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 مجلة بحوث جامعة إدلبشروط النشر في 
  مجلة بحوث جامعة إدلب بسالسلها المتنوعة البحوث األصيلة من داخل جامعة  تنشر

تحقق شروط البحث األكاديمي المحكم، ومتطلبات مجلة بحوث  إدلب وخارجها التي
 جامعة إدلب. 

 االختصاص. ويعرض البحث على محكم ثالث  ين من ذوي     م           على محك                ي عرض البحث
 إذا رفضه أحد المحكمين.

  م لم تنشرأنشرت  أصحابها،المجلة إلى  استلمتهاالبحوث التي  تعادال. 

 المجلة.  في للنشر        جاهزا   بحثه يكون  أن بعد بحث نشر على وثيقة الباحث يحصل 
 تــقارير   مــحتوى   بحــسب  والتــوضيح  التعديـل  اقـتراحــات  تقــديم  بـحق  المجلة  تـــحتفظ  

 .الـــخبراء
 المنشورة األعمال في  الواردة واالتجاهات اآلراء عن مسـؤولة غير المجلة. 

 : شروط نشر األبحاث في مجلة بحوث جامعة ادلب

                                                                     أن يكون البحث أصيال  وغير منشور أو مقدم للنشر في أي مجلة أخرى أو موقع  -1
 آخر.

أي جهة يتعهد صاحب البحث   -2 بأنه لم يسبق له نشر بحثه، ولم يقدمه للنشر في 
 أخرى. 

تؤول ملكية البحث المقبول للمجلة لمدة عام من تاريخ نشره، ويحق للباحث بعد ذلك  -3
 إعادة نشره ضمن كتاب له.

بحث     ت   -4 نشر  طلب  استمارة  مباشرة إقدم  المجلة  الرسوم  لى  البحث  صاحب  ويدفع   ،
 .ثالمالية المترتبة على نشر البح 

ور    ي    -5 على  مطبوعا  األصل  الحاسب  بثال (B5)  ق قدم  على  منضدة  ورقية  نسخ  ث 
        ال  يقل  أ  ومطبوعة على وجه واحد، ويكتب اسم الباحث على نسخة واحدة فقط على

بما فيها الملخصات والجداول والمراجع....  صفحة    30يزيد عن          ، وأال   اتصفح  5عن  
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II 

 

نسخة إلى    ، باإلضافةمجلةالفي    مواصفات الطباعة المطلوبة وشروط النشر     ا  محقق
 (. pdfو Wordبصيغتي ) إلكترونية

                                                                       ي كتب في بداية البحث: عنوان البحث، اسم الباحث، القسم والكلية، الجامعة. -6

                                  ي رتب البحث بما يتناسب واالختصاص.  -7

الكلمات المفتاحية باللغة األجنبية، ملخص، الكلمات المفتاحية، ملخص أجنبي،  :1  مثال
 المقدمة، المواد والطرق، النتائج والمناقشة.

باللغة :  2مثال   المفتاحية  الكلمات  أجنبي،  ملخص  المفتاحية،  الكلمات  ملخص، 
المقدمة، السابقة،  األجنبية،  الدراسات  البحث،  منهج  البحث،  أهمية 

 .الخاتمة الصعوبات، خطة البحث، التمهيد، المباحث،
 (. .…,1,2,3                                 ت عتمد األرقام العربية في البحث )  -8

ملخص -9 على  البحث  يحتوي  أن  للبحث   10-5(يجب  األصلية  باللغة  أسطر( 
 باإلضافة إلى ملخص باللغة األجنبية. 

 . )إن وجدت(                                                     ي بلغ الباحث بنتائج التحكيم إلجراء التعديالت المطلوبة -10

اللغوي.   -11 التدقيق                                                                           ي عرض البحث، بعد أن يكون جاهزا  علميا  وفنيا ، على لجنة 
 .(إن وجدت)والباحث مطالب بإجراء التصويبات اللغوية 

                            ( بعد أن يكون البحث جاهزا   word, pdfإحضار نسخة نهائية ورقية وإلكترونية ) -12
                                                    للنشر )علميا  ولغويا  وفنيا ( مرفقة بتوقيع الباحث. 
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 :الصفحة والطباعةخيارات 

 
 نوع الحرف المخصص للبحث ومتن النص والحواشي 

 

 النمط  خط أجنبي خط عربي الفقرة 
 Simplified الخط  نوع 

Arabic 
Times New 

Roman 
 غامق

 غامق 14 16 عنوان البحث 
 عادي 12 13 اسم الباحث وكنيته

 غامق 12 12 القسم والكلية والجامعة
 عادي  12 13 الملخص نص

 غامق 12 13 نص الملخص والبحثاألحرف واألرقام في 
 غامق 13 14 العناوين الرئيسية في متن النص 

 عادي  12 13 النص في متن البحث
 غامق 12 13 العناوين الفرعية في متن النص 

 عادي  12 12 الحواشي )أسفل الصفحة(
 عادي  12 12 رأس الصفحة الفردية والزوجية

 عادي  12 13 رقم الصفحات )أسفل وسط( 
 عادي  12 12 القيم داخل الجدول 

 

 عربيةاألرقام:  خيارات: 
 سم(. المسافة بين األسطر: مفرد. 1.27مسافة بادئة للسطر األول ) تنسيق الفقرة: 

إعداد  
 الصفحة:

( وأسفل  أعلى  و   2.5الهوامش  )أسم(  وأيسر  ]هامش   سم(.  2.5يمن 
  [.0.8وللصفحات الزوجية   0.8للصفحات الفردية التوثيق 

 سم(. 25×17.6العرض )و االرتفاع  - B5 حجم الورق 
رؤوس الصفحات وتذييالتها: صفحة فردية وزوجية مختلفة، رأس تذييل 

 سم(.  1.5الصفحة )
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 ...(:5-3-1رأس الصفحة الفردية ) -

                                            ي ضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية: 
 2020لعام  00مجلة بحوث جامعة إدلب       سلسلة العلوم الحيوية       العدد 

 ...(:6-4-2)رأس الصفحة الزوجية  -

                                                                          ي ضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية اسم الباحث أو الباحثين، مثال:  
 .د. حسون ود. موسى ود. خليف

 :Microsoft Wordنصائح تنسيقية خاصة ببرنامج  

-   ،).( النقطة  السابقة(:  الكلمة  بعد  مباشرة   )تكتب  التالية  الرموز  قبل  فراغ  يوضع                                                                                 ال 
(، والنقطتين ):(، والقوس المغلق([ والنسبة  ;)؛  (، والفاصلة المنقوطة  ,والفاصلة )،  

 (.% المئوية )

ال يوضع فراغ بعد الرموز التالية )تكتب الكلمة الالحقة مباسرة بعدها(: القوس المفتوح  -
 حرف العطف )و(. ) ] و 

 Microsoftتكتب الرموز والمعادالت باألحرف األجنبية بواسطة محرر المعادالت   -

Equation    المضمن مع برنامجMicrosoft Word  وبالنسبة للمعادالت الكيميائية ،
 . Chem Windowفلها برامج خاصة مثل 

بعناوين بحجم ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في المخطوط، وتزود   -
                                                               ( من النمط الغامق على أن  يسبق العنوان الجدول ويليه في األشكال.10خط )

 طريقة التوثيق في مجلة بحوث جامعة إدلب 
                       أوال : السلسلة العلمية 

                              ثانيا : سلسلة اآلداب والشريعة 

 الدراسات النفسية والتربوية               ثالثا : سلسلة 
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                        أوال : السلسلة العلمية: 
 على النحو اآلتي:  APA                                                      يتم التوثيق، وفقا  ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجي

 داخل البحث: -1

                                                                            إذا كان المرجع كتابا  يكتب: اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات،  ◄
  :ويتم ذلك بين قوسين هكذا

 (Raup, 2003, p.52) /(12، ص1990: )الخطيب،                     المؤلف منفرد ا يكتبإذا كان 
 ,Wilmore & Costil) (22ص    القدومي، وعبد الحق،)  :إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب

1994, p.22)/ 

 :مثال   .كان لثالثة فأكثر يكتب: اسم عائلة المؤلف األول، ويضاف إليها عبارة وآخرون   وإذا
 (Adams, et al., 2002, p.85)(/ 30، ص1972)أنيس وآخرون، 

 . فيه ما سبق يراعىفي مجلة علمية  ا                            إذا كان المرجع بحثا  منشور   ◄

 : ، فيكتب على النحو اآلتياإلنترنت                       أما إذا كان موقعا  على  ◄

 :  اسم المؤلف )إن وجد(، عنوان المقالة، السنة. الموقع. هكذا
من  2002. .اليوسفي) وبيئية  اقتصادية  المتجددةجدوى  الطاقة  (. استغالل 

http://www.unep.org.bh 
                                                                                    تكتب قائمة المراجع في نهاية البحث ألفبائيا  بترقيم مستمر بحيث يبدأ الترقيم بالمراجع  -2

 . العربية ثم المراجع األجنبية
 . في نهاية البحث المراجع المصادر و  -3

 األجنبية على النحو اآلتي:جع ا                                  جع العربية أوال ، ثم المصادر والمر ار ترد المصادر والم

                                      إذا كان المرجع كتابا  باللغة العربية: (1

اسم عائلة المؤلف أو شهرته، يليها اسمه. سنة النشر. فراغان. عنوان الكتاب.  
 : مثال ويوضع تحته خط. الطبعة. فراغان. الناشر. مكان النشر.

خالد  - )التركي،  األرض(.  2002.  الكتاب  .  3ط.  علم  الرياض.  دار  الجامعي. 
 .السعودية
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Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. 

Tokyo. Japan 

                                                       إذا كان المرجع مؤلفا  من قبل أكثر من شخص نكتب كما يلي: -

والثالث،.... الثاني  للمؤلف  الكامل  االسم  االسم،  بالترتيب    لخ.إالكنية،  نتابع  ثم 
 . السابق

توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك (  2
 : الترتيب اآلتي 

بين عالمتي تنصــيص.    ثاســم عائلة المؤلف، يليها اســمه. ســنة النشــر. عنوان البح
 ثال:الصفحات. م اسم المجلة: المجلد، العدد إن وجد.

 ءاالنزالقات األرضية التهي حدثت في موسم شتا . 2000)). محمدأبو صفط، 
  األساسيةسلسلة العلوم ) اليرموك أبحاثفي شمال الضفة الغربية". مجلة  91/92

   . 47-9(: 1) 9(: ةوالهندسي
Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 

grave/rivers". Journal of Hydraulic 

Research. 28(4): 417-436. 

 : توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية (3

 :يراعى في ذلك الترتيب اآلتي

الكلية، الجامعة. بلد النشر. ، يليها اسمه. السنة. عنوان الرسالة.  ثاسم عائلة الباح 
 مثال:  .ويتم كتابة عنوان الرسالة بين عالمتي تنصيص

الصناعي على معدالت ضغط الدم ونبض   جتأثير الضجي(.  2002)   .مظحنيني، نا
مدينة في  المصانع  عمال  عند  السمع  ودرجة  غير   القلب  ماجستير  رسالة  نابلس"، 

 ن. الوطنية، نابلس، فلسطي منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح
Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 

phyto and mespzooplankton in the 

Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for 

Tropical Marine Ecology. University of 

Bremen. Germany. 



 2022عام ل 1دالعد                                    مجلة بحوث جامعة إدلب           

VII 

 

 :يراعي في ذلك الترتيب اآلتي :اإلنترنتتوثيق  (4

ويوضع  الموقع،  المقالة"،  "عنوان  النشر.  سنة  اسمه،  شهرته،  أو  المؤلف  عائلة  اسم 
 تحته خط، مثال: 

باسل ج2005)  .اليوسفي،  المتجددة(.  الطاقة  استغالل  من  وبيئية  اقتصادية  . "دوى 
http://www.unep.org.bh 

 والشريعة:                     ثانيا : سلسلة اآلداب 
                                    في نهاية البحث عن طريق إدراج حواش  )المصادر والمراجع والدوريات....(  ن الهوامش      دو     ت  

 .ورودها في المقالوفق           متسلسلة   ختامية 

 :Books الكتب- أ 

 عند توثيق الكتاب للمرة األولى يكون التوثيق كما يلي: (1)

 ، دون ألقاب علمية(من  )الكنية(  اسم المؤلف األول واسم  اسم المؤلف األشهر ثم قوسين )
يلي ذلك فاصلة،  كما ورد عند المؤلف نفسه  )بخط غامق( عنوان الكتابثم نقطتان ثم 

ثم مكان النشر، يلي ،  ، ثم دار النشر، يلي ذلك فاصلةت/التحقيق أو الترجمة إن وجد
ثم الجزء الذي   ،ة أو النشرثم تاريخ الطبع  ثم الطبعة، يلي ذلك فاصلة،،  ذلك فاصلة

                                                                            أ خذت  منه المعلومة، ثم فاصلة، ثم الصفحة أو الصفحات، ويختتم التوثيق بنقطة. 

 مثــــال: 

 توثيق المصدر ألول مرة:

، تحقيق عبد هللا  الكامل في التاريخ  : هـ(630ابن األثير )أبو الحسن محمد الجزري، ت  
ط بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ص  2ج،  م 1996هـ /    1417،  2القاضي،  أو    55، 

2/55 . 

 توثيق المرجع ألول مرة:

 اسم الكتاب .... وهكذا. ثماالسم األول ثم الكنية 
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مقلد:   صبـري  الدوليةإسماعيل  السياسية  والنظريات  ،العالقـات  األصول  في   ،دراسة 
 . 40-31ص ،  م1989، 5منشـورات دار السالسل، الكويت، ط

مرتين متتاليين أو بصفة متتالية في الصفحة نفسه  لمصدر/المرجع  لإذا تكرر التوثيق   (2)
 كتب اآلتي:   ي  البحث من نفسها 

 . 110إن وجد، ص   2المصدر/المرجع نفسه، ج

         Ibid ,p110 .وباللغة اإلنجليزية نكتب:
 اإلشارة إليه كاآلتي: متتالية يتم إذا تكرر المصدر/المرجع بصفة غير  (3)

 ص...  عنوان الكتاب، ج... إن وجد،: اسم المؤلف األخير

 : مثـــال
 . 87، ص  1ابن األثير: الكامل، ج 

 93-85السياسة الدولية، ص مقلد: 
وإذا تكرر تتبع   ،                                        تم توثيقه في المرة األولى كما ورد آنفا  يإذا كان للمؤلف كتاب آخر  (4)

 . السابقةالخطوات 
                                                                             إذا كان الكتاب محققا /مترجما  يضاف اسم المحقق/ المترجم بعد اسم الكتاب مباشرة  (5)

 السابق نفسه.ويتبع أسلوب التوثيق 

 مثال للتحقيق:

، تحقيق عزمي في الصناعة العظمى  : م(866هـ/ 252تيعقوب بن اسحق  الكندي )
 . 87-85، ص م1987  ،1ط طه السيد أحمد، دار الشباب، قبرص،

 مثال للترجمة: 

  هارولد السكي: االشتراكية في الميزان، ترجمة فوزي عطية، مطبعة النور، دمشق،
 . 20، ص 1ج ، م 1990،  1ط

على   (6) يحتوي  كتاب  في  لمؤلف  مقاال   المرجع  كان  فيوثق                                                إذا  باحثين  لعدة  مقاالت 
 كالتالي:
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ثم نقطتان، ثم عنوان المقال بين قوسن صغيرين  ،الكنيةاسم كاتب المقال األول ثم  
أو    " "...... مقلوبين   في  حرف  ثم  بفاصلة،  متبوعا     in                              متبوعا   الكتاب  عنوان                           ثم 
فاصلة، بعدها                                                     اسم ولقب محرر الكتاب متبوعا  بفاصلة، ثم دار النشر  ثم  بفاصلة،  

بعدها   الصفحة أو الصفحات  ثم،  سنة النشر  ثم،  بفاصلة،                         ثم مكان النشر متبوعا   
 نقطة.

 مثـــال: 
"، في مقدمة في االقتصاد السوداني، تحرير علي الصناعة في السودانسيد نميري: "

 . 101-76ص  ، 1976الحسن، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، الخرطوم، 
Sayed Numeiri: "Industry in the Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edit, Ali AL Hassan, Khartoum University Press, 

Khartoum, 1976, p 76-101. 

الوفاة (7) تاريخ  بيان  والميالدي    الهجري،  بالعام-  يتم  بالهجري  يكون  أن    – ويفضل 
 م. 1900للمؤلفين الذين ولدوا قبل عام 

 :Journals الدوريات -ب

: "عنوان المقالة بين قوسين صغيرين مقلوبين"، اسم  الكنيةاسم المؤلف األول ثم   (1)
العدد  المجلة،مكان    المجلة، رقم  المجلد،  النشر  ،رقم  أو    ،سنة  الصفحة  رقم  ثم 

 الصفحات.
 مثـــال: 

المفرق،  المنارة،  األردنية"،  الصناعية  الشركات  في  الشاملة  "الجودة  الطراونة:  محمد 
 . 151-113ص   ،م1996 المجلد األول، العدد الثالث،

Mohammed Al-Tarawna, "Total Quality Management in Jordanian 

Industrial Companies, Al-Manarah, Vol. 1,No.3, Mafraq, 1997, pp113-

151. 

 كاآلتي:   متتالية نكتبإذا تكرر االستشهاد بصفة  (2)

                  .                                      62المرجع نفسه، ص  
Ibid, P 62.  
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تكرر  (3) المرجع  هاداالستش   تإذا   / للمصدر  غير متتالية  بصفه  صفحة نفسه  ات  في 
 : تيكاآلتم التوثيق يالحقة من الرسالة 

 . 72محمد الطراونة: " الجودة الشاملة "، ص 
. Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72 

حسب ما هو معتمد في الموسوعات  ب يجوز كتابة االسم المختصر للمجالت الدورية   (4)
 العلمية. 

 and International  Official المصادر الحكومية ومصادر المؤسسات الدولية - ج 

Institutions publication : 
، مصدر حكومي: يكتب اسم الوزارة، الدائرة، المؤسسة أوال، ثم اسم الدولة، ثم اسم المصدر

 دار النشر، السنة، الجدول، الصفحة. 
 (:  1مثال )

االقتصادية:   التنمية  خطة  األردن،  التخطيط،  المطبعة  1975  –  1973وزارة   الوطنية،، 
 . 80، صفحة 10، جدول 1975عمان، 
 (:  2مثال )

األردن، النشرة اإلحصائية السنوية، مطبعة دائرة اإلحصاءات   دائرة اإلحصاءات العامة،
 . 50، ص14، جدول 1996العامة، عمان، 

( واشنطن  (3مثال  الدولية،  المالية  النشرة  الدولي،  النقد  صندوق  جدول  1996:   ،50  ،
 .  90صفحة 

IMF , International Financial  Statististics  , Washington ,1996 , vol 45 

,table 25, p120. 

 Theses and Dissertations :الرسائل العلميةهــ 

 توثق الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( على الشكل اآلتي:  -
  41البعثة النبوية إلى عبد هللا حافظ الحاج عبد هللا: تجارة الحجاز في صدر اإلسالم من 

هـ  1430  م، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة،661ـ  610هـ /  
 . 65م، ص  2011 /

 (.عامل معاملة المرجع   ت                              )إذا ن شرت الرسائل العلمية
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  Manuscripts :مخطوطاتال- و
رقم التصنيف، رقم الورق، و   عنوان المخطوط، مكان المخطوط  الكنية:اسم المؤلف األول و 

 مخطوط.   وينص بين قوسين أن المصدر
 مثال: 

م(: المقصد    1400هــ /    803بن مفلح الرميثي المقدسي )ت    إبراهيم بن محمد بن عبدهللا 
  ة ، ورق8630حمد، مكتبة المتحف العراقي، بغداد رقم  أاألرشد في ذكر أصحاب اإلمام  

 . ، )مخطوط(25
 Newspapers الصحف:

 العدد، التاريخ، الصفحة.  اسم الجريدة، مكان الصدور،
 العمود األول.  3، صفحة م1993، حزيران 13  9268: الدستور، عمان، ع مثال

Jordan Times Amman, No . 5281, 12 April  ,1993 , P2. 

 Court Records: قرارات المحاكم- طـ 
)إن   ه( ثم مكان نشر 3/94سنته )  ورقم القرار في  ،ذكر اسم المحكمة التي أصدرت القرارن

 ن وجد( ثم السنة. إوجد( ثم العدد )
 نقابة المحامين:مثال في حالة النشر في مجلة 

، المطبعة  181، ص  3  -1، مجلة نقابة المحامين األردنيين، ع  91/   383تمييز حقوق  
 .  1993الوطنية، عمان، 

Lnsurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 171 

163 1979. 

 
  Proceeding Conference المؤتمرات:وقائع 

المؤتمر،  اسم الوقائع، رقم المجلد أو رقم العدد، مكان انعقاد    العنوان،والكنية:  اسم المؤلف  
 نشر الوقائع، السنة.  المؤتمر، مكان انعقاد  تاريخ

 : مثال
التعلم المفتوح والوطن العربي، في محاضر ندوة التعلم عن بعد،    عثمان: نظام  عيسىعلي  

 . 1986كانون األول،  8-  6تحرير بله عمان األردن 
Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 

Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 
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Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 

Pp 17 -110. 

 سلسلة الدراسات النفسية والتربوية:         ثالثا : 

                       أوال : المراجع العربية:
 داخل المتن: - 1
 مؤلف واحد:- أ

، نبدأ بكنية المؤلف، ثم الحرف األول من االسم، ثم العام، ثم رقم الصفحة،    ا  هاللي     ا  نفتح قوس 
 نغلق بقوس هاللي(.ثم 

 ( 57، 1998مثال: )عاقل، ف،  
 : مؤلفان- ب

، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم    ا  هاللي     ا  نفتح قوس 
كنية المؤلف الثاني، ثم الحرف األول من اسم المؤلف الثاني، ثم العام، ثم رقم الصفحة، 

 ثم نغلق بقوس هاللي(.
 ( 57، 1998ف، والرفاعي، ن،  مثال: )عاقل، 

 : أو أكثرثالثة مؤلفين - ج
، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم    ا  هاللي     ا  نفتح قوس 

 ، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(. وآخرون نكتب 
 . ( 57،  1998مثال: )عاقل، ف، وآخرون،  

 العربية في نهاية البحث: قائمة المراجع  - 2
واحد:- أ يتلوه    مؤلف  العام  ثم  فاصلة،  يتلوه  األول  االسم  ثم  فاصلة،  يتلوها  بالكنية  نبدأ 

النشر  دار  ثم  فاصلة،  يتلوها  الطبعة  رقم  ثم  فاصلة،  يتلوه  الكتاب  عنوان  ثم  نقطتان: 
 يتلوها فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 مثال:
 ، دار العلم للماليين، بيروت.2النفس التربوي، ط: علم 1998عاقل، فاخر، -
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 مؤلفان اثنان:- ب
األول يتلوه فاصلة، ثم   نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف 
كنية المؤلف الثاني، ثم االسم األول للمؤلف الثاني يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه نقطتان: ثم  

يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبعة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها فاصلة، ثم عنوان الكتاب 
 بلد النشر يتلوه نقطة.

 مثال:
، دار العلم للماليين، 2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم،  -

 بيروت.
 : أو أكثرثالثة مؤلفين - ج

األول يتلوه فاصلة، ثم  نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم   االسم األول للمؤلف 
كنية   ثم  فاصلة،  يتلوه  الثاني  للمؤلف  األول  االسم  ثم  فاصلة،  يتلوه  الثاني  المؤلف  كنية 
المؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه 

ة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها  نقطتان: ثم عنوان الكتاب يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبع
 فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 :مثال
مالك،  - التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم، ومخول  ، دار  2: علم النفس 

 العلم للماليين، بيروت.
 المرجع المترجم:  - 3
 داخل المتن: يتم التوثيق باسم المؤلف فقط.  - أ

 ( 14،  1984: )واطسون، ج،  مثال
 وفق ما يلي:  في قائمة المراجع: يتم كتابة المؤلف والمترجم- ب

كنية المؤلف، االسم األول للمؤلف، عام التأليف: عنوان المرجع، اسم المترجم وكنيته بعد  
 كتابة كلمة ترجمة، دار النشر، بلد النشر. 

 :مثال
العزيز القوصي، مكتبة األنجلو  : النظرية السلوكية، ترجمة عبد  1984واطسون، جون،  -

 المصرية، القاهرة. 
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                            الدورية  أو المجلة العلمية:- 4
كنية المؤلف أو الباحث، االسم األول للمؤلف أو الباحث، العام: عنوان المقالة أو البحث، 
اسم المجلة أو الدورية، رقم المجلد، رقم العدد الخاص بالمجلد، نطاق صفحات البحث 

 ية. في المجلة أو الدور 

 :مثال
: دافعية اإلنجاز وعالقتها بقلق االمتحان لدى طالب الثانوية  1998األعسر، صفاء،  -

 . 452-434، 4، العدد 3العامة، مجلة البحوث النفسية، المجلد 
 رسائل الدكتوراه والماجستير: - 5

  كنية الباحث، االسم األول، العام: عنوان الرسالة، نوعها، الكلية، الجامعة، البلد.
 : المث
األساسية عند معلم المدرسة   األدائية: الكفايات التعليمية  1981مرعي، توفيق أحمد، -

االبتدائية في األردن في ضوء النظم واقتراح برامج لتطويرها، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 .جامعة عين شمس، القاهرة، مصر

 أبحاث المؤتمرات:- 6

، تسلسل المؤتمر  )بخط غامق(  عنوان البحثكنية الباحث، االسم األول للباحث، العام:  
، رقم المجلد، نطاق  إلى(  .... )في الفترة من  المؤتمر، مكان انعقاد المؤتمرإن وجد، عنوان  

 صفحات البحث في المجلد. 
 :مثال

التوافق الزواجي في ضوء بعض سمات الشخصية لدى عينة  :  2007الصبان، عبير،  -
، المؤتمر السنوي الرابع عشر، اإلرشاد النفسي  من الزوجات السعوديات في مكة المكرمة

 . 154-119أجل التنمية في ظل الجودة الشاملة، مصر، المجلد األول، من 
 : اإللكترونيةالروابط - 7
منها الباحث االقتباس،   يأخذ  في التوثيق وفق الصفحة التي  اإللكترونية                ت عتمد الروابط  -أ

 ويظهر الرابط في الشريط العلوي للموقع. 
                                                                           ت عتمد الروابط اإللكترونية في التوثيق بشرط أن يكون صاحب المقال أو الباحث أو -ب

                                  الناشر حاصال  على درجة الدكتوراه. 



