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 َرظض ط َ نم ن نظ م ةَ و  را ارة و  ظ ظَ

د . زةَك و رَ ك و ند ظ ةرانَو ذ  و   َ، 

م  َىم َرى وىةَذز زام َ َظ  )15 (َر َ َو ظ  ان

   .مران  ) 25( زام َوظ ذى ذ

   :مظروك

  َب ر ظ ظَ ) لرم (ردى َم ََم و ب َم َ ) Ali-k-

traditional  (َرى )16 ( . ر َل دة ظَ ، ن ذىارةط مَرةى دةدةر

  َ َ ارةط.   
   

َراو:   

   . راوَ دىَ ظ دو ظَ.م راوَ د مظ َا  َرن 
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    و َ را2,5   (َ(   و َ ل رىَ وى و ل َ وى)  َ  )A-4ظ ر ذ رىَ
 )3   (ذى َ َ و   )2   ( .   
   

  : رَم ران

 ر َ َ َ ََذ رة لذ َ انر مَرةى رن دةردام َ ةر.   
   

   :مظمن

 َ دىَ ب َظ َممظم)Ali-k-traditional(َرى)18(  َرى ردى ََم) 18 (

ب مَ در َ ل م رى َ مَ ، دن مظ من و رةَ ذ مظا ذى دىَ 

َم. مظم  ظم َوة َمَذ َةمر  َدى َظ َ ، نرةذ َ ى

رة)1. ,2., 3.,(..، ذى وة َ)1.1( ذى  وة َ)1.1.1(.و.   

 َظرمىظ:   

 ب َ رىظ َظم)Ali-k-traditional( َرى)13(  و ل م َم َ ، ىر

 َ و َظ َممظم  ظ ر د ب روة ،  امردوو راظم
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 )ظ رَ ( ى دىَ ب)Ali-k-traditional( رى )15(  ىر َ َار َ ل

 َم َ . ر مذ ظ َ)300 (ن  ن َ رر و ر َ)Key

word ( ر َ ظ َدىر ظ ر ود َ ب ظَ و َ )Italic( َرى )13( َ 

َم .وم َ:   

   .زامَ زم ، دةمزى ، دةمز ردى ، َ و واز :  َن

ر ظَ ب ) ردى، رة ،ى(، طر ظ ب ض زن و ن َظد    

،  َو) زم َردى(طر ظ ب:  َوم. دوو زمَ د ذى د طا ر

 َمردوو ز وىَ ب ر                ) ى و رة (ذى د   اط.   
  

 و َو:   

    َو و رى و مَ   وةك ،ذ َو ر َد  . ل رة َرذ ظَ

 َ نر َم َو و ظ م ظَ نن ، ددام َ َو و م  ر

. رةَ د و َ وان د  َرةدا ت و مظ ر راوَ و ر َران 

 د  و َو َظم ظَ روة  و َةَو ذ ر  َراظم  ، َم َ ار وام

   : َوم . مظرا  و وَ و مظَ واما َ   د 
  

  )1  :(كد زام َ مزرامر دا رى لةك زام  

            َمزرامدا   َوى َ  

  1992   ، رىطم..  

  ..زم َردى ،     1994داب
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طر ذ . َ ل رىَ رَىَ  )1(رَا دا دىَ  َواون، ب ردة د

دىَ )  APA( ذَةرةَ َ   مَر دظَا  رن وى دة ، ن َازىَ 

ر  َ ، نر ََةرىذ َ َدى َ م ََ)أ (َ ةخب ر َ و َم َ 

را َ  َام ل ر رم ذَةرا ض   َن طظر و روذم و . ..و) ب(َ دوىَ

 ََمم.. . ة َرى )References ( ك بد را زامظل ط َمظ ََذ ر

 َمى ز.   
   

َظ مََ:   

      ةمر  َرىَ دىظط َ َظ مََ:   

1-    َى ذ ظَ َر دام.   

2- CD   اَ  َظ َ )Microsoft word document Format  ( 
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1

  *ذام ََ وةك وم -رةطز َمَ د روم دةظرا ما   
  

 د و ا  ن و

 َمرد َر ،َد زام ،وظ َزام  ،ردى َمز –اقَ  
  

)ظ وةرط ووَ: 20  ،ن2012َ  ،َمظ مرةزا وو :27  ََ ،2013(  
  

   

           ظ وظ وى دةا  وظ وم لو دط ر َد وظ را َر ظ م

 َم مَ رةف  رةم  و َ ر َ  َوى َردود ردوومدط    َو َىَ و م و 

–م ب ذَةرة َرة رة  دة دَ دامن و ظ ر َدة  َ َم. ى م ظمن

 م– مد ظ َم ردى  ذ و .  د   ،وةرط َم ذ  دة َر َذ م  ارم َظ

مََو و ر  ،وةرط  َم . ى بم  َام  ض ب ممرةظ َذ َم وةرط

َ دا َم ََ و م  ظدم  َم و  َ َوى رة. مدا و رؤ ظ ذام(دظ  َ َ (

وةرط  وم وةك.  
  

  

  

َ  

م    ارد َدة ظدم

 ،ن وةرط َرام  ى بم و 

 -ذَ مرَ َمو  .وامَ ورة

 رن  رد -  َزامن

 -ذؤو ر -رى-م َردى

مظ دة َردى َ مى د.  ون

  مر َرد ذم  ذا

،وةرط  َ ىم روظو م  ب دة

 َدة لدط  و ب م   َ

وان م م ذ  رة     َى روذظى

ر ىىَ   رةوام  ب  ،

َ    و َ ن ارى ذ وى َدةر

 ا دذَ .  رىدا ظ َظ َدظ

 اوَم  ام رادةظ مظ رودم

رترذ  . د ظ ظ

َه و ) ََرةن ََر

 ،مرظدم ةم   َدة و َم ا

 در  وا   ) رةطز َمَ ، دا

مظ رودم َم َزدا   رةط َ َذام

   نر       م  و

دةمن و ل دوَ ذى راوَ و   

 ذَةران و دطل ر رة و   

     . َى

ظ ظ  وةرط ذ مرَى  ظرَى دووَى*



   ، 1- 19 ،2014)زام َوظ و(، 1:ذرة، 17:طظرا زام دك، رما

  

2

1 - ََم ََ ه و  
  

 مظؤ وَ ذ  َ وان

مَطدة    َمط َرظو، ذ   َ 

رةكط مَا و ذ زام ران ،د 

 ََدا دةمط     دانم َ ظَ  و

دذم ، )) منَان َ م دام

 و،  َردة رام    ما  ردةوا

ظ  و ذظذى  ددا، و ذى  مش

 َ دا ظىَ و ذدىَ دَ دوو ر ل ،و

 َد ى وروم زام  د َم ، 

مم راو و   ،ط م وك 

و مزام و م    َ مدروو 

 رةم م،  ظ َوام(( )1( ،َ و

مزدىَ م َظ     َدىَ  و((و

 د  َزامدار د د  ،ظ وة

 َزام و  و 

ر و  و زن و  و وم

  ،دةب وو وَ و  ذ  َ

ظَ ن نا ظ َك ذىزام و 

َظ ذ َن دظ2( )..م(.   

 م  دان َ ما طم ظ رةدم

َامَ َ و و ،م)) َمذة

و ر  ندة ظَ طم ذ رام   د

وة رادوة،  ،،ر و  ،ظ

، ومدةروظ وم  ،   

ذ(( )3( .  َارندمرَ رةوامَ ََا 

  ر ذى ظ مز ظ زاراظ 

ازةَ رد. َ مذ  وان

 مز و َ طك و  و  

ووَدا  مم ر،  ظ   ة ذىم

َد و ر وان  ز و  ن د زظم  َ 

 ر ظ ، ر   زَن رذ ظ َ

م دا  نو َب مو و 

 ،ر  ظ  ر و مى 

واز  مَ  َ َمورا 

وا    و َ ر   مط

 وىَب ذى  ) ك.) ران  راظن

ظ وازرار نةىدةر مَ 

َم ددةت َدة َد:))ؤزرا ب زة 

 َ  ََ َم ،   

 ذ ط َرة ،َوى م  م

َر اد َ  َم م َ ََض ذ 

رى ذىم   َر َوىَذ  َ

(( )4(.  و و ل و  رة

َرم ر وى و َدةرد ظ. 

ظرا رةم ) د(    َى ذىَ ب

  َ  ب زة ط دةت د

 ََ   َم  ومراز  

  َم ))ة نامز

ؤ زؤ ت اد ،د   َردة 

 َردةرادةموةرَ وَ، َ َ دادة

و اظ ،)5( ))رو َ  َ ر

 ؤ( ذى و ،م َرة دت ودو
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( و) زؤرا(،   ىَ دم َ    

 وم  َور .ظ ذىَ  وة

مَ وة دظ  َ دةتد ب ىَ

 ردةد َ  موةك    دة ردةد

ن دةرووم ، . دىَد زدىَ وم  َ

  َذ م ك  داطمزام    مب ط

وةرط   دا ََ و   ن  ،

ارزام ََى زوامم ) ر(  د 

)) ََد مو دا م ظ

 مموز  م رىَ ب َد  نظ  

 م ،م ل وى ردة  َ  مك

  َمز ا َ َ  ،وورا  م

  َ   ذ   ظن ز َ    دةَ د

ن  دةروظ ن  م 

ل  رؤذىَ  :وم  ،)6( ))نرد

 ،نؤذ ومظ وو   ،ر د وة ظ

 د َ  ؤذ ظَظد    ر

ردى، َس م ورا وذ ننظ 

)7(.َزام دةرووم مام  مَ 

 ذ ة   ددام رَ مرَ ب

  زن  َ   َر ى  و  َ

ةظ ؤظ )) م َوةوم ، 

 نمَ وان زا َ  ظ َ  ىوم ا

َدةرد ، مو زادة ذ َوظ 

م  و دة  َ(( )8(.   و وا   َظ

 ََ  َم وة وم َد ر 

و دةرووم  ،   رظ َز مَ 

وظ.  

   ةم دمظرا مَ و  دةَ دا - 2

    وظ را اَرظ ظ م 

 ر َد      ط  َ َر ظذ ،

)) دة َرةم  َ  و م

م . )9( ))رَ دةَ ذىَ دة 

   ،ر َد دة ة م

 ....زان و دان و ؤك و رؤن

ةم دمظرا مَ و دة دا   

ةم مى م  ،ةظ ر     

   ،و ارد م ة وَد 

م َردةد روةى    اذ  م م

   ادة َر د  ،نرا

 َم  ذ دة ةم و زظ وةرط

   َىرةر  ((ذَذ َ ردوو ذ

 و وظ م  ا(( )10( .

 ورد)م(   نرد  دا

دة دا ر   ةم د مظرا مَ و((

رةَ وىَ ةم   َم َل     

ب  ، وَ طَاى مرَ داَم َى

 ظ َوظ َ ر و(( )11( دةب ،

َدظ َو)) رة  ل َرةدةر

و ر َرىَ ت وةك رى و ب  

ط ،َم ت َر  ر

   ،ظظ مر ر نرة َ م

 َ دىَ وان من  ،وَ دمظ    
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ر َزامن و رةظمَ وىَ م َدا    

    مةو وان َر ،نم 

  ر َد  دة  ذ رة(( 

ظران در دن  م ةك ذ . )12(

مَ و دةَ م ،َ َم ر دوو  

ذ م مدر او، دظ ارا  

  ر َ  اظ رانةك ذ ظ

    وان وة َم ر  دة َر

ر   مَ ر ر َ ذ       

دام َدة   نمىَ رو رذ ،

م مذادىَ مرى و  و     :((دطت

َوو ، َوَ ظََ  َ وان   

      ،دا دة َ  َمَظ دادم 

  َم َردرةظ د وظ َزام

   َوا َم  ل  رون، ذ

 رظم(( )13( َذ َم وةرط َ ،

رةظم ظ وىَ واَ مط  م دىَ 

 ،دة َر وى مَ َةرىَذ 

  َى  ذ ))     َ رم

  دة  رار ة دةر( 

وم مَ د مظ دة دا  .)14(

    و و ذى َ َردة

ردةوا و، وان ردة داز  ب     

     مو رؤ مم َرى زن ل رة َظ

َن و مَ د مظ ر َ  َدةا    

   ،د ز ر و وان  ،ن ةو

ر وان دااز ذ رةظمن د ظم)) ورا 

  ظ َ مو رؤ مم َرى(( )15(.  رة

وان و و ظ رةىَ ىَ دةوم خ    

   ن ذى َمرو َردة نظ

 ن، رؤمن ذى د طت رة رةظن 

 م دا و  و َم م ظم 

زام مب ط .  ارىَ وةرط د  د َم

ذ َظ  ) ر و (مظ دة دا  

َد)):   ،زرامدا م  نمرو

  َ و مط َ و  َم وة

زام ..  طوان م َر د  ورا(( 

 ََ دة َم د دة دا  . )16(

 ذ  روة ،نر َن درة م

    م ،د  َردة م م رةظ

 رَ مى ومَ م طر  

 َرةم َم وةك ظ . دظ

دا م ظط م ظ       ارى

 دة م)َو انر ر (

َد)): َم مام ن و رةدوو 

    َردة وا َم    ز ورةط َ

رة َم َظ د رىَ    

      ،دا دا َ ممدةو

ممرى و زازطَ .. َدظ رةر م

  م َ    م 

ر  . )17( ))طن و مرةظ ك ذط

 َومو ظ َم َ ر 

 َ ، دةرَ ذ طك ت و    

دوز َرة طم َردة  َن، و   
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 َر ظدم َم مر َ ذى

َىَ َم مى َازىَ   (دةا 

دة ..  ر َد م 

   مرةظ ظَ ذ َدةر َ زىدا

ت، م زن َ مَ ظ رى      

ظرا  ذر وىَ ةم دم ( )18(.  ةت 

د دىَ َ دا   ( مَ و دةَ دا ى

زاراظَ مى دمظ طرةم رة دةا 

َمَد وا- دة م-()19(  دظ ،

 َر ظ زاراظ)  (  ارا 

َت و دن  :((دراورد  َدة

دمظرا مَ زام َم و  

     دة م ،ن  ادة ََم

        و ذ واز  دا و َمرةظ طدم 

َر ةك رةراى د ،َرى  َ ،ظ

       دة و م ر ظ

     َ دة َ َدى ذ َ(( 

)20(.  دا ب دة ظدم َم وةرط

  ،م َذ ظ  دا َمَو د دا

 مرة ط َر م ر ذ:

2-1-   رى وم َر:  

  ،وة  َر ذ 

مر م و  ََمَ د دمظ   

ب ))  ر َدا 

   وازةىم َ رز و  

رى و دةر ام و   

ممام(( )21( .    رام رم َذ

 َدة ب       وةرا و  ظ َ

   اظ َدة ظدم رظ ةَ وان )

دَ وا دةرَ دةوم ت، ظ     

      دامَو  ل و اىَط َ دةة

( )22( .  

2-2-  و  َر:  

      و  َردو ران كط

  زن رة مَر  رانر م

دت، ظ مة د رةك  مر    

م َةمَ راو دةرَ ذ وى  

 م ورا  ،ن ارى)) از 

ذ  دو مران ذ مرا    

    رام ر ذس مم ،َدة

 َرمران ذ دا زؤر  ،درةظ 

ذى درةظ  و  23( ))و(.  

   :رَ رةومى -2-3

ر ذ ظا َ روذظ طم ب  

      دا ظ َ  َرى َرى ))  و

دارىَ وةرطَ  و رة َمَ دا ل 

  َر َ م و  وان َر 

  َ  ا    . )24( ))دةوار و دظ

َم َ ر رنرا. َ م

 َ َدة ب مذى ط رؤذ

ر ي دا و دمظ دة َ دا  

ر .  

2-4-  دةرووم َر:   

  ظ رة َ طَا ب ررا ر
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  َوظر د ظ وظ م ،ا

ذن دظ ردة دا ب زةت و زة،   

ظ رودو رَم زن ر   

  َ َرظذ ، وظ َدةرووم))  م

  م و دةرووم مرا َر ب

 ى رادمرةو َرمدا .. م

 ))طمم َل ر َازة دت    

)25( .  
  

3 - َم َزرةط  
  

   ر رة َدة رةطز و   

رة  َم و ر د َظن،      

م ذى د  َدا ذ م رةطز و     

   ر م َ ،ََ نرة

ت و م  َم، د ظ ارا  

 َ َمد زن رةطانذ ظ  َد َ 

و  رة،  ةن، ، دة ،ر، روان 

م َرذ.  

3-1- م َرذ:  

ذر َم و ذرةم َ  طك 

  َرمر و   دا وةر و و ظران دم

ما ردَ دمظ م ردا ةك 

    رة دران دوو كط ،م رةذ

 وة وان ن رةطز َرة ((و

م رو دةون، ذرةش ى روا 

موة م ! زؤر  كرةر ذ

دوورة دةَوة  ى  ، زؤرى 

 مش دةطرَوة  وةر و رةو و   

 نوا  ؤظ زؤر م ر  و 

 رة زةةطر َ رةذ  دووة

م (( )26( .   َرذ مذ ط

، ))1 ،2 ،3 ،7 ،9 ،12 ،13 ،14م ذرة  

40((
 )27( .  

3-2- م َ :  

ةم َم َ وازة ذ        

م َرَ دى  َدة ،ورا    ة

  ا  ((طرم  د م َمة

  َن د و ك رةمب ط ،وم د

د دمظ مَ دا، ةك ذوان ىَ     

َا َ د َة و َ َ(( 

)28( ظ ،َوم َرظذ ،  َ مة

  م َد َ م))   م َ

دان َن و رادةدةرن، ن ذ ارى 

 َورا د ، َ ذ  و د

ى راوة زن ةَ ر ررا(()29( ،

 وم د ارى دا طر وظ و دوو     

رؤ م ،َ دمظ م  َر دىَ  و

 َن دة دا )) ر ن َر م

َ رؤ َوظ(()30( . َمة د

م داوةم  ن م داوةم و 

ذى ذر  طردووم رَم زن 

مر و ((روظ  و، ورا  

 ان ذداوةم     ،ردان دامن دظ

وان ظ داوةمة دَ دةار َر   
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 ))مَ و طرامرَ طردووم ن  

ةن دمظ م ردا  ران  .)31(

ةم َوظن،  وم رىَ زى،     

ن  ،ةذن، ، ذن ب،    

َدةرو ،زر..   

3-3- م َارمط:  

د مظ م َر ا ةك   

  رط وم  ،د َار دمط  م

م  دىَ  وةروة ردى 

،   ، ر ظ دظ َ مطمار

،  ،َد ، ،ن،َ ذ

 ،رى ،رَظ ََ ،ظ )32( .  

3-4- م َر ن انرو :  

دة دا    ض    ىَد ار    

رة َدة َ روان م ،م ض  

   َ ،ناموذ ر م َ َ دة َرة

     َ رادة دا َم ظر دم ن انور

  َامووازة ذ ر  َ و و

  :م وةردطن و د دوو ر

ش : رووداوة  ن ((: -3-4-1

و  رووداوة  و و م و     

   و   ر  وةَدةط

  ،رة دةوودةدةن ودوور ؤذامو ر َن د

 دا س  َة   مو ؤ م  

َ33( ))دة(.  

: رووداوة م ن ((: -3-4-2

 م و ووداوة مر  و ش

م دةطََوة  م َمدا روودةدةن   

  َد م م  ر (( )34(.  

وم  رةظ من، ن وظ  دوو    

 ،ن طر وظ ذ     ر دىَ

طمارةك ن طموةرة ن روظذى  

 رة  رَرر َ دى َر م

َرا   وظ.  

 3-5- م َرة :  

    َرة م دا َم ظدم

   م واز ر و َ م

ن و  ََوظ وةر   َةك ذوان د

   ظ ،م  دى َة و م َ

رة ذ َوظ َر َ درون، 

 َ  و ((داَ مَ َ دةرى ر

رة و ز  َ ذم ،  زؤر طىَ و  

 َى م َمش دةَ م دى   

ام (()35(  َرة ةك وم  ،

 ةم وة ،ظ ذمَ، ط زر 

   ر ،َد  وةك َم  ،نَ

  ،داى مَ ،ك رخ و ،َوى

  را ،ى َ)دون دوم (

  َد دة َ دى َرة و مو

ند وظ رر دا ظَ)36(  .  

3-6- م َوةرمط:   

م ما  دمظ م َةك 

َوةرمط  م زن وةرة ومظ ط ،

  ر َى دم َوةرمب ط. 
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 ذ طمار َمى و رة 

 َو وةرنمطر َ كذط   ،زم

 ذدة  ،مرخ، م )37(   
  

رةطز َمَ دمظ روم دةظرا  - 4

  ذام ََ دا وةك وم  ما
  

4-1- م َرذ:  

4 -1 -1 -َ رةذ:  

ذرة َ َ ذوان ذر َ طك      

رد رة ون دووم ظران دم   ،َ

 َ))  َم  رة وام ك

م و رورووداوةن دةورى   

وك وام دةرَوة، ك ا ى ك 

اش زؤر ش   م ن   

َو رمة وةى ردة زؤر 

   ك ،و نا اى ر ،ا  و

ك ، زؤر  م َمك ن  

..لر ك..م ك...(()38(.   

رؤم َ  زن ذ ظَ ذرا 

    مظ رؤران دم كت و ط م

ر دا.  

دطل َ َة ى، َ ل دووف (( 

َ)((.. َذامَ.13ل(  

 ذ َ : د َدا َو(( ..

)((..32ل.س.ذ.(  

))رى م َرى ز ََ ََ ((..  

  ).71ل. س.ذ (

    مرؤ  و    رةم 

طك ران ظ ذرة  ري و    

 م ،ذوان  ((وةرط َ َ رةذ

 كط َرو    ذ  َرمظ داران دم

   م ََ و  َوةرو و 

دا ر ،ورا ذى دمظ مَ ذى دا 

    رة  و  رةظ ذ  ران كط

زام وظ َمر ز (( )39(.  

4 -2 - م َ:  

4-2-1-  ن:  

    ذ ظدم م

رةا و و ووةرَ ظران   

     ذادىَ وىم  ىَ ددةن ذىَ ب

)40(. رةىدةر )ن(  ط   ى دا

ذَ وى َ در َو و ذى َ طَاي  ب  

ذم  ام و ذ َر ة دَن 

 َ  َى م م َدن ظ

دىَ  و ب مذدارىَ رن  َرمس  

ذ مظ (  َن (روة مظَ  .))41و

م وة وة  رما     ((

   رةى م و م ر واوة ض د

 .)42())مى  َرىَ طوو مو  

ىَ )ب (ة ةك رؤذس ظ َرو

، ورا ذى ظ ))43رةب ددةم من 

َرد امدة َظ د م .  
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  وة  ظ مرؤ

 ر ذدارىم َ))  َوى َدة

 َب م ردةوا ن ومر دا َظ دةدم

 َ .. ش درمت و َو دََ وىَ

ز  و   دةرمَ -  َة 

 ََ َزى..      َدى م 

 ك ظ)((.. 368ل. س.ذ(  

   مةرى(رؤم( ب

زام و ر (  ،رمَ(مذدارىَ دةردىَ 

دارىَ دةزطا  و و در م وةك مذ

رطظ مك و درو و دو 

مذدارىَ وىَ و د وىَ ذ وىَ م َرل 

   َ َمرؤ َظ دا ظت و دم

وة  م و (   مةرى(

 )َمر (  و )ةرىم ( 

م) َن ل َ  امن

 .(  

4 -3 - م َارمط:  

4-3-1- ر:  

    م ظو دم م َارمذ ط َ

ظ (( ردا طك  َ ن 

 ن دةزارؤ َؤ ظدم  ر ..

ذ َرو رىَ وظ  دا ل      

ظم  ةذم ،دة م وظ را وىَ و

، دارةك ن طك َ ددة دا،     

   ةمل ط َ  و َ ردا ظ

     ةظ وان َظ َوى  تد

 دا دىَ را َ ظو ل م د َظ ب َدة

 ذةىَ ذ مظ وىَ طَ درو وىَ دا  

رَ و دة ردظ وظَ وىَ َ     دة

 َد و  و ،ر دم   

 دىَ راَ  وىَ  َذ و  

رَ وان دىَ ت،  َ دت و    

 -  َظذى دا  وىَ  دطل  ظ

   . )(( )44ن  وظ ةر

ط وة مي رؤم َارةم

     زارؤك  َى  ر ك

دة َذطرن رى وان دن و 

  م َارىمظ ط دى ر مط نوةر

  ط َ مَ َ ((وان ت 

     ظ ز  َرزى ذ

م ..  ؟  ج!.. دىَ دةَ ةت

دى رم رك و ر ون 

ت ظ  َ و ن و رىَ   و   

     اَ ن و د ت ت)((! 

  ).68ل. س.ذ

    َرمذ دا ر را مرؤ

     مم رة َ و ردةوارى وةرط

َر مم  ن ذك  زارؤا اب وةك 

   شم َر ددا دا زارؤ ك م

روة ض وا ل  ظ طمارى    . مدةن

م ظر َ ب رة را مظَ ظن 

  .   طماراو دمظ رىَ ردا 
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4-3-2-    ََ ن َظ َوظ

َظ)ى دةر و ََ:(  

 َ ،وظ  ارةمظ ط))  و دةر َم

زور ر دةامَ  .. روخ وان دا دةذى

  ذن  رى واش ات وان ر

  ى دة   .    ردى ىم َ

رك َ  و ر و و دارن و 

 َ ،َظ َ وةك وام  زؤرى

    َوة دةم َ و  ن(( )45( ،

     َ َم ظارة دممظ ط روة

و دومَ دا   ،مَ طن   

ظ طمارة ل مظ رورو دةرما دذ :((دَن

ا زوداوةم َ و(()46(.  

     ََ ارة وةمظ ط مرؤ

ا     َ وى َر ذىروظ ر ر

 مر رى ور وى رة  را

  :وظن و

  َو زظو ؤظ َظ َ دىَ   ((

دا )(.. 319ل. س.ذ.(  

 ..)) َظ َؤظ َد  

د ر   د و رةو     ..مرةظم؟

 ارى .. م َز ذى دا وة 

   َظ َؤظ وزظ ظ ون دزام

  ).325ل. س.ذ ..))(مظارة

 ))  َظَ اس و و ذى وة 

وةم ..!      َر ط ة  َدةظ 

مو..  رى    وى

 )(!..)د َؤظ َظ    َ؟     

  ).326-325ل. س.ذ

      م َاريمظ ط مرؤ

روظذى  وى  ش دمظ رؤم دا 

ر ،م وة وى  ظ      

طمارة دمظ مَ دا رر وظن  

دت دة َم م ،ََ مرى 

 را َارةمط وةر.  

4-3-3- ظ:  

 م ؤك كا طرد َرى ظدم

ظ ة )):   ذىَ دن دَن

 ظ  ،ر د َ رة وَ

م دَا و مم و طك ران ل     

ر َو دَ زوردار ظ ،ظ ة ذ  

م َ دَ ن و     دراظَ زَة

 ،ةظ  َمظ  ان  رد

    د  اَم َظ ل ز

 ط ظ ،و د رد َ ا وَ

   ط م ، َ ةَز ،ةمدر

م د رورَا وةَ((.. )47( .   زة

  ،تت،      دد َ ز ذ 

ول ددةت ر َش ل  ت،   

    َذى ظروظ  ،وة دا م درا َ

 َ و ردة ل م ر َاب  

دطر ،ول ددةت ظل و دون ذ ظ   

ظت و ر و دورةَ دمظرا واما  

، ذ  ظ َ َظ وة  درو ت
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       د  ت، وةن دوظ ىَد

م  َى دمظرا دَى و ظ دا      

 َم م  َى،  َك د  ((

       و ر ظرام ة َارىد

، )((.. )48ظ   َ دىَ ت

َارةمل   ط ظ رىرة، ما

     ر ت دا َ و ب َظ َوظ

))    رزةم دوو َظط َظ  ..  وة

 ..))(ظَ و ؤظ َظ   َ: دَن

  ).328ل. س.ذ

  َرموةرة ذ دا و ظ مرؤ

 ك رط ان وةرط نَ دا رزة

َظ   رة وة ظ رىت، م دا 

ر .  

4-3-4- :  

 وموةرة َم  ةظ ةك 

دة وى ذم س و  :((ن و دن

 اَو در زن كط َوةرةوم  و

   وظ َردوو دة وى ذ َ

رَو و مَ وى  ون ودرَا   د

ون، ورا وى    وان  د طز   

     و ذ زن كط َ ظَ

َدامَ(( )49( َى نَدي د َة ،

  م َو دة )حوى دا )مى را

دةررةي ارم وى    . )50(دطزة وا

 ط))  ب ظَ دا َارم َدام َ د 

َ اران و زاران ط   و زادى

و  ةَ دى  )َ (( )51 دو

ارم وى مَ دةرن و ون ب :((دَن

 .)(( )52وَ رؤذىَ دار و د ارن 

     مظ رؤدم م َارىمظ ط رىم

َ  ،))     َ موم َدا ر

!!.. ظ  و َ َ ض ؟؟ ! دى؟

  ).24ل..))(دىَ  ت ارم  ؟

 -م َرى  َ  دد َةدامى  ((

و مظَ موى، ى ةمَ َوم وى 

505-504ل . س.ذ !..)(م( .  

 ظ مرؤ   ت، ذم  

)َ (      ارن  و را ط

مددا ،َ َ َرم ض ارم وة مدا 

)َ (    َ ،َ َ )  (  َذ

ذم وىَ ظ  ،و د من،     

  .َىَ ا ذم َراروىَ در دت

  :دةل -4-3-5

ةل  َم  د ةك   د

ل ط ((ظطَام َرة دا  دةل

اج دذر(( )53(  َوةر و ،

دةل ل طَ :((دَ) َداز)رىَ 

َظ دذ)َ (  ورة ذى دم ظ و

)   َ مر-  ا  ( دا

و ب رة دذ و ) (   ل 

َددةم َارم  ان وَ54 ())ط( .  

ل ((و ووةر َ َرد و ل  

  س دذ َ (( )55(  َ ذ ،
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 روة ر(وى(َى د)): َزة 

   َد  رة  ر   ب 

   دا دط َم  ر 56( ))دة( .

روة   ظَ وى ورىَ ر    

))      َم  او َظ ردوو راظدم

دىَ و  :((روة دَن   . )57())طور 

دمَ َ و دمظرا َاَ و َ دا دىَ    

  وة زم َى رىَ وى ذى ،دةر 

    رظن ب رو َوى، د(( 

)58( .  رى ذمم) (  ظ 

طمارىَ اب َام، دةَ وىَ طك   

م و وىَ  و درو ن، 

))     َدة َظ زو  ى ذ ى َض ر

     َرىَ ظ د ظ  و  ررزط

  ). 200ل. س.ذ ))(..َىَ

   ىَ ذمَ مىَ (رؤ (  وة

دة وةرط  ط ارة و   

  .زوردارة 

4-4- م َر:  

 مرؤ  َر م ذة ب

م  ل   ((داظ ،رن م ر ذ

 ذىَ م م  ..س.ذ ))(م .

  ).37ل

   وةرط م را ظ مرؤ

وة وا دمظ  دا  رظ، طر    

  .ك اب و دىَ ر  َرن

  دى رة ذىَ ب دى َ ل

 ددة م))   َ   دزام

     ،َظ را و  َم ر

 َدى    َدى  ر  ،ر 

  .. ن وظ َة   َدادىَ دة

 اظدم َ َازا ذدا ..  َدى

ردو  َ ل ر و رى را    

َ40ل. س.ذ ..))(ظ.(  

رؤم ظ را م  ذ    

 َرؤ و ظ ردةوارى وةرط َرى

   َرؤ  ت ردا د  ظى دمر

َ َة ذ رؤ .  

)) ى وةم ى َرى ىَ دزام 

ما و و م و و  !  َىَ ةوى و

س  ذ  و س روورىَ رىَ       

ز ل  ما وا !   َو

 و  و و ار    ر د  َ

  و د  و  لر دط س.ذ ))(د .

  ).156ل

  م ون و َىَ مرؤ

َ، وة    و رو  

   م ت دا دموم وظ د َر

طك دن، وة  ا   ر 

م رة   ون وةك ن 

روة ل َ دى   .َ و زا ى

     م رة َ مرؤ

))       نم َ دىَ د ذدة ظ
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 َ رؤذا َرمس.ذ !))(ط .

َم ران  مَ َ ذوان ر  ).438ل

َ  دمظ  و ر و دامر َم  

رداما،  ذ ذدةَ ،ىَ  

   ، را و  زم كط َر

طر ر طك زن و ةم  س 

   َ  ت و وى رةدةر َم

 دىَ ز وى دة  مر ذ َ

 رةف رى ارىَ و وى َ م ذ م

      ادام  َ مَطظ  ن و

  .وظ َاب

4 -5 - م َرة:  

  :رخ و ك -4-5-1

و    َرخ و ك َ ذ  

    كا طرد م ظدم م

  ردَ و و    ((ذىَ  ن 

ى واو َ    ة و دن و رَدم

  ر كم دة د و زامدة ر

  م ((.. )59(   مَ رةدةر ،

رة وة    (( وى و ر وى و

وة دا دوو و  ادو،   

  وىَ دة م ر دة مو

 َ   رخ و د و  

 ىَ طو دار دووةدرو: ا

رخ  .. دةى؟ رخ و ك  وت

رخ و  دةدة ..و ك دةدة

  َر ردى ىم م 

ام ددة زى و زام(( )60( ،

طاوةى (( وا ب  رىَ   

َ و وَ ةذم    دوورو َ  

ام رى و   ((.. )61( . م

َ ذ رة َم  ظط ز 

رد.  

دمظ ظَ رؤمَ دا رؤم م ران 

     َ م َ ك وة رخ و

ر ز ..))د َ خ اران ب 

امَ دا   و ر َوظن ب  

 داراظ !   ى َ ..  ل َدة

  وى دط  ب َام م

َة َ  ).125ل. س.ذ ..))(رخ و ن

   ر م َرة ظ مرؤ

 را  رة  و وم ز دمظ طرةم

.  م َرة ن دى َ ل

ر))    ز َم  َ َدى َ

ل درةم  د وَىَ مو  د     

دزظَ رة َ وةذى ب دام ى دىَ  

و ظ ز ر  ..     ة

ون    َر ل.. ب ز ة رخ و ك

رؤمَ ة  .)159ل. س.ذ ..))( زظى

 رادام)ة ( ب َةذم وم وة

  رخ و     ان دو َ  َ

.  

4 -6 -م َوةرمط:  

  :رخ -4-6-1
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   َم ظدم م َة رخ

ظ م رةا  َاما، ظ ة دم

 َظ)م (    وةرةمط م ،نم َد

) زو (ذ َ ظ طك زم ،ورا 

و زم   :((دَ  ىظ ة ىدةررة

ة ذ َ ظ د ََ طك  

روة(( )62(.     زن رات و ت  

َ درَو و درَا   ط  ذَ وى ط

    د َن دة ار َ وى دط َذ

     و ذ  دا َر دارة  دا

 ظ ََ ذ مظ  وىَ ر مى 

دمظ ط م َردا    .))63ادو

      رةر َة  رخ  

م ،وظ  ن دام ةك د روة 

 ذدة ذ َر َ وظ ،

 ر))   َرةظ ظ دا َط 

د   َن ىَ رخ 

ر   رة م ر زى ذى : طوى

  ازى ..  توى ط:   يدم 

 ظ.. روم ظ َد   

ا وى   ذى  ..   د ة

 ام  ذ مةرم ب  

 )64( ..))دة  داازة م رى  

. ىَ دةَ مى(رؤ (   وة َ

ىَ رخ دمظ وراما م وىَ ددةت   

.. رةدى وى ردةوا ردامَ دا  ((

         د    اَر دام ردط

دةَ وىَ وم م َرَ و دمظ    

  م  و  اَ)((.. ل ).  9ل. س.ذ

   ر َمر ََ  دى َ

دىَ  َ  ز ذى ب وان   (( 

َر ..  لدط ..! َر وان

َىَ  ).11ل. س.ذ ..))( ون ر

رؤم روظذى طك م َردى   

ر دة  َوظ رر ىَ     

    رخ رىى، م َر

 َدة َومر رى ور ََ)َى (

دظ ذر زو و زوردار ذم  َرل  

  ت و   و ذى ب  دة 

  .رر رَ د َان

4-6-2- مم:  

   َوةرةموةك ط مة مم ر

دةر َ را ، َ ذ ر زم وى   

طك ران و طرىَ ىَ  ةك   

    امل وى و روةم م َ

)م (رَ)خ.س ( م َور د 

دا  ن و و رر و    

  َظ دةروى ذ م مر(( )65(  ذى ظ ،

 ادام َر  زة وةك)م(  ى

 .  

      مظ داة دمم ظ َىم َ

)( َ  رددا د) ى (  ظدم

مم َؤك   ز ظدم روة و دا دذ

 َر د(و( َوةرةمى وةك ط
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ذ.  َم رةدةرى ل دَن   

   َ كظ طو دم ى ظَط َرمدا

رؤذَ دا مم ، طمارة َك  

طمارة ب دارام))    زام و ذى   

 ،َ دة َ درد وة   َ راد

   ،ظدةر مم َذ دةظ   دط

    رة نل دو دة م  ورا

مم م(( )66( . ظ مرؤ

  َدة ر دا نظ رؤدم م

ى و  ) زى (ظ وم  در 

  ى رى ى ((وةذ َمم

    َر و ب ةرَ  مذ دة رة

َ َ وى وم..   اظ زدام َ   ! داا

 د دةمَ مما طمارة ..   َطردان

رةم  ظَ وى  َرن و     

  و وى ََ ظو م م وى مز

رى َ وى      َ ر و  دا

طامَ مَ روذ دا ا ب ر طىَ 

اظ طَ و زظ َ ذ  ..طىَ ظدت

  دا ، دة َاظ ردةوا و((..            

  ).400ل. س.ذ (

   ، َرؤذى امدا َ مرؤ

ن، رؤذ مَد مم َذ  َ م

 و مم د مم اَ رةمَ رةش    

مم ا  َ ددةم ل مم ،ورا   

    َذ دةظ َ ن َرؤذى  نل دَ

وى رل ن ظ م ل ومَ َل 

.  

  
  

دوو ر َمَ  رؤم  ذ  - 1

و دم وةرطر دا مظ رؤ و ذى:

وة وةك رخ و   : م َرى - أ

ك، ظ ،وظ َظ ،َوج، رخ، 

) )1ر، ذرة

وة دةل، ن  :م َ- ب

...  ،ر َم وظ  ر    

.  

 ذ مَ وةرط و   مرى- 2

     نرذط وم رة ،ر

     ا طمم ظ واندم م ،

م ن ر ور.

3 -َ م ََ ن م و  م 

مرؤ َذ َو  نر  ظ

درم و  امةظمن ذى وان من  

ردمورا د ،رىم  د 

رةزا زامم د م َم دا  

مو، ذ ر ظ ََ ذرة َ من  

ر.

4 - مرؤ )ظم  ( مظ رؤدم

دا و   دا  طم ب م َردى   

ر ،رة ذ رم ظن م و 

 ََ  م    ون وظذ م وام را

َمم.
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  الخالصة

عندما اراد االنسـان ان ،ظهرت بظهور االنسانية على سطح االرضانها نتاج الفكر االنساني، أي أقدم تعتبر االسطورة من 

ك الظواهر التي كانت مبهمـة تلومن هذا المنطلق اتجه االنسان نحو االسطورة لتفسير ه،يفهم و يدرك حقيقة الكون و ظواهر 

المصـادر االساسـية و الرئيسـية لدراسـة االدب، مـن تعد هيبرزت االسطورة في البداية  على شكل قصص شعرية، و لقد ه، لدي

اســتفادت مــن التــي النتاجــات االدبيــة وحــدها أقــدم النتاجــات االدبيــة والعالميــة و الكورديــة مــن االســاطير، ولــم تكــن خلــوال ت

الكورد من ب و الروائيين االكتوقد استفاد وعدد منوغيرها،الموسيقىبل الفنون االخرى مثل  الرسم و النحت  و االسطورة 

االسـطورة وظـفروايات التـي المن ىاحد) ذانين سيناهيىَ ( االسطورة التى أستخدمت ألغراض جمالية و بالغية، وتعد الرواية

. فيها

  

  

  

  

  
ABSTRACT

humans appear. When the people wanted to understand the natural phenomena in the world, they started 
with legend as a form of story that was written by old people. Superstition is one of the main sources of 
literature. The oldest sources of Kurdish and foreign are available in legend. Not only literature got benefit 
from legend, but all of the kinds of art got benefit from it, such as; carving and painting. The getting of 
superstition by the writers in intend to the ideas to disappear in the legend or signs of legend.The researchers 
reach some findings or conclusions.

  



اطمر ،كد را زامرة، 17:ظ1:ذ ،)و وظ َزام( ، 20- 40 ،2014  

  

20

مَر َر  َ وت  ارد َمد ز  

) راظط (وم وة  
  

  و مد و و َزاد ى 

ََمردى،ز ،َداؤظ َزام ا،ك،زامدَرَمرد-اقَ  

ََمردىز ؤظ َزام ا،،زام،زاَرَمرد-اقَ  

 )ظ وةرط ووَ: 6  ،َدارى2013،  َمظ مرةزا ووَ: 17  ،ن2013(  
  

   

، ََ  ))طظرا  وة وم-  ردارَم ر َوت َ د زمَ ((ذَ مظمم  َظ ظ ل   

ظ مةذى َ رَزا وة رى . دت رر رَ زم ر رَم ر َوت َ ممةت

  .  ان

د رَوم ر َوت َا َ ر و وا )1.  ام ظَ ظَى ظران دوو طم   ذ     

ل .2.رؤل د  َر ور و رر  َ وت َر مَر ر (. و َ و دام

 وان راو م را مز َ . ر طظ َل داو  رر  نم  و من طظ را

 َر) رى و ،وا ،ل) ر  َ وت َر مَر ر.  

    ََ ن و دوو َ ذ ظ ظ.م وىَ و َ  و َ وت َ َ اََ  د َ

د  دووَا  َرر . زَةرى ر َوت  .َوى و دا وىَ ل طل  َ ن

  راظا ل طَ وت َر ومَد ر اط زى وزى و وازى و رزى و ودةم َر

.ن

  

  

َ  

  1 - َظ َممظم:  

 رَم ر) َظ ظ ب مظمن   

َ وت (  اَ  ، وان َ

رَ زم ن، وَ رؤ َ د 

َ وت َر ومَرا (د رظط

(دا د.  

2-َظ مط:  

مط    َ نظ د َظ َظ 

  :ارَا

1-  مَر ر ت ل َض ظ م  

َر  ارد َمن د ز وت ب ،

. د، مان ل ر َةزارىَ 

ر م ل َم  رر
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َر) و ر و م و 

اط و م (ر ل  َر ومَر

َ وت.  

رةراى ىَ ظ ظ طم رن د -2

  .مظ وت َا دردت

3. َظ َمط:  

   َ ر ل ظ ط َةَ ب

  :ر دوو طمَ ذَى  ان

رَوم ر َوت َا َ ر  د  .1

رؤل د و وا.  

رر ور و ر  َر   .2

 َ وت َر مَر.  

 4-َزا ظَ ر:  

ظ ظ ل دو رَزا وة رى     

  .ان

5 -رؤظم َظ:  

ظ ظ ذ َ  و ن ذ دوو  

  ن  ََ  ،ََظن رة 

دط ظ ان بَوت :(د َ

 َ ،َوت  ،َم َوت   

      َر ،  و  وت ،َ

َ وت .(   انَرة د نظ ىَدوو 

 بدط ظ ): ،َو ر دةم َ  َ

رَ َ َ ، َ ،

َمَاط َ ،.(  

  

  

ََ   

َ وت َر و :  

1 -1 -َ وت َ-Binomial:  

 َزاراظ)binomial(   َ ا و ذر د

مز َزاراظ ذ   ر  ،م م

دت  در )David Crystal -د ل (وةك 

))  َ دى وة َزام َظ 

ظ1())دزظ(  مَ د    َا دزاراظ ظ

ن : ((طر ذ دوو ، دةر

  ،ََب  ر َمم  َ – plus sign 

– minus sign،  َ ذَم َن مم 

ََدظى مم انَط َذ َذ   ر  

َ نم 2())دوو(.  ،ظ زاراظ وا

َد زاراظ   و د َزام َظ   ظم

   .ظَ زما

   َظ ظدم  ظ زاراظ  

ظ َرمزَا     د  بزممَا و 

 -ةران  مظَن ن ام دوو   ((

  َر    َاى دَطَ ل وظ َ

  .)(()3رن

 َزاراظ)(Binomial    َ ر ذ َ 

    َممز)   ف- Yakov

Malkiel(  ل )1959( َا  ىرة د

) Studies in Irreversible Binomial(مظَ   ب

 ن ورن)4(
.  

   َزاراظ  ارد َمد ز)(Binomial َى

    َممز َ ك ذزاراظ م ى



اطمر ،كد را زامرة، 17:ظ1:ذ ،)و وظ َزام( ، 20- 40 ،2014  

  

22

و  : (وة زاراظ .  َردظ رن

   وت ،او راوىَ ىو ،و ،

وةلَ و.(  

1 -2 -َ وت َ -Binomial:  

 ) ف (ب ر ظ   ةم  َظ

وت   ذ    : (( دردا زم دت

زة دوو َ َطَاى  ر ن  

 مَر – class-form    دام  و ،م

  َن و ب  طل د   رةدةرى ل 

ان رَ َد َ َاز ةك َ(( 
)5(

. 

وة) ةش ورى(، )ر و م.(  

طر ى َ ل رى ، دىَ   

 اَ وت مد دام َ ،  ر ل

 َ َازى َب ر مَر  ن

 ت، وةد د وان ار ل َوم

  ر دوو  ،   َو ،ردد

َ َازى َو ب ر ظظ،   وت و

َر وو  ،َ َىم َوى ظَ َ ،

 رج م ، دةن ازىَ َ د     

د  وة . را ر َوت َا َ    مظ

 َوم):  ،ق ق...(ردد.  

)   و دا ظظَ- Medvedeva L.M. and 

Daineko( نَذى د)) :وت  ذ  

ة َ ذ دوو ن ن دوو َان ن   ز

ََ  .و(:وة  ىَ،(، )مَىَ  ظَو  

 ر 6())) و(
.   

 رط   رى ل َ ى َدى ،

دا َ  ،ر ،    َذة ب يَ

 ذ دووان  دةر َ وت . د وة

وم))    ر ىَ  وَىَ، وَدا )ظ

ردوت    . د ب وم ظ ااد ر َ

 م َر ،م ر َوت      

  .دوو رن دةر َ ذ

: دGustafsson (َ -طن (

َوم دوو وت   ذ ر ل ن((

 مَر  َ نر دوو  انَ ن 

واما ، و مظرا   ،ةم وا د

  َ َاز رر ن(ب ،و (َ 

َاندَط(( 
)7(

.   

  وت  ،اَوةر َوى د َ ظ

  َب ر  ،انَ ن دوو ن ذ دوو 

) ل(وةَ  ،) ن(ن ) و(ازىَ

ر ظَ ََ د   . )رة ن وةرة (و

ام نظ:  

ظن از د مظرا ر َرج م ، ط-1

ل (َا َ، وة د  وموت 

  .دا درد...(ل

زَة د  (  َن(د زم َردا ازىَ-2

َرد اَ را دووظوذى د م ،

  .َان ن دوو رما

ر و ر ووس)Cooper and Ross (نَد :

))ر َ ذ   وت ،َ
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مظرا دوو ما      وا م د  

 ن (()8(
 .  

َ دردت،  دظ َر      َظ 

     ،مَر  ن ر ب َ وت

َ درت،  دظ َاز د مظرا وان  

مرن م  ؟ا  

د زم (  َوت )َور َودن ل د

ردا، زمم َرد ب مَ ةن     

َ .وم :  

1.     ،َ وت َ رةىدةر  د

- َظوى ب م )وةلَ و ( ظم- 

َد : )) و واذة )  (    َىدةو   

   َ َ نوةى ووامدةم

       ر مو وو  ر َر

ك مم(()9(
 .  

  َ وت َر ر دوو ،رج م ب

 َ ر    . ر ض وا مدةن

 .ر وت  ب َ وا َةت     

 )داممن (ن  ) م و َ  (ة وت و

ردد.   

 2.      َرةى زاراظور، دةر   ن

َد  وت :   َ و  وت

وا ذ دوو ن  ،َََ دظ َوان     

 مَر  ن ن)10(.           

     َر  ،اَوةر َوى د  ظ

وت َ ذ دووان دةرس م و و ى  

  َدظ   ل ن .   ر ل َ َ 

ون ن موم ازى د مظرا ر دوو     

    .رما ت

ر  َوت   ود وف ح ل دو .3

َد َ : وا ذ َ و  وت 

 ندوو)رن (درو ةَن ز  ،

 َ َازى َان و ب  ) و( ب رََد

م ر َوىَ ش و َمَ من و    

   َ َ ن ر ب  و َدظ

)11(
.  

    ََ ذ ةر َةَ ب َ ظ

  رى م ،ط    د م و  َ ظ

َ ل طل ىَ ذة ب وىَ  وت َا، 

  ،َ َ وت َر  ،ىَ دام

ذ دووان دةر َ ،ظ  ورىَ  

 دوو ن و وت  َرةه دت  

 روة ،تَ ةَىَ  ز ذىَ ب

ارَ د ) و(دت،  ب  َازىَ 

  .ََطَام ر َوت َا دت

َ   رى د ل ََ  نظ َ ذ

 َزاراظ ام) َ وت (   ةمر ظ ب

،َ       ، وت  ،وة وذى

ا دوو  و  ب  د ََوة، 

 َةَ   َب ر ب  ازى ط ةَو ز

و  ل طل َ  َان     )و(ر َازىَ 

 َدظ و مَر  ن ر ب ، 

  روة ش و   م ن بَ   راظد م

ا مَو َرنَ.  
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1 -3 -َ وت َم:  

وت   دردة زم دان         

  نظ َد  ،مم  

 ندة رةم  نم:  

ذرا ر َوت َ ذ دوو رن  .1

  . دةر و د ما مَ درَن

ر دوو رت ذ  َ رَم وةك     .2

َ.  

وت  ب َةَ ط ب   .3

ر  َامَ َازى و(ر ( درو  َ

   م َازى رانة)ب( ن)ان( 

د مظرا ر َوت َا      ،...)ة(ن

  رةدوو ََ َر َوذى ل دة ،َد

   درو  وت ا و د . وة :

) َ ب َ ر ر ب( ن) ،ررام

ررام...( ) ة...(   َ ن ، 

 ظاز د م  َ وت َر را

ق ( د وت َ وة. مَدووروا 

  .دا درد(،) ...(ق

ش و َن و  (د وت َا   .4

ب م مَان و  )ر رن

ش و َن د طرىَ َان و  زؤرران

َ وت مامَ.  

5.    َ وت َر ر دوو ر ذ

ةمَ  ب َ و دووظ ، ذ ر    

ىَ د ما م رَ َ د مظرا      

  .ر َوىَ وت َا

ىَ مىَ َظ ل ظَىَ ذةَ ب و 

  ،ة    َر ذ رة  وت

َاى، ذ ر ىَ مَ  َاى  

    م و َى رذ ظ ،ط

 ر ب َ ،ىاَ  َم د

د ظن   ، د َداَ د مظرا واما   

  :ارَا َ  ل

َ  اى ذ دووان  َرَ-أ 

.ن(وةََ ،نمدة... ( ،

  .ت َ ذ دووان دةر َر َو

 َرَ  َاى ر ب َ   -ب

 داظ َمَر .ظ(وةظ+مظ .

ز:وةد( َ ،   َدظ َ وت َر

 مَر  ن ر ب .  ر دوو ظ

ر ن  ظظ ن  ظم... .وة ) َم

َ (و ) ووم ( و)نمدام...(.  

1-4-    و  وت) َور-
Collocation:(   

رى  َ  وت  و   

   ام ظَ ، َ 

  ؟

  و  ،َواَ  ا      

م ك ب رةخ َ دَ و دظ َو     

  َ و ذ مَر َ َ ن ذ َ

درو َوا . َ  د وة)  َ

م(و ) ط َزير(رددا د.  

َ  رى ل َوم ر دوو ظ  
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مَر َ و ل دو َ): ظازىَ  + م

دروو، دن ذ  (  َظظ+ر

َظظ َزى:(واو ر مط ( َاظ

 م َ ،َ)زىر ( لل ط)(  َ ى

  .ىَ َ(َ(ل طل ) مط(و 

        َ ب َ وت نمةك ز

     ََ دَ و د مظ    

 اَ12(ت(
.  

دا وت َ ل طل  َ د 

ردا دَار ل َ نظ:  

 ر َوت َ ذ دوو رن دةرس   -1

   دوو َ َ  َر َ ،م

 ن .ردارىَ د ل وة:  

  

 وت 

و س و ر  و ا
)13(

   .

  مىَ طمذن و ل

                                         

2-  ن ر ب َدظ َ وت َر

ر     َ َ ن َدظ وا ، م

+ ر ( ن   ) مظ +مظ(، وا دظ َن 

،  ل  )دا و ب  :(وة...  . )ر

َ ظ(دوظ +ما    )مَ  د َ ،ة

       ن ر ب َوى َر ،رج م

 مَر . َ ظ (وام+ ظظ (  .

وة) مىَ طم...(    ر ب َ و 

    مَر َ ن . ظ  :(وةظ + مم (

مظ ذىوم):ى ةور(،) ر

رط...(.  

3- َ َ ىَ  ذَ َ َ وت َ

ذ      وةردط َدو ط ر ظو د

د َ ا ر    ، َرَ دووىَ

  اَ َ. وة:  

- وت :من'دام.  

- :' ا'ن.   

1-5- َ وت َمز َ:  

1-5-1- و ر دةم َ  - Phonetic and 

Rhythmic Aspects:  

  َ  َمر َرىَ   ،و وا

دةمد  رذ  َ َرةط   ن و

 وم ظرَوى . َرم مر

زدؤزى رةط- Alliteration  َ ،– Rhyme  و

 َ- Assonanceىَ ددةمَ َ وت ، 

 و َا      وةَ درَ د دامَا  

)14(.  ان دة د  َمَر   

وة د  .  ر َوت َ درون

ردا دَ وت َظ) :   و     *

 و .(  

1-5-2- َر -:Morphological 

Aspects  
  َ وت لل ط َر ا ظ د

َردران  ، ر دووىَ، د  د َر

 ظ  دووىَ ل دو َر رانة ا

دارَد ََ َر .  ظ َةذى ذ رظ
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   َ وت َر  َمّر

  : وة .دروت

َو م َ.  *َ و َم .  

1-5-3- ر َز َ- Syntactic Aspects  

 )1956( - Spitzbardtرد (دو مَ  ل

( ،) َ1931(د(- Deutschbein(  و

 دَ ب  ) Gustafsson- )1975(طن (

  ط َةَ   ن دوو  15(ظ( 

  :دةم

1.    ََ را و م- 
coordination and paratactic constructions  

دوو رن، ن  د وت َا ر 

مظرا ر    رَم ، وا م د 

وت  دَ ذ  .  َ دوو رما

 َارى َمَر :  

  .ر+ و+ر-أ

  .مظ+و+مظ -ب

  .ظظ+ و+ظظ-ج

  ظر+  و+ظر -د

را ذ َ اَ وت د  َ 

َن، در) ب ََ مدرو  َر

دوو hendiadys( .  -دوون 

َندر،  ب َ َذى مر َ   ،َ

  .  َن رة ب

وة:  

  وور =ر و ظ 

) َ1931(د(- Deutschbein(   دا َظ

 َر ى (دووم-  quantitative(  و)  وا

- qualitative.( ترت . د ر دوو اََ  د

 َوا َ ذ وة ،) ظ  )رةش و ذ

، َ د  دووَا ر دوون ن نواز

  ن(، وةظ و (.  

   intensification –دوورةن  .2

Gustafsson(  -) 1975( طن(

د َمرةدوو   ،ت   مرةذ دوو 

  .)دوو دوو(وة .  درى

   َر ومَد ر َؤر  ر دوو ظ

  ومدرو  رط و د ا دَ وت

َ وت َر  َمَر.  

1-5-4- َم َ - Semantic Aspects  

مظرا رَ    م وا د درم ة

.  َواز  ن  ،وت َا

)   ف- Yakov Malkiel ( ةم

دا   ت َا ومظرا ر َ   وا د

  :ران دت)5(

1-A  وB  اظواوم  – near-synonyms ،

وة :  

  .دةرن و -

2- A  وB   ومظ َرواو- mutually 

complementary .وة:  

.ارن و ظارن-

3- B  َذىظA . وة:  

-و م .
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4 B-  ذ A )   ش و ط ةم( .

وة :  

  .َ و دور-

5B-   و دةر دةرةA    وا ،A   د

 رىَ روودامطB. وة:  

) )16، راون و ظممن و -
.                          

 ظ َةم دمظرا– Bendz  (ز (

ران دا  َ َ ر َوت َا 

  :دت

ظَىَ وت   ل، – Enumerativeرى -1

ر د ، ذ    دو  َ  ل ل

َ نر دووَ .)و زارؤك:وة ذم ،زة (

َ دوو  ظَىَ ب ل، – Antonymousظذ -2

 َظا َ و وت  رت دَ ب

ندور .  

3- اظ– synonymous ،  ل َم

وا ظ دان زة ،َوماظ.

ذ َر ذ دَ ذ وت   

 َم– emphatic binomial   وت ن

ر  اظ- interpretative binomial  . د

      رور َدوو َر اََ َرى

ََ َر ددة . وة) :   و   ( د

   ذ ط َةَ ب  اَرىَ دوو

  وا ،َ م َر و  َر

 وىَ راظ- تور17(ون د(
 . وة : و زو  

)- Koskenniemi(   وت ذى

 4(دا( تران د:  

   - nearly-synonymousظا مواو- 1

2 -  وا َم - associated by contiguity of 

meaning

 - complementary orظذى   واورى ن- 3

antonymous

  .)–enumerative )18رى . - 4

1-5-5-  ََاط  َ–Pragmatic  

Aspects  

      َومَر ظ َةذى ذ ر ظ

  م ،تدرو َ وت َر

    َؤر  َر ر و رانط

 َظ د   و د ا دَومَر رط  

َ ش و ، تنزة  اَمَوىَ ر د

  .َن

1 -6 -َ وت َر:  

َ بة   دوو دا ، وت ط

ران د ،وذى وت  دوورةوى و  

اَ  وت)او()19(
 ل ارىَ   ،

دىَ وة َ وان ر دوو ران     

:  

1 -6 -1 -  وتوىرةدوو:  

وت  َوة، ل    ذ ظ رىَ

  :وة. دوورة (رك(دة ك

رر، طر طر ، ،ق ق،   -

 ،ةقةق رر ،ل ل ،....  

ذ ذ ،َ  د دَ مظراا، 

رَ   د مظرا ةك ) ة(ةران ازىَ

 َا دورةدوو .   م ،ة وة
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) ة(َ ل  دةظر َدن ازىَ. ...ملَ

ط َم َم .  

  ):اى(وت َ اى- 2- 6- 1

ن وت  وت َ اى  ذ وا  

ؤ ذ دوو َو ،ن ر َ) ن (

َ   َازة َب ر ر ب ، 

َان ) و(َامَ، ب  ب ازىَ
)20(

 .   ،َ ش و ،ظ ر و ، و  وة

َ ش و....  

  ،م رةك م اىَ  وت

مظ وذى)21(
.  

وت  : وت َ ا مطر و ر   -أ

 َ       ام وا د رة و ،رطم ا

م ،ش و َن د ر َوَا 

َن  َوت َ ا ر ،و    

رة وا د ما  ،ش و َن د  

))22ر َوَا َن  
ب ظ رةمَ ل    .

  :ارىَ

رطم اَ  وت وتر اَ 

 و ر و َ  

  ن

َ و ر

  ث و را س و ر

  ن 

را و ث

  

وان ن ب   : وت  دوووى  -ب

ظ دط  ،رَ دووىَ َا ل ر 

ر ََ َدار، وا ر دوو رن  

  رؤد ر  كةم ى ذى ب  . اظ

  دَن دةَ م .   وان د ةك ذ

   َ ا وةََ َم .ةو   )  خ و

م ( و ) ت و  .(   وان د ةك ذ

 َم م ن كم ا وةَدو

َ .ل:(وة ل و ( و)ز ز و...(.  

ظ  : ازىَ م  وت َ اى ب   -ج

 ، وت    م َازى رر ب

  ان، بََاز  ): ( و

، َ ب  ر ب ر :(وة. ...)ان(،)ب(

  ).... دةرامةر، ،  ،ََ ،َرامر

، وة- Enumerative  وا رىَ  رى 

  (و  )- Bendz( ) ذن و ل و ل(

- Koskenniemi(  وت ن، د  بَد

  ،  و م  وت ارا

  .م ذ دو رن ة
  

   دووىَ

مز َ رر  ر ل

َن ر وت  ومَو ر :

2 -1 - و ر دةم َ  - Phonetic and 

Rhythmic Aspects:  

َ دةم و ر رؤَ طم د  

رَ و رَوم ر َوت ما 

   َر  ،ام وت ةك د م ،

 وا ،دار ََ َر ر ا لَ َدووى

ر دوو رن ةمك  د رؤرا 

  .دَدظذى ب مَ ةن . ى
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2-1-1- زدؤزى رةط– Alliteration:  

دةمَ   زة ن  ب ر ن    

  ن، ب رَن ن دة زدؤزىةط 

)ََدة َدةم ظوة (  م َد)23(
 . 

وة:  

 - م خ و*  .خ و م.  

  .طزمة و ط*   .ط و طزمة-

  .ت و ف.     *ف و ت -

- و ز َز*      .َو ز ز.  

-  و *    . و .  

2-1-2-  - Assonance:  

مرةذ دوو  ، و24(ظ(
 .  

وة    :  

  .ب و دا.  *دا و ب-

2-1-3-  – Rhyme:  

  ومرةذ دوو   َول (طل) ظ 

ل داوط  َط)  ممم .(   وم رةدوو

 و داو  ن َب ط    ومرةدوو َ

 داودرو َ َد َتط)25(
.وة:  

  .زةر و ور.  *ور و زةر-  

  .ل و ل.     *ل و ل- 

  .ز و ز.         *ز و ز-

  .ر و ر.         *ر و ر-

 - و *    . و .  

َ م ران ذى ةك رةك ذَ وان  

  .د َرن 

وة:  

  .ذ و ذار.  *ذار و ذ .ا

   ض و*  .ض و .  

  .ل و * . ول .ب

 َوم ا(د(َ ر دوو دا َر)َزدؤزى  رةط

 و ( َوم و د)ب( َور ددا و َر

   . رن)  رةطزدؤزى و(

طر  ى ظن وت َ ل     

رى ، دىَ   مومك د    

درمن و ط واما  ،ظذى  وىَ   

رَ دوورةومَ   رَ دزظظ وا ب

دى درور.  

2-2- َ رَ :  

َ ذ  َرة وَ د رَا 

ردت، َت رَوم ر َوت     

  َ ذ  َ وت َر َوة ل دة ن

 اىَدط َ َر)26(  ظ

رذى د  َرَا  ذ دوو 

م  مَ  ب َ و دووظ ن و ة

 وان ذ ذ َ َ و دى درو .  

د زم َردا د رة َوت ما ،  

رة ََ َر)  (   َر و َر و

 ََ دار و   َرَ دووىَ َ ل ر 

ما   مرَ، ب وا دى د ظن  وت 

ظ . ر مرىَ د را رَ دووىَ

       ََ َر لرىَ ل طم ر رط

    َ وت دىَ وا وى دة ن، لر

 َمد ز   َ ر ذى ذظ ،َ
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ردا، رَ مرىَ ل  ر َرىَ 

  ةذى ذم ظ ،َون و   دَر ظ َ

وة د  . رَموم وت ن دروت 

ردا دموم نظ:  

  .مت و ت.          *ت و مت-

-َظو م َدظ*        .َو دظ َظم .  

-َو م َد *       .َو د َم.  

  .مت و دت.         *دت و مت-

دَ)  َا،  زم َرةَى   د وت

َا (     دووىَ ذ َر ،ردى َمز وة

ََ َر)  َر (    و دار  َ

وةرط  َريم ر َدووى َر .وة:  

- و أ.  

-ز و ز.  

 و )27(
.  

ر  َا  ل دةرد َمل د ز َمَ 

      َر لل ط ،َرد ن وت لط

دووىَ دَ، م ل طل ر ،ََ َر     

رن   مة د رةا ن  ر دوو  

،دزظ   وت َ ر ذى ذظ

   ىَ وة ر اى، ذَ  ذ 

م وا ،َرد   اىَ  َ

ط.   ،َ َد  َىم َظ ب

      ،ام وت نظ َر ومَد ر

دة ل دةََ دَ و  ر َ ل  

َوىَ د  ل ، لط .  َةذى ذ رظ

ظ رَوم  َرم ر َوت    

تا درورد َمن د ز .وة:  

-و زاظ ن *  .ن و زاظ.  

  .ذمن و زة.   *ذن و زةن-

د زم َردا رةَ د َوت ن  

ََ َر ند  ،م)(   َر و 

 َ َدووىل دو   دار  ر وى  و

 و   َوت َ درو رَومك  ر

ر دة َش و َن د  َر َوت  

   وت و وى دة ن، ل اَ

وة د ظن ومَ ل . دىَ وا  ذ دةةت

ردا دَار:  

- و *    . و .  

  .ت و ف.  *ف و ت-

-َ و َ *  . و ََ.  

وا ظ وت ،  ل ر َ وةزن و     

     دووىَ ذ وا َر و وا ودرو 

وةرط َد ََ .  

     ،َ وت َر ظ ند

 َ دى ل  ،ا مم و د اَطَ

     َ وت َمةر َر ك ذر ر

َر د  َؤر ظ َةذى ذ رظ ،

رَون و رَموم ر َوت َا  

ا      . دَار ل َوم نظ د ر وة

ردد:  

  .ث و ور.   *ث و ر-

-ر و *   .َ و .  
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-و ط ن.     *طم و ط.  

  .دان و ط* . دان و من-

2-3- ََ:  

رىَ ى رؤ َ د رَون و   

    ا دَ وت َر وممَر .  

  َم َران را طرد َمد ز وم

ل را رَ دووىَ َ، )  درر( دان، 

  َ َ وت ر ل ط  

َ.    اى وَ  َم ذ َ ظ

       وة م ،َ وت

ب ظ رةمَ ل   .رةدةرى ل طل د َن

  :ارىَ

  .       دا و ب  طك -

  * ب كو ط دا.  

  .        خ و م مو -

  *م م خ و و.  

  .طوط ون موان -

  .وان طو م ط ون*  

دن ذ  َ َو ر دوو  

ر َوت  َر ب ن َم و   

داَوان ذ  م-   َةذى ذ رظ

 ظ رؤ َ د رَوم ر َوت َا 

د- َد ر ظ و   َ َر 

     مَر  َوى ذ دا   ، دا

 وم دوو ر د َ ط)28(     َى

وة ظم)و ط ا  )طَظ رىَ د مو ط و ،

 َ)رر .(د ر وة) :  ز ط

 م  لل ط َو ط( رددا د .  روة

د َر َظرى   ِ دوورةوىوو مظد

 . ل(وة ل(  د ر ر وة ، ):  و

 ل ل(رددا د.  

2-4- َمَ:  

   وا َةم ةك ذ اَم ظد م

  ،ا دم وت مَد ر  َؤر

مَ وا ت  م طران ظ ة

و مان  وت ن ددام و م َش 

و  . و َن د ر َوَا َان  

مظ ىوا َةم:  

1-اظ-synonymy:  

ةران ر َوت ن د واَا   

  ومَظ م َ ،َ َن م َ وة 

       ة ََر  ،َى َرىط م وا

وت  َ َرن ل َ و دوو    

      د ر  ظ م ،ر

ر وة .   طرىَ مرَموم وت ن

ردارىَ د ل:  

  .ظ و رش.   *رش و ظ-

-طط *        .و ط ط.  

-  و*           . و .  

-م ت و*      .ت و م.  

2-دذوا-opposition:  

ةران ر َوت ن د واَا   

َ د   . دذى َومَر ظ َةذ ر دذوا

  م ،تا دروم وت َر ظم
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مظ   طران د ما م ش و َن د  

وة د  . رَ دذى َ د واَا َن  

ردا دَار ل َوم نظ:  

- و *  . و .  

  .ا و *  . و ا -

  .ب و دا.      *دا و ب-

  :- Complementarityواورى-3

َذ دذوا رة رىواو))   رةى 

و ن  دذواواو دة ى ن(()29(
ظ  . 

    َدذوا َد َر وة َةم َرى 

رؤ َ د رَوم ر َوت َا   

ظ َر ن دَ ش و م ،د   َ

   َ وت مََل ر َمَر اَةم

  :وة. دت

-َ ذن و  .    *َو ذن .  

  .ب و دا.   * دا و ب-

-م و .  * و م.  

  .ارن و ظارن-

  :contrast - Semanticوازى-4

ةمَواز  ...))  و زؤرى

  ةمر مرة  ،َىا دةراوامَ((
)30(

 .    ومَد ر َار ذىةم ظ

  َر     ب  م ،نا دم وت

وة د  . زة و رت  َش و َن

ردا دَار ل َوم نظ:   

  .ور و  .* و ور- 

-  ةش وةش.      *رو ر .  

  .زةر و ور* ور و زةر        -

- و *     . و .  

ةم ظ ند    َد َار م ظد م 

د َا دد   . وا َار ارةذى ظ 

رَوم ر َوت ما د و    

 م م ب  ىمر  نظ ر .

ردا دَار ل َوم نظ د وة:  

  .ات و د.    *د و ات-

  . ب و     . * و ب-

-م س وس.     *طو ط م.  

5-طظ ب- Hyponymy:  

 ذ دردا ب ظط َوة      

    اط َزاراظ  ك دزاراظ م
)31( .  ومَد ر  َؤران رة ردةظ د

    م ،ا دَ وت َر))  

اوامدا ر دووة  ر  َرة َر

 ...     ر وا وا ، ر 

)32())دووة دادة َن دةَوة
  .  ظ

ر دة َظ ر  ش و َن، و     

  َ َدى  وتة  ب مَرم

وة د ظن ومَ ل ارَا  . ظطن

ردد:  

-طَل و مل. *طو ط طَم.  

  .رن و طل. *طل و رن -

- ل ول. *طو ط  .  

-      و َر * َو ر.  

6- ش و طpart – whole:  
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ةم ش و طَ د مظرا دوو  

مَ و  وةظذى . ما ممدةت

را َ و طََ َرىَ   ر َمك د مظ

وَا  ،َ ب ظ َمىَ ذ م َدا   

 م َش د ب  و  د 

 ط  ذوة ) (    ذ دة  

ن َ و َرةك ذ وان م ،َ د مَا      

)طَم (  ََرة) لط( َ)33(
.   ظ  ةم

وا وة  ةم ب ظطَ رؤ َ د 

  م ، ام وت َرة مَر

 ةم َىَ ب َ وت َر َل دة

ش و طَ رَد، طران رَ دووىَ 

َ وت َََ َر ك ذ د . ظ

َر دة    َ ن لر وان َ

    َ  وت و َدى ،رطة 

وة ل ارىَ . مرَم ب ظطن

ردد:  

  .ظ و ر* .     ر و ظ-

-َ و دةظ.      *دةظ و َ.  

  .ددان و دةظ.      *دةظ و ددان-

  .ل و ل.      *ل و ل-

7--Consequence:  

  ،دطظ ن ب وت وان ذىظ

     ََ َر    َدووى َر . 

ظ ظ دردة ذ رة َظ ارَ د 

وم   . رَوم ر َوت َا دت

َار ل َظ َردىد َظ:  

-   ر ر و*ر و ر  

  ن و ذن.        *ذن و ن-

2-5-  َاطَ:  

رى  َ  رِؤ  َاطَ د 

  ظَ ، اَ وت َر ومَر

،ام       ؟  َاط َورى 

 زام    م زام ظ َرىَ ررة  

ط  َرت  ىَ،   ذ  َا

ر  رى ظ  د لمَرد  اَ.  

مر ةم اطز م  و زام

م ،ور  َ ةم َاط

ذ  ورىَ م ، َو  رن 

  ن وة      َ ر رورىَ

 ذ ،ى مم اط َى ر

دادَذ.  

ةوة وة، )) )Culturr(    َ ور

   ،وةراوةَ ىؤر وة َ ي

طوردا ور و وداى  و ن  

و ر ارةم زاراوة وة اوامة 

   و  و رمن و داى و زؤر  م

وة و وة و ش و   و   

... ن و  و دةب و مر و َوو 

)34())دةطَوة
.  

اط  رؤ َرر د  ىَر

رةذ َر ومَن زؤرا ر وت  ظد م

  .َ ا
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 ةو َارىَ دى وانل َ َ 

  َو ، اط  َرؤ    ومَد ر 

 ا دَ ظن د م وت َر  ن ،

ويَ د طر  رك رى رَ دى 

  : َد مظ َا 

 1-َد مم ََ رى م ََ
)35(

. وة:  

-َ دىَ ورى   َ    ظ د

  )دىَ و َر. (راى

ظ دَ   َ    ر و دىَ  -*

  )َر و دىَ. (*راى

-م دىَ و ازذىَ د ر).م دىَ و(  

  )م و دىَ*.( ذىَ د راز م و دىَ -*

 و .(طك ذَون  و رد-

  )رد

*- رد و نوَك ذرد و .(*ط

(  

َ نَ   َ رة  ل ومَر َظ

    ووةرَ د مظ َا رى

،ىَ   دزظ رظذ   َرى 

 ِر مر ز ل  رر ددةتةم. 

   ،  َوىَ مىَ د   ل ظ

   َ ذ م ،م َ رد

    ،َ دى  رى ل  ر مز

و  ل دة ََ ذ  دى طمة    

  .ل  وىَ دَوا 

  َ دوو ََاط َ رؤ َ د-2

، وذى درَوم ر َوت َا 

 مَن ر دة مَر  ظدزظ

ظ ،ن  ذى را ذىَ ددة

ظذى م . رم  ن  د ا

دط ظ ن بةَ :  

 دىَ ل دةََل دةََ روا و  ض- أ

ٍَام وت نظ د ،  ،ََ َر

 َر من ط دطظ دووىَ ب َر

)36(دووىَ دت
. مظ َ َظ  وم:  

  )َ و ار( .َ و اروى زاد   -

  )ار و .*)َار و َوى زاد -*

-  وىار و و (.ظ ظ

  )ار

*-  وىار و ظ .*) ار و

ظ(  

  )ذ و . (ذ و ل دم  َو-

- َو ل دومو ذ *)و ذ (       

    3-َ َاط  ََ،   را اىَط 

َومَم .َر دَرة  ر 

  رَرىَ دان رَم زن د را

َر مَارَ  وت  .   َ ذ  َ

طم   َر   ،)رن ( ممران

 َددة  َم  
)37(

  ذ   

)38( دةورورىَ ممران
 ممر َظذى   ،

َاط      ظ ب و دة  و 

ي .دط ظ ر ظ :  َم َ 
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 رى  ، را و ل   ،َد َ

وم:  

-   ز و .  

 ل وم َظ د  َ  َ ظ ار

ظَ ل رى ة، )ز( ،  ممرىَك

 ََدووى   ك َرىوذى م ، 

) (.     َ ر ذى ذظ  َظ

َم ََ َ   ة  رى ذ   َ

دمظ  ذ ر ىَ  طى م    .دووىٍَ

   .) وز َ*)طَا 

دن ن   ظن ومَ ل    

درو  ىَار:  

- ز و  .

.  و ز*-

.  ز و و-

. و و ز*-

- و   .

-* و  .

.   و و-

-* و و .

- و   .

  .  و  *-

ل  ظن ممر َ و دةَ   مظ د

 ومَا،  مَار و دة    

 ،را   رى ومَوا ر  َر

دىَ ب ظ  د مظ َا،     ظن ممران

 َارى ل َةمر:  

  :ممرىَ -أ

  .َىَ و َىَ-

-و دو َم.  

  .رةخ و دوور-

- و و  ظ.  

   :ممرىَ دة-ب

- ؤ و دوظ.  

- ؤ وظ.  

  .ظَظَ و طظ دى-

- و م.       

     4-َد َ   َؤر  ،اط

د رَِوم ر َوت َا د ،وة 

  ران َ  دان، ََل دة 

َن . دط َ  دان َ  دى ب وا

َارىَ . )39(د َظظ مد م ر وة

 َا ظ مة  درد، وة د ظن

ومَ ل ارَا ظ ما  ط را 

د:  

-َ و دا  ند َ َرى.) و دا

(  

-*و دا   ند َ َرى.*) 

و دا(  

-َ ا ب و م . )ا ب و(  

*َ ا و م *).ب ا و(  

مظ و ( .  َكمظ و مظ  زادى -

  )مظ ك
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مظ َ. *) مظ ك و مظزادى *

ظك و م(  

ل و .(   َل و ازاوى -

  )ازا

ارزا و .)(*   ارزا و َوى *-

  )ل

-   و ). و (  

-*  و ).* و (  

  ظر، د مرى د ل َوم ذ ر وة

ؤظَ ب مظَ  د ارىَ َا،  ردا

ؤظَ ب  رى مظ َر زن 

 ،ىَ دطم َوى ذىظ ،َد 

 د وريَ ردا ؤظ َزن و دان 

د مظ   وان ،وا مظَ رَة زن م

   .دَ و َظ ل دةَ ََا

َ د َاط  رؤ َ د -5

 ،ا دَ وت َر ومَوذى ر

َ)ز-مةطر( .  

...)) َم د  َردا،

  وة و ذن و و وة رةن

داوة و رن َوة دووة  رادةك وةك 

ش  مىَ َراوى . ك  اون

مَن رةطزى . اودا رةم داوةوة

 َ َ زىةطن ر َم  و َم

َو40())دة(
. ،ىَ دطم َوى ذىظ

 ا ذن ورد َ ظد م  ةّر َة

ران موا ط ، ةَز َ َزىةطو ر 

،َرد اَ ظم َ وت د  م َ

َد َزىَ مةطو ر.  ةو َارىَ دى ل

وومر ظوم ىَ بم َظ:  

رى رةطزىَ م  َو ومَ رةطزىَ َ - أ

مظ ،َد:  

  ) و ا.(  َم و ا-

- و ةوارنداَم  َ).ب و دا(  

-  ظو زاظ م).و زاظ (  

ذن و زة، .(م و زاظ، ذن و زةظ -

و زاظ .(  

-ِر و  وى َ).ر و (  

- مدا ظم ج و.)م ج و(  

 و .(دوو ظار َردن  و رد-

  )رد

 ....  

و ومَ رةطزىَ م َرى رةطزىَ َ -ب

مظ ،َد:  

- َزةطا رَم َظ َد و َم م). و ّم

َ(  

-  مدا ظو ز َ).و ز .(  

6-ََ رة َد َ41(ل دة(
. 

ردا دموم نظ د وة:  

  )ط و ه.( رط و رن -

  )ه و ط *).ره و طرن *-

  )من و ىَ.(من و َو ؤظ ب -

  )ىَ و من.(*ىَ و ممو ؤظ ب *-

- ظ و زم نَ دوو). ظ و(  
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 و .(*دوو  ََزم  و ظ*-

  )ظ

 نظ ا در ل وم  ارة د و

  را ل  ى ازد رة

 دى .  وة وم د َ) ه ور

َ(  رى ا لَ ظه د مر  ،دا

 ،َد َ َىةوةمط رر  ذىظ

ا دزظ، ب  ري د مظ 

 َرى  )42(
،  َ د م

َا َم رن و رمَ ن 

م ،  وا طَ ة)َ ِه ور (

  ).َ و ره(ذ 

7-َ و َذى  رى ددةم َار َرا

 َر ذىَ ددةم َو َن د وان

َ .وة:  

  .را و ث

 ، مد مظ ر َطاَا

 ظؤذو ر َار َةر ذىَ ددة تؤذر

ذىَ ددة رة ،َ َوا رَوم وامى 

د :ؤذرظؤذت و ر . و (م ظؤذر

)43()رؤذت
.  

مَظ ر ِةمد ر  ظا مرد َمز 

 َ د م ،ظ  رر 

ار َم اََ  َ َةر ر ب

َد.  

َ د َاط وة،  و -8

 َ  رى ل ، وم وان  وان

 َو ،َن د   وان)44(
. 

ردا دموم نظ د وة:

  . و  ةه -

  .ور و ور-

 مظ    ردرى د َوم نظ ذ

)( ر َمد ز َمَ  َ  ارد

 ذ وم .  

و  َذىَ ذمظا دن، ل رى وان -9

  :وة .ن د َو َذىَ ذدةرظ دن

-ا و ذدةرظظذم.  

  .موةرط و مدان -

   .))45 و دةروى--

 َةم َ َ م ظ

  ،َمم  ،ََى مَرة َ د

و ل  ،َ ذمظا ََن مَن

ََدة َد.  

10- َ وَوان  وا رى ل ، َر

َن دَو ،  َوا  َر46(م(
. 

وة:  

  َ و ر-

  ن و ذَن-

-و دوذ دؤ.  

  .را و وت-

  ش و اب-

ظ َ م وةرا  ،ةك رَ ب

  ََد  ََ وان"َر " ، وةك

 َظ دان "َرم "م .  وةك
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َ  َ ط َر ةك ل َمظ  

دو دار د  ض  َ َوىن.    

11-َ َ َ ل ، مط 

  مط َو َن د وان رى

)47(
. وة:  

  .زام و دةب-

   و رارى-

  .زن و دةب-

طمَ  ل دةظ  ظ رةم و  ب

، دى َ رى ددام  .،وم   َ د

 ووت ل دةظ دا و ن زامَ ر  و 

   و  َن ذ زاممط

ل دةظ د روة  .زام ددام رى دةب

 َراو ر َ ة و لمط  دا َ

 َ ر ذى ذظ ،َد ،م  رط

دن  .م ن  وازرةم رارى 

ن رةَ زمى ذ دة طمة، م ز

دةب م نز َ و دة.   

  

 ط  اى ظ  ظ  

  :ظن َ ل اريَ درى

رةطزدؤزى و ( د مظ َ دةم و را، - 1

   و  ( َر مَد ر  َؤر

 راظد ط َ وتا د.  

د َ رَمَا ر َ و  َر  - 2

 َر مَد ر  َؤر َ ن ب

م ا  راظد ط َ وت.  

3 -  َر ومَد ر  َؤى رَوا َ

  :وت َا د ،وذى ب ظن رَن

 َمَا ةمَ وا رؤَ د  - أ

ا دَ وت َر ومَد ر .  

د َاطَا ور و رَ -ب

 رؤ َ د رَوم ر َوت 

ا دَ.  
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الخالصة

حسـب )) منطقـة بادينـان نموذجـا-تسلسل أقسام الثنائية الداللية للكلمة في اللغـة الكرديـة((يتناول هذا البحث الموسوم 

يقــوم الباحــث فــي هــذا البحــث بدراســة تــأثير العوامــل اللغويــة فــي ترتيــب أقســام الثنائيــة الدالليــة . المــنهج الوصــفي التحليلــي

. امل الصوتية و الصرفية و النحوية و الداللية و التداوليةو هما العو . للكلمة

هـل يوجـد عامـل االيقـاعي و الـداللي دورا فـي تنظـيم أقسـام الثنائيـة -1:(في هـذا البحـث وضـع الباحثـان افتراضـين و همـا 

و حـاوال وفـق .) ليـة للكلمـةهـل يوجـد التـراث و العوامـل االجتماعيـة تـاَثيرا فـي تنظـيم أقسـام الثنائيـة الدال–2. الداللية للكلمـة

لاليقاع و الداللة و (و في النهاية توصل الباحثين الى حقيقة بان . الفروع اللغوية أن يبين حقيقة و عدم حقيقة هذا االفتراضين

  .   الترات و العوامل االجتماعية لهما تاَثير في تنظيم أقسام الثنائية الداللية للكلمة

في الفصل االول تم تناول مفهوم الثنائية الداللية و تعريفـا و خصائصـا و الفـرق بينهـا . نيتألف البحث من مقدمة و فصلي

و فــي الفصــل الثــاني تــم تنــاول تــأثير العوامــل الصــوتية و الصــرفية و . و بــين الــتالئم، اضــافتا الــى انــوع الثنائيــة الدالليــة للكلمــة

و في النهاية تـم توصـيل الـى عـدة نتـائج مـع . الداللية في منطقة بادينانالنحوية و الداللية و التداولية في ترتيب أقسام الثنائية 

  . الملخص باللغة العربية و االنكليزية

  

  
  
  
  

ABSTRACT
The current paper, which is entitled “The Classification of Binomial Pairs in Kurdish: Bahdini Area as a 

Sample”,  sheds light on binomials semantically. Following descriptive analytical methods, the researcher 
studies the influence of linguistic factors in arranging and classifying binomials.

The researcher puts two hypotheses: (1) Do the semantic and rhythmic factors affect on binomial pairs?; 
(2) Do the cultural and social factors have any effect o binomial pairs? Here, according to the linguistic levels, 
the researcher tries to prove whether such pairs are effective or not. Finally, the researcher comes to a 
conclusion that all the semantic, rhythmic, cultural and social factors actually do have influence on structural 
binomial pairs.

The paper is divided into an introduction and two sections. In section one, the concept of binomial pairs, 
definitions, features, types,
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                    وا   د ورة َىَر ارد  

                       ظماط و 
  

 ى زادَ  

ََمردىز،،َدا ؤظ َزام ، ك،زامدَرَمرد-اقَ  
  

  )2013مَ  ،: 17  ،َوو رةزام ظم2013َدارىَ،  : 17 وةرط ظَوو(
  

   

 َممظم َل ذ ظ ظ)) و  ىَ  واَر ةد راط و م ا ظرد(( ،

رى  رَ رَزا ر ظ مةذى ب. ردا ممةت ر د رَىَ و ظَ َ دت  َرا

ََ ن ان و ذ دوو  . رةىدةر ََ ):  و رةى    )وادووىَ  دةر  و َ  و وا

  .ردا  َ  د رة  رَىَ

رة و ام و َن  :ردا  د رَىَ (: ةوا طم  ظرى  ظ   ام

ردى   ؤظم رَىَ دو  لو  ( َم ن م؟  رامم را ط و وامرن و رىَ دةرووم و ز

د رَىَ ردا ظ  رم و    ،ط را ظَ طمَ ظر.  را و مرا وىَ

م  َط ظ  ، مذى طظ و.  

َ  
  

  
، ارَ ظر د ر     

ظ ض: )  نَ ، ام ،

   رىَ دةرووم ، نروام... ،( 

   اَ كةر م ،     رة ر

َر وة ىَ ط   ىَ ب  َةر َ 

ةو ر ظ ،  ط   ر د  َظ

  . ذمَا

1-  َظ َممظم:  

  و  دوا)  ظ ظ ب مظمن 

ردا ظ رة رَىَ 

 اط و م (   اَ ل و

 َررا و ظ َ ،دان

َ ارد َمى د زَنررد.  

2-َظ  مط:  

طم ظَ ظَ د ظن َ ل      

اَار:  

 م ض ظ د زم َردا ل ر    -أ

َمم  ظ.  

  رَ ب  َ طمَ ذمَ و-ب
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رر زؤر د ارىَ  و ا 

.  

3-مط َظ:  

     ط َةَ ب  َ ر ل ظ 

َمط َظ  ان:)   َىَر د 

َمدى ز َمز َر ا،وةرد :

 رىَ دةرووم ن وَ و ام و ةر

م ن     و زرامم را ط و وامرن  

  )م؟

4-َزا ظَر:  

ظ ظ ل دو رَزا ر رى    

  .ان

  :ظرؤ ظَم-5

ظ ظ ذ َ  و ن ذ دوو  

ََ ن .    نظ َ اََ  د

، )وا و ): رن ن

) )َ(  ررا و ظ(،)  وا

رن و (، )وة رن

(،)َ ررةم(و ) ط دام

َ .(     رة ظ  اَدوو  د

ر َ(،) َرَى:(ن

وا د( ،) ر َرَى(، )رَى

 َ  (،)وا و ََرَى(، )رَى

َ ظرَ   (و ) را َرَى

َرى.(  

  

ََ :  و وا  

1-1- و وا:   

    َو ،موان زاراظ ذ  و وا

ةمَ  ب َ و دووظ ، ظ      

    مد َ ك زامر طط و ةم

  .رج د واَا

 َى دم :  نرة ل دةظ وا

،َ َ  ةر َ م

 مد َ رةب م ،َرج د  وا

 َ وا ظ ،اَرى    وا ذ 

دََ، ل دةظ وان م وا  واذة و  

ظذى َوامى د   . (1)دةرن

  م ،م  ،س د

وا ََ    ض ب ظ ،ةر 

م  ن ب (2).  

د مظ وَ زما م راك ل دور     

َار ل  َظ  وذى ،م َ و  وا:  

وا  ىَ (     َ(واذة -1 

وا   و  ذ  رمَ رن

 مر     وة م  نرَ  

      ، ذىَ ط  ن َ

   ،وة مر وا  ذ   

   َر ى وا  وىَ  وا ب.   وة

 )م(د ر ، )ظ كم ( دا

 ،ردىَ  -دَل ظ  وىَ وا ب م 

مة  ظ -ر ،وذى ظ  وا ى

َزاراظ َظر)وا(َ    ر ،دط ظ ب
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م ل ظَىَ وا  . وة ل رى درن

َ د  و.  

َرن،   َ وا واذةى  ىَ  -2

 َ    ك .  ر وة

طَد):ََ وى ة د   دا َظ (. ل

َ  َىَظ   َن ل دة ََ َةر

طَد):اموك درر وى (.َ  و 

َور  َرة م ن رةك.  

َرن،   َ وا واذةى  ىَ  -3

  َ      ل . ط وة  َدة

َ):ام ك وى(. َ  ،  رط

 .  

 َ  ظ واَ َ وا واذةى -4

، و  ل ظَىَ ذ َظَ    رن

 ذ ظ وا   ل دةَ وا َوة 

رم دةرظ و وا رى ب 

 ظ .  وةون (ذ وار( َى

ب ) ونر(ر مة د رةا. ) ن(، 

 وا) َرط ممَىَ ). دَل ظ َ

   ظَ م ،مز ظَ ظَ

 ،مَ ظ ، ذ و    

رطَم .  

5-َذ واذة  َ  َوى َذ وا َ

(3)  ،    داَو و ةوا َ د وة

 ر وة ،ردؤذا دؤذىَ، رر ذ وا 

َ  ظ ن .  

رى   د مظ  را و     

 َر دوو زاراظ ظَ ،ارظ )وا (

  :ا ةمىَ ب د)(و

1-1-1-وا -meaning:  

َزاراظ َل دة ) وا- meaning (  ،طَد

َ      ب  ،َ مر وا

  م ،ن دط مر د وا م

وا رم َ ىَ  َدارة 

 مر وا َردا َ و)  (

َ  ن ورطن و مَ ن  ل دةظ ،

    مر وا ر وة ، ر ل ظَر

):َ(رةدا َ نظ ا  ،:  

                        

     

  
  َ:  

  

  
  

ذ ذَ ، وا رم ن د مظ    

وا  دةمى  رظَ رَا

 م ،ددةت))  ر ى (واوا

 وم د ،  )((...()4ررى رَم+ون

      ن اَار ل َر دوو ر  نظ

دوورةو ،َ رَم وان ن د مظ     

ة   وان ر دوو رما ذَدام ،ظ م

و طرىَ ىَ وا ظن ر دوو رن  

  طموةر+

               ±  َم                                                                            

  

  طر+

                                                         

                                                                  ....  
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ذَدا ،و ر دوو رذى ظَ ل   

َار:  

- ؤظ  ىَ.  

- َ ؤظ.  

1-1-2--Intention:  

  ََ) ((5)     ،مَ وان ىَ ذ

وىَ ل دةظ دةروومس و اطان و  

ى  و زَةوامر َو زام مز َ  َام

َ...  ،زام  ظ م ،دَد ،

َموىَ ذ  ط ،ددةن  وى ب زام

 وذى  ،ظدةرد َ(6) .  

َل وال ط َار   َب ر

ر)ذىَ ب  )دال ر  ،تو   ى د وا

َ ددةت، ذ ر ىَ ةك زام،  وا و  

   َ َاظ مد )7(.     ظ

َى مط ، ىط  رط     ،

   َ ةم     اَ و را واظد م

،  َظ  و طرة س م    ى

وا مظَوة  ب    وا م ،َ

 دةرا   ام ، َ د مظ و  

   َ ،َى دةرددةر ذ وا  و 

  و ل دو دةرووم َر ب زام 

    رؤظم طرى ب ظ رةزوو

ادى ردةر 8(وا(. ند  َزاراظ)  ( 

ةر  َة ذ زاراظ) وا(    َزاراظ م ،َ

)وا( َ       د  َ وا  َ ب اَط

    ،َمَا ض دَر ن د وا  اَمر

 ) (  وة َوى وا َر دى

 َوا م ،َ) ( ب اَط

   رى ض ذ  َ   ن َدظ َ

ر وى ذ  َ، ل ظَىَ ض ط و 

    َوى مدرو َد ر ظم 

    ،َظر و ى ،ار ارا

و َ ا دَط، ل دةظ طارى در  

 وردار ىَ   .)9(وم َوى ذىظ

 ،ظدر )را   )دةوروَ  َى

درم     دَط  رؤ  َرظ  

ل دةظ طارى ، ذ   رى

  :ر ر

-  وى و َد   ن دى َ

َ  ،  ذ ،دا  َوى  َذ ط  وا 

وةرطَد .ا دَا د وةرد.  

ن   دَ و  وى -

وةَ . وامى وىَ وا ،َوا ط َى

َمَام.

ن  دَ و وى دظ ََ دى -

َ .   َ َ َد ل و  د وة

ظر داوارم.

 َ  د ،َ ب   ن  -

ظ)(و       ة، ل ط وىَ وا لط

َ ى)10(.   

ور  ََ زامن م ومك ول د

  نَ م ةو َارىَ دى ل ،م

  :در ،وذى  ذ
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  ذ  رَرىَ    -

دة)َ (َ ر ذ   مز 

ر  ،ظذى د ن و  

ظر اَمَ.  

 -  ،دط ظ ن بَر  وان 

دة َرَر َو)َ (  رد

   َر و   َ ىَ دا

  . )ََ)11ن

- ََد  ةك   ،ن

َ ذى و اظ و ذر  ،َو      

 ذدةرظ م َ رةظ ت

  .)12(دَرن

 وة  ؤظ د دا ل ر    -

وىَ ر ،  وى   ،ى ر ل ظَ

َ       ر ى لم ؤظ وا َى 

وى  زَةت، وذى ل دةَ د مظ      

 َ  ىر  وى ،دا  

  .))13رار دت

ةران  دظ ،وذى ل  

 َ َ و و  ر ب َدة

  دى َ وى  ل   . و وم 

َر د َد:( دة  َرىَ

ى ( ،َد رىَ ر(و وى ) دىَ

ل وى دة  دظ َ ،طر      

د رىَ وى ظ َدىَ (وى 

َ ( و ار َ و وى دة ل ،َ

درو  وى )14( .  

     ،ة َىم َوى ذىَ ب ظَ 

رم َ و و  د طا ى  

 َظر د  ،م ةر َةَ ب

َدا ب دةَر م .  َظ د 

    َ ،تىَ د و ر اَؤ

ََ  َت، طارى ب   

 َوى  َرىَ وى،   وةرط و رؤ

   ََؤ ار د َؤا،  رَمةم د

 ََ د  ن و وةرطر

  . ))15را دةت

 َ    َزاراظ) (و ) وا ( َى

    ،ام ظَ َىَن، ل ظ

    رانة و را  رانة

ن    ظظ موومن و ررد  ظ ،ر

رىَ دىَ ر دوو ر َن ل ا 

 َ دا ب ،ةو ر دوو وان

 ران:  

1-2-رظ  را و :   

ب َةَ ط  د دوو ر،   

َار ل َظ وذى :  

  ): َرا(ا ر-1-2-1

 ر وة ذ مظ َظ ََ درد، د  

ب رَ وا    ظ را،  رى

در و ) و وا ر َرةم وا(دةرى

  ط  ارو ط را د َظ

ظ  م، ذ رَ َ   ظ ب دةورورى

َط َ َرىاى    ،را َ 
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    َظب م امو د َم

ظم م .  ظ دى د ب وا

َا رَ زم د       َرىَ

 ارىرى ل دةظ ط ،ت را

وا دةرى و َ  و      م ل ظَىَ

دا  ) )1ر ذرة دوو دطن، ر وة د 

ردد . وة د ر روة):   م

 را دا، د ظَ رَا ( ؟

رى د  رَ رَا در و را     

 مر وذى  ،د .   مر وا

  َدة زام    وى َوى          

  .ىذ َر

  ،ط ىَ وا َ َرى ظ

   ، َم َ ى بةم وا

ىَ وىَ ) ر –دال (م ل ظَىَ 

 .   ط وا رَ َى ى    

   ر ل  ظَظ  . ر ند             

 َظب م َ َرى) ََ ( ذى

  . )16(دَمظن

امن دد را   ََو

، وذى طر   در رَى

دةورورى د ؤظم وَا   

طوةرمر.  

1-2-2- رظ)واررا، مم:(  

     ،دط ظ ب رظ   َوى

را د وا دةرا درم  ،وا ب 

و ر ب را م  ،َظ    

ر  .   ظر د مظ وا دةرا    

وة   ظر  رَ رى ن 

   َط مررة ن نَام)17( 

 ن ةن ر نَ َرى ن ام ن

 ىر  دةرووم .  

   ،َى مدةر ا، وار ظ د

رى ل دةظ طارى در و را  

     وا َظر ذ  َىَل ظ م ،ت

    ظ دى ب و وا ظدةرد مر

دط  ،ظ د طر وا دةرى و       

 ب َار دن و  ططو دوو م َ 

رَ دةورورى   رى،    

ظ ذ ر ىَ ظ رىَ  َةمى   

 َظب م امو د  َاط ب

ر وة ،ظم اط   َ د

دن ظ . دا درد]2 ،3 ،4 ،5[ رَ ذرة

رة َ د  ار َاطَا    

ظظر .  اَ َدة ظد م وم 

 ظر طك ، ب  د  

م ر . دةَ َ َ مراودا

 ن، ل دومر ن س ن انوا

 َوازى رى ودةورو    ،ن ددةن م

      و َر دةر ر واط د ظ 

رظ   م َ رى وة .  د وة

؟ :(رَ  و وا ( رددا د .  وا

     َ ،رة َر دةر   رظ

ت رى ط و مرازوم ،ظ رة 
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     َظرةت دةر َ ،َ َدة

 َل دة َ)ا  ) ب(و ) أَارم ر د

زىَ  و : (ى)ب(َ ) أ(دةر و 

 م  رة ل دةظ (.   وى دة ل)دىَ  ) ب

ب ر َوى دةورورىَ و رَ ا    

 ل َ َدى ،ط )أ ( ،ط

   وة وذى)أ (  َدظ)ب (  َة َارم .

  َ َرى ظ اَ َمن د طد

 . َ َدوم َ َل دة وم 

) ب. (ى دةرط ة )ب(َ )أ(ر و 

  َأ(دى(  ،ى ط)رة)أ ى....  

َ َرى ظ  ب  ىَ وا

    َاط َ ى بةم وا ،

ل دو ( ر –دال ( ،م ل ظَىَ 

دةورورىَ ر َا  دى 

 َظو ب م ط)َدووى  (

  .  )18(دَمظن

      ،ة َىم َوى ذىَ ب ظَ

ا زؤررظ  د َران ر )19(   ة ذ

    َر رظ  م ،را 

 .))20ار وام راظمَ ددة طاران

ر وة د ظن ر دوو رَ ل ارَا      

ردد:  

1-   را): ،د  ل َمر ز  

  َرىىََ  .  ( .  

2-رظ  :) َردةوا َرىَ   دى ب

         .)   دةى

طر  ى ر دوو رَ ل رى   

، دىَ  و رَا د ر دووَا ى ة 

ذ وىَ رَا د رََ ا ى، ر مة      

  امر دوو ر ن دمر  .  ذى ذظ

 را  ََ ر ممر  ،َ ر

    ن د رمر َ ،رةد ر َو ب ر

رظ  اَدوو.  

 د روة وارا،  مرظ  

ل طاران  ن ظر  و ظذى وة 

 َ د  َ  تن د ار
)21(.  ل ر وةرا ىَ ب   َم

َ ةت، وة):   ز  َدى  ،ددة َم

َز َرم ب َردةوا ب ). دة ،

دةت، واَ   ظر مَ د 

َر):انم(   ،ر دا  ىَ د

  ).زن رمدةز دة ذ َ):د

  :وا وة رن-1-3

ر وةَ    -وا وة رن وة 

 وا  و ط و   -ذةَاى 

ةورورىَ َا ر  دةواذةن  ل دو د

َ22(ددةن وا(.  َد َر اار ظ د :

))  ض وا َ رىى دةوروذدةرظ 23())م( .

دن و ظ َمىَ دووت و    

َل    : (( د  رةطم َ وا ل دو

ذ ظن  . )24())دو ر َرم وىَ رة 

ون و دن درد  ،َ ذ دةرظى  

 ،ى مرد َرى ض واب   دةورو م
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  وان  ب ظ    دد م  َل دة َ

   وى دة ن، لرَا دردةورو

ذ ((واَ دةمى ط ،ظذى    

ر  ،َ دةورور ةك راَ زَة    

 و ل دو ط  ،رى  

َار  اَ مر وا ممد دة

وىَ وا ط  رم  دت، ذ

ظ ض و دةورور، دةورورة(()25(.  َى

 مزم َرةن دةورو  مز.  

ر ددةورو ط َةَ ر،    ب ر

مظ وذى:  

1-مرىَ زدةورو:  

    وا   ،وة مرىَ زذ دةورو 

 َب ر َ   د َ َوى َرىدةورو َ

ردا دَرن ط ن دة َظ روة. م  :

   وا ومرةش(دل    ) ر َن رظ ظد م

  :ارَا

- ةر َ ىر وى َرى.  

-ةر َ ىر وى َد.  

-ةر َ ىر وى َ.  

-....  

ن رظ لد َ     ا وار)ةشب ) ر

 َ َر):  ،ر، دل(ر و   ىد

مدة.  

2-مزرىَ مر ،دةورو ن:  

َ       َوى ذدةرظ َ و

   ظ د َ وا  ،نرَا دَ 

دةورورا ل دو طر  ن     

َرى در26(ط(.   وة)س (  

 َ  ش(ل ( ن

  .)27(دَط)اب(

3-رىَ دةروومدةورو:  

 ََ و َ َوى رةرة دةورو و

 وم و َ و  . رر َ دردت

 د رر)ى)دوذ وىَ دا ة ذةَز 

ى، ر مة   )مز(ررَ   و

َ َاظ  ر دوو.  

  :ن  ،دةورورىَ رةومى-4

ظ دةورورة  ذ َ رةومى و    

     َب ر  ،َ اى بَوىَ ط 

 وا درى    ،وى دةورورى

28(وةردط(.  

  مر وم َ) ظ ( و) َ( د

 َردا،  ر َ ذ وان     مظ 

    ،تى درد  ذىَ ب

)ظ (    َ ،رز   ذة

)َ (َرد ام  ظد م .  

1-4- ن ور:  

ىَ دت،   اط َ ل  

رم زم ب  َ م ، د      

ب . ن دةا دة  دةت   

  َب ر   ،م دة كىَ طم َظ

 دَم وان .  دة...طن

 ،َدا ب دةَوىَ ط د َدة
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ب ظَ  . ةَ زم دة َ َن د  

 َدة لل ط ، َىم  ب  

 رى مة . دةَ ب   ط َ

َدة     ،مىَ دة ب

  .))29م د مظرا  و را

َرةدةر َاط ر    َظ لل ط

وا : رىَ دت 

دَرن و وا د )(طر

   وم ن؟اظرَا درد َ

دة َ َرر زن ل ر  

ىَ ، ب وىَ ))ارىَ ظَ طر

مىَ  وم دة َ ََ ل    

ر رَ طرىَ د دورورةَ درا     

د د ةم َوى  ب وم ظ ،ت

مظرا رن و َا راد، ب وىَ   

رَ  ََ ر ب ر َرمَ  د  

دةورورَ ذَدادا  د َم ن    

 دَ   :( وم ر وة     .))30ةت

َ   َ؟م (ر  ،   َ

َ ل دو رم َمَ  دى   

ةت، وة ):َ ( ن)ازىن ) دا

  ).رمن(

   مز مر َىم َظ ب

 مرب د   ،نَد

ادر َ َد َب ر َ)31(.  

  

    

1-5-  واط:  

ب دَ  ،   ذ وان   

   َاط و م  ،مط َ

 ر ،ت داَذ   ر دوو ظ ،ةم

َب وا َمط    مم   ددةن و

    ارىَ د ل َوم ر دوو نظ ،

  :مذى ظم ،  و ر دوو و

  ض دَ؟) أ(-1

2-   ىَض د )؟)أ  

م )1(ر َرى  م م ،َ

َمط ب واmeaning – َ  َ ،ددةت

2(ر( م ،َاط َرى   اط

 َوا َ  ن رى  ،

د مرىَ زر َوم)32( .  

 و اط َةمَ  ل 

ط  َ اط م ، َ ل   

 ََ د دل و دةروون و  ظ ،م

را  و ب رَ زم َ و 

   َمن ز ََم)   َمم و 

(... ر ،  َ َوى ذ َدةر

  َرى ددةورو َارذى ب رت و طد

   ت ون ظَ وان رى

 .   ىَ دامَل ظ ظ   راظن د مم 

وَ َا ردةوا م ،طر   

طرى م  ار دط.  

ر وةذة  َ اط اىَ 

 ل ر ظ َمىَ وة،     م و
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 َظب م َاط ةك زام ) َزام

  .مظن )()33ن

   ،َ ىَم َوى َىَل ظ ظَ َ

رىَ  َةمى ب اط    َوىَ

و ب  ،وا ب َةَ مرا  

دةد ،َم  د اطَا ل  

 وم  ،طن مط  رظ ب ل واط

ل دةَ َ ََ َم َوى ، دىَ      

را را دةَىَ ذَت و دىَ 

ََ):ة؟م َن    )دةَ ىَ دا  ،

 وىَ ب  ،َوة َ ن )34( .  

 ى ر  رط):  ة؟م َدة (

َ وا  َدى ،)َ(و ) دةم ( ض

   ،م ر  ى بةم

وذى ظم ومَ م َ ،و دةورورىَ    

 و َ ا ط ،و طرىَ ىَ 

    ذى بظ  ،ا  و

مَد اط .  

 د  ر ب  وىَ وا ،اَاط

رظ  ى ار َظ موا د م  ل دةظ

  .طارى در و را دت

1-6-َ رط:   

  ل ر رَ   َن دةر

 ى  ك)35( . َب ر  ظ

 َدرى ب دةوازىَ و دةورو .  ل ظ

 ر   َ َر دى َىَظ

  دى، ب رَ طر وىَ   

وازىَ و دةورورى وىَ   زمَ ا     

ر دَ ب وا دى  .رن

ل دو طر  و دة و ارىَ طى،    

    َر ز وو م ر َ َوى

 َ    َوىَ ر دى،  د َن  دةر ا

  .درت

 رى ذ ر  رط وم 

ىَ:(وةَوةرة ظ ان.) مََر  َ ،

     َدى َن ر رى ذ ن

 ندة   ََر ر رط وذى ،

دن . مدة طارى  َ دى 

  َرى ذ رََان و 

   َمدة َمم   ،رطَ

وذى طر ر وىَ رَ ب وى     

 ةمر  ار وةط  ،ارىط َ

 ،َ اب َرة  َ ةوارىو م.  

ذ ظ ل رى درد  ، ل 

دو وازة و دةورورى ردةوا دىَ د    

  رط ة دم ظ ، اَرط  ذ

 دووَ دن َ َ و   

  :ب ظ رةمَ ل ارىَ. ... رَى

  

       

  

  

  

  

         ََ       َدووى         ََ 

  ...       رىَ

  

                                            

  :وا اط                          : وا م        

+ ب رَ  ََ   ( ب ر َرَ رَ و             (

رر  

  ردى ددةر رى ب .)          واوازة و دةورو
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  ،ن داظ  ب د) ( اىَط

   ؤط َب ر   ،َار

َرطظ)مر َ-  ا ( ن

ب ) )  َ ظطرَ  طؤ

َدذ  (-دة  ،مر َ

مز َ   َةم  ى َ و

ر، :رَم ب ظ دطن،   ذ

ل دو   ذىظ ة  -ى )...رر، ر

 َر رى ودةورو َر  وا

َوان درط .وة:  

 َرى و  م َرى-1 

 َو و دةرووم َظ ن.  

2- مز َرر َ . َىَ روة

  .ةم َ د مظرا ررَ زما

3-  رةزوو و ش وو زام وم.  

 َر َ و َى و ل و    -4

 َرودؤ ر و.  

ط  َظ رةطز و َ ل رى 

دةمت و ب ر َىَ  ن   

     .)36(مر راظدت

    ل دو  ،ردرى د ل ظ ذ

  َر ر ودةورو،  َ وا

 و مر   ظ و رطَد

  .طر  رى دطرن

1-7- َ دامةمر:  

 ذة  دَر ك ذ   

   ،َةم  ر و َةم 

 ذة م، ب   ََ ممر  

 ،َوذى ل دةَ د مظ دةورورىَ    

  .ةممَا دَرن

  َ     َطظ ب ةم

ذة رد ذة َ دىَ . ب 

   َوم َظ .   ر دط وة وذى

درا،     رورة َةمم ََ  دةو

أ (ل ر    ىَ  ،ك رىَطم

(  وى ر ز ت و  ذ َام ا

ة َارى ل َةمر ظ ب:  

-   َام دان ََ وان ز ذ ز         

م َدر.  

َن ر  ض ذَ را ل ر 

 وا َمةم َ) أ( ىَ ب

مظط .  ذة  ةم ر 

 ور  َةممَ  ور درى ل د

َدظ .َ  س و      ة ذ َامَ

 زام َ   ب دة َر َظ ذ

رةمدام  (د ، د َم ظ َمىَ    

َ()37(  .   ،وة َ دامةمر وا

 َ لد ؤ َةممَا  طار 

   ،ر مة   رى 

ر  واو ب ر را ب

ظذى ب رَ  .طارى مدةتر را 

َدب دة َمةم َرىدةورو.
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ة  وا و  د ر : دووىَ

  ردارَىَ 

  : َرَى-1- 2

  ر َCaricature-   ،َمَ َرىم

َ َدد د  ما،  ب طؤظ  م

  و  َو  ط ادر َمو ذ

ر َةك دم َاب د مظ ا     

    .رةردت

 َر ذ وة  ،اَم ازةك دَ

،  ذ َ دةروومَذمظا  م

 َد رن دام ىمرم ن  َى  ، 

دا َ   َ ذ َدةر  ظ وامذ ر 

َ مظرؤ رَى دظ . َت د واا

د مظ     َن  درت وَ رة

دا دى َ ن ذ س ذ  ،اَ38(و(.  

 ،ىَ د   ةك    ذ َر 

   ب وا  ،وةرط    َى

َة ( دََزت   د رةؤا دَمََ ( و

   ذ  دى َة ب د)ر(  

 وا  ،وةرط)ادطر (

 ةَ . )39(دط ) دت زَةرةو)َن

   َر   ،ى د  دى  ذ  

) و (   و    مَ ذى ظ

ََرم َ م.  نةك زام ب د

   َر دة ل ََ را   َر  دى

 َىمرم)  ا لم ( ل َم          

َظذ م  ىَر مظوى و ما   

   . ) )40وى

 َر  ، امز َمر د

طرامرى ، َ ا   َ ذ و

م و  داَ   ت  َ، دَان

َمَ ةت(41).  

    ،مَو َ زر َر

  مظ مارىَ رؤذمظمَا، د مظ  د د

، ب َىَ طرى َامن  رةَا

م د ما ذ دوو ََ . ت

  ىَر ى :    ر دوو و 

   َ وان ذ َ و و دووم َ َر

 َو َ  م َ  َ دى م ،وذى   

ةَر.  

روةرط  ب ،ر َمرمىَ

  (ب رَ رؤرى ن ر  مظرؤرَ و

َ ر:    و َن و  َ ب َو

َ(،      ىَر را ذ َدةر َد

ت .    ب َد مرم ،َىم َظ ب

 َر و داازى و َظ    ر َرَى

            َ و رى،  

 روة مذ ذ َدةر  َار و  

  .راور ت

وم   رطر  ىَ لَر ظ

ارىَ ؤظت، ظ راَ ل ارىَ ل    

              ىَ  وى در   ،ر رودؤ د 

  :وذى ظم
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َظ ل دو َذىَ  ب وىَ مَى  

    َ م اَر د  ،ة

  وة ،م  رظ :   ،ام ،نَ

     مرا ،رىَ دةرووم ،ةر

ر َش، ورووذامم را طَ ،ن ل   

مرازون،  ر َ دةوَ دى،  

            ،  ل َ َظ.... وامرن

 َدى.  

  :ر َرَى-2-2

ب َةَ ط رَ د َ ر،   

مظ وذى:  

2-2-1- َىَر:  

رى   د مظ رَىَ ا،     

طل وَ ََظ ظ رىَ رَى ل 

 ،دا اط َىَر ََو دا

  وة، د اط ََذ و ََو

 ََا،  واط    دى َ ر ن

ةمرَد  رى   وةدة َ ،دان  د

 ََرَىَ   وى وَا َن، َ و  

 رىدة َ    ر ب ظ نَا د

َة َ، ب ر ىَ داَ م و 

َ رى .  

ب ) س ( َظ رىَ رَى    

 َرى ظ ،  دى َر  ى ذَر

 َةظ َ ةمى و رَ     ، و 

 س ب ،َوى َ   م رة ظ ،

   َ َب ر  و  اَد دور 

وَ    َة و َا دةم و رةو و  

  وى    رى  ذىظ و دزام

را رىَ د مظ ت،  راوردَم

 وى ى وَر ت دا ب. 

 ددة َدة ظ ند    َ  ،رى

 َرة ام و ظذى د ةرةك 

َزرامن و    وى،  َ وى

َم ت وا ل دةظ . ةروَو ز م

ا  ىَ رَى د ماَ َمرم

 ةرة  ام ش و     دت،  د

مَ رى 42(ل دةظ(.  

  ر د رج م   َ ،ا َىَ

 َ ن وار َ  وار

 َم  ، ت ب  ب

     د َزةطى ب رةم َ ، ظ

َظ ب ، ظَ  َىَر َىم 

 َر ر دوو ىبَر َو  -د 

-   و م َىَر رط  

ران  رةطزةَ َظ د رَىَ  

  
  

                                  
).                 َ  ،2006 ) 7( طظرا ظذةن، ذ(  

+  َ رىدؤ.  

+ م ررا ردؤ َ

رامد.  

 +َ َا َرى.  

...+
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ىَ وم ذ ظَ ل ار . ))43 و ا

 َىَر:  

                                                     
  ).2007، من )13(ةن، ذطظرا ظذ(   

2-2-2- َىَر:  
رَىَ  ظَ ل رةرىَ   

  وان َ    ذ َن دت ل  

مؤل ل ر   ذ رةو و ل و  

  َرو م َر َاموو ر )44(.  ظ

َد َر  ة وةَر ىَر  

 ام و طَ  رة و   ب َىَ  َامن

َ داَ َ  و ظذى   .ممدةت

رةرت و مَ  د مظ ا  ن

ردةوا َدانَ.   و ظ   و َ 

ن    دزى  ن درةو  ن رةة     

 م ومظ َزام    رىَ ن                 

   ةمن ط...،    وم            

 َىَر:  

                                           
  ).2013  /25/1 ،)144(طظرى طث، ذ(  

2-2-3- َىَر:  

  َ ىَ ذَر َرى ظ   َرر

 َظ َر و  دةرم را طظد م

م ،امدا:  

 م، ذ  رَى ظ رىَ دروم-أ

روامَ   ل طل   د َردةوا  ىَ ر

  .  رؤذىَ دَطررؤذ 

 ب ر و ب م َ ل رَ   -ب

     َ  رط ة دم ظ ،تد          

              َى  ظ رَى ل دةظ  

 ن )45(.  

 َىَر    َ َى    وىا

امر دا    ردة َظَ رودؤخ و

    َامَ ممزة د ط َ م ،ةت ،ا

 . دن دان ررَ رة  

رى     َ ودةت ب َىَ

   م َر َىَ ب

ةت، وذى َ  دا    )طارى(رى

ظ .   َ و َ َرةرن 
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وَ ب َىَ ر َمامن   

 كم  ، ذ  كم م ن 

ظ َمىَ ب َىَ و ََوه ل طل     

ل ر رذةم ن م     ن  

. رذةمن َا  طارى دَََن  

ر َاَ دن د ظ رىَ رَا 

م 46(دذوار( .   

مى طَر ر ذ ، رط َ

     َذ د َى دةرمرم ددة ََر

ةت و ر  َ   ، م ل َ

ب َة  مَمن طر و  

  ر وة ،طَ وار َمة ب زم

ؤظم ا ن د     د د ورةا ن

 رةاط... )47( .  

    وم ازاى داَر َرى ظ

مظ وذى ،تزان دةطر رةذ:  

ظ رَة داازا وم رةوم   -أ

 لت، ل طة دَر و ز    ازادا

وم  رةزا     ووى وَ َاموب ر

 ،دةو َمةن در وم ازدا

َ رةزا زا و   ب مرم

ط ََ تد.  

 َوَ َ َظ مرمىَ ر-ب

 َ ذ       ظر رةاج و ر و د

ار رَا  وةر و ظ َمىَ د د

 مرمىَ ظ.  ةوت

  َب دة َظر َ  َىَر

 ، ظ َوى ذ دو د ظَ

روام رودةت، ل دةظ  و وىَ رىَ د  

ظ وةرر ا ب َىَر ظم.  

ظَ ل دوو م    َرَىَ  -ج

 وىَ  مَ ََ ظَ ل  :رة دت

ةم  َوى رر دى و َل دةول ط

ووىَ ظَ ل ر مم دت و مَ د

 ظم  ل   َمم ََ د

رَ  ذ ورىَ َ  و  راوردا دت

م رط وذى ،در َىمر َ

 َى َم     َمةو ر رظ َوا

                      ظ . َمَ دةردو و 

مرمة ذ مرمةَ دى  ذىمة

   .))48دادت

 ََر ذ َ َارى ل َظ:  

  
  ).2012ى  ، 5، )739(رؤذم وار، ذ(

  :ر َرَى-2-3

 َرمظ ىَر:  

1-َمماطر َر:  

رَ ب ر َوى وَ ََ ب    

راطمم وا راد و رى  
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 دت، ظذى َت َ دا وةرى

  .ت وى وا طدارى وةرى

  :ر َرى-2

 ََم  رى  رَى 

َوذى ب ر ،  و مدام   مََ

 وى   ام و )49(.  

  :رَ َرى-3

     َر   رانة َر

 و روةردة ل م و دةزطَ ط 

َورى د رن)50(.  

4-َر مَد:  

 موة ب د ىَر َر ذ َ

وةرى را َ ،ظ دم د ن     

   .دةا اامم ل مَ دى

  :رَ َ و مرى-5

ر َرى ر  مرة،     

 ةَر ر  مرذى وة دَ م،  ب  

ادَ ؤظ َر دارا لو م . َ ة

َ ور ىرَ ،  َ   و ام

 )51(.   

  : رَىوا دط-2-4

 د  دام ةَن ز س دوو   وة 

د . ممَ ل ر َ درى ن

 ادَو     ر ،ظ  كط   طد

   ََو َ ظى د مَر َىمرم

 داَ   ت َ  ددةن،رَا 

 َدور دامةمر ةَز َ  ن

َردةد... ، َب ر  ن وان 

  . تطاران در

 َوَو دط د مظرا َ د مظ  

َا دَر ،ان ةَز وا

ظ  َرر َ و  ر- The

Cooperative principle  ،زل د م

َأ(دة (ََ َدةر )ب ( ،تد)ب ( 

ََ مت،   َررَطران 

  دةتو ةَز   وى ب ر

،  زَة رة و   َةَ مراو ةت

ام ... اَ .َى ر ذ ظ 

ى ب )ب(ذ رام  واو  طران

َدذ   دة َظر  و مر وا

مَر   ظ واد م و د ظدةرد

اطا، م و واَ ظ ب 

ورورى َ  ،ؤظن و   دة

،را دَ   ظ طد د وا وة

ردا دَار ىَ لَر:  

  
  ).2009 وم دووىَم ،)33(طظرا ظذةن، ذ(         

  و ا دار ىَ لَرر ظ أ(د (

وى د رام  را رىَ  ل دوور

 ب) ب(،  َرى  زومَا 
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وان  م ر را     وى د  ،دا

  ،وة ذى و دار اَومز

  د َا  ب  وى  ر َاظم

  ا  2009لَ  َوى د  ،م

ذى ب ظ اق ر د طؤ  دةرمظو،

 ،َا  ل اما    ىر َىَب(ل ظ (

 َزامى، مَ  ذ  ىَ َاز

رَ طمَ َ  ازى 

 َ ، را   َن، دظزامَم

 ر َىَب(ل ظ (را م .  ند

  ىزام َ ىوا َ  َةذ ر م

دا َا  ل ام د.  

َ ) أ(ةران د رَا  

 ََ)ب ( َ ،تد)ب(   امر)ب ) أ

  ، َ ى ددةت، وا َمز َر

     َوذى ب ر ،تردد   َ

 َام ةك  و من و دةر

وة د ظ رَىَ ل ارَا    . ى

ردد:  

  
  ). 2012 ى ات6، )563(رؤذم وار، ذ(

داوا  ) أ(د ظ و ََرَا  

   ،  َرىَذ ر َومب(زارؤ( َ ،ة

 َ)ب(    ر وة ، شةم ،

 ند ََ  وان ! ب َذى ب رظ

، و  َن درو  دةر َى و   

  .وى د رَىَ ل را اى

َظ ذىَ ب وىَ مىَ ة ، د   

رَا ةران، مرمىَ    مظ 

   ،تىَ د و ىَر )أ (

َب ر َمز  ىرت دذى )ب(و

ى ، وذ ةت ) أ(ر   ب دوو رَ  َد

 َمز َن دىَ ب ر   ن   ى ب

َدىَ ب ر   َ  .ن  وةظ د

ردا دَار ل ََر:  

  
                                               

           )وار، ذر 6، )618(ؤذم َم2012ى ط .(  

، مرمىَ د ظ رَىَ ل را

واى، رَر  راظد م ب(و ) أ(د (

وان  ، درو دا ب رَ زم َى

، )و   طـارق الهاشـمي(ر دوون، وذى
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ى ب رَ زم َ    ط و ب ظون 

ا.

  

  
  ).  2012موم زن ى24 ،)555( رؤذم وار، ذ(

،     )أ(د ظ  رَىَ ل را

 دا  َ  َ)ب(  ،ى

َ ،رةمر)ب( دا  وان ب ر ى

و ط وان  َ د وىَ را ل      

،  ظذى ب  ا و رة ،رى ةن

ن، و َر من، وا    ل وان رم

ن د رة دا،  ؤظ   و

                             .مطَ ذ  وةردطن

  :وا و ََرَى-2-5

ََرة و  ور ىَ وا ىَر

ر  وا و ََرَى  ر   دة ل وى 

َ ر ل َل دة ،د    َ

و زام ر و طران دَدرون،   

مَ  ة و ر َرَى 

َ ب ظَ َ و زام َ را 

ظ ظ ذ ر ىَ ر .    رَى دن 

وةرط َ  و زام َ را     

            رَى رىَ ظ زام مت  

          و ظذى َن وا و ََرَى     

  .))52رر دت

َران د َىَ    ظ رىَ وَى رة و

ر ااَةَ  ،َظ د  ىَ ط

َ ى بَزؤر ل   ظ رر و دط

      مذ َور م ،  ر

 َران  ددز َر ظ ور  َةمو ط

  ت وردد...،    َىم َظ ب

 وى ر زؤر ل رر    وى ن

  َىَ وىَ ب تى،   دامم َر

 ََ ة دم ظ م َى   ط

  .) )53ن  ن   ب وى  و امن 

 طران   مرمىَ رَىرمة 

دت،   ةرَ د و  َن ا   د

َ   د وا  َى َرىط ة مم ظ

  ََىوَر طم .وة :  
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2-6- َ)َ(  َراىَر:  

ر وة رى م  ذةَى، د 

 رى د وا     رادا، 

 و وا مرردا دَد  ، ر م

ظَىَ وا و  ، م ل دا  َرا 

ةران د وَ .    ََ دوو دطن 

 َو م  اَر  رانة و 

 ،م د َد  ،ام ر دوو د ظ 

ىَر َرا َ  ، 

   ،رادا َ َ د م

مَ  ،ظ  ب ىَ  َظ ب دةورورى

ذ  و  د رَا  ،   ، ض

. ض ل  رَى       م.دمن

وة  َ ا    دار ن  لَر نظ 

ردد:  

  

                                  
  .) 2012 طمَ ى21، )629(ذرؤذم وار، (     

  

  

  

  

  

  
  ).22/4/2006، )44(طظرى رؤم، ذ(

 +    رىمر ومازرم

  .ظَظَ ل طل رؤذمظمن

ذ رمرى ب   + 

َم ر ام.  

+ دان بمرى و ط

َ َرى.  

  .مراوم رمرى+
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   ََر ََو ظ را د  ل

ل ر دىَ      زن   را وة، 

 و و     ذىظ ،  زن و 

وى    وا  ر  وا رم  د مظ   

   .رَا

  

                                                  
  .)2006   /6/2، )42(طظرى رؤم، ذ(    

  
  َىَر ظ را د     ،ار ل

       ظ وان د م مر ذ وا ر وة

زة د ظ رؤذا  : رما درد ،وة

      ور ا، طَو

  َ ،رىد     وى روى  د

رة ،م د رام وا ط ز ض 

ط ور  ، ل َ طَ، دا َى   

   ر زَى، ن ة ن      

َ... .  

  

  
          ).  25/1/2013،)144(طظرى طث، ذ(                

  

را     رى ىَ لَر ظ

       مَداوا ب ر را  ،وة

 ،دت،  َرمر، ذ ر َ د وة     

َد   م ،وةرة  رة َ  وى 

  ب َ كو ط  ،ىرذى   .دظ

مر وا  َوىَ ر ظد م م وان  ل

را.  
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  ). ،2000ام )33(طظرى ف، ذ(

  

ََو ظ را د  ََر  ل

     َوم و  َؤ  ،وة ار

 َو َ  ل دو  راى و ذ

   َدام  َ َؤ ََ ذَى و   

د ن دةا ظَةَ دى  .  َاى

 ََ ذ  َ و ومَ درةظ و  

د َز ور ةظ  ىَ دا ز    

      َزارؤ َ دا ،ر َ

دام. ر ذى  واظ م وان م

د مظ وا وان رَ  د وى رَىَ  ل    

   .را ى

  

  
  ). 2012ن،  ى24 ،)714(رؤذم وار، ذ(      

  
          

 را د ظ رَىَ ل را     

وة،  م ذن َ َ د ذوورا مذدارا ذن  

َومن و زارؤذدارىَ دىَ دىَ مَ و ام

، م  َ  د ذووردا  َ  َر ذمن

َ .ذىظ   ظا د مم وان مة وا

  .وا وىَ ر د رَا ى

  :َ ظر َرَى-2-7

      ى، درد  رى م ر وة

،  رى و  وا دةرى    راظ

َ و دوومطن، م ر و ارىَ    

 َ ب مز َرى    م 

ؤظن   ر مر دةوروط ،.    َد و

 َ د َم م ب  اَر

 َر مدرو م ، رى ظ
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ذ َ دان و رم  و ا   

  ظ ،َوم َى دَر َىمرم

 َ ىَر َرظ َ ،

رو دةورو  مر ب ظَ . 

ظ َ م ةو َارىَ دى ل  ر

در ،وذى  رداد مظ رَىَ 

مظ:  

  :رة-أ

       ،َر َمط َر ذ َ ةر

      م ،َدط َر َؤر ر ظ

  ،دط َةر َى ل دةَر َىمرم

ط و َ   دظ   َرك  ،وذى  

م،   َىم َظ  ا ظب ر د

 ممم    و ط َ ن ر َوى

َى ر ل  .  َ و ظ   َ و 

  اَمذ َارة ر د . ظ د وة

ردا دَار ىَ لَر:  

  

  
  ). ،2006ه ) 4(طظرا ظذةن، ذ(

  

 مرمىَ د ظ و ََرَا،     

 َ ل ةر وارم َةَ ب َر

مظ رَ د  مار ب دازراممنة

ا طَمرد.  وة ذىةر 

  نزرامدة دا ن مزام  َوو ر 

ل  ىَ      در   رؤذا وان

َ  وَو  ذى   دىَ َ ر   رمر

َرَوى  رى ن لرد  .   

  

  :ام-ب

     َم ل ام اَر ران دط 

  ن... ،،دان َد  ام و ظ

ظ  ذ ظَ ذمَ     ،َام ل ر ر

 دا رةَ ل طل ا َوة،  د اَا

 ام ظ و  ام ى وَران طط

و طَ ،َةَ مراو  و ب  

   َر د رىدةورو َد   .ر وة

ردا دَار ىَ لَر ظ:  
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   )َث، ذطرى ط25/2/2013،  )145(ظ .(  

  

د ظ و ََرََ ل را،        

  ام ىوراى ب مَر َىمرم

 َةَ و دار دادة َر ت و ل

طَى دا رى، م وى د    

رس  رَا در ،طر رَر و  

م مار   طةم َ ،ن َل  ة

ذ رى دوَ، راد    وان    َىَ  

     ةموى ط  و َددةم  َ

  .زَةَ ن

  :َن-ج

َر ر دم رانة ا ،م

رَىَ َ   مَ ب     

  ن   م ن ... ،  ب

     م ن  ن  و َم مَ

ادىَ ل      .رَر ََو َظ د ر وة

ردا دَار:  

  

  

  

  

  

  

  ).2012ى ان، 5، )640(رؤذم وار، ذ(
  

َىَ ل را رظ وََ  د

و د ىَر َىمرم    امن م

د مظ ما َ موا م ،ذى 

وة  ى د رَىَ ل را   

 ََ موا َ ،  د و  

و .  مظ د را ب مَ

م   َى و د ن دةا

َ.  

  :روومرىَ دة-د

  ةران د و ََرَا رىَ



  ( ، 41-68 ،2014وظ و زامَ(، 1:ذرة، 17:طظرا زام دك، رما

  

64

 َوذى ل دة ، ا   دةروومَ    َ و

   َونََ َن، َ د

 ز َوان   رَ ل  و مرَمو 

 وة د ظ و ََرََ ل   . ت

ردا دَار:  

  

  

                                  
  ). ،2006مومَ َ، )9(طظرا ظذةن، ذ(

  

       َرة ،ار ىَ لَر ََو ظ د

 م ، اَ دةرووم  ر امر، 

َ َرم رر ا    ان دة و د

، َدل دةظ  َا َون 

ب  َا  َر،م وى 

وى د رام  ان دام ،م َ مز

دىَ ب   2020   ط َ ا َدا 

     َرودؤ ََو م  دووظَ َ ر و

را .  

   :وامرن-ه

      مروام رانة  ن

   ردى دَر َب ر م .  ر

ردا دَار ىَ لَر ظ د وة:                        

                                                          

  
  ). 2012ى َ ، 10، )726(رؤذم وار، ذ(
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َر ََو ظ د    ار ل َ

 رر َ َى  ن، بروام

دى دت،  ىَ دا  ذ     

م رى مظ ،م د وى  

      اق  ،ردا دَر  

ر  َام ذ  ومدةر ة.  

ر-ط ار مزرام:  

            ار ما ورووذامَر ران دة

 ط      َى  ،نَد

 دا       ،ظ وةرر  وى

ظ ض وان مة ىَ  ذ وى رى  

    ر وى رةظ ن ظدو .  َظ

 رَ  و ب     مام َ َش

ر َك  . دىَ ط ر ذ ظ

 ىَ دا  رد انَر هدةزطدا

 ر و  طارى  و  و وان

رَن ن، و َوان دظَ د مظ ا     

ََ  ةمم  ان دة و د

 ر  ََم مم، وة .   وان ران

 َران، ر مَم ،َوم و 

َامَ... )54(.   َىَر ظ د ر وة

ردا دَار ل:     

  

  

                                                                                  
   ). ،2007دار )12(طظرا ظذةن،  ذ( 

  

د ظ و ََرَىَ ل را،    

 َرر َىمرم،  َمرد َ

 َىَ دظ ام  ر وة  ورو وا  ل

دوَ ظ  و زام  و 

  َمام ر و مرد .   وذى

وىَ ر اَموان د ذ نوة ََ.    

  
  

  َظ َظ م ب دو 

  :ط ظن َ ل اىَ

ردا، زَة  ط رَىَ  د وا د -1

  َرر َ و  رظ وا- The 

Cooperative principle  ل م ،نزامَد
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َأ(دة (دةر ََ َ)ب ( ،تد)ب  (

طران  َررَ ََ مت، 

َة  َ زَة ودةت ر وى ب

ام و ةر ةَز  ،ةت وارا ... مَ

 .2-  َ د َد م ب 

 ردى ىَر َرا ل م ،

، دةورورى مو ظَىَ َ ظ ب رن 

َ   َىَل ظ م ،ىَر  

ى دَر وا و د ، و وا  

  .رَى

3 - َ د َم م ب  

 ، ردى َىَر َرظ م

َر َ ذ َد  مر ن ودا 

 َ َ  َى ر ذ ،َوم

، َ ظ ب ردى ظر َرَىَ

  .دةورورى و رم ن

ردا ظ َ ظر  د رَىَ  - 4

م):ةر(،)ام(،) َرىدةرووم(،)مزرام 

  ).را ط ،وامرن، َن
  

 وَار
)1(

  :وة. طك زام َ ل ر ظ َومَ دن

ض  م ،طر  ل طل : وةن دَ طه.د  -أ

م.  

 َ َ طَاى ب َ : دؤ دَ   -ب

ر ) ،ل 357، 2006ادر.(  
  .)24، 2011 ادريس مقبول،()2(
.)211- 209، 2009 حممد حممد حسن جبل،( )3(
)4(

) ،دزة  او2009،37.(  
)5(

 َا، زاراظممز َظ  ظ زؤرد م)  (   َزاراظ 

)رظ  (نرَد . م)را   (  م ،

  . را د َ را

  ).356 ،2006 ادريس مقبول،()6(
)7(

    ).57، 2007 جاسم حممد عبد العبود،( 
)8(

  .)127، 2011 ادريس سرحان،(
)9(

.)206، 2009 حممد حممد حسن جبل،(
  ).360-359، 2006، ادريس مقبول()10(
)11(

)  ة ،2007 ،28.(  
)12(

  .)359، 2006 ادريس مقبول،( 
)13(

.) 359ن ذَةر،(
)14(

  .)206، 2009 حممد حممد حسن جبل،(
). 34-33، 2007عزة حممد شبل،()15(
).  58-57، 2007جاسم حممد عبد العبود،()16(
)17(

  ).2007،41 عزة حممد شبل،(
)18(

  ).58-57، 2007جاسم حممد عبد العبود، (  
)19(

      م ر  دةرووم َرىَ زام)1981 (ب 

ذَةرةَ طم  اَ رَط در  ،وى    

طارا و   رَ وة دوا  د مظرا ر و    

رىَ دةَ و رر وان ل ر َ رَطَ د      

  .)30،ةر ن ذَ( وةرطتؤظم زمَ مراودا ب رظ 
)20(

) ،  ة2007،30(.  
.)30ن ذَةر ،( )21(
)22(

)، د دزة  او2010 ،71.(  

)23(
 ) ،ا ر2001 ،88(.

)24(
  ).  ،88ن ذَةر (

)25(
  ).،89ن ذَةر (

  ).223 ،- طلبة عبدالستار أبو هدمية، ()26(
)27(

 )، د دزة  او2010 ،72.(
  ).90، 2001 منقور عبداجلليل،( )28(
)29(

  .)29-  28، 2007 عزة حممد شبل،(
)30(

.)29ن ذَةر ، ( 
  .)29ن ذَةر ، ( )31(
)32(

 )geofery leech,1983 ,6.(
)33(

 َر زاراظرا َو) اط( َزاراظ ،)  ن َزام (

  َا دزام ظ مَ و د  ،َ ر ذ ،ردن:-

pragmatics  َو ،ددةن مز ََب ر َموىَ ط و زام

ر د را ةممَا رد ،روة ب وان  

ران ددةت، وَ د رر ر َ  ب ر َوان    

ا  و  ظ ةمى د مظر   . دةرَ ذ   ت  

دةورورا و رر ةممَ ل ر  و  ذ      

َن، زاراظمةك ز ،َى َرىط و ،َ)ن َزام (
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 َزاراظ َ ل) اوا– اط (      وة م ،ر

      و  ر ل زام ظ ََ ،ىرن در

  ).2005، 102د ) ،دامن
)34(

  ).95 ،2010 اء الدين حممد مزيد،(
)35(

)  بةو ،2009 ،77 -78(.  
)36( )،  ة 2007،31.(.
)37(

).479 ،2011، يوسف السيساوي(
  ). 2005، 30س، ( )38(
)39(

  .)5، 2002، اا زوق(
)40(

).  2005 ،29 -30س،( 
)41(

.)5، 2002اا زوق، (
)42(

  .)  ،2005 ،31 -33س(
)43(

  . ) ،31 -33ن ذَةر (
  .)،36ن ذَةر ( )44(
)45(

.)،36ن ذَةر (
)46(

  .) 73، 2003، حممد حممد داود( 
)47(

     ).  ،73ن ذَةر (
)48(

  .)2005،39، شوقية هجرس(
)49(

.)59، 2011ساعد ساعد و عبيدة صبطي،( 
)50(

  .)،60ن ذَةر (
)51(

  .)،60ن ذَةر (
    .)  2005 ،44س،( )52(
)53(

 )، ر َو ز دزة  او 2010 ،

26.(   
)54(

.)  ،2005 ،40 -41س(

  :      ذَةران

  :ذَةر ب زم َردى-أ

-   ،دزة  او   ارى  رى دةروومر

  ،اممراط ،راس اوةىو ،2009.  
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الخالصة

يقــوم الباحــث فــي هــذا البحــث )). قصــد فــي النقــد الكاريكــاتيري  الكــورديالمعنــى و ال(( يتنــاول هــذا البحــث الموســوم 

بدراسة المقاصد الظاهرة و المخفية في النقد الكاريكـاتيري الكـوردي حسـب المـنهج الـوظيفي التحليلـي و يتـألف البحـث مـن 

المعنـى و القصـد فـي النقـد يتناول الفصل األول المعنى و القصد أما الفصل الثـاني فانـه يسـلط الضـوء علـى. مقدمة و فصلين

  . الكاريكاتير الكوردي

النقــد و التعليــق و الســخرية و :وضــع الباحــث فــي بدايــة هــذا البحــث أفتراضــا وهــي هــل يوجــد فــي الكاريكــاتير الكــوردي      

حقيقـة و عـدم و حاول الباحـث وفـق تحليـل الكاريكـاتير اللغـة الكورديـة تثبيـت) الحرب النفسية و اثارة الراي العام و االتهام؟

حقيقة هذا االفتراض و توصل  الباحث الى حقيقة هذا االفتراض و قد تبين ان في الكاريكاتير الكوردي يوجد هـذه االهـداف 

  . و المقاصد و هذا في حد ذاته تعتبر أهم النتائج التي توصل  الية البحث

  

  

ABSTRACT  
     This research is concerned with the (The Meaning and the Intention in the Kurdish Caricature- A 
Semantic and Pragmatics Study ). It is an attempt to reveal the implicit and explicit objectives in the Kurdish 
caricature. It follows the functional analytical method. The research includes two chapters, the first chapter 
is about the Intention and the meaning. The second chapter consist of the Intention and the meaning in the 
Kurdish caricature.
     The hypothesis of this research is "Does the Kurdish caricature has (critique, satiric, psychological 
warfare, stir public opinion and accusation)?". To sum up it becomes clear that the above hypothesis is true 
in the Kurdish caricature and it is the significant conclusion for the researcher.     
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  رط َ ر َرزطم زم ردا

دزة  او  

  َاق-َردم ر، َدد زام زن، ا ،ردى

)ظ وةرط ووَ: 17  ،َدارى2013،  َمظ مرةزا ووَ :27  ،ََ 2013(  

   

   دمراز  ردى مزط َر  تدة م َر و َرط رؤ  س وةَ

  وةرةى وةَ وةرة دوو  وةَ ،رى زى وةَر رؤ َذ ،ن ن 

ى دووة دةررةى رط َ ر َزرطم ردى،طم و دةررةى رطَ و رازدم و وةرة

َ   ىم  وط َ وة :      انوا ةىَ  ى ردى مزط َر

 َرط ،  وارو م راوة ازدا  ،َ َدةم   زؤرى رر 

 و وم وةك مامطرة  رة و و .  َ َرط ماردة  رةت

 زؤرى رر   وندن و دةردرو.                                             

                                          

  

َ  
  

       وى َومدة َرط

 .   ...، دةق و ى رؤذام و طرةن 

را و والَ و  و ادموةى من

وى دة  ىمروةزامم و َ ،

َرط  َ زؤر  ىارام  َر 

زطَرط مَر ،م     ارة  

 مى      ةددموةى رر 

 رزام ن و  ىو م.... .  

