجاوز حدود التجربة،ـب، والكمي املنطـفي التجريـالكي :ربط بني االجتاهنيأفكار ومبادئ لل

  .املنطقي الصوري أو الرياضي

 ،فكار واملبادئاأللى ع كيفية  ، حيث دلت رموز  هتقدمصبحت الرمزية هي معيار ، أياسيةس والوحدات القـيــوبصدد اهتمام العلم باملقاي       
نها إىل حدود ـيـبقوان تغدون للفيزياء أدر الفيزيائية، بل قُ لرياضيات الدور األكرب يف صياغة القوانني ل ىوغد ز كمية عن القياس واملقادير،ورمو 
القانون  :صبح كالمهافأ ؛صوريةالشروط الية و ـخيضع للقواعد املنطقأن هي بدو  زيائي إىل قانون رياضيصورية، حيث حتول القانون الفيأكثر 

نا ـلذا تطرق ،لفان يف طبيعة الرمزيةـما خيتـنهـإىل داللة رمزية، ولك عندما يتحوالوخاصة  بالطابع الصوري للقوانني ايتسم ،الفيزيائي والرياضي
وم يف القانون الفيزيائي ـنيه الكمـوما يع، نهماـيـتالف بـشابه واالخـالت وأوجه غية الوصول إىل معرفة طبيعة هذه الرمزيةعدة قضايا بُ عرض حتليلي لل

  .الفيزيائي لصورته الصوريةالقانون  ) انتقال( وكيفية استحالةوعالقته بدرجة التجريد،  والقانون الرياضي

هنما وجهان بأتوضيح طبيعة الصورة الرمزية للقانون الفيزيائي والقانون الرياضي، اليت طاملا ظن الكثريون  إىل البحث لذا يهدف هذا      
 ن االستحالة الصورية للرمز الفيزيائي ماهي إال الصورة الرياضية للقانون. ، وأواحدوضوع مل

 :عناصرثالثة  إىل البحث مقس   ،قارنوامل ـيلـتحليال ـيمبنهجكون إشكالية البحث ُتطرح ونظراً ل       

أيضاً و  نظريـته بالتجربة وفكرة التـزيائي وعالقـناء القانون الفيـية بـفـنطرح من خالله كي الذي ؛(القانون الفيزيائي)إىل  األول العنصريتطرق  
بالقانون الفيزيائي، والكموم  تهـناول قضايا القانون الرياضي من حيث عالقـتـي حيث ؛(لرياضيالقانون ا) والثانيعالقته بالرياضيات. 
األسس اليت كذلك كيفية استحالة القوانني للصيغة الصورية، و مناقشة  من خالله  ويتم ؛(االستحالة الصورية): الثالثالفيزيائي والرياضي. أما 

 .البحث إليها توصلنصل ألهم النتائج والتوصيات اليت  وختاماً . يعتمد عليها يف عملية االستحالة
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 يــــائـــزيــــيــفـــون الـــانـــقــالأواًل: 

 فضاًل عنالذي يهتم بدراسة المادة والطاقة، والتفاعالت فيما بينها، المنهجي  العلم-أنه:  –علم الطبيعة – علم الفيزياءيُعرف     
 قراءة المؤشرات أو علىمن قياسها معتمدًا  ام  أيضًا مع خصائص كونية غير محسوسة يتمكنمفاهيم أخرى كالفضاء والزمن، ويتع

احملسوسة . وبذلك يقوم علم الفيزياء بتفسري الظواهر (1) والشحنة(الطاقة، و )القوة، مثل  ؛الومضات داخ  األجهزة اإللكترونية المعقدة
 اً مؤسس ،والتحليالت الرياضية املالحظة والقياس عن طريق حتكمها، اليتظواهر والقوانني املنهج التجريب لتفسري تلك ال على ، معتمداً وغريها
من وراء ذلك إجياد قوانني  دفةاه، ُتصيغ نتائجها بلغة رمزيةمث تكم إليها، حت اليتمن التجربة  يقينهاستمد ت اليت ،النظريات الفيزيائية بذلك
 .إىل جوهر احلقيقة بغية الوصولدث حت   اليتلتفسري خمتلف الظواهر  ُمكممةفيزيائية 

 ي:ـــــــائـــزيـــيــفـــون الـــانــــقــالة ـــاغــــيــوص ةـــــزيـــرمــــال-أ

وإجياد م وقياس يوتقي وفقًا لدراسة، سيقذات ختطيط وتن أيقوم بصياغة نظرياهتا وقوانينها بطريقة منهجية، تجتريب كعلم  الفيزياء نإ        
 واإلحصاءات البيانيةوالرسوم  الرياضياتباستخدام  ، وذلكوصف تلك العالقاتتُ  اليتوالقوانني  ،قاٍت بني الكميات األساسية يف الكونعال

جتعل من  صوريةذات طابع حسي خالص، بل هبا جوانب  لقوانني الفيزيائيةل املعرفة املنهجية تكونال وهبذا  ،وغريها من الطرق الرياضية
  موحداً. قضاياها كالً 

 صوريالتحليل املنطقي ال علىاملرتكزة  الموضوعية والتجريبية"" ـــتتميز ب فروضهلم الفيزياء يف تتبع عيتبناها  ليتاومبا أن املنهجية         
والتحليل املنطقي  ،ها بالبيانات احلسيةعنمن األسئلة ال يستطيع اإلجابة  اً عددبيف تلك الطريقة العلمية  فكثريًا ما يواجه للمالحظات؛

بروابط وعالقات منطقية جبانب املدركات  ر الظاهرةفسيُ جتاوزه وافرتاض ما  علىفيقف عاجزاً أمام الواقع احلسي ليلزم العقل  والسبب املالحظ،
 .اجلاذبيةيف نيوتن ومثال ذلك قانون  ا القانونفسر هبيُ  رمزيةك،  اتبرمزية دالة جيمع هبا ييع املاصدقاحلسية، مفسراً ذلك 

 Fّن إ، حيث F = G × [(m1m2)/r²]رمزية ]لتحديد القّوة بصورة فيزيائيًا  قانوناً  (مNawton:7261 نيوتن) صاغ         
املسافة بني  تدل على rكتلة اجلسم األّول والثّاين على الّتوايل، وعلى    M2و M1 تدلقّوة اجلذب بني اجلسمني، بينما  تدل على
هذا القانون يسمح حبساب . (2)  ( N m² kg-002-01×  676.6 ) ثابت اجلاذبّية ويساوي حاليًّال على دت Gأّما  اجلسمني؛

دراسة حركة  :يف جماالٍت عّدٍة بدًءا بالفضاء مثل يستخدم هذا القانونو أو املسافة بينهما،  قّوة اجلذب بني جسمني مهما كانت كتلتهما
  كتلتها.، حىت سقوط األجسام باختالف  ناعّيةطّ صاألجرام الّسماويّة وإطالق األقمار اال

بأن أّي جسمين مهما كانت كتلتهما يُؤثّر  "تُفيد  اليت ،(م7261)عام  يف صورهتا اللفظية عن قانون اجلاذبيةفكرته  (نيوتن)قدم          
 علىالصيغة الرمزية الدالة  انون العلمي ذيللق منوذجاً كان هذا الكشف لذا   ؛(3)ك ٌّ منهما بقوة جذٍب وصواًل إلى المستوى الّذرّي للماّدة

 الطبيعة.للمنهج الرياضي يف علم  جبانب كونه مثاالً و  (مدركة وغير مدركة) حسية مفاهيم علمية
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ملاذا تتجاذب كل األجسام تبعًا للقانون العام للجذب؟ ومن أين اكتسبت املادة إىل جانب  :منها نتج عن هذا القانون تساؤالت عدة    
 ،؟اً أم متغري  حًقاً  اً ثابتيُعد وهل الثابت العام للجذب ؟ اجلذب علىتلك القدرة  والحركة أو القصور الذاتي( كاالمتداد) اهتا املعرفيةصف

 .ثباتالتجربة عن اإللعجز  يف ظل التفسري الرياضي تلك التساؤالت اإلجابة عن (نيوتن)لذا حاول 

ملا  وفقاً  سنة، 9.5بزمن دوري مقداره  جيبيهباستمرار بشكل دالة تتغري  Gء أن قيم الثابت اكتشف العلماعن طريق التجربة ولكن        
، هو شيء آخر يؤثر بدوره يف القياسات يتغري؛ ولكن ما يتغري الأن الثابت نفسه  واقرتحوا ،(LOD)حتدده القياسات األخرية لطول اليوم 

تفسري أقل احتمااًل ك ا، إال أهنم يقرتحوهن(G/LOD)ّدعون معرفة ماهية العالقة بني وبالرغم من أن العلماء ال ي وهو غري معروف لديهم،
 اليومالذي يؤثر يف طول  القصوريعدل يف دوران األرض ارات أن تُ التيمن املمكن هلذه و  ،ارات املنتشرة يف باطن األرضالتيإليه تغري  عزىيُ 

 . (4) املقاسة Gويكون مصحوبًا بتغري يف 

يف تلك جتريبية  فسرها ظواهرتُ  ختمني فروض على قدرته، لعدم جتاوزها يستطع لولكنه  بوضوحهذه املشكلة  (نيوتن) ركلقد أد    
عددي ت ابمفرتضًا هبا ث  ،ظاهرة فيزيائية علىدالة  صيغة رمزيةذات  اننيو صياغة تلك الفرضية بصورة ق (نيوتن)حاول قد و  ،(5)اآلونة
يف  (نيوتن)ورقة علمية عن االرتباط احلاصل بني قياسات ثابت مؤخرًا  (J.Andrison جون أندرسون)نشر  بينما ،مع التجربة التساقه

إننا ُنخطط للنظر مرة أخرى في احتمال وجود اتصال مع شذوذ تحليق األرض في الفضاء الذي يبدو اجلاذبية وطول اليوم، قائال: "
 . (6)"دورياً أيضاً، كما قد ندرس شذوذات أخرى

، إمنا شيئاً  لقانون الفيزيائيلالرمزية الداللة غري من يُ  ، الابت اجلاذبيةلث القيمة العددية علىثبات أو عدمه ال عنحباث جيري من أ ن ماإ       
الدالة  لفيزيائيبطبيعة القانون ا من عدمه هايقينها أو قابلية تغري  أوثبات األعداد  يتعلق ، لذا الفقط دث التغري يف القيمة العددية للنتائجيُ 

للهندسة  وفقاً  خالص هندسيبتصور  منظور آخر، عندما فسر اجلاذبية من تلك املأزق واجه (أنشتاين) أماو  .اتييع املاصدق على
 وذلك يف أوائل القرن العشرين من خالل  ،اجلاذبية جمرد التواء يف الزمكان وليس هناك من أي جتاذب بني األجسام الالأقليدية، حيث عد  

، (قوة)اجلاذبية  كانت  (نيوتن) فحسب نظرية ؛بتفسري جديد لجاذبيةل اً مفهوم خالهلما مقد (،م7579 - م7599)مها عامي حبثني ُنشر 
 كان  فكلما كانت كتلة اجلسم أكرب  ،عبارة عن احنناءات يف الفراغ ُتسببها الكتلة اجلاذبية نأ (مAnstien7599: أنشتاين)بينما أثبت 

هبذا  ،(7)واألجسام األقل كتلة سوف تقع يف هذا االحنناء الذي صنعه اجلسم األول وبالتايل سيأسرها جباذبيته، حوله أكرباحنناء الفضاء 
 ، أصبحةوبدمج البعد الزماين الرابع باألبعاد املكانية الثالث ن اجلذب العامالصياغة اللفظية اجلديدة لقانو وبتلك  للجاذبيةالتفسري اجلديد 

 ُعرفت مبعادالت ،مرتبطة ال خطية جزئيةمعادالت تفاضلية  جمموعة من من خالل أنساق جديدةصورة رمزية العام بية اجلاذلقانون 
 (EFE) لمجالل (أنشتاين)

   R μ ⱱ -  1/2  R g μ ⱱ + A g μ ⱱ =  8πG/C4  T μ ⱱ 

ثابت  G، وسرعة الضوء  C، و ابت كوينث  A ، ووتر مرتيم   ⱱ μgاحنناء قياسي،  و  R، وريكسي احنناء تدل على  ⱱ μR حيث 
أو توابع جمهولة هلا عدة  عالقة تتضمن تابعاً الاملعادلة التفاضلية اجلزئية هي نوع من هذه  ،(8) طاقة -موتر انفعال   ⱱ μT، واجلذب العام
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النسبية العامة عن  معادالت ميزلت "يةخط فيما يتعلق باتصافها بـ "الأما  ،املشتقات اجلزئية هلذه املتحوالت فضاًل عن ،متحوالت مستقلة
طية يف توزيعات اجملال الكهربائي واجملال ااخ للكهرومغناطيسية (Maxwiell ماكسوي )معادالت  لمثنظريات فيزيائية أخرى عديدة. 

 .هي خطية يف دالة املوجة اليتيف ميكانيكا الكم  (Shroudenger شرودنجر)معادلة و  ،ارالتياملغناطيسي والشحنة و 

أن املكان ساكن  يف تصوره النسب، (أنشتاين)افرتض غري من قيمة القانون، فقد ل تُ  مهذه االفرتاضات التطورية لقانون اجلذب العا        
تبني له  كنل (9) ،هيةبدهذه الفكرة املوروثة  (أنشتاين)الصعيد الكوين، مبعىن أنه ال يتقلص وال يتمدد بوصفه كاًل كونياً واحداً. إذ اعترب  على

كان و وبني معادالته اجملالية.  منوذجهأقام عليها  اليتنسجام املنطقي بني املبادئ اال انعداماستحالة هذا األمنوذج وفق معادالته اجملالية، مبعىن 
ل على تعديل الصورة وعم عدل معادالته اجملالية، فاختار اإلجراء الثاين.وإما أن يُ  ،منوذجهأضحي ببعض مبادئ إما أن يُ  ؛(أنشتاين) على

سلم 
ُ
صبح التعديل الرياضي يف القانون الفيزيائي ال يقلل من أمهيته وال وبذلك أبصدقها. الرياضية للمعادلة، كي تتوافق مع التجربة واملبادئ امل

ل معادالته اجلربية اليت تتناقض بتعدي (Blanc بالنك)النظرية الكمية، عندما قام  ما أكدته وهذامع التجربة،  اً يقينه، بل جيعل منه كاًل متسق
 .مع التجربة

 فرضعجز ال لتفسري ما اآلين لرياضيا ثباتاإللذلك يأيت  ،يعين نقصانه ال الظاهرةتفسري بعض جوانب  على قانونن عدم مقدرة الإ     
وبذلك يستحيل الفرض الفيزيائي إىل صورة ، اً رياضي، فيقوم العال بتفسري الظاهرة تفسريًا اآلونةيف تلك التجريبية ه وفقًا ملنهجيته إثباتعن 
من  هملفهوم اجلاذبية، وانتقال (نيوتن) مسار (أنشتاين) حدث بتصحيح وهذا ماالتجريب،  ثباتإللواحتمالية الوصول  مثبته منطقياً  رياضية
 ثباتاإلوهذه النقطة ال ختلو هي األخرى من  ،اجملال، ليكون النقطة اجلديدة لتطور العلم ملفهوم علمي جتريب، والقول مبفهوم رياضيمفهوم 

  فيما خيص عالقة التجربة بالقانون.هذا  ،العوامل املساعدة للتطور أ حدالرياضي. وهكذا يتطور العلم ويكون الدعم الرياضي 

 ة: ـــــربـــجــتـــي والــــــائـــزيـــيـــفـــال رــــيــظـــنـــتــال–ب 
وطبقًا لذلك  ياء ينقسم من حيث التكوين إىل جمالني متخصصني متكاملني، وهذان اجملاالن يف ترابط وثيق وتكامل،إن علم الفيز           

وبني الفيزياء النظرية؛ إذ اعترب األوىل بني الفيزياء التجريبية  (Helmoltis هيلمولتز)وقد ميز : )نظرية وجتريبية(،إىلالنظريات الفيزيائية  قسمتُ 
ولكن ال تصاغ النظرية الفيزيائية  (11)،ني اليت ترتد إليها الظاهرة، والثانية تبحث عن األسباب اليت تقف وراء تلك الظاهرةتبحث عن القوان
واآلخر  نظريامها أحدوصف هذان اجملاالن بأن ، ومن جانب آخر كثريًا ما يُ اجملالنين هذيلتحقق قدرهتا التفسريية إال باحتاد  بصورهتا العلمية

للظواهر ذات  وصفللقوانني، والقوانني هي  إال تفسرياً هي  أن النظرية الفيزيائية املعاصرة ما مبا بل تتخلله عناصر نظرية، اً خالص اً بيليس جتري
 ؟   لالختبارقابلة الماذا عن عال الكيانات وااخواص واألشياء غري ف ؛التطبيق التجريب

 ال اليتواملصطلحات  نستطيع مشاهدته ، واملقابل هو ماية بالنقود البد أن يكون هلا مقابالشبه الوضعيون املناطقة املفردات العلملقد       
من العلوم بأهنا زائفة، مثل علم النفس وجمموعة   كثري علىوبذلك حكم الوضعيون املناطقة  (11).هلا المعىنتجريب ال من اجلانب مقابل هلا

ميكن  أنكر الوضعيون مصطلحات ال كما. اً جتريبي معىنً ميكن إعطاؤها  ها مبصطلحات الكبرية من النظريات البيولوجية، نتيجة الستعانت



 
 م 2810ديسمبر-العدد الثامن        يةمجلة جامعة البحر المتوسط الدول

 

 

 20 

إذا كان يدل  اً جتريبي حمتوىً ألن املصطلح يكون له  ؛لمحتوى التجريبل، الذرة الفتقارها ئياجلز االستغناء عنها يف العلم الفيزيائي مثل اجلاذبية، 
 .حسيدرك مُ  على

املصطلحات بوضوح بواسطة مصطلحات من  إذا استطعنا تعريف تلكفبالكينونات النظرية، االستعانة  ىل إمكانيةإ التجريبيونوقد ذهب      
حمل مصطلحات تتعلق  إدراكهحالل مصطلحات تتعلق مبا ميكن وإفهم املصطلح،  علىاملمكن مشاهدهتا، ألننا يف هذه احلالة نكون قادرين 

عرف مصطلح نظري بوضوح من خالل مصطلح قابل ألن من الصعب أن يُ  التجريبيني؛إلشكالية أمام وهنا تفاقمت ا (12)،إدراكهال ميكن  مبا
الكثافة يف جسمني متساويني يف  ىتتساو  ال :مثال ذلك ،بالرغم من تساوي اجلسم املدرك ال تتشابهللمالحظة، فهناك بعض الصفات 

هناك أجسام تتغري درجة حرارهتا، ذلك ا متساوية إذا اختلفت األجسام، مقابل أهن علىميكن تعريف تغريات درجة احلرارة  كما أنه ال  ،الكتلة
أنه  -:رف احلمضعميكن اكتشافها باملالحظة، فمثاًل يُ  هناك صفات وتغريات فيزيائية ال وأيضاً ترمومرت حاليًا أن يسجلها،  أليميكن  وال

 الربوتون إخضاع يستطيعون جتريبياً" ملفهوم "مانح للربوتون" ألهنم ال حمتوىً " تعطيجراء مشاهدة إيستطيع الفيزيائيون  "مانح للربوتون" وال
  (31) .معىن مض مصطلح بالاحلإذن  ، )الحواس الخمس(ليات اإلدراك احلسي آل

و واضح عن حن علىتعريفه  ال ميكنألن املصطلح النظري  العلم؛جتريب ملصطلحات نظرية يف  حمتوىالعلماء تقدمي  ال يستطيعوبذلك       
 عنصرأنه  -:"الحديدعرف "يُ  مثال ذلك: للمالحظة يف حدود نظرية، ما خيضعطريق مصطلح خاضع للمالحظة، يف حني ميكن تعريف 

ن يعرف املالحظ أفمن املمكن  (14)،معني منوذجصغرية للذرات فيها ترتيب معني، ولكل ذرة وضع نسب جلسيمات  وريةبال  أجزاء  علىيتوي 
وجه التحديد؟ وكذلك  علىليكرتون اإل: ما اآليتالسؤال  عن يقينيةال اإلجابةالفيزيائيون  ال جيدلذا  ،نظرية والعكس غري صحيح مبصطلحات

 .فسريات صورية يف صورة قانونتكامل النظرية إىل ت علىفقاموا باستحالة تلك االفرتاضات الدالة . واجلزيء الكهربية واملغناطيسية، واجلاذبية،

من املصطلحات  فكثري ؛واجهت علماء الفيزياء هي كيفية التوفيق بني املطلب التجريب ومطلب التفسري اليتاملشكلة األصعب أما          
عن املذهب التجريب لصاحل املذهب العقلي الذي يربر بعض اجلوانب  التخليإال  فال جيدأن يفسرها عال الفيزياء جتريبياً،  ال يستطيعالنظرية 
ال )سالب وموجب( مصطلحا جيد أنلكرتون أنه ذو شحنة سالبة والربوتون بالشحنة املوجبة جتريبياً، اإلعندما يفسر و فية دون اختبار، املعر 

لكرتونات كما تعلن واإلالفرق بني الربوتونات  إلظهاريوظفان  إال مصطلحانمها دون اآلخر، فمامها حدإيف  شيءحضور  غياب أو ميثالن
، وكل مصطلح يف واجلزيءلكرتون اإلمتكن العلماء من تفسري وجود  نفسها الطريقةوب (15)،ميكن مالحظتها اليتتجارب عن نفسها يف ال

تُعطى هذه  الذ ،لتفسري النظرية أساسياً  اً عنصر ميثل ميكن مالحظتها جتريبياً، ولكنه  خواص ال شياء أوأ علىالنظريات العلمية يطلق 
 وهوالتحول الصوري، عن طريق  هذا املعىن التجريب اكتساهبا ويتحققفقد النظرية قدرهتا التفسريية، تُ  ي الاملصطلحات املعىن التجريب، ك

ل بناء هيكلها ماكإالنظرية  ةعاستطليس يف ا نهأ  كما للواقع،    التجريبمع التفسري  يتساوى،  له من األمهية  يف التفسري ما صوريعقلي تربير 
إال أهنم أقروا بوجودها واستطاعوا رصد حركتها وقياسها حديثاً، العلماء رؤية اإللكرتونات  إثباترغم من عدم ال علىو  ،التفسريي بدونه

 ليست تفسرياً جتريبياً خالصاً، إذن النظرية الفيزيائية املعاصرة هلا. التفسريية القدرةمن أجل تكامل  كدالة صورية  ربنا بوجودهاالنظرية العلمية ختُ ف
  ميثل التكامل التجريب. جانب صوري تقوم علىبل 
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من عدد  اشتقاقهليست تفسريًا للتجربة، بل هي نسق من القضايا الرياضية يتم  بأهنا يوضح ، نطرح تعريفاً صوريةال ملاهيتهاطبقًا و          
 هذا التعريف نستنبط تداخاًل بني ماخالل  منلكننا  ،والنظرية قدر من البساطة والدقة فئة من القوانني التجريبيةبمتثل  اليتقليل من املبادئ 
 .عالقته باجلانب الصوري الفيزيائيو طبيعة القانون الرياضي هو جمرد يف القانون الفيزيائي، ولتوضيح ذلك علينا تبيان  هو صوري وما

 ي:ـــــــائـــزيــــيــفـــون الـــــانــــقـــي الــــد فــــريــــجـــتـــة والــــوريـــصـــوال ةـــــداللــــال–ج 

أن هناك فرق بني  يرى :  ة النظرية ولفظة القانون، فاألولين كل منهما خُيالف اآلخر بصدد التفرقة بني لفظر ابداية ميكن حتليل آراء تي     
محاولة هي " -:ريةلنظبينما ا (16)،"مجموعة من القواعد لوصف نمط معين أو سلوك في الطبيعة"هو  -:فالقانوننظرية؛ القانون و ال

ولكن النظرية تفسر ملاذا  ،أي كل من القانون والنظرية يفسران ظواهر معينة (17)، "لتفسير سلوك تمت مالحظته مرارًا في العالم الطبيعي
قانون النظرية و الأن التفرقة بني ريى: ف الثانيالتيار  أماو  ف لنمط أو سلوك منتظم يف الطبيعة،يدث شيء ما، بينما القانون عبارة عن وص

ما بالتجربة أو منطقية الرياضيات تصبح قانوناً، وكذلك األمر يف  ا إإثباهتقوانني وعند  ةمن خالل عد تبىنالنظرية  هي تفرقة مفتعلة؛ ذلك ألن
كن تطلق كلمة مبنية على مسلمات وبداهيات تُعد يف حكم القوانني، ولفروض أو فرض واحد أيضاً من خالل عدة  بىنكلمة القانون؛ فهو يُ 

، فهي تطلق أما لفظة القانون ها اليت تفسر الظواهر الطبيعية،النظرية من حيث الداللة العامة على العلوم الطبيعية، مثل الفيزياء والكيمياء وغري 
سه، وهو حمتوى داللة من اللفظني يعربان عن املضمون نف عامًة فإن كلٍ ضية لعلو درجة يقينها ووضوحها،  وبصفة يف نطاق جمال العلوم الريا

  لفظة القانون.