 2022عام ل 1دالعد                                    مجلة بحوث جامعة إدلب           

XV 

 

                          ثانيا : المراجع األجنبية: 
 داخل المتن: - 1
 مؤلف واحد: - أ

ية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكن   ا  هاللي     ا  نفتح قوس 
 متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(.

 (Freeman, F., 1962, 22)مثال: 
 :مؤلفان اثنان- ب

االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكنية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من     ا  هاللي     ا  نفتح قوس 
متبوعة بفاصلة.، ثم كنية المؤلف الثاني يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف 
الثاني يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس  

 هاللي(.
 (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232)مثال: 

 : أكثرأو ثالثة مؤلفين - ج 
، نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف    ا  هاللي     ا  نفتح قوس 

يتلوه فاصلة،   et alاألول يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة، ثم االختصار المعبر عن وآخرون  
 ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة ونغلق بقوس هاللي(.

 (Saywitz, J., et al, 2000, 56)مثال: 
 قائمة المراجع األجنبية في نهاية البحث:  - 2

االقتصار على كنية    مع  ينطبق على المراجع األجنبية ما ينطبق على المراجع العربية
                                                                              المؤلف دون ذكر االسم كامال  وتمييز الحرف األول للمؤلف األجنبي بنقطة يتلوها فاصلة.

 مثال: مؤلف واحد:- أ
Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 

York, Rinehart and Winston. 

 مثال: مؤلفان اثنان:- ب
Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 

future prospects, Washington, DC: American Psychological Association. 

 مثال:  : أو أكثرؤلفين ثالثة م- ج
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Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 

Treatment for sexually abused children and adolescents. American 

Psychologist, 55, 1040-1049. 

 التوثيق من مجلة أو دورية أجنبية: - 3
Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 

Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

 

 أبحاث المؤتمرات:- 4
Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 

Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 

American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 

 مالحظات هامة: 
 . اإللكترونية                                                               كتب المراجع العربية أوال ، يليها المراجع األجنبية، يليها المواقع    ت   .1

رتب المراجع العربية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث    ت   .2
                     المؤتمرات ألفبائيا .

رتب المراجع األجنبية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث     ت   .3
                     المؤتمرات ألفبائيا .

............"  "  وضع االقتباس الحرفي مهما كان عدد كلماته بين عالمتي تنصيص   ي   .4
 ويتم التوثيق وفق التوثيق في المتن مباشرة.

استخالص فكرة من نص؛ يتم التوثيق وفق    تم  وأالقتباس وفق فهم الباحث،  إذا تم ا  .5
 دون وضع عالمات تنصيص.من التوثيق في المتن مباشرة 

يتم التوثيق  بصفة متتالية  مرات متتالية داخل المتننفسه تم االقتباس من المرجع  إذا .6
سابق  المرجع  )ال                                                               في المرة األولى وفق التوثيق في المتن، وفي المرات التالية ي كتب  

 . مثال:  (والصفحة فقط
 ( 57،  1998في المرة األولى: )عاقل، ف، والرفاعي، ن،  
  ( 122في المرة التالية: )مرجع سابق،  
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مع    إذا .7 والعربية  األجنبية  باللغتين  مرة  ألول  ي كتب  أجنبيا ،  الباحث  أو  المؤلف                                                                            كان 
 : مثال                                                             العام، ثم ي كتفى بوروده بالعربية مع العام في المرات التالية.

 أن المنهج العقالني االنفعالي.......الخ.  Albert Ellis 1990يرى ألبرت اليس 
 في المرات التالية:

 أن األفكار الالعقالنية........الخ. 1990ويعتقد ألبرت اليس 

 . كله ...( في نطاق البحث  4-3-2-1                        ت ستخدم األرقام العربية ) .8

                                                                               يبدأ ترقيم المراجع العربية أوال  بشكل متسلسل وفق الترتيب األلفبائي، ويستمر تسلسل  .9
(  30إذا انتهى ترقيم المراجع العربية برقم )] .نفسها  لطريقةباترقيم المراجع األجنبية  

 . [( ونتابع31نواصل ترقيم أول مرجع أجنبي برقم )

 
 :الشتراك في المجلة ل

 .يمكن االشتراك في المجلة لألفراد والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة

 :عنوان المجلة

على  • المجلة  تحرير  إدارة  إلى  مباشرة   العلمية  المادة  من  المطلوبة  النسخ  تسليم                                                                                 يمكن 

مجلة بحوث جامعة    –بناء رئاسة الجامعة    –شارع المعاهد    –إدلب  -سورية  العنوان التالي:  

 إدلب. 

              d.j.sr@idlib.university  
 

 

 CLICK HERE/  اضغط للذهاب إلى صفحة الموقع الرسمي 

mailto:d.j.sr@idlib.university
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/


 

 

 



ِفِِهِرسال ِ  ِ  ِ  ِ 

ِالصفحِةِاسمِالباحثِعنوانِالبحثِم
 30-1 سفلو، د. الدرويش، د. خديجة الصراع التنظيمي وأثره على نية ترك العمل 1
درجةة تبيي  اددار  اةتلتجواو وأثر ةت تي تق ي  التمةتثةل   2

 التنظيمي من وجهة نظر ادداريين تي جتمعة إدلب
 سفلو، د. الدرويش، د. خديجة

31-62 

مدى إدراك أعضةةةةةتي الهيتة التدرييةةةةةية تي جتمعة إدلب   3
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 الصراع التنظيمي وأثره على نية ترك العمل

دراسة تطبيقية على العاملين لدى مديرية االتصاالت المركزية في  
 إدلب محافظة 

 خديجة  ، د. مصطفى الدرويش و د. حسام أماني سفلو

 إدلبجامعة  –كلية االقتصاد واإلدارة  –قسم إدارة األعمال 

 البحث ص لخستم

هدف البحث إلىىى معة ىىة مسىىبباا الصىىةام التثرهمىىي وأيةهىىا الىىى نهىىة  ىىة  العمىى ، 
( 80 ىىت  طبهىىب البحىىث الىىى العىىاملهة  ىىي مد ةيىىة اة صىىاةا المةدهيىىة، والبىىال  اىىددهت  

(  قىىةش لىىمل  17 ، اسىىتخدم البحىىث المىىثصف الوتىىفي، و ىىت إاىىداد اسىىتبانة م ونىىة مىىة       اىىام   
البىىال  البحىىث                                                                   محىىور)  الصىىةام التثرهمىىي، نهىىة  ىىة  العمىى (، و ااىى  إليتةونهىىا  الىىى اهثىىة 

 ( حسب قانون العهثة، وأهت الثتائف التي  وت  إلهصا البحث:61حجمصا  

(، ونهىىىىة لتىىىىة  العمىىىى   ثسىىىىبة %70.8وجىىىىود تىىىىةام  ثرهمىىىىي  ىىىىهة العىىىىاملهة  ثسىىىىبة   -1
 (، وهي نسب  وق المتوسطة.73.6% 

لمسىىبباا الصىىةام التثرهمىىي الىىى نهىىة  ىىة  العمىى  اثىىد  دةلىىة إحصىىائهة و وجىىد أيىىة   -2
                                                      (، حهىىث دىىان المسىىبب اأثيىىة  ىىويهةا  محدوديىىة المىىوارد،  لهىى  %5مسىىتود دةلىىة إحصىىائهة  

                                                          عارض اأهداف، يت ادم  حد د الص حهاا، وأخهةا  غموض الدور.

ول  ىىهة متوسىىطاا اسىىتجاباا أ ىىةاد اهثىىة البحىىث حىى   وجد  ىىةوق  اا دةلىىة إحصىىائهةة  3-
يوجد  ىىةوق و المؤه  العلمي، المسمى الوظهفي(،   عهد لمتغهة   يمسبباا الصةام التثرهم

 ىىهة متوسىىطاا اسىىتجاباا أ ىىةاد اهثىىة البحىىث حىىول مسىىبباا الصىىةام   اا دةلىىة إحصىىائهة
 (.%5(، اثد مستود دةلة إحصائهة  الجثس  عهد لمتغهة يالتثرهم

 .التثرهمي، نهة  ة  العم ( الصةام  اليلماا المفتاحهة:



 خديجة، د. سفلو، د. الدرويش
 

2 

 

Organizational Conflict and its Impact on the Intention to Leave 

Work  

An Applied Study on the Employees of the Central Communications 

Directorate in Idlib Governorate 

Amany Saflo, Dr: Mustafa Al Darwish & Dr: Hussam khadija 

Department of Business Administration - College of Economics 

and Administration - University of Idlib 

 

Abstract 

 The aim of the research is to know the causes of organizational 

conflict and its impact on the intention to leave work. The research was 

applied to the employees of the Central Communications Directorate, 

who numbered (80) workers. The research used the descriptive approach, 

and a questionnaire consisting of (17) items was prepared, which included 

two axial variables (organizational conflict, intention to leave work). 

Then it was distributed electronically to the research sample of (61) 

according to the sample law, and the most important findings of the 

research are the Following: 

 

1- There is an organizational conflict between employees at a rate of 

(70.8%), and an intention to leave work at a rate of (73.6%), which are 

above average rates. 

2- There is a statistically significant effect of the causes of organizational 

conflict on the intention to leave work at the level of statistical 

significance (5%), where the most influential cause was limited resources, 

followed by conflict of goals, then lack of determination of powers, and 

finally ambiguity of the role. 

3- There are no statistically significant differences between the averages 

of the responses of the members of the research sample about the causes 

of organizational conflict due to the variable (educational qualification, 

job title), and there are statistically significant differences between the 

averages of the responses of the members of the research sample about 

the causes of organizational conflict due to the variable (sex), at the level 

of statistical significance (5%). 

Keywords: (organizational conflict, intention to leave work). 
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 :مقدمة

                                                                     إن  المثرمىىة ااداريىىة ة  عمىى   ىىي  ىىةاس  صىىي  مىىارخ نفىىايا صا المختلفىىة  ىىي ظىى  
مىىا  :مثصا (.2، ص2015ا قاا متفاب ة  هة اأ ةاد  جمعصت مصالح متبا ثة  القصهو)، 

الفةديىىة قىىال ا  عىىالى  سىىورش  ابااضا ة إلى المصالح الفخصىىهة والفةوقىىا ،يخص التثرهت
                                                                  " ولىىو لىىاك رجىى  لجعىى  الثىىاخ أمىىة  واحىىدش  وة  هالىىون مختلفىىهة"، وجالتىىالي  (.118هىىود، ص

قىىىىىد  وقعصىىىىىا  ىىىىىي بعىىىىى   ،(2، ص2015التىىىىىي سىىىىىتعم   صىىىىىا المثرمىىىىىة  الهاسىىىىىة)،  آللهىىىىىةا
لقهىىىىام اأ ىىىىةاد بىىىىودوارهت المختلفىىىىة، وهىىىىو مىىىىا يعىىىىةف بالصىىىىةام  الصىىىىةاااا التىىىىي  ثفىىىىو نتهجىىىىة

 ،التثرهمىىي الىىق) يقىىوم الىىى المثا سىىة  ىىهة اأ ىىةاد واخىىت ف الىىةأ) لتحقهىىب مصىىلحة العمىى 
 إنىى  يصىىبح مفىى لة  حتىىا  إلىىى  ،وليىىة إ ا  حىىول إلىىى حالىىة  ىىو ة واىىداك معثىىو) أو مىىاد)

أمىىىا  ىىىي حالىىىة  فصت  دقىىىة ووضىىىو .ملون مىىىة أداك وظىىىائإدارش وح مىىىة لتوجهصصىىىا لهىىىتم ة العىىىا
                                                 ىىىإن  لىى   ولىى د حىىىاةا واضىىطةاباا نفسىىىهة لىىدد العىىىاملهة  ،الففىى   ىىي مواجصىىىة الصىىةاااا

ايىىادش نسىىب دوران العمىى ، مىىة أهمصىىا  ،                                           ىىثع س سىىلبا  الىىى سىىلودصت و عىىاملصت مىى  اآلخىىةية
ايىىادش و  ،(16، ص2013خفىى  جىىودش اأداك  اسىىاف، و ايىىادش المعهىىب، و خلب الغهابىىاا،  و 

مىىىى  احتهاجىىىىاا الفىىىىةد الماديىىىىة  ىنهىىىىة  ىىىىة  العمىىىى  نتهجىىىىة أداك العمىىىى   ىىىىي  ه ىىىىة ة  تمالىىىى 
ومىىة هثىىا جىىاكا  يىىةش بحيثىىا  ىىي دراسىىة العوامىى  المسىىببة للصىىةام التثرهمىىي  .والسىىه ولوجهة

 ومعة ة أيةها الى نهة  ة  العم .

 :أهمية البحث

 اأهمهة الثرةية:

الصىىةام التثرهمىىي، الىىق) يميىى  أحىىد المرىىاهة الحالهىىة  ىىي  ثب  أهمهة البحث مة أهمهىىة   -1
 صو ظىىاهةش إنسىىانهة  ختلىىه  يارهىىا حسىىب نمىىه التعامىى  معصىىا، ة،  التثرهماا اادارية الحد ي

ويم ىىة أن ي ىىون وسىىهلة للتىىدمهة  ،اايجىىا ي(ر إ  يم ة أن ي ون وسهلة إ ىىدام وا تيىىار  الىىدو 



 خديجة، د. سفلو، د. الدرويش
 

4 

 

أداك ياا العمىىى  و ةدىىى ، وأيىىىة  الىىىى والصىىىدم  الىىىدور السىىىلبي(، ومىىىا  ىىىؤد) إلهىىى  مىىىة ضىىىغو 
    وظهه واختهار موظفهة  خةية، التيلفة ااضا هة. مة حهث المثرمة

 ايادش واي المد ةية بآيار الصةام التثرهمي.   -2

 اأهمهة التطبهقهة:

الىىى نهىىة  االصةام التثرهمي  ىىي مد ةيىىة اة صىىاةا المةدهيىىة، وأيةهىى   مسببااالتعةف الى  
وجالتىىىالي  سىىىااد نتىىىائف البحىىىث المىىىد ةية  ىىىي التخفهىىىه مىىىة مسىىىبباا الصىىىةام  ، ىىىة  العمىىى 

                   التثرهمي مستقب  . 

 :أهداف البحث

                        :                                                                                                                            ى صدف البحث إل

 التعةف الى مفصوم الصةام التثرهمي، نهة  ة  العم . -1

 التعةف الى اأسباب المؤدية لثفوك الصةام التثرهمي. -2

 التعةف الى أية الصةام التثرهمي الى نهة  ة  العم . -3

توتىىىهاا، التىىىي  سىىىىااد المىىىد ةية  ىىىىي ال قىىىىديت  التوتىىى  إلىىىى مجمواىىىىة مىىىة الثتىىىائف و -4
 .  السلبهة التخفهه مة الصةام التثرهمي، و جثب  يار 

 :مشكلة البحث 

سىىىواك مد ةيىىىة اة صىىىاةا   ىىىي  ىىىهة العىىىاملهة اةخت  ىىىااب تميىىى  مفىىى لة البحىىىث 
 ، اآلراك، اأدوار، القىىهت، بااضىىا ة إلىىى اىىدم وضىىو  الصىى حهاا والمسىىؤولهااباة جاهىىاا

،  ىىهة العىىاملهة ااتىىةاا إلىىى حىىدوث هىىق  اةخت  ىىاا ؤد) ، ومحدودية الموارد،  ي العم 
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، والبحىىث اىىة امىى   ىىة  العمىى   ىىؤية الىىى أدائصىىت بفىى   سىىلبي، ويم ىىة أن  صىى  إلىىى نهىىة
 . دجد

 :متغيرات البحث

 المتغهة التاب                              المتغهة المستق 

 

 

 :البحث  اتفرضي

لمسىىبباا الصىىةام التثرهمىىي الىىى نهىىة  ىىة   معثو)  ةهوي : ة  وجد الفرضية الرئيسة األولى
 .العم 

 ىىهة متوسىىطاا اسىىتجاباا أ ىىةاد اهثىىة  معثويىىة ة  وجىىد  ىىةوق  :الثانيييةالفرضييية الرئيسيية 
المؤهىى  العلمىىي، المسىىمى ،  الجىىثسالبحىىث حىىول مسىىبباا الصىىةام التثرهمىىي  عىىهد لمتغهىىة 

 الوظهفي(.

 :البحث منهج

فسىىىة يو  ،بحىىىثالرىىىاهةش موضىىى  ال صىىىهي الىىىق) اةسىىىتدةلي اسىىىتخدام المىىىثصف الوتىىىفي  ىىىت
باسىىىتخدام   بويىىىب البهانىىىاا صىىىثهه و  ة هىىىب، و  اىىىة يةيىىىب: البحىىىثالع قىىىة  ىىىهة متغهىىىةاا 

الجىىداول،  ، ومة يت اةاتماد الىspss v.18المعالجاا ااحصائهة المثاسبة  ي  ةنامف 
 . والثسب الم وية، والفةوق  هة المتغهةاا

 :البحث  اةأد

،  يونىى  مىىة التثرهمي، وأيةها الى نهىىة  ىىة  العمىى مسبباا الصةام                    ر ا استبانة لقهاخ  يو 
 :قسمهة

مسبباا الصةام  
 التثرهمي

 نهة  ة  العم  
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، المسىىىمى ، المؤهىىى  العلمىىىيالجىىىثسهىىىي  غةا هىىىة و الديم المتغهىىىةاا اأول: يفىىىم  قسىىىتال -1
 (.الوظهفي

قهىىاخ و قىىةاا ل ،مسبباا الصةام التثرهمىىيقهاخ  تضمة  قةاا ل  الياني: استبانة  قستال  2-
، العويىىىو) تىىىممصا دىىى  مىىىة   اسىىىتباناا                      ا اتمىىىد  ىىىي  طويةهىىىا الىىىى ، حهىىىث نهىىىة  ىىىة  العمىىى 

 همىىىىا  (198، ص2017، العهسىىىىى و،  همىىىىا  تعلىىىىب بالصىىىىةم التثرهمىىىىي (174، ص2013
 إ واستخدم الباحث مقهاخ له ىىةا الخماسىىي لةجابىىة الىىى الفقىىةاا ،   تعلب  ثهة  ة  العم 

القهمىىىة  :، حهىىاد)(2القهمىىة   :(، أر ىى 1القهمىىة   : أر ىى  بفىىدش:  هىىةالقىىهت اآل  ىىت إاطىىاك
 ((.5القهمة   :(، موا ب بفدش4القهمة   :(، موا ب3 

 :        وعي نته  البحث مجتمع

البىىال   إدلىىب ىىي مد ةيىىة اة صىىاةا المةدهيىىة  ىىي محا رىىة  العىىاملهةيفىىم  مجتمىى  البحىىث 
الىىهصت  سىىتبانة ىىت  وايىى  اة(، 2021 مد ةيىىة اة صىىاةا المةدهيىىة،          ( اىىام   80اىىددهت  

 قىىانون العهثىىة ل  ثةيجسىىي، ومورغىىان، قىىد  ىىت اسىىتخدام  البحىىث عهثىىةل  بالثسبة  أما             إليتةونها ،  
( اسىىىتباناا 5 ىىت اسىىىتبعاد  ، و         ( اىىىام   66حهىىث دانىىى  اهثىىة البحىىىث  ، (610ص ،1970

 .  جاوب الموظفهة م  الباحثلعدم 

 الدراسات السابقة:

 الصىىةام التثرهمىىي وا قتىى  بالدا عهىىة لةنجىىاا لىىدد ( بعثىىوان 2017دراسة  المىىدهون،    -1
 العاملهة  واارش الصحة الفلسطهثهة(.

هىىد   الدراسىىة إلىىى التعىىةف الىىى واقىى  الصىىةام التثرهمىىي وا قتىى  بالدا عهىىة لةنجىىاا لىىدد 
العاملهة  ي أقسام الع   الطبهعي  واارش الصحة الفلسطهثهة، وخلص  الدراسة إلىىى العد ىىد 

 :همصامة الثتائف أ 
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حصل  جمه   قةاا الصةام التثرهمي مة قبىى  أ ىىةاد مجتمىى  الدراسىىة الىىى وان نسىىبي   -1
 .( وهي  درجة متوسطة%55.03 ل   

 ىىىىىهة الصىىىىىةام  0.05)ة  وجىىىىىد ا قىىىىىة  اا دةلىىىىىة إحصىىىىىائهة اثىىىىىد مسىىىىىتود معثويىىىىىة   -2
 .التثرهمي والدا عهة لةنجاا لدد العاملهة  واارش الصحة

(  ىىهة متوسىىطاا اسىىتجاباا (0.05ة  وجىىد  ىىةوق  اا دةلىىة إحصىىائهة اثىىد مسىىتود  -3
حول مسىىتود الصىىةام التثرهمىىي  ىىواارش الصىىحة  عىىهد لمتغهىىةاا  الجىىثس،   أ ةاد اهثة البحث

 سثواا الخبةش(.   العمة، الحالة اةجتمااهة، المؤه  العلمي،

( بعثىىوان  دراسىىىة و حلهىى  إدارش الصىىىةام  ىىي مىىىد ةياا التةجهىىىة 2013دراسىىة  العويىىىو)،  -2
 والتعلهت  ي محا رة الخله (

هىىىد   الدراسىىىة إلىىىى التعىىىةف الىىىى واقىىى  الصىىىةام التثرهمىىىي  ىىىي خمىىىس قضىىىايا  مسىىىتوياا 
الصىىةام، أسىىباب الصىىةام، أنىىوام الصىىةام، اةسىىتةا هجهاا المتبعىىة  ىىي إدارش الصىىةام، التعىىةف 

                                                                 الى الفةوق و قا  لمتغهةاا الدراسة(، و ت التوت  إلى أهت الثتائف: 

 .وجود تةام  ثرهمي بمستود متوسه-1

ت أسباب الصةام التثرهمي هي  محدودية الموارد، اأسباب الفخصهة، اىىدم وضىىو  أه  -2
 .الص حهاا، ادم وضو  المسؤولهاا(

الصةام التثرهمي  عىىهد لمتغهىىة   جا  واق ة  وجد  ةوق جوهةية  هة  راك أ ةاد الدراسة -3
 .الجثس

ثرهمىىي  عىىهد لمتغهىىة  وجىىد  ىىةوق جوهةيىىة  ىىهة  راك أ ىىةاد الدراسىىة  جىىا  واقىى  الصىىةام الت-4
 المؤه  العلمي.و الخبةش اادارية،  و الوظهفة، و العمة، 
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 ( بعثوان  أية ضغوط العم  الى نهة  ةد (. 2018دراسة   دود ،  -3

هد   الدراسة إلى اليفه اة أيىىة ضىىغوط العمىى  الىىى نهىىة  ىىة  العمىى ، مىىة خىى ل أبعىىاد 
اىىىىبك الىىىىدور، الصه ىىىى  مىىىى ، ضىىىىغوط العمىىىى   غمىىىىوض الىىىىدور، تىىىىةام الىىىىدور، ظىىىىةوف الع

 :، وقد  وتل  الدراسة إلى العد د مة الثتائف وهيالتثرهمي(

 .هة  ة  العم  سائد  درجة متوسطةأن مستود ضغوط العم  ون -1

 وجىىىد ا قىىىة قويىىىة  ىىىهة ضىىىغوط العمىىى  ونهىىىة  ىىىة  العمىىى   عىىىهد لمتغهىىىةاا الفخصىىىهة  -2
 العائلهة، الوظهفة الحالهة(.   الجثس، العمة، المستود التعلهمي، سثواا الخبةش، الحالة  

 Conflict Management and Organizational)( بعثوان Awan, 2015دراسة  4-

Performance: A Case Study of Askari Bank Ltd) 

 باثستان(  – إدارش الصةام واأداك التثرهمي: دراسة حالة الى  ث  أس ار) المحدود 

الصىىىةام وأسىىىباب ، والحلىىىول المم ثىىىة لتحسىىىهة  ه ىىىة  صىىىدف الدراسىىىة إلىىىى التعىىىةف الىىىى واقىىى  
 :العم   ي المثرمة، وقد  وتل  الدراسة إلى ادد مة الثتائف أهمصا

حىىىول إسىىتةا هجهاا الصىىىةام التثرهمىىىي  عىىىهد  أ ىىةاد اهثىىىة البحىىىثاىىدم وجىىىود أيىىىة آلراك  -1
 .لمتغهة التعلهت

حىىول أسىىباب الصىىةام  ثأ ىىةاد اهثىىة البحىى ادم وجود  ةوق  اا دةلة إحصائهة  هة  راك -2
 .يعهد لمتغهة الجثس

 ية  ) دةلة إحصائهة للصةام الى اأداك التثرهمي.أوجود  -3

 ( بعثوانAbbas & Joshi, 2017دراسة   4-
(A Descriptive Study of Workplace Conflict Management Styles in Indian 

Organizations) 
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 العم  أسالهب اادارش  ي المثرماا الصثدية(. دراسة وتفهة للثهاااا  ي أماثة 

 ثاول  الدراسة الصةام  هة األخاص  ي المؤسساا الخاتة  الفىىةداا واأثاديمهىىة(  ىىي 
                                                                                       دلصي، والمثايب المجاورش  ي الصثد،  ضمث  الدراسة  صمهما  بحيها   جةيبها  وتفها  ودمها ، 

ة مىىىة الثسىىىاك  ىىىي المثرمىىىاا الصثديىىىة وأهىىىت الثتىىىائف التىىىي  وتىىىل  إلهصىىىا الدراسىىىة أن العىىىامله
يسىىىتخدمون التيامىىى  والتثىىىاال، و جثىىىب اأنمىىىاط الفخصىىىهة  ىىىي التعامىىى  مىىى  الصىىىةام، أمىىىا 

 القدور  قد ا بعوا أسلوب الصهمثة. 