  :مومم   -أ

        مومم)    َرط

  ) . ر َزرطم زم ردا

   :ورى   -ب

   تدة مَرط و وةَ 

 رد   َ طرى رَ زم ردى

 و وَ  و م  ورى رَ مواو  

دةاوةرم َد  وةَ.   

  :م و طم  -ج

     دا ط  م     وة

  :رامى ارةوة 

1- َ  كض رادة  َرط   َدة

   ر َزرطم ؟

رطَم رازدن    ر و ى  -2

   ر َزطم زم ردا ؟ 

 ، ى مارة ط  وةَ نَ

 َ  رىزام َ  ارد مز  م
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راوةوومراوةم موة و ط.  

    مَر رؤ  س َةدرو دا

رط َ َ ر َزرطم ردى  

  .و ممَ روو 

  :رَزى   -د

   زى وةَر رؤ َذ  

  . رى َوة  دةدات 

  :ةرؤ  مو -ه

َ    و   دوو      

         وةرةى ،وَ وةرة

َرد  ،دنو راز َرط ىام

 رط ) :  ،َارةوة دةطَوة 

 ،َرط ىم ،َرط مرة

 َرط رةَ دن و ،ن

 ةم ،دنام دن ودا

رطَ و رازدن،   رطَن،

َرط مرة(دووة  ،  

  مز مزرط َر  َرط  

َى  : ( ردا س  ردَام دةت 

َم  رمز  ،َرى رط، 

  ،مزرط َمر   دنراز 

 اط وةىدم ،امزرط َر

   م ا وةىدم ،َرى رط

     ا، رؤرد مز  مزرط ََر

    مزط َر مز دار  َرط

رى   ا  و    ) زم ردا

  ردوو زم رة و ى     

.اوة روو 
  

   

  رطَ و رازدن  

1 -1 - َرط :  

 َرطArgumentation  ر 

رط   َى من دةوة، 

و ]   واى    Cambrigeرم دج

ام َ   كؤ وةىدمن رة دن 

    ) دؤ (ى  رطَ  )[،)1وة

  ىَرةوام)ر (   َيى مَو رةوام

 (   ن(  دةَ و ى

 و) اط (  ،َرى  دة ى 

َم    وةَردةط َرط] واممز

 رةم)ؤد O.Ducrot (   )1973(  ،

 مى زام  مط مز َر   

   ر ى دةدات و

 ار  مرةط دمرا

، ام َ )2( ]دراو

رطَمََ دى،رط َروةى 

ؤ   وة  ط وةوةرط 

َرى[:دةر  ،ررا ر دم 

    ن ومز رة ىَر 

،رطَ طرَ م    )3( ]دةورورن

ى  و من   َن َة    

 م  ةم ى،] َرط ر
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Argumenter  رة   َمطم  درو

م  ،و مويَ مم  زةق وة

   َر َذ َودة ردة  ىةم

  َد َرط   ،را ر[ 

)4( نوم زؤر م ،، رووى  

 رووى رطَوة   ،وة مة

  :ك ة وة

ك   ، دةوة م ،طلَ وةش    -

  .دةوة 

     ى وة رووى  رط

 ،وا  م      ،رةوة رى  

م  م و دوا  دةاوة، 

     ر دووة ر تش وادة

 و م     َمطوة م ش ،َ

     توةى وادة ، ن دذىؤ

  وةَرط رووى  َ  رةط

 وادةت  رووى ) طلَ وةش(

رطَروة َ  و  رووى 

وةش مَ ،َ ةوة ن     

   .روومةَوة  رطَ و من وازن

  َرط   َ ر وا َزرةط

  ،رةطزَ وا  دةت  رذةوةمى 

ط ،رةطاف، دةق، ن دمَ    َةى

مزرى من رة و.... وةك َدة:   

   . موو،وا  َ  وة  -

      وةَ رةوة ىر         

)َرط (و )(َرط،  َدة َ

: ( وةك   وةى  َ دةوة ات،   

رط .(  َو(     موة ) ووون م

َا( دة (و  )راوة ( ردةورو  و َ

  :ى وةرَ وةك 

-  وا،و غو زؤر م

وةدمدوا   ) .ا. (  

- و غو زؤر م.  )راوة(  

 دةورور ى و ى    (  

ََة(   امدة  و  َرط

   :َ رى ارةوة روو 

  

   

رطَ َى راو رى اوة     

 رم شوامAndersen ر و دؤظDover  

  :] وةى ودم مَر مَر

داواى    رةرى َ و     

    َر رى درو وةى  ةم

 )5( ]وررى  ر ون و رةر    

 رةطزَ طرى دادةمSchiffrin    َؤن 

 ]َ  ك و   دم دم

رامى م دمََ ى و[ )6(،   وا

      َ ن َو   َرط

و   طرام را و ررى    

َو دة َدةدر    وةمى طى وام 

 ى دروك وام.  

 َرط                        Σ   
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1-2-  َرط مرة)7( :  

 رط َزش  َ :    زشرط -أ

ن ماوة،    ة  داو  رَ دََوة  

 َرط  ازى)وة ر(   وةك:  

-  نم ارى ام   ر ،

  ناَ وةى .   

  رط :   َرط َرا -ب

: ،وةكدموة  ووموةى   َطدار

   .ورى ن   ووة، مَ ة

ك  ر ةمى: رط َدةون -ج

  :  رةى اوة،وةك 

-   ىوة  ر دة.  

 ََ َررى   :رطَ َ -د

 و ر   ىم  ىةم ن واَ

َ ى :   مَان َ و َاو وةك

 مر  َ م ،اوةرد َو

  .  ،... رازوو  دادروةرى

م دةور و  :رط َم -و

 ر  َمم را ،مَ  ى     

  رؤ ،ام وك و وةىدم 

،  ََدةط رة]  ََرط م

     ن  ط  وورَو )8( ]دة 

دنرؤراز   وىر َ. وةك :  

زار لَ َ م ر دوا ر     -

 م َدة.  

م :       ان رطَ -ز

 ومدة ور ووةى دةدمروم َرط

طاوةى  [  دط ،از    َؤ

   ،ر  اك َو  وردة

   َى مَدر دمذة   اىرةر ،

   :وةك  )[ )9م ذرةش دةطَوة

-  َ   موة ةز  س   كر

  .طمن  دة دا

 : رطَ دوورةدموة  -ح

 وةى ودمرةرة  دووَ و

دا [و  ر  َرطَرطَن،

   تن دةمن و طر وَر

  .)10( ]دةق

1-3- َرط ىم:  

َرط        َرط دارة و 

رطَ  َة  مو، مى  

    َم  اوةَر ةم َرط

رطَن، مى رطَ دوو  

 ىم )11( :  

ر ط  َمى رط َ  -أ

  َ رز وةى و   ى  ك

َدة َ ى وا  .   

ات  ) ت(  ) ب(طر رطَ  -ب

  ََوة دة وا وةدة ) ( و)د ( 

     )دةدةن   ) ب  ن نرز ،

دروم وةوامَ .  روةك

  : َردا رووماوةوة 
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 َدة  وم :  

  ر وةرطت وان  -

  رى وةرطت وان -

  دراى وةرطت  وان -

 رمى رةوة ن  رطَ و     

    ك نو ن وم كر

مدةط  وةى   ) وان (  وةن

 ،ى زامام  ىر           )

رز ى  ) دراى وةرطت  وان

رطَ و    َامى    

وان(زام.(  م َرط ىم

  :  

طر رط: ]   َوةذوودموة ى  -أ

)  أ ≈ ( مرىَ   ت  َ َوا  ) أ(

 )12( ] ة َرطَ   َوامد

   :وةك

-     وتر  ،ةز 

   .دموة

   . ،  دةرمو  دموة -

طر  َ   [: طروةى  -ب

رطَن  َو  ون  ى    

َرط وا دذى َ   َ دووة 

   َرط ى    دذى  وم 

وامَ [ )13(  وةك :  

-   راة د وة ورى وةرط رؤزا

  .وةرطوة 

 ر  رؤزا دراى وةرمطوة، -

  .وةرمطوة 

ىَ ر  ر م:   ى مدموة -ج

طر ط:]  َت و َ وار دة

   ىوا دذة َاو رارد م

را م م[ )14(  ى 

وة دة ط  وةدمم،   م 

      م م ، َرىرى م   ريد

: دردن دةوة َر امى ر وةك  

  .و وا رد م ش 

ش و وا   وة دةطم َطر  

) طر ( ن  ) موةمة ( م َوا ن  )رد(

وا م    ،)م  طر     ) ن

ت مطَوة، م ة رة و    

    دم ن  ك وىدمرة

 ت م م.  

امى زام=ت  

  درا . د

 .ر  

رس=  ب
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  :  رطَن رةَ ودن -4 -1

1-4-1-دم نَرط :  

 ةَ نَرط رة] ر

 ] امى رط َ و رت دةوة

)15(   مازة ، : ،وام ،َةَ

م ،زؤر ،َ ،ر ،ىم.....  

ك وةردةطوم،وةدمرووم ز:  

-  َ . اَ(  

-  َ َدة ر )  زؤر

 . (  

 ت   ،وة دةطم ( َرَ) ةدا

  وة  ،تدن م  َ ،

 وا  رةوة دةطى دةوروَر.  

1-4-2- نَرط رةَ:  

 ارى   ،رازة َةرةن دةطَوة

 درودم رى َراو دةن

َرةم رطَ َةى رن [

 )[ )16 و رم ن دةطَوة 

و،،م، ، ،وا،   ( :وةك

،...رك دة دوو ،  :  

  .موةى دوو  ن ز  -أ

رؤ رطَ دة  َ  -ب

 )17( وام  وةن دةَوة 

   : وةك

-  رَ  ن  

 َرَ َ َدةزام وا،توةرط.  

     ر رةوة، رى ن 

) توةرط  رَ  (

    َرط )  َ َدةزام

َرَ (    وة ىدوو ر  وةى

ازةم ن ر ( .    وا)وة

  :) )18واز دة وةك

، : وةكَرى رطَ   -أ

،،وةش َلط،،.....    

واَ : ، ،رى  وةك -ب

   .....ا

  ،، : وةك  َرى رطَ َ -ج

، ،........  

:  وةك َرى َوامى رطَ   -د

  . ، ،،......طلَ وةش

 : ، وةك رط َرَرى  -ه

،...... )19(.   

  .م و  - :وةك 

  .  م و  -

طر ى  دوو رى رةوة  

ن مَرط ن م ،  را

  رى دووة،  ن  دةدةن

     وةَردةط  ةَ ىَرط

 رى رؤَ  )  (    َموة دةط 

   )م ( و اووان موةر.  

    :امدنو  دادن-1-5
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  ن دروَرط وةى 

  َدة  دوو  نَ،  دا 

ةم و ن  مَان رطَ و    

َ و دان رط  ،]رةدا  

دة و دا و ش راوة،    دةروو

 مزةرةط،  َرط ىَ    

 م   )20( ]مَان دةروو و راوةدان

   ررا   دةوة  دةرة،   

دةن  رطَن      ي ط وا

و م من     مى ت 

  :  

 َون و ؤى و      -أ

   ؤظ   ن انَم

  .دراو 

طة و دةط َ ذرةك     -ب

  .دةورورى واز و راور 

دارة ةمى مَان دوو مى     -ج

 َرطوةك ََمة )دنر – 

ور. (  

 لَ و دةورورامى  ى   رَة، -د

    َرامدة ،َرد  َرط

    َردةورو  وةَرة دمةا 

   َرط   و دذ 

ة  (  رو (ى  ) ردن:(وةك

   َردةورو  ا وَردةورو

طر ى    ،َومةد) مروو(

َ رام   ،طر  ط مى  

 .) (َ )21ؤدان  مووون، وزة( 

   َرط وةىدم ] رروو 

دة َرط ةىَ و، را  ر

   ََ  ر َرط ىامَ  ) :

    ،وك َ ،ورةط َ  (

 )Toulmin( رةطزةمَ  ام ى ن 

زاراوة مَ وةرطت و َ طورةى    

وموة  ( ماى ط(،      نَر م

) وك )  َةت  رطَوة 

دوا رةطز َى ) )ؤ   ،ةوة

 ام و ددز وة)Support (  ة

روةى ى روة و ممى َى   

[ )22(  وةك:  

-      وام وا ،وةدا    رد

 َ ى ىزمرةط.  

 زََ .   دةت ( وام(وى 

روومدموةى رؤ رك  دادن و     

  :مى ارةوة وةردةطام  و

 ة وا ،  رزى  ة -

َةو.  

 منوان و = َ طورة  

َةو،  رزة ن.  

   ى رزة ة=  َوك 

  = ة َةو.  

     ر  َرط وةىمو َامدة

َارةوة ر ىةَ  مَرط:   
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 َ  َرامو دة م رة  

 َ ى   رط  رىَ ) (

  :وة وةك

       ،رزى  ة -

َوم.  

   ىةَ  ])Toulmin (    ةرامَ و

   وم ةَ ريَ وةكاما دةَ نرة

 ام دةى  را  

َ[ )23(  ىوةى زدمرووم  ،

 ارةوة وةردةط ىموم  ؤ :  

.) )24رةمران  -1

 َرط ر  َدة ، رط

ة ى ى  لَ وةك:  

  .ران  رةم  داوة  -2

ش َ دة َطر  ى     

   َل ة راوةى:  

و مى   رةم  داون      -3

ةَ  رةم ط .  

    ن دارة را راوة  

 َرط ىَ را م ،تدة

 ر رؤ ام راوة دةت،    

    اودة ىزمى رةط َ  ش

وَ   ،وام دةَوة، طر   

ط م )18(  و   اَ ىزمرةط

ن طر دا م و،  .     ارد

 َرن دةط.  

  : ) )25ةم رطَن - 6- 1

1 -6 -1 - ا دواى ىةم :  

 ،َا دة دوو  ادوا

 رووداو  ن  ا َرط

 َد  رةش دوو  ةدات ور:  

و رطَمى ر وا اون و     -

  م مَرط.  

-       ة   

 رط،  َ َرط َ مَامما

و دووةن  ر  رط ََة

وةدة و .  

1 -6 -1 -2-   ىةم:  

 ام و َرط ىةم و

     ،ر وةرط دم رىر   زؤرى

م   موةى ؤ،  ر

   ن دةرووداوة  ،َم

   .رووداوى  و  دةروو

  

     رزى   ة   َةو  وا      رزة ن  َةو نم و وان

   

   َرط
   

 م ) دا
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  :َةمى -3- 1- 6- 1

ةمى َ وزة رط َرزى 

       َ َرط توادة ،

   ةم  ،ت  ةم و وةك

   مَان م رى دوااوة

  . رج دا

  : ةمى َن-4- 1- 6- 1

 ر  ةم  ش

  ةم  ،اوةم  َرط

  َرط مم  َم ر 

     كؤ  وةاط  َرم

 َو ر درو ةَ   ؤ.  

1 -6 -1 -5-  و دذا وَى رةم:  

  ةم  ىَر ]   ةم  س ى

     و َرط انَى موامَ و دذا

   . )26(] دةت

  :رطَ و رازدن  - 7- 1

،دمراز َرط رة ر 

دة رردم ر َ و زى     

   َو دنوةرة، راز ن ةوةرط

   دةدا وةرط  و َ َطلَ      

راز   َر  ى     ؤ و 

مةدات ود و زام  وةرط وام

ر  رازدن رَ زم    دةطرَوة،

   ىوة َ م اوة و 

دارذاوة و   َ َ دام وةرط و    

 رىر ى وَ ،رىوةى رةدمرا 

رازدمش مة  ر و ى 

  َ رراز    ،نَرط

 دمراز ام ،  ىمرةزا  

  :ارةوة دةطَوة 

  .رةزا دموة و داَن  -أ

رةزا دةر و رووى ؤ    -ب

  .َة رَاو 

  .مؤدم ون رةزا  -ج

رةزاَ  و رةط  م   -د

  .  

رو دةى رازدن رةراى    

   َر م  َ ررى رازدط

دة  َا   وةى  َى       

    وةرط مَرا:  

  .َ اَ م  َى وة -أ

َموةى رطَ درو و م   -ب

 و رىدةورو دمولَ رةط.  

رادم  رازدن      -ج

، وا روةى رؤى و ورى وش

مَ َوامى ةم و مر و ووةرى 

َ َل.  

  .ام َ َم روون َ و -د

  .وة  ى  و م -ه

راوردم رووى     -و

     ت دوورى دمولَ رةط دنراز

  رووى.  

  رَدن و رةمم ش و -ز
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      وا ،وةرط  وط دةرووم وا

دة َوة دةرووى دةرووم َ.  

1 - 8- َرط مرة:   

  :و  رى ن- 1 -8 - 1

   تدةَ وة َرط ن

]  ى وةرط  رة واط َ   تدة

ى  دةوة ات ن ى     

ن َ وا[     دةوةدان زد ت  

 وةَ َرط   ىم و

رط   َن. )  )27 دةوروذَ،طر

  : َ وةر دادووة  دوو ر  

  :رطَ رازدم ت -1

    دمراز  َرط رةى 

َوةر   .  

2-  ط دمراز َرط:  

ازدم و  رةى رطَ ر

      َ ر  و  وةن َ

وما  ن و  . )28( دةوة

 َن وا وةةرط  َزمى طر

 طط     ة م  دةوة،

مَان طرَ و وةر و ماميَ  َى   

 و  دمر   َرط رة  ،َ

 رَ دادةمَ َوة   طر 

دةت وةك ر َرطَ و  راى  

    .و دةم َرازدن م

  : رى دؤ  - 2 - 8- 1

 ؤد ز رةم واممز  

   رةا طم  زن دةدات وةك ك

ر ،ا  ىرةط ما]    ؤد

               ر وى رط َ زما 

) Argumentation de la langue  (   م َلط

)Anscombre (    رةط َرط دة واى

 َرط ،وةَ َ َامو م امز

 َن ط    وةى  تدة َ ر

 ط (َةدا  )[ )29 ط دووة ت

دة 2 (    َط (  دة َرطَ و) 1

  : ط َا ن راوة وةك 

-  ؤ ان   ، وا ش و .  

  )ش و وا  1 :ط( 

  )  ان ؤ 2  : ط(

  :دؤ ر  َ وةوة رةى  

  .ر رة زن رطَ  -أ

َى رطَ واى رم    -ب

 وة ىان واوا ىَ و.  

دموةى واى م و  م -ج

 اط)30( .  

        َ  دوو  َن دة َرط

  : رَوة 

  . دة دةطَوة : دةرةوة  -

رط  َرم و  : موةوة -

َرة رطَن و دة ن 

 رة  ر وة دةت  . دةطَوة

ررى  م ر رط َوةدا

دم و راز ر وةرطو دم   َةَ 
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 دة  رةىات دةر َر  َ ، ةدا

 َام َررى و رازدن و 

رواموة  َ زن ى    

 َرط.  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

دؤ و م  روما    

  ن]  دوة راوَ اط 

 [ )31( اط  واى وة دةَوة

  انَى مةم  َ رى  ةم

اط و م و،   َوم    

َن دةوةى زَ  )32( :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ط

  

وةدمَ ى 

    م

   وا وةرؤم

اط

م دةى  

زن 

 مَر

وازى
رزى

دار م

وَى رةوة

م دامن 

 ىَو

او   

  اط

م طر

َاموة  
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د      نَرط ط ن واَ ن

  ك م ةوة وةكَ رووى،    نمةَ 

 )33(.  

1 - 8- 3 -  ل رىر :  

َى  Michelle Mayerر ل 

َ  وة ] رط َوة دةت

ةمى مَان واى روورى  و واى    

: وا رطَ دوو واى [ )34(،راوة

ة، واى راوة  واى   ا و راو 

دار مر ،]   َرط رى ر

  ى َرط ،وة وةَ رى

 وة ن ون وةَ ةدرَوة و   

    ،وة  ََدة  راوة  وةرط

  َر  َوة َرط َ 

   دى  شوة  شراوة و وة

َوةردةط ى )35( ]وة  ر ،

 ََوة     رةدا  و وةرط

َ وا وةى ر دةت  رَى   

َرط وة راوََر َوة،   

َ ر ن وةكرراوة دةورو:  

- م َ َامم ،م م .  

وة : رط) َرط َا  -أ

  ) .م م ( ) رََراو 

وةرط : ر ( رط َراوة   -ب

م   ( ) .دةؤزَوة  ر دةورور 

  ) موة م ؟ 

 َى ر  َ  دةام َ رط  

  رة و وة موروذام . 

1-8-4- رى :  

 Toulmhne  ،اموم ور  

 )  َرط ممَرThe uses Argument( 

  َدادةم َرط   َ ) دراو–  دا 

–   ()36(  وةك:  

  

  

  

  

ش ط  َ  ى وةىامَ َرامدة م و رة م:  

            

  

  

))رد م ر :دراو

م : رة ى زؤرىزور)دا(

  ر رد م د م

....وىَ  داو َن:م طر
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دووة   

 مز مزرط َر  َرط

   :ردا

2 -1 -  َى رَ:  

   دمراز ممط َرط َر

  دما  ،َدةدر  زار] 

َOxenfeld  توة دة َى رَ

َوةى :دةاط  دمراز دة

 و   ؤرةوة  ر رر

   ََروذدة ا  ى

ن  َ ؤ و ر و مى   

رار  َرةى دراو  )37( ]دةروو

 رَى مم ةمدن  وةر  و

راد و ن و رؤذم و طظر و    : وةك 

َرمم      وة ممط  ىم ،

   َو دة  و  و ر

  و َةى وَار  

2 -2 - َرى رط:  

 ،طرة  طرى رَ طم رى   

م راو ةمى  ذم ؤظوة      

،   َرى رط ]َزردا  رى

ةم و رةو و رمن   

َى،    )38( ]دادةممزرط م   

طرى رَ طرَ رَاوة،    

 َةدرو  َم ةَ   

رر دراو  ر رةرى 

  ةىَار  ،رر ممط 

، م طرى رَ   )39(رازدن

  :دةامَ  رى ارةوة  روو 

  

   

  َر  ،ََ دة ور وةى 

 ارةوةى ىمم  َدة َ:  

زةدموة  وةرط روذََ و ر  -أ

   َمومن م َى وَر  ََرا

 َن دةم ز  ن رر

   .رر

امى ررى  َر ط َن     -ب

ر وةك م دةم و ررى دةم ن    

 رةم... .  

َ ةك ،   َو م َزَ و -ج

َ اوو م َام َ.  

ر  َ رووى َ و دةر و      -د

َ و زاراوةى  مَ و راى  

 َا ط  .  

امى وةى  َ رازت و  -ه

 رزوة  مَ ، وة ى 

   .رار مخ 

مان  رداموة، وا دةَ طرى      -و

رَ وات َت رةى ن 

  وةداو   ىةَ40(ط( .  

 مى ط ان دووَم  وازى ةرانَ

دةن  طرى رَ دا  ن 

َر                                رر   ر
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َاز وةك مرى     زط  َرد

ر َ طمن و دووةن ممي     

او، ر زو زؤر وا م مدة 

 رة َ و َمؤ َ رو  

     َو  رط  تن   دة َو

  َر م  وةَرش دةط ،و

   نمط:  

  .ر امرى وَ  -أ

   . ر رادم وا -ب

  . ر رةماموةى وَ -ج

ر وا و  َررى دة ر  -د

  .ر 

ؤن  ر دردن، م وَ    -ه

  . ردةت و دة ر َدن

طرى ر َمم و َ دوو رك     

 َة:  

-  رنمرة :    وة  ر 

ورى دراو دةرمَ  اموةى 

  َدن دةار ر نةدا زَ ،َو

وا     َ  دمَ او ورد 

وةك وا  وةك و دةرمى    

 وم وَ د َ وَى طا و      

  .....و  ر

-  ر :   مى زوةى واام

دةطَوة طلَ واى و َ واى ط وةك 

  نر  مَن و ن ن

    . ....دواداوم زرطمن،

2 - 3-  َر ممز مزرط:  

  وةرط   رووى مزرط َر

دةت و  و  دةوروذََ و 

   رر  ،ردةرووم رى دةر

 ةَ   تان و رازاوة  وادة

َ،    ،وا  ر دوورةزؤر  ]  رىط

       دارةوا مز َاو َر

َرَدن دادةرن   )41( ]رازز ى رؤ

  : ؤ روو 

2 - 3- 1 - مز :  

    ةداتو َرى رط مز 

   اوان ط رك و وا  رى

ر َ َرش  مى   

  ارةوةى:  

- ى وا و رى ر.   

  .َذام زم ر و زارى  -

طاوة  طَاموة  وة ن من   -

  .ن َاموة ن َام ون 

  .مون  مَ و طمزى  -

-  وةدمرةو دوو  مَر.  

-  وازى راى دار ومزا.  

-       وا وا  م ومدةم

  .دةرووم ن  ى 

-   َ داموةى ودموون و زَر

 د   وةى وةرط ت .  

-     َرى رط مى داَر

طمان  واى و و  وَ و    
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 وة وم  ىمو دةم  ،

  . ن م طلَ ى دلَ 

- اط و     َدة ََ 

  .رَى اَ ةوةى دةورور 

دوورةدموةى ر  َوة زؤر،     -

   َ وةى ىم َش دة

 ََ ؤظ ط  م ى دةروومر و

  .دةت

-   رى زؤرىر َر  ى

  رم َ ن َ ر رةزا و رط

 َ موم و َرا .  

      ارةوة ىمم  و

،وة    و  ى  تراز وةرط

      رة  ررا  زؤرى َم

 ور وا.  

2 - 3- 2 -  مم :  

  وا  وةَدةط مَر مو م

وَ و دةم و رةم و : دة وةك 

و.... .]    َوموة و  و در 

مرة وَوة وةك و  َو و ى و  ى

 َ ىَ و وا.....    َرط ر

 ت  )42( ]دة مز ش وام و

َاوة، دةمن طز   وة رر َو

        َم ،اَر   زؤري

دةَ  :]       ة زار و  َ43( ]و( 

طم و طمممى  وَ دةت 

وة و َؤى اك ر دةت  

      وا دى َوا دة

   وةَازماك دة و وم َم

رَم ر :  م وا وةك  

     وةرز َوَ  م   وةامور

زمى زةوى و زدان  وة اوان، ن   

رَم رادموة طزى َام ؤظ  

مدا ََ ت  . دة مَن ود

وموة ن ةمى مَان مَر و   

،ََر دةر    َر وش زؤر ر

وة وةك َةَ ودى م

    ود   َرط

ن وةردةط  َ رَوة ر    

،َ َى رَو   م وة دةممد

  نرر دراوَ و رةم  و

   َدةوروذ ؤظ ز و َر ر .  م

زدم و َدر مو َطر زم  را

طو و رَ مَ، و َى وا روةك   

  )E.Bryssens (]  ى دى َو

         َر و ى وا

  . )44( ]طمن

2 -4 -  َر  دنراز م

 مزرط:  

 دمرى رازط دة  َر

َوردة م   نَر دة 

  نمط:  

  رووى ي و واان دةررةى- أ

 وةَدن دةطَدة  ،َ  
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َدةى ر.  

اوةدن   وروذامم وةرط   -ب

و م دةرووم م دمدا و    وةوم

 و زى  رَى ممام وةك 

ورَ دز، ش وى  رَى    

مرى ز )45( .  

(   (  ى ) )َرَم راموى  -ج

    َ تش وادة وةَت دةد

ى مَر رَ  و ةمى مَان مَر و   

  .َ وةرط و

رى  دةر زمن، ش  -د

  .دةدم ى مَ دةطَوة 

 َوةى  م  يدم  -ه

وة  را ةَ  م.   

رَم زم زارى  موموة     -و

 وا ش و مموةر و رة  ك

    .د و وَ وَوة 

دموةى اط طرى  - 5- 2

 َر:  

دةَ َوة اط  طرة 

 م َر و ر وةك مَر

و راد َ  دؤزوةى رةمى    

َرط   دمما و دة   مرة

مو م مز َرط  مز دة 

  ََ دةت  ذَ رؤ زار   

  دناي    ض زارى  كؤ ن

 َن او و او  َوَى  َن  

  .و 

رط َة  دةورور ر ش      

 ىم َدة وا ،اط]  وا دام

ر َ دةت  ت دام  و  

 دام واى َ  دةت رطَ و   

 )46( ]دةَ دةورور  دامى وا داو    

  :وةك 

-  رؤذوو امم ،وم.  

 ) مو ) رى رةوة 

 رط ،َم    دةورورة و 

  َرؤذوو م َامؤظ دة رةس  . دةورو

Mass  وا َ]َار َرط  اط 

   م ، دةى  ة و

دةورور  َدةى زم طم ن   

  َ، ن موى واز َش دةت

َ مدةى زَ[)47(. دا  دةى  

]   وةرط  ووردة َرط ر

رى رط  َرطى   ،)48( ]رازت

       راوة  وة دةى رى

ى ر دة  و  ََرى  

 ر داش دةت  رى    [ ا،

 ىر ، و رى وةط انوا

     ىر  ، راو م را

   َر دةدر رى وَةرى رَ[ )49( 

 َرطArgumentation   ةىَار 
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   ك وةم دمرى راز مامررا  رة

  :  وم ر وةك 

-   وا ش و .  

 و َرط     وة  ر

رةى رؤذةان دةروا كم ،  .  

م و دؤ َن وا دةَ واى    

وة واى اطَ رَ، مك    

   : ارةوة رى  ،رَرى 

   .درةم ،ن طلَ دةوة  -

َرط ر)درةم (  تدة َ

 َ م:  

َة ةوَ و ارن طلَ دة   -أ

.  

  .دواي  ر دةرؤ  -ب

    اط و َلط راوام وا 

َدةط ،     َ  َدة َ 

م و دؤ دوو طمن  .  ة

 اطَراو دادةمَ )50( :  

ران ر وةى   : طمى دةرةوة  -

  نوة ىام ندة اورد َمز

وا ةم طمن   زمن     

      س امةش دةَ ن ََررادة

   رودؤ  ن وةامَ م

 مَر ارةوة ىو  واز وةك:  

    دووة  -س

   . زة -ى

  .زة  ،ر  -س

ر و ط  َو ك دةطن   

 َدة  :  

 )دةدات ) س  رةى  َوال.  

 ى(دووة ( ىرذةوةم  ََرط   ) ( 

  .دةدات 

 َ)دذى ) س  ََرط  َر

)(  دةدات.    

و رى زام زةق   :طمى موةوة -

دةى وةدة     م ،ر  وا امَ

ر ط م و َا  و     

 ى طوامَ  وة مى زم َدة، 

 رؤذام مذ    وم .  

        ىمَرط و وةم 

رَن دةَروو دة َارَةى  

    دمراز   و  دةى

ر      . مك وةدم ي

 َن ن ذرةى من    

 رمدة ؤ ازىَ وة ومودة   وو

  ةىَ.   

  ورا  ََر   شر

 َ َر مر ن وةرط  داوا  ن

ن، ورى داواى وة ن  ردامن  

َََوة دة ش ز ،َ،  

 راوة و داوا ورام دة.  
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2-6- َر م ا وةىدمَ 

  :زرطم  زم ردا 

ر َزرطم ردى ى وا    

ممةدات  وةمَ  دةطن و   

     وة  ،  ى م رة وَوروذ

   وةرط  ؤظ نَ ،

  ش  ،َدة ََ نى  دةطزور

  ،َدةدة نم َر ]   ن دظ

  َ  تدة ََك روم  ذة

     م  ذة  ىم مرؤذم

)  (  دة مىَ دةت  موى 

َا  دة رةوة)ASD (   ،دةى 

 َارى ر مرةزاةدةنو،    ر 

ن ةن    رى من 

 )ََ  [)51وة و رةى  رج ن  

ى رَم زرطى   طر َ و

   وةرط دة  ردى  ةم 

َرط  وةدوا  و َازرةدةَ وا 

 َودة  وورنذروومام  َ  ،   و

 كر ،ن    

وةرةدا م ومك دةروو و    

 ةرد مَرط:  

مى ب  ما طو  ا    -أ

َا

  

  

  

  

  

  

  

َرط دوو َر  )را(      اوة َ   )  اَ خ ون  ) مَ

  و دوا َزؤر دادةم  ن ت م ىم نم ىوة زور وة   ش

  .ممن طام  ، دوو رطَ دة مةر  وةى  روو  َ ن 

رة مولَ   مم  ر ن و     مرى زاد  ؤ  -ب

 و راممر.  

    

  

  

  ) )مرى زاد             -

- مم   

  
{ َرط

  ) )مى ب               -

  م طو  -

 رطَ  {َا ت  -
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َر   َرط) ار(ى )  (

َ وة و ر      نوروذام  ةرم 

  نَ  روو      

 رةَ  ،ازى   رةدان    

مرى دةت  ، م رمرن    

      ، ن وت رة َ امدة

      ؤ  وة ازة زؤرَ  شر

َاو طان م وةك مو و  

 رة  و  و .  

ى  ط َرى وازى   -ج

 رةوة و    ن  خم  وم 

   رط ت  وثن طرا ىم

.  

    

  

  

  

  َرط َر  )ر ( ى) ا َز (

،   اوة وروذَر   رن   

     ىَو ز َوةر  وةَر 

َن   دةر  َر  ،

 رط ،َراى  زَ  ازة ماوة

 وروذامم لَ  روةك دة  مو     

       ن  ن ى مَ ن 

 ةدةَ وا  َدةردة    .  

واى ك، َةم،   : ( طة   -د

 ام َرؤذ. (  

  

  

  

  

  

  

رط َر مَ )را (وةك ى :  )

 و َ ،ةم ،ك واى (  اوة

،م    رَوروذ   َ م

   َ   ماوَ رى وداوا

 َ ش و َ ك و واى .  

زة ام م ر  َرةردم    -ه

    ةمر ر وى وةىمَ و ةر 

  ى.  

-    مر  )(  

  

-  وم   

رط  { َمخ  

  ) )ى طة  ة       -

  واى ك  -

-  ةمَ  

  و رؤذ َان  -
{َرط 
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 مَرط َر  )ار ( ى

رةرى  ةر و َموةى وى (:وةك

ر َاوة  دوو ) ر رةم  ى

وروذَى   وامى   طمن     

 .   

م َ رار طلَ     َطلَ -و

  .و دموةك 

  

  

  

  

   َ وامار   َر 

َرط اوةَ  ) م وةرط

ار (   رةرش و َرَن وروذَ

    و ز َدر َ  ز  انم 

 رَدر وةدم.   

  . ود، ش  و ود  -ز

َرط دوو َر  )ار(   رى

  اوة ر )  ود ،   (  ش

   رامَر اوَ دوو  وة 

 َرا دةطدوا .  

  

  

  

  

  .   رةم و  و  -ح

   

َرط دوو  ىَر  )ار( 

و رةم و   (       رَوة 

  و (   دةى  دوورة وى   وا

َن ش دة مةر، م لَ   

 م  َدووردة .  

  )(      زة ام ة             -

-  ةر  رىرة  

-   ر وى وةىمَ  

 ةمر  
{َرط 

  ) )ر َ ة      -

  طلَ دموة  -

  مَ رار 

  وةرة

{ َرط

  )             )ود ة

-   ش  

-  ود  {َرط 

  )   )ة        

  -   و رةم  

-    و   
{ َرط
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    ىموا و رج م َ وة وة

 نَود ر وان ،وة راموى دة

 رطَ و موم رن وةردةطن   

زار      كن م زا ود دن وا

 ومز ى رر  ر ر 

دموةى  دةزامَ ض ك  و ض 

 ا.  

2 -7 - ز دار  َرط رؤ م

  :ر َزرطم زم ردى 

  َََ  وةى  مزرط َر

َ دةت، ى مم طرةى   

   َ ش   ،ََ و ََ

ط َ  َدة  و َرط  رى

م  مزرط َارةوةى ر ى

    َ:  

  .ر  َ رَى رى رَاو  -أ

ى رطَ وةك ى موداران و   -ب

م ن و ران ونَ ى .....  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  وةكطردووم روةن  درة -ج 

  و درَ دةَوة دةروات 

  َ و وا دةت د

 َر دة و َون دةردةز.  

 َوة و ون دةََى دةراز ر.  

ة  مطرَ و )  )م وةى 

  . )52( مطردرَوة

 رة  وةرط  وة     -د

) وى   ( وةك رَ  ط دةطازَوة

   و )د )ردوو رط  َموةى  و

 ) روم(  .  

  ى دك

{رطَ
- 100  % وة  

  رَن 

- م   

  نرداوة
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ن دةردةو   َدا   

َرط   َرد   م

 مَرط)وندة (  مى ظم وةك

    روو ى دة ومز ،ت 

   )1934 ( دة  َرط ت وةَ

َ (  ،(و رطَ ) ان(

َرط )ار(    ردى َر 

رَم َروى  و  و    

      َةَ  ز  مَرط

  رووى  و َةوةش رووى ن و

 َرط      م انط  

وةك مو و  و مولَ ورة و 

       زؤرى ر 

  زارادن، ر زدةى مَر،

      ومو دةر  وةشاردم اردن و

  رى زؤرىر رى  .  
   

   
  

1-  َرط  َ ن َو  

و   طرام را و ررى    

 دةدرَ و دة َمى واى طموة   

 ى دروك وام.  

2-         رط ردى مرزط َر

 داازَ،  ةى واان دةَروو

  .    َراوة و ما دةطم

و رطَمى   رَن    -3

دة َارَةى دةى  و  دةَروو

   دمك وةم   دمراز  

ر  َ   ن ن   . ي

ذرةى من ودةموة و َازى   

َ وورمدة ؤ ةى.  

4-  مزرط َى وا   ر ردى

ممةدات  وةمَ  دةطن و   

     وة  ،  ى م رة وَوروذ

   وةرط  ؤظ نَ ،

دةطن ََ دة  ،َش  زورى  

َدةدة نم َر   

َم   رد      َرط -5

 مَرط)وندة (  مى ظم وةك

    روو ى دة ومز ،ت 

  )1934 ( َرط ت وةَدة

َ (  ،(و رطَ) ان(

 َرط)ار (  رد َر  ى

رَم َروى  و  و    

      َةَ  ز  مَرط

  رووى ن 

6-  َرط ةوةشَ و  رووى    

    و وم وةك م انط  

    و رةلَ ووم و

     وى  = دة +     د
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 زؤرى ر  ،دنازار 

ر زدةى مَر،  اردن و  

    ومو دةر  وةشاردم

  رى زؤرىر رى  .  
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الخالصة

دور ا ا  ان اري " ا ادا  امت ار "  ول ا ا ان   

       ا  أو و م  أ   ا ا ء ا   اء ع اا  ديا

  ق  م دا .ا د إإ إ ف ا :     ن اد اى ا    ا  ري

  أماع ا ا ا م  ان ودر ؟  . ا اد  ا ا؟

ا ر ،ول ار اول ا واع أ ار ام م  اء  ا  ان اري     

 دي وأاا إ  ا ا ض أ . ط  مض إ ديري ان اإن ا  و

ار  ي  ط  اء ا اي م    وم ا   ااد          

 وا أ  ع م   ت واوا ا  ااد ا  ي أع اإ   ن

 وأ ا  ي واأ ا    ن نا  ن  .  
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ABSTRACT
          The research is entitled (The Argumentation in the Kurdish Language Commercial Propaganda). This research is 
about the argumentation role and its utilization in Kurdish commercial propaganda to persuade people to buy goods, 
under the light of analytic descriptive method, this topic has its own significance in Kurdish language because it has not 
been studied before and it is the first attempt in Kurdish language, the aim of this research is to reach the answer of the 
following two questions:
         The first one, to what extend does the Kurdish commercial propaganda rely on argumentation? The second is that, 
what are the kinds and ladders of these argumentations that are used and how much they are effective? The research is 
composed of two sections, the first section is about argumentation and persuasion, and the second section is about 
argumentation in Kurdish commercial language, the most important findings which we reached throughout the research 
include: the Kurdish commercial propaganda appears in the form of giving news, but it is a confidential and indirect 
demand for buying goods. The instalment argumentation has a great influence on the expensive goods such as house, 
apartment, car, and home appliances. About the foods the argumentation of country of origin and passing in lab will have 
great impact. 
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والرشاقةالطبطبةاختباراتلبعضاالضافيةوالمحاوالتالمعتمدةالمحاوالتبيناالنجازمستوىفيمقارنةدراسة

المتقدمينالسلةكرةالعبيلدى

كمال حممدو جالل  النعيميجاسمضرغامو  عوديشواوديد

  العراق-اقليم كوردستان ،جامعة دهوك ،فاكوليت الرتبية الرياضية 

  )2013تشرين الثاني، 25:، تاريخ القبول بالنشر2012ايلول، 3: تاريخ استالم البحث(

  

بالبحثالتعريف-1

:البحثواهميةالمقدمة1- 1

يفتستخدماليتاملهمةالوسائلإحدىاالختباراتتعد

ااألفرادوحتصيلتقومي شيوعاً التقومييةالوسائلأكثرمنوأ

وتصحيحهاإعدادهالبساطةوذلكالرياضيةالرتبيةجماليف

األخريةاآلونة،ويفاألخرىالتقومييةبالوسائلمقارنةوتطبيقها

احلياةتغرياتليواكبملحوظاً تطوراً االختباراتشهدت

االتيفلإلنساناملعاصرة احلفاظأجلمنوذلككافة،ا

واالجتماعيةوالنفسيةوالوظيفيةالبدنيةحالتهمستوىعلى

وحتسنياملوهوبنيواكتشافاألداءتطويرخاللمنوذلك

كما.األداءمستوىلرفعاستثمارهاوحسنالبدنيةالقدرات

ا يتمفبوساطتهاالعلميالبحثيفاملستخدمةالوسائلمنا

حللوالدراسةالبحثعلىتعتمداليتالالزمةاملعلوماتمجع

التقدموان،العلميالتقدمتواجهاليتاملشكالتمنالكثري

استخدامأستدعى.احلياةجماالتخمتلفويفاحلضاري

ويذكر.وتقوميهااملعلوماتمجعيفاملوضوعيةالوسائل

)واخراناملندالوي( 1989 هي والقياساتاالختباراتنا ,

أيصالحيةمدىتبنيأنميكناليتالعلميةالطرائقإحدى

يفتقومييةوسائلاستخدامهاخاللمنتدرييببرنامج

االت   )1989،11،واخراناملندالوي ."(املختلفةالرياضيةا

اليفاالختباراتتستخدمماوكثرياً  ،والالرياضيا

لقياساالختباراتتصممفقد"كثريةفوائدهاأنيفشك

،وكذلكواخلاصةالعامةواالستعداداتالقدراتمنالعديد

  1978،6،)والبيكخاطر(. "والنفسيةالعقليةالنواحي

الرشاقةعنصريفتقوميهااملطلوباحلصائللتعددونتيجة

وخمتلفةعديدةأنواعوجودلنايظهر  مهاريةاوبدنيةكصفة

علىاحلصولأجل،ومنللتقوميكأساليب  االختباراتمن

االختباراتهذهيفالبحثيلزمفأنهلألداءالشاملالتقومي

ويذكرقياسهااملراداملهارةمعيتالءموالذياالنسبواختيار

قدرةقياسإىلدفالالعبكفاءةتقوميأن"(الربيعي)

االختباراتبكلاهلدفوهوالشغلاجنازعلىالرياضي

متعددةاختباراتتطبيقيفمربراً جنداللذلكاملوضوعة،

."لنااألنسبواختباراالختباراتهذهمعرفةجيببلوخمتلفة

)113، 2006،رضوان(

احبداالختباراتالن العملياتيفاألوىلاخلطوةذا

ااخلطواتأهممنوهيللبحثاإلجرائية الباحثتوصلأل

ليست،فهينظرياتهصياغةمنمتكنهاليتاحلقائقاىل

الصحيحباملعىنعلمياختبارهيبلفوضويةوالعشوائية

دقيقاً علمياً ضبطاً ومضبوطةهلاخمططظروفيفتتماليت

املدربأوللمدرسحقيقيمؤشرفهي،لذاالتحيزعنبعيدة

تتضمنحيث ,املركبةالبدنيةالصفاتمنالرشاقة  وتعد،

والدقةالتوازنمثلاألخرىالبدنيةالصفاتمنالعديد

يفجممعةالصفاتهذهكل ,احلركيوالتوافقوالسرعة

األوضاعاختاذعليقادراالالعبجتعلمنسجمتداخل

يتحققحىتمنهاملختلفةاألجزاءأوككلجبسمهاملختلفة
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بسبباملركببالطابعالرشاقةوتتميز"املطلوب،اجليداألداء

االداءوبفنجانبمناالخرىالبدنيةبالصفاتارتباطها

  )1998:29حسني،."(خراجانبمناحلركي

االداءذاتواملهاريةالبدنيةاالختباراتيفالرئيسةوالسمة

لتقدميوحتفيزهاملختربتشجيععلىتقومللرشاقةاألقصى

تقوميفأن،لذادرجةأعلىعلىللحصوللديهماأفضل

جيداً تنظيماً االختبارتنظيميلزمهلاواملهاريالبديناألداء

تطبيقمثقياسهااملراداملهارةاوالصفةبتحديديبدأودقيقاً 

علىوالتعرفالتقومييةالختاذالقراراتاملناسبةالقياسوسائل

اضافةيفالبحثامهيةبرزتلذا.والدقيقةالعلميةالنتائج

الختباراتاملعتمدةاحملاوالتعددعلىاحملاوالتمنعدد

قدرالوصولاجلمنمركبةصفاتمنحتتويهملاالرشاقة

مقارنةطريق،وعنوالدقيقاحلقيقياىل االجنازاالمكان

علىواملعتمدةاالضافيةاحملاوالتهذهبنياالجنازمستوى

علىالسلةبكرةللرشاقةاملعتمدةاالختباراتحتقيقمنالرغم

  .العلميةاالسس

:البحثمشكلة1-2

واملهاريةالبدنيةللصفاتاالختباراتنظرياتوضعأن

باألشكالاخلاصةاالمورمنالكثريمعرفةتتطلبللرشاقة

منالرغمعلىوحتديدهاالبدنيةعناصرهاوحمتوىاحلركية

حدد،وقدعلميةشروطوذاتمقننةاختباراتوجود

وحبسباحملاوالتمنعدداالختباراتبناءعلىالعاملني

متكنناقاعدةجندملاالنحلدولكناملهاريةاوالبدنيةالصفة

انجندفأننالذااالختبارات،هذهبناءيفعليهااالعتمادمن

املهمةاالمورمنتعداالختباراتهذهنوعيةوتطويرحتسني

منميكنوبذلكاملتخصصنيوقتمنالكثريتشغلاليت

اومبعايرينتائجهومقارنةاالختباريقيسماذانفهمانخالهلا

لذا  يسرياامرااستنتاجاتاىلترمجتهاجتعلعلميةحمكات

عددزيادةهلالتايلالتساؤليفالبحثمشكلةتولدت

اوبدنيةكانتسواءالرشاقةاختباراتفيالمحاوالت

المحاوالتمنافضلانجازمستوىتحققمهارية

  ؟  المعتمدة

:البحثهدفا1-3

املعتمدةاحملاوالتيفاالجنازمستوىعلىالتعرف1- 1-3

كرةالعيبلدىوالرشاقةالطبطبةاختباراتلبعضواالضافية

.املتقدمنيالسلة

مناالجنازحتقيقيفاحملاوالتافضلعلىالتعرف2- 1-3

الطبطبةاختباراتيفواملعتمدةاالضافيةاحملاوالتبني

.املتقدمنيالسلةكرةالعيبلدىوالرشاقة

:البحثفرضيتا1-4

منافضلاالضافيةاحملاوالتيفاالجنازمستوى1- 1-4

العيبلدىوالرشاقةالطبطبةاختباراتيفاملعتمدةاحملاوالت

.املتقدمنيالسلةكرة

منالرابعةاوالثالثةاحملاولةيفحتقيقهيتماجنازافضل2- 1-4

العيبلدىوالرشاقةالطبطبةاختباراتيفاالضافيةاحملاوالت

.املتقدمنيالسلةكرة

:البحثمجاالت5- 1

إقليمألنديةاملتقدمنياالعبني-:البشريالمجال5-1- 1

.السلةبكرةكوردستان

لغاية  5/2/2011منللفرتة-:الزمانيالمجال5-2- 1
20/2/2012

–كوردستانإقليم-العراق-:المكانيالمجال5-3- 1

)بيشمركةأكاد،زاخو،دهوك،)أنديةقاعات

:المصطلحاتتحديد6- 1

احملاوالتعدديفزيادةهي:االضافيةالمحاوالت6-1- 1

باالعتمادالسلةبكرةالتهديفدقةاختباراتيفاملعتمدة

اجرائيالتعريف .واملتخصصنياخلرباءرايعلى

اليتاحملاوالتعددهي:المعتمدةالمحاوالت6-2- 1

دقةاختباراتيفاالستخداموالشائعةالعلميةاالسسحققت

اجرائيالتعريف .السلةبكرةالتهديف
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:السابقةوالدراساتالنظريةالدراسات- 2

:الطبطبة1-1- 2

تعد الطبطبة أحد أهم األساليب اخلاصة بالتقدم بالكرة دون 

الذراع )ارتكاب خمالفة املشي، وهي متوافقة ومنسجمة ما بني 

وتعد من (والرسغ واألصابع واجلذع والرجلني والعينني والكرة

ا وقد اعتربت من قبل  املهارات اليت جيب على الالعب إتقا

ا ليس أهم املهارات، بل األوىل اليت على الالعب  املدربني بأ

ا وذلك الن الالعب الذي ال يستطيع أن يطبطب بسهولة  إتقا

فأنه بالتأكيد لن يكون العبا مهامجا، وبناءا على ذلك ميكن 

لرشيد ا(اللعب اهلجومي الفعال القول بأن الطبطبة أساس 

  وعلى الالعب اجليد أن يؤدي)85، 1987وظاهر، 

  :الرشاقة1-2- 2

احلياةيفمهمتأثريهلااليتالعناصرمنالرشاقةتعد•

منتقللفهياألخرىالعناصرعنفضالً للفرداليومية

أثناءأواليوميةاألعمالممارسةأثناءاإلصابةاحتمالية

اليفأماتروحيي،نشاطأليممارسته  "فهيالرياضيا

والقدرةوالتوافقاحلركياالنسيابعلىالقدرةالفردتكتسب

 "واملسافاتاالجتاهاتيفالسليمواإلحساساالسرتخاءعلى

.(1985،81وحسانني،احلميدعبد)

اأيضاً الرشاقةوتعرف• االجتاهتغيريعلىالقدرة "بأ

Fox) "والتوازنوالتوافقالدقةمنعاليةوبدرجةبسرعة &

Mathus, 1981, 115).

امحادةيعرفهافيما اجلسمأوضاعتغيريعلىالقدرة "بأ

وانسيابيةبدقةاهلواءيفأواألرضعلىاجتاهاتهأوسرعتهأو

  .)2001،97محادة،( "صحيحوتوقيت

الالعبنيعلىينطبقاألخريالتعريفأنالباحثويرى

وضعيةيغريواأنيستطيعونوالذينالسلةكرةيفاملوهوبني

أنبعداملدافعنيتأثريمنللتخلصاهلواءيفوهمأجسامهم

وخريالسلة  إىلطريقهميفوهماألرضتركواقديكونوا

Michael)املبدعاألمريكيالالعبذلكعلىمثال

Jordon). حيثاملركبةالبدنيةالصفاتمنالرشاقةتعترب

والدقةالتوازنمثلألخرىالبدنيةالصفاتمنالعديدتتضمن

يفجممعةالصفاتهذهكل،احلركيوالتوافقوالقوةوالسرعة

األوضاعاختاذعلىقادراالالعبجتعلمنسجمتداخل

ابو(رالعناصتلكعناألجزاءأوككلجبسمهاملختلفة

.ومت) 2000 ,24صاحل

:وعينتهالبحثمجتمع  2- 3

تمعيعرف الذين ينصبواالفرادالعناصرجمموعة "بانها

اواملشاهداتجمموعةاودراسةيفاالجتماععليهم

مهارة الطبطبة بكلتا اليدين وهي مسألة مجعهااليتالقياسات

مهمة جدا، فضال عن ذلك فعلى الالعب أن يتقن الربط بني 

.(Taylor, 1989, 24)الطبطبة ومهارة املناولة 

:عند أداء الطبطبة وهيامراعاوهناك نقاط جيب       

أن تكون حركة التنطيط املستمرة للكرة بواسطة األصابع •

ومعصم اليد للحصول على ارتداد جيد للكرة من األرض مع 

.التحكم املتزن يف اجتاهها

ينبغي االهتمام بوضع اجلسم أثناء الطبطبة والذي يراعى •

انثناء مفصلي الركبتني وميل اجلذع قليال إىل األمام مع فيه ضرورة 

اختاذ الوضع جانبا وضمان حرية حركة الذراع البعيدة عن 

)حسب نوع الطبطبة( .املنافس

أن تكون الطبطبة قريبة من جسم الالعب لغرض التحكم •

جسم الالعب الكامل يف الكرة وسهولة محايتها بشرط أن يكون

         بالنسبة للطبطبة الواطئة ( .افسدائما بني الكرة واملن

.وتغيري االجتاه

ينبغي عدم االستمرار يف أداء نوع واحد من الطبطبة ، وإمنا •

 .العمل على تغيري اجتاهات الطبطبة وأنواعها بني احلني واآلخر

وتذهب مجيع ) 1991،60سامل،()حسب ظروف اللعب(

اىل ثالثة أنواع مصادر كرة السلة وخربائها إىل تقسيم الطبطبة

:وهي
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.الطبطبة العالية•

.الطبطبة الواطئة•

.الطبطبة بتغيري االجتاه•

مبتقدميواملتمثلةالعمديةبالطريقةالبحثجمتمعاختيار

( 84 )عددهموالبالغالسلةبكرة  كوردستاناقليماندية

جيهان–اكاد–زاخو–دهوك)بأنديةواملتمثلةالعب

منهاملختلفةعينةاختيارومت ,)سليمانية–  بيشمركه–

، 2005،زيدأبو( .املطلوباجليداألداءيتحققحىت

 "الرشاقةأنعلى )وسليممحدان(منكلويشري، 272)

منعاليةدرجةعلىالرياضياألداءيصبحعندماجدامهمة

العضليالعصيبالتوافق

•) )2001،51،وسليممحدان "

ا)إبراهيم(وعرفها االجتاهاتتغيريعلىاملقدرة "بأ

  سليم(توقيتودقةبسرعةاهلواءيفواألوضاعاألرضعلى

)أما) 2004،51إبراهيم، Vanier)القابلية "عرفهافقد

  "االجتاهوتغيريوالتوقفالتحركسعةعلى
"(Vanier, 1994, 225)        

:البحثاجراءات-3

 :البحثمنهج1- 3
  

مباالباحثيستخدمهامعينةوخصائصوظيفةمنهجلكل

اليتالطريقة"وهونوعهكانأياحبثهاهدافمعيتالءم

عبيدات"(معينةنتيجةاىلللوصولالباحثيسلكها

1999)واخران املنهج الوصفيونالباحثاستخدملذا ,32 ,

.البحثاهدافاىلالوصوللغرضاملسحبطريقةاملقارن

بعد,العب(65)عددهاوالبالغعشوائيةبطريقة  البحث

والبالغالثباتوعينةاالستطالعيةالتجربة  عينةاستبعادمتان

وبذلكالبحث االصليجمتمعمن  العبني(10)عددهم

)البحثلعينةاملئويةالنسبةبلغت 77 % تمعمن( ا

  .وعينتهالبحثجمتمعيبني (1)واجلدول.االصلي

  

وعينتهالبحثجمتمعيبني- :)1(جدول

النسبةمتقدميناالندية %المئوية

العدد العينةالكلي

201050دهوك

161063زاخو

121083اكاد

121083جيهان

121083بيشمركه

121083سليمانية

موع 846577الكليا

  

):البحثادوات(المعلوماتجمعوسائل3- 3

 ,احملتوىحتليل( :االتيةالبحثوسائلاستخداممت

البدنيةاالختبارات ,استبياناستمارة ,الشخصيةاملقابلة

كماالوسائلهذهمنوسيلةكلاستخدامومت)واملهارية

:يأيت

االساليبمناحملتوىحتليليعد " :المحتوىتحليل3-1- 3

عنوموضوعيةكميهمؤشراتتقدمييفاملتميزةالبحثية

معينةجهاتتسعىاليتواملعايريوالقيمالفكريةالتوجيهات

االتصالوسائلباعتمادمعنيجمتمعاومجاعةيفلرتسيخها

2002 ,النعيمي) ."املختلفة , 43 ) احلصولولغرض ,

ومتغرياتمبوضوعواملتعلقةالدقيقةاملعلومات والبياناتعلى

اخلاصةالعلميةوالدراساتاملصادرحمتوىحتليلمتالبحث

وحسانني،احلميدعبد) (1991،60سامل،(البحثمبوضوع

1985،81) (2001،97محادة،) )،2004إبراهيم،) 51  

االستبيان   3-2- 3

جلمعمعدةالعلميالبحثادواتمناداة "وهو

 ,عويس ("االستجاباتعلىاحلصولدفالبيانات

.(1999 االختباراتحتديدلغرضاستمارةتصميموتم71 ,

حتليلوبعد(1امللحق).بالبحثاخلاصةواملهاريةالبدنية

منجمموعةعلىتوزيعهومت ,العلميةاملصادرحمتوى
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( 2 )امللحق ,والتقوميوالقياسالسلةكرةجماليفاملتخصصني

2 )واجلدول, البدنيةلالختباراتالنسبيةاالمهيةيبني(

   .اخلرباءقبلمنعليهااالتفاقنسبةتسلسلوحبسبواملهارية

االهمية النسبية لالختبارات البدنية التي تقيس الصفات البدنية المختارة

%االهمية النسبية الصفة  المقاسةاالختبارات البدنية والمهارية

الركض املتعرج بني  (4) 82رشاقةشواخص

82رشاقةاختبار بارو

6الطبطبة بني  82قياس سرعة احملاورة والرشاقةشواخص

4الطبطبة بني  91قياس القدرة على التحكم والرشاقةشواخص

)اتفاقنسبهعلىحصلتاليت( 2 )اجلدوليفاالختباراتاعتمادومت     فاكثر( % 75
  
  

:والمهاريةالبدنيةاالختبارات3-3- 3

لقياس القدرة على تغيير االتجاه كالز كزااختبار جري •

.اثناء الجري

بطريقة بارو لقياس الرشاقة الكلية كالز كزااختبار جري 

  ،عالوي ورضوان(للجسم اثناء حتركه حركة انتقالية

احملاورة لقياس سرعة احملاورة حول اختبار290–1982,288)

( 4 )اختبار الطبطبة بتغيري االجتاه بني .شواخص (6)

عبد الدامي ) .شواخص لقياس القدرة على التحكم اثناء احملاورة 

1999)وحسانني  , 129 – 130  

الشخصيةالمقابلة   4- 3

طريقةهياملقابلة"ان(والكبيسيالشوك)منكليرى

مسبقامعروفةغريحقائقعلىالتعرفمنالفردمتكنمنظمة

الباحثيلقيهااسئلةطريقعنامليدانيةالدراساتيفوتتحقق

يفرايهملعرفةلوجهوجهابهيلتقيالذياالخرالفردعلى

ومعتقداتهالفكريةاجتاهاتهعنللكشفاومعنيموضوع

احلديثتبادلعلىباالعتماداملعلوماتجلمعوسيلةوهي

2004 )والكبيسيالشوك(واملبحوثالباحثبني ومت.80 ,

علمجمايليفاملتخصصنيمنعددمعشخصيةمقابلةاجراء

موذلك) 3ملحق(السلةوكرةوالتقوميالقياس الستشار

            ةــــــــــالزمنيوالفرتاتاملهاريةاالختباراتتسلسلحول

يتعلقماوكلاالضافيةاحملاوالتعددوحتديدلتطبيقها

  .االختباراتبإجراءات

:االستطالعيةالتجربة5- 3

  ,البحثبعينةاخلاصةالبياناتعلىاحلصولاجلمن

ااالختباراتسالمةمناوالالتأكدمنبدال   وجود

االختباراتصدقمنالتأكدلغرض:االختبارينصدق7- 3

استخدامإىلالباحثجلأاحلايلالبحثيفاملستخدمة

  :ومهاالصدقأنواعمناآلتينيالنوعني

اجراءمتلذا ,وقياسهادائهاوترتيباجرائهاوطرق

واالداريةالعلميةاالهدافبعضلتحقيقاالستطالعيةالتجربة

/3-2بتاريخالتجربةهذهاجريت . 4 /       على2011

)وبواقعالرياضيدهوكناديمن  السلةكرةالعيبمنعينة

10 ضــــبععلىرفـــــالتعاـــمنهالغرضوكانالعبني(

:وهي  دافــــااله

.املستخدمةواالدواتاالجهزةكفاءةعلىالتعرف

.لالختباراتاملالئمةواملسافاتاالبعادحتديد

.االختباراتلتنفيذالالزمالوقتحتديد

.االختباراتاداءتسلسل

           وخالللـــقبدثـــحتقداليتالسلبياتتشخيص

.التنفيذدـــــوبع
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.االختباراتاداءيفالبحثعينةاستجابةعلىالتعرف

)   امللحق(املساعدالعملفريقتنظيم

   :االختبارينثبات6- 3

طريقةإجراءخاللمناالختباراتثباتمعاملاحتسب

–االختبارإعادة( Test-Retest)اخـــــــــنبكرو)يعرفإذ  

البحثعينةاختبارمتوقد (االستقرارمبعامل)العاملهذا(

علىاالختبارإعادةإجراءومت( 2012 /9/4-8)منللفرتة

 .االستطالعيةالتجربةعينةنفس

خاللمن)االستقرارمعامل(الثباتمعاملاحتسابومت

درجاتبني)بريسون(ـلالبسيطاالرتبـاطمعاملعلىاالعتماد

يفمبينةوكما  املستخدمةأنأظهرتواليتاالختبارين

(3)اجلدول .  

:الذاتيالصدق7-1- 3

العلميةباألسستتمتعاالختباراتكونمنالرغمعلى

علىاالعتماد  خاللمنالذايتالصدقاحتسابمتانهاال

 (56 , 1999 ,باهي )التايلبالقانونالثباتمعامل

الذايتوالصدقالثباتمعاملقيميبني(3)واجلدول

    .لالختبارات

  والرشاقةةالطبطبلالختباراتمعامالت الثبات والصدق 

الصدقالثباتاالختباراتالصفات البدنية والمهارية

الركض املتعرجرشاقة

(4 ) شواخص

0,790,88

0,810,90بارورشاقة

4احملاورة بني الطبطبة 0,840,91شواخص

6احملاورة بني الطبطبة 0,800,89شواخص

  
  

:المنطقيالصدق2- 3-7

الصدقأنواعأكثرمنيعدالذياحملتوىبصدقويسمى

عالياً مستوىمااختباراً حققماوإذا"لالستعمالصالحيةً 

الكلياحملتوىميثلأنهإىليشريهذافإن،احملتوىصدقمن

274, 2000 ,ملحم)"التقوميحولهيدورالذي متلذلك ,(

جمموعةعلىاحلايلالبحثيفاملستخدمةاالختباراتعرض

انتقاءومت(4امللحق)ذكرهمالسابقاملتخصصنيمن

حصلتواليتالبحثهلذاوالصاحلةاملقننةاملهاريةاالختبارات

صدقعلىامجعواإذفأكثر،(%75)اتفاقنسبةعلى

.قياسهااملرادالصفةقياسيفاالختبارات

:الرئيسيةالتجربة  8- 3

الباحثقامالالزمةالشروطكافةتوفرمنالتأكدبعد

اذفريقلكلاملقررةالزمنيةللخطةوفقاالرئيسيةالتجربةبتنفيذ

2011/   7 / 31)منللفرتةاملهاريةاالختباراتاجراءمت )

  ومت( 2011 /   9  / 1  )ولغاية

املشمولةاالنديةعلىاملهاريةالبدنيةاالختباراتتطبيق

قبلمنعليهاملتفقاملنطقيالتسلسلوحسببالبحث

:يأيتكمااالجراءوكاناخلرباء

والثاينبديناحدمهاختبارينااجراءمتاالولاليوميف-1

).شواخصاربعةبنيوالطبطبةبارو(مهاري

اربعةبنيالركضاختباري(اجراءمتالثايناليوميف- 2

  .)شواخصستةبنيالطبطبةواختبارشواخص

راحةبإعطاءكافةاحملاوالتبنيالبينيةالراحةمراعاةمت-3

:الوسائل االحصائية  9- 3.تامة

املئويةوالنسبة-املعياريواالحنراف-احلسايبالوسط

SPSSباستخدام الحزمة االحصائية 
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ومناقشتهاالنتائجوتحليلعرض-4

  البحثلعينةوالمهاريةالبدنيةلالختباراتاالحصائيةالمعاليموتحليلعرض4-1
  

واملهاريةالبدنيةالختباراتاملعياريةواالحنرافاتاحلسابيةاالوساطيبني-) :4(جدول

االختبارات البدنية المحاولةوالمهارية المحاولة(1) المحاولة(2) المحاولة(3) المحاولة(4) (5)

ع±-سع±-سع±-سع±-سع±-س

الركض المتعرج 10.5440.82510.5711.71810.6240.79610.7280.86610.9580.846ثانية /شواخص4

اختبار بارو 21.7560.91521.5010.88721.4670.98821.5020.88821.7680.879ثانية /

الطبطبة 8.0560.6277.8860.6737.8070.5617.7630.6678.0690.633ثانية/شواخص(6)

10.6540.66110.4470.65810.2630.65810.3110.73710.5170.821ثانية/شواخص(4)الطبطبة

  

)بیناملتعرجالركضالختباراجنازافضلوظهر 4 )

قيمتهاالبالغحسايبمبتوسطاالوىلاحملاولةيفشواخص

)معياريوباحنراف( 10,544) 0,825 ) افضلظهربينما ,

 )حسايبمبتوسطالثالثةاحملاولةيفللرشاقةباروالختباراجناز

21,467 )معیاريوباحنراف( 0,988 ) اعلىظهربينما ,

  (6 )  بنياالجتاهبتغيريالطبطبةحسايب الختباروسط

 )قيمتهاوالبالغحسايبمبتوسطالرابعةاحملاولةيفشواخص

اجنازافضلظهربينما ,(0,667)معياريوباحنراف( 7,737

احملاولةيفشواخص( 4 )بنياالجتاهبتغيريالطبطبةالختبار

وباحنراف( 10,263 )قيمتهاوالبالغحسايبمبتوسطالثالثة

 0,658 )معياري

المحاوالتعددفيانجازافضلوتحليلعرض4-1-2

  واالضافيةالمعتمدة
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  واالضافيةاملعتمدةاحملاوالتيفاجنازالفضلاملئويةوالنسبةالتكراراتعدديبني- ):4(جدول

  

بانيتبني(4)اجلدولمن

  الثانيةاحملاولةيفظهراجنازاقصىلتكرارقيمةاعلى  

وبنسبتكرار( 31)والبالغةشواخصاربعةبنياملتعرجللركض

اقصىلتكرارقيمةاعلىظهركما.( % 40)مقدارهامئوية

تكرار ( 28 )بلغتحيثالثالثةاحملاولةيفباروالختباراجناز

قيمة اعلىظهركما .  (% 36)مقدارهامئويةوبنسبة

)الختبارواخلامسة  الرابعةاحملاولةيفاجنازاقصىلتكرار

علىتكرارا( 20 )  والبالغ(  شواخصستبنيالطبطبة

  قيمةاعلىظهربينما.  (% 26)  مئويةوبنسبالتوايل

مبحاولتيني املهارينياالختبارينييفبينماواحدةمبحاولة

يفالقياسطبيعةولكون.االوىلالفرضيةحيققمافقط،وهذا

ال تعتمدخاصةاالقصىاالداءواختباراتعامةالرياضيا

احملاوالتبنياملقارنةاىلالبحثسعىلذااالداءاقصىعلى

منتكراراتاكربحسابطريقعنواملعتمدةاالضافية

تكرارافضلبانالنتائجاظهرت،وكمااحملاوالتيفاالجناز

النتائجهذهظهورويعزىاالضافيةاحملاوالتيفظهرلإلجناز

وهذااحلركاتمنمزيجهيعامبشكلالرشاقةصفةاناىل

عصيبعضليوتوافقمركبةبدنيةصفاتيتطلباملزيج

ختدمخاصةتوافقاتضمناحلركاتهذهسريعنمسؤول

الرشاقةان"(2004،والياسريابراهيم)ويشرياحلركيالناتج

علىوالقدرةاملعقدةاحلركيةالتوافقاتاتقانعلىالقدرةهي

سرعةعلىوالقدرةالرياضيةاملركبةاملهاراتواتقانتعلمسرعة

املواقفمتطلباتمعتتناسببصورةاحلركياالداءتعديل

2004،والياسريابراهيم)."املتغرية ذلكمن،نستدل(33:

اذاهلااحلقيقياالجنازاىلالوصولميكنالالرشاقةصفةبان

.االجنازيةاالختباراتيفمرةمناكثرتكررمل

وخباصةالرشاقةاختباراتمعظمتطبيقاناملعروففمن

طاقاتهتعبئة  الفردمنتتطلباليتاالقصىاالداءاختبارات

مندرجةاعلىاىلوالوصولاالداءاثناءجهداقصىلبذل

االداءاختباراتيفالرئيسيةفالسمةالواقعيةاواحلقيقة

اهياالقصى لتقدميوحتفيزهاملختربتشجيععلىتقوما

ايفوتعتمددرجةاعلىعلىللحصوللديهماافضل قياسا

ملاالقياسيفاخلصوصيةيعطيهاماوهذاالفردية،الفروقعلى

للرشاقةاالقصىاحلركياالداءقياسالنابعاد متعددةمنهلا

  والتحصيليةوالعقليةالنفسيةللخصائصقياسيتضمن

يفشواخصاربعبنيالطبطبةالختباراجنازاقصىلتكرار

مقدارهامئويةوبنسبةتكرارا( 25 )والبالغة  اخلامسةاحملاولة
( 32 % ) .  

:النتائجمناقشة2- 4

لالختباريناجنازافضلبانيتبنيالنتائجوحتليلعرضمن

واليتوالثالثةاالوىلاحملاولةيفحتققاجمتمعةللعينةالبدنيني

املهارينياالختبارينييفبينما،حسابيةاوساطاعلىحققت

وهذاوالرابعةالثالثةاحملاولةيفاالجنازافضلالعينةحققت

االفضلاالجنازحققتاالضافيةاحملاوالتانعلىدليل

يفاحنصرتواليتاالختباراتيفاملعتمدةباحملاوالتقياسا

  البدنينياالختباريني

ماالختبارات م1 م2 م3 م4 5

النسبةالعدد النسبةالعدد% النسبةالعدد% النسبةالعدد% النسبةالعدد% %

الركض املتعرج بني

4 ثانية /شواخص

2329314011156868

اختبار 14181215283613171014ثانية /بارو

الطبطبة بني (6)

ثانية/شواخص

8111114182320262026

الطبطبة بني (4)

ثانية/شواخص

1114912121620262532
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باملهارةاملدعومةالرشاقةاختباراتاخلصوصوجهوعلى

ا طبيعةمعتتناسبواليتاحملاوالتمنعددتتطلبفأ

اتقاناجلمنمعقداوبسيطكانسواءاحلركياالداء

هذهاهدافمعيتفقومبااجنازبأفضلواخراجهااملهارة

،الفرديةالفروقظاهرةعلىتتأسساغلبهاواليتاالختبارات

نواتجحتديدللرشاقةاالقصىاالداءاختباراتتتطلبلذا

املهارةهذهمفرداتبنيالربطواناملهارةتشملهااليتمعينة

يفالدقةاىلالتوصللغرضفرصةمناكثراعطاءيتطلب

السلوكيالنطاقتعقدزادوكلمااجناز،افضلاىلالوصول

املهارةاوالكفايةحيققحتليلياختبارينظامتطلبللمهارة

نصلحىتاالداءعمليةوتكرراالختباريقيسهااليتالرئيسية

حتددخاللهمنوالذياملكتسبالدقيقاملهاريالسلوكاىل

ايضوئهايفاالداءتقييميتماليتواالجراءاتالشروط

احملاوالتمنعدديتطلباهلدفحتققكاناذاماحتديد

Scoitتؤكداخرىناحيةومن M.Gعلى "1959عاميف

يفالسائدالنمطوهواملميزاالداءاختباراتتستغرقانامهية

احملاوالتمنمناسبعدداااللعاباملهارات يفاختبارات

إلظهارالفرصةويتيحدقةاكثربدرجاتميدناذلكالن

اخطاءحدمااىلويعزللألفراداحلقيقيةاملهاريةاملستويات

االختباراتتطبقعندماالقياسعمليةهلاتتعرضاليتالصفة

ماوهذا.(Scoit M.G :55:1959) "فقطواحدةحملاولة

الرشاقةاختباراتيفاجنازافضلانالثانيةالفرضيةاكدته

  .والرابعةالثالثةاالضافيةاحملاوالتيفيتحقق

:والمقترحاتتوالتوصيااالستنتاجات-5

:االستنتاجات5-1

مااستنتاجمتالنتائجومناقشةوحتليلعرضخاللمن

:يأيت

الرشاقةاختباراتيفحتقيقهميكناجنازمستوىافضل-1

.والثالثةاالوىلاحملاولةبنيبدنيةكصفة

الرشاقةاختباراتيفحتقيقهميكناجنازمستوىافضل- 2

.والرابعةالثالثةبنيكمهارة

مستوىارتفعكلمااالضافيةاحملاوالتعددزادتكلما- 3

.مهاريةبدنية اوكصفةالرشاقةاختباراتيفاالجناز

:والمقترحاتوالتوصيات2- 5

الختباراتاحملاوالتعددزيادةعلىالتأكيدضرورة- 1

  .مهاريةاوبدنيةكصفةالرشاقة

البحثقيداالضافيةاحملاوالتعدداالعتباربنظراالخذ- 2

وحبسبمهاريةاوبدنيةكصفةالرشاقةتاختبارابناءعند

.االختباروهدفطبيعة

عددزيادةعنداحملاوالتبنيالبينيةالراحةمراعاة- 3

.احملاوالت

الرشاقةقياسيفاملعتمدةاالختباراتحماوالتعددزيادة- 4

.العمريةوالفئةيتناسبمبا

اخرىومهاريةبدنيةلصفاتمماثلةوحبوثدراساتاجراء- 5

احملاوالتعددزيادةمنللتأكدوحبوثدراساتاجراء- 6

  .اخرىرياضيةوفئاتلفعالياتومهاريةبدنيةالختبارات
  

واالجنبيةالعربيةالمصادر

يد والياسري ، حممد جاسم -  ( 2004 )إبراهيم ، مروان عبد ا اجتاهات  :

 .حديثة يف التدريب الرياضي ، دار النشر الوراق ، األردن 

( 2005 )أبو زيد، عماد الدين عباس -  التخطيط واألسس العلمية لبناء  :

، 1، ط(نظريات وتطبيقات )وأعداد الفريق يف األلعاب اجلماعية 

 .منشأة املعارف اإلسكندرية ، مصر 

(2000)صبحي،حممدصاحلابو-  املعارف،دار1،طاالحصائيةالطرق:

محدان ، ساري أمحد وسليم ،     .،االردن،عمانوالنشرللتوزيع

، دار 1اللياقة البدنية والصحية ،ط : ( 2001)نورما  عبد   الرزاق 

.وائل للنشر ،عمان  

( 2001 )إبراهيممفيتمحاد،- وتطبيقختطيط  احلديثالرياضيالتدريب:

،نصرمدينة،العريبالفكردار،منقحةومزيدة،2ط،وقيادة

  .القاهرة

البدنيةاللياقة)،1985،صبحيحممدوحسانني،كمالعبداحلميد،- 

ا .القاهرةالعريب،الفكردار،(ومكونا

الرتبيةيفوالتقييموالقياساالختبار،(1989)وآخرونقاسم،املندالوي- 

 .املوصلجامعة،العايلوالتعليموأوكسفورد،البدنية
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2ط،الرياضةيفالقياس(1978)فهميعليبكوامحدوحممد،خاطر- 

 .مصر،املعارفدار،

،والرياضةالبدنيةالرتبيةقياسمدخل(2006)الدينناصرحممد،رضوان- 

 .القاهرة،للنشرالكتابمركز،1ط

2ط ,والتطبيقية         القاهرة ,العريبالفكردار ,

دليل " :(2004)فتحيصاحلرافع،والكبيسيإبراهيمنوري،الشوك- 

العايلالتعليممطابع، "الرياضيةالرتبيةيفاألحباثلكتابةالبحاث

بغداد،بغدادجامعة،العلميوالبحث

املختلفةاالعماريفالرياضيالتدريبعلم(1998)مقاس،حسنحسني- 

.والتوزيع،عمان،االردنوالنشرللطباعةالفكر،دار1،ط

واملداخلالقواعد)العلميالبحثمنهجية(1999)وآخران،حممدعبيدات- 

عمان،للنشر،وائل،دار2،ط (والتطبيقات

  "النفسوعلمالرتبيةيفوالتقوميالقياس " :(2000)حممدسامي،ملحم- 

  األردن،عمان،والطباعةوالتوزيعللنشراملسريةدار

:(1999)حسنيمصطفى،باهي-  النظريةبنيالعمليةالعلميـةاملعامالت "

.القاهرة،للنشرالكتابمركز،1ط "والتطبيق

( 1994 )نصرالدينحممد ,ورضوانحسنحممد ,عالوي-  اختبارات "

  .القاهرة ,العريبالفكردار "احلركياالداء

( 1999 )عليالدينخري،عويس-  الفكردار "العلميالبحثدليل " :

.القاهرة،العريب

.املصريةالنهضةوالتجريب،مكتبةالقياس:1999الرمحنعيسوي،عبد-

البدنيةاالختباراتبعضتقومي " :(2002)حممدجاسمضرغام،النعيمي- 

الفسلجيةالنظريةوفقعلىاجلماعيةاأللعابلبعضواملهارية

الرتبية كلية،ةر منشو غريدكتوراهأطروحة "  العلميةواألسس

  .املوصلجامعة،الرياضية

( 1999 )صبحيحممد ,وحساننيحممودحممد ,الداميعبد-  يفاحلديث "

  .العلميةاالسس "السلةكرة

  
-.Vanier, M .,(1994) : Teaching Physical  Education in   

ElementarySchool, 6 th Ed.,Saunder.
-Fox and Mathews, P.K. 1981. The physiological pasis of

physical Education and Athletics saunder college 
publishing pasis of physical

*Scott ,M,G & French, E,; Measurement(( and Evaluoation in 
Physical education ,Willian c .Brown co. publishers 
.1959.   
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(2)ملحق 

جامعة دهوك

كلية الرتبية الرياضية

الدراسات العليا

أنموذج استبيان

أراء المتخصصين حول تحديد االختبار األنسب للصفات البدنية والمهارية المختارة

:المحترم .…………………………………األستاذ الفاضل      

:السالم عليكم           

دراسة مقارنة مستوى االنجاز بين المحاوالت المعتمدة والمحاوالت االضافية لبعض اختبارات "يروم الباحث إجراء البحث املوسوم 

الرشاقة لدى العبي كرة السلة المتقدمين

ال لذا يرجى التفضل باختيار "    على عينة من العيب كرة السلة لفئة املتقدمني ، ونظرا ملا تتمتعون به من خربة ودراية يف هذا ا

.ألنسب للصفات البدنية واملهارية املختارة واملالءمة هلذه الفئة العمريةاالختبار ا

:يرجى من السادة المتخصصين مالحظة النقاط اآلتية 

.اختيار اختبارين فقط لكل  صفة بدنية من بني االختبارات املذكورة يكون مالئما لعينة البحث1-

.جراء التعديـل املناسب على االختبار عندما جيد السيد املتخصص ضرورة ملثل هذا التعديل 2-

.يف حالة عـدم صالحية أي اختبار من االختبارات املذكورة ،يرجى ذكر االختبار املناسب للعينة3-

.على كل اختبـار خمتـار يف املوقـع املخصص لـه﴿    ﴾يرجـى التـأشري بعالمـة 4-

:االسم الكامل       

:اللقب العلمي       

 :تاريخ اللقب        

:اجلامعــة        

:التأريــخ        

:التوقيــع        

:االختصاص     
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اإلشارةاالختباراتالصفات البدنية

(10×4)اختبار الركض المكوكي الر شاقة (      ).متر

لفليشماناختبار الركض المتعرج  .(      )

(7)اختبار الركض المتعرج لمسافة  (      ).متر ذهاباً وإياباً 

(7)اختبار الركض بين الشواخص لمسافة  (      ).متر ذهاباً وإياباً 

(4)اختبار الركض والدوران ربع دورة جهة اليمين بين  (      ).شواخص 

(      ).اختبار الركض المتعدد الجهات 

(      ).متر  (4,5×3)اختبار بارو 

(      )اختبار سيمو للرشاقة

  
  
  

 (3)ملحق

استبيان

احملرتم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .األستاذ الفاضل 

حتية وتقدير 

المحاوالت المعتمدة والمحاوالت االضافية لبعض اختبارات دراسة مقارنة مستوى االنجاز بين "يروم الباحث إجراء البحث املوسوم 

، ونظرا ملا تتمتعون به من خربة ودراية ارجو تفضلكم باملوافقة على إبداء رأيكم يف  اختيار "الرشاقة لدى العبي كرة السلة المتقدمين

ة أي اختبار ترونه مناسبا ومبا حيقق اهداف ومتطلبات مع إضاف()االختبارات املالئمة للمهارات االساسية ازاء كل منها وذلك بوضع عالمة

.البحث

شاكرا لتعاونكم

  

:التوقيع

:االسم

:االختصاص

:اللقب العلمي

:مكان العمل

2004 /   /    :التاريخ

الباحث
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االختباراتالمهارةت

:الطبطبة بني الشواخصالطبطبة بتغري االجتاه1

.مرت (1,5)مرت وبعد الشاخص االول عن خط البداية (2,40)شواخص واملسافة بني كل شاخص واخر 8

.مرت(3,6)مرت وبعد الشاخص االول عن خط البداية (1,8)شواخص واملسافة بني كل شاخص هي 4

.مرت (6)مرت وبعد الشاخص االول عن خط البداية (4,5)شواخص واملسافة بني كل شاخص  4

.مرت(1,5)شواخص واملسافة بني كل شاخص واخر وخط البداية  4

.الطبطبة بالدوران على الشواخصالطبطبة بالدوران2

.امتار ذهابا وإيابا(10)الطبطبة خبط مستقيم بني شاخصني املسافة بينهما الطبطبة خبط مستقيم3

.الطبطبة حول ملعب كرة السلةالطبطبة العالية4

.الطبطبة حول منطقة الرمية احلرة

)الطبطبة العالية (.الطبطبة على اجلانبني وخط الوسط

المتعرجالركض- :اختبار

.اجلرياثناءاالجتاهتغيريعلىالقدرةقياس:االختبارمنالغرض

.حواجزاوكراسي4عدد ,ايقافساعة ,قياسشريط :االدوات

:االجراءات

.م2وعرضم9طولهصلبةارضعلىيقامللجريميدان•

.م2ومسكهم1,80طولهللبدايةخطيرسم•

(بعدعلىمنهااالولاحلاجزيكونحبيث ,البدايةخطمواجهةيفكراسياوحواجزاربعةتوضع•  ,اخلطهذامن)م360

)م(1,80  واالخرخطكلبنيواملسافة

.)ب-ا(النقطتنيهاتنيولتكن ,والنهايةالبدايةخططرفعندنقطتنيحتدد•

:االداءوصف

 )ا(النقطةعندللخطاالمينالطرفوعندالبدايةخطخلفالعايلالبدءمناالستعدادوضعاملختربيتخذ•

يستمرمث ,االخرياحلاجزحولاملختربيدورمث(  8)شكلعلىاحلواجزبنياجلرييفاملختربيبداالبدءاشارةاملخترباعطاءعند•

االخرالطرفعندوالنهايةالبدايةخطليقطعمنهينطلقاالولاحلاجزاىليصلوعندما ,السابقةالطريقةبنفساحلواجزبنياجلرييف

).  ب (النقطةعند

:االختبارادارة

.الزمنوحسابالبدءاشارةبإعطاءيقوم :ميقايت•

.الزمنويسجلاالخطاءحبسابويقوم :مسجل•
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:الدرجاتحساب

من10/1ألقربالنهايةخطيقطعوحىتالبدءاشارةاعطائهحلظةمنذاالختباراداءيفيستغرقهالذيالزمنهيخمتربكلدرجة•

.الثانية

:االخطاء

.االربعةالشواخصمنشاخصأييلمسعندمافقطالثانيةمن10/1املختربيستغرقهالذيالزمناىليضاف•

بارو-:ختبارا

.انتقاليةحركةحتركهاثناءللجسمالكليةالرشاقةقياس  :االختبارغرض

:االدوات

.)م(3وعرضه)م(4,75طولهوخشنةصلبةارضعلىيقامالشكلمستطيلللجريميدان•

ايقافساعة•

)مس(30عنالشاخصطولاليقلانعلىشواخصاوكراسياوقوائممخسة( 5 )عدد•

:االداءوصف

.البدايةخطخلفالعايلالبدءمناالستعدادوضعاملختربيتخذ•

.متتاليةمراتثالثاخلمسةالشواخصبنياملتعرجباجلرييقومالبدءاشارةاعطائهعند•

:االختبارتعليمات

)ا(البدايةخطعندالوقوفوضعمناجلرياملختربيبدا•

.(8)رقمشكلعلىيكونوالذيبالرسماحملددللشكلوفقااجلرياجتاهيكون•

.حوهلاالدورانهواملطلوبوامنا ,ااالصطداماواماكنهامننقلهااوالشواخصودفعشدعدمجيب•

.)ب(النهايةخطيقطعحىتاجلرييفيستمرانعليهدوراتثالثاجلرياملختربيكملعندما•

.اخرىمرةاالختباريعاداالداءشروطيفخطاءحدوثعنداواالختباراداءيفالفشلعند•

.فقطواحدةحماولةاملختربيعطى•

.التطبيققبللهمنوذجوعملاالختبارشرحجيب•

:االختبارادوات

.الزمنوتسجيلاملختربينعلىبالنداءويقوم :مسجل•

.اللفاتوعدداالداءومالحظةالبدءاشارةبإعطاءويقوم :مراقب•

:الدرجاتحساب

يقطعحىتالبدءاشارةاعطاءحلظةمنويبداثانية10/1ألقربمراتثالثاملستطيلقطعيفاملختربيستغرقهالذيالزمنيسجل

.الثالثةاللفةمناالنتهاءبعدالنهايةخط

الطبطبة:اختبار

.العوائقمنجمموعةحولاحملاورةسرعةقياس:االختبارمنالغرض
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حنييف)م(1,5مبسافةاالولالعائقعنيبعدوالنهايةللبدايةخطنيرسممالحظةمع,عوائقستة,ايقافساعة,سلةكرة :االدوات

.)سم(240قدرهاالعوائقبنياملسافةان

:االداءطريقة

بالكرةاملستمرةاحملاورةمعالعوائقبنيالزجزاجيباجلرييقومالبدءاشارةمساععند ,الكرةومعهالبدايةخطخلفاملختربيقف

السابقاالداءبأسلوباملقررةاملسافةفيهقطعالذيالزمنحيسبحيثالبدايةخطيتجاوزاناىلواياباذهاباالعملهذايؤديانعلى,

قبلاالختبارعلىبالتدريبويسمحهذا.والعودةالذهاببعدالبدايةخطاملختربيتجاوزاناىلبالبدءاالمرصدورحلظةمنذذكره

.االداء

:الشروط

.احملاورةيفاليدينمنأياستخداميفاحلقللمخترب•

.اللعبةقانونشروطحسبوذلكقانونيةبطريقةاحملاورةاثناءالكرةملسجيب•

.افضلهمالهحتسبانعلى,االختبارعلىمبحاولتنيللمختربيسمح•

:التسجيل

لهويسجل.االختباراداءبعدالبدايةخلطجتاوزهوحىتالبدءاشارةحلظهمناملطلوبالعملاملختربفيهيؤديالذيالزمنحيسب

.الزمنيفاقلهمالهحتسبانعلى,لهاملخصصتنياحملاولتنييفاستغرقهالذيالزمن

شواخص4بينالطبطبة-:اختبار

.العوائقمنجمموعةحولاحملاورةسرعةقياس:االختبارمنالغرض

املسافةانحنييف)م(1,5مبسافةاالولالعائقعنيبعدوالنهايةللبدايةخطنيرسممالحظةمع,عوائقاربعة,ايقافساعة :االدوات

.)سم(240قدرهاالعوائقبني

:االداءوصف

بالكرةاملستمرةاحملاورةمعالعوائقبني  الزجزاجيباجلرييقومالبدءاشارةمساععند ,الكرةومعهالبدايةخطخلفاملختربيقف

السابقاالداءبأسلوباملقررةاملسافةفيهقطعالذيالزمنحيسبحيثالبدايةخطيتجاوزاناىلواياباذهاباالعملهذايؤديانعلى,

قبلاالختبارعلىبالتدريبويسمحهذا.والعودةالذهاببعدالبدايةخطاملختربيتجاوزاناىلبالبدءاالمرصدورحلظةمنذذكره

.االداء

:الشروط

.احملاورةيفاليدينمنأياستخداميفاحلقللمخترب•

.اللعبةقانونشروطحسبوذلكقانونيةبطريقةاحملاورةاثناءالكرةملسجيب•

.افضلهمالهحتسبانعلى,االختبارعلىمبحاولتنيللمختربيسمح•

:التسجيل

لهويسجل.االختباراداءبعدالبدايةخلطجتاوزهوحىتالبدءاشارةحلظهمناملطلوبالعملاملختربفيهيؤديالذيالزمنحيسب

.الزمنيفاقلهمالهحتسبانعلى,لهاملخصصتنياحملاولتنييفاستغرقهالذيالزمن
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المنظمات اإلنتاجية في محافظة دهوكدور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق قيمة عالية ألعمال
  

  **وماجدة حمسن عبد الرمحن*خريي علي اوسو
  العراق-دهوك ، اقليم كوردستان–ملعهد التقين االداري ، جامعة بوليتكنيك ا*

  العراق- سكول االدارة والقانون ، جامعة دهوك ، اقليم كوردستان **
  

  )2013تشرين الثاتي، 27، تاريخ القبول بالنش: 2012ايلول، 6:تاريخ استالم البحث(

  الخالصة

منطلقا من مخطط في محافظة دهوكدور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق قيمة عالية ألعمال المنظمات اإلنتاجية يهدف البحث إلى تحديد     

  . فرضي يأخذ بنظر االعتبار طبيعة العالقة بين المتغيرين ، وتم بناء فرضيتين أساسيتين الختبار عالقة االرتباط والتأثير 

مجموعة من المنظمات وتحقيقا لهدف البحث وإكمال متطلباته باشر الباحثان بأعداد إطار نظري باإلفادة من أدبيات الموضوع ، واختيرت     

من العاملين في هذه المنظمات ، وجرى تطوير استبانه لجمع بيانات الجانب ) 47(تكونت عينة البحث من  اإلنتاجية ألجراء الجانب الميداني ،

االستنتاجاتوعة منوتوصل البحث الى مجم، باستخدام بعض االساليب االحصائية المناسبةتحليل النتائج واختبار الفرضياتوتمالميداني ،

تمثلت اهمها ، وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصياتمن اهمها وجود اهتمام باالبداع التكنولوجي واهتمام اقل بالقيمة العالية لالعمال 

.ات من ابداع تكنولوجيبضرورة اهتمام المنظمات االنتاجية المبحوثة بالمتغيرات التي تحقق قيمة عالية العمالها من خالل ما تمتلكه تلك المنظم

  

القيمة العالية لألعمال–االبداع التكنولوجي الكلمات الدالة 
  

  

                        

المقدمة

ارتفـــاع حـــدة التنـــافس بـــني املنظمـــات بنوعيهـــا املباشـــر ادى      

وغـــري املباشـــر وحتريـــر االقتصـــاد وظهـــور ســـلع وخـــدمات جديـــدة 

ا وزيـادة العـروض املقدمـة إىل الزبـائن والتطـورات  وقصر دورة حيا

املتالحقة يف تكنولوجيا التسويق أصبحت السيطرة على األسـواق 

ه كثـــريا مـــن الصـــعوبات، مـــع اســـتقبال األلفيـــة الثالثـــة عمـــال يكتنفـــ

ــا مفــاهيم هااملنظمــة واســتمرار وأن منــو أصــبح مشــروطا بتبــين إدار

إداريـــة وتســـويقية جديـــدة للتغلـــب علـــى التحـــديات وحتقيـــق امليـــزة 

التنافسية املستدامة وحتديد الفـرص اجلديـدة واسـتغالهلا ، وكسـب 

ـــم وتنميـــة  املزيـــد مـــن الزبـــائن اجلـــدد وزيـــادة رضـــاهم واالحتفـــاظ 

  .ئهم بشىت الطرق وال

لذا أصبح اإلبداع التكنولوجي يف ظل البيئة التنافسية       

الراهنة عامال مهما يف حتسني قدرة املنظمات على حتقيق قيمة 

عالية للمنظمة ، ومن مث حتقيق أهدافها املتمثلة يف البقاء والنمو 

والنجاح، إذ البد هلا من إتباع أساليب غري تقليدية الخرتاق 

أسواق جديدة واالحتفاظ باحلصة السوقية هلا فضال عن حتقيق 

قيمة الزبون، فتحوير أو حتسني املنتجات اليت تقدمها للسوق أو 

إطالق منتجات جديدة أو حتسني العمليات احلالية أو تطويرها 

أو الرتكيز على طرق إنتاجية جديدة ما هو اإلنتاج اإلبداع 

نظمات وتسعى يف استثمارها التكنولوجي اليت تتبناها هذه امل

ا   واالستفادة من مردودا

وتأسيســـا علـــى مـــا تقـــدم ســـيتناول البحـــث احلـــايل املباحـــث      

  :اآلتية 

  .منهجية البحث : املبحث األول 

  .    اإلبداع التكنولوجي : املبحث الثاين 

  .القيمة العالية لألعمال : املبحث الثالث 

  .البحث واختبار الفرضياتوصف وحتليل نتائج: املبحث الرابع 

  االستنتاجات والتوصيات: املبحث اخلامس 
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  منهجية البحث:اوال 

  مشكلة البحث          1-1

تتضافر جهود املنظمات لالهتمام باإلبداع لدى          

العاملني لديها من خالل الرعاية املتواصلة والتدريب املستمر ، 

إذ إن اإلبداع التكنولوجي يؤدي إىل الوصول أفكار جديدة 

تساعد املنظمة على ابتكار سلع وخدمات جديدة حتقق 

ا يف حت قيق امليزة للمنظمة أهدافها  ، ومن مث حتسني قدر

  .التنافسية  

واتساقًا مع ما تقدم ميكن صياغة مشكلة البحث     

  :بالتساؤالت اآلتية

هل هناك تصور واضح لدى املنظمات اإلنتاجية يف حمافظة -

  دهوك عن  اإلبداع التكنولوجي ؟

إلبداع لالعاملني يف املنظمات املبحوثةامتالك ما مدى-

التكنولوجي ؟

ادارة املنظمات االنتاجية املبحوثة مقومات ما مدى امتالك -

  حتقيق القيمة العالية العماهلا ؟

هل يوجد عالقة ارتباط وتأثري بني اإلبداع التكنولوجي وحتقيق -

  املبحوثة  ؟االنتاجيةيف املنظماتقيمة عالية لألعمال

قيمة الحتقيق مقومات املنظمات املبحوثةهل تستمد ادارة-

  ؟  التكنولوجيا من االبداع عماهللألعالية ال

  أهمية البحث  2- 1

  :تتمثل أمهية البحث يف اجلوانب اآلتية          

  .توضيح مفهوم وأهداف وأبعاد اإلبداع التكنولوجي-

  .توضيح مفهوم وأبعاد القيمة العالية لألعمال -

     الرتكيز على دور اإلبداع التكنولوجي يف حتقيق قيمة -

  .لألعمال عالية 

توجيه أنظار إدارات املنظمات املبحوثة إىل اآلثار املختلفة -

ملتغريات البحث يف االستجابة ملتطلبات كل من املنظمة والزبائن 

  . على حد سواء 

  أهداف البحث   1-3

  :يسعى البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية           

فهوم اإلبداع التعرف على مدى إدراك املنظمات اإلنتاجية مل-

  .التكنولوجي ودوره يف حتقيق قيمة عالية لألعمال 

اإلبـــــداع التكنولـــــوجي وصـــــف وتشـــــخيص متغـــــريي البحـــــث ،-

وصــــوال اىل التاكــــد مــــن مــــدى امــــتالك عاليــــة لألعمــــالالقيمــــة وال

  .املنظمات املبحوثة للمؤشرات املعربة 

اإلبــداع اختبــار عالقــات االرتبــاط واالثــر بــني متغــريي البحــث -

وصــــوال اىل حتديــــد قــــدرة عاليــــة لألعمــــالالقيمــــة والالتكنولــــوجي 

ا عـن طريـق عالية لألعماهلـالقيمة املنظمات املبحوثة على حتقيق ال

  . اإلبداع التكنولوجي

تقـدمي جمموعــة مـن التوصــيات للمنظمـات املبحوثــة فيمـا خيــص -

  .االهتمام بالتفكري اإلبداعي والتسويق الريادي 

  مخطط البحث وفرضياته 1-4

فرضي خمططمن اجل حتقيق اهداف البحث مت وضع       

بداع التكنولوجي يعكس طبيعة عالقات االرتباط واالثر بني اال

           املنظمات اإلنتاجيةيفعالية ألعمالالقيمة الحتقيق و 

           او ينفياملبحوثة ، واليت ستخضع لالختبار مبا يثبت

).1(، الشكلحتقيقها 
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  الفرضيالبحثخمطط- :)1( الشكل 
            

ويف ضــوء خمطــط البحــث ميكــن صــياغة الفرضــيتني الرئيســتني 

  : اآلتيتني 

القيمــة و توجــد عالقــة ارتبــاط معنويــة بــني اإلبــداع التكنولــوجي -

.يف املنظمات املبحوثةالعالية لألعمال

ـــة ليوجــــد تــــأثري معنــــوي  - إلبــــداع التكنولــــوجي يف القيمــــة العالـي

  . يف املنظمات املبحوثةلألعمال

  مجتمع البحث وعينته1-5

عدد من املنظمات اإلنتاجية يف حمافظة دهوكمت انتخاب      

عامال من )54(لتكون جماال للبحث ومت اختيار عينة مكونة من 

) 175(جمموع عدد العاملني الكلي يف هذه املنظمات والبالغ 

وبذلك فان استمارة ،)47(واسرتجع من االستمارات املوزعة 

اجلدول، %)27( نسبة متثيل العينة من جمتمع البحث بلغ تقريبا 

  :   اىل االيتاجلدول تشري معطياتو ) 1( 

, 5(من الذكور كانت عالية ، اذ بلغت العاملنيان نسبة -

ويعود سبب . %)25,5(، يف حني بلغت نسبة االناث %) 74

تمع يف اقليم كوردستان ، اذ  ذلك اىل طبيعة البيئة وثقافة ا

  .يفضل اغلب االناث العمل يف الوظائف احلكومية 

مــن الفئــة العمريــة العــاملنيتوضــح معطيــات اجلــدول ان نســبة -

وهـذا يشـري %)31,9(ووصلت اىلبلغت أعلى نسبة ، )36-45(

والشخصـــية املتزنـــة ، الفكـــريالنضـــج بالعـــاملنيإىل اتســـام معظـــم 

، الــيت قـــد تســـاهم يف بشــكل ســـليماختــاذ القـــراراتوالقــدرة علـــى

، وتــــأيت الفئــــة حتقيـــق القيمــــة العاليـــة العمــــال املنظمــــات املبحوثـــة

%) 29,8(إذ بلغـــت نســـبتها يف املرتبـــة الثانيـــة ، ) 25-18(العمريـــة 

  من فئة الشباب الذين لديهم وهي

    ، امــــا الفئــــة العمريــــة الفكــــريمســــتويات منخفضــــة مــــن النضــــج 

ـــــــبة ) فـــــــــاكثر 46(و )26-35(       و )%25,5(، جـــــــــاءت بنســ

ــى التــــوايل %) 12,8(  الفئتــــني العــــاملني يف ، ويشــــري ذلــــك انعلــ

ا املناســـبوالتصـــرف يتســمون بالنضـــج الفكـــري  ، والـــيت مـــن شـــا

حتقيــــــق قيمــــــة عاليــــــة العمــــــال املنظمــــــات االنتاجيــــــة املســــــامهة يف

  .املبحوثة 

القيمة العالية لالعمال

االبداع التكنولوجي

ابداع العمليةابداع المنتج

رفع مستوى خدمة تخفيض التكاليف

المجتمع المحلي

رفع مستوى الخبرة 

لدى العاملين

التحسين المستمر 

للمنتجات
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ـــاملني حيملـــــــون شـــــــهادة - تبــــــني نتـــــــائج اجلـــــــدول ان معظــــــم العــــ

ـــــبتهم  ـــــري ذلــــــك ان % ) 74,4( البكــــــالوريوس ، اذ بلــــــغ نسـ ، ويشـ

هؤالء العاملون ميتلكون امكانات علمية جيدة قد تساعد املنظمة 

علــى حتقيــق القيمــة العاليــة للمنظمــات الــيت يعملــون فيهــا ، يلــيهم 

( حاملي شهادة االعدادية والدبلوم العايل اذ بلـغ نسـبة كـل مـنهم 

ويـــدل ذلـــك علـــى حـــرص ادارات املنظمـــات املبحوثـــة .%) 12,8

  .ؤهالت علمية معينة مما يوفر هلا فرص جناح اكرب االستعانة مب

العــــاملون يف امــــا عــــدد ســــنوات اخلدمــــة فيشــــري اىل مــــا ميتلكــــه -

ا خالل سـنوات املنظمات املبحوثة من جتارب وخربات مت اكتسا

، وتشـــري النتـــائج اىل ان هنــاك عـــدد مـــن جمـــال عملهــم اخلدمــة يف 

م ــــــ، اذ بلـغ نسبته)10-6( لديهم خدمة ترتاوح ما بـني العاملني

) فاكثر-16(سنة و)5-1(، اما الذين لديهم خدمة % )31, 9( 

، ، ويشـــري ذلـــك إىل اخلـــربة ) %23,4(ة كـــل مـــنهم فقـــد بلـــغ نســـب

علـــى ذلــكاملرتاكمــة يف جمـــال التــدريس والبحـــث العلمــي ، ويـــدل

، ويســـاهم للعـــاملني يف هـــذه املنظمـــات النضـــج الفكـــري واملعـــريف 

، اما الذين لديهم خدمة القيمة العالية هلابشكل كبري يف حتسني 

  .%)21,3(فقد بلغ نسبتهم سنة)11-15(

  

  الخصائص الشخصية ألفراد عينة البحث-:)1(الجدول

الجنس

اإلناثذكور

%العدد%العدد

3574,51225,5

  الفئات العمرية

فأكثر18-2526-3536-4546

%العدد%العدد%العدد%العدد

1429,81225,51531,9612,8

  التحصيل العلمي

دبلوم عاليبكالوريوسإعدادية

%العدد%العدد%العدد

612,83574,4612,8

  عدد سنوات الخدمة في مجال العمل

فأكثر1-56-1011-1516

%العدد%العدد%العدد%العدد

1123,41531,91021,31123,4

  من اعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية: المصدر     

  

  األساليب اإلحصائية المستخدمة 1-6

ــدف  أعتمــد البحــث علــى عــدد مــن األســاليب اإلحصــائية 

  :وكانت كاأليت حتليل البيانات واختبار الفرضيات 

التكــــرارات والنســــب املئويــــة لعــــرض نتــــائج اإلجابــــات املتعلقــــة -

  .بعينة البحث 

الوســــط احلســــايب بوصــــفه مؤشــــرا عامــــا إلجابــــات أفــــراد عينــــة -

  .البحث 

  .االحنراف املعياري لقياس درجة التشتت يف اإلجابات -

لتحديد نـوع واجتـاه العالقـة بـني Spearmanمعامل االرتباط -

  .متغريات البحث 
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ملعرفة معنوية تأثري Regression Analysisحتليل االحندار -

  .املتغريات املستقلة يف املتغريات املعتمدة  

  أساليب جمع البيانات 1-7

أعتمد الباحثان يف بناء اإلطار النظري على األدبيات املتوفرة 

نرتنيــت ، فيمــا اعتمــد يف اجلانــب مــن كتــب ودوريــات وشــبكة اال

امليــداين علـــى اســـتمارة االســـتبيان بوصــفها مصـــدرا أساســـيا جلمـــع 

البيانـات ، وروعــي يف تصــميم االسـتمارة أن تكــون منســجمة مــع 

. واقع املنظمات االنتاجية املبحوثة 

تتضــــمن االســــتمارة ثالثــــة أجــــزاء أساســــية ، احتــــوى اجلــــزء       

جلنس والعمـــر واملســـتوى العلمـــي األول اخلصـــائص الشخصـــية كـــا

ــــاييس اخلاصــــــة باإلبــــــداع  وعــــــدد ســــــنوات اخلدمــــــة ، والثــــــاين املقــ

الــرحيم (   مؤشــرات قياســه مــن دراســة واســتمدتالتكنولــوجي

،  والثالــــــث املقــــــاييس اخلاصــــــة بالقيمــــــة )2010:59وحســــــن ،

قـدادة ( مؤشـرات قياسـه مـن دراسـة  واسـتمدت العاليـة لألعمـال

وأعتمد مقيـاس ليكـرت اخلماسـي الـذي يـرتاوح ، ) 10: 2007،

    بـــني مـــن ال اتفـــق بشـــدة إىل اتفـــق بشـــدة وبـــدرجات تـــرتاوح مـــن

  .  لتحديد مستوى االستجابة حنو فقرات االستمارة ) 1-5( 

  اإلبداع التكنولوجي:ثانيا 

  مفهوم اإلبداع التكنولوجي 2-1

املختلفــة باعتبــاره حيتـل اإلبــداع أمهيــة متميــزة يف ميــادين احليــاة 

تعــــددت آراء و وقــــدالســــمة األساســــية لبيئــــة األعمــــال املعاصــــرة،

وفيما يايت نسـتعرض عـدد مـن ،يف حتديد معىن االبداعاملهتمني

  .اراء هؤالء املهتمني 

يعـــــــرف االبـــــــداع التكنولـــــــوجي بكونـــــــه التحـــــــديث والتطـــــــوير      

واالصــالة يف املنــتج ، كتطــوير او حتســني منــتج موجــود او اطــالق 

  ) .2005:148العامري ، ( منتج جديد للسوق 

569Robbins, 2005(ويــرى  اإلبــداعات مجيــعان ),

ان تتضـــــمن مجيـــــعتتضـــــمن التغيـــــري، لكـــــن لـــــيس مـــــن الضـــــروري 

  .فكار جديدة أو تقود إىل حتسينات مهمةالتغيريات إ أ

بكونـــه اإلبـــداع ) 2006:11،احلمـــريي والياســـري(عـــرفوي

اعتمـــاد األفكـــار املبتكـــرة وتقـــدميها علـــى شـــكل ســـلع وخـــدمات 

  .نافعة أو اعتمادها أسلوبا يف العمليات

اإلبــداع قيــام املنظمــة بإنتــاج ســلع أو خــدمات أويتضــمنو 

الت مل يسبق هلـا إن اسـتخدمتها خاستخدام طرائق جديدة للمد

يعــد اســـتخدام ، اذوهــذا يعـــين إجــراء تغيـــريات تكنولوجيــة معينـــة

، الالمــي(التكنولوجيــة اجلديــدة يف العمــل مبثابــة إبــداع للمنظمــة

2007 :77 .(  

ــــــس الســــــــياق يشـــــــري  بــــــــان ) 2009:42الطــــــــائي ، ( ويف نفـ

وغـري االبداع التكنولوجي يعـين عمليـة احلصـول علـى نـاتج جديـد

تمع لفائدته    .عادي يتقبله ا

فيعرف االبـداع التكنولـوجي بانـه ) 2009:255الوطيفي ، ( اما 

التطبيـــق النـــاجح والعملـــي والفعلـــي الفكـــار جديـــدة وغـــري مالوفـــة 

  .واليت ميكن جتسيدها يف طريقة عمل جديدة 

إن احلاجــــة لتبــــين اإلبــــداع مــــن قبــــل املنظمــــة هــــو نــــاتج عــــن     

ــا تعــــيش يف بيئـــــة التغيــــريات  ــ ــــاالت التقنيــــة ،إذ أ احلاصــــلة يف ا

ديناميكيــة تتســم بــالتغريات التقنيــة املســتمرة ، وهلــذا فــان اإلبــداع 

يأخــــذ إشــــكاال خمتلفــــة علــــى مســــتوى املنظمــــة مــــن خــــالل اجنــــاز 

الطويــــل وكشــــموله، (وظــــائف اإلنتــــاج والتســــويق واملاليــــة وغريهــــا

2009 :238 .(  

التطــــــوير الــــــذي يــــــدخل علــــــى اإلبــــــداع التكنولــــــوجيويعــــــين

مورغبـاالعمليات االنتاجية واملنتجـات لتلبيـة احتياجـات الزبـائن

إمساعيــــل (لكـــي تكـــون املنظمـــة هـــي األفضـــل يف ســـوق املنافســـة 

  ). 63: 2010والطويل، 

ــــري ــــان أفضــــــــل ) 48: 2010الروســــــــان والعجلــــــــوين ، (ويشــــ بــــ

وان ، املنظمات هـي تلـك الـيت يكـون لـديها القـدرة علـى اإلبـداع

أفضـــل الرؤســـاء يف املنظمـــات هـــم أولئـــك الـــذين ميتلكـــون القـــدرة 

  . املواهب اإلبداعية ملرؤوسيهم على تفجري

) (2005,369ويشــري      Schermerhorn et.al بــان

ــــــــــة خلـــــــــــق األفكـــــــــــار اجلديـــــــــــدة ووضـــــــــــعها  ـــــــو عمليـ            اإلبـــــــــــداع هــــ

  .موضع التطبيق

ـبــان اإلبـــداع هـــو تبـــين فكـــرة Daft,2001 ): 357(ويـــرى   

جديــــدة أو ســــلوك جديــــد لصــــناعة املنظمــــة أو ســــوقها أو بيئتهــــا 

ا مبدعة    . العامة،إذ تعد املنظمة اليت تقدم منتجا جديدا بأ
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علــــى مفهــــوم اإلبــــداع كونــــه )Robbins,2005,404( وركــــز    

يشمل العمليات اليت تؤدي إىل خلق فكرة وإخراجهـا مـن خـالل 

  . فيدة أو طرق جديدة منتج وخدمة م

بـــــأن ) 7: 2010بـــــن بريكـــــة وبـــــن الرتكـــــي ، (ويشـــــري إلـــــويرى    

هو إجيـاد تطـوير جديـد أو تعـديل علـى مـادة اإلبداع التكنولوجي

    أو عمليــــــة إنتاجيــــــة أو خدميــــــة للحصــــــول علــــــى عائــــــد اقتصــــــاد

بان إلبداع التكنولـوجي هـو كـل )2007،16بن قطاف، (ويرى 

جديــد علــى اإلطــالق أو كــل حتســني صــغري أو كبــري يف املنتجــات 

وأســاليب الصــنع الـــذي حيصــل مبجهـــود فــردي أو مجاعي،والـــذي 

يثبــت جناحــه مــن الناحيــة الفنيــة والتكنولوجيــة وكــذلك فعاليتــه مــن 

بـــان ) 148: 2005العـــامري، (كمـــا يشـــري .  الناحيــة االقتصـــادية

       التكنولــــوجي مــــا هــــو إال نــــوع مــــن التحــــديث واألصــــالة اإلبــــداع 

يف املنــــتج أي تطــــوير أو حتســــني ملنــــتج موجــــود أو إطــــالق منــــتج 

  .جديد للسوق 

بــــــان اإلبــــــداع يشــــــمل ) 610: 2006خليــــــل وهنــــــاء،(يشــــــري     

ــــــــداع يف  ــــــــتج ،اإلبـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــداع يف املن ـــــــــــــوير، اإلبـــــ ـــــــرتاع ،التطــــ ــــــــ االخــ

  . العمليات،اإلبداع يف اخلدمات

بــان اإلبـــداع هــو اســـتخدام )Efraim, 2006, 15(ويشــري    

معرفة جديدة لتقدمي منتج أو خدمة جديدة يطلبهـا الزبـائن وهـي 

غالبـــا  مـــا تتطلـــب اســـتخدام معرفـــة جديـــدة تـــؤدي إلجنـــاز بعـــض 

فعاليات نظام األعمال أو مجيعها بطرق جديدة تؤدي إىل حتقيق 

حديــد أفضــل قيمــة للزبــون أو أفضــل وضــع للمنظمــة يف الســوق لت

ا   )2008:5حممد، (القيمة اليت أوجد

ــــري      اإلبــــــداع بــــــان ) 10: 2010رقايقيــــــة وبومنجــــــل ، ( ويشــ

التكنولــوجي يقــاس مــن خــالل التكــاليف املنفقــة علــى البحــث و 

ــــــداعات التكنولوجيــــــة و بــــــراءات االخــــــرتاع  التطــــــوير و بعــــــدد اإلب

  .املمنوحة من خالل تأثريه على البيئة 

مــــا تقــــدم فــــان االبــــداع التكنولــــوجي هــــو تبــــين وبنــــاءا علــــى      

االفكـــار او االســـاليب اجلديـــدة الـــيت مـــن خالهلـــا تـــتمكن املنظمـــة 

مــن تقــدمي منــتج جديــد او اســتحداث عمليــات إنتاجيــة جديــدة 

ن االبـــــداع التكنولــــوجي يتعلـــــق أي أ،لتلبيــــة احتياجـــــات الزبــــائن

  .جبانبني مها إبداع املنتج وإبداع العملية

  االبداع التكنولوجيأهداف   2-2

يهـدف االبــداع التكنولــوجي للمنـتج إىل عــرض املنتجــات يف      

السوق وخاصة تلك اليت تتصـف بالتجديـد بالنسـبة للمعروضـات 

ــــس الســـــوق، وميكـــــن أن يكــــــون  مـــــن املنتجـــــات املتواجـــــدة يف نفـ

      االبـــداع يف الوظـــائف الـــيت يؤديهـــا املنـــتج او يف شـــروط اســـتعماله

  ).2007:18بن قطاف، ( 

هدف إبداع العملية إىل تسـهيل وحتصـيل تكـاليف اقـل مـن وي    

اجـــل احلفـــاظ او تقويـــة تنافســـية املنظمـــة بزـيــادة كميـــة املخرجـــات 

  ).  151، 2008بن عنرت،(

ويهــدف إبــداع العمليــة إىل حتقيــق مجلــة مــن األهــداف  كمــا      

كخلــــق األســــواق اجلديــــدة ،كلــــف عمــــل املنخفضــــة ، عمليــــات 

تقليـــل   اإلنتــاج احملســنة ، النوعيــة احملســنة ، تقليــل املــواد اخلــام ،

2010الرحيم وحسن، (الضرر البيئي ، وختفيض استغالل الطاقة 

 :62 .(  

ويســـاهم االســـتثمار يف اإلبـــداعات التكنولوجيـــة علـــى تطـــوير 

وخلـــــق منتجـــــات جديـــــدة ذات جـــــودة عاليـــــة، لتلبيـــــة حاجـــــات 

تملني، فتتمكن املنظمـة مـن احلفـاظ ورغبات الزبائن الدائمني واحمل

ا التنافســـية بـــن (.علـــى مركزهـــا يف الســـوق وتعـــزز بـــذلك مـــن قـــدر

).7: 2010بريكة وبن الرتكي ، 

أبعاد االبداع التكنولوجي 2-3

  إبداع المنتج -

اكرب ممكن القدرة على تقدمي عددبكونهاملنتجابداعيعرف      

ممــا حيقــق زيــادة احلصــة مــن مــن املنتجــات اجلديــدة وبســرعة اكــرب 

  .)2000:341حسني، (السوق

)(ويرى Schermerhorn et. al بان إبداع املنتج 2005,370,

ـــــنة ملقابلـــــــــــة ــــــــدة او حمســــــ ــــــــو تقـــــــــــدمي ســـــــــــلع وخـــــــــــدمات جديـــ             هـــ

  .احتياجات الزبائن 

إن إبداع املنتج هو إجياد منتجات جديدة هلا ميزات وظيفية      

حتســـني أدائهـــا وخصائصـــها بشـــكل جديـــد مبدعـــة ، توجـــه حنـــو

  ) .2006:55طاهر،(
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        بـــــــان االبـــــــداع ) 610: 2006خليـــــــل وهنـــــــاء ،  (ويعـــــــرف     

ــــــهيف املنـــــــتج             حتســـــــني منـــــــتج او اكتشـــــــاف خـــــــواص جديـــــــدةباـن

  . ملنتج موجود

بـــان إبـــداع التكنولـــوجي ) 18: 2007بـــن قطـــاف، (ويعـــرف     

إحـــداث تغيـــري يف مواصـــفاته وخصائصـــه لكـــي تلـــيب بانـــهللمنـــتج 

  .أحسنبطريقةبعض الرغبات او تشبع بعض احلاجات 

بأنه ميكن التفضيل بني ) 150، 2008بن عنرت ،(ويشري      

ثالث أنواع لإلبداع يف املنتج وهي إبداعات هلا عالقة بالرتكيبة 

لمنتج ، الوظيفية للمنتج ، وإبداعات تغري الرتكيبة التكنولوجية ل

  .وإبداعات تغري خصائص تقدمي املنتج 

بان منوذج )Buffa & Sarin, 469 :2008(ويرى     

  .االبداع خيلق عالقة قوية بني التصميم والتطوير للمنتجات

بأنه عن طريق االبداع ) 2009،46رمحاين،( ويشري      

التكنولوجي للمنتج ميكن للمنظمة من عرض أجود املنتجات 

باملقارنة بعرضها احلايل يف السوق فضال عن عرض منتجات 

  .جديدة بالكامل

ان إبـــداع املنـــتج هـــو إحـــدى الطرائـــق الـــيت تتكيـــف مبوجبهـــا      

ــــرح  ــــــــالل طـــــــ ـــــــن خـــ ــــــا مــــ ــــــــريات يف بيئتهـــــ ـــــات مـــــــــــع التغيـــ           املنظمــــــ

إمساعيــل والطويــل، (منتجــات جديــدة او حتســني منتجــات قائمــة

2010 :63(.  

إبـداع املنـتج بـان) 7: 2010بن بريكة وبـن الرتكـي ، (ويرى      

يظهـــــــر يف صـــــــورة منتجـــــــات جديـــــــدة أو حمســـــــنة علـــــــى مســـــــتوى 

اخلصــــائص األساســــية، التقنيــــة، االســــتعماالت احملتملــــة، تســــهيل 

االستخدام ومكونات أخرى غري مادية، وال يأخذ بنظـر االعتبـار 

  .التحسينات اجلمالية للمنتج 

م فان ابداع املنتج هو تقـدمي املنـتج اجلديـد وبناءا على ما تقد

، ويتحقـق ذلـك او حتسني املنتج احلـايل لتلبيـة احتياجـات الزبـائن

مــــن خــــالل قيــــام املنظمــــة بوضــــع اســــرتاتيجيات خاصــــة للبحــــث 

  .والتطوير والتصميم للمنتج 

  ابداع العملية-

ا    دفحتسني العملية االنتاجية يعرف ابداع العملية با

مســـتوى عـــايل ومســـتمر للجـــودة يف أداء العمليـــة االنتاجيـــةاجنـــاز 

)430,1997:Evans.(  

  إدخال عملياتاواالبداع يف العمليات هبانويعرف ايضا

تشغيل جديدة او حتسني احلالية لتقليل التكلفة او حتسني اجلودة 

  ) . 610: 2006خليل وهناء،(او زيادة االنتاجية

التكنولــوجي االبــداعبــان ) 18: 2007بــن قطــاف، (ويشــري      

ألســــاليب اإلنتــــاج هــــو كــــل جتديــــد او تغيــــري يف أســــاليب اإلنتــــاج 

  .هيهدف إىل حتسينه وختفيض تكاليف

اســـــتحداث عمليـــــات إنتـــــاج جديـــــدة بانـــــهإبـــــداع العمليـــــة يعـــــين

وبطريقــة تــؤثر يف كميــة اإلنتــاج وجودتــه او بصــورة حتســني للعمليــة 

  )  .2007،129الالمي ،(االنتاجية القائمة

بـــــان االبـــــداع يف طريقـــــة ) 150، 2008بـــــن عنـــــرت، (ويؤكـــــد      

االنتــــاج تشــــمل التغيــــريات يف املــــواد األوليــــة  او معــــدات اإلنتــــاج  

ميكــن إن حتــدث يف إعــادة تنظــيم النشــاطات او التغيــرياتوهــذه 

  .مراحل العملية االنتاجية 

Buffa, 470 :2008(ويرى      & Sarin(بان

مهمةفهي العمليةومات احلديثة دور مهم يف إبداعـــــللمعل

طرق لتحسني التصاميم اليت تعمل على ختفيض التكاليف إلجياد

  .وحتسني اجلودة 

بــــــان ابــــــداع العمليــــــة هــــــو ) 46، 2009رمحــــــاين ،(يشــــــريو      

او املنتجـاتادخال طريقة جديدة او حمسنة يف االنتاج او تقـدمي 

ض تكلفــة االنتــاج والتوزيــع ، او يفــختؤدي اىل ها بشــكل يــتســليم

  . حتسني اجلودة 

ــو اســـتحداث طريقـــة إنتـــاج جديـــدة أو       ان ابـــداع العمليـــة فهـ

حتســـــني طريقـــــة قائمـــــة، وجيـــــب أن تكـــــون نتـــــائج الطريقـــــة مهمـــــة 

بالنسبة ملستوى اإلنتاج، اجلودة، وتكلفة التصنيع وال يأخـذ بنظـر 

بــن بريكــة (مســتوى املنظمــة االعتبــار التحســينات الــيت تــتم علــى

  .)7: 2010وبن الرتكي ، 

ــــــينالعمليــــــــــة ن إبــــــــــداع كمــــــــــا وا       بنــــــــــاء رؤيــــــــــا او تصــــــــــور يعــــ

الســرتاتيجيات العمــل اجلديــدة ، ونشــاط تصــميم العمليــة الفعلــي 

وتنفيــذ التغيــري مــع كــل تقنياتــه املعقــدة واإلفــراد واألبعــاد التنظيميــة

  .)67: 2010إمساعيل والطويل، (
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وبنــاءا علـــى مــا تقـــدم فــان ابـــداع العمليــة هـــو اجيــاد وتصـــميم

ـــــــات ـــــــني العمليـــ ــــــدة لالنتــــــــــاج او حتســـ عمليــــــــــات وطرائــــــــــق جديــــ

  .القائمةاالنتاجية

  القيمة العالية لألعمال:ثالثا 

تواجـــه منظمـــات اليـــوم مفهـــوم القيمـــة العاليـــة لألعمـــال3-1

حتديات كبرية سواء كانت عامة او خاصة ، إنتاجية او خدمية ، 

مام هذه التحـديات ال ميكـن االعتمـاد علـى االسـاليب اإلداريـة او 

التقليديــــة ، األمــــر الــــذي حيــــتم علــــى هــــذه املنظمــــات اســــتخدام 

أفضـــل الوســـائل لتحقيـــق رضـــا الزبـــائن ، ومـــن مث زيـــادة املبيعــــات 

اح ، ومــن هنــا جــاء اهتمــام املنظمــات بتحقيــق قيمــة وحتقيــق اإلربــ

دف حتقيق رضا هؤالء الزبائن  ا    . عالية ملنتجا

ا خفض الكلف وإجـراء  تعرف بالقيمة العالية لألعمال بكو

 مســــتمر يف العمليــــات واجلــــودة للمنتجــــات ، واســــتخدام نيحتســــ

ــــــا احلديثـــــــــة ورفـــــــــع مهـــــــــارة رأس املـــــــــال الفكـــــــــري (    التكنولوجيـــ

Brooking , 1996 : 364(.    

ــا حتقيـــق األداء املتميــز واملتفـــوق يف مجيـــع  وتعــرف أيضـــا بكو

  ) Harvey & Brown , 2000 : 277(    أجزاء املنظمة

ـــا القـــدرة      وعليـــه ميكـــن تعريـــف القيمـــة العاليـــة لالعمـــال بكو

على تقدمي سـلع وخـدمات متميـزة وذات جـودة عاليـة ، وهـذا ال 

تـــوافر مهـــارات وقـــدرات علـــى مســـتوى القيـــادة ، وان يتحقـــق اال ب

تكون لديهم القدرة على االبتكار بالشكل الذي يسمح بتحقيق 

  .التفوق يف املنتجات املقدمة 

  متغيرات القيمة العالية لألعمال3-2

عمــال لألتتمثــل املتغــريات الــيت تســاهم يف إضــافة قيمــة عاليــة 

  ) .10: 2007قدادة ، ( مبا يايت 

  التكاليف وزيادة اإلرباحخفض-

تســـعى املنظمـــات إىل ختفـــيض خمتلـــف تكاليفهـــا مـــن اجـــل       

تقـــــــدمي املنتجـــــــات بأســـــــعار منخفضـــــــة لزيـــــــادة املبيعـــــــات مقارنـــــــة 

وميكن ختفيض التكـاليف مـن خـالل االسـرتاتيجيات . باملنافسني 

مشـــاريع إداريـــة جديــــدة ، : (املتمثلـــة مبـــا يـــايت التنافســـية العامـــة

2006 :1. (  

وفيهــــا يكــــون هــــدف إســــرتاتيجية . إســــرتاتيجية قيــــادة التكلفــــة-أ

  املنظمة تقليل الكلفة مع احملافظة على مستوى مقبول من اجلودة 

ومبوجبهـا تقـدم املنظمـة سـلع وخـدمات . إسرتاتيجية التميز -ب

متميزة مقارنة باملنافسني ، ومـن مث سـيكون الزبـائن مسـتعدا لـدفع 

  .سعر عال 

ومبوجبهــــا تركــــز املنظمــــة علــــى شــــرحية . جية الرتكيــــز إســــرتاتي-ت

م من خـالل حتقيـق التميـز  معينة من السوق وحتاول تلبية متطلبا

  .يف املنتج او السعر 

ـــة  ويف ســــياق متصــــل إن املنظمــــات الــــيت حتتــــل املراكــــز القيادـي

حققــت جناحهــا بفضــل تركيزهــا علــى شــكل أو آخــر مــن أشــكال 

  ) .149: 2001فن ، غري( :االتية القيمة الثالثة 

ويقصــــد بــــه األداء العــــايل . األداء املتميــــزعــــنالقيمـــة النامجــــة-أ

املسـتوى كتزويـد الزبـائن بـاملنتج اجليـد وبأسـعار مناسـبة فضـال عـن 

سهولة احلصول على املنتج ، ويتحقق ذلك من خـالل اسـتخدام 

التسويق املباشر الذي يساهم بشكل كبري يف ختفيض كلفة املنتج 

ا . قيمة النامجة عن حتقيق االحتياجات الفردية ال-ب ويقصد 

القيمـة النامجـة عـن حتقيـق االحتياجـات الفرديـة لشـرحية معينـة مــن 

الزبائن ، والقيمة هنا تكمـن يف مرونـة املنظمـة واسـتعدادها لتنفيـذ 

رغبــات الزبــون اخلاصــة بغيــة بنــاء عالقــة محيمــة معــه متهيــدا لعقــد 

  .صفقات أخرى يف املستقبل

ا القيمة النامجة . القيمة النامجة عن تفوق املنتج - ت ويقصد 

عن كون منتجات املنظمة تتمتع مبزايا تكنولوجية أو خدمية 

  ة سة تتفوق على املنتجات املنافمتقدم

  التحسين المستمر للمنتجات-

يعد اعتماد األسلوب العلمي يف التحسني والتطوير املسـتمر     

املهمة يف ترصني املنتجات وحتقيـق مالئمـة للمنتجات من األمور 

م ،   التطــــورات والتغيــــريات املســــتمرة يف حاجــــات الزبــــائن ورغبــــا

ـــــتجابة ـــــــب ســـــــــرعة االســــ وان التحســـــــــني املســـــــــتمر بـــــــــاألداء يتطلــ

ـــــيط اإلجـــــــــــراءات والفعاليـــــــــــات ــــــــة وتبســــــ               للتغيـــــــــــريات مـــــــــــن ناحيـــ

  .التشغيلية من ناحية أخرى 
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2007حسـني ، ( ملستمر على مـا يـايت وتشمل التحسني ا      

 :3(.  