مقذوفات غاية في  مشك  من هأنب " -:بتعاثنظرية االالضوء يف رف ع  قد  (نيوتن)بالنسبة ملفهوم الداللة والصورية والتجريد، فإن و        
ف أجزاء ختالاب الدقة تطلقها الشمس وسائر مصادر الضوء بسرعة هائلة، وهى مقذوفات تنفذ عبر ك  األجسام الشفافة، بسب

لعمليات التجاذب والتنافر حين تكون المسافة الفاصلة بين الجزيئات المتحركة تلك المقذوفات تتعرض و الوسط الذي تنفذ عبره، 
هذه الفروض اليت يتم  (18) ،"كاف ، تشتد قوة تلك العمليات، وتختفى تماما حين تكون المسافة الفاصلة كبيرة إلى حدصغيرة جداً 

 الحقيقة العلميةوعندما تتضارب هذه النظرية مع  ،إىل صياغة نظرية متكاملة يف انعكاس الضوء وانكساره تفضيفروض أخرى،  ةبعدربطها 
من وسط إلى آخر يساوى سرعة المقذوف الضوئي ضمن الوسط الذي يمر عند انتقاله  ن معام  انكسار الضوء في الماءإالقائلة : 

 فإن العال ال يستطيع حتديد الفرض الذي ال تقبله التجربة. (91)  "،وف في الوسط الذي يتركه خلفهفيه مقسوماً على سرعة ذات المقذ

معامل االنكسار وسرعة بني عالقة تُفسر الالستنباط نظرية  (Laplase بالسال) ومن بعده (نيوتن) ن جمموعة الفروض اليت قبلهاإ       
عزل فرض بغية اختباره  (بالسال)أو  (نيوتن)ع يستط لدما تعارضت التجربة مع احلقائق، عنف تفي بالغرض، ال الضوء يف خمتلف األوساط
على األقل ضمن تلك  اً واحدأن من بني تلك الفروض يوجد فرضاً  امع معرفتهمهو اختبار جمموعة من الفروض،  امجتريبياً، ولكن ما تسىن هل

هذه املشكلة اليت تواجه العال  (21) ،ال حتدد أيا من الفروض لتلك اجملموعة يتوجب تعديله ويتعني تعديله، غري أن التجربة عد باطالً اجملموعة يُ 
ريية الفيزيائي يف صياغة النظرية ال يستطيع جتاوزها بسهولة، مما جعل وظيفة التجربة فقط حتقيق الفروض وليس تفنيدها، كما أن القدرة التفس
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واملعادالت الرياضية، هو اجلانب األهم واملبادئ النظرية اد التجريب على العالقات السببية االعتمجعل للتجربة أصبحت قابلة للشك، مما 
 سبها اليقني العلمي. يك لتحقيق التجربة، وهو ما

لتجريب قابل لالتمثل يف اجلانب الصوري غري الذي يًا على ثالثية التحقيق، ون الفيزيائي قائملقانل ثباتهنج اإلأصبح  بناًء على ذلك،      
 دوهيم) وهذا ما ُيشري إليه لالتساق املنطقي. فذلك الدعم الرياضيأيضًا و  ماواملستنبط منه ةالتجربة واملالحظأما  ذاتياً؛ اً لكونه مربهن

Douheim)  يدًا ملا وتأك (21)،" من القضايا الرياضية اً إنها ليست تفسيرا للواقع، ب  نسق" قائاًل:وبنيتها  لنظرية الفيزيائيةليف تعريفه
وماكسوي   ،Bernoly برنولي)افرتضها كل من  اليت  )النظرية الحركية للغازات( ظهر يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر سبق، فقد
 هذه النظرية مت اشتقاقها من االفرتاضات اآلتية :  (Boultisman وبولتزمان

 تتحرك يف خطوط مستقيمة.و  االجتاهاتجزيئات الغاز يف حركة مستمرة عشوائية يف ييع  .1

 أبعاد اجلزيئات مهملة عند مقارنتها باملسافات بينها. .2

 قوى التجاذب بني اجلزيئات مهملة. .3

 تتناسب الطاقة احلركية هلا مع درجة احلرارة املطلقة. ومن مثمع درجة احلرارة املطلقة،  طردياً  تتناسب سرعة هذه احلركة تناسباً  .4

 ئات أخرى أو مع أي سطح فإهنا ترتد دون تغري يف السرعة.عند االصطدام جبزي. 5

  ( 22) .ضغط الغاز ما هو إال نتيجة الصطدام تلك اجلزيئات جبدران الوعاء ااخاوي .6

 نوه إليه ما وليس من واقع التجربة وهذا (Pv = rt) املثالية هذه االفرتاضات يتم استنباط املعادلة احلركية للغازات لمن جمم        
رموز القانون ذات داللة صورية، بينما  :ن اجلانب الصوري يف القانون الفيزيائي خيتلف عن اجملرد؛ أيإىل أ، مشريًا (Douheim دوهيم)

استنباط يف م فروض النظرية احلركية للغازات، استخد ، لذاةعمم للحاالت املشاهبهو قانون رياضي مُ و اجملرد، هو التنسيق الرياضي للمعادلة 
تلك املعادلة الستنباط الغازات ودراسة  استخدمتكما   ،(استنباط المعادلة الحركية أي)وطاقة احلركة له،  وضغطهقة بني حجم الغاز العال

ومن فرض النظرية احلركية استطاع العلماء استنباط قوانني عده  (23) ،باملعادلة احلركية (Pv1/3 MNc2)عرف املعادلة ، وتُ اسلوكياهت
 بويل، قوانني افوجادرو، وقانون دالتون للضغوط اجلزئية.قانون  -:منها

، والتفرقة بني د ما هو إال جزء من النسق الصورير ن اجملأل ذلك بني الصوري واجملرد يف القانون الفيزيائي، (دوهيم) تفرقة نقدولكن ميكن    
تنقسم بدورها إىل دالة منطقية، ويتضمن رموزًا  جزاؤه بروابطأالشكل الصوري اجملرد الذي ترتبط  جزء من كل تُعد تفرقة ُمفتعلة، فالنسق هو

 تستعمل يف بنية النسق الصوري نفسه للتعبري عن كموم وكيفية عالقات تدل عليها الرموز الدالة. جمردة : تدل على ظواهر حمددة، ورموزٍ أي
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م مع تتالءبقدر ما هي قضايا رياضية مشتقة بأحكام  ة خالصة،جتريبيالفيزيائية ليست  قواننييبني أن ال ،نفاً آكر ذُ  ماال مراء يف أن      
سلم الفيزيائي املربهنة اليت يُ  غري البدهياتجديدة، وبناء على ذلك يتم توحيد النظريات من خالل اشتقاق  نظرياتوتقوم بتنبؤ  ،فروض نظرية
 عرف باالختزال البيين. وهوما يُ  ،وخيتزهلا بصحتها

 ون:  ـــــانـــقــــي للــــنـــيـــالب زالـــــتاألخـــ–د 
 قواننيكل من   م(Kiplare :7269كبلر)قوانني تضمنت  فقدقوانني العلمية من مسات التطور، تُعد فكرة االختزال البيين لل         

صحتها سلم باليت يُ  البدهياتوذلك من خالل اشتقاقه لبعض  ،(مCobernicus :7956وكوبرنيق م،Batlimuss :726بطليموس)
اليت  عقليةتُعد من االستنتاجات ال لكون فروضهعلى هذا االفرتاض املسبق،  (كبلر)، ولكن تأسست نظرية رغم من عدم برهنتها جتريبياً الب
 .يف تلك الفرتة الزمنيةبصحتها  سلم  يُ 

يف احلركة من ضمن  (مGalileo 7259:وجاليليو ،)كبلريف القرن السابع عشر على اختزال نظرية كل من  )نيوتن( كما عمل        
 قر بوجود اختالف بني احلركة السماوية واحلركة األرضية ، فقد بنيقوانينه الثالثة اليت أقامها لدحض فكرة ميتافيزيقية سائدة يف تلك الفرتة، تُ 

 وأصبحت نظرية (24)،ومبينهما وما يطبق على احلركة األرضية يطبق على حركات الكواكب والنج ظاهرأنه ال يوجد اختالف  )نيوتن(
 )المختزلة(هيات النظريات السابقة بدوأصبحت  )كبلر وجاليليو(فيما بعد النظرية األساسية يف احلركة بعدما اختزلت قوانني  )نيوتن(

يف القرن  ملتواستعالطريقة االختزالية يف العلم  استمرتو  (25) ،"للنظريات االختزال البيين" أساسية بالنسبة لنظرية نيوتن  وهذا يسمى
ظهرت النظرية النسبية ااخاصة والعامة وميكانيكا الكوانتم، وكانا أكثر عمومية من ميكانيكا نيوتن، لذلك اختزلت نظرية فعندما  ،العشرين

توصل إليها ، وحتديد سرعة الضوء الالهنائية، وأن السرعات األ خرى اليت تعقليةالنسبية ميكانيكا نيوتن األقل عمومية عن طريق افرتاضات 
  (26) .متقطعة يف وحدات جد كوانتات صدرمن كميات مستمرة وال ت تصدر اآلخر أن الطاقةلعقلي من سرعة الضوء، واالفرتاض ا أبطأ

ا من خالل امليكانيك )وتنني(أراد  .يف صور ميتافيزيقيةكان   لو هو اختزال للنظريات حىت ،لنظرياتلجدير بالذكر أن االختزال البيين و       
 اً من خالل ااخربة احلسية، كما أهنا ليست موضوع عمم استقرائياً ل تُ  هألن قوانين ع؛ولكنه ل يستط عن العلم الفيزيائي امليتافيزيقي الفكربعاد إ
بل كانت كثرياً ، ةاملباشر  ةببالتجر  عنها بصيغ رياضية، لذا ل تتحقق رب  لتحقيق املباشر من ااخربة احلسية، وإمنا فروض صورية، ومصادرات ع  ل
 تتعارض مع حقائقها.  ما

فقوى اجلاذبية بني  للحركة؛ثار آمباشرًا جتريبياً، بل هو فرض رياضي ناتج عن  قانون اجلاذبية هو اآلخر ل يقق حتقيقاً  كما أن        
ل يربهن على وجود قوة  (نيوتن)كما أن . األجسام مدركة وقوة اجلاذبية غري مدركة :مباشراً  حسياً  إدراكااألجسام احلاضرة أمامنا ال تدرك 

التجريبية مقدمات ثانية،   (كبلر) ننا إذا اختذنا قوانني احلركة مقدمات، وقضاياأ  جتذب الكواكب حنو الشمس، وإمنا كان يربهن فقط على 
 اً فروض ،قوانني نيوتن الثالثة تُعدلذا  .قاالستدالل املسب بناًء على هذا ،منطقياً  لزوماً  :كانت النتيجة قانون اجلاذبية لتلك املقدمات، أي

املنطقية  ه النتائج الرياضية أوإثباتن ما ميكن إِ  :، أييوجد سبيل لتحقيقها جتريبياً  وال ،صورية ليست مشتقة اشتقاقًا مباشرًا من ااخربة احلسية
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رياضية، العادالت املصادرات و املفروض و المنها و  ،هيات لنظرية النسبيةبد يُعدنيوتن  فقط لتلك الفروض، وهذا التصور الصوري مليكانيكا
بصورهتا الرياضية وهي ما أعطى هلا أحقية  منطقياً مثل سابقاهتا من النظريات اليت تضاربت مع حقيقتها التجريبية، ولكنها متناسقة  زلتختُ وا

 الشرعية العلمية. 

لرمزية، له ما مييزه عن القانون الرياضي اجملرد، بالرغم من وحدة التشابه بينهما ، يتبني لنا أن القانون الفيزيائي وداللته امن جممل ما سبق      
، هو ما سنتطرق إليه يف املبحث الثاين، الذي ما فيما يتعلق بطبيعة تلك الرموزأ ؛لكالمها الرمزيةالعامة يف العالقات املنطقية للقانون، والصورة 

          بيعة االختالف والتشابه لتلك القوانني.ملعرفة ط مراً ضرورياً جعل املقارنة بينهما أ

 ةـــيــاضـــريـــال نـــيــوانــــقـــالثانياً: 

الطبيعية الظواهر تُفسر التجارب العلمية و  غ نتائجتُثبت وُتصيمن خالهلا  اليت لعلما لغة لالرياضيات جبميع فروعها وقوانينه عدتُ            
اكي هذه الظواهر وتقوم تفسري وتبسيط الظواهر الطبيعّية املختلفة وعمل أنظمة رياضّية حتُ  استطاع العلم فمن خالل قوانينها املختلفة،

   .االفيزياء والكيمياء وغريهيف جماالت عدة وأدت إىل تطورها؛ مثل مّت استخدامها  اليت الرياضيةهناك العديد من القوانني بتوضيحها، ف

ألعداد، واملساحات، والعملّيات الرياضية، واألشكال اهلندسية، واالحتماالت، والعديد من اجملاالت ايف  يبحث الرياضيات علمف        
ذلك:  مثالو  يف عدٍد ال حصر له من التطبيقات،املعادلة الرياضية يصلحان للتطبيق املباشر فاملفهوم الرياضي أو جمردة؛  بصور األخرى

، وأنظمة التحكم، ... إخل. والكهروميكانيكيالتطبيقات كاألنظمة الكهربائية، وامليكانيكية،  أساسًا لعدٍد من دعاملعادالت التفاضلية تُ 
،  بعد فرتٍة طويلة من الزمن بل تطبيق يف زمن اكتشافها، أي علىتوّصل إليها العلماء يف هذا العلم من املمكن أن ال تنطبق  اليتفاملعادالت 

التجريد هو الذي تتبع لعلوم خمتلفة يف آٍن واحد، وهذا  اليتالعديد من التطبيقات  علىحدة تنطبق أن جند املعادلة الرياضّية الواميكن كما 
 للعلوم. مرتكزاً جعل الرياضيات 

 ة:ـــــربـــجـــتـــي والــــاضـــــريـــد الــــريـــجـــتــال –أ 

عرف طبقاً مع وظيفتها املعاصرة، فلم تعد تُ  يتماشى هذا التعريف الو  (27)."علم الكم والمقدار اأنه" :قدمياً  الرياضياتت رفعُ                  
تُعرف  فأصبحت (؛متصالً  يدخل بعضها حتت مقولة الكم أياً كان )منفصاًل أو يضم فروعاً عديدة ال اً متسق ملوضوعها، لكوهنا اصبحت ُكالً 

، تبدأ منها أسس أو مبادئ :ضيات لنقطة بدء، أيك حتتاج الرياوبذل (82).هنا العلم االستنباطي، أو العلم الربهاينبأ حسب منهجها؛
هذه  .(تعريفات واألصول والمسلماتال) هيو املبادئ قليلة العدد وغري قابلة للربهان ضاياها ونظرياهتا، وتلك األسس أو ستنباط  قال

العلم، عن طريق مبادئ تستند إليها براهني النظريات الرياضية  لذاك املنطقي الرياضيوإمنا يربهنها التصور  الرياضي؛ربهن يف العلم تُ  املبادئ ال
 .املباشرة أو مما سبق برهانه من النظريات بواسطتها

فاألول يرى أن الرياضة كعلم جمرد،   ؛وجدير بالذكر أن هناك اختالفًا بني الفالسفة على أسبقية التجريد والتجربة يف علم الرياضيات            
على أمور مادية جتريبية، مث متكن العقل بعد ذلك من جتريدها وانتزاعها من مادهتا تدرجييًا فأصبحت جمردة، ومن مث متكن قامت يف األصل 
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لعقل نشاط ال يوي على لوطبقًا لذلك يكون  العقل بقدرته اإلنشائية القائمة على مبادئ العلم الرياضي، إعطاء التجربة صورهتا الصورية،
قوانني صورية ذات  الدالةقدرة على اإلنشاء، وهذه القدرة مكنته من جتريد الواقع، وجعل القوانني الفيزيائية ذات الرمزية أطر مسبقة؛ بل فيه 

أن الرياضيات المشخصة هي أولى العلوم الرياضية نشوًء فقد  "  :م(G.Sartone:7592 جورج سارتون)الرابط املنطقي،  لذا أوضح 
 م(piagete.J:7599 جان بياجيه)أما الثاين  (29)،"عقلياً  ردت من هذه التأثيرات، فأصبحت علماً كانت في الماضي تجريبية ثم تج

أن الواقع احلسي منطلق التفكري بذلك ويعين  (31)".ن الرياضة نشاط بنائي وإنشائي يقوم به العق  ليعطي التجربة صورتهاأ: "فريى
حدى العلوم لذا كانت الفيزياء إ (.)الدالة والمجردةنشاء العقلي لقراءة التجربة والرمزية الرياضي، أما صورته التجريبية فهي نتاج النشاط واإل
 اليت كثرياً ما استعانت بالتطبيق الرياضي يف قوانينها.

   :يــــــائـــزيـــيــفــــون الـــــانـــــقـــالو  اتــــيـــاضـــــريــــال-ب

الظواهر الطبيعية وياول متثيلها وإجياد تفاسري هلا من خالل علم الرياضيات، وما يقّدمه هذا األخري يف املعاصر علم الفيزياء يبحث         
من أهّم  ةالرياضيات واحد ومقنعة يف الفيزياء. وهو ما عد   من معادالت خمتلفة ميكن أن تُوّظف بشكل أو بآخر يف التوصل إىل نتائج مرضية

 .تقدمها اليتوتدعيم النظريات املختلفة  ،إثراء الفيزياء علىميكن هلا أن تعمل  اليت الدعائم

تفسر سلوك  اليتالقوانني الفيزيائية  نتاجيف حماولة لفهم الطبيعة واستالنماذج الرياضية والتجريدات،  -املعاصرة–توظف الفيزياء  لذلك      
أن العلم بصفة عامة   هييأما بالنسبة ألمهية تلك العالقة فمن البد (31) ،، ومن مث التنبؤ هباهبدف تفسري الظواهر الفيزيائية ،ةاألجسام الطبيعي

من املفاهيم املتكررة، ويُعد  عندما استخدمت الرموز بدالً بدورها تقدمت  اليتيتقدم بتطور لغته،  -بصفة خاصة  والفيزياء –
رموزها إىل الفيزياء، هي ب انتقلت اليت، ىل الرياضياتانتقلت إومنه  (32)،أول من استخدم الرموز يف املنطق ق.م( Aristote:692 )أرسطو

 . إليها ياتبعد انتقــــال الريـــاض كبرياً تقدمت الفيزياء تقدماً  ، و إىل صور رياضيةالفيزياء فاستحالت 

 (33) .لقرن السابع عشرعندما صاغ قوانني سقوط األجسام بصورة رياضية، وذلك يف ا (كبلر) مع رياضيات اليزياء بارتباط الف لقد بدأ      
 (نيوتن :)إسحاقكما ساعدت الرياضيات العاِل   ،يف تقديره حلركة الكواكب تقديرًا كمياً  م(Descartes:7299)ديكارت   تابعهومن مث
هتدف بعض التخصصات  يف حني ،اكتشاف القواعد األساسية للحركة؛ بفضِل التقدم الذي أدىل به يف حساب التفاضل والتكامل على
 ،تطوير املعرفة الرياضية البحتة يفكما أدى تطور)اهلندسة اجلربية( بشكل رئيسي   ،إىل فهم الكيانات املادية )الرياضيات التطبيقية(لرياضية ا
غة العلماء منُذ القرن السابع عشر أن يقينية القوانني الفيزيائية ل تتأت إال من خالل صياغتها يف صورة رياضية، لكون ل ثبتوبذلك أ(34)

 . الرياضيات أكثر دقة ووضوحاً ويقيناً من غريها من العلوم

أّن الضوء ييد عندما ميّر صورهتا الرياضية ؛ فقد أظهرت (نشتاينأل) تلك العالقة الوطيدة نظريّة النسبية علىومن أبرز األمثلة املعاصرة        
التأكد بعد ذلك من خالل التجربة العملّية؛  الفضاء ااخارجي، وقد متُ  يوجد يف  باجملال الذي تؤثّر فيه جاذبية أي جرم مساوي ضخم احلجم

 كما كان .احلسابات الرياضية علىكانت مبنّيًة أساسًا   اليت (أنشتاين)وضعها العال  اليتحيث أظهرت نتائج الدراسات صّحة الفرضيات 
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ن املكان والزمان ليسا مطلقني وأن اجلاذبية ليست ببساطة قوة بأهو القول  ؛للكونكيفية رؤيتنا   ر متاماً ــي  غ ــ وأساسياً  اً كشفا مهم  (نشتاينأل)
األساس يف هذه النظرية اعتمدت  ،املكان والزمان )الزمكان( نفسه حنناءبام أو كتلة، بل إن اجلاذبية املرتبطة بأي كتلة تقوم ـــجس علىتعمل 
 مستقبل فيزياء الفضاء وعلم الكونيات، فقد فسرت شذوذا حسابياً  ىعلكما كان هلا تأثريات هائلة   ،( Remannريمان)هندسة  على
 (35)ولكن غري متوقع يف مدار عطارد، وأظهرت كيف أن ضوء النجوم ينحين ووضعت األساس النظري للثقوب السوداء.  بسيطاً 
املساحات ذات األبعاد لدراسة تطوير أدوات رياضية  (D.Hilpert ديفيد هيلبرت)، بدأ عاِل الرياضيات م7595ويف عام        
م منذ أكثر من   اليت ،الالهنائية ميكانيكا الكم، وأدى هذا التطوير التجريدي الرياضي  علىسنوات إلضفاء الطابع الرمسي  11كانت ُتستخد 

؛ باملنطقية-بالفيزياءلرياضيات ا–كثريًا ما تُوصف هذه العالقة لذا   ،لفيزياءيف االنظريات األساسية  يفإىل تطوير التطبيقات العلمية للبحث 
 (63)."إتقاناً ودقةإن الفيزياء تقدم للرياضيات املشكالت )املسائل البحثية( األكثر "

دور اقتصادي للجهد العقلي والوقت أكثر من األلفاظ، جبانب دقة  فالرموز، ة ورموزها( دورًا مهمًا للفيزياءأدى كلٌّ من )الرياض         
الرياضة العالقات الفيزيائية بني مفاهيمها عالقات كمية ال كيفية، جعلت ما ك  (73)،ملعىن اصطالحي نتيجة لتكرارها داللتها واكتساهبا