 بعثوان  Larkin, 2015)دراسة   5-

(Job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention of 

online teachers in the K-12 setting, Doctorate Dissertation) 

 الةضا الوظهفي، اةلتهام التثرهمي، نهة  ة  العم  اثد المدرسهة  ي المدارخ ابة 
 اةنتةن (

هد   الدراسة إلى اثتفاف العوامىى  المىىؤيةش  ىىي الةضىىا الىىوظهفي، واةلتىىهام التثرهمىىي، ونهىىة 
المىىىدارخ ابىىىة اةنتةنىىى ، وقىىىد  وتىىىل  الدراسىىىة إلىىىى أن   ىىىة  العمىىى  اثىىىد المدرسىىىهة  ىىىي

المدرسىىىهة  ىىىي المىىىدارخ ابىىىة اةنتةنىىى  لىىىد صت مسىىىتود معتىىىدل مىىىة الةضىىىا الىىىوظهفي، وأن 
الةضا الوظهفي  ؤية  ي التهامصت العايفي نحو المدرسة، وجالتالي رغبتصت بالبقاك  هصا، وقد 

                        هىىىىي العوامىىىى  اأثيىىىىة إرضىىىىاك  ثانىىىى  المةونىىىىة، و لبهىىىىة حاجىىىىاا الطىىىى ب، والىىىىدات الفثىىىىي، 
                                                                           للمدرسىىهة،  هثمىىا دانىى  التعويضىىاا واىىدم التفااىى  مىى  الطىى ب وجصىىا  لوجىى  مىىة العوامىىى  
                                                                              اأقىى  إرضىىاك  لصىىت، بااضىىا ة إلىىى أن المةونىىة، والةقابىىة، واىىدد الطىى ب، وسىىثواا الخبىىةش، 

هىىة البقىىاك                                                                           واةلتهام العىىايفي محىىدداا نهىىة  ىىة  العمىى ، والةضىىا الىىوظهفي  ىىة به إيجا هىىا   ىىي ن
  ي العم . 
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 اايار الثرة) 

 مفهوم الصراع التنظيمي:

( الصةام بون  مواجصة Baron& Greemberg ،2003جةيبةس                      اةف د   مة بارون و
 ىىىهة اأ ىىىةاد أو المجمواىىىاا  ىىىي حىىىاةا اثىىىدما  ىىىدر  يىىىةف أو دىىى  الطىىىة هة أن الطىىىةف 

الصىىةام التثرهمىىي بونىى  دفىىا  حىىول  سىىحار)  ةفاهتمامىى ، واىى ول إااقىىة اآلخىىة أاىىاق أو يحىىا
القهت والسعي مة أجىى  الم انىىة والقىىوش والمىىوارد الثىىادرش حهىىث  صىىدف المتصىىاراون إلىىى  حههىىد 

العمهىىىان الىىىى أنىىى  (، دمىىىا اة ىىى  16، ص 2020خصىىىومصت أو القضىىىاك الىىىهصت  سىىىحار)، 
 ؤد)  التفاا  الق)  تعارض  ه  اليلماا، والعوايه، والتصة اا م  بعضصا البع  مما

، واة   حمهاو) بون  دفا  حىىول القىىهت مىىة (363، ص 2013، العمهان  إلى  يار  مهيقهة
أجىىىى  الم انىىىىة، والقىىىىوش، والمىىىىوارد الثىىىىادرش حهىىىىث  صىىىىدف اأضىىىىداد إلىىىىى  حههىىىىد خصىىىىومصت، أو 

  (. 113، ص2008القضاك الهصت  حمهاو)، 

 العناصر األساسية للصراع التنظيمي:  

 العثاتة اأساسهة للصةام التثرهمي و فم :( 316، ص 2004 دة  سلطان، 

 المصالح المتضارجة  هة اأ ةاد والجماااا. -1

 إدرا  هقا التضارب. -2

                                                               إيمان د  يةف بون أ عال الطةف اآلخة  مي   صد دا  لمصالح  الخاتة. 3-

                               اأ عال  ؤد)  ع   لصق  المخاوف. 4-
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 أسباب نشوء الصراع التنظيمي:

                                                          المثرمىىة الىىى اخىىت ف أنوااصىىا وي ةجىى  العد ىىد مىىة البىىاحيهة أسىىباب  الصىىةام جىىهك مىىة حهىىاش
( إلىىى أسىىباب لخصىىىهة 53، ص2000الصىىةام إلىىى أبعىىاد مختلفىىة  قىىىد قسىىمصا  القةيىىو ي، 

 تعلىىىب بخصىىىىائص لخصىىىىهة الفىىىىةد وانفعاة ىىىى  ومةدىىىه  الىىىىوظهفي، وأسىىىىباب  ثرهمهىىىىة  تعلىىىىب 
 برةوف المثرمة.

 الىىى سىىىبه  الميىىال ولىىىهس الحصىىة: اأنانهىىىة،ومىىة اأسىىباب الفخصىىىهة للصىىةام التثرهمىىىي 
 بىىىا ة لخصىىىهاا و  عىىىارض اأهىىداف، و المثا سىىىة غهىىىة الفىىةيفة، و السىىعي لموقىىى  السىىلطة، و 

 (.54، ص2012أ و اجوش،  اأ ةاد وقهمصت وأخ قها صت 

أمىىىىا اأسىىىىباب التثرهمهىىىىة الىىىىى سىىىىبه  الميىىىىال ولىىىىهس الحصىىىىة  فىىىىم : محدوديىىىىة المىىىىوارد، 
 حهىىىىه اادارش لىىىىبع  العىىىىاملهة أو ضىىىىدهت،  ها ىىىىد المسىىىىؤولهة و محدوديىىىىة  ىىىىةص التةقىىىىي، و 

       الةقابىىىىة الم يفىىىىة الىىىىى الموظىىىىه مىىىىة المسىىىىتود اادار) اأالىىىىىو ومحدوديىىىىة الصىىىى حهاا، 
 (435، ص2000  مصطفى، 

سبب محدودية الموارد: يحدث اثدما ي ون هثا  رغبىىة مىىة قبىى  أحىىد اأيىىةاف تةام ب  -1
، ميىىى  م ا ىىىآا أو أو دلهصمىىىا للحصىىىول الىىىى نصىىىهب أثبىىىة مىىىة المىىىوارد الثىىىادرش والمحىىىدودش

 . (56، ص2012، أ و اجوش   جصههاا، أو  ةص للتدريب، أو البعياا للخار 

يحىىدث بسىىبب وجىىود مجمىىواتهة أو أثيىىة مىىة الضىىغوط تىىةام بسىىبب غمىىوض الىىدور:  -2
مىىة الضىىغوط،  ىىإن  ، وجاةسىىتجابة إلىىى مجمواىىة واحىىدشنفسىى  يعىىاني مثصىىا الفىىةد  ىىي الوقىى 

الفخص يجد مة الصعوجة، إن لت ي ة مة المسىىتحه  اةسىىتجابة إلىىى واحىىدش، أو أثيىىة مىىة 
  (. 240ص ،2002مجموااا الضغه اأخةد  العما ةش، 
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يم ىىة أن ي ىىون الىىى مسىىتود التثرىىهت  ىىداخ  تىىةام بسىىبب اىىدم  حد ىىد الصىى حهاا:  -3
 ىىىىهة السىىىىلطاا والمسىىىىؤولهاا، اأمىىىىة الىىىىق)  ىىىىؤد) إلىىىىى حىىىىدوث تىىىىةام  هثصمىىىىا  الفقعىىىىاو)، 

 (.16، ص2017

 تةام بسبب  عارض اأهداف: يحدث اثد اخت ف أهداف الفةد اة أهىىداف اآلخىىةية  -4
 .(38، ص2017الحوراني،   

 : مفهوم نية ترك العمل

                                    مىىىة العمىىى  يواىىىا   ىىىي المثرمىىىة، وقىىىد  ىىىه ة  يفىىىهة مفصىىىوم  ىىىة  العمىىى  إلىىىى  قىىىديت اةسىىىتقالة
 Carlson, 2009,34) يىىون يواهىىة أو  أن هثىىا  نىىواهة مىىة نوايىىا  ىىة  العمىى  إمىىا أن 

الطواي هو  حةداا العىىاملهة ابىىة المثرمىىاا نتهجىىة  غهة  ة  العم     ن  إ غهة يواهة، إ 
المعوقاا التثرهمهة دتخفه  العمالة، أو إنصاك الخدمة، أو سهاساا التقااد االهامىىي،  ىىي 

  هصىىا الطواهىىة  يىىون                     ( أن  نهىىة  ىىة  العمىى  Hong &Shao, 2007, 216          حىىهة  ىىه ة  
نهىىة  ىىة  العمىى   ،(Ipek, 2007, 128                                         المثرمىىة هىىي المسىىؤولة اىىة  ىىة  العمىى  وي عىىةف  

بونصا احتمال  ا ي أو متوق  بون العام  سهغادر المثرمة  ي وق  ما  ىىي المسىىتقب . وممىىا 
ةلىىى   هىىى  أن  ىىىة  العمىىى  يفىىى    يلفىىىة دبهىىىةش أ) مثرمىىىة،  تضىىىمة  يىىىالهه اةسىىىتقطاب 

، والتعههة، و يالهه التدريب والتطوية للوتول إلى متطلباا العم  مة المصىىاراا المختلفىىة
                                                                            عةقىى  سىىهة العملهىىاا التفىىغهلهة، ويىىثع س سىىلبا  الىىى الىىةو  المعثويىىة لبىىاقي العىىاملهة ثمىىا ي

 ،(73، ص2017بااضا ة إلى أن   هيد  يالهه استقطاب و عههة ااملهة جدد  العهسى، 
                                                            ة  العم  لهس سلبها  دائمىىا  أن الةغبىىة  تىىة  العمىى   عتمىىد الىىى         إن    والى الةغت مة  ل 

                                                                                 الفةد الق) سهغادر، وجثاك  الى  ل   إن  ة  العم  قد ي ون  ي مصلحة المثرمة  هما لو 
 القدراا المثخفضة.  و)                   ة ثه  هة اأ ةاد 
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 اإلطار العملي: 

المسيييمى   المؤهيييل العلميييي لجييين  وصيييص ئصيييائ  عينييية البحيييث مييين  ييييث  ا -1
 (.الوظيفي

  واي  مفةداا اهثة البحث حسب الجثس:   ياآل  جدولال وضح 

 جن   سب التوزيع مفردات العينة : (1  جدول

 % 100 61  دة

 _ _ أنيى

 %100 61 المجموم 

 لىى   ، ويعهو الباحىىث%100القدور  ثسبة  اهثة البحث هت مة(: أن أ ةاد 1 بهة جدول  
يقىىوم الىىى اىىدم  فىىغه  اانىىاث  ىىي ميىى  هىىق                                        إلىىى أن  واقىى  المجتمىى   ىىي الفىىمال السىىور) 

، وهىىقا غهىىة مثاسىىب،  صثىىا  موظفىىاا لىىد صت خبىىةاا ودفىىاكاا االهىىة، قىىادرش الىىى الوظىىائه
 وايىى  مفىىةداا اهثىىة البحىىث حسىىب  آل ىىيويوضىىح الجىىدول ا.  حسىىهة دفىىاكش العمىى  و االهتىى 

 المؤه  العلمي:
 لمؤهل العلمي  سب اتوزيع مفردات العينة : (2  جدول

 الثسبة الم وية  التيةاراا المؤه  العلمي 

 % 18.1 11 يانوية 

 % 39.3 24 معصد 

 % 42.6 26 إجااش جامعهة 

 %100 61 المجموم 
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     وأن   ،هىىت مىىة حملىىة الفىىصادش الجامعهىىة مىىة اهثىىة البحىىث (%42.6 (: أن 2 بىىهة جىىدول  
وهىىت نسىىب متقارجىىة مىىة بعضىىصا،  ،المعصىىدلصادش حملة مة اهثة البحث هت مة   (39.3% 

 لىىى  إلىىىى أن اىىىدد  مىىىة حملىىىة لىىىصادش اليانويىىىة، ويعىىىهو الباحىىىثهىىىت  (%18.1 وأقىىى  نسىىىبة 
وظىىىىائه أثيىىىىة مىىىىة ال، وهىىىىي جىىىىااش جامعهىىىىةويبهعتصىىىىا  تطلىىىىب لفىىىىغلصا إ الوظىىىىائه ااداريىىىىة

ي  وايىىى   ىىى دمىىىا  وضىىىح الجىىىدول اآل يىىىة.انو المهدانهىىىة التىىىي  تطلىىىب لىىىصادش معصىىىد أو لىىىصادش ي
 مفةداا اهثة البحث حسب المسمى الوظهفي:

  سب المسمى الوظيفي توزيع مفردات العينة : (3  جدول

 الثسبة الم وية  التيةاراا الوظهفة الحالهة 

 % 34.4 21 اام  مهداني 

 % 54.1 33 موظه إدار) 

 % 9.8 6 رئهس قست

 % 1.6 1 مد ة

 %100 61 المجموم 

، ون إداريىى  ون ( مىىة أ ىىةاد اهثىىة البحىىث هىىت موظفىى %54.1  أالىىى نسىىبة (: أن3 بهة جدول  
%( هىىىىت امىىىىال 34.4يىىىىت نسىىىىبة   %( مىىىىة اهثىىىىة البحىىىىث بصىىىىفة مىىىىد ة،1.6وأقىىىى  نسىىىىبة  

ويعىىىهو  قسىىىت، %( مىىىة أ ىىىةاد اهثىىىة البحىىىث يفىىىغلون وظهفىىىة رئىىىهس9.8ن، ونسىىىبة  و مهىىىدانه
 ائص العهثة السابقة القدة. الباحث  ل  أن   تثاسب م  يبهعة الوظائه، وخص

 االتساق الدائلي:  -2

باسىىتخدام معامىى   ت حساب  مة خ ل معام ا اةر باط  هة د  بعد والعباراا التي  ميل  
( و ىىدل 1+,1-  تىىةاو  قهمىىة معامىى  اةر بىىاط  ىىهة اةر باط سبهةمان أن البهانىىاا  ة هبهىىة،  

والسىىىالبة الىىىى اةر بىىىاط الع سىىىي، ودلمىىىا اقتةجىىى  االىىىارش الموجبىىىة الىىىى اةر بىىىاط الطىىىةد) 
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ار بىىاط العبىىارش     د                                                                       قهمت  مة الواحد دان اةر باط أثبة سواك  باة جا  الموجب أو السالب، ويع
(، أمىىا إ ا دانىى  0.05                                                   إحصائها  إ ا دان  معثوية هق  العبىىارش أقىى  أو  سىىاو)                 معثويا  وداة  

                                       اىىدم وجىىود ار بىىاط وأن  العبىىارش غهىىة متسىىقة  (  صىىقا يعثىىي0.05معثويىىة العبىىارش أثبىىة مىىة  
  ىىيويوضىىح الجىىدول اآل .                                                          داخلهىىا  مىى  البعىىد الىىق)  سىىاهت  ىىي قهاسىى  ويلىىهم حىىق صا مىىة اأداك

 .بمتغهةاا البحث  الصةام التثرهمي، نهة  ة  العم (نتائف معام ا اةر باط  هما  تعلب 

 بعد والعبارات التي تمثله (: معامالت االرتباط بين كل 4  جدول

 فقرات المحور األول  الةقت 
  الصراع التنظيمي( 

معامل 
االرتباط 
 سبيرمان 

القيمة  
اال تمالية  

sig 

 محدودية الموارد 
 0.000 **0.809 ادم  و ة الحوا ه المادية.  1

 0.000 **0.908 نقص اام اناا البفةية لتحقهب أهداف العم .  2

 0.000 **0.859 محدودية اام اناا المادية لتحقهب أهداف العم .   3

 غموض الدور
 0.000 **0.927 .واضحة لهس  وأهدا   ب  أقوم الق) العم  مصام 4

 0.000 **0.761 . واحد وق   يومسؤولهاا  متثواة مصام  تودية       أ ثله 5

  المودلة بالمسؤولهاا للقهام اليا هة بالسلطاا أ مت  ة 6
 . إلي

0.765** 0.000 

 عدم تحديد الصال يات 
 0.000 **0.828 . للعاملهة الممثوحة الص حهاا  ي غموض 7

 0.000 **0.829 العاملهة.  الى الص حهاا  واي   ثرت قوااد غهاب 8

 0.000 **0.803 . العاملهة مة قلهلة   ة أ د)  ي الص حهاا  ةده 9

 تعارض األهداف 
 0.000 **0.833 . العاملهة  هة الفللهة انتفار 10

 0.000 **0.827 .العاملهة أهداف م  العم  متطلباا  عارض 11
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 وأهداف للعاملهة الفخصهة اأهدافة  ه اةخت ف 12
 . العم 

0.870** 0.000 

  نية ترك العمل(المحور الثاني: 
 0.000 **0.891 . سثتهة مة أثية مثرمتي  ي البقاك أنو)  ة 13

 0.000 **0.869 .جد)  بف     صا للعم  أخةد  مثرمة اة أبحث اآلن أنا 14

 0.001 **0.419 . الحالي املي ةد  ا إ         ديهةا   أخسة لة 15

 0.000 **0.655 . جد د ام  اة سوبحث أنثي احتمال هثا  16

 السثواا خ ل المثرمة  ي ىأبق أن احتمال هثا  17
 .القادمة الخمس

0.658** 0.000 

 0.01 اثد مستود دةلة إحصائهةاةر باط  

أبعىىاد الصىىةام التثرهمىىي، ونهىىة  ىىة  العمىى                              (: أن  جمهىى  معىىام ا اةر بىىاط4 بهة جدول  
و ىىدل الىىى ار بىىاط العبىىاراا بىىالمتغهة  ،(0.01  اثد مسىىتود دةلىىة إحصىىائهة               دالة إحصائها   

 .                                                    مما يعثي أنصا متسقة داخلها  مع  وهي أساسهة  ي قهاس  ،الق)  قهس 

 ثبات المقايي   -3

مىىة اةختبىىاراا ااحصىىائهة المصمىىة لتحلهىى   هانىىاا     ا  اختبار ألفا دةونباخ واحىىد     د  يع
                                                                                اةستبانة، ااطىىاك اليفىىاكش ل سىىتبانة مىىة حهىىث  عىىد   هىىق  اةسىىتبانة أو اىىدم  عىىد لصا  ثىىاك  

 تىىةاو  قهمىىة ألفىىا دةونبىىاخ  ىىهة ال نصايىىة السىىالبة والواحىىد، حهىىث  ،الىىى نتىىائف هىىقا اةختبىىار
( 0.9خ،  ىىإ ا دانىى  قهمتىى  أثبىىة مىىة  وضىى  جىىور  ومىىالهة  قسىىهماا لمعامىى  ألفىىا دةونبىىا

( ي ىىىىون يبىىىىاا 0.8-0.9                                                        ي ىىىىون يبىىىىاا المقىىىىا هس ممتىىىىااا ، وت ا دانىىىى  قهمتىىىى   تىىىىةاو   ىىىىهة  
                               ( ي ىىون مقبىىوة ، وت ا دانىى  قهمتىى  0.7-0.8                                            المقىىا هس جهىىدا ، وت ا دانىى  قهمتىى   تىىةاو   ىىهة  

( ي ىىىون 0.5-0.6                                         ( ي ىىىون مفىىى ودا   هىىى ، وت ا دانىىى  قهمتىىى   ىىىهة  0.6-0.7 تىىىةاو   ىىىهة  
 & ,George( ي ون يباا المقا هس غهىىة مقبىىول  0.5                                ضعهفا ، وت ا دان  قهمت  أق  مة  

2003 Mallery,إلى معام ا اليباا لمقا هس البحث.  ي(، ويفهة الجدول اآل 
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 معامالت الثبات لمقايي  البحث (: (5جدول

العبارات التي  عدد الفقرات  المحاور 
 يجب  ذفها 

قيمة معامل ألفا  
 كرونباخ 

المجييييييييييييال 
األول: 

الصيييييييييييراع 
 التنظيمي

 0.819 0 3 محدودية الموارد -1

 0.852 0 3 غموض الدور -2

عييييييييييييدم تحديييييييييييييد  -3
 الصال يات

3 0 0.756 

 0.792 0 3 تعارض األهداف  -4

 0.758 0 5 المجال الثاني: نية ترك العمل

(، وهىىقا  ىىدل 0.758-0.852قىىهت معامىى  ألفىىا دةونبىىاخ  تىىةاو   ىىهة       أن   :(5  بىىهة جىىدول 
                                                              مسىىتخدمة بالبحىىث  تمتىى   يبىىاا مقبىىول  بعىىا  لتقسىىهماا ألفىىا دةونبىىاخ، الىىى أن المقىىا هس ال

وجقل   يون اةستبانة  ي تور صا الثصائهة قا لة للتواي ، والباحث  وثىىد مىىة تىىدق اسىىتبانة 
ثتىىىىىائف، وااجابىىىىىة الىىىىىى أسىىىىى لة البحىىىىىث واختبىىىىىار البحىىىىىث، ويبا صىىىىىا، وتىىىىى حهتصا لتحلهىىىىى  ال

  ةضها صا.

 ائتبار التوزيع الطبيعي -4

تبىىى   البهانىىىاا  همىىىا إ ا دانىىى  لمعة ىىىة  سىىىمهةنوف -ةوفجولمىىىو د الباحىىىث اختبىىىار اسىىىتخدم
انىى  أثبىىة ن   ي حال دإ إ ، sigاةحتمالهة القهمة و ل  مة خ ل   ،التواي  الطبهعي أم ة
وجالتىىىالي اسىىىتخدام  ، تيىىىون البهانىىىاا  تبىىى  التوايىىى  الطبهعىىىي(، (0.05مىىىة مسىىىتود الدةلىىىة 

( (0.05أمىىا إ ا دانىى  أقىى  مىىة  اةختبىىاراا المعلمهىىة للتحقىىب مىىة تىىحة  ةضىىهاا البحىىث،
اةختبىىىىىاراا   ىىىىىتت اسىىىىىتخدامواثدئىىىىىق   تبىىىىى  التوايىىىىى  الطبهعىىىىىي البهانىىىىىاا ة    ن  إ يم ىىىىىة القىىىىىول

 التواي . ااتدالهة نتائف اختبار  ياآل  جدولاليوضح  ، و ال معلمهة
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 نتائج ائتبار التوزيع الطبيعي :(6  جدول

 sigالقهمة اةحتمالهة  المجاةا 
المجال األول: الصراع  

 التنظيمي 
 0.210 محدودية الموارد 

 0.201 غموض الدور 

 0.189 ادم  حد د الص حهاا 

 0.191  عارض اأهداف 
 0.167 نهة  ة  العم   الثانيالمجال 

أثبىىة  الصىىةام التثرهمىىي، ونهىىة  ىىة  العمىى  القهمىىة اةحتمالهىىة لمحىىور)      أن   :(6  بىىهة جىىدول 
 وجالتالي البهاناا  تب  التواي  الطبهعي.، 0.05)مة  

 بىىهة  :متغيييرات البحييثالحسييابية واالنحرافييات المعيارييية ل سيياب المتوسييطات  -5
 .نتائف ااحصاكاا الوتفهة المتعلقة بمتغهةاا البحث   يالجدول اآل

 لمتغيرات البحث  واألهمية النسبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(7  جدول

 اأهمهة الثسبهة  اةنحةاف المعهار)  المتوسه الحسا ي اأبعاد 
 70.8 0.928 3.54 الصراع التنظيمي

 72.4 0.905 3.62 محدودية الموارد

 69.4 0.931 3.47 غموض الدور

 69.8 0.949 3.49 ادم  حد د الص حهاا

 72.2 0.929 3.61  عارض اأهداف

 73.6 0.745 3.68 نية ترك العمل

الصىىةام التثرهمىىي، ونهىىة  ىىة  أبعىىاد  جمه  قىىهت المتوسىىطاا الحسىىا هة      أن    :(7    بهة جدول
 ىىهة     ا   ثرهمهىى     ا  تىىةاا ىىدل الىىى أن هثىىا   وهىىقا ،الحهاديىىة( القهمىىة 3أثبة مة    دان   العم 

 لهىىى   عىىىارض  ،                      سىىىببا  محدوديىىىة المىىىوارد اأثيىىىة دىىىان البعىىىد إ  ،العىىىاملهة، ونهىىىة لتىىىة  العمىىى 
عىىىدم بغمىىوض الىىدور، يفسىىة الباحىىث  لىى          وأخهىىةا   اأهىىداف، يىىت اىىدم  حد ىىد الصىى حهاا،
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 و ة المىىوارد الماديىىة، و قىىديت الىىدات والعىىون للعىىاملهة  ىىؤية الىىى روحصىىت المعثويىىة، وجالتىىالي 
التويهة السلبي الى اأداك والفعالهىىة، بااضىىا ة إلىىى  غلهىىب المصىىلحة العامىىة الىىى مصىىلحة 

يساهت  ي خلب تىىةام  هثىى  مما العام ، وادم  حد د مسؤولها   وت حها   بف   واضح، 
 ملهة، والتفيهة  تة  العم ، والبحث اة ام   خة.وجهة العا

 البحث  اتائتبار فرضي -6

 Leveneختبىىار باستخدام ا البحث قام هة المتوسطاا أم ة، قب  القهام باختبار الفةوقاا  
إ ا دانىى                                                                         للتوثىىد مىىة  سىىاو) التبىىا ة  ىىهة مجمواىىاا العهثىىة، حهىىث ي ىىون التبىىا ة متجانسىىا  

اةختبىىار  نسىىتخدموهثىىا  ،                  غهىىة دالىىة إحصىىائها      د  وهىىي  عىى  (0.05)أثبىىة مىىة   معثوية اةختبىىار
أقىىى  مىىىة  اةختبىىىار معثويىىىة الىىىى الع ىىىس مىىىة  لىىى  اثىىىدما  يىىىون و ، ANOVA)المعلمىىىي  

  ثسىىىىتخدمةي ىىىون هثىىىىا   جىىىانس  ىىىىي التبىىىا ة  ىىىىهة المجمواىىىاا،  ،              دالىىىة إحصىىىىائها   (0.05)
 البحىىىىث قىىىىامللتوثىىىىد مىىىىة معثويىىىة الفىىىىةوق، دمىىىىا  (Wallis-Kruskal اةختبىىىار ال معلمىىىىي 

لعهثتهة مستقلتهة  ي حال أن المتغهىىة المىىدروخ  (Mann Whitney u(اختبار  باستخدام
 يحتو) الى مستويهة  قه.