  .حتديد أهداف التحسني املستمر -

ـــي مجيـــــع اإلفـــــراد العـــــاملني يف املنظمـــــة حـــــول أمهيـــــة - تنميـــــة وعــ

  .التحسني املستمر 

تنظــــــيم عمــــــل األفــــــراد بشــــــكل يســــــاعد يف حتقيــــــق عمليــــــات -

  .التحسني 

م علــى العمــل اجلمــاعي وحـــل- تــدريب العــاملني وتنميــة قـــدرا

  .املشاكل 

  .التحسني الفعال يقوم على أساس املشاركة -

  رفع مستوى الخبرة لدى العاملين-

ويشري ذلك إىل زيادة مستويات اخلربة املعرفيـة والتجريبيـة ذات    

العمـــل علـــى املنظمـــاتالقيمـــة العاليـــة املوجـــودة عنـــدهم، وعلـــى 

متكيــنهم وإشــراكهم يف عــن طريــقاحتقيــق خــربات العــاملني لــديه

صــــنع القــــرارات وحــــل املشـــــكالت وتعزيــــز إدراكهــــم بأمهيـــــة إدارة 

املنظماتاجلودة الشاملة وعالقتها بإضافة القيمة العالية ألعمال 

ـــة باإلضـــــــافة إىل  م املتخصصــــ ـــــــا وتنويـــــــع خـــــــربا الـــــــيت يعملـــــــون 

  .) 11: 2007قدادة ، ( واالستقاللإعطائهم فرص التميز

  خدمة المجتمع المحليرفع مستوى-

مــــــن أولويــــــات أهـــــــداف املنظمــــــات بشـــــــكل عــــــام  خدمـــــــة      

تمعـــات احملليـــة ، تقـــوم هـــذه املنظمـــات خبـــدمتها عـــن طريـــق اذا

. توظيف االستثمارات املادية املناسبة لتوظيف العديـد مـن أبنائهـا

عن طريق طرح التخصصات والـربامج الـيت املناسبةوتقدمي احللول 

تمعــات وكــذلك تقــدمي االستشــارات  تتوافـق مــع حاجــات هــذه ا

  ) .11: 2007قدادة ، (هلم والتدريب املستمر 

  

  

  

  

  وصف وتحليل نتائج البحث واختبار الفرضيات: رابعا 

  وصف متغيرات اإلبداع التكنولوجي4-1
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  اتفقال   1ال اتفق بشدة   الوسط احلسايب  االحنراف املعياري

2  

  حمايد

3  

  اتفق

4  

  اتفق بشدة

5  

  االبداع التكنولوجي

% %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد   العدد

1,15  3,19  6,4 3 25,5 12 23,4 11 31,9 15 12,8  6 X5

0,88 3,79  - - 12,8 6 12,8 6 57,4 27 17,0 8 X6

0,92 3,62  2,1 1 8,5 4 29,8 14 44,7 21 14,9 7  X7

1,17 3,66  8,5 4 6,4 3 19,1 9 42,6 20 23,4  11 X8

1,11 3,57  4,3 2 14,9 7 21,3 10 38,3 18 21,3  10 X9

1,03 3,98  2,1 1 8,5 4 14,9 7 38,3 18 36,2  17 X10

1,09 3,89  - - 8,5 4 12,8 6 51,1 24 27,7  13 X11

1,12 3,53  6,4 3 10,6 5 25,5 12 38,3 18 19,1  9 X12

1,04 3,08  8,5 4 17,0 8 38,3 18 29,8 14 6,4  3 X13

1,45 2,77  25,5 12 23,4 11 17,0 8 17,0 8 17,0 8 X14

1,04  3,08  6,4  3  21,3  10  38,3  18  25,5  12  8,5  4  X15

1,09 3,47  6,38 14,31 23,02 37,72 18,57 العام



2014، 126- 109ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك، 

  

119

الــــــذي ميثــــــل التوزيــــــع التكــــــراري )2( شــــــري نتــــــائج اجلــــــدول ت

والنســـبة املئويـــة والوســـط احلســـايب واالحنـــراف املعيـــاري للمتغـــريات

)X5-X15(باإلبـداع التكنولـوجي ، صـةالـيت متثـل العبـارات اخلا

متفقـون مـع هـذا املتغـري االفـراد املبحـوثنيمن %)56,29(إىل أن 

، فيمـــا بلــــغ معــــدل غــــري ) %23,02(، وبلـــغ معــــدل احملايــــدين  

، ) 3,47(ه ، وبوســـــــــط حســـــــــايب  قـــــــــدر % )20,69(املتفقـــــــــني 

وقـــــد جـــــاءت اعلـــــى نســـــب ، )1,09( واحنـــــراف معيـــــاري قـــــدر

جـــــاءت اذ)x6x10,x11( التفـــــاق املبحـــــوثني مـــــن العبـــــارات 

الـــيت %)78,8-%74,4( بـــنيمـــاتراوحـــتبنســـب اتفـــاق جيـــدة

تؤكــد علــى ســعي ادارات املنظمــات املبحوثــة التعــاون مــع اخلــربات 

ســــــعيها لتطــــــوير و اخلارجيــــــة لغــــــرض تقــــــدمي منتجــــــات جديــــــدة ، 

ــا اعتمــادا علــى دراســات وحاجــات الزبــائن ، فضــال عــن  منتجا

قيامها بتصميم عمليات انتاجية جديدة من خالل ادخال طرائق 

بنســــبة اتفــــاق متوســــطة )x8(وســــامهت العبــــارة جديــــدة ،انتــــاج 

تطــــــور ات املبحوثــــــة، ويشــــــري ذلــــــك ان املنظمــــــ%) 66(بلغــــــت 

ــــا اعتمــــادا علــــى مــــا متتلكــــه مــــن خــــربات داخليــــة ، فيمــــامنتجا

تراوحـت مقبولة بنسب اتفاق )x7,x9x12(سامهت العبارات 

ان ادارات املنظمــــات ويشــــري ذلــــك %) 59,6-%57,4( بــــني 

ــــــا احلاليــــــة وزيــــــادة ادائهــــــا  املبحوثــــــة تعمــــــل علــــــى حتســــــني منتجا

ــــــا ، فضــــــال عــــــن  واهتمامهــــــا بالبحــــــث والتطــــــوير لتطــــــوير منتجا

الـيت متتلكهـاامتالكها القدرة الالزمة علـى تطـوير معـدات االنتـاج

علـى نسـب اتفـاق ) x5,x13x14,x15( ، وحـازت املتغـريات 

ـــــــت بــــــــني  ـــــــك اشــــــــارة اىل %)44,7-%34( قليلــــــــة تراوحـ ويف ذلـ

حمدوديـــة او ضـــعف ســـعي ادارات املنظمـــات املبحوثـــة اىل تقـــدمي 

ــبق انتاجهـــا ، وضـــعف قيامهـــا بتصـــميم  منتجـــات جديـــدة مل يسـ

عمليـــات جديــــدة لغـــرض انتــــاج منتجـــات جديــــدة ، فضـــال عــــن 

ســعي املنظمــات املبحوثــة لتحســني العمليــات االنتاجيــة حمدوديــة

علـــــى اخلـــــربات املتاحـــــة ، وكـــــذلك حمدوديـــــة اجلديـــــدة باالعتمـــــاد 

سعيها لتحسني العمليات االنتاجية القائمـة مـن خـالل التغيـريات 

  .املهمة يف عمليات االنتاج احلالية 

  

  وصف متغيرات القيمة العالية لألعمال  4-2
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القيمة العالية لألعمالالتوزيع التكراري والنسب املئوية والوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملتغريات -:) 3( جدول 

  

  

    .من إعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية :المصدر                        

  ال اتفق  1ال اتفق بشدة   الوسط احلسايب  االحنراف املعياري

2  

  حمايد

3  

  اتفق

4  

  اتفق بشدة

5  

  القيمة العالية لألعمال

% %  العدد %  العدد %  العدد %  العدد   العدد

1,09  3,25  6,4 3 21,3 10 21,3 10 42,6 20 8,5  4 X16

1,04 2,96  10,6 5 21,3 10 31,9 15 34,0 16 2,1 1 X17

0,99 2,96  8,5 4 19,1 9 46,8 22 19,1 9 6,4 3  X18

1,23 3,40  10,6 5 10,6 5 25,5 12 34,0 16 19,1  9 X19

1,28 2,47  27,7 13 31,9 15 12,8 6 21,3 10 6,4  3 X20

1,31 2,81  14,9 7 38,3 18 10,6 5 23,4 11 12,8  6 X21

1,23 2,45  4,3 2 38,3 18 14,9 7 21,3 10 21,3  10 X22

1,09 2,06  38,3 18 31,9 15 17,0 8 10,6 5 2,1  1 X23

1,13 2,11  34,0 16 40,4 19 10,6 5 10,6 5 4,3  2 X24

0,98 3,11  4,3 2 23,4 11 36,2 17 29,8 14 6,4 3 X25

0,89  2,83  4,3  2  31,9  15  44,7  21  14,9  7  4,3  2  X26

1,00  3,68  2,1  1  12,8  6  19,1  9  46,8  22  19,1  9  X27

0,88 3,59  - - 17,0 8 14,9 7 59,6 28 8,5 4 X28

1,09 2,90  12,77 26,02 23,56 28,31 9,33 العام

120
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الذي ميثل التوزيع التكراري ) 3( تشري نتائج اجلدول 

               والنسبة املئوية والوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمتغريات

 )X16-X28(بالقيمة العالية اليت متثل العبارات اخلاصة

متفقون مع االفراد املبحوثنيمن %)37,64(لألعمال ، إىل أن 

، فيما بلغ % )23,56(هذا املتغري ، وبلغ معدل احملايدين  

، وبوسط حسايب  قدره % )38,79(معدل غري املتفقني 

وقد جاءت اعلى ،)1,09(، واحنراف معياري قدره)2,90(

اذ تراوحت )x27,x28( نسب التفاق املبحوثني من العبارات 

اليت تؤكد على %) 68,1(و ) %65,9(      االتفاقةنسب

تمع اليت  سعي ادارات املنظمات املبحوثة االهتمام خبدمة ا

تمع املدين ،  ا ، وكذلك اهتمامها مبشاكل وقضايا ا حتيط 

، اذ مقبولةبنسب اتفاق )x16,x19( وسامهت العبارات  

يف اشارة اىل ان كلفة انتاج %)53,1و%51,1( بلغت  

ا على حتقيق قيمة مضافة  املنتجات منخفضة ، فضال عن قدر

ا ، وجاءت  x18,x20,x21,x22,x23,x24ملنتجا

,x25,x26 (نسب اتفاق قليلة تراوحت بني ب )12,7% -

، مما يشري اىل ان مستوى كلفة انتاج املنتجات عالية %) 36,2

وان كلفة العمليات االنتاجية عالية مقارنة باملنظمات االخرى  ، 

ايضا ، وان املنتجات اليت تنتجها املنظمة ال تضاهي منتجات 

املنظمات االخرى ، وعدم استجابة املنظمة ملقرتحات خمتلف 

ا ، وحمدودية االهتمام برضا املتعاملني  اجلهات يف تطوير منتجا

مة ، معها ، وحمدودية التحسني املستمر يف مجيع انشطة املنظ

وحمدودية االهتمام بتنويع خربات العاملني لديها ، وضعف تعزيز 

الوعي لدى العاملني النتاج املنتجات ، فضال عن حمدودية 

  .تشجيع املنظمة زيادة ادراك العاملني بامهية اجلودة الشاملة

  تحليل عالقة االرتباط  3- 4

  

  ارتباط سيربمان بني االبداع التكنولوجي والقيمة العالية لألعمالنتائج عالقات -:) 4(جدول

ـــــر المعتمـــــد   االبداع التكنولوجي / المتغيرات المستقلة  ــــة / المتغي القيمـــــة العاليـ

  لألعمال

  0,446*  إبداع املنتج

  0,650*  إبداع العملية

  0,651*  املؤشر الكلي 

    .من إعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية :المصدر     

  

ومن ) 4( تشري نتائج حتليل االرتباط البسيط يف اجلدول 

خالل املؤشر الكلي إىل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني 

االبداع التكنولوجي والقيمة العالية لألعمال ، إذ بلغ قيمة 

، وهي قيمة معنوية موجبة عند ) 0,651*(معامل االرتباط  

  .، مما يدل على قوة العالقة بني املتغريين) 0.05(    مستوى

كما تشري النتائج إىل وجود عالقة ارتبـاط معنويـة موجبـة بـني  

كــــل متغـــــري مـــــن متغـــــريات االبـــــداع التكنولـــــوجي والقيمـــــة العاليـــــة 

لإلعمال ، إذ بلغت قيمة العالقة بني إبداع املنتج والقيمة العاليـة 

، فيمــــا بلغــــت قيمــــة العالقــــة بــــني إبــــداع )*0,446( لإلعمــــال 

  . )*0,650( عمال العملية والقيمة العالية لإل

ويعزو الباحث نتائج عالقات االرتباط السابقة اىل ان حتقيـق 

القيمة العاليـة العمـال املنظمـات املبحوثـة تتطلـب مهـارات تتـوافر 

يف عناصر االبداع التكنولوجي ومـن لـديهم ابـداع تكنولـوجي مـن 

العـــــاملني يف هـــــذه املنظمـــــات ، اذ يتمتـــــع هـــــؤالء بالقـــــدرة علـــــى 

ـــاد احللـــــــول املناســـــــبة هلـــــــا ومواجهـــــــة تشـــــــخيص املشـــــــك الت واجيــــ

تقـدمي سـلع وخـدمات االحتماالت املتعددة مما يوفر فرصـة كبـرية ل

، وكــــذلك القــــدرة جديــــدة او حمســــنة ملقابلــــة احتياجــــات الزبــــائن

دف حتقيـق اجلـودة يف اداء هـذه على حتسني العملية االنتاجية 

  . العملية

الرئيســـة األوىل والـــيت تـــنص وتشـــري النتـــائج إىل حتقـــق الفرضـــية 

على وجود عالقـة ارتبـاط معنويـة موجبـة بـني االبـداع التكنولـوجي 

  .والقيمة العالية لإلعمال 
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  تحليل عالقة التأثير  4-4

  التكنولوجي يف حتقيق قيمة عالية لإلعمالحتليل االحندار البسيط الختبار اثر االبداع نتائج- :)5( الجدول 

  درجات  جمموع املربعات  مصدر التباين

  احلرية

ـــــــــــط  متوســـــــــــــــــــــ

  املربعات

F

  احملسوبة

Fمعنوية 

P-Value

  0,000  36,32  2,338  1  2,338  االنحدار

    0,218  45  9,176  الخطأ

    46  11,524  الكلي

 )47N=  (       )1 -45 =df                (       0،05<*p=  

  من إعداد الباحث على ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية: المصدر
  
  

إىل وجـــــود تـــــأثري معنـــــوي موجـــــب )5( يتبـــــني مـــــن اجلـــــدول 

ــــــة العاليــــــــة  ، وميكــــــــن عمــــــــاللأللالبــــــــداع التكنولــــــــوجي يف القيمــ

احملســـــوبة والبالغـــــةFاالســـــتدالل علـــــى ذلـــــك مـــــن خـــــالل قيمـــــة 

  )2,043( وهـــي اكـــرب مـــن قيمتهـــا اجلـــد وليـــة والبالغـــة ) 36,32(

-1( ودرجيت حرية )0,05( مما يدل على معنويتها عند مستوى 

  .)P-Value =0,000(وكذلك قيمة )45

وتشــري النتــائج إىل حتقــق الفرضــية الرئيســية الثانيــة واـلـيت تــنص 

القيمــة علــى وجــود تــأثري معنــوي موجــب لالبــداع التكنولــوجي يف

  .العالية لإلعمال

      المبحث الخامس

  االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات: أوال 

أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي بان املنظمات املبحوثة - 1

بداع التكنولوجي ، إذ يالحظ بان باألمقبوال تعطي اهتماما 

  .إجابات أفراد العينة تركزت حول اتفق واتفق بشدة

سعي ادارات املنظمات املبحوثة التعاون مع اخلربات اخلارجية - 2

  . لغرض تقدمي منتجات جديدة 

حمدودية سعي املنظمات املبحوثة لتحسني العمليات - 3

  .االنتاجية اجلديدة باالعتماد على اخلربات املتاحة 

حمدودية سعيها لتحسني العمليات االنتاجية القائمة من - 4

  . خالل التغيريات املهمة يف عمليات االنتاج احلالية 

أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي بان املنظمات املبحوثة - 5

تعطي اهتماما قليال  بالقيمة العالية لإلعمال ، إذ يالحظ بان 

  .وال اتفق بشدة ال اتفق تركزت حول إجابات أفراد العينة

  .حمدودية التحسني املستمر يف مجيع انشطة املنظمة - 6

  .حمدودية االهتمام بتنويع خربات العاملني لديها- 7
  

  التوصيات: ثانيا 

، اذ حيقق ذلكزيادة وتعزيز االهتمام باالبداع التكنولوجي - 1

تمعات واملنظمات ، فضال عن دوره املهم يف متييز  رقي وتقدم ا

ا التنافسية    .اداء املنظمة وتعزيز قدرا

تعزيز التعاون مع اخلربات اخلارجية لغرض تقدمي منتجات - 2

جديدة ، اذ من شان ذلك حتقيق متطلبات الزبائن ومن مث زيادة 

  .املبيعات وحتقيق االرباح 

نظرا حملدودية سعي املنظمات املبحوثة لتحسني العمليات - 3

تحسني العملياتباالنتاجية اجلديدة والقائمة يتطلب منها القيام 

من اجل تطوير وخلق منتجات جديدة ذات جودة عالية لتلبية 

م ، فتتمكن املنظمة من احلفاظ على  حاجات الزبائن ورغبا

االمر الذي ا التنافسية مركزها يف السوق وتعزز بذلك من قدر

  .يعين مزيدا من االرباح وكفاءات اعلى يف االنتاج 

، اذ حيقق ذلكلالعمالضرورة االهتمام بالقيمة العالية - 4

ورفع ،وحتقيق رضا الزبون،وحتسني اجلودة،خفض التكاليف

والدعم التقين ألداء واجناز األعمال يف ،مستوى املهارة

  .املنظمات املبحوثة

، اي ادخال حتسينات ضرورة االهتمام بالتحسني املستمر- 5

، وذلك من اجل التكيف مع املنظمةانشطةمجيع يفمستمرة

املتغريات اليت حتدث يف البيئة الداخلية واخلارجية ، ومن مث 

  .ضمان البقاء للمنظمة والوصول اىل درجة التميز 
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مات املبحوثة ، اذ املنظاالهتمام بتنويع خربات العاملني يف - 6

م وتسهم  ان وجود فروقات بني العاملني تنعكس على سلوكيا

يف بناء شخصيتهم واساليب تفكريهم ، ومن شان ذلك تقدمي 

مبادرات وافكار جديدة تفيد املنظمة خصوصا يف حالة حدوث 

  االزمات

  :ضرورة ان تسعى املنظمات املبحوثة اىل حتقيق االيت - 7

            ختفيض كلفة انتاج املنتجات اليت تنتجها مقارنة -

  .باملنظمات االخرى 

  .ختفيض كلفة العمليات االنتاجية -

ا -   .االستجابة ملقرتحات اجلهات املعنية لتطوير منتجا

  .حتقيق رضا املتعاملني معها -
  

  المصادر

  المصادر العربية-

،العالقـــة بـــني انـــواع ) 2010(امساعيـــل، رغيـــد ابـــراهيم ، والطويـــل ، اكـــرم امحـــد،-

االبـــداع التقـــين وابعـــاد امليـــزة التنافســـية ، دراســـة اســـتطالعية الراء عينـــة مـــن االفـــراد 

لـة العراقيـة  العاملني يف جمموعة خمتارة من الشركات الصـناعية يف حمافظـة نينـوى ، ا

  .2010، 26للعلوم االدارية ،العدد 

،مســــامهة االبــــداع ) 2010(بــــن بريكــــة، عبــــد الوهــــاب، وبــــن الرتكــــي، زينــــب ،-

التكنولــــوجي يف تــــدعيم املركــــز التنافســــي للمنظمــــة ،امللتقــــى الــــدويل حــــول االبــــداع 

التســـيري كليـــة العلـــوم االقتصـــادية وعلـــوموالتغيـــري التنظيمـــي يف املنظمـــات احلديثـــة،  

ــــــة ،جامعــــــــــــــة حممــــــــــــــد خيضــــــــــــــروالعلــــــــــــــوم بســــــــــــــكرة علــــــــــــــى املوقــــــــــــــع -التجاريــــــــ
http://iefpedia.com

، واقــــــع االبــــــداع يف املؤسســــــات الصــــــغرية )2008(بــــــن عنــــــرت، عبــــــد الــــــرمحن ،-

واملتوســــطة يف اجلزائـــــر، دراســــة ميدانيـــــة ،جملــــة جامعـــــة دمشــــق للعلـــــوم االقتصـــــادية 

./24university.edu.symagجملــــــــــد ، 1والقانونيــــــــــة ،العــــــــــدد

www.damascus  

، امهية حاضنات االعمال التقنيـة يف دعـم وترقيـة )2007(بن قطاف ، امحد ، -

املؤسســات الصــغرية املبدعــة يف اجلزائــر، مــذكرة تــدخل ضــمن متطلبــات نيــل شــهادة 

املاجســتري، كلـيـة العلــوم االقتصــادية وعلــوم التســيري والعلــوم التجاريــة، جامعــة حممــد 

  www.univ-msila.dz/fr/multimedia/upload.بوضياف باملسيلة  

، احملاســــبة االداريــــة املتقدمــــة ، الــــدار   )2000(،حســــني ،امحــــد حســــني علــــي -

  .اجلامعية ،القاهرة 

، التحســني املســتمر كــأداة مــن أدوات ادارة اجلــودة ) 2007(حســني ، رحــيم ، -

لعلمــي الـدويل الثالــث لكليـة العلــوم يف منظمـات األعمــال ، حبـث مقــدم إىل املـؤمتر ا

االقتصـــــادية وعلــــــوم التســـــيري ، اجلــــــودة والتميـــــز يف منظمــــــات األعمـــــال ، جامعــــــة 

  .أيار   8-7سكيكدة ، اجلزائر ، 

،حتديـد أثـر القـوة )2006(احلمريي ، عباس حسني، والياسري، اكـرم حمسـن ، -

لـة العراقيـة للعلـوم االداريـة ، العـدد ، 13واالبداع يف إحداث التغيري التنظيمـي ، ا

.4جملد 

، دور حاضـنات االعمـال يف )2006(، خليـل، عبـد الـرزاق، وهنـاء، نورالـدين -

دعــم االبــداع لــدى املؤسســات الصــغرية يف الــدول العربيــة ،امللتقــى الــدويل متطلبــات 

املؤسسات الصغرية واملتوسـطة يف الـدول العربيـة ،جامعـة حسـيبة بـن بـو علـي تاهيل

  .com.Kantakjiwwwابريل ، على املوقع 18_17اجلزائر ،_بالشلف 

، اثــر راس املــال الفكــري يف ) 2010( الروســان، حممــود ، والعجلــوين ، حممــود،-

االبــــــداع يف املصــــــارف االردنيــــــة دراســــــة ميدانيــــــة ، جملــــــة جامعــــــة دمشــــــق للعلــــــوم 

 www.damascusعلـــى املوقـــع ، 26، جملـــد2االقتصـــادية والقانونيـــة ، العـــدد

university.edu.sy/ mag  
ســية املؤسســات ، دور بــراءة االخــرتاع يف دعــم تناف)  2009(رمحــاين ، امســاء ، -

AMPMECA  شركةالصغرية واملتوسطة، دراسة حالة  – IND مذكرة تدخل  ،

ضـــمن متطلبـــات نيـــل شـــهادة املاجســـتري ، كليـــة العلـــوم االقتصـــادية وعلـــوم التســـيري 

 //:httpوالعلـوم التجاريـة ، اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشـعبية ، علـى املوقـع 
www.umbb.dz /site- bib/  

، اثر ابداع العمليـة يف تصـميم ) 2010(الرحيم ، اياد حممود ، وحسن ، دنيا ، -

لة العراقية للعلـوم  املنتوج ، دراسة حالة يف الشركة العامة للصناعات الكهربائية ، ا

  .27االدارية ، العدد 

، مســـــامهة بـــــراءة )2010( رقايقيـــــة ، فاطمـــــة الزهـــــراء ، وبومنجـــــل ، الســـــعد، -

 دعــم ومحايــة االبــداع التكنولــوجي وحتقيــق التميــز التنافســي املســتدمي يف االخــرتاع يف

منظمات االعمال، واقع اجلزائر، امللتقى الـدويل حـول االبـداع والتغيـري التنظيمـي يف 

. التســـــــــــــــيري  املنظمـــــــــــــــات احلديثـــــــــــــــة ،كليـــــــــــــــة العلـــــــــــــــوم االقتصـــــــــــــــادية وعلـــــــــــــــوم

http://iefpedia.com arab  

، امنـوذج تسـويق الـذات وعالقتـه مبهـارات ) 2009(الطائي ، يوسف حجيم ، -

يبــني ، جملــة القادســية للعلــوم  التفكــري االبــداعي ، دراســة حتليليــة الراء عينــة مــن ا

  .11،جملد 3االدارية ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية ،العدد 

ــاملزيج التســـويقي واثـــره يف حتقـيــق ، ) 2006(طـــاهر، ناجحـــة حممـــد ، - االبـــداع بـ

التفــوق التســويقي، دراســة حالــة يف شــركة الوســام ملنتوجــات االلبــان واملــواد الغذائيــة 

كـــربالء ، رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة يف علـــوم ادارة االعمـــال ،كليـــة /احملـــدودة 

.االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة   

، العالقـة بـني ) 2009(، نـدى عبـد الباسـط ، الطويل ، اكرم امحـد ، وكشـمولة -

دراسة استطالعية يف الشركة : ابعادشراء املواد باجلودة املناسبة وابعاد اداء العمليات

العامة لاللبسة اجلاهزة يف املوصل ، جملة تنميـة الرافـدين ، كليـة االدارة واالقتصـاد ، 

  .31،جملد  96جامعة املوصل ، العدد 

، العوامــل التكنولوجيــة والتنظيميــة   )2005(مهــدي حمســن ، العــامري ، صــاحل-

املــؤثرة يف االبــداع التكنولــوجي، دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن الشــركات الصــناعية 

/.21، جملـد2االردنية ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، العـدد
www.damasc university.edu.sy

، طرق كسب الزبائن وزيـادة األربـاح ، تعريـب أميـن   ) 2001( غريفن ، جيل ، -

  .االرمنازي ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، السعودية 
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منـــوذج مقـــرتح الســـتخدام ادارة اجلـــودة ،) 2007( قـــدادة ، عيســـى يوســـف ، -

وم إنسانية الشاملة لتحقيق قيمة عالية ألعمال اجلامعات األردنية اخلاصة ، جملة عل

  .خريف35، كلية العلوم االدارية ، جامعة الزرقاء االردنية اخلاصة ، العدد ، 

، ادارة التكنولوجيــا مفـاهيم ومــداخل  ) 2007( الالمـي ، غســان قاسـم داؤد ، -

تقنيــات تطبيقــات عملــي ، الطبعــة االوىل ، دار املنــاهج للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، 

  .االردن  

، مـــدى تـــوفر ابعـــاد االبـــداع االســــرتاتيجي يف ) 2008(جاســـم ، حممـــد ، اميـــن -

املنظمـات الصـناعية العراقيــة ، دراسـة اسـتطالعية يف الشــركة العامـة لصـناعة االدويــة 

واملســـتلزمات الطبيـــة يف حمافظـــة نينـــوى، وهـــي جـــزء مـــن متطلبـــات شـــهادة اـلــدبلوم 

.املوصل العايل يف ادارة االعمال ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة

، اإلدارة واهلندســـــــة الصـــــــناعية ، امليـــــــزة ) 2006( مشـــــــاريع إداريـــــــة جديـــــــدة ، -

  www.samehar.worldpress.com.   التنافسية واالسرتاتيجيات األساسية 

، اثــــر ادارة املعرفــــة يف تنميــــة القــــدرة علــــى ) 2009(الــــوطيفي ، كامــــل شــــكري ، -

جملــة كليــة االدارة واالقتصــاد ، جامعــة  االبــداع ، حبــث تطبيقــي يف جامعــة كــربالء ،

.  1كربالء ، العدد
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THE ROLE OF THE INNOVATION TECHNOLOGY IN ACHIEVING
HIGH BUSINESS VALUE

Abstract
         The research aims to determine role of technological innovation  in achieving high Value for business of production 
organization in the province of  Duhok based on a hypothetical model that takes into account the nature of the relationship found 
between tow variables .Two basic hypotheses were set to test the correlation and effect.
To achieve the research objective and complete it is requirements the researchers prepared theoretical framework to benefit from 
the literature relevant to the subject of the study ,and selected a group of production organization to represent the empirical 
sample of study. The study sample consisted (47) employees in these organizations  and a questionnaire from was developed for
collecting the empirical data. The results were analyzed using a number of appropriate statistical techniques ,and research 
concluded a number of conclusion stating the most important of them that there is interest in technological innovation but less 
interest in the high value of business. The research started some recommendations including the need for the investigated
production organizations to pay attention to the variable that aid them to achieve a high value for their business.     
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  جامعة دهوك

كلية االدارة واالقتصاد

  قسم ادارة االعمال   

  االستبياناستمارة 

دور اإلبـداع التكنولـوجي فـي تحقيـق قيمـة عاليـة ألعمـال (يرجى تفضلكم باالجابة على االسئلة الواردة يف اسـتمارة االسـتبانة اخلاصـة بالبحـث املوسـوم     

  وذلك باالكتفاء باالشارة يف احلقل املناسب مع الشكر والتقدير                                  المنظمات اإلنتاجية في محافظة دهوك

  المعلومات العامة: اوال 

(  )انثى (  )                ذكر :   اجلنس-1

  سنة 50( )          49-40( )       39-30( )         29-20:    العمر-2

  (  )                                                        شهادة عليا( )       دبلوم عايل (  )   بكالوريوس( )       دبلوم (  )       التحصيل الدراسي    اعدادية-3

  سنة فاكثر15( )   14-10( )    9-5( )   4-1: مدة اخلدمة يف جمال العمل -4

  

تكنولوجياالبداع ال: ثانيا 

  

متغريات االبداع التكنولوجي

ــــــق   ابداع المنتج        ـــــــ ـــــــ اتفــــ

  بشدة

الاتفق بشدةالاتفقمحايداتفق

.تسعى املنظمة اىل تقدمي منتجات جديدة مل يسبق انتاجها5

.تتعاون  املنظمة مع اخلربات اخلارجية لغرض تقدمي منتجات جديدة 6

.تعمل منظمتنا على حتسني املنتجات احلالية وزيادة ادائها7

ا اعتمادا على ما متتلكه من خربات داخلية8 .تطور املنظمة منتجا

ا9 .تم  املنظمة بالبحث والتطوير لغرض تطوير منتجا

ا اعتمادا على دراسات وحاجات 10   .الزبائن تعمل املنظمة على تطوير منتجا

ــــــق   ابداع العملية         ـــــــ ـــــــ اتفــــ

بشدة

الاتفق  بشدةالاتفقمحايداتفق

.تعمل املنظمة على تصميم عمليات انتاجية جديدة من خالل ادخال طرائق انتاج جديدة 11

.متتلك  املنظمة القدرة الالزمة على تطوير معدات االنتاج12

.عمليات جديدة لغرض انتاج منتجات جديدة تقوم املنظمة بتصميم 13

تسعى  املنظمة لتحسني العمليات االنتاجية باالعتماد على اخلربات املتاحة يف املنظمة 14

.تسعى املنظمة لتحسني العمليات االنتاجية القائمة من خالل التغيريات املهمة يف عمليات االنتاج احلالية 15

  القيمة العالية لإلعمالمتغريات   

  ختفيض التكاليف  
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  مستوى كلفة انتاج املنتجات منخفضة  16

  مستوى كلفة انتاج املنتجات منخفضة مقارنة باملنظمات االخرى  17

  مستوى كلفة العمليات االنتاجية منخفضة  18

ا  19   حتقق املنظمة قيمة مضافة ملنتجا

  التحسني املستمر للمنتجات   

  تضاهي املنتجات اليت تنتجها املنظمة منتجات املنظمات االخرة  20

ا  21   تستجيب املنظمة ملقرتحات خمتلف اجلهات يف تطوير منتجا

  تويل املنظمة امهية كبرية لتعزيز رضا املتعاملني معها  22

  التسني املستمرختضع مجيع انشطة املنظمة اىل   23

  رفع مستوى اخلربة لدى العاملني  

  تم املنظمة بتنويع خربات العاملني لديها  24

  تشجع املنظمة على تعزيز الوعي لدى العاملني النتاج املنتجات  25

  تشجع املنظمة زيادة ادراك العاملني بامهية اجلودة الشاملة  26

تمع احملليرفع مستوى خدمة      ا

ا  27 تمع اليت حتيط    تويل املنظمة امهية كبرية خلدمة ا

تمع املدين  28   تم املنظمة مبشاكل وقضايا ا
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  على بعض المتغيرات البايوكينماتيكية) تمرينات مائية(مج تدريبي مقترح بتأثير برنا

  في مهارة الضرب الساحق من المنطقة االمامية لالعبات الكرة الطائرة
  

لؤي غامن الصميدعي
*

سرى مجيل حناو 
**

  
*

  العراق-جامعة املوصل،الرتبية الرياضيةكلية 
**

  العراق-فاكليت العلوم الرتبوية، سكول الرتبية الرياضية،جامعة دهوك، اقليم كوردستان
  

  )2013تشرين الثاني، 25:، تاريخ القبول بالنشر2012ايلول، 29: تاريخ استالم البحث(

  

  الخالصة

ب تلخصت فكرة البحث في دراسة مقارنة بين االختبارات القبلية والبعدية لبعض المتغيرات الميكانيكية لالعبة والكرة في أثناء تنفيذ الضر 

ل توظيفها من أجيجابيًا بالبرنامج التدريبي في الوسط المائي إالساحق من المنطقة االمامية للتعرف على أهم المتغيرات الميكانيكية التي لها تأثيرت 

وإن الطريقة المثلى في دراسة الحركة هو في خدمة األداء الفني واالستفادة منها في توجيه العملية التدريبية واالرتقاء بمستوى األداء الفني للمهارة

حديد نقاط الضعف والقوة وقد ، مما يسهل عملية تقويم األداء بتالالعبةتحليل المتغيرات المؤثرة في الحركة بكافة أجزائها لعرضها على المدرب و 

العبات والمشاركات في )8(استخدمت الباحثة المنهج التجريبي وتم اختيار عينة البحث بطريقة عمدية من العبات االندية بالكرة الطائرة وعددهم

ان واالختبار والتحليل والقياس واستخدمت الباحثة المالحظة العلمية الذاتية والتقنية واالستبي  2010-2009بطولة العراق لالندية للموسم 

ر والتقويم الذاتي وسائل لجمع البيانات للحصول على بعض المتغيرات ولتحقيق المالحظة العلمية التقنية استخدمت الباحثة ثالثة االت تصوي

ات الميكانيكية الخاصة باألداء للتعرف على قيم المتغير ) 1(إذ ُوِضَعت آلة التصوير رقم،لتصوير الالعبات) Sony Digital 8Mi( فديوية نوع 

وتم . ثانية/ صورة) 25(للتعرف على مكان سقوط الكرة وكانت سرعة االت التصوير الفديوية) 2(الفني لالعبات، ووضعت آلة التصوير رقم

  .لة لكل العبةوتم تحليل أفضل محاو ).CD(ملم، وتم نقل المحاوالت على قرص ليزري ) 8(تسجيل محاوالت الالعبات على اشرطة فيديو  

التعرف على قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية موضوع الدراسة لالعبة والكرة في اثناء اداء الضرب الساحق من -1: وَهـَدَف البحث إلى

وم وبعض االدوات وضع تمرينات مائية مختارة باستخدام الوسط المائي المقا-2.المنطقة االمامية لالختبارات القبلية والبعدية بالكرة الطائرة

المساعدة وفق بعض المتغيرات الميكانيكية في البرنامج التدريبي للعضالت المشاركة في االداء المهاري لمهارة الضرب الساحق من المنطقة

بعض المتغيرات التعرف على الفروق المعنوية في -3االمامية لالعبات الكرة الطائرة والكشف عن تأثيرها على المستوى المهاري لدى الالعبة 

  .البايوكينماتيكية لمهارة الضرب الساحق من المنطقة االمامية بين االختبارات القبلية والبعدية لالعبات الكرة الطائرة 

توجود فروق معنوية في قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة الضرب الساحق من المنطقة االمامية بين -1: وكانت فروض البحث 

تؤثر التمرينات المائية معنويا في تطوير مهارة الضرب -2رات القبلية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية لدى العبات الكرة الطائرةاالختبا

    الساحق من المنطقة االمامية

  اما استنتاجات البحث فكانت

تمرينات مائية معدلة من الباحثةنسبة التطور واضحة لالختبارات البعدية للبرنامج التدريبي المقترح وما تضمنه من -1

.اغلب المتغيرات حصل فيها تطور ولو كان غير معنوي اال انه كان احصائي-2

  ان التمارين المائية لعبت دورا كبيرا في ارتفاع مركز ثقل الجسم وزيادة زاوية الطيران وهي دليل زيادة ارتفاع القفز-3

  :وكانت اهم التوصيات

لبحثنا في تدريب باقي الفئات العمرية وفقًا للمتغيرات البايوميكانيكية لمهارة الضرب الساحق من المنطقة اعتماد نتائج البحث المستخلصة- 1

االمامية

استخدام العرض الفديوي والتقطيع الصوري من قبل مدربي الكرة الطائرة عند تدريب المهارات - 2
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في المتغيرات التي لم نحصل على فرق معنوي لها التأكيد على تنمية نقاط الضعف الموجودة لدى العبات الكرة الطائرة- 3

العمل على ادراج تمارين ضمن الوحدات التدريبية تكفل لتطوير المتغيراتالتي حصلنا على فرق معنوي فيها لخدمة مهارات الكرة الطائرة- 4

نطقة االماميةالتأكيد على تطوير المتغيرات الميكانيكية التي المؤثرة لتطوير مهارة الضرب الساحق من الم- 5

من استخدام التمارين المائية مع االدوات المساعدة كالحبال المطاطية والكرات الطبية واالوزان االضافية في تدريب الكرة الطائرة لما لها- 6

دور ايجابي في تطوير المهارات والتقليل من الضغط على المفاصل خاصة المفاصل المصابة
  

  

التعريف بالبحث- 1

  :المقدمة واهميته البحث1- 1

ان التطور الكبري الذي خطته لعبة الكرة ألطائرة مل يكن 

بفعل االعتماد الكبري على العلوم النظرية والتطبيقية صدفة وامنا  

مثل الفسلجة والتشريح والطب الرياضي والبايوميكانيك 

ومن خالل . والتحليل احلركي وعلم النفس وغريها من العلوم

هذه العلوم تطورت اللعبة حنو االحسن وخاصة البايوميكانيك 

عب كونه يهتم العلم الذي ساهم يف االرتقاء باالداء احلركي لال

بالتحليل والتوضيح والتعليل والتصحيح وحتسني وتطوير االداء 

حيث اصبح البايوميكانيك يف ).36,1998,حسني وحممود(

وقتنا احلاضرمن اهم العلوم يف الرتبية الرياضية الستعماالته 

االت بل واصبح العلم اجلوهري لكل  الواسعة يف خمتلف ا

حممد (بية وال ميكن االستغناء عنه العمليات التعليمية والتدري

وتعد لعبة الكرة الطائرة من االلعاب , )12,2010,جاسم 

اجلماعية اليت حتتاج من العبيها اداء جيد ومهارة عالية يف اداء 

مجيع املهارات االساسية للعبة مبستوى عال من القدرة واالجناز 

يق على حتقيق النجاح يف احلصول على نقطة من جراء عمل الفر 

متكامال فكلما زادت قدرات الالعبني املهارية زادت بالتايل 

م على تنفيذ وتطبيق الواجبات اخلططية مث التنفيذ النهائي  قدرا

من خالل ما تقدم نالحظ , للحصول على نقطة وحتقيق الفوز 

ان العبة الكرة الطائرة تؤدي مهارات متعددة والبعض منها 

اميع العضلية نفسها وخاصة متشابه من حيث مشاركة ا

لعضالت القسم العلوي للجسم مما حدى بالباحثة ان تستخدم 

جمموعة من التمارين املائية معتمدة على مقاومة املاء ومبساعدة 

بعض االدوات ضمن الربنامج التدرييب ومن خالل حميط خيتلف 

عن حميط لعبة الكرة الطائرة  كي نتعرف على امهية وفاعلية هذه 

من , وهل هلا الدور يف حتسني االداء يف العمل , التمارين 

خالل ما تقدم نالحظ ان املوضوع سيكتسب امهية من خالل 

دراسة بعض املتغريات البايوكينماتيكية لالعبات وهم يؤدون 

العديد من املهارات اليت سيتم االتفاق عليها من خالل خربة 

القبلية واعطاء الباحثة مث حتليل  املتغريات امليكانيكية املختارة

التمرينات املائية مث حتليل املتغريات امليكانيكية املختارة البعدية 

والتعرف على الفروق مث التوصل اىل االستنتاجات ووضع 

, التوصيات املناسبة ملهارة الضرب الساحق من املنطقة االمامية 

ان امهية البحث ال تكمن فقط مبا ذكرناه وامنا ايضا التعرف 

ا على جممو  عة من التمرينات اليت تؤدى مع االدوات او بدو

وباستخدام وسط خيتلف عن الوسط املعتادة عليه الالعبة  وهذا 

بدوره سيعطي امهية بالغة للموضوع كون الربنامج التدرييب املعطى 

يف املاء سنتعرف من خالله على جدوى التمارين ام ال وهل 

ي ملهارة الضرب حقق جناح يف حتسني وتطوير االداء املهار 

  .الساحق من املنطقة االمامية لالعبات الكرة الطائرة 

  :مشكلة البحث2- 1

نظرا المهية التمارين البدنية واملهارية يف اعداد الالعبني من 

جهة وتطوير ادائهم الفين واملهاري من جهة اخرى ومن خالل 

املالحظة واالطالع وخربيت الطويلة كالعبة نادي ومنتخب وطين 

وكذلك اخلربة يف جمال تدريس وتدريب الكرة الطائرة وتدريس 

ا به عرب االنرتنيت ومتابعة وتدريب السباحة واملسح الذي قمن

الدوريات والبحوث يف جمال الكرة الطائرة مل أجد دراسة تناولت 

التحليل امليكانيكي للعديد من املهارات لالعبات الكرة الطائرة 

وباستخدام التمرينات املائية لتحسني االداء علما ان الوسط 
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حلركة الالعبة مما حدى بالباحثة وضع هذه املشكلة نصب قاوم املائي فيه اجيابيات كثرية منها استخدام الوسط املائي كم

اعينها والقيام بادخال واستخدام مترينات بدنية ومهارية مائية 

تستفيد من الوسط املائي ضمن برنامج تدرييب الجياد مقاومات 

تستفيد منها الالعبة لتحسني ادائها كذلك مل نالحظ على 

قيد ( ات البايوكينماتيكية مستوى القطر مت حتليل بعض املتغري 

وكذلك ادخال التمرينات املائية يف املنهاج التدرييب ) الدراسة 

وعمل حتليل بعدي للمتغريات البايوكينماتيكية املختارة لغرض 

اجياد الفروق بني االختبارات القبلية والبعدية وللعمل والتطلع اىل 

  .حتسني  اداء الالعبات من خالل تأثري هذه التمارين 

التعرف على قيم بعض املتغريات 1- 3-1:اهداف البحث3- 1

البايوكينماتيكية موضوع الدراسة لالعبة والكرة يف اثناء اداء 

الضرب الساحق من املنطقة االمامية لالختبارات القبلية والبعدية 

  .بالكرة الطائرة

وضع مترينات مائية خمتارة باستخدام الوسط املائي املقاوم 3-2- 1

دوات املساعدة وفق بعض املتغريات امليكانيكية يف وبعض اال

الربنامج التدرييب للعضالت املشاركة يف االداء املهاري ملهارة 

الضرب الساحق من املنطقة االمامية لالعبات الكرة الطائرة 

  .والكشف عن تأثريها على املستوى املهاري لدى الالعبة 

ملتغريات التعرف على الفروق املعنوية يف بعض ا3-3- 1

البايوكينماتيكية ملهارة الضرب الساحق من املنطقة االمامية بني 

فروض 4-1.االختبارات القبلية والبعدية لالعبات الكرة الطائرة 

  :البحث

توجود فروق معنوية يف قيم بعض املتغريات 4-1- 1

البايوكينماتيكية ملهارة الضرب الساحق من املنطقة االمامية بني 

قبلية والبعدية ولصاحل االختبارات البعدية لدى االختبارات ال

  .العبات الكرة الطائرة

تؤثر التمرينات املائية معنويا يف تطوير مهارة الضرب 2- 1-4

  الساحق من املنطقة االمامية

  :مجاالت البحث5- 1

ال البشري 5-1- 1   .العبات الكرة الطائرة بالعراق/ ا

ال املكاين5-2- 1 ال* / ا   -:املكاين االيتمشل ا

  .قاعة النشاط الرياضي التابع لرتبية دهوك   -

  .جامعة دهوك/قاعة كلية الزراعة -

/ القاعة الداخلية واملسبح العائدان لكلية الرتبية الرياضية -

  .جامعة دهوك 

ال الزماين 5-3- 1   6/6/2011واىل     25/3/2011من / ا

  :المصطلحات االمستخدمة 1-6.

هو احد العلوم اليت تعىن بتطور -:البايوميكانيك6-1- 1

احلركات الرياضية من خالل الدراسات والتحليل والتقومي 

شاين (البايوميكانيكي وتوضيح الفروقات واجياد العالقات 

  ).1,2006,واخرون

هو احد طرائق البحث يف جمال -:التحليل الحركي6-2- 1

اجلانب املهاري البايوميكانيك حيث يساعدنا يف تطوير 

للفعاليات الرياضية ويكون اما حتليال كميا 

  ).171,2010,اخلالدي(اونوعياً 

هو علم تطبيقي له عالقة -:التحليل البايوميكانيكي6-3- 1

مباشرة بالعمل يف ميدان الرياضة وان القسم الكبري من عمل 

املدربني يف ميدان الرتبية الرياضية واالعداد التكنيكي للرياضيني 

حتليل حركات الرياضيني معتمدين على الطرق يعتمد على

  )192,1987,الصميدعي(البايوميكانكيةواالعمال املختربية

هي امكانية القيام بعمل حركي يتصف -:المهارة6-4- 1

  ).201,2003,فوزي(بالدقة والسهولة واالقتصاد يف بذل اجلهد 

باالدوات هي التمرينات املختلفة -:التمرينات المائية6-5- 1

ا واليت متارس داخل املاء يف حوض سباحة وباشكال  وبدو

ة ملهارات معينة  اميع العضلية العاملة املشا خمتلفة وحسب ا

الضرب ,االرسال من االعلى ( لرياضة الكرة الطائرة وهي 

الضرب الساحق من املنطقة ,الساحق من املنطقة االمامية

  الدراسات النظرية. احثةوهو تعريف اجرائي من الب) اخللفية

  الكرة الطائرة1-1- 2

  :الكرة الطائرة1- 1-1- 2

ا هي لعبة قدمية جدا منذ   فكرة طريان الكرة يف اهلواء واعاد
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سنة تقريبا قبل امليالد مما تدل عليها االثار املوجودة يف 3000

اما لعبة الكرة ). 11,1999,طه(مقابر الفراعنة يف بين حسن 

الطائرة فهي لعبة معدلة عن لعبة ايطالية كانت تلعب يف العصور 

انتشرت هذه اللعبة حىت وصلت اىل دولة املانيا عام الوسطى مث 

ولكن اعرتف fastballوعرفت يف هذا الوقت باسم 1893

. )9, 1985,قطب والصميدعي(1895بظهورها رمسيا عام

وليم (بأمريكا على يد 1895عام فمنذ ظهور الكرة الطائرة

William) مورجان Morgan   املدير السابق جلامعة هوليوك

ومن هذا الوقت " mnonetمينونت " وقد أطلق عليها اسم 

بدء انتشار لعبة الكرة الطائرة مث دخلت الكرة الطائرة جماهلا 

وتكون االحتاد االمريكي للكرة الطائرة  وتوىل 1928الدويل عام 

قطب (فشر .ج.ئاسة يف هذا االحتاد الدكتور جورجالر 

وظلت لعبة الكرة الطائرة حتت ) 11, 1985, والصميدعي

يف 20/3/1947أشراف احتاد كرة السلة الذي مت انشاؤه يف 

paulباريس يف فرنسا وكان اول رئيس لالحتاد امسه السيد 

libaud وهو فرنسي)coaches manual 1,1989, 45.(  

ىف دورة م1964دخلت الكرة الطائرة األلعاب األوملبية عام 

طوكيو، وكانت اللعبة اجلماعية الوحيدة اليت دخلت األوملبياد 

ولقد جتسد هذا التنافس ىف " للمشاركة على مستوى اجلنسني 

               ابتكار العديد من املهارات وتطويرها، وكذلك ىف وضع

          والدفاعية وأيضا ىفاخلطط وطرق اللعب اهلجومية

  .استخدام طرق وأساليب التدريب احلديثة

: القدرات المهاريه وأهميتها بالكرة الطائرة2- 1-1- 2

املهارات االساسيه هي احلركات اليت ينبغي على الالعب تنفيذها 

دف الوصول إىل نتائج  وحسب الظروف اليت تتطلبها اللعبة 

هود البدين وتأخر ظهور حالة التعب                اجيابية واالقتصاد با

ا بشكل جيد   ,اجلميلي (على الالعبني لذلك جيب إتقا

1997 ,29.(  

مليًا هي عملية أداء احلركات بشكل هادف وكذلك تعين ع

واقتصادي للوصول إىل مستوى رياضي عال مع مراعاة قانون 

واملهارات االساسية ضرورية لرفع . )87, 1987,الكاتب(اللعبة 

مستوى الفريق فهي سلم االرتقاء حنو االجادة والتفوق وجيب 

على أي العب ان يلم باملهارات االساسية اذ التوجد من 

هارات من هي اهم من االخرى ، فهي احلركات اليت ينبغي امل

على الالعب تنفيذها وعلى وفق الظروف اليت تتطلبها لعبة 

الكرة الطائرة لغرض الوصول اىل النتائج االجيابية واالقتصاد 

هود وتأخر حالة  التعب فاالداء )1997,29,اجلميلي (با

وات يف الكرة الطائرة التكنيكي هو الطريقة لتنفيذ احلركات واخلط

مع مراعاة النواحي القانونية للممارسة وتعترب قدرة الفرد على 

االداء التكنيكي للحركات االساسية من اهم العوامل يف لعبة 

ا  الكرة الطائرة وبالرغم من سهولة ادائها من اول وهلة اال ا

ا ملا يفرضه قانون اللعبة على  تتطلب بذل جهد كبري يف اتقا

  ).21,1985,قطب والصميدعي (هاادائ

ديناميكية األداء المهاري بالكرة الطائرة 3- 1-1- 2

  : الحديثة  

شهدت السنوات األخرية تطورًا كبريًا يف فنون لعبة الكرة 

الطائرة وخاصة يف مركبات اهلجوم بأنواعها واملهارات الدفاعية ، 

تركيبات حديثة ومتنوعة أستثمرها الالعبون أذ أستخدمت فيها 

بإتقان مما أدى إىل أرتفاع مستوى األداء واملنافسة ، وكما 

معروف أن لعبة الكرة الطائرة تتميز بسرعة األداء والتغيري 

املستمر يف وضع الفريق ، مرة مهامجًا وأخرى مدافعًا وبالعكس 

للالعب لكي تبعًا ملواقف اللعب ، وهذا يتطلب أعدادًا جيدًا 

الوسيلة " واملهارة تعين , يستطيع التحرك يف امللعب باستمرار

ا الفريق بتوظيفها يف خطط اللعب لتحقيق  الفعالة اليت يقوم 

لذا تعد )F. I. V. B, 1993, 135)( هدفه وهو الفوز باملباراة

املهارات أحد املكونات األساسية والعامل املهم لتنفيذ اخلطط 

، فبدون إجادة املهارات وبدرجة عالية ، ستصبح وحسم املباراة

مهمة تنفيذ اخلطط صعبة مما يصعب على الالعب أداء املباراة 

بالشكل املطلوب ، واملهارات بدورها تؤثر يف قابلية الالعبني 

" إىل أن ) زكي حممد حممد حسن(البدنية واخلططية فقد أشار 

هلذا النشاط ينجزها املهارة يف النشاط الرياضي تعد جوهر األداء 

واملهارات )15, 1988حسن ، (الالعب خالل املباراة 
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األساسية يف لعبة الكرة الطائرة تعتمد على مهارات مرتابطة 

أرتباطاً وثيقاً ببعضها البعض وفقدأن أي واحدة من هذه 

ملهارات أو ضعف يف املستوى سيؤدي إىل خسارة نقاط كثرية ، 

ارات هجومية ومهارات دفاعية ومت تقسيم املهارات إىل مه

المهارات األساسية   4- 1-1-2.ومهارات دفاعية هجومية 

تعد الكرة الطائرة واحدة من االلعاب اليت تضم :بالكرة الطائرة

عبد املنعم "ويذكر , عددا من املهارات االساسية

على ان املهارات االساسية بالكرة (("1997اجلميلي "و"1984

اليت ينبغي على الالعب تنفيذها حبسب الطائرة هي احلركات 

دف الوصول اىل نتائج  الظروف اليت تتطلبها لعبة الكرة الطائرة 

هود البدين وتاخري حالة التعب اليت  اجيابية واقتصادية يف ا

, 1997,اجلميلي()2, 1984,عبد املنعم)) (تظهر على الالعبني

الطائرة ان الكرة ((، عامر جبار 1988ويذكر السعدي , )29

, تتكون من مهارات متسلسلة ومتداخلة تبدأ باالرسال

والدفاع , وحائط الصد, والضرب الساحق, فاالستقبال واالعداد

عن امللعب حبيث ان فقدان احداها او ضعف املستوى فيها 

( ))يؤدي اىل خسارة نقاط كبرية اذا ما اكتشفها الفريق املقابل

  .)20, 1988,السعدي

Beutel(ويتفق كل من  Stahl:9( ,و) حسانين و عبد

Knapp.B: 1983,73(,)Allyn(و,)27, 1997المنعم 

and Bacon:1977, 111)( ان ) 35,2004,و الجميلي

المهارات االساسية بالكرة الطائرة بحسب تسلسل إدائها 

  -:تكون على النحو االتي 

- مهارة االعداد-مهارة استقبال االرسال -مهارة االرسال(

مهارة الدفاع -مهارة حائط الصد-مهارة الضرب الساحق 

خماس واخرون ( و)2011صخي و رزوقي (اما ) عن الملعب

صخي (فقسموا المهارات الى الشكل االتي ) 2012

  -):55,2012,خماس واخرون(و) 15,2011,ورزوقي

التمرير (-:املهارات االساسية يف الكرة الطائرة وتشمل -:اوال

  )االرسال -

  -االرسال (-:املهارات الفنية يف الكرة الطائرة وتشمل-:ثانيا

-الضرب الساحق حائط الصد-االعداد-استقبال االرسال 

  )الدفاع عن امللعب 

  -):Smash(الضرب الساحق  5- 1-1- 2

لالعبني عند أدائها وجلمهور وهي املهارة األكثر إمتاعًا 

املشاهدين عند متابعتها على حٍد سواء، ملا تبعثه من سرور يف 

نفس الالعب الضارب وزمالئه لنجاحه بتسجيل نقطة عند أداء 

هذا النوع من املهارات اهلجومية، وهي من املهارات األكثر 

ديناميكية، وتتطلب قابليات بدنية وقدرات حركية كبرية عند 

  ,عن بقية املهارات وتعطي صفة مميزة للعبة الكرة الطائرة أدائها 

و تعد مهارة الضرب الساحق احدى املهارات االساسية 

اهلجومية يف لعبة الكرة الطائرة اذ يقفز الالعب ويضرب الكرة 

بسرعة من فوق الشبكة اىل ملعب املنافس وبطريقة 

ا  كما تعرف هذه املهار , )Alecander,1980, 15(قانونية ة ا

سالح هجومي أذ يقوم الالعب الضارب بضرب الكرة بأقصى 

 ,Mecgregor, 1997(قوة و سرعة يف ملعب الفريق املنافس 

والضرب الساحق عبارة عن، ضرب الكرة بإحدى اليدين , )85

وبطرائق خمتلفة من فوق احلافة العليا للشبكة وتوجيهها بدقة 

نونية لغرض احلصول وقوة إىل ملعب الفريق املنافس بصورة قا

ويعد الضرب الساحق يف مقدمة األسلحة "على نقطة املباراة،

وحيتل نسبة تكرار . اهلجومية الكتساب نقطة وإحراز التقدم 

نسبة لتكرار بقية املهارات األساسية الفنية يف لعبة %21أدائها 

وإن كل املهارات واخلطط تصبح عدمية الفائدة .الكرة الطائرة

، 2006اجلميلي،(والتشويق إذا مل تنته بالضرب الساحق الناجح 

203.(  

االداء الفني لمهارة الضرب الساحق في 1- 5- 1-1- 2

  :الكرة الطائرة

احقة من خالل االداء الذي لقد تطور تنفيذ الضربة الس

يتوافر فيه عنصر السرعة والقوة وقد وصلت سرعة الكرة يف 

ساعة فضال عن /كم  170اوملبياد اثينا يف الضرب الساحق اىل 

عنصر الدقة والضربة الساحقة هي الوسيلة اليت حتتل املرتبة االوىل 

يف احراز النقاط واالستحواذ على االرسال مقارنة باملهارات 

,sandorfic,1996(رىاالخ كما ان هذه املهارة تضع , )15
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الالعبني بوضع نفسي جيد وتتطلب نوعية معينة من الالعبني 

يتميزون بسرعة البديهية وحسن التصرف والثقة بالنفس اضافة 

اىل اعتمادها على مواصفات جسمية كارتفاع القامة وقوة 

العصيب عضالت الرجلني والسرعة والرشاقة والتوافق احلركي 

والقوة االنفجارية العالية يف الوثب والضرب والدقة باالداء 

the(احلركي coach,2000,no.2(, وتشري الدراسات اىل جناح

عند % 40عند الرجال و %50الضرب الساحق بشكل مباشر 

  النساء

  انواع الضرب الساحق  2- 5- 1-1- 2

هناك عدة أنواع من الضرب الساحق حبسب ارتفاع الكرة 

وسرعتها وبعدها عن الشبكة وحبسب مراكز اللعب فضًال عن 

متطلبات األداء وطريقة تنفيذ الالعبني لألداء الفين، مما يدفع 

الالعب إىل استخدام أنواع خمتلفة من الضرب الساحق أثناء 

ومن أنواع الضرب الساحق , الشوط الواحد أو املباراة 

)  114,1999,طه)(125,2008البنا،) (205، 2006اجلميلي،(

الضرب الساحق -)العايل(الضرب الساحق املواجه ( وتشمل -:

الضرب الساحق السريع والقصري -)الدوران(بتغيري االجتاه 

القطع (الضرب الساحق السريع والبعيد عن املعد-)اخلطف(

الضرب الساحق من املنطقة -الضرب الساحق باخلداع-)السريع

  ")اخللفية للملعب

الضرب الساحق ميكن ان تقسم من  وهناك عدة انواع من

، 2008البنا،(حيث مناطق اهلجوم يف امللعب اىل التقسيم االيت 

الضرب الساحق من املنطقة األمامية والذي ينفذه -1 -).:129

الضرب الساحق -2  )2، 3، 4(الالعبون املتواجدون يف املراكز

ه، من املنطقة اخللفية والذي حيق جلميع الالعبني القيام بتنفيذ

 ولكن معظم األحيان خيتص بتنفيذه الالعبون يف املراكز

وذلك لزيادة عدد مراكز اهلجوم واستغالل أكثر من ،)1،6،5(

وسيكون ضمن هذه .  مركز للقيام باهلجوم على الفريق املنافس

  ) الضرب الساحق املواجه القطري من املنطقة االمامية (الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الضرب الساحق بانواعه -):1(شكل 

  

الضرب الساحق من المنطقة االمامية 3- 5- 1-1- 2

إن نسبة استخدام الضرب الساحق يف لعبة الكرة الطائرة 

تقريبا ولذلك فهو أكثر املهارات  %) 79(هي أكثر من 

فضال عن   %16وتصل نسبة تكراره باللعب اىل , استخداماً 

تتميز اذ , )77,1990,فرج(كونه من ابسط االنواع استخداما 

مهارة الضرب الساحق عن غريها من مهارات الكرة الطائرة 

ا تتم بالقفز عالياً بضرب ) التكنيك ( مبراحل ادائها الفين  أذ ا
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الكرة من أعلى نقطة لتعرب الشبكة مع دقة توجيهها لتصل بقوة 

.)Rosenhal,1983 ,.(76وسرعة اىل نصف امللعب االخر 

وينقسم األداء احلركي يف الضرب الساحق عموماً إىل مخس 

: مراحل متتالية وهي

- ):القسم التحضيري(مرحلة االستعداد- 1

مهارة الضرب الساحق وتعد املرحلة االوىل من مراحل اداء - 2

، 1997,اجلميلي(ويكون وضع اجلسم يف هذه املرحلة كمايأيت

75: (-

.يكون اجلسم يف حالة ارختاء - 3

.القدمان متوازيتان أو تقدمي قدم على قدم اخرى- 4

.يوجد انثناء بسيط يف الرجلني- 5

.ميالن اجلذع قليالً اىل االمام - 1

.ن جبانب اجلسم الذراعان تكونان ممدوتان ومتدليتا- 2

) يئة ( النظر يكون اىل ملعب املنافس واىل عملية اعداد - 3

.الكرة 

جميد (اجلسم العلوي مسرتخي واالكتاف لالمام - 4

يف مركزي ) التهيؤ ( وضع االستعداد - 5).40,1990,ومحيدي

أمتار من الشبكة ) 4–3(تكونان على بعد )4،2( اهلجوم 

يقف الالعب مواجها للشبكة حيث )108، 1991الوشاحي، (

وحتدد املسافة حسب طول خطوات الالعب اليت تعتمد على 

طوله فكلما كان الالعب طويال كلما كانت خطواته التقربية 

).129,2008,البنا(اكرب 

-:مرحلة االقتراب- 2

ان هذه املرحلة تتصف بعدم وجود مسافة معينة للالعب 

اليت حتدد املسافة له ، الضارب وامنا ظروف وحاالت الكرة هي

فمعظم الالعبني الذين ينفذون مهارة الضرب الساحق يتخذون  

خطوات تقريبية جتاه الكرة ، عدا الالعبني الضاربني يف )3-4( 

والذين ينفذون الضرب الساحق اخلاطف والسريع ) 3(مركز 

م يتخذون خطوتني اجتاه الكرة   (SandorFi , 1996 , 98)فا

واالفضل هو استخدام ثالث خطوات تقربية حيث يستعمل 

وتبدأ بتقدمي ) م3(الالعب هذه احلالة عندما تكون املسافة 

الرجل اليسرى يف اخلطوة االوىل مث اليمىن يف اخلطوة الثانية 

فاخلطوة ,)185,2002,اجلميلي(واليسرى يف اخلطوة الثالثة 

سرعة والطول والعمق اما االوىل خطوة عادية اما الثانية فتمتاز بال

ما تتحركان اسفل عاليا بقدر االمكان اثناء اخلطوة  الذراعان فا

االوىل حىت تصال مفردتني يف مستوى عمودي على اجلسم يف 

اية  اخلطوة الثانية وتكون الذراعان امام اجلسم بالتساوي يف 

مع ,  )53,1985,قطب والصميدعي(املرحلة وقبل الوثب 

ن القدم اليسرى تدور امام اليمىن موازية للشبكة التأكيد على ا

تقريبا ومركز ثقل اجلسم يكون منخفضا ودوران الذراعني 

, )41,1990,خريبط ومحيدي(لالسفل بالقرب من اجلسم

فاخلطوتان االخريتان مها اسرع اخلطوات ومنهما يتحول زخم 

احلركة من االجتاه االفقي اىل االجتاه العمودي وتكون حركة 

دمان قريبة من االرض اي ال يكون الركض برفع الركب عاليا الق

ذه احلركة حنافظ  ويلمس كعب القدم االرض اوال مث االصابع و

على الزخم احلركي الذي اكتسبه الالعب والطاقة املكتسبة من 

حركة اجلري وال سيما اخلطوتني االخريتني ومييل اجلسم قليال اىل 

مام االعلى وتتوقف امام الرأس اخللف ومترجح الذراعان اىل اال

للشروع بالقفز وتكون مفاصل اجلسم قبل القفز مثنية ويكون 

درجة مع الشبكة 45الصدر والكتف االيسر بزاوية 

).130,2008,البنا(

)االرتقاء(مرحلة الوثب- 3

الركضة ( تبدأ هذه املرحلة بعد االنتهاء من مرحلة االقرتاب

مبرجحة الذراعني اىل اخللف واىل االسفل ومن مث ) التقربية 

االستمرار باملرجحة اىل االمام واىل االعلى مع انتقال مركز ثقل 

اجلسم من العقبني اىل املشطني بصورة آنية ، وتعد هذه احلركة 

اىل االعلى ويكون ) النهوض( مهمة جداً للمساعدة يف االرتقاء 

االمام قليالً قبل حلظة االرتقاء حبيث تكون اجلسم مثنياً اىل

1987،77الكاتب واخرون ،(االكتاف عمودية فوق الركبتني 

حيث يف البداية يقوم الالعب بوضع القدمني متباعدتني , )

بقدر املسافة بني الكتفني ويكونان إما متوازيني أو خلف 

وهذا الوضع يسمح لالعب بان يكون أكثر اتزان , بعضهما

وينبغي أن يكون مركز ثقل كتلة اجلسم , ا يكون يف اهلواءعندم

وتالمس ,قريبا من األرض حلظة االرتقاء والرجالن مثنيتني 
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, القدمان األرض بسرعة والذراعان ممدودان خلف الكتفني 

وتتمرجح الذراعان من األسفل إىل األعلى مث أماما ولألعلى 

الوركني بقوة حىت بأقصى قوة ممكنة كما تتمدد مفاصل الركبتني و 

, )121,1990,فرج(يتمكن من إحداث أقصى دفع عند الوثب

عند مرجحة الذراعني اماما عاليا تدفع الذراع الضاربة خلف 

الراس مع توقف الذراع االخرى عن االرتفاع لالعلى الخذ وضع 

الضرب وفيه يكون الظهر قد اصبح مقوساً قليال والرأس مثنيا 

اخللف والركبة مثنية اىل اخللف اىل اخللف والرجالن اىل 

وكلما كانت زاوية االنثناء ) 131,2008,البنا(

قليلة يف هذه مرحلة الطريان كلما قل الضغط على العضلة 

الرباعية والعضالت القابضة للورك وهذا بدوره يعطي ارتفاعاً 

 The Complete Guide to(عالياً جداً للالعب الضارب

Volleyball Conditioning Performance Volleyball 

,1997 ,.48(

- : مرحلة الضرب- 4

مباشرة وعند وصول ) النهوض ( بعد عملية االرتقاء 

الالعب الضارب اىل أقصى ارتفاع حيصل تقوس يف جسم 

الالعب اىل اخللف كذلك تتحرك الذراع الضاربة من االمام اىل 

تكون حركة التأهب للضرب الساحق يف أثناء االعلى حيث 

وتتم حركة الذراعني بانسياب ومتواصلة من , الوثب مباشرة 

اإلمام إىل أعلى وتثىن من مفصل املرفق و الذراع ممدودة خلف 

يف حني يكون املرفق أعلى من مستوى الكتف ويشري , األذن 

دودة مم) احلرة ( يف حني تكون الذراع غري الضاربة إىل األمام 

بشكل افقي لغرض التوازن يف اهلواء مع فتل اجلذع من مفصل 

احلزام باجتاه الذراع الضاربة ، ويف الوقت نفسه يتحرك مرفق 

الذراع الضاربة اىل االعلى أمام الكرة يف اقصى ارتفاع يصل اليه 

الالعب لتمتد الذراع الضاربة لتالقي الكرة بعد مد الظهر 

د الضاربة بلمس الكرة من الزاوية العليا والرجلني  بعدها تبدأ الي

هلا مع مرافقة الذراع الكرة قليالً يف االجتاه املرغوب فيه مع عمل 

حركة حتويط فعالة للكرة من مفصل الرسغ واخرياً ترك اليد للكرة 

) 131,2008,البنا(للهبوط ) التهيؤ ( واالستعداد 

:مرحلة الهبوط-5

يف هذه املرحلة يهبط الالعب الضارب على مقدمة القدمني 

سحب اليد اىل األسفل بعد ضرب ومواجهاً للشبكة من خالل 

الكرة مباشرة مع مراعاة عدم ملس الشبكة وينحين اجلذع قليال 

ويتبع ذلك اهلبوط على مقدمة القدمني،ويكون , إىل األمام 

بعمق بسيط ومرونة اهلبوط على كال القدمني معاً بقدر اإلمكان 

إذ النزول على قدم واحدة يؤدي إىل اإلصابات وينبغي التاكد 

) النهوض( ان ال تكون نقطة اهلبوط بعيدة عن نقطة االرتقاء 

لتفادي اخطاء الشبكة او اجتياز خط املنتصف 

يوضح مهارة الضرب ) 4( والشكل ) 1991،108الوشاحي،(

).122,1990,فرج (الساحق 

:البايوميكانيكعلم 1-2- 2

أحد فروع علم )Biomechanics(علم البايوميكانيكيعد

الذي يهتم بدراسة وحتليل األداء احلركي ) Kinesiology(احلركة

أو احليوان، وهذه يف إطار العوامل املؤثرة يف حركة اإلنسان

العوامل تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف األداء احلركي،

العوامل، بايولوجية أو فسيولوجية أو تشرحيية أو سواء كانت هذه 

ولقد , عوامل ميكانيكيةعوامل اجتماعية أو بيئية أو نفسية أو

استأثرت هذه العوامل باهتمام متزايد عند دراسة األداء احلركي 

اإلنساين يف األنشطة الرياضية املختلفة من لدن العاملني يف جمال 

ملرتبطة باألنشطة الرياضية تعليم وتدريب املهارات احلركية ا

املتنوعة والعوامل املؤثرة فيها لتجميع مادة نظرية توضح العالقات 

املتداخلة لكل من هذه العوامل ومدى ارتباطها ببعضها البعض 

دف الوصول إىل استنتاجات وتعميمات ميكن عن طريقها 

اسرتاتيجيات حتسني ترشيد عملية التعليم والتدريب وتطوير

، ب 2007علي،(احلركي الجناز أفضل النتائج الرياضيةاألداء 

فالبايوميكانيك هو احد العلوم اليت تعىن بتطوير احلركات , )

الرياضية من خالل الدراسة والتحليل والتقومي البايوميكانيكي 

).1,2006,شايل وآخران(وتوضيح الفروقات واجياد العالقات

فروع البايوميكانيك2-1- 2-1
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عمر وعبد : (البايوميكانيك على ما يأيتوقسم علم 

):13,2011,رمحن

kinematics)( الكينماتيك -1

التحليل   kinetics(2-1-2 -2( الكينيتيك  -2

الميكانيكي للحركة

يعد التحليل امليكانيكي الطريقة االساسية واملعتمدة يف 

البايوميكانيك وذلك من خالل تصور حركة الرياضي بكامريات 

عالية وهو من اكثر العلوم صدقا وموضوعية لتوضيح ذات سرع

الكثري من احلثائق والنواحي غري املرئية من احلركة كالزوايا والسرع 

والتحليل , )353,2011,الصميدعي وآخران(واملسارات واالزمنة 

هو فرز وتبويب البيانات الكثرية لعناصرها الرئيسية، مث معاجلتها 

منطقياً أو إحصائياً للعمل على تلخيصها يف نتيجة رقمية 

حمدودة،قابلة عند تفسريها باملقارنة مع معيارمناسب وحمدد 

للتحول من صيغتها الكميه الصماء إىل أخرى ذات معان مفيدة 

-Moor,1979:155( " هلا الباحثانحلل املشكلة اليت يتناو 

ا أيضاً الوسيلة املنطقية اليت جيري " ).160 وكلمة حتليل يقصد 

مبقتضاها تناول الظاهرة موضوع الدراسة بعد جتزئتها اىل 

عناصرها االولية االساسية املكونة هلا وقد يكون حتليل ليس جتزئة 

اء الرياضي  بل جتميع للتوصل اىل احلقائق العلمية اليت ختدم االد

خريبط، " ( كما لو كانت مقسمة إىل أجزاء أو عناصر أساسية

وعلى القائمني بعملية حتليل أي مهارة معينة ) 28, 1992

فهم كيفية االداء " االملام باملعلومات التكتيكية و اليت تعين   

يف ضوء جمموعة من املعلومات اليت تساعد على حتديد 

جناز هذا االداء باعلى كفاءة ممكنة االجراءات احلركية املطلوبة ال

و كذلك االملام , )15، 1988حسام الدين ، "( و باقل جهد 

باملعلومات العلمية اليت تعين االسس املرتبطة بنشاط اجلسم سواء  

كانت تشرحيية او فسيولوجية او نفسية  والعمل على تقومي 

االداء احلركي باستخدام احلاسوب االيل الذي اصبح من 

نولوجيا التدريب الذي ميكن من خالله احلصول على تك

املعلومات عن املتغريات العلمية عن االداء 

).397,2007,حسن(

، 1991الهاشمي ،(و يقسم التحليل البايوميكانيكي الى 

46:(-

التحليل الكينماتيكي او ما يسمى التحليل الوصفي - :اوال

(Kinematic, Pescriptive)

التحليل الكينتيكي او ما يسمى التحليل السببي -:ثانيا 

(Kinetic cusal)

-:و يقسم التحليل الوصفي الى نوعين 

يهتم هذا النوع -:تحليل نوعي او ما يسمى بالكيفي 

بوصف احلركة نوعيا من دون ذكر القيم الكمية وترى سوزان 

Susan)هول  J. Hall) كلمة نوعي (ان(qualitative)

تشري اىل وصف النوعية من دون استخدام االرقام، وان املالحظة 

هي الفرع االكثر استعماال يف التحليل النوعي ) بالعني(النظرية 

فنحن نصف ,)Hall,1999,43(مليكانيكية حركة االنسان

التحليل النوعي على انه املراقبة النظامية واختاذ القرار استنادا اىل 

عن نوعية حركة االنسان لغرض ) ية الذات( االفكار الشخصية 

املناسب لتحسني )بوصفه تغذية راجعة( توفري التدخل 

).7,2010,الفضلي والبيايت(االداء

Quantitativeالتحليل الكمي  Analysis:- يعرف

قياس الكمية او النسبة املئوية للمكونات " التحليل الكمي بانه 

الكمية اليت متثل املستخدمة للشيء الكلي، أي يعني املقادير

احملددات الكمية ملتغريات االزاحة، والزوايا، والسرعة 

اي تصوير احلركة مث حتديد ) 42حسني و حممود، ب ،(والتعجيل

قيم املتغريات املؤثرة يف احلركة حتديدا كميا مثل سرعة االنطالق 

حيث , )233,1999,اهلامشي(لالداة وارتفاعها وزاوية انطالقها 

سلوب يف حتويل االداء احلركي اىل قيم مقاسة تعرب اسهم هذا اال

ا بالنسبة للمبادئ و القوانني اليت يستعان  عن معاين هلا مدلوال

).1993،9,حسام الدين (ا يف العلوم االخرى 

اهمية التحليل البايوميكانيكي بالكرة 2-1-2-3

-:الطائرة

يتصف جهاز احلركة يف جسم اإلنسان خبصائص ميكانيكية 

عديد وعند تطبيق القواعد امليكانيكية على حركة اجلسم البد 
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من مراعاة هذه اخلصائص ودراسة كل الظروف واملتغريات 

البيوميكانيكية وهذا يعين انه البد من حتقيق خصائص التكنيك 

ستخدام املثايل ألي مهارة أو حركة رياضية وأن يعكس اال

املناسب للقواعد امليكانيكية يف ضوء االستعدادات واخلواص 

أن من , امليكانيكية املوجودة يف عمل جهاز احلركة لإلنسان 

أهم اإلجراءات التقوميية حلاالت األداء التكنيكي هو التعرف 

على مناطق الضعف والقوة ملستوى أداء الالعبني من خالل 

والتشخيص تتمثل يف نظام أجياد وسيلة تقوميية للتحليل 

للمالحظة حيدد كمية األخطاء ونوعيتها يف أثناء املنافسات 

احلقيقية لوضع الطرق الصحيحة اليت تساعد على جتاوزها 

إن املميزات , )2,2012,شرب(ومعاجلة نقاط الضعف 

البيوميكانيكية اليت تتميز بأداء الالعب عند حتقيقه اهلدف 

ل الالعب إىل درجة عالية من امليكانيكي األساسي وهو وصو 

معرفة املتغريات البيوميكانيكية اليت تؤثر يف احلركة من حيث 

التعجيل وزمن النهوض وارتفاع مركز ثقل اجلسم والسرعة الزاوية 

وغريها تؤدي … للذراع الضاربة واجلذع والشغل والقدرة والقوة 

إىل رفع املستوى املهاري لالعب من حيث التكنيك وأداء هذه

املهارة بشكل آيل وسريع واليت تتطور لدى الالعب من خالل 

.التدريب املكثف واملتواصل

المتغيرات الميكانيكية التي يمكن قياسها من 2-1-2-4

خالل التحليل

بعد اكمال عملية التصوير هنالك جمموعة من املتغريات 

امليكانيكية لالعبة والكرة ميكن احلصول عليها وبال شك يعتمد 

هدف الدراسة الن اختيار املتغري امليكانيكي املناسب على 

سوف تساعد يف الكشف عن املكونات الداخلية الي اداء 

-:حركي ومن هذه املتغريات 

-الزمن -املسافات العمودية -املسافات االفقية -الزوايا(

) السرع بانواعها

التحليل بمساعدة الحاسوب االلكتروني2-1-2-5

ان السمات املميزة يف عصرنا الراهن وما تكشف عنه 

تطورات للتقنيات احلديثة يف عامل احلاسوب االلكرتوين ودخوله 

يف مفاصل احلياة كافة اعطت املهتمني يف جمال التعلم امكانية 

ويعين التحليل , استغالل التسهيالت الكثرية اليت يقدمها اجلهاز

يتم بواسطة اخلاليا االلية باستخدام احلاسوب هو التحليل الذي 

).361,2011,الصميدعي واخران(لذاكرة احلاسب 

البرامجيات المستخدمة في التحليل الحركي6- 1-2- 2

كما هو معروف ان الربامج التحليلية تعددت لذا فأننا 

سنعرض بعض هذه الرباجميات االكثر تداوًال مع ذكر اهلدف من 

-:استخدام كل برنامج 

يستخدم هذا الربنامج لغرض نقل الفيلم من movieبرنامج -1

.آلة التصوير او جهاز الفديو اىل احلاسوب 

VCDبرنامج -2 cutting يستخدم لغرض تقطيع الفيلم او

اخذ املقاطع اليت نريدها وكذلك يستخدم لغرض دمج املقاطع 

.مع بعضها البعض بعد ان يتم تقطيعها

Adobeبرنامج -3 premiere يستخدم لغرض حتويل الفيلم

ثانية من الفيلم /صورة25اىل جمموعة من الصور ويتم اخذ 

.املأخوذ 

يستخدم لغرض قياس مجيع املتغريات Dartfishبرنامج -4

امليكانيكية املختلفة كما يدعم خاصية املقارنة بني رياضيني اثنني 

بوقت متزامن وغالبا ما تستخدم هذه اخلاصية عندما تكون 

.هناك مقارنة مع منوذج عاملي 

يستخدم لغرض قياس مجيع املتغريات Maxtraqبرنامج -5

موضوع مركز ثقل كتل اجلسم امليكانيكة املختلفة كما يعطي 

ا املاكس تراك فقط عن بقية  احلقيقي وهذه اخلاصية ينفرد 

.برامج التحليل 

التمرينات المائية1-3- 2

wbite(الفوائد العديدة للتمارين المائية1- 1-3- 2

,1995,3(

ان املاء رائع للعالج واعادة التاهيل من االصابة الصغرية 

وحىت االصابة الكبرية واجلراحة وعرب التدريب او اللياقة الوقائية 

يف حال زيادة نقصان اسباب االرتداد والتمزق على اجلسم يف 

ا تعطي  وقت الفراغ او الرياضة التنافسية او العمل والواجبات ا
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وللمشاكل املوقعية املتكررة ولالصابات العضالت الغري متوازنة 

العنيدة من فوق تطوير جمموعات عضلية اليت تستعمل بشكل 

متكرر ان االصابات اعنيدة ميكمن ان تتطور من منط العمل 

الغري صحيح او من ممارسة الرياضات الرتفيهية اذا مل تشخص 

بشكل مبكر ميكن ان تتطور اىل منط مزمن او اصابات رئيسية 

التمارين املائية ممكن ان تكون للعالج او اللياقة حيث ف, يبةختريب

اننا نسمع احيانا بان املاء رائع العادة التأهيل او لشمول اللياقة 

ان ,)Martha,1995,6(البدنية ولكن مل خيربنا احد كيف وملاذا؟

التمارين املائية هلا فوائد متعددة االوجه وليس فقط للعالج 

الشامل والتأهيل فهي توصل اىل فوائد صحية اجيابية بعض 

املميزات للتمارين املائية العادة التأهيل كذلك ممكن عندما 

يكون التدريب للياقة وهذه تشمل فوائد بالقوة ومستوى احلركة 

تيار متارين املاء لتطوير مستوى واملرونة وهناك اسباب اخرى الخ

-:اللياقة 

ملنع االصابات اثناء العمل التنافسي او -:التناضر العضلي-1

موعات ( يف وقت الفراغ فيجب تقوية عمل مجيع العضالت  ا

املهمة وليس فقط املهيمنة مثل عضالت الفخذ ) العضلية 

ات من خالل العمل املتعدد االجتاه, عضالت الركض,االمامية 

وليس مهما كيف او اين تتحرك املهم انك دائما تعمل ضد 

مقاومة املاء 

ان تقاطع التدريب مهم لتطوير - :تقاطع التدريب -2

بالرغم من ان املقام االول ) املناضرة ( العضالت املعادلة 

للرياضة هو يتطلب تطوير قوة اجتاه واحد يف جمموعة العضالت 

مثال على رياضات االلتجاه االخرى ملنع االفراط باالصابات

الواحد هي الكولف والتنس والعاب املضرب االخرى

عندما ترفع معدل القلب ومعدل االيض -:خسارة الوزن -3

خالل اداء جمهود فانت تبدأ حبرق نسبة السعرات احلرارية هذا 

يشبه خدعة املرأة فاحيانا انت ختسر الوزن ولكن اغلب االحيان 

انت ختسر دهون اجلسم ويتضح ذلك من خالل قياسات 

كتلة مالبسك ولكن وزنك ال يتغري يف احلقيقة فانت تزيد  

العضالت اهلزيلة اثناء خسارة الشحوم وان الوزن العضلي اكثر 

من وزن الشحوم فيفضل احلكم على خسارة الوزن من خالل 

قياس احمليطات وقياس املالبس افضل من احلكم بواسطة 

الباوندات اليت ختسرها

ا تسقط -:ختفيض الكولوسرتول -4 التدريبات املائية ا

سمي بالربوتني الشحمي عايل الكثافة الكوليسرتول ايلء واجل
)HDC(

العديد من الناس اللذين ميارسون - :حتسني الوظيفة اجلسدية-5

ا طورت بشكل كبري نظام النوم  التدريبات املائية ذكروا با

عندهم وكذلك نظام اجلهاز اهلظمي فهي تطور كفائة نظام 

.اجلسم ككل 

-:التدريب بالوسط المائي 2- 1-3- 2

يذكر بان السباحة واحدة من اهم ) 1989) ( فيصل( آما

الرياضات الشعبية اليت ميارسها معظم شعوب العامل ذكورًا أو 

عياش ، (إناثا ويف خمتلف األعمار وحدد أمهيتها بالنقاط التالية
13,1989(

من خالل التمارين املائية و بواستطها يتم رفع درجة كفاية 

.ية وزيادة سعة القلبالقلب وتنشيط الدورة الدمو 

تساعد التمارين املائية على زيادة مرونة املفاصل واحلفاظ - 1

ا على معاجلة إصابات مرضى  على الرشاقة ، إضافة اىل قدر

.الفقرات القطنية ، وذلك من خالل احلركة املفصلية

تساعد على توسع وتقوية عضالت الصدر، وبالتايل اتساع - 2

ية من اهلواء ولتنشيط عملية الشهيق الرئتني الستيعاب اكرب كم

.والزفري

.يعد املاء مدلك طبيعي للجسم- 3

أمهيتها اإلنسانية يف حالة إنقاذ شخص من الغرق ، كما ان - 4

.تعلمها يقلل من نسبة حدوث الغرق

تعمل على إزالة اهلموم واملتاعب والعناء العقلي ملا فيها من - 5

املاء والتعرض ألشعة متعه ، وذلك من خالل الغطس والعوم يف

.الشمس واستنشاق اهلواء الطلق

.تعمل على زيادة التوافق العضلي العصيب- 6

Granthamتدريب الباليومترك داخل الماء 3- 1-3- 2

.2011.3)(  

ان الكثري من البحوث احلديثة سجلت واقرتحت بانه
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باالمكان تطوير العضالت وتدريبها مع خماطر اقل على املفاصل 

من )5(و)4(ويف موضوع , من خالل التدريب باملاء 

SIB(November-December طرحنا اضرار )2000

فهناك , التدريب الباليومرتي اذا مل يتم االخذ به بشكل حذر 

احتماالت االصابة باالمفاصل بسبب الباليومرتك و لذلك 

واكبت البحوث لتجد طريقة باستخدام الباليومرتك دون تأثريها 

, السليب على املفاصل فتوصلوا اىل التدريب الباليومرتي املائي 

والية اوهايو يف الواليات املتحدة االمريكية قام فريق البحث يف 

بعمل حبث جترييب على متارين الباليومرتك داخل حوض السباحة 

ا قامت بتطوير القفز العمودي وانه ليس هناك  فتصلوا اىل ا

فرق بينها وبني الباليومرتك االرضي يف التطوير للقفز العمودي  

قاهة ممارسة كذلك يستطيع املصابون اللذين هم يف فرتة الن

الباليومرتك املائي دون التسبب يف اذى مع السرعة يف الشفاء 

ا بعد االصابة او العمليات اجلراحية واعادة العضالت لقو

تدريب العبي والعبات الكرة الطائرة داخل 2-1-3-4

)(Madden,2012,5حوض الماء 

ان التمارين اليت تعطى لالعيب والعبات الكرة الطائرة داخل 

السباح هي اقل ضغطًا على املفاصل وتستخدم للتغطية حوض

على اجلهد التدرييب ملا قبل املوسم والذي يعترب وقت جمهد 

وضاغط وهذا العمل يكون مفيد جدا خاصة مع الطلبة او 

اللذين مل يتعودوا اجلهد ما قبل املوسم واللذين لديهم مستوى 

ال لذلك فان هذا ال, فروق فردية باللياقة البدنية  وقت يعطي ا

وان اهم التمارين املائية لعمل , للتكيف دون ضغط الالعبني 

التكيف هي القفز داخل حوض السباحة وكذلك يساعد هذا 

الربنامج على تغيري وترية التدريبات يف القاعات وبالتايل تساعد 

وحىت لو كان الالعبون , على االنتعاش سواء عقليا او جسديا 

فان ممارسة التمارين داخل حوض السباحة ال جييدون السباحة 

سوف تساعد ) الضحلة(يف املناطق الغري مرتفعة بنسب املياه

على تطوير الصفات املطلوب تطويرها وفيما يلي منوذج للربنامج 

املستخدم يف والية وسكونسن يف الواليات املتحدة االمريكية 

-سم100(لالعيب الكرة الطائرة مع مالحظة ان عمق املياه من 

الوقت االمجايل ((-:اي مبستوى اخلصر والصدر تقريبا) سم130

دقيقة على امتداد )5- 3(االمحاء باهلرولة -دقيقة )40- 20(

)عرض املسبح

:اوال 

يقف الالعبون على شكل دائرة وعمل - //تمارين القفز-

قفزات املسبح

ثانية حبيث ال 30-20لقفزات اليت تتم على االمشاط ملدة ا-

2- 1(سم 5يكون ترك ارض قاع املسبح اال قليال ال يتجاوز ال 

)جمموعة

2-1(قفزات 10من وضع التهيؤ للبلوك القفز وعمل البلوك -

)جمموعة

من وضع التهيؤ لعمل البلوك اىل اليسار او اليمني مع اخذ -

جمموعة )2- 1(مرات 10خطوة التقاطع 

) جمموعة 2-1(مرات 10قفزة القرفصاء -

درجة مع جلب الذراعني 90قفزة الربع قرفصاء من زاوية -

جمموعة )2-1(مرات 10باملرجحة من اسفل املاء اىل خارج املاء 

من وضع الذراعني خارج املاء جبانب الكتفني التزحلق للجانبني 

)جمموعة2- 1(مرات 10بقفزات خفيفة 

من وضع الثين الكامل للركبتني والوجه اسفل املاء القفزات -

القفز مع جلب الركبتني اىل -)جمموعة2- 1(مرات 10لالعلى 

ثين متوسط بالركبتني والقفز -)جمموعة2- 1(مرات 10الصدر 

2- 1(مرات 10درجة قبل اهلبوط 180مع دوران اجلسم 

)جمموعة

في يوم آخر وليس تستطيع عملها( التمارين االخرى-:ثانيا

)نفس يوم تمارين القفز

املشي حبمل الصديق على - عمل متارين زوجية وفرقية (

السباق بالركض على -الركض على عرض احلوض -االكتاف 

–الضرب الساحق ( عمل تكنيك املهارات -عرض احلوض 

على شكل قاطرة واحد تلو ) اخل ... االرسال -حائط الصد

الطفو على -الطفو على الصدر -ليدين السري على ا-االخر 

)الوقوف يف املياه العميقة لفرتة -الظهر 
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-:التمارين المركبة داخل الماء 5- 3- 1-3- 2

املهارات املركبة تعد أحدى أنواع التمارين التطويرية اليت 

م التدريبية ويف مجيع فرتات  اليستغي املدربون خالل وحدا

اآلعداد ، حيث أن هذه التمارين تتمثل على أشكال اخلاصة 

باللعب اجلماعي والعمليات اهلجومية ، يتدرب عليها الالعب 

) .161، 1980كونزة ، (

التمارين املركبة هي اآلساس يف بناء ) 1978خمتار ، (يؤكد 

الفرتة اآلساسية يف وحدة التدريب اليومية وميكن حتديد مسافة 

وزمن اآلداء هذه التمارين ومن مث ميكن احلكم على قدرة 

اخلشاب (ويرى ,) 139، 1978خمتار ، (الالعب ومهارته 

ان التمارين املركبة تتكون من عدة مهارات ) 1999وأخران ، 

ا تبين على متارين أساسية سبق أتقنها الالعبون  اآلساسية وأ

وتعد من أهم متارين اللعبة اليت تعمل على تطوير الالعب 

.)191، 1999اخلشاب وأخران ، (وتقدمة يف اللعب 

وعليه تضع الباحثة تعريف اجرائي للتمارين املركبة بالوسط 

ا تتكون من جمموعة اهداف مشرتك(املائي  ة تتحقق من حيث ا

خالل جمموعة متارين بدنية ومهارية تؤدى داخل املاء وباستخدام 

ادوات مساعدة وباستخدام شدد تدريبية خمتلفة وتطبيق 

).الباليومرتك اخلارجي اخلاص بالكرة الطائرة داخل املاء

اجراءات البحث

منهج البحث 1- 3

استخدمت الباحثة املنهج  التجرييب ملالئمته وطبيعة البحث 

مجتمع االبحث وعينته 2- 3

اشتمل جمتمع البحث العبات الكرة الطائرة من بعض اندية 

اندية، ) 6(والبالغ عدد هذه االندية 2010- 2009القطر للعام 

)8( العبة  من كل نادي ) 40(والبالغ عدد الالعبات الكلي 

تمع العبات لكل ن ادي ،ولكي يتم اختيار العينة اليت متثل ا

تمع االصلي  وبناءا  متثيال حقيقيا جلأت الباحثة اىل مجعها من ا

عليه استخدمت الطريقة العمدية واليت متثلت بستة اندية لكل 

نادي العبتان وقد بلغ عدد افراد العينة اثنا عشر العبة وبعد 

تغينب ستة وحدات تدريبيبة استبعاد الالعبات املصابات والاليت

فاكثر خالل مدة تطبيق الربنامج التدرييب وبلغ عددهن اربعة 

ذا اصبح عدد افراد العينة مثانية العبات وبذا تشكل  العبات و

يبني )1(واجلدول , من جمتمع االصل %20عينة البحث نسبة 

     .قيم بعض املعامل االحصائية اخلاصة مبواصفات عينة البحث

  يبني قيم بعض املعامل االحصائية اخلاصة مبواصفات عينة البحث-:)1( جدول 

  المعالم  االحصائية               ت  

  اسم الالعبة                         النادي 

  العمر الزمني

)سنة(

  العمر التدريبي

)سنة(

  الطول الكلي

)سم(

  الكتلة

)كغم(

  نيوتن/ الوزن 

  *)*ج×ك=و(

  75764.4  165  12  31الالعبة االولى                      بغداد  1

  548.8  56  159  10  30بغداد                     الالعبة الثانية  2

  460.6  49  159  7  25الالعبة الثالثة                     كارة  3

  499.8  51  159  10  24كارةالالعبة الرابعة                       4

  607.6  62  165  6  21الالعبة الخامسة                 قرقوش  5

  539  55  163  10  19الالعبة السادسة                 قرقوش  6

  519.4  53  163  7  18الالعبة السابعة                   القوش  7

  558.6  57  164  5  18الالعبة الثامنة                    القوش  8

  562.28  57.25  162.13  8.38  23.5  الوسط احلسايب                      سَ 

  92.37  8.19  2.70  2.45  5.18  ع±االحنراف املعياري                  

    14.31  1.66  29.20  22.26  %معامل االختالف                      خ



ملهارة الضرب ) الدقة(قياس االجناز : الهدف من االختبار

.الساحق القطري يف املثلث الداخلي من ملعب املنافس

ملعب كرة طائرة قانوين وكرات طائرة  -:االدوات المستخدمة

،شريط ملون لتقسيم امللعب املقابل اىل مثلثني ) 5

متساويني مث يقسم املثلث الداخلي جهة الشبكة اىل ثالث 

               امتار وكما هو موضح يف )3(مناطق قياس كل منها 

  

:مواصفات االداء

 )2(تقوم الالعبة املختربة باداء الضرب الساحق من مركز 

وتقوم الالعبة  )3(حبيث يقوم املعد باعداد الكرات هلا من مركز 

املختربة باداء املهارة حماولة اسقاط الكرة يف املثلث الداخلي 

.للملعب املقابل

:

.حماوالت متتالية )5(لكل العبة خمتربة 

.يف كل حماولة" جيب ان يكون االعداد جيدا

سقوط الكرة فيه وكما تحتسب الدرجات على وفق مكان 

درجة ) B(يف املنطقة - ثالث درجات )  Aِ(يف املنطقة

خارج  هذه املناطق  -مخس درجات ) C(يف املنطقة 

).من الدرجات

حتتسب لالعبة املختربة الدرجات اليت حصلت عليها 

ان الدرجة الكلية لالختبار " يف احملاوالت اخلمس ،علما

  )(ralp & Bob B., 49-56. درجة 

ملهارة الضرب الساحق من املنطقة االمامية بالكرة الطائرة

 2014، 155- 127ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية( 1: ، العدد17: المجلد

: وسائل جمع البيانات

 -االختبار   -القياس  – املقابلة ( استخدمت الباحثة 

 كوسائل جلمع البيانات)  التحليل  -املالحظة العلمية التقنية

ل على متغريات البحث قيد الدراسة

يب ، فقد قامت الباحثة  وهي لقاء جيري بني الباحث وا

مع ) *غري مقيدة(املقابالت الفردية غري املقننة 

عدد من ذوي االختصاص من أجل أغناء البحث باملعلومات 

انواع  3القيمة واملالحظات االجيابية وكانت هذه املقابالت على 

( املقابلة الفردية  -وين  الربيد االلكرت  -املكاملة اهلاتفية 

)غري املقننة

مت قياس الطول بالسنتميرت بوساطة شريط  ///

) 50(قياس والكتلة بالكيلوغرام مبيزان طيب يقيس القرب من 

غرام كما مت قياس قوة القبضة بوساطة جهاز الديناموميرت بالكغم 

الذي يتم حتويله للنيوتن من خالل ضرب القيمة يف قيمة 

.²ثا/م)9.81 

مت استخدام االختبار االيت لقياس مستوى االداء للضرب 

-:الساحق من املنطقة االمامية 

هارة الضرب الساحق أختبار دقة اداء م

)2004,124,حنونة (القطري من المنطقة االمامية

الهدف من االختبار

الساحق القطري يف املثلث الداخلي من ملعب املنافس

االدوات المستخدمة

5(قانونية عدد 

متساويني مث يقسم املثلث الداخلي جهة الشبكة اىل ثالث 

مناطق قياس كل منها 

  ).2(الشكل 

مواصفات االداء

تقوم الالعبة املختربة باداء الضرب الساحق من مركز 

حبيث يقوم املعد باعداد الكرات هلا من مركز 

املختربة باداء املهارة حماولة اسقاط الكرة يف املثلث الداخلي 

للملعب املقابل

:شروط االداء 

لكل العبة خمتربة 

جيب ان يكون االعداد جيدا

تحتسب الدرجات على وفق مكان 

- :يأتي

يف املنطقة(

يف املنطقة  -واحدة 

من الدرجات) صفر(

حتتسب لالعبة املختربة الدرجات اليت حصلت عليها :التسجيل

يف احملاوالت اخلمس ،علما

درجة ) 25(هي

  

ملهارة الضرب الساحق من املنطقة االمامية بالكرة الطائرة) الدقة ( يوضح اختبار االجناز  - :) 2(شكل 
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وسائل جمع البيانات3- 3

استخدمت الباحثة 

املالحظة العلمية التقنية

ل على متغريات البحث قيد الدراسةللحصو 

المقابلة 

يب ، فقد قامت الباحثة  وهي لقاء جيري بني الباحث وا

املقابالت الفردية غري املقننة بإجراء بعض 

عدد من ذوي االختصاص من أجل أغناء البحث باملعلومات 

القيمة واملالحظات االجيابية وكانت هذه املقابالت على 

املكاملة اهلاتفية ((-:

غري املقننة) وجها لوجه

///القياس 3-2- 3

قياس والكتلة بالكيلوغرام مبيزان طيب يقيس القرب من 

غرام كما مت قياس قوة القبضة بوساطة جهاز الديناموميرت بالكغم 

الذي يتم حتويله للنيوتن من خالل ضرب القيمة يف قيمة 

 (التعجيل االرضي 

االختبار

مت استخدام االختبار االيت لقياس مستوى االداء للضرب 

الساحق من املنطقة االمامية 

أختبار دقة اداء م  1- 3-3- 3

القطري من المنطقة االمامية
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  التجربة االستطالعية الختبارات البحث القبلية  4- 3

قامت الباحثة بإجراء جتربة استطالعية على عينة مكونة من اربعة 

 يشاركن ضمن بعض أندية العبات من منتخب اجلامعة واللوايت

املنطقة  الشمالية املشاركة قي دوري الكرة الطائرة، وقد مت إجراء 

صباحا من يوم السبت )10:00( هذه التجربة يف متام الساعة

يف قاعة النشاط الرياضي يف دهوك   )27/3/2010( املصادف

  *وبوجود فريق العمل املساعد

  خطوات اجراء البحث5- 3

  المالحظة العلمية التقنية3-5-1/

ن املالحظة العلمية من خالل التسجيل املرئي والصويت ا

تضع الباحث على طريق املوضوعية وجتنبه عدم املصداقية واحنياز 

اذ , )46- 45،2006شافع ( الداء العب ما من افراد العينة 

ذات سرع )2(استخدمت الباحثة االت تصوير فديوية عدد

يابانية الصنع واحدة للمهارة sonnyع ثانية نو /صورة )25(

واخرى ملسار الكرة

  :التجربة الرئيسة للبحث لالختبارات القبلية 5-2- 3

قامت الباحثة بإجراء التجربة الرئيسة على عينة البحث 

العبات من العبات الكرة الطائرة اللوايت )8( والبالغ عددها 

وقد مت   2010- 2009- 2008شاركن يف بطولة العراق للمواسم 

إجراء هذه التجربة على قاعة النشاط الرياضي  حمافظة دهوك يف 

متام الساعة العاشرة صباحًا من يوم االثنني املصادف  

بعد اجراء ****وبوجود فريق العمل املساعد29/3/2011

االمحاء اداء االختبار املهاري ولكي تتمكن الباحثة من تصوير 

آلة للتصوير )2(املهارة كاملة قدر اإلمكان قامت الباحثة بتوفري 

الفيديوي كل آلة هلا وظيفة تصوير جزء معني من املهارة وكما 

وضعت هذه اآللة بالقرب ) األوىل(آلة التصوير الفيديوي : يأيت 

نفيذ املهارة ، وكان اهلدف من هذه اآللة هو تصوير من منطقة ت

الالعبة املنفذة للمهارة  ، وقد مت أخذ لقطتني ملقياس الرسم 

أحدامها أفقية واألخرى عمودية يف املواقع اليت سيتم فيها قياس 

آلة اما املتغريات امليكانيكية لالعبة وكذلك الكرة حلظة انطالقها 

فق وضعت هذه اآللة على حدود ) الثانية ( التصوير الفيديوي 

امللعب يف اجلهة املقابلة لالعبة املنفذة للمهارة حبيث يظهر كامل 

مساحة امللعب املقابل للملعب الذي تؤدي منه الالعبة ، وكان 

اهلدف من استخدام هذه اآللة هو للتأكد من اماكن سقوط 

  .الكرة داخل منطقة اختبار الدقة

  التصميم التجريبي5-3- 3

استخدام التصميم التجرييب امر مهم يف كل حبث جترييب ان

اذ , النه يساعد يف احلصول على االجابة عن اسئلة البحث 

خضعت عينة البحث لربنامج  تدرييب لتطوير ادائهم ويتمثل هذا 

التصميم باجراء اختبار قبلي ومن مث ادخال املتغري املستقل 

له نستطيع وبعدها يتم اجراء اختبار بعدي الذي من خال

وخلصوصية , التعرف على اثر الربنامج التدرييب يف االداء الفين 

موعة الواحدة ذات  البحث استخدمت الباحثة تصميم ا

وميكن ,)103.1974,الزوبعي والغنام(االختبار القبلي والبعدي 

اختبار قبلي ــــــــــــــــ (-:متثيل التصميم التجرييب على النحو االيت 

ـــــــــــــــ اختبار بعدياملتغري   ) املستقل ـ

  االختبارات البعدية5-4- 3

لعينة ) -1- ملحق(بعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج التدرييب

موعة البحث  والبالغ  البحث مت إجراء االختبارات البعدية 

املصادف االحد وقد راعت 5/6/2011العبات يوم )8(عددها 

ات حتت نفس الظروف اليت اجريت الباحثة اجراء هذه االختبار 

فيها االختبارات القبلية ،وقد حرصت الباحثة على تثبيت 

الظروف املكانية والزمانية  نفسها اليت استخدمت فيها 

االختبارات القبلية ومن حيث األدوات املستخدمة وطريقة 

.التنفيذ وفريق العمل املساعد
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  طرائق قياس المتغيرات  6

  الزوايا 6-1- 3

وهي الزاوية احملصورة بني - :زاوية مفصل الركبة لحظة االصطدام باالرض .1

القائدة  يوضح كيفية قياس زاوية الركبة للرجل )3(والساق  والشكل  الفخذ 

  يوضح كيفية قياس زاوية الركبة للرجل القائدة) 3(الشكل                                                                                       

  

وهي الزاوية احملصورة ب -:زاوية مفصل الورك لحظة االصطدام باالرض  .2

  يوضح كيفية قياس زاوية الورك للرجل القائدة  )4(ين اجلذع والفخذ والشكل 

                                     

                                              
يوضح كيفية قياس زاوية الورك للرجل) 4(الشكل                                                                                        

                             

وهي الزاوية احملصورة  - :زاوية الكتف لحظة اقصى قوس بالظهر .3

  يوضح كيفية قياس زاوية الكتف للذراع  )5(بني العضد واجلذع والشكل 

  .الضاربة

  يوضح كيفية قياس زاوية الكتف للذراع الضاربة )5( شكل                                                                                             

                                                                                        

  

  

  

  

وهي الزاوية احملصورة بني اجلذع واألفق -: لحظة الضرب زاوية الجذع.4

يوضح كيفية قياس زاوية اجلذع  )6(، والشكل  

  

يوضح كيفية قياس زاوية اجلذع) 6(الشكل                                                                                                         
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هي الزاوية احملصورة بني اخلط  - :زاوية ميل الجسم لحظة االصطدام باالرض .5

  اىل قدم االرتكاز من جهة واخلط املمتد على االرض ) ج.ك.ث.م(الواصل من 

  يوضح كيفية قياس  )7(من جهة اخرى يف املراحل املختلفة من احلركة والشكل 

  زاوية امليل 
                                                                                                      

     

  يوضح كيفية قياس زاوية امليل  )7(الشكل          

  

وهي الزاوية احملصورة بني نقطة -:)ج.ك.ث.م(العلى ارتفاع ل زاوية الطيران.6

  مركز ثقل كتل اجلسم بالطريان من جهة ونقطة مركز ثقل كتل اجلسم باخر ملس 

  يوضح زاوية الطريان  )8( لالرض من جهة مع اخلط االفقي والشكل 

                                                                                              
  )ج.ك.ث.م(زاوية الطريان العلى ارتفاع ل )  8(شكل                                                                                       

  المتغيرات المقاسة  6-2- 3

وهو اخلط املستقيم العمودي -: عن األرض) ج.ك. ث. م(ارتفاع اعلى - 1

  ) 9(اجلسم وسطح األرض ، والشكل ) ج .ك. ث. م(الواصل بني  

    ك اجلسم عن األرض . ث. يوضح كيفية قياس ارتفاع م

  

  عن األرض)ج.ك. ث. م(ل يوضح كيفية قياس كيفية قياس اعلى ارتفاع )9(الشكل                                                                                                  

  

                                                                          

  

  

  

وهي اخلط املسقيم العمودي الواصل من  -: المسافة العمودية للقفز - 2

  ) ج.ك.ث.م(من حلظة الدفع واىل حلظة اعلى ارتفاع ل ) ج.ك.ث.م( 

  يوضح كيفية قياس املسافة العمودية للقفز )10(والشكل 

  
  يوضح كيفية قياس املسافة العمودية للقفز)  10( شكل                                                                                              
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هو اخلط املستقيم الواصل من نقطة الكف  -: ازاحة اليد الضاربة- 3

  ) 11(يف اقصى ارجاع للكف اىل نقطة الكف حلظة الظرب والشكل 

  يوضح كيفية قياس ازاحة اليد الضاربة 

  

  
يوضح كيفية قياس ازاحة اليد الضاربة)  11(شكل                                                                                                

    

  

  المتغيرات المستخرجة 6-3- 3

استخراج زمن احلركة لكل مرحلة من املراحل  مت -: زمن الحركة

  : املختلفة للحركة من خالل القانون اآليت

 X) 1 - عدد الصور املستغرقة للحركة (  زمن احلركة الكلي  -

  ) 85،  1999عبد الوهاب ، ( زمن الصورة الواحدة 

وهي معـدل االنتقـال  -: السرعة الزاوية لليد الضاربة-1

الـزاوي لليد الضاربة بني حلظيت قبل الضرب والضرب ، وقد تـم 

السرعة الزاوية لليد الضاربة (استخراج السرعـة الزاويـة من خالل 

  ) Hall, 1999,  379 ()الزمنالفرق الزاوي لليد الضاربة = 

وهي النسبـة بني املسـافة  -:الضاربة لليدالسرعة المحيطية -2

اليت تقطعها اليد الضاربة على حميط دائرة إىل الزمـن املستغرق ، 

الضاربة من خالل القانون  لليدوقد تـم استخراج السـرعة احمليطية 

السرعة الزاوية لليد = السرعة احمليطية لليد الضاربة ( اآليت

ثة قد علمًا أن الباح)  Hall,1995,  349 )(نق *الضاربة 

اعتمدت نق لليد الضاربة حلظة الضرب واملتمثلة باخلط الواصل 

اليد الضاربة ) ك . ث. م( بني مفصل الكتف لليد الضاربة و

  حلظة الضرب

مت استخراج الطاقة الكامنة للجسم  -:الطاقة الكامنة-3

  -:للمراحل املختلفة للحركة من خالل القانون اآليت 

ك اجلسم . ث. ارتفاع م Xوزن اجلسم = الطاقة الكامنة -4

  عن األرض

  البرامج المستخدمة في التحليل3-7

إن التحليل بشكل عام هو وسيلة لتجزئة احلركة الكلية إىل 

الصميدعي ( أجزاء ودراسة هذه األجزاء بعمق لكشف دقائقها 

، وبعد إجراء عملية التصوير الفيديوي جلأت )  91، 1987، 

الباحثة إىل مكتب خاص يف اإلنتاج الفين إذ قامت بتحويل 

بعدها استخدمت  CDاألفالم الفيديوية إىل أقراص ليزرية 

برنامج التقطيع الصوري ( -:الربامج اآلتية كل حسب وظيفتها 

 برنامجdartfishبرنامج  -برنامج التقطيع الفديوي  -

kinovea -  برنامجMaxtraq(  

  الوسائل اإلحصائية 8- 3

  استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية     

االحنراف , ) سَ (الوسط احلسايب , % النسبة املئوية   -

قانون نسبة التطور , %)خ(معامل االختالف , ) ع±(املعياري 

, )  ر(معامل االرتباط البسيط  , ) 83,1999, عكور %  (

) ت ( اختبار  , )T.T(  للعينات املستقلة) ت ( اختبار 

وقد قامت الباحثة باستخدام احلاسوب  )T.T( للعينات املرتبطة

  اآليل لغرض معاجلة البيانات إحصائيا باستخدام 

Microsoftبرنامج  Office Excel احلزمة وكذلك  2003

 148،  2006النعيمي والبيايت ، ( ) SPSS(اإلحصائية 

  2010الصميدعي وآخران )(

  عرض النتائج ومناقشتها 1-
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1
)

جتماعية
سانية واال

العلوم االن
(،

ص 
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-
1
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 ،
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  االختبار   

  

  

  

    

  

  المتغير الميكانيكي  

  

  البعدي  القبلي  وحدة القياس

الوسط الحسابي 

  سَ للفروق

االنحراف  المعياري 

نسبة   ع± للفروق

  التطور

)ت ( 

  المحسوبة

درجة االحتمالية 

)نسبة الخطأ(

  

  ع±  -س  ع±  -س  

  

%  

  درجةزاوية الركبة باالصطدام
136.25  17.98  

158.75  17.37  
-22.50  19.73  16.51  -3.23  0.02*  

  درجةزاوية الورك باالصطدام
159.25  16.11  

152.88  13.74  
6.38  21.13  -4  0.85  0.42  

  درجةزاوية الكتف باقصى قوس
180.88  16.52  

195.62  10.42  
-14.75  17.03  8.15  -2.45  0.04*  

  درجةزاوية اجلذع حلظة ضرب الكرة
90.75  6.96  

93.25  3.01  
-2.50  6.35  2.75  -1.11  0.30  

زاوية الطريان العلى ارتفاع ل 

)ج.ك.ث.م(

  درجة
53.25  6.09  

60.00  6.95  
-6.38  11.00  12.68  -2.80  0.03*  

  سنتيمرت)ج.ك.ث.م(اعلى ارتفاع ل 
123.13  9.14  

128.50  12.72  
-5.37  5.97  4.36  -2.55  0.03*  

  سنتيمرتاملسافة العمودية للقفز
34.63  9.13  

36.50  10.09  
-1.88  5.77  5.40  -0.92  0.39  

ازاحة اليد الضاربة

  5.24  62.38  مسنتيمرت
69.88  4.85  

-7.50  5.32  12.02  -3.99  0.00*  

السرعة الزاوية لليد الضاربة
  141.29  617.55  ثا/درجة

686.87  159.40  
-69.32  97.15  11.23  -2.02  0.08  

السرعة احمليطية لليد الذاربة
.37345  ثا/سم

31  
10831.

8  45383.44  12919.8  
-8038.13  7437.79  21.52  -3.06  0.02*  

الطاقة الكامنة ملرحلة ضرب الكرة

.66399  نت*سم
90  

11567.
0  69793.15  11390.8  

-3393.25  3335.97  5.11  -2.88  0.02*  

  ماميةاملرتبطة لبعض املتغريات اجلونيوجرافية لزوايا مفاصل واقسام اجلسم لالختبارات القبلية والبعدية ملهارة الضرب الساحق من املنطقة اال) ت(الوصف االحصائي الختبار) 2(جدول 

145
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واخلاص بالوصف االحصائي الختبار )2( من اجلدول 

املرتبطة للمتغريات امليكانيكية ملهارة الضرب الساحق من ) ت(

املنطقة االمامية  بني االختبارات القبلية والبعدية تينب لنا ما 

  -:يأيت

زاوية الركبة مبرحلة االصطدام مع (وجود فرق معنوي للمتغري - 1

وملصلحة االختبارات بني االختبارات القبلية والبعدية ) االرض

احملسوبة ) ت(وذلك الن ) اوساطها احلسابية اكرب(البعدية 

اجلدولية عند درجة ) ت(اكرب من قيمة )3.23- (والبالغ قيمتها 

وكانت )7(وامام درجة حرية ) 0.02() نسبة خطأ(احتمالية 

وهذا قد اعزيه اىل ان الزيادة احلاصلة % )16,51(نسبة التطور 

يف مرحلة االصطدام يساعد على تقدمي مركز ثقل بزاوية الركبة

اجلسم لالمام يف هذه املرحلة لزيادة املسافة االفقية اليت تساعد 

على زيادة املسافة احملصلة وكذلك زيادة زاوية الركبة دليل على  

كرب اخلطوة ويساعد ايضا على حفظ التوازن الستمرارية احلركة 

ذه املرحلةلالمام وهذا ساعد على تقليل زاوية  " , ميل اجلسم 

تبدأ هذه اخلطوة بتحريك القدم اليمىن لالعب الذي يستخدم 

الذراع اليمىن للضرب باخذ مسافة اطول من سابقتيها مشكلة 

اطول اخلطوات اليت خيطوها الالعب الضارب اليقاف الزخم 

الكبري الذي حيدث للجسم وحتويل القفز باالجتاه العمودي 

")Neville,1990,46(  

زاوية مفصل الكتف حلظة اقصى (وجود فرق معنوي للمتغري - 2

بني االختبارات القبلية والبعدية وملصلحة االختبارات ) قوس

احملسوبة ) ت(وذلك الن ) اوساطها احلسابية اكرب (البعدية 

اجلدولية عند درجة ) ت(اكرب من قيمة )2.45-(والبالغ قيمتها

وكانت ) 7(درجة حرية وامام)0.04() نسبة خطأ(احتمالية 

وهذا قد اعزيه اىل زيادة مرونة مفصل % )8.15(نسبة التطور 

الكتف احلاصلة نتيجة استخدام متارين الوسط املائي كقوة معيقة 

حيث ان الضرب الساحق(.واستخدام احلبال املطاطية ايضاً 

القوة االنفجارية للرجلني والذراعني لالرتقاء والقفز عاليا يتطلب

ة االكتاف واجلذع والرشاقة والتوافق العضلي العصيب ومرون

) وسرعة رد الفعل وسرعة االستجابة احلركية والتوقيت السليم

  )102,2012,مخاس واخرون(

زاوية الطريان العلى ارتفاع ملركز (وجود فرق معنوي للمتغري - 3

بني االختبارات القبلية والبعدية وملصلحة ) ثقل اجلسم

) ت(وذلك الن ) اوساطها احلسابية اكرب (االختبارات البعدية

اجلدولية ) ت(اكرب من قيمة ) 2.80- (احملسوبة والبالغ قيمتها 

) 7(وامام درجة حرية )0.01()نسبة خطأ(عند درجة احتمالية 

وهذا قد اعزيه اىل الزيادة % )12.68( وكانت نسبة التطور 

لعمودي نتيجة ارتفاع القفز ا) ج.ك.ث.م(احلاصلة يف ارتفاع 

من جراء استخدام التمارين املائية كقوة معيقة واستخدام متارين 

الباليومرتك املائي وزيادة الشدة من خالل زيادة االرتفاع 

باملصطبات ساهم يف زيادة زاوية الطريان اليت تستثمرها الالعبة 

  يف عملية الضرب الساحق للكرة

بني )) ج.ك.ث.م(اعلى ارتفاع ل(وجود فرق معنوي للمتغري - 4

االختبارات القبلية والبعدية وملصلحة االختبارات البعدية 

احملسوبة والبالغ قيمتها ) ت(وذلك الن ) وسطها احلسايب اكرب(

اجلدولية عند درجة احتمالية ) ت(اكرب من قيمة )2.55-(

كانت نسبة التطور و )7(وامام درجة حرية ) 0.03() نسبة خطأ(

وهذا قد اعزيه اىل زيادة القفز العمودي لدى % )4.36(

الالعبات نتيجة استخدام متارين الوسط املائي كقوة معيقة 

ومتارين الباليومرتك املائي ومتارين القفز داخل املاء بالدوات 

ا واستخدام املصطبات بارتفاعات خمتلفة الذي  املساعدة او بدو

حيث ,قوة االنفجارية للرجلني بالتايل زيادة القفزادى اىل زيادة ال

  ان الضرب الساحق مهارة 

ا الالعبون مثل والقوة - 5 مواصفات خاصة جيب أن يتميز 

االنفجارية العالية يف الوثب العمودي والدقة احلركية والتوافق 

العصيب العضلي وسرعة البديهية ودقة التوجيه يف نقطة معينة، 

  )51، 2000اخلطيب،(

بني ) ازاحة اليد ملرحلة الضرب(وجود فرق معنوي للمتغري - 6

وسطها (االختبار القبلي والبعدي وملصلحة االختبار البعدي 

-(احملسوبة والبالغ قيمتها ) ت(وذلك الن ) احلسايب اكرب

نسبة (اجلدولية عند درجة احتمالية ) ت(اكرب من قيمة )3.99

ت نسبة التطور وكان) 7(وامام درجة حرية ) 0.00) (خطأ

وهذا قد اعزيه زيادة زاوية الكتف يف مرحلة اقصى )% 12.02(
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قوس نتيجة زيادة مرونة الكتف وذلك ادى اىل زيادة االزاحة 

اليت تقطعها اليد من مرحلى اقصى قوس اىل مرحلة الضرب 

فكلما زادت زاوية الكتف يف مرحلة اقصى قوس كلما ابتعدت 

ي بالتايل اىل زيادة االزاحة الكف اكثر عن مكان الضرب لتؤد

اليت ستقطعها وان زيادة هذه االزاحة يؤدي اىل زيادة سرعة اليد 

حيث (, الزمن بالتايل زيادة قوة الضربة/االزاحة= حيث السرعة 

جيب التأكيد على ان الضرب يكون بذراع ممتدة امام الكتف 

ل الضاربة ومسافة الكرة امام الذراع الضاربة تكون قريبة من طو 

ذراع الكابس واالحتكاك بالكرة يكون بعقب اليد وعلى 

  )42,1990,جميد ومحيدي)(النصف العلوي للكرة

) السرعة احمليطية للذراع الضاربة(وجود فرق معنوي للمتغري  - 7

بني االختبار القبلي والبعدي وملصلحة االختبار البعدي 

احملسوبة والبالغ ) ت(وذلك الن ) اوساطها احلسابية اكرب(

اجلدولية عند درجة ) ت(اكرب من قيمة )3.06- (قيمتها 

وكانت ) 7(وامام درجة حرية )0.02() نسبة خطأ(احتمالية 

وهذا قد اعزيه اىل الزيادة اليت حصلت % )21,52( نسبة التطور 

بالسرعة احمليطية واليت جاءت نتيجة زيادة السرعة الزاوية للذراع 

واليت هي ناتج قسمة الفرق الزاوي على الزمن وكذلك زيادة 

نصف القطر الذي بدوره جاء نتيجة مد الذراع اكثر على الكرة 

ا الن نص ف القطر كان املسافة من مركز كتلة اليد عند ضر

  الضاربة اىل نقطة مفصل الكتف 

بني ) الطاقة الكامنة للضرب (وجود فرق معنوي للمتغري  - 8

اوساطها (االختبار القبلي والبعدي وملصلحة االختبار البعدي 

)2.88-(احملسوبة والبالغ قيمتها ) ت(وذلك الن ) احلسابية اكرب

) نسبة خطأ(جلدولية عند درجة احتمالية ا) ت(اكرب من قيمة 

% 5.11(  وكانت نسبة التطور ) 7(وامام درجة حرية )0.02(

وهذا قد اعزيه اىل الزيادة اليت حصلت يف الطاقة الكامنة )

عند الضرب والذي ) ج.ك.ث.م(للضرب نتيجة زيادة ارتفاع 

بدوره جاء نتيجة زيادة القوة االنفجارية للرجلني اليت تطورت 

نتيجة التمارين املستخدمة بالوسط املائي من باليومرتك مائي 

( وركض باملاء واستخدام ادوات خمتلفة داخل املاء حيث ان 

فكلما زاد ارتفاع ) الوزن× االرتفاع = الطاقة الكامنة

  زادت الطاقة الكامنة الن العالقة طردية بينهما) ج.ك.ث.م(

امليكانيكية االخرى عدم وجود فروق معنوية لبقية املتغريات - 9

احملسوبة هلذه الفروق كانت اصغر من ) ت(وذلك الن قيمة 

)0,05(عند نسبة خطأ)2,36(اجلدولية والبالغ قيمتها ) ت(

  ولكن توجد فروق احصائية هلا)7(وامام درجة حرية 
  

  االستنتاجات والتوصيات- 5

  االستنتاجات1- 5

للمنهاج التدرييب نسبة التطور واضحة لالختبارات البعدية -

  املقرتح وما تضمنه من مترينات مائية معدلة من الباحثة

اغلب املتغريات حصل فيها تطور ولو كان غري معنوي اال انه  -

  .كان احصائي

ان التمارين املائية لعبت دورا كبريا يف ارتفاع مركز ثقل اجلسم -

  وزيادة زاوية الطريان وهي دليل زيادة ارتفاع القفز

  التوصيات5-2

اعتماد نتائج البحث املستخلصة لبحثنا يف تدريب باقي - 7

الفئات العمرية وفقًا للمتغريات البايوميكانيكية ملهارة الضرب 

  الساحق من املنطقة االمامية

استخدام العرض الفديوي والتقطيع الصوري من قبل مدريب - 8

  الكرة الطائرة عند تدريب املهارات 

التأكيد على تنمية نقاط الضعف املوجودة لدى العبات - 9

الكرة الطائرة يف املتغريات اليت مل حنصل على فرق معنوي هلا 

العمل على ادراج متارين ضمن الوحدات التدريبية تكفل - 10

لتطوير املتغرياتاليت حصلنا على فرق معنوي فيها خلدمة مهارات 

  الكرة الطائرة

املتغريات امليكانيكية اليت حصلنا فيها التأكيد على تطوير - 11

على فروق معنوية لتطوير مهارة الضرب الساحق من املنطقة 

  االمامية

استخدام التمارين املائية مع االدوات املساعدة كاحلبال - 12

املطاطية والكرات الطبية واالوزان االضافية يف تدريب الكرة 
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هارات والتقليل من الطائرة ملا هلا من دور اجيايب يف تطوير امل

  الضغط على املفاصل خاصة املفاصل املصابة

ة تشمل نفس الربنامج التدرييب ولكن - 13 اجراء حبوث مشا

  لفئات عمرية خمتلفة وللرجال

ة تشمل نفس الربنامج التدرييب ولكن - 14 اجراء حبوث مشا

  لرياضات اخرى غري الكرة الطائرة

السرعة العالية وبرامج ضرورة توفري آالت التصوير ذات - 15

  التحليل احلديثة من أجل احلصول على نتائج أدق

  

  

  

  

  

  الهوامش

  مجيع االماكن تتمتع بنفس االرضية من مادة التارتان* 

  ).91,2001,بوش وجريد(وزن اجلسم هي قوة اجلاذبية املؤثرة على اجلسم ** 

هي تلك املقابلة اليت جتري مع   - ) :غري مقيدة ( املقابلة الفردية غري املقننة ***

  األفراد كُل مبفرده وتكون مفتوحة وغري رمسية
  

  جنبيةواالالمصادر العربية

كتاب   –فن االداء املهاري ,الكرة الطائرة ) : 2008(ليث حممد داوود , البنا-

فردريك وجريد دايفيد ,بوش //////.جامعة املوصل, منهجي لطلبة السنة الثانية 

الدار الدولية لالستثمارات الثقافيةجامعة ,1ط,اساسيات الفيزياء ) : 2001(

  .القاهرة

ال ) : 2008( جابر ، أمال - ا يف ا مبادئ امليكانيكا احليوية وتطبيقا

  .الرياضي ، الطبعة األوىل ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية 

منشورات ,ليبيا ,1ط,حتكيم ,تدريب ,تعلم ) : 1997(سعد محاد , اجلميلي -

  السابع من ابريل

ا امليدانية،الطبعة الكرة الطائرة مبادئها ):2006(اجلميلي، سعد محاد- وتطبيقا

  األوىل،دار دجلة،عمان ، األردن

األسس النظرية ( امليكانيكا احليوية ) : 1993( حسام الدين ، طلحة -

عصام الدين , حسن.، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب ، القاهرة ) والتطبيفية 

تغذية السريعة استخدام نظام ميكانيكي تعليمي لتقييم ال) :"2007(شعبان علي 

جملة مجعية كليات واقسام ومعاهد الرتبية "ملرحلة التسارع االساسية يف دفع اجللة 

  .االردن, عمان ,1العدد,الرياضية يف الوطن العريب 

القاهرة ,2ط,1ج,علم احلركة التطبيقي ) :1998(طلحة واخرون , حسام الدين-

  .مركز الكتاب للنشر, 

مبادئ األسس ) : ب .1998( ان شاكر حسني ، قاسم حسن وحممود ، إمي-

امليكانيكية للحركات الرياضية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، 

  .األردن 

اساسيات ) :2010(حيدر فياض , حممد جاسم والعامري, اخلالدي-

  .بغداد, العراق , دار االمحدي, 1ط, البايوميكانيك

كرة القدم ، الطبعة الثانية ، دار ) : 1999( اخلشاب ، زهري قاسم وآخران -

  .الكتب للطباعة والنشر ، املوصل 

يد- اثر استخدام ملعب الكرة الطائرة املصغر ): 2000(اخلطيب،خالد عبد ا

جبرعات خمتلفة يف تعلم بعض املهارات األساسية وتطوير القدرات البدنية 

  جامعة املوصلواحلركية،أطروحة دكتوراه ، كلية الرتبية الرياضية ، 

الكرة الطائرة ) : 2012(رياض خليل واخرون ,مخاس-

  .بغداد, دار الكتب والوثائق ,1ط,ادارة املباراة والتدريب,خطط,مهارات,تاريخ,

مهارة استقبال االرسال واثرها يف النهج ) : 1988(عامر جبار , السعدي -

  .الرتبية الرياضيةكلية , جامعة بغداد, رسالة ماجستري, اهلجومي بالكرة الطائرة

مباديء البحث العلمي يف الرتبية ) : 2011(سوزان , حسن ومرسي, الشافعي-

  .البدنية والرياضية

دراسة مقارنة لبعض املتغريات البايوكينماتيكية ,)2006(شاين حاجم واخران-

حبث منشور يف ,للرميةة احلرة بني الفرق املشاركة يف بطولة غرب اسيا بكرة السلة 

  جامعة البصرة, العدد التاسع عشر ,اسات وحبوث الرتبية الرياضية جملة در 

Iraqi(االكادميية الرياضية العراقية ):2012(  امحد امري, شرب- sport

academy.(  

املهارات واخلطط ) :2011(طارق حسن ,حسني سبهان ورزوقي,صخي-

  بغداد, دار الكتب والوثائق , 1ط,اهلجومية والدفاعية يف الكرة الطائرة

دوره في التجربةمكان العملاالختصاصاالسم

االشراف العامكلية الرتبية الرياضية/ جامعة موصلالبايوميكانيكد لؤي غانم الصميدعي.ا

التصويركلية الرتبية الرياضية/ جامعة موصلالبايوميكانيكأُبي رامز  البكري. د

االختبارات البدنيةسكول الرتبية الرياضية/جامعة دهوكمدرب العابجاالك االتروشي

تسجيل املالحظاتسكول الرتبية الرياضية/جامعة دهوكمدربة العابامينة فريق
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البايوميكانيك والرياضة ، مديرية دار ) : 1987( لصميدعي، لؤي غامن ا-

  الكتب للطباعة والنشر ، جامعة املوصل

, الفيزياء والبايوميكانيك يف الرياضة ) : 2011(واخران ,لؤي غامن, الصميدعي-

  .اريبل, مطبعة جامعة صالح الدين 

, االحصاء واالختبار الرياضي ) : 2010(لؤي غامن واخرون , الصميدعي -

الكرة الطائرة ) : 1999(علي مصطفى ,طه. العراق, مطبعة اربيل 

  دار الفكر العريب,جامعة حلوان1,ط,قانون,حتليل,تدريب,تعليم,تاريخ,

لقياس امليكانيكا احليوية والتقييم وا):2007( علي ، عادل عبد البصري -

، املكتبة املصرية للطباعة والنشر والتوزيع ، ىلالتحليلي يف األداء البدين، الطبعة األو 

  .اإلسكندرية 

دليل املعلم واملدرب والالعب –الكرة الطائرة ) :1990(الني وديع ,رج ف-

  .منشأة املعارف,االسكندرية, 1ط,

ال الرياضيسيكولوجية ) : 2003( فوزي ، أمحد أمني - ، التعلم احلركي يف ا

  ، مصرمنشأة املعارف ، اإلسكندرية

الكرة الطائرة بني النظرية ) : 1985(لؤي غامن , سعد حممد والصميدعي, قطب-

  .العراق,مديرية مطبعة جامعة املوصل , والتطبيق 

،التكنيك والتكتيك الفردي بالكرة الطائرة:)1987(عقيل عبد اهللا ,الكاتب-

  .مطبعة التعليم العايل,بغداد 

, كرة القدم  ):1980() سليمان علي,ماهر ألبيايت(ترمجة الفريد,كونزة-

  .دار الكتب للطباعة والنشر,املوصل

الكرة الطائرة ) : 1990( جميد ، ريسان خريبط ومحيدي ، عبد الزهرة ترمجة-

  .البصرة, مطابع التعليم العايل, للمستويات العليا

الرياضي ، دار أسس ختطيط برامج التدريب) :1988( خمتار ، حنفي حممود -

  .زهران ، القاهرة 

امليكانيكا احليوية ، دار احلكمة للطباعة ) : 1991( اهلامشي ، مسري مسلط -

  .والنشر ، البصرة 

دار : املبادئ التعليمية يف الكرة الطائرة، القاهرة) :1991(عصام , الوشاحي -

  .الفكر العريب

- Alecander, Y.L.Marion (1980): A Kinesiological Analysis 

of the Spike in volleyball Technical,JOURNAL No.3-
November

-Allyn and Bacon. Inc. Wining Volley Ball and Edition. 

London, 1977

-Barrie Mecgregor : Sport Volleyball , Published by 

E.P.Publishing Estardency wake field , west york shive , 1997
-Grantham,Nick : plyometrics & swimming- boost muscle 
strength and power with less risk of injury ,2011

- Hall J. Susan (1999), Basic Biomechanics , 3ed , Mc 

GRAW-HILL international editions, edition Boston

-Madden,Performance conditioning volleyball volume 

11,number4,2012

-SandorFi , C.”Hitting “ Volleyball , Volume 7.Number 6 , 

Collorado:Acam publising , June , 1996

-Wbite D. martha(1995): water exercise,78 safe and effective 

exercises for fitness and therapy.

ب راَم َظ ر ةك طر (  َح ( رَ م وطاَ راَم ََ دري 

َ ظ  َرر َ  وذم  ة امََ َ  ةل ز  

  

 َرةك ط   ََودو َدة َم راظدم َمراوورد ن بر  َراظ

 مةك ط َم ول م ة امََ َ  ام َ َري ور َ م

َر َو م َرمويَ  طمر دا َظ امظل م َم َاوط ر ي َز م

 اذ َري ورم َ َم َ ون ب و مَرا َاوطَ زيَ وةرط ريمدا َ

 ر رَر َرط مةظ وة َ ممَ ريََرا نرد َ َظ َر  َ

 َم  َريوظ ََ َي وَ َ مر َد م ادا مدرو َو ريرو

 َ نرد َظ وم روةو ر  ) ( ظ َررراوان ذو َ)8( 

وظريَ  َزام2009-2010  ررون و ََاروي ذرر َرةم ا َم َوةرزيَ 
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رن دا ةك طر َ م (  اا (و وان وار وظن ون و

  ََريي ذظ َ َو َ َ َريظ  زام)sony Digital 8Mi(  مََو

  .رراة

دام َم داَ طر َم ت ب دا مري  )1(  َيَ ظ ذرة 

  .رراظدامن

 َ /و25( ( دامن َم  َ َ وَاَ َ ظ م  )2(وة ذرا 

  .داون

 َ ظ َر ر نر را ر َو8(و  ( َ ر طظ  و فو

)CD(  رةر رَ و ن و وظ.  

َظ َر: -  

1 -  َمت دام ام َدوة َري ورَ َظ َ  َرط َةك ذ م

َ ظ   ََودو َدة  َم وذم ة امََ داَ.

راَم َظَ  دةمي َرم مظماظ و وةك  َرريَ ر ةك دامم ةك - 2

  و داذم ة امََ َ ام َار َ   َ َمرا َاوط ل م َرط

ود َ ظ  َرررار   ةز َ ر َوي مَر مر.

3 -  راظدم وذم ة امََ  َرمةك ط َ وي ويم َواز م

َ ظ  َرر  ََودو َدة م.

  -:فروض البحث 

1 - َواز ذ َ اَ َر َ  َرةك ط َ َذ  َ وي ويم

 ظ  َرر َت ذ  ََدو َم   ََودو َدة َم راظدم  وم

َ.

2 - َمَر  َمَتراد و ذم َ اَ َر م َر ر.

  -:استنتاجات البحث

وراَم َظ ( َ ح ( رَا  َ َ درو  م َي وطاَ راَم ََ دةمي - 1

دط ظري ظظ َي ذ .

2 - رط   وري ظ َذ ذي م وم ر ذط د ظ َ ) ا. (

3 - وم ةَز َ دةظو َ ط مةَوز  امظم م َ و زن َدةورة ظ َمَرا

 ََظ .

  - :وطم َذطري

َ ظ َََظ ََراَم مَ ديَ ذي   َ طَر  طرمب - 1

ظ َ را راذ دةظ َ امَ  ب مَ.
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2 -َمَاددةظ ََ ظ َرَار َذ  َوم ت تو َظ اممم مردا .

3 - طم اداَردوان ط  َ َ َظ َرر ةف  َ َواز َ م ان بَ 

. واز وي  َوان

 واز رن ر دامم راَم دمظ َ راَ َا  ََطرم موان طَر َ ط- 4

ََ َظ َ م  َ اَ وي.

5 -َراراذدةظَ امَ مَ َ رَر َ م ََرط م ان بَ.