القات استطاعت الفيزياء استنباط ع –الرياضة ورموزها- ، وباحتادمها معاً ة كيفيةيت وصفبعدما كان الفيزيائية مكممة ت التفسرياتفأصبح
  (83) .، وبذلك أصبحت لغة الفيزياء لغة استنباطية منطقية ورمزية يف آن واحدبسيطة من العالقات املعقدة

 برنشفيك ليون) ويف ذلك يقول النظريات الفيزيائية دون الرياضيات، يقينيةذلك ال حديث عن  علىوبناًء          
schiwengnL.Bra) " : اس لكيفيات قابلة للوصف ال ، صارت مجرد إحسزياء طابع التقدير الكمي للظواهرإذا فقدت الفي

أما  والمنهج الوصفي أقرب للعلوم اإلنسانية من التطبيقية، .رياضياتنهجًا وصفيًا بدون ال النهج الفيزيائي كونوبذلك ي (56) ،غير"
  (41) ." يةالفيزياء ال تجيب إال عن األسئلة المطروحة عليها بصيغة رياضإن : "فقد أكد على أهمية تلك العالقة بقوله )جاليليو(

 ، مما جعلال يتخللها الشك أو الريب، ملا متتاز به من دقة ووضوح اليتالوسيلة الوحيدة لبلوغ احلقيقة  ت الرياضياتنتيجة لذلك أصبح     
اءت فيه ن العصر الذي ج، يبدأ مفكرن العم  الحر الخصب للإ" قائاًل:لوحيد لليقني العلمي أهنا املعيار اعلى ينظر إليها  (برانشفيك)

، وإمنا معظم العلوم، ليس خياالً  علىوهبذا املعيار هيمن عال األعداد  (41)،"زودت اإلنسان بالمعيار الصحيح للحقيقة، ألنها الرياضيات
 .واقع يُعاش

نظومة من القضايا ، ب  هي ميساوي الواقعليست النظرية الفيزيائية تفسيرًا " قائاًل:الفيزيائية  النظرية (بيير دوهيم)عرف كما         
والهادفة إلى صياغة مجموعة من القوانين التجريبية بأكثر ما يمكن من البساطة  ن عدد قلي  من المبادئ،الرياضية المستنتجة م

ني ، بربط العالقة باألساسية للنظرية ، غايتها دعم الفروضن االستنباط الرياضي عملية وسيطةأ من التعريف يتبني (42)،" والشمول والدقة
   .املقدمات والنتيجة رياضياً  لتفسري الواقع
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هذا  -، وترية هذه الظروف يف صورة أرقام عرب القياسات أن يضمن يف صياغته ظروف التجربة هذه العالقة عليه الرياضي كي يُقيمول     
عليه أن يلحق بالتعبري  أيميكن مالحظتها،  يناظرها من حقيقة حنو مماثل يشري يف قياسات النتيجة ما علىو  -فيما خيص مقدمات املعادلة 
أنصار املذهب العقلي  أىر  ويف هذا ااخصوص ءة تصاغ بلغة التجربة،، وحتويل اللغة العددية إىل قرايناظره يف الواقع الرمزي يف بدئه ومنتهاه ما

فقد صنف القضايا  (مKant:7299 كانط)أما  (34)،وأحكام الرياضة أحكام تركيبية ،واملثايل أن املفاهيم الرياضية مفاهيم عقلية قبلية
ياضية هي معاٍن يف العقل قبلية وبذلك تكون املفاهيم الر  (44)،الرياضية، قضايا قبلية، الحتوائها على الضرورة اليت ال تستخلص من التجربة

 .الواقعوباإلمكان تطبيقها على ييع الوقائع اجلزئية بصرف النظر عن ، فطرية

فسرة للواقع معان قبلية، التُ  اليتصور غدت الرياضيات هبذا الت        
ُ
خُتربنا عن الواقع شيئاً، بل هي  تُقوم النظرية وال صاغ هبا التجارب امل

ذف فهي ُتستخدم لرتتيب القوانني دون ح استعاضة استخدمها الفيزيائي عن القوانني ذات النهج التجريب املباشر، لتحل حمل التعبري اللفظي،
وهي  ،وضع تقسيمات منهجية موضع الدراسةمن خالهلا يتم  اليتيشبه فهرس احملتويات والفصول  ، فتقوم النظرية بوضع ماتعديلها منها أو

فضلية، خرى، وال أحدامها عن األسبقية إلخيص طبيعة العالقة بينهما، فال أ أما ما ؛يتعني ترتيبها حتت كل فصل اليتتشري إىل القوانني 
 خر. فكالمها مكمل لآل

 ال تُ  اليت الصورية، لوجدنا أن هذه الدقة متثل احلقيقة فيزيائيةرياضية يف صياغة النظرية النظرنا للدقة ال ولو        
ُ
الحظة، بقدر رتجم احلقيقة امل

لظواهر  اً تفسري يقدم  النظرية ال ثباتإلوأدوات للقياس،  ةز أجهيوجد يف معمل الفيزيائي من  ، فماشري إليه العالمة بالشيء الذي تُ شريتُ  ما
وفقًا لروابط منطقية ذات الصيغة الرياضية اليت ال تتعارض  داللة الرمزية للمفاهيمال تنسيق على قائمفيزيائية بطريقة متاثل الواقع، بل صدقها 

املبادئ الرياضية غري  أما ؛وتيقنهااحلقائق العلمية  إثبات، إن للتجربة دور يف صياغة النظرية يتكافأ مع الرياضيات يف مع القوانني التجريبية
 جعل الفيزيائيني ماوهذا ، جتريبيةأكثر من كوهنا  رياضيجتعل ميل النظريات الفيزيائية للجانب الو  للتجريد تُعد الركيزة األوىل املربهنة جتريبياً،

 علىف التعبري عنها يف صورة أدق وأوضح؛توصلوا إليها، لتسهيل فهم الظواهر و  اليتيستخدمون قواعد الرياضيات ومناهجها لصياغة النتائج 
وهذه احلقيقة منها  (54) ،بالصيغة الرياضية أن لكل جسم ذي كتلة طاقة مرتبطة به والعكس تنبئ 2E= M Cسبيل املثال املعادلة الرياضية 

هي كما عرب عنها و أوضحته املعادلة، بذلك أصبحت الرياضيات ضرورية، فسر غموض الواقع الذي ال يدرك باحلس مثل الطاقة، ولكنها تُ ما 
وتتحدد تلك  ،ينالنموذج األمثل للضرورة املنشودة يف االستدالل العقلي واليقني اآل يهف (46)،"علم الضرورة" بأهنا (E.Petroe بوتروإمي  )

 لنظرية يف صورة أكثر دقة.رمزي ل صياغة تفسريو  ، عيةيهما أصح من الناحية الواقأ ،كثرأحدى الفروض أو إإثبات العالقة يف 

  ي:ـــــاضــــريـــــي والــــــائــــزيــيــفــال يــــقــــطــمنـــال طــــرابــــال–ج 

 يلسهتيط و لتبس الرياضيات هتدف بقدر ما النتائج فقط إلثباتليس  ةالفيزيائي النظريةو  الرياضياتسبق وأن أوضحنا العالقة بني          
صحتها،  ثباتالنتائج املستخلصة من الواقع إل علىالفيزياء التجريبية بإجراء التجارب  لذا عملت قيقية له،احلقل الصورة ونقع لواافهم 

عن طريق عادلة الرياضية صحة امل ثباتوالتجريب( إل النظري) الفزيائينيإذ تتحد العالقة بني اجملالني  (74) ،واكتشاف ظواهر طبيعية جديدة
  .عرف بالتوافق املنطقي الرياضيالتجربة من خالل ما يُ 
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خاصـة ، فـاهيم الكالسـيكيةعلـى املالنقـالب اجلـذري ل يتطلـب معرفـة البعـد التـارخيي يف نظريـة النسـبية املنطقـي لتوافـقإن احلديث عن ا         
 مبــدأ العطالــة :: مبــدأ النســبيةانطقيــاً بعــد أن كانــا غــري منســجمني ومهــ منين متــوافقاملبــدأي (أنشــتاين)معــه جعــل الــذي ، املتعلقــة بالزمــان واملكــان

ــــ الـذي املـنهج النقـدي علـى  (أنشـتاين) عتمـدقـد اف .( Lowrantesينتزلـورا) ضـوء النـاتج مـن حتـويالتومبدأ ثبوت سـرعة ال ،(نيوتن)عند 
نظريــة ليــربر اكتشــاف  ،يف نقــده ملفهــومي الزمــان واملكــان فلســفياً وانتهــى بالنقــد العلمــي ــــــ ( Macheمــا و   Lepentensليبنتــز)بــدأ مــع 

بتعـديل مبــدأ النســبية يف امليكانيكــا الكالســيكية حــىت أصــبح قــادراً  (أنشــتاين) فقــام ؛النسـبية ذات املــنهج النقــدي الفلســفي ذي األبعــاد العلميــة
اسـتيعاب  علـىحـىت أصـبحت األخـرية قـادرة  ،(ورا ينتـزلـ)بتحـويالت  ، أي اسـتبدل حتـويالت جـاليليواستيعاب النظريـة الكهرومغناطيسـية على
، ال يتغـري( هـو هـو) لزمـان ثابـت مطلـق، وأن اجلسـم يبقـيأسـاس أن ا علىتقوم  جاليليوالطريقة املستعملة للتحويل عند  لقد كانت (84)،األوىل

وهــي صــارو  يســير بســرعة  )ظومتنــا املرجعيــة ك بالنســبة إىل منيوجــد يف منظومــة مرجعيــة تتحــر  -أو حادثــه -فلــو فرضــنا أننــا نريــد قيــاس جســم
 " C"  للعمـق، و " D" ، و للعـرض "B" للطول، و  "A"إن إحداثيات هذا اجلسم يف منظومتنا املرجعية قبل حركته هي و ، (ومنتظمة كبيرة
 حتدد ذلك اجلسم عند حركته :  اليتتعطينا اإلحداثيات التالية  (جاليليو)الزمن:  فإن حتويالت  نفرتض أن هذا اجلسم مشعة حترتق يفو ، للزمن

C.A+H= A\ 

 B = B\ 

 D = D\ 

الجسم(= سرعة    H) C =C\ 

يتبني  ومن تأمل املعادلة ااخاصة بذلك، ،بالنسبة إلى الزمان() التمدد أو )بالنسبة إلى الطول( ""اللوراينزيوبإدخال معامل االنكماش   
وليس  ،هذا التغري يعين أن لكل ظاهرة تتحرك بالنسبة إىل األخرى زمنًا خاصًا هبا؛ التمدد أن الطول مييل إىل االنكماش، وأن الزمن مييل إىل

اآللة  نكمشت حركة عقاربالدرك واقعيًا ألنه لو اُ  ؛ال الواقع املدرك للمعادلة، املنطقي ثباتاإلما يثبته  اوهذ (94) ،هناك زمنا عامًا وال مطلقاً 
 .  ااخاصة بضبط الوقت

 ،هذه التصوراتبقلب  (أنشتاين)فقام ، كانت تطبق وفق قوانني تركيب السرعات   -جاليليو ولوراينتزإحداثيات  -حداثيات هذه اإل     
طبقاً كان  (نشتاينأل) االفرتاضهذا (51)،أن أمر يع السرعات ال يستقيم إال إذا ما تعلق األمر بسرعات كبرية تصل إىل سرعة الضوء أىور 

  Meklson)ميكلسون، وخاصة جتربة الكهرومغناطيسيةعلم مبا قدمته النظرية  على )أنشتاين(ك الفرتة كان يف تل ،حلسابات رياضية
، توصلت جتارهبما ــ األثريوجود وتأكيد أو إبطال سرعة الضوء  علىودراستهما اهلادفة ملعرفة مدى تأثري حركة األرض  ( Mamorlyومورلي

ألف كلم يف  311ا دومًا ، إهنالشمس ال تتغريمع قانون تركيب السرعات، وهي أن سرعة أشعة  ــ إىل نتائج ال تتوافق ميكلسون ومورلي
أن حركة جسم ما يسير بسرعة قريبة من : "بافرتاض فرض مؤداه ( Fetsgiraldeفيتزجيرالدفقام ) .األثري، وهذا يعين عدم وجود الثانية

عام  لورانيتزمقدار هذا االنكماش، حىت توصل  إىل قياس العلماء  بفذه (15)."سرعة الضوء تسبب له في انكماش من جهة حركته
  (25 ).نزيامعام  االنكماش اللور  ىم  س  تُ النكماش وصياغته يف عبارة جربية حتديد مقدار هذا اإىل  (م7596)



 
 م 2810ديسمبر-العدد الثامن        يةمجلة جامعة البحر المتوسط الدول

 

 

 02 

 (زلوراينت) شرعية حتويالت علىكد ، وأطول أو التمدد بالنسبة إىل الزمنبالنسبة إىل ال ()معام  االنكماشإدخال  على (أنشتاين) عمل    
باتخاذ  ":(أنشتاين)يف ذلك يقول ، و   رياضية فأصبحت قيمة االنكماش تقاس وفقًا ملعادلة (جاليليو)حتويالت  وحدود

  (35)."قانون تحوي  اإلحداثيات المتعامدة  علىهاتين الفرضيتين األساسيتين حصلنا 

، وفهم هذا ية وانسجام وتناغم ظواهر الطبيعةعندما أشار بكل (ما )تأثره بـ و  أنشتاينإدراك قي بني املبدأين يؤكد إن هذا الرتابط املنط       
حداث يف الطبيعة، وهذا ما أن النظرية العلمية جيب أن تستجيب ملنطق األ أي، هم العالقات املنسجمة واملتناغمةاالنسجام ال يكون إال بف

وقدم للعال تفسرياً  ،(ما )، وتأثرًا بـ بطريقة منطقية إميانًا منه بذلك شأ نظريته النسبية من فك اللبس بني النظريتنيعندما أن (أنشتاين)فعله 
العلوم الرياضية ألمهيتها يف الربط املنطقي للعالقات ويف ذلك  علىمعتمدًا  ،منطقيًا واضحًا للقياسات املرتبطة بالزمان واملسافات يف الفضاء

  (45).بينها ابط املنطقية هلذه املفاهيم فيمااهلندسة ليست معنية بالعالقات بني املفاهيم واألشياء الواقعية، ولكن فقط معنية بالرو  إن: "يقول

رين فكمن أكثر امل (مPoincarea :7565بوانكاريه)ويُعد املنطقية اجملردة، العقلية  تعوزه الرياضي الذيمن هنا ندرك أمهية التفكري       
، فيزيائياً  ه، لكونه رياضياً أكثر منجتريبياً  إىل الطريق املؤدي إىل نظرية النسبية دون أن يسم املسألة (بوانكاريه) اهتدى فقد اً يف النسبية،طقيمن

وء والظواهر يبدو لي من وجهة أولى أن انزياغ الض"إذ يقول :  )العلم والفرضية( هندسي يف كتاباهل هامبفهوم ها" جندفعبارة "نسبية الفضاء
، ولكن بالنسبة كتها ليس بالنسبة للكواكب األخرىالبصرية المترابطة تمنحنا الوسيلة لتحديد الحركة المطلقة لألرض، أي حر 

كانت مبثابة نقطة حتول   اليتلة علمية وهي احلركة املطلقة لألرض بالنسبة لفرضية األثري، ألهم مسأ (بوانكاريه) وبذلك يشري (55) "،رلألثي
 . مة يف تاريخ الفيزياءمه

، نتيجة ن حدود علمية أبستيمولوجية معينة، ولكنها ظلت غامضة ضمنسبية الزمان والفضاء (لوراينتز)و (بوانكاريه) رفكما ع          
لق منها فكانت كل تلك األحباث العلمية قاعدة ينط (65)،لةاملسأ، ول يقطعا ااخطوة احلامسة يف اجتاه تلك األثري لةالشك حول مسأ

 .للظواهر أكثر من كوهنا جتريبية ملنطقيالصورة الرياضية والنقد والتحليل ا علىلبناء النظرية النسبية  (أنشتاين)

لكنها تنسيق  عد األساس العلمي للنظرية النسبية، ال ميكن مشاهدهتا حسياً،تُ  اليت ،(أنشتاين)دث عنها حت   اليتإن ييع التغريات         
ييعها  -باستثناء ما يتعلق بالزمان  -فما يلحق األطوال من انكماش، والكتلة من متدد، وفكرة الزمكان، والتحويالت بنوعيها  رياضي جمرد،

ـــ وغريه من  (أنشتاين)خصائصها، لذا كثريًا ما استعان  ال ميكن إدراكها حسياً، فاملعادالت الرياضية وحدها تثبت إمكانية وجودها وحتدد
كان   هذا اجلانب العقلي اجملرد ناسقه.، وإليضاح الرتابط املنطقي وتلتقريب الفكرة الرياضية لألذهان (ال نجوفان توأم)  بأمثلة خياليةالعلماء ـــ 

 وتفسريه لواقعية العال بفرضيات (أنشتاين) نإ تعكس جوهر العال. اليتالفرضيات الرياضية  علىاألهم يف البناء العلمي للنسبية القائمة 
 ة بني الفرضيات الرياضية والواقع.يتضح يف الصلاضية جمردة ري
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  ع.ــــــــواقــــــن الـــــرد مــــجـــر مــــيـــظـــنـــت اتــــيـــاضـــــريــــال–د   
لواقع، وهكذا إن الفرضيات الرياضية تعود إلى مواضيع خاصة بخيالنا، وليس إلى مواضيع ايف هذا ااخصوص: " (أنشتاين) يقول       

كيف لنا أن نفسر هذا القول بعدما أصبحت الفيزياء املعاصرة ال   (75)،"للفكر البشري المستق  عن التجربةفإن الرياضيات كانت نتاجًا 
  .صورة معادالت رياضية وما عداها ال معىن له عنتعرتف إال باحلقيقة التجريبية املعطاة 

من المؤكد أن الرياضيات ن حاجة الناس العلمية هلا قائاًل: "متجذرة يف العال ااخارجي، وتنشأ مأن الرياضيات  (أنشتاين)لقد بني       
ألنه يرى أن إدراكنا للعال هو  (85)،" عموماً، والهندسة خاصة تدين بوجودها إلى الحاجة لمعرفة شيء ما حول سلوك مواضيع الواقع

ميكن أن تؤدي إىل اعتقاد أو توقع، ولكن ليس إىل معرفة،  :دراك، ولكنها غري معاجلة، أيلإل متثل املادة األولية اليتنتاج اإلدراكات احلسية 
 لعجزها عن معرفة القوانني والعالقات الثابتة، لذا من خالل العمل العقالين ومن وراء اإلدراكات احلسية ندرك حقيقة الظواهر، ونضعها يف

 . من العال الواقعي من خالل وعيناخيالنا، أي هي تنظري جمرد ومستنبط  علىتستند  الرياضيات -:صورة رياضية، وهذا ما يعين بقوله

وضح اجلانب األهم يف إميانه بالرياضيات كصورة حقيقية للواقع، واقع من وراء اإلدراكات احلسية، تإلدراكه لل (أنشتاين)إن إمكانية        
 حملكومة بقانون "السببيةيعة اإميانه العميق بوجود سلسلة القوانني يف الطب وأيضاً 

ُ
نتائج  علىرك من خالل العمل العقالين القائم د  " امل

الصورة املثلى للعال الواقعي حىت وإن كانت ال تستنبط من التجربة،  أهنا اضيات وتناسق أجزائها بشكل منطقييف الري ىأاإلحساس، لذا ر 
، ة رياضية أكثر من كوهنا فيزيائية" معادل 2E= M Cة يف األوساط العلمية: " تُعد املعادلة األكثر شهر  ، وكذلكولكنها استنتاج عقلي
ء تتغري بتغري سرعته، ولكنه تلة اجلُزيأن ك( نتزايلور )لقد افرتض  (95) .حول تقلص اجلسم يف اجتاه حركته (لورا ينتز) وتعود أصوهلا إىل حبوث
نفسه ؛ إذ يقول  أنشتاين وظل هذا االفرتاض حمل الشك حىت من األثري،استبعد  -لةوفقاً للمعاد - "أنشتاين" بينما ظل يفرتض وجود األثري،

مبعىن  حدث واقعي أم جمرد خيال (نتزايتقلص لور )فيما إذا كان ما نسميه بـ  القد واجهت صعاب"يف حوار معه:  ( Erenfest أرنفست)لـ 
بني الواقع وااخيال موضحًا أن ما  (أنشتاين)وهنا يفرق  (16)،"واقعياً  اً ... رغم ذلك فإنه يوجد تقلص "ويضيف قائاًل : (61)،"رياضي فقط 

 على، وبذلك يصرح ضمنياً أن األساس العلمي للنظرية النسبية ااخاصة القائم جمردة اً رموز  الكوهن أسس رياضية هو ضرب من ااخيال علىيبىن 
 .الرياضي، هو جمرد خيال مبعىن رياضي ثباتاإل

وتتضمن جديد الزمان واملكان  ""السينماتيكيةاملرحلة  :: الفرتة األويلفرتتني يفجنزت أُ  قدأن نشأة النسبية ااخاصة  ذكروجدير بال        
 علىنيت املرحلة الثانية وتتضمن معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، ولقد بُ  ،" الديناميكية "ية، وهي املرحلة تأسست عليها الفرتة الثان اليتواحلركة 
م وذلك لكون املفهو  ،وهنا تكمن مشكلة النسبية. وهي تعارض اإلطار الرياضي وفيزياء الفضاء الفارغ مع مفهوم الديناميكا (26)األوىل، نتائج 

، بل أين تنتقل املوجات ؟" تتعلق بالقياسات املادية، فكيف( يصف فضاًء فارغًا مثالياً، وفكرة " التكافؤاجلديد للفضاء الفارغ )الزمكان
ما قياس مدرك )الكتلة( وبني  ف لنا أن نكافئ بني ما هو مادي ذي؟ وكيغرية جدًا يف هذا الفضاء املثايلومغناطيسية واجلزئيات الصالكهر 

 .لتطور النسبية ااخاصة وصواًل ملا يعرف بالنسبية العامة (أنشتاين)وغريها كانت الداعم الفكري لـ  هذه األسئلة؟، )الطاقة( يستنتج عقلياً 
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لتأثير أية قوة  ، مادام غير خاضع يبقي الجسم في حالة سقوط حر: " ، نصه كما يليمبدأ أساسي على ترتكز النسبية العامة         
من تساٍو بني  (أنشتاين)وأهنما معًا عبارة عن سقوط حر، وما توصل إليه  ك أن التسارع واجلاذبية متكافئانومعىن ذل (36)،"كهرومغناطيسية
ن الفيزيائي ال أ"  :(أنشتاين) وبذلك يرى (46)جعله يقرر أن اجلاذبية ليست قوة، بل هي عبارة عن سقوط حر. ة التسارع ــقوة اجلاذبية وقو 

؛ ب  من النظرية المفترضة وال يذهب من الوقائع إلى النظريةيتوص  إلى نظريته إال عن طريق التأم  الفكري واالستنتاج في طريقته، 
  (56) .لتجريبيةإلى الوقائع والمعطيات ا

حظ تأثره مبنهجه االستنباطي، كما نلالنقدي و  ( Heaumeهيوم)كان نتيجة الستثمار فكر   ،(نشتاين)أهذا االجتاه الفكري الذي اختذه  
 اليت ،ةجيسدها العال يف صورة املعادالت الرياضي اليتاملتناسقة ة العقل عن الظواهر لتكوين الصور استقاللي على (أنشتاين) مدى اعتماد

هو اإلطار :" ( Bashlareبشالر)املمكن، واملمكن كما يقول  حتكمها عالقات منطقية يؤكدها توافقها مع الواقع ألننا نعيش يف إطار
 (66). " الماقبلي للواقع