لمسىىبباا الصىىةام التثرهمىىي الىىى نهىىة  ىىة   معثو)  ةهوي ة  وجد  :ة األولىالرئيسالفرضية  
 .العم 

الىىى نهىىة  التثرهمىىي مسىىبباا الصىىةامةختبار أيىىة   ،استخدم البحث اختبار اةنحدار البسهه
ي نتىىائف معامىى  اةر بىىاط ومعامىى  التحد ىىد  ىىهة متغهىىةاا  ىى ويوضىىح الجىىدول اآل  ىىة  العمىى ،

 البحث.
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 معامالت التحديد بين متغيرات البحث األساسية  :(8  لجدو

معام    الصةام التثرهمي 
 اةر باط 

معام  التحد د  معام  التحد د
 المعدل 

الخطو المعهار)  
 للتقد ة

 .434800 6600. 6660. .8160 نية ترك العمل

( .6600( سىىاو)  صىىةام التثرهمىىيلل 2R                             ن  قهمة معام  التحد د المعدل أ(: 8 بهة جدول  
( مىىة التغهىىة الحاتىى  66%( يفسىىة مىىا مقىىدار   الصةام التثرهميأ) أن المتغهة المستق   

 ىىوق المتوسىىطة، باةاتمىىاد الىىى الثسىىب  ( وهىىي نسىىبةنهىىة  ىىة  العمىى  ىىي المتغهىىة التىىاب   
(  ةجىى  34%نسىىبة      ن  أو (، 55، ص 2015الم ويىىة الخاتىىة بىىاأواان الثسىىبهة  الىىتهو)، 

نتىىىائف اختبىىىار  حلهىىى   ي ىىى الجىىىدول اآليوضىىىح بحىىىث، و  يىىىة موضىىىوم التغهىىىةاا أخىىىةد لىىىت لم
 للمتغهة المستق  الى التاب :  اةنحدار

 نتائج ائتبار تحليل االنحدار لمتغيرات البحث  :(9جدول )

العوامل  
 المستقلة

B  الخطأ
 المعياري

Beta T   مستوى
 المعنوية 

 0.000 5.258  0.233 1.226 الثابت

الصراع  
 التنظيمي

0.692 0.064 0.816 10.845 0.000 

 المتغير التابع: نية ترك العمل

 (0.05أقىى  مىىة   (للصةام التثرهمي، نهىىة  ىىة  العمىى قهمة المعثوية       ن  : أ(9جدول   بهة  
لمسىىبباا الصىىىةام  وجالتىىىالي نسىىتثتف وجىىىود أيىىة يىىىةد) ،( موجبىىةBوقهمىىىة   ،              دالىىة إحصىىائها  

مسبباا الصةام التثرهمىىي، اادا نهىىة العىىاملهة  ا يلما اادالتثرهمي الى نهة  ة  العم ،  
 بىىام أسىىلوب نىىاجح اإلى أن حدش الصةام التثرهمي، واىىدم  الباحث  ل   يعهوو لتة  العم ،  
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للتخفهه مة الصةام،  ؤد) بف   مثطقي إلى التفيهة  ي  ىىة  العمىى ، والبحىىث اىىة امىى  
  ي م ان أثية م ئمة. جد د 

  ىىىويهة معثىىىو)  وجىىد  التىىىي  قىىىول: ،نىىىة    ةضىىىهة العىىدم ونقبىىى  الفةضىىىهة البد لىىة"وجالتىىالي "
 . ((%5لمسبباا الصةام التثرهمي الى نهة  ة  العم ، اثد مستود دةلة إحصائهة 

 ىىهة متوسىىطاا اسىىتجاباا أ ىىةاد اهثىىة  معثويىىةة  وجىىد  ىىةوق  :الفرضييية الرئيسيية الثانييية
المؤهىى  العلمىىي، المسىىمى البحىىث حىىول مسىىبباا الصىىةام التثرهمىىي  عىىهد لمتغهىىة  الجىىثس، 

 الوظهفي(.

 لمتغهة الجثس Mann Whitney uي نتائف اختبار  وضح الجدول اآل

 الجن   سب متغير  للصراع التنظيميLeveneائتبار  : نتائج (10  جدول

 الدةلة ااحصائهة  المعثوية  درجاا الحةية  Leveneقهمة 

               دالة إحصائها   0.013 3 3.942

دالىىة  (0.05 مىىة  ( أقىى 0.013للصىىةام التثرهمىىي  قهمىىة المعثويىىة      أن   :(10  جىىدول  بىىهة
 ىىهة متوسىىطاا اسىىتجاباا   وجىىد  ىىةوق  اا دةلىىة إحصىىائهةأن     وجالتالي نستثتف  ،         إحصائها  

أ ىىةاد اهثىىة البحىىث حىىول مسىىبباا الصىىةام التثرهمىىي  عىىهد لمتغهىىة الجىىثس  الىىقدور(، اثىىد 
                          أن  اخىىىت ف المسىىىمى الىىىوظهفي،  إلىىىى ، يعىىىهو الباحىىىث  لىىى %5)مسىىىتود دةلىىىة إحصىىىائهة  

والةا ىىىىب، والتعويضىىىىاا،  ىىىىؤد) إلىىىىى اةخىىىىت ف  ىىىىي  حد ىىىىد مسىىىىبباا الصىىىىةام التثرهمىىىىي، 
   ةضىىهة العىىدم ونقبىى  الفةضىىهة البد لىىة  همىىا  تعلىىب بمتغهىىة الجىىثس"، التىىي وجالتىىالي "نىىة 

 ىىهة متوسىىطاا اسىىتجاباا أ ىىةاد اهثىىة البحىىث حىىول  وجد  ةوق  اا دةلة إحصىىائهة  قول:  
(، (%5مسىىىبباا الصىىىةام التثرهمىىىي  عىىىهد لمتغهىىىة الجىىىثس اثىىىد مسىىىتود دةلىىىة إحصىىىىائهة 

 حسب المؤه  العلمي:levene نتائف اختبار   يويوضح الجدول اآل
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 المؤهل العلمي  سب متغير  للصراع التنظيمي  Leveneائتبار  : نتائج (11  جدول

 ااحصائهة الدةلة  المعثوية  درجاا الحةية  Leveneقهمة 

               دالة إحصائها  غهة  0.615 2 0.491

( أثبىىىىة مىىىىة 0.615                                            (: أن  قهمىىىىة المعثويىىىىة للصىىىىةام التثرهمىىىىي  سىىىىاو)  11 بىىىىهة جىىىىدول  
التبىىىىا ة متجىىىىانس  ثقىىىىوم باةختبىىىىار المعلمىىىىي      أن                               ( وهىىىىي غهىىىىة دالىىىىة إحصىىىىائها ، أ)0.05 
 ANOVAنتائف اختبار   ي(، ويوضح الجدول اآلANOVA المؤه  العلمي: حسب 

 المؤهل العلمي  سب متغير  للصراع التنظيمي Anovaائتبار : نتائج (21  جدول

مصدر 
 التبا ة 

مجموم  
 المةجعاا

درجاا  
 الحةية

مةج  
 المتوسه

الدةلة   المعثوية  Fقهمة 
 ااحصائهة 

 هة      
 المجموااا 

غهة دالة  0.589 0.534 0.420 2 0.840
          إحصائها  

ضمة  
 المجموااا 

45.636 58 0.787 

  60 46.476 اليلي 

( وهىىي 0.05( أثبة مىىة  0.589                                      (: أن  قهمة المعثوية للصةام التثرهمي  12 بهة جدول  
 ىىىىىهة   وجىىىىىد  ىىىىىةوق  اا دةلىىىىىة إحصىىىىىائهةة       أنىىىىى                                      غهىىىىىة دالىىىىىة إحصىىىىىائها ، وجالتىىىىىالي نسىىىىىتثتف

متوسىىىطاا اسىىىتجاباا أ ىىىةاد اهثىىىة البحىىىث حىىىول مسىىىبباا الصىىىةام التثرهمىىىي  عىىىهد لمتغهىىىة 
             أن  العىىاملهة إلىىى ويعىىهو الباحىىث  لىى   (،%5المؤه  العلمىىي اثىىد مسىىتود دةلىىة إحصىىائهة  

 تمتعىىىون  (،، أو يانويىىىة   ا  إجىىىااش جامعهىىىة، أو معصىىىد دانىىى  سىىىواك  نفسىىىصا مىىىة حملىىىة الفىىىصادش
 ، واآللهة، ويعانون مة مسىىبباا الصىىةام التثرهمىىينفسصا قوانهةللن ، ويخضعو بالمهايا نفسصا

وجالتىىالي "نىىة   الفةضىىهة البد لىىة ونقبىى   ةضىىهة العىىدم  همىىا  تعلىىب بمتغهىىة المؤهىى   ،نفسىىصا
 ىىهة متوسىىطاا اسىىتجاباا أ ىىةاد   وجىىد  ىىةوق  اا دةلىىة إحصىىائهةالعلمىىي"، التىىي  قىىول: ة 
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ي  عىىهد لمتغهىىة المؤهىى  العلمىىي، اثىىد مسىىتود اهثىىة البحىىث حىىول مسىىبباا الصىىةام التثرهمىى 
 .(%5دةلة إحصائهة  
 المسمى الوظيفي  سب متغير  للصراع التنظيميLeveneائتبار  (: نتائج 31  جدول

 الدةلة ااحصائهة  المعثوية  درجاا الحةية  Leveneقهمة 

               دالة إحصائها  غهة  0.166 2 1.855

( أثبىىىىة مىىىىة 0.166المعثويىىىىة للصىىىىةام التثرهمىىىىي  سىىىىاو)              (: أن  قهمىىىىة 31 بىىىىهة جىىىىدول  
التبىىىىا ة متجىىىىانس  ثقىىىىوم باةختبىىىىار المعلمىىىىي      أن                               ( وهىىىىي غهىىىىة دالىىىىة إحصىىىىائها ، أ)0.05 
 ANOVAنتىىىىىائف اختبىىىىىار  ىىىىىي(، حهىىىىىث  وضىىىىىح الجىىىىىدول اآلANOVA المسىىىىىمى  حسىىىىىب

 الوظهفي:
 المسمى الوظيفي متغير  سب  للصراع التنظيمي Anovaائتبار نتائج  :( 41  لجدو

مصدر  
 التبا ة 

مجموم 
 المةجعاا

درجاا 
 الحةية 

مةج   
 المتوسه 

الدةلة   المعثوية  Fقهمة 
 ااحصائهة 

 هة       
 المجموااا 

غهة دالة  0.346 1.128 0.868 3 2.604
          إحصائها  

ضمة  
 المجموااا 

43.872 57 0.770 

  60 46.476 اليلي 

( وهىىي 0.05( أثبة مىىة  0.346المعثوية للصةام التثرهمي              (: أن  قهمة 14 بهة جدول  
 ىىىىىهة   وجىىىىىد  ىىىىىةوق  اا دةلىىىىىة إحصىىىىىائهةة      أنىىىىى                                      غهىىىىىة دالىىىىىة إحصىىىىىائها ، وجالتىىىىىالي نسىىىىىتثتف 

متوسىىىطاا اسىىىتجاباا أ ىىىةاد اهثىىىة البحىىىث حىىىول مسىىىبباا الصىىىةام التثرهمىىىي  عىىىهد لمتغهىىىة 
             أن  العىىاملهة  إلى ث  ل ويعهو الباح (،%5المسمى الوظهفي اثد مستود دةلة إحصائهة  

ويعىىانون مىىىة مسىىىبباا  نفسىىى ، اهت الىىوظهفي، يعهفىىىون واقىىى  العمىى     سىىىم              الثرىىىة اىىة م        بغىى   
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وجالتىىالي "نىىة   الفةضىىهة البد لىىة ونقبىى   ةضىىهة العىىدم  همىىا  تعلىىب   ،نفس   الصةام التثرهمي
  ىىهة متوسىىطاا  وجد  ةوق  اا دةلىىة إحصىىائهةبمتغهة المسمى الوظهفي"، التي  قول: ة 

اسىىىىتجاباا أ ىىىىةاد اهثىىىىة البحىىىىث حىىىىول مسىىىىبباا الصىىىىةام التثرهمىىىىي  عىىىىهد لمتغهىىىىة المسىىىىمى 
 .(%5الوظهفي، اثد مستود دةلة إحصائهة  

 اةستثتاجاا

(، ونهىىىىة لتىىىىة  العمىىىى   ثسىىىىبة %70.8وجىىىىود تىىىىةام  ثرهمىىىىي  ىىىىهة العىىىىاملهة  ثسىىىىبة   -1
 (، وهي نسب  وق المتوسطة.73.6% 

اثىىد  لمسىىبباا الصىىةام التثرهمىىي الىىى نهىىة  ىىة  العمىى  إحصىىائهةدةلىىة  و وجىىد أيىىة   -2
محدوديىىة المىىوارد،  لهىى                                  ، حهىىث دىىان المسىىبب اأثيىىة  ىىويهةا  (%5مسىىتود دةلىىة إحصىىائهة  

                                                           عارض اأهداف، يت ادم  حد د الص حهاا، وأخهةا  غموض الدور.

البحىىث حىىول   ىىهة متوسىىطاا اسىىتجاباا أ ىىةاد اهثىىة  وجد  ىىةوق  اا دةلىىة إحصىىائهةة  3-
المؤه  العلمي، المسىىمى الىىوظهفي(، اثىىد مسىىتود   عهد لمتغهة  يمسبباا الصةام التثرهم

 (.%5دةلة إحصائهة  

 ىىهة متوسىىطاا اسىىتجاباا أ ىىةاد اهثىىة البحىىث حىىول   وجىىد  ىىةوق  اا دةلىىة إحصىىائهة 4-
 (.%5الجثس(، اثد مستود دةلة إحصائهة    عهد لمتغهة  يمسبباا الصةام التثرهم

 التوصيات

المتابعة المستمةش لمسبباا الصةام التثرهمي والعمىى  الىىى معالجتصىىا وتدار صىىا للتخفهىىه   -1
 مة نفوك الصةام التثرهمي.

 بف   واضح وقا   للتطبهب. ومسؤولها    حد د ت حهاا د  موظه -2

 المثرمة.الففا هة  ي التعام  م  الموظفهة وادم إخفاك أية معلوماا بخصوص  -3



   2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

 

25 

 

 قىىىىديت م ا ىىىىآا ماديىىىىة لتحسىىىىهة الوضىىىى  المىىىىاد) والمعهفىىىىي للمىىىىوظفهة وجالتىىىىالي البقىىىىاك  -4
 واةستمةار  ي المثرمة وادم  ة  العم .

العدالىىة والمسىىىاواش  ىىىي التةقهىىىة، ممىىىا يسىىىااد  ىىي ر ىىى  الىىىةو  المعثويىىىة للعىىىاملهة ود عصىىىت  -5
 أداك أامالصت ب فاكش و االهة.

 المراجع:

الفقعىىىاو)، مهسىىىون، إسىىىتةا هجهاا إدارش الصىىىةام التثرهمىىىي وأيةهىىىا الىىىى اأداك الىىىوظهفي  -1
لىىدد العىىاملهة  ىىي المثرمىىاا اأهلهىىة الفلسىىطهثهة  ىىي قطىىام غىىهش، رسىىالة ماجسىىتهة، جامعىىة 

 .2017اأاهة، غهش، 

الصىىةام التثرهمىىىي وا قتىى  بالدا عهىىة لةنجىىىاا لىىدد العىىاملهة  ىىىواارش المىىدهون، محمىىد،  -2
الصىىىحة الفلسىىىطهثهة، رسىىىالة ماجسىىىتهة، أثاديمهىىىة اادارش والسهاسىىىة للدراسىىىاا العلهىىىا، غىىىهش: 

 .2017 لسطهة،  
دراسىىة حالىىة المؤسسىىة العمومهىىة  - ىىدود ، مخلصىىة، أيىىة ضىىغوط العمىى  الىىى نهىىة  ةدىى  -3

 ورقلىىة، –  قىىةا(، رسىىالة ماجسىىتهة، جامعىىة قاتىىد) مةجىىا   اةستففائهة سلهمان امهةاا

2018 . 
العويىىو)، محمىىد، دراسىىة و حلهىى  إدارش الصىىةام التثرهمىىي  ىىي مىىد ةياا التةجهىىة والتعلىىهت  4-

 .2013 ي محا رة الخله ، رسالة ماجستهة غهة مثفورش، جامعة الخله ،  لسطهة، 
ونرةيىىىىة  ااسىىىىتةا هجهة ىىىىي اادارش الهاسىىىىة)، أثىىىىةم، و ةحىىىىان، اىىىى ك، مفىىىىاههت معاتىىىىةش 5-

 .2015المثرمة، الطبعة اأولى، دار الصفاك للطبااة والثفة، امان، اأردن، 
القصهو)، لهث ابدا سلهمان، أية أنماط الصةام الى التم ىىهة التثرهمىىي للعىىاملهة  ىىي   -6

 (، العدد15اانسانهة، المجلد  لةدة الفوسفاا اأردنهة، مجلة الهرقاك للبحوث والدراساا 

(1) ،2015 . 
العوامىى  المىىؤيةش  ىىي الثوايىىا السىىلودهة لىىدد مقىىدمي الخىىدماا مىىة وجصىىة  العهسىىى، اقبىىة، 7-

 .2017رسالة ددتورا ، جامعة حلب،  نرة التسويب بالع قة،



 خديجة، د. سفلو، د. الدرويش
 

26 

 

حهىىدر، اصىىام، وناتىىة،  ىىداك، أيىىة انتصىىا  العقىىد الثفسىىي  ىىي الثهىىة  ىىي  ىىة  العمىى ،  -8
 .2014امعة دمفب للعلوم اةقتصادية والقانونهة، العدد اأول، مجلة ج

 –أ ىىو اجىىوش، حامىىد الىىي، ا قىىة اة صىىال اادار) بوسىىالهب إدارش الصىىةام التثرهمىىي  -9
حالة  طبهقهة الى مد ة) المىىدارخ الح ومهىىة  ىىي محا رىىاا قطىىام غىىهش، رسىىالة ماجسىىتهة، 

 .2012الجامعة ااس مهة، غهش، 
محمد قاست، السىىلو  التثرهمىىي دراسىىة للسىىلو  اانسىىاني الفىىةد) والجمىىااي القةيو ي،    -10

 .2000  ي المثرماا المختلفة، دار الفةوق للثفة والتواي ، امان، اأردن،
مصىىطفى، أحمىىد سىىهد، إدارش السىىلو  التثرهمىىي ر،يىىة معاتىىةش، دار الثصضىىة العةجهىىة،  -11

 .2000 مصة،
محمىىىد، الطىىىاهة أحمىىىد، الصىىىةام التثرهمىىىي وأيىىىة   ىىىي  طىىىة، جمهلىىىة تىىىالح أب ىىىة، و  -12

 حقهىىب الةضىىىا الىىىوظهفي دراسىىىة  طبهقهىىىة للعىىىاملهة  ىىىي مستفىىىفى الخةيىىىوم التعلهمىىىي، مجلىىىة 
 . 2015 (،1(، العدد  16العلوم اةقتصادية، المجلد  

مصىىىلح، اطهىىىة، ومفىىىىارقة، اىىىودش، الصىىىىةام التثرهمىىىي و ىىىىويهة  الىىىى أداك المىىىىوظفهة  -13
المؤسسىىاا الح ومهىىة الفلسىىطهثهة، مجلىىة جامعىىة القىىدخ المفتوحىىة ل بحىىاث العمىىومههة  ىىي 

 .2016(، 5(، العدد  2والدراساا اادارية واةقتصادية، المجلد  
يىىىىىى ، لهثىىىىىىا، الع قىىىىىىة  ىىىىىىهة بعىىىىىى  المتغهىىىىىىةاا التثرهمهىىىىىىة والصىىىىىىةام التثرهمىىىىىىي  ىىىىىىي  -14

جامعىىة اأاهىىة، محا رىىاا غىىهش، رسىىالة ماجسىىتهة غهىىة مثفىىورش،  –المستفىىفهاا الح ومهىىة 
 .2013 غهش،  لسطهة،

ابهىىد، سىىحة، ورا ىىب،  ىىداك، أسىىباب الصىىىةام التثرهمىىي لىىدد اأيبىىاك العىىاملهة لىىىدد  -15
اأيبىىىاك العىىىاملهة  ىىىي مستفىىىفى ر هىىىديا الح ىىىومي، رسىىىالة ماجسىىىتهة غهىىىة مثفىىىورش، جامعىىىة 

 2010.الثجا  الويثهة، نا لس،  لسطهة، 

اسىىة در  –العتهبىىي، يىىارق  ىىة موسىىى، الصىىةاااا التثرهمهىىة وأسىىالهب التعامىى  معصىىا  -16
مسىىحهة لوجصىىاا نرىىة ضىىباط المد ةيىىة العامىىة للجىىواااا بمد ثىىة الةيىىاض، رسىىالة ماجسىىتهة 
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   2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

 

27 

 

 .2021مد ةية اة صاةا المةدهية، لؤون العاملهة،  18-
اسىىىىاف، محمىىىىد حسىىىىهة، إدارش الصىىىىةام التثرهمىىىىي وأيةهىىىىا  ىىىىي التغههىىىىة ااسىىىىتةا هجي  19-

 .2013للمثرمة، رسالة ددتورا ، جامعة سان  دلهمثتس العالمهة، العةاق، 
، محمىىىد ابىىىد، واقىىى   طبهىىىب اادارش بىىىالتجوال مىىىة وجصىىىة نرىىىة العىىىاملهة  ىىىي الىىىتهو)  -20

 .2015جامعة  لسطهة، جامعة القدخ المفتوحة، غهش، 
حمىىهاو)، محمىىد سىىىهد، السىىلو  اادار) والتثرهمىىي  ىىىي المثرمىىاا المدنهىىة واأمثهىىىة،  21-

 .2008م تبة الفقة) للثفة والتواي ، الةياض، 
، السلو  التثرهمي  ي مثرماا اأامال، الطبعة السادسة، العمهان، محمود سلهمان  22-

 . 2013دار وائ  للثفة، امان، اأردن، 
سلطان، محمد سعهد، السلو  التثرهمي، دار الجامعىىة الجد ىىدش، ااسىى ثدرية، مصىىة،   23-

2004. 
الحوراني، هبة مثهة، الصحة التثرهمهة  ي المدارخ اليانوية الح ومهىىة  ىىي العاتىىمة   24-

امىىان وا قتصىىا بإسىىتةا هجهاا إدارش الصىىةام التثرهمىىي التىىي يمارسىىصا المىىد ةون مىىة وجصىىة 
 .2017نرة المعلمهة، رسالة ماجستهة، جامعة الفةق اأوسه، 

ة، الطبعىىة الياليىىة، دار المسىىهةش للثفىىة العمىىا ةش، محمىىد حسىىة، مبىىاد  اادارش المدرسىىه 25-
 . 2002والتواي  والطبااة، امان، اأردن، 

26-Greenberg, J. & Baron, R.A., 2003, Behavior in organizations: 

Understanding and managing the human side of work, upper saddle 

River, NJ: Pearson Education, Inc, p4. 

 

27-Carlson, D. J. (2009): Self-Efficacy and employee satisfaction in cross 

utilization teams: Predicting organizational commitment and turnover 

intention of cross utilization employee, Doctorate Dissertation, Capella 

University. 

28-Hong, W. C. and Chao, R. M. (2007): A comparative test of two 

employee turnover prediction models, International Journal of 

Management, 24(2), 216. 

29-Ipek, K. T. (2007): Antecedents of turnover intention toward a service 

provider, The Business Review, 8(2), 128. 



 خديجة، د. سفلو، د. الدرويش
 

28 

 

      30-Awan, Saeed, (2015): Conflict Management and Organizational 

Performance: A Case Study of Askari Bank Ltd, Research Journal of 

Finance and Accounting, Volume 6, No. 11,2015. 

 
31-Abbas, S.M.& Joshi, Neha, (2017), A Descriptive Study of Workplace 

Conflict Management Styles in Indian Organization ،Institute of 

Professional Excellence & Management. 

32-Larkin, I. M. (2015), Job satisfaction, organizational commitment, and 

turnover intention of online teachers in the K-12 setting, Doctorate 

Dissertation, Kennesaw State University 

33- Krejcie, R. V.& Morgan, D. W., (1970), Determining sample size for 

research activities, Educational and Psychological Measurement.  