6 - َر وةك وةر َ لد َ َمَارمر  َ ةَز ََو  َو

  ب  ر م مًو م ت َ َزة ََووي ر رذ ََظ َمَار

  .َ مخ

ABSTRACT
Westphalian idea of research in the study of comparison between tests before and after some mechanical 

variables of the player and the ball during the implementation of beating overwhelming the anterior to 
identify the most important mechanical variables that have Tatert positive training program in aqueous 
media to employ in the service of technical performance and utilization in directing the training process and 
upgrading the technical performance of the skill but the best way to study the movement is to analyze the 
variables affecting the movement of all parts to be presented to the coach and the player, thus facilitating the 
process of performance evaluation identifying strengths and weaknesses The researcher used the 
experimental method was selected sample way intentional of players clubs volleyball and number (8) players 
and posts starring in Iraq for clubs for the season from 2009 to 2010 and the researcher used scientific 
observation and self-technical and questionnaire, testing and analysis, measurement and self-evaluation 
methods to collect data for some variables and achieve scientific observation technical researcher used three 
Copiers Vdioah type (Sony Digital 8Mi) to portray the players , that the state of the camera (1) to identify the 
values of variables mechanical technical performance of the players, and put the camera (2) to identify where 
the ball landed and the speed cameras Alfdaoah (25) Photo / sec. Attempts were recorded video cassette 
players (8) mm, attempts were transferred to CD-recordable (CD). Best attempt was analyzed for each 
player.
The objective of this research is to:
1- Identify the values of some mechanical variables under study for a player and the ball during batting 
performance crushing of the anterior tests before and after volleyball.
2- Put the exercises selected using water resistant aqueous medium and some utilities according to some 
mechanical variables in the training program of the muscles involved in performance skills to the skill of 
beating of the anterior overwhelming for volleyball players and disclosure of its impact on the skill level of 
the player.
3- to identify significant differences in some variables mechanical skill beating overwhelming front area 
between the pre and post tests for volleyball players.
Hypotheses:
1- Tugod significant differences in the values of some variables mechanical skill beating overwhelming front 
area between the pre and post tests and for tests posteriori the volleyball players.
2- affect aquatic exercise in the development of moral skill beating of the anterior landslide
The researcher concluded the following:
1- Growth and clear posteriori tests of proposed training curriculum and contents of the modified water 
exercises researcher
2- Most variables where he got the evolution, even if not significant, but he was a statistician
3- .
4- The aquatic exercises played a major role in the body's center of gravity height and increase the angle of 
flight is the increase jumping height guide
The most important researcher recommended the following:
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1- Adoption of the outcome of our search Find learned in training the rest of the age groups and according 
to Albayumkanikih changes to beating overwhelming skill of the anterior
2- use الفدیوي view and picture by cutting coaches volleyball at skills training
3- - emphasis on the development of existing weaknesses of the volleyball players in the variables that we 
do not get significant difference
4- - Work to include exercises in the training modules to ensure the development of Almngaratalta got a 
significant difference to serve volleyball skills
5- emphasis on the development of the mechanical variables we have significant differences to develop the 
skill of beating of the anterior landslide
6- - the use of water exercises with the tools needed rubber Kalhbal and medical balls and weights 
additional training in volleyball because of their positive role in the development of skills and reduce stress on 
the joints especially affected joint
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القفز لالعلى بالمكان من نصف انثناء بالركبتین مع مرجحة الذراعین   1
  ثم الوصول الى اعلى نقطة بالقفز مع مد الذراع لالعلى 

  

تنفذ ھذه التمارین في   دقیقة2- 1.30  دقیقة 1-   ثا45–ثا 30  3×4  55%  
االول والثاني  االسبوع

والثالث في كل یوم سبت 
فقط مع تغییر بالشدة من 

  خالل تغییر الراحة 
بالیدین من فوق الراس من وضع ) كغم2.5(رمي كرة طبیة زنة   2

  م 4الوقوف للزمیلة التي تقف على بعد 
  
  

  دقیقة1-   ثا 45- ثا 30  3× 4  %55  متر4

  ) باتجاه اإلمامتبادل الدفع بالرجلین (ركض القفز   3
  
  

  دقیقة2- 1.30  دقیقة1-   ثا45- ثا30  3×3  %55  متر 12

متر بید واحدة 4للزمیلة التي تقف على بعد )كغم 1(دفع الكرة الطبیة   4
كما ان الزمیلة تستقبل الكرة ایضا بید واحدة وتدفع من خلف الراس مع 

  مد الذراع والركبتین مثنیة 
  

  دقیقة1-   ثا 45–ثا 30  3×4  %55  متر 4

القفز العمیق مع رفع الركبتین فوق سطح الماء مع مرجحة الذراعین   5
  مع كل قفزة ویكون القفز الى االمام 

  
  

  دقیقة2- 1.30  دقیقة1-   ثا 45- ثا 30  3×3  %55  متر 12

  دقیقة2- 1.30

بعد ثني الجذع لألسفل من ) كغم2.5(رمي كرة طبیة إلى الخلف زنة   6
مفصل الورك ثم تقوس الظھر عند الرمي باتجاه الزمیل الذي یقف 

  متر 4بالخلف على بعد 

  

  

  دقیقة1-   ثا45- ثا30  3×4  %55  متر4

الوثب الطویل الثابت من الثبات البعد مسافة افقیة  ثم االنطالق   7
1االنفجاري السریع المباشر لالمام حیث یوجد حبالن المسافة بینھما 

متر من الالعبة فتختار الالعبة احدى الجھتین 9متر ویقعان على بعد 
  حسب اشارة المدرب 

  

  دقیقة1-   ثا45- ثا 30  3×3  %55  متر 12
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اداء ضربة االرسال بالذراع من وضع الطفو على البطن انسياب من خالل ضرب   1

  الكرة االطافية باملاء حماوال انزاهلا اسفل املاء من خالل قوة الضربة 

  

تؤدى هذه التمارين يف   دقیقة2–1.30  دقیقة1-  ثا45- ثا 30  3×3  %55  متر12

االول والثاين االسبوع 

والثالث يف كل يوم 

اثنني فقط مع تغيري 

بالشدة من خالل تغيري 

  الراحة

  دقیقة1-  ثا45-ثا 30  3×3  %55  متر12  اداء تكنيك الضرب الساحق بدون الكرة   2

  الغوص باملاء ودخول من خالل طوق مع مد الذراعان جبانب اجلسم عند الغوص   3

  

  دقیقة2–1.30  دقیقة1-  ثا45-ثا 30  3× 3  %55  متر4

اداء تكنينك الدفاع حتت املاء بدون كرة والتحرك ميني ويسار وامام وخلف باستخدام   4

حبال التكنيك للمساعدة اليت تربط الرجلني من جهة واليدين من جهة اخرى لتحدد 

  املدى وتزيد املقاومة 

  

  دقیقة1-  ثا45-ثا 30  3×3  %55  متر12

  دقیقة2–1.30  دقیقة1-  ثا45-ثا 30  3×4  %55  حبل رفیع  تداء تكنينك الضر ب الساحق باستخدام احلبل املطاطي املعلق من االعلى   5

االستناد على حافة احلوض بواسطة املرفقني والظهر مستند على احلائط حماولة رفع   6

  الرجالن معا لالعلى ومها ممدودتان وانزاهلما بعد ثين بسيط بالركبة لغرض االنزال 

  

  دقیقة1-  ثا45-ثا 30  3×5  55%  

سحب احلبل املطاطي من اخللف اىل االمام بواسطة ذراع اليمني وعند السحب هناك   7

  ثين بالركبتني واخر مرحلة من السحب تدخل الذراع املاء حبركة انفجارية 

  

  دقیقة1-  ثا45-ثا 30  3×4  %55  متر2

العبات ضد 3اداء مهاريت االرسال والضرب الساحق والدفاع  من خالل لعبة بني   8

  العبات وعلى شبكة الكرة الطائرة اخلاصة باملسابح وبكرة الكرة الطائرة 3

    دقیقة1-    دقائق5  55%  

      

154



لد
جملة جامعة دهوك، ا

 :
1

7
، العدد

 :
1

)
جتماعية

سانية واال
العلوم االن

(،
ص

12
7

 -
1

55
2

01
4

الوحدة التدريبية الثالثة

ع


ا
  

 


ا
ر


تا

  

ا   الشدة  المسافة  التمارين املستخدمة
را  

 
ا

ا
 


ارا


ا ت

 
 

 
ا

ا
 







ا ت
 

 

 
ا

ا
 


 





وأ

 
 

  املالحظات

ول
اال

ة   
الث

الث
  

مرت مث يؤدى القفز بالرجلني معا مرة ميني 12وضع حبل اسفل املاء على ارض املسبح ممتد على مسافة   1

  ومرة يسار حىت الوصول اىل اجلانب االخر 

  

تؤدى هذه التمارين يف االسبوع االول   دقیقة2- 1.30  دقیقة 1  ثا 45- ثا 30  3×4  %55  متر 12

والثاين والثالث يف يوم االربعاء فقط  

  مع تغيري بالشدة من خالل تغيري الراحة

  
مرت من وضع الربوك 4باليدين من فوق الراس للزميل الواقف على بعد ) كغم  2.5(رمي كرة طبية زنة   2

  والركبتان مثنية االستناد على الركبتني حبيث مستوى املاء فوق الذراعني 

  3× 6  %55  متر 4

  

  دقیقة 1  ثا 45–ثا 30

ا اعلى وهكذاسم القفز برجل اليمني مرة 10على صندوق ارتفاع   3   لالعلى والنزول باليسار مث القفز 

  

2–1.30  دقیقة 1  ثا 45- ثا 30  3×10  55%  
  دقیقة 

مع مرجحة الذراعني املعاكسة مع رفع الرجل بواسطة ثين الركبة وقطع )حجلة (الركض بالقفز اىل االمام   4

ذا الشكل    املسافة عرضا كلها 

  

  دقیقة 1  ثا 45–ثا 30  3×3  %55  متر 12

رمي الكرة الطبية املمسوكة باليدين املمتدة لالسفل داخل املاء بني الرجلني واالركبتني مثنية مث ترمى الكرة   5

  مرت 4لالمام واالعلى للزميلة اليت تقف على بعد 

  

2–1.30  دقیقة 1  ثا 45–ثا 30  3×5  %55  متر 4
  دقیقة 

قفزة الضرب االمامي بالرجلني من وضع الوقوف فتحة مناسبة القفز مع سحب الرجلني اماما عاليا ممدودة   6

  والذراعان اسفل اماما ممدودة واالمشاط مؤشرة 

  دقیقة 1  ثا 45–ثا 30  3×3  55%  

كغم املمسوكة باليدين لالمام والرجلني مفتوحة خفض اجلذع داخل املاء ورمي ) 2.5(رمي الكرة الطبية   7

  الكرة من اسفل الرجلني للخلف واالعلى 

  

  دقیقة 1  ثا 45–ثا 30  3×5  %55  متر 1

      السري مع محل الدمبلص بالذراعينواخذ خطوة كبرية مث القفز لالعلى  8
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  للضربكينماتيكيةوبعض المتغيرات البايو العالقة بين بعض اوجه القوة العضلية

  لالعبات الكرة الطائرةمن المنطقة الخلفيةالخلفي القطري الساحق 
  

  **سرى مجيل حناو *لؤي غامن الصميدعي

                                                                                        العراق-جامعة املوصل،الرياضيةكلية الرتبية *

  العراق-، اقليم كوردستانجامعة دهوك،فاكليت العلوم الرتبوية، سكول الرتبية الرياضية**
  

  )2013تشرين الثاني، 25:بالنشر، تاريخ القبول 2012ايلول، 29: تاريخ استالم البحث(
  

  الخالصة

لالعبة في أثناء الكينماتيكيةبعض المتغيرات مع البدنية لبعض اوجه القوةاالختبارات بعض بين العالقةتلخصت فكرة البحث في دراسة 

بعالقة معنوية مع االختبارات البدنية الوجه القوةارتبطت التي الكينماتيكيةللتعرف على أهم المتغيرات الخلفيةتنفيذ الضرب الساحق من المنطقة 

وإن الطريقة المثلى في من أجل توظيفها في خدمة األداء الفني واالستفادة منها في توجيه العملية التدريبية واالرتقاء بمستوى األداء الفني للمهارة

، مما يسهل عملية تقويم األداء بتحديد نقاط الالعبةا على المدرب و دراسة الحركة هو تحليل المتغيرات المؤثرة في الحركة بكافة أجزائها لعرضه

العبات )8(وتم اختيار عينة البحث من العبات االندية بالكرة الطائرة وعددهمالوصفيالضعف والقوة وقد استخدمت الباحثة المنهج 

حظة العلمية الذاتية والتقنية واالستبيان واالختبار واستخدمت الباحثة المال  2010- 2009والمشاركات في بطولة العراق لالندية للموسم 

                  والتحليل والقياس والتقويم الذاتي وسائل لجمع البيانات للحصول على بعض المتغيرات ولتحقيق المالحظة العلمية التقنية استخدمت 

للتعرف على قيم المتغيرات ) 1(ُوِضَعت آلة التصوير رقمإذ ،لتصوير الالعبات) Sony Digital 8Mi( فديوية نوع كاميرة)2(الباحثة 

للتعرف على مكان سقوط الكرة وكانت سرعة االت التصوير ) 2(الميكانيكية الخاصة باألداء الفني لالعبات، ووضعت آلة التصوير رقم

                  .)CD(ملم، وتم نقل المحاوالت على قرص ليزري ) 8(وتم تسجيل محاوالت الالعبات على اشرطة فيديو . ثانية/ صورة) 25(الفديوية

  .وتم تحليل أفضل محاولة لكل العبة

  : وَهـَدَف البحث إلى

  لالعبات الكرة الطائرة بعض اوجه القوةالتعرف على قيم - 1

  بات الكرة الطائرة التعرف على قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لحركة الضرب الساحق من المنطقة الخلفية لالع- 2

مع بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لحركة الضرب الساحق القطري من المنطقة الخلفية لالعبات الكرة بعض اوجه القوةايجاد العالقة بين - 3

  الطائرة 

تشير الى وجود عالقة معنوية بين بعض اوجه القوة للذراعين والرجلين وبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لحركة الضرب البحثفرضيةوكانت 

  .الساحق القطري من المنطقة الخلفية لالعبات الكرة الطائرة

ستنتاجات البحثاهم اوكانت 

  -:جات االحصائية التي تمت امكننتا التوصل الي االستنتاجات االتية في ضوء االهداف المحددة لهذه الدراسة وفي حدود العينة ونتيجة للمعال

-:مع بعض المتغيرات البايوكينماتيكية شملتاوجه القوةوجود ارتباط معنوي لبعض - 1

وجود ارتباط معنوي لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية مع بعضها في الضرب الساحق من المنطقة الخلفية - 2

-:مع بعضها شملت اوجه القوة وجود ارتباط معنوي لبعض- 3
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سجلت اعلى نسبة ارتباط معنوي موجب لصفة القوة االنفجارية الختبار القفز العريض من الثبات مع الحجل برجل اليسار - 4

سجلت اعلى نسبة ارتباط معنوي سالب لمتغير زاوية الركبة في مرحلة الدفع مع المسافة االفقية الكلية- 5

  مرحلة الضرب ارتباط معنوي موجب مع رمي كرة طبية من الجلوس ومع المسافة الكلية في ) ج.ك.ث.م(كان الرتفاع - 6

  :وكانت اهم التوصيات

االهتمام بعناصر اللياقة البدنية االخرى والتي تشمل القوة القصوى - 1

اعتماد متغيرات جديدة غير التي تم اعتمادها لغرض ايجاد عالقات ارتباط جديدة- 2

االهتمام بحركة الضرب الساحق من المنطقة الخلفية اثناء تدريبات الكرة الطائرة كونها لها خاصية رؤية ساحة الخصم والدقة في االداء - 3

اعتماد نتائج البحث على عينة من الالعبين مع اضافة عناصر بدنية مختلفة- 4

  

  

  

  

التعريف بالبحث-1

  : المقدمة واهمية البحث1-1

واالجناز يف لعبة الكرة الطائرة باالعتماد على حيدث التطور 

ا االرتقاء اليت نستطيع من خالهلالعلوم التطبيقية والوسائل التقنية 

  .بالدقائق احلركية ومن مث االداء حنو االفضل 

ان االعتماد على احد هذه العلوم اال وهو البايوميكانيك 

سيساهم بدون شك يف التقدم باالداء من خالل استثمار 

القوانني واملتغريات البايوميكانيكية املتعددة وصوال باحلركة اىل 

عبات اىل القوة العضلية ونظرا حلاجة الال, انتاجية واداء اكمل

بالكرة الطائرة واليت من خالهلا ستتغلب على القوة اخلارجية 

وباالخص القوة االنفجارية والقوة املميزة بالسرعة واليت 

ة بقوة وبسرعة ا يدفع اجلسم اىل االعلى واكمال احلركمبواستطته

ذراعني وهذا بالطبع ال يتم بدون امتالك القوة سواء للرجلني او ال

العبات الكرة الطائرة فضال على استثمار هذين الوجهني من ل

القوة الجناز املهام البايوميكانيكية الداء حركة الضرب الساحق 

فضال عن لفية واحراز نقطة لصاحل الفريقالقطري من املنطقة اخل

معرفة دقائق املسار احلركي ومدى العالقة بني املتغريات الوصفية 

  .ملهارة وحتقيق اهلدف منها لالرتقاء مبستوى اداء ا

كذلك فأن النقل احلركي للقوة من االرض واىل التصادم مع 

من % 43الكرة سيكون خمتلفا اذا مل يشرتك اجلذع كونه حيمل 

  ) .68,2007, عبد اهللا وبدوي(الوزن الكلي كتلة اجلسم 

ة من خالل التعرف تمن خالل ما تقدم يكسب البحث امهي

واجياد العالقة على قيم القوة االنفجارية والقوة املميزة بالسرعة 

مع بعض املتغريات البايوميكانيكية بنوعيها الوصفي والسبيب اثناء 

يتفق علي والبيك ت الساحقة من املنطقة اخللفية اذاداء الضربا

ا هلا على امهية القوة بالنسبة ملعظم االنشطة الرياضية كم"1984

علي "(امهيتها يف اكتساب واتقان االداء احلركي 

ومن مث وضع االستنتاجات والتوصيات ) 247,1984,البيك

العبات لالستفادة  منها يف االرتقاء مبهارة الضرب لالالزمة ل

الساحق وكذلك معرفة املسار احلركي للحركة واالخفاقات عند 

السببية وتقدير ادائها ومدى العالقة بني املتغريات الوصفية و 

وهذا سيوفر )14,2008,متويل)(43,1999,اهلامشي(النتائج 

العلمي من جهة وترفد املكتبة املعلومات اليت تساعد البحث 

  .العبات واملدربنيلالرياضية لتوفري الدالئل العلمية ل

مشكلة البحث تحديد 1-2

ان مشكلة البحث تكمن يف ان الدراسات على مهارة
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املنطقة اخللفية لالعبات الكرة الطائرة قليلة الضرب الساحق من 

ان جيب مدريب الكرة الطائرة من ناحية ومن ناحية اخرى فأن

ملاذا مل تؤدي الرياضية احلركة بشكل  -:على السؤال االيتجييبوا

حركة الضرب الساحق على كامل ؟لقد مت االختيار يف حبثنا هذا 

ية بالغة فضال عن ان ملا له من امهمن املنطقة اخللفية القطري

املشكلة اليت واجهناها هو قلة البحوث اليت تناولت الضرب 

الساحق لالعبات من املنطقة اخللفية من جهة وربط املتغريات 

ومنها القوة االنفجارية والقوة ببعض اوجه القوةالبايوميكانيكية 

املميزة بالسرعة من هنا نستطيع ان حندد مشكلة البحث يف 

هل ان القدرات البدنية للقوة -:التساؤل االيتاالجابة على

االنفجارية والقوة املميزة بالسرعة هلما ارتباط يف جناح واستثمار 

من املنطقة اخللفية وهل هناك القطري حركة الضرب الساحق 

القوة للذراعني والرجلني بعض اوجه عالقة ارتباط معنوية لقيم 

بايوكينماتيكية ال( مع بعض املتغريات البايوميكانيكية 

حلركة الضرب الساحق القطري من املنطقة ) والبايوكينيتيكية 

  .اخللفية لالعبات الكرة الطائرة

اهداف البحث 3- 1

لالعبات الكرة بعض اوجه القوةالتعرف على قيم 1- 1-3

  الطائرة 

التعرف على قيم بعض املتغريات البايوكينماتيكية حلركة 2- 1-3

من املنطقة اخللفية لالعبات الكرة القطري الضرب الساحق 

  الطائرة 

بعض املتغريات مع بعض اوجه القوةاجياد العالقة بني   3- 1-3

البايوكينماتيكية حلركة الضرب الساحق القطري من املنطقة 

  اخللفية لالعبات الكرة الطائرة 

  فرضية البحث 4- 1

القوة للذراعني والرجلني بعض اوجه وجود عالقة معنوية بني 

وبعض املتغريات البايوكينماتيكية حلركة الضرب الساحق القطري 

  .اخللفية لالعبات الكرة الطائرةاملنطقة من 

  -:مجاالت البحث 5- 1

ال البشري 1- 1-5 الدوري العراقي بالكرة من العبات 8-:ا

  الطائرة 

ال املكاين 2- 1-5   جامعة دهوك –قاعة كلية الزراعة -:ا

ال الزماين 3- 1-5   10/4/2012–3/4-:ا

  المصطلحات تحديد 6- 1

هي اقصى - :explosive powerاالنفجارية درةالق- 1

الصميدعي (التغلب عليها يف فرتة زمنية قصرية ميكنمقاومة 

)2011,218,وآخران

هي اصدار قوة قصوى بتكرار معني -:القوة املميزة بالسرعة - 2

ا قابلية )2004,69الالمي (وفق فرتة زمنية  ويعرفها هارة با

سرعة اجلهاز العصيب والعضلي للتسلط على املقاومة بواسطة 

).76,1975, هارة(االنقباض احلايل 

هو احد فروع البايوميكانيك يهتم بدراسة -:البايوكينماتك- 3

خلصائص الوصفية للحركة واالشكال اهلندسية املختلفة للجسم ا

ا دون  ا ومكا ودراسة العالقة بني حركة جسم ما بني زما

)47,1987,الصميدعي( التطرق اىل القوى املسببة لتغيري احلركة 

وهي نقطة ومهية يتمركز فيها وزن - :مركز ثقل كتل اجلسم - 4

)79,1989,موسى(رضية اجلسم الذي يؤثر فيه قوة اجلاذبية اال

هو فرز وتبويب البيانات الكثرية لعناصرها - :التحليل احلركي- 5

االساسية مث معاجلتها منطقيا او احصائيا للعمل على ختليصها 

ا ايضا الوسيلة  يف نتيجة رقمية حمدودة وكلمة حتليل يقصد 

املنطقية اليت جيري مبقتضاها تناول الظاهرة موضوع الدراسة كما 

خريبط وشلش ( نت مقسمة اىل اجزاء او عناصر اساسية لو كا

 ,28,1992(

ا مهارة تتطلب حركة -:الساحقة بالكرة الطائرة الضربة- 6 إ

التوقيت والتوازن والقوه العضلية وسرعة احلركة وبدون 

امليكانيكيات الصحيحة فأن كل هذا يعين جهدا 

)18,1998,السعدي (ضائعا
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  الدراسات النظرية والسابقة-2

  الدراسات النظرية 1- 2

  - :علم البايوميكانيك1-1- 2

أحد فروع علم )Biomechanics(علم البايوميكانيكيعد

الذي يهتم بدراسة وحتليل األداء احلركي ) Kinesiology(احلركة

أو احليوان، وهذه يف إطار العوامل املؤثرة يف حركة اإلنسان

, األداء احلركيالعوامل تؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف

ولقد استأثرت هذه العوامل باهتمام متزايد عند دراسة األداء 

احلركي اإلنساين يف األنشطة الرياضية املختلفة من لدن العاملني 

يف جمال تعليم وتدريب املهارات احلركية املرتبطة باألنشطة 

الرياضية املتنوعة والعوامل املؤثرة فيها لتجميع مادة نظرية توضح 

     بكل من هذه العوامل ومدى ارتباطهاالقات املتداخلة لالع

دف الوصول إىل استنتاجات وتعميمات ميكن  بعضها البعض 

اسرتاتيجيات عن طريقها ترشيد عملية التعليم والتدريب وتطوير

حتسني األداء احلركي الجناز أفضل النتائج الرياضية

م اليت تعىن فالبايوميكانيك هو احد العلو , )ب ،2007علي،(

بتطوير احلركات الرياضية من خالل الدراسة والتحليل والتقومي

شايل (البايوميكانيكي وتوضيح الفروقات واجياد العالقات

                   ).1,2006,وآخران

  التحليل الميكانيكي للحركة   1- 1-1- 2

يعد التحليل امليكانيكي الطريقة االساسية واملعتمدة يف 

البايوميكانيك وذلك من خالل تصور حركة الرياضي بكامريات 

ذات سرع عالية وهو من اكثر العلوم صدقا وموضوعية لتوضيح 

الكثري من احلثائق والنواحي غري املرئية من احلركة كالزوايا والسرع 

والتحليل ,)353,2011,الصميدعي وآخران(واملسارات واالزمنة 

رية لعناصرها الرئيسية، مث معاجلتها هو فرز وتبويب البيانات الكث

منطقيًا أو إحصائيًا للعمل على تلخيصها يف نتيجة رقمية 

حمدودة،قابلة عند تفسريها باملقارنة مع معيارمناسب وحمدد 

للتحول من صيغتها الكميه الصماء إىل أخرى ذات معان مفيدة 

-Moor,1979:155" ( حلل املشكلة اليت يتناوهلا الباحثان

والتحليل امليكانيكي يعد عملية مهمة تساعد العملية ,)160

التدريبية يف رفع مستوى األداء احلركي من خالل استخدام 

األسلوب العلمي الدقيق القائم على األجهزة العلمية والتقنيات 

، وأن إملام املدربني بطرق )213، 2006إحسان ، ( احلديثة 

م بصورة  وأساليب التحليل تساعدهم يف التعرف على  رياضا

كاملة وجتعلهم أكثر ثقة يف عملهم ، وأن امتالكهم هلذه اخللفية 

ميكن أن تصل مبعرفتهم إىل مدى أبعد من التكنيكات املتضمنة 

واملستخدمة يف األنشطة الرياضية لتشمل العلمية الكامنة وراء 

و )6، 2002بريقع والسكري ، ( حركة معينة بطريقة معينة 

االملام باملعلومات العلمية اليت تعين بالتحليلعلى القائمني

االسس املرتبطة بنشاط اجلسم سواء كانت تشرحيية او 

فسيولوجية او نفسية  والعمل على تقومي االداء احلركي 

باستخدام احلاسوب االيل الذي اصبح من تكنولوجيا التدريب 

الذي ميكن من خالله احلصول على املعلومات عن املتغريات 

  ).397,2007,حسن(لمية عن االداء الع

، 1991الهاشمي ،(و يقسم التحليل البايوميكانيكي الى 

46:(-  

التحليل الكينماتيكي او ما يسمى التحليل الوصفي -:اوال

(Kinematic, Pescriptive)  

حيثُ يعىن بدراسة جوانب احلركة من الناحية الكينماتيكية 

ا اهلندسية و الزمنية  رد للحركة من حيث مسارا أي الوصف ا

فضال عن دراسة املتغريات كاملسافة و االزاحة و السرعة و 

التعجيل و العالقات القانونية اليت تربط هذه املتغريات يعد 

حليل امليكانيكي الذي يهتم التحليل الكينماتيكي أحد أنواع الت

علي ( بوصف حركة األجسام دون النظر إىل مسببات حدوثها 

  - :و يقسم هذا النوع الى نوعين ) 3، 2007، 
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يهتم هذا النوع -:تحليل نوعي او ما يسمى بالكيفي - 1

بوصف احلركة نوعيا من دون ذكر القيم الكمية وترى سوزان 

Susan)هول  J. Hall)

يعرف - :Quantitative Analysisالتحليل الكمي - 2

قياس الكمية او النسبة املئوية للمكونات " التحليل الكمي بانه 

املستخدمة للشيء الكلي، أي يعني املقادير الكمية اليت متثل 

احملددات الكمية ملتغريات االزاحة، والزوايا، والسرعة 

يل الكمي و يتميز التحل) 42حسني و حممود، ب ،(والتعجيل

منها باستخدام اجهزة ذات تقنيات رقمية عالية ميكن احلصول 

على مسارات احلركة او الزوايا او السرع بدقة و تفصيل عاليني 

اضافة اىل امكانية مقارنة احلركات املختلفة و حتليلها و الكثر 

عبد (من العب و يف وقت واحد معا ملعرفة االداء االمثل

 من التحليل النوعي والكمي ان كال)   3,2000الوهاب ،

ضروريان يف حتليل االداء احلركي ويسهمان يف االرتقاء مبستوى 

الفعاليات الرياضية املختلفة

نتيكي او ما يسمى التحليل السببيالتحليل الكي-:ثانيا 

)(Kinetic cusal)،2نظريات و تطبيقات:(-  

حيث  ،وهو القسم الثاين من أقسام التحليل امليكانيكي 

يرمي اىل دراسة اسباب حدوث احلركة أي االخذ باحلسبان 

على اعتبار أن . القوى الداخلية و اخلارجية احمليطة باحلركة 

ال الرياضي أو يف احلياة االعتيادية هي  احلركة اليت حتدث يف ا

) القوى العضلية ( عبارة عن تأثري متبادل بني القوى الداخلية 

وغريها من ) االحتكاك-اذبية األرضية اجل( والقوى اخلارجية 

حسني ( القوى احمليطة بالفرد واليت تؤثر بشكل مباشر يف األداء 

وقد مر التحليل احلركي كغريه من , )235، ب ,1998وحممود ، 

العلوم املرتبطة باحلركة الرياضية مبراحل متعددة انتهى فيها كل من 

Winterونرت توب (  top (و ) لوجانLogan(   و ) ماكيين

Mackeny(1974اىل تصنيفه اىل ثالثة أنواع رئيسية) حسام

  -):394, 1998الدين ،

  .التحليل احلركي بدون استخدام التسجيل املرئي )1

  )فديو –السيين (خدام التصوير التحليل احلركي باست)2

) فديو –السيين ( التحليل احلركي باستخدام التصوير )3

  .املركب 

مت استخدام التحليل احلركي يف النوع الثاين و يف حبثنا هذا

ان الفلم أي شريط الفديو " حيث ) فديو ( باستخدام التصوير 

يساعد يف التعرف على التفاصيل الدقيقة لالداء و خاصة عند 

حسام الدين ، "(صورة استخدام العرض البطيء او تثبيت ال

صورة ، صورة و –و كذلك عرض الفلم , )403.1998

حركات املفاصل خالل كل مرحلة من مراحل احلركة و تسجيل 

مدى هذه احلركات و اجتاه احلركة و زاوية املفاصل و السرعة و 

حيث تستخدم " االزاحة ملراكز ثقل االعضاء املشاركة يف احلركة 

طريقة اخلطوط اخلارجية اليت تعطي فكرة واضحة عن شكل 

فاصل اجلسم حيث يتم توصيل النقاط التشرحيية مل.. احلركة 

خبطوط مستقيمة فيصبح اجلسم بعد ذلك يف شكل جمموعة من 

الرئيسية وهذه ) املفاصل ( اخلطوط اليت متثل وصالته أي 

الطريقة اكثر فعالية يف حتديد زوايا مفاصل اجلسم اثناء اداء 

  ).404، 1998,حسام الدين "( احلركة 

  - :الطائرةاهمية التحليل البايوميكانيكي بالكرة 2- 1-1- 2

أن من أهم اإلجراءات التقوميية حلاالت األداء التكنيكي هو 

التعرف على مناطق الضعف والقوة ملستوى أداء الالعبني من 

خالل أجياد وسيلة تقوميية للتحليل والتشخيص تتمثل يف نظام 

للمالحظة حيدد كمية األخطاء ونوعيتها يف أثناء املنافسات 

يحة اليت تساعد على جتاوزها احلقيقية لوضع الطرق الصح

  ).2,2012,شرب(ومعاجلة نقاط الضعف 

وإن دراسة اخلصائص البيوميكانيكية تعطينا تصورًا واضحاً 

لوجود االختالف يف اإلمكانيات احلركية بني الالعبني وتتطلب 

مهارات الكرة الطائرة بأنواعها املتعددة سواء كانت املهارات 

ن الالعب أن يكون األداء بأعلى اهلجومية منها أم الدفاعية م
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سرعة ودقة وبدون تردد ومعتمده على القابليات الفسلجية 

والنفسية لالعب، ومهارات الكرة الطائرة متتاز بالتوافق العصيب 

العضلي ودرجة كبرية من الثقة بالنفس وقوة انفجارية –

لعضالت الرجلني تتمثل بالدفع بالرجلني واليت متتاز بقوة 

عالية واليت تصل يف أقصاها إىل الكف وذلك لتوجيه انفجارية 

الكرة بالسرعة والدقة املطلوبة يف ملعب املنافس، واليت تتطلب 

من الالعب آن يكون هناك تناسق بالقوة نتيجة حركة أجزاء 

اجلسم املختلفة ضمن كتلة اجلسم مما يولد مبجموعها ما يسمى 

  ).النقل احلركي(بالقوة اللحظية عند القفز 

إن املميزات البيوميكانيكية اليت تتميز بأداء الالعب عند 

حتقيقه اهلدف امليكانيكي األساسي وهو وصول الالعب إىل 

درجة عالية من معرفة املتغريات البيوميكانيكية اليت تؤثر يف احلركة 

من حيث التعجيل وزمن النهوض وارتفاع مركز ثقل اجلسم 

ذع والشغل والقدرة والقوة والسرعة الزاوية للذراع الضاربة واجل

وغريها تؤدي إىل رفع املستوى املهاري لالعب من حيث … 

التكنيك وأداء هذه املهارة بشكل آيل وسريع واليت تتطور لدى 

  . خالل التدريب املكثف واملتواصلالالعب من 

الميكانيكية التي يمكن قياسها من المتغيرات3- 1-1- 2

  خالل التحليل

)http:www.Iraqacad.org./lib/ahmed.htm(  

بعد اكمال عملية التصوير هنالك جمموعة من املتغريات 

امليكانيكية لالعبة والكرة ميكن احلصول عليها وبال شك يعتمد 

على هدف الدراسة الن اختيار املتغري امليكانيكي املناسب 

اداء سوف تساعد يف الكشف عن املكونات الداخلية الي

املسافات /املسافات االفقية /الزوايا- :من هذه املتغريات حركي و 

السرع بانواعها /الزمن /العمودية 

  التحليل بمساعدة الحاسوب االلكتروني4- 1-1- 2

ان السمات املميزة يف عصرنا الراهن وما تكشف عنه 

تطورات للتقنيات احلديثة يف عامل احلاسوب االلكرتوين ودخوله 

اعطت املهتمني يف جمال التعلم امكانية يف مفاصل احلياة كافة

ويعين التحليل , استغالل التسهيالت الكثرية اليت يقدمها اجلهاز

باستخدام احلاسوب هو التحليل الذي يتم بواسطة اخلاليا االلية 

).361,2011,الصميدعي واخران(لذاكرة احلاسب 

البرامجيات المستخدمة في التحليل الحركي5- 1-1- 2

)http:www.Iraqacad.org./lib/ahmed.htm(  

كما هو معروف ان الربامج التحليلية تعددت لذا فأننا 

سنعرض بعض هذه الرباجميات االكثر تداوًال مع ذكر اهلدف من 

  -:استخدام كل برنامج 

يستخدم هذا الربنامج لغرض نقل الفيلم من movieبرنامج - 1

.آلة التصوير او جهاز الفديو اىل احلاسوب 

VCDبرنامج - 2 cutting يستخدم لغرض تقطيع الفيلم او

اخذ املقاطع اليت نريدها وكذلك يستخدم لغرض دمج املقاطع 

.مع بعضها البعض بعد ان يتم تقطيعها

Adobeبرنامج - 3 premiereالفيلم يستخدم لغرض حتويل

ثانية من الفيلم /صورة25اىل جمموعة من الصور ويتم اخذ 

.املأخوذ 

يستخدم لغرض قياس مجيع املتغريات Dartfishبرنامج - 4

امليكانيكية املختلفة كما يدعم خاصية املقارنة بني رياضيني اثنني 

بوقت متزامن وغالبا ما تستخدم هذه اخلاصية عندما تكون 

.هناك مقارنة مع منوذج عاملي 

يستخدم لغرض قياس مجيع املتغريات Maxtraqبرنامج - 5

ضوع مركز ثقل كتل اجلسم امليكانيكة املختلفة كما يعطي مو 

ا املاكس تراك فقط عن بقية  احلقيقي وهذه اخلاصية ينفرد 

  .برامج التحليل 

  الكرة الطائرة1-2- 2

ا هي لعبة قدمية جدا منذ  فكرة طريان الكرة يف اهلواء واعاد

سنة تقريبا قبل امليالد مما تدل عليها االثار املوجودة يف 3000

اما لعبة الكرة ). 11,1999,طه(مقابر الفراعنة يف بين حسن 
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الطائرة فهي لعبة معدلة عن لعبة ايطالية كانت تلعب يف العصور 

الوسطى مث انتشرت هذه اللعبة حىت وصلت اىل دولة املانيا عام 

ولكن اعرتف fastballم وعرفت يف هذا الوقت باس1893

فمنذ . )9, 1985,قطب والصميدعي(1895بظهورها رمسيا عام 

) وليم مورجان(بأمريكا على يد 1895ظهور الكرة الطائرة عام 

William Morgan   املدير السابق جلامعة هوليوك وقد أطلق

ومن هذا الوقت بدء انتشار " mnonetمينونت " عليها اسم 

دخلت الكرة مث يف مجيع اجلامعات األمريكية لعبة الكرة الطائرة

وتكون االحتاد االمريكي للكرة 1928الطائرة جماهلا الدويل عام 

فشر .ج.الطائرة  وتوىل الرئاسة يف هذا االحتاد الدكتور جورج 

  ). 11, 1985, قطب والصميدعي(

اية احلرب العاملية األوىل وقد  مث بدء انتشارها يف أوربا بعد 

كرة الطائرة الوطن العريب عن طريق مدارس اإلرسالية دخلت ال

مث انتشرت عن طريق مجعية الشبان   م1935األمريكية عام 

املسيحية وظلت لعبة الكرة الطائرة حتت أشراف احتاد كرة السلة 

يف باريس يف فرنسا وكان اول 20/3/1947الذي مت انشاؤه يف 

paulرئيس لالحتاد امسه السيد  libaud فرنسي وهو)coaches

manual 1,1989, 45.(  

  مهارات الكرة الطائرة1- 1-2- 2

تعد الكرة الطائرة واحدة من االلعاب اليت تضم عددا من 

اجلميلي "و" 1984عبد املنعم "ويذكر , املهارات االساسية

على ان املهارات االساسية بالكرة الطائرة هي " ((1997

ذها حبسب الظروف اليت احلركات اليت ينبغي على الالعب تنفي

دف الوصول اىل نتائج اجيابية  تتطلبها لعبة الكرة الطائرة 

هود البدين وتاخري حالة التعب اليت تظهر على  واقتصادية يف ا

ويذكر , )29, 1997,اجلميلي)(2, 1984,عبد املنعم)) (الالعبني

ان الكرة الطائرة تتكون من ((عامر جبار ، 1988السعدي 

فاالستقبال , لسلة ومتداخلة تبدأ باالرسالمهارات متس

والدفاع عن امللعب , وحائط الصد, والضرب الساحق, واالعداد

حبيث ان فقدان احداها او ضعف املستوى فيها يؤدي اىل 

))( خسارة نقاط كبرية اذا ما اكتشفها الفريق املقابل

  ).20, 1988,السعدي

الطائرة تصنيف المهارات االساسية في الكرة 2- 1-2- 2

:  

ان اخلرباء واملختصني يف جمال التدريب والتعلم يف الكرة 

الطائرة قسم املهارات االساسية والفنية كال حسب وجهة نظره 

ا جمموعة من املهارات االساسية ومل  فهناك من قسمها على ا

يتطرق اىل انواع واشكال كل مهارة ومنهم من قسمها حسب 

الرسال وختاما بالضربة اهلجومية مث املسار الطبيعي للكرة بداية با

الدفاع ومنهم من قسمها حسب شكل االداء املرتبط مبستويات 

الثبات او احلركة داخل امللعب ومنهم من اشار اىل امهية 

تقسيمها حسب الناحية التشرحيية من اعلى واسفل ومنهم من 

ربطها باالداء احلركي بالكرة او بدون كرة ومنهم من قسمها 

مهارات هجومية (داء اخلططي اهلجومي والدفاعي حسب اال

  ).45,2012,مخاس ورزوقي وصخي)(ودفاعية

Beutel(ويتفق كل من  Stahl:9(,و) حسانين و عبد

Knapp.B: 1983,73(,)Allyn(و,)27, 1997المنعم 

and Bacon:1977, 111() ان ) 35,2004,و الجميلي

تسلسل إدائها المهارات االساسية بالكرة الطائرة بحسب 

مهارة -2مهارة االرسال-1(- :تكون على النحو االتي 

مهارة الضرب -4مهارة االعداد -3استقبال االرسال

)مهارة الدفاع عن امللعب-6مهارة حائط الصد-5الساحق

) 2012خماس واخرون ( و)2011صخي و رزوقي (اما 

صخي (فقسموا المهارات الى الشكل االتي 

  - ):55,2012,خماس واخرون(و) 15,2011,ورزوقي

, التمرير (-:املهارات االساسية يف الكرة الطائرة وتشمل - :اوال

  )االرسال 
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, االرسال ( -:املهارات الفنية يف الكرة الطائرة وتشمل-:ثانيا

حائط الصد,الضرب الساحق ,االعداد, استقبال االرسال 

  )الدفاع عن امللعب ,

  من المنطقة الخلفيةالضرب الساحق3- 1-2- 2

يعد اللعب اجلماعي واخلططي عامالً مهماً يف لعبة الكرة 

الطائرة، وهو من العوامل احلامسة اليت تؤدي دوراً يف جناح الفريق 

وإحراز الفوز يف أشواط املباراة، إذ تتطلب لعبة الكرة الطائرة 

اء البناء اخلططي  تكامل العمل اجلماعي ألعضاء الفريق، إل

فكلما متكن الفريق من , ضربة الساحقةبأداء اللمسة األخرية بال

استخدام أكثر من مركب خططي للهجوم استطاع إجياد أكثر 

فضالً عن , من حل كي يتغلب على منافسيه واخرتاق دفاعاته 

ذلك عاملي القابلية البدنية واملهارية العاليني لالعبني اللذان 

وقد ", يؤديان دوراً فعاالً يف تطبيق هذه املركبات بنجاح

صبحت مركبات اللعب يف املنطقة اخللفية جزءاً ال يتجزأ من أ

فقد بدأ البولونيون استخدام هجوم . تكتيك اهلجوم بشكل عام

الضرب الساحق من املنطقة اخللفية خالل تسيدهم اللعبة مابني 

أكد ) 1979(، ويف عام )1976(ومونرتيال )1972(دوريت ميونخ 

Markمارك تننت،( املدرب الكندي  tinnent(* على ضرورة

، 2002ألنعيمي،" (االهتمام بتدريبات اهلجوم من املنطقة اخللفية

وقد ظهر استخدامه أيضاً يف بطولة العامل للجامعات ,)23

وقد اثبت تفوقاً يف تفادي حائط الصد )1983(بكندا سنة

ويعد الضرب الساحق من املنطقة ,)96، 1993قنصوه والسيد،(

وهو , اخللفية سالحاً هجومياً فعاالً لكل من فرق الرجال والنساء

يضيف أبعاداً جديدة للعبة  فبدالً من وجود العبني أو ثالثة 

فقط يقومون باهلجوم من املنطقة األمامية على الشبكة أضاف 

َبني الضرب الساحق من املنطقة اخللفية العباً مهامجاً أو الع

  . طقة اخللفية يف التكتيك اهلجومي ميكنهم االشرتاك من املن

إن قانون لعبة الكرة الطائرة 
**

يُلزم بعدم السماح لالعيب 

املنطقة اخللفية من القفز للعب الكرة أثناء تواجدهم يف املنطقة 

األمامية للملعب ولكن ميكنهم االقرتاب واالرتقاء من خلف 

ولعب الكرة طاملا أن الالعب )أمتار3(خط املنطقة األمامية 

املهاجم شرع باالرتقاء من خلف اخلط، وهو يف حالة الطريان 

وبإمكانه اهلبوط يف املنطقة األمامية بعد لعب الكرة مع التأكيد 

Kenny  (على عدم مالمسة اخلط بقدمه حلظة النهوض  & 

Gregory , 2006 ,70 (

أنه نتيجة لزيادة تطور صفات "إىل)2008البنا (وقد أشار

الالعبني البدنية واملورفولوجية، أصبح تأثري الضرب الساحق من 

املنطقة اخللفية مقاربًا للضرب الساحق من املنطقة األمامية،إذ 

من )العايل(تشابه طريقة أدائه طريقة أداء الضرب الساحق املواجه

هم هو بعد املنطقة األمامية، إال أن االختالف الرئيسي بين

مسافة االرتقاء عن الشبكة، إذ حيتاج الالعب إىل قوة انفجارية  

كبرية ليتمكن من حتقيق مدة طريان مبركبة أفقية وعمودية ليتغلب 

على ارتفاع الشبكة، فضًال عن تفادي حائط صد الفريق 

  .)141، 2008البنا،" ( ريقة فعالةاملنافس وإمتام اهلجوم بط

الساحق من املنطقة اخللفية من ويتكون االداء يف الضرب

  -:املراحل االتية

Approaching(مرحلة االقرتاب-1 Phase(2- مرحلة

Rising(االرتقاء Phase(3- مرحلة الضرب)Phase

Hitting(4-  مرحلة اهلبوط)Landing Phase(

Approaching Phaseمرحلة االقتراب - 1

لقطع املسافة وهي املرحلة اليت يشرع فيها الالعب باحلركة 

باجتاه املوقع الذي سيتم فيه االرتقاء لضرب الكرة املهيأة من قبل 

م )4-2(وتشمل مرحلة االقرتاب مسافة ترتاوح من, الالعب املعد

إذ .عن نقطة االرتقاء وحسب موقف الالعب من عملية الدفاع

على الالعب يف املنطقة اخللفية االنتقال من حالة الدفاع إىل 

ويتطلب هذا االنتقال . ألداء الضرب الساحقحالة اهلجوم 

سرعة رد فعل ورشاقة وسرعة حركية عالية الكتساب التعجيل 

والزخم الكايف لالرتقاء، ويفضل أن يتعلم املبتدئني طريقة 
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ا الطريقة املثالية يف تعليم الضرب  االقرتاب بأربع خطوات، أل

عليه إذ إن الالعب الذي يتعلم هذه الطريقة سيسهل.الساحق

 ,Kus(تعلم الركضة التقربية من خطوتني أو ثالث خطوات 

) للضارب باليد اليمىن(يف االقرتاب بأربع خطوات 117 ,2004

وهذه اخلطوة . يقوم الالعب باختاذ أول خطوة بالقدم اليمىن

. التمهيدية تعد أصغر خطوة واليت تعطي الزخم احلركي إىل اإلمام

دم اليسرى وتكون أوسع من أما اخلطوة الثانية فتكون بالق

أما اخلطوة الثالثة فتكون بالقدم اليمىن أيضا وتكون . األوىل

أطول وأسرع وأعمق خطوة يف مرحلة االقرتاب، إذ يقوم الالعب 

بثين مفاصل الوركني والركبتني وخفض مركز ثقل اجلسم من 

ويف الوقت نفسه يقوم الالعب مبرجحة . مستوى سطح األرض

بقدر اإلمكان حىت ) خلف اجلسم(أسفل عالياً الذراعني جانباً 

تصال مفرودتني بشكل عمودي على اجلسم وتعقبها القدم 

وتتميز اخلطوتان األخريتان , اليسرى يف اخلطوة الرابعة مباشرة 

ا يف وقت واحد، وعليه جيب  بالسرعة والتعاقب يف األداء وكأ

قرتاب، ضبط التزامن بينهما يف األداء وتعد من أهم خطوات اال

إذ يتم من خالهلما نقل زخم احلركة املكتسبة من خطوتا 

وذلك . االقرتاب األوىل والثانية إىل اإلمام واملتولدة بشكل متزايد

بلمس كعيب القدمني لألرض أوال مث حيول إىل قوة دفع انفجارية 

عموديه أي إن الالعب حيافظ على الطاقة املكتسبة من 

وحتول إىل مركبة أفقية عمودية باجتاه االقرتاب يف السرعة األفقية

وعند ملس الكعبني لألرض يقع مركز ثقل اجلسم خلف . األعلى

فيقوم الالعب بنقل احلركة . عقيب القدمني استنادا لعملية االرتقاء

Kenny(من الكعبني إىل مشطي القدمني للقيام بعملية الدفع 

& Gregory داء طريقة أ  يوضح)1(والشكل )63 , 2006 ,

  .)40، 2009العيداوي، (االقرتابخطوات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  االقرتابطريقة أداء خطوات :)1(شكل
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Rising    مرحلة االرتقاء - 2 Phase

اية االقرتاب وانتقال مركز ثقل        تبدأ مرحلة االرتقاء بعد 

اجلسم من خلف العقبني إىل اإلمام فوق القدمان مث املشطني 

وتبدأ هنا حركة . ومبد زوايا مفاصل الوركني والركبتني والكاحلني

الذراعني باملرجحة من اخللف إىل اإلمام بأقصى قوة عند مرورها 

ى قوة دفع رد فعل األرض باجتاه مبحاذاة الفخذين للحصول عل

, )25، 2006شلش ، (األعلى نتيجة قوة دفع الالعب لألرض 

ويعد عمل املرجحة للذراعني من اخللف إىل اإلمام األعلى مهم 

جداً يف عملية ارتقاء الالعب، فهي تشرتك مع عمل الساقني يف 

إذ جيب , توليد املزيد من القوة والزخم لدفع اجلسم إىل األعلى

أن تكون كلتا اليدين يف األعلى قبل أن ترتك القدمان األرض 

)Mclaughlin , 2006 إىل الدور ) "2008البنا(ويشري , )57 ,

الكبري الذي تؤديه زوايا ثين مفاصل الوركني والركبتني والكاحلني 

إذ تبلغ أعلى نقطة يصلها العبو . يف عملية الدفع إىل األعلى

وجيب أن يكون للمدربني . تقريباً )سم360(املستويات العالية 

واملختصني يف لعبة الكرة الطائرة دراية بوضع اجلسم امليكانيكي 

  .يف فن األداء الذي يقوم به الالعب أثناء القفز 

PhaseHittingمرحلة الضرب  - 3

بعد عملية الدفع إىل األعلى ومد مفاصل اجلسم ألداء 

الضربة الساحقة ومالحظة ان يكون القفز عمودي وطريان افقي 

جميد (امتار 3اذا كان الرافع يرمي الكرة امام خط ال 

ووصول الالعب إىل أعلى ارتفاع أثناء , )43,1990,ومحيدي

رأس تبدأ عملية االرتقاء ومرجحة الذراعني أمامًا أعلى فوق ال

الذراع الضاربة بالثين من مفصل املرفق، ويكون أعلى من 

ويكون , مستوى الكتف ومبحاذاة الرأس ومتجهًا إىل اإلمام 

) عمل القوس املشدود(اجلذع يف حالة تقوس خفيف للخلف 

إذ كلما زاد التقوس زادت قوة ,  مع لف اجلذع جتاه اليد الضاربة

كون مفرودة أمام اجلسم الضرب أما الذراع غري الضاربة فت

ويتم , ومبستوى أفقي للحفاظ على توازن اجلسم يف اهلواء

الضرب بدفع الذراع لألعلى واألمام، وتضرب الكرة من أعلى 

إذ يتم مالمسة الكرة براحة , نقطة ارتفاع يصل إليها الالعب

اليد وهي يف أعلى نقطة أمام الذراع الضاربة وبشكل ابعد من 

ويلف )43,1990,جميد ومحيدي(مامي الضرب الساحق اال

اجلذع نتيجة انقباض عضالت البطن مع مرجحة سريعة للذراع 

الضاربة إىل األمام مع مراعاة نشر أصابع اليد للسيطرة على 

الكرة من أعلى نقطة خلف الكرة يتم توجيهها يف املكان 

املناسب مللعب الفريق املنافس، واجلزء األخري من هذه املرحلة 

ابعة الذراع الضاربة للكرة إلمتام عملية التوجيه هو مت

)Mclaughlin مع مراعاة عدم لف الرسغ كثريا , )56, 2006 ,

كرة اىل اىل االسفل الن ذلك سوف يدفع ال

  ).142,2008,البنا(الشبكة

Landingمرحلة الهبوط   - 4 Phase

يهبط الالعب على كلتا قدميه امام خط اهلجوم او فوقه او 

وضه ويكون هبوطه مرنا ومتزنا ويؤدي خلفه حسب  مكان 

التوازن دورا مهما يف هذا اهلبوط الن القفز مت اىل االمام االعلى 

االمر الذي سوف يدفع اجلسم بعد اهلبوط اىل االمام واذا مل 

حيافظ الالعب على توازنه فانه سوف يسقط او يندفع اىل 

,)142,2008,االبن(االمام المسا الشبكة او مرتكبا خطأ قانوين

وجيب أن يكون اهلبوط على مقدمة مشطي القدمني وبشكل 

مرن ومتوازن وبفتحة مناسبة للقدمني باتساع عرض احلوض مع 

وبثين . توزيع وزن اجلسم على كلتا القدمني وبشكل متساوٍ 

مفاصل الوركني والركبتني والكاحلني واليت تساعد بشكل كبري 

بعد ذلك وضع على امتصاص صدمة اهلبوط، مث يتخذ

  ).204،  2008هادي وآخران ،( عباالستعداد للمشاركة يف الل



2014، 181- 156ص ،)واالجتماعيةالعلوم االنسانية (1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

  

166

  :  القدرات البدنية وأهميتها بلعبة الكرة الطائرة4- 1-2- 2

أن لعبة الكرة الطائرة تتطلب قدرة لإلجناز حركة قوية وسريعة 

ومفاجئة ، لذلك حيتاج الالعب إىل مستوى عال من اللياقة 

البدنية وأن تكيف العب الكرة الطائرة بشكل جيد يتطلب 

  . ختطيطاً وتنسيقاً 

وتعد القدرات البدنية من العناصر األساسية واملهمة لتقدم 

يًا ، وأن أي ضعف يف القدرات البدنية الالعب مهاريًا وخطط

لدى الرياضي يؤدي إىل ضعف يف األداء املهاري واخلططي 

وضعف يف مستوى اللعب ، إذ ال يستطيع الالعب جماراة 

متطلبات اللعب احلديث الذي يتطلب القوة يف األداء وسرعة رد 

, 1987,احلياوي واخرون( الفعل وغريها من الصفات البدنية 

60.(  

قدرات البدنية اخلاصة بالكرة الطائرة حسب تعريف كل وال

" تعين SaurerوسوريرFronhurوفروتر Raddaمن رادا 

قدرة اجلسم على التكيف مع التدريبات ذات الشدة والكثافة 

حسانني ("ية بسرعة العالية والقدرة على العودة إىل احلالة الطبيع

فالقدرات البدنية متكن الرياضي , )20, 1988, و عبد املنعم

ضل صورة ممكنة  من القيام باألداء احلركي للمهارة يف أف

كما تؤدي الصفات البدنية اخلاصة دوراً    ,)1990,5,وديع(

كبرياً يف لعبة الكرة الطائرة ، فنرى أحتياج الالعب للقوة 

األنفجارية للذراعني والرجلني ، أذ تظهر بشكل واضح عند 

لكابس الذي حيتاج إىل صفة القوة األنفجارية للرجلني الالعب ا

مستوىالشبكةوليتعدىالقفز إىل األعلى ليصل جبسمه فوقأثناء 

جدارالصدمنقبل الفريق املنافس ، وكذلك أحتياجه إىل قوة 

أنفجارية للذراعني ليتم كبس الكرة بأقصى قوة وسرعة إىل جهة 

الكرة الطائرة إىل ملعب الفريق املنافس ، وكذلك حيتاج العب 

صفة القوة األنفجارية أثناء أداء األرسال وأثناء الدفاع عن 

انني و عبد حس(امللعب وخاصة عند التحرك السريع واملفاجيء

  .)116، 1997املنعم ، 

وتضم الكرة الطائرة العديد من املهارات وهي اإلعداد 

واالستقبال والضرب الساحق وحائط الصد والدفاع عن امللعب 

ا اخلاصة والبد أن يكون  واإلرسال ، ولكل مهارة متطلبا

ومن هذه املدرب ملماً  بالقدرات البدنية الالزمة لكل مهارة 

  -:القدرات ما يأتي

صدار اقصى قوة خالل فرتة زمنية هي ا-:القوة االنفجارية 

) 58,1980,عبد احلميد وحسانني(قصرية جدا وملدة واحدة 

وهي خاصية بدنية تتميز باالرتباط املتبادل مبستويات متباينة 

لكل من خاصية القوة والسرعة وتتماشى مع طبيعة االداء 

للمهارة يف النشاط املمارس حبيث تتضمن اعلى فعالية هلذا 

بأن الفرد ) ماكلوي( روف وشروط املسابقة ويرى االداء حتت ظ

ذه الصفة له مقدرة على اطالق القوة مع  الذي يتمتع 

العضالت املشرتكة يف احلركة اليت تتضمن 

هي كفاءة الفرد يف التغلب على -:القوة المميزة بالسرعة -1

مقاومات خمتلفة يف عجلة تزايدية عالية وسرعة حركية مرتفعة 

ا 1998يف حني عرفها قاسم حسن )61,2005,كمبش( با

قابيلة العضالت للتسلط على مقاومة بسرعة انقباض 

ا تعتمد 1986وعرفها باري وجاك )111,1998,حسني(عالية با

على القابلية يف اخراج اقصى قوة يف اسرع وقت 

).62,2005,كمبش(ممكن

وهي اقصى كمية من املقاومة اخلارجية -:القوة القصوى -2

ن التغلب عليها ملرة واحدة  وتعد النساء اقل مبستوى اليت ميك

اميع العضلية بالقوة بني الرجال  القوة من الرجال كما ختتلف ا

والنساء حيث ان املراة اضعف من الرجل يف عضالت الذراعني 

)51,1986,التكرييت وحممد علي(واالكتاف والصدر

اجراءات البحث-3

استخدم املنهج الوصفي ملالئمته -:منهج البحث 3-1

  واهداف البحث 
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اختريت العينة بالطريقة العمدية من -:عينة البحث  3-2

)8(العبات الكرة الطائرة يف الدوري العراقي والبالغ عددهم

  البحثعينةمواصفاتيبني)1(العبات واجلدول

  اخلاصة مبواصفات عينة البحثيبني املعامل االحصائية :)1(جدول 

  المعالم  االحصائية  ت

  اسم الالعبة

كغم/ الكتلة )سم(الطول الكلي   )سنة( العمر التدريبي )سنة(العمر الزمني 

75  165  12  32الالعبة االولى  1

  56  159  10  30الالعبة الثانية  2

  49  159  7  25الالعبة الثالثة  3

  51  159  10  24الالعبة الرابعة  4

  62  165  6  21الالعبة الخامسة  5

  55  163  10  19الالعبة السادسة  6

  53  163  7  18الالعبة السابعة  7

  57  164  5  18الالعبة الثامنة  8

  67  164.5  8.5  25  سَ 

  14.14  0.707  4.95  9.90  ع±

  16.43  2.43  29.20  23.86  %خ

العينة متجانسة الن قيم معامل االختالف مجيعها اقل من 

30 %  

استخدمت الباحثة القياس - :وسائل جمع البيانات 3- 3

واالختبار واملالحظة العلمية التقنية والتحليل وسائل جلمع 

البيانات واحلصول على بعض املتغريات امليكانيكية فضال عن 

  .املتغريات البدنية

  القياس 3-1- 3

مت قياس الطول بالسنتمرت بواسطة شريط قياس والكتلة 

  غرام)50(بالكيلوغرام بواسطة ميزان طيب يقيس القرب من 

  االختبارات الخاصة بالبحث3-2- 3

اختبار الوثب –اختبار القوة االنفجارية للرجلين 1- 3-2- 3

، 1987،حمودات وجاسم(العمودي من الثبات لسارجنت

166(  

قياس القوة االنفجارية لعضالت -:الغرض من االختبار 

  والرجلنيالساقني

1988،رشيد (الوثب الطويل من الثبات2- 3-2- 3

  .)67- 66ص

لعضالت القوة االنفجاريةقياس " ـ: الغرض من األختبار 

  " الرجلني 

  )potvin,2007,57(رمي كرة طبية من الوقوف3- 3-2- 3

للذراعني قياس القوة االنفجارية - :الغرض من االختبار

  والكتف واجلذع

  )potvin,2007,58(كرة طبية من الجلوسرمي4- 3-2- 3

قياس القوة االنفجارية لعضالت - :الغرض من االختبار

  الذراعني والصدر 

  حجل برجل اليسار5- 3-2- 3

قياس القوة املميزة بالسرعة لعضالت - :الغرض من االختبار

  الرجلني

  قوة القبضة بالديناموميتر6- 3-2- 3



 

 -شريط الصق وطباشري –بواسطة شريط قياس 

  . استمارة تسجيل درجات احملاوالت

بعد قيام املعد بإعداد الكرة ، تقوم املختربة  - :وصف االختبار

حنو املثلث الداخلي  )1(من املركز رقم)القطري(بالضرب الساحق 

  .جلهة الشبكة يف امللعب اخللفي 

كون يلزم أن ي,حماوالت  )5( لكل خمتربة -:شروط األداء 

حتتسب الدرجات على وفق مكان ,اإلعداد جيدًا يف كل حماولة 

يف  ,درجة  )1(يف املنطقة األوىل  -:سقوط الكرة وكما يأيت 

  .درجات  )5(يف املنطقة الثالثة  ,درجات )3

يف حالة سقوط الكرة خارج ) صفر(حتصل املختربة على

لقدمني ويف حالة هذه املناطق الثالث وملس اخلط بإحدى ا

  .ضرب الكرة يف الشبكة وسقوطها ضمن املنطقة األمامية 

تسجل الدرجات اليت حتصل عليها املختربة من احملاوالت 

اخلمس يف استمارة تسجيل أعدت هلذا الغرض،أي إن الدرجة 

يوضح  ) 2( درجة، الشكل  )25( النهائية هلذا االختبار هي

    الضرب الساحق من املنطقة اخللفية

اذا استخدمت الباحثة اآلت تصوير وكااليت , )45,2006
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 قياس القوة القصوى لعضالت الكفني - :الغرض من االختبار

اختبار دقة أداء مهارة الضرب الساحق القطري 

  من المنطقة الخلفية بالكرة الطائرة

) البدراين(وهو أحد االختبارات املقننة حديثًا والذي أعده 

. لغرض قياس دقة مهارة الضرب الساحق من املنطقة اخللفية

وبعد قيامه بإجراء عملية التقنني وحتقيق األسس العلمية 

لالختبار قام بتطبيقه على عينة من منتخب حمافظة نينوى 

  )11، 2008البدراين،

  مواصفات االختبار

اختبار دقة مهارة الضرب الساحق من املنطقة 

قياس دقة الضرب الساحق   -:اهلدف من االختبار 

  من املنطقة اخللفية 

مخس كرات طائرة ، ملعب كرة  -:  األدوات المستخدمة

طائرة ، تقسيم نصف امللعب اخللفي إىل مثلثني ، مث تقسيم 

إىل ثالث مناطق عرض كل ) جهة الشبكة 

بواسطة شريط قياس ) م 2( منطقة

استمارة تسجيل درجات احملاوالت

وصف االختبار

بالضرب الساحق 

جلهة الشبكة يف امللعب اخللفي 

شروط األداء 

اإلعداد جيدًا يف كل حماولة 

سقوط الكرة وكما يأيت 

3(املنطقة الثانية 

حتصل املختربة على – 4

هذه املناطق الثالث وملس اخلط بإحدى ا

ضرب الكرة يف الشبكة وسقوطها ضمن املنطقة األمامية 

  :التسجيل

تسجل الدرجات اليت حتصل عليها املختربة من احملاوالت  

اخلمس يف استمارة تسجيل أعدت هلذا الغرض،أي إن الدرجة 

النهائية هلذا االختبار هي

  ذلك

  
الضرب الساحق من املنطقة اخللفيةيوضح اختبار  :) 2( شكل 

  

لمية من ان املالحظة الع -:المالحظة العلمية التقنية

خالل التسجيل املرئي تضع الباحثة على طريق املوضوعية 

وجتنبها عدم املصداقية واالحنياز الداء العب ما من افراد العينة 

45,2006,شافع(

:-  
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الغرض من االختبار

  والذراع

اختبار دقة أداء مهارة الضرب الساحق القطري  7- 3-2- 3

من المنطقة الخلفية بالكرة الطائرة

وهو أحد االختبارات املقننة حديثًا والذي أعده 

لغرض قياس دقة مهارة الضرب الساحق من املنطقة اخللفية

وبعد قيامه بإجراء عملية التقنني وحتقيق األسس العلمية 

لالختبار قام بتطبيقه على عينة من منتخب حمافظة نينوى 

البدراين،(للمتقدمني

مواصفات االختبار

اختبار دقة مهارة الضرب الساحق من املنطقة  -: اسم االختبار

  اخللفية 

اهلدف من االختبار 

من املنطقة اخللفية ) القطري(

األدوات المستخدمة

طائرة ، تقسيم نصف امللعب اخللفي إىل مثلثني ، مث تقسيم 

جهة الشبكة (املثلث الداخلي 

  

المالحظة العلمية التقنية 3-3- 3

خالل التسجيل املرئي تضع الباحثة على طريق املوضوعية 

وجتنبها عدم املصداقية واالحنياز الداء العب ما من افراد العينة 
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وهي خاصة بتصوير الالعبات يف أثناء )1(آلة التصوير رقم - 1

وثُبتت على الساحق من املنطقة اخللفيةبملهارة الضر األداء 

حامل ثالثي إىل اجلانب األمين من امللعب وخبط عمودي على 

مسار حركة الالعبات ، وذلك الفراد العينة اللوايت يستخدمن 

الذراع اليمىن ، وثبتت بنفس الطريقة واملواصفات لالعبات 

م )1.59(اللوايت يستخدمن ذراع اليسار وكان ارتفاع عدسة 

،وقد ,للضرب الساحق من املنطقة اخللفية) 5.97( البعد االفقي و 

م حيث مت تصويره قبل البدء )1(استخدام مقياس رسم بطولمت

.بالتجربة 

وهي خاصة ملعرفة مكان سقوط الكرة )2(آلة التصوير رقم- 2

م من خلف خط )2(بارض امللعب املقابل وضعت على بعد 

.القاعدة 

  االجهزة واالدوات المستخدمة بالبحث 3-4- 3

  االجهزة المستخدمة بالبحث1- 3-4- 3

ا)2(آلة تصوير فديوية عدد - حاسوب أيل ,مع ملحقا

كومبيوتر ذو مواصفات حديثة نوع ,)dell(البتوب نوع 

)LG(, غرام 50ميزان طيب يقيس القرب ,طابعة ليزرية ملونة

الستخراج بعض حاسبة يديوية يابانية الصنعغ استخدمت,

  املعاجلات احلسابية

  االدوات المستخدمة في البحث2- 3-4- 3

كرات طائرة عدد , شريط الصق عريض وملون,شريط قياس-

مقياس الرسم,)5(

  المتغيرات الكينمتاتيكية المقاسة3-5- 3

  المتغيرات الجونيوجرافية1- 3-5- 3

  زوايا مفاصل الجسم 1- 1- 3-5- 3

وهي الزاوية احملصورة بني الفخذ والساق ، - :زاوية الركبة - 1

      .يوضح كيفية قياس زاوية الركبة للرجل القائدة يف املراحل املختلفة للمهارة)3(والشكل 
A                        B                                                                          

                                                                                          

  يوضح كيفية قياس زاوية الركبة للرجل القائدة:)3(شكل 
                           

    

  وهي الزاوية احملصورة بني اجلذع والفخذ ، -:زاوية الورك - 2

) 4(والشكل 

يوضح كيفية قياس زاوية الورك للرجل القائدة يف املراحل املختلفة 

                                                                                 . للمهارة                  

                                                                                               A                     B       
  يوضح كيفية قياس زاوية الورك :)4(شكل                                                                                              
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  زويا اجزاء الجسم2- 1- 3-5- 3

)5(وهي الزاوية احملصورة بني اجلذع واألفق ، والشكل - :زاوية الجذع- 1

  للحركة مرحلة ضر بالكرةيوضح كيفية قياس زاوية اجلذع يف 

                                                                                                

  

  
قياس زاوية ميل اجلذعيوضح كيفية :)5(شكل                                                                                    

وهي الزاوية احملصورة بني نقطة مركز ثقل -:لمرحلة ضرب الكرةزاوية الطيران

  كتل اجلسم بالطريان من جهة ونقطة مركز ثقل كتل اجلسم باخر ملس لالرض 

الكرةب ملرحلة ضر يوضح زاوية الطريان )6(من جهة مع اخلط االفقي والشكل 

  

  

                                               
                                                                                    زاوية الطريان ملرحلة ضرب الكرة:)6(شكل 

  المتغيرات المقاسة  2- 3-5- 3

وهو اخلط املستقيم العمودي -:عن األرض) ج.ك. ث. م(ارتفاع - 1

  اجلسم وسطح األرض ،)ك. ث. م(الواصل بني 

  ) ج.ك. ث. م(يوضح كيفية قياس ارتفاع )7(والشكل 

  املراحل املختلفة من احلركةفي عن األرض 

                                                                  

A                          B                                                                                            
                                                                                                          

  عن األرض) ج.ك. ث. م(يوضح كيفية قياس كيفية قياس ارتفاع :)7(شكل       

                                                                   

وهي اخلط املستقيم االفقي الواصل -:االفقية الكليةالمسافة -2

  من بداية االصطدام واىل حلظة الضرب والشكل ) ج.ك.ث.م(بني 

يوضح كيفية قياس املسافة االفقية الكلية )8(

  
  يوضح كيفية قياس املسافة االفقية الكلية  :)8( شكل                                                                                                
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  وهي اخلط املسقيم العمودي الواصل -:المسافة العمودية - 3

  ) ج.ك.ث.م(من حلظة الدفع واىل حلظة اعلى ارتفاع ل ) ج.ك.ث.م( من 

يوضح كيفية قياس املسافة العمودية للقفز)9(والشكل 

  

  

                                                                    
  يوضح كيفية قياس املسافة العمودية:)9(شكل 

  

  

  

  

البرامج المستخدمة في التحليل6- 3

الكلية إىل إن التحليل بشكل عام هو وسيلة لتجزئة احلركة 

( ة هذه األجزاء بعمق لكشف دقائقهاأجزاء ودراس

وبعد إجراء عملية التصوير الفيديوي ،)1987،91،الصميدعي

جلأت الباحثة إىل مكتب خاص يف اإلنتاج الفين إذ قامت 

بعدها CDبتحويل األفالم الفيديوية إىل أقراص ليزرية 

  -:ت الربامج اآلتية كل حسب وظيفتهااستخدم

, برنامج التقطيع الفديوي, برنامج التقطيع الصوري (

)Maxtraqبرنامج , kinoveaبرنامج , dartfishبرنامج 

  التجربة الرئيسية للبحث 7- 3

متت التجربة الرئيسية لللبحث على قاعة كلية الزارعة يف 

صباحًا وحىت10من الساعة 2/6/2011جامعة دهوك بتاريخ 

  الساعة الثالثة ظهرا 

الوسائل اإلحصائية8- 3

النسبة املئوية / استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية

معامل , ) ع±(االحنراف املعياري , ) سَ (الوسط احلسايب , % 

, عكور (% قانون نسبة التطور , %) خ(االختالف 

  )        ر(معامل االرتباط البسيط  , )  83,1999

وقد قامت الباحثة باستخدام احلاسوب اآليل لغرض معاجلة 

Microsoftبرنامج البيانات إحصائيا باستخدام  Office

Excel النعيمي ( ) SPSS(احلزمة اإلحصائية وكذلك 2003

  ).2010الصميدعي وآخران )(2006،148والبيايت ،

  

عرض النتائج ومناقشتها-4

ختبارات الاالحصائيالوصف مناقشة تحليل و عرض و 1- 4

لمميزة بالسرعة والمتغيرات القوة االنفجارية والقوة ا

  الكينماتيكية 
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  البايوكينماتيكية املستخدمة بالبحثللمتغريات البدنية و لالوساط احلسابية يبني الوصف االحصائي )2(جدول 

  

من القطري الساحق ب الميكانيكية لمهارة الضر المتغيرات و بعض اوجه القوةاالرتباطات البينية الختبارات مصفوفة4-2

  المنطقة الخلفية 
  من املنطقة اخللفيةالقطريالختبارات القوة االنفجارية والقوة املميزة بالسرعة وامليكانيكية ملهارة الضرب الساحقمصفوفة االرتباطات البينية يبني )3(جدول 

  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

1  1      

2  *0.7621    

3  0.6420.2921

4  **

0.850

0.629**0.8741  

5  *0.825**0.8760.486*0.7371  

6  0.352-0.2130.6870.555-0.0311

7  -0.702-0.247*-0.823*-

0.801

-0.503-0.5941  

8  -0.354-0.6190.012-0.348-0.5200.097-0.0911

9  0.189-0.4550.4770.195-0.0820.692-0.5960.4331  

10  0.0530.184-0.140  0.1260.311-0.169-0.135-0.638-0.1161

11  -0.2340.0690.1250.0280.053-0.414-0.1330.151-0.2890.204  1  

رمز 

  المتغير 

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي   وحدة القياس   الصفة

  6.10  37.5  السنتميرت  الوثب العمودي من الثبات   1

  23.91  184  السنتميرت  القفز العريض من الثبات   2

  94.61  585.5  السنتميرت  رمي كرة طبية من الوقوف   3

  45.81  339.5  السنتميرت  رمي كرة طبية من اجللوس  4

  82.92  512.38السنتميرت  حجل برجل اليسار   5

  58.18  212.5  النيوتن  قوة القبضة بالديناموميرت  6

  4.47  172.75  الدرجة  زاوية الركبة يف مرحلة الدفع  7

  6.94  186.25  الدرجة  زاوية الورك يف مرحلة الدفع   8

  6.23  174.13  الدرجة  زاوية الركبة يف مرحلة الضرب   9

  5.24  187.38  الدرجة  زاوية الورك يف مرحلة الضرب   10

  4.11  87.25  الدرجة  زاوية اجلذع يف مرحلة الضرب   11

  12.14  42.88  الدرجة  زاوية الطريان يف مرحلة الضرب   12

  10.26  89.75  السنتميرت  يف مرحلة دفع االرض ) ج.ك.ث.م(ارتفاع   13

  16.85  118.75  السنتميرت  يف مرحلة ضرب الكرة) ج.ك.ث.م(ارتفاع   14

  19.58  83.25  السنتميرت  االفقية الكليةاملسافة   15

  10.44  44.5  السنتميرت  املسافة العمودية الكلية  16
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12  -0.340-0.334-0.656-0.527-0.4370.0030.624-0.237-0.0860.069*-

0.755

1

13  -0.166-0.105-0.039-0.1830.099-0.2910.004  0.5910.061-0.3140.244-0.3311  

14  0.6070.4350.697*0.8050.5630.585  -0.516-0.2010.117-0.089-0.205-0.2490.1311

15  0.5950.159*0.7160.6870.4640.539**-

0.912

0.2860.5750.0050.072-0.5680.3430.6251

16  *0.7470.379  0.496*0.7070.616  0.569-0.660-0.252  0.391  0.225-0.463-0.0130.016*0.760*

0.733

1  

  

مصفوفة االرتباط والذي يبني )3(اجلدول املرقم من خالل 

بني القوة املميزة بالسرعة والقوة االنفجارية واملتغريات 

ًا ومت تسجيل االرتباطات متغري )16(الكينماتيكية والبالغ عددها 

ية بني هذه املتغريات يف مصفوفة ارتباطية واحدة وفيما يأيت البين

  -:حتليل هلذه املصفوفة

ارتباطًا مل حتسب اخلاليا القطرية منها )120(تضم املصفوفة - 1

بلغ عدد االرتباطات ارتباط سالب ) 54(ارتباط موجب و )66(

)47(ارتباطًا موجبًا و) 57(ارتباطًا منها )104(الغري معنوية 

ارتباطاً سالباً 

)12(ارتباطًا ذو داللة معنوية منها) 16(تضم املصفوفة- 2

معنوي سالب وهي  ارتباط ) 4(ارتباط معنوي موجب و 

  -:كااليت

ارتباط موجب يف اختبار القفز العريض من الثبات مع الوثب -

) r(احملتسبة اكرب من )r(العمودي من الثبات ظهر لدينا ان

وهذا نعزيه اىل دور عملية الوثب ) 0.05(اجلدولية عند نسبة خطأ

ا عضالت القسم االمامي للفخذ متمثلة  لالمام ستساهم 

ستقيمة الفخذية املتسعة االمامية مما سيكون له دور بالعضلة امل

يف عملية الوثب اىل االعلى اذ كالمها تؤدي نفس الطريقة من 

خالل القسم العلوي للجسم مثمثلة بالذراعني ولكن زاوية 

                  الوثب ستكون خمتلفة بني االثنني اذ ان التغري يف الزاوية 

على حساب املركبة العموديةسيؤثر على املركبة االفقية 

.والعكس صحيح

الوثبختبار رمي كرة طبية من اجللوس مع يف اارتباط موجب -

)r(احملتسبة اكرب من)r(ظهر لدينا ان العمودي من الثبات

وهذا نعزيه اىل ان امهية ودور )0.05(اجلدولية عند نسبة خطأ

القوة العضلية للقسم العلوي للجسم واملعين يف عملية القفز اىل 

كما يؤكد حسانني وعبد   ,)93,1982,عالوي ورضوان(االعلى 

على امهية القدرة االنفجارية لكل من الذراعني 1997املنعم 

والرجلني لدى العبة الكرة الطائرة اذ الميكن احلصول على 

ساحق جيد من العب ليس لديه القدرة على الوثب ضرب 

العايل او الالعب الذي يفتقر اىل قوة الذراعني للحصول على 

اذا , )156,1997, حسانني وعبد املنعم(ضربات ساحقة وقوية 

ان القوة االنفجارية للذراعني ستولد زخم حركي تستفاد منه 

العبة الالعبة يف عملية الوثب العمودي لالمام الن جذع ال

من الوزن الكلي لكتلة اجلسم وبدون قوة انفجارية %43يشكل 

للذراعني ال تستطيع الرياضية ان تؤدي حركة الوثب اىل االعلى 

  . الداء حركة الضرب

اختبار رمي كرة طبية من الوقوف مع رمي  يف ارتباط موجب -

) r(احملتسبة اكرب من)r(ظهر لدينا ان كرة طبية من اجللوس

ان القوة وهذا نعزيه اىل)0.05(عند نسبة خطأاجلدولية 

االنفجارية هلا تأثري على حركة النقل احلركي كالمها تتم من 

خالل الدفع من االرض مث االنتقال اىل الذراعني وكلما 

استخدمت الالعبة ذراعيها بشكل انفجاري معتمدة على نقل 

ا ان ومب) ذراعها× القوة ( الدافعة واليت هي حاصل ضرب القوة 

القوة االنفجارية هي حاصل ضرب القوة الناجتة من اقسام 
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اجلسم بزمن جدًا قليل وملرة واحدة فعليه ظهر لدينا يف هذه 

هذا , العالقة اثرت على الرمي لصفة القوة االنفجارية للجلوس 

ومن املعروف ان مهارات الكرة الطائرة تتطلب مشاركة عضالت 

ق كبري الن النقل احلركي يبدأ من الرجلني واجلذع والذراعني بتواف

, الرجلني مث اجلذع والذراعني فأن تطوير القوة كان مهمَا 

فالتدريب على مهارات يتطلب تعدد الصفات البدنية واحلركية 

استعدادًا لرفع املستوى ويؤكد حسانني انه من ميلك القوة ميكنه 

).1988, 67,حسانني(السيطرة على التكنيك 

اختبار احلجل برجل اليسار مع الوثب ارتباط موجب يف -

)r(احملتسبة اكرب من)r(العمودي من الثبات ظهر لدينا ان 

وهذا نعزيه اىل ان احلجل برجل ) 0.05(اجلدولية عند نسبة خطأ

اليسار حيتاج قوة مميزة بالسرعة لعضالت الرجل وكذلك الوثب 

ومبا العمودي من الثبات حيتاج اىل قوة انفجارية لعضالت الرجل

ان كال القوتني متثالن احد انواع القوة وتستخدمان عضالت 

االطراف السفلى شكل كبري حيث ان القوة املميزة بالسرعة 

متكونة من قوة وسرعة اما القوة االنفجارية متكونة من اقصى 

قوة باقصر زمن والعضلة اليت تستطيع اطالق اقصى قوة باقصر 

بالسرعة فالعنصران زمن تستطيع كذلك اطالق قوة مميزة 

.متداخالن مع بعضها

لوثباحلجل برجل اليسار مع ايف اختبار ارتباط موجب -

)r(احملتسبة اكرب من )r(ظهر لدينا ان العريض من الثبات

وهذا نعزيه اىل امهية عضالت )0.05(اجلدولية عند نسبة خطأ

القسم السفلي للجسم واليت تلعب دور كبري يف الوثب لالمام 

ثبات فكلما كان لدينا قدرة واثارة للعضلة الواحدة فستزداد من ال

املثريات العصبية وعدد االلياف العضلية املشرتكة يف االنقباض 

اذ ان صفة القوة املميزة , )228,1987,حسانني( فسوف تزداد 

بالسرعة لعضالت الرجلني وهي من الصفات اليت هلا الدور 

حسني ( ض من الثبات الكبري يف تطوير وزيادة الوثب العري

).172,1980,وامحد

ارتباط موجب يف اختبار احلجل برجل اليسار مع رمي طبية -

اجلدولية عند )r(احملتسبة اكرب من )r(من اجللوس ظهر لدينا ان 

وهذا نعزيه اىل ان عملية االستفادة من صفة ) 0.05(نسبة خطأ

القوة القوة املميزة بالسرعة اثناء احلجل له ارتباط مع صفة 

االنفجارية لرمي كرة طبية من اجللوس الن كال الصفتني يعتمد 

على النقل احلركي من االرتكاز والذي يبدأ من االرض اىل 

االعلى فكلما زادت عملية النقل يف الدفع كلما سيكون له تأثري 

وارتباط مع عملية الرمي فضًال على ان القوة تلعب دورًا رئيسياً 

دت القوة املبذولة ادى اىل زيادة السرعة يف السرعة اي كلما زا

).93,1982,عالوي ورضوان (وهذا ما يؤكده 

ارتباط موجب يف متغري زاوية الركبة يف مرحلة الدفع مع اختبار -

) r(احملتسبة اكرب من ) r(رمي كرة طبية من الوقوف ظهر لدينا ان

وهذا نعزيه اىل الزيادة احلاصلة)0.05(اجلدولية عند نسبة خطأ

يف زاوية الركبة وهذا يعين ان الرياضية قد بدأت عملية االستفادة 

من عملية الدفع والنقل احلركي من خالل زيادة املد وبالتايل 

سيؤثر على عملية الرمي الن الرياضية تؤدي احلركة من جراء 

النقل احلركي من االسفل اىل االعلى واالستفادة من التعجيل 

( مع قانون الديناميكا الثالث الذي حصل يف اجلسم تطابقا 

)لكل فعل رد فعل مساو له يف القوة ومعاكس باالجتاه 

ارتباط سليب يف متغري زاوية الركبة يف مرحلة الدفع مع اختبار -

) r(احملتسبة اكرب من )r(رمي طبية من اجللوس ظهر لدينا ان 

وهذا نعزيه اىل الزيادة احلاصلة ) 0.05(اجلدولية عند نسبة خطأ

زاوية الركبة ارتبطت  سلبيًا مع القوة االنفجارية لعضالت يف

الذراعني والكتف حيث ان اختبار رمي كرة طبية من اجللوس ال 

يستخدم زاوية الركبة وال االطراف السفلى بشكل اجيايب  

ارتباط سليب زاوية الطريان يف مرحلة الضرب مع زاوية اجلذع يف -

اجلدولية )r(تسبة اكرب من احمل)r(مرحلة الضرب ظهر لدينا ان 

وهذا نعزيه اىل ان الرياضية حتاول اثناء ) 0.05(عند نسبة خطأ

مرحلة الطريان ان حتصل على عزم قصور ذايت كبري للجسم 
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تستفاد منه الرياضية يف عملية ضرب الكرة مما ستعمل على حين 

.اجلذع لالمام تنفيذاً ملرحلة الضرب وهلذا كان االرتباط عكسي

يف مرحلة ضرب ) ج.ك.ث.م(اط موجب يف متغري ارتفاع ارتب-

) r(الكرة مع اختبار رمي كرة طبية من اجللوس ظهر لدينا ان

وهذا نعزيه )0.05(اجلدولية عند نسبة خطأ)r(احملتسبة اكرب من 

سيساهم يف السيطرة والتوازن على ) ج.ك.ث.م(اىل ان ارتفاع 

ة اخللفية وبالتايل عملية الرؤيا اثناء ضرب الكرة من املنطق

ستكون هنالك عالقة قوية مع القوة االنفجارية لرمي الكرة 

الطبية من اجللوس فكلما ارتفعت الرياضية هذا يعين ان هنالك 

ارتباطًا مع عملية القوة االنفجارية لعملية الرمي من اجللوس الن 

ارتباط موجب يف متغري االرتفاع يتولد نتيجة مرجحة االذرع

الفقية الكلية مع اختبار رمي كرة طبية من الوقوف ظهر املسافة ا

اجلدولية عند نسبة )r(احملتسبة اكرب من ) r(لدينا ان 

وهذا نعزيه اىل ان االرتباط قوي فكلما زادت القوة )0.05(خطأ

االنفجارية للذراعني كلما زادت املسافة االفقية لالمام بسبب 

مرجحة الذراعني اليت تساعد على الدفع لالمام حيث ان املسافة 

االفقية تساوي جمموع املسافات االفقية للمراحل اليت سبقتها 

.لدفع اجلسم لالماموبالتايل ستزيد من القوة االنفجارية

املسافة االفقية الكلية مع زاوية الركبة يف متغري ارتباط سالب -

اجلدولية )r(احملتسبة اكرب من )r(ظهر لدينا انيف مرحلة الدفع

وهذا نعزيه اىل ان الزيادة يف املسافة ) 0.05(عند نسبة خطأ

تقل يف مرحلة الدفع فكلما ) ج.ك.ث.م(االفقية الكلية ل 

لالعبة بعملية الدفع فهذا حيدث انثناء مفاصل اجلسم بدأت ا

للوثب لالمام ) ج.ك.ث.م(بالتايل تؤثر على املسافة االفقية ل 

حيث ان طبيعة هذه )2000(وهذا ما يؤكده حسني وحممود

من ) ج.ك.ث.م(املهارة اليت حتتاج من مزاوليها تغيري مسار 

رتفاع ب املسار االفقي اىل املسار العمودي من خالل اال

مما يعمل على تغيري املسار اىل االعلى واالستفادة ) ج.ك.ث.م(

).308,2000,حسني وحممود(من املسافة االفقية اماماً اعلى 

ارتباط موجب يف متغري املسافة العمودية الكلية مع اختبار -

احملتسبة اكرب من ) r(الوثب العمودي من الثبات ظهر لدينا ان 

)r ( خطأاجلدولية عند نسبة)وهذا نعزيه اىل ان املسافة ) 0.05

العمودية الكلية مع الوثب العمودي من الثبات فكلما زادت 

هذا دليل ازدياد الوثب ) ج.ك.ث.م(املسافة العمودية ل 

العمودي الن الالعبة ترغب يف اداء ضرب ساحق جيد للكرة 

وعليها ان ترتفع من االرض ملسافة جيدة تؤهلها لضرب الكرة 

موجب يف متغري املسافة العمودية الكلية مع اختبار ارتباط -

احملتسبة اكرب من )r(رمي الكرة الطبية من اجللوس ظهر لدينا ان 

)r(اجلدولية عند نسبة خطأ)وهذا نعزيه اىل ان الرياضية  ) 0.05

كلما ارتفعت عن االرض وحصلت على مسافة عمودية ل 

الن الالعبة مما سيؤهلها اىل رمي الكرة الطبية) ج.ك.ث.م(

اثناء ادائها حركة الضرب الساحق من املنطقة اخللفية حتتاج اىل 

ارتفاع جيد مع ضرب ساحق بواسطة الذراعني وبالتايل سيساهم 

ا  هذا االرتفاع يف رؤية ساحة اخلصم وتوجيه الكرة اىل مكا

.املطلوب حبرية ودقة اكثر

متغري ارتباط موجب يف متغري املسافة العمودية الكلية مع-

)r(يف مرحلة ضرب الكرة ظهر لدينا ان ) ج.ك.ث.م(ارتفاع 

وهذا ) 0.05(اجلدولية عند نسبة خطأ) r(احملتسبة اكرب من 

حتصيل حاصل حيث كلما ارتفعت الرياضية عن االرض كلما  

)ج.ك.ث.م(كان هلذا االرتفاع ارتباط مع 

متغري املسافة العمودية الكلية مع يف متغري ارتباط موجب -

) r(احملتسبة اكرب من )r(ظهر لدينا اناملسافة االفقية الكلية 

وذلك الن الالعبة تؤدي )0.05(اجلدولية عند نسبة خطأ

حركتها على شكل حمصلة لالمام واالعلى وعليه حصلنا من 

.خالل هذه امليكانيكية احلركية على زيادة افقية وعمودية

  االستنتاجات والتوصيات- 3

االستنتاجات 1- 5

ضوء االهداف احملددة هلذه الدراسة ويف حدود العينةيف 
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ونتيجة للمعاجلات االحصائية اليت متت امكننتا التوصل ايل 

  -:االستنتاجات االتية 

مع بعض املتغريات اوجه القوةوجود ارتباط معنوي لبعض - 1

- :البايوكينماتيكية مشلت

مرحلة اختبار رمي كرة طبية من الوقوف مع زاوية الركبة يف -

الدفع

يف ) ج.ك.ث.م0اختبار رمي كرة طبية من اجللوس مع ارتفاع -

مرحلة ضرب الكرة اختبار رمي كرة طبية من الوقوف مع املسافة 

االفقية الكلية

اختبار الوثب العمودي من الثبات مع املسافة الكلية العمودية-

اختبار رمي كرة طبية من اجللوس مع املسافة العمودية الكلية-

ود ارتباط معنوي لبعض املتغريات البايوكينماتيكية مع وج- 2

-:مشلت بعضها يف الضرب الساحق من املنطقة اخللفية

املسافة االفقية الكلية مع زاوية الركبة يف مرحلة الدفع-

زاوية الطريان يف مرحلة الضرب مع زاوية اجلذع يف مرحلة -

الضرب 

يف مرحلة ) ج.ك.ث.م(املسافة العمودية الكلية مع ارتفاع -

ضرب الكرة

املسافة العمودية الكلية مع املسافة االفقية الكلية-

- :مع بعضها مشلت اوجه القوةوجود ارتباط معنوي لبعض - 3

ارتباط معنوي موجب اختبار رمي كرة طبية من اجللوس مع -

الوثب العمودي من الثبات

ع ارتباط معنوي موجب اختبار رمي كرة طبية من الوقوف م-

رمي كرة طبية من اجللوس 

ارتباط معنوي موجب اختبار احلجل برجل اليسار مع الوثب -

العريض من الثبات 

ارتباط معنوي موجب بني اختبار الوثب العريض من الثبات -

مع الوثب العمودي من الثبات

ارتباط موجب بني اختبار احلجل برجل اليسار مع الوثب -

العمودي من الثبات 

بني اختبار احلجل برجل اليسار مع رمي كرة ارتباط موجب -

طبية من اجللوس 

سجلت اعلى نسبة ارتباط معنوي موجب لصفة القوة - 4

االنفجارية الختبار القفز العريض من الثبات مع احلجل برجل 

اليسار 

سجلت اعلى نسبة ارتباط معنوي سالب ملتغري زاوية الركبة - 5

لكليةيف مرحلة الدفع مع املسافة االفقية ا

يف مرحلة الضرب ارتباط معنوي ) ج.ك.ث.م(كان الرتفاع - 6

  موجب مع رمي كرة طبية من اجللوس ومع املسافة الكلية 

التوصيات 2- 5

االهتمام بعناصر اللياقة البدنية االخرى واليت تشمل القوة - 5

القصوى 

اعتماد متغريات جديدة غري اليت مت اعتمادها لغرض اجياد - 6

عالقات ارتباط جديدة

االهتمام حبركة الضرب الساحق من املنطقة اخللفية اثناء - 7

ا هلا خاصية رؤية ساحة اخلصم  تدريبات الكرة الطائرة كو

والدقة يف االداء 

اعتماد نتائج البحث على عينة من الالعبني مع اضافة - 8

عناصر بدنية خمتلفة
  

  

  

  الهوامش


املدرب الذي أشرف على تدريب املنتخب الوطين الكندي النسوي للكرة   

  الطائرة


حسب القواعد الرمسية املعتمدة من اجلمعية )13- 2-2(شارت القاعدة

بأنه جيوز ). 2008(العمومية احلادية والثالثني لالحتاد الدويل للكرة الطائرة 

ب الساحق من أي ارتفاع لالعب اخلط اخللفي القيام بأي شكل من أشكال الضر 

إذا مل يلمس أو جيتاز بقدمه أو قدميه أثناء ارتقائه خط اهلجوم وبعد ضربة
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-2008قواعد االحتاد الدويل ،(   اهلجوم جيوز له اهلبوط يف املنطقة األمامية

2012 ،32.(

  المصادر العربية واالجنبية

بعض املتغريات الكينماتيكية ملرحليت ) : 2006( إحسان ، عمار علي -

، النهوض والطريان وعالقتهما مبستوى اإلجناز يف فعالية الوثب الطويل 

لد  ، كلية الرتبية 42، العدد 12جملة الرافدين للعلوم الرياضية ، ا

.الرياضية ، جامعة املوصل 

الكينماتيكية دراسة حتليلية لبعض املتغريات ):2008(البدراين ،وليد غامن -

من املنطقة اخللفية وعالقتها بالدقة ) القطري(للضرب الساحق املستقيم

لد  يف الكرة الطائرة ،حبث منشور، جملة الرافدين لعلوم الرياضة ،ا

، كلية الرتبية الرياضية ،جامعة املوصل)49(، العدد)14(

سلسلة التدريب املتكامل) : 2001(خريية,حممد جابر والسكري,بريقع-

منشأة املعارف باالسكندرية,2ج,سنة 18-6لصناعة البطل 

كتاب   –فن االداء املهاري ,الكرة الطائرة ) : 2008(ليث حممد داوود , البنا-

.جامعة املوصل, منهجي لطلبة السنة الثانية 

ال ) : 2008( جابر ، أمال - ا يف ا مبادئ امليكانيكا احليوية وتطبيقا

وىل ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الرياضي ، الطبعة األ

.اإلسكندرية 

منشورات ,ليبيا ,1ط,حتكيم ,تدريب ,تعلم ) : 1997(سعد محاد , اجلميلي -

.السابع من ابريل

علم احلركة التطبيقي ) :1998(طلحة واخرون , حسام الدين-

.مركز الكتاب للنشر, القاهرة ,2ط,1ج,

األسس العلمية ) : 1997(محدي ,حممد صبحي وعبد املنعم , حسانني -

القاهرة ، دار الفكر العريب,1للكرة الطائرة وطرق القياس ، ط

استخدام نظام ميكانيكي ) :"2007(عصام الدين شعبان علي , حسن-

تعليمي لتقييم التغذية السريعة ملرحلة التسارع االساسية يف دفع اجللة 

اضية يف الوطن العريب جملة مجعية كليات واقسام ومعاهد الرتبية الري"

.االردن, عمان ,1العدد,

مباديء علم التدريب ) 1980(عبد علي,قاسم حسن ونصيف ,حسني-

العراق,دار الكتب,2للمراحل االربعة ط

مبادئ األسس ) : ب .1998( حسني ، قاسم حسن وحممود ، إميان شاكر -

امليكانيكية للحركات الرياضية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

.  عمان ، األردن 

كرة السلة ، مديرية ) 1987( مؤيد عبد اهللا . محودات ، فائز بشري وجاسم -

دار الكتب للطباعة والنشر ،املوصل

أربد مجعية : 1فنون الكرة الطائرة ،ط) : 1987(حسن واخرون , احلياوي-

.عمال املطابع التعاونية

جامعة ,دار احلكمة ,التحليل احلركي)1992(ريسان وجناح مهدي ,خريبط -

.البصرة

الكرة الطائرة ) : 2012(رياض خليل واخرون ,مخاس-

دار الكتب والوثائق ,1ط,ادارة املباراة والتدريب,خطط,مهارات,تاريخ,

.بغداد, 

وزارة التعليم ,جامعة بغداد,البايوميكانيك):1988(فؤاد توفيق, السامرائي-

.املوصل,دار الكتب للطباعة والنشر,العايل

مهارة استقبال االرسال واثرها يف النهج ) : 1988(عامر جبار , السعدي -

كلية الرتبية , جامعة بغداد, رسالة ماجستري, اهلجومي بالكرة الطائرة

.الرياضية

دراسة مقارنة بني بعض املتغريات ) :1998(عامر جبار , السعدي -

البايوميكانيكية لالرسالني املتموج االمامي والساحق بالكرة الطائرة، 

 .اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد

دراسة مقارنة لبعض املتغريات البايوكينماتيكية ,)2006(شاين حاجم واخران-

حبث ,ة للرميةة احلرة بني الفرق املشاركة يف بطولة غرب اسيا بكرة السل

, العدد التاسع عشر ,منشور يف جملة دراسات وحبوث الرتبية الرياضية 

جامعة البصرة

 Iraqi sport(االكادميية الرياضية العراقية ):2012(  امحد امري, شرب-

academy.(

اثر استخدام أسلوب حل املشكالت يف تعلم ): 2006(شلش، فالح جعاز-

منشور ، جملة علوم الرتبية الضرب الساحق يف الكرة الطائرة ، حبث

لد) 2(الرياضية ، جامعة بابل العدد نوري ورافع ,الشوك ). 5(ا

دليل البحاث لكتابة االحباث يف الرتبية ): 2004(الكبيسي 

.بغداد,الرياضية

املهارات واخلطط ) :2011(طارق حسن ,حسني سبهان ورزوقي,صخي-

.بغداد, الكتب والوثائق دار, 1ط,اهلجومية والدفاعية يف الكرة الطائرة

البايوميكانيك والرياضة ، مديرية دار ) : 1987( لصميدعي، لؤي غامن ا-

.الكتب للطباعة والنشر ، جامعة املوصل 

الفيزياء والبايوميكانيك يف الرياضة ) : 2011(واخران ,لؤي غامن, الصميدعي-

.اريبل, مطبعة جامعة صالح الدين , 

الكرة الطائرة ) : 1999(علي مصطفى ,طه-

دار الفكر ,جامعة حلوان1,ط,قانون,حتليل,تدريب,تعليم,تاريخ,

العريب

دار ,القياس يف كرة اليد)1980(كمال وحسانني حممد صبحب ,عبد احلميد-

.مصر,القاهرة,الفكر العريب

- حماضرات البايوميكانيك للدراسات العليا) : 2000(بسمان , عبد الوهاب-

جامعة بغداد- ة الرياضية كلية الرتبي, املاجستري 
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علم ) : 2007( عبد اهللا، عصام الدين متويل وبدوي ، عبد العال بدوي -

احلركة وامليكانيكا احليوية بني النظرية والتطبيق ، الطبعة األوىل ، دار 

الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية

االداء اختبارات ) 1982(حممد نصر الدين ,رضوان. حممد حسن,عالوي-

مصر,القاهرة,دار الفكر العريب,1احلركي ج

ال الرياضي) 1984(البيك فهمي,علي امحد خاطر - دار ,القياس يف ا

  .مصر,القاهرة,املعارف

امليكانيكا احليوية والتقييم والقياس ) : 2007( علي ، عادل عبد البصري -

التحليلي يف األداء البدين ، الطبعة األوىل ، املكتبة املصرية للطباعة 

والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية

مقارنة يف بعض املتغريات ) : 2009(العيداوي، حيدر مشخي جبار-

) 1(البيوميكانيكية ألداء الضرب الساحق وعالقتها بالدقة بني مركزي

للمتقدمني بالكرة ألطائرة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بابل،كلية )6(و

.الرتبية الرياضية 

الكرة الطائرة بني ) : 1985(لؤي غامن , سعد حممد والصميدعي, قطب-

.العراق,مديرية مطبعة جامعة املوصل , النظرية والتطبيق 

يدقنصوه،كامل- الكمية التغريات ):1993(لطفيوالسيد،مسريعبدا

للخصائص البايوميكانيكية خالل مرحلة االرتقاء ملهاريت اإلرسال 

الساحق والضرب الساحق يف الكرة الطائرة ، حبث منشور، جملة أسيوط 

لد)3(لعلوم وفنون الرتبية الرياضية،جامعة أسيوط العدد ).2(ا

استخدام تدريبات مقاومة املاء يف ) : 2005(امساء محيد كمبش ,القيسي -

وير القوة اخلاصة لواثبات الثالثية وتأثريه على االداء واملستوى الرقمي تط

.جامعة بغداد,اطروحة دكتوراه,

الطيف ,االسس العلمية للتدريب الرياضي )2004(عبد اهللا حسني ,الالمي-

.العراق ,للطباعة 

ال ):2008(امال جابر ,متويل- ا يف ا مباديء امليكانيكا احليوية وتطبيقا

.مصر,االسكندرية , دار الوفاء للطباعة والنشر ,ي الرياض

الكرة الطائرة ) : 1990( جميد ، ريسان خريبط ومحيدي ، عبد الزهرة ترمجة-

.البصرة, مطابع التعليم العايل, للمستويات العليا
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 ة امَ َ  ََرةك طو َ اَ  َةك رراظي دمةم راذدةظ َ

 َ َ ظ َرر ظ َ  

  

  

 ََرةك ط ليَ دطَ َةك ر َ  َ ك راظو دم َةم ر ََظ ر

مط َزام ظ َ رادا ذدةظَ امَ َددة َرةر َ   َو  ََرط 

 ةم انَوي(ط( ام مد وام مرَ َيَ ََر  ََ لدط) دائ اا

( َور ََ مم َ مو َمَار َ  َومرا َ ذيَ دو َ ر ََظ

َري ورريَ ةوذي وَظم طَر َذَ رةدَا ب َ يَ  َرمويَ َ راَري 

َوازو َ ممم ب دة َ م ب َم ممم َدي َريروة . وَريَ رَظ

 َم راواموذ ََ ظ َم َ َرراردن ذ  ََظ َو ور)8( ونر

 َ اَا َم مرةون داريَ )2010- 2009(و.  

  مممن ون ووظو َن ووومور و  َزام َ َريَوظ

ام مَ َ َن وةك رر)ريَ )داَظ  زامَ امَا وَرةك ط مةَ

)2( ََظ َ  ََرين ذر)sony Digital 8Mi ( َرر طََو ,رةاذ)1(  ندام

دامن َزام)2( َ  َ َزامَ طَر َم َ ت ب م م َررا واذرة

 . َظ َ زاو 25وَ/ و . ََظ َر نرَ رار َداما8(و   (

  .وَام ذ  رررة  َوَظن )CD( ووَان  ظط ر 

  - :ور ظ ََظو

1 -ظ َررَ َيَ َةك ر زام َ َ .

2 - َ َ ظ َررَظ َ راذ دةظ َ امَ َ  ََرةك ط َ ةك زام

.

3 - اَ امَ َ َ ََرةك ط ليَ دطَ َةك ررا راظدم َةم دةر َة

 َ َ ظ َررَظ َراذدةرظ.

 ةم ومذةدا  َرا ظوي( و ( َردوووردووَ َيَ َك رراظدم

ظ َررََ راذظ ةاَ امََ َ ََرةك طو َ َ .  

َظ َ موط : -  
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   ن َ ةريَذ َا وذ َوريود ََظ ََظ يرد َر ان

 نظ: -  

1 -امَ وم)وي (َ ََر ةكيَ وَ ةكَوةك : -

2 - امط وم ) وي (ظ َرادا ذ دةظَ امََ لدط َ ََرةك طَ.

3 - ليَ دَ َ ةك  ي ار م.

4 - ممر  ريا امَ ب  ي ا ارَر َ مر لَ ذ َ 

 َ َ .

5 -  ا  لد ام  مد  يَ ز    ي طا ارَر  مر

6 -ا).ج.ك.ث ( َروم  ظ لدا د  ي طا ارَمدام مد  لد ذر.

  - :طم ذري 

1 - اَ ذوان دي و َ دةم   ان.

2 -مةمر ددا ذد َ مط َو د  ذ م َ ةك مط

3 - ا ان ب )ا(َل دة  ََ ل  ام د مَف را رذ َ ظ َمرا

ظ ظ د وزة ددا دا ات

طم ب َ ظ َر ةك رران دل  َةم َ رةور- 4
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ABSTRACT
Westphalia idea of research in the study of the relationship between some tests physical for some aspects 
of the force with some variables kinmeteki the player during the implementation of beating overwhelming 
background area to identify the most important variables Elkinmetekih associated relationship moral with 
tests the physical aspects of the force to employ in the service of technical performance and utilization in 
directing the training process and upgrading the technical performance of the skill but the best way to study 
the movement is to analyze the variables affecting the movement of all parts to be presented to the coach and 
the player, thus facilitating the process of performance evaluation identifying strengths and weaknesses The 
researcher used the descriptive method was selected sample of players clubs Volleyball and number (8) 
players and posts in championship Iraq for clubs for the season from 2009 to 2010 and the researcher used 
scientific observation and self-technical and questionnaire, testing and analysis, measurement and self-
evaluation methods to collect data for some variables and achieve scientific observation technical researcher 
used (2) Camcorder Video type (Sony Digital 8Mi) to portray the players, that the state of the camera 
number (1) to identify the values of variables mechanical performance technical players, and put the camera 
number (2) to identify the whereabouts fall ball and the speed cameras Alfdaoah (25) Photo / sec. Attempts 
were recorded video cassette players (8) mm, attempts were transferred to CD-recordable (CD). Best attempt 

was analyzed for each player.
The objective of this research is to:

1-Get on the values of the explosive power and strength characterized as fast for volleyball players
2-Get the values of some variables Al biocinmeteki beating overwhelming movement of the rear area for 
volleyball players
3-find the relationship between the explosive power and strength deals with speed some biocinmetec variables 
movement beating overwhelming country rear area for volleyball players
The research hypothesis suggests that:- there is a correlation between some of the strengths of the arms and 
legs and some Albayukinmetekih variables movement beating overwhelming country rear area for volleyball 
players.
The most important conclusions Search
In light of the specific objectives of this study within the sample and the result of the statistical treatments 
that has Amcunninta reached to the following conclusions-
a significant correlation of some of the physical variables with some biokinmetekih variables
-a significant correlation of some variables biokinmetekih with each other in the beating overwhelming 
background of the region
The presence of significant correlation to some of the physical variables with each included-
-recorded the highest rate is a significant positive correlation recipe explosive power to test the broad jump of 
consistency with partridge man left
-recorded the highest negative significant correlation to the variable angle knee at the payment stage with the 
horizontal distance of the College
-height (m. W. K. C) at the stage of beating a significant positive correlation with throw a ball of sitting with 
medical total distance
The most important recommendations:
1-interest other elements of fitness, which includes maximum power
2-Adoption of new variables that have been adopted for the purpose of finding new link relationships
3-attention to the movement beating overwhelming background of the region during exercises volleyball being 
her property to see Square discount and accuracy in performance
4-Adoption of search results on a sample of the players with the addition of different physical element
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منظور محاسبي: النقديةعملةإصالح ال

  تحليليةدراسة نظرية 
  

  حممد حويش عالوي الشجريي

العراق-أقليم كردستان،جامعة دهوك، فاكليت القانون واالدارة، سكول االدارة واالقتصاد،قسم احملاسبة

  )2013ل، تشرين االو 27:، تاريخ القبول بالنشر2012تشرين الثاني، 27: تاريخ استالم البحث(
  

  الخالصة

ل ومشاك، وحذف االصفار منها العملة هيكلة اعادة ضوءها يتم فيالتي والمبررات الظروف طبيعة االصالح النقدي و الدراسة في هذه تبحث 

اقع مشروع وبما ينسجم والخروج بمقاربة تحليلية نظرية مع و . فضال عن التجارب الدولية في هذا المجال،تلك العملية ومنافعها المتوقعة

ه ومبرراته وانعكاساته وابعادالمقترح في العراق من حيث طبيعته مشروع الاذ تحاول الدراسة مناقشة وتحليل . مقترحاالصالح النقدي العراقي ال

تاثيراته لمشروع من حيثل، فضال عن دراسة وتحليل البعد المحاسبي والمشاكل والمنافع المتوقعة منهواالجتماعية السياسيةاالقتصادية و 

  .في بعدها المحاسبيعملية االصالح النقدي ضال عن العوائق والصعوبات التي تواجه ، فتنفيذ الة الالزمة في حالة يالمحاسبومتطلباته 

ة االقتصاديختبران مدى امكانية تنفيذ المشروع المقترح في هذه الفتره وفق الظروف وفي سبيل ذلك فقد تم تبني فرضيتين رئيستين ت     

تلك الفرضيات فقد ختبار ولغرض اوفي اطار ذلك .السائدة ، فضال عن اختبار انعكاسات المشروع ومتطلباته المحاسبية والسياسية واالجتماعية 

ل دراسة وتحليد المنهج االستنباطي في اطار اعتمم افيما ت،المنهج االستقرائي الوصفي في اطار استعراض المفاهيم والمتغيرات تم اعتماد 

فقد توصلت سياق وفي هذا ال. هافضال عن تاثيرات عملية االصالح في اداء الوظائق المحاسبية ومتطلبات،مشروع االصالح النقدي المقترح 

  .  مشروع االصالح النقدي المقترح في العراق في الفترة الراهنةتنفيذ الدراسة الى مجموعة االستنتاجات والتوصيات التي التدعم 
  

  االصالح النقدي ، ازالة االصفار ، القياس واالبالغ احملاسيب: المفتاحية لكلمات ا

  

  

  

  مقدمةال-1

قيمة العملة الوطنية لكل بلد على عدد ال حيصى من تعتمد 

اليت ختتلف االقتصادية والسياسية واالجتماعية والقانونية العوامل

ذي لذا فان االختالل ال.يف درجة ونوع التاثري من بلد الخر 

، حيصل يف قيمة العملة ميكن رده اىل بعض او كل هذه العوامل 

وهو ما يتطلب مجلة من االصالحات يف غالب االحيان ومن 

يف الغالب النقدي ياخذ االصالح اذ . بينها االصالح النقدي 

شكل اعادة هيكلة العملة النقدية او اعادة التقييم من خالل 

وقد حتدث احيانا . و كالمها ازالة االصفار من العملة النقدية ا

مليات باطار ععمليات االصالح بشكل متكامل او جزئي 

ا احيانا كثرية حتصل  االصالح االقتصادي الشامل ، اال ا

من احلكومات اسياسياتدبري مدفوعة بدوافع اخرى منها ما يعد 

إزالة األصفار من العملة اذ ان .اكثر من كونه عملية اقتصادية 

يف احد جوانبها حد ابرز معامل االصالح النقدي متثل كاالوطنية  

، وهو ما جيعل سياسات العملةيف جمال أداة لدعم احلكومات 

لعب يوبالتايل يف تعزيز ثقة اجلمهور يف احلكوماتاهامادور له 

النقيض من ذلك، وعلى   .نتخاب الإعادة اعملية دورا هاما يف 

مييلون اىل سوف فوطنية، ثقتهم يف العملة الالناس فقدما إذا ف

و ما يسلط وه،القوية وذات اهليبة استخدام العمالت األجنبية

سيولد هو ما ، و على احلكوماتهائلة ضغوط اقتصادية ونفسية 

وضغطا من قبل يف السياسات االقتصادية للحكومات تاثريا 

على تلك األسواق املالية الدولية والبنوك املركزية األجنبية 
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يف جوهرها بعداً اال ان عملية االصالح تعد .احلكومات 

ا ، امهماقتصاديا  رتافق مع مجلة من يحبتاً تقنيًا تعد عمال اذ ا

منع اخرتاق يف للمسامهة االقتصادية االخرى االصالحات 

وسبيال ملعاجلة التضخم الوطين العمالت األجنبية االقتصاد 

االصالح كما تلعب عملية . والتخفيف من اثاره املختلفة 

دعم اذ تساهم يف . ايضاً النقدي بعاملها االجتماعي دورا مهما 

واالنسجام االجتماعي الناتج عن وحدة العملة اهلوية الوطنية 

تمع ، لذا والشعور بالثقة يف العملة الوطنية ومتانتها  من قبل ا

يلعب العامل االجتماعي هنا دورا مهما يف قرار االصالح 

  .ة الدعم او الرفض له النقدي وتوفري ارضي

العراقي الصالح النقدي امشروع ان هذا السياق فظليفو 

واملتمثل باعادة هيكلة العملة من خالل اصدار عملة املقرتح 

فضال عن اعادة التقييم من ، جديدة وبفئات نقدية جديدة 

فانه وحبسب املشروع خالل ازالة ثالثة اصفار من العملة 

وضغوطاملتقلبةواملاليةقتصاديةاالالظروفمعاجلة يستهدف 

علىسلبيةااثار اليت كان هلا و ،يف العراق النقديالتضخم

معيشةواالنتاج ومستوىالعملواسواقالتجاريةالسوقانتظام

والعالقاتالبىنيفكثريةتشوهاتواليت ادت اىل ،املواطن

كثريةنقديةكتلةتواجدبينهامنواليت كاناالقتصادية

ذه هلحلاجيادلذا حياول املشروع . القيمةقليلةالصفارا

خاللمنالنقديةالعملةادارةنظاماصالحالظروف من خالل 

كلفةوادارةتدفقعلىللسيطرةمنهاوحذف االصفارهيكلتها

مهاملشروع نيتاصحاب اذ يؤكد .امثلحنوعلىالنقديةالكتلة

الدينارمنصفارأثالثةحذفبعدكبريةفئاتثالثطرح

املعدنيةبالنقودمتمثلةالعملةمنصغريةفئاتوسك العراقي

النقديةالتعامالتلسدكبريةوفئاتالصغرية،للتعامالت

بقيمةللنهوضعامنيتستغرقسعمليةتلك الأنو ،الكبرية

  . والداخلياخلارجياالقتصاديالتداوليفاحملليةالعملة

الية تتناول دراسة وحتليل طبيعة ومفهوم لذا فان الدراسة احل

االصالح النقدي بركنيه فضال عن مسبباته واثاره االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية اىل جانب عرض اهم منافعه ومشاكله 

ال  . من خالل استعراض بعض التجارب الدولية يف هذا ا

دي يف كما تتناول الدراسة االبعاد احملاسبية لعملية االصالح النق

، فضال عن استعراض اطار عمليات القياس واالبالغ احملاسبيني 

طبيعة مشروع االصالع النقدي يف العراق وغاياته وحتليل 

وختتتم الدراسة بتقدمي خالصة . ونتائجه املتوقعة ومسبباته والياته

واثاره املقرتح االصالح النقدي مشروع واستنتاجات حول 

تقدمي التوصيات واملقرتحات الضرورية احملاسبية ومن مثومتطلباته 

ال   .   يف هذا ا

  

  االطار المنهجي للدراسة-2

يف ان تبين مشروع االصالح النقدي :مشكلة الدراسة 1- 2

وفقا بشكل عام يعد مهمة ليست باليسرية فهي جتري العراق 

ملسببات مهمة وذات تاثريات اقتصادية واجتماعية وسياسية  

 نفس الوقت تتاثر جبملة من العوامل ، ولكنها يفكبرية 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت حتدد مدى قدرة السلطة 

ذه اخلطوة ، وهو ما يفسر جتنب  بعض النقدية على القيام 

ظر حكومات اخرى تتنمااعادة تقييم العملة ، فيات احلكوم

تعد عملية االصالح اذ . لسنوات عديدة الجراء هذه العملية 

ازاء املنافع كبرية ومتطلبات  عالية النقدي عملية ذات كلفة 

فضال عن املشاكل اليت ميكن ان تولدها ، املتوقعة من العملية 

وهو ما ، وتضيفها للمشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

ا و يفرض دراسة  ا ومنها ما تفرضه على النظم مستلزما تاثريا

النقدي عن العمليات واالحداث يعد التعبرياحملاسبية ، اذ 

االقتصادية احد ابرز اركان احملاسبة يف جوانب القياس واالفصاح 

وبالتايل فان عملية تعديل الكتلة الرقمية من خالل حذف 

لذا فان الدراسة . ةاحملاسبيوظيفة االصفار ذو داللة تاثريية يف ال

  :ستهدف االجابة على التساؤالت االتيةاحلالية ت

الصالح النقدي وماهي الياته ومربراته املنطقية ماهو ا)1

ومسبباته الظرفية ؟

ماهي مشاكل ومنافع االصالح النقدي يف ضوء التجارب )2

  هل الظروف االقتصادية والسياسية ، و العاملية السابقة
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واالجتماعية يف العراق تدعم تنفيذ عملية االصالح          

النقدي االن ؟

الصالح يف حال تنفيذه على ماهي تاثريات مشروع ا)3

.الوظائف احملاسبية 

اليت تفرضها عملية االصالح على النظم ماهي املتطلبات )4

.احملاسبية 

  :يهدف البحث اىل :أهداف البحث2- 2

  .بيان مفهوم واليات االصالح النقدي ومتطلباته )1

زالة االصفار من بيان طبيعة التاثريات االجيابية والسلبية ال)2

ا لة االعم   .لوطنية ومسببا

دراسة وحتليل املشروع املقرتح لالصالح النقدي يف العراق يف )3

. ضوء التجارب الدولية السابقة 

يفالعملة النقدية زالة االصفار من دراسة وحتليل تاثري ا)4

ازالة اليت تفرضها عملية الوظيفة احملاسبية واملتطلبات الالزمة 

.ةاسبيالنظم احمليفاالصفار 

تني رئيستني ضيفر يستند البحث اىل :رضيات البحثف3- 2

  :مها

تعد الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية مناسبة )1

  .  لتنفيذ مشروع االصالح النقدي يف العراق

متطلبات العملة النقدية يف زالة االصفار من عملية اؤثرت)2

  .التطبيق احملاسيب 

  :ا ويتفرع من هذه الفرضية فرضيتني فرعيتني مه

العملة النقدية يف متطلبات زالة االصفار من تؤثر عملية ا.أ

  .احملاسيب واالبالغ ظيفة القياس و 

النظم العملة النقدية يف زالة االصفار من عملية اتؤثر .ب

  .احملاسبية 

  :دوره يف تنبع امهية البحث من : أهمية البحث4- 2

الة سامهة بايضاح طبيعة االصالح النقدي بشكل عام واز امل.أ

االصفار بشكل خاص ومنافعها ومشاكلها يف ضوء التجارب 

  .الدولية السابقة 

بيان الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت جيب ان تتم .ب

  .فيها عملية االصالح ودورها يف اجناحها 

بيان طبيعة املشروع العراقي لالصالح النقدي ومربراته .ج

  .رات املناسبة للقيام به وامهيته ومدى توافق وتوفر الظروف واملرب 

نظم ايضاح طبيعة انعكاسات عملية االصالح يف ال.د

الذي يشكل حيزا مهما من نشاطات ةاحملاسبيوالوظائف 

تمع  الشركات او املنظمات احلكومية وبالتايل امهية دوره يف ا

والذي جيب ان يؤخذ بنظر االعتبار عند التخطيط لعملية 

  .االصالح 

  

تستند الدراسة احلالية يف اطار دراسة :بحثمنهج ال5- 2

ا اىل كل من املنهج  ا املعروضة واختبار فرضيا وحتليل اشكاليا

االستقرائي الوصفي يف اطار استعراض املفاهيم واملتغريات 

فيما تعتمد . والتجارب الدولية يف جمال االصالح النقدي 

وف املنهج االستنباطي يف اطار حتديد مدى مالئمة الظر 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف البيئة العراقية ومدى 

فضال عن . جاهزيتها لتنفيذ مشروع االصالح النقدي يف العراق 

تاثريات عملية االصالح يف اداء الوظائق احملاسبية ومتطلبات 

  . ذلك يف مواجهة عملية االصالح 
  

  خلفية نظرية: االصالح النقدي-3

الوسيلة اليت تعد النقود :صالح النقديوطبيعة االمفهوم1- 3

تمعاعليهيتفق ووحدةللقيمةوخمزنللتبادلكوسيطا

اليت تسهل املعامالت ةاألدامتثل اذ ، وقوة ابراء للذمم حساب

فضًال احلكومات يف إدارة االقتصاد الكلي، ساعدتو يةاالقتصاد

طنية احلكومة الو ، وشرعيةةوية الوطنياهليف هاري ثعن تأ

)Cohen,2004:34.( ا تشكل ركنًا رئيسًا من اركان لذا فا

العمل االقتصادي السليم ، وعليه فان اي اختالل يف العملة او 

ا يتطلب نشاطا اصالحيًا واال تسبب يف كثري من  ادار

ال االقتصادي  . االختالالت الكبرية يف جماالت عدة تتجاوز ا

ني يف مستويرئيسة بشكل عام النقدي صالح الالاتتمثل أنشطة و 

  :)  5:  2012صاحل ،(اثنيني مها 
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االصالح الذي وهو :االفقيالمستوىاالصالح على. أ

من العملة النقدية احلاليةاالصفاريتم من خالل حذف

، والذي غالبا ما حيدث نتيجة ازدياد جديدةبعملةواستبداهلا

لتبادل لقيام بعمليات الاملطلوبة و الكتلة النقدية املتداولة حجم 

ارقاممعاحلسايبالتعامليسهلمما، واخلدمات علسللاليومي 

البنوكوموازنات،املوازنةحساباتصعيدعددا علىاقلهي

اييرتباندونالنقديةاالسرةعن موازنةفضالوالشركات

لالشخاصالثروة النقديةاوالدخلعلىتبدلاوتغيري

التعاقدات علىتأثريهعدمعنفضالني ، يواملعنو ني الطبيعي

النقودان كميةاملا، طكافةاالشخاصبنيوااللتزامات

. نفسها السلعيةاحلزمةالتبادليفتغطيرقمااالصغراجلديدة

بالنسبة االسعارارتفاعاىليؤديالنقودةأرتفاع كمياذ ان 

.احلقيقياالقتصادنتائجعلىتأثريدوننفسها

هذا االصالح ويتم  :العموديالمستوىعلىالصالح ا.ب

العملةهيكلةاعادةعملياتمن خالل على هذا املستوى 

العملة الختزالنقدية اكربفئاتوتركيبها ، من خالل اصدار

من العملة اقل بكثري من عدد عدداىلوحتويلهااملتداولةالنقدية

. العملة املتداولة حاليا

مناالصفارحذفمن خالل النقدي االصالح مسألةان 

واالكثر شيوعًا يف جمال جدا املهمةاملسائلمنتعد العملة

معاالمسيةقيمتهاتصغريواليت تستهدف االصالح النقدي ، 

لعملةااستبدالمن خالل ،والشرائيةالنقديةبقيمتهااالحتفاظ

ة اعادلذا متثل هذه العملية .صفاريف عدد االمنهااقلباخرى

فيها وحدة جديدة من املالتستبدل هي عملية ف، لعملة لتقييم 

ويتحقق ذلك عن طريق   ،نسبة معينةوفق الوحدة القدمية حمل 

العملة أو نقل بعض النقاط العشرية إىل إزالة األصفار من

دف تصحيح ختالل يف هيكل العملة الااليسار، وذلك 

CB(مصداقية العملة احمللية واألسعار، وتعزيز of 

Turkey,2007:4.( ؤكد تكماMas):4881995(، ان على

اعادة تقييم العملة ميتد أيضا إىل إضافة األصفار إىل العملة كما 

جنوب أفريقيايف فرتة ما بعد االستقالل هو مسجل يف

أسرتاليا و ،)1965(غاناو ،)1964(وسرياليون ،)1961(

وفيجي،)1967(ا ، ونيوزيلند)1966(جزر البهاما و ، )1966(

ونيجرييا ) 1971(، ومالوي )1971(وغامبيا،)1969(
)1973.(  

رفع قيمة العملة اليعين إىل االصفار ختفيض أو إضافة ان   

ا اذ ، ها وختفيضاالعملة  بأي حال من األحوال إىل و ؤدي ال تا

رفع قيمة العملة هو زيادة يف اذ ان .أي تغيري يف قيمة العملة 

العمالت األخرى يف ظل نظام سعر الصرف ازاء لة العمقيمة

النقدية ة م احلكومة أو السلطو قتعندما يتحقق الثابت، وهو

ختفيض قيمة العملةاما .إصالح سعر الصرفبالزامي بشكل 

يف قيمة العملةاً ضيفختميثل هو فعكس رفع قيمة العملة فهو 

، 67(لعمالت األخرى يف ظل نظام سعر الصرف الثابت ازاء ا

  Ojameruaye).؛ 2007

اعادة تقييم العملة لديه ان ويف هذا السياق من املهم القول ب

واجهت عندما ، التاسع عشرقرنيعود إىل ال، اذتاريخ طويل

يف مما دعاها نقصا يف الذهب أو الفضة، آنذاك احلكومات 

.النقود وفقا لذلك تعديل قيمةاىل وء جاىل اللبعض األحيان 

على عمليات ازالة ة لاالمثكرب أاحدلتجربة االملانية تعد اولكن 

بعد هذه التجربة و .العشرينات من القرن املاضياالصفار يف 

عمليات اعادة تباينت فقدلت جتارب ازالة االصفار عامليًا ، اتو 

) ةحال14(من العملةواحد يف احلجم، من إزالة صفر التقييم 

اعادة تقييم متوسط اال ان، )حاالت9(إلزالة ستة أصفار 

ثالثة أصفارازالة من خالل قد مت يف ظل هذه التجارب ةالعمل
)(Mosley,2005:84.  

عشر بلدا اعادة ةاستخدم تسعقد يف هذا السياق فو    

عشر دول مرتني، استخدمته واحدة، يف حنيمرة تقييم العملة 

سنوات كما هو احلال يف بوليفيا، يف العدد من تفصل بينهما 

جاءت العملية ويف حاالت أخرى، ، 1987و 1963ام ع

1985بسرعة، كما هو احلال يف بريو يف عام بشكل متتابع و 

/ ، ويوغوسالفيا السابقة مرات )4(األرجنتني اما ؛ 1991وعام 

هي األكثر شيوعا و مرات ، )6(، والربازيل مرات)5(صربيا

وفقا و   .(Martinez,2007:14)ملستخدمي اعادة تقييم العملة 
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اعادة لعملية لربازيل فقد جلأت ا،) Tarhan, 2006:6(ل

مرات  6يف صفر 18من خالل ازالة التقييم 

13فقد ازالت األرجنتني اما ؛)1967/70/86/89/93/94(

فقد ازالت بوليفيا اما ؛)1970/83/85/92(عمليات4يف اصفر 

6فقد ازالت بريو اما ؛)1963/87(نيأصفار يف عمليت9

أصفار يف 5ازالت اوكرانيا و ؛ )1985/91(نيأصفار يف عمليت

يف عمليةاصفار 4فازالت بولندا اما ؛)1996(واحدة عملية 

واحدة ملية عأصفار يف 3ازالت املكسيك و ؛)1995(واحدة

عمليات 3أصفار يف 3فقد ازالت روسيا و ؛ )1993(

  ).1981(واحدة عملية صفرين يف وايسلندا ،)1947/61/98(

عادة تقييم العملة النقديةاعوامل المؤثرة في عملية ال2- 3

عادة تقييم التشري الدراسات االقتصادية ان:)ازالة االصفار(

كبري من حيث الدول بشكل  ت تتفاو اذ . تاريخ طويل العملة

، اعادة تقييم العملةعملية كانت تكمن خلف يت  الدوافع ال

ان تعاين بلدفمنها مايشري اىل ان عملية اعادة التقييم جرت يف 

التضخم املفرط بشكل واضح، يف حني أن البعض اآلخرمن 

يف بعض و .أكثر اعتداال يعاين من مستويات تضخم كان منها  

،1992كما هو احلال يف األرجنتني يف عام االخرى  احلاالت

اإلصالح من عمليات ةتتوجيا حلزمكان   اعادة تقييم العملةفان 

السياسة املشاكل اليت ولداو ملعاجلة ا. االقتصادي الكبري

والذي مت شيلي وكرواتياتيف دول مثل كما السابقة ،  النقدية 

ويف .يستقرار االقتصادالحتقيق اعملية خالل، وليس بعد

طويلةبفرتات اليت تتسم الدول تلكيف حاالت أخرى، ال سيما 

أنغوال ومجهورية الكونغو الدميقراطية، (الصراعات املدنية من 

م الكثر من مرة يفقد جرت عملية اعادة التقي، )ونيكاراغوا

رغم ذلك فقد استمرت معدالت التضخم يف ، ولكن واحدة 

كن من املهم االشارة اىل ان عامل ول.بعد ذلكحالة ارتفاع 

اعادة تقييم مل يكن هو االساس للقيام بعملية رتفع التضخم امل

السبعينات وبداية الثمانينات غانا يف أواخر كما يف العملة  

فهناك .على هذه احلالةمثالنيالستينات كوإندونيسيا يف أواخر 

رغم املستويات األصفارزيل تعددا كبريا من البلدان اليت مل

ادور، اليت اختارت اإلكو و كمبودياالعالية من التضخم مثل  

إندونيسيا وباراغواياحلال كذلك و ، )كاملةالشبه الدولرة (

  . (Mirhosseini&Reza,2011:21)كوريا اجلنوبيةو 

ال اىل تشري الدراسات فان اغلب وبشكل عام       يف هذا ا

احيانا انطالقا من الرغبة اعادة تقييم العملة بتقوم احلكومات ان

ا او ان و احيانا اخرى ، الغراض التالعب يف دعم الثقة 

كومة ميكن فاحل: التضخممعاجلة إحدى وسائل التالعب هو 

السماح من خاللاحمللية االلتزامات املقومة بالعملة أن تقلل 

وسيلة أخرى من خالل وا.النقدي توسع كبري يف املعروض ب

اليت تساهم تلك العملية إصالح العملة، أو تتمثل يف لتالعب ل

جعل احلكومة اىل سعي معها يرتافق ، جديدة  عملةميتقديف

اىل من العملة القدميةم مقتنياكامل املواطنني لحتويل عملية 

عملية يف غاية الصعوبة ، مما جيعلها كاداة العملة اجلديدة

وعلى الرغم إىل أنه )1995(إغناسيو ماساذ تشري   .للمصادرة 

هو ة كآلية للمصادرةعادة تقييم العملاأن استخدام من 

مت استخدامه على هذا النحو اال انه االستثناء وليس القاعدة، 

عندما تطلب على سبيل املثالف.ملرات عديدةعلى مر التاريخ

خالل ةل العملة القدمية جبديداتبداساملواطنني من احلكومات 

يف الوس يف كما واحد  على سبيل املثال يوم (فرتة قصرية جدا

ويف ،1988أو ثالثة أيام يف نيكاراغوا يف عام ،1976عام 

احملتمل جدا أن غري فمن ،)1991يفسابقا االحتاد السوفيييت 

مما يؤدي اىل مصادرة املتبقيالعملة القدمية كل ل  اتبداسيتم 
(Mehdi&Reza,2012:1139).  

دافعني رئيسني هناك إىل أنفقا ملا تقدم ميكن االشارة و و 

: االول: (Mirhosseini,2011:67)العملةاعادة تقييموراء 

وراء اعادة تقييم الرئيس والدافع شرتكة عامة واملالاحلالةثل ومي

اىل شارةالوالرغبة يف إا(التضخم اجلامح واجهة واملتمثل مبالعملة 

قل شيوعا، الاحلالة أهي و :والثاني.)قد ولت التضخم أن أيام 

من رغبة احلكومة يف عندما يتم اعادة تقييم العملة بدافع

تمعللحصول لضغط ا عادة ما هذا و   ،على موارد إضافية من ا

غالبا ما ولكن . احلكومات الدميقراطية ميكن ان حيصل لدى 

يف غياب ارتفاع حتصل اعادة تقييم العملة عملية إىل أن يشار 
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كومات لدى احللى األرجح ولكن عمعدالت التضخم 

بني مكونات ت الصراع املدين ، أو أثناء حاالة االستبدادي

تمع الواحد  ، أو يف رواندا 1988كما يف نيكاراغوا يف عام (ا

Mas(1995:484فان الواقعيف و ).1993يف عام  تشري إىل (

ختار اصالح العملة تسغالبا ما أن احلكومات االستبدادية 

بشكل مباشر وليس الغراض احلد من ملصادرةالغراض ا

العملة يتمتقييم لذا فان اعادة .جية للتمويلالتضخم كاسرتاتي

وجود ظل حىت من دون ارتفاع معدالت التضخم، وخاصة يف 

  .جتماعي االاملدين اوعدم االنسجام الصراع حاالت 

يف هذه لسياسةادور من املهم االشارة اىل ان ولكن       

فنية الاحلاالت ، حىت يف مثل هذهالعملية يبقى قائما 

دوافع ثالث جمموعات من الاذ يشار دائما اىل املتخصصة ،

واليت تداخل يف بعض األحيان، تنواليت ميكن ا، املستخدمة 

  :وهي اعادة تقييم العملةبالقرارات املتعلقة يف ميكن أن تؤثر

غالبا ما اذ :المحلي والعالميعلى المستوى مصداقيةال. أ

وثوقية اليت تتعلق او املصداقية املإنشاء بتكون احلكومات مهتمة 

بتنفيذ اايف التزامو ، على وجه التحديدبعملتها واا 

ازاء وا/ وازاء مواطنيها التضخم خفيض تاخلاصة بسياسات ال

يف صداقيةان يساهم حتسني املميكن اذ .أسواق املال الدولية 

عند مواطنيها نتيجة التزامها كومة االنتخابيةاحلحظوظ تعزيز 

قتصاد الكلي على مستوى االاالقتصادي النموتحقيق ب

(Mirhosseini,2011:23) ، احلكومةواجهة حتسني فضال عن

ا املتخذة  أسواق املال املستثمرين واملقرضني و ازاء وعالجا

كجزء من جهودها الرامية إىل و .(Leblang,2002:72)العاملية 

احلكومات يف السنوات فان إنشاء التزامات ذات مصداقية، 

) القانوين(يف كثري من األحيان قد زادت من االستقالل و ريةاألخ

أهداف لتحقيق صرحيةهلا التزامات بنوكها املركزية وجعلت ل

ويف هذا .(Amdio& et.al.,2006:157)االقتصاد الكلي 

االطار يؤكد البنك املركزي الرتكي على ان هناك اثنني من 

يف تركيا تقييم اليف الفرتة اليت سبقت اعادة الدوافع الرئيسة 

، واليت األصفار املتعددة فين املتعلق بوجود الا الدافع كان أوهل،

يتعلق والثاين   .ادت اىل تعقيد املعامالت واالحصاءات املختلفة

من عشرون مليون) 20000000(إن وجود اذ : صداقيةبامل

فريدة من نوعها على مستوى مسألة األوراق النقدية باللرية، 

لذا فان . ة احملليةعملالتأثري سليب على مصداقية ان هلكاو العامل، 

فضال عن صداقية، املوسيلة الستعادة تإزالة األصفار كان

معدالت التضخم إىل أقل من عشرة باملئة يف حتقيق ختفيض 

  .(CB of Turkey, 2005 :2)بشكل دائم 

عندما يتعلق تواجه احلكومات مهمة شاقة:التضخم . ب

نتيجة ثقة األسواق الدولية واهليئات احملليةاستعادةباألمر 

برنامج حتقيق االستقراريف أكثر الوسائل مباشرة وتعد .التضخم

ينأو املستند إىل املنحاملستهدف سعر الصرف استخدامهي 

البنك املركزي، وإزالة السياسات وزيادة استقاللية عمل،النقدي 

اعادة تقييم لية عملعب تان ميكن كما .االقتصادية املشوهة

اية ااستخدامهمن خالل العمليةيف هذهدورا مهما العملة  يف 

اىل والعامل اخلارجي لالشارة اىل مواطنيها عملية حتقيق االستقرار 

تستخدم لذا .معدالت التضخم القضاء على االرتفاع يف انه مت 

جيب ان اعادة تقييم العملةلتاكيد ان استخدام هذه الطريقة، 

تم استخدامها يف احلد من ياىل جانب وسائل اخرى تم ي

رمزية اىل حد  عملية هي : إزالة األصفار ببساطةاذ ان . التضخم

النجاح يف مكافحة بتذكري املواطنني واملستثمرين يف دم ختكبري

إىل حد كبري نتيجة وليس يالعملة اجلديدة هوان  ،التضخم 

يتم عندما و لذا  .(Dogarawa,2007: 11)الستقرار لاً سبب

ذه  اعادة تقييم العملة اآللية، ينبغي لنا أن نتوقع أنالعمل 

حتدث بعد فرتة من ارتفاع معدالت التضخم، ولكن أيضا بعد 

ينبغي وبالتايل ، االقتصادي التضخم من النظاميتم ازالة أن 

ذري حنو االخنفاض يف التضخم يزيد من اجلتغيري الان بالقول 

ضغوط من أسواق رأس املال ان الو   .عملةاعادة تقييم الفرص

البنوك املركزية املستقلة من صندوق النقد الدويل، ومنو الدولية، 

سياسيا يساعد على حتفيز تدابري مكافحة التضخم ، وكذلك 

أعلنت احلكومة فعلى سبيل املثال .اً اعادة تقييم العملة الحق

لروبل ااعادة تقييم عملتها أنه سيتم ب1997ب يف أالروسية 

أصفار ثالث إزالة من خالل ،1998كانون الثاين 1اعتبارا من 

أن االقتصاد بللجمهور التاكيد كان القصد من هذا و .من العملة
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يف االن التضخم وان األزمات ؛ يعاين من كان الروسي

إىل ،1993يف عام ٪875من فعًال اخنفاض، حيث اخنفض 

1997ام يف ع٪15إىل وكذلك،1995يف عام 200٪

(Yemstov,2003:61).  

فيه عملية اعادة تقييم العملة عد والذي تالنوع األخير . ج

ا وسيلة دائمية ، و   ناكثر موسيلة مؤقته اليت تنفذها كو

ةالكافيالقدرات املالية واالقتصادية احلكومات اليت ليس لديها 

، رسم سياسات داخلية لتحقيق برامج استقرار كبرية واساسية ل

لذا فان .لقيام بذلكقوية لاليت ال تواجه ضغوط دولية أو

من خالل ، املصادرةستلجأ اىل يف مثل هذه احلالة احلكومات 

استبدال العملة النقدية القدمية باجلديدة وخالل فرتة زمنية قصرية 

. ال تسمح لكل املواطنني باستبدال كل ما لديهم من عمالت 

وليس القاعدةاعادة التقييم يتحقق االستثناء من عملية سوهنا 
(Dogarawa,2007: 12).  

يلعب العامل السياسي كما يعد من املهم االشارة اىل ان       

الدول يف كبريا يف قرار اعادة تقييم العملة النقدية وخصوصًا دورا  

ميكن أن يكون اجلدول اذ ، على وجه اخلصوص ةالدميقراطي

ة لتوقيت اعادة تقييم الزمين لالنتخابات من العوامل اهلام

إلشارة إىل الناخبني يف فرتة ااحلكومات ما ارادت إذاف  .العملة

ا ،متزايد يتحقق بشكل بان االستقرار ما قبل االنتخابات  فا

عادة تقييم العملة مع اقرتاب االنتخاباتالتكون أكثر عرضة س

هذه احلكومات فان ، االنتخابات اما احلكومات اليت تواجه .

خاصة اذا كان عادة تقييم العملة أكثر استعدادا التكون

فان وعالوة على ذلك، .ااسالفهالقاء اللوم على ابامكا

واضحة تكون اعرتاف بالفشل كعادة تقييم العملة  اخماوف

صعوبة جتنب اللومالواحد لبشكل خاص مع حكومات احلزب

ام بالفشل ون تكاعادة تقييم العملة وبشكل عام فان .واال

يف املاضيأكثر احتماال يف الدول اليت مت فيها استخدامه
(Leblang,2002:73).  