 :يـــــائـــــزيــــيـــفــــوالي ـــــاضـــــريـــــال رــــــاظــــنــــــتـــال–ه  

وبذلك تتجلى  ، لقول بأن أحد األسباب الكامنة وراء جناح الرياضيات يف الوصف الكمي لسلوك الطبيعة هو التناظراتمُيكن ا           
فالتناظر هو التطابق وعدم التغري؛ فقولنا بتناظر مثلث ما حول حمور  الفيزيائي:اليت يفيض هبا الع ال  كوصٍف مناسب هلذه التناظرات

 :ذلك مثال ،يم املثلث إىل قسمني متطابقني، وميكن تعميم مفهوم التناظر على القوانني الفيزيائية والرياضيةمودي، يعين قيام احملور بتقسع
 لهيزنبرج)قانون حفظ الطاقة، هذا القانون غري حمقق عند قياس طاقة يلة كمومية أثناء فرتة قصرية من الزمن، فوفقًا ملبدأ االرتياب 

Hesenpearge)، غري تلك اليت تصف التناظرات. وهو نتيجة مباشرة لرياضيات أخرى (76)ة بقياس الزمن،يُقايض قياس الطاق 

ل النيوترون إىل بروتون، ويف هذا التفاعل جند أن  اجلسيم )البوزون( احلديث عن التفاعل الضعيف الذي ُيوّ  يف هذه املقايضة وتتضح        
يتمتع بطاقة أعلى بثمانني مرة من طاقة التفاعل ككل، وفرتة استقرار هذا البوزون قصرية  احلامل للقوة الضعيفة،الذي يُعرف جبسيم )دبليو(، 

 (86).يبدو األمر وكأنه قام مبقايضة الطبيعة ومساومتها على فرتة وجوده ومن مثللغاية، 

، سيسعى رتة القياس كبرية جداً فلو كانت ف )رياضي إحصائي(،إن قانون حفظ الطاقة، الذي يُعد من أهم أسس الفيزياء، قانون        
 .هو قانون  تقريب ، لكن ه يتمتع بدرجة هائلة من الدقة، وليس مطلقاً  إذناالرتياب يف حتديد الطاقة إىل الصفر، 

الرياضيات  إن :مُيكننا القول إذن ،وهذه التقريبات ستبقى غري مساوية للحقيقة املطلقة، اليت يغيب وجودها حىت اآلن عن عال الفيزياء      
التحليل الرياضي، جند أن  القوانني تعكس حالة الطبيعة، لكن هذا االنعكاس يدث وفقاً لتقريٍب في لغة احلقيقة، فكما هي لغة املطلق اآلين،  

جنهل  ،ابع فيزيائي مالول عددية تقريبية، أو نشر تحبللمعادالت التفاضلية الفيزيائية، غالبًا ما ينتهي األمر  حمدد، فعند حماولة إجياد حلولٍ 
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تجاهل األعداد الصغرية جداً، اليت لن نتمكن من تصيغته التحليلية إىل سلسلة ال متناهية، وتُأخذ فقط أوىل حدودها، أو صيغة أخرى، 
 وبناًء على ذلك، جند أن دقة قوانني الفيزياء مرتبطة بدقة القياس الرياضي. ،قياسها يف التجارب

القانون الفيزيائي تُعد رمزية دالة على  رمزية، ولكن والرياضي القانون الفيزيائيإن الصورة الرمزية جتمع بني  :ميكن القولسبق  امم     
أما رمزية القانون الرياضي فهي ذات طبيعة جمردة  ري احملسوس؛خاضعة لإلدراك احلسي أم العقلي غ الظواهر الطبيعية، سواء أكانت صدقاتما

 .لرياضيات النهج اليقيين للقانون الفيزيائي الذي يستحيل إىل الصيغة الصورية اليت يتسم هبا القانون الرياضيتتصف باليقني، لذا تُعد ا

 ةــــصوريـــة الــــالـــحــاالستثالثاً: 

 نسؤاال الطبيعة؟وما الذي جيعلنا نستخلص قوانينًا متوافقة مع  ما الذي جيعل الطبيعة متوافقة مع القوانني اليت نستخلصها منها؟       
والتفرقة بينهما، متمثلة يف  هلما ئيلتكوين املبدسيات سامن أو  الفيزيائية والرياضية()للقوانني اعتبارية  اشروط مابني من خالهلستن انحموري

وصواًل لالستحالة الصورية، أخرى ة من جه يةالتجريدالرمزية و  لة من جهةاالدية الروابط املنطقية، واملنهج املستخدم، وكيفية التوفيق بني الرمز 
  اليت تعين انتقال الدالالت واملفاهيم الفيزيائية إىل الصور الرمزية الرياضية بعالقاهتا املنطقية.

 ن.ــــيــوانـــقــللة ـــيــقـــطــــمنـــال رورةـــضـــال–أ 

 هـذهصبح وكي ت ،ة أو الظـواهر موضع اإلشكال أو السـؤالوسيلة لتفسـري الظاهر  هي إن الفروض اليت تستخدم حلل املشاكل العلمية        
كلية، ولكن ليس    قضية اعلى أهن القانون العلميقضية عرف تُ  ما عادةً و  ،المجردة( ) الدالة أو الصورتني ىحدبإرمز تُ ، ض قانوناً علمياً و الفـر 

م فكلية قضايا العل هبا دون غريها، قضايا العـلم الكلية وتنفرد هناك صفات مميزة ختتـص هباألن  ،علمياً  كل قضية كلية ميكن أن تكون قانوناً 
منطـقية  عرب عن عالقة ضرورية بني األشياء املذكورة يف القانون، سواء كانت تلك الضرورة ضرورة، بل جيب أن تُ ال تتسم بـــ" الكلية العرضية"

  (96).بـني الكليات القانونيةمفـهوم الضـرورة ال ميكن التمـييز  استخداملـّية، وأنه بدون أو عِ 

القضية القـائلة د عتُ  ال ذلك:مثو ؛ يف القول إذا كان نفيها ميثل تناقضاً قضايا الرياضيات بالضرورة املنطقية، صف و تُ  ويف هذا الصدد          
قـانون  أيـذا التعريف ال ينطبق على ه إىل تناقض، بينما منطقياً، لكون نفيها يؤدي ثنني يسـاوى أربعة " قضية ضروريةاثنني زائد ابأن " 
حىت لو ختـيلنا مرحلة من هذه الصفة سيفقد العلم مسة التطور،  إثباتألن ب ،منطقياً  ضروري، إذ ال يوجد قـانون ميكن أن نقـول أنه طبيعي

صحة  وابينيُ أن م بإمكاهن هيكون معـىن هـذا أن، فسـضرورية منطـقياً  الطبيعية قوانينهمأن كل بقـول ال العلماء فيهاع ا سـتطا العلميمراحل التقـدم 
من النوع املوجود يف  استداليلبيان صدق القضايا الضرورية هـو إعـطاء برهان لتألن الطريق  ؛رجوع إىل التجربة احلسـيةالالقانون دون 

  ميدان العلوم التجريبية.وهـذا ما ال ميكن أن يثبت يف ،الرياضيات واملنطـق، حيث ال يشار إىل التجربة احلسـية إطالقاً 
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أن القضايا العـليـّة ليسـت يف  (ديفيـد هيـوم)بني يُ ليـّة، لكن عن ضـرورة عِ  اكما يعـتقد البعـض أن القـوانني الطـبيعية تتميز بكوهنا تعـبري           
بني النار واإلحـراق، ولكن  لـتجربة احلسـية جنـد ترابطاً فبا؛ ضرورة أي االرتباطدائم بني األشـياء، وليـس يف هذا  بارتباط حقيقة األمر إال حـكماً 

النحـاس  "إذ أخـد يثبت بـأن القـانون القـائل ،عن رأيه حبجج قوية (هيوم)لقـد دافع  (71)،حراقباإلة ضرورية" تربط النار ل  عِـ " شـاهد باحلـسال يُ 
يقق الشروط املطلوبة  الذيأو سـيوجد يف املسـتقبل  املاضيجـد يف مـوجود اآلن أو وُ  شيء أي: إن  اآليت يعـين "موصـل جـيد للكهرباء

 ليوصف بأنه حناس هو يف الواقع موصل جيد للكهرباء. 

، وأرجع ربط هذه العالقة ملبدأ عموميتهاو بط بني فكرة ثبات القوانني ر هذه اإلشكالية يف إطار فلسفي معريف، عندما  (هيوم)طرح         
 –وهي ترجع إلى العادة  –فالرابطة السببية قائاًل : "  الفكرمن احلوادث الطبيعية إىل  –السببية  –دما نقل هذا املبدأ السببية، وذلك  بع
وضوعية إىل املنتيجة لذلك حتولت السببية من  (17)،"ال بين الظواهر، والضرورة ليست في األشياء، ب  في الفكر قائمة بين أفكارنا

املنطقي  ثباتيضمن يف الطبيعة وتغرياهتا صحة التوقع، وهذا ما جعل كانط يبحث عن اإل رمبا ال شيء توقع، الوم على تق اليت ذاتيةالسببية ال
 يف العلوم مثل يقينيته يف الرياضيات.

كامل يقينية القانون شكال الصورية له لكوهنا قائمة يف الفكر، ووسيلة لتسببية للقانون الفيزيائي أوىل األوبذلك يتبني لنا أن الضرورة ال    
 عرف بالدالة الرياضية.، بينما هناك من يرى التفسري املنطقي لصورية القانون قائم على ما يُ التجريب

 ة: ــــيـــاضـــريــــال ةـــــدالــــال–ب 

: ابأهنيف الرياضـيات  الدالـةعـرف  الرياضي، تُ ين هو دالـة لآلخـر باملعـىنتغري يوجد يف عـلم الطبيعة نوعًا ثالثًا من القوانني يقرر بأن أحد مُ       
التحديد  (27)،"لقـيمة اآلخر، فإن الثاني يكون دالة األول اً عطى ألحدهـما ينتج منها تحديدن بحيث أن أي قـيمة تُ اتغـير رتـبط مُ اإذا "

الـقائـل بأن ضغـط  قانون الغازات مثال ذلك: .ن أي تغـري يف الكم األول يصاحبه تغري يف الكم الثاينإهـنا هو لعالقة بني كميات حبيث 
  درجة احلرارة ري. فهو ال يقول بأن تغلـّياً عِ  هـذا ليس قانوناً  ،درجة الحرارة المطلقة×  حجم الغاز= مقدار ثابت×  كمية معـينة من الغاز

يقول بأن املسافة اليت يقطعها  الذياألجسام،  لسقوط "جاليليو"، كذلك قانون لتغـري يف الضغط أو احلجم أو االثنني معاً  يكون مصاحباً 
ما يقوله القانون هو أن التغـري يف  ،هـي الزمن الذى يسـتغرقه اجلسـم يف السقوط 6ن حيث ،6ن× مقدار ثابت ×  6/7جسم ساقط = 

فنحن هنا  ،ليـّةفيان بالشرط الرابع للقوانني العِ ألهنما ال ي ،لّينين ليـسا قانونني عِ هذاو  ،املسافة يرتبط باملدة الزمنية املستغرقة يف قطع املسافة
 نسـتطيع حتديد حالة تالية من حتديدنا حلالة سـابقة، كما نستطيع حتديد حالة سابقة من حتديد حالة تالية.

فإن احتمال  مرات،عدة  (اً تتشابه وجوهه الستة تمام) مكعباً  و اإلحصائية، مثل القانون القائل بأنه لو ألقي نرداً أ االحتماليةالقوانني و      
مثل هذه القوانني ال تقرر عالقة مضطردة غري متغرية بني حادثني، كل ما تقرره أنه بعد سـلسلة من  ،2/7 ظهور وجه معني سيكون

عىن الدقـيق، وإن كانت ال ليـّة باملاحملاوالت، فإن حادثاً معـيناً يكون مصاحباً حلادث آخر بدرجة تردد نسـبية غـري متغـرية، هـذه ليسـت قوانني عِ 
  ـليـّة، ولكنها دالالت رياضية.تتناقض مع مفهوم العِ 
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 .نــــــيـــوانــــقـــي الــــدالل فـــتــاالس ةـــيـــجـــهـــنـــم–ج 
وهو استدالل  التناقض(، وعدم مبدأ الهوية) يقوم على الذي بني نوعني من االستدالل؛ االستدالل االستنتاجيالعلم  يفعادًة  يز  ميُ         

لضمان صحة النتائج  ومبا أنه يتناول صورية الفكر، فإن التقيد مببدأ اهلوية يكفي واملنطق معتمدًا على صورية الفكر:ستخدم يف الرياضيات يُ 
إىل القانون العام،  جزئية ثحواداالنتقال من و يتناول معطيات التجربة،  فهو أما النوع الثاين: االستدالل االستقرائي ية الصورية؛من الناح

لذا ُتستخدم الصورة الرياضية يف الصياغة العامة للقانون  ،أما القانون العام فهو من إنشاء الفكر ،احلوادث اجلزئية موجودة يف الطبيعةو 
 لعام العديد من اإلشكالياتقانون اوقد سببت عملية االستقراء وصواًل لل .ته للصياغة الصوريةاالستدالل االستنتاجي الستحالو الفيزيائي، 
 )االستقراء(.يرتكز عليها االستدالل التجريب  السؤال عن طبيعة املبادئ غري املنطقية ااخاصة باالستدالل االستنتاجي اليتما يتعلق بمنها: 
 ساسيات صدق هذه املبادئ يف نفوسنا. تتمحور حول أ واألخرى

الفصل بني االستقراء واالستنتاج، والقول بأن األول خاص بالعلوم إىل أن  ( K.Bernandeبيرناردكلود ) أشاريف هذا الصدد، و     
ق إىل التحقن االستنتاج االستقرائي مؤقتًا ويتاج أل؛ من التعسف التجريبية والثاين خاص بالرياضيات، أمر ينطوي على قدر كبري

يف الرياضيات  فاألشياء غري املدركةدراكها، شياء نعتقد إأشياء مدركة وأألن هبا  ني؛ومن جهة أخرى ييع العلوم تستعمل املنهج (37)التجريب،
عن املبادئ أو القوانني فكالمها يستقرئ ويقرتح الفروض ويبحث عن التجربة، دون اختالف بصدد البحث م باستقرائها مثل علم الفيزياء، قو ن

؛ القضايا العامة، وهذا يرجع الختالف املبادئ اليت ينطلق منها كل علمل منهما إىل ال عندما يصل كعن عال الفيزياء إخيتلف الرياضي وال 
ن القضايا العامة واملبادئ اليت فاألمر خيتلف أل ،ستدالل التجريبأما اال ه تؤخذ على أ هنا يقينية لكوهنا مطابقة للفكر:العلم الرياضي مبادئف

ترن في قأن رؤية الظاهرة ت" الباحثون لذلك يرى ،سع الباحث اجلزم فيهاو  عن عالقات معقدة ليس يفيستند إليها نسبية لكوهنما يعربان 
في عملية  –الفرضية  -ثم تدخ  هذه الفكرة تها،لّ فكرة السببية، فمن مالحظة ظاهرة ما تتكون لدينا فكرة عن ع  ب دوماً األذهان 

  .نراقب بها تلك الفرضية"استداللية تنتهي بتجربة 

إن "فكرة االستحالة قائاًل: كيفية إىل   ( Le.Roiلوروا) شار، فقد أالصورية صبغ القوانني بتلك ااخاصيةيات، تُ ساسومن جممل تلك األ    
مما يبعدنا أكثر فأكثر من االتصال المباشر مع  عية، فهي تُعيد صياغتها وتشكيلهاالقوانين العلمية تغير بالتدريج المعطيات الواق

  -جمرد رموز –ُتشري حلوادث، ولكن مبجرد صياغتها يف صورة قانون  املرحلة األوىل هلا جمرد رموز وانني يفموضحًا بأن هذه الق (47)،"الطبيعة
العالقات بني القوانني  ل  د  ع  حيث  يهذا الرأ (بوانكاريه)وقد انتقد  ،ثبناء رمزي ُيشيد عليه احلواد :ساسًا تقوم عليه األشياء، أيُتصبح أ

 بينما أكد .ال حقائق العقل مكان ال قوانني الضرورة، مبعىن أهنا حقائق الواقعني الطبيعية هي قوانني اإلالقوانوالواقع، موضحًا أن 
حني يف  سباهبا، الظواهر ومعرفة كيفية حدوثها وأالفكر البشري لتفسري ال تكفيعلى أن هذه القوانني وحدها  ( Mearsoneميرسون)

يف منو  اً وأساسي اً مهم اً فإن للعقل دور  على ذلكأن عال التجربة عال فقري وسطحي، وبناًء  أىور  بشدة، كل االجتاهات  (برانشفيك)عارض 
بادئ وحدها، لكوهنا بذلك تصبح أن تنمو بواسطة امل ال ميكناملعرفة ونشوء عوال جديدة للتواصل مع الطبيعة، وأن النظرية الفيزيائية الرياضية 
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ق التجريب من الشروط وعمليات التحقالرياضي بداعات الفكر لذلك وجد إلزام الربط بني إ (57)ه بالواقع،ل ال عالقة اً حمض اً صوري اً نظري اً امنظ
  .األساسية لصياغة القانون العلمي

ت عليها بنهذه العالقة بني الرياضيات والنظريات الفيزيائية جعلت من تطورها شيئًا حتمياً، فهذه الفروض املستنتجة عقليًا اليت      
القضية وغري ذلك تكون رتباط بني املقدم والتايل يف نسق معادلة صدقها ضروري الرجع ليبل  صدقها ال يتعلق بالواقعفإن  عادالت:امل

ال ترتبط بأي شروط زمانية أو مكانية بل  (5=  6+6) القضيةفيف أي ظرف وشرط،  فكذهبا يستحيل إطالقاً  لذا، الرياضية متناقضة ذاتياً 
 وحتوهلان العدد ال يدل على شيء يف الواقع، بينما يف حال ارتباط القيمة العددية بالواقع أل ؛هذا ما جيعلها صحيحة وجمردةو  ،تصدق دائماً 

 وأر صدقه انكإ ميكنوهذا االفرتاض ال  (2A × A = A) العدد يتبع الرمزية مثل القانون الرياضي يف اجلرب فإن لدالة،من صورة عددية 
عرف ه من خالل ما يُ إثباتدرك ومت كل رمز البد أن يشري ملفهوم علمي ُمسلم بوجوده أو مُ ف (M C E =2)ون الفيزيائي بينما القان إثباته،

يف طبيعة النظام  ا، وخيتلفجزاءاألالقانون الفيزيائي والرياضي يف صورية القوانني والروابط املنطقية اليت تربط  يتشابهبالروابط املنطقية، وبذلك 
 غم من طبيعتهما الصورية.بالر الكمي، 

 :وزـــــرمـــــــالو  ومــــــمــــكــــال– د   

 )2C)للطاقة، بينما  (M) للكتلة، كما يرمز (F(ترمز ؛  2F= M Cالقانون الفيزيائي يف ختتلف الدالة الرمزية من علم إىل آخر،         
بقوله: "   ( Carnapeكارناب) وهو ما أكده  ،ثبات يقينية القانونإل يعلى كم معيار  عن رمز دال هو عبارة (6) العددأما  ملربع الزمن:

 إىل تنقسم والداللة الكيفية كيفية )نوعية(،ذات داللة  يف حني باقي الرموز هي رموز  (67) ،نه تأكيد كمي لتأكيد الفرضيات بنسبة مئوية"إ
يق االستنتاج ثبت عن طر النوع الثاين: ما يُ ربة مثل )الكتلة(، أما من خالل التج هإثباتالنوع األول: هو ما مت  :ثباتنوعني من حيث اإل
 صدقات.يف القانون الفيزيائي تقع على ماوجممل هذه الدالالت )الطاقة(. املنطقي العقلي مثل 

القوانني ة صياغة أشياء واقعية، ويف حالإىل  هو عبارة عن كم جمرد ال ُيشري (9=  3× 3) بينما الكم العددي يف القانون الرياضي     
ذات داللة جمردة.  (A) ، وكذلك الرمزأيضاً  هو كم جمرد (3) ن الكم العددي، فإ(2A = 3A× 3A )الرياضية يف صورة جربية مثل 

 جملردةيف القانون الفيزيائي هي رموز صورية دالة على ييع ما صدق، مقابل الداللة ا )المعيارية أو الكيفية( وبذلك تكون الرموز ذات الداللة
، وباستخدام الدوال الرياضية كأداة من أدوات إثبات الفرضية الطبيعية تستحيل القوانني الفيزيائية إىل صورة للكم والرمز يف القانون الرياضي
 .االنتقال " باالستحالة الصورية" رياضية وميكن أن ُيسمى ذلك
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 ةـــــمــــاتـــــخــــال

 اآلتية:مما سبق ميكن استخالص النتائج 

، ولكــن مــا لبــث أن تطــور العلــم وأصــبح أكثــر بتفســريات تأمليــة لفظيــة اســتقرائياً مــن عــال الواقــعشــتق تُ  كانــت  القــوانني الفيزيائيــة قــدمياً  إن-1
 ختذها سبياًل لبناء مفاهيم أكثر عمومية وجتريدية.واهتم باملفاهيم النظرية والرياضيات فا، جتريداً 

 ة فهــيالثانيـأمـا  ؛وكيفيـة( )كميـةوتنقسـم إىل نـوعني:  القـانون الفيزيـائيب جمـردة، ختـتص األوىل اورمـوز  ،دالـة ارمـوز  نوعـان مـن الرمـوز: هنـاك- 2
 صورية. أنساقتستحيل القوانني الفيزيائية إىل ، وعن طريقها الرياضياتجمردة وختتص ب

إىل  الداللـة الرمزيـة ُتشـري  الرياضـيات تالزمـاً منطقيـاً متبـاداًل؛ فـإذا كانـتوالرمـوز اجملـردة يف القانون الفيزيـائيالعالقة بني الرموز الدالة يف  متثل-3
 كانــت الرمــوزكلمــا ابتعــدت الداللــة الرمزيــة عــن الواقــع،  و ، وأقــل جتريــداً  القــانون الفيزيــائي أكثــر بســاطةســتعني هبــا فــإن الرياضــيات الــيت ي ؛لواقــعا

  .التفاضلية ن(نيوت(قل جتريداً من رياضيات األ ذات الرياضيات (ركبل) ال ذلك فيزياءومث ،عالية من التجريد ذات درجة الرياضية املستخدمة

كليـاً مـن التجربـة عـن طريـق االسـتقراء، كمـا أنـه ال   اً شـتقمالقانون الفيزيائي ليس صورة مطابقة لالنطباعات احلسية، وال ميكـن أن يكـون  إن-3
ألن التجربــة املعيــار الوحيــد للتثبــت مــن صــالحية البنــاء الرياضــي يف  دلــياًل؛ن التجربــة ميكــن أن يكــون مقطــوع الصــلة بالتجربــة، ولكنــه يتخــذ مــ

 الفيزياء.  

 على أقل عدد ممكن من املفاهيم األساسية والعالقات مع أعلى معيار من التجريد. القانون الفيزيائي يف بنائه يتوي- 4

ن الطبيعـة ُتظهـر نفسـها للباحـث علـى إالقائـل "االعتقاد  على قائم-والكميةنسبية ال –التفكري الرياضي الصوري يف الفيزياء املعاصرة  إن- 5
 ."وعلى عالم الفيزياء معرفة البناء الرياضي للطبيعةهي الجانب الواقعي للمبادئ الرياضية، و هيئة رياضية، 

ذات أبعــاد  - واهلندســة خاصــة –ت الرياضــيات فــإذا كانــ لرياضــيات؛يف ا الصــورية ملفهــوم ههــي صــورة مشــاهب لقــانون الفيزيــائياإن صــورية  -2
جبانب كوهنا مستوفاة الشـروط املنطقيـة، بعـد تفسـري تلـك صورية وُأخرى جتريبية، أي أهنا تتألف من بدهيات وقواعد استنتاجية ومربهنات ذاتية 

 أو كـذهبا بالتجربـة ولـيس بالربهـان،على صـدقها  كمل من قضايا صورية إىل جتريبية، ويُ فإهنا تتحو  بالواقع؛ اقرتاهناساسية عن طريق ألاملفاهيم ا
مت إثبـات تفسـري مفاهيمهـا األساسـية  أهنـا تتحـول لقضـايا جتريبيـة إذا مـا لقوانني الفيزيائية صورية باملعىن الـذي جنـده يف الرياضـيات، أيا وكذلك
  جتريبياً.