-George, D., & Mallery, P., (2003), SPSS for Windows step by step: A 

simple guide and reference, 11.0 update (4th ed.), Boston: Allyn & Bacon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

 

29 

 

 قائمة اةستقصاك 
 البيانات الديموغرافية  القسم األول:

 رجى وضع إشارة يف حقل اإلجابة املناسبة لكل عبارة: ي

 الجنس                 ذكر               أنثى 

 إجازة جامعية  معهد ثانوية                     المؤهل العلمي      

 مدير     موظف إداري       رئيس قسم       الوظيفي     عامل ميداني المسمى 

 البحث جماالت القسم الثاين: 

 قائمة اةستقصاك 

  الصراع التنظيمياحملور األول:  
 

موا ب  
 بفدش

أر     أر    حهاد)  موا ب 
 بفدش

      ادم  و ة الحوا ه المادية.  -1
      العم . نقص اام اناا البفةية لتحقهب أهداف 2- 

محدودية اام اناا المادية لتحقهب أهداف   -3
 .العم 

     

لهس   وأهدا   مصام العم  الق) أقوم ب  -4
 واضحة. 

     

                                          أ ثله  تودية مصام ومسؤولهاا متثواة  ي وق   -5
 واحد. 

     

ة أ مت  بالسلطاا اليا هة للقهام بالمسؤولهاا   -6
 المودلة إلي. 

     

       ي الص حهاا الممثوحة للعاملهة. غموض  -7
 غهاب قوااد  ثرت  واي  الص حهاا الى  -8

 العاملهة. 
     

 ةده الص حهاا  ي أ د)   ة قلهلة مة   -9
 العاملهة. 

     

      انتفار الفللهة  هة العاملهة.  -10
       عارض متطلباا العم  م  أهداف العاملهة.  -11
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اةخت ف  هة اأهداف الفخصهة للعاملهة   -12
 وأهداف العم .

     

 المحور الثاني: نية ترك العمل 
      ة أنو) البقاك  ي مثرمتي أثية مة سثتهة.  -13
أنا اآلن أبحث اة مثرمة أخةد للعم   صا   -14

 بف   جد).
     

                                            لة أخسة ديهةا  إ ا  ةد  املي الحالي.   -15
      هثا  احتمال أنثي سوبحث اة ام  جد د.  -16
 ي المثرمة خ ل   ىهثا  احتمال أن أبق  -17

 السثواا الخمس القادمة.
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من   التماثل التنظيميتحقيق  في ااإلدارة بالتجوال وأثره درجة تطبيق
 إدلبوجهة نظر اإلداريين في جامعة 

 خديجة  ، د. مصطفى الدرويش و د. حسام أماني سفلو

 إدلب جامعة  –كلية االقتصاد واإلدارة  –قسم إدارة األعمال 

 البحث ص لخستم

اإلدارة بةةالتجوا ، وأهرهةةا فةةي تح يةة   أسةةلو تطبيةة    هدف البحث إلى معرفة درجةةة
التنظيمةةي، تةةب تطبيةة  البحةةث ظلةةى المةةوتفيا فةةي المسةةتويا  اإلداريةةة الوسةةطى فةةي  التماهةة 
 ، وتةةب إظةةدادالمةةن ا الويةةفي اسةةتخدم الباحةةث ( موتةة ،210والبالغ ظددهب )  إدلبجامعة  
       و زظةةت محوري )اإلدارة بةةالتجوا ، التماهةة  التنظيمةةي(، تشمل( ف رة 32)ما مكونة    استبانة
التةةي  أهةةب النتةةا ا، و ( حسةةب نةةانوع العينةةة135) البةةالغ حجم ةةا ظينةةة الدراسةةةظلى               إلكترونيا  

 توي  إلي ا البحث:

 ، ونسةةةةةةةةبة تح يةةةةةةةة  التماهةةةةةةةة  التنظيمةةةةةةةةي(%84.2) إلدارة بةةةةةةةةالتجوا ا تطبيةةةةةةةة  نسةةةةةةةةبة -1
(87.8% .) 

اسةةتجابا  المبحةةوهيا حةةو  تطبيةة   بةةيا متوسةةطا  داللةةة إحصةةا يةيوجةةد فةةروت  ا   -2
، و لةةع ظنةةد مسةةتوت داللةةة إدلةةبفةةي جامعةةة  دارة بةةالتجوا  تعةةمت لمتايةةر الجةةن أسةةلو  اإل
 .%5إحصا ية

 حةةو  تطبيةة  أسةةلو  اإلدارة بةةالتجوا  تعةةمت لمتايةةر يوجد فروت  ا  داللة إحصةةا يةال  -3
 .%5، و لع ظند مستوت داللة إحصا يةإدلبالعمر( في جامعة  -)المؤه  العلمي

تح يةةةة  التماهةةةة   فةةةةيلتطبيةةةة  أسةةةةلو  اإلدارة بةةةةالتجوا   داللةةةةة إحصةةةةا يةيوجةةةةد أهةةةةر  و  -4
 .%5لة إحصا ية، و لع ظند مستوت دالإدلبالتنظيمي لدت العامليا اإلدارييا في جامعة 

 .التنظيمي(اإلدارة بالتجوا ، التماه  ) :الكلما  المفتاحية
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The degree of application of management by roaming and its impact 

on achieving organizational symmetry from the point of view of 

administrators at the University of Idlib 

Amany Saflo, Dr: Mustafa Al Darwish & Dr: Hussam khadija 

Department of Business Administration - College of Economics 

and Administration - University of Idlib 

 

Abstract 

 The aim of this research is to know the degree of application of 

the roaming management style, and its impact on achieving 

organizational symmetry, he research was applied to employees at the 

middle administrative levels at the Idlib University, who numbered (210) 

employees, The researcher used the descriptive method, and a 

questionnaire consisting of (32) items was prepared, which included the 

items of (management by roaming, organizational symmetry), It was 

distributed electronically to the study sample of (135) according to the 

sample law, and the most important findings of the research: 

1- The percentage of application of management by roaming (84.2%), and 

the percentage of achieving organizational (87.8%). 

2- There are statistically significant differences between the averages of 

the respondents' responses about the application of the roaming 

management method due to the gender variable at Idlib University, at a 

statistical significance level of 5%. 

3- There are no statistically significant differences regarding the 

application of the roaming management style due to the variable 

(educational qualification - age) at Idlib University, at the level of 

statistical significance of 5%. 

4- There is a statistically significant effect of applying the roaming 

management method in achieving organizational symmetry among the 

administrative workers at the University of Idlib, at a statistical 

significance level of 5%. 

Keywords: (roaming management, organizational symmetry). 
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 :مقدمة

أهب ظوامةة  نجاح ةةا، ف ةةي تعتمةةد ظلةةي ب  مااالهتمام بالعامليا في المنظما    يعد
 ،ممةةةا يسةةةتلمم تحفيةةةمهب وتنميةةةت ب باسةةةتمرار ،تح يةةة  النمةةةو المن ةةةودال يةةةام بالوتةةةا   و  فةةةي

 ,Mohan & Gomathiلتح يةة  الر ةةا الةةوتيفي، وتخفةةيد معةةدال  دوراع العمةة  )

2014, p557) ي نسب للعةةامليا                                                       فتميم المنظمة أو ف ل ا ال ي نسب للمنظمة ظادة  ب در ما               
)أبةةو  في ا، لذلع كاع هناك اهتمام متعاتب بدور اإلدارة ظلةةى اظتبةةار أن ةةا أداة للنمةةو والت ةةدم

واالسةةةتات  الم ةةة   ،خةةةت  تف م ةةةا لطبيعةةةة واي ةةةة ظمل ةةةا مةةةا ،(19، ص2012النصةةةر، 
فجةةةاا  اإلدارة بةةةالتجوا   ،(28، ص2008يةةةة )العةةةامري والاةةةالبي، للمةةةوارد الب ةةةرية والماد

حواجم العملة بيا المةةديريا والعةةامليا فةةي   كسر  ،كأسلو  مااير لسلو  اإلدارة الت ليدية
ليتعرفوا ظلى المناخ  ، ب إلى موانع العم المنظما  ما خت  ترك المديريا لمكان ب ونمول

)المصةةري،  والداا الفعلي للعامليا، ومعرفة اتجاهات ب ونةةدرات ب، والمعونةةا  التةةي تةةواج  ب
الةةذي يةةوفر العديةةد  ،تح يةة  التماهةة  التنظيمةةي فةةي نةةد يسةةاهب  لةةع واالتةةالي ،(3ص ،2015

وإظطةةا  ب الفريةةة  ،زيةةادة أداا العةةامليا ورفةةع معنويةةات ب :ومةةا أهم ةةا ،مةةا الممايةةا للمنظمةةة
تعميةةةم االنتمةةةاا والةةةوالا و  ،وتفعيةةة  االتصةةةاال  بةةةيا ال ةةةادة والعةةةامليا ،للتعبيةةةر ظةةةا  را  ةةةب

(. ومةةا هنةةا جةةاا  فكةةرة 2، ص2021)موسةةى،  وغيرها أشكا  التماه  التنظيمةةي  للمنظمة
الةةذي يتونةة  ظلةةى وجةةود  ،أهةةداف اوأهميةةة نجاح ةةا وتح يةة   إدلةةببح نةةا مةةا أهميةةة جامعةةة 

                                                                            إدارة فع الةةة ت ةةةعر المةةةوتفيا بةةةأن ب جةةةما من ةةةا، وت ةةة  ظنةةةد حاجةةةات ب ورغبةةةات ب مةةةا خةةةت  
رغبة ودافع نوي ظلةةى االنجةةاز لدت الموتفيا التواجد المستمر في مكاع العم ، مما يخل  

ع واالتةةةةالي مسةةةةاهمت ب فةةةةي نجةةةةا  تلةةةة  ، ةةةةا لي سةةةةبب كةةةةاعوظةةةةدم ترك ،والتمسةةةةع بالجامعةةةةة
  المؤسسة التعليمية ال امة.  
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   :أهمية البحث

 النظرية:الهمية  

ما أهمية المو وع المبحوث )اإلدارة بالتجوا  والتماه  التنظيمي(   ية البحثأهم  تنبع  -1 
 .(2، ص2015)الناطور،  المفاهيب الحدي ة في إدارة الظما              الذي ي عد ما 

 واالتةةالي حةةث المةةديريا ظلةةى  ةةرورة، إدلةةبجامعةةة جديد لب يسب  تناولةةف فةةي  مو وع  -2
 تطبي  المفاهيب الحدي ة. مواكبة و

  ظامة. خاية، وللمكتبا  العراية إدلبإ افة معرفية للمكتبة في جامعة  -3

 الهمية التطبي ية:

مةةا  التماهةة  التنظيمةةي  فةةي تح يةة  هأهةةر و ، اإلدارة بةةالتجوا  مدت تطبي  أسةةلو   ظلى  الونوف
 .إدلبوج ة نظر اإلدارييا في جامعة 

   :أهداف البحث

                                                                                                                                                    إلى:ي دف البحث  

 .بمف وم اإلدارة بالتجوا ، والتماه  التنظيمي وأبعاده إل اا الضوا ظلى-1

مةةا وج ةةة نظةةر  إدلةةبجامعةةة فةةي بةةالتجوا  اإلدارة  أسةةلو  مةةدت تطبيةة التعةةرف ظلةةى  -2
 اإلدارييا.

  أسلو  اإلدارة بالتجوا  في تح ي  التماه  التنظيمي. أهر تطبي التعرف ظلى   -3

تبنةةي  ظلةةىالتةةي تسةةاظد اإلدارة  تويةةيا الت ةةديب  التويةة  إلةةى مجموظةةة مةةا النتةةا ا و -4
 .            ب ك  فع ا  أسلو  اإلدارة بالتجوا 
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 :مشكلة البحث 

المسةةةافا ، إ  تن ةةةأ بسةةةبب  لةةةع حةةةواجم                             الوتيفيةةةة تفسةةةد بفعةةة  ب عةةةد            إع  العتنةةةا  
ماديةةةة ومعنويةةةة فايةةةلة بةةةيا المةةةدير والعةةةامليا، ومةةةع مةةةرور الونةةةت تصةةةب  المسةةةافا  بةةةيا 

مةةا نةةتا ظن ةةا فجةةوة نةةد يصةةعب معالجت ةةا، و ياإلدارة العليةةا فةةي غايةةة االتسةةاع، و العةةامليا و 
   ةةاتعتمةةد ظليةةف فةةي أدا المنظمةةة، إ ج ة أخرت يعد العام  الب ري مةةا أغلةةى اليةةو  فةةي 

 مةةا خةةت  احتكةةاك الباحةةث، و (3، ص2021)موسةةى،    الميةةمة التنافسةةيةيةة وتح  ونجاح ةةا
إجمةةالي  مةةا موتةة ( 30بدراسة استطتظية ظلةةى )  ، ونيامفبالجامعة كعضو هي ة تدري 
ا  الرسةةمي بةةيا اإلدارة االتصةة ي ةةوم ظلةةى  أع العمةة  فةةي الجامعةةة ظينة الدراسة تبيا للباحةةث

لةةى حةةدوث حالةةةة أدت إممةةةا  ،والمةةوتفيا العليةةا )ر ةةي  جامعةةةة، ظميةةد كليةةة، مةةةدير مع ةةد(
ظلةةةى الت ةةةارير  اظتمةةةاد اإلدارة العليةةةا باإل ةةةافة إلةةةى، العليةةةا واإلدارة اغتةةةرا  بةةةيا المةةةوتفيا

شةةعور و  ،الحةةوافم والترنيةةةتوزيةةع ظدالةةة دت إلةةى ظةةدم أ الةةدوا ر رؤسةةاامةةا الظمةةا  ونتةةا ا 
وهةةةو مةةةةا يتنةةةةافى مةةةع تطبيةةةة  مضةةةةموع اإلدارة  ،تةةةةرك الجامعةةةةةورغبةةةت ب ب ،العةةةامليا بةةةةالظلب

 :ياالتالي  ياتساؤلالاإلجابة ظلى م كلة البحث ب بالتجوا  وفي  وا  لع تتم  

   ؟إدلبفي جامعة  اإلدارة بالتجوا مدت تطبي  أسلو   ما -1

 المةةوتفيالةةدت  التماه  التنظيمةةي في تح ي  تطبي  أسلو  اإلدارة بالتجوا  أهرما هو   -2
 اإلدارييا؟

 :متغيرات البحث

 المتاير التابع                             المتاير المست  

      

 

 

 التماه  التنظيمي اإلدارة بالتجوا  
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 :البحث  اتفرضي

 0.05داللةةة إحصةةا ية ظنةةد مسةةتوت معنويةةة  و  ال يوجةةد أهةةر الفرضييية الرسيةييية ا:وليي :
 ة نظر اإلدارييا.لتطبي  أسلو  اإلدارة بالتجوا  في تح ي  التماه  التنظيمي ما وج 

ال توجةةةد فةةةروت جوهريةةةةة  ا  داللةةةة إحصةةةا ية ظنةةةد مسةةةةتوت  :الفرضيييية الرسيةيييية ال انيييية
بةةيا متوسةةطا  اسةةتجابا  المبحةةوهيا حةةو  تطبيةة  أسةةلو  اإلدارة بةةالتجوا   0.05معنويةةة 

 )الجن ، المؤه  العلمي، العمر(. تعمت لمتاير

   :البحث منهج

الةةذي يحةةاو  ويةة  طبيعةةة الظةةاهرة مو ةةع الدراسةةة وتفسةةير  اسةةتخدام المةةن ا الويةةفي تةةب
 اآلتي:وف  الدراسة  العتنة بيا متايرا  

ظلةةى الكتةةب والةةدوريا  والبحةةاث العرايةةة والجنبيةةة  االطةةتعمةةا خةةت   المةةن ا الويةةفي:
 .باإلدارة بالتجوا  والتماه  التنظيميالمتعل ة  

ل يةةام مةةدت تطبيةة  أسةةلو  اإلدارة  مةةا نبةة  الباحةةث اسةةتبانة اسةةتخدام: تةةب حليلةةيالمةةن ا الت
، هةةب تبويةةب، وتحليةة  هةةذه البيانةةا  باسةةتخدام التماهةة  التنظيمةةي تح يةة  فةةي أهةةرهبةةالتجوا  و 

 النتا ا.  إلىللويو   spss v.18المعالجا  اإلحصا ية المناسبة في برناما 

   :البحث  اةأد 

فةةةةي تح يةةةة  التماهةةةة   أسةةةةلو  اإلدارة بةةةةالتجوا  وأهةةةةره درجةةةةة تطبيةةةة                   ر   اسةةةةتبانة ل يةةةةام طةةةةو 
 :نسمياالتنظيمي، تكونت ما 

غرافيةةةةة ظةةةةا المسةةةةتجيب وهةةةةي )الجةةةةن ، و الديم المتايةةةةرا  ظلةةةةى م تالو : ي ةةةة   سةةةةبال -1
 العمر، المؤه  العلمي(.
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 اإلدارة بةةةالتجوا ،أسةةةلو    يةةةام درجةةةة تطبيةةة تتضةةةما ف ةةةرا  ل اسةةةتبانة ال ةةةاني:  سةةةبال 2-
                                ا ظتمةةد فةةي تطويرهةةا ظلةةى مجموظةةة مةةا يام مدت تح ي  التماه  التنظيمي، حيث  وف را  ل

، 2021، )موسةةةةةى، (158، ص2015التةةةةةي يةةةةةمم ا كةةةةة  مةةةةةا )المصةةةةةري،  االسةةةةةتبانا 
 واستخدم الباحث م يام ليكر  الخماسةةي لاجابةةة ظلةةى الف ةةرا  حيةةث تةةب إظطةةاا(،  79ص

 :(، موافةة 3ال يمةةة ) :، حيةةادي(2ال يمةةة ) :(، أرفد1ال يمة ) :)أرفد ب دةال يب التالية:  
 ((.5ال يمة ) :(، مواف  ب دة4ال يمة )

 :البحث مجتمع وعينة

وظةةددهب  ،إدلبفي جامعة  في المستويا  اإلدارية الوسطى  موتفياالي م  مجتمع البحث  
 أمةةا ظينةةة                  ظلةةي ب إلكترونيةةا ،  سةةتبانةتةةب توزيةةع اال ،(2021، إدلةةب)جامعةةة  ( موتةة 022)

(، الةةذي 610ص ،1970 نةةانوع العينةةة   )كريجسةةي، ومورغةةاع،ف ةةد تةةب اسةةتخدام  البحةةث
( مفةةردة تكةةوع 220، فةةالمجتمع الةةذي حجمةةف )                      بنةةاا  ظلةةى حجةةب المجتمةةع يحةةدد حجةةب العينةةة

الباحةةث، تجةةاو  المةةوتفيا مةةع ( اسةةتبانا  لعةةدم 5تةةب اسةةتبعاد )نةةد مفةةردة، و  (140ظينتةةف )
 ( موت . 135فكانت ظينة البحث )

 الدراسات الةابقة:

بعنةةةةةةواع )اإلدارة بةةةةةةالتجوا  ودورهةةةةةةا فةةةةةةي تح يةةةةةة  التميةةةةةةم ( 2015 دراسةةةةةةة )المصةةةةةةري،-1
 المؤسسي(  

ودورهةةا فةةي تح يةة  التميةةم هةةدفت الدراسةةة إلةةى التعةةرف ظلةةى مةةدت تطبيةة  اإلدارة بةةالتجوا  
، ب ليةةة  متوسةةةطةالنسةةبة تطبيةةة  اإلدارة بةةالتجوا  أنةةة  مةةا ) وأهةةةب نتةةا ا الدراسةةةةالمؤسسةةي، 

يةةة بةةيا تطبيةة  اإلدارة د، وجةةود ظتنةةة ارتباطيةةة طر ونسةةبة تح ةة  التميةةم المؤسسةةي متوسةةطة
  .  (بالتجوا  وتح ي  التميم المؤسسي
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بعنةةةةواع )التماهةةةة  التنظيمةةةةي وأهةةةةره ظلةةةةى أداا أظضةةةةاا هي ةةةةة ( 2021 دراسةةةةة )موسةةةةى،-2
 جامعة اإلسراا/ الردع(في   التدري 

هةةدفت الدراسةةة إلةةى التعةةرف ظلةةى أهةةر التماهةة  التنظيمةةي بأبعةةاده ال تهةةة )الةةوالا التنظيمةةي، 
( ظلةةى أداا أظضةةةاا هي ةةة التةةةدري  بأبعةةاده )جةةةودة ، العضةةوية التنظيميةةةةالت ةةابف التنظيمةةةي
ا الةةوالا هةةر  و داللةةة إحصةةا ية لكةة  مةة تويةةلت الدراسةةة إلةةى )وجةةود أ (،الداا، حجةةب الداا

التنظيمةةةي والت ةةةابف التنظيمةةةي ظلةةةى جةةةةودة الداا، وجةةةود أهةةةر  و داللةةةة إحصةةةا ية للت ةةةةابف 
 (.التنظيمي والعضوية التنظيمية ظلى حجب الداا

 the effectiveness of Management by) ( بعنةةواعsinger, 2013, p18دراسةةة )-3

walking-around: a randomized field study published article) 

 دراسة ميدانية ظ وا ية  –فعالية اإلدارة بالتجوا  

فةةي ( (MBWA برناما تطويري ي وم ظلى أسام ت نية اإلدارة بةةالتجوا   الدراسة  تختبر هذه
والتةةةةي ت ةةةوم في ةةةا اإلدارة العليةةةةا بمرانبةةةة ومتحظةةةةة  ،الواليةةةا  المتحةةةدة المريكيةةةةة واريطانيةةةا

وتفيا ويعملةةوا مةةع المةة  ،موتفي الخطوط المامية, ويستنبطوع أفكار حةةو  فةةرص التحسةةيا
أع إظطةةةاا الولويةةةة  ا التةةةي تويةةة  إلي ةةةا البحةةةثالنتةةةا ، أهةةةب لحةةة  الم ةةةكت   ا  العتنةةةة

رة تةةب تصةةنيفف للم ةةاك  الكبيةة  ا أخةةر للم اك  س لة الح  ارتبط بتحسةةيا الداا, وهنةةاك مةةن
أع تكلي  اإلدارا  العليا مسةةؤولية الم ةةاك                                            كاع غير ناج  في الدراسة, ول د وجد  أيضا  

  .المت اب ة أد  إلى أداا أفض 

 The effect of organizational)( بعنواع  Ertusrul & Cagri, 2020, P26دراسة )-4

Identification on organizational commitment) 

 أهر التماه  التنظيمي ظلى االلتمام التنظيمي

وتويةةلت  هةةدفت الدراسةةة إلةةى التعةةرف ظلةةى أهةةر التماهةة  التنظيمةةي ظلةةى االلتةةمام التنظيمةةي،
هةةر  و داللةةة إحصةةا ية بةةيا التماهةة  أالدراسةةة إلةةى جملةةة مةةا النتةةا ا كةةاع مةةا أهم ةةا وجةةود 
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االلتةةمام التنظيمةةي،  التنظيمي وأع هناك أهر مرتفع لل وية التنظيمية ظلةةىالتنظيمي وااللتمام 
 لع ظدم وجود ظتنة وداللة إحصا ية بيا االلتمام والمتايرا  الديموغرافية. وكذ

 :اإلطار النظري 

 :مفهوم اإلدارة بالتجوال 

، فلسةةفة اإلدارةأحد الت نيا  اإلدارية المعايةةرة التةةي تعكةة  اإلدارة بالتجوا     تعتبر
بتخلص المدير ما الوتا   الت ليدية كالم ام المكتبية، وهي إحةةدت اسةةتراتيجيا  التوايةة  

وتعةةةمز  ،غيةةةر الرسةةةمي بةةةيا اإلدارة والعةةةامليا التةةةي ترتكةةةم ظلةةةى مةةةدخ  اإلدارة التمركميةةةة
و لةةةع مةةةا خةةةت  تةةةرك المةةةديريا لمكةةةاتب ب  ،مفةةةاهيب ال  ةةةة والعمةةة  الجمةةةاظي ظنةةةد العةةةامليا

 ،( لمعرفةةة احتياجةةات بBuckner, 2008, p86جةةو  بةةيا العةةامليا فةةي موانةةع ظمل ةةب )والت
ظلةةى تح يةة  الهةةداف وحةة   وتمويدهب بأحدث الت نيا  واإلجرااا  التةةي تسةةاظد  ،وم اكل ب

( أع ظمليةةة التجةةوا  ال ت تصةةر ظلةةى McClain, 2009, p87الم ةةكت ، وأ ةةاف )
ضةة ب الةةبعد و لةةع ب ةةدف االسةةتفادة مةةا خبةةرا  المدير والعةةامليا، وإنمةةا ظلةةى العةةامليا بع

( بأن ةةا اإلدارة ال ا مةةة ظلةةى ب ةةاا المةةدير خةةار  12، ص 2010اآلخةةريا، وتؤكةةد )العيةةدي، 
مكتبف يتجو  بيا العةةامليا وي ضةةي معظةةب ونتةةف مع ةةب فةةي خطةةوط اتصةةا  مفتوحةةة، بحيةةث 

ر الحةةوار مع ةةب، يلب  لبس ب ويتفاظ  مع ب، ويتابع ب وهب يعملوع في ميةةداع العمةة ، ويةةدي
وينان  ب في أمور العم  وأمورهب ال خصية، فيعيش مع ةةب لحظةةا  المةة  والنجةةا  لصةةنع 
غةةةةد أفضةةةة  ومسةةةةت ب  م ةةةةرت، ف ةةةةي إدارة جةةةةاا  لت ضةةةةي ظلةةةةى الةةةةروتيا ال اتةةةة  لابةةةةداع 

 واالبتكار، واكت اف العبانرة، وإظطا  ب الفرية إلبداا طانات ب ومواهب ب.