عامًال مهمًا داعمًا اىل اللجوء رمسيةالالدولرة غري كما تعد        

باستخدام فالدولرة غري الرمسية تتمثل، لعملية اعادة التقييم 

االعرتاف ، دون احمللية ةالعملبدال من جنبية العملة أال

العمالت األجنبية كعملة قانونية كاملة من قبل احلكومة الوطنيةب

مع تاثريات املهمة واليت بدت اكثر ظهورًا الظواهر احد ، وهو 

مع مباشرة ضع العمالت الوطنية يف منافسة اليت تالعوملة املالية 

الخنراط ااالنفتاح املايل يسمح للمواطنني ان بعضها البعض، و 

  .(Cohen,2004:53)ال العملة استبدبسهولة أكرب يف

تملة بني العملة  احملعالقة اما العامل االخري فهو ناتج ال     

تمع و رمزية و كحالة  ، اذ تشري تلك احلكومة الوطنيةكل من ا

تمعات هناك أن اىل العالقة  تكون أكثر اليت أنواع خمتلفة من ا

قييم العملةاعادة تاو تقبل عملية أو أقل استعدادا لالخنراط يف

يف ،توقعفمن امل.اىل طبيعتها كوسيلة العادة قيمة العملة 

تمعات غري املتجانسة، حيث  وطنية الوية اهلبناء تكون عملية ا

ستكون يف احلكومات فان ، ًا حتديكثرال أهي العملية شرتكة امل

عملة تشجيع استخدام العلى احرصاكثر مثل هذه احلالة 

لتجنب اعادة تقييم العملة و ل خاص املوحدة بشكة الوطني

واالجتماعية ، وهو ما يكون اقل امهية ملشاكل االقتصاديةا

  .(Mosley,2005:7)احلديثة الدول القومية وحتدياً يف 

حذفان: ا الفنيةومسبباتهالعملة اعادة تقييم مبررات 3- 3

تستلزماالمد،طويلةنقديةسياسةتطلب يالعملةمناالصفار

يفالعملةادارةسرتاتيجيةامنكجزءوقواننيشريعاتتاصدار

فضًال عن حاجتها اىل الكلف العالية واملستلزمات الفنية دولةال

لذا فان عملية االصالح النقدي تعد عملية مهمة .الكبرية

ا املنطقية والفنية اليت تعد اساسًا يف قرار  يتطلب دراسة مسببا

االعتبار عامل الزمن الذي االصالح من عدمه مع االخذ بنظر 

لذا فان ابرز تلك املربرات . يعد عنصرا حامسا يف هذا القرار 

  :(Mosley,2005: 5-6)املنطقية لالصالح تتمثل بااليت 

تقييم قد تعيد أن احلكومات على )1999وودروف (يؤكد .1

تمع حماولة منها ارسال العملة إشارة للمواطنني، فضال عن ا

أخطاء يف تعاين من كانت السياسة االقتصاديةأنبالدويل، 

هي عملية العمالت وبالتايل فان القرارات املتعلقة ب.املاضي

، السيطرة السياسية اكثر مما هي عملية مصممة الغراض تقنية 
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يف ا على العملة للحفاظ على سيطر احلديثة الدولةوهو ما مييز 

    .دييار االقتصاالامواجهة الصراع املدين أو

حزمة واسعة من أيت كجزء منياعادة تقييم العملة قد ان .2

جنبا إىل اي اعادة اهليكلة اإلصالحات االقتصادية والسياسية، 

  .االخرى جنب مع سلسلة من التدابري

اعادة على انه ميكن ان تكون عملية )2004كوهني (يؤكد .3

ا على من خالهلكومات احلتقييم العملة الوسيلة اليت حتاول 

ا إعادة تأكيد إذا يفقد املواطنون الثقة يف العملة .النقدية سياد

وخصوصا تلك العمالت األجنبيةاستخدامويبدأون بالوطنية

على حد سواء له وهذا قد يكون .العمالت الرئيسة واملهمة 

( ضربة اقتصادية للحكومةتاثريا نفسيا اىل جانب كونه ميثل 

، )على نطاق واسع ، الدولرة الكاملةالعمالت األجنبيةتبادل 

    .على عرض النقودةسيطر اىل عدم الالبنك املركزي مما يؤدي ب

من اعادة تقييم العملة الوسيلة اليت ميكن للحكومات يعد .4

اعادة ساعد يميكن أن اذ : حماولة استبدال السلوكخالهلا 

كثريا ما ونتيجة لذلك،  .بقيمة العملةواطننياملعلى إقناعالتقييم 

اذ حتاول بعد األزمات االقتصادية، هذه العملية حتدث 

ئاشياصبح التضخم بان احلكومات إقناع املواطنني واألسواق 

قد جتري عملية التوقيت الصحيح، فولكن املهم هو .من املاضي

لكبحه مستويات عالية من التضخميف ظل اعادة تقييم العملة 

ى كبح مجاح التضخم قادرة علغري حلكومات ولكن تكون ا

ا قد مباشرة بعد اعادة تقييم العملة، بذل جهود متعددة يف توأ

عقد الثمانينات األرجنتني والربازيل خالل كما يف   إصالح العملة

لكن ليس كل بلد لديه مستويات عالية و . وبدايات التسعينات 

اما الدوالر العملة احمللية اسعار صرف من التضخم، أو اخنفاض 

اعادة تقييم من املمكن ان يلجأ اىل اعادة التقييم ، اذ ان مثال 

            ليس لكن ، و خالصة ممارسة تكنوقراطيةتعد العملة 

              ه هماملربرات من املالتضخم هويعد من املستغرب، أن 

    .العادة تقييم العملة

 ذلك مبا يفاملتغريات السياسية،باعادة تقييم العملة يرتبط ان .6

أيديولوجية احلزب احلاكم، والتشرذم و لحكومات، لزمين البعد ال

  .احلكومة والسلطة التشريعية، ودرجة التجانس االجتماعيبني 

يف ما بلد قرار هناك أسباب كثرية وراء وبشكل عام فان 

ترتاوح ما بني املصداقية واهلوية احمللية واليت العملة اعادة تقييم 

اىل جانب .(Martinez,2007:15)ة السياسوالدولية إىل

السيطرة على استبدال العملة والسياسة و الضغوط التضخمية، 

؛ 82005 :(عادة تقييم العملة رئيسة الأسباب كالداخلية  

Tarhan(. التأثري النفسي الذي خيلق اإلحساس كما يعد

الخنراط يف اعادة لأكثر األسباب شيوعا ثاين احدو باهلوية، ه

الناس تاسيسًا على كون ميكن تعزيز العملة اذ .لة تقييم العم

تها  اعادة تقييم العملة إلعادة قيمبتتعلق شعوريادائما تبدأ ال

  .وحتقيق االرتياح النفسيوطنيةالاهلوية وسيلة خللق وتدعيمك

يف احملاور السائدة النقدي الصالح مربرات الذا ميكن وضع 

  : (Mehdi& Reza,2012:1140)االتية 

  .فض الضغوط التضخميةخ.1

  .العمالت األجنبيةبمنع استبدال العملة .2

  .السيطرة على سوق العمالت.3

  .استعادة اهلوية الوطنية والثقة الوطنية.4

  .احلصول على االئتمان الدويل.5

أصفار من العملةزالة الفنية السباب الأكما ميكن حتديد 

  :(Mirhosseini& Reza,2011:23)بااليتالوطنية 

  .للعملة التبادالت اليومية بتعلق وجود مشاكل كبرية ت  .1

  .احملاسبة واحلسابات بمتصلة وجود مشاكل   .2

الغراض انعدام األمن يف حتمل كمية كبرية من املال   .3

  .يوميةاللتبادالت ا

االنتظار ساعات طويلة بسبب مشكلة عد مبالغ ضخمة من   .4

  .املال

األدلة تشري :لعملة الوطنية األصفار من اازالة مزايا 4- 3

بيئة التارخيية إىل أن اعادة تقييم العملة كانت ناجحة للغاية يف

واسعار من االستقرار االقتصادي الكلي، واخنفاض التضخم، 

وضبط النفس والتعقل املايل والتوقعات املنطقية ة ،صرف مستقر 

ومايؤكد ذلك .املعتمدة من مصداقية السياسة

(Mosley,2005,9) األرجنتني،و أنغوال، بيستشهد اذ

من بني واليت كانت أذربيجان الدميقراطية ومجهورية الكونغو و 
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اعادة تقييم العملة ملعاجلة معدالت التضخم قامت بالبلدان اليت

ارتفاع استمرت رغم ذلك مستويات التضخم يف اجلامح ولكن 

عد ذلك لعدم كفاية سياسات حتقيق االستقرار املايل ب

حول جتدر اإلشارة إىل أن الدراسات ومع ذلك، فإنه  .قديوالن

تشري اذ .أداء وفعالية اعادة تقييم العملة ال تزال غري حامسة

إىل أن حذف االصفار من العملة الوطنية ميكن أن الدراسات 

  :(Mirhosseini,2011:68) فقط يف حالة كون فعاالً ي

ال لالستقرار االقتصادوجود او توفر .أ             لىعيا

  . الكلى املستوى 

  .التضخم يف اخنفاضان معدالت .ب

  .مستقرةيف حالة العملة صرف ر اسعاان .ج

  .احلكومة عن اإلنفاق املفرطامتناع .د

تمع لدى ثقة كبرية وجود .هـ   .السياسات احلكوميةبا

إزالة االصفار من باحلكومة فقط لذا جيب ان التكتفي 

صالحات إلتنفيذ شامل لمنا يتطلب منها االعملة الوطنية و 

سياسة إزالة أصفار من العملة وضع وليس فقط ،االقتصادية

سريعة يف القيمة كبرية تغريات واليت ميكن ان تؤدي اىل الوطنية 

  .فعالةو 

ال كما  بعض اىل ان هناكتشري االدبيات يف هذا ا

ادة تقييم عملية اعبةالفوائد، وكذلك التكاليف واملخاطر املرتبط

اعادة تقييم اذ تؤدي عملية   .(Zabuliene,2005:12)ه العمل

بعض ازالة العملة احمللية من خالل العملة إىل كفاءة أكثر يف

ؤدي إىل استخدام تاألل املعامالت التجاريةيتسهو األصفار؛ 

احملمولة ؤدي إىل املزيد من العملة اذ توحدات أصغر من املال؛ 

اواخنفاض كبري يف ا يقلل كما كالسرقة ،    لوزن واملخاطر املرتبطة 

عندما يكون هناك  منه الناس يعاينالذي املالوهم من ظاهرة 

توليد الضغوط إىلايضا العديد من األصفار، واليت متيل 

إىل زيادة الثقة يف لذا تؤدي عملية ازالة االصفار . التضخمية

التضخمية يف حلد من امليول ايف بعض األحيان العملة، وميكن

ن العملة عةناجتاهاالقتصاد إذا كانت األسباب الكامنة وراء

واليت ميكن حلها من خالل تهاأو التضخم واخنفاض قيمنفسها 

بشكل العملية أديرت ما إذا خصوصا ممارسة اعادة تقييم العملة 

لعملية التنمويةاتمزيد من التأثري كما يشري البعض اىل   .جيد 

قيمة الإدخال القطع النقدية عالية عن طريق ملةعادة تقييم العا

تسهيل إدخال يفتساعد اليت القطع النقدية مثليف نظامها

غريها من أنظمة و مواقف السياراتواجهزة حتصيل آالت البيع، 

  .املتطورة االلكرتونية الدفع 

من العملة فيمكن زالة االصفار الفنية الفوائد اما يف جمال ال

االيتكايضاحها  
(Tarhan,2006:16)(Mirhosseini,2011:69):  

  .عملة إزالة املشاكل الفنية والتشغيلية النامجة عن استخدام ال  .1

  . األوراق النقديةاتالف واصدار خفض تكاليف   .2

  . خفض تكاليف النظام املصريف وتكاليف التداول  .3

  . تسهيل وخفض االستهالك من أجهزة الصراف اآليل  .4

النقل واملخاطر نظرا يف عمليات لة ومرحية و سهتعد اكثر   .5

  .نطاق واسعاملنقولة على خلفض األوراق النقدية 

  . تأثري العمالت األجنبية على االقتصاد احمللياعاقة و ختفيض   .6

  .هيد أسباب اخنفاض معدل التضخم يف املدى الطويلمت  .7

زيادة العملة الوطنية واالقتصاد استجابة لبزيادة ثقة اجلمهور   .8

  .عملة القيمة

تبسيط الشؤون املصرفية اىل عملية اعادة التقييم تؤدي   .9

  .لألشخاص

  .زيادة االستثمارات األجنبية يف البلدتؤدي اىل   .10

اعداد البيانات إزالة املشاكل الفنية والتشغيلية النامجة عن   .11

املالية واستخدام احلواسيب االلكرتونية خصوصا يف العمليات 

  .رية الكب

تمعلدى تراجع التوقعات التضخمية   .12   .ا

  .تعزيز العملة الوطنية وقيمتها باملقارنة مع العمالت األخرى  .13

تمع  .14   .اآلثار اإلجيابية النفسية يف ا

  .يف عمليات التبادل االقتصادية العملة زيادة كفاء  .15

بعد حذف الصغرية قيمة القطع النقدية ارتفاع منفعة و   .16

  .صفار ألا
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:األصفار من العملة الوطنية ازالة عيوب مشاكل و 5- 3

املرتبطة التكاليف واملخاطر تناولت كثري من االدبيات موضوع

جمموعات )(Tarhan ,2006:9، فقد قسم اعادة تقييم العملة ب

  :وهي اعادة تقييم العملة إىل أربعةباملشاكل املرتبطة 

  . األسعار تقريب كسور لتضخمية الثار الآ.أ

مسميات ريتغيمتطلبات التكاليف اإلدارية، واليت تشمل .ب

األنظمة و القوانني ، وتغيريعامالت االقتصادية األسعار يف الت

اجلديدة وسك عملة وتكلفة طباعة الذات العالقة نتيجة التغيري 

القدمية عملة التخلص من العمالت معدنية جديدة، وتكلفة

  . نيةوالعمالت املعدالورقية 

ال سيما العملة تغيري عنللمواطنني تكلفة التعليم واإلعالن .ج

حيث هناك فرص حمدودة او معدومة ، يف املناطق الريفية 

قنوات املعلومات الصحيحة مثل وسائل اإلعالم لوصول 

  .املطبوعة واإللكرتونية 

تسجالااللكرتونية والتغيري الربامج تكاليف ومتطلبات .د

  .ةياحملاسب

للتغيري وصعوبات التعود على فهم واستخدام نفسية الثار الآ.ـه

بعد خنفاض مستويات الدخلالالعملة اجلديدة واالثار النفسية 

  .حذف االصفار

Mirhosseini& Rezaاما       عدة يضيف ) (2011:23,

لعملية اعادة التقييم ومنها ماهو مرتبط اخرى تكاليف وخماطر 

تغيريات نتيجة المتأصلة يت تعد رار العدم اليقني وعدم االستقب

اليتو كبرية يف السياسات االقتصادية يف معظم البلدان النامية ال

رأس املال، واخنفاض يف بميكن أن تؤدي إىل زيادة التكهنات 

زيادة النفور من املخاطرة، واعتماد و التحويالت اخلارجية،

 Zabulieneاما .من قبل املستثمرين " االنتظار والرتقب"

مباشر بشكل تكاليف ال تتعلق فيؤكد على وجود )(2005:8,

سحب العملة غري على سبيل املثال، جيب ف.العملة اجلديدةب

بعمله مطبوعة هاديوجتدبعد طرحها من التداول الصاحلة 

ولذلك، فإن   .نظم تكنولوجيا املعلومات حتديث جديدة و 

املنافع من أقل بكثريها تأثري جيب ان يكون التكلفة الصافية

  .املتوقعة 

صفار المن إزالة أالنامجة ميكن تقسيم املخاطر واملشاكل لذا    

  :(Mehdi& Reza,2012:1140)على النحو التايل

يقود حذف األصفار من العملة الوطنية إىل حدوث آثار   .1

هاآثار فضال عن األنشطة االقتصادية، تضخمية على بعض

تمع ال   .نفسية على ا

لبنوك لتغيري امام اعة وقت الناس يف طوابري طويلة إضا  .2

م    .عمال

قدمية وطباعة العمالت الاتالف التكاليف الناجتة عن مجع و   .3

  .ديدةالعملة اجلونشر 

الفوضى احملتملة بني البيانات القدمية واجلديدة يف مكاتب   .4

  .على وجه اخلصوصنشر املعلومات والبيانات املالية

  . يف إطار زمين حمدد مسبقاعملة على تغيري كل العدم القدرة   .5

  . النقديةاستبدال العملة العامة خالل فرتة الدى االرباك   .6

بالعملة اجلديدة سك األموال املزيفة بسبب جهل الناس   .7

  .لعملة فرتات التغيري باخالل و 

تأثري التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار تقريب الكسور إىل    .8

  .كميات أكرب

  .رواتبالاخنفاض نتيجة النفسيالتاثري   .9

لرؤية نتيجة االجانب املستثمرين خماطر الرتقب لدى الدول و   .10

  .ملبادرةا

  .مرة اخرىصفارالأعملية حذف عودة   .11

  .مشاكل حتديد األسعار يف املدى القصري  .12

  .تها وقيميف العملة عدد االصفار مالءمة عدم   .13

بعد اعادة العملية االقتصاديةعدم وجود تغيريات يف  .14

  .التقييم

والقطع عمالت بعض القيمة ختفيض قيمة العملة وفقدان   .15

  .النقدية الصغرية يف املبادالت اليومية بني الناس

تمع لدعم   .16 قبوله يف حال عدم اعادة التقييم فشل مشروع ا

  .او فقدان ثقته باحلكومةتمع من قبل ا



2014، 203- 182ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدهوك،جملة جامعة د

  

192

قيمة العملة رتفاع انتيجة اىل الداخل تراجع الصادرات   .17

  .بعد اعادة التقييمالوطنية

ال شروطًا رئيسة  لذا تضع الكثري من الدراسات يف هذا ا

ازالة االصفار من العملة لتجاوز مشاكل هذه العملية قبل تنفيذ 

ا تصنف هذه اإلجراءات ، اذ واثارها السلبية ط و شر على ا

ا يعد التطبيق املناسب هلاليت و للتدابري اإلصالحية ةأساسي

هذه ومن ابرز .الوسيلة الرئيسة لنجاح عمليات االصالح 

  :(Mirhosseini,2011:69)االيتالشروط 

  .ا ءاتنافسية وفضاالسواق الأوتعميق تطوير   .1

  . تسعري العناصر االقتصاديةالضغط يف احلد من   .2

احلكومية ةزنوااالنضباط والشفافية يف املمتطلبات تطبيق   .3

  . املالية العامةيات وسلوك

اعتماد إصالح النظام الضرييب وخفض التبعية االقتصادية و   .4

  .وحيد دخل دولة على مصدر لوازنة ام

االقتصادي وفقا نتجة وحتقيق االستقرار املنشطة غري التقييد أ  .5

  .الناتج احمللي اإلمجايلتها يف نسبل

ومراقبة التغريات يف إصالح إدارة نظام األسعار و وضع   .6

  .بشكل دقيق األسعار 

  .سداد املتأخراتو نح املو مراقبة عمليات االئتمان   .7

  .النقدي حتقيق وتفعيل االنضباط   .8

  

  الصالح النقديسابقة في اتجارب دولية -4

يف لمرة األوىللالعملة من األصفار حدثت عملية ازالة لقد 

عاين من يكان هذا البلد ذ  ا  .أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية

بسبب احلرب كبرية تضخم شديد يف ظل ضغوط اقتصادية

اضطرت السياسة لذا ؛ نامجة عنها العاملية الثانية واخلسائر ال

لتخفيف حدة ةلالعماالقتصادية يف أملانيا إلزالة األصفار من

دول يف ت عدة مراه العملية هذتحدثكما .هذه الضغوط

العديد من الدول تاضطر 1960منذ عام ف، العاملخمتلفة من 

أحدث عود وي.حالة71يف الوطنية تها من عملاألصفاراىل ازالة 

ت إزالفي هذا البلدف، مثال يف هذا السياق إىل زميبابوي

كانون الثاين يف  و .اصفار من العملة يف هذا البلد10احلكومة 

وفقا و   .ة ديدللرية اجلالقدمية بااللرية الرتكيةاستبدلت ، 2005

لرية 1000000تعادل جديدة كل لرية تركية   تلذلك أصبح

من رومانيا أربعة أصفار ازالت العام نفسمن متوز يف و .قدمية 

يف هذا مهمة وااليت امثلة على جتارب دولية    .ةميقدعملتها ال

-Mehdi&Reza,2012:1141)السياق 

1142)(Mosley,2005:6-11):  
مستويات يل من واحد من أعنف عانت الرباز : البرازيل.أ

قبل و   .السبعينات من القرن املاضي و الستينات التضخم يف 

و 1930رتني بني عامي مت تغيري اسم العملة مل، ذلك

عملة متت إزالة ثالثة أصفار من ال،1967يف عام و .1942

التضخم على لسيطرةبا، ومع ذلك، فشلت الربازيل ةالربازيلي

مت فيها ، وهي الفرتة اليت 1981ائة يف عام يف امل151الذي بلغ 

يف عام و .من العملة الوطنيةأخرىمرة إزالة ثالثة أصفار 

مما اضطر ٪،1431، زاد التضخم مرة أخرى ووصل إىل 1989

تغيري اسم مرة اخرى اىل جانب أصفار البالد إىل إزالة

٪،2000عندما كان التضخم حوايل و ، 1993يف عام و   .العملة

احلكومة من تهذه املرة، متكنو   .اخرى أصفار3الت متت از 

دتعالربازيل ال تزال ويف الوقت نفسه  .السيطرة على التضخم

إىل 1930ذمنف.واحدة من أغلى البلدان يف أمريكا الالتينية

مت مرات و 6من العملة الوطنية يف اصفر 18اآلن، متت إزالة 

  .مرات8العملة اعادة تسمية 

ألوفة يف األدبيات املعبارة اليملرض اهلولندي ها: هولندا. ب

واليت مردها يعود اىل تناقض مل يكن موجودا من قبل االقتصادية

الناجتة عن الكبرية لموارد لوغري متوقع ظهور مفاجئ ، اذ حصل 

غري متوقع مع ظهور الطبيعي الغاز مصادر استغالل اكتشاف و 

اضطرت وقد   .ي الستينات من القرن املاضلتضخم يف كبري لو 

كبرية من أجل تلبية احتياجات عمالت  طباعة احلكومة إىل

يف مستويات اً ضااخنفصاحب ذلك .الناس يف التبادالت اليومية

تنتظر إال أن احلكومة مل ٪100زيد عن اىل مستوى يالتضخم 

سة سياالشديدة يف انكماش سياسة بتطبيق بدأت فطويالً 

السيطرة على حجم من ت يف النهاية ومتكنالنقدية 

العملة أصفار من 4متت إزالة فقد باإلضافة إىل ذلك، .املال
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بني جناح سياسة حذف يمهم مثال تعد هولندا لذا فان .ايضاً 

السياسات ة مع مجلة من مصحوبتاالصفار عندما كان

  .النقديةالسيولةباالقتصادية االخرى وخصوصاً ما ارتبط منها 

وروبية الدولة ألدول اليت حتمل مسات المن اتركيا تعد : تركيا. ج

اذ تشري االدلة اىل   .البلدان الناميةمع مجلة من مسات وخصائص 

اوائل الثمانينات وبشكل قوي ، يف ها قد بدأالتضخم فيان 

1422الواحد مببلغ تداول الدوالر األمريكي حىت اصبح سعر 

ليون م5.1، ووصل إىل أكثر من 1988لرية تركية قدمية يف عام 

تركية مليون لرية 3مببلغ كان يباع كل ساندويش و .2003لرية يف

أصفار من العملة يف عام 6إزالة مت ويف هذا االطار فقد   .قدمية 

صفار يف البنود االقتصادية الأكبري منالعدد نتيجة ال2005

وهذا تريليون لرية، اىل والتبادالت اليت وصلت يف بعض األحيان 

تمع ملشاكل اخلق الكثري من وجعل احلياة صعبة بالنسبة يف ا

األول من كانون الثاين في ف.ألولئك الذين يعيشون يف هذا البلد

رتكية اللرية الأصفار من 6إلزالة مشروع مت تقدمي ،2004

اىل أوائل عام ذا املشروع هتنفيذقد ارجىء و ، ديدة اجل

ة اجلديدةاللري دخلت 2005من كانون الثاين ول الأويف .2005

هاشريطة أساسعلى تنفيذ هذه املبادرةاذ اعتمد .سوقاىل ال

، اذ يرى جناحًا كبريًا والذي جنحت فيه لنمو االقتصادي حتقيق ا

ان السبب )IMF(اخلرباء االقتصاديني يف صندوق النقد الدويل 

السبب وراء فاعلية كان   يف جناح تركيا يف مكافحة التضخم

وفقا متكنت تركيا فقد   .ن العملة الوطنيةسياسة إزالة أصفار م

التضخم وخفض على من السيطرة بشكل كامل املذكور لتقرير ل

صفار من القبل إزالة أواحدرقم معدل التضخم إىل 

الذي إصالح سوق العمالت قامت بويف الوقت نفسه   .عملتها

لنمو الالزم لتحقيق اساس الضبط أعلى االقتصاد ساعد

  .االقتصادي

قررت حكومة زميبابوي إزالة ثالثة أصفار من : بابويزيم. د

٪ 1000فيها اىل التضخممستوى وصل بعد ان العملة الوطنية 

يف تفعل شيئا عمليا ان احلكومة لذا حاولت .2003يف عام 

احلكومة ن اهتمامإاال، السيطرة على التضخم مواجهة احلالة و 

حذف عملية التأثري النفسي لعلى فقط يف حقيقته كان منصبًا 

أن كفاءة إزالةفمن البديهي و   .من العملة الوطنية االصفار

اية اذ .لفرتة قصريةاالصفار مل تدم اال  ارتفع التضخم يف 

وبدأت قيمة الدوالر احمللي دمر اقتصاد البالد و املطاف 

التضخم يف هذه الدولة اذ وصلت مستويات .لؤ تضابال

مليون يف املائة واضطرت احلكومة إىل 11من اعلىاىل االفريقية 

مليون دوالر من أجل تزويد 100ب عملة جديدة تقدر إصدار 

ارتفاع حجم املال يف هذا البلدلذا فان   .املطلوبةعملة البالناس 

لذا .لناس يف زميبابويامام ااجلديدة طرح العديد من املشاكل قد 

عدم كفاية بابوي الزميويف الوقت نفسه أعلن البنك املركزي 

، مما تعد من التجارب عملة مشروع إصدار املبلغ املطلوب من ال

ال   .الفاشلة جدا يف هذا ا

متتلك ايران مشروعاً منذ زمن بعيد الزالة االصفار من : إيران. هـ

إزالة األصفار من العملة الوطنية مشروع ان اذ. العملة االيرانية 

كان أول من و   .من القرن املاضي التسعينات االيرانية يعود اىل 

االنه 1993البنك املركزي يف عام ازالة االصفار هو اقرتح فكرة 

احد طالب 2007يف عام و .جوبه مبعارضة يف ذلك الوقت

ن الربملان ميراينالإالربملان أعضاء اللجنة االقتصادية يف 

ال التحقيقاتالدراسات و استكمال  الغراض تنفيذه يف هذا ا

، وقد هلذا الغرضوبالتايل مت تشكيل جلنة خاصة   .يته المه

العملة اصفار من4و ا3ذات الصلة حذف اللجنة استعرضت 

املوافقة على لبنك املركزي اأعلن رئيس وبالفعل فقد   .الوطنية

تطلب تأن هذه املبادرة اال أصفار من العملة الوطنية 3إزالة 

تنفيذها يف رص علىيتم احل، وسوف والدراسة مزيدا من الوقت

هذه ، ولكن ال تزال   مع اخنفاض معدل التضخماحملدد لوقت ا

اجه تضخمتواه اىل اليوم على الرغم من ايران فذاخلطة غري من

بعد الثورة اإلسالمية يف و ، 1974يف املئة منذ عام 10بنسبة 

                    مرة وهو 200اخنفضت قيمة العملة اىل اكثر من إيران، 

                شجع بعض اخلرباء لتأكيد ضرورة إعادة النظر يف ما 

  .العملة الوطنية
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  االصالح النقدي والمحاسبة-5

:مشكلة القياس المحاسبيالعملة و من صفار إزالة اال1- 5

أكثر AAAة األمريكية بمجعية احملاسعن الصادر يعد التعريف 

يتمثل ": واليت تؤكد فيه اسيب التعريفات حتديداً لعملية القياس احمل

يف قرن اإلعداد بأحداث املنشأة املاضية واجلارية احملاسيب القياس 

واملستقبلية وذلك بناًء على املالحظات املاضية أو اجلارية 

تشتمل فيما ).114: 1990،ريازي الش(ومبوجب قواعد حمددة 

ات متطلبات القيام بأنشطة القياس يف احملاسبة على عدة مكون

  ) : 475: 2005، لطفي(هي 

.ي يتمثل يف عناصر القوائم املاليةذحتديد موضوع القياس وال. 1

حتديد اخلصائص أو الصفات املتعلقة مبوضوع القياس . 2

.الواجب إخضاعها  لعملية القياس

حتديد توقيت االعرتاف بأثر األحداث االقتصادية طبقاً . 3

.  ملعايري االعرتاف احملاسبية

. حتديد وحدة القياس املستخدمة.4

قياس القيمة عملية تستهدف القياس احملاسيب وطبقًا لذلك فان 

االقتصادية للثروة اخلاصة بالوحدة احملاسبية يف حلظة زمنية حمددة

وفقًا لوحدة القياس النقدي املعتمدة واملتمثلة بالعملة النقدية 

ال يلعب افرتاض. الوطنية السائدة  الوحدة النقدية ويف هذا ا

)Monetary Unit Assumption ( كاحد ابرز االفرتاضات

البديهية للمحاسبة دورا مهما يف تشكيل مفهوم القياس احملاسيب 

التقليدي واحد ابرز مالمح احملاسبة السائدة بشكل عام والذي 

ان النقد هو املؤشر العام للنشاط االقتصادي والذي يشري اىل 

للقياس والتحليل احملاسيب ، وطبقا هلذا يوفر اساسًا مناسباً 

مل التغريات يف مستويات السعر  االفرتاض فان احملاسبة 

تبقى ) العملة(فرتض بان وحدة القياس تو ) تضخم او كساد(

ويف هذا ).Kieso et.al.,2008:37(مستقرة بشكل معقول

اعادة تقييم العملة ان اىل ، بصفة عامةونالسياق يشري الباحث

قيمة العملة تظل اذ ان   .االقتصادله أي تأثري مباشر علىليس

ولن يكون له هي نفسها، تبقى القوة الشرائية ان ، و ثابتة متاماً 

وسوف تكون على املدى القصري أثر حقيقي على االقتصاد 

العرض والطلب على السلع واخلدمات : شروط املاكرو صفر

صايف ق احلكومي و صايف االستثمار واإلنفاوان تغري؛ ن تسوف ل

، اذ الصادراتمشكلة فقط من تعاين ميزان املدفوعات سوف 

ا  تأثري يس هلا ل  تغيريات جتميليةال تعدو العملية عن كو

فلن لى مستوى استهالك األسروع. على اإلطالقاقتصادي

كما لن يكون هناك ،  أي تأثري ممكن على اإلنفاقيكون له 

ملة قبل وبعد عملية اعادة التقييم للعاالقتصاديةيف القيمة فرق 

(Zabuliene,2005:10). اعادة تقييم العملة فان وفقا لذلك، و

أسعار السلع : القيم االقتصاديةخالية من التاثري علىستكون 

واملطلوبات والرواتب واملزايا املالية واخلدمات واملوجودات 

  .االجتماعية، اخل

اسيب سوف لن تتأثر على ووفقا لذلك فان عملية القياس احمل    

املستوى النظري او التطبيقي اال من اختالف حجم الكتلة 

الناحية قبل وبعد عملية اعادة التقومي ، فمن ةالرقمية املستخدم

احلد من تساهم يف النقدية فإن اعادة تقييم العملة النقدية 

.القيمة احلقيقية نفسهامع بقاء املادية النقدية يف التداول الكتلة 

تتاثر او سوف لن لقياس الكمي على اة يقابلالوباملثل، فإن 

اذ ان .رأس املال يف بلد ماسوق أي تأثري على اهليكون 

والثانوية،اأسعار مجيع األسهم املدرجة، سواء يف السوق األولية 

بدءا .لالسعارخفض ببساطة لتعكس اهليكل اجلديدنسوف ت

ل املستخدمة لشراء هذه تعديل االموااىل القيمة االمسية من 

مما جيعل ،اً كون معدوميسبالتايل األسهم، فإن األثر الكلي 

القيمة السوقية وقيمة التداول، والقيم املتداولة، وغريها من 

اعادة بعد نفس العدد من األصفار الديهاألسواقمؤشرات 

من اجلدير بالذكر قد يكون هناك اخنفاض و   .تقييم العملة 

اول اقبال املستثمرين نتيجة احلذر يف تداولطفيف يف نشاط ال

لتخلص من األسهم نتيجة لجمازفة حتصل عمليات قد و ، االمر 

  .بشأن نتائج اعادة تقييم العملة تأكد عدم ال

عملية اعادة نفذت اديرت و إذا ما فمن ناحية أخرى، و      

يف اعادة تقييم العملةتساهم عملية بشكل جيد ، قد التقييم 

يستطيع املستثمرون األجانب يف اذ .فق رأس املالحتسني تد
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تشجيع مناخ االستثمار العام مما يساهم يف وضع املزيد من الثقة 

  .ألموال يف سوق رأس املال رب ليف البالد وتدفق أك

يوصف:ومشكلة االبالغ الماليحذف اصفار العملة2- 5

ذات الغرض عملية إعداد املعلومات املالية " اإلبالغ املايل بأنه 

العام وإيصاهلا إىل مجيع األطراف املستفيدة الذين هم خارج 

الوحدة وال ميلكون مصدرًا آخرًا لطلب املعلومات املالية عن 

 FASB(فيما عرفه . )26:2003, الشمري("الوحدة االقتصادية 

وسيلة اليصال املعلومات اىل مستخدمي التقارير املالية "بأنه ) 

ة حبد ذاته وامنا هدفه تلبية احتياجات ومصاحل اال انه الميثل غاي

مستخدمي التقارير املالية من املعلومات املفيدة يف االختيار بني 

وعلى هذا النحو فقد . )FASB, 2006:2(البدائل املتاحة 

يف بيان )FASB(حدد جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي

لرئيسة لالبالغ املايل األهداف ا)1(مفاهيم احملاسبة املالية رقم 

لطفي، ( يف الوحدات االقتصادية اهلادفة للربح على النحو االيت

2005 :214 -215 (: -  

توفري املعلومات املالية اليت تفيد يف اختاذ القرارات االستثمارية .1

واالئتمانية، إذ جيب أن تتضمن التقارير املالية املعلومات املالية 

اليني واملرتقبني والدائنني يف اختاذ اليت تساعد املستثمرين احل

قرارات خاصة تساعدهم يف جمال االستثمار واالئتمان 

)Keiso,2007:4 ( . لس البيان ولتحقيق هذا اهلدف أصدر ا

موضحًا أن املعلومات تكون مفيدة إذا ما اتصفت )2(رقم 

بصفتني أساسيتني مها املالئمة واملوثوقية ، وبصفتني تربط بينهما 

القابلية على املقارنة والثبات يف تطبيق السياسات احملاسبية هي 

.)58:2005حنان،(

توفري املعلومات املالية اليت تفيد يف تقدير التدفقات النقدية .2

دف املفاضلة بني التدفقات احلالية واملستقبلية  ( املستقبلية 

وحتديد توقيت التدفقات النقدية وحالة . )171: 1990،الشريازي 

النقدية من مقسوم أرباح وعوائد بيع قبوضات التأكد للممدع

وفيما خيص هذا اهلدف فقد ).Keiso,2008:5(االستثمارات 

لس املعيار رقم  والذي مبوجبه ألزم 1987لعام )95(أصدر ا

الوحدات االقتصادية بأعداد قائمة التدفقات النقدية بصورة 

ة االخرى دورية إىل جانب قوائمها املالية االساسي

). 58:2005حنان،(

ا .3 توفري املعلومات املتعلقة مبوارد الوحدة االقتصادية والتزاما

دف حتديد نقاط القوة والضعف  والتغريات اليت طرأت عليها 

.وإمكانية الوحدة االقتصادية يف مواجهة العسر املايل

حدة حتديد وتوفري املعلومات املالية اليت تفيد يف تقييم أداء الو .4

.االقتصادية وحتديد أرباحها 

توفري املعلومات املالية اليت تفيد يف حتديد درجة السيولة .5

واإلعسار وتدفق األموال ، أي املعلومات اليت توضح مصادر 

.) 60:2005حنان،(احلصول على األموال وأوجه استخدامها

توفري املعلومات للمستثمرين ومحلة األسهم واألطراف األخرى .6

 تبني مسؤولية اإلدارة والقدرة على تقييم كفاءة وفاعلية اليت

).Garrison & et.al.,2006:41(أداءها 

( توفري املعلومات اليت تتعلق مبالحظات وتفسريات اإلدارة .7

، ومساعدة مستخدمي القوائم املالية ) 173:1990الشريازي،

مقارنة املعلومات املالية ألكثر من سنة مالية
)Belkaoui,2000,210.(  

فان اعادة تقييم العملة وماتؤديه من تغيري ويف اطار ما تقدم 

يف حجم الكتلة الرقمية املستخدمة يف التعبري احملاسيب عن قيم 

العناصر احملاسبية اىل بروز مشكلة حماسبية مهمة جدا ترتبط 

بالبالغ املايل واهلدف الرئيس من وراءه واملتمثل بتوفري املعلومات 

ليت ختدم االطراف املستفيدة من حيث استخدامها يف املالية ا

املقارنة ويف التنبؤ وتقييم االداء املاضي وهو ما ستفتقده تلك 

املعلومات نتيجة اختالف الكتل الرقمية املستخدمة يف التقييم 

اذ ستعد القوائم .(Krueger& et.al.,2009:34)والعرض 

فة عن املعلومات اجلديدة بعد ازالة االصفار بكتل رقمية خمتل

املعدة قبل ازالة االصفار ، وهو ما يؤدي اىل صعوبة اجراء 

  .املزالةاملقارنات اال بعد االخذ بنظر االعتبار االصفار 

:حذف االصفار ومتطلبات عمل النظام المحاسبي3- 5

املتمثلةالبشريةوارد املمناحملاسيب مبجموعةالنظاميتمثل 

يستخدمونالذيناحملاسبيةالدائرةيفالعاملنيفرادبكافة األ

العملأداءلوازمبكافةاملادية املتمثلةاألجزاءمنجمموعة
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، وفقاخل ..وسجالتودفاترومعداتآالتمناحملاسيب

بتسجيلالقيامسبيليفمعينةحماسبيةوقواعدإجراءات

التقاريرمنجمموعةيفوتوصيل نتائجهاوتشغيلهاالبيانات

يفتستفاد منهاأنميكناليتاجلهاتكافةإىلاملاليةوالقوائم

.املختلفةالقراراتاختاذ

النظاموتعد مدخالت النظام احملاسيب نقطة البداية يف عمل 

البياناتيف جمموعةتمثلاحملاسيب على وجه اخلصوص واليت ت

لألحداثاملؤيدةاملوضوعيةاألدلةعليها مناحلصوليتماليت

عنإعدادهااليت يتمالتقديريةوالبيانات)املستندات(املالية

. واالقتصادية الكميةوالبيانات،األخرىالنظامعناصرطريق

جترىاليتالعملياتجمموعةاذ جيري تشغيلها من خالل 

إىلبتحويل املدخالتتقوماليتالقوىأواألجهزةبواسطة

خالتاملدهذهتفاعلمساراتتوجيهخاللمنخمرجات

معينة أخرىوإجراءاتوماديةبشريةقوىوضبطها باستخدام

جترىاليتوالتلخيصوالتبويبالتجميعتتمثل يف عمليات

او يف االجهزة احملاسبيةوالسجالتالدفاترالبيانات يفعلى

ا اخلاصة  ا من خالل ملفا لمبادئًا لوفقو االلكرتونية وبرجميا

للوصول اىل حتقيق خمرجات النظام احملاسبيةوالقواعدواملفاهيم

واملعلوماتاملاليةوالقوائمالتقاريرجمموعةتشملواليت 

للمدخالتالتشغيليةالعملياتتفاعالتعنالناجتةاملختلفة

أنميكناليتللجهاتوالذاتيةالبيئيةاملتغرياتإطاريف

.)15-14: 2003والسقا ،احلبيطي(منهاوتستفادتستخدمها

ساهم يف خلق تاطار ذلك فان اعادة تقييم العملة ويف

يف عناصر النظام وعملياته خصوصًا وان مشاكل حماسبية 

اخذت عملية اعادة التقييم زمناً طويًال المتامها ، اذ ستؤدي اىل 

مما قد يساهم يف اضعاف اداء ارباك اكرب وممتد اىل زمن اطول 

علومة احملاسبية من الوظائف االدارية اليت تعتمد كثريا على امل

جهة واىل فقدان السيطرة والقدرات الرقابية واستغالهلا يف 

التالعب او يف حىت حصول االخطاء الكبرية من جهة اخرى 

واليت ميكن ان تساهم مبجملها يف اصابة الشركات بالتعثر املايل 

اذ ان عملية . ورمبا الفشل املايل بسرعة قد اليتصورها البعض 

ستؤثر يف النظام احملاسيب وتفرض عليه متطلبات اعادة التقومي

  : مهمة ابرزها 

تغيري السجالت احملاسبية والتقارير والكشوفات الداخلية بعد .أ

عملية ازالة االصفار ملنع تداخل الكتل الرقمية اجلديدة بالقدمية 

، فضال عن متطلبات تعديل السجالت احملاسبية اخلاصة بالسنة 

بل ازالة االصفار وطرح العملة اجلديدة ، اذا ما قاملالية للفرتة ما

حصلت نقطة البدء خالل السنة املالية وذلك لتحقيق االنسجام 

اليت سيتم عرضها يف نفس الكشوفات بني االرقام احملاسبية 

والتقارير املالية ، وهو ما خيلق ارباكا شديدا وفرصة كبرية 

ظر االعتبار للتالعب واخلطأ ، وهو ما يتطلب بشدة االخذ بن

هذه املسألة واجراء التغيري كنقطة بداية اعتبارا من بداية السنة 

اال ان تلك املشكلة سوف لن تنتهي خصوصا مع . املالية 

الشركات اليت ال تتطابق سنتها املالية مع بقية الشركات او مع 

األرقام ملقارنة ةطويلحتتاج لفرتة اليت السنة املالية التقوميية 

ا تضر أيضا ، كما القدمية اجلديدة و  وقواعد ة احملفوظالبياناتبأ

السالسل الزمنية املقارنة بني امكانية توفري تفقد ساليت البيانات

  .اجتاهات التداول 

ختلق عملية ازالة االصفار اليت يرافقها استبدال تدرجيي .ب

للعملة مشكلة كبرية يف عناصر النظام وعملياته ، اذ سيكون 

من العملة املتداولة خمتلفتني يف الكتلة الرقمية على هناك نوعني

ويف مثل . اقل تقدير او خمتلفتني يف القيمة على اسوء التقدير 

هذه احلالة تتطلب وجود سجالت ومستندات حماسبية خمتلفة 

وبالتايل قوائم مالية خمتلفة لكل منها نتيجة هذا االختالف 

عمليات املالية واليت نتيجة عدم االنسجام الرقمي لالحداث وال

ا ستخلق عدم انسجام غري عقالين يف االرقام  ان مت دجمها فا

ترمجة او يتم احلاجة اىل ورمبا احملاسبية داخل القائمة الواحدة ، 

يف حالة اختالف القيمة حتويل العملة القدمية اىل العملة اجلديدة 

  . ة الغراض اعداد القوائم املالية بعملة وكتلة رقمية متجانس

يتطلب االنتقال اىل استخدام عملة جديدة ذات كتلة رقمية .ج

جديدة وخصوصًا يف الشركات اليت تستخدم االنظمة احملاسبية 

االلكرتونية والربجميات يف عملها احملاسيب اىل تعديل تلك الربامج 

احملاسبية فضال عن تعديل اجراءات الرقابة الداخلية االلكرتونية 
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االجهزة ومبا يتناسب منها والكتل الرقمية يف هذه الربامج و 

.الداخلة واليت يتم معاجلتها يف مثل هذه النظم 

تفرض التعديالت اعاله والناجتة عن التعديل يف الكتلة الرقمية .د

نتيجة التغيري يف املستندات والسجالت او الربامج تكاليف عالية 

ا الرقابية فضال عن تكاليف االخطاء والتال عبات اليت ومتطلبا

ميكن ان حتصل يف فرتات التغيري ، ورمبا تكاليف التدريب واعادة 

  .التاهيل للعمل على السجالت او الربامج اجلديدة او املطورة 
  

  مشروع اصالح العملة النقدية في العراق-6

مشروع االصالح النقدي المقترح البيئة العراقية و واقع 1- 6

قية بعدم استقرار كبري تؤشره تتسم البيئة االقتصادية العرا:

النقديالتضخموضغوطاملتقلبةواملاليةاالقتصاديةالظروف

اثاراىلادتاليت يف العراق منذ عقود من الزمن ، و حلتاليت

واالنتاج العملواسواقالتجاريةالسوقانتظامعلىسلبية

البيئة على فضال عن تبعات ذلك ،املواطنمعيشةومستوى

البىنيفكثريةتشوهاتتولدتفقدالعراقية ، النقدية 

نقديةكتلةتواجدبينهامنواليت كاناالقتصاديةوالعالقات

اندالعقبيلواملثالسبيلفعلى، القيمةقليلةاالصفاركثرية

دوالرا75تعادلدينارا25الفئةانتكااليرانيةالعراقيةاحلرب

دينارالف300دلكما تعاالوقتلذلكالشرائيةبالقوة

البالديفاملايلالتضخماضافكما    .بالقيمة احلالية للعملة

الرغموعلىالعملةاىلاصفاراالزمنمنعقودمدى ثالثةعلى

فئةربكال الشرائيةالقدرةمناالصفارتلكترفعملذلكمن

21اليومتساويدينار واليتالف25الوهيالعملةمن

العملةرقمارتفاعاىلاملستمرالتضخمادىلقد. دوالرا

30حوايلاىل1991يف العامدينارمليار23مناملتداولة

دينار25من عملةفئةاكربوارتفاع،2012يفدينارترليون

ذا  الوقتمبروردينار 25000اىل ارقاماً التضخمرسمو

مقدارنمزادممااصفارثالثةباضافةللعملة املتداولةجديدة

كبريةكمياتتكاليف انتاجورتباالمسيةالنقديةالعمليات

هلا مرافقةوتدقيقوفرزوعدوتوزيعخزنعملياترافقتهامنها

التشغيليةاملخاطرتعاظمعلىساعدتمضاعفة،، ومبستويات

بيئة غري مستقرة مع يرتافق ذلك .)2: 2012صاحل،(املصاحبة 

تيجة املتغريات الكبرية احلاصلة على سياسيا وامنيا واجتماعيا ن

ضعف الصعيد السياسي واالقتصادي واليت ادت بدورها اىل 

.النسجام االجتماعي النسيب لفقدان الالنسيج االجتماعي و 

طرحنيتهعنالعراقياملركزيالبنككشف ويف ظل ذلك  

العراقي،الدينارمنأصفارثالثةحذفبعدكبريةفئاتثالث

تتجهاذ . ني عامستستغرقالعملةاستبدالعمليةأنإىلمشريا

جديدةفئاتأيةتداوليتمأناىلالشأنذاوالدراساتالنية

املشروعإنو .لالستبدالمبدةحمددوغريومريحتدرجييبشكل

العملةبقيمةللنهوضالثالثةاالصفاررفعآليةينظمسوف

املشروعدوع،لداخليوااخلارجياالقتصاديالتداوليفاحمللية

تعانيهالذيالتضخمتقليلإىليهدفاسرتاتيجيامشروعا

العراقية من املاليةوزارةدعمت ذلك وقد،العراقيةالسوق

سيحرراحملليةالعملةمناالصفارحذفأنخالل تاكيدها ب

يفالعراقيالدينارقيمةويعززالقيودمنالعراقياالقتصاد

العراقياملركزيالبنكأعدفقدلذا.يلالدو نقد الصندوق

توافرعندللتطبيق مستقبالقابلةاالجلبعيدةاسرتاتيجية

ولوائح واضحةتعليماتوفقتدرجييةوبصورةاملالئمةالفرصة

يتالئممبااملختلفةواملصاحلللحقوقاحلمايةتوفرارشادية

سيزداديثحاملتوقعاالقتصاديوالنمواالزدهار املقبلةومرحلة

مرةمنأكثراىلالسنوات القادمةخاللالفرددخلمتوسط

اصالحا يتطلبمماالتقدمحنوخطواتاالقتصادوسيخطو

ذاالتشريعاتبعضيتطلبورمباالتضخممراحلملخلفات

  .)2012الربيعي ، (الشأن 

التضخمية يشري البنك املركزي العراقي اىل ان الظروف اذ 

ا،ملهلا و حلاجيادتقتضية الكبرية والكتلة النقدي ومنخلفا

اعادة خاللمنالنقديةالعملةادارةنظاماصالحاحللولهذه

وادارةتدفقعلىللسيطرةمنهاحذف االصفاروهيكلتها

تعين  الكبريةفاالصفار  .امثلحنوعلىالنقديةالكتلةكلفة

دينارتريليون 30قرابة اليومتبلغالتداوليفكبريةنقديةكتلة

العديفكبريةواىل كلفةمباشرنقديتداولمنتطلبهمما
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ففي .وامنيةمكانيةوخواصوقتمنتستغرقهوماوالفرز

مثومنبالنقدعنهامعربالقيمةهوالسعريعدنظام االسعار،

واقياموالرواتباالجريةواملدفوعاتالتكاليفهيكلفان

نظاماىلالبالدحاجةمعتناسبتمجيعهاأمستاملعامالت

واملستوياتاحلقيقيالقطاعوهيكلةينسجمنقديةادارة

سهل نقدينظاماىلحباجةفالبالد .بلغهااليتالسعرية

اهليكلذلكعن كلفةمعربةوكبريةصغريةفئاتومنالتعامل

علىجذرياصالحاجراءالواقع هذا يتطلب لذا . احلقيقي

ة العملة هيكلياعادةمن خالل وذلك، عملةالادارةنظام

واملستقراملختلفاجلديدوهيكل االسعاريتناسبمباالوطنية 

عن السنواتثرياكاختلفتاليتوالرواتباالجورومستويات

بريةكنقديةبكتلةالتعاملعنفضال،املاضيةالثالثني

ايفضعيفةو  االمجايللياحملارتفاع الناتج، يرتافق معها مكونا

من ثركا اىل2010العامايةيفدوالرمليار140منللعراق

الكتلةسريفعوالذي 2015عامايةيفدوالرمليار003

دينارترليون70حوايلدينار اىلترليون30مناملصدرةالنقدية

اخذ يضيفقدالعملةهيكليفالضعيفيبكالرت انكما  .

االتداولحيثمنالنقديةمالتاملعالفةكتسمىلفةك

اجلهازوداخلواملصارفانفسهم واالفراداالفرادبنيسواء

)5-1: 2012صاحل ، (.نفسهاملصريف

يرى البنك :المقترحالتي يقدمها المشروع المبررات 2- 6

مثرةعنيعربالراهنةالعملةتغيرياسباباناملركزي العراقي

االستقرارعلىاحلفاظيفهسياساتحاالقتصادي وجنا االستقرار

التضخموهبوطالعراقيالدينارصرفسعرواملتمثلة باستقرار

للدينارمؤازرةاجنبيةوبناء احتياطياتواحدةعشريةمرتبةاىل

املاضيةالثالثني عاماً خاللحتقيقهايسبقملمبستوياتالعراقي

                      سنيحتاىلاضافة .العراقيةالعملةغطاءتعدواليت

                   يبهكوتر التصاقهيغادروجعلهاملدفوعات النقديةنظام

علىبناءهاالقتصادية واعادةواختالالتهباملاضيالراهنني

                    واالمسيةاحلقيقيةومعطياتهاالقتصاديالتطورمستقبل

  ).6: 2012صاحل ، (

العملةمنفئةاكربأنو خلل،فيهالعملةاتركيب“إناذ 

وكبارالتجاريلجأولذلكدوالرا،21تساوياالنالعراقية

وفئةاملتحدةللوالياتالنقديةباألوراقالتعاملاىلاملتعاملني

ذااستمرتماإذااملسألةهذه“أنو بالتحديد،دوالراملائة

جيبوبالتايلمعوقا،فستكونومنوهاالقتصادتطورمعالشكل

فضال عن .”واحدآنيفاألصفاروحذفالعملةهيكلةإعادة

املعدنيةبالنقودمتمثلةالعملةمنصغريةفئاتاىلاجةاحل

النقديةالتعامالتلسدكبريةوفئاتالصغرية،للتعامالت

بالعاملاألوىلالدرجةمنمؤسساتيفإعدادهايتماليتالكبرية

يتوافراليت،املثالسبيلعلىالسويدفيف.عامليةومبواصفات

العامليفالنقديةانظمة املدفوعاتافضلمنواحدةحالياً فيها

عد وفرزمنالنقديالتداولفان كلفة،ذلكمنالرغموعلى

من %4مانسبتهالوطيناالقتصادتكلفللعملةوخزنونقل

مثلبلديفذلكنقارنفكيف .االمجايل للسويداحملليالناتج

،ضعيفة الرتكيبهائلةنقديةمقاديرهكذاادارةيتوىلالعراق

مناكثراو %8اىلتصلرمبانقديةمعامالتيضيف كلفةمما

مماتعامالتهيفالفرديتحملهعبءوهو،احمللي االمجايلالناتج

ملؤسساتمؤازرةالنقد كمؤسسة اجتماعيةمن كفاءةيقللاخذ

تنحصر ذلكعلىوالدليلالسوقفيهامباةاملختلفاالقتصاد

يعينمما،االمريكيبالدوالرللدفعالكبريةالنقديةاملعامالت

النقديةاملعامالتالسناديف التداولاخرىدولةعملةاحالل

امسىاذ .احلاليةالنقديةالكتلةوتركيبكفاءةهبوطبسبب

املعامالتلتسويةملحةحاجةاالمريكيالدوالرعلىالطلب

تلكلكونالنقديةالسياسةارادةخارجالسوق احملليةيفالنقدية

ايفتتطلعالسوق حالياً متوافرةغريربكا فئاتاىلمعامال

محلهالسهولةالكبريةاالمريكيةالعملةتتجسد بفئةولكنها

لذا .النقديةاملعامالتاوالنقديالتداوللفةكخلفضوتداوهلا

ادارياصالحاىلملحةحباجةاصبحالعراقيالنقديالنظامفأن

القوةعاليةنقديةفئاتهناكليكونالنقديةاملدفوعاتلنظام

عملياتيسهلمباواحليازةاحلملسهلةالتداولالشرائية يف

انمنوهني.اواملتاجرةاملعامالتالغراضالنقديالتبادل
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عمققداحلايلةالنقديالوحداتيبكتر اوهيكلاالختالل يف

واداء فاعليةيفمرغوبةغرياثارارتبتاليتالدولرةمشكالتمن

.)6: 2012صاحل ، (النقديةالسياسة

ومدى الحاجة له في الوقت منافع تنفيذ المشروع 3- 6

حذفاىلاحلاجةانيشري البنك املركزي العراقي اىل : الحاضر

كبريةاصبحتاليت النقديةلكتلةضخامة امنتايتاالصفار

طويلة ومعقدة ، اذ تضخميةمرحلةةجينتتواليت تولدجدا

وهذا،لعملةلالنقديةالكتلةحجمليلف تقاحلذعمليةتتيح

حجم العملة النقدية للدولة اىل كتلة اصغر من اختصاريعين

هذه العملية من تنفيذ وتسهل. ذلك بنسبة االصفار احملذوفة 

يف التضخمهامشمنفضال عن جزء الداخليةاملعامالت

علىكلفةميثلوهوالنقدكثرةعاتقعلىيقعالدولة الذي  

فكلما تزداد.الكلفةتلكستقلاحلذفحالةويفاملعامالت

ذلكمعىننفسهااحلزمةعلىملبادلتهااملخصصةالنقودكمية

قيمةانمنوهني .النقوداسعاريفاو ارتفاعتضخمهناكان

قيمةهووان السعر،النقوداسعارمععكسياً تتناسبودالنق

. )4: 2012صاحل ، (بالنقدعنهامعربواخلدماتالسلع

االفرادبنيالنقديةاملعامالتفان كلفة،ماتقدماىلاستنادا

ستنخفضمعنويةامطبيعيةانفسهموبني االفرادواملصارف

،ماعلمناواذا.والفرز والتدقيقالعدتكاليفحيثمنحتما

مدة مخسخاللباملتوسطتتآكلاملتداولةالنقديةاالوراقان

وترتبالرتكيبضعيفةهائلةكتلةاستبداليعينمماسنوات

آخرعبءوهوعاليةامنيةمواصفاتطباعية ذاتتكاليف

ادارةنظاممن خملفاتوهوالنقدياالصدارسلطةتتحملة

التتناسب واصبحتالسابقدياالقتصاالتدهورولدهانقدية

اذ تعد هذه املهمة من . املنشوداالقتصاديوالتقدمواالستقرار

العاماملستوىيفاالستقرارتحقيقيف سعيه لملركزيمهام البنك ا

العاملبلدانمنالعديدأناذ  .املايلالنظامواستقرارلألسعار

اواجتهتاملشكلةهذهمنعانت قراراالستحنواقتصاديا

مبااهلائلةالنقديةالكتلةلتحجيمحلإجيادمنفالبدالنسيب،

تمعيفالنقديالتبادليسهلّ  علىيغلبالذيالعراقيا

الدفعوسائلاستخداممنبدالاحلاضربالنقدالتعاملتداوالته

فئاتتوافرإىلماسةحباجةأننايعينوهذا. املتقدمةاملصرفية

نظامإىلالعودةمبعىنأياحلجمصغريةةالقيمكبريةنقدية

  .االستخدامسهلاملدفوعات

القوةاخنفاضمعالعملةفئاتعلىاالصفارتعددويثري

النقديةالقيمةعنالتعبريصعوبةمجة منهامصاعبهلاالشرائية

ومشكالت فنيةنفسهاالنقديةالعملياتمصاعبعنفضال

احملاسبيةالدفاتريفلتسجيلوااالحصائيةالبياناتتسجيليف

اظهارعنفضالالتسوياتاحلاسبات ونظمانظمةوتغيري

او االجهزةالعداداتحىتاحياناً تصعبطويلةبارقاماالسعار

الرقميةاالجهزةاوالوقودحمطاتيفاصفارهاقراءةمنالرقمية

  .)2012اليقني ، (االخرى

دواها الرئيسة ولكن سوف لن حتقق اي من تلك املنافع ج

اذا مل تليب عملية اعادة هيكلة العملة ملتطلبات التنفيذ الناجح 

احملليةالعملةمناالصفاررفععمليةاذ تعد. للمشروع املقرتح 

لذا مستفيضة،اقتصاديةدراسةإىلحباجةوهيمعقدةعملية، 

اوتأنحبذرالقضيةهذهمعتعاملجيب ال تسببقدأل

آخرشيءبأيالقيامأوالتسرعحاليفاقتصاديةمشاكل

اذ ان العملية االكثر جناحا .العراقياالقتصاديالوضعيربك

منحزمةخاللمنوذلكالعراقيالدينارقيمةرفعتتمثل يف 

العمليةيفالنظرأعادةأوهلا،اجلريئةوالقراراتاإلجراءات

السترياداأنحيثالضروريات،حداىلوتقليصهااالستريادية

واملودعةالصعبةالعملةفائضيستنزفمصراعيهعلىاملفتوح

طرحهاوعدمالعراقيةللعملةدعماالعراقياملركزيالبنكلدى

العراقينيالتجارقبلمنللراغبنيالعليناملزادطريقعنللبيع

ملتغطية دفالنظرإعادةكذلك،للبضائعاستريادا

استريادخيصمايفودوائرهادولةللالعاماإلنفاقتقليص

السوقمنعليهااحلصولميكنحيث،الثمنباهظةاألثاث

فرصوتوفرياحملليةالصناعةقطاعويدعميشجعمما،احمللية

خاللمنالزراعةقطاعوتنميةدعمأيضا،للعاطلنيعمل

اإلنتاجزيادةدفالزراعيةواملكائنبالبذورالفالحنيمساعدة
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للموظفنياإليفاداتعملياتقليصوت.الزراعيةمحاصيللل

  .) 2012الربعي ، (والتطويرالتدريبلغرضفقطوجعلها

توفري البىن تتطلب حذف االصفار من العملة الوطنية اذ ان 

تثبت عدم عندما فضًال عن وجوب حدوثها .التحتية الالزمة

ار االستقر حصول اإلصالحات االقتصادية أو عند فاعلية 

النتائج املرجوة من خالل من فلن يتغري أي واال ، االقتصادي

  .تغيري العملة الوطنية

تشري : المقترح تنفيذ المشروع المتوقعة بعد مشاكل ال4- 6

العديد من الدراسات واالراء اليت تناولت املشروع املقرتح اىل 

وجود العديد من املشاكل اليت ستتولد نتيجة تطبيق املشروع 

  :االيت وهي ك

جمدغريالعراقيةالعملةمنالثالثةاالصفاررفعمشروعأن. أ

تطبيقهعنديضيفوسوفالعراقيالدينارقيمةمنيرفعوال

يعانيهااليتالكثريةللمشاكلاألبعادمتعددةأخرىمشكلة

إرباكهياملشاكلهذهومن،املتدهورالعراقياالقتصاد

املواطنني،بنيوالديونشراءوالالبيعيفالسوقوتشويش

العراقياملواطنتنتابسوفاليتالنفسيةاحلالةإرباككذلك

الفكرياإلجهادتتطلبجديدةظاهرةظهورجراءمن

يتطلبأخرىجهةومن.وتقبلهاعليهاللتعودوالنفسي

أجزاءمتثلللعملةصغريةفئاتسكتطبيقهوقبلاملشروع

هذهسكأنعلما،واحدافلساقيمتهستصبحالذيالدينار

الربيعي، (كبريةمبالغالدولةستكلفالصغريةالعمالت
2012(.  

مستغلةالدنانريترليوناتتزويرلعملةالمافياتاستعداد .ب

نقديةكتلةعملية التغيري عنسينتجكما ،العملةتغيري

.مواجهتهايصعبهائلة
العملةمنأصفارحذفاملركزيالبنكقيامتأثريضعف .ج

وراءمناحلكومةتأملكماالعراقي،للدينارالشرائيةالقوةعلى

ستكوناألصفاررفعكلفةأنباحثونيرىكمااخلطوة،تلك

صرفهاباستقرارتقاسالعملةقوةانباعتبارمنفعتها،مناكرب

السلعتوفريعلىالقادراإلنتاجيالقطاعقوةعلىيرتكزالذي

.)2012اليقني ، (واخلدمات
األبعادمتعددةأخرىمشكلةتطبيقهعنداملشروع يضيفس.د

ومن،املتدهورالعراقياالقتصاديعانيهااليتالكثريةللمشاكل

والديونوالشراءالبيعيفالسوقوتشويشإرباكاملشاكلهذه

تنتابسوفاليتالنفسيةاحلالةإرباككذلك. املواطننيبني

اإلجهادتتطلبجديدةظاهرةظهورجراءمنراقيالعاملواطن

.)1: 2012الربيعي ، (وتقبلهاعليهاللتعودوالنفسيالفكري
الواقعبانعاشيساهمانميكنالاالصفارحذفان.هـ

املستثمرينواقبالاملشاريعتنفيذعلىيؤثروقداالقتصادي

رجالبنياضطراباتوخيلقالسوقاسعارزعزعةعلىويعمل

  .االعمال

يسمىماسيخلقحالياً العراقيفاملشروع تطبيقأن.و

علىالطلبتزايدبعدالعمليةستؤديحيثاملايل،باهللع

الدينارأمامالدوالرصرفسعروخفضاألمريكيالدوالر

وفسادأموالغسيلهناكسيكونانهإىلإضافةالعراقي،

.)2012اليقني ، (البالدإىلاملزورةالعملةبدخولكبريبشكل

  

  خالصة واستنتاجات- 7
  

اىل انه مت ازالة يت تناولت املوضوع الاملختلفة الدراسات مع جت

، اال ان ةاملاضيالفرتة العامل يف الوطنية يفت العمالمن اصفر 71

نتيجة او تكون عملية اعادة التقييم االهم هو وجوب ان ترتافق 

فضًال عن وجوب ات االقتصادية اإلصالحجلملة او سلسلة من 

ء عملية اعادة التقييم بشكل مدروس وسليم ويف الوقت ادا

ا اذ يشري تاريخ هذه العملية يف العامل . سباملنا ميكن ان اىل ا

ا تكون مفيدة يف السيطرة على التضخم يف اذا ما مت القيام 

فان ومع ذلك.إطار سلسلة من اإلصالحات االقتصادية اهلامة

السيطرة عملية يؤدي بشكل مهم اىل تنفيذ الصحيح هلذا الال

ارتفاع معدل و على التضخم وزيادة مصداقية العملة الوطنية

روح الوطنية التعزيز ضال عن ، فاالستثمارات األجنبية يف البالد

وسيلة لتسهيل املال فقط ، اذ اليعد واالنسجام الداخلي
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اهلوية الوطنية ضح يف هلا تأثري واالتبادالت االقتصادية، ولكن 

  .للمواطنني وسلطة احلكومات

حذف يف جمال جتارب البلدان األخرى عدد من تشري كما 

االخذ بنظر االعتبار اىل امهية األصفار من العملة الوطنية 

اخنفاض متطلبات األسواق العاملية جنبا إىل جنب مع متطلبات 

ؤشرات غري اىل جانب املضخم وزيادة االستثمارات األجنبيةالت

قدرة الناس واملتمثلة مبدى ؤشرات النفسيةاملاالقتصادية مثل 

قبل و وبناء عليه،  .عليها على استخدام األموال وإقبال اجلمهور

كون معتادا يأي مهمة، ينبغي إعداد الرأي العام من أجل أن 

وبعبارة أخرى، فإن أفضل طريقة لضمان .ديدة اجلالة على احل

فرصة شفاف وإعطاءي بشكل سعهو العملية جناح هذه ال

وسائل تلعب وهكذا  .ديدة اجلالة احلتكيف مع للللناس 

ال اىل جانب امهية شرح اإلعالم املشكلة دورا مهما يف هذا ا

ا  ، واختبار اخلطة على نطاق يف املدارس واجلامعاتومربرا

  .الكبرية والنهائيةالرمسية املهمة صغري قبل تنفيذه 

األصفار تالبلدان اليت إزال من حالة كثري من تشري كثريو 

ا الوطنية  ا كانت من عمال مستقرةغري غري آمنة و بلدان با

ا  ة من نتائج املرغوبوالاالستقرار يف حتقيق فشلت قد وبالتايل فا

ولكن البلدان اليت مهدت أسباب هذه ،عملية اعادة التقييم 

حية وحتقيق االستقرار، التغيريات بعد استخدام التدابري اإلصال

ائي بشكل استخدمت هذه السياسة كإجراء مكمل و اوأ

قد ، جندها إلرسال إشارة إىل كل من السوق والناس لديها

عملية االصالح الشامل والنقدي على وجه الغرض منحققت 

    .اخلصوص 

اما يف جمال انعكاسات عملية اعادة التقييم على احملاسبة 

تت وجود تاثري كبري يف احملاسبة من خالل نشاط فان الدراسة اثب

االبالغ املايل وعناصر وعمليات النظام احملاسيب ومبا يزيد من 

تعقيد عملها ويضيف كلفة كبرية على تلك النظم فضال عن 

مسامهته يف التاثري على منفعة هذه النظم ودورها يف تقدمي 

اليت تلي عملية املعلومات املالئمة والقابلة للمقارنة يف الفرتة 

  .اعادة التقييم 

اما فيما يتعلق باملشروع العراقي املقرتح فتشري نتائج الدراسة 

اىل امهية عدم اجراء عملية االصالح النقدي يف الوقت احلايل 

نتيجة احلاجة اىل اصالحات اقتصادية وسياسية واجتماعية 

مهمة للتمهيد الجراء عملية االصالح النقدي ، وان مرد ذلك 

عود اىل عدم توفر قواعد البيئة املستقرة يف جماالت عدة فضال ي

عن االعتماد االقتصادي على مورد اقتصادي احادي متمثل 

بالنفط فضال عن االنفاق املفرط وتوقف عجلة كثري من 

النشاطات االقتصادية املهمة الداعمة الستقرار االقتصاد الوطين 

 .  

  

  توصياتال-8

ال تسوق الدراسة احلالية  عدد من التوصيات يف هذا ا

  :كااليت هي  و 

تأجيل تنفيذ مشروع االصالح النقدي يف العراق واالستمرار .1

بدراسته ومناقشة متطلباته والظروف املالئمة لتنفيذه والبدء 

ال االقتصادي على  مبشاريع اصالحية اساسية وشاملة يف ا

دي الذي وجه التحديد للتعجيل بتنفيذ مشروع االصالح النق

  .يعد مهماً يف ظل ظروف الكتلة النقدية املتوافرة 

املقرتح العادة تقييم العملة باملشروع الثقافيةوعية أمهية الت  .2

تمع يف جناحه  واثر املشروع يف ، وطبيعته والياته وامهيته ودور ا

حتقيق االستقرار االقتصادي ودعم اهلوية الوطنية واالنسجام 

عن التعريف بطبيعة ومزايا وانواع العملة ، فضال االجتماعي 

  .اجلديدة باملقارنه مع العملة القدمية 

عملية حذف االصفار على والرقابة الدقيقه أمهية اإلشراف   .3

مع واستبدال العملة القدمية بالعملة اجلديدة وطرحها للتداول ، ف

صفار من العملة الوطنية، قد تشهد التنفيذ مشروع إزالة أ

وبعبارة أخرى، فإن بعض الناس   .التضخمالة من حسعارالأ

او   .تغيري يف العملة بالتزامن مع الزيادة أسعار السلع ون حاولسي

سعار من أجل التخلص من القطع النقدية الصغرية، مما الأرفع 

هذه التقليل من اثار ميكن أن لذا   .مرة اخرىيؤدي إىل التضخم

 املعلومات الالزمة اإلشراف املناسب وتوفريخالل من املشكلة

  .قتصاد العلى اهامن أجل منع آثار 
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لتبادل اإللكرتونية االدوات تشجيع الناس على استخدام   .4

أجهزة الصراف و رف اإللكرتونيةااملصالعملة ونقلها من خالل 

  .لتخفيف تكاليف التداول اآليل، والشيكات

ن وقت تنفيذ مشروع إزالة االصفار مينبغي ان يتم حتديد   .5

الوقت الذي سيكون له أكرب قدر من الفعالية اىل العملة الوطنية 

هذا املشروع يف الوقت املناسب تنفيذجيب إذ.يف اقتصاد البالد

النظام املصريف اصالح املالية و اتإلصالحمن اوكجزء من حزمة 

  .فقد جزءا من آثارهيسوف واال يف البالد، 

جيب ان ال يتم فقط إزالة األصفار من العملة الوطنيةان .6

وذلك لكون هذه لسيطرة على معدل التضخم، الغراض ا

يف العملية ليس هلا القدرة على التاثري يف معدالت التضخم 

اىل بعض البلدان لعدم جلوء هذا هو السبب و   .املدى الطويل

ألصفار من العملة على الرغم من ارتفاع معدل التضخمازالة ا

  .لديها

ن احلكومة هو النقطة الرئيسية عبنك املركزي استقاللية اليعد .7

االصفار من العملة الوطنيةاليها عند ازالة اليت جيب النظر 

وخدمة املصاحل وذلك لتجنب الدوافع السياسية من وراء العملية

  .احلزبية واالنتخابية

األصفار من العملة الوطنية عملية ازالة يرافق يف الغالب .8

، لذا واالجتماعية قتصادية والسياسيةاالمن العواقب العديد 

أي نشاط، على احلكومة أن تبلغ الرأي العام حول القيام بقبل و 

حذف األصفار من العملة اآلثار االقتصادية النامجة عن

  .الوطنية

كل من املدى وضع اخلطط احملددة والدقيقة على  من املهم .9

ا وبيان مطة اخلأهداف لتنفيذ القصري واملدى الطويل  تطلبا

               واثارها احملاسبية على وجه اخلصوص من اجل وضع 

ة التغيري جتاوز عملياالليات واحللول اليت متكن احملاسبني 

  .واالستعداد الدقيق هلا

خماوف املصدرين ، وذلك يؤخذ بنظر االعتبار ينبغي أن .10

فسية سوف تقلل من القدرة التناوطنيةالعملة القيمة ارتفاع ألن 

للمصدرين يف األسواق العاملية، وسوف يؤدي إىل اخنفاض

من خالل تصميم حزم دعم خاص و الصادرات، لذا ميكن 

  .إذا لزم األمرذه املسألة لتحكم ل
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CURRENCY REFORM: ACCOUNTING PERSPECTIVE
THEORETICAL AND ANALYTICAL STUDY

ABSTRACT
This study investigates the nature of the currency reform and also the justifications and conditions 

according to which the currency re-structuring and dropping zeros out of it, and the problems of such a 
process and its expected benefits, as well as the international experiences in this field, to achieve a theoretical 
and analytical matching with the suggested Iraqi scheme statue of currency reform. So, this study attempts to 
arguing and analyzing the nature of the suggested Iraqi scheme of currency reform and its dimensions, 
justifications and the economical, political and social reflections and the expected problems and benefits. In 
additional to study and analysis of project’s accounting dimension of its effects and the accounting 
requirements once impelemented and the obstacles facing the currency reform process in its accounting 
dimension.

Accordingly, two hypotheses were adopted that examine the extent of the possibility of performing 
suggested project at this time, according to current economical , political and social conditions, in addition to 
testing the project reflections and accounting requirements. In context hypotheses testing purpose, the study 
is depended on descriptive – inductive approach to descript the concepts and variables, and deductive 
approach to studying and analyzing the suggested currency reform project, and reform effects in performing 
accounting functions and its requirements.

In this context, the study is reached to number of conclusions and recommendations which do not 
supporting implement the suggested currency reform project in Iraq at this time.   
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  *العقود االلكترونية وطرقها بين الشريعة والقانون
  

***ميكائيل رشيد عليو**اهللاعيسى خليل خريو *عبيدة عامر توفيق
  

  العراق-بغداد-، اجلامعة العراقيةكلية الشريعة، قسم الفقه*
  العراق-بغداد-، اجلامعة العراقيةكلية الشريعة، قسم القانون**

  العراق–اقليم كوردستان -ةعقر مديرية تربية قضاء ***
  

  )2014شباط، 6:، تاريخ القبول بالنشر2013ايار، 16: تاريخ استالم البحث(
  

  الخالصة

ع يعد هذا الموضوع من المواضيع الفقهية المعاصرة التي تكون بحاجة ماسة وضرورية إلى الدراسة والبيان من حيث الحكم الشرعي لهذه األنوا 

وقّل  االلتقاء المباشر بين الطرفين من \ره في كل أنحاء العالم، وأصبح التعاقد باالنترنت أداة وصل بين الشعوب،من العقود، وذلك النتشا

، ويتعامل به مع الدول الصناعية والتجارية كالصين )الخاص و العام(وصلت هذه المعامالت إلى بالدنا ويمارسه العلماء والعوامالمتعاقدين،ال سيما

  .اوماليزيا وغيرهم

ع لذا يهدف هذا البحث التعرف التام والكامل بحكم العقود االلكترونية وطرقها ، وبيان حكم إجراء العقود المختلفة عن طريق االنترنت ، م

  . بيان مدى توافق هذه العقود عبر االنترنت مع القانون المدني من حيث إبرام العقد وصحته
  

  انون املدينالشريعة اإلسالمية، القالعقود االلكترونية،

  

  

  المقدمة
  

احلمــد هللا رب العــاملني، والصــالة والســالم علــى خــامت األنبيــاء 

وعلــى آلــه وصــحبه ومــن تبــع هــداه واملرســلني، نبينــا حممــد 

  :وبعد. إىل يوم الدين

فإّن ِمن نِعم اهللا علينا أْن جعل الشـريعة اإلسـالمية تسـتوعب 

كانــت خطــرية مهمــا كانــت جديــدة، والقضــايا مهمــا  –احلــوادث 

وبــــذلك تكــــون صــــاحلة لكــــل زمــــان ومكــــان، وتفــــي حباجــــات -

ومتطلبات كل عصر، مهما تطورت وسائل التكنولوجيـا احلديثـة، 

عــن طريــق قواعــدها الكليــة ومبادئهــا العامــة، وأدلتهــا الــيت تضــبط 

األمـور املســتحدثة وتبــني أحكامهــا نصــاً أو اســتنباطًا، وذلــك ألن 

مور واملستجدات يف كتابه الكرمي يف الشارع قد أشار إىل هذه األ

مَّـــا فَـرَّْطَنـــا ِفـــي الِكَتـــاِب ِمـــن ﴿: قــال تعـــاىل: عــدة مواضـــع منهـــا

ــَنُكمْ ﴿: ، وقــال)1(﴾ َشــْيءٍ  : وقــال)2(﴾اْليَـــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدي

  .)3(﴾َأَال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبير﴿

تنــا واقعــا ال ميكننــا إنكــاره، أو وعليــه فقــد أصــبح االنرتنــت يف حيا

التغاضــي عنـــه، وعـــن طريقـــه أصـــبح العــامل كلـــه كقريـــة صـــغرية مـــن 

شرقه إىل غربه ومن مشالـه إىل جنوبـه، ويسـتطيع أي شـخص بعـد 

أن يلتقــــي بــــاآلخر ) احلاســــوب(إعطــــاء تعليمــــات خاصــــة جلهــــاز 

مباشــرة، دون مـــانع مـــن زمـــان أو مكـــان، وقـــد فـــرض هـــذا الواقـــع 

علــى التعامــل بــني النــاس، كــأداة بواســطتها يســتطيع نفســه تلقائيــا 

مــن يريــد التعاقــد أن يتصــل بــالطرف اآلخــر دون كلفــة أو مشــقة 

  .مهما بعد املكان

ـــــد يـــــــربم عـــــــن طريـــــــق االنرتنـــــــت          ومـــــــع هـــــــذا فلـــــــيس كـــــــل عقــ

                 عقـــد صـــحيح، وإمنـــا هنـــاك ضـــوابط وشـــروط حتـــدد صـــحة العقـــد 

  .من بطالنه

نني الوضــعية تشــرتط لصــحة العقــد واالعتــداد لــذا فــبعض القــوا

به الشكلية، فال يصح العقد إال إذا كان لـه َهيـَأة خاصـة وشـكل 

حمدد، وبعـد املـرور مبراحـل تطـورت إىل درجـة الرضـا، ويف الشـريعة 

حبث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثالث*  
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اإلســالمية كــان الرضــا منــذ البدايــة هــو األســاس يف صــحة العقــود 

ا بأي شكل كـان، يقـول تعـاىل الـَِّذيَن آَمُنـوْا َال يأَيـَُّهـا﴿ : ونشأ

ـــَنُكمْ  ـــَواَلُكْم بـَيـْ ـــْأُكُلوْا َأْم بِاْلَباِطـــِل ِإالَّ َأن َتُكـــوَن ِتَجـــارًَة َعـــنَت

  .)4(﴾تـََراٍض مِّنُكم

أي بطيــب نفــس كــل واحــد مــنكم، وعــن أيب ســعيد اخلــدري 

ْيــــُع : ((قــــال رســــول اللَّــــِه : رضــــي اهللا عنــــه يقــــول             إنمــــا اْلبـَ

  .)5())تـََراضٍ عن

يف العقـــــود دليـــــل -الرضـــــا-وإقـــــرار اإلســـــالم هلـــــذه القاعـــــدة 

واضــح علــى إعجــازه التشــريعي، وتأكيــد علــى أن الشــريعة خالــدة 

  .وصاحلة لكل زمان ومكان ويف كل بيئة وجمتمع

وعليه فإن الفقه اإلسالمي مبميزاته وسعته قادر للتعامل مع 

لته مستجدات العصر مهما كانت، ألنه يستمد أحكامه وأد

وقواعده من النبع الصايف الذي ال ينضب وال يكدره شيء، من 

الشريعة الربانية اخلالدة اليت اقتضت حكمة اهللا ومشيئته أن 

تكون خالدة وخامتة لألديان والشرائع السماوية كلها، فما من 

االت املعاصرة إال وجتد للشريعة اإلسالمية راية ترفع،  جمال من ا

لــــا لكـــــــــل على مشوليتها وصالحيتهوكلمة تسمع، وهذا يد

  .زمان ومكان

  :طبيعة الموضوع

إجـراءحكـمبيـانيف) اإللكرتونيةالعقود (موضوعيبحث

ماأواحلديثة،العامليةاالتصالشبكةعن طريقاملختلفةالعقود

  ._اإلنرتنت  _بـيعرف

  :أهمية الموضوع

مواضـيعمـن)هـاوأحكاماإللكرتونيـةالعقـود(موضـوعد يعـ- 1

مـنأساسـيمبقصـديتعلـقوالـذياحلديث،االقتصاد اإلسالمي 

يسـتوجب فإنـهلـذااملـال ؛حفـظوهـوأالالشـريعة،مقاصـد

          حماولــــة الوصــــول إىل احلكــــموالرتكيــــز مــــن أجــــلاالهتمــــام،

الشــرعي الصــحيح والتنظــيم القــانوين املناســب للعالقــات املختلفــة 

  .ما بني األفراد

ـذهالتعاقـدأنإذالشـريعة،روحمـعيتوافـقالبحـثعموضـو - 2

توجـدفقـدلـذااملتعاقـدين؛علـىاجلهـد والوقـتيـوفرالوسـيلة

احلكـم بيـاناقتضـىممـابـه،والتعامـلالسـتقباله،متينـةأرضـية

.لهالشرعي

  :أسباب اختيار الموضوع

كثــرة إبــرام العقــود االلكرتونيــة يف العصــر احلــديث، فقــد وصــل - 1

ــا إىل املاليــني، وكــذلك كثــرة األمــوال الــيت تنفــق عــدد امل تعــاملني 

ال، فالبد من دراسات تبـّني احلكـم الشـرعي والقـانوين  يف هذا ا

.يف مثل هذه املعامالت

هلذا فإنه و يعاجل قضية واقعية معاصرة،حيثحداثة املوضوع ؛- 2

  .دراسة وبيانإىلحباجة

حســـب مـــا -عـــاً عـــدم وجـــود دراســـة فقهيـــة علميـــة وقانونيـــة م- 3

         واهللا -يف جمــــــال العقــــــود اإللكرتونيــــــة، وأقــــــول -أطلعــــــت عليــــــه 

ــــــم       أن هــــــذه أول دراســــــة فقهيــــــة قانونيــــــة متخصصــــــة-تعــــــاىل أعل

.يف هذا املوضوع

  :مشكلة البحث
  

إن العقـــود االلكرتونيـــة الـــيت تـــتم عـــرب هـــذه الوســـائل وحنوهـــا 

رية جـــداً إال أن مـــن اآلالت الـــيت تعمـــل عـــن طريـــق اإللكـــرتون كثـــ

الرتكيـــز سينصـــب يف هـــذا البحـــث علـــى العقـــود االلكرتونيـــة الـــيت 

تكـون عــرب شــبكة االنرتنــت إذ هـي آخــر التطــورات العلميــة حاليــا 

ولــــذا أجــــد أن , يف نقــــل املعلومــــات مــــن جهــــة إىل جهــــة أخــــرى

مصـــطلح العقـــود االلكرتونيـــة يطلـــق علـــى جمموعـــة العمليـــات الـــيت 

, )Web(نيــة وخاصــة عــرب شــبكة املوقــعتــتم عــرب الوســائل االلكرتو 

  .والربيد االلكرتوين

  :منهجي في البحث

  :أما عن املنهج الذي سلكته يف هذا البحث فهو كاآليت

ـــام الشــــرعية : املــــنهج االســــتنباطي- 1 وذلــــك باســــتنباط األحكـ

.لقضايا البحث املستجدة من خالل الكتاب والسنة

التجــــــارة والعقــــــود دراســــــة القــــــوانني الدوليــــــة والعربيــــــة املتعلقــــــة ب-2

  .على القانون املدين العراقي، اعتماداً االلكرتونيةواملعامالت 

  .ماهية العقود االلكرتونية:األولالمبحث 

حكم العقود االلكرتونية يف الشريعة :المبحث الثاني

                                                            .  اإلسالمية
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، وفيه العقود االلكرتونية عرب االنرتنتطرق: المبحث الثالث

  .ثالثة مطالب

، أو املوقع )web site(التعاقد عرب املواقع :المطلب األول

  .)web(االلكرتوين 

  )EMAIL(التعاقد عرب الربيد االلكرتوين:المطلب الثاني

التعاقد عرب خدمة احملادثات الشخصية :المطلب الثالث

)CHAT(وتية املباشرة، أو عرب احملادثة الص         

  حكم العقود االلكرتونية يف القانون: المبحث الرابع

  
  

  المبحث األول

  ماهية العقود االلكترونية

  تعريف العقد لغة واصطالحاً : المطلب األول

  املعىن اللغوي للعقد: الفرع األول

  :العقد عند علماء اللغة يطلق على عدة معان، منها

والعقــد مفــرد، ومجعــه , ثــي َعقــدَ العقــد مصــدر مــن الفعــل الثال- 1

يْعِقـُد وَعقـَدهُ , نقـيض احلـلووهو الربط والشد وه. أعقاد وعقود

.شّده وأحكمهأي: َعقداً 

وعقد طريف احلبل . جعل فيه عقدة: أيوعقد احلبل وحنوها، 

، )6(وصل إحدامها باآلخر بعقدة متسـكهما فـأحكم وصـلهماأي

.)7(أحكمه: وعقد البيع أو اليمني

, مبعــىن عاهدتــه, عقــدت لــه: العهــد يقــال: معــاين العقــدومــن- 2

.... .يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ ﴿ : ويؤيد ذلك قوله تعاىل

.بالعهودأي)8(﴾

ومن األحكـام والتقويـة احلسـية، أخـذ اللفـظ وأريـد بـه العهـد، 

ـــــل ــــــــمان، وكــــ               ولـــــــــذا صـــــــــار العقـــــــــد مبعـــــــــىن العهـــــــــد املوثـــــــــق والضـ

.)9(ما ينشئ التزاما

ويقصــد بالعقــد، أيضــا التوثيــق والتأكيــد وااللتــزام فالعقــد عنــد - 3

علمــاء اللغــة يشــمل كــل مــا فيــه معــىن الــربط أو التوثيــق أو االلتــزام 

, ويقـــال عقـــد العهـــد واليمـــني, مـــن جانـــب واحـــد أو مـــن جـــانبني

ِكْن َولَ -- ﴿: ومنه قوله تعاىل, )10(مبعىن أكدمها, يعقدها عقدا

.أكدمتوهأي)11(﴾ -ِمبَا َعقَّْدُمتْ اَألْميَانَ يـَُؤاِخذُُكمْ 

وعقـد اليمـني , وَعْقُد النية العـزم علـى شـيء: والعقد يعين العزم- 4

، )12(أكدمها بأن ربـط بـني اإلرادة وتنفيـذ مـا التـزم بـهأيوالعهد 

آلمرنَّ بناقيت ترحل، مث ال أحُل هلا عقدة حىت ((:ومنه قوله 

ـــــــــيأي، )13())دينــــــــــةأقــــــــــدم امل ــــــل املســــــــــري وال أحــــــــــل عزمـ           أواصــــ

  .)14(حىت أقدمها

األحكام والقـوة واجلمـع بـني شـيئني، والتصـلب، : والعقد يعين- 5

ممـا جيمعــه ويتضـمنه يف الواقــع معـىن الــربط، والـربط املعــىن األصــلي 

.)15(لكلمة العقد على ما يظهر من بيان اللغويني

اجلمع بني أطـراف : العقد) قرآنمفردات ال(وقال الراغب يف 

الشــئ، ويســتعمل ذلــك يف األجســام الصــلبة كعقــد احلبــل وعقــد 

البنــاء، مث يســتعار ذلــك للمعــاين حنــو عقــد البيــع والعهــد وغريمهــا، 

.)16(يقال عاقدته وعقدته وتعاقدنا وعقدت

ا هــــو الــــربط وااللتــــزام والشــــد - 6 فمــــدار كلمــــة العقــــد ومشــــتقا

ـــــون يف هـــــذه املعـــــاين وأطلقوهـــــا يف والتصـــــلب، وقـــــد عّرفهـــــا الل غوي

.)17(األشياء املادية واملعنوية

بعد سرد هذه التعريفات للعقد عند اللغويني تبني أنـه للعقـد 

عقــد احلبــل والبيــع : (ثالثــة اســتعماالت، جــاء يف خمتــار الصــحاح

، وأن املصـــــنف مجـــــع يف تعريفـــــه هـــــذا بـــــني )18()والعهـــــد فانعقـــــد

  الــربطاالســتعمال احلسـي الــذي هـو،عقـداالسـتعمالني لكلمــة ال

االستعمال املعنوي، وهو الربط بـني اإلجيـاب وبني،كربط احلبل

والقبــــول يف عقــــد البيــــع، كمــــا أنــــه ادخــــل يف التعريــــف اإلطــــالق 

الثالــث لكلمــة عقــد الــذي يــراد بــه الضــمان والعهــد، يقــال تعاقــد 

  .القوم مبعىن تعاهدوا، وهو أيضا من قبيل االستعمال املعنوي

ذا التعريف الشيخ الرازي، فالكثري من العلمـاء قـد  ومل ينفرد 

مجعــوا بــني املعنيــني احلســي واملعنــوي للفــظ عقــد، قــال الزبيــدي يف 

عقــدت احلبــل فهــو معقــود وكــذلك العهــد ومنــه عقـــد : (معجمــه

، وقــــد ذهــــب القــــرطيب إىل هــــذا االســــتعمال أيضــــا )19()النكــــاح

عقــــدت : قــــد، يقــــالالعقــــود، الربــــوط، واحــــدها ع: (حيــــث قــــال

ـــــــــو يســـــــــــــــتعمل يف ــــــــــــل فهــــــ ــــــــــدت العســـ ــــــــل وعقـــــ ــــــــــد واحلبـــــــ                     العهـــــ

  .)20(املعاين واألجسام

  املعىن االصطالحي للعقد: الفرع الثاين
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إن املتأمــل يف تعريفــات الفقهــاء لكلمــة العقــد جيــد بــأنَّ معنــاه 

يف االصـــــطالح قريـــــب مـــــن املعـــــىن اللغـــــوي ولكـــــن فيـــــه ختصـــــيص 

صـــره، والعقـــد عنـــد الفقهـــاء لـــه معنيـــان عـــام و لعمومـــه وتقييـــد حل

  .خاص، وسوف أتطرق إليهما مفّصالً 

املعىن العام للعقد، هناك ثالث اجتاهـات حـول املعـىن العـام :أوال

  .للعقد

  :االتجاه األول

مــن الفقهــاء َمــن عــّرف العقــد بتعريــف أوســع وأعــم مــن املعــىن - 1

ســواء اخلــاص، فعّرفــه بأنــه كــل تصــَرٍف ينشــأ عنــه حكــم شــرعي، 

أكان صادراً من طرف واحد كالنذر والطالق والصدقة أم صادراً 

.)21(من طرفني متقابلني كالبيع واإلجارة

ومنهم من يطلق املعىن العـام علـى كـل التـزام تعهـد بـه اإلنسـان - 2

على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم ال، وسواء أكان التزاماً 

.)22(وهدينياً كالنذر أم دنيوياً كالبيع وحن

والعقد يف أصل اللغة الشد، مث نقـل إىل اإلجيـاب والتصـرفات 

الشرعية، من كل ما يـراد بـه التـزام شـخص الوفـاء بشـئ يكـون يف 

املســتقبل أو إلزامــه بــه، فيســـمى يف نظــره البيــع والنكــاح واإلجـــارة 

وسائر عقود املعاوضات عقودا ؛ ألن كل واحد من العاقدين قد 

مـــــن جانبـــــه، وإن كـــــل شـــــرط يشـــــرتطه ألـــــزم نفســـــه الوفـــــاء بشـــــئ 

.)23(الشخص على نفسه يعد عقدا ألنه التزم وفاءه يف املستقبل

ــــاص، العقــــــد علــــــى- 3 ـــري القــــــرآن الكــــــرمي للجصــ              وأطلــــــق يف تفســـ

أو التــزام شــئ يف املســتقبل أعــم مــن أن يكــون مــن جهــة واحــدة

.)24(من جهتني

أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ﴿ يَا : وورد يف تفسري الطربي يف قوله تعاىل

  .)25(َأْوفُوا بِاْلُعُقوِد﴾

يعــــين أوفــــوا بــــالعهود الــــيت عاهــــدمتوها ربكــــم والعقــــود الــــيت 

عاقدمتوها إياه، وأوجبـتم علـى أنفسـكم حقوقـا، وألـزمتم أنفسـكم 

مبــــا ــــا هللا فروضــــا، فأمتوهــــا بالوفــــاء والكمــــال والتمــــام مــــنكم هللا

ــــا، وملــــن عاقــــدمتوه مــــنكم، ــــا علــــى ألــــزمكم  مبــــا أوجبتمــــوه لــــه 

.)26(أنفسكم، وال تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها 

وورد يف تفســـري ابـــن كثـــري إن العقـــود هـــي العهـــود أي مـــا أحـــلَ - 4

ــــــــــا حـــــــــــد يف القـــــــــــرآن كلـــــــــــه،  ـــــا فـــــــــــرض ومـ ـــــــــا حـــــــــــّرم ومــــــ                      اهللا ومــ

.)27(ال تغدروا وال تنكثوا 

ـــذا املفهـــوم الـــذي حـــدده الفقهـــاء هـــو كـــل تصـــرف والعقـــد 

.ينشأ عنه حكم شرعي، أو ينشأ عنه التزاماً 

  :االتجاه الثاني

بينمــا يــرى االجتــاه الثــاين بأنــه جيــب أن حيمــل قــول َمــن عــّرف 

العقـد بــأن املقصـود منــه تصــرف شـرعي ينشــأ عنـه حكــم شــرعي، 

التصرفات القولية، أما التصرفات الفعليـة، الـذي ينشـأ عنـه حكـم 

عليه القصاص أو الدية، والسرقة اليت شرعي كالقتل الذي يرتتب 

يرتتــب عليهــا احلــد، واإلتــالف الــذي يرتتــب عليــه الضــمان، فــإن  

كــل ذلــك، وإن كــان تصــرفاً ينشــأ عنــه حكــم شــرعي، إال أنــه ال 

يســمي عقــدا ؛ ألن املــراد بالعقــد عــادة وعرفــا التصــرفات القوليــة، 

, د التزامالذا يراد باملعىن العام للعقد ويراد به كل تصرف قويل يفي

, كــالوقف, ســواء نشــأ بــإرادة منفــردة, أو كــل مــا قصــد املــرء فعلــه

أو كـــان , والوصـــية, واهلبـــة, واإلبـــراء, واليمـــني, والطـــالق, والنـــذر

, والتوكيـــل, أو اإلجيــار, كــالبيع, البــد فيــه مــن إرادتـــني يف إنشــائه

ــــاح, والـــــــــرهن               وهــــــــــذا املعــــــــــىن يتنــــــــــاول, والبيــــــــــع والشـــــــــراء, والنكــــــ

  .)28(اللتزام مطلقاا

العقــد مــا يعقــده العاقــد علــى أمــر : (قــال أبــو بكــر اجلصــاص

ومنـه . )29()أو يعقـد علـى غـريه فعلـه علـى وجـه إلزامـه إيـاه, يفعله

أو مبعــىن )30(.﴿يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا َأْوفُــوا بِــاْلُعُقوِد﴾: قولــه تعــاىل

يف كـــل شـــرط شـــرطه إنســـان علـــى نفســـه يف شـــيء يفعلـــه, آخـــر

, )32(وإجيـــاب القـــرب, )31(وكـــذلك النـــذور, املســـتقبل فهـــو عقـــد

  .وما جرى جمرى ذلك

لشـــــموله كـــــل التصـــــرفات الصـــــادرة مـــــن , وهـــــذا املعـــــىن عـــــام

  .الشخص سواء أكانت بإرادة منفردة أم بإرادتني

  :االتجاه الثالث

إن العقــد بــاملعىن الواســع يكــون مرادفــاً : ويــرى االجتــاه الثالــث

ــا يكــــون ) التصــــرف(للفــــظ          ؛ ألن التصــــرف الشــــرعي هــــو كــــل مــ

ــــــه الشـــــــارع أثـــــــراً  ــــــب عليـ            مـــــــن تصـــــــرفات الشـــــــخص القوليـــــــة ويرـت

  .)33(شرعياً يف املستقبل



2014، 227- 204ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

  

208

إال أن التصــرف أعــم مــن العقــد مطلقــا حــىت مبعنــاه الواســع 

  .)34(الشامل لعقود اإلدارة العامة وذلك

ال، ألن التصـــــــرف ال خيـــــــتص بـــــــاألقوال، بـــــــل يشـــــــمل األفعـــــــ- أ

وينقســـم إىل قـــويل وفعلـــي، والفقهـــاء يف بـــاب مـــرور الزمـــان وغـــريه 

يطلقــون التصــرف علــى مــا يشــمل عمــل اإلنســان يف ملكــه ســواء 

          أكــــــان بعقــــــد جيريــــــه عليــــــه أم باالنتفــــــاع املباشــــــر فيــــــه اســــــتعماال

.وهدما وبناء

وألن التصـــــرف القـــــويل نفســـــه يشـــــمل أقـــــواالً ال تـــــدخل يف -ب

عنــاه الواســع، كالــدعوى واإلقــرار، فكــل ذلــك مفهــوم العقــد ولــو مب

تصرفات قولية ترتتب عليها أحكام، وهي ال تعد عقداً بوجه من 

الوجـــــوه، فاملناســــــب أن نقــــــول، إن التصــــــرف أوســــــع مــــــن العقــــــد 

.)35(عموماً مطلقاً 

  :املعىن اخلاص للعقد: ثانيا

أمــا املعــىن اخلــاص فيطلــق العقــد علــى كــل اتفــاق أو ارتبــاط مت 

فهو ال , تني أو كالمني أو أكثر على إنشاء التزام أو نقلهبني إراد

وهذا املعىن هو املراد عند إطـالق , يتحقق إال من طرفني أو أكثر

فهــم يقصــدون بــه صــيغة اإلجيــاب الصــادرة .الفقهــاء للفــظ العقــد

من متعاقـدين، وهـذا املعـىن هـو الشـائع املتـداول حـىت يكـاد ينفـرد 

طلقـت كلمـة العقـد تبـادر هـو إىل لـذا فإنـه إذا أ, هو باالصطالح

أمــا املعــىن العـام فــال تــدل عليـه كلمــة العقــد إال بتنبيــه , )36(الـذهن

  .)37(يدل على التعميم

م اختلفوا عند تعريفهم للعقد يف ظاهر العبارة   :منها, إال أ

ارتبـــاط إجيــاب بقبــول علـــى : (العقـــد عبــارة عــن: عنــد احلنفيــة- 1

أو هـــو تعلـــق كـــالم أحـــد )38()وجـــه مشـــروع يثبـــت أثـــره يف حملـــه

.العاقدين باآلخر شرعا على وجه يظهر أثره يف احملل

العقد جممـوع إجيـاب أحـد املتكلمـني: (وعّرفه ابن عابدين بقوله

التـزام : (وعّرفتـه جملـة األحكـام العدليـة بأنـه, )39()مع قبول اآلخـر

وهـــو عبـــارة عـــن ارتبـــاط اإلجيـــاب , وتعهـــدمها بـــه, املتعاقـــدين أمـــرا

  .)40()لبالقبو 

ويـتـنب مــن )41())ارتبــاط إجيــاب بقبــول((بأنــه : وعرّفتــه املالكيــة- 2

خـــالل التعريــــف بــــأن العقـــد حيصــــل بتوافــــق إرادتـــني مــــن طــــرفني، 

ولكــن ال يشــمل التعريــف العقــود الصــحيحة والعقــود الباطلــة الــيت 

  .مل تتوافر فيها الشروط الشرعية

بقبـــول بوجـــه ارتبـــاط إجيـــاب : (وعرّفتـــه الشـــافعية واحلنابلـــة بأنـــه- 3

وهـذا يبـّني بـأن العقـد يـتم بارتبـاط إرادتـني بــني  . )42()معتـرب شـرعا

يف حمــل , كالمــني مــن طــرفني، حبيــث تتــوافر فيــه الشــروط الشــرعية

ولكنه غري مانع أيضا ألنه مل يشمل احلقوق اليت تثبت يف , العقد

.حمل العقد ؛ كانتقال امللكية وغريها

الفقهـاء تبـني يل بـأن تعريـف بعد أن أوردت هـذه التعريفـات عنـد 

احلنفية هو الراجح يف وجهة نظري ألنه تعريف جامع ومانع ألنه 

تـوفر أيالعقـود الصـحيحة والباطلـة يشمل ما يتم بـإرادتني، وكـذ

الشروط الشـرعية فيـه، وكـذلك يشـمل احلقـوق الـيت تثبـت يف حمـل 

           العقــــــــد كانتقــــــــال امللكيــــــــة مــــــــن البــــــــائع إىل املشــــــــرتي واســــــــتبدال

  .البائع بالثمن

  تعريف اإللكترون لغة واصطالحا: المطلب الثاني

  :تعريف اإللكرتون لغة: أوالً 

ـــن الكلمـــــات املعربـــــة عـــــن أصـــــل  تعتـــــرب كلمـــــة االلكرتونيـــــة مــ

والــــــيت تعــــــين الــــــتحكم يف تــــــدفق ) Electronic(انكليــــــزي وهــــــي 

  .)43(.الشحنات الكهربية يف بعض األجهزة الكهربائية

  .االصطالحي هلذا املفهوم عن معناه اللغويوال خيرج املعىن

  :تعريف اإللكرتون اصطالحا: ثانياً 

عبارة عن شحنات كهربائية دقيقة جداً دائمة احلركة حول جسم 

ـــــو النــــــــواة والــــــــذي هــــــــو جــــــــزء الــــــــذرة وقــــــــد اســــــــتخدمت , )44(هـــ

ـــاالت فظهـــر  االلكرتونيـــات يف التصـــنيع ودخلـــت يف كثـــري مـــن ا

ملوجــات االلكرتونيــة مث ظهــر التلفــاز الراديــو الــذي يســتقبل هــذه ا

والـتلكس واهلـاتف والفــاكس واحلاسـب اآليل وغريهــا مـن األجهــزة 

  .اليت تعمل عن طريق االلكرتونيات

وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن العقـــــود االلكرتونيـــــة الـــــيت تـــــتم عـــــرب هـــــذه 

  .الوسائل وحنوها من اآلالت اليت تعمل عن طريق اإللكرتون

راســة علـى العقــود االلكرتونيــة إال أن الرتكيـز سينصــب يف هـذه الد

الــيت تكــون عــرب شــبكة االنرتنــت إذ هــي آخــر التطــورات العلميـــة 

ولذا أجـد أن , حاليا يف نقل املعلومات من جهة إىل جهة أخرى

مصـــطلح العقـــود االلكرتونيـــة يطلـــق علـــى جمموعـــة العمليـــات الـــيت 
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, )Web(تتم عرب الوسائل االلكرتونية وخاصة عرب شبكة املوقع

  .)45(د االلكرتوينوالربي

يعــّرف مصــطلح إلكرتونيــك بكونــه جممــوع اهلياكــل الالزمــة 

Tele(للتكنولوجيــا والشــبكة املعلوماتيــة واالتصــاالت عــن بعــد 

communication ( واملســــــــــتعملة ملعاجلــــــــــة وحتويــــــــــل املعطيــــــــــات

  .الرقمية

ولــذا فــإن االنرتنــت يســمح بتبــادل اتصــاالت ومعــامالت عــن 

وذلك بني , ن إجراءات محائية الزمةبدو , )شبكة مفتوحة(طريق 

عدد افرتاضي غري حمدد ملشـاركني قـد مل يسـبق هلـم االتصـال أبـدا 

وإن مصــــــطلح . ببعضــــــهم الــــــبعض بــــــأي شــــــكل مــــــن األشــــــكال

, الكرتونية يعرب عن اإلدارة احلديثة يف االتصال أال وهي االنرتنت

ـــبكة تســـــمح بـــــالربط بـــــني عـــــدد مـــــن الشــــــبكات  الـــــذي يعـــــد شــ

مــن خالهلــا يــتم مبادلــة املعلومــات , أشــكال خمتلفــةاملعلوماتيــة مــن

وهــــذا عــــن طريــــق اســــتخدام , واآلراء وبنــــوك املعلومــــات وامللفــــات

  .)46()نظام االنرتنت/ نظام مراقبة ) (TCP/HP(نظام موحد 

وتعــــين أيضــــا القيــــام بــــأداء النشــــاط االقتصــــادي والتجــــاري 

ت باســـــتخدام تكنولوجيـــــا االتصـــــال احلديثـــــة مثـــــل شـــــبكة االنرتنـــــ

والشيكات واألساليب االلكرتونية واليات االتصال عـن بعـد مثـل 

التلفون والفاكس وشبكات تربط بني أعضائها يف جماالت حمددة 

  .)47(وهي شبكات االتصال

  المقصود من العقد االلكتروني: المطلب الثالث

  التعريف الفقهي: اوًال 

لقـــــــــد أورد الفقهـــــــــاء املعاصـــــــــرون عـــــــــدة تعريفـــــــــات للعقـــــــــد 

  .منها, وينااللكرت 

العقــد االلكــرتوين إمنــا هــو اتفــاق يتالقــى فيــه اإلجيــاب والقبــول - 1

عــن بعــد عــرب االنرتنــت أو بوســائل االتصــاالت األخــرى، فــاكس 

تلكـــس أو بوســـائل مســـموعة ومرئيـــة بفضـــل تقنيـــة االتصـــال بـــني 

  .)48(املوجب والقابل

ـــــى باالتفــــــاق التــــــام بــــــني إرادتــــــني - 2 ـــــو التفــــــاوض الــــــذي انتهـ هـ

)) االنرتنـــت((تخدام وســـيلة االتصـــاالت احلديثـــة صـــحيحتني باســـ

للعقـود الـيت تـتم ) العقـود االلكرتونيـة(ألنه خصص هذا املصطلح 

عن طريقه، أما التعاقد عـن طريـق الراديـو أو اهلـاتف، أو الفـاكس 

أو غريهـــا مـــن وســـائل االتصـــال احلديثـــة فـــال يشـــملها عرفـــا هـــذا 

االلكرتونيــــة املصــــطلح يف العقــــدين األخــــريين، وأصــــبحت العقــــود

تنصــرف مباشــرة إىل العقــود الــيت تــتم عــرب شــبكة االنرتنــت، ولــذا 

جمموعـة العمليــات : جنـد مصـطلح التجـارة االلكرتونيــة يطلـق علـى

الــــيت تــــتم عــــرب الوســــائل االلكرتونيــــة وخاصــــة عــــرب شــــبكة املواقــــع 

.)49(والربيد االلكرتوين

ل هـــو عقـــد يلتـــزم فيـــه البـــائع أن ينقـــ: ويف تعريـــف فقهـــي آخـــر- 3

للمشـــرتي عـــن بعـــد ملكيـــة شـــئ أو حقـــا ماليـــا آخـــر مقابـــل مثـــن 

.نقدي عن طريق االنرتنت

وهــــو عقــــود الــــربامج وانتهــــاء إىل عقــــود البيــــع ســــواء للســــلع أو - 4

ا ليست خارجة عن التعامل .)50(اخلدمات طاملا أ

  :تعريف القوانني املقارنة للعقد االلكرتوين: ثانياً 

ـــــــــــدة تعر  ــــــــــــانون عـــ ــــــــــاء القــ ـــــــــات للعقــــــــــــــد لقــــــــــــــد أورد فقهــــ              يفـــــ

  :منها, االلكرتوين

اتفاق يتالقى فيه اإلجياب بالقبول على (فمنهم من عّرفه بأنه - 1

بفضـــل التفاعـــل بـــني , شـــبكة االنرتنـــت، بوســـيلة مســـموعة ومرئيـــة

يالحـــظ أن هــذا التعريـــف اشــرتط وســـيلة , )51() املوجــب والقابــل

عريــف نــاقص وهــو ت. مســموعة مرئيــة لكــي يعتــرب العقــد الكرتونيــاً 

, حيــث أنــه مل يبــّني النتيجــة املرتتبــة علــى التقــاء اإلجيــاب بــالقبول

  .وهي إحداث اثر قانوين وإنشاء التزامات تعاقدية

هــو االتفــاق الــذي يــتم : وعّرفــه الــبعض بــأن العقــد االلكــرتوين- 2

.)52(انعقاده بوسيلة الكرتونية كلياً أو جزئياً أصالة أو نيابة 

ـــتم بتبــــــادل الرســــــائل بأنــــــه ال: ومــــــنهم مــــــن قــــــال- 3 عقــــــد الــــــذي يـــ

.)53(وينشئ التزاماً تعاقدياً , االلكرتونية بني املتعاقدين

ومن التعـاريف مـا مشـل مجيـع الوسـائل االلكرتونيـة لكنـه اشـرتط - 4

لكــي يعتــرب العقــد الكرتونيــا أن تكتمــل كافــة عناصــره عــرب الوســيلة 

كــــل عقــــد يــــتم عــــن بعــــد : (معتــــرباً أنــــه, االلكرتونيــــة حــــىت إمتامــــه

.)54() باستعمال وسيلة الكرتونية وذلك حىت إمتام العقد

العقد الـذي يتالقـى : (فقد عّرف البعض العقد االلكرتوين بأنه- 5

فيــــه اإلجيــــاب بــــالقبول عـــــرب شــــبكة اتصــــاالت دوليــــة باســـــتخدام 

.*)وبقصد إنشاء التزامات تعاقدية, التبادل االلكرتوين للبيانات



2014، 227- 204ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

  

210

ب بشـأن عـرض ر من املوجهو التقاء إجياب صاد, فالعقد إذن  

مسعيــة أو مرئيــة أو كليهمــا علــى شــبكة , مطــروح بطريقــة الكرتونيــة

بقبـــول مطــــابق لـــه صـــادر مـــن الطــــرف , لالتصـــاالت واملعلومـــات

ـدف حتقيـق عمليـة أو صـفقة معينـة يرغـب  القابل بذات الطـرق 

  .)55(الطرفان يف اجنازها

: نون هــوبــأن العقــد االلكــرتوين عنــد علمــاء القــا:ويــرى الباحــث

وهـــــذا يعـــــين بـــــأن طـــــريف العقـــــد , أو اتفـــــاق قـــــانوين ملـــــزم, ارتبـــــاط

يتعاقــدان عــن بعــد عــن طريــق شــبكة االنرتنــت بعــد تــوقيعهم إيــاه 

ــم , )اقــرتان اإلجيــاب بــالقبول(أي تصــبح االلتزامــات ,ومبــلء إراد

وهلــذا , وال جيــوز التنصــل منهــا, العقديــة لكــل منهــا واجبــة التنفيــذ

العقـد سـريتب علـى الطـرف املخـل بـه نتـائج فإن عدم تنفيـذ بنـود

  .قانونية وجزائية ملزمة له
  

حكم العقود االلكترونية في الشريعة : لثانياالمبحث

  اإلسالمية
  

ـــــاء يف العقـــــــود االلكرتونيـــــــة علـــــــى شـــــــبكة     ـــــف الفقهــ اختلــ

  :االنرتنت على رأيني

احلنفية، واملالكية، (ذهب مجهور الفقهاء : الرأي األول

إىل أن األصل يف العقود، أو فيما )56()واحلنابلةوالشافعية، 

واستدل , يستخدمه الناس اإلباحة إال ما دل الدليل على حرمته

كالعقود (اجلمهور على ما قالوه من استحداث عقود جديدة 

  :بالكتاب والسنة واملعقول) االلكرتونية

  :الكتاب: أوالً 

، ) 57(بِـاْلُعُقوِد﴾َأْوفُـواْ يَا َأيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوْا ﴿: قوله تعـاىل- 1

وهــذه اآليــة تــدل علــى وجــوب وفــاء املــؤمن مبــا التزمــه مــن عقــود، 

ويؤكد هذا أن األمر جاء بعد أسلوب نـداء، وهـو عـام مل يقتصـر 

، تشــمل كــل العقــود االلكرتونيــة )58(علــى نــوع خــاص مــن العقــود

، اليت جتري عـن طريـق االنرتنـت، أمـا التحـرمي فـال يثبـت إال بـدليل

.)59(لذا فال حيرم من العقود إال ما ثبت النهي عنه

، هـــذه اآليـــة تــــدل )60(َوَأْوفُـــوْا بِاْلَعْهــــِد ﴾﴿: وقولـــه تعـــاىل- 2

أيضــاً علــى الوفــاء بــالعقود، املعــرب عنهــا بالعهــد، فكــل مــا التــزم بــه 

املكلـف، وتعاهـد عليـه، فالوفـاء بـه واجـب بعمـوم هـذه اآليــة، إال 

، ويــدخل ضــمن )61(ع ال يثبــت إال بــدليلمــا اســتثناه الشــرع، واملنــ

.ذلك العقود االلكرتونية

يَـــا َأيـَُّهـــا الـَّــِذيَن آَمنُـــوْا الَ تَـــْأُكُلوْا َأْمـــَواَلُكْم ﴿: قولـــه تعـــاىل- 3

َنُكمْ  .)62(بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجارًَة َعن تـََراٍض مِّنُكْم ﴾بـَيـْ

  :وجه الداللة

وجواز سائر أنـواع العقـود شـرط إن ظاهر اآلية يقتضي إباحة -أ

إبرامهـــا بالرتاضـــي بـــني أطـــراف العقـــد، والتجـــارة اســـم واقـــع علـــى 

.مجيع عقود التجارة االلكرتونية، ومن ضمنها العقود االلكرتونية

إن اهللا مل حيـرم مــن العقــود إال مــا كـان مشــتمال علــى ظلــم، -ب

أو غــش، أو اســـتغالل، أو تـــرويج شـــئ ينهـــى اإلســـالم عنـــه، وإن 

.د اليت يتبادل فيها األفراد فيما بينهم بالرتاضي جائزةالعقو 

إن األصـــــل يف العقـــــود الرتاضـــــي بـــــني املتعاقـــــدين، مـــــن دون -ج

حتديد لفظ أو شـكل معـني، ممـا جعـل أحكـام الشـريعة تسـتوعب 

ما استجد من طرق وأشكال النعقاد العقود، فثبت أن كل عقـد 

)63(اهللا ورسولهتراضي الطرفان عليه مباح إال أن يتضمن ما حرمه 

.، ويدخل ضمن ذلك العقود االلكرتونية عن طريق االنرتنت

اللَُّه الَِّذي سخََّر َلُكُم اْلَبْحَر ِلَتْجـِرَي اْلُفْلـُك ﴿:قوله تعاىل- 4

ــَأْمرِهِ  ، وقولــه )64(﴾ِلِه َوَلَعلَُّكــْم َتْشــُكُرونَ َوِلَتْبتَـغُــوا ِمــن َفْضــِفيــِه ِب

يِه َمَواِخَر لَِتْبتَـُغوا ِمن َفْضـِلِه َوَلَعلَُّكـمْ ﴿ َوتـََرى اْلُفْلَك فِ : تعـاىل

.)65(َتْشُكُروَن ﴾

:وجه الداللة من هاتين اآلتين

إن اهللا ســــبحانه خيربنــــا بفضــــله علــــى عبــــاده وإحســــانه إلــــيهم 

بتســخري البحــر لســري املراكــب والســفن بــأمره وتيســريه ليبتغــوا مــن 

االلكرتونيــة مــن ، والعقــود )66(فضــله بــأنواع التجــارات واملكاســب

.ضمن التجارات واملكاسب

ـــــا ِفـــــي اَألْرِض : قولــــه تعــــاىل- 5 ـــَق َلُكــــم مَّ ـــِذي َخَلــ ﴿ُهـــــَو الـَّ

تقتضــي االختصــاص علــى وجــه ) لكــم(، والــالم يف )67(َجِميعــًا﴾

.)68(االنتفاع، فيجوز االنتفاع بكل ما خيرج من األرض

.)69(ُكْم﴾﴿َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَليْ : وقوله تعاىل- 6

  :وجه الداللة
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إن اآليــة عامـــة يف األعيــان واألفعـــال، وأن األصــل فيهـــا عـــدم 

ا لو كانـت حمرمـة لـورد الـدليل علـى حترميهـا، فـإذا مل  التحرمي ؛ أل

تكــــــن حرامــــــاً، مل تكــــــن فاســـــــدة، وإذا مل تكــــــن فاســــــدة كانـــــــت 

صحيحة، والعقود من باب األفعال العادية، فيكـون األصـل فيهـا 

  .، والعقود االلكرتونية من هذا الباب)70(اإلباحة

ويســتفاد مــن هــذه اآليــات حــل وجــواز وصــحة مــا يســتحدثه 

النــاس مـــن عقــود، ومـــن ضــمنها العقـــود االلكرتونيــة، لـــدخوهلا يف 

  .عموم هذه اآليات

  :السنة النبوية الشريفة منها: ثانياً 

مـا اْلَحَالُل ما َأَحلَّ اهللا في ِكَتابِـِه َواْلَحـَرامُ : ((قوله - 1

.)71())َحرََّم اهللا في ِكَتاِبِه وما َسَكَت عنه فـَُهَو ِممَّا َعَفا عنه

  .وجه الداللة

إن اهللا سبحانه وتعاىل قد احل العقود والتجارات واملكاسـب 

فمـــا أعـــرض اهللا عـــن بيـــان حترميـــه وحتليلـــه –وقـــد بينـــت ذلـــك –

رمحـــة مـــن غـــري نســـيان فهـــو يكـــون عفـــوا ال جيـــوز احلكـــم بتحرميـــه 

بطالـــه، فكـــل عقـــد ومعاملـــة ســـكت عنهـــا فإنـــه ال جيـــوز القـــول وإ

والعقـــــود االلكرتونيـــــة تـــــدخل يف عمـــــوم التجـــــارات . )72(بتحرميهـــــا

واملكاســــب والعقــــود املباحــــة، لعــــدم وجــــود التحــــرمي هلــــا بــــنص أو 

.قياس أو قواعد أو مقاصد شرعية

ــاِئٌز بــين اْلُمْســِلِميَن إال ُصــْلًحا : ((قولــه - 2 الصُّــْلُح َج

ـــُروِطِهْم إال َحـــرَّ  َم َحـــَالًال أو َأَحـــلَّ َحَراًمـــا َواْلُمْســـِلُموَن علـــى ُش

.)73())َشْرطًا َحرََّم َحَالًال أو َأَحلَّ َحَراًما

:وجه الداللة

إن احلــديث بإطالقــه صــريح يف وجــوب الوفــاء بكــل عقــد، 

أو شرط شرطه املسلم على نفسه، إال مـا كـان خمالفـا حلكـم اهللا، 

.) 74(باطلوحكم رسوله، فإنه

: قـــالعـــن اْلِمْقـــَداِم رضـــي اهللا عنـــه عـــن رســـول اللَّـــِه - 3

ــًرا مــن َأْن يَْأُكــَل مــن َعَمــِل يَــِدِه (( مـا َأَكــَل َأَحــٌد َطَعاًمــا قَــطُّ َخيـْ

)75())َوِإنَّ نَِبيَّ اللَِّه َداُوَد عليه السََّالم كان يَْأُكُل من َعَمِل يَـِدهِ 

))َكْسـًبا َأْطيَـَب مـن َعَمـِل يَــِدهِ مـا َكَسـَب الرَُّجـُل  : ((، ويف لفـظ

: قالت قال رسول اهللا -رضي اهللا عنها-، وعن عائشة)76(

.)77())ِإنَّ َأْطَيَب ما َأَكَل الرَُّجُل من َكْسِبهِ ((

  :وجه الداللة

ــــث تـــــــدل علــــــــى أن التجـــــــارة االلكرتونيــــــــة  إن هـــــــذه األحاديــــ

هــا ، إذ ال نــص جتعلعليــه شــرعاً وعقودهــا مــن الكســب املنصــوص

  .من الكسب املنهي عنه، وال دليل يدل على حترميها

  :المعقول: ثالثاً 

تعد العقود مـن العـادات، ولـيس مـن العبـادات ؛ ألن األصـل 

يف العبـــادات هــــو التعبــــد دون االلتفـــات إىل املعــــاين، واألصــــل يف 

العقـــود واملعـــامالت املاليـــة االلتفـــات إىل املعـــاين وأحكامهـــا معللـــة 

إقامة العدل بينهم، ودفع الفساد، فهي ال حتتاج مبصاحل العباد، و 

         إىل نــــــص الشــــــارع عليهــــــا، فمــــــا حتققــــــت العلــــــة تعــــــدى احلكــــــم 

  .إليها، وإال فال

إذن األصــــل يف العقــــود اإلباحــــة، يقــــول شــــيخ اإلســــالم ابــــن 

إن تصــــرفات العبــــاد مــــن األقــــوال واألفعــــال (رمحــــه اهللا : )78(تيميــــة

ـــا ديــنهم: نوعــان ، وعـــادات حيتـــاجون إليهـــا يف عبـــادات يصـــلح 

دنياهم، فباستقراء أصول الشـريعة نعلـم أن العبـادات الـيت أوجبهـا 

ــا إال بالشــرع، وأمــا العــادات فهــي  اهللا أو أحبهــا ال يثبــت األمــر 

مــا اعتــاده النــاس يف دنيــاهم ممــا حيتــاجون إليــه، واألصــل فيــه عــدم 

، وذلــك احلظــر، فــال حيظــر منــه إال مــا حظــره اهللا ســبحانه وتعــاىل

ألن األمــــر والنهــــي مهــــا شــــرع اهللا، والعبــــادة البــــد مــــن أن تكــــون 

ــا، فمــا مل يثبــت أنــه مـــأمور بــه، كيــف حيكــم عليــه بأنـــه  مــأمورا 

عبــادة ؟ ومــا مل يثبــت مــن العبــادات أنــه منهــي عنــه، كيــف حيكــم 

أنـــه حمظـــور ؟ وهلـــذا كـــان أمحـــد وغـــريه مـــن فقهـــاء أهـــل احلـــديث 

التوقيـف، فـال يشـرع منهـا إال مـا إن األصل يف العبادات: يقولون

َأْم َلُهـْم ﴿: شرعه اهللا تعاىل، وإال دخلنـا يف معـىن قـول اهللا تعـاىل

يِن َما َلْم يَْأَذن ِبهِ    .)79(﴾اللَّهُ ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّ

والعــادات األصــل فيهــا العفــو، فــال حيظــر منهــا إال مــا حرمــه، 

ـُتم مَّـا َأنـَزَل اللّـُه : تعـاىلوإال دخلنا يف معـىن قولـه اهللا ﴿ قُـْل َأرََأيـْ

، وهـذه قاعـدة ) 80(َحَرامـًا َوَحـَالًال﴾َلُكم مِّن رِّْزٍق َفَجَعْلُتم مِّْنـهُ 

البيع واهلبة واإلجارة : عظيمة نافعة، وإذا كان األمر كذلك فنقول
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وغريهــــا هــــي مــــن العــــادات الــــيت حيتــــاج النــــاس إليهــــا يف معاشــــهم  

اللبــــاس، فــــإن الشــــريعة قــــد جــــاءت يف هــــذه كاألكــــل والشــــرب و 

العــادات بــاآلداب احلســنة فحرمــت منهــا مــا فيــه فســاد، وأوجبــت 

مــا ال بــد منــه، وكرهــت مــا ال ينبغــي واســتحبت مــا فيــه مصــلحة 

ا، وإذا كــــان   راجحــــة يف أنــــواع هــــذه العــــادات ومقاديرهــــا وصــــفا

كــذلك فالنــاس يتبــايعون ويســـتأجرون كيــف شــاءوا، مــا مل حترمـــه 

عة كما يأكلون ويشـربون كيـف شـاءوا مـا مل حترمـه الشـريعة، الشري

وإن كـان بعــض ذلـك مســتحباً، أو مكروهـا، ومــا مل حتـد الشــريعة 

، حىت إن اإلمام ) 81()يف ذلك حداً فيبقى على اإلطالق األصلي

اجلمــــود علــــى املنقــــوالت أبــــداً ضــــالل يف الــــدين، : (القــــرايف قــــال

وقال ابـن . )82()املاضنيوجهل مبقاصد علماء املسلمني والسلف

كثري من األحكام ختتلف باختالف الزمان، ): (رمحه اهللا(عابدين

لتغـــَري عـــرف أهلـــه، أو حلـــدوث ضـــرورة، أو لفســـاد أهـــل الزمـــان، 

حبيــث لــو بقــي احلكــم علــى مــا كــان أوالً للــزم منــه املشــقة والضــرر 

بالنــاس، وخلــالف قواعــد الشــريعة املبنيــة علــى التخفيــف والتيســري، 

فع الضرر والفساد، وهلذا ترى مشايخ املذهب خالفوا ما نـص ود

تهد يف مواضع كثرية بناها على ما كان يف زمنه، لعلمهـم  عليه ا

ـــــــن ـــــه أخــــــــذاً مــ                  بأنــــــــه لــــــــو كـــــــــان يف زمــــــــنهم لقـــــــــال مبــــــــا قــــــــالوا بــــ

  .)83()قواعد مذهبه

ومــــن خــــالل ذلـــــك فــــإن العقــــود االلكرتونيـــــة مــــن احلاجـــــات 

ــــــت احلاضـــــــــر الـــــــــيت حيتـــــــــاج النـــــــــاس إليهـــــــــا يفالضـــــــــرورية يف           الوقـــ

م اليومية   .حيا

وإن أحكام العقود اليت جتري عرب االنرتنت تندرج حتت أصل 

فمن ارتاد رياض فقه اإلسالم وشريعته (املصاحل املرسلة ولذا جاء 

وقوانينه وجد حق اليقني أن أحكامها وقواعدها هي القائمة على 

م رعاية مصاحل الناس م املؤقتة يف دار الـدنيا،مث يف حيـا يف حيا

، واملصـــلحة املرســـلة هـــي مـــا مل تقـــم ) 84() الدائمـــة يف دار اخللـــود

ــــا،  دليـــل شــــرعي علـــى خصــــوص االعتــــداد، أو عـــدم االعتــــداد 

واالنرتنت وسيلة اتصال، مل يرد دليل شـرعي علـى عـدم االعتـداد 

، )85(احل املرسـلةبه وال باالعتداد به لذلك يندرج حتت أصل املصـ

وعلــــى هــــذا ميكــــن القــــول بإباحــــة العقــــود االلكرتونيــــة عــــن طريــــق 

.االنرتنت إذا حتققت فيها املصلحة، ومل ختالف نصا شرعيا

ذهبـــت الظاهريـــة إىل أن األصـــل يف العقـــود املنـــع : الـــرأي الثـــاني

واحلرمــة إال مــا دل الــدليل علــى إباحتــه وحلّــه، والعقــود الكرتونيــة 

.)86(ستحدثة، تعد عقوداً باطَال، وغري جائزة شرعاَ من العقود امل

  .واستدلوا بالكتاب والسنة واملعقول

  :الكتاب: أوال

.)87(اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ﴾﴿: قوله تعاىل- 1

  :وجه الداللة

إن هــذا الــنص يــدل علــى اكتمــال ديــن اهللا، فلــيس ألحــد أن 

إىل زيـادة، أو إنشـاء عقـود يزيد فيه وال أن ينقص منه، فال حيتاج

  .)88(الكرتونية حديثة

ـــــِئَك -- ﴿: قولــــــه تعــــــاىل- 2 ــ ـــِه فَُأْوَل ـــ ــــُدوَد الّل ــــــدَّ ُحــ ــــــن يـَتَـَع                 َوَم

.)89(ُهُم الظَّاِلُموَن﴾

  :وجه الداللة

تـــدل هــــذه اآليـــة الكرميــــة بـــأن العقــــود االلكرتونيـــة ليســــت يف  

، والزيــــادة يف كتــــاب اهللا، فتكــــون مــــن بــــاب التعــــدي حلــــدود اهللا

شـــريعته، وهـــذا منهـــي عنـــه بـــنص اآليـــة، حيـــث اعتـــرب ذلـــك مـــن 

             الظـــــــاملني، والظلـــــــم حـــــــرام، فبـــــــذلك تكـــــــون العقـــــــود االلكرتونيـــــــة 

              عــــــن طريــــــق االنرتنــــــت منهيــــــاً عنهــــــا بــــــنص اآليــــــة، فتكــــــون غــــــري

  .)90(جائزة شرعاً 

  :السنة: ثانياً 

مـا بَـاُل : ((قـالنـيب عن عائشة رضي اهللا عنهـا أن ال- 1

ــــاِب اللَّــــِه مــــا كــــان  ــــاٍل َيْشــــَتِرُطوَن ُشــــُروطًا لَْيَســــْت فــــي ِكَت           رَِج

ُهـــــَو بَاِطـــــٌل َوِإْن كـــــان  ـــِه فـَ ـــاِب اللَّــ ــ ـــي ِكَت ـــــْرٍط لـــــيس فــ ـــن َش              مــ

.)91())ِماَئَة َشْرطٍ 

  :وجه الداللة

دل احلديث على إبطال أي شرط مل يرد به نص، فمن بـاب 

.)92()ىل أن يكون العقد باطًال إذا مل يستند إىل نص شرعيأو 

مــــن : ((قـــالعـــن عائشـــة رضــــي اهللا عنهـــا أن النــــيب - 2

.)93())َعِمَل َعَمًال ليس عليه َأْمُرنَا فَـُهَو َردٌّ 

  :وجه الداللة

يــدل احلــديث علــى بطــالن كــل عقــد أو شــرط التــزم اإلنســان 
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  .)94(التزامهعلى نفسه، باستثناء ما قام الدليل على صحة

  :الدليل من المعقول: اً ثالث

يعد العقد حرامًا ما مل يأذن فيه الشـرع بـنص خـاص، واحلـرام 

، وال يوجـــد نـــص خـــاص بـــالعقود االلكرتونيـــة )95(وجـــوده كعدمـــه

  .عن طريق االنرتنت فتكون كالعدم

ـــا قاطعـــة علـــى حرمـــة  وهـــذه األدلـــة لـــيس يف حمـــل النـــزاع، فإ

حياً، وهذا حمـل اتفـاق، أمـا العقـد الـذي العقد إذا خالف نصاً صر 

مل يقم الدليل على صحته أو بطالنه، فهو يف دائرة العفو، فيبقى 

علــــى األصــــل، وهــــو إباحــــة العقــــود الــــيت مل يــــرد نــــص صــــريح يف 

  .)96(حترميها

حمــل اتفــاق بــني الفقهــاء بــأن : وأمــا الــدليل مــن املعقــول أيضــا

ة جعلـت الرضـا هـو احلرام وجوده كعدمه، لكن الشـريعة اإلسـالمي

األساس علـى إبـرام العقـود مـن دون حتديـد لفـظ أو شـكل حمـدد، 

مما جعل أحكام الشريعة تستوعب ما استجد من طرق وأشـكال 

النعقــاد العقــود، ومــن ذلــك العقــود االلكرتونيــة، ومــن املعلــوم أن 

  .)97(حترمي احلالل كتحليل احلرام

  :الرأي الراجح

ــتها تبـــــني بــــأن الـــــراجح هــــو قـــــول : بعــــد ســــرد األدلـــــة ومناقشــ

اجلمهـــور األصـــل هـــو إباحـــة وجـــواز وصـــحة العقـــود االلكرتونيـــة، 

شريطة أن ال ختالف نصاً شرعيًا، سواء اعتربت عقودا مسـماة أم 

غري مسماة، ما دامت حتقق مصاحل طريف العقد ؛ وألن اإلسـالم 

يأمرنا باالستفادة من كل وسيلة حتقق لنا اليسر واملنفعة،وتوفر لنا 

ــا ال ميكــن أن تكــون حرامــا الوقــ ت واجلهــد، والوســيلة يف حــد ذا

ـــلم هلــــا هــــو الــــذي          مطلقــــا وال حــــالال مطلقــــا بــــل اســــتخدام املسـ

  .حيدد احلكم عليها

لـــذا جيــــب أن يكـــون موقفنــــا مــــن العقـــود االلكرتونيــــة، موقفــــاً 

اجيابيــاً والقــول جبوازهــا هــو القــول املتفــق مــع الشــريعة اإلســالمية، 

بـــه مـــن صـــالحية لكـــل زمـــان ومكـــان، ومـــن مســـايرته ومـــا يتميـــز

للعلـــــم والتكنولوجيـــــا، وعـــــدم اجلمـــــود، ودعوتـــــه لتحقيـــــق مصـــــاحل

         العبـــــاد ودفـــــع املفاســـــد، وقـــــد جـــــاءت الشـــــريعة اإلســـــالمية برفـــــع

َمـا يُرِيـُد اللّـُه لَِيْجَعـَل -- ﴿احلرج عن األمة، كما يف قولـه تعـاىل 

  .)98(﴾-- مِّْن َحَرجٍ َعَلْيُكم

وأمــا مــا قــد يتخلــل العقــود االلكرتونيــة مــن عقــود حمرمــة مثــل 

العقــود الربويــة، وعقــود القمــار، وعقــود لألفــالم اإلباحيــة، وبعــض 

  .صور عقود التامني، فهذا حكمه غري جائز وحمّرم شرعاً 

أن اســـتخدام االنرتنـــت للعقـــود االلكرتونيـــة : لـــذا يـــرى الباحـــث

قـــــه اإلســـــالمي ؛ ألن املباحـــــة شـــــرعاً أمـــــر جـــــائز ومشـــــروع يف الف

.اهلدف منه، أو املقصد من استخدامه مشروع وجائز

طرق العقود االلكترونية عبر االنترنت: لثالمبحث الثا

، أو)web site(التعاقد عبر المواقع : المطلب األول

  )web(الموقع االلكتروني 

  :مفهوم خدمة المواقع: أوالً 

ومــــات يقصــــد بــــه شــــبكة املعل)web(إن لفــــظ شــــبكة الويــــب

والــيت تتكــون مــن عــدد كبــري مــن )world wide web(الدوليــة

الوثــائق املخزونــة يف حواســيب خمتلفــة يف العــامل، وقــد شــاع التعبــري 

  .)web page()99(عن شبكة الويب بلفظ 

وتعـد خدمــة املواقــع مبثابــة البوابـة الرئيســية للــدخول إىل شــبكة 

العنكبوتيـــــة وهـــــي الـــــيت تســـــمى , )االنرتنـــــت(املعلومـــــات العامليـــــة 

)word wide web(والـيت يرمـز هلـا بـالرمز)www( , وتســمى

  .)web()100(أيضاً الويب

ـــا بوابـــة للبحـــث حيـــث جتمـــع كـــل  وتوصـــف املواقـــع أيضـــا بأ

لذلك ميكن الوصول , املوارد اليت حتتويها شبكة املعلومات العاملية

مــــن خالهلــــا إىل املعلومــــات يف مجيــــع الشــــبكات املرتبطــــة بشــــبكة 

, وإحضــــارها يف ثــــواٍن معــــدودات) االنرتنــــت(علومــــات العامليــــة امل

ــية أم صـــوتية أم صـــور أم فيـــديو ، أو إبـــرام )101(ســـواء أكانـــت نصـ

  .عقد مع أحد التجار الذي يعرض منتجاته مثال

ويســتطيع كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي أن يضــع لــه موقعــاً 

أو من خاللـه يسـتطيع العـرض, دائماً وثابتًا على شبكة االنرتنت

اإلعــالن عــن أي شــيء يــود تقدميــه كمعلومــة أو كعــرض إلجيــاب 

واســتخدام موقــع علــى الشــبكة يعــين اســتمرارية هــذا املوقــع , معــني

  .)102(على مدار الساعة واأليام

وتتيح أموراً مل تكن متوفرة مع األساليب التقليدية يف العـرض 

ح حــىت إن البيــع وإبــرام العقــود عــن طريــق االنرتنــت أصــب. والطلــب
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  .أمراً واقعياً حماطاً بعوامل األمان اليت تطور مع مرور الزمن

يبحـــث ألولا: وهنــاك نوعـــان رئيســـيان مــن حمركـــات البحـــث

عـــن الكلمـــة املســـتهدفة مـــن خـــالل االنرتنـــت بعـــد كتاـبــة الكلمـــة 

فيقـــــوم احملـــــرك بعـــــرض نتـــــائج ) search(والضـــــغط علـــــى البحـــــث 

ة املدخلـــة ومـــن عشـــوائية ألغلـــب املواقـــع الـــيت حتتـــوي علـــى الكلمـــ

)www.altvista.com(أمثلــــــة هـــــــذه احملركــــــات حمـــــــرك البحـــــــث

  .)AJ)www.aj.comوكذلك حمرك

مـن احملركـات فيسـمى جملـدات الويـب حيـث النوع الثانيأما 

د مـن القـوائم يقدم قائمة حتتـوي علـى عـدة أقسـام بـداخلها العديـ

ومــن أمثلـة هــذه . واملواقـع الـيت تــدل علـى الشــئ املـراد أو املطلـوب

  .)www.google.com(، و)www.yahoo.com(احملركات 

  :طريقة التعاقد عن طريق الموقع االلكتروني: ثانياً 

عــــن الســــلعة أو اخلدمــــة أو املعلومــــة الــــيت إَن املتعاقــــد يبحــــث 

ينـــوي التعاقـــد عليهـــا علـــى االنرتنـــت، ســـواء مـــن خـــالل حمركـــات 

البحــث الــيت تقــوده إىل موقــع الشــركة أو املؤسســة، أو مــن خــالل 

الــدخول إىل املوقــع مباشــرة، أو مــن خــالل شــريط إعالمــي يقــوده 

إىل املوقـــع، أو مـــن خـــالل ســــوق جتـــاري افرتاضـــي علـــى الشــــبكة 

ع عـــدداً مـــن العارضـــني، مـــن شـــركات أو مؤسســـات أو أفـــراد جيمـــ

م يف كتالوجات توضح هذه العروض  م وخدما يعرضون منتوجا

ا، فإذا وصل املتعاقـد إىل السـلعة  والسلع بصورها وأسعارها وميزا

أو اخلدمـــة أو املعلومـــة، أو أي عقـــد يريـــده، فـــإن املوقـــع غالبـــا ممـــا 

واملعلومــــات عــــن مزاياهــــا يــــوفر صــــورة أو صــــورا واضــــحة للســــلعة

وأوصــافها، ورمبــا قــدم املوقــع عرضــاً مرئيــاً بالفيــديو عنهــا أو جتربــة 

افرتاضية هلا، فإذا قرر املشرتي الشراء ضغط على األيقونة اخلاصة 

بالشــــــــراء، مث يــــــــتم تعبئــــــــة العقــــــــد االلكــــــــرتوين واملتضــــــــمن العقــــــــد 

يت النمــوذجي املوضــوع علــى املوقــع، وفيــه شــروط العقــد وبنــوده الــ

تكــــون غــــري قابلــــة للتفــــاوض غالبــــا، ويتضــــمن إىل جانــــب ذلــــك 

بيانــــــات املشـــــــرتي الشخصــــــية، االســـــــم والعنــــــوان ورقـــــــم البطاقـــــــة 

  .)103(االئتمانية، أو كيفية دفع الثمن، وتوقيع العقد الكرتونياً 

ذه الصـورة عـن طريـق الضـغط علـى زر املوافقـة  ويتم التعاقد 

ــــــق التنز )OK-BOX(املوجــــــــــود  يــــــــــل عــــــــــن بعــــــــــد ، أو عــــــــــن طريــــ

)DOWNLOAD( وبعدئٍذ تنزل السلعة أو اخلدمـة أو املعلومـة ،

على جهاز حاسب املتعاقـد أو ترسـل بالربيـد الكـرتوين، أو ترسـل 

إليــه ليســتلمها اســتالما ملموســا ماديــاً، بعــد أن يتأكــد البــائع مــن 

تسـلمه مصـادقة : صحة وصالحية ما دفعـه املشـرتي، بطـرق منهـا

وأن جملس العقد ،)104(ا دفعه املشرتيمن البنك تفيد صالحية م

يبدأ من وقت دخول الراغب يف التعاقد إىل املوقع، ويستمر حىت 

أي أنــــه إذا دخــــل الشــــخص إىل أحــــد .خـــروج القابــــل مــــن املوقــــع

املواقــع علــى الشــبكة وأرســل إجيابــه وانتظــر فــرتة مــن الــزمن لتلقــي 

ـــــذ. القبــــــول، فيكــــــون أمــــــام التعاقــــــد بــــــني غــــــائبني   ا وإذا تلقــــــى هـ

             الشــــــخص القبــــــول فــــــوراً فيكــــــون يف هــــــذه احلالــــــة أمــــــام التعاقــــــد

  .بني حاضرين زماناً 

وأن اإلعالن املوجه عرب االنرتنت يعّد إجياباً موجهاً للجمهور 

عامـــة ولـــيس للفـــرد بعينـــه، و جيـــب أن يتـــوفر فيـــه مجيـــع الشـــروط 

  .لةاألساسية للعقد املراد إبرامه نفيًا جازماً للغرر واجلها

والواضــح مــن هــذه الصــورة أن االنرتنــت قــد أتــاح إنشــاء حمــال 

ا، واإلطـالع علـى البضـائع املعروضـة  جتارية الكرتونية، ميكن زيار

فيها، واملفاوضة مث التعاقد بشكل مباشر مـن خـالل التوقيـع علـى 

حيـث أن معظـم صـفحات الويـب . النموذج املتاح يف هـذا املوقـع

ـــــــا              جتيـــــــز ألي شـــــــخص الـــــــدخول ذات صـــــــبغة عامـــــــة، مبعـــــــىن أ

إليهــا، وأيضــا مــن بــني صــفحات الويــب مــا يتخــذ صــبغة خاصــة، 

ــتمكن الشــــخص مــــن الــــدخول إليهــــا إال مــــن خــــالل  حبيــــث ال يــ

  .)105(كلمة املرور

موقـــع أمـــازون : ومـــن أمثلـــة مواقـــع البيـــع علـــى الشـــبكة عامليـــاً 

)Amazon.com( حيـــث يعتـــرب اكـــرب متجـــر بيـــع الكتـــب عـــرب ،

، حيث يعترب من أكـرب مواقـع )Ebay(نرتنت، وموقع إي باي اال

املــزاد العلــين علــى االنرتنــت، أمــا يف الــدول العربيــة فمواقــع البنــوك 

: واملصــارف، وبعــض مواقــع الغــرف التجاريــة، وبعــض املواقــع مثــل

ــــرتوين  ـــع جتـــــاري، والســـــوق االلكـ موقـــــع تســـــويق الســـــعودية، وموقــ

كرتونيـــة، وموقـــع التجـــارة اخلليجـــي، وموقـــع مكاســـب للتجـــارة االل

العربيــة، وموقــع جتــاري دوت كــوم، وموقــع شــبكة التجــارة العربيــة، 

وموقــع الكويــت للتجــارة االلكرتونيــة عــرب االنرتنــت، ومكتبــة النيــل 

  .)106(والفرات، واملكتبة القانونية، وغري ذلك
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  )EMAIL(التعاقد عبر البريد االلكتروني: المطلب الثاني

  :االلكترونيمفهوم البريد: أوال

وردت تعريفــــات عــــّدة للربيــــد االلكــــرتوين ســــواء مــــن الناحيــــة 

ـا يف كافـة  الفقهية أم التشريعية وذلك لألمهية الكبرية اليت يتمتـع 

ــاالت، فمـــن الناحيـــة الفقهيـــة فقـــد عـــَرف بأنـــه نظـــام إرســـال : (ا

ـــــــــزة احلاســــــــــوب املرتبطــــــــــة الكرتونيــــــــــاً عــــــــــرب  ــــــائل بــــــــــني أجهـ               الرســــ

ة ويعتـــرب وســـيلة لتبـــادل امللفـــات والصـــور الـــيت تعتمـــد علـــى الشـــبك

  .)107()إمكانيات احلواسيب

عبــــارة عــــن اســــتخدام شــــبكة االنرتنــــت  : وعَرفــــه آخــــرون بأنــــه

كصـــــندوق للربيــــــد حبيــــــث يســـــتطيع املســــــتخدم إرســــــال الرســــــائل 

ـــــــــــــن  ــــــــــــــخاص مـــــــ ــــدة أشـــــ ــــــــ ــــــخص أو عـــــــ ــــــــ ـــــــة إىل شـــــ ـــــــــ                 االلكرتونيـــ

  .)108(مستخدمي االنرتنت

من الناحية التشريعية فقد عَرفه القـانون العـريب النمـوذجي أما 

  .)109()نظام للرتاسل باستخدام احلاسب: (املوحد بأنه

يعد الربيد االلكرتوين أحـد وسـائل تبـادل الرسـائل بـني األفـراد 

ولكن بسرعة فائقة وكفاءة وفاعلية باستغالل , مثل الربيد العادي

ابـــة مكتـــب للربيـــد حيـــث إمكانيـــات الشـــبكات املختلفـــة، أي مبث

يســــتطيع مســــتخدم االنرتنــــت بواســــطتها إرســــال الرســــائل إىل أي 

كمـــــا ميكنــــه أيضـــــا تلقـــــي , شــــخص لـــــه عنـــــوان بريــــدي الكـــــرتوين

الرسائل من أي مسـتخدم آخـر لالنرتنـت مـن خـالل نظـام تكبـري 

الرســـــالة إىل حـــــزم متـــــر مـــــن خـــــادم إىل آخـــــر حـــــىت الوصـــــول إىل 

لــى شــكل كتابــة أو صــور أو وقــد تكــون هــذه الرســائل ع, املقصــد

أو مسـجلة بالصــوت والصـورة معــا , )Audio(مسـجلة بالصــوت 

)video( ,أو تكون خليطا من كل ذلك.  

وميكــن مــن خــالل خدمــة الربيــد االلكــرتوين إرســال واســتقبال 

  .)110(الرسائل وتبادل امللفات مع اآلخرين يف دقائق معدودة

مــدفوع وتــتم هــذه اخلدمــة مــن خــالل فــتح حســاب جمــاين أو

وكـل شـخص لكـي , الثمن مع أحد املواقع اليت توفر هـذه اخلدمـة

يضع عنواناً الكرتونياً ال بد له من استخدام اسم أو رقم سري ال 

وتــتم . تســمح لآلخــرين بالــدخول علــى بريــده االلكــرتوين اخلــاص

عمليــة اإلرســـال بـــأن يـــدخل املشـــرتك إىل موقـــع الربيـــد االلكـــرتوين 

الة جديــدة فيقــوم بكتابــة عنوانــه ويكتــب ويصــدر أمــراً إلنشــاء رســ

عنوان املرسل إليه أو املرسل إليهم وموضوع الرسالة بواسطة لوحة 

ــــاتيح اخلاصـــــــــة باحلاســـــــــوب  مث يصـــــــــدر أمـــــــــر ) keyBoard(املفـــــ

ومـــا هـــي إال ثـــوان معـــدودة وتنتقـــل الرســـالة إىل املرســـل , اإلرســـال

ـــا مـــا عليـــه ســـوى أ, إليـــه ن ولكـــي يـــتمكن املرســـل إليـــه مـــن قراء

يســتعمل برنــامج بريــده االلكــرتوين ويصــدر أمــراً بتحميــل الرســائل 

ولقراءة أية رسـالة البـد مـن . على صندوق بريده االلكرتوين الوارد

الضغط على موضعها يف القائمة املذكورة فتظهر أمام املرسل إليـه 

وميكــن إلغاؤهــا ابتــداء مــن القائمــة .علــى شاشــة جهــاز الكمبيــوتر

مـــة وللمرســـل إليـــه أن يقـــوم مبـــا شـــاء مـــن قبـــل فتحهـــا وبصـــورة عا

العمليات اليت ميارسها عادة علـى أي ملـف اعتيـادي يف حاسـوبه 

فضــال عــن ذلــك فــإن بإمكــان , مــن نســخ وغريهــا مــن العمليــات

مستخدم هذه اخلدمة إتالف الرسائل املهمة الـيت يرسـلها أو الـيت 

  .)111(ال يرغب باإلطالع عليها غري املرسل إليه

  :قة التعاقد عن طريق البريد االلكترونيطري: ثانياً 

  :وللتعاقد عرب الربيد االلكرتوين أنواع متعددة منها

أن صــــــاحب املتجــــــر االفرتاضــــــي يقــــــوم بإرســــــال رســــــائل إىل - 1

صـــندوق بريـــد أنـــاس معينـــني أو عشـــوائيني، يعـــرض فيهـــا منتجاتـــه 

ـــــــه، مبينــــــــاً األســــــــعار،  ــا إىل التعاقــــــــد معـ وخدماتــــــــه، يــــــــدعو فيهــــــ

د العقــود، ويــدعو صــاحب الربيــد االلكــرتوين إذا واملواصــفات وبنــو 

رغــــب يف التعاقــــد بضــــغط أيقونــــة املوافقــــة، ليصــــدر القبــــول منــــه، 

. وينتهــي بصــدور القبــول إذا اقتنعــا بالعقــد وشــروطه ومــا يتعلــق بــه

ذه الطريقة، مت التعاقد وإن اختلف  ومىت حتقق اإلجياب والقبول 

  .)112(وقت ومكان انعقاد العقد يف هذه احلالة

إن بعــض الشــركات تقــوم بإرســال رســائل دعائيــة لنــوع معــني - 2

مـــن الســـلع أو اخلـــدمات بالربيـــد االلكـــرتوين اخلـــاص بالشـــخص، 

فإذا نظر صاحب الربيد هلذه الرسالة ورغب يف السلعة أو اخلدمة 

قـام مبراســلة الشــركة للتعاقـد معهــا علــى هـذه الســلعة أو اخلدمــة مث 

.)113(ة يف التعاقد عرب شبكة املواقعتتم املبايعة، كالطريقة السابق

ويف هـــذه الصـــورة إذا كـــان التعاقـــد يـــتم بالكتابـــة مباشـــرة بـــني - 3

الطرفني، فإن جملس العقد يبدأ من حيث صدور اإلجيـاب والبـدء 

يف التفـــاوض ويســـتمر حـــىت خـــروج أحـــد الطـــرفني أو كليهمـــا مـــن 

، ففــي هــذه احلالــة يكــون التعاقــد بــني حاضــرين زمانــاً . )114(املوقــع
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وهو نفـس احلكـم الـذي ينطبـق علـى التعاقـد عـرب اهلـاتف، وذلـك 

ألن اإلجياب والقبول يكونان يف نفـس الـزمن، فـال بـد مـن تطبيـق 

أحكـــام التعاقـــد بـــني احلاضـــرين زمانـــاً، وهـــذا احلكـــم ينطبـــق أيضـــا 

وأمــا إذا كــان هنــاك فاصــل زمــين . علــى التعاقــد بواســطة الــتلكس

حلالـة يكـون التعاقـد بـني غـائبني بني اإلجياب والقبول، ففي هـذه ا

ــــــق كـــــــذلك التعاقـــــــد  ــــو احلكـــــــم الـــــــذي ينطـب ــــاً، وهـــ          زمانـــــــاً ومكانـــ

.)115(عرب الفاكس

ومـــا دام أن الفقهـــاء ذكـــروا أن حكـــم التعاقـــد باالنرتنـــت عـــن 

طريـق الربيـد االلكـرتوين، مثــل التعاقـد بالكتابـة، أو الرسـالة بالربيــد 

عقد، ال نرى أي اخـتالف العادي، بعد استيفاء شروط وصحة ال

بــني وســيلة التعبــري عــن اإلرادة بينهمــا،ألن كليهمــا يعتمــدان علــى 

ــــــة إليصــــــــال الرســــــــالة اىل الطــــــــرف اآلخــــــــر، إال أن الربيــــــــد  الكتابــ

ـا إذ يـتم إبرامـه عـن طريــق  االلكـرتوين ينفـرد بالوسـيلة الـيت ينعقــد 

االنرتنـــت، وبالكتابـــة االلكرتونيـــة دون االعتمـــاد علـــى املســـتندات

واتفـــق مجهـــور الفقهـــاء علـــى اجلملـــة علـــى صـــحة العقـــود .الورقيـــة

مـا سـوى  وانعقادهـا بالكتابـة أو الرسـالة إذا مت اإلجيـاب والقبـول 

  .)116(عقد النكاح

يصـلح E.mailوعليه فإن الرتاسـل بواسـطة الربيـد االلكـرتوين 

ا الرتاسـل واضـحة وصـرحية  للتعاقد على أن تكون اللغة اليت يتم 

ا، وجيتنب كل مـا قـد مستبينة ليفهم القصد منها، ويعلم مضمو

يوقع يف الغرر والغلط والغنب واجلهالـة واكـل أمـوال الغـري بالباطـل، 

  .وتعرب عن رضا األطراف بالتعاقد

ومن تقنيات الرسائل االلكرتونية إمكـان إحلـاق ملفـات ثنائيـة 

مثــــل الصــــور وأفــــالم الفيــــديو واألصــــوات، وملفــــات تنفيذيــــة مــــع 

  .سالة إىل الربيد االلكرتوين للمرسل إليهالر 

وتتماثل العناوين الربيدية يف شـكلها، إذ تتكـون مـن مقطعـني 

ــــز ــــــــــا الرمــــــــ ــــــــــايل@يفصــــــــــــل بينهــ ـــــكل التــ ــــــــى الشـــــــ : وتكــــــــــــون علــــ

…..@yahoo.com إن اجلزء األول من العنوان الذي يقع على

يــدل علــى اســم املســتخدم أي الشــخص صــاحب @يســار الرمــز

د تكــون عبــارة عــن امســه احلقيقــي أو جمــرد الصــندوق الربيــدي، وقــ

رمزاً له أو امسًا مستعاراً، وهذا اجلزء هو الذي مييز املستخدم عـن 

غريه من املستخدمني لدى مقدم خدمة الربيد االلكرتوين، ويتبعه 

، أمــــا اجلــــزء الواقــــع علــــى ميــــني )آت(ويقابلهــــا بالعربيــــة @إشــــارة

  .فيشري دائماً إىل مقدم اخلدمة@الرمز

التعاقد عبر خدمة المحادثات الشخصية: مطلب الثالثال

)CHAT(أو عبر المحادثة الصوتية المباشرة ،  

  :مفهوم خدمة المحادثات الشخصية: أوالً 

وهـــي عبـــارة عـــن املناقشـــات واحلـــوارات املباشـــرة مـــع اآلخـــرين 

الكرتونيـــــا لتبـــــادل اآلراء ووجهـــــات النظـــــر عـــــن طريـــــق الكتابـــــة أو 

  .)117(ورة معاالصوت أو بالصوت والص

ـــــث تتـــــــيح شـــــــبك ة االنرتنـــــــت للمشـــــــرتكني فيهـــــــا إمكانيـــــــة حيــ

التحــدث مباشــرة، ويكــون ذلــك حبضــور العاقــدين يف الوقــت ذاتــه 

والـــدخول إىل االنرتنـــت، ويــــتم التحـــدث بينهمــــا إمـــا بالكتابــــة أو 

اإلشـــارة أو املشـــافهة عـــرب أجهـــزة صـــوتية تلحـــق باحلاســـب اآليل، 

ويشـــمل عـــدة أنـــواع مـــن االتصـــاالت حيـــث ميكـــن احلـــديث عـــرب 

العـــــادي عـــــن طريـــــق االنرتنـــــت، وميكـــــن تبـــــادل الرســـــائل اهلـــــاتف

واحملادثـات بــني عــدة أشــخاص بشـكل فــوري، وميكــن أن يتضــمن 

  :تبادًال لألصوات والصور، ومن ذلك ما يلي

احملادثــــة الشخصــــية الــــيت يســــتطيع الشــــخص صــــاحب غرفــــة - 1

  .احملادثة التحكم فيمن يسمح هلم بالتحدث معه أو حجبهم

وهـــي مواقـــع عامـــة , يت تســـمى الدردشـــةاحملادثـــة اجلماعيـــة الـــ- 2

وميكن ألي شخص ميتلك بريدا الكرتونيا الدخول فيهـا والتحـاور 

.)118(مع من يتواجد يف غرفة احلوار أو الدردشة

تبــــادل مباشــــر للعبــــارات بــــني شخصــــني يســــتخدمان برناجمــــا - 3

ُتقسم الشاشة إىل قسمني األول للمرسل . يسمى غرفة احملادثة

ليـه، فــأي شـئ يكتـب لــدى الطـرفني يظهـر علــى والثـاين للمرسـل إ

      شاشــــــة الطــــــرفني، وميكــــــن أن تكــــــون بــــــني أكثــــــر مــــــن شخصــــــني

  .ويف أماكن خمتلفة

هنــاك بــرامج تتــيح للشــخص تبــادل احلــديث صــوتياً كمــا يف - 4

اهلـــــــاتف التقليـــــــدي مـــــــع أشـــــــخاص آخـــــــرين، وبأســـــــعار اتصـــــــال 

اريـة، االنرتنت، مما يقلل كلفة االتصال ألصـحاب العالقـات التج

.ويف هذه احلالة يكون جملس العقد كمجلس العقد يف اهلاتف

تبــــادل احلــــديث بالصــــوت والصــــورة، أو مــــن خــــالل برنــــامج - 5

صـــورة فيـــديو : آخـــر ميكـــن مـــن خاللـــه إرســـال الصـــوت والصـــورة
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للتعبري عن احلركة مع الصوت، وتسمى غرفـة الفيـديو، ويف بعـض 

تمعــون أيضــا باملشــاركة بالو  ثــائق وطباعــة الرســائل الــربامج يقــوم ا

.وتبادل امللفات

تبــادل احلـــديث عـــن طريـــق القــط صـــوت ويكـــون يف برنـــامج - 6

ا كامريات يستخدمها املتحـدث وتنقـل  غرفة احملادثة، قد يلحق 

لس فيه كسابقه .)119(الصورة مباشرة إىل الطرف اآلخر، وا

يتبّني مما سبق أنه من خـالل هـذه الشـبكة يـتمكن املشـرتكون 

اً ومؤسســات مــن االتصــال ببعضــهم ومــن تبــادل املعلومــات أفــراد

واألفكــــــار والثقافــــــات، وإبــــــرام العقــــــود ســــــواء عــــــن طريــــــق الربيــــــد 

-E(االلكـــرتوين mail) أو عـــن طريـــق غـــرف احملادثـــة الـــيت تنقـــل

 webالصوت حياً أو مع الصورة أيضاً باسـتخدام هـاتف الويـب

phone)( وأن الربيـــد االلكـــرتوين ،)e- mail(مراســـلة خدمـــة

يشــــبه الربيــــد العــــادي لكنــــه بطريقــــة الكرتونيــــة وهــــذا هــــو ســــبب 

، ومييـــــزه عـــــن الربيـــــد العـــــادي الســـــرعة املذهلـــــة يف نقـــــل "التســـــمية

املعلومات، ومن خـالل غـرف احملادثـة ميكـن إرسـال الصـوت حيـاً 

بدًال من إرسال النصوص الرقمية يتم التحدث من خالل هـاتف 

web)الويــب phone)لتحــادث مباشــرة مــع الــذي يســمح با

. شخص آخر يف مكان ما من العامل باستخدام شبكة االنرتنيت

كمــا ميكــن تثبيــت كــامريا رقميــة علــى جهــاز احلاســوب فيــتم نقــل

  .الصوت والصورة

  :طريقة التعاقد عن طريق المحادثة والمشاهدة: ثانياً 

يف هـــذه الصـــورة قــــد يـــتم التعاقـــد بطريــــق احملادثـــة، أو بطريــــق 

ما عن التعاقد بطريق احملادثـة فيـتم عـن طريـق ختاطـب املشاهدة، أ

)chatting(  عـــرب االنرتنـــت، ويتحقـــق هـــذا التخاطـــب بـــأن يفـــتح

ـــــــة بــــــــــه علــــــــــى جهــــــــــازه  ــــــــدين الصــــــــــفحة اخلاصـــ                كــــــــــل مــــــــــن العاقــ

ــــــــــمـــــــــا يكتبـــــــــه الطذات التوقيـــــــــت، فينتقـــــــــل   يف  رف األول إىل ـــــ

ـــــــالصفح رب صـــــندوق الربيـــــد املفتوحـــــة جبهــــاز الطـــــرف الثـــــاين عــــةـــ

  .)120(االلكرتوين، والعكس صحيح

أمـــا يف حالـــة التعاقـــد عـــن طريـــق املشـــاهدة، فيـــتم ذلـــك عـــن 

ـــائط االتصــــــال الصــــــوتية واملرئيــــــة  عــــــرب (طريـــــق ربــــــط اجلهــــــاز بوســـ

مبــــا ) ميكرفــــون وكــــامريا فيــــديو مثبتــــة علــــى جهــــاز كــــل متخاطــــب

ـــــــمع ويـــــــــرى كـــــــــل منهمـــــــــا اآلخـــــــــر  ــــــأن يســ يســـــــــمح للطـــــــــرفني بـــ

)conversation(- يف –دون حضـــور مـــادي يف نفـــس املكـــان

ذات الوقــت الــذي يتـــاح هلمــا فيــه تبـــادل البيانــات املكتوبــة فـــورًا، 

أي يــتم التعاقــد بالصــوت والصــورة، ومثــال ذلــك الشــبكة الرقميــة 

  .)121(للخدمات املتكاملة

لــــس العقــــد االلكــــرتوين يف هــــذه  يــــتم حتديــــد الفــــرتة الزمنيــــة 

لكــرتوين مــن وقــت صــدور اإلجيــاب الطريقــة عــن طــرق التعاقــد اال

، ونكـون أمـام جملـس عقـد ) 122(ويستمر حىت االنتهاء من احملادثـة

إلمكانية تبادل اإلجياب والقبول عـرب احملادثـة واملشـاهدة املباشـرة، 

  .)123(وعليه يتم تطبيق أحكام التعاقد بني احلاضرين زماناً 

دة وبالنســـــبة النقضـــــاء جملـــــس العقـــــد االلكـــــرتوين فـــــان القاعـــــ

تفضـــي بـــأن لكـــل واحـــد مـــن املتعاقـــدين احلـــق يف قبـــول أو رفـــض 

التعاقد طاملا كان متواصًال عرب االنرتنت، فـإن قـام عـن اجلهـاز أو 

أغلقــه طواعيــة واختيــاراً، أو انتقــل إىل معلومــات أخــرى أو مواقــع 

ألنــه يف احلالــة . أخــرى عــرب صــفحات الويــب انتهــى جملــس العقــد

يف احلالـــــة الثانيــــة فقــــد انصــــرفا عـــــن األوىل قــــد افــــرتق الطرفــــان، و 

  .)124(موضوع التعاقد إىل غريه

ومبا أن رسائل التعبري عـن اإلرادة عـن طريـق االنرتنـت، تكـون 

بــــاللفظ، أو الكتابــــة أو اإلشــــارة، حبيــــث يــــرى ويســــمع كــــل مــــن 

وكـــــذلك بإمكـــــان رؤيـــــة الشـــــئ املـــــراد إبرامـــــه، . املتعاقـــــدين اآلخـــــر

يـــــتم إبـــــرام العقـــــد أو عـــــدم واحملادثـــــة مـــــع الطـــــرف اآلخـــــر إىل أن

  .تنفيذه

أنه لو مت التعاقد عرب االنرتنـت باحملادثـة الصـوتية : والذي أراه

فقط، أو الصوتية واملرئية معًا، فإن املوجب من بدأ أوال بالعرض، 

وله احلق عن الرتاجع يف إجيابه قبل اقرتانه بـالقبول، كمـا أنـه لـيس 

طرف اآلخر، كما نصت له احلق الرجوع عن إجيابه بعد موافقة ال

عليه املادة الثالثة من قرار جممع الفقـه اإلسـالمي، ولكـال الطـرفني 

  .احلق من الرتاجع عن تنفيذ العقد ما داما يف جملس العقد
  

  حكم العقود االلكترونية في القانون: رابعالالمبحث
  

مبــا أن التعاقــد عــرب شــبكة االنرتنــت مــازال يف بدايتــه وخاصــة 

 فـــإن التشـــريعات القانونيـــة العربيـــة مل تتـــدخل يف يف الـــوطن العـــريب

ــذا النــوع مــن التعاقــد ويف . تفاصــيلها وتشــريع النصــوص املتعلقــة 



2014، 227- 204ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

  

218

ظــل هــذا الغيــاب فــإن النظريــة العامــة للعقــد قــد ميكنهــا أن تســد 

  .)125(هذا الفرع، وذلك حلني صدور تشريعات خاصة باالنرتنت

التشــريعي أجـــاز وميكــن القـــول أن االجتــاه العـــام قبــل التـــدخل 

قبــول هــذه التعاقــدات قياســا علــى تــراخيص فــض العبــوة يف حقــل 

أن يكـون متاحــا، : أمههـا وأوهلــا: الربجميـات، وذلـك ضــمن شـروط

ـــا وتـــوفر خيـــارات الـــرفض  بيســـر اإلطـــالع علـــى شـــروطها، وقراء

ـــــاوس(والقبـــــــول، وأن يتعـــــــزز القبـــــــول مبجـــــــرد الضـــــــغط علـــــــى ). املــ

قانونيـة شـرط اعتماديـة رسـائل وأضافت بعض احملـاكم يف الـنظم ال

، ) 126(التعريــــف بشخصــــية املســــتخدم إىل جانــــب وســــائل األمــــان

وأن العقد االلكرتوين يشمل كل اتفـاق بـني املتعاقـدين علـى عقـد 

معني، شرط أال يكون هذا العقد خمالفـا للنظـام العـام أو لـآلداب 

  .العامة، أو األحكام القانونية اليت هلا صفة إلزامية

ـــا متثــــل أهــــم وبالنســـبة إىل مشــــروعية العقـــود االلكرتونيــــة، فإ

املواضـــيع يف الوقـــت احلاضـــر، نظـــراً لكثـــرة املواقـــع الـــيت تســـتثمر يف 

ممارســــة التجــــارة غــــري املشــــروعة، كتجــــارة املخــــدرات، أو تســــهيل 

ــــور واألفــــــالم  البغــــــاء، واســــــتغالل األطفــــــال جنســــــياً، ونشــــــر الصــ

شـــخاص، وانتحـــال اإلباحيـــة، أو القـــدح والـــذم وتشـــويه مسعـــة األ

ــــاب اجلــــــرائم املاليــــــة،   ــــام مواقــــــع اآلخــــــرين، وارتكــ الصــــــفة، واقتحــ

كالســطو علــى أرقــام بطاقــات االعتمــاد، وممارســة ألعــاب القمــار 

وهــــذه . عــــرب االنرتنــــت، وتبيــــيض األمــــوال، وســــواها مــــن اجلــــرائم

ــــا  التصــــرفات تكــــون باطلــــة بطالنــــاً مطلقــــًا، بقــــوة القــــانون ؛ أل

  .لآلدابمناقضة للنظام العام 

ويقتضـــي أن تكـــون العقـــود االلكرتونيـــة، موافقـــة مـــع القـــوانني 

ــــوانني املنظمـــــة للمنافســـــة يف جمـــــال  املطبقـــــة، وال ســـــيما تلـــــك القـ

التجارة االلكرتونية، وقوانني االستهالك، والقوانني املنظمة للعقـود 

  .املربمة عن بعد

لـــــذا فإنـــــه حيظـــــر مـــــثال االجتـــــار باألســـــلحة والـــــذخائر بـــــدون 

انوين، وكــــــذلك االجتــــــار يف األدويــــــة، مــــــن قبــــــل غــــــري تـــــرخيص قــــــ

ـــلني علـــــــى تـــــــرخيص مبباشـــــــرة مثـــــــل هـــــــذه  األخصـــــــائيني، واحلاصــــ

  .)128) (127(كما حيظر التعاقد على تركات مستقبلة. األنشطة

ــابع الـــــدويل للعقـــــود االلكرتونيـــــة، ومـــــا أدت إليـــــه  ونظـــــرا للطـــ

د، تقنيات االتصال من إلغاء احلدود بـني الـدول، فـإن هـذه العقـو 

وإن اختلفـــت أطرافهـــا، وأمـــاكن إبرامهـــا، وطبيعـــة موضـــوعها، إال 

ـــــا تتضـــــمن بعـــــض األحكـــــام املماثلـــــة الـــــيت تلقـــــي علـــــى عـــــاتق  أ

املتعاقدين التزاما مشـرتكا باحملافظـة علـى ضـوابط معينـة تـتالءم مـع 

وظيفة العقود، حبيث تبدو هذه العقود مجيعهـا مشـرتكة يف طبيعـة 

الشـــــرعية، أو مـــــا ميكـــــن تســـــميته واحـــــدة تتمثـــــل باحملافظـــــة علـــــى 

unefoncion(بالوظيفة التنظيمية  deregh lation()129(.  