علــى الباحــث أن يُعيــد النظــر يف اســتدالالته، أي مراجعــة املعادلــة الرياضــية  الرياضــية،حالــة تنــاقض القــانون الفيزيــائي جتريبيــاً مــع املعادلــة  يف- 1
املعادلــة الــيت كــذبتها  اعنــدما قــام مبراجعــة األسـاس الــيت تقــوم عليهــ (Ralieghe رايليــ )ىن عليهــا االســتدالل، وهــذا مـا قــام بــه واألسـس الــيت بـُـ

 .وتر موجاهتاالتجربة إلثبات العالقة بني كمية األشعة يف اجلسم األسود وت

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 م( 016 – 725األوضاع السياسية يف عهد اإلمرباطور جستنيان األول وخلفائه )

 حنان إبراهيم الورفليأ.
 قسم التاريخ-كلية اآلداب -جامعة بنغازي 

 
 

 ةــــدمـــقــمــال املقدمة

لاس آ اعلا دبمل حمماد لال  اهلل علااس انيال  خامل  انبيااملو اانيلنيال  نياا علا احلمد هلل رب العاملني  .... االالا و االما   
 .يو  الدين إىلاله االحيس امن ا 

اقااد  ثي ماامل يةيااد عاان ثلاا  نياا ب  نمااملباب ثر اال ماان عواالو قاالا  ماان الااةماقتطعااا اربمطاروريااب الياةبطاااب ماان نااملري  اربب   
 ماان انحاااامل   هاامل ك ر ااارالك  مقومملهتااامل احليااملريب اا ولسااامل الماملنياا  علاا حكمتهاامل العديااد مااان اننياال الااا  حمل  ااا 

علشااهمل  انعملقااع علاا  معا ااب اربمطاروريااب مماامملص اخالاامل   القااد انماا  نااملري  ساا ه  االهناااملر ا ليااع  نعلضااا إىل ا
 . قدما م همل انيواقع ال  إىلااليعض اآلخل  مؤنيماهمل إىلمن اننيل معيهمل ُبمع  ارير   اعدل

لو حااملاه إعااملالاا ي  م(016-725)جســيان األال  ألك عهااد اربمطارااور ن ااملاه ساا ا انيوضااوا اناضااملا الماملنياااب    
لا ل  شاهدص اربمطارورياب ك عالال سا ه  ذلا  مان خا ه مامل قامل  ماس مان ثعمامله  اانيا  الياةبطاب نوحاد اربمطاروريب 

ور االقالااور حاااع ُعياادص الطاالي امُ اااا ا ماا  اننياالو ثاجم هاادسمل نياامل ااامل ماان استمملمااملص خمللااب ك ا ااملالص انيعمملريااب
 .ملمملهت  ممللتعلا  االفن االعلو تماس إضمل ب إىل ام ملو الك مل ساانيمتوفاملص 

 واباع مان ناملري  اربمطارورياب الياةبطااب ك ها  سا ه  ك إلقملو ب لو موضاوعاب اشاململب علا نكمن ثمهاب س ا انيوضوا    
لاريب ثا العمكليب ثا اذل  مفي  ممل قملما مس من ثنيس لي ملو الدالب اإملاز ثس  ن  امملهتمل اإل حملهتمل نيواو ارب  اننيلو
 .ثا الدي اب انيعمملريب

 إىلمغاااب الولااوه  المااللي مااع  لااا  معااض انيعلومااملص  انياا ها التااملر   اعتماادص ك لرانيااب ساا ا انيوضااوا علاا  اقااد     
 .باحلقاقب العلماب انيطلوم

 ه احلقياااب الةم ااااب لل هاااو  ثمااامل عااان ثنيااايملب اختااااملر انيوضاااوا  هاااو نمهااااب الااادار الااا ي ثلناااس سااا ه اننيااالو ك هااا  سااا    
 .نأثر انخطملر اخلملر اب علاهمل دىاثييمل نيعل ب م حملص ال  اذخ هتمل اربمطاروريب اثييمل لدرانيب اربل  ربمطاروريب ممل
 

 -رملآليت: ثرمع حمملار اس    إىلاقد قما متقما  س ا اليحع 
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  اال االاا الاا  نيااملعدنس علاا  ارنقااملو العاال  (م016-725جســيان األال  )نيااأ دف  اااس عاان بوااأو  المحــ األال  
المحــ األ ثماامل القملبوباااب االدي اااب اانيعمملريااب  الداخلاااب ماان خاا ه ثعممللااس )جســيان ا(نياملنيااب  المحــ األالنــ   انيااأن ملاه ك 

اخلملر ااب حااع  ات  مدرانياب حلاماس الا  خملضاهمل ضاد الفالا االفملباداه ك اامله ث ليقاامل   مأاض   اس نياملنياتس الن لث
نياأن ملاه  اااس  المحـ األالااعـ ثمامل   ك إيطمللاامل االغالما  ك إنيايملبامل  ارا ل  حلاماس ماع الما ا ااآل املرالوالقا  االقاو  
اس  من ثنيوث  ارتاص التاملري  الياةبطا    م016 حىتاس   رتو نقلع ااضطلاب امتدص  اربمطاروريب عقع ا ملنس ثحواه 

 .اخلملر اب نيواو من الغلب ثا الوليالعل  ااحللاب  نيائب مميع الاللاعملص الداخلاب عل  مممل ملص مس من هلاا

 .ملالا  اهمل ثس  بتمل ا س ه الدرانيبثرل ا حب   خبملمتب ن  مأينمملربضمل ب     

أل-ال  :أل األـــنــاــيــســ األجــــااطـــبــدألاإلمـــهــ ألعـــنةألفـــن ســ عألالســـال ض

ألمأل016-725ألجسيان ا األال  :أل شأةألــحــمــال

ألسن سيهألالداخلنةألألالن   : األـــحــمــال

أل األالن لث:ألسن سيهألالخ اجنةألـــحــمـــال

أل األالااع :ألخلف ؤهــــحـــمـــال

ألمأل(ألأل  ص لهألإلىألالحكم:JustinianusI:565-527ال  ألألجسيان ا) شأةألألال  : األـــحــمـــال

امل يكاان لااس  م715آخاال ثمااملرلو اننياالو اللاوباااب عاامل  م(Anastasius ،-491715أ سي ســن  )مااملص اربمطارااور 
اسااو ماان ثلاا   (1)؛(مأل725أل–ألGustin I ،715ال  ألجســين )ر اااس حلنيااس     ملبتقاا  احلكاا  إىلاريااع للعاال 

مقااداين عاامل  حاملنااس ك لااورو مماااطب اههاال و هاال الفاا ىل  اوساالل الااولس إىل القمااط طا اب التحاا  مملخلدمااب ك ا ااا  
مث Comes.(2))كـ م )ثلاي     اها  يتقاد  حاىتللحالا اربمطاراوري اثخ  يتدرجم ك نيل  ا اا  حاىت لاملر قمل ادا  

س انيماااام    ك يااااد اماااان ثخاااااليااااع ث  ثلااااي  إمطارااااورا   التقدماااس ك الماااان ناااالال نياملنيااااب انمااااور اإلارو لاالب احلكااا مااامل
 (3). (جسيان ا)

                                                            
 .11ص    1891 ا ملمعب مؤنيمب شيملب  اربنيك دريب أل،“مأل1271أل–أل252ت ايخألالد لةألالبنز طنةأل"ألألبما   وزي   يوني   (1)
   مأل"1271أل-252تـ ايخألاإلمبااط ايـةألالبنز طنـةأل"ألألثمساا    ادي.ن ا  سو اللا د ال ي يقول الفالي العماكليب مان ث ةمل اب ثا ثرمعممل اب  رومس:(2)

 . 23   ص1881اربنيك دريب  لار انيعل ب ا ملمعاب  
 بفمس.(3)
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  إىل القماط طا اب (جسين )انيتدعمله  اقد (1).( macedonia)إىل ثنيلو   حب  قرو من مقدابامل  (جسيان ا)ي تم  
  ايعتاط ايعتط من ثع   ر مله عالاله ثقمل اب(5)ا اهمل نلق  العل  االفقس اثلوه احلك  االقاواب  االاماملنيب انيمل ل العلو  .

 انتسلاا  ع مااب ساا ا الل اا  ك انمااملا ثنلاضااس الماملنياااب عمللاامب الياةبطاااب ماان قااوو حيااملريب نيااامل للذلاا  شااهمللو بمللااعب  
 الفارتوسا ه  اقاد ثرمايتس ااحلاملر  الفعلا  لربمطارورياب (سـين ج)الاامل   لعهاد  (جسيان ا)ارمل   (1)انعدل ماولس ابةعملنس .

اقااد ثاىل  (6). 126  إال ثباااس مل يتاااوه عااال  اربمطاروريااب مالاافس رمساااب إال ك عاامل  و اانيااعب ك شااؤا  احلكاا  ااربلاروخااط 
 حقاااا  عاااان رااااليقه  الك ااااال  مااان حولاااس مااان القاااوال اانيمتواااملرين  استمملمااامل عمااااع انعمااامله ك الدالاااب ارااامل   ااارت  آراو

 (9)ما ملالبتالملراص االفتوحملص ال  ر عا من شأ  اربمطاروريب .

لااا رملو   اسااو لااا  إىل ا  موالااالب اللااا  مملل هااملر ك العمااا نباااس حاالص علاا مأباااس اربمطارااور المااملسل  (جســيان ا)اشااتهل 
  اإىل نعالا الكلا  ك ميملشالو مهامل  احلكاا ا لاده ك العما  اعةلتاس الا  ال   ك معملم ناس االيماملرب ك العاا  ااحلكماب

  ايعتااط ملحممل ك انيماامل   انيتعلقااب ممللاادين  امل يكاان متماالواا  ملبااع ذلاا  راامل  ك معااض انحااامل  ن تملمااس القمااوو االلييااب اا
 ثنــ ر اا)القااد ارناايه امسااس ارنيملراامل اثاقاامل مةا تااس  (8) القدلااب.معااع ربحاااملو اربمطاروريااب اللامملباااب  الواقااع آخاالعالااله ك 

Theodora(  مث عملاااا معاااد ا اااملو االااادسمل  (11)اسااا  ام اااب ر ااا  قطلااا  يعمااا  ملاضااامل للدمياااب ك ممااالىل القماااط طا اب
واص مث قملمااا ملحلااب حااوه الواالي امك ااا  اااس نياا  (11) إثااملرو انماالاب لمااكمل  القمااط طا اب ممللتم ااا   ألاايحا مالاادر

ثمياا شاطلا مان   ااعتةلاا ال املا ا انالافا ممللتعقا  ااالناةا  اسا  ياأهتامل ا ديادو (12)معادسمل إىل ماةبطاب عدو اعمللص 
 (13)ناه ملو اثعسع يمل . (جسيان ا)مملنيممل   الدي اب اي ه اااأو رآسمل  تمملممل ريرا  اثمدص اساقتهمل ك نةه الالوا

  ا اخلط قد ثزعا ال ملا من حولس   ارمل  سثن ر ااأل– اممل نيي   -ثعلن رنيتس ك الةااجم من اللاقالب   مأل720اك عمل  
   يا  عان ثباس يو اد قاملبو  ك اربمطارورياب  ال  من شهلو ك الفساور انياوو انخا ي نيمل نتمتع مس انيم  ص الياةبطاملص

سااا ا  (جســـيان ا)اك نيااايا  زاا هااامل ثلغااا   ث  يتاااةاجم مااان مم لاااب  –هلاااس الوااااو   -((Senatoلســـا ت علااا  عياااو ا
                                                            

 اليااةبطا  ارملبا مقدابامل ك العالاور الونياط  خملضاعب لطماملرلو  نيمللوبا  إقلا  يقع ك   وب شلي ثاراممل مويس  ةيلو اليلقمل  اعمللمتهمل  مقدابامل:(1)
لقوماااملص ماان انيماااحا  اراامل  حكمهاا  ااامل ميااطلممل نهناامل رملبااا مملنيااتملار  ليمااب نيااهلب للعاادا اخمللااب اليلغااملر حااىت لااملرص رقعااب خلاااه ماان انلياامل  اا

 .831ص    1862 انيعل ب لار  القملسلو النق فنة،الم س عةألحم   نيعاد  االاوبملبا . اانيملم  االاهول االيلغملر
 .11ص    2112  2لربب    ملمعب  لايامل   م جزألت ايخألاإلمبااط ايةألالبنز طنةأل حض اته ألاحلادري ل ىل سمللي  بمللل خلافب امن  (5)
 .15ص    1892 العلماب لار ال هيب  مراص  " مأل1651–أل121الد لةألالبنز طنةأل"أل اليملز الماد  العليين (1)
 .11ص    2113 العلماب لار ال هيب  مراص أل حض اته ،إلمبااط ايةألالبنز طنةألا نيعاد حممول  عملا  (6)
 .21ص  المملم  انيل ع  ن ا  (9)
 .61ص  المملم  انيل ع  يوني  (8)
اك القاالا  اناىل يعتااط انيكاامل  الاا ي  ملرااع  اااس  شاا   حمااور احلاااملو الياةبطاااب اسااو مياا  ضاا    مااا  يتمااع نرمعاا  ثلاا   القمااط طا اب:مماالىل  (11)

ايواملسد  ااس ثييامل ثلعاملب المارال انيايملي العلماملص لا ل  ثرلا  علااس  امامل معاد  اربعادا  اي فا   ااس ثحكامل    ااس اربمطارور شعيس اييدي نمال ملنس ايتاوجم 
 .13ص    1883 العلماب لار ال هيب   ملايد( القملسلو نو ا   ص: عيدالعةية) البنز طنة،الحض اةألربماممل  نيتافن ادا  الميملي. م
 .111ص    1881 ا ملمعاب لار انيعل ب  اربنيك دريب ألال سطى،ت ايخألأ ا ع ألالعص األ ملني   حممد حممد الوا   (11)
 .99   ص 2111 القملسلو   ع  للدرانيملص االيحوف ارببمملباب ااال تمملعاب  ثمو اخلر( )ص:لطي ألالساي،ألخالي ايألملاروماوا  (12)
 .11ص  المملم  انيل ع  العليين  (13)
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ذلا   اقاد  ثنياع (15) ام ل   ت  ا مله ثممل  اآلخلين لك  يتةا اوا مان العاملسلاص (11)لاسع  زاا س شلعامل  القملبو  
  امل يلياع ث  عده عن  قا  نلضس الكن لا   اداىث  يي (سين ج)نيمل  احململ  ب من ثس  القمط طا اب  احملاه انا 

ار عهاامل إىل  (ثنــ ر اا)ماان  (جســيان ا)اعلاا  ثيااب حاامله نااةاجم  (11)ملقااع مطليقااب  نو اااا بقلهاامل إىل القالاال اربمطارااوري 
نفهمهااامل للماملنياااب ااربلارو ااحلكااا   حاااىت  اقاااد امتاااملزص حبمااان  ار  الياةبطااا  اثلااايحا ا ااااب لةا هاااملالونياااه االرنياااتقل 

 رملباااا  (16).ااحااادا    فااال  علاحكااامل  الوالياااملص نألياااب الامااا  االاااوالو امااامل رأهنمااامل شااا   شاااملررا زا هااامل ك احلكااا 
  ا مان إىل اني لاوم    مان ذلا  رملباا نعاملا االطماع الا   ااه مملربمطارورياب اربمطارورو  ع م ملسل الغالار االتعاملي

مان ذلا  اضاع انب ماب الا  مان شاأهنمل إلا ىل  (19)  اامل استمملمملص مملنيلثو االعم  عل  ر ع مماتواسمل  الفقلاو اانيعوزين
اعملشا ك  (21)إذ ثبوأص ان ليلا  علا مديل التومب. (18)ال    اقعن ك اخلطائب. حمله ال موو ذااص انخ ي انيها ب 

اقادرهتمل الفمل قاب ك  رفملوهتامل  (ألثن ر اا)اثثيتاا  (21)ثلحملب انيل  الوحادين. (جسيان ا) و من العفب اثليحا س  ا
جتااامله ال اااورو الااا  معلشاااس معاااد ث  اقفاااا مالااامول  (جســـيان ا)ايعاااول إلاهااامل الفيااا  ك احتفااامل   نالااالي  شاااؤا  الدالاااب 

 ال  عل ا م ورو باقمل. (22)ثرملحا معلشس

ألة:ـــنـــلــداخــــالهألـــيــ ســـنــ أل/ألســــ  ـــنــ األالــــحـــمـــال

ع إلاهاامل ع ااد ن فااا  ثملمتااب يل اامل يكاان للقااواب  الياةبطاااب قواعااد ا ملبااع القااملبوين ا  : ت قماا  إىلثماامل عاان نياملنيااتس الداخلاااب 
الغماو  االت ملقياملص نماالي ك بالولاهمل  أخا  علا  عملنقاس مهماب  اع ساا ه  (جسـيان ا)لا ل  ا اد   ثحكامل  القياملو

ألثن ر ســـن  ألالنـــ   )ألاقاااد حاااملاه اربمطاراااور(21)االقملبوبااااب. لتحقاااا  الوحااادو الماملنيااااب االدي ااااب (23)القاااواب  الياةبطااااب 
IITheodosius،265-276)قسـطاطنا  ألال  ألألأل( ع التوليعملص القملبوباب اخلمللب مملربمطارور م ا  عالال  (25)م

CoustantiusI،167–115القملبوبااااااااااااااب ثن ر ســـــــــــــن   ك شاااااااااااااك  مونياااااااااااااوعب عل اااااااااااااا مملنيااااااااااااا  مونياااااااااااااوعبم(أل 

                                                            
 .53ص  )ل.ص(  العليب لار الفكل  القملسلو   رس(مالطف  مدر  )ص: البنز طنة،اإلمبااط ايةألثاممل   (11)
 .112ص  المملم  انيالدر  ملاروماوا  (15)
 .11ص  )ل.ص(  ا ملمعب مؤنيمب شيملب  اربنيك دريب ألالبنز طنة،ت ايخألالد لةألألحممول  الماد  (11)
 .115ص )ل.ص(    لار الكملنع العليب  مراص2جم )ص:لويس إنيك در(  اضمحال ألاإلمبااط ايةألالا م  نةأل سق طه ، إلاارل   ايو   (16)

 .61ص  المملم  انيل ع  يوني   (19)
 .15ص  المملم  انيل ع  الماد  (18)
 .52ص  المملم  انيل ع  عملا   (21)
 .113ص  المملم  انيالدر  ملاروماوا (21)

)22(
 Diehl. Charles. Byzantine Empresses. London Elek Books. 1964. p60 

 .28ص  المملم  انيل ع  ن ا   (23)
 .1   ص2118 ااال تمملعاب  للدرانيملص االيحوف ارببمملبابع   القملسلو   ت ايخألمصاألف ألالعصاألالبنز ط  ثمو اخلر  ينيلا   لط (21)
اب لا  حلداثب ني س  إبس اقاع  اا ناأثر ثختاس مل ليامل ازا هامل ملقاامل  اثسا  مامل لاةعهاده ساو عملااب انياةجم الا  متاا  نوىل احلك  اسو لغر المن  ثاولانياوا ال ملين: (25)

 .38 – 39ص ص  المملم  انيل ع  عملا  التوليعملص القملبوباب. م  ال قمل ب الك نياكاب االديملبب انيماحاب  ي  عن  ع
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CodesTheodosiaus)) .اعلاااا  إثاااال ذلاااا  رلاااا   (26)ناااار ث  معااااض مااااوال القااااملبو  نيااااقطا ماااان ساااا ه انيونيااااوعب
عمع القواب  اللامملباب الا  ثلادرسمل  تايب  ن األانيمم  القيملوو  قهملو القملبو   ا ر ملنيب ازيل خنيب من خر  (جسيان ا)

االعماا  علاا   (جســيان ا)حااىت عالاال (26)م(Hadrian،115–115أله رايــ ا)ألثمااملرلو اللاماامل  م اا  عالاال اربمطارااور
اثهناا اللس اب ثعمملاامل  اقتيا  انمال   ااضاع معاض اربضامل ملص االتغااراص إذاعلا  يامل مان شوا ع اإزالب ممل (29)ن ماقهمل
ألجســـيان ااساااو مؤلاا  مااان عواالو رتاااع عاالا وسموعاااب   (جســـيان ا)ا عاااا ك هلااد ااحاااد بمااع إىل  م725عاامل  

 Codex Justinianus).)(28)ألالق    نة

نهنامل احتاوص   Digestaو لدر هلاد آخال عالا مملنيا  انيونياوعب انياو ة  م711ثي  ك عمل   امعد ثرمع ني واص نقلييمل 
اىف العاامل  بفمااس  (31)الفقهااملو اانيواالع  اللاماامل  . علاا  ماامل يقااملرب نمااعب آالا باا  قااملبوين مااع عاال  ماا    لكتملمااملص

 اس  ن قم  إىل مخم  هلدا ني  ثلوه القملبو  الياةبط  اانييمللئ اننيملنياب للتوليع الياةبطا  وانيو ة  ا موعبلدرص 
ماامل عاالا  اماامل معااد  مان القااملبو  الياةبطاا  علاا  رليااب ا ملمعااملص االدارنيا   اسااوياادا نمااها  االراا ا اارب اامللو  ثييامل 

  اانيونيااوعب اانيتساادلاص ماامل عاالا مملنياا  هموعااب القااملبو  انياادين (نة)الق    جســيان ا  انألفااا مدابااب مملنياا  انيتساادلاص
 (31).عممللقب التملري  انارايب الونياه ا علتس من (جسيان ا) اس  ا موعب ال  خلدص اني 

يكااو   اهاامل الاا   لقيااملو العمااكلي ااحملااملر  العمااكليب  الاا  نل ااع إلاهاامل القياامليملثيياامل ماامل يعاالا ممل (جســيان ا)اقااد ثبوااأ 
ار ل  ههل ممل يعالا مملحملاملر  الك مااب اخلمللاب  ملو ك س ه احململر  من العمكلي    ايكو  القيا  د ثحد رلك ال ةاا
  امامل يالادره اننياق  ك احملكماب الك مااب يقاو  القملضا  مت فاا ه ملقفبن ايكو  القملض   اهمل من اننيمقيمليمل ر مله الدي

  اثرادص ثمهااب الارتاف القاملبوين اللاماملين القادم قاد حف اا  ثمهااب ريارو  (جسيان ا)اسك ا  إ  لقواب  (32)باملمب ع س .
انيامل رملباا اللغاب اربنليقااب سا  لغاب نملليااب نياكمل  اربمطارورياب  مان الطياعا  ث  نالادر مع ا   (33)اربمطارور انيالطملنس .

 (31)س ه القواب  ا ديدو مملللغب اربنليقاب. 