 بالتجوال:مبادئ اإلدارة 

( أع اإلدارة بةةالتجوا  نا مةةة ظلةةى افتةةرا  أع Mchinney, 2004, P15يةةرت )
                                         إنف لا يكوع مطلعةةا  ظلةةى ال ضةةايا التةةي تحةةيط                                            ال ا د الذي يكوع متواجدا  أك ر مع موتفيف ف

                                                                                 ب ب ومدركا  ل ا فحسب، ب در ما يتي  المجا  لتتصا  الفاظ  مع ب، واذلع فةةإع العةةامليا 
                                                                                  يروع مديري ب بين ب في بي ة العم  بدال  ما انتصار التفاظ  مع ب في الغرا  التأديبية. 
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التةةةي ت ةةةوم ظلي ةةةا اإلدارة ( أهةةةب المبةةةادس والسةةة  358ص ،2010ونةةةد أجمةةة  )العجمةةةي، 
 بالتجوا  في التالي:  

 إدارة العم  المؤسسي بالتجو  في أرجا ف المختلفة. -1

 متحظة أداا العامليا في موانع العم  الفعلية. -2

 التفاظ  غير الرسمي أسام التعام  مع العامليا. -3

 التحدث مع العامليا واالستماع إلى ك  واحد من ب. -4

 م ابت  وظم  مراجعا  دورية في مجا  العم  مع العامليا.ظ د  -5

 الحرص ظلى ظم  م ابت  مع اآلخريا في مكاتب ب أو أماكا ظمل ب. -6

 ت ييب المديريا ظلى أسام ت ييب العامليا لدي ب في كيفية االتصا  مع ب باستمرار. -7

 يادا .توزيع الج د في التجو  داخ  العم  بيا المديريا أو بيا ال  -8

 إظطاا التاذية الراجعة البنااة للعامليا فيما يتعل  بتخطيط وتنظيب العم . -9

 الم كت  التي تواج  ب في العم .  م اركة العامليا في منان ة -10

 البدا بع وا ية في الدخو  فجأة إلى موانع العم  المختلفة وسؤا  العامليا. -11

 :أبعاد اإلدارة بالتجوال

 أبعاد اإلدارة بالتجوا  في خمسة أبعاد هي:تتم   

اكت اف الح ا  : حصو  المدير مةةا خةةت  تجوالةةف الميةةداني ظلةةى معلومةةا  تفصةةيلية   -1
ويةةحيحة ظةةا سةةير العمةة ، والتعةةرف ظلةةى الم ةةكت  التةةي تواجةةف العةةامليا وت يةةد أدا  ةةب، 

  .(11، ص2015)الناطور،  وما هب السعي إلى حل ا
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مةةا خةةت  ، تفعيةة  االتصةةا  بينةةف واةةيا العةةامليا درة المةةدير ظلةةىتحسةةيا االتصةةا : نةة  -2
مةةةا  العمةةة  وغيرهةةةاظ ةةةد االجتماظةةةا  المفتوحةةةة والمال ةةةة، والنةةةدوا  والمحا ةةةرا ، وور  

يةةة تعميةةم ال  ةةة النظةةر المختلفةةة با ظلةةى وج ةةا التعةةرف تبةةاد  اآلراا، و لوسةةا   االتصةةا  
 . (13، ص2015)المصري،  ون ر ه افة التعاوع والعم  الجماظي ،لدت العامليا

                                                                      نيةةام اإلدارة بتحفيةةم العةةامليا ماديةةةا  ومعنويةةا  ب ةةدف دفع ةةب نحةةو أداا أفضةةة  التحفيةةم: -3
  (. 47، ص2015)اشتيوي، 

 ب الميةةداني، خةةت  تجةةوال ةمبدظةة                               تعةةر ف المةةديريا ظلةةى العنايةةر اليالتطةةوير واإلبةةداع:  -4
العةةامليا  ي ةةجعوع التطةةوير واإلبةةداع، و بي ةةة العمةة  التةةي تسةةاظد ظلةةى  تةةوفيريسةةعوع إلةةى و 

 .(18، ص2020)مصل ،  وتوفير ما يلمم ب لتح ي   لع ،ظلى طر  الفكار الجديدة

تمويةةد العةةامليا بمعلومةةا  ظةةا أظمةةال ب مةةا خةةت  التجةةوا  الميةةداني التاذيةةة الراجعةةة:  -5
لعت  ن اط  عف ب، التزمة  ما هب تحديد الدورا  التدريبية وتحديد ن اط ال وة والضع ، و 

 .(13، ص2015)المصري،  وتعميم ن اط ال وة ما خت  المد  وال ناا ظلي ب

 :  مفهوم التماثل التنظيمي وأبعاده

حيةةث تظ ةةر  ،ي صةةد بةةف تماهةة  ال ةةيب والهةةداف الم ةةتركة بةةيا العةةامليا والمنظمةةة
أهميتةةةةف فةةةةي كونةةةةف ي ةةةةجع ظلةةةةى التماسةةةةع والتعةةةةاوع داخةةةة  المنظمةةةةة، ويميةةةةد مةةةةا الم ةةةةاركة 

               (، ويلعةةب دورا  Hogy &Terry, 2000, p3) الفاظلةةة، ويسةة   التنسةةي  واالتصةةا  والةةتعلب
يراظةةةي أهدافةةةف ال خصةةةية  ال حيةةةث أع الفةةةرد ،                                     م مةةةا  فةةةي ظمليةةةة يةةةنع ال ةةةرار فةةةي المنظمةةةة

 ,Duncan, 2002، وإنمةةا يراظةةي أهةةداف المنظمةةة )ظنةةد ت ييمةةف لبةةدا   الخيةةار فحسةةب

p25 كمةةةا يسةةة ب فةةةي تعميةةةم احتةةةرام الةةةذا ، وزيةةةادة درجةةةة االنتمةةةاا للمنظمةةةة، واالرت ةةةاا ،)
 وما أبعاده: ،بمستوت الطمو  لدت الفراد العامليا

والةةدفاع ظن ةةا  ،داف اوالحمةةام لتح يةة  أهةة  ،مةةواالة العةةامليا للمنظمةةةالةةوالا التنظيمةةي:  -1
 (430، ص2008ة،  ب  ومحاكاة سلوك الظضاا اآلخريا )الب ا ،ودظم ا
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مةةا حيةةث  ،الفةةرد لذاتةةفمةةدت إدراك ي ير االنتماا إلى درجة الف ةةب و االنتماا التنظيمي:    -2
 ،والجا بيةةة النفسةةية ل ةةا ،وشةةعوره ال ةةديد بااللتصةةات ،ارتباطف بالمنظمة، وإحساسف باالنتمةةاا

(، ويظ ةةةر 10، ص2018، ال ةةلمةلدرجةةة أنةةف يعةةرف  اتةةةف مةةا خةةت  ظفويتةةةف بالمنظمةةة )
االنتماا ما خةةت  التعبيةةر بةةيا الفخةةر بالمنظمةةة وال ناظةةة الذاتيةةة بأهةةداف ا ونيم ةةا )العتبةةي، 

 (720، ص2016

                   ت ةةاب ا  مةةع الفةةراد،  ال بةةو  والتماشةةي مةةع المعت ةةدا  وال ةةيب الك ةةرالت ةةابف التنظيمةةي:  -3
حيةةةث يحةةةدث التةةةوتر الةةةداخلي فةةةي حالةةةة ظةةةدم التنةةةاغب بةةةيا معت ةةةدا  ونةةةيب الفةةةرد والمنظمةةةة 
لسةةبا  وتيفيةةةة، وفةةي الم ابةةة  ظنةةدما يكةةةوع هنةةاك انسةةةجام وتةةداخ  بةةةيا خصةةا ص الفةةةرد 
                                                                       ال خصةةية وخصةةا ص المنظمةةة يصةةبحوع ملتصةة يا نفسةةيا  بمنظمةةات ب ويةةروع هةةويت ب مةةا 

 (16، ص2021ختل ا )موسى، 

 اإلطار العملي:

 العمر(.، لجنس،المؤهل العلميوصف خصاسص عينة البحث من حيث )ا -1

 التالي توزيع مفردا  ظينة البحث حسب الجن :  جدو اليو   

 جنس متغير الحةب توزيع مفردات العينة : (1) جدول

 النسبة الم وية  التكرار   الجن  

 % 63 85  كر

 % 37 50 أن ى

 %100 135 المجموع 

ما ظينة  (%(37نسبتف  ما ، وأع كور( ما ظينة البحث هب %63أع ) :(1)جدو  يبيا 
ة مةةا الموتفةةا   لع ند يكوع في ظدم استجابة نسةةب ويفسر الباحثهب ما اإلناث، البحث  
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المؤهةةةة   حسةةةةبتوزيةةةع مفةةةةردا  ظينةةةةة البحةةةةث  التةةةةاليجةةةةدو  الويو ةةةة   اإلنةةةاث لتسةةةةتبانة،
 :العلمي

 لمؤهل العلمي متغير الحةب توزيع مفردات العينة : (2جدول )

 النسبة الم وية  التكرارا  المؤه  العلمي 

 % 38.5 52 مع د 

 % 61.5 83 إجازة جامعية 

 %100 135 المجموع 

، اإلجةةازة الجامعيةةة شةة ادة مةةا حملةةة ( ما ظينةةة البحةةث هةةب%61.5)  أع  :(2)جدو   يبيا  
       فةةي أع   فسةةر الباحةةث  لةةعويالمع ةةد،  شةة ادة حملة ( ما ظينة البحث هب ما%38.5وأع )
ة تتطلب الحصةةو  ظلةةى الجامع المستويا  اإلدارية الوسطى في  الوتا   فيأغلب  طبيعة  

 العمر  حسبتوزيع مفردا  ظينة البحث   التاليجدو  اليو   إجازة جامعية، كما 
 لعمر متغير ا حةب توزيع مفردات العينة : (3) جدول

 النسبة الم وية  التكرارا  العمر

 % 43 58 سنة 30-21ما 

 % 28.1 38 سنة 40  -31ما 

 % 17.0 23 سنة 50-41ما 

 % 11.9 16 سنة فأك ر 51

 %100 135 المجموع 
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سةةنة، 21-30أع النسةةبة الكبةةر مةةا ظينةةة البحةةث تتةةراو  أظمةةارهب مةةا  :(3)يبةةيا جةةدو  
حماسةة ب ورغبةةت ب ب فسر الباحث  لةةعسنة، وي 51وأن  نسبة ما ظينة البحث أظمارهب فوت 
  بفعالية لتستبانة. دفع ب لتستجابة ،بالتعبير ظا شعورهب باالنتماا للجامعة

 اختبار التوزيع الطبيعي -2

تبةةةع تالبيانةةةا  فيمةةةا إ ا كانةةةت لمعرفةةةة  سةةةميرنوف -روفجولمةةةو ك الباحةةةث اختبةةةار اسةةةتخدم
انةةت ، حيةةث أنةةف فةةي حةةا  كsigاالحتماليةةة ال يمةةة و لةةع مةةا خةةت   ،التوزيةةع الطبيعةةي أم ال

واالتةةالي اسةةتخدام  ،فتكةةوع البيانةةا  تتبةةع التوزيةةع الطبيعةةي 0.05أكبةةر مةةا مسةةتوت الداللةةة 
 0.05أمةةةا إ ا كانةةت أنةةة  مةةةا  االختبةةارا  المعلميةةةة للتح ةة  مةةةا يةةحة فر ةةةيا  البحةةث،

االختبةةةةةارا   يةةةةةتب اسةةةةةتخداموظند ةةةةةذ  التوزيةةةةةع الطبيعةةةةةي عال تتبةةةةة أع البيانةةةةةا   يمكةةةةةا ال ةةةةةو 
 التوزيع. اظتدالية نتا ا اختبار  التالي  جدو اليو    ، و التمعلمية

 نتاسج اختبار التوزيع الطبيعي :(4) جدول

 sigال يمة االحتمالية  المتاير )المحور( 

 
 

 أبعاد اإلدارة بالتجوا 

 0.219 اكت اف الح ا  

 0.218 تحسيا االتصا 

 0.186 التحفيم

 0.135 التطوير واإلبداع

 0.201 التاذية الراجعة

 0.97 بالتجوال(  )اإلدارة
 

 أبعاد التماه  التنظيمي
 0.231 االنتماا التنظيمي

 0.200 الوالا التنظيمي

 0.185 الت ابف التنظيمي

 0.183 التنظيمي(  )التماثل

جوا  والتماهةة  التنظيمةةي أكبةةر اإلدارة بةةالت ال يمةةة االحتماليةةة لمحةةوري      أع   :(4)يبةةيا جةةدو  
 واالتالي البيانا  تتبع التوزيع الطبيعي.، 0.05)ما )
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 االتةاق الداخلي:  -3

باسةةتخدام معامةة  بعد والعبارا  التي تم لف  يا ك ب رتباطتب حسابف ما خت  معامت  اال
وتةةد   (1+,1-)بةةيا  تتةةراو  نيمةةة معامةة  االرتبةةاط،  سبيرماع لع البيانةةا  ترتيبيةةةاالرتباط  

العكسةةةي، وكلمةةةا انتراةةةت  اإلشةةةارة الموجبةةةة ظلةةةى االرتبةةةاط الطةةةردي والسةةةالبة ظلةةةى االرتبةةةاط
                                                                               نيمتةةف مةةا الواحةةد كةةاع االرتبةةاط أكبةةر سةةواا  باالتجةةاه الموجةةب أو السةةالب، ويعتبةةر ارتبةةاط 

(، أمةةا إ ا 0.05                                                                        العبارة معنويا  ودا  إحصا يا  إ ا كانت معنوية هذه العبارة أن  أو تسةةاوي )
العبةةةارة غيةةةر                                  ( ف ةةةذا يعنةةةي ظةةدم وجةةةود ارتبةةاط وأع  0.05كانةةت معنويةةةة العبةةارة أكبةةةر مةةا )

 جةةدو اليو ةة  و  .داا                                                             متسةة ة داخليةةا  مةةع البعةةد الةةذي تسةةاهب فةةي نياسةةف ويلةةمم حةةذف ا مةةا ال
 .بالمتاير المست   )اإلدارة بالتجوا ( وأبعاده فيما يتعل  معامت  االرتباط نتا ا  التالي

 كل بعد والعبارات التي تم له معامالت االرتباط بين  :(5) جدول

 المحور الو  ف را   الرنب 
 )اإلدارة بالتجوا (  

معام   
االرتباط  
 سبيرماع 

مستوت 
  المعنوية

sig 

 اكتشاف الحقاسق 
ي وم المديروع بميارا  ميدانية متكررة ظلى كافة موانع  1

 العم . 
**2450. 0.000 

ي وم المديروع بالتجوا  للتعرف ظلى أو اع الموتفيا   2
 واتجاهات ب وإمكانيات ب.

**3930. 0.000 

                                                  يعتمد المديروع ظلى التجوا  لتحديد الم كت  تحديدا   3
        دني ا .

**4120. 0.000 

يمارم المديروع التجوا  لمعرفة حجب وجودة االنجاز  4
               المتح   فعت . 

**820.4 0.000 

 تحةين االتصال 
يتفاظ  المديروع خت  تجوال ب بإيجابية مع كافة   5

 الموتفيا. الموا ع التي يطرح ا 
**6790. 0.000 



 خديجة، د. سفلو، د. الدرويش

46 

 

 0.000 .1690** ي ارك المديروع موتفي ب في المناسبا  المختلفة.  6

                                                     ي ضي المديروع خار  مكاتب ب ونتا  كافيا  مع الموتفيا   7
 في أماكا العم .

**8550. 0.000 

يحرص المديروع خت  تجوال ب ظلى تعميم ه ة   8
 الموتفيا ب ب.

**370.8 0.000 

 التحفيز
يسم  المديروع بمنان ة الموتفيا ل ب في أي ما  9

 الموا يع المتعل ة بالعم .

**950.3 0.000 

إنجازات ب  10 الموتفيا ظلى  تجوال ب  المديروع خت   ي كر 
 ومبادرات ب.

**180.6 0.000 

 0.000 .4440** ي تب المديروع خت  تجوال ب بتح ي  مطالب الموتفيا.  11

المديروع خت  تجوال ب شعور الموتفيا بأن ب يعمز  12
 شركاا في و ع أهداف مكاع ظمل ب.

**5290. 0.000 

 التطوير واإلبداع
ي جع المديروع خت  تجوال ب أفكار التطوير واإلبداع  13

 في العم  لدت الموتفيا. 
**3550. 0.000 

يضي  المديروع خت  تجوال ب أفكار جديدة لظما   14
 الموتفيا. 

**5000. 0.000 

ي وم المديروع خت  تجوال ب بتصحي  وتطوير أداا  15
 الموتفيا. 

**100.5 0.000 

ي وم المديروع خت  تجوال ب بالبحث ظا الفرص   16
 التطويرية والفكار اإلبداظية لدت الموتفيا. 

**740.4 0.000 

 التغذية الراجعة
 0.000 330.6** المديريا في موانع العم . يلم  الموتفوع نتا ا تجوا   17

ي دم المديروع خت  تجوال ب للموتفيا متحظا  ظا   18
 أدا  ب. 

 

**50.77 0.000 
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يستطلع المديروع خت  تجوال ب حجب التدريب التزم   19
 والمناسب للموتفيا.  

**720.7 0.000 

ن اط  يستخدم المديروع أسلو  اإلدارة بالتجوا  لمعرفة  20
 ال وة والضع  في الداا.

**50.80 0.000 

 0.01ظند مستوت داللة  معنوي  االرتباط**

                  دالةةة إحصةةا يا  ظنةةد  لبعةةاد اإلدارة بةةالتجوا  جميةةع معةةامت  االرتبةةاط        (: أع  5) جةةدو يبةةيا 
ممةةا يعنةةي أن ةةا  ،وتد  ظلى ارتباط العبارا  بالمتاير الذي ت يسف ،(0.01مستوت معنوية )

يو   الجدو  التةةالي نتةةا ا معةةامت  االرتبةةاط                                        متس ة داخليا  معف وهي أساسية في نياسف.
 فيما يتعل  بالمتاير التابع )التماه  التنظيمي( وأبعاده.

 تم له بعد والعبارات التي ت االرتباط بين كل معامال: (6) جدول

 ف را  المحور ال اني  الرنب 
 التنظيمي( )التماه 

معام   
االرتباط  
 سبيرماع 

ال يمة  
االحتمالية 

sig 

 االنتماء التنظيمي
 0.000 520.3** ت عر بانتماا نوي نحو مكاع ظملع.  1

 0.000 30.43** استمرارك في العم  يرجع إلى حبع لف.  2

 0.000 80.48** ظملع.ت عر بوجود مناخ ظا لي في مكاع  3

 0.000 410.4** تستمر في العم  باد النظر ظا الراتب. 4

 الوالء التنظيمي
ت جع اإلدارة الموتفيا ظلى نضاا حيات ب الم نية في  5

 مكاع ظمل ب. 
**4680. 0.000 

ت عر باالظتماز والفخر حينما تتحدث ظا مكاع   6
 ظملع.

**580.6 0.000 

 0.000 .7570** ظملع وكأن ا م كلة خاية بع. تنظر إلى م اك   7

 0.000 730.4** تدافع ظا مكاع ظملع كونف م الي.  8
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 التشابه التنظيمي
 0.000 0.428** تتطاب  أهدافع مع أهداف مكاع ظملع. 9

 0.000 170.7** تتناسب نيمع مع نيب مكاع ظملع. 10

 0.000 80.29** يوجد أشياا م تركة مع زمت ع في العم . 11

 0.000 .6820** تعم  ظلى تح ي  رسالة مكاع ظملع. 12

 0.01ظند مستوت داللة معنوي االرتباط  **

                  دالةةة إحصةةا يا  ظنةةد  لبعاد التماهةة  التنظيمةةي                            (: أع  جميع معامت  االرتباط6يبيا جدو  )
ممةةا يعنةةي أن ةةا  ،وتد  ظلى ارتباط العبارا  بالمتاير الذي ت يسف ،(0.01مستوت معنوية )

 .                                      متس ة داخليا  معف وهي أساسية في نياسف

 ثبات المقاييس  -4

واحد ما االختبارا  اإلحصا ية الم مة لتحلي  بيانةةا    يعتبر اختبار ألفا كرونباخ
   ا  إلظطةةاا الكفةةااة لتسةةتبانة مةةا حيةةث تعةةدي  هةةذه االسةةتبانة أو ظةةدم تعةةديل ا بنةةا  ،االستبانة

بةةةيا ألفةةةا كرونبةةةاخ  ةتتةةةراو  نيمةةة (، 46، ص2012)مصةةةطفى،  ظلةةةى نتةةةا ا هةةةذا االختبةةةار
سةةيما  لمعامةة  ألفةةا كرونبةةاخ، فةةإ ا ت  ، حيةةث و ةةع جةةور  ومةةاليرواحةةدالتن ايةةة السةةالبة وال

( يكةةوع هبةةا  الم ةةايي  ممتةةاز، وإ ا كانةةت نيمتةةف تتةةراو  بةةيا 0.9كانةةت نيمتةةف أكبةةر مةةا )
يكةةوع  (0.7-0.8بةةيا ) تتةةراو  ( يكةةوع هبةةا  الم ةةايي  جيةةد، وإ ا كانةةت نيمتةةف0.9-0.8)

( يكوع م كوك فيف، وإ ا كانةةت نيمتةةف بةةيا 0.6-0.7م بو ، وإ ا كانت نيمتف تتراو  بيا )
( يكةةوع هبةةا  الم ةةايي  غيةةر 0.5( يكوع  ةةعي ، وإ ا كانةةت نيمتةةف أنةة  مةةا )0.6-0.5)

معةةامت  ال بةةا   إلةةى التةةالي جةةدو الي ةةير و ، (,George, & Mallery 2003) م بةةو 
 لم ايي  البحث.

 

 

 



   2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

49 

 

 معامالت ال بات لمقاييس البحث  :(7) جدول

العبارا  التي   ظدد الف را  المحاور  الرنب 
 يجب حذف ا 

نيمة معام  ألفا  
 كرونباخ 

 اإلدارة بالتجوال 
 0.954 0 4 اكت اف الح ا   1
 0.746 0 4 تحسيا االتصا  2

 0.670 0 4 التحفيم 3

 0.737 0 4 التطوير واإلبداع 4

 0.790 0 4 التاذية الراجعة 5

 التماثل التنظيمي 
 0.805 0 4 االنتماا التنظيمي 6

 0.787 0 4 الوالا التنظيمي 7

 0.778 0 4 الت ابف التنظيمي 8

 0.898 0 32 ال با  الكلي لجميع المجاال 

وهةةذا يةةد  (، 0.670-0.954بةةيا ) تتةةراو  نةةيب معامةة  ألفةةا كرونبةةاخ     أع   :(7)يبةةيا جةةدو  
،                                                حةةةث تتمتةةةع ب بةةةا  جيةةةد تبعةةةا  لت سةةةيما  ألفةةةا كرونبةةةاخمسةةةتخدمة بالبظلةةةى أع الم ةةةايي  ال

واذلع تكوع االستبانة في يورت ا الن ا يةةة نابلةةة للتوزيةةع، والباحةةث تأكةةد مةةا يةةدت وهبةةا  
 استبانة الدراسة ويتحيت ا لتحلي  النتا ا واإلجابة ظلى أس لة الدراسة واختبار فر يات ا.

 بةةياي :متغيييرات البحييثالحةييابية واالنحرافييات المعيارييية لحةيياا المتوسييطات  -5
 .الجدو  التالي نتا ا اإلحصااا  الويفية المتعل ة بمتايرا  البحث

 لمتغيرات البحث  وا:همية النةبية المتوسطات الحةابية واالنحرافات المعيارية :(8) جدول

 الهمية النسبية  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي البعاد 
 84.2 0.174 4.21 اإلدارة بالتجوال 

 80.92 0.386 4.046 اكت اف الح ا  

 88.14 0.395 4.407 تحسيا االتصا 
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 81.84 0.424 4.092 التحفيم

 79.96 0.432 3.998 التطوير واإلبداع

 90.84 0.373 4.542 التاذية الراجعة

 87.8 0.122 4.39 االنتماء التنظيمي

 89.88 0.216 4.494 االنتماا التنظيمي

 87.26 0.274 4.363 الوالا التنظيمي

 86.58 0.263 4.329 الت ابف التنظيمي

أكبةةر  لبعةةاد اإلدارة بةةالتجوا  كانةةت جميةةع نةةيب المتوسةةطا  الحسةةابية     أع   :(8) يبةةيا جةةدو 
حيث كةةاع  ،اإلدارة بالتجوا  نمطل    ا  يد  ظلى أع هناك تطبي  وهذا  ،( ال يمة الحيادية3ما )
هةةب اكت ةةاف  ،هب التحفيم ،تحسيا االتصا يليف هب ، التاذية الراجعة  هو          تطبي ا    الك رالبعد  

تماهةة  تنظيمةةي  نةةاك                           كمةةا يبةةيا الجةةدو  أيضةةا  أع ه،                             وأخيةةرا  بعةةد التطةةوير واإلبةةداع ،الح ةةا  
( (3تميةةد ظةةا  الحسةةابية لبعةةاد التماهةة  التنظيمةةي المتوسةةطا  ، حيةةث كانةةتلةةدت العةةامليا

                        والنةةةة  تح  ةةةةا  هةةةةو الت ةةةةابف ، هةةةةب الةةةةوالا التنظيمةةةةي    ،  النتمةةةةاا التنظيمةةةةي أك ةةةةر تح  ةةةةاوكةةةةاع ا
 و ،تاذيةةة راجعةةة للعةةامليا ظلةةى نتةةا ا أظمةةال بهنةةاك      أع   النتةةا ا ، يفسةةر الباحةةثالتنظيمةةي

وهنةةاك  تحسةةيا االتصةةا  بيةةن ب،لم ةةاركة اإلدارة العليةةا للمةةوتفيا فةةي المناسةةبا  المختلفةةة 
تحفيم للموتفيا سواا المادي )من  مكافآ ( أو المعنوي )ت ديب بطانا  شكر وتكريب ل ب( 

                                                نضةةةةاا اإلدارة العليةةةةا خةةةةار  مكةةةةاتب ب ونتةةةةا  كافيةةةةا  مةةةةع و لبةةةةذ  المميةةةةد مةةةةا الج ةةةةد والعطةةةةاا، 
        إال أع  مةةاكا العمةة  للونةةوف ظلةةى الح ةةا   واالبتعةةاد ظةةا الت ةةارير ظةةا بعةةد، المةةوتفيا فةةي أ
 تمسةةع ، وأهةةر  لةةع فةةياإلدارة العليةةانبةة   االهتمةةام الكةةافي مةةابلةةب يحظةةى  اإلبةةداع والتطةةوير

  .وت ابف أهداف ب ونيم ب مع أهداف ونيب الجامعةبالجامعة، وانتما  ب ل ا،   الموتفيا

 البحث  اتاختبار فرضي -6

ختبةةار باسةةتخدام ا الباحةةث نةةامبةةيا المتوسةةطا  جوهريةةة أم ال، نب  ال يام باختبار الفرونةةا   
Levene    إ ا                                                                        للتأكد ما تساوي التبايا بيا مجموظا  العينة، حيث يكوع التبةةايا متجانسةةا

 نسةةتخدموهنةةا  ،                  غيةةر دالةةة إحصةةا يا   وهةةي تعتبةةر (0.05)أكبةةر مةةا  كانةةت معنويةةة االختبةةار
أنةة   االختبةةار معنويةةة ظلى العك  ما  لةةع ظنةةدما تكةةوع و ،  ANOVA)االختبار المعلمي )
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 فنسةةتخدمهناك تجةةان  فةةي التبةةايا بةةيا المجموظةةا ،  ع ال يكو  ،              دالة إحصا يا    (0.05)ما  
للتأكةةد مةةا معنويةةة الفةةروت، ولمعرفةةة لمةةا تعةةود  (Wallis-Kruskal)االختبةةار التمعلمةةي 

الفةةروت  ا  الداللةةة اإلحصةةا ية ن ةةوم بةةإجراا اختبةةار الم ارنةةا  البعديةةة ظةةا طريةة  اختبةةار 
(Shiffee)   نامةةتالذي يستخدم في حالة العينا  المتساوية والعينا  غير المتساوية، كمةةا 

 لتيا فةةي حةةا  أع المتايةةر لعينتةةيا مسةةت (Mann Whitney u(اختبةةار  باسةةتخدام الباحةةث
 المدروم يحتوي ظلى مستوييا ف ط.