وبســبب االنتشــار اهلائــل الســتخدام شــبكة االنرتنــت يف إبــرام 

الصـفقات والعقـود اضـطر العديــد مـن مشـّرعي الـدول واملنظمــات 

اإلقليميــة والدوليــة إىل إقــرار هــذا الواقــع ومــن مث إجــازة التعبــري عــن 

ـــائل الكرتونيــــة وهــــو مــــا يعــــين أن التقــــاء اإلر  ادة العقديــــة عــــرب وسـ

اإلرادات الكرتونيــــــا يكفــــــي إلبــــــرام العقــــــد مــــــىت اســــــتوىف شــــــروط 

  . )130(صحته

1996فقــد أقــر القــانون النمــوذجي للتجــارة االلكرتونيــة لســنة 

تبــادل التعبــري عــن اإلرادة مــن خــالل تبــادل البيانــات الكرتونيــا يف 

يف ســــياق (:منــــه)11(نصــــت املــــادة األعمــــال التجاريــــة حيــــث 

إنشـــــاء العقـــــود، ومـــــا مل يتفـــــق الطرفـــــان علـــــى غـــــري ذلـــــك، جيـــــوز 

اســـتخدام رســــائل البيانـــات للتعبــــري عـــن العــــرض وقبـــول العــــرض، 

وعنـد اســتخدام رســالة البيانــات، يف إنشـاء العقــد، ال يفقــد ذلــك 

ــــــالة  ــــــــرد اســــــــتخدام رســ ـــه للتنفيــــــــذ،            العقــــــــد صــــــــحته، أو قابليتـــــ

  ).انات لذلك الغرضبي

انعقــــاد UCCكمـــا أجــــاز قــــانون التجـــارة األمريكــــي املوحــــد 

       عقـــــد بيـــــع البضـــــائع بـــــأي طريقـــــة، أو وســـــيلة مـــــا دامـــــت تظهـــــر 

ا ـــــــتراضـــي طرفيـــه، مبـــا يف ذلـــك ســـلوكهما الـــذي يـــدل علـــى إقرارمه

  .)131(ود العقدـــوج

حيــث 1999وكــذا قــانون املعــامالت االلكرتونيــة املوحــد عــام 

ــــد الكرتونيــــــا عنــــــدما قــــــرر أن نـــــ ــــــى أحكــــــام التعاقـ ص صــــــراحة عل

  .التسجيل االلكرتوين يعادل املستند املكتوب خطيا

ـــــد البيـــــــع الـــــــدويل        وتقـــــــر اتفاقيـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة بشـــــــأن عقــ

ـــــا العاشـــــرة جـــــواز التعاقـــــد عـــــن طريـــــق وســـــائل  للبضـــــائع يف ماد

  .)132(االتصال الفوري

مــن قــانون ) 14(د املــادة وعلــى صــعيد التشــريعات العربيــة جنــ

لســـنة 2إمـــارة ديب يف شـــأن املعـــامالت والتجـــارة االلكرتونيـــة رقـــم 
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ـا األوىل 2002 جتيز التعاقد بوسائط الكرتونيـة حيـث نصـت فقر

)133(جيوز أن يتم التعاقد بني وسـائط الكرتونيـة مؤمتتـة: " على أنه

بقا متضـــمنة لنظـــام معلومـــايت الكرتونيـــي يكـــون معـــداً ومربجمـــًا مســـ

ـــا صـــحيحاً ونافـــذاً،  للقيـــام مبثـــل هـــذه املهمـــات ويكـــون التعاقـــد 

ومعرتفاً بآثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو 

ـــــــة إبـــــــــــرام العقـــــــــــد يف  ـــــــــخص طبيعـــــــــــي يف عمليــــ            املباشـــــــــــر ألي شــ

  ".هذه األنظمة 

وتأكيــدا ملبــدأ جــواز التعاقــد االلكــرتوين وصــحته نصــت املــادة 

ال تفقــد الرســالة : "ن نفــس القــانون علــى الصــيغة اآلتيــةمــ)7/1(

ــا جــاءت يف  ـرد أ االلكرتونيـة أثرهــا القـانوين أو قابليتهــا للتنفيــذ 

كمـا أجـاز املشـرع األردين إبـرام العقـود إلكرتونيـا " شكل الكرتوين

مــــن قــــانون ) 13(بواســــطة الرســــائل االلكرتونيــــة بتقريــــره يف املــــادة 

تعتــــــرب الرســــــالة : "2001لســــــنة 85ة رقــــــم املعــــــامالت االلكرتونيــــــ

االلكرتونيـــة وســـيلة مـــن وســـائل التعبـــري عـــن اإلرادة املقبوـلــة قانوـنــا 

  ".إلبداء اإلجياب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي 

إن القواعــد اخلاصــة الــيت نصــت عليهــا : وأســتنتج ممــا ســبق

تعبــري القــوانني املختلفــة املتعلقــة باملعــامالت االلكرتونيــة أجــازت ال

عـــن اإلرادة الكرتونيـــا مـــىت حتققـــت شـــروط صـــحة اإلرادة والتعبـــري 

) علمـاء القـانون(أما بالنسبة إىل وجهات النظر لـدى الفقـه .عنها

، والــــيت ) 134(حيــــث تعــــددت اآلراء الفقهيــــة إىل أربعــــة اجتاهــــات

ترمــــي إىل تســــويغ التعاقــــد الكرتونيــــا ومــــا يرتتــــب علــــى ذلــــك مــــن 

.صحة إبرام العقد

  :األولاالتجاه

يــذهب هــذا االجتــاه إىل مــنح الشخصــية القانونيــة إىل اجلهــاز 

االلكــرتوين الــذي يــتم بواســطته إبــرام العقــد، ومــن هنــا يعتــرب هــذا 

الـــرأي، اجلهـــاز االلكـــرتوين مبثابــــة الشـــخص القـــانوين، والشــــخص 

  .القانوين يتمتع بأهلية إبرام العقد

نيـــــة، غـــــري أن هـــــذا القـــــول غـــــري مستســـــاغ مـــــن الناحيـــــة القانو 

فالشخصية القانونية مرتبطة بالذمة املالية واجلهاز االلكرتوين ليس 

ومـــن مث فلـــن تكـــون لـــه شخصـــية قانونيـــة وتنعـــدم . لـــه ذمـــة ماليـــة

أهليتــه القانونيــة، ناهيــك عــن كــون االعــرتاف الــذي يضــفى علــى 

الشـخص االعتبـاري الشخصـية القانونيـة مقصـور علـى جمموعــات 

.ىل األجهزة واآلالتاألشخاص واألموال وال ميتد إ

  :االتجاه الثاني

ويـــذهب هـــذا االجتـــاه إىل تشـــبيه اجلهـــاز االلكـــرتوين باهلـــاتف 

والفاكس فهو جمرد أداة أو وسيلة اتصال تربط بني املتعاقدين لـذا 

فاجلهـــاز ال يـــربم عقـــدا حلســـاب شـــخص مـــا وإمنـــا الشـــخص هـــو 

الـــذي يـــربم العقـــد باســــتخدام احلاســـب اآليل الـــذي يقتصــــر دوره 

  .ى نقل اإلرادة من متعاقد إىل آخرعل

وقــد انتقــد هــذا االجتــاه أيضــاً علــى أســاس أنــه حيمــل املتعاقــد 

األخطـاء يف الربجمـة وتشـغيل الـربامج االلكرتونيـة الـيت تقـوم بعمليـة 

          التعاقــــد فمــــا يصــــدر مــــن اجلهــــاز يعــــد كأنــــه صــــدر مــــن املتعامــــل

  .نفسه مباشرة

  :االتجاه الثالث

يف Representationه فيأخذ بنظرية النيابـةأما هذا االجتا

التعاقــد، حيــث يعتــرب اجلهــاز االلكــرتوين نائبــا عــن املتعاقــد يتعامــل 

  .بامسه وحلسابه

وينتقد هـذا االجتـاه أيضـا كيـف ميكـن للجهـاز عـدمي اإلرادة 

أن يـــربم عقـــد الوكالـــة بينـــه وبـــني املتعاقـــد مصـــدر النيابـــة املزعومـــة 

   ن اجلهــاز وســيلة إلبــرام العقــد ولــيسلكنــه نقــد يف غــري حملــه أل.؟

  .له إرادة مستقلة

  :االتجاه الرابع

ذهب هذا االجتاه إىل أن اجلهاز االلكرتوين ال خيرج عن كونه 

أداة أو وســـيلة يف يـــد املتعاقـــد، يســـتعملها املتعاقـــد كمـــا يســـتعمل 

األوراق واألقــالم للتعبــري عــن إرادتــه، فاجلهــاز جمــرد وســيلة للتعبــري 

ا للمتعاقد اآلخر، فإذا استخدم املتعاقد عن إراد ة املتعاقد وإعال

جهـــــازا الكرتونيـــــا فـــــإن اإلرادة التعاقديـــــة ســـــواء أكانـــــت إجيابـــــا أم 

قبـــــوال، ال تنســـــب إىل اجلهـــــاز، وإمنـــــا تنســـــب إىل املتعاقـــــد الـــــذي 

  .)135(استخدم اجلهاز وسخره خلدمته

رغـم هـذا االخـتالف بـني فقهـاء القـانون إال: ويـرى الباحـث

أن اجلميـع جممعـون علـى تسـويغ التعاقـد االلكـرتوين وإن اختلفــت 

الوســائل، كمــا أن التعاقــد باســتخدام الوســائط االلكرتونيــة أصــبح 

واقعــاً وأمــراً مســلماً بــه ذلــك يتجلــى يف تنظيمــه تشــريعياً يف بعــض 

         لـــــــــذا الـــــــــراجح هـــــــــو االجتـــــــــاه الرابـــــــــع وهـــــــــو أن . بلـــــــــدان العـــــــــامل
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خيـــــرج عـــــن كونـــــه أداة أو وســـــيلة تـــــتم مـــــن اجلهـــــاز االلكـــــرتوين ال 

  .خالهلا إنشاء العقود
  

  الخاتمة

العقود مل تكن موجودة أنواعًا مننشهد اليوم إنناشك ال

عائقا مل يقف يومااإلسالميالفقه أنغري يف العصور السابقة،

بيان  و القضايا واألمور املستحدثة، ما يستجد من وحائرًا أمام

العقود االلكرتونية اجلديدة،وع مع هذهكيفية التعامل املشر 

وفق كتاب ،النظر والبحث واالستقراء واالجتهادبإعادةوذلك

والقياس واملصلحة املعتربة ، واإلمجاعاهللا وسنة رسوله 

مما يفتح ،املرتتبة على ذلكواملعقول، واآلثاروالعرف الصحيح 

شقة ملواسعة يف التعامل، ويرفع عنهم احلرج واآفاقاللناس 

العقود واملعامالت أحكامملعرفة الضرورية بطرقه الصحيحة،

مبجموعة من القيم اإلسالميةلذا جاءت الشريعة ديثة احل

مبا يتفق مع أهدافه والضوابط اليت حتكم العقود االلكرتونية

ما انطبقت هذه القيم والضوابط على هذه وتوجيهاته، فإذا

بدل احلكم من احلل إىل ، وإال يُ جائزة شرعاً ، أصبحتالعقود

  .احلرمة

وفيما يلي أهم نتائج البحث واألحكام اليت توصل إليها 

  :الباحث من خالهلا وذلك يف النقاط اآلتية

إن األصـــــل يف العقـــــود هـــــو اإلباحـــــة، وجـــــواز صـــــحة العقـــــود -1

االلكرتونيــــة، شــــريطة أن ال ختــــالف نصــــاً شــــرعياً، ســــواء اعتــــربت 

دام حتقق مصاحل طريف العقد ؛ عقوداً مسماة أو غري مسماة، ما 

وألن اإلســالم يأمرنــا باالســتفادة مــن كــل وســيلة حتقــق لنــا اليســر 

ا ال ميكـن  واملنفعة، وتوفر لنا الوقت واجلهد، والوسيلة يف حد ذا

أن تكـون حرامــاً مطلقـاً، وال حــالًال مطلقــاً، بـل اســتخدام املســلم 

.هلا هو الذي حيدد احلكم عليها

وعنــدها يشــرتط ،بــني متعاقــدين حاضــرينالعقــد إمــا أن يــتم -2

وإما أن يتم بني متعاقدين غائبني ال جيمعهما ,احتاد جملس العقد

.تم عن طريق وسائل الكرتونيةيمكان واحد، حيث 

هناك ثالث طرق إلجراء العقد إلكرتونيًا هي إجراء التعاقد-3

والتعاقد عرب الربيد اإللكـرتوين، ،)web(عرب الشبكة املعلوماتية

.والتعاقد باملشاهدة واحملادثة اإللكرتونية

ـــة الصــــــوتية فقـــــــط، أو -4 ـــــــت باحملادثـــ إذا مت التعاقــــــد عــــــرب االنرتن

الصوتية واملرئية معاً، فإن املوجب من بدأ أوًال بالعرض، وله احلق 

عن الرتاجع يف إجيابـه قبـل اقرتانـه بـالقبول، كمـا أنـه لـيس لـه احلـق 

اآلخــر، كمــا نصــت عليــه الرجــوع عــن إجيابــه بعــد موافقــة الطــرف 

املادة الثالثة من قرار جممع الفقه اإلسالمي، ولكـال الطـرفني احلـق 

  .من الرتاجع عن تنفيذ العقد ما داما يف جملس العقد

  :التوصيات والمقترحات الشرعية والقانونية

 االهتمــام اجلــاد بتنميــة الــوعي بأمهيــة إبــرام العقــود االلكرتونيــة

ل تكنولوجيـــا املعلومـــات واالنرتنيـــت بوضـــع مـــادة للتـــدريس يف جمـــا

.لطلبة الكليات يف الدول اإلسالمية

 أقرتح على املشـرع العراقـي إجيـاد آليـة لتنظـيم التعاقـد عـن بعـد

ــــــتهلك، علــــــــى أن تشــــــــمل كــــــــل وســــــــائل  يف قــــــــانون محايــــــــة املســ

.االتصاالت احلديثة، واالستفادة من القوانني اليت عملت به قبله

  الهوامش
).37(آلية سورة األنعام، ا)1(
.)03(سورة املائدة، اآلية )2(
)3(

.)14(سورة امللك، اآلية 
.)29(سورة النساء، اآلية )4(
، أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا 2/536، )10935(أخرجه أمحد يف مسنده، رقم )5(

الشيباين، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مؤسسة   قرطبة، مصر، بال سنة طبع، 

، سليمان بن األشعث 3/273، )3458(م وأبو داود يف سننه، كتاب البيوع، رق

: أبو داود السجستاين األزدي، سنن أيب داود، دار الفكر، بال سنة طبع، حتقيق

حممد حميي الدين عبد احلميد، وابن ماجة يف سننه، كتاب التجارات، باب بيع 

، حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين، سنن ابن 2/737) 2185(اخليار، رقم 

حممد فؤاد عبد الباقي، واللفظ : الفكر، بريوت، بال سنة طبع، حتقيقماجه، دار 

حممد بن عيسى ،3/551، )1248(له، والرتمذي يف سننه، كتاب البيوع، رقم

أبو عيسى الرتمذي السلمي، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، دار إحياء الرتاث 

، وابن حبان يف أمحد حممد شاكر وآخرون: بريوت، بال سنة طبع، حتقيق–العريب 

، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي 11/340، )4967(صحيحه، رقم 

، مؤسسة الرسالة، بريوت، 2البسيت، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ط

إسناده صحيح رجاله  : شعيب األرنؤوط، وقال األلباين: ، حتقيق1993- 1414

الغليل يف ختريج أحاديث منار كلهم ثقات، حممد ناصر الدين األلباين، إرواء

.5/125م،1985- ه 1405، املكتب اإلسالمي، 2السبيل، ط
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حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس ,3/296لسان العرب، , ابن منظور)6(

, )عقد(مادة , احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، بال سنة طبع، الفريوز أبادي

.1/52,املعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى,1/383
.1/383الفريوز آبادي، القاموس احمليط، )7(
.01: سورة املائدة اآلية)8(
طبعة جديدة، مكتبة , خمتار الصحاح, حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي)9(

، ))عقد((مادة , حممود خاطر: م، حتقيق1995-هـ 1415لبنان، بريوت، 

لفاظ األصفهاين، مفردات أ) هـ425ت(واحلسني بن الفضل الراغب , 183ص

صفوان عدنان : ، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بريوت، حتقيق4القران، ط

.576ص, داوودي
جنم الدين أيب حفص , 3/297, )عقد(مادة , لسان العرب, ابن منظور)10(

للطباعة والنشر والتوزيع , دار النفائس, 2ط, طلبة الطلبة, عمر بن حممد النسفي

.168ص, )م1999هـ 1420(
  .89: ئدة اآليةسورة املا)11(
حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار )12(

، أمحد بن حممد بن علي 395–8/394، جمموعة من احملققني: اهلداية، حتقيق

، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، )هـ770ت(، املقري الفيومي

  .2/421،)عقد(ادة املكتبة العلمية، بريوت، بال سنة طبع، م
أخرجه مسلم يف صحيحه، كاتب احلج، باب الرتغيب والرتهيب يف سكىن )13(

).1374(املدينة والصرب الوائها، رقم 
أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث : ينظر)14(

طاهر أمحد الزاوي، : م، حتقيق1979-هـ 1399واألثر، املكتبة العلمية، بريوت، 

.3/270ود حممد الطناحي، حمم
)15(

أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، دار املعرفة، : ينظر

حممد سيد كيالين، والشيخ علي اخلفيف ، : حتقيق،1/256لبنان، بال سنة طبع،

.170- 169، دار الفكر العريب، القاهرة ، ص3أحكام املعامالت الشرعية، ط
.576مفردات القران، صالراغب األصفهاين،: ينظر)16(
)17(

وما بعدها، الزبيدي، تاج العروس، 3/296ابن منظور، لسان العرب، 

مادة 384- 1/383، فريوز آبادي، القاموس احمليط، ) عقد(مادة 395- 8/394

).عقد(
)18(

.1/186الرازي، خمتار الصحاح، 
).عقد(، مادة 8/394الزبيدي، تاج العروس، )19(
.6/32لقران، صالقرطيب، اجلامع ألحكام ا: ينظر)20(
)21(

حممود شوكت العدوى، نظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية، أطروحة . د: ينظر

.3- 2ص, م1948هـ ـ 1366, دكتوراه مقدمة اىل كلية الشريعة والقانون يف القاهرة
إبراهيم فاضل الدبو، حكم اجراء العقود بآالت االتصال احلديثة، . د: ينظر)22(

.12044/ 2إلسالمي، العدد السادس، حبث ضمن حبوث جملد جممع الفقه ا
أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر، أحكام القرآن، دار إحياء : ينظر)23(

، 3/285حممد الصادق قمحاوي، : ، حتقيق1405الرتاث العريب، بريوت، هـ

العالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي ، روح املعاين يف 

والسبع املثاين ، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان ، بال تفسري القران العظيم

.6/48سنة طبع، 
.3/285اجلصاص، أحكام القرآن، : ينظر)24(
.1: سورة املائدة، اآلية)25(
حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر، جامع البيان عن : ينظر)26(

.6/46هـ، 1405تأويل آي القرآن، دار الفكر، بريوت، 
إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء، تفسري القرآن العظيم، : ينظر)27(

.2/4هـ، 1401دار الفكر، بريوت، 
)28(

, اجلامع ألحكام القران, القرطيب, 3/285اجلصاص، أحكام القرآن، : ينظر

، دار الفكر، دمشق، 31ط, الفقه اإلسالمي وأدلته, وهبة الزحيلي. د،6/32

.49/84, م2009-هـ1430الربامكة، 
.3/235أحكام القران،, اجلصاص)29(
.01: سورة املائدة اآلية)30(
اجلرجاين، : ينظر. إجياب عني الفعل املباح على نفسه تعظيما هللا: النذر)31(

.236التعريفات، ص
)32(

.175ص, املصدر نفسه: ينظر. القيام بالطاعات: القرب
الفكر الشيخ أبو زهرة، امللكية ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، دار: ينظر)33(

.181م، ص1977العريب، القاهرة، 
)34(

يد بكر، نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، ط. د: ينظر ، 1عصمت عبد ا

.22م، ص2009دار الكتب العلمية، بريوت، 
، دار القلم، 1مصطفى أمحد الزرقا، املدخل الفقهي العام، ط. د: ينظر)35(

).2(، هامش381- 1/380،م1998- هـ1418دمشق، 
إبراهيم فاضل الدبو، حكم إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة، . د: ينظر)36(

2/12044.
.201ص, امللكية ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي, حممد أبو زهرة: ينظر)37(
)38(

لة، ص،3/87ابن جنيم، البحر الرائق،  .65سليم رستم باز، شرح ا
.3/3ابن عابدين، حاشية رد احملتار، )39(
لة، كار خانه جتارت كتب، بال سنة طبع، جملة األحكام العدلية، )40( مجعية ا

.)103(املادة , جنيب هوا ويين: حتقيق
دار الكتب العلمية , 1ط, أسهل املدارك, حسن الكشناوي, أبو احلسن بكر)41(

دار الفكر، بال طبع، , 1ط, الشرح الصغري, أمحد الدر ديري, 2/54, بال طبع
2/2.
)42(

حممد علي بن علي بن حممد : المةالشيخ الع, 1/257الشريازي، املهذب، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ،2التهانوي احلنفي، كشاف اصطالحات الفنون، ط

.3/206،م2006- هـ 1427لبنان، 
)43(

منري البعلبكي، ، 1/24، )ألك(إبراهيم أنيس، املعجم الوسيط مادة : ينظر

.389املورد احلديث، ص
, م1957نا ، دار املعارف، مصر، اإللكرتون وأثره يف حيات, جني نيدك: ينظر)44(

: وعلى املوقع األيت،9ص
www.startimes.com/f.aspx/forum.kooora.com/f.aspx?t=7782
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.املصدر واملوقع السابق: ينظر)45(
)46(

التجارة االلكرتونية وضرورة اعتمادها , مسدور فارس, كمال رزيق.د: ينظر

ة االنرتنت وعلى املوقع وهي متاحة على شبك, يف اجلزائر يف األلفية الثالثة

lmd:التايل - batna.hooxs.com/t1652- topic
.27سلطان عبد اهللا حممود اجلواري، عقود التجارة االلكرتونية، ص: ينظر)47(
: البيع عرب االنرتنت على املوقع التايل: ينظر)48(

www.lawoflibya.com/forum/showthread.php?t=1255   
ع والتجارة عرب االنرتنت وفتح املتاجر عبد احلميد بسيوين، البي: ينظر)49(

.54االلكرتونية،مكتبة ابن سينا ، القاهرة ، بال سنة طبع ،ص
.السابق البيع عرب االنرتنت على املوقع : ينظر)50(
.39, خصوصية التعاقد عرب االنرتنت, أسامة أبو احلسن)51(
)52(

.123ص, التعاقد عن طريق االنرتنت, أمحد خالد العجلوين: ينظر
: وقع التايلامل: ينظر)53(

www.tashrcaad.com/view_stdies2.asp?id=4298std_i6
.46ص,النظام القانوين حلماية التجارة االلكرتونية, عبد الفتاح بيومي)54(

.47ص:قنفس املصدر الساب* 
, م2005, دار الفكر اجلامعي, إبرام العقد االلكرتوين, خالد ممدوح.د)55(

.51ص
)56(

، 17/114الرب، التمهيد، ، ابن عبد 18/124السرخسي، املبسوط، 

ابن ، 232الشافعي، الرسالة، القاهرة، ص،2/217الدسوقي، حاشية  الدسوقي، 

.29/155: جمموع الفتاوى,تيمية
01: سورة املائدة، اآلية)57(
. 1/248: القرطيب، اجلامع ألحكام القران: ينظر)58(
ل الشيخ حممد احلاج ناصر، اإلسالم وإجراء العقود بآالت االتصا: ينظر)59(

احلديثة، حبث ضمن حبوث جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة، العدد 

.)          2/1078هـ، 1410السادس، 
.34: من اآلية: سورة اإلسراء)60(
، حممد احلاج ناصر، اإلسالم وإجراء 1/345ابن القيم أعالم املوقعني، : ينظر)61(

.2/1078: العقود بآالت االتصال احلديثة
.29: ء، اآليةسورة النسا)62(
. 29/155: جمموع الفتاوى: ابن تيمية: ينظر)63(
)64(

. 12: سورة اجلاثية، اآلية
. 12: سورة فاطر، اآلية)65(
عبد الرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم : ينظر)66(

. 1/776املنان، ، 
29: سورة البقرة، اآلية)67(
األسنوي، التمهيد يف ،6/131الرازي، احملصول يف علم األصول، ، : ينظر)68(

. 1/487ختريج الفروع على األصول ، 
. 199: سورة األنعام، اآلية)69(
.29/150: ابن تيمية، جمموع الفتاوى: ينظر)70(
)71(

هذا حديث : وقال،2/1117، )3367(أخرجه ابن ماجه يف سننه، رقم 

غريب ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه، 
)72(

، 4/220، )1726(لبس الفراء، رقم الرتمذي يف سننه، باب ما جاء يف 

، وحسنه األلباين يف 10/12، )19507(البيهقي الكربى يف سننه الكربى، رقم 

-هـ 2،1429صحيح ابن ماجه، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط

. 566م، ص2008
)73(

. 345- 1/344ابن القيم اجلوزية، أعالم املوقعني،
ابن ماجه يف ،3/304، )3594(لح، رقم أخرجه أبو داود يف سننه باب الص)74(

والرتمذي يف سننه، باب ما ذكر عن ،2/788، )2353(سننه، باب الصلح، رقم 

واللفظ له،وقال ،3/634، )1352(يف الصلح بني الناس، رقم رسول اهللا 

،)7059(أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، واحلاكم يف مستدركه رقم 

.5/250) 1420(ء الغليل رقم إروا: وصححه األلباين،4/1132
. بتصرف.107/ 1: ابن القيم، أعالم املوقعني: ينظر)75(
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، )76(

وحممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي، مشكاة املصابيح، ،2/730، )1966(رقم 

ناصر الدين األلباين،  حممد: ، حتقيقم1985، املكتب اإلسالمي، بريوت، 3ط

. )2759(كتاب البيوع، باب الكسب وطلب احلالل، رقم
أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب التجارات، باب احلث على املكاسب، رقم )77(

.368، بإسناد صحيح، صحيح ابن ماجه لأللباين، ص2/723، )2138(
أخرجه ابن ماجه يف سننه، كاتب التجارات، باب احلث على املكاسب، )78(

، واللفظ له، الرتمذي يف سننه، باب ما جاء أن الوالد 2/723، )2137(رقم 

وصححه األلباين يف إرواء الغليل، ،3/639، )1358(يأخذ من مال ولده، رقم 
7/230.
. 3/412ابن تيمية، الفتاوى الكربى، : ينظر)79(
.21: سورة الشورى، اآلية)80(
)81(

59: سورة يونس، اآلية
.17- 29/16: ىابن تيمية، جمموع الفتاو )82(
. 1/321القرايف، الفروق، )83(
)84(

العالمة السيد حممد أمني أفندي، جمموعة رسائل ابن عابدين، دار الكتب 

.2/125العلمية، بريوت، بال سنة طبع، 
. 243عبد اهللا مصطفى، علم أصول القانون، ص. د)85(
)86(

حممد خليل خري اهللا، أحكام التصرفات التجارية عرب االنرتنت يف . د: ينظر

. 3شريعة اإلسالمية صال
. بتصرف،1/53ابن حزم، األحكام يف أصول األحكام، : ينظر)87(
)88(

3: سورة املائدة، اآلية
. ، بتصرف1/11ابن حزم، األحكام يف أصول األحكام، : ينظر)89(
. 229: سورة البقرة، من اآلية)90(
)91(

سليمان عبد الرزاق أبو مصطفى، التجارة االلكرتونية يف الفقه : ينظر

.27صاإلسالمي، 
كتاب البيوع، باب إذا اشرتط شروطا يف لبيع : أخرجه البخاري يف صحيحه)92(

كتاب العتق، باب إمنا : ، ومسلم يف صحيحه2/759، )2060(ال حتل، رقم 



2014، 227- 204ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

  

223

. 2/1141، )1504(الوالء ملن اعتق، رقم 
)93(

. 8/413ابن حزم، احمللى، 
إذا أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب )94(

العامل أو احلاكم فأخطأ خالف الرسول من غري علم فحكمه مردود، رقم 

، ومسلم يف صحيحه، كتاب االقضية، باب نقض األحكام 6/2675، )6917(

  .3/1342، )1718(الباطلة ورد حمدثات األمور، رقم 
. 5/615ابن حزم، األحكام يف أصول األحكام، : ينظر)95(
. 8/414ابن حزم، احمللى، : ينظر)96(
)97(

سليمان عبد الرزاق أبو مصطفى، التجارة االلكرتونية يف الفقه : ينظر

. 30اإلسالمي، ص
وابن أمري احلاج ،4/464الزركشي البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر)98(

.3/29احلنبلي، التقرير والتحبري، 
. 6سورة املائدة، من اآلية )99(
يط، التعاقد عرب ، بالل مس1339منري البعلبكي، املورد احلديث، ص: ينظر)100(

. 15- 14شبكة االنرتنت، ص
)101(

لة العربية العدد , معك على االنرتنت, منال ناصيف: ينظر السنة )307(ا

100م، ص2002, الرياض, السابعة والعشرون
حبث , االنرتنت تعريفه بدايته وأشهر جرائمه, حممد عبداهللا منشاوي: ينظر)102(

www.minshawi.com: ايلمنشور على شبكة االنرتنت وعلى املوقع الت
.16التعاقد عن طريق االنرتنت، ص, أمحد خالد العجلوين: ينظر)103(
- 8علي بن عبد اهللا الشهري، التجارة االلكرتونية عرب االنرتنت، ص: ينظر)104(

9 .
  .101ص: أسامة أبو احلسن جماهد، خصوصية التعاقد عرب االنرتنت: ينظر)105(
دار ،1د التجارة االلكرتونية، طلزهر بن سعد، النظام القانوين لعقو : ينظر)106(

. 57م، ص2010الفكر اجلامعي، االسنكدرية، 
)107(

. هذه املواقع على شبكة االنرتنت: ينظر
د جودت سعادة وعادل فايز السرطاوي، استخدام احلاسوب واالنرتنت يف )108(

. 70م، ص2003ميادين الرتبية والتعليم، دار الشروق والتوزيع، عمان، األردن، 
)109(

 Lillian Edwards & Charlotte Waelde, Law and the: ينظر

Internt Framework of Electronic Commerce,Second 
Edition,2000,p3. .

، حبث منشور على 7رأفت عثمان، اإلثبات االلكرتوين يف القانون، ص. د)110(

:االنرتنت على املوقع التايل
)111(www.rafatosman.com.
، 30ص, )احلاضر واملستقبل(ومات حممد أديب، شبكات املعل. د: ينظر)112(

. وما بعدها
إصدار املصارف العربية , قانون الكومبيوتر, ذا املعىن يونس عرب: ينظر)113(

.وما بعدها، 81م، ص2001لعام
برستون غاال، كيف تعمل االنرتنت، ترمجة مركز التعريب والرتمجة، : ينظر)114(

. و ما بعدها85هـ، ص1421، 1الدار العربية للعلوم، ط
- عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا الناصر، العقود االلكرتونية. د: ينظر)115(

، حبث ضمن حبوث مؤمتر األعمال املصرفية االلكرتونية بني - دراسة فقيهة تطبيقيه

ومتت املقابلة مع بعض الشركات واملؤسسات يف . 23- 5/21الشريعة والقانون، 

.نرتنتإقليم كردستان اليت هلا مواقع تسويقية على اال
، دار الفكر 1طخالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد االلكرتوين، . د: ينظر)116(

. 285م، ص2006اجلامعي، 
)117(

.11ملا عبد اهللا صادق سهلب، جملس العقد االلكرتوين، ص: ينظر
. 30/209املوسوعة الفقهية الكويتية،: ينظر)118(
لد , 194العدد , جملة املصارف العربية: ينظر)119( ،م1997ر فرباي/شباط, 17ا

.18- 17التعاقد عن طريق االنرتنت، ص, وأمحد خالد العجلوين,83ص
حبث , حممد عبد اهللا املنشاوي، االنرتنت تعريفه بدايته وأشهر جرائمه: ينظر)120(

: منشور على شبكة االنرتنت وعلى املوقع التايل

www.minshawi.com , ومن منتديات الدردشة العربية، منها املوقع

. www.kerm.com/wharaim: اآليت
، 18-17أمحد خالد العجلوين، التعاقد عن طريق االنرتنت، ص: ينظر)121(

09علي بن عبد اهللا الشهري، التجارة االلكرتونية عرب االنرتنت، ص
حسن عبد الباسط مجيعي، إثبات التصرفات القانونية اليت يتم . د: ينظر)122(

، لزهر بن 8م، ص2000، دار النهضة العربية، 1إبرامها عن طريق االنرتنت، ط

.56سعيد، النظام القانوين لعقود التجارة االلكرتونية، ص 
. املصدرين السابقني: ينظر)123(
)124(

. 286صخالد ممدوح، إبرام العقد االلكرتوين،. د: ينظر
. 90أمحد خالد العجلوين، التعاقد عرب االنرتنت، ص: ينظر)125(
ث ضمن حبوث طارق كاظم عجيل، جملس العقد االلكرتوين، حب. د: ينظر)126(

، )احلكومة االلكرتونية-التجارة االلكرتونية(مؤمتر املعامالت االلكرتونية 

.305- 304ص
.16احملامي بالل مسيط، التعاقد عرب شبكة االنرتنت،ص: ينظر)127(
حتديات النظامني (احملامي يونس عرب، التعاقد والدفع االلكرتوين : ينظر)128(

: رتنت وعلى املوقع التايل، حبث منشور على االن)الضرييب واجلمركي
doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro30.doc

هي العقد الذي يتم على بيع الرتكة قبل وفاة املورث وتقسيم : تركة مستقلة)129(

. الرتكة، ويعد حينئذ عقداً باطالً مطلقاً ملخالفته للنظام العام واآلداب العامة
)130(

.146- 145ص: الياس ناصيف، العقد االلكرتوين.د: ينظر
. 146ص: املصدر السابق: ينظر)131(
. 128خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد االلكرتوين، ص. د: ينظر)132(
. )204/1(املادة )133(

حممــد شـــكري ســرور، اتفاقيــة األمـــم املتحــدة بشــأن عقـــد البيــع الـــدويل . د: ينظــر

.87، ص1988للبضائع، دار النهضة العربية، 
)134(

" بأنه الوسيط االلكرتوين املؤمتتمن قانون إمارة ديب )1(جاء يف املادة 

برنامج أو نظام الكرتوين حلاسب آيل ممكن أن يتصرف أو يستجيب لتصرف

بشكل مستقل كليا أو جزئيا، دون إشراف أي شخص طبيعي يف الوقت الذي 

. ."التصرف أو االستجابة لهيتم فيه
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قي أبو إبراهيم الدسو . د: راجع يف عرض هذه االجتاهات الفقهية بالتفصيل)135(

، الصاحلني حممد أبو بكر 77الليل، اجلوانب القانونية للتعامالت االلكرتونية، ص

العيش، الشكلية يف عقود االنرتنت والتجارة االلكرتونية، حبث مقدم إىل كلية 

. وما بعدها9القانون، جامعة قاريونس، ص
. املصدرين السابقني: ينظر)136(
  

  المصادر والمراجع

القرآن الكرميبعد 

لشيخ حممد احلاج ناصر، اإلسالم وإجراء العقود بآالت االتصال احلديثـة، حبـث ا

ـــدد الــــدورة ضــــمن حبــــوث جملــــة جممــــع الفقــــه اإلســــالمي،  السادســــة، العـ

.هـ1410السادس، 

إبـــــراهيم الدســـــوقي أبـــــو الليـــــل، اجلوانـــــب القانونيـــــة للتعـــــامالت االلكرتونيـــــة، . د

ة يف عقـــود االنرتنـــت الصـــاحلني حممـــد أبـــو بكـــر العـــيش، الشـــكلي، 77ص

.والتجارة االلكرتونية، حبث مقدم إىل كلية القانون، جامعة قاريونس 

 :دار الفكـــر 1لزهـــر بـــن ســـعد، النظـــام القـــانوين لعقـــود التجـــارة االلكرتونيـــة، ط ،

.م2010اجلامعي، االسنكدرية، 
Lillian Edwards & Charlotte Waelde, Law and the Internt 

Framework of 
Electronic Commerce,Second Edition,2000,p3..

 إبــراهيم بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن مفلــح احلنبلــي أبــو إســحاق، النكــت والفوائــد

ــد الــدين ابــن تيميــة، ط ، مكتبــة املعــارف، 2السـنية علــى مشــكل احملــرر 

.هـ1404الرياض، 

جلنــة : يد، حتقيــقابـن عبــد الــرب القــرطيب ، التمهيــد ملــا يف املوطـأ مــن املعــاين واألســان

.من العلماء ، وزارة األوقاف املغربية ، املغرب ، بال سنة طبع

 أبو عبد اهللا مشس الدين حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي

.م1973، أعالم املوقعني عن رب العاملني ، دار اجليل ، بريوت ، 

ع ألحكــام القــرآن ،  دار أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري القــرطيب ، اجلــام

.الشعب ، القاهرة ، بال سنة طبع

 أمحــد بــن احلســني بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي ، ســنن البيهقــي ، مكتبــة

.م1994-هـ 1414الباز، مكة املكرمة ، دار

الــدار الدوليــة للنشــر 1أمحــد خالــد العجلــوين ، التعاقــد عــن طريــق االنرتنــت ، ط ،

.م2002للنشر والتوزيع ، عمان ، والتوزيع ودار الثقافة

 أمحـــد عبـــد احللـــيم بـــن تيميـــة احلـــراين أبـــو العبـــاس ، كتـــب ورســـائل وفتـــاوى شـــيخ

.، مكتبة ابن تيمية2اإلسالم ابن تيمية ، ط

 ــادر الزركشــي ، البحــر احملــيط يف )هـــ794ت (بــدر الــدين حممــد بــن عبــد اهللا بــن 

دار الكتب العلمية ،1أصول الفقه ، ط

.م2000/ هـ 1421، لبنان، ، بريوت 

 برســتون غـــاال، كيـــف تعمـــل االنرتنـــت، ترمجــة مركـــز التعريـــب والرتمجـــة، الـــدار

.هـ،1،1421العربية للعلوم، ط

التعاقد عرب شبكة االنرتنت ، حبث منشور على االنرتنت ومتاحة , بالل مسيط

:  على املوقع التايل

http://www.4shared.com/document/UiBBRKGe/.html
.

 ــعادة وعــــادل فــــايز الســــرطاوي، اســــتخدام احلاســــوب واالنرتنــــت يف د جــــودت ســ

.م2003ميادين الرتبية والتعليم، دار الشروق والتوزيع، عمان، األردن، 

امهــا عــن حســن عبــد الباســط مجيعــي، إثبــات التصــرفات القانونيــة الــيت يــتم إبر . د

.م2000دار النهضة العربية، ،1طريق االنرتنت، ط

حســن حممــد بــودي ، التعاقــد عــرب االنرتنــت ، دار الكتــب القانونيــة ، مصــر، . د

.م2009

شــركة 1خالــد ممــدوح إبــراهيم ، إبــرام العقــد االلكــرتوين ، دراســة مقارنــة ، ط. د ،

.م2006اجلالل للطباعة ، اإلسكندرية ، 

دار الفكــــر اجلــــامعي، 1راهيم، إبــــرام العقــــد االلكــــرتوين، طخالــــد ممــــدوح إبــــ. د ،

.م 2006

حبــــث منشــــور علــــى 7رأفــــت عثمــــان، اإلثبــــات االلكــــرتوين يف القــــانون، ص. د ،

.www.rafatosman.com: االنرتنت على املوقع التايل

حبـــث ضـــمن حبـــوث مـــؤمتر طـــارق كـــاظم عجيـــل ، جملـــس العقـــد االلكـــرتوين،. د

).احلكومة االلكرتونية -التجارة االلكرتونية( املعامالت االلكرتونية 

طـــارق كـــاظم عجيـــل ، جملـــس العقـــد االلكـــرتوين، حبـــث ضـــمن حبـــوث مـــؤمتر . د

).احلكومة االلكرتونية -التجارة االلكرتونية( املعامالت االلكرتونية 

دراســـة فقيهـــة -اصـــر، العقـــود االلكرتونيـــةعبـــد اهللا بـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا الن. د

، حبــث ضــمن حبــوث مــؤمتر األعمــال املصــرفية االلكرتونيــة بــني -تطبيقيــه

.الشريعة والقانون 

م1996عبد اهللا مصطفى، علم أصول القانون، بغداد، . د.

املكتبـة , )احلاضـر واملسـتقبل(حممد أديب رياض غنيمي ، شبكات املعلومـات . د

.م1997, 1ط, األكادميية

حممـــد خليـــل خـــري اهللا الطـــائي ، أحكـــام التصـــرفات اجلاريـــة عـــرب االنرتنيـــت يف . د

الشـــريعة اإلســـالمية ، دراســـة مقارنـــة ، رســـالة ماجســـتري إىل كليـــة الفقـــه 

.م2003وأصوله ، اجلامعة اإلسالمية ، بغداد ، 

 سليمان بن األشـعث أبـو داود السجسـتاين األزدي ، سـنن أيب داود ، دار الفكـر

.بال سنة طبع، 

 سليمان عبد الرزاق أبو مصطفى ، التجارة االلكرتونية يف الفقـه اإلسـالمي رسـالة

ماجســتري يف الفقــه املقــارن ، قــدمت إىل جملــس كليــة الشــريعة اإلســالمية 

.م2005بغزة ، 

 ، املبسـوط ، دار )هــ409ت(مشس األئمة أبو بكر حممد بن أمحـد السـر خسـي ،

.ة طبعاملعرفة ، بريوت ، بال سن

 ، شــيخ اإلســـالم أيب العبــاس تقـــي الــدين أمحـــد بــن عبـــد احللــيم بـــن تيميــة احلـــراين

: ، حتقيقدار املعرفة ، بريوتالفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، 

.حسنني حممد خملوف

 ، الشــيخ حممــد احلــاج ناصــر ، اإلســالم وإجــراء العقــود بــآالت االتصــال احلديثــة

الفقـــه اإلســــالمي ، الـــدورة السادســــة ، حبـــث ضـــمن حبــــوث جملـــة جممــــع

.هـ1410العدد السادس ، 
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هـــ 1429، 2صــحيح ابــن ماجــه، مكتبــة املعــارف للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط-

.م 2008

 عبــد احلميــد الشــرواين، حواشــي الشــرواين علــى حتفــة احملتــاج بشــرح املنهــاج ، دار

.الفكر، بريوت ، بال سنة طبع

1ي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسـري كـالم املنـان، طعبد الرمحن بن ناصر السعد ،

.هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت 1421

 ،عبــــد الــــرحيم بــــن احلســــن األســــنوي، التمهيــــد يف ختــــريج الفــــروع علــــى األصــــول

.حممد حسن هيتو . د: ، حتقيق1هـ، ط1400مؤسسة الرسالة، بريوت 

ين، دار الكتــــب العالمـــة الســــيد حممــــد أمــــني أفنــــدي، جمموعـــة رســــائل ابــــن عابــــد

.العلمية، بريوت، بال سنة طبع 

 علـــي بـــن أمحـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الظـــاهري أبـــو حممـــد ، احمللـــى ، دار اآلفـــاق

  .جلنة إحياء الرتاث ، بال سنة طبع: اجلديدة ، بريوت ، حتقيق

 األحكــــام يف أصــــول األحكــــام، مطبعــــة العاصــــمة )هـــــ456ت(علــــي بــــن حــــزم ،

.بالقاهرة، بال سنة طبع

ن عبدا هللا الشهري، التجارة االلكرتونية عرب االنرتنـت ، حبـث منشـور علـى علي ب

: شــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة االنرتنــــــــــــــــــــــــــــــــــت وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــى الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــع التــــــــــــــــــــــــــــــــــايل
htt://www.nagah.net/vb/shwthread.php?t=18429

 ملــا عبــداهللا صــادق ســهلب ، جملــس العقــد االلكــرتوين رســالة ماجســتري يف القــانون

جامعـــة النجــاح الوطنيـــة يف اخلــاص ، مقدمـــة لكليــة الدراســـات العليــا يف 

.م2008نابلس ، فلسطني ،  

 جماهـــد ، أســـامة أبـــو احلســـن، خصوصـــية التعاقـــد عـــرب االنرتنـــت، حبـــث مقـــدم إىل

مؤمتر القانون والكمبيوتر واالنرتنت ، يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

.م2000مايو 3إىل 1، كلية الشريعة والقانون ، يف الفرتة من 

الفقه اإلسالمي، الـدورة السادسـة ملـؤمتر جممـع الفقـه اإلسـالمي، العـدد جملة جممع

.م1990-هـ1410السادس، اجلزء الثاين، 

 حتــــديات النظــــامني الضــــرييب (احملــــامي يــــونس عــــرب، التعاقــــد والــــدفع االلكــــرتوين

: ، حبــــــــث منشــــــــور علــــــــى االنرتنــــــــت وعلــــــــى املوقــــــــع التــــــــايل)واجلمركــــــــي

doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro30.doc.

 ،م، 1939-هـــ1358حممــد بــن إدريــس أبــو عبــد اهللا الشــافعي، الرســالة، القــاهرة

.أمحد حممد: حتقيق

 ، حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــد اهللا البخــاري اجلعفــي ، اجلــامع الصــحيح املختصــر

اليمامة ، بريوت ، , ، دار ابن كثري3ط

.مصطفى ديب البغا. د: م ، حتقيق1987-هـ1407

املكتـــــب 3د اهللا اخلطيـــــب التربيـــــزي، مشـــــكاة املصـــــابيح، طحممـــــد بـــــن عبـــــ ،

حممد ناصر الـدين األلبـاين، كتـاب : م، حتقيق1985اإلسالمي، بريوت، 

.البيوع، باب الكسب وطلب احلالل 

 حممد بن عمر بـن احلسـني الـرازي، احملصـول يف علـم األصـول، جامعـة اإلمـام

طـه جــابر : قيـقهـــ، حت1400، 1حممـد بـن ســعود اإلسـالمية، الريـاض، ط

.فياض العلواين 

 حممـــد بـــن عيســـى أبـــو عيســـى الرتمـــذي الســـلمي ،  اجلـــامع الصـــحيح ســـنن

.الرتمذي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، بال سنة طبع

 ،حممــد بــن حممــد ابــن أمــري احلــاج احلنبلــي، التقريــر والتحبــري، دار الفكــر، بــريوت

.م،1996-هـ 1417

 اهللا القــزويين ، ســنن ابــن ماجــه ،  دار الفكــر ، بــريوت ، حممــد بــن يزيــد أبــو عبــد

.حممد فؤاد عبد الباقي:  بال سنة طبع ، حتقيق

حبــث منشــور , حممــد عبــد اهللا املنشــاوي، االنرتنــت تعريفــه بدايتــه وأشــهر جرائمــه

, www.minshawi.com: علــى شــبكة االنرتنــت وعلــى املوقــع التــايل

: املوقـــــــــــــــع التـــــــــــــــايلومـــــــــــــــن منتـــــــــــــــديات الدردشـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة، منهـــــــــــــــا
www.kerm.com/wharaim.

حبث منشـور علـى , االنرتنت تعريفه بدايته وأشهر جرائمه, حممد عبداهللا منشاوي

www.minshawi.com: شبكة االنرتنت وعلى املوقع التايل

 ، دار الفكـر، بـريوت حممد عرفة الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبـري

.حممد عليش ، بال سنة طبع: ، حتقيق

2حممد ناصر الدين األلباين ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ، ط ،

.م1985-هـ1405املكتب اإلسالمي  ،  

 مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ، صحيح مسـلم ، دار إحيـاء

.حممد فؤاد عبد الباقي: ال سنة طبع ، حتقيقالرتاث العريب ، بريوت ، ب

لــة العربيــة العــدد , معــك علــى االنرتنــت, منــال ناصــيف الســنة الســابعة ) 307(ا

  .100م، ص2002,الرياض, والعشرون

 منصـــور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس البهـــويت ، كشـــاف القنـــاع عـــن مـــنت اإلقنـــاع ، دار

.  هاللهالل مصيلحي مصطفى : ، حتقيق1402الفكر، بريوت ، 

دار 2عــــريب ، الطبعــــة ط–منــــري البعلبكــــي ، املــــورد احلــــديث ، قــــاموس انكليــــزي ،

.م2009العلم املاليني، بريوت ، لبنان، 

م1994,دار الصفوة,1املوسوعة الفقهية الكويتية  ط, وزارة األوقاف الكويتية.  

م1994,دار الصفوة, 1املوسوعة الفقهية الكويتية  ط, وزارة األوقاف الكويتية.  

م2001إصدار املصارف العربية لعام, قانون الكومبيوتر, يونس عرب.

حممــد بــن يعقــوب الفــريوز آبــادي، القــاموس ,3/296لســان العــرب، , ابــن منظــور

.احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، بال سنة طبع

طبعـة جديـدة، مكتبـة , خمتـار الصـحاح, حممد بن أيب بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي

.حممود خاطر: م، حتقيق1995-هـ 1415ت، لبنان، بريو 

 األصـــفهاين، مفـــردات ألفـــاظ القـــران، ) هــــ425ت(احلســـني بـــن الفضـــل الراغـــب

صـــــفوان : ، دار القلـــــم، دمشـــــق، والـــــدار الشـــــامية، بـــــريوت، حتقيـــــق4ط

.عدنان داوودي

 ،حممــد مرتضــى احلســيين الزبيــدي، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، دار اهلدايــة

.ة من احملققنيجمموع: حتقيق

 ،املصــباح املنــري يف غريــب )هـــ770ت(أمحــد بــن حممــد بــن علــي املقــري الفيــومي ،

  .الشرح الكبري للرافعي، املكتبة العلمية، بريوت، بال سنة طبع

 أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلـديث واألثـر، املكتبـة

طــــاهر أمحــــد الــــزاوي، : م، حتقيــــق1979-هـــــ 1399العلميــــة، بــــريوت، 

حممود حممد الطناحي

 أبو القاسم احلسني بن حممد، املفـردات يف غريـب القـرآن، دار املعرفـة، لبنـان، بـال

.حممد سيد كيالين، والشيخ علي اخلفيف : حتقيق،1/256سنة طبع،
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دار الفكر العريب، القاهرة3أحكام املعامالت الشرعية، ط ،.

يــة العقـد يف الشــريعة اإلســالمية، أطروحــة دكتــوراه حممـود شــوكت العــدوى، نظر . د

.م1948هـ ـ 1366, مقدمة اىل كلية الشريعة والقانون يف القاهرة

إبـــراهيم فاضـــل الـــدبو، حكـــم اجـــراء العقـــود بـــآالت االتصـــال احلديثـــة، حبـــث . د

.ضمن حبوث جملد جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس

،أحكـــام القـــرآن، دار إحيـــاء الـــرتاث أمحـــد بـــن علـــي الـــرازي اجلصـــاص أبـــو بكـــر

.حممد الصادق قمحاوي: ، حتقيق1405العريب، بريوت، هـ

 العالمة أيب الفضـل شـهاب الـدين السـيد حممـود اآللوسـي البغـدادي ، روح املعـاين

يف تفســــري القــــران العظــــيم والســــبع املثــــاين ، دار أحيــــاء الــــرتاث العــــريب، 

.بريوت، لبنان ، بال سنة طبع

رير بن يزيد بن خالد الطـربي أبـو جعفـر، جـامع البيـان عـن تأويـل آي حممد بن ج

.هـ1405القرآن، دار الفكر، بريوت، 

 إمساعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــري الدمشـــقي أبـــو الفـــداء، تفســـري القـــرآن العظـــيم، دار

.هـ1401الفكر، بريوت، 

دار الفكـر، دمشـق، الربامكـة،31ط, الفقه اإلسـالمي وأدلتـه, وهبة الزحيلي. د ،

.م2009-هـ1430

 ،الشــيخ أبــو زهــرة، امللكيــة ونظريــة العقــد يف الفقــه اإلســالمي، دار الفكــر العــريب

.م1977القاهرة، 

يد بكر، نظريـة العقـد يف الفقـه اإلسـالمي، ط. د ، دار الكتـب 1عصمت عبد ا

.م2009العلمية، بريوت، 

1418مشـق، ، دار القلـم، د1مصطفى أمحد الزرقا، املدخل الفقهي العام، ط. د

.م1998-هـ

 ،لـــة، كـــار خانـــه جتـــارت كتـــب، بـــال ســـنة طبـــع جملـــة األحكـــام العدليـــة، مجعيـــة ا

.جنيب هوا ويين: حتقيق

دار الكتب العلمية بال , 1ط, أسهل املدارك, حسن الكشناوي, أبو احلسن بكر

.طبع

دار الفكر، بال طبع,1ط, الشرح الصغري, أمحد الدر ديري.

،حممـــد علـــي بـــن علـــي بـــن حممـــد التهـــانوي : الشـــيخ العالمـــةالشـــريازي، املهـــذب

.احلنفي

دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــريوت، لبنــــــان، 2كشــــــاف اصــــــطالحات الفنــــــون، ط ،

.م2006-هـ 1427

وعلى ,م1957، دار املعارف، مصر، اإللكرتون وأثره يف حياتنا , جني نيدك

: املوقع األيت

www.startimes.com/f.aspx/forum.kooora.com/f.aspx?

t=7782229

التجــارة االلكرتونيــة وضــرورة اعتمادهــا يف اجلزائــر , مســدور فــارس, كمــال رزيــق.د

: وهي متاحـة علـى شـبكة االنرتنـت وعلـى املوقـع التـايل, يف األلفية الثالثة

lmd - batna.hooxs.com/t1652- topic

البيع عرب االنرتنت على املوقع التايل:

www.lawoflibya.com/forum/showthread.php?t=1255.

 عبد احلميد بسيوين، البيع والتجارة عرب االنرتنـت وفـتح املتـاجر االلكرتونية،مكتبـة

.ابن سينا ، القاهرة ، بال سنة طبع

ين حلمايـــة التجـــارة االلكرتونيـــة ، عبـــد الفتـــاح بيـــومي حجـــازي ، النظـــام القـــانو .د

الكتـــاب األول نظـــام التجـــارة االلكرتونيـــة و محايتهـــا مـــدنيا ، دار الفكـــر 

.م2002اجلامعي ،
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ط ََوم ورَ وىَ دمظا  وَ دا

...  

دىَپ  اس .  

  .   َظ َدىَ   دى َرا   ا ََ  و ظ ل طم َ دروود    

     َم ر ن لرا دوو فن دم َد ََب ط اَط َ ف  و و  رة ف

 ردة ل ظ زور َ    َرة ط ظ  نرد م زام َ) (َة ل روو  ظ ر

ل م ن ذى  , دا دة د م دا  َرى ددا , و و ََم ظدم َ

دوو م  رةف ردوو.  

      ََم فن دمَد ََط َر نظ د دة ممو ر َك رومط  ظ َ دا .

.دازا ل دئ زن وة  ن َ ذظ  ن

دامى   د ر ََر َ  ن دمف مََ دا ل ز د طر و  َ و و

 ن  وة زن دئ ل زادا ََط َظ  زى مور نض  ذظ َ.  

  

  

  

  

  

JUDGMENT AND METHODS OF ELECTRONIC CONTRACTS BETWEEN SHARIA 
AND LAW

This subject is one of the jurisprudential contemporary subjects that are in dire need and necessary to be 
studied and statement for these types of contracts, because of its spread in gover the world. And the
contracting via the internet became a tool link among peoples, and reduced the direct between
communication between the terminal-contractors, especially reached such transactions to our country and
practiced by scientists and commoners(public and private),and deal with the industrial and commercial 
countries such as China, Malaysia and others.
So this research aims to identify the full and complete virtue of electronic contracts and their methods, and 
the statement of the Judgment of making different contracts through the Internet with the statement of 
compatibility of these contracts via the Internet with civil law in terms of the contract and its correctness.
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  تيجيات المنتجات المبتكرةاابعاد فلسفة المحيط االزرق في استر أثر

مدينة دهوكنه وروز تليكوم يف مركزة استطالعية يف شركتني كوره ك و دراس
  

  سامي فريق صاحلو نزار رشيد نوري

  العراق-، جامعة بوليتكنيك دهوك، اقليم كوردستاندهوكاملعهد التقين االداري 

  

  )2013كانون االول،   15:، تاريخ القبول بالنشر2013شباط، 11: تاريخ استالم البحث(
  

  الخالصة

ضوؤها في منظمة لالتصاالت، وفي وأستراتيجيات المنتجات المبتكرةهدف البحث الى تحديد العالقة بين ابعاد فلسفة المحيط االزرق

وقد اعتمد . في منظمة لالتصاالتوتطبيق االستراتيجية المفضلة البتكار المنتجاتالخوض في بودقة العالقة بين تبني فلسفة المحيط االزرق

وابتكار المنتجات الجديدة،البحث في ذلك تبني نموذج فرضي ومعالجته من خالل اطار نظري يتناول مفردات اساسية لفلسفة المحيط االزرق

وتبني استراتيجيات ابتكار المنتجات، وفرضية اساسية تتمثل هي العالقة بين أبعاد فلسفة المحيط االزرقما: ثم اطار عملي يتضمن تبني مشكلة

لي على في معالجة االطار العمنابعاد فلسفة المحيط االزرق واستراتيجية ابتكار المنتجات، وقد اعتمد الباحثابوجود عالقة ارتباط معنوية بين

مجموعة من المؤشرات و االختبارات اإلحصائية في وصف متغيرات البحث واختبار الفرضية، وذلك على اساس اسلوب االستبيان لحجم عينة 

وروز تليكوم لالتصاالت بمركز مدينة دهوك، وأخيرًا توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات واهمها ه ونكه فردا من شركتين كور ) 40(بلغت 

من حيث التأثير على تطبيق االستراتيجية المفضلة في ابتكار المنتج الجديد، وقد تم يأتي في مقدمة ابعاد فلسفة المحيط االزرق)الزيادة(ان بعد

  .جديدةابعاد فلسفة المحيط االزرق واستراتيجيات ابتكار المنتجات الاالستناد عليها لتقديم مجموعة من التوصيات المتعلقة بـالعالقة بين
    

  فلسفة احمليط االزرق وأسرتاتيجيات املنتجات املبتكرة:الكلمات الدالة

  

  

  المقدمة
  

البحث عن فلسفات حديثة تزال املنظمات يف سعت وال

ا تنهض بواقعها من الوضح احلايل اىل التفرد والتميز عن  من شأ

املنظمات االخرى وخاصة يف القرن احلايل الذي يستند اىل 

عظاهرة التنافس الشديد خاصة يف جمال االتصاالت، فقد د 

االمر حنو توجه املختصني باالدارة اىل ابتكار وتبين فلسفة احمليط 

ا مثرة جهودهم حنو دعم املنظمات يف مواكبة  االزرق كو

متطلبات البيئة املتغرية احلالية واملستقبلية، وذلك من خالل 

القيام بالبحوث والدراسات يف االستفادة من هذه الفلسفة اليت 

الزيادة واالبتكار، الستبعاد، التقليص،تستند اىل ابعاد تتمثل با

واليت ميكن لالدارة استخدام هذه االبعاد حنو حتديد التتابع 

: السليم لالسرتاتيجيات املتعلقة بأبتكار املنتجات اجلديدة، منها

اسرتاجتية االبتكار اجلذري، اسرتاتيجية االبتكار التحسيين، 

لتميز واسرتاتيجية اسرتاتيجية االبتكار التحسيين املوجهة حنو ا

تنفيذ االنتاج الكفء، لتخطي احلواجز الرئيسية للمنظمات و 

يعكس اي اضرار على الو الصفاء باالسرتاتيجية يف فكر يتسم 

ة من خالل حماولة اجياد الفلسفنفقد تناول الباحثا.الفرد والبيئة

عالقة بينهما، إذ انه يهدف اىل تشخيص وحتديد واكتشاف 

التعرف على ات لفلسفة احمليط االزرق، و ملنظممدى وعي ا
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ني كورك ونوروز تليكوم تامكانية االستفادة من تطبيقها يف شرك

لالتصاالت يف مدينة دهوك يف مواجهة التحديات البيئية 

السريعة التغيري ووضع احللول للمشكالت والبدائل املتاحة 

للتحسني املستمر لنموها وبقائها ومنافستها للغري، بصورة 

  .تمرةمس

بحث، فتناول املمباحثاربعةوتكون هيكل البحث من 

بحثاالول املنهجية العلمية وبعض الدراسات السابقة، وامل

فلسفة ني، االول تناولمتغريالثاين اإلطار النظري وقد تضمن 

اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات ، والثاىن تضمناحمليط االزرق

التطبيقي للبحث من الثالث لإلطار بحثوخصص املةاجلديد

خالل عرض النتائج والتحليل اإلحصائي واثبات صحة 

الرابع عرض ألهم االستنتاجات بحثاملالفرضيات بينما تضمن

  .والتوصيات
  

وبعض الدراسات البحث نهجية م. االولمبحثال

  السابقة

  مشكلة البحث.اوال

مع تزايد أمهية قطاع االتصاالت باعتباره من القطاعات 

تمع ومواكبة التطورات اهلامة  اليت تعمل على دعم عجلة تقدم ا

اليت حتدث يف جماالت املعرفة والتكنولوجيا والعلوم املختلفة اهلائلة

تمع أملعلوماتجمورة املعلوماتية وظهور مفاهيم اليت رافقت الث

)Information Society ( تمع املعريف  Knowledge(وا

Society( . كعنصر حيوي االتصاالتبرزت شركات

ا تعد مركزًا لتقدمي خدمة االتصال التقين، ولكي  للمجتمع، كو

والبقاء يف املنافسة بقوة يف تتمكن من أداء هذا الدور بتميز

قي اعداد الشركات يف ميدان االتصالت الذي يشهد تزايد 

قليم كوردستان بصورة عامة ومدينة دهوك بصورة االتنافس يف 

يها أن ترتكز يف أعماهلا على تبين فلسفات خاصة، كان عل

التنافس تناغمًا مع تلك التطورات، لذا ادارية حديثة تدعمها يف

  :ميكن وضع مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية

يف واقع شركتني  ابعاد فلسفة احمليط االزرقهل ميكن اعتماد-

  ونةوروز تليكوم؟كورةك

يف كل شركة البتكار املنتجات فضلةهي االسرتاتيجية املما-

  ؟

هل هنالك عالقة بني ابعاد فلسفة احمليط االزرق-

  واسرتاتيجيات ابتكار املنتجات؟

بعاد فلسفة احمليط االزرقاما هي طبيعة التأثري الذي ترتكها-

  يف اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات؟

  أهمية البحث.ثانياَ 

  :تنبثق أمهية البحث من خالل اآليت

الضوء على فلسفة احمليط األزرق بوصفه مدخالً تسليط -

حديثًا ميكن للمنظمات من أعتماده يف مواجهة التحديات، 

  .ومواكبة التطورات والتغري البيئي بكل تعقيداته

ابعاد فلسفة احمليط األزرق يف تبين اسرتاتيجية دورأظهار-

ابتكار املنتجات حاضراً ومستقبًال كأحد املؤشرات األساسية يف 

حتقيق التفوق االبتكاري، واختاذ القرارات املتعلقة باجلوانب 

االجتماعية، وصوًال إىل حتقيق رسالة الشركة جمتمع البحث 

  . وأهدافها يف سرعة تلبية حاجات وأذواق الزبائن

اكتشاف مدى تأثري ابعاد فلسفة احمليط االزرق يف حتقق -

  .املبحوثةللشركةاالبتكار

ونه يربز طبيعة العالقة بني اعتماد تظهر امهية البحث يف ك-

املنظمة املبحوثة فلسفة احمليط االزرق واالستحواذ يف النتيجة 

  .بظاهرة االبتكار الفريد بني املنظمات املنافسة

تكمن امهية البحث ايضا كونه ميثل اسهاما يف تسليط -

سفة احمليط االزرق لحيوية الدور الذي تلعبه ابعاد فالضوء على

البتكار للبقاء واالستمرار املتميز يف ميدان منظمات يف حتقيق ا

  .صناعة خدمة االتصاالت يف مدينة دهوك
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  أهداف البحث.ثالثاَ 

  : يسعى البحث إىل بلوغ األهداف اآلتية    

تقدمي تأطري مفاهيمي ملاهية فلسفة احمليط األزرق وابعاده مث -

  .اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة

تبين تعرف على واقع ابعاد فلسفة احمليط األزرق ودورها يف ال-

من خالل استطالع آراء عينة من األفراد االبتكاراسرتاتيجيات 

  .ثالبحتني عينة العاملني يف الشرك

حتديد العالقة والتأثري بني أبعاد فلسفة احمليط االزرق-

د حبسب وجهة نظر أفراواسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة

.ثالبحتني عينة العينة يف الشرك

اظهار ترتيب ابعاد فلسفة احمليط االزرق وترتيب 

اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة استنادا الراء افراد العينة 

  .املبحوثة

اختبار امنوذج البحث وفرضياته يف امليدان من خالل أخذ -

دف التحقق من سريان امنوذج البحث  آراء املوظفني واملدراء 

  . وحتقيقا لفرضياته

التوصل اىل جمموعة من االستنتاجات والتوصيات اليت ميكن -

أن تكون ذات فائدة للشركة املبحوثة أو للباحثني املهتمني 

ارسني من اإلداريني يف منظمات مبوضوع البحث أو للمم

  . األعمال املختلفة

  فرضيات البحث.رابعاَ 

لغرض بلوغ البحث أهدافه، فقد أعتمد الباحثان على     

  : صياغة واختبار الفرضيتني اآلتيتني

توجد عالقة ارتباط ذات داللة ،الفرضية الرئيسة األوىل-

إحصائية معنوية بني ابعاد فلسفة احمليط االزرق واسرتاتيجيات 

  .ابتكار املنتجات

توجد عالقة تأثري ذات داللة ،الفرضية الرئيسة الثانية-

رتاتيجية ابتكار وتبين اسإحصائية البعاد فلسفة احمليط االزرق

  .ةاملنتجات اجلديد

  النموذج الفرضي للبحث.خامساَ 

تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة البحث يف ضوء اطارها 

  ):1-1(الشكل امليداين تصميم امنوذج افرتاضي وكما يف
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  امنوذج الدراسة االفرتاضي: )1-1(شكل 

  اناعداد الباحثمن : المصدر

  

  األساليب االحصائية المستخدمة .سادساَ 

اعتمد البحث املنهج االستطالعي، بالرتكيز على استطالع 

ونةوروز تليكوم آراء عينة من األفراد العاملني يف شركتني كورةك

لالتصاالت، ومن مث حتليل وتفسري البيانات املتحصل عليها 

ولغرض أجناز أهداف البحث بإطارها . منهاواستخالص النتائج 

النظري، فقد أعتمد الباحثان على املصادر واألدبيات العربية 

واألجنبية، فضًال عن االستعانة ببعض الدراسات السابقة ذات 

يف حني مت اجناز اإلطار التطبيقي باالعتماد . الصلة باملوضوع

يسة واملالئمة على استمارة األستبانة، اليت تعد من األدوات الرئ

يف مجع البيانات من ميدان الدراسات الوصفية عمومًا وجمال 

اإلدارة خصوصًا إذ تضمنت جزأين رئيسيني، خصص األول 

للمعلومات الدميغرافية، بينما أشتمل الثاين على متغريي البحث 

الرئيسيني، حيث أهتم األول ابعاد فلسفة احمليط االزرق، يف 

أما حتليل .اتيجيات ابتكار املنتجاتاسرت حني ركز الثاين على

البيانات فقد مت باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية 

النسبة : واملتمثلة باآليت(SPSS)ومبساعدة الربنامج اإلحصائي 

املئوية، الوسط احلسايب املرجح، االحنراف املعياري، معامل 

، ومعامل(F)و (t)، واختباري )بريسون(االرتباط البسيط 

  ).(R2التفسري 

  قياس صدق وثبات األستبانة ومقياس البحث. سابعاَ 

جرى ذلك بأتباع طريقة الصدق الظاهري : األستبانةصدق-

من خالل عرضها على عدد من اخلرباء واحملكمني يف جمال 

االختصاص لبيان مدى صالحية الفقرات للغرض الذي أعدت 

وتعديل ما من أجله، ولقياس ما وضعت لقياسه بأضافة وحذف 

وأستنادًا آلرائهم أصبحت استمارة األستبانة . يرونه مناسباً 

فقرة موزعة على متغريي البحث ) 36(بشكلها النهائي وتضم 

فقرة ) 16(فقرة ملتغري فلسفة احمليط األزرق، و) 20(الرئيسيني 

ملتغري اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات، وعلى مقياس ليكرت 

) اتفق بشدةالاتفق، الأحياناً،،شدة، اتفقباتفق (اخلماسي

اتفاق وقد اعتمدت نسبة. على التوايل)1، 2، 3، 4، 5(وبأوزان 

  .فأكثر لكل ممارسة للداللة على صدقها) %75(اآلراء البالغة 

من أجل الوقوف على دقة إجابات أفراد : األستبانةثبات-

رها باعتبا،عينة البحث، فقد مت استخدام طريقة التجزئة النصفية

من أكثر الطرق استخداما وبإجياد معامل االرتباط سيربمان 

المتغير المستقل/ ابعاد فلسفة المحيط االزرقالمتغير المعتمد/ استراتيجيات ابتكار المنتجات

االستبعاد

التقليص

الزيادة

االبتكار

أستراتيجية االبتكار الجذري

أستراتيجية االبتكار التحسيني

االبتكار التحسيني الموجهة للتميز

أستراتيجية االنتاج الكفء



2014، 255- 228ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

  

  232

فكانت قيمة . األكثر صالحية وشيوعًا حلساب معامل الثبات

وهي قيمة موجبة وقوية، مما يدل على ثبات )0.88(املعامل 

  .مقياس األستبانة

  مجتمع وعينة البحث . ثامناَ 

متثل جمتمع البحث بشركتني كورةك ونةوروز تليكوم 

أما عينة .لالتصاالت ضمن الرقعة اجلغرافية ملركز مدينة دهوك

فقد اشتملت على عدد من األفراد العاملني يف هذه البحث

) 42( استمارة أستبانة، أعيد منها ) 44(الشركات، إذ مت توزيع 

،استمارة فقط)40(استمارة، يف حني بلغ عدد الصاحل منها 

ا يلي وصف افراد عينة وفيم%)98( أي بنسبة استجابة بلغت 

  :البحث

  

  وصف األفراد العينة املبحوثة:)1- 1(جدول 

الجنس

موعنثىاذكر ا

نسبةالعددنسبةالعدد  نسبةالعدد

3382.5717.540100

العمر

موعفاكثر5556-4546-3536-25سنة25اقل من  ا

نسبةالعددنسبةالعددنسبةالعددنسبةالعددنسبةالعددنسبةالعدد

1025.02357.5410.037.50040100

التحصيل الدراسي

المجموعشھادة علیابكالوریوسدبلوماعدادیة

نسبةالعددنسبةالعددنسبةالعددنسبةالعددنسبةالعدد

717.51435.01947.50040100

سنوات اخلدمةعدد 

موع33-2323-1313-3سنوات3اقل من  ا

نسبةالعددنسبةالعددنسبةالعددنسبةالعددنسبةالعدد

1845.01947.512.525.040100

  اناعداد الباحثمن : المصدر

  

بأن معظم افراد العينة هم من الذكو ) 1-1(يشري اجلدول 

يف حني نسبة االناث بلغت ) %82.5(حيث كانت النسبة 

وذلك يعكس لنا اعتماد الشركتني على الذكور ،%)17.5(

يف حني الفئة العمرية الغالبة الفراد .بشكل اكرب من االناث

ويليها ، %)57.5(سنة وقد قدرت بنسبة ) 35-25(العينة هي 

وذلك يعرب عن ،%)25(وقدرت بنسبة ) سنة25اقل من (الفئة 

ل يبينما التحصان معظم افراد العينة هم من عنصر الشباب،

الدراسي ألفراد العينة فيدل على ان غالبية افراد العينة هم من 

ويليها %)47.5(محلة شهادة البكالوريوس حيث قدرت بنسبة

تيب الثالث ، ويأيت بالرت %)35(محلة شهادة الدبلوم الفين بنسبة 

وذلك يعرب عن %) 17.5(محلة شهادة االعدادية وقدرت نسبتهم

ت العليا من املاجستري تعتمد على ذوي الشهاداان الشركتني ال

يتعلق مبتغري اخلربة او وفيما .%)0(حيث بلغت نسبتهاهوالدكتور 

ان خربة او )1-1(ة ألفراد العينة يوضح اجلدول ممدة اخلد

اقل من (و)13-3(نــخدمة غالبية افراد العينة تنحصر بني الفئتي

على %) 45(و%)47.5(على التوايل وكانت نسبتهما ) سنة3

بينما . ني قل خرب افراد العينة يف الشركتالتوايل، مما يشري اىل

فكانت اقل نسبة وبلغت )33-23(الذين ترتاوح مدة خدمتهم 
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وى اخلربة الطويلة هم قليلني يف العينة وذلك يعين ذ%)5(

  .املبحوثة

  بعض الدراسات السابقة. اَ تاسع

عرضًا موجزًا لبعض من الدراسات ) 1-2(يوضح اجلدول 

املهمة املرتبطة مبوضوع البحث أو بفقراته الرئيسة من خالل 

  :توضيح طبيعة هذه الدراسات وأهدافها وأبرز نتائجها

  البحثعرض بعض الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع :)1- 2(جدول 

حجم العينة أهداف البحثالسنةعنوان البحثالباحثانت

ومواصفاتها

أبرز النتائج

1Choyt تطبيق إسرتاتيجية احمليط

األزرق على صياغة 

وهرات ا

احمليط األزرق بيان أثر إسرتاتيجية2007

على رواد هذه الصناعة

عينة من العاملني يف 

وهرات صناعة ا

أمهية هذه اإلسرتاتيجية يف حتقيق 

أهداف املنظمات العاملة يف هذا 

ال . ا

إسرتاتيجية السوق األزرق   الطائي2

ودورها يف حتقيق التفوق 

التنافسي

التعرف على مدى تطبيق 2008

األزرق يف إسرتاتيجية احمليط 

املنظمات العراقية عامة وشركة 

بيبسي الكوفة خاصة

عينة من العاملني يف 

شركة بيبسي الكوفة

وجود عالقة ارتباط قوية بني -

إسرتاتيجية احمليط األزرق والتفوق 

  التنافسي

إلسرتاتيجية احمليط األزرق دور -

بارز يف حتقيق التفوق التنافسي

احمليط دور إسرتاتيجية البناء3

األزرق يف حتقيق امليزة 

التنافسية املستدامة

حتديد عالقة االرتباط واألثر بني 2009

إسرتاتيجية احمليط األزرق 

ا وإبعاد امليزة التنافسية  مبؤشرا

املستدامة

من مدراء ) 100(

فروع ووحدات 

واقسام شركيت كورةك 

واسيا سيل 

لالتصاالت

وجود عالقة االرتباط واألثر ذات 

لة إحصائية بني املتغريين دال

الرئيسيني

أثر االبتكار التسويقي   سليماين  4

  على حتسني اداء املنظمة

ابراز امهية االبتكار التسويقي يف   2007

جمال املنتجات على حتسني اداء 

  املنظمة

دراسة حالة مؤسسة 

  ملينة احلضنة باملسيلة

ميكن من خالل تبين املنظمة 

من االبتكار يف جمال املنتجات

ا  احملافظة على استقرار مبيعا

ا   وزياد

5  Kim & 
Mauborage

دراسة نظرية حول ابتكار 

القيمة كمدخل 

  اسرتاتيجي

الربط بني سعر اخلدمة الفندقية   1997

ثالث جنوم واخلدمات املتوقعة 

  من الزبون

عينة من فنادق 

  ثالث جنوم 

ن منوذج مقرتح ملنحىن قدما الباحثا

  ابتكار القيمة 

  ناجلدول من إعداد الباحثا

  

ان معظم الدراسات تناولت العالقة او )2- 1(اجلدوليبني

االثر بني فلسفة احمليط االزرق والتفوق التنافسي أو امليزة 

التنافسية، يف حني البحث احلايل يتناول ابعاد فلسفة احمليط 

جات اجلديدة، بينما االزرق مع اسرتاتيجيات ابتكار املنت

الدراسات اخلاصة باالبتكار فقد توجهت اغلبها اىل اعتماد 

االبتكار كمتغري مستقل يف حني البحث احلايل تناول 

اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة كمتغري معتمد على أبعاد 

  .فلسفة احمليط االزرق
  

  الثانى الجانب النظرىمبحثال

  األزرقماهية فلسفة المحيط . اوالَ 

من (Blue Ocean)يعد مصطلح احمليط األزرق 

املصطلحات احلديثة يف جمال إدارة األعمال عمومًا وإدارة 

التسويق بوجه خاص، وهو مقتبس من لون املياه النقية الصافية 

الزرقاء غري امللوثة واليت مل تعكرها دموية املياه احلمراء، واليت 

تلك اخلصائص اقتبست من. مبجموعها تشكل احمليطات الزرقاء

نيعامل اإلعمال بفضل بعض الباحثالفلسفة تسميتها لتدخل

واملفكرين لتصبح أحدى الفلسفات اليت تعتمدها املنظمات يف 
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لذلك يتطلب من .عملها حتت مسمى فلسفة احمليط األزرق

أو غزو أسواق جديدة مل تكن معروفة املنظمات البحث عن

اجل خلق الطلب فيها، وإجياد فرص مسبقاً هلا وللمنافسني، من 

مما . استثمارية جديدة سعيًا وراء البقاء والنمو وحتقيق املنفعة

يعين قيام املنظمات بعمل شيء خمتلف عما يعمله اآلخرون 

وإنتاج شيء مل ينتج سابقاً ؛ فضًال عن تكيفها بشكل كبري مع 

قيم القيم األساسية الشائعة للزبائن لتشكل جمموعة جديدة من ال

  ).yang, 2007:111-114(دون وجود أي منافسة تذكر

ناجم فلسفاتوهنالك من يرى بأن انبثاق معظم هذه ال

معروفة عن األسواق احلالية القائمة وما حتتويه من أعمال

وصناعات سائدة، وقوانني املنافسة اليت تركز باألساس على قدرة 

جات اجلديدة املنظمة يف مواجهة املنافسة، والوصول إىل املنت

والزبائن واألسواق املستهدفة بشكل أسرع وأفضل من منافسيها 

أذن ما هي املربرات اليت تدعو بعض ). 16-2003جنم، ( 

أن احلاجة املنظمات إىل إجياد وتبين فلسفة احمليطات الزرقاء ؟

امللحة إلجياد وتبين هذه الفلسفة من قبل بعض املنظمات يعود 

:2005يليسببه إىل ما 5) ،Kotler & Armstrong(:   

  . التقدم السريع يف التقنيات اإلنتاجية الصناعية-

  . تزايد عدد الصناعات، وتفوق العرض على الطلب-

السـماح للمـوردين بإنتـاج أنــواع وتشـكيالت متعـددة مـن الســلع -

  .واخلدمات مل يسبق هلا مثيل

نقـــل العوملـــة احلاليـــة لألســـواق، الســـرعة يف (التوجـــه حنـــو العامليـــة -

  )وانتقال التكنولوجيا، والتداول اآليل للمعلومات

صــــــــعوبة التنبــــــــؤ بالتقلبــــــــات االقتصــــــــادية والتشــــــــريعات البيئيــــــــة -

  . واالجتماعية يف بيئة منظمات األعمال الدولية

وبناءًا ملا تقدم، فقد وردت تعاريف عديدة ملفهوم فلسفة 

يف حتديدها نتيجةالباحثنياحمليط األزرق، أختلف الكتاب و 

م الفكرية م وخلفيا وفيما يلي بعض إسهامات . تباين أجتاها

  : )2- 1(لتلك التعاريف وكما موضح يف اجلدول الباحثني

  

في تعريف فلسفة المحيط األزرقالباحثينبعض إسهامات )2- 1(جدول 

التعريفالمصدرت

1Kim & mauborgne ،

2005: 2

هول الذي مل يكتشف حلد اآلن أو الذي مل يصل إليه املنافسون، مع التأكيد على استقاللية املنافسة باعتبارها أمرًا غري فضاء السوق ا

.مطروح، ألن قواعدها مل توضع بعد

2Kotler & Armstrong ،

2005: 5

يز عليه وتقدمي قيمة مميزة له، وبناء عالقات مرحبة معه، سعي املنظمة لفهم حاجات ورغبات الزبون، ومن مث تصميم إسرتاتيجيتها بالرتك

.دون اللجوء ألي منافسة تذكر

3Ghosn ،2006: 2،هولة من السوق غري املكتشفة من قبل املنافسني إعداد خطة للصناعات اليت مل خترج بعد اىل حيز الوجود، وهي متثل الفراغ واملناطق ا

.تلوثها بأية بقع محراء نامجة عن املنافسة الدمويةذات اللون األزرق الصايف لعدم 

.حبث املنظمات بعمق عن األسواق غري املكتشفة والتوغل اىل أماكن مل يصل إليها املنافسني بعد2: 2006شعاع، 4

5Kotler ،2008: 74 و

Estill ،2007: 1

ا القائمة، وترك املنافسة يف اخللفكيفية جتاوز املنظمة حدود السوق احلالية والسعي إلجياد أسواق جديدة .ملنتجا

6Yang ،2007: 4فلسفة املنظمة للحصول على فضاء سوقي غري خمترب مسبقاً واألنعتاق من املنافسة.

7Layton ،2009: 8 املنافسة الشديدةرسالة املنظمة الطموحة والناجحة خللق أبداع القيمة باالعتماد على التحركات اإلسرتاتيجية، وبعيداً عن.

  نالجدول من إعداد الباحثا

  

مبالحظة التعاريف السابقة، ميكن القول أن فلسفة احمليط 

األزرق تعد مبثابة مناطق جديدة غري مكتشفة مسبقاً، ومتثل 

مساحات فارغة من األسواق احلالية مل يصل إليها املنافسني 

بعد، لطرح منتجات جديدة غري معروفة، وجذب زبائن جدد، 

م بعيدًا عن جو املنافسة، وبالشكل  والعمل على االحتفاظ 
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الذي جيعل تلك األسواق صافية ذات لون أزرق مل تعكرها 

  . دموية املنافسة

  أبعاد فلسفة المحيط األزرق .ثانياَ 

على الباحثنيالعديد من الكتاب و توأطروحاآراء اتفقت

حتديد أبعاد فلسفة احمليط األزرق مع ما ذهبت إليه أفكار 

االستبعاد، :)kim & Mauborgne(كل منلوأطروحات 

وفيما يلي توضيح موجز لكل بعد . التقليص، الزيادة، واالبتكار

من هذه األبعاد واليت ستكون الركيزة األساسية يف تبين فلسفة 

  : احمليط األزرق

تســـــعى منظمـــــات األعمـــــال إىل :(Eliminated)األســـــتبعاد.1

اســــتبعاد أو أخفــــاء بعــــض العناصــــر الــــيت تراهــــا غــــري ضــــرورية يف 

ا أن تـؤدي إىل ختفـيض النفقـات إىل أدىن  عملها، والـيت مـن شـأ

. حد ممكن، دون التأثري علـى مسـتويات حجـم املبيعـات واجلـودة

لــذلك ميكــن النظــر إليــه علـــى أنــه اســتبعاد بعــض العمليــات غـــري

النافعــة أو الــيت ال ختــدم العمــل وال تقــدم أي منفعــة للمنظمـــة أو 

للعمليــــــة اإلنتاجيــــــة مــــــن اجــــــل زيــــــادة كفــــــاءة و فاعليــــــة العمليــــــة 

اإلنتاجيـــة مـــع االحتفـــاظ بـــنفس احلجـــم مـــن املبيعـــات واألربـــاح، 

، )2000:239الســيد، ( م االســتثمار ــــف وحجـوتقليــل التكاليــ

ن منافسـيها مـع ضـرورة امتالكهـا مبا حيقق تقدم املنظمة ومتيزهـا عـ

  . لكشوف كاملة لكل املوارد واإلعمال

ويعـــــين تقلـــــيص أو ختفـــــيض بعـــــض :(Reduced)التقلـــــيص.2

إجراءات العمل اليت تراها املنظمـة غـري ضـرورية أو غـري مـربرة، ممـا 

يــنعكس بــدوره علــى ختفــيض النفقــات واملصــروفات الــيت ال مــربر 

م التكـــاليف مــــع ثبــــات هلـــا، األمــــر الــــذي يســـهم يف تقليــــل حجــــ

كأن تقلل من بعـض اخلـدمات املقدمـة للزبـائن . األرباح املتحققة

أو ). 54: 2006كـــــــيم ورينيـــــــه، (غـــــــري الضـــــــرورية واملبـــــــالغ فيهـــــــا 

الـتخلص مــن بعــض األفكــار عدميــة اجلــدوى أو مســتحيلة التنفيــذ 

وأن كانـــــت جيـــــدة اقتصـــــاديا وماليـــــاً وفنيـــــاً واجتماعيـــــاً وأخالقيـــــاً 

أو تقليـــــل مجيـــــع التطبيقـــــات ). 229: 2009الق، الطـــــائي والعـــــ(

املضـرة بالبيئــة بشــقيها الــداخلي واخلـارجي مــن أجــل متييــز املنظمــة 

  . عن منافسيها

ــــــــــا إضــــــــــافة بعــــــــــض املــــــــــواد :(Raised)الزيــــــــــادة.3 ويقصــــــــــد 

واإلجـــــراءات ذات القـــــدرة علـــــى زيـــــادة وحتســـــني مســـــتوى جـــــودة 

املنتجات املقدمة للزبائن، إذ ميكـن للمنظمـة أن حتقـق منـواً سـريعاً 

عند وجود توسع ملحوظ يف بعض أهداف األداء والـيت عـادة مـا 

ـا أو حصـتها الســوقية مبسـتوى أعلـى مــن  يكـون معـدل منــو مبيعا

العاديــــة، ومبــــا يــــؤدي إىل زيــــادة مســــتوى حجــــم األربـــــاح الزيــــادة

ا  املتحققـــة وتوســـعها بالشـــكل الـــذي يـــنعكس إجيابـــا علـــى شـــهر

ومسعتهــا حمليـــاً ودوليـــاً، ممـــا ميكنهـــا ذلـــك مـــن جـــذب زبـــائن جـــدد 

). 2000:214السيد، ( وإداريني ذوي كفاءة عالية للعمل فيها 

ـــــــــ:(Created)األبتكــــــــــار.4 ــــــــد احــــــــــدى الصــــــــــفات املميــ زة يعــ

ويعـــين حتويـــل األفكـــار . للمنظمـــات املتقدمـــة يف البيئـــات املتغـــرية

األبداعية اخلالقة اىل خمرجات مفيدة، أو هو أي فكرة أو ممارسـة 

الصـــرييف، (جديـــدة أو تعبـــري جديـــد بالنســـبة للفـــرد الـــذي يتبناهـــا 

لذلك فأن املنظمات املبدعة هي الـيت تكـون قـادرة ). 12: 2008

على أساس تام ومتطور، أو تكون قادرة على االبتكار والتجديد

علـــــى أن تطـــــور طـــــرق جديـــــدة للعمـــــل أو تقـــــدم حلـــــول مبتكـــــرة 

ــا اىل منتجــات مفيــدة أو طــرق  للمشــاكل، حبيــث تتحــول خمرجا

وهنالــك مــن يـــرى بأنــه املقــدرة علــى تقــدمي حلـــول . عمــل كفــوءة

جديــدة بــدًال مــن اســتخدام األســاليب التقليديــة بشــكل مســتمر، 

ساســــي إلبــــداع العــــاملني وملقــــدرة املنظمــــة علــــى وهــــو ضــــروري وأ

فيشــري ) 28: 2000الصــرن، (أمــا . التكيــف مــع املواقــف اجلديــدة

إىل أن االبتكـــار يتمثـــل يف تقـــدمي طريقـــة جديـــدة لتطـــوير العمـــل 

وإدارتــــــه، وأن املبتكــــــر هــــــو الــــــذي يــــــرتجم املعرفــــــة إىل اختيــــــارات 

لـى ان جديـدة، وإجيـاد نظـم وممارسـات جديـدة تسـاعد املنظمـة ع

.تنتج بشكل أفضل، ومبا حيقق رضا الزبون وتقدمي افضل قيمة له

  استراتيجيات ابتكار المنتجات. ثالثاَ 
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تظهر لنا املراجعة االدبية للتسويق بأن االبتكار التسويقي 

موضوع جديد ويتضمن مفردات علمية تتصف بالتطور وهلا 

املنتجات عالقة مباشرة بالزبون واالحتفاظ به، منها ابتكار 

اجلديدة  واليت حتاكي حاضر ومستقبل حاجات الزبون املعروفة 

والغري معروفة بالنسبة له، ويفضل تناول املوضوع من خالل 

االستهالل اوال مبعىن االبتكار، االبتكار التسويقي، املنتجات 

:ةاجلديداجلديدة من مث أسرتاتيجيات ابتكار املنتجات

وتطبيــقتنميــةاىل االبتكــارمصــطلحيشــري:االبتكــارمفهــوم.1

تغطيفهيشاملةتنميةكلمةوهنايف املنظمة،اجلديدةاألفكار

تطبيقهـا مثإىل املنظمةواىل جلبهااجلديدةالفكرةمنشيءكل

يقـــفالاالبتكـــاريعـــرب علـــى أنوهـــذا،)2001:393حســـن، (

يفالعملـــيالتطبيـــقإىليعقبهـــاوإمنــااجلديـــدة،لفكـــرةاعتبـــةعنــد

يفســـــرقـــــاموس األعمـــــاليف حـــــنياملنظمـــــة،داخـــــلأوالســـــوق

إنتــاجيفحمســنةطريقــةأوجديــداخــرتاعأيأنــهعلــىاالبتكــار

املنــتجتعطــيوالــيتاإلنتــاجطــرقيفتغيــريأيهــووكــذلكســلعة

)دركـــر(مؤقـــت، ويـــرى احتكـــارحتقيـــقيفاملنافســـنيعـــنأفضــلية

اهلـــــادى و رضـــــوان، (القـــــدميعــــناملـــــنظملتخلـــــيبأنـــــهأالبتكــــار

الشــركةقـدرةأنــهعلـىاالبتكــارعـرففقــد جنـمأمـا).4: 2004

مـــنوأســـرعأكـــربقيمـــةيضـــيفجديـــدهـــومـــاإىلالتوصـــلعلــى

أنالتعريــفهـذاويعـين)17: 2003جنــم،  (السـوقيفاملنافسـني

يفاملنافســــنيمـــعباملقارنـــةاألوىلهـــياالبتكاريـــةاملنظمـــةتكـــون

التوصليفاجلديد واألوىلاملفهومأواجلديدةالفكرةإىلالتوصل

  .السوقإىلالوصوليفواألوىلاجلديداملنتجإىل

مفهــــومالتســــويقياالبتكــــارإن: التســــويقياالبتكــــارمفهــــوم.2

التســـويقي،النشـــاطأوجـــهمجيـــعيفاالبتكـــاريعـــينحيـــثواســـع

التسـويق،كاالبتكاريفمعنيجمالعلىمقتصرغريفهووبالتايل

مجيــــعيشــــملوإمنــــافقــــط،إلعــــالنجمــــااليفأواملنــــتججمــــاليف

االت األنشطةلشميالتسويقيفاالبتكاراألخرى،التسويقيةا

 :1993النهائياملستخدمإىلالصانعمناملنتجبتوجيهاملرتبطة

11)،(Jeanغــريأوجديــدةأفكــاروضــعأنــهعلــىويعــرف

ابتكــــــارأيأنيعــــــينوهــــــذاالتســــــويقيةاملمارســــــاتيفتقليديــــــة

أوتوليــدحــدعنــديتوقــفوالجديــدةفكــرةمــنينطلــقتســويقي

الفكـــرةهـــذهوضـــعإىلذلـــكيتعـــدىوإمنـــاجديـــدة،فكـــرةإجيـــاد

النـاجحاالسـتغاللأنـهعـليعـرفولـذاالعملـي،ق التطبيـموضـع

التســويقياالبتكـارويهـدف.التسـويقجمـاليفاجلديـدةلألفكـار

خـــاللمـــناملنافســـنيمـــنأفضـــلبشـــكلاملســـتهلكنيإرضـــاءإىل

موتلبيةحتديديفالرباعة محاجا واملواءمةدقيق،بشكلورغبا

أنإىليســعىأنــهكمــا.املنظمــةوإمكانيــاتقــدراتوبــنيبينهــا

للتســـويقاألساســـياهلـــدفكـــانإذاووالطلـــب،خيلـــق العـــرض 

قـــدراتمـــعيتـــواءممبـــاللمســـتهلكنياحلاليـــةاحلاجـــاتتلبيـــةهـــو

اكتشــافإىليســعىالتســويقياالبتكــارفــإناملنظمــة،وأهــداف

هــياحلاليــةفاحلاجــاتوتلبيتهــا،للمســتهلكنيالكامنــةاحلاجــات

يســـتطيعونحيـــثاملســـتهلكني،أذهـــانيفحاليـــااملوجـــودةتلـــك

الســــوقحبــــثوســــائلخــــاللمــــنوميكــــنبســــهولة،عنــــهالتعبــــري

تلكفتعينالكامنةاحلاجاتأمااحلاجات،هذهحتديدالتقليدية

: 2003ابــو مجعــة، (اليــوم املســتهلكونيــدركهاالالــيتاحلاجــات

4.(  

عريـف يوجـد تإىل أنه الإن الواقع يشري:مفهوم املنتج اجلديد.3

ـــال لتعريـــف مـــاني يف هـــذاحمـــدد ومتفـــق عليـــه بـــني البـــاحث هـــوا

اجلديــــــدة هـــــــواملنــــــتج اجلديــــــد ، وذلـــــــك ألن مفهــــــوم املنتجـــــــات 

مصــــطلح مصــــطلح متعــــدد األبعــــاد كمــــا أن درجــــة احلداثــــة هــــو

فهنــاك مــن يــرى بأنــه إذا مل يكــن املنــتج نــاتج عــن ابتكــارنســيب،

جذري فهو لـيس منـتج جديـد، بينمـا يـرى الـبعض بـأن أي تغيـري

منتجـــا صـــغريا فإنـــه يعتـــربكـــانوإنتعـــديل علـــى املنـــتج حـــىتأو

إذا مل يكــــن املنــــتج جديــــدأنــــهجديــــدا ، كمــــا أن الــــبعض اعتــــرب

بالنسبة لسوق املنظمة فأن املنتج اجلديد هو ليس منتجا جديدا، 

للمسـتهلكني بالضـرورة ، بـل بينما يرى البعض أن يكـون جديـدا

وعلــى ضــوء وميكــن أن يكــون جديــدا بالنســبة للمنظمــة نفســها،
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حـول معـىن املنـتج اجلديـد، أوردنـا اخلالف يف وجهات النظرهذا

حـول يعـرض خمتلـف وجهـات النظـرالتعريف الشـامل حيـثهذا 

إن املنـتج اجلديـدمنظـور تسـويقي  وهـومفهوم املنـتج اجلديـد مـن

تطــويره علــى حتســينه أوإضــافته أوأي شــيء ميكــن تغيــريه أوهــو

غــــــريمواصــــــفات وخصــــــائص املنــــــتج ســــــواء املاديــــــة امللموســــــة أو

اع حاجــــات اخلــــدمات املرافقــــة لــــه ويــــؤدي إىل إشــــبامللموســــة أو

مسـتهدفة املرتقبـة يف قطاعـات سـوقيةورغبات العمـالء احلاليـة أو

أوالعمــالءأوالســوقأوعلــى املنظمــةيكــون هــذا املنــتج جديــدا

التكنولـــــوجيالتقـــــدمدرجـــــةعـــــنالنظـــــروبغـــــضمعـــــا،مجـــــيعهم

املنــتج اجلديــد، وهــذا قــد يشــمل مواصــفات تطــويريفاملســتخدمة

سعره، تروجيه، توزيعه، ات العمالء،عالمته التجارية خدماملنتج،

بعــد البيــع، التغليــف والعبــوات، الضــمانات املقدمــة، خــدمات مــا

طــــرق الــــدفع أو حــــىت عمليــــة إعــــادة إحــــالل املنــــتج يف قطاعــــات 

  .)2003:256جنم ، (سوقية معينة 

ـــــات عديــــــدة إلبـــــــراز:أنــــــواع املنتجــــــات اجلديـــــــدة.4 متــــــت دراســ

هــــــذه الدراســــــاتتصــــــنيفات للمنتجــــــات اجلديــــــدة، ومــــــن أهــــــم 

)Booz Allen and Hamilton( ــا إحــدى الــيت قامــت 

الشــركات االستشــارية يف الواليــات املتحــدة حيــث قامــت بدراســة 

منــتج )13000(شــركة وانصــبت علــى) 700(تســويقية مشلــت

جديد، ومن خالل هذه البحث أمكن تقسيم املنتجات اجلديدة 

  -:)257-2003:256جنم ، (اىل االنواع الرئيسة التالية 

وهي منتجات مبتكرة متاما واليت :اجلذرياالبتكارمنتجات-

مل تكن موجودة من قبل، أو توجد يف سوق جديدة متاما وتغري

سلوك الزبائن، ومن أمثلتها التوصل إىل دواء لعالج السرطان، 

ماتكون وراء هذه املنتجات حاجات حقيقية هلا أووعادة ما

  .تسمى باحلاجات الكامنة

وتتمثل يف :التحسيينأوالتدرجييمنتجات االبتكار-

التغيريات والتعديالت على املنتجات احلالية، وذلك بغرض تقليل 

مواكبة ظروف التكلفة أو زيادة القيمة املضافة للمستهلكني أو

املستوى املوديالت السوق وينتمي إىل هذه الفئة أواملنافسة يف

  .ت املالبس اجلاهزةالسنوية من السيارات وكذلك موضا

وهي اليت تكون جديدة بالنسبة لشركة :املنتجات املقلدة-

معينة ولكنها ليست جديدة بالنسبة للسوق، أي أن الشركة تريد 

ا هي  االستحواذ على جزء من السوق احلايل عن طريق منتجا

ا غريحيث هناك من يرى، أيضامنتجات أناواليت تسمى بأ

ا تدخل  حيث يكون لتقليد اإلستنساخي،يف إطارابتكاريه وأ

نظرة السوق إليه، هواملنتج جديدااملعيار األساسي يف اعتبار

فإذا اعتربه املستهلكون أنه خيتلف عن منافسيه يف بعض 

.)38: 2000عسكرى، (منتج جديد اخلصائص فهو

  المنتجاتابتكارأهمية. رابعاَ 

أي أن زاويتني،املنتجات منإىل أمهية ابتكارميكن النظر

يف حد االبتكاراملنتجات ميكن جتزئته اىل أمهيةأمهية ابتكار

يعد أهم وسيلة لتحقيق امليزة التنافسية ذاته، حيث أن االبتكار

بيئة األعمال ألغلب يف ظل الظروف املتغرية اليت أصبحت متيز

ومن جهة أخرى ميكن إرجاع املؤسسات يف الوقت احلاضر،

املنتج ضمن املزيج التسويقي، ملنتجات إىل أمهيةاأمهية ابتكار

من الكتاب أن جناح املنظمة يعتمد بصفة حيث يرى الكثري

هو ماعلى املنتج الذي يتم تقدميه إىل السوق، فالتسعريأساسية

هو إال ترويج للمنتج والتوزيع ما للمنتج والرتويج ماإال تسعري

قلب ن املنتج هوهو إال توزيع للمنتج، ويف هذا السياق إ

اإلسرتاتيجية التسويقية وفشل املنتج يف الوفاء باحتياجات 

م ال يعوضه أي جهد تسويقي يف عناصر املستهلكون وغايا

أما أبو ،)2004:219عبد احملسن، (املزيج التسويقي األخرى

السلعة هي أساس وجود املنظمة، واستمرارها قحف فريى بأن

املزيج التسويقي وأهم األدوات التسويقية ومنوها، وهي جوهر

، وبالتايل فإن وجود املنظمة )358: 2003ابو قحف، (

واستمراريتها من الناحية االجتماعية واالقتصادية يتوقف على 

ا على إشباع احتياجات املستهلكني ومن مث حتقيق  مقدر
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املنتجات اجلديدة كإحدى على ابتكاراألرباح من خالل الرتكيز

عامة ميكن إرجاع أمهية ابتكار وبصفة.سائل لتحقيق ذلكالو 

  :)38: 2000عسكرى، (املنتجات إىل األسباب التالية

مبعىن أن أي منتج له دورة حياة فهو :املنتجات هلا دورة حياة.1

يولد، يعيش، مث ميوت وحيل حمله منتج آخر، وهذا يعين أن ما

متقادم وجيب إدخال منتج جديد اآلن سيصبح بعد فرتة يعترب

للمنتجات هواملستمراالبتكارمنتج بديل له، وحيث يعترب

,Lasary(الطريقة الوحيدة حلماية منتجات املنظمة من أن تشيخ 

2001: 160(.  

إن املنتجات اجلديدة ضرورية :املنتجات حمدد أساسي للربح.2

للمحافظة على الربح ، وكما هو معروف فإن أرباح املنتج 

ا يف السوق، خمتل فمراحل دورة حياته اليت ميرختتلف عرب

ا مع اقرتاب املنتج من مرحلة النضج ،  فبينما تبلغ األرباح ذرو

ا ا مع دخول املنتج مرحلة االحندارفإ حيثتبلغ أدىن مستويا

تبدأ األرباح يف االخنفاض التدرجيي وبشكل ملحوظ ، إىل أن 

ذلك فإن حتقيق التوازن يف ىبدأ السلعة يف حتقيق اخلسائر وعلت

على األرباح يتطلب من املنظمة أن تعمل وبشكل مستمر

إدخال منتجات جديدة باعتبارها أهم وسيلة للحفاظ على 

  .زيادة معدالت األرباح

إن :جلديدة ضروري للنمو واستقرار املنظمةاملنتجات اابتكار.3

من مبيعات معظم املنظمات يتحقق من املنتجات اجلزء األكرب

اجلديدة، وذلك الرتفاع املبيعات واألرباح احملققة يف املراحل 

من املبيعات أكثرأو%)60(األوىل لدورة حياة املنتج، حيث أن

مبيعات منتجات اليت حتققها املنظمات احلالية إمنا تتمثل يف 

جديدة مل تكن موجودة يف السوق من مخسة سنوات سابقة،

أكثرأو%)60(وهذا يعين بطريقة أخرى أن املنظمة قد تفقد

ا خالل مخسة سنوات إذا من مل تدعم خطوط منتجاته مبيعا

وإذا ما استمرت املنظمة يف إتباع هذه السياسة فقد باستمرار،

ا األمر ائيا يف فرتة وجيزة،إىل اخلروجينتهي  من السوق 

أوابتكرالذي جيب أن تضعه املنظمة نصب عينيها هوفالشعار

تم بتخطيط ابتكارعلى أن املنظمة اليت المت، وهذا يؤكد

ا، يكون من الصعب عليها النجاح  املنتجات اجلديدة 

  .واالستمرار والنمو

املعلوم أن املوارد من :االعتبارات املتعلقة باملوارد والبيئة.4

الذي املتاحة أمام املنظمة حمدودة وغري قابلة لإلحالل األمر

املنتجات اجلديدة، حىت يستوجب التخطيط اجليد لعملية ابتكار

ضرورة البحث عن تستخدم هذه املوارد بشكل أمثل وكذلك

أساليب جديدة للتعبئة والتغليف وغريها من األساليب اليت 

اليت تتعرض هلا، بيئة والتقليل من األضرارعلى محاية التساعد

وهذا يدفع إىل تبين فلسفة التسويق احلديث أثناء ابتكار 

,Lasary(املنتجات 2001: 161(.

مع زيادة الدخل املتاح :فرصة املستهلك يف االختيارزيادة.5

للتصرف فيه، و زياد ة السلع املتاحة يستطيع املستهلك إشباع 

ا استمر ذلك كلما أصبح املستهلك أكثرمعظم حاجاته، وكلم

ميال إىل االنتقاء يف االختيار بني املنتجات املعروضة، ووفرة 

ة اليت حتقق للمنظمة املنتجة مزايا تنافسية  املعروضات املتشا

ووسيلة املنظمة لكسب السوق واملنافسة هي تقدمي .حمددة

ة،  ابو علق(منتجات جديدة وليس تقليد للمنتجات القائمة 

2002  :(290.

المنتجاتإستراتيجيات ابتكار. خامساَ 

التسويقي واإلداري جمموعة من الفكرأدبيات لقد أفرزت 

األساليب واإلسرتاجتيات واليت ميكن إتباعها من طرف املنظمات 

من أجل التوصل إىل منتجات مبتكرة، وملا كانت ظروف 

ميكن أن الاخلارجية حيث املنظمات متغرية سواء الداخلية أو

يكون هنا كأسلوب واحد أو إسرتاجتية واحدة تصلح يف مجيع 

األحوال، فتقتضي الطبيعة الديناميكية لألسواق أن تكون إدارة 

املنظمة واعية ومدركة للحاجات والرغبات املتنوعة واملتنامية،

ما يفرض على إدارة  املنظمة ضرورة التعرف دائما على وهذا
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على إحداث مطابقة خالقة بني تلك هذه احلاجات، والعمل 

معال وتوفيق،  (تنتجه من سلع وخدمات احلاجات وبني ما

ويف هذا السياق تعد إسرتاجتية ابتكار منتجات ) 2005:337

ا  جديدة، إحدى اإلسرتاتيجيات اليت ميكن لإلدارة أن تواجه 

هذه التحديات اليت متليها األسواق  ومبا تنطوي عليه من تغريات 

  .وتطورات يف احلاجات والرغبات االستهالكية واملنافسة

إن إسرتاجتية االبتكار ليست واحدة يف كل الظروف، فهناك 

الذي حيقق للمنظمة ميزة تنافسية مستدامة عندما االبتكار

وذلك عندما يأيت مبنتج جديد حيل حمل جذريا ،يكون االبتكار

ائي، وتكون هذ ه امليزة غرياملنتج القدمي ويلغيه بشكل 

مستدامة عندما يكون االبتكار يف شكل حتسينات مستمرة، 

تكون املزايا احملقق طويلة األمد وإمنا تكون هنا  وبالتايل ال

وملا كان االبتكار أحد )155: 2003جنم،(كسلسلة من املزايا 

أهم الوسائل لتحقيق امليزة التنافسية واليت تعد هدف يف حد 

ا كانت اسرتاتيجي اإلسرتاتيجيات اليت ميكن ة االبتكار أحدذا

للمؤسسة أن تتبعها يف هذا الشأن، فاإلسرتاتيجية هي الطريقة 

ا اليت من خالهلا حتقق املنظمة أهدافها، حيث تعرف على أ

اخلطة أو االجتاه أو منهج العمل املوضوع لتحقيق هدف ما وهي 

سلوب وهي الذي يأخذنا من هنا إيل هنا وهي األاألكرباحملرك

مكان وهي منظور وتتمثل عالقة االبتكار باإلسرتاتيجية يف أن 

االبتكار أصبح يعد أحد أبعاد األداء اإلسرتاتيجي شأنه شأن 

أكده يف وقتمااملرونة واالعتمادية، وهذاالتكلفة، اجلودة،

البعد اخلامس لألداء عندما اعترب االبتكار"ولرايت"مبكر 

هو املصدروالواقع أن االبتكار)15: 2003جنم،(االسرتاتيجي

قوة يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة سواء يف الشركات األكثر

القائدة يف السوق اليت تتبىن مدخل االبتكار اجلذري أو 

واإلبتكار.يتعتمد على االبتكار التحسيينالشركات التابعة اليت

يزة تنافسية التسويقي يف جمال املنتجات يسمح بتحقيق م

فهو يسمح للمؤسسة من خالل القدرة على حتقيق املوائمة،

تسويقية بإدخال حتسينات على املنتجات احلالية مصدرها أفكار

يساعدها على التكيف مع خمتلف التطورات مبتكرة، وهذا ما

والتغريات يف األذواق واملنافسة بسرعة وبدون درجة خماطرة كبرية، 

التسويقي يف حالة عدم اإلعتماد اإلبتكاروبالتايل فإن خمرجات 

على تكتنولوجيا جديدة تكون أقرب إىل فئة إبتكارات التحسني 

.من فئة إبتكارات اجلذرية

على ومما سبق ميكن أن نعرف إسرتاتيجية ابتكار املنتجات

ا ذلك التحرك املرحلي حنو هو جديد الذي التوصل إىل ماأ

ية للمؤسسة أو البيئة اخلارجية هلا، يكون مصدره إما البيئة الداخل

ديدات املنافسني احلاليني واحملتملني،  وذلك من أجل مواجهة 

والتخلص من نقاط الضعف، عن طريق حتقيق امليزة التنافسية ملا 

نتجات احلالية، وهذا ما يساعده تقدمه من حتسينات على امل

على التكيف مع خمتلف التطورات والتغريات يف األذواق 

املنافسة، أي أن تبين املدخل االبتكاري التسويقي يف ابتكارو 

التسويقي يعمل على املنتجات كأحد أهم جوانب االبتكار

حتويل التهديدات إىل فرص، وهذا من أهم نتائج االبتكار

تسويقي أخر، أي متغريالتسويقي الناجح سواء يف املنتجات أو

املنتجات ر املنظمة البتكاويوجد أربعة بدائل إسرتاجتية أمام 

بينها حسب ظروف وإمكانات كل شركة، وهذه ميكن االختيار

):34-33: 2003جنم، (اإلسرتاجتيات األربعة هي

وهي أسرتاتيجية هجومية :الجذرياالبتكارإستراتيجية.1

تستهدف أن تكون املنظمة األوىل يف جماهلا من خالل إدخال 

نشري إىل أن املنتجات اجلديدة منتجات جديدة، وهنا جيب أن 

بالنسبة للمؤسسة هي تلك املنتجات اليت مل يسبق هلا تقدميها 

ا احلالية أوهلا عالقة خبط  من قبل حبيث ختتلف متاما عن منتجا

ا مل تقم بإنتاجها من قبل ) 204: الصميدعي(إنتاج معني إال أ

دف هذه اإلسرتاتيجية إىل أن حتقق املنظمة ميزة الس بق و

األوىل إىل السوقاألوىل إىل الفكرة، األوىل إىل املنتج،الثالثية

أن إتباع هذه اإلسرتاتيجية يتطلب موارد ضخمة وإمكانات غري
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ولذا جند أن وخربات تسويقية وجهود كبرية يف البحث والتطوير

هذه املوارد فقط من يتبع هذه اإلسرتاتيجية  من يستطيع توفري

دخل هذه اإلسرتاتيجية ضمن كالشركات الكربى، وت

إسرتاتيجيات محاية املركز التنافسي واليت تتبعها املؤسسات الرائدة 

يف السوق حلماية حصتها السوقية ومنع املنافسني من انتهاز أي 

أبو علقة،(فرصة أو نقطة ضعف تؤدي إيل ختفيض هذه احلصة 

الداخلني هذه اإلسرتاجتية مبثابة حاجز أمام وتعترب)427 :2002

بالعكس فإن املنظمة اليت تتبع هذه اإلسرتاتيجية قد .اجلدد

حتاول سلب حصة سوقية أكرب من املؤسسات األخرى 

فاالبتكارات اجلذرية واليت تسمى باالبتكارات القطعية حتدث 

ا على إحداث تغيريتغري يف السوق بل يف السلوك وذلك لقدر

للسوق ميزة االحتكارتعطي لصاحبها ويف الصناعة، وعادة ما

متكنت املنظمة من ابتكار دواء لعالج مرض سرطان فإن فإذا ما

هذا السوق بدون منافس، كما أن هذه هذا جيعلها حتتكر

أن ماأياإلسرتاجتية تعتمد على القدرات الذاتية للمؤسسة

ميكن أن يضمن القيادة يف السوق، وإذا خارج املنظمة اليبتكر

احة الدولية جند أن الشركات األمريكية هي اليت ما نظرنا إىل الس

املوارد اليت تتطلبها هذه تتبع هذه اإلسرتاتيجية وذلك لتوفر

.أإلسرتاتيجية

وهي إسرتاتيجية دفاعية :التحسينياالبتكارإستراتيجية.2

تستهدف املنظمة من خالهلا إىل استمالة املستهلكني لشراء 

هلا لصنف اجلديد من أصناف ذات أسعار أعلى، ملا يوحي

واليت تقنع املستهلكني مبربرات االرتفاع مضامني اجلودة واالبتكار

وكبديل إلسرتاتيجية ) 333: 2002، وتوفيقمعال (يف األسعار

اجلذري اليت يتم من خالهلا تقدمي منتج جديد متاما، االبتكار

فإن إسرتاتيجية االبتكار التحسيين تقدم منتج حمسن بشكل أو

أخر، وتتبع هذه االسرتاتيجية املنظمة اليت تتجنب املخاطرة 

وتفضل أن تكون متتبعة، وهذه اإلسرتاتيجية تعترب رد فعل ألي 

نشاط تقوم به املنظمة القائدة، وتتبع هذه االسرتاتيجية عندما 

واللحاق بسرعة بالشركة تكون املنظمة متلك قدرات التطوير

ذه الطريقة فإن الشركة اليت تتبىن هذه القائدة يف السوق، 

اجلذري املقدم من طرف اإلسرتاتيجية عندما يكون االبتكار

ا لن ختسر شيئا، وإذا كان االبتكار املنظمة الرائدة خاسرا فإ

ا وعادة ما ا تسعى إىل اللحاق  راحبا لدى الشركة القائدة فإ

  .تتبع هذه اإلسرتاتيجية املؤسسات اليابانية

وهي :التميزالتحسين الموجهة نحواالبتكارإستراتيجية.3

على قدرة الشركة إسرتاتيجية موجهة حنو التطبيقات واليت تعتمد

الكبرية على إدخال التعديالت على املنتج احلايل، حبيث يظهر 

متفردا وجديدا ويتمتع بقدرته وتكييفه ليخدم قسما حمدودا 

اإلسرتاتيجية الشركات تتبع هذه وحمددا من السوق، وعادة ما

الصغرية واملتوسطة واليت تدخل السوق يف مرحلة النضج املنتج 

)256Bebourg, 2004: (.  

تتبع هذه اإلسرتاتيجية :اإلنتاج الكفءاستراتجية.4

يطرة على املؤسسات اليت متتلك كفاءة متفوقة يف التصنيع والس

مرحلة ملؤسسات الصغرية اليت تدخل السوق يف التكاليف كا

تتطلب جهود كبرية يف نضج املنتج، وهذه اإلسرتاتيجية ال

باملقابل تستلزم ولكناهلندسيالنشاط أورـالبحث والتطوي

جهودا كبرية وكفاءة عالية يف اإلنتاج وترتبط هذه اإلسرتاتيجية 

حيث أن جديدباالبتكار والتعلم والتدريب يف إنتاج منتج 

، حتمل إمكانات متأخرةيف فرتة الكثري من االبتكارات تظل حىت 

عالية قابلة الستخدام وحتقيق مزايا إجيابية أين تكون هذه 

تتميز من كفاءة عالية اإلسرتاتيجية مالئمة لذلك من خالل ما

  .يف اإلنتاج

  االطار العملي. المبحث الثالث

  وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها. اوالَ 

ناولت هذا الفقرة وصف متغريات الدراسة وتشخيصها، إذ ت

دف معاجلتها ابتداًء من  مت ترميز وتصنيف هذه املتغريات 

التحليل األويل للبيانات املتعلقة مبتغريات الدراسة وذلك 
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األوساط ، النسب املئوية، باستخدام التوزيعات التكرارية

ن متغريات الدراسة واالحنرافات املعيارية لكل متغري م، احلسابية

ولتحقيق ذلك فقد ) 3-3(و) 3-1(وكما هو موضح يف اجلدول 

  :حمورينإىلمت تقسيم هذا الفقرة

  فلسفة المحيط االزرقوصف متغيرات ابعاد . ثانياَ 

بأن ترتيب مؤشرات متغري)3-1(يظهر اجلدول :االستبعاد.1

: يليوفق الوسط احلسايب واالحنراف املعياري كما) االستبعاد(

X1،X4 ،X5 ،X2 ،X3 حيث كانت قيمة الوسط احلسايب

) 3.93، 4.22،4.13،4.10،3.95(لكل منهم على التوايل هي 

االحنراف املعياري لكل منهم على التوايل بلغتوقيمة

ويشري ذلك ، )0.917، 0.815، 0.778، 0.620،0.607(

كاملة ملا امتالك الشركة كشوف  (X1الرتتيب اىل اجيابية املؤشر

ميكن قياسا باملؤشرات االخرى يمة الوسط اكرب ماقالن )متتلكه

ويليه املؤشر ،)0.620(يمة االحنراف املعياريقو )4.22(وبلغت 

X4)ق اىل ادىن حد يأ الشركة اىل ختفيض تكاليف التسو تلج

) 4.13(بوسط حسايب ) ممكن بالتخلص من الكوادر الغري كفؤة

X5، ويايت بالرتتيب الثالث املؤشر )0.607(واحنراف معياري 

ضروري هو غريحتقق الشركة تفوقا تنافسيا باستبعاد كل ما(

حيث بلغت قيمة الوسط احلسايب له )بعملية انتاج اخلدمة

) 3-1(ويدل اجلدول ،)0.778(وقيمة االحنراف املعياري ) 4.10(

ايضا على اجيابية مجيع مؤشرات متغري االستبعاد وذلك الن 

مجيع املؤشرات قيم وسطها احلسايب هي اكرب من مستوى التقيم 

من اجابات )4اتفق (وتقرتب من مستوى االجابة ) حمايد3(

ة ـافراد العينة املبحوثة حسب مستوى التقيم اخلماسي لالستبان

غري متفق بشدة، غري (واليت تدل اىل االجابة ) 5، 4، 3، 2، 1(

لى التوايل، كما يعكس ع) متفق، حمايد، متفق، متفق بشدة

ان قيم االحنراف املعياري للمؤشرات اخلمسة )3-1(اجلدول 

ملتغري االستبعاد هي بعيدة من اوساطها احلسابية ومتجانسة مع 

  .بعضها

بأن ترتيب مؤشرات متغري)3-1(يبني اجلدول:التقليص.2

بناء على قيم الوسط احلسايب وقيم االحنراف املعياري ) التقليص(

  : يليكماهي  

X10 ،X9 ،X7،X6  ،X8 ألن قيمة الوسط احلاسيب

 4.08،4.03، 4.15،4.081(بلغت لكل منهم على التـوايل 

وايلـلكل منهم على التوكانت قيم االحنراف املعياري) 3.90،

ويعرب هذا الرتتيب )  0.862،0.841، 0.764، 0.622،0.859(

التكاليف وزيادة ختفيض حجم (X10اىل قوة اجيابية املؤشر 

االرباح يعتمد على تفليص اهلدر والضياع يف مستلزمات انتاج 

ميكن قياسا ألن قيمة الوسط احلسايب اكرب ما)اخلدمة

وباحنراف )4.13(باملؤشرات اخلاصة مبتغري التقليص وبلغت 

يعتمد  (X9وحيتل الرتتيب الثاين املؤشر . )0.622(معياري

لص من اخلدمات ذات اجلودة كسب الثقة املشرتك على التخ

وبأحنراف ) 4.081(حيث بلغ الوسط احلسايب له ) الضعيفة

تتميز (X7، ويعقبه بالرتتيب الثالث املؤشر )0.859(معياري

الشركة عن منافسيها بتقليل كافة التطبيقات الضارة بالبيئة 

تمع وأحنراف معياري )4.08(وبلغ الوسط احلسايب له ) وا

تسعى الشركة اىل تقليص اخلدمات (X6املؤشر بينما )0.764(

احتل الرتتيب الرابع وبلغ الوسط احلسايب له دفق)الغري ضرورية 

-1(دول ـكما و يعكس اجل. )0.862(بأحنراف معياري)4.03(

ان مجيع مؤشرات متغري التقليص قد حصلت على اجابات )3

من مستويات )4اتفق (اجيابية تقرتب من مستوى التقيم 

)3- 1(ويظهر اجلدول . البحثةيف استبانكما االجابة اخلماسية  

لتقليص متجانسة حسب قيم االحنراف ان مجيع مؤشرات متغري ا

ا من بعضها البعض   .املعياري واليت توضح تقار

( بأن ترتيب مؤشرات متغري)3- 1(يشري اجلدول: الزيادة.3

على قيم الوسط احلسايب وقيم االحنراف املعياري اعتمادا) الزيادة

  : يليهي كما
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X11،X13 ،X14 ،X12 ،X15  وذلك ألن قيم الوسط

على )  4.10،4.08، 4.13، 4.25،4.16(احلسايب هلا بلغت

 0.707،0.747(التوايل، بينما قيم االحنراف املعياري هلا بلغت

على التوايل، ويدل هذا الرتتيب اىل )0.694، 0.778، 0.686،

حتسني جودة اخلدمة املقدمة (X11التفوق االجيايب للمؤشر 

النه اخذ وسط حسايب ) للزبون يؤدى اىل زيادة مبيعات الشركة

وبأحنراف ) 4.25(بقيمة اكرب من املؤشرات االخرى وبلغت

X13، ويأيت بعده يف الرتتيب املؤشر )0.707(معياري بلغ

) زيادة جودة اخلدمة املقدمة يزيد من ثقة املشرتك بالشركة(

واالحنراف )4.16(وذلك ألن قيمة الوسط احلسايب بلغت 

X14واحتل الرتتيب الثالث املؤشر ،)0.747(املعياري له بلغ

يؤدي استقطاب الكوادر الكفوءة واعتماد االساليب التقنية (

، وحلقه يف الرتتيب )سينهااحلديثة اىل رفع كفاءة اداء اخلدمة وحت

تسعى الشركة اىل زيادة منافذ توزيعها (X12الرابع املؤشر 

دف زيادة حصتها السوقية ) املخصصة لالتصال باملشرتك 

وباحنراف معياري بلغ) 4.10(وكانت قيمة وسطه احلسايب 

تتميز الشركة (X15، واحتل الرتتيب اخلامس املؤشر )0.778(

بعض االجراءات واالساليب ذات القدرة عن منافسيها بأضافة 

وقيمة )4.08(وكانت قيمة الوسط احلسايب له ) والكفاءة العالية

ايضا )3- 1(، ويصور لنا اجلدول)0.694(االحنراف املعياري بلغ 

هي حصلت على اجابات ) الزيادة(ان مجيع مؤشرات متغري 

ايب سحلاجيابية من افراد العينة املبحوثة وذلك الن قيم الوسط ا

من مستويات ) 4اتفق (هلا يقرتب بشدة حنو مستوى االجابة 

االجابة يف االستبانة اخلاصة بالبحث، وتظهر بيانات اجلـدول

ايضا ان املؤشرات اخلاصة مبتغري الزيادة مجيعها متجانسة )3- 4(

.تظهره قيم االحنراف املعياريبشكل كبري حسب ما
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  اعداد الباحثان اعتمادا على نتائج الحاسوب: المصدر

بأن ترتيب )3- 1(تعكس لنا بيانات اجلدول :االبتكار. 4

على قيم الوسط احلسايب اعتمادا) االبتكار( مؤشرات متغري

  :يليوقيم االحنراف املعياري هي كما

X17،X18 ،X16،X19،X20لوسط احلسايب وان فيم ا

على )  4.10،3.98، 4.22،4.20،4.13(هلذه املؤشرات بلغت

التوايل، يف حني بلغت قيم االحنراف املعياري هلا 

على التوايل، بذلك ) 0.871،1.025، 0.757، 0.660،0.648(

جاء بالرتتيب االول من بني املؤشرات قدX17جند ان املؤشر 

بينما بلغت قيمة ) 4.22(االخرى حيث بلغ الوسط احلسايب له 

، بينما احتل الرتتيب الثاين املؤشر )0.660(االحنراف املعياري له 

X18) تزداد ثقة املشرتك بالشركة كلما قدمت له كل ما هو

وبلغت قيمة الوسط احلسايب ) مات تليب طموحاتهجديد من خد

وعقبه ،)0.757(وبلغت قيمة االحنراف املعياري ) 4.20(له 

تتبىن الشركة سياسة تقدمي االفكار (X16بالرتتيب الثالث املؤشر

تمع ورغباته ) واخلدمات اجلديدة مبا ينسجم مع حاجات ا

يف حني قيمة )4.13(حيث بلغت قيمة الوسط احلسايب له 

وعقبه يف الرتتيب الرابع ،)0.757(االحنراف املعياري له بلغت 

يعد استخدام تكنولوجيا املعلومات املتطورة مفتاح (X19املؤشر 

  .البعاد فلسفة احمليط االزرق يف شركتني كوره ك و نه وروز تليكومةعياريرافات املحنالتوزيعات التكرارية واالوساط احلسابية واال): 3-1(جدول 

الوسط )1(ال اتفق بشدة )2(ال اتفق )3(محايد )4(اتفق )5(اتفق بشدة المتغيرات  

الحسابي

االنحراف 

المعياري
%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

اسرتاتيجية التغري اجلذري: اوال

X211640.01845.0615.04.25.707

X221537.51435.01127.54.10.810

X231742.51435.0512.5410.04.10.982

X241332.51332.51230.025.03.93.917

4.0950.854املعدل

اسنراتيجية التحسني: ثانيا

X251742.51742.5615.04.28.716

X261537.51537.51025.04.13.791

X271640.01640.0820.04.20.758

X281332.51332.51025.0410.03.88.992

4.1220.814املعدل

اسرتاتيجية التحسني املوجه للتميز: ثالثا

29X1537.51230.01230.012.54.03.891

30X1742.51025.0820.0512.53.981.074

31X922.51947.51230.03.93.730

32X1435.01947.5512.525.04.13.822

4.0170.879املعدل

اسرتاتيجية االنتاج الكفء: رابعا

33X1230.01742.51127.54.03.768

34X1025.02665.025.025.04.10.709

35X1230.01947.5922.54.08.730

36X1127.52255.0717.54.10.672

4.0770.719املعدل
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ألن قيمة الوسط ) جناح الشركة يف حتقيق التفوق التنافسي

بينما قيمة االحنراف املعياري بلغت ) 4.10(احلسايب بلغت 

X20لرتتيب اخلامس واالخري املؤشر وجاء يف ا،)0.871(

متالك الشركة القدرة على التكييف السريع للتطورات واملتغريات (

وكانت قيمة الوسط احلسايب قد بلغت ) البيئية واملواقف اجلديدة

، ونستدل من )1.025(وقيمة االحنراف املعياري بلغت)3.98(

بتكار ايضا بأن املؤشرات اخلاصة مبتغري اال)3- 1(بيانات اجلدول 

ابية من حيث مستوى االجابات املتجهة بالقرب من االجابة اجي

، وان املؤشرات متجانسة مع بعضها البعض حسب ما )4اتفق (

وبناء على ما تقدم ميكن . تشري اليه قيم االحنرافات املعيارية هلا

دا الجابات عينة البحث ترتيب ابعاد فلسفة احمليط االزرق أستنا

ينة البحث ووفق معدل الوسط احلسايب املوزون ني عيف الشركت

:االيت)3- 2(ومعدل االحنراف املعياري وكما يف اجلدول 

)2-3(: جدول 

ابعاد  ترتيب 

احمليط  فلسفة 

  االزرق

  

  

  
  

  اعداد الباحثان اعتمادا على نتائج الحاسوب: المصدر

  

ني عينة البحث تويل شركتبأن ال)3- 2(يصور لنا اجلدول 

اهتماما كبريا لبعد الزيادة ويليه االبتكار مث االستبعاد واخريا 

التقليص، كمنطلق اساسي حنو استخدام اسرتاتيجيات ابتكار 

. املنتجات اجلديدة

استراتيجيات ابتكار المنتجاتوصف متغيرات . ثالثاَ 

  :الجديدة

اجلدول نستدل من بيانات :استرالتيجية التغير الجذري.1

) اسرتاتيجية التغري اجلذري(بأن ترتيب مؤشرات متغري ) 3- 3(

بناء على قيم الوسط احلسايب وقيم االحنراف املعياري هي كما

  : يلي

X21،X22 ،X23 ،X24 حيث كانت قيم الوسط

على ) 3.93، 4.10، 4.25،4.101(رات ـاحلسايب هلذه املتغي

 0.707،0.810(التوايل، بينما قيم االحنراف املعياري هلا كان 

لى التفوق ععلى التوايل، فيشري هذا الرتتيب )  0.917، 0.902،

تتبىن الشركة التوجه حنو توليد افكار (X21االجيايب للمؤشر 

حيث بلغت قيمة الوسط ) فريدة وغري مألوفة خلدمة للزبون

ويأيت بعده )0.707(معياري بلغوبأحنراف ) 4.25(ايب له ساحل

تتمكن الشركة من اجياد استخدامات جديدة غري (X22املؤشر 

) 4.101(بوسط حسايب بلغ ) مألوفة لالفكار احلالية واملستقبلية

مث جاء يف الرتتيب ، )0.810(وقد كانت قيمة االحنراف املعياري 

أن  تشجع الشركة االفكار املقدمة اجلديدة و (X23ثالث املؤشر 

كانت عبارة عن دمج االفكار السابقة ولكن أن تكون بطريقة 

تعطي صفة التقليد والنسخ للخدمات املقدمة فريدة وذكية ال

حيث بلغت قيمة الوسط ) نافسةمن الشركة او الشركات امل

  الترتيب  معدل االنحراف المعياري  معدل الوسط الحسابي الموزون  ابعاد فلسفة المحيط االزرق

  االول4.1480.722  الزيادة

  الثاني4.1260.792  االبتكار

  الثالث4.0660.747  االستبعاد

  الرابع4.0480.789  التقليص
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،)0.902(وقيمة االحنراف املعياري له بلغت)4.10(يلاحلا

ئجدارة الشركة بنتاتم ا(X24واحتل الرتتيب االخري املؤشر 

البحوث والتطوير النتاج خدمات تشبع حاجات مستقبلية 

يف حني )3.93(ايب له سوبلغت قيمة الوسط احل) جديدة للزبائن

، كما وتشري بيانات )0.917(بلغت قيمة االحنراف املعياري 

ية التغري حنو اجيابية مؤشرات متغري اسرتاتيج)3- 3(اجلدول 

ت افراد العينة اليت تقرتب اغلبها من اجلذري استنادا الجابا

، كما تعكس لنا بيانات اجلدول بأن )4اتفق (مستوى االجابة 

قيم االحنراف املعياري مجيعها متناسقة وقريبة من بعضها مما 

تيجية ايعطي صور التجانس الكبري للمؤشرات اخلاصة مبتغري اسرت 

.التغري اجلذري

بأن ترتيب )3-3(يبني اجلدول :استراتيجية التحسين.2

بناء على قيم الوسط ) اسرتاتيجية التحسني( مؤشرات متغري

  : يلياحلسايب وقيم االحنراف املعياري هي كما

X25 ،X27،X26 ،X28  ألن قيمة الوسط احلاسيب بلغت

على التوايل ) 3.88، 4.13، 4.28،4.20(لكل منهم على التوايل 

 0791، 0.716،0.758(يف حني بلغت قيم االحنراف املعياري 

حتث (X25ويدل هذا الرتتيب اىل قوة اجيابية املؤشر )  0.992،

ادارة الشركة االفراد العاملون يف الشركة حنو توليد افكار متنوعة 

ا تضيف مسة اخرى للخدمة ، وجاء قي الرتتيب ثانيا )من شأ

تبذل ادارة الشركة اقصى اجلهود الستقدام (X27املؤشر 

ضل ولوجيا تعطي اضافة جديدة ملواصفات اخلدمة يف نتك

حيث ) اخرى من حياة الشركةروف عمل خمتلفة من فرتة اىلظ

وبلغ االحنراف املعياري)4.28(يمة الوسط احلسايب قبلغت 

تلجأ (X26، بينما عقبه يف الرتتيب ثالثا املؤشر )0.716(

اخر حسب فكري والعملي اىل مسار لاتغري املسار الشركة حنو

مبا يؤدي اىل تطوير اخلدم والتكيف الذي يواجهونهوقفتغري امل

)4.13(وبلغت قيم الوسط احلسايب له) مع الظروف اجلديدة

، واحتل الرتتيب الرابع )0.791(وبأحنراف معيار بلغت قيمته 

تتبىن ادارة الشركة برامج الستثمار (X28واالخري املؤشر 

لالفراد ليجسدوها يف عملهم اليومي القابليات الذهنية املتنوعة

وكانت قيمة ). ويف اضافة مسة جديدة ملنتج اخلدمة املقدم للزبون

ايضا ،)0.992(وقيمة االحنراف املعياري)3.88(الوسط احلسايب

بأن مجيع مؤشرات املتغري اسرتاتيجية )3-3(تبني بيانات اجلدول 

ة املبحوثة لكون التحسني اجيابية يف مستوى اجابات افراد اهلين

من مستويات )4اتفق (معضمها قريبة من مستوى االجابة 

أتفق، حمايد، اتفق، أتفق أتفق بشدة، الال(التقيم اخلماسي 

ا و وا) بشدة على التوايل يف استبانة البحث،  ) 5، 4، 3، 2، 1(زا

كذلك تظهر بيانات اجلدول نفسه ان املؤشرات متناسقة 

ومتجانسة من بعضها لقرب قيم االحنراف املعياري من بعضها 

  . البعض االخر

تعكس لنا بيانات :التحسين الموجه للتميزاستراتيجية.3

اسرتاتيجية التحسني (بأن ترتيب مؤشرات متغري) 3- 3(اجلدول 

على قيم الوسط احلسايب وقيم االحنراف اعتمادا) املوجه للتميز

  : يلياملعياري هي كما

X32 ،X29،X30 ،X31 وان فيم الوسط احلسايب هلذه

على التوايل، يف )3.98،3.93، 4.13،4.03(املؤشرات بلغـت 

 0.822،0.891(االحنراف املعياري هلا حني بلغت قيم 

X32ان املؤشر على التوايل، بذلك جند) 0.1.074،0.730،

توجه ادارة الشركة يف خططها املستقبلية اهتماما كبريا حنو (

دراسة وضع املنافسني للوصول اىل نقطة متيزها يف تقدمي اخلدمة 

قد جاء بالرتتيب االول من بني املؤشرات ) احلالية واملستقبلية

بلغت قيمة بينما) 4.13(االخرى حيث بلغ الوسط احلسايب له 

احتل الرتتيب الثاين املؤشر ، بينما)0.822(االحنراف املعياري له 

X29) ختصص ادارة الشركة وقتا كبريا للبحث عن نقاط قوة هلا

وبلغت ) الستثمارها يف التفرد يف تقدمي اخلدمة عن منافسيها

املعياري وبلغت قيمة االحنراف )4.03(احلسايب له قيمة الوسط 

تم ادارة (X30بالرتتيب الثالث املؤشر به، وعق)0.891(
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الشركة كثريا بأستقطاب املوارد البشرية اليت متتلك مهارات منفردة 

وتستثمرها يف حتقيق التميز ملنتوج اخلدمة املقدمة للزبائن احلاليني 

يف حني) 3.98(حيث بلغت قيمة الوسط احلسايب له ) واملتوقعني

الرتتيب وعقبه يف،)1.074(قيمة االحنراف املعياري له بلغت 

توظف ادارة الشركة اموال طائلة من (X31الرابع املؤشر 

ميزانيتها للبحث عن افكار وتوليدها واستخدامها يف اضافة ميزة 

ألن قيمة الوسط ) للخدمة املقدمة للزبون احلايل واملستقبلي

بلغت االحنراف املعياري قيمة بينما) 3.93(احلسايب بلغت 

بأن املؤشرات )3-3(ل من بيانات اجلدو ونستدل،)0.730(

اخلاصة مبتغري اسرتاتيجية التحسني املوجه للتميز ايضا اجيابية من 

، )4اتفق (االجابة حيث مستوى االجابات املتجهة بالقرب من 

املؤشرات متجانسة مع بعضها البعض حسب ما تشري اليه وان

.افات املعيارية هلاقيم االحنر 

  

  :بناء على التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية يف شركتني كوره ك ونه وروز تليكوم) اسرتاتيجيات املنتجات املبتكرة(وصف متغريات املتغري املعتمد :)3- 3(جدول 

ال اتفق بشدة )2(ال اتفق )3(حمايد )4(اتفق )5(اتفق بشدة املتغريات

)1(
الوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

اسرتاتيجية التغري اجلذري: اوال

X211640.01845.0615.04.25.707

X221537.51435.01127.54.10.810

X231742.51435.0512.5410.04.10.982

X241332.51332.51230.025.03.93.917

4.0950.854املعدل

اسنراتيجية التحسني: ثانيا

X251742.51742.5615.04.28.716

X261537.51537.51025.04.13.791

X271640.01640.0820.04.20.758

X281332.51332.51025.0410.03.88.992

4.1220.814املعدل

اسرتاتيجية التحسني املوجه للتميز: ثالثا

X291537.51230.01230.012.54.03.891

X301742.51025.0820.0512.53.981.074

X31922.51947.51230.03.93.730

X321435.01947.5512.525.04.13.822

4.0170.879املعدل

اسرتاتيجية االنتاج الكفء: رابعا

X331230.01742.51127.54.03.768

X341025.02665.025.025.04.10.709

X351230.01947.5922.54.08.730

X361127.52255.0717.54.10.672

4.0770.719املعدل

  اعداد الباحثان اعتمادا على نتائج احلاسوب: المصدر
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4

بأن ترتيب )3- 3(يظهر اجلدول:االنتاج الكفءاستراتيجية . 