                                                            
 .182ص    2116لار انيعل ب ا ملمعاب  اربنيك دريب  اال هن ا،اإلمبااط ايةألالا م  نةألم ألالاشأةألإلىأل  ثمحد نملمن حمل ظ  (26)
معاد ث  ثثياا رفاملوو ممتاملزو ك قاامللو ا ااو    ( 139 – 116)اشاغ  م الاع اربمطاراور مامل ما   139  اناوك عامل  61إمطارور رامملين الد ك عامل   سمللريمل : (26)

 .1116ص  المملم   انيل ع ممللف و .نيعاد ا   انيد  مملني وآص اثست   ازار ماللان ق  ك ثر ملو اربمطاروريب  الماملنيب اقد لع  حكمس ممللقوو احمن  ااربلارو 
 1898 للكتملب اااأو انيالليب  ورنيعاد مأل،“السن سةألالشاقنةأللإلمبااط ايةألالبنز طنةألف ألالقااألالس ر ألالمنالريأل"ألعصاألي سيان    أل تح  حممد  الوملعل  (29)
 .82ص    
 .182  ص1816الكتع  نو ا   ملايد( القملسلو عململ عبدالعزيز)م"،512–157ال سطى"ألمنالرألالعص امأبا.ه ب اموا  س (28)
 .183ص  المملم  انيل ع  حمل ظ (31)
 .198ص  المملم  انيل ع  الوا   (31)
 .158ص  المملم  انيل ع  نيلا   (32)
 .11ص  المملم  انيل ع  بمللل امن  (33)
 .86ص  المملم  انيل ع  الوملعل  (31)
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  الاا  راامل  ااامل ربمطاروريااب االقيااملو علاا  الوث اااب هاادا رياارا ماان ث اا  ن الار ا (جســيان ا)ثمامل ك ا اامله الااديين  قااد ماا ه 
اثحاالي رتاايه  امؤلفااملهت   مطارااور الااوث ا  ماان حاا  التاادريسإذ حاال  ارب (35) ال ااملحات  التعلاماااب اال قمل ااابن ماا ارياار   انااأثر 
 ااملر  الثب علا  إرنياامله اليع املص التيوااريب إىل اني  إمطارورناااساك انيقملما  عماا  علا  بواال انيمااحاب لاخاا  اخاملرجم  (31).

انيااتطملعتس ث  يعاااد نأراااد اراامل  الغاال  ماان ذلاا   (36).ر اارا اقااد ثةاالص  هااوله ك ذلاا  الاا  مل نالاا  إلاهاامل انيماااحاب
الك ااس جتملساا  ماامل ماا  الواالي االغاالب ماان اخت  ااملص   الوحاادو الدي اااب إىل انيماااحا  م لماامل ثعااملل ااا  الوحاادو الماملنياااب

 م سياب.

ا ماااور االقالاااور  امااايند الطااالي  عي ااا مملمااامل  ريااارا  مملحللراااب العملابااااب است (جســـيان ا)ثمااامل مااان ال ملحااااب انيعمملرياااب  قاااد ثههااال 
 آيـــــ ألصـــــ فن )كانســـــةألاناااااأيت علااااا  رثا سااااا ه اني واااااآص  اعااااامل  إعااااامللو م اااااملو  (39)اانيمتوااااافاملص ااحلمملماااااملص اانيماااااملرىل.

AyaSofie ) .(38)   سااااملوص اساااا  ثع اااا  ماااامل شاااااد ك العمللاااامب م712الاااا  نعاااالا ثيياااامل مك امااااب احلكمااااب عاااامل   
اثراقاب نيمل متتملز مس من ع مب ا مله احمن ن ماا   امامل  توياس مان بوا ا  عديادو اقياملب  مللفن اانيعمملر الياةبط  آيملنم آيب

 (11)ممل  علهمل من ثع   التح  الف اب اخلمللدو ال  خلفتهمل العالور الونيط  . اثشكمله زاخلو ممللفمافمملو 

هنمل   الت فا  الععو عل  نياكململلابمع رملقب اربمطاروريب اني (جسيان ا)ثممل ال ملحاب انيمللاب ااربلاريب  ل  نت ملنيع موملريع 
اقاامل   ضااملس  مااملنمواه رماامل  عاا  مااع الفاالا ر  اشاالاواساا  مهمللبااب معااض الااداه انيعملليااب   ااأ إىل رليقااب خلفااض ال فقااملص 

رماامل اضااع   اقلاا  عاادل انيااوهف  ازال رااناايه   حااىت يوااسعه  علاا  العماا    مل  مإلمااملجم معااض الواليااملص مااع معيااهملثيياا
  مات امل اسكا ا يعتاط عالال  (11)  ام ل  عم  عل  نقوياب احلكوماب انيلرةياب.اربلاريب االعمكليب ك يد ااحدو الملطت 

 آخل ملاح  ع مب اربمطاروريب اللامملباب ال نا اب امعدسمل ثخ ص اربمطاروريب نالطيغ ممللاليغب اربنليقاب.

 

                                                            
 .11ص  المملم  انيل ع  بمللل امن  (35)
 .116ص  المملم  انيل ع  الوملعل  (31)
 .92ص     1866 العلم  لار ا مع   دو ألجسيان ا،إمبااط ايةألألثمسا  ن ا   (36)
 .122ص   1891  11  القملسلو مكتيب انجنلو انيالليب   1جم  أ ا ع ألالعص األال سطى"الي ايخألالسن س "ألعملشور نيعاد عيدالفتملىل  (39)
لو امل ر امب نقع ك القمط طا اب امت   ثراا الف و   اناراماب.آيمل لفظ يوبملين مع مله القديس ثا القديمب اسو ممتعم  ك مع   اللغملص  آيمللو امل: (38)

  111ارملبااا نماام  حااواي عاامل   وإيمااادار   مإشاالاا انيعمااملري  ثبتاماوني536 – 532القااد م اااا ك الفاارتو ماامل ماا   يونياات املبوا الياةبطاااب ك زماان 
اسا  ااحللا ا  اقامل  يونيات املبوا مإعامللو م مل هامل  الةالزهاقد نعلضا ل كع  نمم  )ثرامللو امل( اك القل  اخلملمس انيا لي رملبا  انلاو و امل من نر ل

أ ا عـــ ألأل ول ساااا.ا.ه  ناااملري   286ص    1892 اللي اااملين لار اللا اااد  لي ااامل  ألالقديمـــة،الفاـــ األاليه مااا  عفا   القماااط طا اب.مت ااا  ثراااط مماااسد ك 
رائـــاةألالمعـــ ا أل     سونماااممل55   ص 18185 لار انيعاااملرا    القاااملسلو  العاااليين( المااااد الياااملز  زيااامللو حمماااد مالاااطف   )ص: ال ســـطى،ع لعصـــ األ
 .123 -111  ص ص   1833    القملسلو  لار الوعع 1جم   ) ص : إملاسا  زر  خورشاد اآخلين ( اإلسالمنةأل

 
 .95  ص   انيل ع المملم يوني  (11)
 .51  ص   انيل ع المملم عملا  (11)
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ألة:ــــنــ اجـــخــهألالـــيــ ســـنــثأل/ألســــ لـــنـــ األالـــحـــمـــال
  اسا  الا  شا همل سسومااب حلاب-قمم   ال  ن قم  إىل اخلملر اب ر لو حلامس (جسيان ا)ثاه ممل ي حظ عن نياملنيب 

  ايقالد يمل الد ملا عن ثرلاا اربمطاروريب ثي الا  ا ههامل ضاد انيمملل  ا لمملباب ك نلب ثاراممل  احلاب ل ملعابعل  
-725)اقااد اقعااا ثحااداف احلاالاب الفملرنياااب اناىل ك الفاارتو ماامل ماا   (12)الفاالا ك الواالي االالااقملليب ك الوااممله. 

ملا  الفالا رامل  قاد  م(Coppad ،255-711قبـ  )رملبا اننييملب الل اماب ا ه احللاب نل اع إىل ث  ا ألم(712
 طلاااااع مااااان  م(755-711،كســـــاشألأ   ـــــا اا) انيمااااام نقاااااد  ك العمااااال اثرال ث  ييااااامن العااااال  الم اااااس الالاااااغر 

 (قبــ  )ذلا   تااونلص الع قاملص ما  الطاال     ملذخا  عان   ماات امل    عاده ه  لكاا   فاظ لاس العاال ث  يتي امل (جسـيان ا)
 (13) .529ربع   احللب عل  اربمطاروريب الياةبطاب ارمل  ذل  عمل   ذل  نيييمل  ر اممل  

ااجتااس إىل مدي ااب   نلاقاااملعلاا   الاا ي راامل  حملرماامل   ( Belisariusعلزاايــ  )قوانااس  ااا قااامللو قمل ااده  (جســيان ا)اضااع 
لياع ث     مث ماملجنا  ك اقا  نقاد  القاواص الفملرنياابا   م716الواقعب ك ما ل ماملم  ال هالين عامل  أل( Dariusرااي  )

 (جســــــيان ا)الاااااا ي عاااااال  الالاااااال  علاااااا    ك العاااااامل  التااااااملي انااااااوىل احلكاااااا  ماااااان معااااااده ام ااااااس رماااااالى (قبــــــ  )نااااااوك 
ك قياوه  (جسـيان ا)امل يارتلل  اربمطاروريب الياةبطاب ل ع  ةيب نيا ويب للفالا انيمن س ا الالل  نعهد (11).م711عمل 
 (15)هدسمل.لك  يتفلغ نيولاعملنس ك الغلب اإعمللو اربمطاروريب إىل نيملم   ذل 

انل ع ثنييملب احللب سا ه انيالو إىل ابتالاملراص مأل726الياةبط  االفملرني  عمل   دلص احللب ملو ثخلى م  الطل   مث جت
اخوا  ث  نادار الادا لو  ( ـا ااكسـاشألأ  أل)  اس  االبتالملراص الا  ثزعساا  ليق  اإيطمللاملك الوممله ان (جسيان ا)

معاااااااااض مااااااااادهنمل ااجتاااااااااس إىل  اانياااااااااتوىل علااااااااا  علاهااااااااامل    سهاااااااااة  اوااااااااامل  ريااااااااارا  انياااااااااملر إىل مااااااااا ل الوااااااااامل  اثناااااااااملرعلااااااااااس
امسملسااامل  (كســـاش)حاااىت نياااقطا انيدي اااب ك ثيااادي  (16)مااامللفلار. ملبةعساااا حملماتهااامل االذص  (11)(Antakyaثبطملرااااب)

 (19)نيهمللبته .أل(جسيان ا)القواص الفملرنياب عن القتمله  ملضطل  امل نك    ثبطملراب الكملايب 

                                                            
 .19ص  المملم  انيل ع  العليين  (12)
 .51ص  المملم  انيل ع  عملا   (13)
 .29ص  المملم  انيل ع  ن ا   (11)
 .98  ص1896  القملسلو لار ال هيب العلماب  ق ةألال  دا ألالبحايةألف ألغابألالبحاألالمي سطأل أثاه ألعلىألغابألأ ا ع عل  عيداحلفاظ حممد  (15)
 مدي ب نقع ك   وب نلرامل عل  هنل العملل  ثي ع د ملتق  الطلي انيمتدو مان الفالاص إىل اليحال انيتونياه امن اليقاملا  إىل آنياامل الالاغلى  ثبطملراب: (11)

  مث 539ك ياد الفالا عامل   اثلايحا ع اد ابتواملر انيمااحاب مقالا  لليطليلرااب  اقاد         نياقطا امن مث لملرص من ثس  انيلارة التسملرياب ك العاململ 
-169)  (   اللماااااا  قب انناااااالاال1195-818سااااااا 169–358) اخيااااااعا لياةبطااااااب ك الفاااااارتو ماااااامل ماااااا    136سااااااا 11 تحهاااااامل انيماااااالمو  عاااااامل 

   مث انناالاال عاامل 1219سااا   116  مث نيااقطا ك يااد مممللااا  مالاال عاامل   1189سااا 182اانيااتوىل علاهاامل الالاالاياو  عاامل   (1189 1195سااا 182
شاهملب الادين ثيب  احلماوي   (. 1838ساا 1359)    مث انياتعمللسمل اننالاال عامل 1821-سا 1338)   ا ولا معدسمل إىل نيوريب عمل 1511سا 823

 .111ص المملم  انيل ع  نيعاد   261 –211 ص ص ل.ص()القملموا لار  مراص   1جم  البلداا،معجمأل عيداهلل يملقوص من حممد 
 . 98  ص عل   انيل ع المملم  (16)

)19(
 Oman . C.w.c.TheByzantine Empire .Lonodon . T.Fisher unwin .1892 . p 99. 
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اسااااامل   رمااااالى مدي اااااب  م(706-722)ألانياااااتأبفا احلااااالب اامتااااادص مااااامل مااااا  راااااوي    مااااالعمل  مااااامل مل ياااااد  الالااااال 
إىل ث  يعقااد لاالحمل  مااع أل(جســيان ا) ملضااطل مالااعومب انيوقاا   امعااد رااوه القتاامله شااعل الطل اامل  (18) (lazica)الزيكــ 

 يت لاا  ث  مقملماا  ميلااغ ضاا   نياا ويمل  نيلاا  الفاالا  نعهااد الياةبطاااو  مااد ع (51)عملماامل مخماا   نياادو  م701الفاالا عاامل 
ما ل  مان االحتفامل  ممللماامللو  (جسـيان ا)امتكان  التماملم  ماع انيمااحا   اث  يتيع رملى نياملنياب عن الزيكمل  الفلا

 (51).اربنيرتاناسابممكملهنمل انيماحا  اثمهاتهمل  عل  الزيكمل

لفت  ث ليقاامل  ع ادممل ابتها  مان حلاماس ماع الفالا مادث يفكال  اديمل  ك  ات  اامله ث ليقاامل  ارامل  المايع الا ي  ثممل مملل ميب
الا ي الا  ممللياع  رامل  لاا   م(Hilderic،721-716ألهنلدايك( اذخ ه  ذريعب للحلب سو ث  انيل  الفملبداي

 وقااع شااقملي ك لاافو ه  ابااتا عاان ذلاا  ث    لااس Alvandal)  )(52)إىل اربمطاروريااب الياةبطاااب  ااملزلال رااله الفملبااداه
  النيااممل ذل  (جسيان ا) ملنيتغ   (هنلدايك)الملطب من امن عمس  م(712-716،ألGelimarألجلنم ا)انتالع 

   أرنيا  ب قملماا يامللقماع  ت ا (51)(Serdiniaسـاريان )رملبا قد نو ها إىل  (53)الفملبداه.ث  س ملال قواص ريرو من 
الا ي ثعلان ثباس ممل املو إال ل الالو انيلا  اني لاوا اإعمللناس إىل  (علزاايـ  )مقامللو  م711محلب إلاه  ك عمل   (جسيان ا)

 (55)الملطب. 

ألبةلااااااااااااا ساااااااااااا ه احلملااااااااااااب علاااااااااااا  المااااااااااااملح  ان ليقاااااااااااا  لا  مقملامااااااااااااب ااذخاااااااااااا ص رليقهاااااااااااامل إىل العمللاااااااااااامب الفملبدالاااااااااااااب
ث   طا  قاوو الفملباداه  اث   (علزاايـ  )  اانياتطملا ملبادالاو  ماع القاواص الياةبطااباالاتح  الف(51).(Carthge)قاط جة
  الااحع معااس  ابإىل القمااط طا (علزاايــ  )علاا  االنيتماا   انيااقطا معاادسمل قلرمل ااب اعااملل  (جلنمــ ا)ملكهاا   جيااط

اقااد انيااتملص احلاالاب مااع (56)  اياا ه الالااورو عااملل المااملح  ان ليقاا  حلكاا  اربمطاروريااب الياةبطاااب .ا  ملاا  الفملبااداه ثنياار 

                                                            
 )ص:رث اااا عيداحلمااااد(   القاااملسلو   عااا  العـــ لمألالبنز طـــ   جم  اننياااول. سمااا  الزيكااامل:س  اني طقاااب الواقعاااب ع اااد الطااالا ا  اااويب الوااالق  لليحااال  (18)

 . 85    ص 1886للدرانيملص االيحوف ارببمملباب ااال تمملعاب   
 .98  ص   انيل ع المملم عل  (51)
 .85  ص   انيل ع المملم سم  (51)
 عطاا م ل  ميا   ي  رملري حنو  الغلما  نلرةاا ك مملناكمل الواقعب ك   وب إنييملبامل بتاسب لتعلضه  لليغه الوديد من قي  القو   الفملبداه: (52)

ت ايخألأ ا ع أل بوري إمسملعا    .اللماع   128( االماطلو عل  مدي ب قلرمل ب عمل  )التوبمابالوممله ان ليق  حىت متك وا من لخوه انراض  ان ليقاب 
 .32ص    2111 ال قمل ب لار اوا  ال سطى،ف ألالعص األ

 

 .91ص  المملم  انيل ع  عل   (53)
 239اقد انيتقل يمل القلرمل ا او  مث  تحهمل اللامامل  عامل   لللع  يمل ثرا  اانيعب  رمللاملري  ةيلو إيطمللاب مغلب اليحل انيتونيه اعمللمتهمل    امل:نيللي (51)

سااا   1125انةاساامل الفملبااداه ك القاال  اخلااملمس انيااا لي مث انياارت عتهمل ماةبطااب ك القاال  الماامللا انيااا لي اهلااا معاادسمل نملمعااب ربنياايملبامل حااىت عاامل   ي.  
 .511ص  المملم  انيل ع   .نيعاد 1613

 .118ص  المملم  انيل ع  الوا   (55)
 

اثنيماهمل الفا اقااو  ك القال  التملنياع ي.   اثرلقاوا علاهامل  احلمللااب مدي ب قدلب نقع ممللوملرئ الوامملي ن ليقاامل إىل الوالي مان مدي اب ناوبس  قلرمل ب: (51)
اقااد  للواااو  رماامل راامل  ياامل هلااس   احلاااملو اراامل   كمهاامل حملرماامل   تااملرا  ماادى  )حكمملنقلاااب(  ثالاسملررااابارملبااا حكومتهاامل  القلعااب انياا  مورلااب ثي 

 .656ص  المملم  انيل ع  انيتونيه.نيعاد   نماطل عل  نلب اليحل  ي.بوطا جتملرهتمل حىت اخ ص ك القلب  اخلملمس االممللا 
 .21ص  المملم  انيل ع  ن ا   (56)



 
 م 8102ديسمبر-مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية      العدد الثامن 

 

 

 011 

  اماملللن  مان ذلا  ذخللتهمل  رتاص من اااداو االما  امل نكن س ه الفرتو رلهمل حلاممل م   م(725-711)الفملبداه من 
ن  ا اةو الغاليب مان الواممله ان ليقا  اانيمتاد   (جسـيان ا) ال  قملما يمل الدالب الياةبطاب مل  ق  آممله إ  الفتوحملص 

انيعلاا اآل  مملربنييملباب حبالان  (Septem) سبيمحىت نيملح  احملاه انرل ط  مل  يع م س لربمطاروريب نيوى معق  
 (59).نملز  ي  رملري ك الوممله ان ليق قلب مو  (Cebta)ألسبية

اقاد (58) ( Ostrogoths)إيطمللامل اازلالص ثرمملعس ك انيرتلالسمل من القو  الوالقا   معد ذل  إىل (جسيان ا)نطلع 
 ملكألم(Theodoric،251-720ألثن ر ايك)ل عس إىل ذل  ممل حدف من بةاعملص لاخلاب م  حكملمهمل  يعد ا ملو 

الاااب علاا  ام هاامل امل ياال  ساا ا  (Amalasuntaألأم الســ  ي )العاال  ام تااس  س علاا خلفتاا م720القااو  الواالقا  عاامل  
بتاساب لالالاعملص القاو  الداخلااب ا  (Thoedahatألثن راه ت)انمل زعمملو القو   أشلرا معهمل ك احلك  امن عمهامل 

 فا   (Bilssaruseألعلزاايـ  )اثلقا  سا ه انيهماب علا  عاملن  قمل اده  (11)ةا ايطمللامل ك ن (جسيان ا)العل   كل  عل 
 لقاا  نلحاياامل  ماان  Sicilia)).(11)  االال  ااورا  علاا  رثا  اوااس لااوب شاايس ا ةياالو اربيطمللاااب   ااةه ك لااقلاب م717عاامل 
إثال نياقورهمل خلاع  اعلا  م710 وله علا  العمللامب باملموي عامل   ملنيتوىل ع مث ش  رليقس (12) امل يل  ثي مقملامب ثسلهمل

ألاافاــ الاا ي ابمااحع إىل عمللاامب القااو  الواالقا   ( Witiger يينجــا)اذحبااوه اعا ااوا مكملبااس  (ثن راهــ ت)ا ااا  
(Ravenna)- لا    قوانس  أعط  م ل  الفللب للياةبطا  للماطلو عل  راممل امتك اوا مان إباةاه  -امله شلي إيطمللامل

 (13). م726 عمل  ااةا   ممل ا  القور 

مان نادر الفالا ن  الالال  الا ي عقاده معها  مل ل حاس نيا ممل    ملضاطل إىل أل(جسـيان ا)اثث ملو سا ه انحاداف خوا  
اك نياايا  إرضاامل س   ر يااس )علزاايــ  (  اقااد ثماادى ثخاالى للحاالب عقااد الالاال  مااع القااو  حااىت ال يفاات  ثمملمااس  يهااملص

 بقاض اعادهعلا  زمامل  انماور حاىت  مااطليرملل يدخ  را  امل ا  عل  علاس القو  ث  يكو  ملكمل  علاه   وا    الك س ممل

                                                            
 .62ص  المملم  انيل ع  العليين  (59)
   امعد ا ملو زعامه  نونا 361شعع  لمملين انيتقلاا ك القل  ال مللع انيا لي امله اليحل اننيول اقد ثذع وا لقيمل   ااو  عمل   الولقاو :القو   (58)
) ا ل احلمللاب ( احمللفوا اربمطاروريب الياةبطاب اثقملموا مملكب قوراب ا  مإيطمللامل انأثلاا مملحليملرو الياةبطاب الك ه  انيعوا   ( بةلوا ك مملبوبامل 552 -511)

 .665ص  المملم  انيل ع  نيعاد الديملبب اآلريونياب . 
 .59ص  المملم  انيل ع  عملا   (11)
عمللامتهمل ماملللامو امت ا  ثراط  اةر و اليحال  مماا مل تاع ماملحلك  الا ايت ايفالالهمل عان الاط مياا   ةيلو مإيطمللاامل ك   اوب ثارامامل ارملباا نتم لقلاب: (11)

ناىل اسا  م ل اب الواك  اقاد انياتعملسمل قادلمل الفا اقااو  االقلرامل او  ااربنليا  مث اللامامل  معاد ابتالاملرس  علا  القلرامل ا  ك احلالاب اليوبااب ا انيتونيه 
  ( الخ  ر ار مان 966  926سا    211سا ا212  امن معدس   تحهمل انيملمو  م  عملم  ) 535ب عمل    مث نياطلص علاهمل ماةبط ي.211عمل  

 اهلل   ( . عطااب 1181ساا   193ثسلهمل ك اربني   ابوأص يمل  ملمعب إني ماب ميملللمو ااشتهلص مك لو مممل دسمل اهلا حاىت  تحهامل ال ورمامل  عامل  ) 
ــة،رائــاةألالمعــ ا ألثمحااد   مااراص لار   مااراص 3مااا   البلــداامعجــمأل احلمااوي 261ص     1851  1   انيالااليب يااب انجنلااو مكت القااملسلو الحدين
 . 121  نيعاد   انيل ع المملم    ص  118 -111ص ص   1856

 .151 – 151ص ص  المملم  انيل ع  الوا   (12)
 .59ص  المملم  انيل ع  عملا   (13)
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اساو  (م772-721،ألTotilaألتـ تنال) ارمل  مان بتامل ا ذلا  ث  ثاملر القاو  مةعملماب ملكها (11)اثعلن متلله اعالاملبس .
  احق  ابتالملراص حباع  ملغا ذراهتمل مان عقعرثنيمل  عل   آخل مدا ع عن انيتق ا  اانيتطملا ث  يقلع موازين انمور

اانياتطملا القاو  مفيا  مأل725راممل عامل  (ت تنال)اانيتعملل م ل   انمورعن الماطلو عل   (علزااي  )اخلطورو ث  عسة 
إال ث  انخر ر ض اثلل عل  احلالب   مت امل ل ل  عل  الالل  عل    قامللنس ث  يمرت عوا  اع إيطمللامل مملعدا را  مل

 (15)االفت  اال الل.
الاا ي اشااتهل وقدرنااس احللماااب الرايتااس الماملنياااب علاا  رثا  (Narsesأل  اســن )ثحااد قااواله اياادع   (جســيان ا)معااع 

مالاااالعس علاااا  إثاااال  (تــــ تنال)اهنةمااااوا القاااا   إال ثهناااا    ااااا  رياااار انيااااتطملا ث  يقهاااال القااااو  رناااا  انيااااتمملنته  ك القتاااامله
يطلياااو  م اااس  (  اســـن )  امعاااع ممللتاااملي القاااو  إىل م771اانيتمااال  القاااو  الوااالقا  هنمل اااامل  عااامل  (11) م772ذلكعااامل 

ثعاادص إيطمللاامل مان  م772  اك عامل  ته  حك  القاو  الوالقا  مإيطمللااملاي ا اب (16)الممملىل ا  وغمللرو إيطمللامل  وا  .
 (19) ديد إىل ح رو اربمطاروريب الياةبطاب .