تطبيةة  أسةةلو  اإلدارة ل داللةةة إحصةةا ية و  ال يوجةةد أهةةر  :الرسيةية ا:ولي رضية  الفاختبار  
ب، و لةةع إدلةة فةةي جامعةةة  اإلداريةةيا هةة  التنظيمةةي مةةا وج ةةة نظةةرتح يةة  التما بةةالتجوا  فةةي

  .%5ظند مستوت داللة إحصا ية  

التماهةة   تح يةة أهةةر اإلدارة بةةالتجوا  فةةي الختبةةار  ،اختبار االنحةةدار البسةةيط  استخدم الباحث
التحديةةةد بةةةيا متايةةةرا   االرتبةةةاط ومعامةةة  معامةةة  التةةةالي نتةةةا ا جةةةدو الو ةةة  ي، التنظيمةةةي
 البحث.

 ( تماثل التنظيمي)اإلدارة بالتجوال وال متغيرات البحث  التحديد بين معامل :(9جدول )

معام    متايرا  البحث
 االرتباط 

معام  التحديد  معام  التحديد
 المعد  

الخطأ المعياري  
 للت دير

 0.10798 0.805 0.806 0.898 التماه  التنظيمي

( .8050(تسةةاوي  للتماهةة  التنظيمةةي 2Rنيمة معام  التحديد المعةةد       إع  : (9)يبيا جدو   
( ما التايةةر الحايةة  80.5%أي أع المتاير المست   )اإلدارة بالتجوا ( يفسر ما م داره )

مرتفعةةة، باالظتمةةاد ظلةةى النسةةب الم ويةةة  ( وهةةي نسةةبةالتماهةة  التنظيمةةيفةةي المتايةةر التةةابع )
( ترجةةةةةةةع 19.5%وإع نسةةةةةةةبة )، (55، ص2015)اشةةةةةةةتيوي،  لوزاع النسةةةةةةةبيةبةةةةةةةا الخايةةةةةةةة

 لمتايرا  أخرت لب تكا مو وع الدراسة.
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 ت   ظلى التابع:للمتاير المس  نتا ا اختبار تحلي  االنحدار  التاليجدو   اليو    و 
 لمتغيرات البحث   نتاسج اختبار تحليل االنحدار( 10جدول )

العوامل  
 المستقلة

B  الخطأ
 المعياري

Beta T   مستوى
 المعنوية 

اإلدارة  
 بالتجوال

1.818 0.113  16.051 0.000 

التماثل 
 التنظيمي

0.605 0.026 0.898 23.507 0.000 

نةة  مةةا نيمةةة المعنويةةة )لةةادارة بةةالتجوا ، التماهةة  التنظيمةةي( أ    ع  : أ(10جةةدو  رنةةب )يبةةيا 
االتةةالي نسةةتنتا وجةةود أهةةر طةةردي لةةادارة و  ،( موجبةةةBنيمةةة ) و ،                ( دالةةة إحصةةا يا   0.05)

 اإلدارة بةةالتجوا  كلمةةا زاد أسةةلو  تح يةة  التماهةة  التنظيمةةي، فكلمةةا زاد تطبيةة  فةةيبةةالتجوا  
                  بةةأع  تجةةوا  اإلدارة  يفسةةر الباحةةث  لةةعاإلداريةةيا،  تح يةة  التماهةة  التنظيمةةي لةةدت المةةوتفيا
ظلةةةى وانةةةع العمةةة ، واالسةةةتماع ل ةةةكاوي  واطتظ ةةةا                                     العليةةةا ميةةةدانيا ، ونرا ةةةا مةةةا المةةةوتفيا، 

 ب مالموتفيا، واإلسراع في حل ا، وم اركة الموتفيا في أفراح ب وأحمان ب، وتكريم ب ودظ
مسةةك ب ويةةؤدي إلةةى ت                                                                ماديا  ومعنويةةا ، وغيةةر  لةةع كلةةف يةةؤهر ظلةةى الةةرو  المعنويةةة للمةةوتفيا،

فةةةي أنفسةة ب، والسةةعي لتح يةة  أهةةداف الجامعةةةة،  خلةة  االنتمةةاا والةةوالا التنظيمةةيبالعمةة ، و 
 . لدت الموتفيا التماه  التنظيميواالتالي تح ي  أهداف ب، وهو ما يعرف ب

يوجةةد أهةةر  و داللةةةة  :التةةي ت ةةةو  ،نةةرفد فر ةةةية العةةدم ون بةة  الفر ةةةية البديلةةة""واالتةةالي 
تح يةة  التماهةة   فةةيلتطبيةة  أسةةلو  اإلدارة بةةالتجوا   0.05إحصةةا ية ظنةةد مسةةتوت معنويةةة 

 . إدلبالتنظيمي ما وج ة نظر اإلدارييا في جامعة 

ال توجد فروت جوهرية  ا  داللة إحصا ية ظند مستوت  : انيةاختبار الفرضية الرسيةية ال
بةةيا متوسةةطا  اسةةتجابا  المبحةةوهيا حةةو  تطبيةة  أسةةلو  اإلدارة بةةالتجوا   0.05معنويةةة 

نتةةا ا اختبةةار مةةاع  التةةاليجةةدو  اليو ةة  ، تعمت لمتاير )الجن ، المؤهةة  العلمةةي، العمةةر(
 لمتاير الجن :وتني 
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 إلدارة بالتجوال  ل  Mann Whitney uاختبار نتاسج  :(11) جدول

متوسط   العدد  الجن  
 الرتب 

الداللة   المعنوية  ماع وتني 
 اإلحصا ية 

               دالة إحصا يا   0.001 1401.500 76.51 85  كر
 53.53 50 أن ى

دالةةةة  (0.05)مةةا  أنةة  (0.001لةةةادارة بةةالتجوا  )نيمةةة المعنويةةة      أع   :(11) جةةدو  يبةةيا
ظنةةةد مسةةةتوت  يوجةةةد فةةةروت جوهريةةةة  ا  داللةةةة إحصةةةا يةأنةةةف  واالتةةةالي نسةةةتنتا ،         إحصةةةا يا  
اسةةتجابا  المبحةةوهيا حةةو  تطبيةة  أسةةلو  اإلدارة بةةالتجوا   بةةيا متوسةةطا  0.05معنويةةة 

نةةر  الةةذكور مةةا اإلدارة العليةةا بحكةةب طبيعةةة                        ، يعةةمو الباحةةث  لةةع بةةأع  تعمت لمتاير الجةةن 
                                                مع ب، ند يجعل ةةب أنةة  إدراكةةا  لتطبيةة  أسةةلو  اإلدارة  أظمال ب، واالتصا  المباشر والمستمر

  بالتجوا  ما اإلناث. 

"، التةةي فيمةةا يتعلةة  بمتايةةر الجةةن "نةةرفد فر ةةية العةةدم ون بةة  الفر ةةية البديلةةة واالتةةالي 
 بةةيا متوسةةطا  0.05ظند مستوت معنوية  يوجد فروت جوهرية  ا  داللة إحصا يةت و :  

 تطبي  أسلو  اإلدارة بالتجوا  تعمت لمتاير الجن .استجابا  المبحوهيا حو  

 :المؤه  العلمي حسب levene نتا ا اختبار  التالي  جدو اليو   

 متغير المؤهل العلمي  حةب  لإلدارة بالتجوال  Leveneاختبار  نتاسج : (12) جدول

 الداللة اإلحصا ية  المعنوية  درجا  الحرية  Leveneنيمة 

          إحصا يا  دالة  0.002 1 10.096

                                                                      (: أع  نيمة المعنوية لادارة بالتجوا  حسب متاير المؤه  العلمةةي الم ابلةةة 12)ا جدو   يبي
                                 دالةةة إحصةةا يا ، أي لةةي  هنةةاك تجةةان  ( 0.05( أنةة  مةةا )0.002) تسةةاوي  الختبةةار ليفةةيا

 االختبار التمعلمي )كروسكا  واليم(. ب ، فن ومفي التبايا بيا المجموظا 
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 حسب المؤه  العلمي:  Wallis-kruskalنتا ا اختبار  التالي  جدو اليو   
 المؤهل العلمي  حةب  لإلدارة بالتجوال  Wallis-kruskalاختبار نتاسج  :(13جدول )

 الداللة اإلحصا ية  المعنوية  درجا  الحرية  Wallis-kruskalنيمة 

                   غير دالة إحصا يا   0.409 1 0.683

( وهةةي (0.05( أكبةةر مةةا 0.409نيمةةة المعنويةةة لةةادارة بةةالتجوا  )     أع   :(13)يبةةيا جةةدو  
ظنةةةد  يوجةةةد فةةةروت جوهريةةةة  ا  داللةةةة إحصةةةا ية                                     غيةةةر دالةةةة إحصةةةا يا ، واالتةةةالي نسةةةتنتا ال 

اسةةتجابا  المبحةةةوهيا حةةو  تطبيةة  أسةةةلو  اإلدارة  بةةةيا متوسةةطا  0.05مسةةتوت معنويةةة 
                                  ث  لةةع إلةةى أع  تجةةوا  إدارة الجامعةةة ، ويعةةمو الباحةة بةةالتجوا  تعةةمت لمتايةةر المؤهةة  العلمةةي

                                                                                  ميدانيا ، ي م  جميع الموتفيا في المستويا  اإلدارية الوسطى أيا  كاع مؤهل ب العلمي. 

 لمتاير العمر: leveneنتا ا اختبار               التالي أيضا   جدو اليو   كما 
   العمرمتغير ل        تبعا    لإلدارة بالتجوال  Leveneاختبار  نتاسج ( 14) جدول

 الداللة اإلحصا ية  المعنوية  درجا  الحرية  Leveneنيمة 

               دالة إحصا يا  غير  0.126 3 1.945

                                                                     (: أع  نيمة المعنوية لادارة بالتجوا  حسب متاير العمةةر الم ابلةةة الختبةةار 14)  يبيا جدو 
                                          ( وهةةةي تعتبةةر غيةةر دالةةةة إحصةةا يا ، أي التبةةةايا 0.05) ( أكبةةةر مةةا0.126ليفةةيا تسةةاوي )

 (. ANOVAمتجان ، فن وم باالختبار المعلمي )
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 لمتاير العمر: ANOVAنتا ا اختبار  التالي  جدو اليو   
 العمر امتغير ل        تبعا   لإلدارة بالتجوال Anovaاختبار  نتاسج  :(15) جدول

مصدر 
 التبايا 

مجموع  
 المراعا 

درجا   
 الحرية

مراع 
 المتوسط

الداللة   المعنوية  Fنيمة 
 اإلحصا ية 

بيا  
 المجموظا  

غير دالة  0.375 1.046 0.032 3 0.096
          إحصا يا  

 ما  
 المجموظا  

3.991 131 0.030 

  134 4.087 الكلي 

( وهةةي 0.05( أكبةةر مةةا )0.375نيمةةة المعنويةةة لةةادارة بةةالتجوا  )     أع   :(15) جةةدو يبةةيا 
ظنةةةد  يوجةةةد فةةةروت جوهريةةةة  ا  داللةةةة إحصةةةا يةال                                    غيةةةر دالةةةة إحصةةةا يا ، واالتةةةالي نسةةةتنتا 

اسةةتجابا  المبحةةةوهيا حةةو  تطبيةة  أسةةةلو  اإلدارة  بةةةيا متوسةةطا  0.05مسةةتوت معنويةةة 
بةةالتجوا  بيةة  أسةةلو  اإلدارة                               ، ويعةةمو الباحةةث  لةةع إلةةى أع  تطبالتجوا  تعمت لمتاير العمةةر

 ،وع لةةةةنف  اآلليةةةةةعف ةةةةب يخضةةةة  ،ا ظلةةةةى اخةةةةتتف ف ةةةةات ب العمريةةةةةلجميةةةةع المةةةةوتفي شةةةةام 
 ويعي وع الوانع نفسف. 

المؤهةة   -فيمةةا يتعلةة  بمتايةةر )العمةةر"نرفد الفر ية البديلة ون بةة  فر ةةية العةةدم واالتالي  
ظنةةد مسةةتوت معنويةةة  يوجةةد فةةروت جوهريةةة  ا  داللةةة إحصةةا ية، التةةي ت ةةو : ال العلمةةي("

اسةةةتجابا  المبحةةةوهيا حةةةو  تطبيةةة  أسةةةلو  اإلدارة بةةةالتجوا  تعةةةمت  بةةةيا متوسةةةطا  0.05
 .العمر( -العلمي المؤه )لمتاير 
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 :االستنتاجات
لتطبيةةةة  أسةةةةلو  اإلدارة  0.05ظنةةةةد مسةةةةتوت معنويةةةةة  داللةةةةة إحصةةةةا يةيوجةةةةد أهةةةةر  و  -1

 بالتجوا  في تح ي  التماه  التنظيمي لدت الموتفيا اإلدارييا في جامعة إدلب.

 بةةيا متوسةةطا  0.05ظنةةد مسةةتوت معنويةةة  يوجةةد فةةروت جوهريةةة  ا  داللةةة إحصةةا ية 2-
استجابا  المبحوهيا حو  تطبي  أسلو  اإلدارة بالتجوا  تعمت لمتاير الجةةن  فةةي جامعةةة 

 إدلب.

بةةةةةةيا  0.05ظنةةةةةةد مسةةةةةةتوت معنويةةةةةةة  يوجةةةةةةد فةةةةةةروت جوهريةةةةةةة  ا  داللةةةةةةة إحصةةةةةةا ية ال 3-
اسةةةةةتجابا  المبحةةةةةوهيا حةةةةةو  تطبيةةةةة  أسةةةةةلو  اإلدارة بةةةةةالتجوا  تعةةةةةمت لمتايةةةةةر         متوسةةةةةطا 

 العمر(. -)المؤه  العلمي

بلةةغ المتوسةةط  ف ةةد ،مرتفعةةة )84.2%) إدلةةبنسةةبة تطبيةة  اإلدارة بةةالتجوا  فةةي جامعةةة  -4
   (.4.21) لادارة بالتجوا  الحسابي العام

بلةةغ  ف ةةد ،مرتفعةةة (%87.8) اإلداريةةيا التنظيمةةي لةةدت المةةوتفياالتماهةة  نسةةبة تح يةة   -5
 (.4.39المتوسط الحسابي العام )

 التوصيات

بةةأن ب جةةما مةةا المنظمةةة، وأع  ، وإحساسةة بزيةةادة م ةةاركة العةةامليا فةةي اتخةةا  ال ةةرارا  1-
 أهداف ب تتماه  مع أهداف المنظمة، واالتالي تحسيا الداا واذ  أنصى الج ود.

 غيةةر العةةاد ظا الت ييب المديريا  لكي يبتعد ،ب ك  فعا  تبني أسلو  اإلدارة بالتجوا   -2
 عم .  المباشريا في ال الرؤسااالمرفوظة ما نب   رالت اري الذي يعتمد ظلى ،موتفي بل

والونةةوف ظلةةى الم ةةكت  التةةي يواج  ةةا العةةامليا  ،التواجةةد المسةةتمر فةةي أمةةاكا العمةة  -3
 والمساهمة في حل ا.
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 تطةةويرلت ةةجيع ب ظلةةى ال ،المنةةاخ المت ةةب الةةدظب و تةةوفيرو  ،المةةوتفيا المتميةةمياتبنةةي 4- 
  واإلبداع. 

ال  ةةب للجامعةةة و  يسةة ب فةةي زيةةادةممةةا  بعدالةةة، للمةةوتفيا  من  الحوافم الماديةةة والمعنويةةة  -5
  التي يعملوع ب ا.
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 ا مة االست صاا ن
    البيانات الديموغرافية القسم األول:

 رجى وضع إشارة يف حقل اإلجابة املناسبة لكل عبارة: ي

 الجنس                 ذكر               أنثى 

 سنة فأكثر  51سنة          50-41من        سنة40-31من              سنة 30 -21من  العمر      

 إجازة جامعية                      معهد                  المؤهل العلمي      

 جماالت الدراسة  الثاين:القسم 

 احملور األول: اإلدارة ابلتجوال  -1

مواف    أبعاد اإلدارة بالتجوا  
 ب دة

أرفد   أرفد  حيادي  مواف  
 ب دة

 اكتشاف الحقاسق  -أ
ي وم المديروع بميارا  ميدانية متكررة ظلى كافة -1

 موانع العم .
     

ي وم المديروع بالتجوا  للتعرف ظلى أو اع  -2
 الموتفيا واتجاهات ب وإمكانيات ب. 

     

يعتمد المديروع ظلى التجوا  لتحديد الم كت  -3
                 تحديدا  دني ا . 

     

يمارم المديروع التجوا  لمعرفة حجب وجودة  -4
                     االنجاز المتح   فعت .

     

 تحةين االتصال  -ا 
المديروع خت  تجوال ب بإيجابية مع كافة يتفاظ  -5

 الموا ع التي يطرح ا الموتفيا. 
     

ي ارك المديروع موتفي ب في المناسبا  -6
 المختلفة.

     

                                            ي ضي المديروع خار  مكاتب ب ونتا  كافيا  مع  -7
 الموتفيا في أماكا العم .

     

يحرص المديروع خت  تجوال ب ظلى تعميم ه ة  -8
 الموتفيا ب ب. 
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 التحفيز  -ج
يسم  المديروع بمنان ة الموتفيا ل ب في أي  -9

 ما الموا يع المتعل ة بالعم . 
     

الموتفيا ظلى  -10 المديروع خت  تجوال ب  ي كر 
 إنجازات ب ومبادرات ب.

     

ي تب المديروع خت  تجوال ب بتح ي  مطالب -11
 الموتفيا. 

     

يعمز المديروع خت  تجوال ب شعور الموتفيا  -12
 مكاع ظمل ب.بأن ب شركاا في و ع أهداف 

     

 التطوير واإلبداع  -د
ي جع المديروع خت  تجوال ب أفكار التطوير  -13

 واإلبداع في العم  لدت الموتفيا. 
     

يضي  المديروع خت  تجوال ب أفكار جديدة  -14
 الموتفيا. لظما  

     

ي وم المديروع خت  تجوال ب بتصحي  وتطوير  -15
 أداا الموتفيا. 

     

ي وم المديروع خت  تجوال ب بالبحث ظا  -16
 الفرص التطويرية والفكار اإلبداظية لدت الموتفيا. 

     

 التغذية الراجعة  -ه
يلم  الموتفوع نتا ا تجوا  المديريا في  -17

 موانع العم .
     

ي دم المديروع خت  تجوال ب للموتفيا  -18
 متحظا  ظا أدا  ب.

     

يستطلع المديروع خت  تجوال ب حجب التدريب -19
 التزم والمناسب للموتفيا.  

     

يستخدم المديروع أسلو  الادارة بالتجوا   -20
 لمعرفة ن اط ال وة والضع  في الداا. 
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مواف    أبعاد التماه  التنظيمي 
 ب دة

أرفد   أرفد  حيادي  مواف  
 ب دة

 االنتماء التنظيمي -أ
      . عانتماا نوي نحو مكاع ظملب عر ت-1
      .فل  عفي العم  يرجع إلى حب كستمرار ا-2
      . ع عر بوجود مناخ ظا لي في مكاع ظملت-3
      . النظر ظا الراتبستمر في العم  باد ت-4

 الوالء التنظيمي -ا 
ت جع اإلدارة الموتفيا ظلى نضاا حيات ب الم نية في مكاع  -5

 ظمل ب.
     

      . عتحدث ظا مكاع ظملت عر باالظتماز والفخر حينما ت-6
      . بع وكأن ا م كلة خاية عإلى م اك  ظمل نظرت-7
      كونف م الي.  عدافع ظا مكاع ظملت-8

 التشابه التنظيمي -ج
      تتطاب  أهدافع مع أهداف مكاع ظملع.-9
      تتناسب نيمع مع نيب مكاع ظملع.-10
      يوجد أشياا م تركة مع زمت ع في العم . -11
      تعم  ظلى تح ي  رسالة مكاع ظملع. -12
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ألزماتها  إدلبمدى إدراك أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة 
 التنظيمية 

 ، د. مصطفى الدرويش و د. حسام الخديجة  أماني سفلو

 إدلبجامعة  –كلية االقتصاد واإلدارة  –قسم إدارة األعمال 

 البحث ص لخستم

 م   دد إدراع أء    ائ اللتد   ة التدريس    تة ليةم   ا  الت  تمت   ة      ي إل   ى مع      ة        البح   ث      ف     د     ه     
 أء   ائ اللتد  ة التدريس  تةالبح  ث  حت  ث ل  مت مجتم    ،        مستقبل   إلدارتلا        تملتدا   إدلبجامعة  

 لتحدي  د حجمل  ا واستخدم قانون العت ة ،)الدكتوراه، الماجستت ، واإلجاةة الجامعتة(  من حملة
 .ء و هتدة تدريستة (93)  حتث بلغت العت ة ،ءلى حجم المجتم        ب ائ  

  ال تائج التي توصت إلتلا البحث:  م أه

 ةأةم   ق  ت وه  ي:                                             من أةما  ت  تمت  ة م تب  ة م  ن ادّة    ل  د ة إل  ى اد  إدلبتعاني جامعة    -1
 ةأةم   ، ث  م (%62.58) ب س  بة المب  اني والتجلت   ا ة  أةم، تلتلا  (%62.66)  الطلب ب سبة

، (%61.26) ب س  بة التخطتطت  ة ةةم   ادث  م (، %62.16) أء   ائ اللتد  ة التدريس  تة ب س  بة
           ، وأخت   ا  (%57) ب س  بة أةم  ة اللت   ت الت  تم  ي، ث  م (%57.54)ب س  بة  أةم  ة اإلدارةتلتل  ا 

 (.%51.94الم اهج ب سبة ) ةأةم

   ي إدراع أ    اد ءت   ة  0.05ذا  دالل  ة إحص  ائتة ء   د مس  تود مع وي  ة      و  ال يوجد    -2
 ،صفة المستجتب ،المؤهت العلمي ،الج س)متغت  حسب الت  تمتة    دنواع ادةما   البحث
 . إدلبجامعة   ي العم (

 .(إدارة ادةما  ،ا  الت  تمتةادةمادةمة، ) :الكلما  المفتاحتة
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The Extent to Which Faculty Members at the University of 

Idlib Are Aware of Its Organizational Crises 
Amany Saflo, Dr: Mustafa Al Darwish & Dr: Hussam khadija 

Department of Business Administration - College of Economics 

and Administration - University of Idlib 

 

Abstract 

This research aims to know the extent to which the faculty members are 

aware of the organizational crises at the University of Idlib in preparation 

for its future management. The research community included faculty 

members holding (PhD, master’s, and university degrees), and the sample 

law was used to determine its size based on the size of the community, 

where the sample reached (93) members, and the most important findings 

of the research were: 

1- Idlib University suffers from organizational crises ranked from the 

most severe to the least ones: the student crisis (62.66%), followed by the 

buildings and equipment crisis (62.58%), the faculty members’ crisis 
(62.16%), and the planning crisis (61.26). %), followed by the 

management crisis (57.54%), the organizational structure crisis (57%), 

and finally the curriculum crisis (51.94%). 

 

2- There are no statistically significant differences at the 0.05 level of 

significance in the research sample’s perception of the types of crises 
according to the variable (gender, educational qualification, respondent, 

age) at the University of Idlib. 