وفق الوسط ) اسرتاتيجية االنتاج الكفء(مؤشرات متغري

  : يليواالحنراف املعياري كمااحلسايب 

X36،X34 ،X35،X33 حيث كانت قيمة الوسط

،4.10،4.10،4.08(هي احلسايب لكل منهم على التوايل 

بلغتحنراف املعياري لكل منهم على التوايل االوقيمة) 4.03

شري ذلك الرتتيب اىل وي، ) 0.768، 0.627،0709،0.730(

تم ادارة الشركة يف خططها (X36لمؤشراالجيابية العالية ل

املستقبلية بتمكني افراد الشركة ملواجهة املشكالت الداخلية 

) واخلارجية الغري متوقعة يف تقدمي اخلدمة للزبون اخلايل واملستقبلي

ويليه املؤشر ،)0.672(يمة االحنراف املعياري قو )4.10(وبلغت 

X34)التكنولوجيا ستخدام تسعى ادارة الشركة حنو جلب وا

)4.10(حسايب بوسط ) ع وتقدمي اخلدمة للزبوناحلديثة يف صن

X35، ويايت بالرتتيب الثالث املؤشر )0.709(واحنراف معياري 

ا مع تم ادارة الشركة( يف براجمها املستقبلية بتطوير عالقا

ظيف هذا حنو معاجلة أو جتاوز مشاكل تتعلق املنافسني وتو 

) 4.08(احلسايب لهحيث بلغت قيمة الوسط )خبدمة الزبون

بينما حيتل الرتتيب الرابع ،)0.730(وقيمة االحنراف املعياري 

تعمل ادارة الشركة على تبين اسرتاتيجية (X33واالخري املؤشر 

لضمان التدريب وتنمية املهارات للموارد البشرية بأستمرار

على اجيابية اايض)3-3(اجلدولويدل . الكفاءة يف تقدمي اخلدمة

مجيع مؤشرات متغري االستبعاد وذلك الن مجيع املؤشرات قيم 

وتقرتب ) حمايد3(من مستوى التقيم وسطها احلسايب هي اكرب 

من اجابات افراد العينة املبحوثة )4اتفق (من مستوى االجابة 

واليت )5، 4، 3، 2، 1(لالستبانةحسب مستوى التقيم اخلماسي

غري متفق بشدة، غري متفق، حمايد، متفق، (اىل االجابة تدل

ان قيم )3- 3(على التوايل، كما يعكس اجلدول ) متفق بشدة

اسرتاتيجية االنتاج ملتغري بعةر االاالحنراف املعياري للمؤشرات 

لكنها قريبة هي بعيدة من اوساطها احلسابية و الكفء 

رتيب وتأسيسا ملا تقدم ميكن ت. بعضهامنمتجانسة و 

ث اسرتاتيجيات املنتجات املبتكرة وفقا على أجابات عينة البح

ني عينة البحث واعتمادا على معدل الوسط احلسايب يف الشركت

  :االيت) 3-4(املوزون ومعدل االحنراف املعياري وكما يف اجلدول 

  

  ترتيب اسرتاتيجيات املنتجات املبتكرة:)3-4(جدول 

  الترتيب  معدل االنحراف المعياري  معدل الوسط الحسابي الموزون  استراتيجيات المنتجات المبتكرة

  االول4.1220.814  استراتيجية التحسين

  الثاني  4.0950.85  استراتيجية التغير الجذري

  الثالث4.0770.719  استنراتيجية االنتاج الكفء

  الرابع4.0170.879  استراتيجية التحسين الموجه للتميز

  اعداد الباحثان اعتمادا على نتائج احلاسوب: المصدر   

  

ني عينة البحث تويل الشركتبأن)3- 4(اجلدول يصور لنا 

، ويليها اهتماما كبريا يف توجهها حنو اسرتاتيجية التحسني

ي مث اسرتاتيجية االنتاج الكفء وأخريا اسرتاجتية التغري اجلذر 

اسرتاتيجية التحسني املوجه للتميز، وذلك من خالل االستفادة 

  .من ابعاد فلسفة احمليط االزرق

  بحثاختبار فرضيات ال. رابعاَ 
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دف التعرف على طبيعة عالقة االرتباط وتأثري ابعاد 

ومضمون ذلك التأثري بالنسبة فلسفة احمليط االزرق 

عينة الشركات االتصاالت يفابتكار املنتجاتاتالسرتاتيجي

البحث مت ختصيص هذا الفقرة للتحقق من مدى سريان األمنوذج 

ن األدوات اعتمد الباحثان جمموعة مقد و ، االفرتاضي للدراسة

  :الفقرة احملاور اآلتيةالتحليلية، ويتناول هذه

عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية بين ابعاد هناك.1

:فلسفة المحيط االزرق واستراتيجيات ابتكار المنتجات

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة إىل) 3-5(اجلدول يظهر 

واملتغري املعتمد ) فلسفة احمليط االزرق(وقوية بني املتغري املستقل 

ملؤشر الكلي، قا الوذلك وف، )اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات(

ذلك على ، ويدل)0.833(االرتباط بلغت قيمة معامل فقد

واجلدير بالذكر أن البحث يأخذ . حتقق الفرضية الرئيسة االوىل

ا منطلقا فلسفة احمليط االزرق يف اعتباره ابعاد  بكو

دف إعطاء مؤشرات سرتاتيجيات ابتكار املنتجاتال ، و

فلسفة احمليط االزرق من ابعاد بعدتفصيلية عن العالقة بني كل 

، على انفراد، سنستعني اسرتاتيجيات ابتكار املنتجاتمع 

  - :يأيتوكما)3- 5(بـاجلدول 

اجلديدة، اسرتاتيجيات ابتكار املنتجاتو االستبعادالعالقـة بني -

االستبعاد على أن العالقة بني داللة)3- 5(اجلدول يعطي 

هي : يف الشركتني عينة البحثاسرتاتيجيات ابتكار املنتجاتو 

االرتباط معامل قيمة عالقة ارتباط معنوية موجبة، إذ بلغ

شركتني االستبعاد يف ذلك على انه كلما ازداد ، ويدل)0.793(

مستوى التمسك أو التبين الدارة يزداد االتصاالت املبحوثة 

.ابتكار املنتجاتالشركتني عينة البحث حنو أسرتاتيجيات 

بني التقليص واسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة، العالقـة-

عالقة ارتباط معنوية موجبة بني بعد وجود)3-5(اجلدول يبني 

نيالتقليص وتبين اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات يف شركت

االتصاالت عينة البحث، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط

تعزيز التوجهيسهم يف وهذا يدل على أن التقليص،)0.747(

الدارة شركتني االتصاالت ابتكار املنتجاتحنو اسرتاتيجيات

  . عينة البحث

  

  قيمة املؤشر الكلي ملعامل االرتباط وقيمة االرتباط لكل بعد من ابعاد املتغري املستقل:)3- 5(جدول 

املؤشر الكلي  االبتكار  الزيادةالتقليصاالستبعادفلسفة احمليط االزرقابعاد 

*833.*0.799*0.437*0.747*0.793اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات

  N=40              0.05معنوية عند   *اعداد الباحثان اعتمادا على نتائج احلاسوب        : المصدر

اجلديدة يف العالقة بني الزيادة واسرتاتيجيات ابتكار املنتجات-

)3- 5(اجلدول نستدل من : شركيت االتصاالت عينة البحث

عالقة ارتباط معنوية موجبة بني الزيادة واسرتاتيجيات دو وج

ابتكار املنتجات يف للعينة املبحوثة ولكنها ضعيفة قياسا بقيمة 

).0.437(االرتباط االرتباط لالبعاد االخرى فقد بلغت قيمة 

زاد بعد الزيادة لدى الشركات عينة يؤشر على أنه كلما وهذا

ارتفع قليال مستوى التوجه والتبين من قبل االدارة البحث

  . اجلديدةاملنتجاتابتكارالسرتاتيجيات

العالقـة بني بعد االبتكار واسرتاتيجيات ابتكار املنتجات -

اجلدول حظ من نال: اجلديدة يف شركيت االتصاالت عينة البحث

باط معنوية موجبة بني االبتكار عالقة ارتوجود) 3- 5(

وقد بلغت قيمة االرتباط واسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة

وهذا يدل على أن كلما اعطت االدارة ، )0.799(بينهما

اهتماما كبريا مببدأ االبتكار و باملبتكرين وحتسني بيئة االبتكار 

ادى بالضرورة على االدارة من التمسك وتوفري وسائل االبتكار

الشديد واحلاسم بتحديد االسرتاتيجيات اليت توصل بالنتيجة اىل 
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ان تكون الشركة مبتكرة يف املنتجات اجلديدة اليت تقدمها يف 

.جمال االتصاالت

عالقة تأثير ذات داللة إحصائية البعاد فلسفة توجد.2

ةالمحيط االزرق وتبني استراتيجية ابتكار المنتجات الجديد

  : في شركتي االتصاالت عينة البحث

تتضمن هذه الفقرة اختبار الفرضية الرئيسة الثانية اليت كانت 

تنص على وجود تأثريًا معنويًا البعاد فلسفة احمليط االزرق يف

اجلديدة لشركتني كورةك ونوروز يات ابتكار املنتجاتاسرتاتيج

)3-6(اجلدولتليكوم لألتصاالت يف مدينة دهوك، وكما يعرض 

ابعاد فلسفة احمليط االزرق بوصفه متغريًا مستقًال يف تأثري

اجلديدة باعتباره متغريًا معتمداً يف اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات

  .الشركات عينة البحث
  

  ابعاد ابعاد فلسفة احمليط االزرق يف اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة يف شركيت االتصاالت عينة البحثثر أ:)3- 6(جدول 
  املتغري املستقل

  

املتغري املعتمد

  

  فلسفة احمليط االزرق

  

β0

  

β1  

  

R2
  

F
احملسوبة  اجلدولية

  1.069  303.-ةابتكار املنتجات اجلديداسرتاتيجية 

  

(9.289)*

0.6944.1086.280

  . دول من إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسوب اجل

  N=40                        DF=(1, 38)      *P ≤ 0.05         احملسوبةTقيمة  ) (

  

إىل أن ابعاد فلسفة احمليط )3- 6(بيانات اجلدول توضح

اجلديدة، االزرق تؤثر معنويًا يف اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات

احملسوبة هي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغة )F(وان قيمة 

، )1، 38(عند درجيت حرية ) 0.05(ومبستوى معنويـة )4.10(

وبلغ معامل . وهذا يدل على حتقق الفرضية الرئيسة الثانية

أي أن نسبة إسهام ابعاد فلسفة احمليط ،)R2) (0.694(التحديد 

اجلديدة تبلغاالزرق يف تبين اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات

من التغيريات احلاصلة يف )69.4(%أي أن ،)69.4(%

ى إىل مستوى التوجه اجلديدة تعز اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات

حنو تبين ابعاد فلسفة احمليط االزرق، إضافة إىل أن هناك عوامل 

. )30.6(%وبنسبة البحث تساهم يف ذلكأخرى مل يتضمنها

ولبيان تأثري كل بعد من ابعاد فلسفة احمليط االزرق يف 

 الشركتني عينة البحث اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة يف

  ):3-7(دول نقدم اجل
  

  فلسفة المحيط االزرق في استراتيجيات ابتكار المنتجات الجديدة للعينة لعينة البحثأثر كل بعد من ابعاد:)3- 7(جدول 

  املتغري  املستقلة                           

املتغري املعتمدة  

  
ستبعادال

β0Β1 R2F
احملسوبةاجلدولية

  4640.888.  ةاملنتجات اجلديداسرتاتيجية ابتكار

*)8.024(

0.6294.41064.390

  املتغري  املستقلة                           

املتغري املعتمدة  

  
التقليص

β0Β1R2F
احملسوبةاجلدولية

  9200.780.ةاملنتجات اجلديداسرتاتيجية ابتكار

  

0.558  4.1047.937



2014، 255- 228ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

  

  250

  . اجلدول من إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسوب -

  N=40                        DF=(1, 38)      *P ≤ 0.05    احملسوبة     Tقيمة  ) (

  

يؤثر بعد االستبعادأن )3- 7(تصور لنا بيانات اجلدول 

عينة لشركاتاسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدةمعنويًا يف 

كرب من أ)64.390(احملسوبة له البالغة ) F(وان قيمة ، البحث

)38، 1(عند درجيت حرية ) 4.10(قيمتها اجلدولية البالغة 

، وذلك يعزز صحة الفرضية الرئيسة )0.05(ومبستوى معنوية 

أي أن نسبة ، )R2) (0.629(بلغ معامل التحديد قد الثانية و 

اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدةيف بعد االستبعادإسهام 

يف ات احلاصلة ري من التغي)62.9%(واليت تعين ،)62.9%(تبلغ 

  .بعد االستبعادتفسرها اجلديدةاسرتاتيجيات ابتكار املنتجات 

يف يؤثر معنوياً التقليصن بعدأ)3- 7( اجلدول يبّني كما -

عينة يف الشركاتاسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة

كرب من أوهي )47.937(احملسوبة ) F(البحث، إذ بلغت قيمة 

) 38، 1(عند درجيت حرية )4.10(قيمتها اجلدولية البالغة 

وهذا يدل ايضا على صالحية الفرضية ،)0.05(ومبستوى معنوية 

، أي )R2) (0.558(بلغ معامل التحديد . الرئيسة الثانية حيث

يف اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات التقليصأن نسبة إسهام بعد

ات احلاصلة يف ري من التغي)55.8%(وأن ).55.8%(تبلغ اجلديدة

ات ري تفسرها التغيديدةاسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجل

  .التقليصاحلاصلة يف بعد

على وجود تاثري معنوي لبعد ) 3-7(تظهر بيانات اجلدول و -

الزيادة يف اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة يف الشركات 

هي أكرب من قيمتها )8.972(احملسوبة ) F(املبحوثة، ألن قيمة 

ودرجيت )0.05(عند مستوى معنوية )4.10(اجلدولية البالغة 

وبلغ . وذلك دعم آخر للفرضية الرئيسية الثانية)38، 1(حرية 

أي أن نسبة بعد الزيادة يف ، )R2) (0.191(معامل التحديد

مبعىن أن ،)19.1(%اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة تبلغ 

من التغيريات احلاصلة يف اسرتاتيجيات ابتكار ) 19.1(%

إىل التغيريات احلاصلة ببعد الزيادة، املنتجات اجلديدة تعزى

جاء منخفضًا نسبياً )R2(وعلى الرغم من أن معامل التحديد

  .تدل على معنوية التأثري)F(إالّ أن نتائج اختبار 

يؤثر معنويًا يف اىل أن بعد االبتكار)3-7(ويشري اجلدول-

يف الشركات عينة اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة

وهي أكرب من )67.249(احملسوبة ) F(إذ بلغت قيمة البحث، 

) 38، 1(عند درجيت حرية )4.10(قيمتها اجلدولية البالغة

حتقق الفرضية وهذا مؤشر اخر اىل،)0.05(ومبستوى معنوية 

، أي أن )R2) (0.639(وبلغ معامل التحديد .الرئيسة الثانية فقد

كار املنتجات يف اسرتاتيجيات ابتنسبة إسهام بعد االبتكار

من التغيريات احلاصلة )63.9(%وأن .)63.9(%اجلديدة تبلغ 

*)6.924(

  املتغري  املستقلة                           

املتغري املعتمدة  

  

يادةلزا

β0Β1R2F
احملسوبةاجلدولية

  1.987.504ةاملنتجات اجلديداسرتاتيجية ابتكار

  

*)2.995(

0.1914.108.972

  املتغري  املستقلة                           

املتغري املعتمدة  

  
االبتكار

β0Β1R2F
احملسوبةاجلدولية

  7610.803.ةاملنتجات اجلديداسرتاتيجية ابتكار

  

*)8.201(

0.6394.1067.249
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يف اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة تفسرها التغيريات 

.احلاصلة يف بعد االبتكار

  الرابعمبحثال

  االستنتاجات. اوَال◌َ 

  من استنتاجات يفبحثميكن تلخيص أهم ما توصل إليه ال

وتواصًال مع منهجية البحث  وحتليل ضوء اإلطار النظري، 

وعرض النتائج ضمن الدراسة امليدانية مت حتديد االستنتاجات، 

  :حيث تتلخص هذه االستنتاجات على النحو اآليت

تعد فلسفة احمليط االزرق منطلقا اساسيا التبين .1

ومفتاحا بيد، االسرتاتيجيات املناسبة البتكار املنتجات اجلديدة

متيز حث للبقاء يف ظالل ظروف املتغرية اليتاملنظمات عينة الب

خالل متكينها من تكييف من، بيئة االعمال احلالية واملستقبلية

املنتج ليتالئم مع التغريات اجلديدة اليت حدثت وحتدث يف 

.حاجات ورغبات الزبائن

ألبعادواضحةأمهيةهنالكنأيتبني من نتائج التحليل.2

املنتجاتابتكاراسنراتيجياتحتديديفاألزرقاحمليطفلسفة

  .املبحوثةللعينةاجلديدة

داللةذاتارتباطعالقةوجودالتحليلنتائجتأظهر .3

واسرتاتيجياتاألزرقاحمليطفلسفةبنيموجبةمعنويةاحصائية

  . املبحوثةللعينةاملنتجاتابتكار

ذاتتأثريعالقةبوجوداالحصائيالتحليلنتائجتدل.4

حتديديفاألزرقاحمليطلفلسفةمعنويةإحصائيةداللة

وقداملبحوثة،العينةيفاجلديدةاملنتجاتابتكاراسرتاتيجيات

يفذلكيساعدمما،)%63.9(تأثريمنحتدثهمانسبةبلغت

الذيوبالشكلللزبائن،املقدمةاخلدماتجودةوحتسنيزيادة

  . اآلخرينعلىتنافسياً تفوقاً حيقق

نتائج البحث وجود أتفاق يكاد يكون شبه تام بني تكشف.5

أفراد العينة على تبين الشركة جمتمع البحث لفلسفة احمليط األزرق 

  .يف حتديد وتبين اسرتاتيجيات ابتكار املنتجات اجلديدة

أتضح من خالل التحليل اإلحصائي والنتائج املتحققة، أن .6

عينة البحث، بعد الزيادة كان واضحًا بدرجة كبرية لدى أفراد 

  . حلصوله على املرتبة األوىل من حيث الرتتيب واألمهية النسبية

نتائج التحليل اإلحصائي املتحققة، أن مؤشر تأظهر .7

اسرتاتيجية التحسني كان واضحًا بدرجة كبرية لدى أفراد العينة 

  . لرتتيب واألمهية النسبيةاحلصوله على املرتبة األوىل من حيث

االحصائي بأن بعد التقليص اقل االبعاد تشري نتائج التحليل.8

اجيابية وآخرها ترتيبا حيث اخذ ادىن مستوى من اجابات العينة 

  . املبحوثة واقل وسطا حسابيا موزونا

تصور نتائح التحليل ايضا ضعف امهية اسرتاتيجية التحسني .9

ا اخذت اقل قيمة  املوجهة للتميز يف العينة املبحوثة وذلك ال

ملوزون وقد احتلت الرتتيب االخري بني اايبساحلمن الوسط

.اسرتاتيجيات االبتكار االخرى

  التوصيات. اَ ينثا

علـى مـا توصـلنا إليـه استكماًال للمتطلبات املنهجية وتأسيسـاً 

  : ة تالينه من املفيد تقدمي التوصيات الأمن نتائج وجدنا 

تعزيز دور وفاعلية فلسفة احمليط األزرق بأبعادها، واستمرارية .1

ا من قبل شركيت كورةك ونوروز تليكوم وعلى حنو  العمل 

  . أفضل

ضرورة تبين وتطبيق فلسفة احمليط األزرق من قبل منظمات .2

ا  اإلعمال عمومًا واملنظمات اخلدمية على وجه اخلصوص، كو

ىل تعزيز حتقيق التفرد يف من الفلسفات احلديثة اليت تسعى إ

  . االبتكار للمنتجات اجلديدة

التأكيد على اهتمام العينة املبحوثة ببعد االستبعاد وأيالءه .3

االهتمام األكرب عن طريق توفري املناخ التنظيمي املالئم للكوادر 

اإلدارية والفنية، ومنحهم احلرية الكاملة يف مشاركة اإلدارة العليا 
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دة واملبتكرة اليت حتد من اهلدر واالسراف بطرح األفكار اجلدي

والضياع للموارد، فضال عن منحهم املكافآت املالية واملعنوية عن  

كل فكرة جديدة ختدم الشركة، وتسهم يف كسب ثقة الزبائن 

  . واحملافظة عليهم

ضرورة تفعيل دور اسرتاتيجية التحسني املوجه للتميز يف العينة .4

ة واملدربة كوادر املتخصصة الكفوءاملبحوثة، من خالل رفده بال

والتقنية والتسويقية الكافية ببناء وإدامة ذات اخلربة اإلدارية 

ضال العالقات بعيدة األمد مع الزبائن وكيفية التعامل معهم، ف

ا يف البحث عن ا كتشفة والتوغل مغري الألسواق عن إمكانيا

  . لالماكن اليت مل يصلها املنافسون

م البحث والتطوير يف داخل التسويق واجياد قستفعيل قسم .5

ني عينة البحث،ليأخذا على عاتقهما مسؤولية توليد الشركت

وتطوير املنتجات، وان ينسب اليه موارد بشرية االفكار واالبتكار

  . ذو ختصصات عالية بالبحث العلمي والتسويق

يف جمال ادارة االعمال الباحثنينشد على ايدى املختصني و .6

عامة وادارة التسويق بصورة خاصة يف مواصلة اجناز بصورة

حبوث تتعلق بفلسفة احمليط االزرق واالبتكار، ونقرتح دراسة اثر 

ابعاد فلسفة احمليط االزرق يف حتقيق القيمة االبتكارية املضافة 

املنتجات للمنظمة، حتليل العالقة بني احلرية التنظيمية و ابتكار

  . اجلديدة

  

  المصـادر

  : العربيةالكتب .أوالً 

التسويق املفاهيم واالسرتاتيجيات، ،2002علفة، عصام الدين أمني، أبو- 

  .مؤسسة حورس الدولية، مصر، األولالنظرية والتطبيق، اجلزء

اجلامعة اجلديدة، دارأساسيات التسويق،،2003السالم، قحف، عبدأبو- 
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  المالحق

  )1( ملحق 
EFFECT DIMENSIONS OF THE PHILOSOPHY OF THE OCEAN BLUE IN THE 

STRATEGIES OF INNOVATIVE PRODUCTS
QUESTIONNAIRE STUDY IN KOREK AND NEWROZ TELECOM COMPANY IN THE 

CENTER OF THE CITY DOHUK  
ABSTRACT

Objective of this research is to determine the relationship between the dimensions of Blue Ocean 
philosophy and strategies for innovative products in the communications, and in the light is going in Bodqp 
relationship between the adoption of the philosophy of the ocean blue and apply the preferred strategy of 
product innovation in the communications organization. Was adopted Find the adoption model hypothesis 
and processed through the theoretical framework addresses vocabulary basic philosophy of the ocean blue 
and new product innovation, then part of my work would involve a problem: What is the relationship 
between the dimensions of philosophy ocean blue and adopt strategies, product innovation, and the 
fundamental premise is that there is a correlation moral between the dimensions of philosophy Blue Ocean 
strategy and product innovation, has adopted Researchers in addressing the practical framework for a set of 
indicators and statistical tests to describe the research variables and hypothesis testing, and so on the basis of 
style questionnaire to a sample size amounted to (40) members of the two “Korak and Nawroz” Telecom 
Telecom's city center Dohuk, and finally reach the search to a set of conclusions and foremost, after 
(increase) comes on top of the dimensions of philosophy Ocean Blue in terms of impact on the application of a 
preferred strategy in the creation of the new product, has been built upon to provide a set of 
recommendations regarding the relationship between the dimensions of philosophy Ocean Blue and strategies 
new product innovation.

  
  

  )2( ملحق 
  

  رَن دمظرا رةم َ ذ  و ا رَ داَى 

  و موروز  د مظما ذّىَ دَ داظ ك ر ر دوو م َرةك 
  



ظ ظَ َ دت ةمن دمظرا رةم َ ذ  و ا رَ داَى د 

  ومرا دظدم َةم ظدم  َم ا َظ روم َت، و ل ذ ا امةم ز

ظران َل .   اى  داَم رن د ارظ َز َةمما ذ  و ر م

 )مط وم ( َزرةط  ةم ،ت ررة ار َظر د و ظ وةر

 وم َر مَو دا  ذ  َرة ة ظ . ر  َد ا َظر َظ 

ض ةمى دمظرا  ذ  و ا داَم رما ؟ طم رة : ظَ َ َ ذ

ا و  ذ  َمرا رظوى دم ةم  ظ ذى امر مَدا  .

  ب  اَمط م و َظ َر مؤظ  اا ررة َظر ران دظ

ىَ دارى ط َم ذة و.َىم َظ  ان و  َازىَ راَ َ ر ة ذى لم ظ 
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)40 ( ار  َىَ دَذ ل  ورؤزرةك و م َم ر دووس ذ . رظ َل دو

رةمىَ زَة مَ ذ  َرر وىَ ل : ط  دةرن  طمَ دةر ذى  ذ

َم رَ مودا ل را رةم َ ذ  دَ، و ل ر ظ ر رم  اى د دا

 مَدا ا و  ذ  َمرا رةظدم َةم رةت رىذط ةت و ةك ى

  .رَ مو ََ ن 

  

  إستمارة إستبيان ) 3(ملحق 

يب احملرتم   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: عزيزي ا

أثرابعاد فلسفة احمليط االزرق يف اسرتتيجيات املنتجات املبتكرة(بني أيديكم استمارة أستبانة أعدت من اجل إكمال البحث املتعلقة بـ 

) (أرجو اإلجابة عن األسئلة الواردة فيها بوضع ). دهوكونةوروز تليكوم يف مدينة دراسة استطالعية لآلراء عينة من منتسيب شركتني كورةك

ا مناسبة خدمة للمسرية العلمية، وللنهوض بواقع خدمات االتصاالت املقدمة من قبل الشركات ذات العالقة العامل ة يف أمام الفقرات اليت ترو

  . اعي لذكر أمسك أو توقيعكالعزيز، ومبا أن البحث لن تستخدم أال لألغراض العلمية فقط، لذا ال دأقليمنا

  شكراً لتعاونك ومساعدتك مقدماً 

  :معلومات عامة. أوالً 

(     )                 أنثى (     )                           الذكر :                            اجلنس-1

  )             (فاكثر 46)     (   45- 36(     )    35–25)     ( سنة  25اقل من : العمر-2

)                                                                                 (شهادة عليا   ) (   بكالوريوس )   (   دبلوم (     )   إعدادية : التحصيل الدراسي- 3

(     )فأكثر 34(     )33- 23(    ) 23- 13   (     )13- 3(     )سنوات  3اقل من : خلدمةعدد سنوات ا- 4

  : األسئلة المتعلقة بمتغيرات البحث الرئيسة. ثانياً 

  .فلسفة ادارية حديثة الاستباق المنافسين في ضؤ النقاء والصفاء المبهر في االدارة واالتنفيذ: أبعاد فلسفة المحيط االزرق

اتفق   املتغري املستقل/ ابعاد فلسفة احمليط االزرق 

  بشدة

الاتفق   الاتفق  حمايد  اتفق

  بشدة

            االستبعاد: اوال

          متتلك الشركة كشوفاً كاملة لكل ما متتلكه من موارد واعمال ضرورية وغري ضرورية  1

ا  2           تقوم الشركة باستبعاد املواد واإلجراءات غري الضرورية دون املساس جبودة اخلدمة وحجم مبيعا

          تتفوق الشركة عن منافسيها بالتخلص من بعض العمليات غري النافعة للمشرتك  3

          تلجأ الشركة إىل ختفيض التكاليف التسويقية إىل أدىن حد ممكن بالتخلص من الكوادر غري الكفوءة واليت تعيق تفوقها التنافسي  4

          . حتقق الشركة تفوقاً تنافسياً باستبعاد كل ما هو غري ضروري بعملية انتاج اخلدمة، لرفع كفاءة وفعالية اخلدمة املقدمة  5

    التقليص: ثانيا

          تسعى الشركة اىل تقليص اخلدمات غري الضرورية  6

تمعتتميز الشركة عن منافسيها بتقليل كافة التطبيقات الضارة بالبيئة   7           وا

          ختلص الشركة من األفكار مستحيلة التنفيذ أو عدمية اجلدوى وان كانت جيدة اقتصادياً وفنياً   8

          يعتمد كسب ثقة املشرتك على التخلص من اخلدمات ذات اجلودة الضعيفة والرديئة  9

          يف مستلزمات إنتاج اخلدمة والوقت املخصص الجنازهاختفيض حجم التكاليف وزيادة األرباح يعتمد على تقليص اهلدر والضياع   10

    الزيادة: ثالثا

          حتسني مستوى جودة اخلدمة املقدمة للمشرتك يؤدي إىل زيادة مبيعات الشركة وإرباحها  11
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دف زيادة حصتها السوقية  12           تسعى الشركة إىل زيادة منافذ توزيعها املخصصة لالتصال باملشرتك 

          زيادة جودة اخلدمة املقدمة يزيد من ثقة املشرتك بالشركة  13

          يؤدي استقطاب الكوادر الكفوءة واعتماد األساليب التقنية احلديثة اىل رفع كفاءة أداء اخلدمة وحتسينها  14

          تتميز الشركة عن منافسيها بإضافة بعض اإلجراءات واألساليب ذات القدرة والكفاءة العالية  15

    االبتكار: رابعا

تمع ورغباته  16           تتبىن الشركة سياسة تقدمي األفكار واخلدمات اجلديدة ومبا ينسجم مع حاجات ا

ا للمشرتك  17           تعد شركتنا السباقة دومًا يف استخدام التقنيات التكنولوجية والوسائل احلديثة يف تقدمي خدما

          كلما قدمت له كل ما هو جديد من خدمات ولبت طموحاتهتزداد ثقة املشرتك بالشركة    18

          يعد استخدام تكنولوجيا املعلومات املتطورة مفتاح جناح شركتنا يف حتقيق تفوقها التنافسي  19

          متتلك الشركة القدرة على التكيف السريع للتطورات واملتغريات البيئية واملواقف اجلديدة  20

    دماملتغري املعت/ ابتكار املنتجات اسرتاتيجيات 

    اسرتاتيجية التغري اجلذري: اوال

            .تتبىن ادارة الشركة التوجه حنو توليد افكار فريدة وغري مالوفة خلدمة الزبون  21

            .مالوفة لالفكار احلالية واملستقبليةتتمكن ادارة الشركة من اجياد استخدامات جديدة غري  22

تعطـي صـفة ادارة الشركة االفكار املقدمة وان كانت عبارة عن دمج االفكـار السـابقة ولكـن ان تكـون بطريقـة فريـدة وذكيـة التشجع   23

  . التقليد والنسخ للخدمات املقدمة من الشركة او الشركات املنافسة

          

            نتاج خدمات تشبع حاجات مستقبلية جديدة للزبائن البحوث والتطوير البنتاجلشركة تم ادارة ا  24

    اسنراتيجية التحسني: ثانيا

ا تضيف مسة اخرى للخدمةحتث ادارة الشركة االفراد العاملون يف الشركة  25             .حنو توليد افكار متنوعة من شأ

تطـوير اخلدمـة القـف الـذي يتعرضـون لـه مبـا يـؤدى اىلتغـري املو والعملـي اىل مسـار اخـر حسـب تلجأ ادارة الشركة بتغري املسار الفكري  26

  .للتكيف مع الظروف اجلديدة

          

دام التكنلوجيــا الـيت تعطــي اضــافة ملواصـفات متجــددة للخدمـة يف ظــل ظـروف عمــل خمتلفــة خادارة الشــركة اقصـى اجلهــود لالسـتتبـذل  27

من فرتة اىل اخرى من حياة الشركة تعزز قيمتها لدى الزبائن 

          

تتبــىن ادارة الشــركة بــرامج الســتثمار القابليــات الذهنيــة املتنوعــة لالفــراد ليجســدوها يف عملهــم اليــومي ويف اضــافة مســة اخــرى للمنـــتج   28

. خلدمة الزبون

          

    اسرتاتيجية التحسني املوجه للتميز: ثالثا

            . ختصص ادارة الشركة وقتا كبريا للبحث عن نقاط القوة هلا واستثمارها يف التفرد يف تقدمي اخلدمة عن منافسيها  29

بـائن تم ادارة الشركة كثريا بأستقطاب املوارد البشرية اليت متتلك مهارات منفردة وتسـتثمرها يف حتقيـق التميـز ملنتـوج اخلدمـة املقدمـة للز   30

  . توقعنياحلاليني وامل

          

ا للبحث عـن افكـار وتوليـدها واسـتخدامها يف اضـافة ميـزة للخدمـة املقدمـة للزبـون احلـايل   31 توظف ادارة الشركة اموال طائلة من ميزانيا

  .واملستقبلي

          

توجـه ادارة الشــركة يف خططهــا املسـتقبلية اهتمامــا كبــريا حنـو دراســة وضــع املنافسـني والوصــول اىل نقطــة متيزهـا يف تقــدمي اخلدمــة احلاليــة   32

. واملتوقعة

          

    اسرتاتيجية االنتاج الكفء: رابعا

            . نمية املهارات للموارد البشرية بأستمرار لضمان الكفاءة يف تقدمي اخلدمة للزبونتتعمل ادارة الشركة على تبين اسرتاتيجية التدريب و   33

            . تسعى ادارة الشركة حنو جلب واستخدام التكنلوجيا احلديثة يف صنع وتقدمي اخلدمة للزبون  34

ــا مــع الشــركات املنافســة وتوظيــف هــذا حنــو معاجلــة أو جتــاوز مشــاكل تتعلــق طــويركة يف براجمهــا املســتقبلية ب تــتم ادارة الشــر   35 عالقا

  . خبدمة الزبون

          

تم ادارة الشركة يف خططهـا املسـتقبلية اىل متكـني افـراد الشـركة ملواجهـة املشـكالت الداخليـة واخللرجيـة الغـري متوقعـة يف تقـدمي اخلدمـة  36

.للزبون احلايل واملستقبلي
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االداء المنظميفي تعزيز ادارة الصراع اساليب دور 

عينة من اعضاء مجالس المعاهد التقنية في محافظة دهوكاستطالعية آلراء دراسة
  

  سامى فريق صاحل

  العراق-اقليم كوردستان، التقنية، جامعة دهوكاملعهد التقين االداري دهوك

  )2013تشرين االول، 27:، تاريخ القبول بالنشر2013شباط، 26: تاريخ استالم البحث(  

    

  الخالصة

من اعضاء مجالس المعاهد التقنية في لعينة المنظميفي تعزيز االداء ادارة الصراع اساليبالحالية محاولة لمعرفة دور الدراسةتمثل 

الحاليالبحثة للموضوع وعلى اساس ما تقدم يحاولمن ادبيات النظريباعداد اطار نظري مستفيدباحثباشر ال، حيث محافظة دهوك

ي يوضح طبيعة العالقة والتاثير افتراضمخططولالجابة عليه تم بناء ) المنظميدور في االداء ادارة الصراع ساليبهل ال(االجابة على تساؤل 

، وعلى ضوئها تم صياغة فرضيتين )المتغير المعتمد(المنظميواالداء ) المتغير المستقل(ادارة الصراع اساليبالمتمثلة بالبحثتغيرات بين م

ل رئيسيتين تتفرع منها فرضيات فرعية، وباالعتماد على مجموعة من االساليب االحصائية تم اختبار وتحليل البيانات التي تم تجميعها من خال

ستنتاجات بوجود عالقة واثر معنوي الوتمثلت اهم ا. في محافظة دهوكاعضاء مجالس المعاهد التقنيةعينة من ى تم توزيعها علحيثاالستبانة 

افس من اكثر اساليب ادارة الصراع التي لها عالقة ارتباط وتأثير معنوي في االداء نويعد اسلوب الت، المنظميواالداء ادارة الصراع اساليببين 

.ارتباط واثر باالداء المنظمي في المعاهد المبحوثةب ادارة الصراع التي لها عالقة اسلوب التجنب من اضعف اساليالمنظمي، بينما يعتبر 

وذلك من خالل تشجيع معاهدالووحدات العمل على االحتفاظ بمستويات معينة من الصراع داخل أقسام بالدراسةتمثلت اهم توصيات و 

التهديد والعقاب عند حسم عدم اللجوء إلى، و والعاملين فيهامعاهداللمصلحةتوظيف الالخاصة بوضع الضوابط و المنافسة بين األفراد 

  .المنظمة على حد سواءةلحق مصالحهم ومصيمعالجة مشاكلهم بالطريقة التي ترضي وتحقلوانما تكليف األفراد العاملين ، الصراع
  

  املنظمياالداء ادارة الصراع و اساليب :الكلمات الدالة

  

  

  المقدمة

يعيش االنسان املعاصر وسط صراعات متعددة وخمتلفة 

فهو يعاين على املستوى الشخصي من الصراع بني طموحاته 

كما يعاين من الصراع يف عالقاته مع . وامكانيات حتقيقها

االخرين نتيجة الضغوط اليت تفرضها عوامل البيئة املتغرية من 

غريها اليت اقتصادية وسياسية واجتماعية وتكنولوجية وثقافية و 

على العالقات والقيم االجتماعية، كذلك يعاين من اً ترتك آثار 

سواءً ها او يتعامل معها فيصراعات يف املنظمة اليت يعمل ال

او تعدد املستويات االدارية فيها او التنظيميةهياكلهابسبب 

التخصص الوظيفي او نوع السلطة او السياسة اليت متارسها 

املنظمة او التعارض بني اهداف املنظمة واهدافه الشخصية، 

وقد يكون عضواً يف اكثر من منظمة وبالتايل يتعرض لصراعات 

  .تعدد االدوار

لقد أكدت الدراسات احلديثة حتمية وجود الصراع يف 

مجيع اخلربات اإلنسانية حيث تعّد بعض أنواع الصراعات 

إجيابية ودليًال على سالمة املنظمة فهي ال تؤثر يف األداء 

التنظيمي بشكل سليب دائمًا وإمنا تؤدي إىل نتائج إجيابية يف 

يأخذ الصراع االبداع واإلنتاجية والرضا الوظيفي، وعندما 

شكل املنافسة فانه يؤدي إىل تفتح االمكانيات واملواهب 

وحيّسن من نوعية القرارات املتخذة وبالتايل يعّد عامًال مساعداً 

لتطوير أداء العاملني واملنظمة ككل وبالعكس قد توجد 

صراعات تؤثر يف فعالية املنظمة وبشكل سليب على مشاعر 

تعاون ونشوء الكثري من األحقاد العاملني حبيث تؤدي إىل قلة ال
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بينهم واالضرار بنظام االتصال وزيادة بنسب دوران العمل 

ونسب الغيابات واخنفاض النوعية وبالتايل االضرار بكفاءة 

  .املنظمة وفاعليتها

كما يتضح دور األداء املنظمي يف جناح طريف العملية 

احليوي اإلدارية ومها املنظمة واألفراد العاملون، وذلك للدور

يف تسيري أنشطة املنظمة على حنو الذي يسهم به هذا املتغري

سليم ويف حتفيز األفراد العاملني ودفعهم إىل العمل وتعزيز 

االهتمام الذي حظي به هذا ربروالئهم وانتمائهم، وهذا ي

  .املتغري، فضالً عن عالقته باملتغريات املنظمية األخرى

التعرف على دور البحث اىل هدفوعلى هذا األساس 

يف املنظمات ادارة الصراع يف تعزيز االداء املنظمياساليب 

ما على اساس، و )املعاهد التقنية يف حمافظة دهوك(املبحوثة 

تقدم، مت بناء خمطط افرتاضي حيدد طبيعة العالقة بني املتغري 

األداء (واملتغري املعتمد ) ادارة الصراعاساليب (املستقل 

ت عنه فرضيتان أساسيتان اختربتا من خالل وانبثق). املنظمي

معة عن املعاهد  استخدام وسائل إحصائية ملعاجلة البيانات ا

املبحوثة وأكدت نتائجها دعمًا لفرضيات البحث وأهدافها 

  .وسريان أمنوذجها

ثالثة فصول أختص وحتقيقًا ملا تقدم، جاءت البحث يف 

االطار النظري الفصل الثاينتضمن حني يف، االول باملنهجية

صل فما اشتمل البينداء املنظمي،ادارة الصراع واالساليب ال

  .والتوصياتاالستنتاجاتالثالث على اجلانب العملي و 

  المنهجية.1-1- 1

  البحثمشكلة . 1-1- 1

تُعد مشكلة الصراعات حسب معرفة واطالع الباحث

موعات من املشكالت القدمية يف  عاهداملبني األفراد وا

وان مناقشة تلك املشكلة بأساليب علمية . أنواعهاوباختالف

أداء عمل سلبية علىتعد مسألة ضرورية ملا تلحقه من آثار 

  عهدات وبالتايل على أداء عمل املاألفراد يف خمتلف املستوي

وعلى الرغم من أمهية الصراع وتأثرياته املختلفة إال انه . ككل

من ناحية البحث كافة اهدعظى باهتمام كبري من قبل املال حي

ومل تدرس تأثرياته حيث ان هذا املوضوع مل يبحثالعلمي

وجود حاالت صراع حسب علم الباحث حيث مت حتديدباملرة

تتطلب التعرف عليها عاهداملداخل أقسام ووحدات 

ا والتصدي هلا   .وتشخيص مسببا

وباإلمكان حتديد املشكلة وأبعادها من خالل طرح التساؤالت 

  -:البحثية التالية

 هل هناك صراعات شخصية بني األفراد العاملني يف

  ؟دهوكحمافظةالتقنية يف عاهد مأقسام ووحدات 

؟ما هي األسباب اليت تقف وراء نشوء تلك الصراعات  

لبًا أو إجيابًا يف أداء هل تؤثر تلك الصراعات س

  ؟ظماتنامل

 األكثر استخدامًا من قبل ادارة الصراع ما هي األساليب

؟املعاهد التقنية

  البحثاهمية . 1-2- 1

يف أمهية الدور الذي متارسه املوارد البحثتتجسد أمهية 

البشرية املؤهلة يف إدارة الصراعات والتعامل معها بوصفها من 

الظواهر اإلدارية املهمة اليت ينبغي على كل إداري االنتباه 

إليها، إذ ان الصراع يُعد من الظواهر اإلدارية اليت ترافق 

لى واليت تؤثر بشكل سليب ع. منظمات على اختالف أنواعها

سري العمل فيها، إذ مل تتم إدارته بشكل علمي بناء، حيث 

تؤدي هذه الظاهرة إىل زيادة يف نسب الغياب ودوران العمل 

اية األمر    .املنظمةاداءعلىوهذا من شأنه أن يؤثر يف 

التعريف بالنظرة اإلجيابية للصراع واألساليب كما ان 

ويل اخلالفات اليومية إىل حتاهلادفةالبناءة املستخدمة يف إدارته 

إىل قوة إبداعية حترك وتنعش التفكري واختاذ القرارات داخل 

  .املنظمة باإلضافة إىل استمرار بقائها ومنوها وزيادة أدائها

  البحثاهداف . 1-3- 1

وما أسفرت عنه البحثيف ضوء مشكلة وأمهية 

لتحقيق مجلة من البحثالدراسات السابقة جاءت هذه 

  - :ياألهداف وكما يل

 الوقوف على واقع أساليب إدارة الصراع بني األفراد يف

  .دهوكافظةحمالتقنية يف املعاهد 

 يف نظميداء املاألإجياد العالقة بني أساليب إدارة الصراع و

  .وحتديد نوعية تلك العالقةدهوك حمافظةعاهد م
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 داء املنظمي األة الصراع يف حتديد مدى تأثري أساليب إدار

.دهوكحافظةمبالتقنية يف املعاهد 

الفرضيالبحثمخطط .2-1- 1

ومشكلتها وحتقيق أهدافها البحثالبد عند توضيح أبعاد 

الفرضي والذي يعكس جمموعة من البحثمن بناء خمطط 

لك العالقات املنطقية بني املتغريات املبحوثة وتوضيح أبعاد ت

  .املبحوثة املعاهداملتغريات وتأثريها يف 

على خمطط فكري يدور حول العالقة البحثأستند خمطط     

، وقد روعي يف اليت جرى اعتمادهاالبحثغريات بني مت

  -:صياغة هذا املخطط مجلة من العوامل، وكما يأيت

.إمكانية قياس كل متغري-

حمافظة املعاهد التقنية يفحماولة اختبار املخطط ضمن نطاق -

  .دهوك

املخطط ووضعه بالصيغة اليت هو وتنطلق مربرات اختيار 

-:عليها يف اآليت

تعّرب املتغريات اليت احتواها املخطط على اتفاق القسم -

  . األكرب من اخلرباء

حتتوي املتغريات الرئيسية اليت وردت يف صيغة املخطط على -

.أهم املتغريات الفرعية اليت هلا عالقة باملنظمات املبحوثة

  

  

  

  

  

  

  

  االفرتاضيالبحثخمطط-:)1(شكل 

  باحثمن اعداد ال: المصدر

  
البحثفرضيات . 2-2- 1

ا على البحثانطالقًا من معطيات خمطط  تتحدد فرضيا

      :النحو اآليت

توجد عالقة ارتباط معنوية بني: الفرضية الرئيسية األوىل

التقنية معاهد املنظمي يف واألداءجمتمعة أساليب إدارة الصراع 

توجد عالقة :اآلتيةةوتتفرع عنها الفرضي.دهوكحمافظةيف 

منفرداَ أساليب إدارة الصراع من اسلوبكل ارتباط معنوية بني  

  .حمافظة دهوكالتقنية يف واألداء املنظمي يف معاهد 

ألساليب وجد تأثري معنويي: لثانيةالفرضية الرئيسية ا

التقنية يف عاهد مللء املنظمي االدايفجمتمعة إدارة الصراع 

يوجد تأثري :الفرعية اآلتيةيةتفرع عنها الفرضيو .دهوكحمافظة

األداء منفرداَ يف أساليب إدارة الصراع من اسلوب لكل معنوي 

  .حمافظة دهوكالتقنية يف معاهد للاملنظمي 

  ليلاألساليب اإلحصائية المستخدمة للتح. 3-1- 1

ا البحثاستنادا إىل توجهات وأهداف  ومضامني فرضيا

األدوات اإلحصائية متثلت مبجموعة منباحثفقد استعان ال

  :بااليت

 التكرارات)FREQUENCIES( والنسب املئوية ،

)PERCENT( واملتوسط احلسايب ،)MEAN( واالحنراف ،

STANDARD(املعياري  DEVIATION ( وذلك

  اسلوب التجنباسلوب التسوية  اسلوب التنافس

  منظميالداء األ

أساليب إدارة الصراع

اسلوب التعاونالمجاملاسلوب 
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وتشخيصها، كما البحثالستخدامها يف وصف متغريات 

وقد مت استخدام برنامج ). 2(موضح يف امللحق 

)MINITAB (يف إجياد واستخراج هذه األدوات.  

 معامل االرتباط)BIVARIATE

CORRELATION :(استخدامها لتحديد قوة وطبيعة اليت

يف ) SPSS(العالقة بني املتغريين، وقد مت استخدام برنامج 

. إجياد واستخراج هذه النتائج

 االحندار اخلطي)LINEAR  REGRESSION :( مت

استخدام االحندار اخلطي لتحديد معنوية التأثري للمتغري 

يف املتغري أساليب إدارة الصراع تقل املتمثل مبكونات املس

وقد مت استخدام برنامج . املنظميباألداءاملعتمد اليت متثل 

)SPSS (يف إجياد واستخراج هذه النتائج.

  الحدود الزمانية .3-2- 1

) 1/8/2012(الزمانية للدراسة للفرتة بني امتدد احلدود

  ).31/1/2013(ولغاية 

  المكانيةالحدود .3-3- 1

ميكن حتديد احلدود املكانية للدراسة باعضاء جمالس

املعاهد التقنية التابعة جلامعة دهوك التفنية اليت مت تطبيق 

  .الدراسة عليهم

  قياس صدق وثبات األستبانة ومقياس البحث.3-4- 1

جرى ذلك بأتباع طريقة الصدق الظاهري : األستبانةصدق

من خالل عرضها على عدد من اخلرباء واحملكمني يف جمال 

االختصاص لبيان مدى صالحية الفقرات للغرض الذي 

أضافة من اجله مت أعدت من أجله، ولقياس ما وضعت 

وأستنادًا آلرائهم . مت تأشريه من قبلهموحذف وتعديل ما 

) 39(تضم اليت ألستبانة بشكلها النهائي أصبحت استمارة ا

فقرة ملتغري ) 29(فقرة موزعة على متغريي البحث الرئيسيني 

حيث ، األداء املنظميفقرة ملتغري ) 10(، واساليب ادارة الصراع

، )2007العتييب، (، )2006احلمامى، (مت اعتماد على مصادر 

بشكل اساسي يف ) 2010الدوري، (و) 2009الزيباري ، (

اتفق (وعلى مقياس ليكرت اخلماسياغة اسئلة االستبيان، صي

، 5(وبأوزان ) متاماَ اتفق اتفق، الال،غري متأكد، اتفق،متاماَ 

اتفاق اآلراء وقد اعتمدت نسبة. على التوايل) 1، 2، 3، 4

  .صدقهاوهذا يشري اىل ) %79(البالغة 

من أجل الوقوف على دقة إجابات أفراد : األستبانةثبات

،عينة البحث، فقد مت استخدام طريقة التجزئة النصفية

باعتبارها من أكثر الطرق استخداما وبإجياد معامل االرتباط 

. سيربمان األكثر صالحية وشيوعًا حلساب معامل الثبات

وهي قيمة موجبة وقوية، مما يدل ) 0.86(فكانت قيمة املعامل 

.على ثبات مقياس األستبانة

  المبحوثينوصف األفراد.4-1- 1

باستخدام باحثام القالبحثع توجهات ًا مانسجام

اسلوب املسحي ضمن املنهج الوصفي حيث مت دراسة 

االوضاع احلالية الساليب ادارة الصراع و االداء املنظمي ومجع 

املعلومات عنها وتعميم نتائجها على جمتمع الدراسة املتمثل 

توزيع  استمارة التقنية، و باملعاهد التقنية التابعة جلامعة دهوك 

إذ مت توزيع . البحثأفراد عينة على بشكل عشوائي ة استبان

اعضاء جمالس املعاهد استمارة وزعت مجيعها على ) 48(

يف حمافظة) العميد، معاون العميد، رئيس القسم(التقنية 

.استمارة صاحلة للتحليل) 43(ومت احلصول على . دهوك

  :وفيما يأيت وصف تفصيلي لإلفراد املبحوثني من حيث

من) %81.4(أن ما نسبة ) 1(يبني جدول : اجلنس

          ) %18.6(هم من الذكور، وان نسبة البحثأفراد عينة 

        مما يعين ان النسبة الذكور هي الغالبةهم من اإلناث

الس املعاهد   .يف ا

أن نسبة ) 1(اجلدول حبثتبني من خالل : العمر

، )سنة35اقل من (هم البحثمن أفراد عينة ) 37.2%(

35-45(للذين ترتاوح أعمارهم بني ) %41.9(وبلغت نسبة 

للذين ترتاوح  الفئة العمرية هلم ) %16.3(، وبلغت نسبة )سنة

-55(بني سنة56(، وكانت نسبة الفئة العمرية )سنة46

جمالس اعضاء معظموهذا يدل اىل ان)%4.7) (فاكثر

.املعاهد هم من الشباب



2014، 278- 256ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

260

شهادة العليا، وبلغت المن األفراد املبحوثني كانوا من محلة ) %90.7(أن ) 1(يوّضح اجلدول : التحصيل الدراسي

 وهذا ). %9.3(بكالوريوس النسبة الذين حيملون شهادة

لديهم كفاءة علمية لتعامل يعين أن غالبية أفراد عينة البحث 

.مع متغريات البحث بدقة ومصداقية

تكتسب سنوات اخلدمة أمهية كبرية : عدد سنوات اخلدمة

بوصفه أحد املؤشرات اليت تدلل على تراكم اخلربة وقد اتضح 

من أفراد عينة البحث تزيد ) 76.7(%أن ) 1(من اجلدول 

سنوات وقد عزز هذا من استمارة االستبانة ) 5(م عن خدمته

لقدرة أفراد عينة البحث على إعطاء تصور واضح عن 

.املتغريات الرئيسة اليت استخدمتها

  وصف األفراد املبحوثني- :)1(جدول 

الجنس

المجموعاثنىذكر

  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد

35  81.4  8  18.6  43  100  

العمر

موع  فأكثر56  سنة55-46  سنة45- 35  سنة35اقل من    ا

  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد

16  37.2  18  41.9  7  16.3  2  4.7  43  100  

التحصيل الدراسي

موع  بكالوريوس  دبلوم عايل  ماجستري  دكتوراه   ا

  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد

4  9.3  33  76.7  2  4.7  4  9.3  43  100  

عدد سنوات الخدمة

  المجموع  سنة فأكثر16  سنة15-11  سنة10-6  سنوات فأقل5

  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد

10  23.3  18  41.9  5  11.6  10  23.3  43  100  

  باحثالجدول من إعداد ال

  االطار النظري.2-1- 2

  تعريف ادارة الصراع.1-1- 2

تدور عملية ادارة الصراع حول تقبل الصراع ضمن 

يف االختيـار وتطبيـق االسرتاتيجيـات ا املنظمة ومساعد

,Costanation, et. al)املختلفـة والبديلة على اسس علمية

يف حتجيم حدة اً ادارة املنظمة تلعب دور ان و (22 ,1996

ا االجيابية على  الصراع وتكييفه خلدمة املنظمة مما يعزز قدر

،محودالشماع و (هاادارة الصراع وتوجيهه اجيابيًا لتحقيق اهداف

2000 :308(.

,Hellriegel, 2001)عرفو  ا(294 ادارة الصراع بأ

تشخيصية، اساليب للعالقات بني الجراءات الامن جمموعة 

تصمم اليت خرى االتدخالت التفاوض و الاالفراد، سرتاتيجيات 

او اعادة حل هاتقليلغري الضرورية و اللتجنب الصراعات 

لفهم والتشخيصهذه القدرة عليه فان الصراعات املفرطة 

ا   .الصحيح للصراعات هي جوهر إدار

يلصراع هأن ادارة ا) 240: 2000القريويت، (ويرى 

من الصراعات اجيابياً االستفادةميكن ان اليت عملية مهمة 

نع وصوهلا اىل مرحلة االرباك او ملبالشكل الصحيحهها يوتوج

  .تعطيل العمل

أن ادارة الصراع تركز ) 157: 1992الدهان، (واوضح 

على ضرورة توفر املهارات االنسانية واستخدام العقالنية 

السلوكي لالفراد واجلماعات وفتح احلوار بني واملنطق والتأثري 

االطراف املتصارعة عوضًا عن كبت الصراع يف حماولة للوصول 

  .اىل حلول مرضية الطراف الصراع املعنية

ا  (Hellrigel, 2001, 308)وصف و  ادارة الصراع بأ

ا وهي ليست مسارها و ادارة للتحكم يف ضغط الصراع و  اجتاها

لصراع  احيث ان االدارة قد تفتعل ،تادارة خللق الصراعا
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كوسيلة لتصعيد موقف معني او خلق حالة صراع ومهية 

  .لتحفيز السلوك ورفع كفاءة االداء

تتطلب مقنعة ومن اجل ان تصل ادارة الصراع إىل حلول 

,Lawyer, et. al, 1990)مهارتني اساسيتني مهاتوفر  116)

 ل اىل والوصو التوتر العاطفي و التخفيف من حدة الصراع

  .صراعتفهم واضح بني جانيب ال

 اجياد احلل املناسب الذي يرضـي  حل مشكلة الصراع و

.كال الطرفيـن املتصارعني

وتأسيسَا على ما مت عرضه والغراض هذه الدراسة يرى 

الباحث بأن ادارة الصراع هي االدارة املسؤولة عن وضع 

ة يف عات احلاصلاالجراءات اخلاصة بتحديد انواع الصرا

ا يف و املنظمات اختيار وتطبيق االسرتاتيجية املالئمة ملساعد

القضاء على الصراعات اليت تؤثر سلبيَا على اداء االفراد و 

  .توجيهها بشكل الذي يؤثر اجيابياَ على اداء املنظمة

  ةالتنظيميمستويات الصراعاتو مصادر واسباب .1-2- 2

لقد ميز العلماء بني مصدرين للصراع، االول خارج عن 

ارادة االفراد وسببه طبيعة العمل والتنظيم وفيه يظهر الصراع 

بسبب اخلالف الناتج عن السياسات احملددة للعمل 

اما الثاين فيخص . واالجراءات املتبعة فيه أو استخدام املوارد

       اعره يفالفرد ذاته وينشأ نتيجة عواطفه وانفعاالته ومش

          ا بسببــــــلذلك يظهر الصراع هن،اطار عالقات العمل

مشخصياتاختالف  . االفراد وادراكهم وقيمهم واجتاها

 .Mondy, et):  وعلى ذلك حيدث الصراع يف احلاالت التالية

al, 1990, 532)  
عندما تكون هناك اختالفات يف االهداف وقيم االفراد.  

سلوك يهدف اىل حنو العالقة بني االفراد وجهعندما ت

  .الضغط على الطرف االخر او هزمه وحتقيق الفوز عليه

 عندما تقوم كل جمموعة او كل فرد بالتصرف بطريقة

  .معاكسة لتصرفات الطرف اآلخر

 عندما يقوم احد االفراد بدعم وضعه على حساب

  .الطرف اآلخر

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مستويات الصراع يف املنظمات- :)2(شكل 
Source: Hellriegel, Slocum, Woodman, Organization Behavior, 2001, Western College Publishing, U.S.A. p 297  

يعّد الصراع على انه حالة من العالقات املتداخلة بني و 

االفراد وتتجلى باالختالفات او اخلالفات حول مواضيع معينة 

او بسبب عدم التكافؤ بني االفراد وهذا ينطبق على كل من 

  .االفراد واجلماعات واملنظمات على السواء

مستويات متعددة من التنظيم فقد وقد ينشأ الصراع يف 

يكون على مستوى الفرد نفسه او على مستوى االفراد بعضهم 

موعات   موعة الواحدة او بني ا مع البعض االخر او ضمن ا

  ).2(كما يف الشكل 

  مراحل الصراع. 1-3- 2

ميكن اعتبار الصراع عملية ديناميكية، ينشأ ويتطور عرب 

كن ان يطلق عليها دورة حياة مراحل أو سالسل متعاقبة ومي

,Daft, et. al, 2001)الصراع نوضحها بااليت  455-458):  

يبدأ الصراع :الصراع الضمين او الكامن،املرحلة االوىل

فيها ظهربصورة كامنة وبشكل غري ظاهر وهي املرحلة اليت ت

االختالفات يف االهداف، القيم، احلاجات او االدراك الذي 

يعطي لشخص ما الشك بأن الصراع قد يظهر، فمثًال اعضاء 

  صراع بني اجلماعات

موعة الواحدة   صراع ضمن ا

  صراع بني االفراد

  صراع عند الفرد نفسه
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         الفريق يصدرون تعليمات حول تطور منتوج جديد

            رمبا يالحظون ان اجلميع ال يبدون بنفس احلماسة 

  .لالفكار املطروحة

يف هذه املرحلة يدرك :لصراع املدركا،املرحلة الثانية

م  االفراد املشرتكون يف الصراع وجود الصراع على الرغم من ا

وخالل هذه . حلد االن مل يكونوا قادرين على حتديد طبيعته

املرحلة ميكن لالفراد اختيار االستجابة او امهال مصدر 

الصراع، فاالستجابة ملصدر الصراع خالل هذه املرحلة قد 

ىل منع الصراع عند االنتقال اىل مراحل الحقة اما تؤدي ا

  .امهاهلا فيؤدي اىل تطور الصراع بسرعة

خالل هذه : )االحساس(الشعور بالصراع ،املرحلة الثالثة

املرحلة يشرتك االفراد ليس فقط يف ادراك الصراع ولكنهم ايضاً 

لوجوده مثل ان يصبحوا متوترين، ) معنوياً (يستجيبون شعوريًا 

ني، قلقني او منفعلني ويبني الباحثون أن نوع الشعور غاضب

يؤثر يف طريقة تعامل الفرد مع الصراع فاملشاعر السلبية ترتبط 

بتبسيط االمور بصورة زائدة عن احلد، اخنفاض الثقة وتفسري 

سلوك االخرين بصورة سلبية، اما املشاعر االجيابية فرتتبط 

العالقات املمكنة بني بتوسيع وجهة النظر ملوقف الصراع، اجياد

  . عناصره والوصول اىل حلول اكثر ابتكاراً 

يتميف هذه املرحلة : الصراع املعلن،املرحلة الرابعة         

موعات ةارسمم           الصراع بشكل ظاهري بني االفراد او ا

حيث تقوم االطراف بتحويل االدراكات اىل اهداف ورؤى 

سلوك وافعال متضاربة، وقد يقومون بذلك من خالل اجلدل، 

غري (ويعرب االفراد عن الصراع بأساليب هدامة . ورد لالفعال

ولذلك فمن الضروري حل الصراع بسرعة اذا ما وصل ) بناءة

. اىل هذه املرحلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل الصراع-:)3(شكل 

Source: Daft & Noe, organizational behavior, 2001, Harcourt College Publishers, USA. P 455-458.

وهي املرحلة : مرحلة ما بعد الصراع،املرحلة اخلامسة

االخرية اليت تؤدي فيها نتائج الصراع اىل خلق ظروف مؤثرة 

خلق باملواقف املستقبلية، فحل الصراع بصورة بناءة يؤدي اىل

ظروف تدعم التعاون االكرب واجناز االهداف املشرتكة، اما حل 

الصراع بصورة مفضلة من قبل جهة واحدة فقط فانه سيؤدي 

ان الصراع الفردي . اىل صراع مستقبلي وقد يكون بشدة اكرب

قد ميثل فرصة للتعلم، فالفرد الذي يواجه مشكلة اخالقية مثالً 

اجهه وقد يناقشها مع مدراء ميكن ان حيدد التحديات اليت ستو 

واعضاء اقسام اخرى ونتيجة لذلك فان املدير ميكن ان يطور 

. مهارات اختاذ القرار اليت تساعد يف حل املشاكل املستقبلية

. مراحل الصراع) 3(ويبني الشكل 

  أساليب إدارة الصراع بين األفراد.1-4- 2

انواع ور تعّد اساليب ادارة الصراع اساسًا هامًا ملنع ظه

ا وهي حتاول مدمرة من الصراعات و  اتساعها والتحكم يف ادار

ا تركز على التأثري يف  التغيري يف سلوك االعضاء واالفراد، أي ا

، ميول واجتاهات االفراد الذين هم االطراف الرئيسة يف الصراع

  : د مخسـة اساليب حلل الصراعيدوميكن حت

يف الصراع من يؤثر التنافس: املنافس،االسلوب االول

خالل حماولة الفرد حتقيق اهتماماته اخلاصة على حساب 

ان التصميم والتأكيد على ارضاء الشخص .الطرف االخر

 .Daft, et)لذاته يكون عاليًا يف حني ان التعاون يكون واطئًا 

al, 2001, ومن املمكن ان يتم اللجوء اىل استخدام (460

حيث يعتمد الطرف ،هذا االسلوب يف الصراعات التنظيمية

املتصارع على دعم رئيسة له وميكن حتقيقه عن طريق تبادل 

Con. 
Aftermath  
  ما بعد الصراع

Manifest 
Con.  

  الصراع المعلن

Felt. Con  
الشعور بالصراع او 

  االحساس بالصراع 

Perceived 
Con.

  الصراع المدرك

Latent
Con.  

  الصراع الضمني
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ففي هذه احلالة يستخدم الطرف املتصارع سنده . املنافع معه

: 1995النجار، . (ومركزه وسلطته لتحقيق النصر لصاحله

هذا االسلوب يؤدي اىل نتائج عكسية الن السلوك إنّ . )506

          املتبع يقود اىل الفوز او اخلسارة وبالتايل سوف يفوز

احد االطراف يف النهاية على حساب الطرف االخر 

ابه يـؤدي اىل احلد من االبداع  باالضافة اىل ان السلوك ا

,Quinn, et. al)ومينع ظهور حلول وافكار جديدة للمشكلة 

1996, 100).  

هذا االسلوب ميتلك   :)التوفيق(التسوية ،االسلوب الثاين

ويتضمن اجياد ) التأكيد(بني التعاون والتصميم سيطةحالة و 

يتضح من هذا االسلوب . وافق وتعاوين جلميع االطرافتحل م

انه خاٍل من العيـوب وواضح ألّن كل طرف يكسب شيئًا مع 

ل لو كان هناك مديران يعمالن مثا. تقدمي شيء للطرف االخر

يف وقت املوازنة وحيتاجان اىل اموال لتمويل املشاريع اجلديدة، 

وتكون موارد املنظمة حمدودة لذا فان كال الطرفيـن ترتاجـع 

بينهمـا كفـة امليـزان ملشاريعهـما وعليه يستطيع كال الطرفني ان 

سـر ميتلك حصتـه من االمـوال من خالل التسوية حبيث ال خي

,Daft, et. al)أي منهما  ويتضمن هذا االجتاه . (2001,460

وافقة وناجحة تالبحث عن حلول والتوصل إىل حلول م

يقع هذا يف وسط الطريق بني ،ومالئمة ترضي مجيع االطراف

امل  امل وهو يعطي اكثر من املنافس واقل من ا املنافس وا

مبعىن انه يعرض املشكلة او االراء مباشرة اكثر من ان يتفاداها 

غري انه ال يكشفها ويناقشها بعمق مناقشة املتعاون وهو 

: 1993العديلي، . (يبحث عن اوضاع وسيطة حلل اخلالف

ن هذا النوع من انواع التفاوض ويتضم. )353

(Negotiation) قيام كل طرف بالتنازل عن شيء ما من

ويعتمد هذا االسلوب على . اجل احلصول على شيء آخر

من خالل التسويـة لن وجود مورد ثابت جيب اقتسامه و افرتاض 

ومن عيوب هذا . خيسر أي طرف من االطراف املتنازعة

وكل طرف سوف يذكر االسلوب هو عدم وجود فائز حقيقي

 .Quinn, et)ما اضطر إىل التخلي عنه من اجل حـل الصراع 

al, 1996, 151).

هتميف هذا االسلوب ال ي: املتجنب،االسلوب الثالث

وال يستجيب الهتمامات باهدافه واحتياجاتهالشخص 

واهداف االخرين وان هذه السرتاتيجية غري متعاونة وغري 

سيتم فعندما يدرك االشخاص ذلك ، )او غري مؤكدة(مصممة 

وعندها سوف يتجنبونه، وعليه فاملنظمـة تهمناقشتأجيل

سرتاتيجية التجنب بني عدائي مديرين بواسطة اتستطيع دعم 

ال يكون حبيثتعيينهم مبنصب خمتلف مبؤسسات مماثلة عامة 

,Daft, et. al). هناك اتصال مباشر بني الطرفني 2001,

ويكون هذا االسلوب مفيدًا عندما يتطلب الوضع من (459

دئة غضبهم  ولكنه   )Cool off(كال الطرفني املتصارعني 

يؤدي على املدى البعيد اىل ظهور اخلالف جمددًا اذا مل يتم 

واالكثر من ذلك ان جتنب اخلالف يزيد من . حله جذرياً 

احتمال امهال مواضيع ادارية اخرى قد تكون هامة، مثال

ذلك ان املعلومات اليت تقدمهـا االدارة من مستويات دنيا اىل 

عليا قد تقتصر على االمور اجليدة فقط وتتجنب االمور غري 

املستحبة مما يؤدي على املدى البعيد اىل ظهـور مشاكـل اكرب 

,Quinn, et. al, 1996)قد تعيـق العمل االداري  100).  

امل ،االسلوب الرابع وهو عكس املنافس : )املتالئم(ا

حيث ان الشخص حياول ان يهمل اهتماماته القناع وإرضاء 

متعاونةسرتاتيجية هذه اال. اهتمامات واهداف الطرف اآلخر

ا تركز  ّ ا قليلة التأكيد على جداً أل ذاتية االخرين وا

سرتاتيجية تصبح عامة عندما تكون املوازنة والتصميم، وهذه اال

,Daft, et. al). ةيف القوة غري متساوي 2001, وهلذا . (459

االسلوب ميزة هي انه حيافظ على الوئام وجتنب االزعاج 

ويكـون مفيدًا على املدى القصري وعندما ال يعطي الفرد امهية  

كبرية للموضـوع او عندما يكون الطرف الثاين اقوى بكثري من 

الطرف االول وغري مستعد لتقديـم التنازالت مهما يكن من 

امر، فعلى املدى البعيد قد ال يرغب هذا الفرد بالتضحية 

فاظ على العالقة تمرة حباجاته الشخصية يف سبيل احلاملس

املة اىل احلد من  اجليدة مع االخريـن واضافة اىل ذلك تؤدي ا

 ,Quinn)االبتكار وعدم البحث عن طرائق وحلول للمشكلة

et. al, 1996, 100) .  
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هذا االسلوب : تعاون او املتشاركامل،االسلوب اخلامس

يتضمن درجات عالية من التصميم والتعاون، او العمل سوية 

واملتعاون يطلب االبداع يف . لرئاسة االهداف لكال الطرفني

ان االطراف املتنازعة حتاول توضيح حمدودية املوارد او . االفكار

التعرف على القيم لذلك تستطيع ان تغطي االحتياجات لكال 

ا تعرف الصراع على انه مشكلة تعاونية حتل . يب الصراعجان وا

,Daft, et. al)من خالل جهد مشرتك 2001, كما   .(461

انه من املفيد شرح دوافع الطرف االول للطرف الثاين وهذا هام 

جدًا من اجل التوصل اىل اتفاق مبين على هدف مشرتك 

فكأننا نقوم فمثالً عندما نقدم اسباب سلوكنا وفق طريقة معينة

بعملية التشارك النه اذا شعر الطرف االخر بأننا قد اشركناه يف 

,Culp, 1999)ذلك فان االمور سوف تتحسن  فالفرق .(37

الوحيد يف هذا االسوب انه ال يفرتض وجود موارد حمدودة قد 

تؤدي اىل اجبار االطراف املتنازعة على التخلي عن شيء 

كن على العكس فهو ر ولمقابل احلصول على شيء آخ

احللول اليت ترضي مجيع االطراف حبيث يصبح جياديفرتض ا

فيها اجلميع فائزين، ومن مزايا هذا االسلوب انه يؤدي اىل رفع 

ن عيوبه انه حيتاج إىل املعنويات وزيادة يف التنسيق ولكن م

قد ال يفيد يف حاالت الصراع اليت تنشأ بسبب وقت طويل 

,Quinn, et. al)االختالفات يف القيم  1996, واخرياً .(101

ان التشارك هو افضل الطـرق واكثرهـا قدرة على حـل الصـراع 

التنظيمي خاصة اذا كان املسؤول يرغب يف استمرار العمـل 

والتعاون مع االشخاص املعنيني وذلك النه خياطب 

االختالفات بشكل مباشر ويواجهها بطريقة تؤدي اىل حل 

ائي دون ان متس العالقة بني ال طرفني اخلالف بشكل 

فاالطراف املعنية تركز عند حل الصراع على التغلب على 

بدًال من التغلب على بعضها البعضاالختالفات بينها 

(Edwards, 1997, 302).    

  مفهوم االداء المنظمي وأهميته  . 2-1- 2

،  كافةميثل االداء املنظمي مفهوماً جوهريًا وفاعًال ملنظمات  

جلميع حقول املعرفة االدارية  إذ يكاد يكون الظاهرة الشاملة 

كما يعد من أكثر املفاهيم اليت إختلف الباحثني يف التوصل 

اىل مفهوم موحد له ويربز ذلك االختالف تبعًا الختالف آراء 

املفكرين والباحثني الذين تناولوا هذا املوضوع وكذلك لتعدد 

هداف املنظمات أمقاييس االداء ومؤشرات قياسه على وفق 

ا و وطبيعتها  اإوإجتاها   . ختالف االطراف املرتبطة 

األداء املنظمي بأنه ) 32:  2002ي،  و ادالون(إذ عّرف 

نشاط مشويل متارسه املنظمة لتحقيق التوافق واملالئمة مع البيئة 

ا واليت تعد االساس لبقائها ومنوها،  وذلك من  اليت تعمل 

ا املتاحة بكفاءةإستغالل مواردها و إخالل  لبلوغ مكانا

,Wheelen, et. al(ويشري .أهدافها الرئيسية 2004, 243 (

وأن . إىل األداء املنظمي بأنه النتيجة النهائية لنشاطات املنظمة

يشمل ) Janger, 2005,  39(أداء املنظمة من وجهة نظر  

الديوه (وينظر .املعضلة اليت تناقش االنتاجية من منظار واقعي

ألداء املنظمي على أنه عبارة إىل ا)5، 2004جي وصادق، 

عن نتائج استخدام موارد املنظمة بالصورة اليت حتقق أهداف 

) 99، 2007الالمي، (وعرفت . املنظمة بطريقة كفوءة وفاعلة

         األداء املنظمي على أنه قدرة املنظمة على استعمال 

مواردها بكفاءة وفاعلية خللق النجاح املنظمي وحتقيق ميزة 

.مستدميةتنافسية

وبناًء على ما تقدم ميكن اعطاء تعريف اإلجرائي لألداء 

املنظمي على انه قدرة املنظمة يف حتقيق االهدافها الطويلة 

واالستمرار من خالل يف، ياألجل واليت تتمثل بالبقاء، التك

.ل والكفوء للموارد املنظمةاستخدام الفاع

  االداء المنظميواهدافأهميته. 2-2- 2

من خالل املضامني للمنظمات تظهر أمهية األداء بالنسبة 

  ):101: 2007الالمي، (اآلتية 

 توجيه ختصيص املوارداعادة.  

مساعدة املدراء يف تشخيص األداء اجليد.

تقييم التقدم وإيصاله حنو غايات إسرتاتيجية.

تقييم األداء اإلداري.

يوضح بصراحة املبادالت بني الربح واملخاطرة.

زويد بوسيلة تقدمي أهداف مميزة إسرتاتيجية فرديةالت.

 فيهتتدخلعلى الوقت الذي إدارة املنظمة تعريف ضمان

.إذا بدأ أداء العمل بالتدهور
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 التأكيد على مستوى التنسيق بني أجزاء          

.األعمال والسياسات

مناقشة انسجام تقسيمات اهليكل يف التنفيذ.

) 41- 40، 2001الكرخي، (ويف ضوء األمهية حدد 

  :أهدافاً لألداء املنظمي يسعى إىل حتقيقها،  ومنها اآليت

 العليا من احلصول على صورة املنظمة إلدارة امتكني

  . واضحة إلجراء مراجعة تقوميية شاملة

 االستخدام الرشيد للموارد املتاحة لتحقيق أعلى العوائد

. وبأقل الكلف وبنوعية جيدة

  تقومي شامل لالقتصاد الوطين باالعتماد على نتائج تقومي

. كل مشروع

 والدة قاعدة معلوماتية كبرية تستخدم يف رسم السياسات

. واخلطط العلمية املتوازنة والواقعية

يف نشاط املنظمة والعمل حتديد مواقع اخللل والضعف

على التخلص منها من خالل وضع احللول املناسبة هلا بعد 

ا . حتليلها ومعرفة مسببا

  مجاالت االداء المنظمي .2-3- 2

,Venkatraman, et. al, 1986(حدد جماالت ) 803

  :االداء املنظمي ضمن ثالثة ميادين حمددة هي

والذي يعرب عن مفهوم ضيق لالداء من : االداء املايل

هتمامه بتحقيق املخرجات ويقاس باستخدام املؤشرات إخالل 

  ). ة والسيولة ومنو املبيعاتحبيالر (املالية مثل 

هو مبثابة احللقة الوسطى : االداء املايل واالداء التشغيلي

ية فانه لالداء املنظمي يف املنظمات فباالضافة للمؤشرات املال

جيري االعتماد على مقاييس عملياتيه يف قياس االداء كاحلصة 

العملية يةالسوقية وتقدمي منتجات جديدة ونوعية املنتوج وفاعل

السوقية وغريها من املقاييس اليت ترتبط مبستوى االداء املنظمي 

جانب ميثل هذان االداءان اىل) 34:  2002ي،  او الوند(

عتماد الرشد يف التوجه لتحقيق إلالكفاءة القائمة أساساً 

االت اليت تعطي أكرب إأفضل  ستخدام للموارد املتاحة ويف ا

  ).149:  1995العنزي،  (املردودات 

ا املنظمة :الفاعلية املنظمية هي الدرجة اليت حتقق 

بنظر االعتبار مدىألهدافها وهي مفهوم واسع تأخذ 

و بصورة واملنظمية معاً التقلبات على املستويات االدارية 

م املدى الذي جيري فيه ن الفاعلية املنظمية تقيّ إ،  كما مطلقة

و امليكانيكية أاحلصول على االهداف املضاعفة سواء الوظيفية 

عيار الذي يعكس وهي امل). Daft , 2001,   64(املتحققة –

جناح املنظمة يف حتقيق أهدافها واليت تسعى اىل حتقيقها،  كما 

ا على التكيف مع البيئة اخلارجية يعكس  ,Northcraft(قدر

et. al, 1990,6(. وهناك جمموعة من املؤشرات اليت ميكن من

خالهلا تقييم الفاعلية املنظمية واليت أشار اليها 

)Robbins,1998,483 ( تعظيم االرباح،  قدرة باملتمثلةو

ىل املنظمة يف احلصول على املدخالت ومعاجلتها وحتويلها ا

خمرجات،  حتقيق االستقرار والتوازن،  وجناح املنظمة يف حتديد 

م ن الفاعلية املنظمية إوعليه ف.زبائنها ومن مث تلبية احتياجا

االت إتساعًا لالداء املنظمي وذلك لتغطيتها  تعد من أكثر ا

للمؤشرات املالية وأهداف املنظمة املتعددة ومنح املنظمة 

.تمرار من خالل الفاعلية املنظميةإمكانية التنافس واالس

                     مقاييس االداء المنظمي.2-4- 2

ف على كيفية قيـاس ظهرت العديد من املقاييس بغية التعر 

، وختتلف هذه املقاييس تبعاً ألهداف وتوجهات االداء املنظمي

املنظمات فاملقاييس توضـح مـا حـدث ولـيس التنبـؤ باحلاضـر أو 

املســـتقبل فاملنظمـــات حباجـــة اىل قيـــاس أدائهـــا لتحديـــد موقعهـــا 

ــــــال بالتوجــــــه حنــــــو طبيعــــــة  مقارنــــــة مــــــع منافســــــيها يف نفــــــس ا

ــــاس  لتحديــــــــد نوعيــــــــة املقــــــــاييس املعلومــــــــات املعتمــــــــدة يف القيــــ

  .ستعملةامل

اء املنظمي حتـديات مهمـة متمثلـة وتواجه عملية قياس االد

، فضالً عـن عـدم إتفـاق ن يف تفسري املفهوم وتعدد أبعادهالتبايب

البـــاحثني علـــى معـــايري حمـــددة ميكنهـــا شـــرح مجيـــع جوانـــب أداء 

,Al-Dahiree(املنظمــة  ، كمــا إن املنظمــات غــري )7 ,2003

لتحقيـق الـربح فقـط ال تسـتخدم اهلادفة للربح أو الـيت ال تسـعى 

املعــايري املاليــة فقــط كــون هــذه املعــايري ال تعطــي صــورة واضــحة 

لنجــاح املنظمــة فهــي مؤشــرات تأرخييــة لــالداء املنظمــي واملعــايري 

ــا وإن قــدرة املنظمــة  جيــب أن تعكــس أهــداف املنظمــة وتوجها

ـــة تعــــــد مؤشــــــراً جيــــــداً إلداء املنظمــــــة  علــــــى التكيــــــف مــــــع البيئـــ

)Bocker, عاهـد امل(املبحوثـة اتومبا إن املنظم).805 ,1991
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بح ميكن إعطاء فكـرة غري هادفة للر اتمنظم) دهوكالتقنية يف 

  :ات قياس االداء املنظمي كما يأيتاهم مؤشر توضيحية عن 

إن الرضا الـوظيفي مـن املفـاهيم املهمـة الـيت :الرضا الوظيفي

وإختلـــــف ، م البـــــاحثني وملـــــدة طويلـــــة مـــــن الـــــزمننالـــــت إهتمـــــا

دد البحـوث والدراسـات الباحثني يف وضع مفهـوم شـامل لـه لتعـ

اىل إن ) 15: 2003،طالــب وآخــرون(فقــد أشــار . املتعلقــة بــه

الرضـــا يعـــد مفهومـــاً أكثـــر دقـــة وإســـتخداماً وحظـــي بتفســـريات 

متعـــددة فهـــو الشـــعور املتولـــد لـــدى الشـــخص نتيجـــة إســـتجابته 

الكيفيــة الــيت ويقصــد بالرضــا الــوظيفي.للموقــف الكلــي للعمــل

ــا االشــخاص حــول أعمــاهلم الوظيفيــة وحــول اجلوانــب  يشــعر 

ا  ,Spector, 1997(املختلفة املتعلقة  وهو ميثـل املوقـف .)9

,Robbins, 2003(العام للشخص حنو عمله  فهـو ـذا .)78

يتضـــــمن إجتاهـــــات الشـــــخص حنـــــو أبعـــــاد مهمـــــة مثـــــل املنظمـــــة 

الـزمالء يف العمـل وتصـميم و واالشراف املباشر واملكافآت املالية

، وليس من الضـروري أن تكـون هـذه االجتاهـات يف آن الوظيفة

واحد إجيابية أو غري إجيابية إذ تشـري الدراسـات املعاصـرة اىل إن  

نـــت كـــًال مـــن الرضـــا الـــوظيفي واالداء يـــرتبط باملكافـــآت وإذا كا

أن لــيس مـن احملتمــل، غــري إنـه املكافـآت تقـدم بالقــدر املطلـوب

ـــــــدِه املكافـــــــــآت يف االداء إال إذا أدرك املـــــــــرؤوس أتـــــــــؤثر ن جهــ

، ويــــزداد رضــــا املرؤوســــني مــــن ذوي ســــيؤدي اىل االداء االعلــــى

االداء العــــايل كمــــا إتســــمت مكافــــأة أدائهــــم بالوضــــوح والعلنيــــة 

ـــــا يـــــــنخفض رضـــــــاهم عنـــــــدما ال  تـــــــرتبط املكافـــــــأة بـــــــاالداء  بينمــ

ـــــاه أشــــــار ، ويف )254: 1999، الشــــــماع( مل الســــــا(نفــــــس االجتـ

إن الرضا الوظيفي ميثـل جانبـاً مهمـاً مـن ) 35: 2000، وآخرون

جوانب التحفيز وإن شعور العامل بعدم الرضا أو بنقص اشباع 

حـث عــن الوظيفــة الـيت يشــغلها قـد يـدفع بــه اىل البحاجاتـه مـن

، أمــا إذا كــان الرضــا مرتفعــاً أدى وظيفــة أخــرى يف منظمــة ثابتــة

دل دوران العمــل فــاض معــذلــك اىل إخنفــاض نســبة الغيــاب وإخن

  . وزيادة االنتاجية

إن املنظمـات الـيت تسـعى لتحقيـق التنـافس والتميـز : االبداع

يف بيئــة متغــرية بشــكل مســتمر يكــون االبــداع فيهــا علــى درجــة  

غـري اهلادفـة للـربح الالمهية السـيما املنظمـات اخلدميـة كبرية من ا

والــيت تعتمــد علــى الســرعة واالبتكــار خللــق أشــياء جديــدة متيزهــا 

ويقصد باالبـداع تبـين فكـرة أو .عن املنظمات املنافسة االخرى

ـا املنظمـة وسـوقها  سلوك جديد للصناعة أو اخلدمة اليت تقـوم 

ميكــن حتويلــه اىل الــيتو ) Daft, 1992, 245(وبيئتهــا العامــة 

 .Wright, et(يف خمتلـف الطـرق و مسـيطر عليـه اس يـفكرة ومق

al, 1998, 269(، وميكـــــن علـــــى مســـــتوى التنظيمـــــات

تمــع أو تقــدم  إستكشــاف االبــداع عنــدما تقــدم أفكــارًا ختــدم ا

لزبائنهــا خــدمات أو ســلع جيــدة وتقــدم ملنتســبيها منــافع ومزايــا 

ـــــوق غري  ، هــــــــا ، وعنــــــــدما تتفــــــــوق علــــــــى منافســــــــيهاإضــــــــافية تفـــ

ديد جما هو بحث عن الكفعة هي اليت ال تفاملنظمات املبد

ـــاملني فيهــــا ريلتــــوف مــــن اليــــتم إال الــــذي احلــــوافز الشخصــــية للعـ

وجيـــــري الرتكيـــــز وفـــــق هـــــذه . )257: 1993،القريـــــويت(خالهلـــــم

االســرتاتيجية علــى التميــز والتفــرد يف جمــال العمــل ممــا يــؤدي اىل 

أكتســـاب املنظمـــة الســـمعة يف جمـــال جـــودة اخلدمـــة أو الســــلعة 

ــــب ثقــــــة  ـــــن وتطــــــويره بإســــــتمراره كأســــــاس لكســـ املســــــتفيدين مــ

ا  مبدعــــة ات وتعــــد املنظمــــ.)2000:128، القريــــويت(خــــدما

)Innovator (مل اجلديـــــــدةاتكنولوجيـــــــســـــــتخدام ان قامـــــــت با

لــذلك فاالبــداع يعــرب عــن طبيعــة يســبق هلــا اســتخدامها ســابقًا، 

).1989:438، الشـماع ومحـود(التغريات التكنولوجية اجلديـدة 

وتنظـــــر املنظمـــــات احلديثـــــة اىل االبـــــداع علـــــى إنـــــه طريقـــــة حلـــــل 

ـــنع القــــــرار  ـــــورية واالصـــــــلية ات الـــــــيتاملشــــــاكل وصـــ تتســــــم بالتصـ

علــى معرفــة ان يكــون صــانع القــرار مــنتطلــب الــيت يوالتجديــد و 

,Goetsch, et. al(وخربة باملوضوع الذي يتعامل معه  2006,

إذ يشــري االبــداع اىل االشــياء اجلديــدة واالفكــار والطــرق ) 558

اجلديــدة والتصــرف والتفاعــل مــع االشــياء ، واالبــداعات تعــرف 

.Arnold, et(بواسطة االشخاص واجلماعات االجتماعية  al, 

2002, فاملنظمـة الـيت ترغـب يف تغيـري أو تعـديل مسـارها ) 573

بسرعة والتعامل مع تغـريات البيئـة عنـد الضـرورة جيـب أن تكـون 

ــــا وهــــذا يتطلـــــب إبــــداعاً يف كـــــل  مرنــــة ومبدعــــة يف صـــــنع قرارا

  .نظمة لتتمكن من التنافس والنجاحمستويات امل

لني دخــوًال يقصــد بــدوران العمــل حركــة العــام: دوران العمــل

حاالت (وخروجاً منها ) حاالت التوظيف اجلديدة(اىل املنظمة 

االســـتقالة االختياريـــة وااليقـــاف عـــن العمـــل والفصـــل والتقاعـــد 

: 1989هاشــم، ) (والوفــاة وغريهــا مــن االســباب غــري االختياريــة



2014، 278- 256ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

267

أو مــــا يعــــرف ) Separation(وحتتــــل حبــــوث االنفصــــال ) 535

كأحــــد جوانــــب دوران العمــــل بالضــــياع أو اخلســــارة يف العمالــــة  

أمهيــة كبــرية يف ميــدان إدارة املــوارد البشــرية ملــا هلــذه الظــاهرة مــن 

ـــا مكلفـــة  هاشـــم ، (آثـــار خطـــرية علـــى االنتاجيـــة فضـــًال عـــن إ

وباألمكــان حتديــد أربعـــة أنــواع مــن دوران العمـــل ) 1996:758

  -:)2000:398السامل وصاحل، (كما يأيت و 

  ) االختياري(الرتك الطوعي - 

) غري الطوعي(الرتك االجباري - 

الدخول الطوعي - 

الدخول االجباري - 

إن مقـــاييس معـــدالت دوران العمـــل هـــي أدوات حقيقيـــة   

لقيــاس مســتوى صــحة املنظمــة ألن حتديــد املشــكلة تعــد اخلطــوة 

  لــــول الناجحــــة هلــــا والســــيطرة عليهــــااالساســــية بإجتــــاه إجيــــاد احل

فهي وسيلة ملعرفة مستوى إلتـزام ) 398: 2000السامل وصاحل، (

العـــاملني ووالئهـــم للمنظمـــة وحتديـــد املشـــاكل الـــيت تعـــاين منهـــا 

همـة يف قيـاس املنظمة وبالتايل يعد دوران العمل مـن املقـاييس امل

.مستوى أداء املنظمة

عالقة بين اساليب ادارة الصراع واالداء المنظمي. 2-5- 2

  د المبحوثةفي المعاه

املعاهد املبحوثةتحقيق الفاعلية يف االداء فيما خيص ل

يتطلب من االفراد واجلماعات تكوين عالقات عمل متر عرب 

. يف املعاهدكافة املواقع التنظيميةو حدود االقسام واالدارات 

فاالفراد او اجلماعات قد يعتمد كل منهم على االخر يف 

التصرفات او تأمني الدعم احلصول على املعلومات او تنسيق 

واملساندة، واحلقيقة ان هناك اعتماد متبادل والذي قد يتولد 

  .عنه اما التعاون او الصراع

ان الصراعات ممكن ان يكون هلا تأثري اجيايب او سليب على 

اعتمــاداً علــى طبيعــة الصــراع والكيفيـــة املنظمــي للمعاهــد االداء 

كـل تنظـيم فـأن املسـتوى اليت يتم فيها التعامل معـه وفيمـا خيـص  

االفضـــل مـــن الصـــراع يكـــون موجـــود حبيـــث ميكـــن عـــّده وظيفيـــاً 

بدرجة عالية ويساعد على توليد اداء اجيايب فمن ناحيـة واحـدة 

حينمـــا يكـــون مســـتوى الصـــراع مـــنخفض جـــداً فـــأن االداء مـــن 

املمكــــن ان يصـــــاب بالضــــعف، امـــــا اذا كــــان مســـــتوى الصـــــراع 

ممكن ان يهدد بقاء أي تنظيم مرتفع جداً فأن التشويش الناتج 

  .على قيد احلياة

يـــؤدي اىل زيـــادة يف الكفـــاءة االداريــــة ان ان الصـــراع ميكـــن 

اداء تطــور ومنــو بشــكل افضــل وبالتــايلعاهــدوحتقـيـق اهــداف امل

ـــىت اذا مل تكـــــن  ــــد الطاقـــــة لـــــديهم حــ االفـــــراد واجلماعـــــات وتولـي

كبـري يف   للصـراعات دور، كما ان االفرادحيركالنتائج بناءة فأنه 

ســـلوكيات االفـــراد واجلماعــــات العاملـــة وتــــؤثر بالتـــايل يف فعاليــــة 

لـــــك مـــــن حيـــــث نوعيتهـــــا ودرجــــــة وحتقيـــــق اهـــــدافها وذعاهــــدامل

ــــا الصـــراع ميكـــن أن يولـــد طاقـــة ويكـــون قـــوة ، بـــذلك فـــانشد

حيــث ينظــر اليــه كعامــل يف املعاهــدحيويــة للجماعــات واالفــراد

ات حيــــث تتضــــمن النتــــائج اختــــاذ القــــرار ر االداء و مســــاعد لتطــــو 

  :االجيابية للصراع ما يلي

  .افكار افضل واكثر تطوراً -

  .اضطرار االفراد إىل البحث عن طرائق جديدة للعمل-

  .اليت تظهراملشكالت حل-

  .راء الشخصيةآلاتوضيح -

ماالبداع احتفيز -   .الفراد الختبار اهتماما

تنعكس بشكل ميكن ان الثار السلبية للصراع اما بنسبة ل

املختلفة مثل عدم التنسيق، عاهدواضح على فعاليات امل

ضعف يف اجلهد اجلماعي، التوتر النفسي والقلق وفقدان 

احرتام الذات، والقدرة على اختاذ القرارات وهذه بدورها تؤثر 

،  فيهالعاملنيلالفراد اوختفيض الروح املعنوية املعاهد يف االداء 

  .دعاهكما تؤثر بشكل سليب يف ثقافة امل

  االطار العملي.3-1- 3

  وتشخيصهاالبحثوصف متغيرات .1-1- 3  

وتشخيصها، البحثتتناول هذا الفقرة وصف متغريات 

دف معاجلتها ابتداًء من  إذ مت ترميز وتصنيف هذه املتغريات 

وذلك البحثالتحليل األويل للبيانات املتعلقة مبتغريات 

األوساط ، النسب املئوية، التوزيعات التكراريةباستخدام 

البحثواالحنرافات املعيارية لكل متغري من متغريات ، احلسابية

ولتحقيق ذلك فقد مت تقسيم ) 2(وكما هو موضح يف امللحق 

  :حمورينإىلهذا الفقرة
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  أساليب إدارة الصراعوصف متغيرات.1-2- 3

إدارة الصراع مؤشرات أساليب وصف يتناول هذا احملور 

خمططجلانب النظري واملعتمدة يف اليت متت اإلشارة إليها يف ا

واملتمثلة باالسلوب التنافس، اسلوب التسوية، اسلوب البحث

امل واسلوب التعاون وفيما يأيت وصف . التجنب، اسلوب ا

  .البحثهلذه االساليب على مستوى املعاهد عينة 

املبحوثني يف تتفق معظم إجابات :اسلوب التنافس

على اسلوب التنافس يف حل الصراعات املعاهد عينة البحث

م اخلاصة على حسابحميا االهتماماتاول حتقيق اهتماما

ن أعلى نسبة اتفاق كان أ) 2(ويبني امللحق . الطرف االخر

، والذي يشري إىل ضرورة )%100(وبنسبة ) X1(على املؤشر 

االراء ول بقناع االفراد بقاستخدام خربات العلمية والعملية ال

وقد بلغت قيم الوسط . خاصة يف احلل الصراعاتواالفكار

). 0.499(و باحنراف معياري ، )4.58(احلسايب هلذ املؤشر 

على املعاهد عينة البحث قل نسبة اتفاق على مستوى أوكانت 

على صراراالالذي يشري إىل) 62.8%(وبنسبة ) X2(املؤشر 

، للمشاكلوهلمتمسك حبلالالقضايا املطروحة و دور يف لمتابعة ا

وباحنراف معياري ) 3.67(وقد بلغ الوسط احلسايب هلذا املؤشر 

            نسبة االتفاق للمؤشراتوتراوحت ).1.229(قدره 

ذا اال بني نسبة االتفاق للمؤشر سلوباألخرى اخلاصة 

)X1 ( املؤشر و)X2(.  

تتجه إجابات أغلب املبحوثني حنو :اسلوب التسوية

باجياد حل موافق املتمثلة سلوباالاالتفاق على فقرات هذا 

وكانت أعلى نسبة اتفاق على املؤشر وتعاوين جلميع االطراف،

)X10(اسلوب األخذ والعطاء ان، والذي يشري إىل) تبادل

يعترب من أفضل طرق لتسوية اخلالفات العالقة يف ) اآلراء

) X10(يث بلغت نسبة االتفاق على املؤشر، حالعمل

) 0.541(واحنراف معياري ) 4.6(وبوسط حسايب ) 97.7(%

أما أقل نسبة اتفاق فقد كانت ). 2(وكما موضح يف امللحق 

اقرتاح احلل الوسطانالذي يشري إىل ) X12(على املؤشر 

، للتغلب على الطرق املسدودة وتسوية اخلالفات القائمة

وبوسط ) 69.8(%االتفاق على هذا املؤشر وبلغت نسبة 

أما ). 0.996(واحنراف معياري ) 3.91(حسايب مقداره 

ذا االلخبصوص نسبة االتفاق  سلوبباقي املؤشرات اخلاصة 

ونسبة ) X10(فقد تراوحت بني نسبة االتفاق للمؤشر

).X12(االتفاق للمؤشر

تشري إجابات أغلب املبحوثني حنو :اسلوب التجنب

هتمال يالذي فيهاسلوب االتفاق على فقرات هذا اال

اهدافه واهتماماته وال يستجيب الهتمامات بالشخص

كانت أكرب نسبة اتفاق ضمن اآلخرين حيث  واهداف 

والذي يشري إىل ). X16(للمؤشر االسلوبمؤشرات هذا 

وبلغت حماولة جتنب التوتر وتصعيد يف املواقف مع اآلخرين،

وبوسط احلسايب ) X16) (%90.7(نسبة االتفاق على املؤشر 

قل نسبة اتفاق أما أ). 0.837(واحنراف معياري ) 4.33(

الذي يشري إىل ) 46.5%(وبنسبة ) 13X(فكانت على املؤشر

يف معهم االفراد يف حالة نشوء صراع مواجهةجتنب ضرورة

وباحنراف ) 3.09(، وقد بلغ الوسط احلسايب هلذا املؤشر العمل

للمؤشرات وتراوحت نسبة االتفاق. )1.377(معياري قدره 

ذا اال بني نسبة االتفاق للمؤشر سلوباألخرى اخلاصة 

)X16 (وللمؤشر)X13.(

تتجه إجابات أغلب املبحوثني حنو :اسلوب المجامل

سلوب املتمثلة بامهال االفراد االتفاق على فقرات هذا اال

م اخلاصة لصاحل اهتمامات واهداف الهداف واهتماما

، )X22(وكانت أعلى نسبة اتفاق على املؤشر ، الطرف اآلخر

ضرورة تقدمي آراء ومقرتحات بطريقة ال جترح والذي يشري إىل 

) X22(، حيث بلغت نسبة االتفاق على املؤشرشعور االخرين

) 0.812(واحنراف معياري ) 4.23(وبوسط حسايب ) %90.7(

أما أقل نسبة اتفاق فقد كانت ). 2(لحق وكما موضح يف امل

خضوع الفرد لرغبات الذي يشري إىل ) X20(على املؤشر 

، وبلغت نسبة االتفاق على االخرين عند نشوء الصراع معهم

واحنراف ) 2.56(وبوسط حسايب مقداره ) 21%(هذا املؤشر 

أما خبصوص نسبة االتفاق على باقي ). 1.098(معياري 

فقد تراوحت بني نسبة سلوبذا االاملؤشرات اخلاصة 

).X20(ونسبة االتفاق للمؤشر) X22(االتفاق للمؤشر

تتجه إجابات أغلب املبحوثني حنو :اسلوب التعاون

االتفاق على فقرات هذا السلوب الذي يتضمن درجات عالية 
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اهداف لكال تحقيق التعاون، او العمل سوية لمن التصميم و 

، )X28(نسبة اتفاق على املؤشر الطرفني، وكانت أعلى 

والذي يشري إىل حماولة تقدمي أكرب قدر من املساعدة للوصول 

إىل أفضل احللول للمشاكل القائمة، حيث بلغت نسبة 

واحنراف معياري ) 4.51(وبوسط حسايب ) 100(%االتفاق

أما أقل نسبة اتفاق ). 2(وكما موضح يف امللحق ) 0.506(

الذي يشري إىل ان حلول اليت ) X26(فقد كانت على املؤشر 

تقدم من خالل فرق العمل تعترب أفضل احللول مقارنة باحللول 

اليت ميكن ان يصل هلا أي شخص يعمل باستقاللية، وبلغت 

وبوسط حسايب ) 76.8(%نسبة االتفاق على هذا املؤشر 

أما خبصوص ). 0.844(واحنراف معياري ) 4.05(مقداره 

ذا االسلوب فقد نسبة االتفاق على باقي ا ملؤشرات اخلاصة 

           ونسبة ) X28(تراوحت بني نسبة االتفاق للمؤشر 

).X26(االتفاق للمؤشر 

  منظميوصف متغيرات االداء ال. 1-3- 3

اليت متت االداء املنظمي يتناول هذا احملور وصف مؤشرات 

، البحثخمططاإلشارة إليها يف اجلانب النظري واملعتمدة يف 

موازنة بني حيث تتفق معظم إجابات املبحوثني على ضرورة 

املكافأت مع اجلهود املبذولة، توفري ظروف العمل املناسبة، 

تطوير وحتسني اخلدمات املقدمة للعاملني، دعم االبتكارات 

العلمية وتطبيق االفكار اجلديدة واعتماد التقنيات واالساليب 

االداء بأستمرار لتحسني تعلم احلديثة يف تعزيز عملية التعليم وال

، وكانت أعلى نسبة اتفاق على مؤشرات هذا املنظمي للمعاهد

اعتماد ، والذي يشري إىل ضرورة )X38(للمؤشر سلوباال

، وبلغت نسبة االتفاق التقنيات واالساليب احلديثة يف تعزيز عملية التعليم

) 4.51(وبوسط احلسايب ) X38) (%97.7(على املؤشر 

وكانت أقل نسبة اتفاق على ). 0.631(معياري واحنراف 

يشري إىل والذي ) X33(للمؤشر البحثعينة معاهدمستوى 

بالرضا واالعتزاز باالنتماء للمعهد وعدم شعور االفراد ضرورة  

) 3.6(ووسط احلسايب ) 53.5%(، وبنسبة اتفاق تركها

وتراوحت نسبة االتفاق لباقي ). 1.094(وباحنراف معياري 

ذه املتغري بني نسبة االتفاق للمؤشرين املؤشر  ات اخلاصة 

)X38 (و)X33.(  

  البحثاختبار فرضيات .2-1- 3

أساليب دف التعرف على طبيعة عالقة االرتباط وتأثري 

يفضمون ذلك التأثري بالنسبة لالداء املنظميومإدارة الصراع 

قرة للتحقق من مدى مت ختصيص هذا الفالبحثعينة املعاهد

                 اعتمد قد و ، بحثاالفرتاضي للخططسريان امل

جمموعة من األدوات التحليلية، ويتناول هذا الفقرة الباحث

  :احملاور اآلتية

عالقة االرتباط بين أساليب إدارة الصراع واألداء .2-2- 3

  المنظمي في المعاهد عينة البحث

ا الرئيسة خمططيتطلب حتليل  البحث اختبار فرضيا

والفرعية حبسب ورودها يف منهجية البحث، ويركز هذا الفقرة 

هناك (على اختبار الفرضية الرئيسة األوىل واليت نصت على أن 

أساليب إدارة الصراع واألداء املنظمي عالقة ارتباط معنوية بني 

قة إىل وجود عال) 2(إذ يشري اجلدول ،)املبحوثةيف املعاهد 

ارتباط معنوية موجبة بني أساليب إدارة الصراع واألداء املنظمي 

) 0.593(بلغت قيمة معامل االرتباط فقد، )املؤشر الكلي(

ذا فقد حتققت الفرضية الرئيسة األوىل وتلتقي هذه النتيجة .و

على أن استخدام هاإذ يؤكد في) 2006احلمامى، (مع دراسة 

  .لمنظماتلاألداء املنظمي حيسن منأساليب إدارة الصراع 

أساليب انعتبارالابالبحث أخذ اواجلدير بالذكر أن هذ

دف إعطاء هيإدارة الصراع  حمددات لالداء املنظمي، و

من اساليب اسلوبمؤشرات تفصيلية عن العالقة بني كل 

إدارة الصراع مع األداء املنظمي، ويف ضوء الفرضيات الفرعية 

        للفرضية الرئيسة األوىل فقد مت حتليل عالقات االرتباط بني

من اساليب إدارة الصراع واالداء املنظمي على اسلوبكل 

  :انفراد وكما يأيت

 العالقة بني اسلوب التنافس واالداء املنظمي يف املعاهد

إىل وجود عالقة ارتباط معنوية ) 2(يشري اجلدول : ينة البحثع

موجبة بني اسلوب التنافس واالداء املنظمي يف املعاهد عينة 

، وهذا يشري )0.585(البحث، إذ بلغ قيمة معامل االرتباط 

إىل حتقيق الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة األوىل، 

ماد اسلوب التنافس يف ويدل ذلك على انه كلما ازداد اعت

. ملعاهد املبحوثةاادارة الصراعات يزداد مستوى االداء 
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 العالقـة بني اسلوب التسوية واالداء املنظمي يف املعاهد

وجود عالقة ارتباط ) 2(نالحظ من اجلدول : عينة البحث

معنوية موجبة اسلوب التسوية واالداء املنظمي بدرجة ارتباط 

ادارة أن اختيار اسلوب التسوية يف، وهذا يدل على )0.567(

وتشري . ملعاهد املبحوثةاالصراعات تسهم يف حتسني االداء 

درجة االرتباط املذكورة آنفًا إىل حتقيق الفرضية الفرعية الثانية 

. من الفرضية الرئيسة األوىل

 العالقة بني اسلوب التجنب واالداء املنظمي يف املعاهد

باط معنوية موجبة بني اسلوب توجد عالقة ارت: عينة البحث

التجنب واالداء املنظمي يف املعاهد عينة البحث كما موضح 

وهذا يدل على أن ). 0.309(بدرجة ارتباط ) 2(يف اجلدول 

كلما زاد اعتماد اسلوب التجنب يف املعاهد املبحوثة حلل 

واعتمادًا على درجة االرتباط . ئهاالصراعات ارتفع مستوى ادا

بني هذين املتغريين فقد حتققت الفرضية الفرعية اليت مر ذكره 

.الثالثة من الفرضية الرئيسة األوىل

 امل يف املعاهد عينة واالداء املنظمي العالقة بني اسلوب ا

إىل وجود عالقة ارتباط معنوية ) 2(يشري اجلدول : البحث

امل  يف املعاهد عينة واالداء املنظمي موجبة بني اسلوب ا

، وهذا يشري )0.367(معامل االرتباط قيمة بلغالبحث، إذ 

إىل حتقيق الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة األوىل، 

امل ةويدل ذلك على انه كلما ازداد استخدام اسلوب ا

  .يف املعاهد املبحوثةاالداءمستوى يزدادملعاجلة الصراعات 

 يف املعاهد العالقـة بني اسلوب التعاون واالداء املنظمي

وجود عالقة ارتباط ) 2(نالحظ من اجلدول : عينة البحث

بدرجة واالداء املنظمي معنوية موجبة بني اسلوب التعاون 

، وهذا يدل على أن استخدام اسلوب التعاون )0.550(ارتباط 

وتشري درجة االرتباط . عاهداداء املمن عزز يالدارة الصراعات 

ية اخلامسة من الفرضية الرئيسة إىل حتقيق الفرعاملذكورة آنفاً 

  .األوىل يف املعاهد املبحوثة

  

  أساليب إدارة الصراع واالداء املنظمي يف املعاهد املبحوثةعالقة -:)2(جدول 

    

  

  

  معنوي *.اجلدول من إعداد الباحث يف ضوء نتائج احلاسوب 

  N=43        0.05عند 

االداءفيساليب إدارة الصراع ألطبيعة تأثير .2-3- 3

  البحثعينة المعاهدفي منظميال

الفقرة اختبار الفرضية الرئيسة الثانية اليت  تتضمن هذه 

يف ساليب إدارة الصراع ألكانت تنص على وجود تأثريًا معنوياً 

تأثري ) 3(، ويعرض اجلدول البحثعينة عاهد ملنظمياالداء امل

نظمي يف االداء املمستقالً اً بوصفه متغري إدارة الصراع اساليب

وتلتقي هذه .البحثعينة يف املعاهد ًا معتمداً متغري باعتباره 

) 2010الدوري ، (و) 2009الزيباري ، (النتيجة مع دراسة 

وتأثريها يفإدارة الصراعى أمهية اساليب واللتني أشارتا عل

  .االداء املنظمي للمنظمات

إدارة اساليب إىل أن ) 3(وتشري نتائج التحليل يف اجلدول 

احملسوبة ) F(قيمة ، وان االداء املنظمييف ؤثر معنوياً تالصراع 

ة ـومبستوى معنوي) 4.08(كرب من قيمتها اجلدولية البالغة هي أ

، وهذا يدل على حتقق )1،41(عند درجيت حرية ) 0.05(

، )R2) (0.352(وبلغ معامل التحديد . الفرضية الرئيسة الثانية

االداء املنظمي يف إدارة الصراع اساليب أي أن نسبة إسهام 

ات احلاصلة يف ري من التغي) 35.2%(أن ، أي )35.2%(تبلغ  

، إضافة إىل أن إدارة الصراعاساليب تعزى إىل االداء املنظمي 

اداء املعاهد البحث تساهم يف اهناك عوامل أخرى مل يتضمنه

  . )64.8%(وبنسبة 

االداء يف إدارة الصراع اساليب ولبيان تأثري كل اسلوب من 

الفرضيات الفرعية ويف ضوءيف املعاهد املبحوثة، املنظمي 

بني كل االثرفقد مت حتليل عالقات ثاينللفرضية الرئيسة ال

من اساليب إدارة الصراع واالداء املنظمي على انفراد اسلوب

  :وكما يأيت

المؤشر الكلياسلوب التعاوناسلوب المجاملاسلوب التجنباسلوب التسويةاسلوب التنافساساليب إدارة الصراع

  *593.*550 .0*367 .0*309 .0*567 .0*585 .0مينظاالداء امل
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 تؤثر معنويًا يف اسلوب التنافسأن إىل) 4(يشري اجلدول

احملسوبة له ) F(وان قيمة ، عينة البحثاالداء املنظمي ملعاهد

) 4.08(كرب من قيمتها اجلدولية البالغة أ) 21.352(الغة الب

، وبذلك )0.05(ومبستوى معنوية ) 1،41(عند درجيت حرية 

حتققت الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية الرئيسة الثانية اليت 

يف االداء سلوب التنافسًا لالمعنوياً تنص على أن هناك أثر 

) R2(بلغ معامل التحديد قد و .يف املعاهد املبحوثةاملنظمي 

يف االداء سلوب التنافسالاإسهام ، أي أن نسبة )342.(

ات ري من التغي) 34.2%(واليت تعين ،)34.2%(تبلغ املنظمي 

.سلوب التنافسالاتفسرها يف االداء املنظمي احلاصلة 

 يف تؤثر معنوياً اسلوب التسويةأن ) 4( اجلدول يبّني كما

) F(عينة البحث، إذ بلغت قيمة املعاهداالداء املنظمي يف 

كرب من قيمتها اجلدولية البالغة أوهي ) 19.465(احملسوبة 

، )0.05(ومبستوى معنوية ) 1,41(عند درجيت حرية ) 4.08(

وهذا يدل على أن الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة 

            ،)R2) (.322(وبلغ معامل التحديد . الثانية قد حتققت

              يف االداءسلوب التسويةالاأي أن نسبة إسهام 

).32.2%(تبلغ   املنظمي 

  
  المبحوثةلمعاهد لمنظمياالداء الفي ادارة الصراعاساليبثر أ-:)3(جدول 

  المتغير المستقل                

  المتغير المعتمد
R2Fإدارة الصراعاساليب�0

احملسوبةاجلدولية�1

  684.  1.380منظمياالداء ال

(4.716)*

.352  4.08  22.241  

    . يف ضوء نتائج احلاسوب باحثدول من إعداد الاجل

≥ N=43                        DF=(1, 41)      *P         احملسوبةTقيمة  ) ( 0.05  

  
 تنص الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية بينما كانت

يف سلوب التجنبلالالرئيسة الثانية على وجود تاثري معنوي 

جند ) 4(يف املعاهد املبحوثة، ومبالحظة اجلدولاالداء املنظمي

كرب من قيمتها اجلدولية أهي ) 4.343(احملسوبة ) F(قيمة نّ أ

ودرجيت حرية )  0.05(عند مستوى معنوية ) 4.08(البالغة 

وبلغ معامل التحديد . وبذلك حتققت هذه الفرضية) 1,41(

)R2) (.096(يف سلوب التجنبال، أي أن نسبة مسامهة ا

ات ري من التغي) 9.6%(مبعىن أن ، )9.6%(تبلغ االداء املنظمي

       ات احلاصلةري تعزى إىل التغياالداء املنظمي احلاصلة يف 

   م من أن معامل التحديد وعلى الرغ، سلوب التجنبايف 

)R2( جاء منخفضًا نسبيًا إّال أن نتائج اختبار)F ( تدل على

  .معنوية التأثري

املأن ) 4(اجلدول ظهركما ي يف تؤثر معنوياً اسلوب ا

) F(عينة البحث، إذ بلغت قيمة االداء املنظمي يف املعاهد

البالغة كرب من قيمتها اجلدولية أوهي ) 6.371(احملسوبة 

، )0.05(ومبستوى معنوية ) 1,41(عند درجيت حرية ) 4.08(

وهذا يدل على أن الفرضية الفرعية الرابعه من الفرضية الرئيسة 

، أي )R2) (.134(وبلغ معامل التحديد . الثانية قد حتققت

املالاأن نسبة إسهام  تبلغ يف االداء املنظمي سلوب ا

      )R2(ل التحديد ، وعلى الرغم من أن معام)%13.4(

تدل على) F(جاء منخفضًا نسبيًا إّال أن نتائج اختبار 

.معنوية التأثري

 وتنص الفرضية الفرعية اخلامسة من الفرضية الرئيسة الثانية

يف االداء املنظميسلوب التعاونلالعلى وجود تاثري معنوي 

) F(قيمة نّ أجند ) 4(يف املعاهد املبحوثة، ومبالحظة اجلدول

كرب من قيمتها اجلدولية البالغة أهي ) 17.768(احملسوبة 

) 1,41(ودرجيت حرية )  0.05(عند مستوى معنوية ) 4.08(

) R2(وبلغ معامل التحديد . وبذلك حتققت هذه الفرضية

يف االداء سلوب التعاونال، أي أن نسبة مسامهة ا)302.(

ات ري من التغي) 30.2%(مبعىن أن ، )30.2%(تبلغ املنظمي

ات احلاصلة يف ري تعزى إىل التغياالداء املنظمي احلاصلة يف 

  . سلوب التعاونا
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  املبحوثةمعاهدللنظمييف االداء املادارة الصراعاساليبمن اسلوبأثر كل -:)4(جدول 

  المتغير المستقل                

  المتغير المعتمد
R2Fاسلوب التنافس�0

احملسوبةاجلدولية�1

   424.  2.324االداء المنظمي
(4.621)*

.342  4.08  21.352  

  المتغير المستقل                

  المتغير المعتمد
R2Fاسلوب التسوية�0

احملسوبةاجلدولية�1

   433.  2.219االداء المنظمي
(4.412)*

.322  4.08  19.465  

  المستقلالمتغير                 

  المتغير المعتمد
R2Fاسلوب التجنب�0

احملسوبةاجلدولية�1

   210.  3.290االداء المنظمي
(2.084)*

.096  4.08  4.343  

  المتغير المستقل                

  المتغير المعتمد
امل�0 R2Fاسلوب ا

احملسوبةاجلدولية�1

   234.  3.216االداء المنظمي
(2.524)*

.134  4.08  6.371  

  المتغير المستقل                

  المتغير المعتمد
R2Fاسلوب التعاون�0

احملسوبةاجلدولية�1

   418.  2.231االداء المنظمي
(4.215)*

.302  4.08  17.768  

  . يف ضوء نتائج احلاسوب باحثاجلدول من إعداد ال

  N=43                        DF=(1,41)      *P ≤ 0.05         احملسوبةTقيمة  ) (

  االستنتاجات.3-1- 3

من البحثميكن تلخيص أهم ما توصلت إليه 

استنتاجات يف ضوء اإلطار النظري، وتواصًال مع منهجية 

امليدانية مت حتديد البحثالبحث  وحتليل وعرض النتائج ضمن 

االستنتاجات ، حيث تتلخص هذه االستنتاجات على النحو 

  :اآليت

إجيابية بشأن أساليب بحثجاءت آراء أفراد عينة ال.1

، أي ان هناك تفهمًا من نظميارة الصراع ومؤشرات أداء املإد

  .عاهدرة الصراع يف حتسني أداء املبأمهية دور أساليب إداهمقبل

ا .2 تشري نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األوىل وفرضيا

إدارة اساليبالفرعية إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني مجيع 

وهذا يدل على الدور املهم الذي متلكه نظميواألداء املالصراع 

، وعلى الرغم من قدرة مجيع نظمييف األداء املساليبهذه اال

إن القدرة األكرب تعود إال املنظمييف األداء ساليباال

وهي  ) 0.585(حيث بلغ معامل االرتباط ، التنافسسلوبال

.  القيمة األكرب من بني معامالت االرتباط

ا .3 أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية وفرضيا

التنافس، (ها اساليببإدارة الصراع اساليب الفرعية إىل أن 

امل  مجيعًا متارس تأثريًا معنوياً )والتعاونالتسوية، التجنب، ا

          إدارة الصراع ساليب نظمي، وأن أعلى تأثري الاألداء امليف 

         وأدىن تأثري معنوي هلا كانالتنافسكان السلوب

.التجنبالسلوب 

   هناك اتفاق مطلق على ضرورة استخدام اخلربات.4

         العلمية والعملية القناع االفراد بقبول االفكار اخلاصة

.يف حل الصراعات

افضل الطرق لتسوية يعترب اسلوب االخذ والعطاء من .5

.ة يف العملاخلالفات العالق

             حياول افراد عينة البحث بتجنب التوتر وتصعيد.6

.املواقف مع االخرين

بالطرق االراء واملقرتحاتقيام افراد عينة البحث بتقدمي.7

.الغري اجلارحة ملشاعر االخرين

تقدمي اكرب قدر من املساعدة حياول افراد عينة البحث.8

.للوصول اىل افضل احللول للمشاكل القائمة

يعد اسلوب التافس من اكثر اساليب ادارة الصراع اليت .9

هلا عالقة ارتباط وتأثري معنوي يف االداء املنظمي، بينما جاء 

يف املرتبة الثانية اسلوب التسوية بارتباطه و تأثريه يف االداء 
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املنظمي، يف حني جاء اسلوب التعاون باملرتبة الثالثة يف ارتباطه 

امل باملرتبة  وتأثريه يف االداء املنظمي للمعاهد، وحل اسلوب ا

الرابعة يف ارتباطه وتأثريه يف االداء املنظمي للمعاهد، بينما 

راع اليت هلا من اضعف اساليب ادارة الصالتجنبيعترب اسلوب

  .ثر باالداء املنظمي يف املعاهد املبحوثةعالقة االرتباط وا

التوصيات.3-2- 3

على ما توصلنا استكماًال للمتطلبات املنهجية وتأسيساً 

  :ةتالينه من املفيد تقدمي التوصيات الأإليه من نتائج وجدنا 

اجلماعية يف اتواملشاركاتالعمل على إجراء املناقش.1

حتديد األهداف والواجبات اخلاصة باألفراد العاملني مبا يتالئم 

م  م وقابليا يؤدي إىل إزالة الغموض وصراع والذيمع قدرا

  .الدور الذي يعاين منه بعض األفراد العاملني

عدم اللجوء إىل التهديد والعقاب عند حسم الصراع وامنا .2

ضي  مبعاجلة مشاكلهم بالطريقة اليت تر تكليف األفراد العاملني

  .على حد سواءعاهد وحتقق مصاحلهم ومصاحل امل

عند فض الصراعات البد من األخذ بنظر االعتبار بعض .3

السمات الشخصية لألفراد مثل العمر واجلنس والتحصيل 

ا ترتبط بدرجة كبرية بأساليب إدارة الصراع   .الدراسي أل

ت معينة من الصراع داخل توياالعمل على االحتفاظ مبس.4

وذلك من خالل تشجيع املنافسة بني عاهداملووحدات أقسام 

عاهداخلاصة بتوظيف ذلك لصاحل املوضع الضوابطو األفراد 

  .والعاملني فيها

بإجراء دراسات ميدانية بني فرتة املعاهد ضرورة قيام .5

وألخرى لتحديد مستويات الصراع املختلفة ومعرفة األسباب 

وراء ذلك وحتديد سبل التعامل معها مبا يضمن اليت تقف

  .مصاحل مجيع األطراف

التأكيد على أمهية العملية اإلدارية ودورها يف حل .6

املشكالت ورفع مستويات األداء عن طريق عقد الندوات 

          وإقامة الدورات التدريبية للمدراء يف كافة املستويات

هرة الصراع التنظيمي وما املتعلقة بكيفية التعامل مع أبعاد ظا

         ترتكه هذه الظاهرة من آثار إجيابية وسلبية على 

  .العاملني فيهااملعاهد و 

املبحوثة بضرورة مراجعة مؤشرات وصي الباحث املعاهدي.7

األداء املنظمي املتوافرة لديها بصورة مستمرة لتتالءم مع 

.التغريات املستمرة يف البيئة

ملبحوثة بزيادة االهتمام والرتكيز على اضرورة قيام املعاهد.8

.لتعزيز وحتسني أدائها املنظمياملتمثلني بالطالب رضا الزبائن 

إعطاء الفرصة لألفراد العاملني املتميزين للمسامهة يف .9

ال حتديد معايري ومؤشرات األداء املنظمي، مما يعطي هم ا

. الكبري لتحقيقها هلم

بوضع معايري ومؤشرات املبحوثة ضرورة اهتمام املعاهد.10

أكادميية وإدارية مناسبة ومقبولة ملستويات األداء املنظمي ليتم 

ا الحقاً  .مقارنة األداء 

ين مبا يتالئم العمل على وضع خطة قبول للطلبة الوافد.11

املادية والبشرية وتوفري كافة املستلزمات مع امكانيات املعهد

هتمام باملعلومات ألستقبال الوافدين اجلدد وذلك من خالل اال

.دقيقةونظام التحليل للحصول على معلومات

بشكل أكرب بُبعد الرضا الوظيفي الذي أهتمام املعاهد.12

ء املنظمي والذي ينبغي على يعد من االبعاد املهمة يف االدا

االرتقاء به لكسب ثقة العاملني فيها وزيادة الشعور املعهد

.قيق أهداف املعهدوحتلديهم باالنتماء واالبداع يف عملهم 

االهتمام بشكل كبري بالتطورات العلمية وأفتتاح .13

تطلبات العصر وتوفري املالك ملاملواكبةختصصات علمية جديدة 

.ي واملناخ املناسب هلذه التخصصاتالتدريس

دراسة أثر مستويات الصراع على دوران العمل والغيابات .14

الصراع وزيادة إذ ان بعض الباحثون يؤكدون وجود عالقة بني 

نسب دوران العمل والغيابات، إضافة إىل األضرار لنجاح 

  .املنظمة يف حالة جتاوزه حلدود معينة

  المصـادر

  : العربيةالمصادر.أوالً 

، أساليب إدارة الصراع وأثرها )2006(مامي، سناء حممد رشاد داود، احل-

اإلدارة ، كلية )غري منشورة(يف أداء العاملني، رسالة ماجستري 

  .، بغداد، العراقاملستنصريةواالقتصاد، اجلامعة

، نظريات منظمات االعمال، الطبعة األوىل،)1992(دهان، اميمة، ال-

.عمان، األردن
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دور متكني العاملني يف األداء ،)2010(،يامسني خضري عباس، الدوري-

غري (، رسالة ماجستري املنظمي يف إطار عناصر إدارة اجلودة الشاملة

.بغداد، العراق، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة)منشورة

، مؤشرات قياس األداء )2004(ديوه جي، ُأيب سعيد، الصادق، درمان، ال-
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، كلية اإلدارة )غري منشوره(الشركات الصناعية، أطروحه دكتوراه 

.، بغداد، العراقواالقتصاد، اجلامعة املستنصرية

  :األجنبيةالمصادر.ثانياً 
- AL Dahiree, Jaafar Sadiq Abd AL Hassan, (2003). 

Construction of simulation model to improve the 
performance of precast cocrete factory, A Thesis to 
The College of Engineering, Baghdad 
University,Iraq.

- Arnold, Eric; Price, Linda; & Zinkham, George, (2002). 
Consumers, 1st ed., McGraw-Hill, USA.

- Bocker, W.; & Goodstein, J., Organizational 
Performance and adaption : Effects of Environment 
and Performance on Changes in Board 
Composition, Academy of Management 
Jounral,Vol.34, No.4, 1991.

- Costanation, A. Cathy & Merchants, Christina, (1996). 
“Designing Conflict Management Systems”. San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers.

- Culp, Mildred, July (1999). “Lead by Making 
Suggestions, Asking Questions”, San-Diego 
Business Journal, Vol.20, Issue:27, USA.

- Daft, Richard L. & Noe, Raymond A. (2001). 
“Organizational Behavior” by Harcourt College 
Publishers, USA.

- Daft, Richard L., (1992). Organization Theory and 
Design, 4th ed., West Publishing Co., Minnesota.

- Edwards, Paul & Sarah, (1997). “Teaming Up”, New 
York: G.P. Putman & Sons,USA.

- Goetsch, David L.; & Davis, Stanley B., (2006). Quality 
Management, Introduction to Total Quality 
Management for Production, Processing, and 
Services, 5th ed; Pearson Prentice-Hall.

- Hellriegel, Don; Slocum, Jr., John W. & Woodman, 
Richard W., (2001). “Organizational Behavior”, 9th 
ed by South-Western College Publishing, U.S.A.

- Janger, S., ( 2005). International Journal of Productivity 
and Performance Management, Vol.33.

- Lawyer, W. John & Katz, H. Neil, (1990). 
“Communication and Conflict Management”, 
Kendall / Hunt Publishing Company.

- Mondy R. Wayne & Sharplin Arthur & Premeaux, R. 
Share, (1990/ 1993). “Management and 
Organizational Behavior”, Boston, New York: 
Allyn and Bacon,USA.

- Northcraft, G. B.; & Neal, M. A., (1990). 
Organizational Behavior, The Dryden Press, 
Chicago.



2014، 278- 256ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

275

- Quinn, E. Robert; Fearmen, R. Sue; Thompson, P. 
Michael; Mc Grath R. Michael, (1996). Becoming a 
Master Manager”. Canada: John Wiley & Sons Inc. 
Printed in U.S.A.

- Robbins, Stephen P., (1998). Organization Theory: 
Structure, Design and Application, 3rd ed., Prentice 
Hall, Inc., New Jersey,USA.

- Robbins, Stephen P., (2003). Organizational Behavior, 
Pren Hall Com. / Robbins, International Edition.

- Spector, E., (1997). Job Satisfaction Application: 
Assessment Causes and Consequences, Thousand 
Oaks, U.S.A.

- Venkatraman, N., & Ramanujam, V., (1986). 
Measurement of Business Performance in Strategy 
Research : Comparsion of Approaches, 
Management Review, Vol.11, No.4.

- Wheelen, Thomas L.; & Hunger, J. David,( 2004).  
Strategic Management and Business Policy: 
Concepts, 9th ed., Pearson, Prentice Hall, New 
Jersey,USA.

- Wright, Peter; Kroll, Mark J.; & Parnell, John A., 
(1998). Strategic Management Concepts, 4th ed., 
Prentice Hall, New Jersey,USA.