 Theodoric Iثن ر ايـكألال  )ك عالال ملكها   Visikoths (18)))ثممل إنييملبامل  قد انيتقل  اهامل القاو  الغلمااو  

ألثنـــ ري )اك عالااال ملكهااا    م225ال اااةاىل إىل اااامله ث ليقاااامل ك عااامل  معااد ث  ث اااطاا الفملباااداه علااا  م(215-271،
Theodes،711-725)(علزاايـــ  )انياااتطملعوا ماااد بفاااوذس  إىل مدي اااب نيااايتس الواقعاااب ك الواااممله ان ليقااا   الكااان م 

ليع ث  قت  اعا اوا  بس  و  امملثلتقويب بفوذه إال  انيتعمللهتمل  ( ثن ري)متكن من رللس . امل يمتمل  القو  م  حملاه 
اقاااااد انياااااتغ  (61)راااااوي  .إال ث  حكماااااس مل يماااااتمل  م(Theodigisel،725-725ألثنـــــ ريجنز )مااااادال  م اااااس القمل اااااد 

 ك إنيااايملبامل مأل776ماااملم  القاااو  الغااالما  مااان لااالاعملص لاخلااااب حاااوه العااال   أرنيااا  إلااااه  ثنياااطوال عااامل   (جســـيان ا)
 (61)امتكن من إحلاز ال الل علاه . 

ــــ ريجنز )نعملقااااع علاااا  العاااال  القااااور  معااااد ا ااااملو  أجــــنالأل)ماااان انيلااااوال حااااىت اقااااع اختاااااملرس  علاااا  انيلاااا   اعاااادل (ثن
Agila،725-772)نهنااااا  راااااملبوا لالاااااو  إي  نيااااايملبامل   امل يااااال  ثمااااالاو   اااااوب إيونيااااا  انيااااا سعالك اااااس رااااامل  آر  م

                                                            
 .58ص  بفمس  (11)
 .63ص  المملم  انيل ع  العليين  (15)
 .51 – 18ص ص  المملم  انيل ع   ول  (11)
 .153ص  المملم  انيل ع  الوا   (16)
 .26ص  المملم  انيل ع  ن ا  (19)
 مقاادابامل القماا  ال ااملين ماان القااو  ارااملبوا يقامااو  ك نيااهوه رانيااامل ا  وماااب الغلماااب مث اجتهااوا نلماامل   ااا ضااغه ااااو   هاامل لاا إىل  الغلماااو :القااو   (18)

مث بةحاوا إىل إنيايملبامل اثقاملموا ملكامل اا  قيا  علااس انيمالمو  ك عامل   ) لبماملاحلمللاب(اانيتولوا عل  م ل الاوبمل  اهنيوا راممل اثقملموا لالب اا  ك   اوب نمللاب 
أل1666–أل266"ألألصـداألالعصـ األال سـطىألأ ا عـ ألفـ سمللريا  جم. ماواالا  اآلريونيا .  اراملبوا يعت قاو  الديملباب انيمااحاب علا  انيا سع 611سا   83
 .19ص  المملم  انيل ع   يوني  52ص  المملم  انيل ع  اهلل عطاب  16ص  احلس ( )ل.ص( حاملو بمللل   )ص:“م
 .11  ص   انيل ع المملم عملا  (61)
 .26ص  المملم  انيل ع  ن ا   (61)
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   ملنيااتغ  ل ااوار الاا ين ثااملراا ضااده الك ااس  واا ث   يااع ا (أجــنال)اقااد حااملاه (62)(Athanasiusiaألاإلثا سن ســنة)
إنياايملبامل  اقااد  ث  يعااط مقوانااس إىلLiborus)أللنبــ ا  )اربمطارااور الياةبطاا  ذلاا   أرنياا  إىل حااملر  الوااممله ان ليقاا  

 علاا  المااملح اانيااتوىل  -ناالب انباادلس -(Cadiz) القااو  ابااةه ع ااد مدي ااب قاامللا اماامللعيور امملناا (لنبــ ا  )ثنياالا 
أجــنالأل)االتقاا   –  ااوب ناالب إنياايملبامل - ثشاايالابانقاادما القااواص القوراااب   وماامل  حااىت الاالا  (63)ا  ااويب للمدي ااب 

 قااااااااامل  ثنيملعاااااااااس مقتلاااااااااس اناااااااااوىل ثمااااااااالس    ااضاااااااااطل إىل الفااااااااالار (أجـــــــــنال)ك معلراااااااااب حملمساااااااااب ساااااااااة   اهااااااااامل  ( لنبـــــــــ ا  
   اابتهاا احلالبالياةبطااب عادو ساةا   ال ي  انيتطملا ث  يلح  مامللقواص م(أل705-ألAthanagild ،772أث   جنلد)

 (61)انيطملا م  الطل   إىل عقد لل  احتفظ وو يس ر  الطل   ومل اقع ك يده من ممتلكملص . آخل

ال ين ههلاا ناه ملو مملمسه  احلقاق  الالقملليب ك زم س  - اان ملر Selave))(65) مع الم األ(جسيان ا)ثممل حلاب 
علاا  راا  ماامل  انغلغلااوا ك ثعمااملي انقاامللا  الياةبطااب    ااأنوا (61)(Aldanob) قاد لثمااوا علاا  ث  يعااطاا هنال الاادابوب   –

 هاادلاا ك رااليقه   (66)  ( Eiga)  احاادف ك زماان ساا ا اربمطارااور ث   لرااوا حنااو حباال إجيااب يالااملل ه  حلقاامل انقتااا 
ارامل  مان الطياعا  علا  اربمطاراور  (68)ثاملين ماد  اربمطارورياب الياةبطااب ثمهااب.  Thessalonic))(69)ألس ل  نكمدي ب 

سا ه انقاوا  ثخا   الياةبط  ث  يعم  ممل ك انياعس لكا  ييعاد ثخطملرسا ه انقاوا  عان حادال اربمطارورياب خمللاب ث  خطال
حىت انياتقل  (91)الدابوب انيد  ال  للا  يمل مملل هع االملع ايعولا  معدسمل إىل ممل اراو ارملبوا يغرا  عل  ر   يةلال 

                                                            
ارامل  م سياس قامل   علا  ث  انب ااالمان االالاىل  ممااحا    مان ثماوين  281بمايب إىل ثث ملنيااوا ااملا اربنياك دريب الاد  اهامل عامل   اربث ملنياونياب: (62)

اناوك ثث ملنيااوا ك اربنياك دريب عامل   ما سيه  من  وسل ااحد امن ممللو ااحدو ال لكن نقدم ثحادمهمل علا  اآلخال اقاد ثاملر اآلريونيااو  علااس ني مللفتاس 
 .511  ص1961مراص مطيعب انيعملرا   1  مارائاةألالمع ا    مطلا  . اليمتملين 363

 

 .11 – 11ص ص  المملم  انيل ع  عملا   (63)
 .11- 11ص ص  المملم  انيل ع  عملا   (61)
يل ااع ثلااله  إىل ا اا س انري ثا اا ااد ثارايب اثخاا اا يتونيااعو  ك ثاراماامل حنااو الغاالب اا  ااوب حااىت انيااتقلاا ماا   ياامله اناراه االيحاال  الماا ا: (65)

اقااد نعلضااوا إىل ر اار ماان انيتملعااع ك ثاا اا  العالااور الونيااط   ثارماااب ان تماا  لغااملهت  إىل هموعااب اللغااملص اا ااد  االونيااط  انلريااملناك  ك ثاراماامل الواالقاب 
 الما ا.ك ر ار مان اللغاملص انارامااب مان انيا   )عياد(حاىت اشاتقا رلماب  ل نيتعيملل مميع ضغه الع مللل اآلنياويب اا لمملباب ممل عل  الك ر م ه  

  119ص  الماملم  انيل اع  ر امب لقملليب الغلب االوالي اا  اوب امان ثمالز معاململ ناملر ه  ههاور رانياامل انونياعهمل. عملشاور  اي قممو  إىل ث ثب ثقممل 
 .121ص  المملم  انيل ع  نيعاد 

اسو ي ياع  2ر   929911ممملحب حوضس  الفو مل ر  مونيه ا  وب شلق  ثاراممل اسو من ثرط ثهنملر ثاراممل معد   2911هنل رولس  الدابوب:هنل  (61)
ا  ااوب  يونما  امل مان سيايب الغملماب الماولاو ع اوب ناليب ثنيملباامل اجيالي حناو ا  اوب الواالق  مو اس عامل  عاط   اويب ثنيملباامل اشالق  ال ممامل ااامله شالق  

ص    1815 القومااب الادار  القاملسلو سـاة،المنالم سـ عةألالعاعنـةأل شافا  حمماد  اننياول.نلممله   وب شالي ثارامامل لاالاع ك اليحال  –شلق  رامملبامل 
 .668 – 669ص 

ااشاات  انياا  ساا ا اليحاال ماان انياا  العمللاامب القدلااب    وماامل  انلاقااامل اااملال  ارليااا  شاالقمل لتااد ماان شاايس  ةياالو اليلقاامل  نلماامل  اآنيااامل الالااغلى  إجيااب:حباال  (66)
 .329 ص المملم  انيل ع  ا ةر.نلممله اسو يي  هموعب من  إجي  نيقدابامل مدي ب 

انقو  علا   ةيالو لاغرو ك حبال إجياس اسا   اربلريملناك  نقع ك امله شلي الاوبمل  عل  خلاا نيمللوبا  ثي عل  المملح  الولق  لليحل  نيمللوبا :(69)
 اااا احلكااا  اقاااد ازلسااالص مالااا وعملهتمل  ا لدياااب ااآلالناااوانلااص ثااملين ماااد  الاوبااامل  ثمهااااب اسااا  ذاص ملراااة لااا ملع  اشاااتهل مالااا ملعب اني ماااو ملص االمااالع 

 .816ص  المملم  انيل ع  االياةبط .نلممله اللامملين 
 .66ص  المملم  انيل ع  العليين  (68)
 .51  ص   انيل ع المملم امن بمللل (91)
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ملنياتس ك الواممله رملباا ل ملعااب   ااا ا  اإ  نيا يفع  اربمطارور شائمل إزاو ذل ي  انمل ثخرا ك شيس  ةيلو اليلقمل   امل
 (91). ذاص  عمللاباني طقب مح ص عمكليب لرني  إىل س ه  مل  امل يكن لديس اقتحبتب

أل ؤهأل:ــــفـــلـــ أل/ألخــــااعــــ األالــــحـــمـــال
بتاسب للماملنيب احللماب الا  انيعهامل اسا  نتم ا  ك حلاماس ماع  ال شعيس ك حمللب من الفقل االيؤا نل  (جسيان ا)معد ا ملو 

 س : تعملقع عل  عل  اربمطاروريب معده ثرمع ثمملرلو    ده نل  احللاب ال  ث هدص رملس   الولي االغلب 
 
أل(:مأل755أل–أل707)ألJustinIIألالن   ألي سين -1

ر اارا ايمتوااره ك   (ســين )جمااملمن ثختااس  س علاا  عاال  اربمطاروريااب اراامل  ي اا لا  ث  ي سااع ماان  لفاا )جســيان ا(نااوك 
اشاسملعمل  بوااطمل (سـين )جارامل   (92).العال  قي  هلس الواو  مأ  يتوىلل ل  معد ا ملنس   نلشاحس من  ثمور الدالب 

ياد عهمل للفالا  )جسـيان ا(اشديد احلة  ك ع قملنس اخلملر اب ارمل  ثاه مامل  علاس ساو ر ياس ل اع ا ةياب الما ويب الا  رامل  
بااااتا ع هاااامل ا تاااااملىل الفاااالا احلاااادال الواااالقاب  (93) ااااألى ساااا ا إىل إشااااعمله احلاااالب ماااان  ديااااد ماااا  الفاااالا االياااااةبطا   

الاا ي ماامل ليااع ث  نيااقه ك ثيااديه    ااألى خااط نيااقورس إىل ذسااملب    راايــلربمطاروريااب حاااع قااملموا وحمللاالو حالاان 
  ال عاااا ك سااا ا  ملاضاااا الفااالا مااان ث ااا  المااا   الااا  (صـــ فن ) تولاااا ثماااور احلكااا  زا تاااس  (91). (ســـين ج)عقااا  

ـــ األ هبـــ أل27ب ريااارو قااادرسمل المااايا  نلاماااب حلماااا ـــ  )  ارااامل  يعملاهنااامل ألـــيألريا ري اامااان قمل اااد احلااالا اربمطاراااو  (تنباي
 (95) توىل عل  اربمطاروريب.  (ي سين )ممللتيين ام حتس لقع قاالل إىل ث  مملص  (سين ج)

 م(أل:ألأل752أل-755)ألألTiberius IIألتنباي  ألالن   أل-2
س ث    اا اد ث  خار انياالب يتقالب يامل إىل شاعيو حكمس قالارو مل نتساملاز مخاس نيا   يماولسمل الاول االما  رملبا مد

ثماامل نياملنيااتس اخلملر اااب  لاا  نعتمااد علاا   (91)  معتماادا علاا  انمااواه الاا   عهاامل نياالفس. يل ااع عاان رااملسله  عااعو الياالا ع
الالااقملليب   الارص احلاالب نيااسملال ما هماامل الكاان  ااا ضااغه سسااو  اإمناامل راامل  يهاادا إىل عقااد لاال  معهاا نااةا الفاالا 

ختااملر زاجم ام تااس الاا ي اا  فاالا ب اار إنااملاو رياارو يااد عهمل ااا    ملضااطل إىل عقااد لاال  مهاا  مااع العلاا  انقاامللا  الياةبطاااب
 (96). معد ا ملنساكو  خلافتس ك احلك  ل )م اي (يدع  

                                                            
 .81ص  المملم  انيل ع  سم   (91)
 .31 – 31ص ص  ،“مأل1271–252ت ايخألاإلمبااط ايةألالبنز طنةأل"ألن ا  (92)
 .13ص  المملم  انيل ع  عملا   (93)
 .32ص  المملم  انيل ع  ن ا   (91)
 .181ص  المملم  انيل ع  حمل ظ  (95)
 .13ص  المملم  انيل ع  عملا  (91)
 .186ص  المملم  انيل ع  حمل ظ (96)
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ألم(أل:أل062-751)ألMouriceم اي ألأل-1
لاايعض  إذ عماا   (جســيان ا)  اراامل  ماان ثشااهل خلفااملو يااب ك ال ملل ااب اانرمعاا  ماان عماالهعاال  اربمطارور أل(مــ اي )نااوىل 

  ااشاااتهل مواااسملعتس اعدلاااس حاااىت ثلاااي  قمل اااد احلااالا اربمطاراااوري  مث التحااا  خبدماااب ا اااا  الوقاااا ك اربلارو القيااامل اب
خيارا ك شاؤا  الدالاب إال  (مـ اي )ارامل   (99).مأل752 ةا اس ام تاس عامل   (تنبايـ  ) ملحرتمس الوعع ااث  ماس  احةمس 

لاا ا نةاياادص ثعيااملو الدالااب  ملضااطل إىل ر ااع الياالا ع اث ااط الوااعع علاا  ل عهاامل  ك ال ااواح  انيمللاااب ثبااس راامل  قلااا  اخلااطو
 (98)ابتاسب ل ل   قد شعياتس. 

  مأل755عاامل   (كســاشألأ   ـا اا)ثمامل نياملنياتس اخلملر ااب مااع الفالا  قاد شااملوص ال الاا ث  ن تها  هنمليااب ملضااب مو املو 
نحااد انيطاامللي  ماامللعل  اجنملحااس ك  (مــ اي )    ااتا عاان ذلاا  ممااملعدو ثم ااملو الياااا المملنيااملين علاا  احلكاا  ااخاات ا

كملباا   ثممل نياملنيتس حامله الم ا اان ملر  (81)م(.أل025أل–أل756)أل(كساشألالن   ألأعا يز)إقملمتس عل  احلك  مملني  
  ارامل  ذلا  ضاد لياةبطاب ا راهنامل الطاملمع   اهامللاسع  م ه  حدا  ملل  م  الدالب ا نتل   ك ل عه  إىل الدابوب 

 (81). مأل062رنيب ا  د  قملما ثورو ضده ثلص إىل ن حاس عن العل  عمل  

 مأل(:أل016أل-062)ألألPhocasألف ك  أل-2
يماتطع ث  يمااطل   لا  اراور ثياب خاطو نياملنيااب ثا إلارياب  لا ل  عماا الفوضا  االفا  ك زم اسمل نكن لادى سا ا اربمط 

ضااغه ان ااملر علاا    اك الوقااا بفمااس اشااتد  ديااد اماامللراا مااإع   احلاالبلا ماان   اك زم ااس عااملل الفااعلاا  زماامل  انمااور
اك انيااه ساا ا  (82)  الطاال    اذلاا  مااد ع ا ةيااب لواالاو رضااملمهمل إال ث  يمااململ (ف كــ  )   ماامل راامل  ماان ا يهااب اليلقملباااب

ا اااو انيواااحو  مملنخطاااملر اخلملر ااااب ااني اااملاا الداخلااااب ال ملجتاااب عااان ابتواااملر الوماااملو اقلاااب انياااؤ  ذخلااا  خااارو قااامللو ا اااا  
حاااملر   – هناكـــ لن الياةبطااا  عااان خدماااب سااا ا اربمطاراااور  اابتهااا  انمااال متااادمر ابقااا ب ضاااده اذلااا  مملالنفاااملي ماااع 

  الاا  الاال ثنياالو  دياادو لتتااوىل ثمااور احلكاا اماادث ع (جســيان ا)ثنياالو  اياا ا ابتهاا  عالاال .(ف كــ  )ا  عااةه  –قلرمل ااب
 (83). هناك لن نتم   ك ثنيلو 

 

 

                                                            
 .11 – 13ص ص  المملم  انيل ع  عملا   (99)
 .33المملم  ص انيل ع  ن ا  (98)
 .83ص  المملم  انيل ع  يوني  (81)
 فمس.ب(81)
 .123ص  المملم  انيل ع  عملشور (82)
 .121ص  بفمس (83)
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ألةــــــمـــ تـــــخـــال

ك  امااملرز  االاا  راامل  ااامل لار  م016-725معااد ث  ن ملالااا مملليحااع االدرانيااب اناضااملا الماملنياااب لربمطاروريااب الياةبطاااب  
ألثملزسمل:هموعب من ال تمل ا  إىلاخلفملؤه نوللا  (جسيان ا)التملري  الياةبط  ك ه  ثنيلو 

قاااد الاااطيغا ممللالااايغب ال نا ااااب ارااامل   (جســـيان ا)عالااال  إىلانيااا  ث  الدالاااب الياةبطااااب م ااا  مداياااب نكوي هااامل  -1
آخاال ماان  اادف اللغااب ال نا اااب  اعتااط عالااله آخاال ملاحاا  ع مااب االمطاروريااب اللامملباااب ال نا اااب  (جســيان ا)

 م.021-016هناك لن ألامعدسمل ثخ ص االمطاروريب نالطيغ ممللاليغب اربنليقاب ك عالل اربمطارور 
اراامل  سد ااس ماان ذلاا    الوث اااب اإعاامللو بواال انيماااحاب علاا ممللقيااملو  (جســيان ا)ماان ضاامن االنياات تمل ملص قاامل   -2

 آخلعالله ل ل  يعتط    قا  الوحدو الدي اب رممل احد الملطت  اربلاريب االعمكليب ااضعهممل ك يد ااحدو
 اربمطاروريب اللامملباب القدلب.معع ربحاملو 

ث  هموعتاااس القملبوبااااب خلااادص امساااس ا علتاااس مااان عممللقاااب التاااملري   حاااىت  لاااس استمملماااملص ممل ملباااع القاااملبوينرااامل   -3
 علاا ص الاارتاف اللامااملين القاادم اثرااد علاا ثمهاااب رياارو  قااد حمل  ااا  (جســيان ا) لقااواب   الونياااه انارايب 

 .م1271ث  نيقطا عمل   إىلمطاروريب اانيتملص قوابا س مل عمل  لرب ثمهاب اربمطارور انيلطملبس 
روريااب ماان الاا  بااتا ع هاامل ث  عملشااا اربمطا   تماااةص مك االو حلامااس ااسوماااب االد ملعاااب ثماامل نياملنيااتس اخلملر اااب -1

اربر ااملر ك رلااع  إىلمملربضاامل ب    ااده ساا ه احلاالاب الاا  ث هاادص رملساا  بتاسااب  معاادسمل ك حاامله مااؤا ا قاال 
موااملريعس نيااواو العمااكليب ثا  انياات ةاا انمااواه علاا  إىل  مماامل ثلي اليملس اابانمااواه عاان رلياا   اال  الياالا ع 

 ذل  ث  نلال خةابب الدالب خملايب. انيعمملريب   تا عن
نيا  ماان الدرانيااب ث  الدالاب الياةبطاااب ك هاا  سا ه اننياالو لامااا ضاعافب لكاان رملبااا ن قالاهمل اخلااطو ك معااض  -5

ك احتفااامل   اريااار   اارنااايه امساااس مملنيااا  زا تاااس ثااااولارا الااا  رااامل  اااامل لار  (جســـيان ا)الكااان مل ل اااع ث    انماااور
 انيقمل  علشس. عل ل ورو ال  رمللص جتمله ااقفا مالمول  معلشس معد ث  (جسيان ا)

نوي العال  ثماملرلو ضاعفملو قلالا  اخلاطو ك إلارو شاؤا   م065-707اثخرا  بمت ل  ث  الفرتو انيمتدو من  -1
سا ا  يا  عان ابتواملر انمالا   اا ثييامل عان لاد انخطاملر اخلملر ااب اعسة  لب الماملنياب ااربلاريب اانيمللاب الدا 

امادث عالال  دياد ننيالو  ديادو سا    يامل ثرملىلمتدمر ابق ب  (جسيان ا)اك هنمليب انيطملا ابته  ثمل ثنيلو 
 .(هناك لن ) ثنيلو اربمطارور

 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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أل ــــااجــــمـــ راأل الـــصـــمـــةألالــــمـــ ئـــق
 

ألص را:ــــمــــأ ال:ال

  رااألالق م  ألمراص  اليلدا   . معس محمد ه بألالدي ألأع ألعبداهللألي ق تألع ألألالحم ي، -
1856 . 

أل :ــــااجـــمـــن :الـــ  ــــث

ج معةألأللاياامل  احيملرهتمل مو ة نملري  اربمطاروريب الياةبطاب   الحندايصالحأله ريألألخلنفة،أل  صا،اع أل -
 .م2662أل،2طألرا ة،

 .م1552  اللبا   رااألالاائدألأللي مل   القدلب الف و    عفنيألالبهاس ، -
  رااألالمعافةألالج معنـةألاربنياك دريب  االهناملر  إىلللامملباب من ال وأو اربمطاروريب ا  غ  مأحمدألألح فظ، -

2116.  
 .م2661  رااأل م عألالنق فة الونيط  نملري  ثاراممل ك العالور     ايإسم عنلألألالاعنع ، -
عـــن ألللدااســـ تأل البحـــ  أل القاااملسلو  الياةبطااا  ناااملري  مالااال ك العالااال   الخنـــاصـــبايألأعـــ ألألســـلنم، -

 م.2665أل، االجيم عنةاإل س  نةأل
 ل.ص.  الج معةمؤسسةأل ب بألألالياةبطاب اربنيك دريب نملري  الدالب   محم رألالسند، -
مااامللا انياااا لي "عالااال الماملنياااب الوااالقاب لربمطارورياااب الياةبطااااب ك القااال  ال  فيحـــ محمـــدألألالشـــ عا، -

 م.1555أل،بالمصايةألللكي الهنأةألنيعاد مور   "يونيت املبوا
أل،رااألالمعافــةألالج معنــة اربنيااك دريب  الونيااط  نااملري  ثاراماامل العالااور   ماســ ألمحمــدألمحمــدألالشــنخ، -

 م.1552
مكيبــــةألألالقااااملسلو   1جم  "لعالااااور الونيااااط  "التااااملري  الماملنياااا  ثاراماااامل ا  الفيــــ حســــعندألعبــــدألألع  ــــ ا، -

 م.1550أل،16طألالمصاية،اال جل أل
 م.1552أل،رااألالاهضةألالعاعنة مراص    1191-323الدالب الياةبطاب   الب زالسندألألالعايا ، -
 ثاراماامل ناالب  علاا ل انيتونيااه اثثلساامل قااوو الوبااداه اليحليااب ك ناالب اليحاا  محمــدعبــدألالحفــنظألألعلــ ، -

 م.1555أل،رااألالاهضةألالعاعنة القملسلو 
 .م2661أل،العاعنةرااألالاهضةألألمراص  احيملرهتمل اربمطاروريب الياةبطاب   سعندمحم رألألعمااا، -
طارورياااب الياةبطااااب ناااملري  اربم  1866  لار ا ماااع العلمااا   ااادو   مااات امل  إمطارورياااب   غانم،اســـم  -

 م.1556أل،رااألالمعافةألالج معنة اربنيك دريب   "  291-1153"
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مؤسســـةأل ـــب بألألاربنياااك دريب   "  1153-291  الدالاااب الياةبطااااب "ناااملري   ســـنمج زيـــيألألي ســـي، -
 م.1552أل،الج معة

ألة:ـــمــاجـــيــمـــال راألـــصـــمـــالأل ً:ــــنـــ لـــث

تأل البح  ألاإل س  نةألعن ألللدااس ألالقملسلو  اخلر( )ص: لطي ثمو  الملي التملري    عا ك عن   -
ألم.2661أل، االجيم عنة

 
ألالمياجمة:المااج ألأل ً:ـــــعـــااع

 )ل.ص(.  العاع رااألالفكاأل القملسلو  رس( )ص: مالطف  مدر  الياةبطاب اربمطاروريب   أ م ا -
رااأل ماراص   2جم انياك در( )ص: لاويس  انيقورهمل اربمطاروريب اللامملباب  اضمح ه  إر اارألجنب ا، -

 )ل.ص(.  العاع الك تبأل
أل،رااألالاهضـــةألالعاعنـــة  ملاياااد( القملسلو )ص: عياااد العةياااة نو اااا   الياةبطااااب احلياااملرو   ا سنم ا،ســـينف  -

 م.1551
 العاااليين  المااااد الياااملز زيااامللو )ص: حمماااد مالاااطف   الونياااط  ر ناااملري  ثارامااامل ممللعالاااو   ه.ألا.أل ألفشـــا، -

 م.1505أل،7طألالمع ا ،رااأل القملسلو 
  ملاياااد( )ص: عياااد العةياااة نو اااا     911-385ماااا ل العالاااور الونياااط    ب ألأله.ســـ   ،ألمـــ  ، -

 م.1505أل،ع لمألالكيب القملسلو 
  ()ص:حااملو بمللال احلسا    1111-111ثارامامل ك لادر العالاور الونياط     اال ج.ألمألأله رايل، -

 .)ل.ص(

  ت:ــــ عــــ ســـمــــ ال ا ألـــــعـــمــاألالـــــر ائألس ً:ــــ مــــخ

 م.1550أل،مطبعةألالمع ا ألمراص   1ما  انيعملرا لا لو   طا عألالبسي   ، -
 م.1571أل،1طألالمصاية،مكيبةألاال جل ألألالقملسلو   لا لو انيعملرا احلدي ب  أحمدأل،عطنةألاهلل -
أل،رااألالشـعبألالقاملسلو   1  جماآخالا (إملاسا  زعيب خورشااد )ص:  اربني ماب لا لو انيعملرا   ه تسم  -

 م.1511
 م.1552أل،رااألالمعافة القملسلو  ال قمل اب انيونيوعب   حسن سعند، -
 م.1507أل،الدااألالق منة القملسلو  انياملو انيونيوعب العلماب    فنقمحمدألألغاع  ، -
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مفهومها، أهميتها تعريفها، عاملراج  
 يف املكتبات

سابقًا جبامعة بنغازي –مدير املكتبة املركزية  حممد عبداللطيف احلاسي  

ة ــــدمـــقـــم  

صدر بعض أنواعها مثل املعاجم ت تاملواد املكتبية، بل كان يفجمموعة خاصةمل تكن كتب املراجع معروفة يف القدمي على شكل 
 ، مثلها يف ذلك مثل أي كتاب آخر.والكتب املوسوعيةومعاجم الرتامجواملعاجم اجلغرافية

تضم ــــ  ،قد أصبح جمموعة مستقلةأ  ه ا الذوع من مصادر املعلومات جند دث  و اخاصة مذ  القر  املاي،، أما يف العصر احل 
راساهتا كما أصبح لتلك اجملموعة د  ا جدثدة من األدلة و الكتب املويوعية و اإلرشادثة،فة إىل األنواع اليت ظهرت قدميًا ـــ أنواعباإليا

و زاد البح  عذها يف الدراسات ،و املعلومات من قبل املتخصصني يف جمال املكتبات ابالغ اهتمامااخلاصة و نالت املراجع 
من قبل االستفادة مذها يف اإلجابة على األسئلة املرجعية و طبيعة معلوماهتا و كيفية قامت حول املراجع من حي  أمهيتها و املختلفة،

 مراكز املعلومات.املستفيدثن يف املكتبات و 

ع:ــــراجـــمـــالادر و ـــصــمـــال فــــريــــعـــت  

 ،والباحثنيالطالب  وكما ثعرفهمعاجم اللغة  تعرفهكما ما معذيني مع ى أدي  الكلمتا  هل ،ومرجعلذاس خيلط بني كلمة مصدر كثري من ا
 مث مع ى فين متخصص كما ثعرفه املشتغلو  باملكتبات.

ال أحدمها أو ال ثكاد خيلو من استعمرتددا  كثريا على ألسذة الطالب والباحثني و املصادر لفظا  ثاملع ى املتداول هو أ  املراجع و 
 اللة اللغوثة.ا معاً للدماستعماهل

ألنه ثقتصر يف الداللة على ما ثربط باألشياء  ،خص من الثاينأ  األول أ على أساس ،املرجعميكن التمييز بني املصدر و  من مثو 
 األساسية أو األولية بالذسبة ملويوع البح .

فاملصدر يف   ،صطالح، يف تختل  جمامالت البحاملرجع هو نفسه الفارق بيذهما يف االستعمال االه ا الفارق اللغوي بني املصدر و و 
لحدث التارخي، أو ل ةكأ  ثكو  رواثات مشاهد  ،ويوع الدراسةال ي ثضم معلومات أصلية عن م هو كتاب -:الدراسات التارخيية

هو  -:يف األدبهو كتب األحادث  نفسها، و  -:املصدر يف علم احلدث و  وثائق أو أثار ترجع إىل الفرتة مويوع الدراسة،
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فيطلق على الدراسات احلدثثة  -:جعأما املر  ثوا  الشاعر،أو الكاتب مويوع الدراسة مثل د عن الشاعراألدبية اليت صدرت الذصوص
 اً أو حدثثاً أو فقهاً أو غري ذلك.ياليت عاجلت املويوع تارخياً أو أدب

الكتب الشاملة اليت ترتب مادهتا  ه،-عذدهم: فاملراجع  ،اليت استعملت لفظ املراجع استعماال خاصا ه، فئة املكتبينيالفئة الوحيدة 
إليها عذد الضرورة  ولكن ثرجعكالرتتيب اهلجائ، فه، ال تقرأ من أوهلا إىل أخرها   ،هتا ترابطًا عضوثاً يه ترابط وحدترتيبا ال ثراعى ف

 ابة على استفسار معني لدى الباح  باستحسا  رأي أو تأكيده.لإلج

 ،مباشرة دو  تدخل مرجع، واد املكتبية اليت ثلجأ إليها الباح  للحصول على املعلوماتبالذسبة للمكتبيني امل فه،-املصادر: أما 
 .وصحيحةعامة أو خاصة نُقلت أو مل تذقل ثتم التعرف عليها تامة سواء كانت 

الكتاب  على أساس مادة ،الدراسات املختلفة واملرجع يفثتضح لذا أ  التفرقة بني املصدر  ه ا العرض السرثع للدالالت للفظيةمن 
 وحمتواه ومادتهيف جمال املكتبات فالتفرقة بيذهما تقوم على أساس طبيعة الكتاب اأم وصلتها مبويوع الدراسة ومدى أصالتها بالذسبة له،

 الدراسة. وبني مويوعدرجة الصلة بني ما فيه و 

ع؟ـــــراجــــمـــالب ــــتـــي كــــا هـــم  

 ان:ــــوعـــــب نــــتــــكـــــال

 والكتاب العاديكتب األدبالرواثة أو القصة أو   وه ه مثل ،واإلمتاعفيها من معلومات أو للرتوثح ا لتحصيل ما بأكملها إمكتب تقرأ 
 .حسب تذوعها املعريف  مويوعا أو عدة مويوعات مرتابطةال ي ثعاجل

 وال ميكذذا ،وترتيبهاتذظيمها يف طرق  وختتل  املراجع فها أ  تكو  مرتبة على حنو معني،ك لك كتب املراجع ه، اليت ثراعى عذد تألي
أ   وب لك نستطيع، عرف أنواع كتب املراجع وخصائصهاأ  ن ولكن البد ،االعتماد على مرجع واحد يف االستفسار عن أي معلومات

 هاعلى أحسن وجه وبطرثقة جيدة.نستفيد مذ

ا:ــــبهـــيــــــرتـــرق تــــوطا ـــهــتـــعـــيـــبــط  

بعضها مرتب  صصة يف فرع واحد من فروع املعرفة،مراجع متخكتب عظم املعارف اإلنسانية، و هذاك كتب للمراجع العامة اليت هتتم مب
وليا كما يف كما يف موجزات التارثخ أو ترتيبًا جد  زمذياً مرتب ترتيبا  ال يف القوامي  ودوائر املعارف، وبعضهاترتيبًا هجائيًا كما هو احل

 أ  كل كتب احلقائق، كماليوغرافيات وكتب مويوعيًا كما يف البب األطل ، أوحسب املذاطق كما يف  اإلحصائية، أوامللخصات 
 .املراجع مزودة بفهرس هجائ، مفصل
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ع:ـــــراجــــمـــالم ـــســـق  

 .يف املكتبة اجلامعيةقسم املرجع هو من األقسام املهمة 

القراء سواء   هلا ولكن تعار داخليا لرواد املكتبة حي  أنه كثرياً ما حيتاج ،كتب املراجع اليت ال ثسمح بإعارهتا خارج املكتبة  وثتأل  من
حيددوا الكتاب أو الكتب اليت  ال ثستطيعو  أ ، إىل بعض املعلومات و عليا أو من عامة الذاسالدراسات يف الجامعيني أو  كانوا طلبة

ى أسئلة القراء مبختل  أنواعها فموظ  املراجع جييب عل و املعني الرئيس، هلم،قسم املراجع ه ثكو  فف، ه ه احلالة ا،عليهم مراجعته
 .ثبغوهنا وهنا يف الوصول إىل املعلومات إىلاملراجع اليت حيتاجوثرشدهم إىل الكتب و  مستوثاهتاو 

ية:ــــعـــرجــــمـــالة ــــدمــــخـــال  

ثشرتط أ  ثكو  لدثه قدرة على مساعدة القراء يف احلصول على للخدمة املرجعية، و  مؤهال اشخصخدمة املراجع يف العادة خيصص 
مواد مكتبية إلجناز البحوث والدراسات، واحلصول  فهو ثهتم مباشرة مبساعدة القراء يف استعمال علومات اليت ثرثدو  البح  عذها،امل

 .املكتبةمن رواد  إليه جييب عن األسئلة اليت توجهعلى املعلومات و 

صغرية قد ال حيتاج فف، مكتبة عامة  ن اخلدمات طبقا لذوعية املكتبة ولذوعية الرواد،ختتل  مكتبة عن أخرى يف تقدمي نوعيات معيذة مو 
بيذما احلال يف مكتبة جامعية  ات املتخصصة يف مثل ه ه املكتبة،لقلة اإلجابرجعية، نظرا دحمدودثة املراجع و املدمة األمر إلجياد مكتباخل

 .الرواد ووفرة حجملكثرة األسئلة متخصصة حيتاج إىل فين خدمات قد ثعاونه واحد أو اثذا  طبقا 

ع:ـــراجـــمـــالب ـــتــدام كـــخــتـــى اســـلـــب عــــدريــتــال  

 ،وترتيب مويوعاهتاخاصة أ  الكتب املرجعية ختتل  يف طرق تذظيمها استخدام املراجع يروري للباح  و  التدرثب على كيفية
أ  األشياء اليت ثرثد جيد املعلومات عن  أ  الباح  أو القارئ ثستطيعلكن األهم هو كي  املهم أ  ثلم بكل ش،ء و  والباح  لي 
تطور العلوم جتعل الباح  أو القارئ م جدا أل  العلوم تتطور كل ثوم و التدرثب املستمر على استعمال املراجع مهو  ثبح  عذها،

 .ع جدثد وكل مصدر يف فرع املعرفةاستعمال كل مرج على ،ثواصل تدرثبه باستمرار

ع:ــــراجــــمــــالواع ــــأن  

 .وأهم مساهتوأدق خصائصهمالحمه سوف أكتف، بتتبع اخلطوط الرئيسية يف كل نوع من أنواع املراجع التالية يف حماولة لتحدثد أبرز 
 .()القواميساملعاجم .1
 .(المعارف )دوائر. املوسوعات 2
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 .والسري. معاجم الرتاجم 3
 .()األطلساملصادر اجلغرافية . 4
 .. الكتب السذوثة5
 .لسذوثة. األدلة ا6
 .()الموجزات اإلرشاديةكتب العلمية . ال7
 .()موجزات الحقائق. الكتب اليدوثة 8
 .)الدوريات( . املسلسالت9
 .الرمسية. املطبوعات 11
 .والرسائل. البحوث 11
 .. الكشافات12
 .. املستخلصات13
 .. الببليوغرافيات14
 .. املخطوطات15

 (ســــيـــوامـــقــ)الم ـــــاجـــعـــمــ. ال1

، فتشرحها وتويح طرثقة نطقها ترتيب هجائ، واملصطلحات يفاأللفاظ الكتب اليت جتمعوثطلق لفظ املعاجم على 
فاملعاجم تعاجل الكلمة  ذها مع التمثيل لكل استعمال فيها،استعماالت كل موتبني اشتقاقها وت كر معانيها املختلفة، و 

 .من مفاهيم اصطالحية ثتعلق هبا معذاها أو أي ش،ء آخر من ناحية أو أكثر كأ  تبح  يف

 (ارفـــعـــمـــال رــــ)دوائت اــــوعــــوســـمـــ. ال2

أمــــا  رفــــة اإلنســــانية دو  تفرثــــق بيذهمــــا،الــــيت تعــــاجل تختلــــ  جمــــاالت املع هــــ،-فالعامــــة:  ،ومتخصصــــةعامــــة  نوعــــان: والموضــــوعات
املوســوعات تعــاجل و  واألكثــر انتشــارااألقــدم  الذــوع األول هــو جمــال واحــد كالرتبيــة أو الفلســفة، و فيــه الــيت نصــر نفســها يف المتخصصــة

 .هذا جاءت تسميتها بدوائر املعارفو  عادة أفكارا يف شىت املويوعات نويحي   ،الفكرة بدال من الكلمة
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 رـــــيـــســوالم ــــراجـــتـــم الــــجاـــعـــ. م3

 وتـذظم علـى األغلـب هجائيـا ،املعرفـةاملشهورثن يف حقل خاص أو حقول تختلفـة مـن ميـادثن اليت نتوي على ترمجة حياة ه، املؤلفات و 
جم من حي  االختصـار ااملدرجة يف معاجم الرت  ختتل  املعلوماتو  ،وأحيانا بالشهرة )الشافعي(وبعضها باللقب أم( –)أبو أو بالكذية 

 .وغريهايف احلدث  أو الطب أو اللغة  ل معني من حقول املعرفةفه، تزود اآلخرثن مبعلومات عن أشخاص هلم عالقة حبق التفاصيل،و 

 (ســــلـــة )األطــــيـــرافـــغـــجـــادر الـــصــمـــ. ال4

تعرثـــ  القـــراء بـــاخلرائط الطبيعيــــة و  ،الـــيت هتـــدف إىل تعرثـــ  البـــاحثني والقـــراء باملصـــطلحات اجلغرافيـــة املصـــادر اجلغرافيـــة هـــ، الكتـــب 
معـاجم  مـن املصـادر اجلغرافيـة:ثة أنواع هذاك ثالذة أو توييح معلومات ذات أمهية، و التارخيية لتحدثد مواقع معيوالسياسية واالقتصادثة و 

 .واخلرائطالبلدا ، األدلة السياحية، األطل  

 ةــــويــــنــب الســــتـــكـــ. ال5

ه، هتدف بصفة عامة إىل تسجيل املعلومات اجلارثـة ذات حول األشياء واألمور، و  )خالل سنة(وه، تقدم املعلومات واحلقائق اجلارثة 
 اليت حدثت خالل عام.استعراض التطورات ، و الطبيعة الوصفية أو اإلحصائية

 ةـــــويـــسنــة الــــ. األدل6

غالب تصبح يف مادة الدليل يف العلومات حول مويوع واحد أو أكثر، و نوع من املراجع حيتوي على جمموعة من امل هو-ل: ــــيـــدلــــال
 أنواع األدلة: دليل أماكن، دليل مؤسسات، دليل أفراد.، و اإليافةحاجة إىل التعدثل و 

 (ةــــاديـــاإلرشزات ـــــوجـــمـــة )الــــميــلـــعـــب الـــتــــكـــ. ال7

ه، بعبارة أخرى تلك اليت تساعد يف كيفية عمل ، و وألوا  نشاطهم أمور حياهتم ه، تلك اليت ترشد الذاس إىل الطرثقة اليت ثتبعوهنا يفو 
 ش،ء ما أو إجناز نشاط ما.

 (قــــائــــقـــحـــزات الـــــوجـــة )مــــدويـــيـــب الـــتـــكـــ. ال8

 تقدم يف العادة إجابات على األسئلة الطبيعة ادحمددة.، و واألمورحول األشياء  احلقائق واملعلومات املختصرة واملتذاثرة، ه، تشتمل علىو 

 سالتـــسلــمـــ. ال9

 وتكو  ومرتبة، دورثة تصدر على فرتات مذتظمة ونوي معلومات متجددة وتصدرها غالبًا هيئات مذشورات-بأهنا: تعرف املسلسالت
 الدورثات.املسلسالت أوسع من و مة أو متخصصة، املسلسالت تكو  عابطرثقة معيذة و 
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 ةـــيــمــرســــال اتـــوعـــبــطــمـــال. 11

ت الصلة خاصة حول املويوعات ذاجابة على كثري من االستفسارات، و املطبوعات تعترب من أهم املراجع حي  تعترب مصدرا مهما لإل
وزارة ثتم إعدادها من قبل أفراد بتكلي  من جلذة أو و  هيأة أو جلذة من اللجا  العليمةاملطبوعات نمل اسم بالذشاط الرمس، للدولة، و 

 .من الوزارات

 لـــائـــرســــوالوث ـــحــبــ. ال11

الرسالة عبارة عن حب  أكادمي، لجامعات للحصول على درجات علمية، و ما من املراجع اليت تقدم لالرسائل العلمية متثل نوعا مه
 رطه أ  ثكو  جدثدا مل ثطرقه أحد من قبل.ش، و اجتماع،مكتوب ثعاجل نقطة معيذة يف مويوع علم، أو أدي أو 

 افــشـــكـــ. ال12

تتبعها لغرض إجيادها إ  كانت قد اليت تستطيع بواسطتها الكش  عن معلومات معيذة أو كلمات معيذة، و  الكشاف هو الوسيلة
 :ه،فات و توجد ثالثة أنواع من الكشاجمله دورثة أو أثه مواد و  –كتاب   –وردت يف وثيقة أو جمموعة وثائق 

 كشاف األمساء. .1
 الذصوص. –كشافات الكلمات  .2
 الكشاف املويوع، اهلجائ،. .3

 الصــــخـــتـــ. االس13

 املستخلص هو عبارة عن تختصر ملطبوع أو مقالة مصحوباً بوص  ببليوجرايف لتسهيل متابعة ه ا املطبوع أو املقالة.

 اتـــيــرافـــوغــــلــبــالب. 14
ت ل ا كا  ثطلق يف اللغا، و ومعذاها )ثكتب((Graph)و  ()الكتابومعذاها (Biblios)من كلمتني  الببلوجرافياثتكو  لفظ 

ظل حيمل ه ا املع ى حىت نول مدلوله يف الذص  الثاين من القر  الثامن عشر من كتابة الكتب إىل األوروبية على فن نسخ الكتب، و 
 الكتابة عن الكتب.

 ارفيه مها:وغنستطيع أ  منيز بني منطني من الكتابات الببليو 

 وصـ  املـادي للكتـاب مـن حيـ  ورقـهرافيا التحليليـة الـيت هتـتم بالص اإلنتاج الفكري يف مويوع ما، والببليوغرافيا الذسقية اليت ختالببلوغ
 غري ذلك.وطباعته ونوع حروفه وعدد مالزمه وعالمات الطابعني و 
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 تاــــوطــــطـــخــمـــ. ال15

 وأصبح استخدامها ،ه، نادرة الوجود يف الوقت احلايرو  هلا، ذاسخوال تزال اخط املؤل ، أو ال أو نقيقها ه، كتب مل ثتم طبعها 
كثرية يف العامل بإعداد أقسام هل ه املخطوطات الستفادة   واهتمت مكتباتحي  تعترب وثائق علمية يف جماهلا،  مهما يف البح  العلم،

 .وطباعةاقتباسا أو نقيقا  والدارسني مذهااملؤلفني 

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