THE ROLE OF CONFLICT MANAGEMENT METHODS IN ENHANCING PERFORMANCE 
ORGANISATIONAL

EXPLORATORY STUDY OF THE VIEWS OF A SAMPLE OF MEMBERS OF THE BOARDS OF 
TECHNICAL INSTITUTES IN THE PROVINCE OF DOHUK

ABSTRACT:
The Study Represents The Current Attempt Research To Find Out The Role Of Management 

Techniques Conflict To Consolidate Performance Organisational A Sample Of Members Of Boards Of 
Technical Institutes In The Province Of Dohuk, Where Proceeded Researcher Preparing Theoretical 
Framework Beneficiary Of Literature Theory Of The Subject And On The Basis Of The Foregoing 
Seeking Current Research To Answer The Question (Do Styles Conflict Management Role In The 
Performance Organisational) In Order To Answer It Was Building A Default Form Explains The Nature 
Of The Relationship And Influence Of Research Variables Of Management Techniques Conflict 
(Independent Variable) And Performance Organisational (Variable Adopted), And The Light Was 
Formulated Hypotheses Main Branch Of Hypotheses Subset, And Relying On A Set Of Statistical Methods 
Have Been Testing And Analysis Of The Data Collected Through The Questionnaire, Which Was 
Distributed To A Sample Of Members Of The Boards Of Technical Institutes In The Province Of Dohuk. 
The Most Important Conclusions Of A Relationship And Significant Effect Between Styles Conflict 
Management And Performance Organisational, While Represented The Most Important 
Recommendations Of The Research Work To Maintain Specific Levels Of Conflict Within The 
Departments And Units Institutes And Through The Promotion Of Competition Between Individuals And 
The Development Of Controls For The Recruitment For The Benefit Of Institutions And Their Employees, 
And Not To Resort To Threat And Punishment At Resolving The Conflict, But Assigning Personnel To 
Address Their Problems In The Way That Would Satisfy And Verify Their Interests And The Interests Of 
The Organization Alike

  رؤَ ر ََرط َظََ د مََ م رَاوا

 َام ك ذوم َمو ر َومارط َظد طَر ل  َم َ

 :  

 َظ  ،ااوَر مََ م د ََظ َرط ََر َرؤ زام  َ ظ ظ

 وةرط  وم وةك َد َطَر ل  َم َ َام ىَ ذىم .  رظ

دة ذ  رى  را دار ر  لَ و وةرط ظ ظ َر َ) ََرىَ ر

ةت  رام ظ َرىَ ذى وم طم ( رط َظََ رؤل د ََم رَاوا ؟ 

 َظ َر مَر و َةم َؤ ن ودام  ََظ َرط ََذ ر  َ) َر

ر ( اوىَر مََ و)رم َر( ندام  رة َمدوو ط َوم َظ  و ،

ن و ب   ب َ از َرى ظ دا  . م طم َوة ذىَ ا ون

  َذارىَ د ل  َم َ َام ظدم  َرا َ ة ذىم ظ ، نؤظ
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طمن  ظ   ةمى و رَم موَ  دمظرا  ر ََرط َظََ و  . دان

َ دة ذ طمَ زَ ظَ ذى رن  را ظََ د  . رَاوا ََم

 فا د م نم من دا و دام راد م ََظ م َ و ذى ، َم َو 

 رذةوم مَ و َ َا ر د ن ، و دوى ن ذ َان و ر  ََت ب رم َو

  َر مررة ن ردما و راََظ مررة َد دة َادامَ ن و ر م ر

  .     ََذةوةمَ وان و ذةوةمَ رَاوىَ د ت 

  

  

  حقالمال

  )1(ملحق 

  إستمارة إستبيان 

دراسة ،املنظمييف تعزيز األداء أساليب إدارة الصراعدور "بعنوان بحثمتثل استمارة االستبيان هذه جزء من متطلبات إعداد ال

وتعد هذه اإلستمارة مقياسَا يعتمد ألغراض البحث العلمي، لذا ". دهوكعينة من اعضاء جمالس املعاهد التقنية يف حمافظةاستطالعية آلراء

ا مناسبة لكل سؤال، علماً إن املعلومات املدونة تتسم بطابع السرية واألمانة العلمي ة، وال نرجو تفضلكم مشكورين باختيار اإلجابة اليت ترو

  .اح مهمتناداعي لذكر االسم، وإن مسامهتكم سيكون هلا األثر البالغ يف جن

  .شاكرين تعاونكم معنا خدمة للمسرية العلمية

  :مالحظات عامة

  .يرجى اإلجابة على مجيع األسئلة ألن ترك أي سؤال دون إجابة يعين عدم صالحية اإلستمارة للتحليل- 1

  .يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك) (يرجى وضع عالمة - 2

  ) :( يرجى االجابة على االسئلة االتية بوضع اشارة 

  

  :معلومات عامة. أوالً 

(     )                 أنثى (     )                           الذكر :                            الجنس.1

  )             (فاكثر 56  ) (   سنة 55- 46)     (   سنة 45-35(     )    سنة 35اقل من : العمر.2

  (   ) بكلوريس (   )      دبلوم عايل (   )       ماجستري (   )       دكتوراه :        التحصيل الدراسي .3

: عدد سنوات اخلدمة.4

  (   )سنة فأكثر 16(   )            سنة 15- 11(   )         سنة 10- 6(   )           سنة فأقل 5

  

  :البيانات اخلاصة بأساليب إدارة الصراع. ثانياً    

أتفق العباراتت

  تماما

  

  أتفق

غير 

  متاكد

  ال

  أتفق

ال أتفق 

  تماما

اسلوب التنافس:

  .عند نشوء صراع بينك وبني زميلك عادة تستخدم خربتك العلمية والعملية جلعل زميلك يف العمل يتقبل أفكارك وجعل رأيك مقبوالً 1

  .دائماً على متابعة دورك يف القضية املطروحة وتتمسك حبلك للمشكلةأنت تصر2

  .تتيح قدرتك يف التعامل مع املعلومات، الفرصة يف إقناع اآلخرين باحللول اليت تقدمها حلل املشاكل3
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  .متتلك السلطة والنفوذ اللتني تؤهالنك لرتويج األفكار والقرارات اليت تسعى لتحقيقها4

مك وحتمي حقوقك كعضو يف الفريق5   .تعمل جبهد كبري لتطوير القضية اليت 

  .أنت تناقش قضيتك مع زمالئك يف العمل لبيان مميزات موقعك الوظيفي6

اسلوب التسوية:

  .عند نشوء صراع بينك وبني زميلك يف العمل تسعى إىل التفاوض معه للوصول إىل حل يرضي الطرفني  .7

  .يف كثري من األحيان تقرتح حالً وسطاً من أجل التغلب على املشاكل العالقة بينك وبني زمالئك يف العمل  .8

  .أحياناً تتنازل عن بعض النقاط اخلاصة بالقضية إذا تنازل الطرف اآلخر  .9

أتفق العباراتت

  تماما

  

  أتفق

غير 

  متاكد

  ال

  أتفق

ال أتفق 

  تماما

  .هو أفضل طريق لك لتسوية اخلالفات العالقة يف العمل) تبادل اآلراء(اسلوب األخذ والعطاء يُعد .10

  .حتاول اقرتاح احللول اليت ترضي قدر االمكان مجيع األطراف املتصارعة.11

  .يُعد اقرتاح احلل الوسط هو اسلوباً جيداً للتغلب على الطرق املسدودة وتسوية اخلالفات القائمة.12

اسلوب التجنب:

  .عند نشوء صراع بينك وبني زمالئك يف العمل تتجنب عادة املواجهة معهم.13

  .حتاول جاهداً جتنب نشوء أي خالف مع زمالئك يف العمل مهما كانت األسباب.14

  .حتاول ان تدع اآلخرين يتحملون لوحدهم مسؤولية حل الصراعات اليت تنشأ فيما بينهم.15

  .تفضـل ان تعمـل على جتنب التوتر وتصعيد املواقف مع زمالئك.16

  .تتجنب فتح النقاش واحلوار خبصوص أي صراع يقع بينك وبني زمالئك يف العمل خوفاً من تأزم األمور والوصول إىل طريق مسدود.17

  .على مواجهتهاتؤجل اخلوض يف الصراعات حىت يصبح لديك الوقت الكايف للتدقيق فيها والقدرة .18

  .حتاول أن تتجنب أخـذ مواقـف معينـة ميكن ان تثيـر اجلدل والنقاش.19

اسلوب المجامل:

  .ختضع يف الغالب لرغبات زمالئك يف العمل عند نشوء أية صراعات بينك وبينهم.20

  .بعالقات عمل جيدة معهممراعاة مشاعر زمالئك يف العمل حىت ولو كانت مغايرة ملشاعرك لكي حتتفظ .21

  .حترص على تقدمي آراء ومقرتحات ال جترح شعور زمالئك يف العمل.22

  .تضحي برغباتك من أجل اشباع رغبات زمالئك يف العمل.23

  )).اهزْم عـدوك حبـسـن املعاملـة((أنـت تـؤمـن باملقـولـة .24

اسلوب التعاون:

  .وبني زمالئك يف العمل حتاول التعاون معهم من أجل فهم حقيقة املشكلة والعمل على حلهاعند نشوء أي صراع بينك .25

  .تعتقد إمكانية فريق العمل يف الوصول إىل أفضل احللول مقارنة باحللول اليت ميكن ان يصل هلا أي شخص يعمل باستقاللية.26

  .بني األطراف املتصارعة قد يقود إىل حلول مرضية للجميعتعتقد ان التفاهم املشرتك وتبادل املعلومات الصحيحة.27

  .حتاول تقدمي أكرب قدر من املساعدة إذا طلب منك ذلك للوصول إىل أفضل احللول للمشاكل القائمة.28

  .تفضل ان تسمع رأي كل واحد يف القضية املطروحة وتساهم يف تكوين رأي مجاعي حلل املشكلة.29

  .وهو جمموعة النتائج النهائية اليت تبغي املنظمة الوصول اليها من أجل حتقيق اهدافها :االداء المنظمي. ثالثا

  .وازنة بني املكافأت اليت تصرف ملنتسيب املعهد واجلهود املبذولة يف العمل املال بد من.30

  .لرفع دافع االجناز لدى منتسبيهاجيب ان تعمل ادارة املعهد على اعتماد وسائل التحفيز املادي واملعنوي .31

تم االدارة العليا بتوفري ظروف العمل املناسبة.32   .جيب ان 

  .معهد وعدم تركهاللجيب ان يشُعر العاملون بالرضا واالعتزاز باالنتماء .33

م وتسعى لتحقيقها قدر املستطاعمن الضروري.34 تم إدارة املعهد بشؤون العاملني وتتفهم رغبا   .ان 

تم ادارة املعهد باالستمرار يف تطوير وحتسني اخلدمات املقدمة للعاملني.35   .جيب ان 

  .جيب ان يسعى املعهد اىل افتتاح ختصصات علمية جديدة تواكب متطلبات العصر.36

  .يدعم املعهد االبتكارات العلمية وتطبيق االفكار اجلديدةجيب ان.37

  .جيب ان يعمل املعهد على اعتماد التقنيات واالساليب احلديثة يف تعزيز عملية التعليم والتعلم.38

امن املفضل ان.39   .يعمل املعهد على متابعة اداء خرجييها واعتماد ذلك كتغذية عكسية لتطوير مدخال
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  )2(ملحق 

  يف املعاهد املبحوثةاملنظميواالداء التوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية الساليب ادارة الصراع 

الوسط   المقياس  المتغيرات

الحسا

  بي

االنحراف 

  ال اتفق متاما  ال اتفق  غري متأكد  اتفق  اتفق متاما  المعياري

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  اسلوب التنافس

X125  58.1  18  41.9              4.58  0.499  
X2  14  32.6  13  30.2  5  11.6  10  23.3  1  2.3  3.67  1.229  
X318  41.9  22  51.2  2  4.7  1  2.3      4.33  0.680  
X48  18.6  20  46.5  8  18.6  6  14  1  2.3  3.65  1.021  
X523  53.5  16  37.2  3  7  1  2.3      4.42  0.731  
X611  25.6  21  48.8  5  11.6  6  14      3.86  0.966  

  اسلوب  التسوية

X727  62.8  11  25.6  4  9.3  1  2.3      4.49  0.768  
X819  44.2  20  46.5  2  4.7  2  4.7      4.3  0.773  
X913  30.2  18  41.9  6  14  6  14      3.88  1.005  
X1027  62.8  15  34.9  1  2.3          4.6  0.541  
X1117  39.5  22  51.2  2  4.7  2  4.7      4.26  0.759  
X1214  32.6  16  37.2  8  18.6  5  11.6      3.91  0.996  

  أسلوب التجنب

X138  18.6  12  27.9  5  11.6  12  27.9  6  14  3.09  1.377  
X1412  27.9  14  32.6  5  11.6  10  23.3  2  4.7  3.56  1.259  
X157  16.3  1637.21330.2511.624.73.49  1.055  
X162148.81841.912.337.0    4.33  .837  
X171330.21432.6511.61023.312.33.65  1.213  
X187  16.3  24  55.8  7  16.3  4  9.3  1  2.3  3.74  0.928  
X197  16.3  20  46.5  10  23.3  5  11.6  1  2.3  3.63  0.976  

امل   اسلوب ا

X203  7  6  14  8  18.6  21  48.8  5  11.6  2.56  1.098  
X215  11.6  29  67.4  5  11.6  4  9.3      3.81  0.764  
X2217  39.5  22  51.2  1  2.3  3  7      4.23  0.812  
X235  11.6  18  41.9  15  34.9  3  7  2  4.7  3.49  0.960  
X2411  25.6  18  41.9  11  25.6  2  4.7  1  2.3  3.84  0.949  

  سلوب التعاون

X2521  48.8  20  46.5  1  2.3  1  2.3      4.42  0.663  
X2614  32.6  19  44.2  8  18.6  2  4.7      4.05  0.844  
X2723  53.5  19  44.2  1  2.3          4.51  0.551  
X2822  51.2  21  48.8              4.51  0.506  
X2920  46.5  18  41.9  4  9.3  1  2.3      4.33  0.747  

  الداء املنظميا

X301330.21432.6511.61023.312.33.65  1.213  
X312046.52046.512.312.312.34.33  .837  
X321023.31841.91023.349.312.33.74  1.002  
X331125.61227.91330.2614.012.33.60  1.094  
X341330.21944.2511.6614.0    3.91  .996  
X352558.11330.237.024.7    4.42  .823  
X361944.22046.512.337.0    4.28  .826  
X37920.92251.2716.3511.6    3.81  .906  
X382455.81841.9    12.3    4.51  .631  
X392046.51944.212.337.0    4.30  .832  

من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج احلاسوب: المصدر
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  )م.ق2120-2230(حوال العراق في العهد الكوتي أ
                                  

  هيفي صربي مجيل 

  العراق-ردستان، اقليم كو سكول االداب، فاكليت العلوم االنسانية، جامعة دهوك

  )2013ايلول، 17:، تاريخ القبول بالنشر2013آذار، 3: تاريخ استالم البحث(
  

  الخالصة

وسيطروا على ،مالية الشرقية من وادي االرافدينعاشوا في المناطق الشرقية والشين الذين هذه الدراسة الى القاء الضوء على الكوتيتهدف     

  . ى بعض الجوانب الحضارية للكوتيين، كما تهدف الدراسة الى القاء الضوء علحكم في العراق نحو قرن من الزمانزمام ال

  

  

  

  المقدمة
  

( من االقوام اجلبلية القدمية ، واختذوا من اراخبا يعد الكوتيون 

مركزا هلم ، وملا دب الضعف يف الدولة االكدية ) كركوك احلالية 

استطاع الكوتيون الزحف حنو اجلنوب ) م .ق2371-2230(

واسقاط دولتهم ، وحكموا العراق حنو قرن من الزمان، اىل ان 

من ) م.ق2110- 2116(  استطاع القائد السومري اوتوحيكال 

  . م .ق2120القضاء على حكم الكوتيني عام 

عاجل البحث عدة جوانب منها موطن الكوتيني، االوضاع 

اية  ، كما تناولنا االوضاع عهد الدولة االكديةالسياسية يف 

            ، وساللة جلش الثانية ية يف عهد السيطرة الكوتيةاالسياس

اية احلكم الكويت             اىل بعض املظاهر ، هذا باالضافة و

  .نياحلضارية عند الكوتي
  

  مدخل تاريخي

  موطن الكوتيين وتسميتهم     

الكوتيون من االقوام اجلبلية القدمية الذين عاشوا يف املناطق 

الشرقية والشمالية الشرقية من وادي الرافدين أي املناطق اجلبلية 

اجلنوب مبحاذاة املمتدة لسلسلة جبال زاكروس مث انتشروا حنو 

وبشدر، ) بالد أومت قدميا( الزاب الصغري اليت متثل منطقة رانيا 

واشارت بعض املصادر اىل نزوح الكوتيني حنو كركوك 

م اقوام بربرية غري . )1(واطرافها وقد وصفتهم املصادر با

                ، استوطنتحضرة تركت فوضى سياسية يف البالدمت

              احلدود املتامخة حلدود العراقاواسط جبال زاكروس يف

  . )2(الشمالية والشرقية

اشتهر الكوتيون عند السومريني واالكديني كجنس ابيض 

واشقر ، وكان االقبال على شراء عبيدهم الذين كان يعرفون 

باسم نامر أي العبيد من الشمال اكثر من غريهم من العبيد بعد 

خيضعون الية سلطة غريبة عنهم يف ان كانوا يتمتعون باحلرية وال

  . )3(االلف الثالث قبل امليالد

– Lugal )ويعترب لوكال اين موندو  Anni- Mundu) ملك

هو اول من ذكر )4()تل بسمايا احلايل( السومريني ملك ادبا 

بالد كوتيوم يف كتاباته التذكارية ، ففي احدى كتاباته اليت اعيد 

الثاين قبل امليالد ، يشري اىل بالد استنساخها يف منتصف االلف

ا تقع  الكوتيوم ضمن البلدان اليت جتىن منها الضرائب ويذكر ا

يف الشمال وماراخاشي )5()بالد السوباريني(ما بني سوبارتو

جىب " وعيالم يف اجلنوب ، حيث يذكر يف احد نصوصه انه

) Elam(الضرائب من جبال االرز وبالد عيالم 

)Subir(وسوبري )Gutium(وكوتيوم)Marahshi(وماراخاشي

)Sutium(وسوتيوم )Martu(ومارتو 
و تشري كتابات .  )6(

ان بالد الكوتيوم ) م.ق2316- 2371(امللك سرجون االكدي 

دياىل (وارمانوم واكد مشاال وينقو والدير )7(تقع ما بني اللولوبوم

  . )8(جنوبا) احلالية 
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فصلني عن بقية االقوام حيث ان الكوتيني مل يكونوا من

اجلبلية القدمية اليت كانت تعيش يف جوارهم من اجلنوب الشرقي 

  .والسوباريني)9(اللولوبيني ومن اجلنوب الغريب اخلوريني

              )10(ويف االلف االول قبل امليالد كان االورارتيون

املناطق احمليطة ببحرية ( يطلقون كنية كويت على سكان ماننا 

  .)11(وميديا ) ورمية ا

تشري النصوص املسمارية خالل االلف الثالث والثاين قبل 

امليالد ، بان تسمية الكوتيني كانت كنية ولقب يطلق على 

الناس الذين يسكنون يف الشرق والشمال الشرقي من بالد 

اللولوبيني، وبذلك اصبحت كنية تطلق على مجيع القبائل اليت 

  . )12(ة الشرقية من بابلعاشت يف املناطق الشمالي

ويظهر من احدى  كتابات امللك االشوري شلمنصر االول 

" حاولوا الوقوف بوجه احلمالت االشورية ) م.ق1261- 1280(

عقب ذلك جنح الكوتيني الذين يعدون كنجوم السماوات 

                   ومتضلعني يف القتال يف التمرد علي وأقاموا العداوة 

- 1204(ق امللك االشوري توكوليت نينورتااطلوقد )13("معي

، بعد امتام ))حاكم الكوتيني ((على نفسه لقب ) م .ق1208

دمرت (( ، ذكر يف احد نصوصه لى مناطق الكوتينيمحلته ع

االطالل اليت انشئت بفعل بالد قوتو باكملها وجعلتها ك

، وحاصرت جيشهم بالعواصف الرملية يف ذلك الفيضان

م يف منطقة شديدة الوعورة وجبلية وسارع مجعوا قوا،الوقت

اعدائي اىل التحصن باحد املواقع القتالية ، وبعون من االهلة 

م ... العظام ، ضربتهم ضربة قاضية وهزمتهم ،  دحرت مد

ونشرت الدمار فيها ، وبعدها اصبحت حاكم بالد الكوتيني 

وعندما اعتلى عرش الدولة االشورية سرجون ،)14(الشاسعة 

  .)15(ميز الكوتيني عن امليديني ) م.ق705- 721(لثاين ا

كما ظهرت يف الكتابات املسمارية اليت وضعت من قبل 

السومريني كدالئل على املناطق اجلبلية وخاصة عالمة املثلث 

ولفظ كور داللة على اجلبال او الشعوب الذين كانوا يسكنون 

.)16(فيها مث كلمة كورا امام كلمة كردا او كورد

عند االعتماد على القواعد الصوتية للغة السومرية سوف   

-KU(يبدوا لنا واضحا ان تسمية TU( أي الكوتيني متشعبة عن

الواقعة جنوب ( اسم املنطقة اليت جاؤا منها وهي منطقة  كردا 

حيث اعتاد السومريون ان يضعوا امام امساء املدن ) حبرية وان

وتعين املدينة اليت خلفها )URU(العالمة املسمارية اليت تلفظ 

وخبصوص املناطق واملدن الشمالية واجلبلية فقد ) KI(العالمة 

قبل امساء املدن واملناطق بدال من ) KUR( وضعوا العالمة 

)URU  ( وكلمة )تعين جبل وارض ايضا ولذلك البد وان  ) كور

فاصبح االسم ) كردا( وضع السومريون العالمة قبل منطقة 

وبتأثري حروف )K.AR.DA )KURالشكل التايلبذلك على 

املوجودة يف كلمة  ) U(لحبروف ا) كردا ( العلة اخلاصة مبدينة 

كور فقد لفظ اسم املدينة خالل الفرتة االكدية من قلب 

 KUR.DO (KUR )السومريني على شكل
)17(.  

ومن القواعد الصوتية السومرية هو أي مقطع ينتهي حبرف 

حلرف الصحيح اذا جاء بعده مقطع يبدأ صحيح يسقط ذلك ا

حبرف صحيح كذلك و بناء على ذلك يصبح اسم املدينة 

(KUR) KU.TU ومما هو معلوم ايضا ان االكديني حولوا كل

(D) سومرية اىل(T) لذلك اصبحت الكلمة يف اللسان االكدي

ويف مصادر العصر االشوري الوسيط   .(KU.TU)على شكل 

وحسب هذا (GUTIUM)كوتيومبشكل  ) م.ق911- 1521(

حدثت تغريات يف اجلزء االول من االسم ويف بعض االحيان 

اليت تعد من لواحق اجلمع العيالمية ) ب(اضيفت اليه الالحقة 

وحبسب املصادر املسمارية  )GUTUBUMكوتوبوم ( فتصبح 

  .   )18(كانت حدودهم يف مد و جزر

-2371(ة االوضاع السياسية في عهد الدولة االكدي-

  )م.ق2230

الدولة االكدية عندما استطاع سرجون االكدي ان تأسست 

( يفرض نفوذه عل بالد سومر وان يوحد بالد سومر واكد 

  . )19(يف اطار دولة واحدة ) وسط وجنوب العراق 

( يلقب امللك سرجون االكدي بلقب ملك اجلهات االربعة 

حلمالت حيث ارسل هذا امللك العديد من ا.)20()شروكني

            العسكرية اىل املناطق الواقعة يف اعايل الفرات مثل مدينة ماري

، فضال عن محالته العسكرية اىل اسيا )احلريريتل (
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كما . )21(الصغرىاستجابة لطلب مجاعة من التجار االكديني

قاد امللك العديد من احلمالت العسكرية ضد االقوام اجلبلية 

ويف عهد ابنه نرام . )22(الكوتينيالقدمية كاللولوبيني و

( الذي كان معاصرا للملك الكويت ) م.ق2230- 2290(سني

، اهتم امللك نرام سني بالتجارة على الطرق الواقعة ) اريدو بيزر 

ر  بني اسيا الصغرى وذلك باقامة احلصن يف تل براك على 

             اخلابور الذي كان مبثابة احملطة التجارية على طريق التجارة

                مت العثوريف �وايضا. )23(ما بني اسيا الصغرى وسوريا

، على متثال من الربونز ميثل شاب جالس )24(تل باسطكى

القرفصاء وعليه كتابة تذكر اسم امللك نرام سني كما جاء يف 

نرام سني ، القوي ، ملك اكد ، عندما [ النص املسماري 

ات العامل االربع سوية بواسطة حمبة االهلة حتالف ضده ملك اجله

عشتار اليت حتبه ، استطاع ان ينتصر يف تسعة معارك يف سنة 

وذكر امساء العديد )25(...]واحدة وكيل منطقة شجرة الصنوبر 

  . )28(ونركال)27(عشتار)26(من االهلة منهم اله مشش 

ني قام هذا امللك بارسال العديد من احلمالت ضد اللولوبي

اك قوته امام هجات والكوتيني، وادت هذه احلمالت اىل ا

، اذ انتصر عليه الكوتيني فاضطر للرتاجع حنو بالد اكد الكوتيني

ان اجلموع الكوتية "ويقول الباحث كرمير يف هذا الصدد 

  . )29(...سحقت نرام سني و هددت بابتالع بالد سومر كلها 

افدين هلجمات سكان وتؤيد االدلة االثرية تعرض بالد الر 

املناطق اجلبلية ، اذ توجد اثار تدمري وحرق ملعبد االهلة عشتار 

يف الطبقات البعيدة  اليت تعود )31(ونينوى)30(يف مدينيت اشور 

اىل اواخر العصر االكدي ، كما ان هزمية امللك نرام سني على 

يد الكوتيني ادت اىل تدمري املواصالت وضعف التجارة وختريب 

اعة�ام الري ، وادت ايضانظ ، وخلفه يف )32(اىل انتشار ا

ولقب بلقب ) م.ق2230- 2254( احلكم  ابنه شاركلي شري 

- 2216( وكان معاصرا للملك الكويت سارلكاب ) ملك امللوك(

الذي ادعى يف كتاباته بانه هاجم الكوتيني مرتني ) م.ق2210

                 اثبات امللوك(حسب ما جاء يف وانتصر عليهم

، واستطاع ان يأسر سارلكاب ويؤرخ تلك السنة )33()السومرية 

  . )34("بالسنة ايل اسر فيها سارلكاب ملك كوتيوم" 

كان على االكديني العمل على تأمني واستقرار بالدهم من 

خالل عدة محالت لكبح مجاح هذه القبائل لتأمني الطرق 

ذلك كان على االكديني التجارية وجلب العبيد من مناطقهم، ل

م   . )35(اخضاع هذه القبائل حتت سيطر

وتشري النصوص املسمارية ان الدولة االكدية يف عهد 

شاركلي شري شهدت عدم االستقرار السياسي والتهدهور يف 

يكن ؟ ومن مل �من كان ملكا" احوال البالد اذ يشري النص 

؟ �؟ هل كان نانوم ملكا�؟ هل كان ايكيكي ملكا�ملكا

كما    )36("؟ �؟ ام كان أيلو ملكا�هل كان اميي ملكا

تعرضت لضغوط عسكرية لالطاحة حبكم شاركلي شري اذ ان 

حتركات العيالميني وقبائل اللولوبو دخلت االراضي االكدية 

  . )37(وادت اىل استنزاف قوة الدولة االكدية

وبذلك مهدت الطريق امام القبائل الكوتية لبدء عمليات 

ارة على حدود الدولة االكدية وكذلك القيام بعمليات االغ

ب املدن احلدودية واهلجوم على احلقول الزراعية  السلب و

ه اشكون دكان اىل ويتبني ذلك من خالل رسالة بعثها رجل امس

من " ، كما جاء يف نص الرسالة )38(رارجل يدعى لوكال 

، احرث حقلك واحرس ماشيتك-: اشكون دكان اىل لوكال 

اقبل كل شىء ال تقل يل ان الكوتيني من حويل وانين ال استطيع 

واذا ما حاول الكوتيني اهلجوم عليك فأجلب  ... حرث احلقل 

كل املاشية اىل املدينة النه عندما اخذ الكوتيني املاشية يف 

  .  )39(... )) السابق فاين مل استطع ان انطق بكلمة واحدة 

  السيطرة الكوتيةاالوضاع السياسية في عهد   -

انتهز الكوتيون ارتباك االوضاع السياسية يف العاصمة اكد 

جدث هذا و فقاموا باهلجوم على املدن االكدية فسيطروا عليها ، 

اية عهد امللك شاركلي شري ، واستهدف اهلجوم  اهلجوم يف 

، ومتكن امللك الكويت ايلولومش من اسقاط )40(عاصمة اكد

  . )41()امللك القوي ألكد(نفسه بلقب الدولة االكدية ولفب 

كركوك احلالية عاصمة هلم ) اراخبا (واختذ الكوتيون من 

واسقطوا الدولة االكدية و توجهوا اىل .)42(ومركزا حلكمهم 

�جنوب بالد الرافدين مث انسحبوا اىل اراخبا اليت جعلوها مركزا

حمللية وكان ذلك سببا يف قيام بعض احلكومات ا. الدارة البالد 
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املستقلة بارض سومر اثناء حكمهم لبعدهم نسبيا عنهم بينما مل 

ا   تقم مثل هذه احلكومات بارض اكد االكثر قربا ، ويبدوا ا

، ان السيطرة )43(كانت حتت االشراف املباشر للكوتيني

الكوتية مل تكن شاملة كل بالد الرافدين، بل كانت سيطرة 

ية والشمالية الشرقية من جزئية وتركز يف بعض املدن الشمال

العراق ،وان الكوتيني مل يسيطروا على القسم اجلنويب، و السبب 

يف ذلك هو ان الكوتيون قبائل غري متحضرة مل متارس نظاما 

م على البالد بقدر  متطورا للحكم ومل يكن يهمهم تنظيم سيطر

ا ، هذا باالضافة اىل سياسية  ب خريا ما كان يهمهم جباية و

وك االكديني التوسعية اليت طالت مناطق الكوتيني لذلك املل

بقيت بعض املدن السومرية تتمتع بشىء من احلرية السياسية 

فقد خصصت اثبات امللوك السومرية للكوتيني .)44(والتجارية

عاما واربعني 125عشرين او واحد وعشرين ملكا حكموا ملدة 

ما باقي امللوك يوما، ويبدوا ان اول ملك كويت هو سارلكاب ، ا

استمر . )45(فقد حكموا لفرتات قصرية مل تتجاوز سبع سنوات

ذكر الكوتيني يف املدونات التارخيية اىل العهود املتأخرة حيث 

يف رسائل ماري خالل االلف ) قوتو ( ذكر احفادهم باسم 

الثاين قبل امليالد ، كما اشري اليهم يف أخبار امللوك االشوريني 

م العسك ذا الصدد على دراسة .  )46(ريةومحال ويستند كرمير 

سومرية عرفت بلعنة اكد الفها شاعر سومري وتضمنت القصيدة 

تارخيية ، وتؤكد ايضا على الكارثة اليت حصلت مبدينة �اخبارا

اكد بسبب غضب االهلة على نرام سني النه قام بنهب مدينة 

  .يف املدينة)48(و تدنيس معبد االله انليل )47()نيبور( نفر

  : فيما يلي بعض الفقرات من هذه القصيدة 

  ) شعبها ال حيصى ( شعب ال خيضع وبالد 

  بالد الكوتيني ، بالد اليت ال يكبح مجاحها 

  ...انساين واليت ) ؟(البالد اليت وعيها 

م انليل من اجلبال ) هؤالء (    جاء 

  وباعداد ضخمة فغظو االرض كاجلراد 

  يف السهل ) شعب سومر ؟ ( ه وامتدت ايديهم الي

ا مصيدة للبهائم    ) ؟ ( كا

  فلم يفلت من يدهم شىء 

  فلم يعد الرسول يسري اىل الطريق 

  ومل يعد املالح ميخر بقاربه النهر 

  ما عز االله انليل اليت افلتت من حظائرها ... وال 

  تتبه ، ) الكوتيون ( جعلها راعيهم 

  تتبعه ، واالبقار اليت افلتت من حظائرها 

  على ضفاف النهر وضع الرقباء ) ؟ ( وعلى االشجار 

  وعلى الطرقات اقيم اللصوص ، 

وأصبحت مداخل بوابات البالد مغطاة بالرتاب واطلقت كل 

  ...البالد صرخة حزن من اسوارها 

وكان الكوتيون اقل حتضرا من مستوى سكان البالد ، لذا 

م احلضارية ، كم م اصبحوا حتت تأثري مقوما                     ا ا

تأثروا باملعتقدات الدينية اليت كانت سائدة بني السومريني 

  . )49(واالكديني

  )م .ق2114- 2250(ساللة لجش الثانية -

يعد حكم ساللة جلش الثانية من احلقب املهمة يف تاريخ 

ضتهم احلضارية يف العراق القدمي حكم . السومريني السياسي و

–بريكما –لثانية عدة ملوك منهم اور ننجرسوا ساللة جلش ا

اور ننجرسوا الثاين –جوديا –اوربابا –كاكو   –لوكوال –لوياو 

  .)50(ناخماين–اورمامار –اورابا –اوركار –

قد اكدت الدراسات احلديثة ان ننجرسوا هو مؤسس ساللة 

بابا وجوديا، فقد –جلش الثانية اليت كان ابرز حكامها اور 

اجنزوا العديد من االعمال العسكرية والعمرانية والفكرية ونشطت 

احلركة العمرانية وانتعش نفوذ السومريني حىت مسي هذا العصر 

اية ( بالعصر السومري احلديث ، أي  العصر املمتد من 

- 2113" الساللة االكدية حىت سقوط ساللة اورالثالثة 

العمال السياسية ، اذ واصلت ساللة جلش الثانية ا" م.ق2006

  . )51(والدينية اليت بدأها املصلح اوركاجينا

فقد ظهرت بعض املفاهيم الدينية والسياسية مرة اخرى يف 

عهد اوربابا وجوديا ، اذ بدأ السومريون يعيدون جمدهم ويظهر 

ذلك من خالل نصوصهم يف عصر انبعاث جلش اجلديد ان 

  . )52()انسي(ببل لقبوا )53(حكامهم مل يتخذوا لقب ملك 
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ولكن من اشهر ملوك هذه الساللة هو امللك جوديا 

وهو احلاكم السابع لساللة جلش الثانية ) م.ق2144- 2124(

) نيب ( وهو صهر احلاكم اوربابا ويعين اسم جوديا بالسومرية 

ومل تذكر . )54(وقد كتب امسه على اسطوانة من الفخار

، اال ان )55(عرشاملصادر حول اصل جوديا وكيف وصل اىل ال

اشارت اىل انه من ) دوك –كاتوم (بعض كتاباته اىل اهلة 

  . )56(احملتمل ان ام جوديا كانت كاهنة عظمى لالهلة

تشري . )57(تلقب جوديا بلقب لوكال مث لقب انسي

النصوص ان عهده كان عهد سالم وطمأنينة اذ تبني كتاباته بانه  

جوديا العسكرية فقد  اما اجنازات. )58(كان حاكما عادال

كانت حمدودة جدا ، اذ انه شن محلة على بالد عيالم وبسبب 

                منع عيالم تصدير االحجار اليت كانت تستخدم لصنع 

             متاثيل جوديا وتصديرها اىل بالد الرافدين مبختلف

ا  ا ومعاد   . )59(الوا

الري ، وقد ترك كانت جلوديا نشاطات واسعة يف البناء و 

اما نشاط . )60(متاثيل كثرية صنعت من حجر الديورايت االسود

جوديا التجاري فقد كان مع بالد الشام وعيالم واالجزاء اجلنوبية 

الشرقية من اجلزيرة العربية منها اقليم مكان وعمان التجاري 

جللب النحاس واالخشاب و االحجار، كما كان له نشاط 

، جللب )) البحرين (ا و دملون خميلو ) (اجلنوب ( جتاري مع 

، يتضح ذلك من كتاباته ، اذ )61(االحجارمن هذه املناطق 

  : جاء فيها 

  من ارض ميلوخا" 

  جلب حجر الديورايت 

  واستعلمه يف البناء 

  وجلب احجار 

  )62(واستعملها 

عمال جوديا العمرانية فقد قام بتشييد وجتديد ألاما بالنسبة 

 ما اليقل عن مخسني معبدا وامهها معبد املعابد ، إذ بىن

، كما اعيد بناء معبد االله ننجرسوا االله الرئيسي )63(اخلمسني 

  . )65(، وقد مسي مبعبد طائر االنزواالبيض)64(للمدينة

  

  الكوتيالحكمنهاية-

السومريالقائدتركهااليتالتذكاريةالنصوصتعد

واخلطالسومريةباللغةونتدواليتمتاثيلهاحدعلىاوتوحيكال

                 الكتابيةالنصوصواقدمالكتاباتاهممناملسماري

    بقيادةالكوتينيمعاوتوحيكالحربذكرىخلدتاليت

  . )66(ترييكانملكهم

مناختذاوتوحيكالانالوثيقةنصوصدراسةمنويظهر

لتجمعامركز ) KULLAB(كوالبضاحيتهاوالوركاءعاصمته

علىوجريابقيادتهالكوتينيعلىاهلجوملشنواالستعدادقواته

االموروقائعتربطواليتبالد الرافدينيفالسكانعادة

مواالحداث حربوثيقةنصوصنسبتلذاالدينيةمبعتقدا

ذكرذلكويف. )67(اوامرهاوتنفيذاالهلةرغبةاىلالتحرير

اليهعهدامللوكيةالسلطةالهووهانليلااللهاناوتوحيكال

بشكلالكراهيةهذهانعكستوقدالكوتينيحتطيممهمة

: بانهالكويتاحملتليصفوهواوتوحيكالنصيفواضح

ملوكيةونقل،االهلةعلىيدهرفع،الذياجلبالوعقربافعى”

لقد،والبغضاءبالعداوةسومرومأل،اجنبيةبالداىلسومر

لهكانعمنالطفلوابعد،زوجةلهكانعمنالزوجةابعد

  . )68(“...البالديفوالعصيانالعداوةواقام،طفل

عملاولانيظهرالتحريرحربوثيقةنصوصاىلواستنادا

الكوتينيعلىاملرتقبةاملعركةخلوضاستعداداً اوتوحيكالبهقام

مركزكانتيتالعشتار(ايناناالشهريةاالهلةمعبديزيارةقيامه

ا والنصرالعونتقدمييفاليهاللتوسل) الوركاءمدينةيفعباد

احلربلبوةبوصفهاوالذياحلرباهلةباعتبارهاخصمهعلىله

بعداوتوحيكالالسومريالقائدوشرععداءألابلداناجماليت

احملاربنيكوالبومدينةالوركاءمدينةرجالاستفساراىلذلك

ايناناوجعلتهذاالكويتانليلاعطاينقد”: قائالوخاطبهم

                      دموزيااللهبعهده)60(قدريووعوينملكيت

وعندئذ)) حامياننسونبنكلكامشيلوجعلت)70()متوز(

ممجيعافتبعوهوكوالبالوركاءمدينةابناءالفرحمتلك رجلوكأ

يفوهومسافةكليفيتوقفحيكالاوتووكانهذا. واحد

،معابدهايفاالهلةاىلوالقرابنيالصواتليقدماملعركةاىلطريقه
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اياماربعةبعدوصلتاوتوحيكالجيوشانالنصيفوردوقد

امن نكسوباسميعرفموضعاىلالوركاءمنمسري

(NAGSU)71(اوتورنكاليسمىرعلىيقعالذي(.  

االحتكاكبدأالسومرياجليشمسريةمناخلامساليومويف

امللكبقيادةكانالذيالكويتاجليشوبنيبينهالعسكري

ايليمعبداىلاليومهذايفوصلفقدحيكالاوتواماترييكان

– ILI )تبا TABBA)مهاضابطنيعلىالقبضالقاءمنومتكن

-NABU)انليل–ونابو(UR-NINAZU)ننازو–اور

ENLIL)غريلغرضترييكانالكويتامللكقبلنماملبعوثني

كاناملبعوثنيهذينمهمةانيبدواانهاىل،الوثيقةيفمذكور

واقناعهمالسومرياجليشمعنوياتعلىالتأثريهومنهاهلدف

  . )72(االحتاللمقاومةجدوىبعدم

اوتوبقيادةالسومرياجليشوصلالسادساليومويف

ماواليت،(KAR-KAR)كاركارمباستعرفمدينةاىلحيكال

هذهعنيعرفماوكلاالنحىتمعروفغريموقعهاتزال

ااملدينة ا،عسكريموقعذاتكانتا خارجكانتوا

عناءدوندخلهاالسومريامللكانبدليلالكوتيةالسيطرة

مركزكانالذي)73(أددااللهاىلالصلواتقدموانه،يذكر

وانالكوتيني،اعدائهعلىالعونوسألهملدينةاهذهيفعبادته

الذيالكويتاجليشوبنيالسومرياجليشبنيالفاصلةاملعركة

انالوثيقةتذكراذاملدينة،هذهعندجرتترييكانبقيادةكان

انالنهايةيفاستطاع،ضاريةمعركةخاضالسومرياجليش

الكويتامللكاضطرمما،الكويتاجليشعلىحامسانصراحيرز

اىلواللجوءالفراراىلفقطيومااربعنيحكمالذيترييكان

)74(دبروممدينة
(DUBRUM) .  

فوض: الكوتينيمعاوتوحيكالحربوثيقةنصيليوفيما

الوركاءملكاوتوحيكالالعظيمالرجل،البلدانملكانليلاالله

خمالفةاحدعاليستطيالذيامللك،االربعالعاملجهاتملك،

اىلاوتوحيكالذهب) انذاك(،" الكويتاسم" حيطمانامره

اليتاحلربلبوةيا! ملكيتيا: " قائالودعاهاايناناملكته

اسرتجعانانليلااللهفوضينلقد،االجنبيةالبلدانكلاجم

ملكترييكانان) ذلكيف( حليفيتفكوينسومرملوكية

وساحلدجلةعلىفاستوىلضدهاحديزحفمل... الكوتيني

يفالطرقعلىواطبقالبالدادىنيفاحلقولعلىواطبقالبحر

منحهالذيامللكاوتوحيكالزحف) ولذلك(البالد،اعلى

اىلالعظيم،الرجلقلبها،اىلاينانااختارهوالذيالقوةانليل

  .)75("ترييكان  ضدالوركاءمناملعركة

كانوادبروممدينةسكانانالتحريروثيقةمنيتضح

محبيثعاليةوطنيةبروحيتمتعون اوعونأييقدمواملا

علىالقبضالقواماسرعانبل،الكويتللملكمساعدة

السومريالقائدرسلاىلوسلموهعائلتهافرادمعترييكان

بترييكانجىْ ملا: " التايلبالنصالوثيقةوختتم،اوتوحيكال

قدمهاوتوحيكالفوضعقدميهعندبنفسهالقياوتوحيكالامام

الذياالنتصاربقي. وهزميتهاندحارهعلىتعبريا" رقبتهعلى

االجيالذاكرةيفخالداالكوتينيعلىاوتوحيكالحققه

انالبابليةالفألكتبمنويظهر،طويلةوألزمانالالحقة

وجهعلىمتوزمنشرعالرابعاليوميفوقعالسومرينيانتصار

القمرخسوفحدوثايضااليومذلكصادفكما،التحديد

يففاالالنصرهذاذكرىمنقدمياالعراقسكاناختذلذلك،

القمرخسفاذا: " الفائلالنصيفجاءومما،العرافةكتب

سوف: الكويتللملكنذيرفهومتوزمنعشرالرابعيوميف

  . )76("البالدوتتحررركةاملعيفالكوتيونيسقط

الكوتينيعلىاوتوحيكالحققهالذيالنصرهذاوازاء

تأسيساليهونسب،واكدسومربالدعلىملكابهاعرتف

الوركاءبساللةعرفتالوركاءمدينةيفسومريةساللة

  . )77()م.ق2113- 2116(اخلامسة

ألالفنصوصاحديفوردتفقداوتوحيكالامللكايةاما

اراحدعلىسدبناءعلىيشرفوهوغرقامات" انهمن اال

اىلامللكيةبعدهاانتقلت. سنواتسبعدامقصريحكمبعد" 

  .)78(الثالثةاورساللة
  

  المظاهر الحضارية عند الكوتيين-

  اللغة الكوتية: أ 

تعد اللغة من اهم الوسائل التعبري االرادية السمعية اليت
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النسان منذ اقدم العصور، وال ميكن تصور جمتمع استخدمها ا

مهما كان بدائيا ويف أي مكان او زمان دون ان تكون له لغة 

ا افراده بينهم، استخدم االنسان االشارات واحلركات  يتفاهم 

مث اللغة، كما استخدم الرسوم والعالمات والرموزاملنقوشة واخريا 

دمة جنبا اىل جنب وظلت هذه الوسائل وغريها مستخ. الكتابة 

غري ان امهية كل منها وفائدته كانت تزداد وتنقص تبعا للظروف 

  . )79(اليت يتعرض هلا االنسان

ان كل ما نعرفه عن اللغة الكوتية هي من خالل االلقاب 

امللكية غالبا، فقد احتوت السجالت املسمارية السومرية هذه 

مهما انباااللقاب بشكل منظم وضمن قائمة خاصة توضح ج

( ب، فهناك ثالثة القاب يبدأ مقاطعها من لفظة اللغة الكوتية

، ) الكا( باما املقطع الثاين يف هذه اللقاب ) ارال–ايارال–واال

واللقب االخري هو من منط لقب اخر ملك حكم يف سومر و 

اية فرتة السيادة الكوتية وهو ترييكان وان . (Tirigan)اكد يف 

ي حبرف النون وكانت شائعة بني سكان بعض هذه االلقاب تنته

، اما شارالك–روس ومن االلقاب الكوتية السريابجبال زاك

فكانت تستعمل على االغلب مع اسم ) ش(بالنسبة للالحقة 

) ب(االقليم مثل سيماش وكيماش وتوكريش،كما ان الالحقة 

اليت تظهر يف االلقاب امللكية الكوتية مثل واركاب و السرياب 

ا دال . ب(ية ، وايضا ان الالحقة لة فعلية  اكثر من امسا

كانت تلعب دور عالمة اجلمع يف االمساء وكانت تستعمل يف)أ

، ففي نقش من نقوش ارادننا حاكم الكوتية والعيالمية واللولوبية

كمقاطعة ) وم كي ما-بو–ماداكويت(ش جند التعبري التايل جل

  .)80(اجلمع وتعين الكوتيون متاما

  الوضاع االقتصادية في العهد الكوتي ا: ب 

ان النظام االقتصادي كان يتصف بالنظام الطبقي العبودي 

املدين الزراعي املتطور يف بالد سومر واكد وما يتبعه من نظرة 

تمع وموقف الفرد من القوانني اليت يضعها امللوك  الدولة حنو ا

كهنة يف الذين ميثلون الطبقة السائدة يدعمهم رجال الدين وال

املعابد وبني النظام الرعوي القبلي عند الكوتيني الذي ال يعرف 

العبودية لذلك فان حترير ذلك العدد الكبري من العبيد خالل 

، قد احدث خلال يف البنية االجتماعية )81(العهد الكويت

تمع السومري ، ويشري اوتوحيكال اىل تلك  واالقتصادية يف ا

اشارة اىل الفوضى االجتماعية ) بالد بالشرمألوا ال:(احلالة قائال

تمع وعدم واالقتصادية اليت سببها حترير العبيد يف طبقات ا

، فقد تطول فرتة حكم امللك او انتظام دورة احلكم عندهم

  . )82(تقصر حسب الظروف

عندما بدأت الغزوات الكوتية على املدن والقرى احلدودية 

لك االكدي نرام سني كانت للدولة االكدية خاصة يف عهد امل

احلمالت مبنية على النهب والسلب واحراق االراضي الزراعية، 

ولكون اعتماد الكوتيني اىل حد كبري على التنظيمات العشائرية 

م على البالد طوروا نواحيهم  القبلية ولكي يؤمنوا سيطر

اتفاقيات مع بعض االجتماعية واالقتصادية فلجئوا اىل عقد 

املدن السومرية فاصبحت مدينة جلش السومرية من اهم املراكز 

حيث عقد جوديا اتفاقا مع الكوتيني )83(الرئيسية للكوتيني

للسماح هلم باملرور عرب املناطق اليت كانوا يسيطرون عليها جللب 

  .  )84(االالخشاب واملعادن واالحجار من اجلنوب والشرق

ليت عكست سوء سية يف عهد الكويت هي اان الفوضى السيا

، فقد ادى تدمري مدينة اكد اىل انتشار االوضاع االقتصادية

اعة والفوضى يف    -:، حيث جاء جاء يف صدد ذلكالبالدا

  ذبل الناس بسبب جوعهم ... ◌ٍ 

  وحتطمت الرؤوس 

  وحتطمت االفواه ،وحتولت الرؤوس اىل حبوب 

م يا اكد عسى ان نفارق اقوياءك قو   م فيصل 

  . )85(...وعسى ان يهلك القرط واجلوع اهلكالوهن

فضال عن ذلك باالضافة اىل تلك القصيدة هناك نص اخر 

) الربية والبحرية(ان املواصالت ((ذكر يصف حالة البالد الذي 

اصبحت يف كل احناء سومر مستحيلة بقدور احملارب ان يواصل 

تربص قطاع الطرق على و ... حبار ان يضر مبركبةمسريته و اال

وبدأت البلدان احمليطة تتآمر من اخللف واخريا ... الدروب 

اعة بسومر ومل تعد احلقول واملراعي تتدفق باخلريات  ... حلت ا

اعة اىل ...اتني املرورية تعطي العسل واخلمرومل تعد البس وادت ا

  .)86())...االسعارارتفاع 

  وتنحسر عليها ويتوضحوايضا هناك مرثية تصف بالد سومر 
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روحك –واحسرتاه: اه يا سومر: ((  املقطع التايلذلك يف

واحسرتاه هيكلك واحسرتاه على انسانيتك ان اعالن االله انليل 

  وضع موضع التنفيذ 

  ...الفيضان املرمر 

  ... ضرب سومر ووقع يف الفخ ... الكوتيون العدو 

سومر ان معظم على بالد مثل الطوفان مثل السوباريني تدفقوا 

  . )87())كوموا(، تفرقوا مثل الغبار بالد سومر

أي ان فرتة الوجود الكويت يف بالد الرافدين ادى اىل تأخر 

اقتصادية وسياسية (ين االوضاع يف البالد يف مجيع املياد

ال للسومريني بالظهور من جديد )وحضارية ، كما انه اعطى ا

  . )88(على مسرح االحداث
  

  المصادر 

  المصادر العربية -أ 

  امساعيل ، شعالن كامل - 

العالقات الدولية يف العصور القدمية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية - 1

  .19990االداب ، جامعة املوصل ، 

  االسود ، حكمت بشري اديب 

الرثاء يف بالد الرافدين يف ضوء املصادر املسمارية ، رسالة ماجستري - 2

  .2002ة االداب ، جامعة املوصل ، غريمنشورة ، كلي

  امحد ، مجال رشيد -

دراسة شاملة عن خلفية االمة الكوردية ومهدها " ظهور الكورد يف التاريخ - 3

  .1، ج) 2005اربيل ، (،"

  اميار ، جورج بوييه 

املسؤولية اجلزائية يف االداب االشورية والبابلية ، ترمجة ، سليم الصويص ،   - 4

  ) .1980بغداد ، (

  امحد  و رشيد ، مجال رشيد ، وفوزي - 

) .1990اربيل ، ( تاريخ الكورد القدمي ، - 5

  باقر ، طه 

  ) .1976بغداد، ( مقدمة يف ادب العراق القدمي ،- 6

باقر ، طه واخرون  - 

  ) .1980بغداد ،( تاريخ العراق القدمي ، - 8

  الربواري ، حسن امحد قاسم - 

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية . حوتات منطقة بادينان رموز االهلة يف من- 9

  .االداب ، جامعة صالح الدين ، اربيل 

  بكر ، هاين عبد الغين عبداهللا - 

حركات التحرير يف العراق القدمي من عصر فجر السالالت السومري اىل - 10

، جامعة االحتالل الفارسي االمخيين ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االداب 

  .2005املوصل ، 

  مجعة ، رشا عبد الوهاب حممود - 

نظرة العراقيني القدماء للكوارث الطبيعية يف ضوء املصادر املسمارية ، -11

  .2007رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االداب ، جامعة املوصل ، 

  بوتريو ، جني ، واخرون -

: املوصل ( ة ، عامر سليمان ، الشرق االدىن للحضارات املبكرة ، ترمج  - 12

1986 .(  

        ، ترمجة ، االب البري ابونا ، ) االهلة –العقل –الكتابة ( بالد الرافدين -13

  ) . 1990بغداد ، ( 

  ).2005بغداد ، ( الديانة عند البابليني ، ترمجة ، وليد اجلادر ،- 14

  حلو ، عبداهللا -

  ).1999بريوت ، (ي القدمي ، صراع املماليك يف تاريخ السور - 15

  محدان ، حنان شاكر  ،- 

جوديا امري ساللة جلش الثانية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االداب - 16

  2003، جامعة بغداد ،

  اخلاتوين ،عبد العزيز الياس سلطان - 

م ، رسالة ماجستري غري .ق639عالقات العراق القدمي ببالد عيالم حىت - 17

. كلية االداب ، جامعة املوصل منشورة ،  

  الدباغ ، تقي

االهلة فوق االرض دراسة مقارنة مع املعتقدات الدينية يف الشرق االدىن - 18

.23مج،2- 1، ج) 1976بغداد ،( واليونان ، جملة سومر ، 

  الدوسكي ، هيفي سعيد عيسى - 

ة ، رسال) م.ق539-2800(االزمات االقتصادية يف العراق القدمي - 19

  .2008ماجستري غري منشورة ، كلية االداب ، جامعة دهوك ، 

  . م .دياكونوف إ - 

).ت .م ، د.د( وهيبة شوكت ، : ميديا ، ترمجة -20

  رشيد ،  فوزي - 

-1، ج) 1976بغداد ، ( دراسة اولية لتمثال باسطكي ، جملة سومر ،   - 21

.32مج، 2

).1979: بغداد ( الشرائع العراقية القدمية ، - 22

  رشيد ،عبد الوهاب محيد - 

  ) . 2004دمشق، ( حضارة وادي الرافدين ميزوبوتاميا ، - 23

  رضا ، حلمي رسول - 

م ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية .ق1365-1150اململكة امليتاين - 24

  .2009العلوم االجتماعية ، جامعة كويه ، 

  رمضان ، زيار صديق - 

                       ية يف منطقة بادينان خالل العصر االشوري احلديثاملعتقدات الدين- 25
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             ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االداب ، جامعة) م.ق612- 91(

  .2008دهوك ، 

  الزيباري ،  حممد صاحل طيب صادق - 

، ) 1998اربيل ، ( ، جملة شاندر ، ) الكوتيون ( االقوام الكوردية القدمية - 26

  .6العدد

   اربيل ،( ، جملة شاندر ، ) السوباريون ( االقوام الكوردية القدمية - 27

.3، العدد) 1998

            اربيل ،( ، جملة شاندر ، ) اللولوبيون ( االقوام الكوردية القدمية - 28

  . 5، العدد) 1998

  زكي ، حممد امني -
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  ).2005بغداد ، ( 

  ساكز ، هاري- 

  ).1979املوصل ،( عظمة بابل ، ترمجة، عامر سليمان ، - 30

  سافرستيان ،  ارشاك- 

) .2008دمشق، ( الكرد وكردستان ، ترمجة ، امحد حممود خليل ، - 31

  سليم ، امحد امني - 

  ).  1989بريوت ، ( الدىن القدمي ، دراسات يف تاريخ الشرق ا- 32

  سليمان ، عامر - 

.1، ج) 1991املوصل ، ( اللغة والكتابة ، موسوعة املوصل احلضارية ، - 33

موسوعة املوصل " ، “منطقة املوصل يف االلف الثالث قبل امليالد ”- 34

.1، ج) 1991املوصل ، (،" احلضارية 

  .1،ج)1992املوصل ، "  ( السياسي موجز التاريخ"العراق يف التاريخ ، - 35

  الشاكر ، فاتن توفيق فاضل علي - 

رموز االهلة يف العراق القدمي ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االداب ، - 36

. 2002جامعة املوصل ، 

  الشمري ، طالب منعم حبيب - 

الوضع السياسي يف الشرق االدىن القدمي بني القرنني السادس عشر و- 37

احلادي عشر قبل امليالد ، اطروحة دكتوراه ، غري منشورة ، كلية االداب ، جامعة 

.1996بغداد ، 

  صاحل ، قحطان رشيد - 

  ) . 1979بغداد،( الكشاف االثري يف العراق ، - 38

  الصفدي ، هشام 

).1982دمشق،( الوجيز يف تاريخ حضارات اسيا الغربية ،- 37

  الطائي ، ابتهال عادل - 

صالة احلضارة العراقية واثرها يف احلضارات االخرى يف جمال العلوم أ-38ا

                  االنسانية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االداب ، جامعة

  .1996املوصل ، 

  عصفور ، حممد ابو احملاسن - 

  ).ت/بريوت ، د( تاريخ الشرق االدىن ،- 39

  العكيلي ، رجاء كاظم عجيل - 

- 2025( ، والثانية ) م.ق2370- 2550(اللة جلش االوىل س- 40

                      ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االداب ، ) م.ق2114

.2006جامعة بغداد ، 

  علي ، فاضل عبد الواحد اقدم - 

  ). 1983بغداد ،(، موسوعة العراق يف التاريخ ، " االكديون " - 41

، )1974بغداد ،( ، جملة سومر ، " ير عرفها التاريخ أاقدم حرب التحر " - 42

  . 30العدد،2- 1ج

، يف، موسوعة " وثيقة حرب التحرير للملك السومري اوتوحيكال " - 43

  .1، ج)985بغداد، ( اجليش والسالح ،

، عدد ) 1979بغداد ، ( ، "جملة كلية االداب " االكديون ودورهم ، ”- 44

  .199- 185، ص ص 24

) . 1986بغداد ، ( تار ومأساة متوز ، عش-45

  فرح ، نعيم   -

  ) .1975دمشق، ( تاريخ حضارات العامل القدمي ، - 46

  فرحان  ، غيث سليم- 

نشوء سالليت اكد واور الثالثة  تطورها وسقوطها  ، رسالة ماجستري ، غري   - 47

.2005منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة واسط ، 

  ي فرانكفورت ، هنر - 

بريوت ، ( فجر احلضارة يف الشرق ااالدىن ، ترمجة ، ميخائيل خوري ، - 48

1950. (  

  القرداغي ، رافدة عبداهللا عبد الصمد - 

م ، .ق612كوردستان العراق يف املصادر املسمارية من االف الثالث حىت   - 49

2008اطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية العلوم االنسانية ، جامعة السليمانية ،

.  

( ، جملة هزار مريد ، "سكان كوردستان القدمية من واين عاشوا " - 50

  .51، العدد)2000اربيل،

  كرمير ، صموئيل نوح   - 

الكويت ، ( السومريون تارخيهم وخصائصهم ، ترمجة ، فيصل الوائلي ،- 51

1973.(  

  لويد ، سيتون- 

).1988بغداد،(فن الشرق االدىن القدمي ، ترمجة ، حممد درويش، - 52

  ليوبنهامي 

بغداد ، ( بالد ما بني النهرين ، ترمجة ، سعدي فيضي عبدالرزاق ، - 53

1981 .(  

  املاجدي ، خزعل - 

  ). 1998عمان ، ( الدين السومري ، - 54

  حممد ، فاتح عبداهللا - 
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  اواش 
  

“ )الكوتيون (االقوام الكوردية القدمية  ” حممد صاحل طيب صادق الزيباري ،)1(

.80، ص6، العدد) 1998اربيل ، ( ، جملة شاندر ، 
طهما ، أكد وأور الثالثة تطورمها وسقو ... غيث سليم فرحان ، نشوء سالليت )2(

  .59، ص 2005رسالة ماجستري غري منشورة ، ، كلية الرتبية ، جامعة واسط ، 
)3(

             اربيل ، ( مجال رشيد امحد ، وفوزي رشيد ، تاريخ الكورد القدمي ، 

  .58، ص) 1990
كم اىل جنوب غرب مدينة ) 25(تقع اطالل هذه املدينة على بعد : أدبا )4(

يوسف يعقوب : دورثي مكاي ، مدن العراق القدمية ، ت: للمزيد ينظر . نفر 

62، ص) 1961بغداد ،( مسكويت ، 
السوباريون ، من االقوام اجلبلية القدمية عاشوا يف املناطق الواقعة اىل الغرب من )5(

حبرية ، بعد ان طوروا اساليب وادوات االنتاج الزراعي وشاركوا يف احداث بالد 

حممد صاحل طيب صادق الزيباري ، االقوام الكوردية : الرافدين للمزيد ينظر 

.86ص، 3، العدد) 1998اربيل ، ( ، جملة شاندر ، ) السوباريون ( القدمية 
)6(
– Gelb , I.J .,” hurrians and subarians “ , HIS ,        

(Chicago , 1944 ) ,p. 76.  
يف املناطق الشمالية من وادي من االقوام اجلبلية القدمية عاشوا: اللولوبيون )7(

الرافدين اليت امتدت ما بني جبال طوروس بالقرب من كركميش واىل حبرية وان 

للمزيد ينظر .تقريبا وكان ظهورهم يف التاريخ يف منتصف االلف الثالث قبل امليالد 

، )" اللولوبيون ( االقوام الكوردية القدمية "حممد صاحل طيب صادق الزيباري ، : 

58، ص5، العدد) 1998اربيل ، ( شاندر ، جملة
)8(

رافدة عبداهللا عبدالصمد القرداغي، كوردستان العراق يف املصادر املسمارية من 

م ، اطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية العلوم .ق612االف الثالث حىت 

؛ 51، ص2008االنسانية ، جامعة السليمانية ، 

- Goetze, JENS 12 , (1953) , p 118.AC.
)9(

من االقوام اهلندو اوربية القدمية عاشوا يف املناطق الشمالية من : اخلوريون 

وادي الرافدين ، مث امتد تفوذهم ليشمل املناطق الشمالية من بالد الشام 

.67امحد ، و رشيد ، املصدر السابق ، ص: للمزيد ينظر . واالناضول 
والشمالية الشرقية وكانت هلم دولة قوية يف من القوام الشمالية : االورارتيون )10(

-900( املناطق الواقعة حوايل حبرية وان ، وقد استغرقت فرتة ازدهارها ثالثة قرون 

ليوبنهامي ، بالد ما بني النهرين ، ترمجة ، سعدي : للمزيد ينظر ) م. ق600

.511، ص)1981بغداد ، ( فيضي عبد الرزاق ، 
دراسة شاملة عن خلفية االمة " الكورد يف التاريخ مجال رشيد امحد ، ظهور)11(

من االقوام : امليديون .861، ص1، ج) 2005اربيل ، (، "الكوردية ومهدها 
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، ) اكبتانا القدمية ( الكوردية عاشوا يف اجلهات اجلنوبية الشرقية يف  مهدان 

وهيبة : دياكونوف ، ميديا ، ترمجة. م .إ . اختذوها عاصمة هلم ، للمزيد ينظر  

).ت .م ، د.د( شوكت ، 
.861ص،1مجال رشيد امحد ، ظهور الكورد يف التاريخ ، ج)12(
.887المصدر نفسھ ، ص)13(

)14( -Grayson , A.K ., “ Assyrian Rulers of the early    
first Millennium ( 1114-859 B.C ) , (Toronto : 1987) , 
p.102-103 .

)15(
عبدالصمد القرداغي ، سكان كوردستان القدمية من واين رافدة عبداهللا 

.158ص،51، العدد)2000اربيل،( عاشوا ، جملة هزار مريد ، 
.55- 54امحد ، ورشيد ، املصدر السابق ،  ص)16(
)17(

.املصدر نفسه 
م ، رسالة ماجستري .ق1365- 1150حلمي رسول رضا ، اململكة امليتاين )18(

.11-10ص،2009لعلوم االجتماعية ، جامعة كويه ، غري منشورة ، كلية ا
)19(

( ، "جملة كلية االداب " فاضل عبد الواحد علي ، االكديون ودورهم ، 

.199-185، ص ص 24، عدد ) 1979بغداد ، 
عبد العزيز الياس سلطان اخلاتوين ، عاللقات العراق القدمي ببالد عيالم حىت )20(

 منشورة ، كلية االداب ، جامعة املوصل ، م ، رسالة ماجستري غري.ق639

.94ص
ابتهال عادل الطائي ، اصالة احلضارة العراقية واثرها يف احلضارات االخرى )21(

يف جمال العلوم االنسانية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية االداب ، جامعة 

؛ هنري فرانكفورت ، فجر احلضارة يف الشرق 106، ص1996املوصل ، 

102، ص) 1950بريوت ، ( الدىن ، ترمجة ، ميخائيل خوري ، اا
انطوان مورتكات ، الفن يف العراق القدمي ، ترمجة ، عيسى سلمان ، وسليم )22(

؛ حممد ابو احملاسن عصفور ، تاريخ 179، ص) 1975بغداد ، ( طه التكرييت ، 

.356، ص) ت/بريوت ، د( الشرق االدىن ،
)23(

     بريوت ، (ع املماليك يف تاريخ السوري القدمي ، عبداهللا حلو ، صرا 

.107، ص) 1999
وهو تل اثري يقع ضمن قرية تعرف بنفس االسم وهي تابعة : تل باسطكي )24(

حسن امحد : للمزيد ينظر . لناحية السليفاين من قضاء زاخو مبحافظة دهوك 

سالة ماجستري غري ر . قاسم الربواري ، رموز االهلة يف منحوتات منطقة بادينان 

 Abdla-؛51منشورة ، كلية االداب ، جامعة صالح الدين ، اربيل ، ص

Hadi , Al foudi , Basssatki Statue , Summer, (1976), 
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IRAQ CONDITIONS IN THE  KOTEES REIGN   
  

ABSTRACT
The present study sheds light on the regions where Kotees lived and the etymology of Kotees.  It also deals 

with their political life and the conditions of Iraq during Kotees reign and the war led by Sumerians against 
Kotees. It also deals with some important aspects of their civilized life. 
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اتخاذ القرارات االستثماريةفي تعزيز هاو دور ابعاد التفكير االستراتيجي

دراسة استطالعية آلراء عينة من املستثمرين يف مدينة دهوك
  

  جيمس يوحنا عوديش 

العراق-، اقليم كوردستانالتقنيةجامعة دهوكرئاسة
  

  )2013كانون االول،   15:، تاريخ القبول بالنشر2013تيسان، 3: تاريخ استالم البحث(

  

  الخالصة

المستثمرين في مدينة عينة منبحسب أراء اتخاذ القرارات االستثماريةفي تعزيز ابعاد التفكير االستراتيجيمعرفة دور يستهدف البحث 

،)اتخاذ القرارات االستثماريةعمليةتعزيز دور في بعاد التفكير االستراتيجيهل ال(مفادةعلى تساؤل، يحاول البحث الحالي االجابة دهوك

) المتغير المستقل(ابعاد التفكير االستراتيجيولالجابة عليه تم بناء أنموذج افتراضي يوضح طبيعة العالقة والتاثير بين متغيرات البحث المتمثلة ب

، وعلى ضوئها تم صياغة فرضيتين رئيسيتين تتفرع منها فرضيات فرعية، وباالعتماد على )المتغير المعتمد(ستثمارية اتخاذ القرارات االعمليةو 

المستثمرين في مدينة تم توزيعها على عينة من التي تي تم تجميعها من خالل االستبانة، مجموعة من االساليب االحصائية تم تحليل البيانات ال

تفكير فضًال عنمقومات اتخاذ القرارات االستثماريةو ابعاد التفكير االستراتيجيستنتاجات بوجود عالقة واثر معنوي بين وتمثلت اهم اال. دهوك

بان تقوم مديرية ، بينما تمثلت اهم توصيات البحثالمتوقع حدوثها عند اقامة المشروع االستثماريلمستثمرين في مدينة دهوك بالمشاكلا

تعزيز مة ورش عمل تطبيقية لتوضيح دور ابعاد التفكير االستراتيجي فيامن خالل اقوزيادة وعيهم االستثمار في مدينة دهوك بتدريب المستثمرين 

  .تراتيجيتقلل من المعوقات التي تحد من ممارسة المستثمرين للتفكير االسضرورة توفير بيئة و ، القرار االستثماريعملية اتخاذ 

  

واملقومات اختاذ القرارات االستثمارية التفكري االسرتاتيجيأبعاد:الكلمات الدالة

  

  

  

  المقدمة
  

تتمثل امهية التفكري االسرتاتيجي باعتماده على الرؤية 

طريقن ع، وتطوير املستقبل أجزائهاالشمولية للبيئة احمليطة وربط 

االبداع يف البحث عن االفكار اجلديدة، وقدرته على االدراك 

هولواحلدس لتكوين صورة بعيدة  . للمستقبل واخرتاق العامل ا

وتعد قرارات االستثمار من القرارات املهمة واملؤثرة على جناح 

عدها احملرك الرئيسي الذي يقود اىل اجياد فضًال عناالعمال 

قيمة لالعمال وهذا يفرض على املستثمرين عند اختاذهم 

م ملقوماته املتمثلة بتبين  للقرارات املتعلقة باالستثمار مراعا

ر واالعتماد على االسس العلمية أسرتاتيجية مالئمة لالستثما

وعند . اة العالقة بني العائد واملخاطرةللقرار االستثماري ومراع

اختاذ املستثمر للقرار االستثماري جيب ان يعتمد على مدى توفر 

ن هذه القرارات متعلقة بعاد التفكري االسرتاتيجي لديه ألا

ستقبل جي بتوضيح معامل املباملستقبل ويقوم التفكري االسرتاتي

حياول هذا البحث الوقوف على دور ابعاد التفكري . وتوقعه

اختاذ القرارات تعزيز يف ) بوصفه متغريًا مستقالً (االسرتاتيجي 

لدى املستثمرين يف حمافظة ) بوصفه متغريًا معتمداً (االستثمارية 

حوث والكتب لتغطية ، وقد اعتمد الباحث على البدهوك

لعملي مت استخدام استمارة ، اما اجلانب ااجلانب النظري

االستبيان جلمع البيانات ومعاجلتها باالساليب االحصائية 
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املناسبة كالوسط احلسايب والنسب املئوية ومعامل االرتباط 

واالحندار اخلطي البسيط الستخراج النتائج اليت حتدد عالقة 

وتأثري ابعاد التفكري االسرتاتيجي يف تعزيز اختاذ القرارات 

. ن قبل املستثمرين يف حمافظة دهوكية ماالستثمار 

  البحثمنهجية.1- 1: االولالمحور- 1

  بحثمشكلة ال.1-1- 1

ان اختاذ املستثمر للقرار االستثماري الناجح يعكس مدى 

قدرته على حتقيق اهدافه وذلك من خالل االعتماد على 

ميثل التفكري االسرتاتيجي لذلكومات القرار االستثماري ، مق

ميكن املستثمر من حتليل املواقف اليت تواجهه واملتميزة أسلوب

خاصة أفكاريتعامل معها لتوليد أنبالتحديات اليت تتطلب 

باملشاريع االستثمارية املتوافقة مع هذه التحديات باالعتماد على 

لمستثمر بقائه ليضمن اتصوراته االسرتاتيجية للمواقف ، مب

تمع واستمرار قيامه مبسؤولياته جتاه  عليه ميكن توضيح معامل . ا

  :من خالل طرح االسئلة االتيةبحثمشكلة ال

 واضح البعاد التفكري تصور املبحوثنيهل لدى املستثمرين

.االسرتاتيجي

القرار تعزيزيجي يف التفكري االسرتاتؤديهما هو الدور الذي ي

.االستثماري

  بحثاهمية ال.  1-1-2

من خالل اظهار امهية التفكري بحثتكمن امهية ال

االسرتاتيجي ومدى فاعليته يف بلوغ اهداف وغايات املستثمر 

القرارات االستثمارية ، باالضافة اىل اختاذ وذلك من خالل 

املستثمرون يف حمافظة حتثتقدمي االستنتاجات والتوصيات اليت 

لقرارات لهمأختاذبتبين التفكري االسرتاتيجي عند دهوك 

من جهة وحتقيق مبا حتقق اهدافهم وجناح مشاريعهم ارية االستثم

  .و اقتصادي للمحافظة من جهة اخرىمن

  بحثاهداف ال. 1-1-3

  :اآلتيةحتقيق االهداف بحثالحياول

فكري االسرتاتيجي لدى توفر ابعاد التالوقوف على مستوى

.املستثمرين

ت طبيعة العالقة بني ابعاد التفكري االسرتاتيجي ومقوماحتديد

.اختاذ القرار االستثماري

يجي يف مقومات التعرف على تأثري ابعاد التفكري االسرتات

.القرار االستثماري

  الفرضيبحثمخطط ال.1-1-4

جمموعة من العالقات بني املتغريات خمطط البحث يعكس 

على املستثمرين املبحوثة وتوضيح أبعاد تلك املتغريات وتأثريها 

على خمطط فكري يدور بحثأستند خمطط ال.بحثعينة ال

، وقد اليت جرى اعتمادهابحثحول العالقة بني متغريات ال

.من اجلوانب والعواملصياغة هذا املخطط مجلة روعي يف 
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  عالقة االرتباط والتأثيرمخطط البحث االفتراضي: )1(شكل 

  من اعداد الباحث: المصدر

  

بحثفرضيات ال.1-5- 1

د فرضياتهيحتدميكن بحثانطالقًا من معطيات خمطط ال

      :على النحو اآليت

بني ابعاد توجد عالقة ارتباط معنوية .الفرضية الرئيسية األوىل

اختاذ القرار االستثماري لدى و التفكري االسرتاتيجي ومقومات 

نها الفرضيات الفرعية م، وتتفرع مدينة دهوكيف املستثمرين

  -:اآلتية

التفكري بالوقت املناسبتوجد عالقة ارتباط معنوية بني - 

  .واختاذ القرار االستثماري

اختاذ القرار و منظور النظمتوجد عالقة ارتباط معنوية بني - 

  .االستثماري

اختاذ و الرتكيز على املقاصدتوجد عالقة ارتباط معنوية بني - 

.القرار االستثماري

واختاذ القرار مشولية التفكريتوجد عالقة ارتباط معنوية بني - 

  .االستثماري

القرار واختاذ التأسيستوجد عالقة ارتباط معنوية بني - 

.االستثماري

اختاذ و التوجه بالفرضياتتوجد عالقة ارتباط معنوية بني - 

.القرار االستثماري

بعاد التوجد عالقة تأثري معنوية.الفرضية الرئيسية الثانية

لدى مقومات اختاذ القرار االستثمارييفالتفكري االسرتاتيجي 

الفرعية نها الفرضيات موتتفرع ،مدينة دهوكيف املستثمرين

  :اآلتية

اختاذ القرار يف لتفكري بالوقت املناسب يوجد تأثري معنوي ل- 

  .االستثماري

  .اختاذ القرار االستثمارييفنظور النظم يوجد تأثري معنوي مل- 

اختاذ القرار يف لرتكيز على املقاصد يوجد تأثري معنوي ل- 

.االستثماري

اختاذ القرار يف شمولية التفكري يوجد تأثري معنوي ل- 

  .االستثماري

.اختاذ القرار االستثمارييف للتأسيسيوجد تأثري معنوي - 

يوجد تأثري معنوي للتوجه بالفرضيات يف  اختاذ القرار - 

  .االستثماري

  يب اإلحصائية المستخدمة للتحليلاألسال. 1-1-6

املتمثلة مبجموعة من األدوات اإلحصائية استعان الباحث

  :آليتاب

التكرارات)FREQUENCIES( والنسب املئوية ،

)PERCENT( واملتوسط احلسايب ،)MEAN( واالحنراف ،

وذلك ) STANDARD DEVIATION(املعياري 

منظور النظم
التفكير بالوقت 

المناسب
التركيز على المقاصد

  مقومات اتخاذ القرار االستثماري

التوجه بالفرضياتالتاسيسشمولية التفكير

االستراتيجيأبعاد التفكير 
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وتشخيصها، كما بحثالستخدامها يف وصف متغريات ال

وقد مت استخدام برنامج ). 2(موضح يف امللحق 

)MINITAB.(  

 معامل االرتباط)CORRELATION 

COEFFICIENT :( لتحديد قوة وطبيعة العالقة هاستخداممت

  . )SPSS(بني املتغريين، وقد مت استخدام برنامج 

 االحندار اخلطي)LINEAR  REGRESSION :( مت

تمثل لتحديد معنوية التأثري للمتغري املستقل امله استخدام

املتمثليف املتغري املعتمد سرتاتيجيالاالتفكري مبكونات ابعاد 

وقد مت استخدام برنامج . ر االستثماريالقرااختاذ قومات مب

)SPSS (.

  :وصف األفراد المبحوثين. 1-2-1

بأعداد استمارة ع توجهات البحث قام الباحث انسجامًا م

االستبان من خالل االعتماد على عدد من البحوث اليت تناولت 

باالضافة اىل االعتماد على االطار النظري متغريات البحث 

للبحث يف صياغة االسئلة، وقام الباحث بعرضها على عدد من 

املختصني اليت ابدوا مالحظات عليها ومت أخذها بنظر االعتبار  

بأختبار ثبات االستبانة حيث بلغ معامل كما وقام الباحث 

مدينة املستثمرين يفعلى )38(توزيـع ، ومت %)82.1(املقياس 

يوضح. استمارة صاحلة للتحليل) 31(ومت احلصول على . دهوك

  :فراد املبحوثني من حيثوصف تفصيلي لأل)1(جدول 

من أفراد عينة البحث هم من ) %96.8(أن نسبة : اجلنس

، مما يعين سيطرة هم من اإلناث) %3.2(الذكور، وان نسبة 

  .اجلنس الذكوري على االستثمارات يف مدينة دهوك

من أفراد عينة البحث هم ) %9.7(تبني أن نسبة ي: العمر

للذين ترتاوح ) %61.3(، وبلغت نسبة )سنة25اقل من (

للذين ) %16.1(، وبلغت نسبة )سنة25-35(أعمارهم بني 

نسبة الفئة ، وكانت)سنة36-45(ترتاوح  الفئة العمرية هلم بني 

الفئة ،كما كانت نسبة )%9.7(هي ) سنة55- 46(العمرية 

  .)%3.2(هي ) فأكثر56(العمرية 

من األفراد املبحوثني  ) %74.2(ّضح أن تي: التحصيل الدراسي

من خرجيي املعاهد، ) %16.1(كانوا من خرجيي الكليات، و

من خرجيي الدراسة اإلعدادية، وبلغت نسبة الذين ) %6.5(و

وهذا يعين أن ). %3.2(حيملون شهادة أقل من اإلعدادية 

م التعامل مع متغريات البحث غالبية أف راد عينة البحث بإمكا

  .بدقة ومصداقية

من أفراد عينة البحث ) %45.2(ما نسبة أن بني تي:القطاع

) %9.7(، وان نسبة ين يستثمرون يف القطاع اخلدميهم من الذ

)%45.2(ين يعملون يف القطاع الصناعي، ونسبة هم من الذ

يستثمرون يف القطاع من افراد عينة البحث هم من الذين

التجاري، مما يعين عدم اهتمام واضح من قبل املستثمرين 

باالستثمار يف القطاعني الصناعي والزراعي لوجود اسباب قد 

  .تتعلق باخنفاض عوائد هذين القطاعني

تكتسب سنوات اخلدمة أمهية كبرية : عدد سنوات اخلدمة

وقد اتضح أن ،بوصفه أحد املؤشرات اليت تدل على تراكم اخلربة

سنوات ) 3(من أفراد عينة البحث تزيد خدمتهم عن ) 93.5(%

وقد عزز هذا من استمارة االستبانة لقدرة أفراد عينة البحث 

.على إعطاء تصور واضح عن املتغريات الرئيسة اليت استخدمتها

  وصف األفراد المبحوثين)1(جدول 

الجنس

اثىنذكر

  نسبة  العدد  نسبة  العدد

30  96.8  1  3.2  

العمر

  فأكثر56  سنة55-46  سنة45-36  سنة35-25  سنة25اقل من 

  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد

39.71961.3516.139.713.2
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التحصيل الدراسي

  شهادة عليا  بكالوريوس  دبلوم  إعدادية  اإلعداديةدون 

  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد

13.226.5516.12374.20  0  

  القطاع

  التجاري  الزراعي  الصناعي  اخلدمي

  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد

1445.239.70  0  1445.2

اخلدمةعدد سنوات 

  سنة فأكثر16  سنة15-10  سنة9-3  سنوات  3اقل من 

  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد  نسبة  العدد

26.52064.513.2825.8

  من إعداد الباحثالمصدر  

  

  

  النظرياإلطار. 1-2:الثانيمحور ال- 2

  ياإلستراتيجمفهوم التفكير .2-1-1

ر من املنافسة أو يتعلق بوجود إطاياإلسرتاتيجمنطق التفكري 

عليها اآلن يالة اليت هحلايف التفكري باملنظمة إىل حالة تدفع

الوصول إليها، كما ترتبط فلسفة التفكري غبتر واحلالة اليت 

احتماالت االسرتاتيجي باحتماالت جناح أو فشل املنظمة وهي

ك من خالل عملية ذلاملنظمات حتسب كافةقائمة بقوة، وإن  

ا، و حتليلية لواقعها املنظمة والجيادظروفها واملتغريات احمليطة 

عملية جب عليها تنفيذتو ي، هاوجتنب فشلهالنجاحفرصة 

  .)3: 2007العاين، (بالتفكري االسرتاتيجي تتمثلتركيبية حتليلية و 

بأنهالتفكري االسرتاتيجي ) Boar, 2001: 30(عرف إذ 

األفعال اإلسرتاتيجية اليت تعمل على التغيري يف االسرتاتيجية 

الرؤية االسرتاتيجية حتقيق وصول إىل املتبعة بوصفها طريقة لل

خيتلف عن التفكري فانه ، وبذلك )ناتج التفكري االسرتاتيجي(

  .اليومي الذي حيكم حياتنا اليومية الروتينية

االسرتاتيجي هو أن التفكري) 74: 2004اخلفاجي، (ويرى 

تواجهاليتاملتميزة بالتحدي والتغيريلمواقفلحتليلأسلوب

املنظمةبقاءالتصور لضمانعربمعهاالتعاملمثومن،املنظمة

اوارتقائها   . ومستقبالً حاضراً واألخالقيةاالجتماعيةمبسؤوليا

اإلسرتاتيجيتعريفًا للتفكري ) 18: 2006مبارك، (وقدمت 

األسلوب الذي يتمكن قادة املنظمات من ينص على أنه ذلك

م به، بدءًا من  وصوًال روتينيةالعمليات اإلدارية التوجيه منظما

رجية القادرة على إىل رؤية خمتلفة للعوامل البيئية الداخلية واخلا

البيئة من أجل البقاء، واحلصول على توجيه معحتقيق التكيف 

ساسًا إىل املستقبل مع عدم إمهال ذي منظور جديد يتوجه أ

.املاضي

وأن التفكري االسرتاتيجي ه) Younis, 2007: 5(وأكد 

بشكل مبدع من قبل قادةطريقة حلل املشكالت االسرتاتيجية 

يف بيئة عاليةاإلسرتاتيجيةاملنظمات، إذ ميكنهم من فهم وتنفيذ 

الذياإلسرتاتيجيقرار بالاملتمثلالتعقيد والغموض والتنافس، و 

  .املطلوبة لتحقيق األهدافاإلسرتاتيجيةحيدد أفضل التغيريات 

أن التفكري ميثل اإلجابة ) 54: 2009اجلبوري، (كما يرى 

عن كيف ستكون املنظمة ؟ وما هو الطريق للوصول إىل ذلك ؟ 

وإذا كانت هناك مشكلة كيف ميكن حلها بأقل ضرر ممكن ؟ 

املنظمة صياغة رؤيةلفكري بالتالتفكري االسرتاتيجي حيث يتعلق

األنسب للوصول إىل تلك الرؤية يفبديلواختيار اليةملستقبلا

إىل حتديد نقاط القوة واملستندةها إطار توقع املتغريات املؤثرة في

يكون يأخذ جانب املبادرة، أو الذيل معها، و والضعف والتعام

خطر يهدد بقاء املنظمة مما مستجيبِاً◌ حلدوث مشكلة ما أو 
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يتطلب التفكري للخروج من هذه املشكلة أو مواجهة ذلك 

  .اخلطر

للتفكري اً إجرائياً ومن تأمل التعريفات السابقة نستمد تعريف

عن حسن تنجمتركيبية حتليلية و بكونه عملية اإلسرتاتيجي

يف فرداإلبداع واخلربات الشخصية، لكلتوظيف احلدس و 

االجتاه رؤية حتدد صياغة لالبيانات املتاحة لتعامل مع وااملنظمة 

  . الذي جيب العمل مبوجبه وحتقيق املنظور املتكامل للمنظمة

  هومتطلباتاإلستراتيجيمميزات التفكير.2-1-2

تعددنتيجةاالسرتاتيجياتبَتعدداإلسرتاتيجيالتفكرييتميز

اإلسرتاتيجيةالبدائل بنيواملفاضلةالتصورات واالختيارات

الطويل،(منكلحددولقدحديثة،وتقنياتعلميبأسلوب

التفكريمميزات)7: 2006الكبيسي،(و) 10: 2001

:األيتالنحوعلىاإلسرتاتيجي

نظميتفكريأنه:(System Thinking)على يعتمدألنه

نتظممعلى حنوئهاجزااوربطبيئة احمليطة للالشموليةالرؤية

.حداثاالوفهملظواهراحتليلمنالنطالقاو 

تطويريتفكريأنه:(Developmental Thinking)  مبعين

صورةمنهليستمداملستقبلمنيبدألكونهإصالحيتفكرينها

البيئةمعخالهلامنليتعاملالرؤية اخلارجيةمنوينطلقاحلاضر

.الداخلية

تباعديأوافرتاقيتفكريأنه:(Divergent Thinking) 

البحثيفواالبتكاراإلبداععلىاإلسرتاتيجي التفكرييعتمد

.ملعرفة سابقةمستحدثةتطبيقاتويكتشفجديدةأفكارعن

تنافسيتفكريأنه:(Competitively Thinking) يؤيد

والقوىاألضدادبنيالصراعبواقعيةاإلسرتاتيجي التفكريأنصار

.غريهمقبلالفرصاقتناصإىلويتطلعون

ئيوبناتركييبتفكريأنه:(Synthesizing Thinking) 

لتكوين صور واحلدس؛واالستبصار،اإلدراك،علىيعتمدحيث

.حدوثهقبلهمالحمورسمبعيدة للمستقبل

إنساينتفاؤيلتفكريأنه:(Optimistic Thinking)  ألنه

العاملاخرتاقعلىالعقليةهوطاقاتاإلنسانبقدراتؤمن ي

هول، .حدوثهااملمكنواالحتماالتا

التفكريمتطلباتأهماىل أن)9: 2006  الكبيسي(وذكر 

:يهاإلسرتاتيجي

األشياءمعاينوإدراكوالتصورللتخيلعاديةغريقدرات

اواملفاهيم .وعالقا

املشاركةعلىاملشجعةاألجواءوتوفرياملتاحة،املعرفةتوظيف

  .املستقبلصناعةيف

  االستراتيجيالتفكيرخطوات.2-1-3

اآلتيةطوات عرب اخلعملية التفكري االسرتاتيجيارسةممتتم 

)137: 2005الشديفات واحلراحشة،(و)55: 1999املغريب،(

  :)10:2006يونس،(و

و حتليل استخدامخاللمنواخلارجيةالداخليةالبيئةحتليل.1

البيئةتوفرهماالكتشافوالداخليةاخلارجيةالتغرياتكافة

معومعوقاتخماطرمنعنهاينتجماأوفرصمناخلارجية

وعلىةيقدقو منتظمةبصورةالتحليالتهذهىفالنظراعادة

واستيعاباملعلوماتمجعلتيسريأشهرستةعنتزيدالفرتات

.طارئةأحداثأليةواالستعداداملتالحقةالتغريات

بورترميشيل"ابتكرهاحتليليةأداةوهياملضافةالقيمةحتليل.2

ويكونأعلى،إىلللنظرأيبعيدةنقطةإىلبالفكرللتحليق"

معينةمضافةقيمةعنتولدتاليتالتنافسيةامليزةعلىالرتكيز

املنظماتحققتهاالىتالقيمةبنفسملقارنتهااملنظمةحققتها

فيهاحتققمنطقةأونقطةجندأنالطبيعيومناملماثلة،األخرى

املنظماتمعاملقارنةعندااالستعانةميكنإضافيةقيمة

.واملنافسةاملماثلةاألخرى

واليتللتهديداخلارجيةالقوىإىلبالنظراملنافسةوضعحتليل.3

جديدةعناصرظهوريفمثالً التجاريةاملنظماتحالةيفتتمثل

بدالوهلذاجديدة،منتجاتظهورأومرةألولالسوقتدخل

االقتصاديةاملقدرةاالعتباراألخذ بعنياحلالةتلكمثليف

االقتصاديةواملقدرةالسوقووضعاملنافسةوللمنظماتللمنظمة

.بينهماوالتفاعلاملنافسةوضعيفرييوالتغللعمالء

التنبؤحماولةمن خاللةيالرئيسالبيئيةاملتغرياتبنيالتوفيق.4

علىتؤثرقداليتالرئيسيةاخلارجيةالعواملعليهستكونمبا

تفسرييةمناذجوضعبمنتظم،بشكلومتابعتهااملنظمةمستقبل
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تواجههاقداليتاملؤكدةوغرياملنتظمةغريالتغرياتوتفهمواجهت

وغريهااملقيدغريالتفكريأسلوبباستخداميويوصاملنظمة،

حبدوثتنبئبسيطةولوإشاراتةيأللبحث عناألساليبمن

اىفكربىتغيرياتيأ .بدايا

حماولةطريقعنللمستقبلبديلةسيناريوهاتعدةإعداد.5

تكونقدضعيفةإشاراتأيورصدالبيئة اخلارجيةاستشعار

.كربىتغريات رئيسةحبدوثنذيراغالبا

حتليل و وضعهبعدمستقبليسيناريوكلوحتليلمناقشة.6

.املنظمةعلىسيناريوكلنعاملرتتبةاملختلفةاآلثار

اخلاصةواالسرتاتيجياتالسياساتبشأنالقراراتاختاذ.7

.باملنظمة

الكفيلةللموارداالسرتاتيجيبالتوزيعاخلاصةالقراراتاختاذ.8

.والكفاءاتتلك االسرتاتيجياتتحقيقل

.االسرتاتيجيالتخطيطمليةبع  البدء.9

ربطللحىتالراجعةالتغذيةعملياتتشكيلإعادة.10

.املختلفةواالسرتاتيجياتاخلططو البيئيةالتغرياتفيما بني

  ياإلستراتيجأبعاد التفكير .2-1-4

ارتبط التفكري مبدلوالت اسرتاتيجية جعلته تفكريًا له أبعاد 

 ,Boar)خاصة به، إذ عرضت على حنو متفاوت من قبل 

2001: الدوري (، )110-106: 2002يونس، (، (31-32

ولتحقيق مشولية )2007:5العاين، (و) 2007:6وصاحل، 

األبعاد مت اختيار األبعاد على حنو متكامل، وهي على النحو 

  :اآليت

ال يفصل اإلسرتاتيجيون يف : التفكري بالوقت املناسب

م للمستقبلعن تفكريهم جمريات احلاضر  إذ ،املاضي وتطلعا

ن املواءمة بني امكانات املنظمة والسيما يف ظل شحة املوارد أ

مع الفرص املناسبة اليت تتوفر يف البيئة، تتطلب ابتكاراً من خالل 

تعلق يهو تفكري الذي التفكري االسرتاتيجي يف الوقت املالئم، 

باستعارة األساليب املاضية وربطها مع األساليب احلاضرة 

لك فقد أصبح التفكري متزامناً نظرة مستقبلية، وبذلتأسيس

  .للمسألة اليت يكون اإلسرتاتيجيون يف صدد التفكري فيها

إن املنظمة ليست عضوًا بصناعة مبفردها، : منظور النظم

ولكنها جزء من نظام بيئي لألعمال تتقاطع مع الكثري من 

سوف الصناعات، وعندما يكون العمل مع منظمات مناظرة 

تطلب النظام البيئي بتعقيداته وتداخالته وي. تتوفر بيئة تنافسية

مدركًا هلذا النظام، إذ يربز دور التفكري إسرتاتيجياً تفكريًا 

االسرتاتيجي يف املواءمة بني االسرتاتيجيات الثالث للمنظمة 

وهو ) الزبون(مع املستوى الرابع ) الكلية، األعمال، الوظيفية(

من هكون  املستوى الشخصي ورمبا يكون املستوى احلاسم،

  .الزبونالصعب تعظيم حاصل هذا النظام من دون فهم 

إن التفكري االسرتاتيجي هو تفكري : الرتكيز على املقاصد

جلتستهدف بناء طويل االن اإلسرتاتيجيةأمقصود، إذ 

وضاع االجتماعية، السوق، الرؤية اليت ترغب املنظمة لال

ا لتحقيق تلك  ويقود . الرؤيةبتحقيقها، إذ تصوغ املنظمة توجها

القصد االسرتاتيجي إىل الرتكيز واالبتعاد عن العشوائية، مما 

م على حنو موجه وإجيايب  يسمح ألفراد املنظمة باستخدام طاقا

.فعال إلجناز أهداف املنظمةو 

يفكر اإلسرتاتيجيون باملشكالت اليت : مشولية التفكري

جيابية اجلوانب االافةتواجههم أو رؤاهم لطرح األفكار من ك

والسلبية منها، إذ ميثل منط التفكري املفتاح حلل املشاكل اليومية ، 

إن . كل األفكار املطروحة تتجه صوب نقطة واحدةأن  حيث 

تطبيق هذا البعد يركز على تأسيس ثقافة التقاطع الفكري من 

خالل وجهة نظر القيادة اإلدارية بتحديد رؤية املنظمة على وفق 

  .مما حيقق مشولية التفكرياملستويات اإلدارية

إن املفكرين االسرتاتيجيني يفكرون بقضايا متعددة : التأسيس

، ويطرحون أفكارهم عن تلك القضايا على حنو ابتكاري، بعد 

إرباك األخذ باحلسبان أن النظر إىل القضية بانعزال سيؤدي إىل

إعادة النظر بالقضية مرة أخرى إنيف تنفيذ اإلسرتاتيجية، و 

والقضايا املؤثرة فيها، سيكون من الصعب وضعها بصورة العالقة 

  .التأثريية اليت توضع عند التأسيس
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  أبعاد التفكير االستراتيجي: )2(الشكل 

دروس مستوحاة من التجارب العالمية والعربية، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، جمهورية مصر ،، الفكر االستراتيجي للقادة)2002(يونس، طارق شريف، : المصدر

  :؛ وكذلك107العربية، 

Boar, Bernard H., 2001, The Art of Strategic Planning for Information Technology, 2nd. ed., John Wiley and 
Sons, Inc, Cady, p: 31.

  

اإلسرتاتيجييضع املفكر وفق اإلطار : التوجه بالفرضيات

فرضيات تتعلق بالقدرة على حتقيق رؤية املنظمة، أي التحول حنو 

اخليار العملي لتحقيق تلك الرؤية، ويف ظل البيئة متسارعة 

التغيري هناك تقليص يف مدة التفكري واختاذ قرار اختيار الفرضية 

، اليت تتطلب امتالك معلومات كافية ملوقف املنظمة لدى ملثلىا

نظمات املماثلة قدر املستطاع، وتوظيف ملبني االزبائن وموقعها 

إن بناء الفرضيات واختيارها . ذلك يف عملية وضع الفرضيات

يفتح الباب أمام أفكار جديدة، ينبغي من املفكر االسرتاتيجي 

. اعتمادها على اجلانب الرتكييب لتحقيق الفرضيات املوضوعة

.يوضح أبعاد التفكري االسرتاتيجي) 1(والشكل 

هوم واهمية القرار االستثماري مف. 1- 2-2

القرار االستثماري ) 263: 2003الصياح والعامري، (يعرف  

االدارة املالية باالستثمار يف املوجودات هالذي تتخذربأنه القرا

 ,.Brealey.et.al(الثابتة املستخدمة يف االنتاج، بينما حدد 

بدائل القرار االستثماري بعملية االختيار بني )64 :2001

: 1997خبابة،(املشاريع االستثمارية املتاحة، يف حني عرف 

ازفة باملوارد املالية ) 325- 324 القرار االستثماري بأنه التنازل وا

بالتايل و املتاحة حاليًا للحصول على ايرادات مستقبلية مرحبة 

القرارات آلثره أهمويعترب القرار االستثماري من .  لثروةاتعظيم 

لى الرحبية ودرجة املخاطرة اليت يتعرض هلا املستثمر واليت البالغ ع

،  ويعد القرار )150: 1998زويلف،(متتد اىل فرتات مستقبلية 

االستثماري من القرارت االسرتاتيجية الذي يؤثر على منو وبقاء 

ميثل كما ،  )37- 36: 1989بولص، (واستمرار عمل املستثمر 

ود اىل اجياد وتعظيم قيمة وثروة القرار االستثماري احملرك الذي يق

ويرجع االهتمام ). Hickman.et.al., 1996: 371(املستثمر 

ما بعد احلرب العاملية الثانية اليت إىلمبوضوع قرارات االستثمار 

شهدت تطورات كبرية على مستوى التقدم التكنلوجي والنمو 

املستثمرين أماماالقتصادي حبيث تعددت جماالت االستثمار 

الذين ميتلكون روؤس اموال حمدودة ال سيماو أشكاهلاختلف ومب

ويواجهون عملية املفاضلة واالختيار بني املشاريع االستثمارية 

، وعند وجود حاجة الختاذ القرار )325-324: 1997خبابة،(

حيدد الفرص االستثمارية أناالستثماري فيجب على املستثمر 

اليت سوف يتحملها كرب له تفوق التكاليفأاليت حتقق قيمة 

)Ross.et.al., والبد من أخذ العديد من العوامل ). 3 :2000

بنظر االعتبار عند اختاذ القرار االستثماري منها تقدير التدفقات 

األموالالنقدية املستقبلية، حتديد معدل العائد املطلوب على 

ترتيب و ، االستثماريةمعايري قبول ورفض املشاريعو املستثمرة، 

ألهدافالفرص االستثمارية املتاحة حسب االفضلية يف حتقيقها 

املستثمر، أثر عوامل املخاطرة وعدم التأكد، تفاعل قرار 

االستثمار مع قرار التمويل، أثر القرار االستثماري على تقييم 

سوق رأس املال للمستثمر، التنويع السليم حملفظة االستثمار 

قرارات االستثمار يف اختاذاملخاطرة، لتعظيم العائد وتقليل درجة

وأثر رأس املال،أسواقظل الندرة النسبية لالموال وعدم مثالية 

التفكير االستراتيجي

الوقت المناسب

منظور النظم

المقاصدالتركيز على 

التأسيس

التوجه بالفرضيات

شمولية التفكير
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العاديل (قرارات االستثمار على مستوى االقتصاد الكلي

ويعتمد القرار االستثماري الناجح ). 100-99: 1981والعظمة،

يف ةمعتمداتمتغري بوصفها على ثالثة مقومات رئيسية ستعتمد 

  :هذه الدراسة واملتمثلة بااليت

 الستثمارمالئمة إسرتاتيجيةتبين.

سس العلمية عند اختاذ القرار االستثمارياالعتماد على األ.

مراعاة العالقة بني العائد واملخاطرة.

  :يتالقرار االستثمار للمستثمر باألأمهيةوتكمن     

 يعترب القرار االستثماري من االنشطة املالية املعقدة والصعبة

  ).Atrill, 2000: 96(يؤدي اىل تأثريات هائلة يف املستقبل ألنه

 جيب وضع اخلطط للحصول على التمويل الالزم قبل االنفاق

-Mclaney, 2006: 77(الفعلي وذلك لتوفري املبالغ الالزمة 

78.(  

 على زيادة القيمة والطاقة تعمل القرارات االستثمارية

  ).39-38: 1989بولص،(االنتاجية للبلد املستثمر فيه 

 ضرورة وجود دراسة تربط القرار االستثماري باملشروع

يف اختيار الوقت املالئم لشراء ألمهيتهااملطلوب تنفيذه، 

الصياح والعامري، (يدة اجلنوعية الاملوجودات الثابتة ذات 

2003 :263-264.(  

 ُحتقيق اهداف املستثمر إىلهم العوامل اليت تؤدي أن معدي

).255: 2006أندراوس، (

خصائص القرار االستثماري. 2- 2-2

) 571: 2004الزبيدي، (و) 61: 2005السامل، (يرى كًال من 

بضرورة توفر اخلصائص ) 184: 1988القريشي وجار اهللا، (و

  :هياالتية يف القرار االستثماري و 

 ان يكون متوازن وقادر على حتديد التدفقات النقدية

  . املستقبلية

 جيب اختاذ القرار من قبل املستثمر بنفسه ملعرفته بأمكاناته

. وموارده والظروف احمليطة به

 ن الرجوع عن أتغطية القرار االستثماري لفرتات زمنية طويلة و

. تنفيذها يعين حتمل املستثمر خلسائر كبرية

وانبستثمار هو قرار نادر ويركز على العديد من اجلالقرار اال

. يف أن واحد

 البد ان تكون حتمية وذلك ملساعدة املستثمر من اختاذ

. قرارات االدارية والتشغيلية املتعلقة به

  مبادئ القرار االستثماري. 3- 2-2

-45: 2006جاف،(يت تتمثل مبادئ القرار االستثماري باأل

  ):17-15: 2001االعرجي، (و) 47

الفوائض أنيستمد هذا املبدأ أصوله من حقيقة : االختيار

النقدية املتوفرة لدى املستثمر تتسم بالندرة لذلك البد من 

.يف االستثمارإسرتاتيجيتهاختيار ما يتناسب ويتفق مع 

االت االستثمارية أنالبد على املستثمر : املواءمة خيتار ا

واحملددة بدخله وعمره وعمله اليت تتالئم مع ميوله وتوجهاته

.وحالته االجتماعية والصحية

يتطلب اختاذ القرار االستثماري الرشيد توفر : اخلربة والكفاءة

.داة االستثماريةة كافية لدى املستثمر الختيار األمعرفة وخرب 

التنويع يعين تقليل وقوع اخلسارة : تنويع خماطر االستثمار

املستثمرة يف أداة استثمارية األموالاحملتملة عندما تكون مجيع 

وأدواتيف جماالت األموالواحدة، لذلك البد من استثمار 

.استثمارية متعددة لتقليل اخلطر

تكون مجيع املقاييس املالية املعتمدة يف أنجيب : املوضوعية

وجماالت االستثمار ذات موضوعية أدواتعملية املقارنة بني 

أخرب جتنب االحنياز ملقياس على ، لذلك جيللمقارنةوصاحلة

.اختاذ القرارات اخلاطئةإىلبالتايل توليدها لنتائج مضلله تقود 

  ميدانياالطار ال. 1-3: الثالثمحور ال. 3

  وصف متغيرات البحث وتشخيصها. 3-1-1  

وصف متغريات البحث وتشخيصها، إذ احملور تناول هذا ي

دف  معاجلتها ابتداًء من مت ترميز وتصنيف هذه املتغريات 

التحليل األويل للبيانات املتعلقة مبتغريات البحث وذلك 

األوساط ، النسب املئوية، باستخدام التوزيعات التكرارية

واالحنرافات املعيارية لكل متغري من متغريات البحث ، احلسابية
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ولتحقيق ذلك فقد مت تقسيم ) 2(وكما هو موضح يف امللحق 

  :قسمنيإىلاحملورهذا 

  أبعاد التفكير اإلستراتيجيوصف متغيرات . 3-1-2

أبعاد التفكري مؤشرات وصف يتناول هذا احملور 

اليت متت اإلشارة إليها يف اجلانب النظري واملعتمدة اإلسرتاتيجي

منظور ، لتفكري يف الوقت املناسبالبحث واملتمثلة باخمططيف 

التأسيس والتوجه مشولية التفكري، ، الرتكيز على املقاصد، النظم

على مستوى األبعاد وفيما يأيت وصف هلذه . بالفرضيات

  .عينة البحثستثمرينامل

املستثمرينتتفق معظم إجابات :التفكير بالوقت المناسب

املستثمر يربط بني تفكري ضرورة أن يكونعلى عينة البحثيف 

ويبني امللحق . للمستقبلهريات احلاضر مع املاضي وتطلعاتجم

وبنسبة ) X1(على املؤشر تن أعلى نسبة اتفاق كانأ) 2(

دراسة املشاريع املقامة حاليًا ، والذي يشري إىل ضرورة )93.5%(

وقد بلغت قيم .لرسم الصورة املستقبلية للمشاريع االستثمارية

و باحنراف معياري ، )4.32(املؤشر االوسط احلسايب هلذ

عينة ستثمريناملقل نسبة اتفاق على مستوى أوكانت ). 1.013(

ضرورة الذي يشري إىل ) 87.1%(وبنسبة ) X2(لمؤشر لالبحث 

املوازنة بني امكانيات املنظمة والفرص االستثمارية املناسبة يف 

وباحنراف ) 4.45(، وقد بلغ الوسط احلسايب هلذا املؤشر البيئة

  ).0.925(معياري قدره 

تتجه إجابات أغلب املبحوثني حنو االتفاق :منظور النظم

تفكريًا اسرتاتيجيًا ضرورة وجود املتمثلة ببعدعلى فقرات هذا ال

لنظام البيئي بتعقيداته وتداخالته، وكانت أعلى نسبة لمدركًا 

ضرورة مالحظة ، والذي يشري إىل )X3(اتفاق على املؤشر 

ة املشاريع عند الشروع باقاماملنظمات او املشاريع املنافسة

) X3(بلغت نسبة االتفاق على املؤشر إذ، االستثمارية

) 0.72(واحنراف معياري ) 4.42(وبوسط حسايب ) %87.1(

أما أقل نسبة اتفاق فقد كانت ). 2(وكما موضح يف امللحق 

ضرورة املواءمة بني الذي يشري إىل ) X4(على املؤشر 

عند الطويلاالسرتاتيجيات املعتمدة وحاجة السوق يف االمد 

، وبلغت نسبة االتفاق على هذا الشروع باملشروع االستثماري

واحنراف ) 3.94(وبوسط حسايب مقداره ) 80.6%(املؤشر 

). 0.998(معياري 

تشري إجابات أغلب املبحوثني حنو :التركيز على المقاصد

الذي تستهدف بناء طويل بعداالتفاق على فقرات هذا ال

االجتماعية، السوق، الرؤية اليت ترغب املنظمة ألوضاع لاألجل 

بتحقيقها، حيث كانت أكرب نسبة اتفاق ضمن مؤشرات هذا 

ضرورة حصر مجيع الذي يشري إىل ، )X7(للمؤشر بعدال

الطاقات والقدرات املتاحة واستغالهلا بشكل امثل لتحقيق 

وبوسط ) 90.3%(يه، وبلغت نسبة االتفاق علاهداف املشروع

أما أقل نسبة ). 1.022(واحنراف معياري ) 4.39(احلسايب 

الذي يشري ) 77.5%(وبنسبة ) X5(اتفاق فكانت على املؤشر 

حتقيق هدف املشروع االستثماري املتمثلة ضرورة حماولةإىل 

، وقد بلغ الوسط احلسايب هلذا املؤشر بتحقيق رؤية املستثمر

). 1.031(وباحنراف معياري قدره ) 3.94(

تتجه إجابات أغلب املبحوثني حنو :فكيرشمولية الت

االتفاق على فقرات هذا البعد، وكانت أعلى نسبة اتفاق على 

التفكري بكافة املشاكل الذي يشري إىل ضرورة،)X8(املؤشر 

بلغت نسبة االتفاق إذ ، احملتملة عند إقامة املشروع االستثماري

واحنراف ) 4.81(وبوسط حسايب ) X8) (%100(على املؤشر

أما أقل نسبة ). 2(وكما موضح يف امللحق ) 0.402(معياري 

الذي يشري إىل ضرورة) X9(اتفاق فقد كانت على املؤشر 

، وبلغت جتنب كافة اجلوانب السلبية عند التفكري بإقامة املشروع

وبوسط حسايب ) 74.2%(نسبة االتفاق على هذا املؤشر 

). 1.224(واحنراف معياري ) 4.03(مقداره 

تتجه إجابات أغلب املبحوثني حنو االتفاق على :التأسيس

بقضايا ضرورة تفكري املستثمر الذي يتضمن بعدفقرات هذا ال

عن تلك القضايا على متعددة وعلى حنو متزامن، وطرح أفكاره

) X11(على املؤشرين وكانت أعلى نسبة اتفاق حنو ابتكاري،

ذ يشري لكل من املؤشرين إ) 83.9%(وبنسبة X12)(و

إىل ضرورة األخذ بنظر االعتبار ) X12(و)X11(املؤشرين 

متغريات متعددة يف الوقت نفسه وعالقة االرتباط والتاثري بني 

املتغريات األخرى عند التفكري باملشروع االستثماري، وقد بلغ 
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على التوايل ) 4.03(و) 4.16(الوسط احلسايب للمؤشرين 

وكما موضح على التوايل)0.605(و) 0.86(وباحنراف معياري

أما أقل نسبة اتفاق فقد كانت على املؤشر ). 2(يف امللحق 

)X13 ( ضرورة طرح املسائل على حنو ابتكاري الذي يشري إىل

، أو أبداعي وجتنب التقليد عند التفكري باملشروع االستثماري

وبوسط ) 77.4%(وبلغت نسبة االتفاق على هذا املؤشر 

). 1.014(واحنراف معياري ) 4.19(حسايب مقداره 

عينة املستثمرينتتفق معظم إجابات :التوجه بالفرضيات

بالقدرة على حتقيق ةعلقمتفرضيات ضرورة وضع على البحث

تن أعلى نسبة اتفاق كانأ) 2(ويبني امللحق . ستثمررؤية امل

ضرورة ، والذي يشري إىل )%90.3(وبنسبة ) X16(على املؤشر 

عية وواقعية إلمكانية إقامة املشروع من القيام بدراسة موضو 

و ، )4.29(وقد بلغت قيم الوسط احلسايب هلذ املؤشر .عدمه

قل نسبة اتفاق على أوكانت ). 0.643(باحنراف معياري 

وبنسبة ) X14(لمؤشر لعينة البحث ستثمرينمستوى امل

وضع البدائل اليت حتقق ، والذي يشري إىل ضرورة )83.8%(

وقد بلغت قيم الوسط احلسايب هلذ .واملستثمرأهداف املشروع 

وتراوحت نسبة )0.839(و باحنراف معياري ، )4.35(املؤشر 

ذا الاالتفاق بني نسبة االتفاق بعدللمؤشرات األخرى اخلاصة 

).X14(وللمؤشر ) 16X(للمؤشر 

  مقومات القرارات االستثماريةوصف متغيرات . 3-1-3

يتناول هذا احملور وصف مؤشرات مقومات القرارات 

االستثمارية اليت متت اإلشارة إليها يف اجلانب النظري واملعتمدة 

البحث، حيث تتفق معظم إجابات املبحوثني على خمططيف 

ضرورة مراعاة مقومات اختاذ قرارات االستثمارية، وكانت أعلى 

،الذي )X19(نسبة اتفاق على مؤشرات هذا البعد للمؤشر 

يشري إىل ضرورة تبين اسرتاتيجية مالئمة لالستثمار، وبلغت نسبة 

) 4.55(وبوسط حسايب ) X19 (%)96.8(االتفاق على املؤشر 

وكانت أقل نسبة اتفاق على ). 0.568(واحنراف معياري 

) X25(و)X24(مستوى املستثمرين عينة البحث للمؤشرين 

إىل ضرورة الذين يشريانلكل من املؤشرين) 77.4%(وبنسبة 

مة بني ءيف املفاضلة بني البدائل واملوااعتماد مقاييس موضوعية 

نسبها، وقد بلغ الوسط احلسايب أالفرص االستثمارية واختيار 

على التوايل وباحنراف معياري) 4.35(و) 4(للمؤشرين 

). 2(وكما موضح يف امللحق ،على التوايل) 1.05(و) 0.865(

ذوتراوحت نسبة  املتغري بني ااالتفاق لباقي املؤشرات اخلاصة 

  ).X25(و) X24(نسبة االتفاق للمؤشرين 

  اختبار فرضيات البحث. 3-2-1

بني أبعاد تأثري الدف التعرف على طبيعة عالقة االرتباط و 

قومات ومضمون ذلك التأثري بالنسبة ملالتفكري اإلسرتاتيجي

عينة البحث مت ستثمرينامللدىاختاذ القرارات االستثمارية 

االفرتاضي املخططختصيص هذا الفقرة للتحقق من مدى سريان 

للبحث، وقد اعتمد الباحث جمموعة من األدوات التحليلية، 

  :ويتناول هذا الفقرة احملاور اآلتية

اإلستراتيجيالتفكير أبعادعالقة االرتباط بين . 3-2-2

  ومقومات اتخاذ القرار االستثماري

ليل أمنوذج البحث اختبار فرضياته الرئيسة يتطلب حت

الفقرة هكز هذتر والفرعية حبسب ورودها يف منهجية البحث، و 

هناك (على اختبار الفرضية الرئيسة األوىل اليت نصت على أن 

ومقومات اإلسرتاتيجيالتفكري أبعادعالقة ارتباط معنوية بني 

إذ ،)دهوكمدينةيف لدى املستثمريناختاذ القرار االستثماري

إىل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني ) 2(يشري اجلدول 

مقومات اختاذ القرار االستثماريو اإلسرتاتيجيالتفكري أبعاد

عند ) 0.577(بلغت قيمة معامل االرتباط فقد، )املؤشر الكلي(

ذا فقد حتققت الفرضية الرئيسة ، )0.05(مستوى معنوية  و

  .األوىل

أبعادأنعتبارالانظر بالبحث أخذ اأن هذواجلدير بالذكر

حمددات ملقومات اختاذ القرار هياإلسرتاتيجيالتفكري 

دف إعطاء مؤشرات تفصيلية عن العالقة بني   االستثماري، و

مع مقومات اختاذ القرار اإلسرتاتيجيالتفكري أبعادمن عدبُ كل 

االستثماري، ويف ضوء الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة األوىل 

التفكري أبعادمن عدبُ فقد مت حتليل عالقات االرتباط بني كل 

،االسرتاتيجي ومقومات اختاذ القرار االستثماري على انفراد

  : وكما يأيت
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واختاذ القرار العالقة بني بعد التفكري بالوقت املناسب

إىل ) 2(يشري اجلدول : عينة البحثلدى املستثمريناالستثماري

عد التفكري بالوقت وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني بُ 

عينة البحث، لدى املستثمرينواختاذ القرار االستثمارياملناسب

عند مستوى معنوية )0.809(معامل االرتباط قيمة إذ بلغ

، وهذا يشري إىل حتقق الفرضية الفرعية األوىل من )0.05(

الفرضية الرئيسة األوىل، ويدل ذلك على انه كلما ازداد اعتماد 

يزداد مستوى من قبل املستثمر بعد التفكري بالوقت املناسب 

  .مراعاة مقومات اختاذ قرارات االستثماري

 ُعد منظور النظم ومقومات اختاذ القرار العالقـة بني ب

نالحظ من اجلدول : عينة البحثلدى املستثمرينثماري االست

بعد منظور النظم بني وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة ) 2(

عند )0.608(ومقومات اختاذ القرار االستثماري بدرجة ارتباط 

، وهذا يدل على أن اعتماد بعد منظور )0.05(مستوى معنوية 

. االستثماريمراعاة مقومات اختاذ قراراتسهم يف يُ النظم 

وتشري درجة االرتباط املذكورة آنفًا إىل حتقيق الفرضية الفرعية 

.الثانية من الفرضية الرئيسة األوىل

  المبحوثةلدى عينة المستثمرينعالقة ابعاد التفكير االستراتيجي ومقومات اتخاذ القرار االستثماري :)2(جدول 

تفكري بالوقت التفكري االسرتاتيجيابعاد 

املناسب

تركيز على منظور النظم

  املقاصد

توجه التاسيسمشولية التفكري

بالفرضيات

املؤشر الكلي

  *577.*877.*712.*645.*784.*608.*809.مقومات اختاذ القرار االستثماري

N=31        0.05معنوي عند  *    .الجدول من إعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسوب 

 ُعد الرتكيز على املقاصد ومقومات اختاذ القرار العالقة بني ب

توجد عالقة ارتباط : عينة البحثلدى املستثمريناالستثماري 

اذ عد الرتكيز على املقاصد ومقومات اختمعنوية موجبة بني بُ 

كما موضح يف عينة البحثلدى املستثمرينالقرار االستثماري 

عند مستوى معنوية )0.784(بدرجة ارتباط )2(اجلدول 

عد الرتكيز على كلما زاد اعتماد بُ   هُ وهذا يدل على أن. )0.05(

مراعاة عينة البحث ارتفع مستوى لدى املستثمريناملقاصد 

واعتماداً على درجة االرتباط . مقومات اختاذ قرارات االستثماري

اليت مر ذكره بني هذين املتغريين فقد حتققت الفرضية الفرعية 

. الثالثة من الفرضية الرئيسة األوىل

 ُعد مشولية التفكري ومقومات اختاذ القرار العالقة بني ب

إىل )2(يشري اجلدول : عينة البحثلدى املستثمريناالستثماري 

عد مشولية التفكري وية موجبة بني بُ وجود عالقة ارتباط معن

عينة البحث، لدى املستثمرينومقومات اختاذ القرار االستثماري 

عند مستوى معنوية )0.645(قيمة معامل االرتباط تإذ بلغ

، وهذا يشري إىل حتقيق الفرضية الفرعية الرابعة من )0.05(

خدام نه كلما ازداد استأالفرضية الرئيسة األوىل، ويدل ذلك على 

مراعاة مقومات اختاذ قرارات عد مشولية التفكري يزداد مستوى بُ 

.عينة البحثاالستثماري لدى املستثمرين

 ومقومات اختاذ القرار االستثماريالتأسيسعدبُ العالقـة بني

وجود ) 2(نالحظ من اجلدول : عينة البحثلدى املستثمرين

ومقومات اختاذ التأسيسعدعالقة ارتباط معنوية موجبة بني بُ 

عند مستوى معنوية )0.712(بدرجة ارتباط القرار االستثماري

عزز يالتأسيسعد ، وهذا يدل على أن استخدام بُ )0.05(

وتشري درجة . مراعاة مقومات اختاذ قرارات االستثماريمستوى 

إىل حتقيق الفرعية اخلامسة من الفرضية املذكورة آنفاً االرتباط 

.املبحوثةاملستثمرينلدىالرئيسة األوىل 

 ُومقومات اختاذ القرار عد التوجه بالفرضياتالعالقة بني ب

إىل ) 2(يشري اجلدول : عينة البحثلدى املستثمريناالستثماري

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني بعد التوجه بالفرضيات
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عينة البحث، لدى املستثمرينومقومات اختاذ القرار االستثماري

عند مستوى معنوية )0.877(معامل االرتباط قيمة إذ بلغ

من سادسة، وهذا يشري إىل حتقق الفرضية الفرعية ال)0.05(

نه كلما ازداد اعتماد أالفرضية الرئيسة األوىل، ويدل ذلك على 

يزداد مستوى من قبل املستثمرين عد التوجه بالفرضياتبُ 

م ملقومات اختاذ قرارات االستثمار .مراعا

فياإلستراتيجيالتفكير طبيعة تأثير ألبعاد. 3- 2- 3

  مقومات اتخاذ القرار االستثماري لدى المستثمرين

تتضمن هذه الفقرة اختبار الفرضية الرئيسة الثانية اليت تنص 

مقومات التفكري االسرتاتيجي يفعلى وجود تأثريًا معنويًا ألبعاد

  ).3(يف اجلدول ، كما اختاذ القرار االستثماري لدى املستثمرين

ؤثر تاإلسرتاتيجيالتفكري وتشري نتائج التحليل إىل أن أبعاد

) F(، وأن قيمة مقومات اختاذ القرار االستثمارييف معنوياً 

كرب من قيمتها اجلدولية البالغة هي أ) 14.471(احملسوبة 

، )1،29(عند درجيت حرية ) 0.05(ة ـومبستوى معنوي) 4.18(

وبلغ معامل . الفرضية الرئيسة الثانيةوهذا يدل على حتقق 

التفكري ، حيث أن نسبة إسهام أبعاد)R2) (0.333(التحديد 

تبلغ  مقومات اختاذ القرار االستثمارييف اإلسرتاتيجي

ات احلاصلة يف مراعاة ري من التغي) 33.3%(، أي أن )%33.3(

لدى املستثمرين يف مدينة مقومات اختاذ القرار االستثماري

اإلسرتاتيجي، فضًال عن أن هناك التفكري تعزى إىل أبعاددهوك 

مقومات البحث ُتسهم يف مراعاة اعوامل أخرى مل يتضمنه

وعلى الرغم من أن . )66.7(%وبنسبة اختاذ القرار االستثماري

جاء منخفضًا نسبيًا إّال أن نتائج اختبار )R2(معامل التحديد 

)F (تدل على معنوية التأثري .

  

  

  تعزيز اتخاذ القرارات االستثماريةفي ابعاد التفكير إالستراتيجيثر أ)3(جدول 

  املتغري املستقل                

  املتغري املعتمد
β0ابعاد التفكري االسرتاتيجيR2F

β1احملسوبةاجلدولية

404.  2.614اختاذ القرار االستثماريمقومات 
(3.804)*

.333  4.18  14.471  

N=31                DF=(1, 29)   *P ≤ 0.05    المحسوبةtقيمة  ) (  .جدول من إعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسوب ال

  

  

يف اإلسرتاتيجيالتفكري بعد من أبعادولبيان تأثري كل 

ويف املبحوثني، لدى املستثمرينمقومات اختاذ القرار االستثماري

فقد مت حتليل ثانيةضوء الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة ال

اإلسرتاتيجيالتفكري أبعادمن عدبُ بني كل األثرعالقات 

:وكما يأيت،على انفرادمقومات اختاذ القرار االستثماريو 

 تؤثر بعد تفكري بالوقت املناسبإىل أن )4(يشري اجلدول

عينة لدى املستثمرينمقومات اختاذ القرار االستثماريمعنويًا يف 

أكرب من )55.099(احملسوبة له البالغة )F(البحث، وان قيمة 

) 1،29(عند درجيت حرية )4.18(قيمتها اجلدولية البالغة 

، وبذلك حتققت الفرضية الفرعية األوىل )0.05(ومبستوى معنوية 

من الفرضية الرئيسة الثانية اليت تنص على أن هناك أثرًا معنوياً 

مقومات اختاذ القرار يف بعد تفكري بالوقت املناسبلل

وقد بلغ معامل التحديد . املبحوثنيلدى املستثمريناالستثماري

)R2) (.655( بالوقت املناسبتفكري لبعدا، أي أن نسبة إسهام

، واليت تعين )65.5(%تبلغ مقومات اختاذ القرار االستثمارييف 

مقومات اختاذ القرار من التغيريات احلاصلة يف مراعاة )65.5(%

.تفكري بالوقت املناسبلبعداتفسرها االستثماري

 تؤثر معنويًا يف عد منظور النظمبُ أن )4(كما يبّني اجلدول

عينة البحث، لدى املستثمريناالستثماريمقومات اختاذ القرار

وهي أكرب من قيمتها )17.003(احملسوبة )F(إذ بلغت قيمة 

ومبستوى )1,29(عند درجيت حرية )4.18(اجلدولية البالغة 

، وهذا يدل على أن الفرضية الفرعية الثانية من )0.05(معنوية 
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) R2(يد وبلغ معامل التحد. الفرضية الرئيسة الثانية قد حتققت

مقومات اختاذ يف منظور النظم، أي أن نسبة إسهام بُعد)370.(

جاء )R2(معامل التحديد .)37(%تبلغ القرار االستثماري

  .تدل على معنوية التأثري)F(منخفضاً نسبياً إالّ أن نتائج اختبار 

 بينما كانت تنص الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة

يف على املقاصدرتكيزاللُبعدد تاثري معنوي الثانية على وجو 

املبحوثني، لدى املستثمرينمقومات اختاذ القرار االستثماري

) 46.240(احملسوبة ) F(قيمة نّ أجند ) 4(ومبالحظة اجلدول

عند مستوى ) 4.18(كرب من قيمتها اجلدولية البالغة أهي 

هذه وبذلك حتققت ) 29, 1(ودرجيت حرية )  0.05(معنوية 

، أي أن نسبة )R2) (.615(وبلغ معامل التحديد . الفرضية

مقومات اختاذ القرار يف على املقاصدرتكيزالبُعدمسامهة 

ات ري من التغي) 61.5%(مبعىن أن ، )61.5%(تبلغ االستثماري

ات ري تعزى إىل التغيمقومات اختاذ القرار االستثمارياحلاصلة يف 

  .املقاصدعلى رتكيزالبُعداحلاصلة يف 

يؤثر معنوياً مشولية التفكري عد بُ أن ) 4(اجلدول كما يظهر

عينة لدى املستثمرينمقومات اختاذ القرار االستثمارييف 

كرب من أوهي ) 20.669(احملسوبة ) F(البحث، إذ بلغت قيمة 

) 1,29(عند درجيت حرية ) 4.18(قيمتها اجلدولية البالغة 

يدل على أن الفرضية الفرعية ، وهذا )0.05(ومبستوى معنوية 

وبلغ معامل . الرابعة من الفرضية الرئيسة الثانية قد حتققت

مشولية التفكري، أي أن نسبة إسهام بعد)R2) (.416(التحديد 

، وعلى )41.6%(تبلغ مقومات اختاذ القرار االستثمارييف 

جاء منخفضًا نسبيًا ، إّال )R2(الرغم من أن معامل التحديد 

.تدل على معنوية التأثري) F(ئج اختبار أن نتا

  

  من أبعاد التفكير اإلستراتيجي في تعزيز اتخاذ القرار االستثماريعدبُ أثر كل ) 4(جدول 

  املتغري املستقل                

  املتغري املعتمد
β0تفكري بالوقت املناسبR2F

β1احملسوبةاجلدولية

  561.  1.921مقومات اختاذ القرار االستثماري

(7.423)*

.655  4.18  55.099  

  املتغري املستقل                

  املتغري املعتمد
β0نظور النظممR2F

β1احملسوبةاجلدولية

  456.  2.479مقومات اختاذ القرار االستثماري

(4.123)*

.370  4.18  17.003  

  املتغري املستقل                

  املتغري املعتمد
β0تركيز على املقاصدR2F

β1احملسوبةاجلدولية

  632.  1.697مقومات اختاذ القرار االستثماري

(6.800)*

.615  4.18  46.240  

  املتغري املستقل                

  املتغري املعتمد
β0مشولية التفكريR2F

β1احملسوبةاجلدولية

  663.  1.482مقومات اختاذ القرار االستثماري

(4.546)*

.416  4.18  20.669  

  املتغري املستقل                

  املتغري املعتمد
β0تاسيسالR2F

β1احملسوبةاجلدولية

  654.  1.682مقومات اختاذ القرار االستثماري

(5.455)*

.506  4.18  29.760  

  املستقلاملتغري                 

  املتغري املعتمد
β0توجه بالفرضياتR2F

β1احملسوبةاجلدولية

  893.  553.مقومات اختاذ القرار االستثماري

(9.834)*

.769  4.18  96.715  

  . الجدول من إعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسوب 

N=31                        DF=(1,29)      *P ≤ 0.05         المحسوبةTقيمة  ) (



2014، 312- 292ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد17: المجلدجملة جامعة دهوك،

  

306

 وتنص الفرضية الفرعية اخلامسة من الفرضية الرئيسة الثانية

مقومات اختاذ القرار يف التأسيسلُبعدعلى وجود تاثري معنوي 

) 4(املبحوثني، ومبالحظة اجلدوللدى املستثمريناالستثماري

كرب من قيمتها أهي ) 29.760(احملسوبة ) F(قيمة نّ أجند 

ودرجيت )  0.05(عند مستوى معنوية ) 4.18(اجلدولية البالغة 

وبلغ معامل . وبذلك حتققت هذه الفرضية) 29, 1(حرية 

يف التأسيسبُعد، أي أن نسبة مسامهة )R2) (.506(التحديد 

مبعىن أن ، )50.6%(تبلغ مقومات اختاذ القرار االستثماري

مقومات اختاذ القرار ات احلاصلة يف ري من التغي) %50.6(

.تأسيسالبُعدات احلاصلة يف ري تعزى إىل التغياالستثماري

 توجه الإىل أن بُعد)4(وتشري نتائج التحليل يف اجلدول

، مقومات اختاذ القرار االستثماريتؤثر معنويًا يف بالفرضيات 

هي أكرب من قيمتها اجلدولية )96.715(احملسوبة )F(وأن قيمة 

1(عند درجيت حرية )0.05(ومبستوى معنوية )4.18(البالغة 

، وهذا يدل على حتقق الفرضية الفرعية السادسة من )29،

، أي )R2) (.769(وبلغ معامل التحديد. الفرضية الرئيسة الثانية

مقومات اختاذ القرار يف توجه بالفرضيات الأن نسبة إسهام بُعد

من التغيريات )76.9(%، أي أن )76.9(%تبلغ  ستثمارياال

تعزى إىل مقومات اختاذ القرار االستثمارياحلاصلة يف مراعاة 

.توجه بالفرضياتالبُعد

  االستنتاجات. 3-1- 3

ميكن تلخيص أهم ما توصل إليه البحث من استنتاجات 

  :على النحو اآليت

بعاد التفكري اجاءت آراء أفراد عينة البحث إجيابية بشأن .1

ومقومات اختاذ القرار االستثماري، أي ان هناك االسرتاتيجي 

مراعاة يف ابعاد التفكري االسرتاتيجي بأمهية دور همتفهمًا من قبل

  .مقومات اختاذ القرار االستثماري

ا الفرعية إىل .2 تشري نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األوىل وفرضيا

ابعاد التفكري االسرتاتيجيوجود عالقة ارتباط معنوية بني مجيع 

ومقومات اختاذ القرار االستثماري وهذا يدل على الدور املهم 

مقومات اختاذ القرار تعزيز يف األبعادالذي متلكه هذه 

بعادمجيع االوجود عالقة بنين االستثماري، وعلى الرغم م

األكرب تعود عالقةمقومات اختاذ القرار االستثماري إال إن الو 

.توجه بالفرضياتُبعد الل

ا الفرعية .3 أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية وفرضيا

التفكري بالوقت (ها بعادباابعاد التفكري االسرتاتيجيإىل أن 

، مشولية التفكري، رتكيز على املقاصدال،منظور النظم،املناسب

تعزيز مجيعًا متارس تأثريًا معنويًا يف )التوجه بالفرضياتو التاسيس

، وأن أعلى تأثري ألبعاد التفكري مقومات اختاذ القرار االستثماري

وأدىن تأثري معنوي هلا  توجه بالفرضياتالكان لُبعداالسرتاتيجي

.    نظور النظمكان لُبعد م

تفكري بكافة املشاكل احملتملة ضرورةتفاق مطلق على هناك ا.4

.عند اقامة املشروع االستثماري

يقوم املستثمرين يف مدينة دهوك بدراسة املشاريع املقامة للوصول .5

.اىل صورة واضحة عن املشروع االستثماري املزمع تنفيذه

يتم مالحظة ومراقبة املشاريع االستثمارية املنافسة من قبل .6

.ين يف عينة البحثاملستثمر 

م املتاحة .7 م وقدرا حيصر املستثمرين يف مدينة دهوك طاقا

.بشكل افضل لتحقيق اهداف املشروع االستثماري

يأخذ املستثمرين عينة البحث املتغريات االخرى اليت هلا عالقة .8

.ارتباط وتأثري بالقرارات االستثمارية بنظر االعتبار

على اجراء دراسة موضوعية يتفق املستثمرين يف مدينة دهوك .9

.وواقعية بامكانية اقامة املشروع االستثماري

.املستثمرون يف مدينة دهوك يتبنون اسرتاتيجية مالئمة لالستثمار.10

المقترحات. 3-3-2

على ما مت التوصل استكماًال للمتطلبات املنهجية وتأسيساً 

  :األتيةنه من املفيد تقدمي املقرتحات أإليه من نتائج وجدنا 

من املفضل للمديرية العامة لالستثمار يف مدينة دهوك تدريب .1

املستثمرين من خالل اقامة ورش عمل تطبيقية لتوضيح ابعاد 

التفكري االسرتاتيجي للمستثمرين ودورها يف تعزيز مقومات اختاذ 

  . القرارات االستثمارية

بالتفكري دهوكيف مدينةناملستثمريوعيضرورة تطوير.2

اإلسرتاتيجيالتفكريمبهاراتتزويدهمعلىوالعملرتاتيجياإلس

.اإلسرتاتيجيالتفكريإىل مستوىلريتقوا
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نظرَا للدور املهم واملؤثر  للتوجه الفرضيات يف تعزيز مقومات .3

اختاذ القرارات االستثمارية عليه جيب على مديرية االستثمار 

دائل واملؤسسات احلكومية يف مدينة دهوك ضمان توفر الب

.االستثمارية

جيب على املستثمرين يف مدينة دهوك عند اقامتهم للمشاريع .4

االستثمارية عدم التوقف عن االستثمار بل تفكري مبشاريع أخرى 

جديدة حتقق اهدافهم من جهة وتؤدي اىل حتقيق رفاهية 

.اقتصادية يف املدينة من جهة اخرى

شاريع االستثمارية عند قيام املستثمرين يف مدينة دهوك بتنفيذ امل.5

من الضروري عليهم التفكري بطرائق وحلول إبداعية وابتكاريه ال 

.توجد لدى املشاريع االستثمارية املنافسة

  المصـادر

  : العربيةالمصادر .أوالً 

، تقييم االداء بأستخدام مؤشرات )2001(االعرجي، ميادة سامل حممود رضا، -

االستثمارية، دراسة تطبيقية يف عدد من الشركات العراقية التحليل املايل للقرارات 

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االدارة )1999- 1992(املسامهة للمدة 

. ، العراقواالقتصاد، جامعة املوصل

، التمويل واالدارة املالية للمؤسسات، الطبعة )2006(اندراوس، عاطف وليم، -

.درية، مصر، دار الفكر اجلامعي، االسكن) 1(

، قرارات االستثمار وأثرها على النتيجة املالية )1989(بولص، عامر عوديش، -

لنشاط قطاع السياحة املختلط، دراسة نظرية تطبيقية يف الشركة الوطنية لالستثمار 

السياحية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة 

.، العراقاملستنصرية

واستثمار ) JIT(، استخدام نظام )2006(عبد اهللا صابر، اف، رزكار ج-

وفوراته، دراسة تطبيقية يف معمل االلبسة اجلاهزة يف السليمانية، رسالة ماجستري 

.العراق- ،اربيلغري منشورة ، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة صالح الدين

، توافق مستويات التفكري القيادي)2009(اجلبوري، عالء أمحد حسن، -

دراسة حالة لوزارة ، وأشكال التحول حنو احلكومة االلكرتونية وفق منظور أخالقي

، كلية االدارة غري منشورةدكتوراهطروحةأ،التعليم العايل والبحث العلمي العراقية

  .،العراقواالقتصاد، جامعة املوصل

، دار النهضة للطباعة )1(، االدارة املالية، الطبعة )1997(خبابة، نور الدين، -

. والنشر، بريوت، لبنان

واملفاهيم املدخلاالسرتاتيجية، اإلدارة)2004(عباس، اخلفاجي،-

.،االردنالثقافة، عمانداروالعمليات،

وهات ، دور بناء السيناري)2007(الدوري، زكريا مطلك وصاحل، أمحد علي، -

يف تنشيط التفكري االسرتاتيجي يف عامل متغري، املؤمتر العلمي الثاين، التفكري 

آذار، جامعة اإلسراء اخلاصة، 28- 26اإلداري االسرتاتيجي يف عامل متغري، 

.عمان، األردن

، مؤسسة )1(، االدارة املالية املتقدمة، الطبعة )2004(الزبيدي، محزة حممود، -

.ع، عمان، االردنالوراق للنشر والتوزي

، املواءمة بني النموذج املستخدم لغرض اختاذ )1998(ويلف، انعام حمسن، ز -

القرارات االستثمارية والنموذج املستخدم لغرض تقومي االداء، جملة تنمية الرافدين، 

.، العراق)53(العدد 

، )1(، أساسيات االدارة االسرتاتيجية، الطبعة )2005(السامل، مؤيد سعيد، -
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  رؤَ رةم َرم ا د م ر دام وةرمَ دا

ََى دَذ َرَرك ذ وةوم َمو ر َومارط ظ  

  

  

  َ ظ ظ َظ  ، دا َمروة ر دام م د ا مر َمرة َرؤ زام

 وةرط  وم وةك َذارَى د َرَرَى ذى وةم . ذ  رى  دار  رو ظ

ر  لَ و وةرط ظ ظ َر َدة  را) رؤل د ا مر َمرَى رة

ةت؛  رام ظ َرَى ذى وم طم  دامن و ) م ر دام وةرمَ دا ؟ 

ا مر َمذ رة  َ  َظ َر مَر و َةم َؤ )ر َر ( و

 َمروة ر دام)رم َر( م  ندام  رة َمدوو ط َوم َظ  و ،

و ب   ب َ از َرى ظ دا  ن و ؤظن . طم َوة ذَى ا ون 

و ذطم . ى َ را َ دمظ ومك ذ وةرَر َذارَى د  َ دان ، ظ مة ذ

 ر دام و ا مر َمرا رةظدم َ وم مَر ى وةم   ظ ن ذى

ر م ر رىةَز  دا َمروة مدام َةت د دة رى  د  َر ب َذرَى د ران ل

وذَى وةرمَ  دا ، و ذ طمَ زَ ظَ ذى وة  رَر ط رمَ ل ذََى 

ََ َ وورك مظ َ رانر دام  ب را َد َمرة َرؤ مروو  َم

   ، ندا َ كذ  رة  روة دا َمروة ر دام م د ا مر

.طرا  َم م  َرم رم ا ذ  َرران َ و ر دار د ن 
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THE DIMENSIONS OF STRATEGIC THINKING & ITS ROLE IN ENHANCING INVESTMENT 
DECISIONS MAKING

EXPLORATORY STUDY OF THE VIEWS OF A SAMPLE OF INVESTORS IN DOHUK CITY 

ABSTRACT
The Study Represents The Current Attempt Research To Find Out The Role Of The Dimensions Of 

Strategic Thinking In consolidion Ingredients Making Investment Decisions For The Sample Of Investors In 
Dohuk City, Where Proceeded Researcher Preparing Theoretical Framework Beneficiary Of Literature 
Theory Of The Subject And On The Basis Of The Above Tries To Find The Current Answer To A Question 
(Do the Dimensions Of Strategic Thinking Have A Role In Consolidion Ingredients Making Investment 
Decisions) In Order To Answer It Was Constructing A Model Default Illustrates The Nature Of The 
Relationship And Influence Between The Research Variables Of The Dimensions Of Strategic Thinking 
(Independent Variable) And The Ingredients Making Investment Decisions (Variable Adopted), And On The 
Basis Was Formulated Hypotheses Main Branch Of Hypotheses Subset, And Depending On The A Set Of 
Statistical Methods Were Tested And Analyzed The Data Collected Through The Questionnaire, Where It 
Was Distributed To A Sample Of Investors In Dohuk City. The Most Important Conclusions Of A 
Relationship And Significant Effect Between The Dimensions Of Strategic Thinking And Ingredients Making 
Investment Decisions In Addition To Thinking Investors In Dohuk City Problems Expected To Occur When 
The Establishment Of The Investment Project, While The Most Important Recommendations Of The 
Research That The Directorate Investment In Dohuk City Trained Investors Through The Establishment Of 
Workshops Applied To Clarify The Role Of The Dimensions Of Strategic Thinking In Consolidion
Ingredients Investment Decision, In Addition To The Need To Provide An Environment Reduces The 
Obstacles That Limit And Reduce The Practice Of Investors For Strategic Thinking.
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  المالحق

  

  )1(ملحق 

  إستمارة إستبيان

املقومات اختاذ القرارات يف تعزيز التفكري االسرتاتيجيدور ابعاد"متثل استمارة االستبيان هذه جزء من متطلبات إعداد الدراسة بعنوان 

لذا , وتعد هذه اإلستمارة مقياسَا يعتمد ألغراض البحث العلمي " . عينة من املستثمرين يف مدينة دهوكدراسة استطالعية آلراء،االستثمارية

ا مناسبة لكل سؤال  وال , إن املعلومات املدونة تتسم بطابع السرية واألمانة العلمية علماً , نرجو تفضلكم مشكورين باختيار اإلجابة اليت ترو

  .وإن مسامهتكم سيكون هلا األثر البالغ يف جناح مهمتنا , داعي لذكر االسم 

  .شاكرين تعاونكم معنا خدمة للمسرية العلمية 

  :مالحظات عامة 

  .عدم صالحية اإلستمارة للتحليليرجى اإلجابة على مجيع األسئلة ألن ترك أي سؤال دون إجابة يعين -1

  .يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك) (يرجى وضع عالمة -2

  :معلومات عامة. أوالً 

(     )                 أنثى (     )                           الذكر :                            اجلنس -1

:العمر -2

)      (فاكثر 56)   (   55-46)     (   45-36(     )    35–25)          ( سنة  25اقل من 

  :  التحصيل الدراسي -3

)                                                                                 (شهادة عليا   )      (   بكالوريوس )       (   دبلوم (     )           إعدادية )             ( دون اإلعدادية 

  (       )    التجاري (          )   الزراعي (       )    الصناعي (      )      اخلدمي :    القطاع-4

: مدة العمل يف هذا القطاع-5

  (     )فأكثر 16       (    )    15-10         (     ) 9- 3    (     )     سنوات  3اقل من 

  

  

  :ستراتيجـيالاابعاد التفكير . ثانياً 

أتفق العباراتت

  متاما

  

  أتفق

غري 

  متاكد

  ال

  أتفق

ال أتفق 

  متاما

:التفكري بالوقت املناسب

  .املستقبلية للمشروع االستثماريينبغي دراسة املشاريع املقامة والعاملة حاليا لرسم الصورة 1

  .ضرورة املوازنة بني امكانيات املنظمة والفرص االستثمار املناسبة يف البيئة2

  :منظور النظم

  .عند الشروع باقامة املشاريع االستثمارية من الضروري مالحظة املنظمات او املشاريع املنافسة3

  .باملشروع االستثماري املوائمة بني االسرتاتيجيات اليت ستعتمد وحاجة السوق يف االمد البعيدينبغي عند شروع 4

  :الرتكيز على املقاصد

  .  عند الشروع باقامة املشروع االستثماري فان اهلدف يتمثل بتحقيق رؤية املستثمر5

  . ضرورة االبتعاد عن القرارات الغري املدروسة عند شروع باملشاريع االستثماري6

  . ينبغي حصر مجيع الطاقات والقدرات املتاحة واستغالهلا بشكل امثل لتحقيق اهداف املشروع  7
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  :مشولية التفكري

  . عند تفكري باقامة املشروع االستثماري يتم اخذ كافة املشاكل احملتملة ان يواجهها املشروع وكيفية معاجلتها  8

  . عند تفكري باقامة املشروع االستثماري ينبغي جتنب كافة اجلوانب السلبية للمشروع  9

  .واالستفادة من كافة اجلوانب االجيابية للمشاكل اليت تواجه  املشروععند تفكري باقامة املشروع االستثماري احاول مراعاة   10

  :التاسيس

  .عند تفكري باملشروع االستثماري يتم اخذ بنظر اعتبار متغيريات متعددة و يف نفس الوقت  11

  .مع متغيريات االخرىعند تفكري باملشروع االستثماري يتم اخذ بنظر اعتبار عالقة االرتباط والتاثري   12

  .عند تفكري باملشروع االستثماري يتم طرح املسائل على حنو ابتكاري او ابداعي وجتنب التقليد  13

  :التوجه بالفرضيات

  .عند تفكري باملشروع االستثماري يتم وضع عدد من البدائل اليت حتقق اهداف املشروع  14

  .املشروع االستثماري يتم اخذ قدرته على حتقيق الرؤية املطلوبة بنظر االعتبارعند تفكري باقامة   15

  .ضرورة القيام بدراسة موضوعية وواقعية المكانية اقامة املشروع من عدمه  16

  .املشروععند جدوى ) الزبائن ، السوق، واملنظمات املنافسة(ضرورة مجع املعلومات عن املشروع من مصادر متعددة   17

  .عند اقامة واختيار بدائل املشاريع االستثماري يفتح ابواب جديدة للتفكري باملشاريع االستثمارية االخرى  18

  

  

  :مقومات القرارات االستثمارية. ثالثاً 

أتفق العباراتت

  متاما

  

  أتفق

غري 

  متاكد

  ال

  أتفق

ال أتفق 

  متاما

اذ رارات ار اده ر راة وت 

  .تبين اسرتاتيجية مالئمة لالستثمار19

  .اسرتشاد باالسس واملبادئ العلمية الختاذ القرارات االستثمارية20

  .مراعاة العالقة بني العائد واملخاطرة وموازنة بينهما21

  .عمل دراسة اجلدوى للمشروع22

  .البدائل االستثماريةتعددية 23

  .موضوعية املقاييس املعتمدة يف املفاضلة بني البدائل واختيار االفضل24

  .املوائمة مع الفرص االستثمارية واختيار انسبها  25

  

  

  

  

  )2(ملحق 

لدى املستثمرين واملقومات اختاذ القرارات االستثماريةاالسرتاتيجيالتوزيعات التكرارية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية البعاد التفكري 

  املبحوثة

الوسط   المقياس  المتغيرات

الحسا

  بي

االنحراف 

  ال اتفق متاما  ال اتفق  غري متأكد  اتفق  اتفق متاما  المعياري

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  

X11651.61341.926.5        4.32  1.013  

X2  2064.5722.639.7    13.24.45  .925  

  

X31754.81032.3412.9        4.42  .720  
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X4825.81754.8412.9    26.53.94  .998  

  

X51032.31445.226.5516.1    3.94  1.031  

X62064.5619.4412.9    13.24.42  .958  

X71961.3929.0    26.513.24.39  1.022  

  

X82580.6619.4            4.81  .402  

X91548.4825.8412.926.526.54.03  1.224  

X101341.91445.2412.9        4.29  .693  

  

X111238.71445.239.726.5    4.16  .860  

X12619.42064.5516.1        4.03  .605  

X131651.6825.8412.939.7    4.19  1.014  

  

X141754.8929.0412.913.2    4.35  .839  

X151858.1825.826.539.74.32  .979  

X161238.71651.639.7    4.29  .643  

X171754.81032.313.239.74.32  .945  

X181341.91445.226.5    26.54.16  1.036  

  

X191858.11238.713.2        4.55  .568  

X201651.61238.739.7        4.42  .672  

X212271.0722.626.5        4.65  .608  

X222167.7722.6    13.226.54.42  1.119  

X231445.21341.939.713.2    4.29  .783  

X24929.01548.4516.126.5    4.00  .856  

X252167.739.7412.939.7    4.35  1.050  

من اعداد الباحث اعتمادا على نتائج الحاسوب: المصدر

  