Key words:(Crisis, Organizational crises, Crisis Management). 
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 :مقدمة

إلنس  ان، ت    ز ادةم  ة    ي أي  ة لةم  ة ل                            ء     ت م   ع العص  ور القديم  ة ومادةمة ظاه ة إنسانتة 
تخلق نوع من التلديد للدول  ة و  ظ وف مفاجدة نتتجة ل  وف داخلتة أو خارجتةو ي    لح ة

التقلت  ت م  ن ل  زنلا والح  د م  ن  م التعام  ت معل  ا للق   ائ ءلتل  ا، أوأو الم    زة أو الف   د ويتح  ت
أص  بحت س  مة م  ن س  ما   إل  ى أنل  اخس  ائ ها، وتزثت اتل  ا االجتماءت  ة واالقتص  ادية وال فس  تة 

                                        ون  ا  لما يعت ه ال مال السوري من أةما   ،المجتمعا  والدولعاص ة لإلنسان و الحتاة الم
الت  ي تع  اني  الت  تمت  ة دةم  ا ا    ن البح  ث ي  در  ت وء  ة ءل  ى كا   ة المس  تويا  متع  ددة وم

حت  ث يع  اني التعل  تم م  ن أةم  ة  من وجلة ن     أء   ائ اللتد  ة التدريس  تة،  إدلبجامعة    م لا
حقتقتة وإن اختلفت أبعادها وت وءت أل اللا وتفاوتت درجاتلا بس  بب الح   ب   ن  ه الب  د م  ن 
                                                                                التس   لتم ب   زن ابتع   ة العملت   ة التعلتمت   ة ذاتل   ا ت    تذ أبع   ادا  جدي   دة إل   ى ه   عه ادةم   ة، وأن 

ي ي  د م  ن أهمت  ة                                                                     التطور العي يحدث  ي ءالم التوم تتسارع خطاه يوما  بعد يوم ادم    ال  عي
 المواجلة الفعالة للحد من تفاقم ادةمة وةيادة حدتلا وانع اساتلا السلبتة. 

 :أهمية البحث

                                                              عالج موضوءا  يعد ءلى قدر كبت  من ادهمتة حتث لم يسبق ت اوله  ي ي ادهمتة ال   ية:
م   ن الجل   ا  المس   ؤولة      ي                                                        ال    مال الس   وري ول   م ي    ت ح     ا  كا ت   ا  م   ن الع اي   ة واالهتم    ام

ون       وء    ي وثقا     ة إدارة  ،إدل    بة      ي جامع    ة ي إغ     ائ الم تب     م       كم    ا يس    اهالجامع    ا ، 
 ادةما  بتن العاملتن  ي الجامعة.  

 إدل    ب،جامع    ة  الت    ي تع    اني م ل    ا الت  تمت    ة ادةم    ا  ءل    ى تع     ف: الادهمت    ة التطبتقت    ة
وبالت  الي يتوق    أن تس  لم نت  ائج ه  عه الدراس  ة ب تاح  ة الف ص  ة أم  ام المس  ؤولتن إليج  اد خط    

 ءلجتة للحد من تفاقملا.   

 

 



 خديجة، د. الدرويشسفلو، د. 

66 

 

 :أهداف البحث

 :يلدف البحث إلى

 وأنواءلا.، الت  تمتة لتع ف ءلى مفلوم ادةما ا-1

 .إدلبجامعة التي تعاني م لا الت  تمتة  التع ف ءلى ادةما  -2

الخاص   ة ب    ت ن   وع م   ن أن   واع  توص   تا التق   ديم التوص   ت إل   ى مجموء   ة م   ن ال ت   ائج و  -3
 . الت  تمتة إلدارتلا ادةما 

 :مشكلة البحث 

                                                                         محورا  أساستا   ي ال  م التعلتمتة، لما تقوم ب  ه م  ن أدوار    ي إء  داد الك  وادر ة  ت  ت الجامع
ولك    ون الجامع    ة ، والتق    دمالب     ية المؤهل    ة وب     ائ المجتم      ووض    عه ءل    ى ا ي    ق التط    ور 

مؤسس  ة م  ن مؤسس  ا  المجتم     ل  ي لتس  ت بمع   ل ء  ن ادةم  ا  الت  ي يتع     لل  ا س  وائ 
داخلتة أو خارجتة، وبم  ا أن ادةم  ا  س  مة أساس  تة للمؤسس  ا  المعاص   ة    ي ادلفت  ة ّانت  

ادم     يتج   أ م  ن نس  تج الحت  اة المعاص   ة ال                                           الحالت  ة ب  ا  اس  تخدام م  دخت إدارة ادةم  ة ج   ئا  
                                       وأص  با التعام  ت معل  ا يحت  ا  م لج  ا  ءلمت  ا  دارتلا ب  ت ملئم للتغلب ءلتلا لعي يتطلب إا

 ودراسة ءدم تك ارها إحباالا                                                    مدروسا  ل صد مؤل ا  حدوث ادةمة ومتابعتلا والعمت ءلى 
   ي ه  عا اإلا  ار أج   د الباح  ث    ي ل  ل  ت    ين الة  اني  و .(1، ص2018ءب  د ال   حمن، )

أء   ائ هتد  ة تدريس  تة لت   ختص واق    جامع  ة إدل  ب  10دراس  ة اس  تطلءتة ءل  ى  2021
أن  ، حت  ث تب  تن للباح  ث2021إضا ة إلى ال جوع لإلحصائتا  الصادرة ء  ن جامع  ة ادل  ب

    ا  مخب     (77) وص  ت إل  ى ( مب   ى، وء  دد المخ  اب 22بل  ) )  مباني الكلت  ا     ي الجامع  ةءدد  
، )وةارة التعل   تم الع   الي والبح   ث العلم   ي( 14673مقارن   ة بع   دد الط   لب اإلجم   الي الب   ال) )

تكفي الستتعاب ادءداد الكبت ة و المت ايدة  الومن خلل المقارنة بت لم نجد أنلا   ،(2021
ن للباح    ث بح     م ءمل    ه محاض      ا تق    ار     ب    ت         كم    ا ت   ،ل     دة اإلقب    ال الج    امعي  م    ن الط    لب

)حاس   وب، جل   اة  لتك ولوجت   ا الحدية   ة، ا تق   ار القاء   ا  لوس   ائت االقاء   ا  لوس   ائت التد د   ة
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ت فت  ع العم  ت     ي ، االةدواجتة     ي الص  لحتا  والمس  ؤولتا  وبالت  الي ب   ئإسقاط، إنت نت(
(، ءدم وج  ود لتا  ي بعض الك اإلداري ) يقوم ءمتد الكلتة بوظتفة ءمتد كلتة ورئتس قسم

ّتب جامعتة من تزلتذ أء ائ اللتدة التدريستة، ءدم وجود م تبة جامعتة، تس   ب بع  ض 
انخف  ا  ء  دد حمل  ة ل  لادة ، دس  باب مادي  ة أء   ائ اللتد  ة التدريس  تة إل  ى جامع  ا  أخ   د 

مم   ا ي   ؤث  ءل   ى  ،ال  دكتوراه     ي بع   ض الكلت   ا  واالءتم   اد ءل   ى حمل   ة الماجس   تت  واإلج   اةة
( جودة التعلتم، ء  دم ا تت  اب ل  عبة الدراس  ا  العلت  ا    ي بع  ض التخصص  ا  مة  ت )المحاس  بة

   ي ح  دوث ادةم  ا   تس  اهم م  ن الم    ل  الت  يوغت ه  ا  ل   درة أء   ائ اللتد  ة التدريس  تة
 وبالتالي يم ن اإلجابة ءلى التساؤلتن التالتتن:   ي الجامعة الت  تمتة

 .إدلبجامعة التي تعاني م لا  ادةما  الت  تمتة ما -1

                                                                        م  دد إدراع أ    اد ءت   ة البح  ث ليةم  ا  الت  تمت  ة تبع  ا  لمتغت    )الج   س، المؤه  ت  م  ا -2
 .العلمي، صفة المستجتب، العم (

 متغيرات البحث:
 ت   مت تقت  تم ادةم  ا   المتغت    الت  اب ، أم  ا أء ائ اللتد  ة التدريس  تةي مت المتغت  المستقت 

 .  الت  تمتة
 :البحثية فرض

     ي إدراع أ      اد ءت     ة  0.05ذا  دالل    ة إحص    ائتة ء     د مس    تود مع وي    ة        و  ال يوج    د 
 ،ص  فة المس  تجتب ،المؤهت العلمي ،الج س)متغت  البحث دنواع ادةما  الت  تمتة حسب 

 . إدلبجامعة   ي العم (
 :البحث منهج

البتان  ا  ء  ن ا ي  ق المق  ابل  واالس  تبانة ولك  ون  تمع      ج   بح  ثالداف م  ن أج  ت تحقت  ق أه   
ال    اه ة موض      وص   ذال   عي يق   وم ب التحلتل   ي الم    لج الوص   في اس   تعمت ،البتان   ا  كمت   ة

 و ق اآلتي: ثم تحلتت البتانا  للوصول إلى ال تائجالدراسة  
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ع بت  ة وادج بت  ة ءل  ى الكت  ب وال  دوريا  وادبح  اث ال االا  لعالم   لج الوص  في: م  ن خ  لل 
 ادةما .بالمتعلقة  

جامع  ة الت  ي تع  اني م ل  ا  الت  تمت  ة ادةما لمع  ة ة تصمتم استبان  ج د م لج التحلتلي:  ال
، ث   م تبوي   ب، وتحلت   ت ه   عه البتان   ا  باس   تخدام المعالج   ا  اإلحص   ائتة الم اس   بة     ي إدل   ب

 ال تائج.  إلى للوصول spss v.18ب نامج 

 :أدوات البحث

ة ق     اإللكت ونت    امو ءل   ى ال واءتم   د المق   ابل ء   ن ا ي   ق بدراس   ة اس   تطلءتة  ق   ام الباح   ث
لمع    ة ادةم  ا  وذلك  اللتدة التدريستةأء ائ  موجلة إلىة اناستبباإلضا ة إلى ،  للجامعة

 .إدلبالت  تمتة التي تعاني م لا جامعة 

 :وعينة البحث مجتمع
 ،ال   دكتوراه )م   ن حمل   ة  إدل   ب ةجامع        ي  أء    ائ اللتد   ة التدريس   تةي    مت مجتم     البح   ث 

، أم  ا (2021، إدل  ب)جامع  ة  ء و (156) ءددهمالبال) و ( واإلجاةة الجامعتة  ،الماجستت 
 (610 ص ،1970، ومورغ   ان )ّ يجس   ي ق   انون العت    ة ل ق   د ت   م اس   تخدام  البح   ث ءت    ة

( مف    دة 150   المجتم  ال  عي حجم  ه ) ،                                          ال  عي ح  دد حج  م العت   ة ب   ائ  ءل  ى حج  م المجتم   
 دم تجاوب بعض المدرستن م    الباح  ثلع استبانة (15) ستبعاد( وبعد ا108تكون ءت ته )
ء   و  (93جل  ة أخ   د وص  لت ءت   ة البح  ث إل  ى )دم استكمال البتان  ا  م  ن من جلة، وء
  هتدة تدريستة.
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 الدراسات السابقة:

)واق      إدارة ادةم    ا  بالجامع    ا  ادردنت    ة  ( بع     وان2018ءباب     ة وءال    ور، ) دراس    ة-1
 الح ومتة  ي لمال ادردن(

التع   ف ءل  ى واق    إدارة ادةم  ا     ي الجامع  ا  الح ومت  ة    ي ل  مال ه  د ت الدراس  ة إل  ى 
       أن   لدراس  ةا تائج التي توص  لت إلتل  ا ادردن من وجلة ن   أء ائ هتدة التدريستة. وأهم ال

إل    ى تق    دي ا  متوس    طة لواق      إدارة  ي     ت  أء     ائ هتد    ة الت    دريس بالجامع    ا  الح ومت    ة
ادةم  ا  وك  ان ت تت  ب ادبع  اد كالت  الي: االتص  اال  ث  م التخط  ت  ث  م اتخ  اذ الق   ار ث  م   ي  ق 

  لمتغت    الكلت  ة لص  الا العل  وم اإلنس  انتة، ولمتغت    ث   ود أ                                  إدارة ادةمة وأخت ا  المعلوما ، وج   
ة دء ائ هتدة التدريس  ي الج س لصالا العكور، ءدم وجود أث  لمتغت  ال تبة ادّاديمت

 .تصورهم لواق  إدارة ادةما   ي الجامعا 

واق    إدارة ادةم  ا     ي مؤسس  ا  التعل  تم الع  الي ) ( بع   وان2018)ءبد ال حمن،   دراسة-2
 (.دراسة متدانتة ءلى جامعة البلقائ التطبتقتة -ادردنتة

البلق  ائ التطبتقت  ة، ومع    ة ه  د ت الدراس  ة إل  ى الك   ذ ء  ن واق    إدارة ادةم  ا     ي جامع  ة 
أث  كت من المتغت ا  )ال وع االجتماءي، والكلتة، وال تب  ة ادّاديمت  ة، وس   وا  الخب   ة(    ي 

وأظل     ، تقدي ا  أ  اد ءت ة الدراسة حول واق  إدارة ادةما     ي جامع  ة البلق  ائ التطبتقت  ة
قت  ة ج  ائ بمس  تود "متوس   " نت  ائج الدراس  ة أن واق    إدارة ادةم  ا     ي جامع  ة بالبلق  ائ التطبت

 α=05.0)) للدرج  ة الكلت  ة، وج  ود     و  ذا  دالل  ة إحص  ائتة( 3.38) وبمتوس    حس  ابي
 .س ة  زّة ( 11) س ة  زّة ، وجائ  الف و  لصالا( 11( س وا ، و)5) بتن أقت من

 ( بع وانAdeyemi ،2017) دراسة -3

(Causes, Consequences and Control of Students’ Crises in Public and 

Private Universities in Nigeria ) 

 )أسباب، نتائج، وضب  أةما  الطلب  ي الجامعا  العامة والخاصة  ي نتجت يا(
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ه  د ت الدراس  ة إل  ى الك   ذ ء  ن مس  تود ادةم  ا  ء   د الب  ة الجامع  ا  ال تجت ي  ة ومع    ة 
دةم    ا       ي الجامع    ا  الح ومت    ة ادس    باب وال ت    ائج والت    دابت  الت    ي وض    عت م    ن أج    ت ا

وأظل      نت   ائج الدراس   ة ء   دم  اءلت   ة إدارة ادةم   ا      ي الجامع   ا  الح ومت   ة، ، والخاص   ة
 وبت ما كانت أ  ت  ي الجامعا  الخاصة م لا  ي الجامعا  الح ومتة.

 )Disaster and Crisis Management in           بع وان (nlu, A, 2010U) دراسة-4

 Turkey: A Need for a Unified Crisis Management System) ) 

 )إدارة ادةما  والكوارث  ي ت كتا: مدد الحاجة ل  ام إدارة أةما  موحد(

ه   د ت الدراس   ة إل   ى توض   تا م   دد تط   ور أن م   ة إدارة ادةم   ا  والك   وارث ل   دد الح وم   ة 
         م    ة ادربع    ة وه    يوال      ام الت ك    ي، حت    ث اءتم    د الباح    ث      ي دراس    ته ءل    ى م اح    ت ادة 

وج   ود ل   دد ال     ام اط، ال   تعلم( وأه   م نت   ائج الدراس   ة )االس   تعداد، االس   تجابة، اس   تعادة ال      
الت ك    ي م      لة كبت     ة      ي الت س    تق حت    ث ال توج    د بلت    ة واض    حة للتع    اون والت س    تق ب    تن 

 ءلت  ه                                                                               المؤسسا  العاملة  ي إدارة ادةما  والكوارث، مما يسبب اةدواجتة  ي ال    ام وب   ائ  
الح وم  ة الت كت  ة ت ك    ءل  ى    ن الخط  واإلج ائا  ستف ت ءلى ادرجا  ي حال الت فتع،

)االستجابة واستعادة ال  اط(، ء  دم وج  ود  ادةما  والكوارث بعد وقوءلا وذلك  ي م حلتي
 الدءم الستاسي واإلم انا  والموارد  ي تفعتت ن ام إلدارة ادةما .

 : اإلاار ال   ي 

 :األزمة فهومم 

ادةمة من المفاهتم الواسعة االنت ار والملصقة لحتات   ا التومت  ة    ي جمت    مج  اال  الحت  اة 
( بزنل  ا م حل  ة م  ن الص   اع والتلدي  دا  الت  ي يتع     لل  ا Best,2006, p94 ق  د ء  ل  ا )

نقط  ة تح  ول، أو موق  ذ مف  اجل ي  ؤدي إل  ى أوض  اع غت    ك   دم ادم  ن الب    ي، كم  ا ء  ل  ا 
مس   تق ة، وتح   دث نت   ائج غت     م غ   وب  تل   ا     ي وق   ت قص   ت ، ويس   تل م اتخ   اذ ق    ار مح   دد 

 درة ءل  ى المواجل  ةللمواجلة  ي وق  ت تك  ون  ت  ه ادا   اف المع ت  ة غت    مس  تعدة أو غت    ق  ا
 ق  د ء  دها ح  دث يق  اا  العملت  ا  الطبتعت  ة وال  عي  Behn أم  ا، (27، ص2005)ّ   دم، 
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                                                                               يس  بب ض  غطا  ل  ديدا  أو نت  ائج قاس  تة لي    اد أو الم  م  ا  وتتطل  ب مق  ايتس غت    اءتتادي  ة 
 .(Behn, 2010, p33) من أجت استعادة ال  ام والعودة للطبتعة

 :إدارة األزمات مفهوم

نل    ا ءملت    ة اإلء    داد والتخفت    ذ واالس    تجابة والتع    ا ي م    ن حال    ة بز ء  تل    ا جامع    ة ريج     ت
ادةم   ا ، وتتطل   ب خط   ة م  م   ة ل    مان س   لمة وبق   ائ ال   عا  والمجتم     و ل   م اس   تجابة 

 ,Regent)) اد  اد لل غوط  لي ءملتة دي امت تة تبدأ قب  ت الح  دث الحاس  م بوق  ت اوي  ت

2013, p3  ،كما يع  لا Bobyleva  بالمع ى الواس  بزنلا تصمتم وت فتع خطوا  اإلنعار
بادةم  ا  والوقاي  ة م  ن خ  لل سلس  لة م  ن الت  دابت  التص  حتحتة الم ن  ة الق  ادرة ءل  ى تحقت  ق 

 .((Bobyleva, sidorova, 2015, p25  االستق ار

 األزمات التنظيمية: مفهوم

ة ءن حالة أو حدث مفاجل غت  متوق  ل  ه التع يف االصطلحي ليةما  الت  تمتة: ءبار 
بث  ار س  لبتة ءل  ى الم  م  ة حت  ث يت ت  ب ءلت  ه تحقت  ق خس  ائ     ي الم  وارد الب    ية وادم  وال 

 .(80، ص2019سلو، والة وا  الخاصة بالم  مة )

خل  ت    ي البتد  ة الداخلت  ة للجامع  ة ي  ؤث  ءل  ى ه  ي  التع ي  ف اإلج ائ  ي ليةم  ا  الت  تمت  ة:
                                      التجلت ا  م   ورا  ب  الطلب وأء   ائ اللتد  ة و                                          بعض أو كت أن طة الجامعة بدئا  من المباني 

 التدريستة لت مت الجوانب التخطتطتة واللت ت الت  تمي.

 أنواع األزمات التنظيمية:

 ،ء اص    العملت  ة التعلتمت  ة        لم  ا  م  ن          ء ص   ا  م ج  امعيلمب   ى الا أزمةة المبةاني والتجهيةة ات:
ول  ه ت  زثت  إيج  ابي و ع  ال    ي ر     مس  تود أدائ الطلب  ة وتعلمل  م، وق  د أل  ار  مجموء  ة م  ن 

ت   و   المب    ى المتط   ور المس   تو ي لل     وط المعماري   ة م   ن ال احت   ة  الدراس   ا  إل   ى ض    ورة
 2007الص   حتة والتعلتمت   ة والت  تلت   ة الت   ي تس   لم     ي التفاء   ت والتع   اون وال   تعلم )ّحت   ت، 
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                                                                    (، إال أن  قل     ة ء     دد المب     اني والتجلت      ا  أص     با يمة     ت أةم     ة ت     ؤث  ءل     ى الق     درة 175،
 االستتعابتة ليءداد المت ايدة من الطلب.

ء  دم تك  ا ؤ                                                           ه  ي خل  ت ي  ؤث  ت  زثت ا  مادي  ا  ءل  ى ال    ام اإلداري كل  ه، حت  ث نج  د : أزمةة اإلدارة
أو ح    دود  ، أو أن ه     اع ض    غ  ءم    ت ءل    ى ل    خص دون اآلخ     ،الس   لطة م      المس    ؤولتة

                                                                                 المسؤولتة ي ون ب ب  حجم المؤسسة، أو إصدار ق ارا   اللة تحدث خلل  إداريا     ي كت  ان 
المؤسسة، أو التخطت  غت  الم  م  ي ح  ت الم    ل  وإل  باع االحتتاج  ا  وت فت  ع الب   امج 

 (.348، ص 2018)حستن، 

            لتست م لج  ا  حدوث خلت  ي الم اهج الدراستة حتث أصبحت مادة للحفظ و   أزمة المناهج:
تعتم    د ءل    ى التلق    تن دون اس    تخدام مل    ارا  االس    تعكار مة    ت التحلت    ت ، للبح    ث والتج ي    ب

وق   دملا،  ( باإلض   ا ة إل   ى جم   ود المق    را 391، ص2002والتطبت   ق والت كت   ب )أحم   د، 
  اسبلا م  مطالب التعلتم العص ية، واالءتماد ءلى مق را  جامعا  أخ د.وءدم ت

     و هتد    ة الت    دريس الج    امعي الع ص      ادساس    ي ء التدريسةةةةية:أزمةةةةة أعضةةةةاء الهيئةةةةة 
والج  وه ي    ي العملت  ة التعلتمت  ة دن  ه يق  ود العم  ت الت ب  وي والتعلتم  ي ويتعام  ت م    الط  لب 

تق   دم المؤسس   ا  وتطوي ه   ا  ىي لم العلم   ي واالجتم   اءي ويعم   ت ءل    مبال    ة  ت   ؤث      ي تك   و 
، 2020ه )ق   ديت، تم    وتحقت  ق أهدا    ت  ة    ي خدم  ة المجوحمت أءبائ رسالتلا العلمت  ة والعمل

(، إال أن ا نجد ظلور بعض الم اه  السلبتة التي أث   ءل  ى م انت  ه كالوس  ااة 314ص  
فق  د الجامع  ة الكةت    م  ن                   ن  ستاس  ة اإلء  ارة ت(، كم  ا أ253ص ،2003والمحس  وبتة )ءل  ي، 

  ، مما يؤث  ءلى أدائلا.خب ة أب ائلا

وبمق   دار م   ا  تعلتمت   ة وه   و المس   تفتد ادول م ل   االعملت   ة الالطال   ب مح   ور  أزمةةةة ال:ةةة  :
ي تسبه ويستوءبه من خب ا  مع  ت  ة ومل  ارا  س  لوكتة واتجاه  ا  ايجابت  ة يلت   م ويت  زث  بل  ا 

، 2015)التوس  في،                                                                   ي حتاته السلوكتة والعملتة ي ون ءط  اؤه وت  زثت ه    ي مجتمع  ه مس  تقبل  
ل واض  ا ب  تن الجامع  ا  والمجتم       ي                                   إال أن الط  لب ي ع  انون م  ن وج  ود انفص  ا (76ص 
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واحتتاج  ا                                                                     مجال البحث والدراسة  لم ال ي عدون ب    ت يت اس  ب م    متطلب  ا  س  و  العم  ت
 (.204، ص2008المجتم  )محمد أحمد، 

التخط  ت  ه  و ال كت   ة ادساس  تة دي إدارة  عال  ة ليةم  ا  والك  وارث بغ  ض  أزمة تخ:ي:يةة:
ن تطبت  ق أس  س ءملت  ة التخط  ت  ءل  ى أي ن  وع ال      ء  ن نوءت  ة ه  عه ادةم  ا ، حت  ث يم    

م  ن أن  واع ادةم  ا  والك  وارث المحتمل  ة، ويل  دف التخط  ت  إل  ى الم   اركة الفعال  ة    ي م     
حدوث ادةما  واالستعداد لل د ءلتلا أو االستجابة للا  ي حالة حدوثلا ثم ءودة المجتم    

                ت اريوها  مع  د ة المت  ر للوض    الطبتع  ي بزس   ع م  ا يم   ن، إال أن ء  دم وض    خط    وس   
( 937، ص2020                                                             مس   بقا  قائم   ة ءل   ى مع   ايت  ت بؤي   ة واستك    ا تة س   لتمة وءلمت   ة )ءم    ، 

 يساهم  ي وقوع ادةمة قبت اّت اف إلارا  اإلنعار المب   للا.

تحدي  د وتجمت    مختل  ذ أوج  ه ال    اط وادءم  ال ال    ورية  ء  دم أزمةةة الهيكةةت التنظيمةةي:
لغله باد  اد المؤهلتن وت وي  دهم ب  الموارد واالحتتاج  ا  الت  ي  وءدملتحقتق أهداف الم  وع 

 (.7، ص2010تم  لم من أدائ ءمللم ب فائة و اءلتة )أبو العجتن، 

 العملي:  ااراإل

 :إدلبلمحة ءن جامعة 

إح  داثلا  ج   د ، إدل  به  ي جامع  ة ءام  ة تتب    لمجل  س التعل  تم الع  الي، مق ه  ا ال  دائم مدي   ة 
تتب    لجامع  ة  2005                                       ، ت م كلتا  كانت موجودة سابقا  م   ع ء  ام 2015وا تتاحلا  ي ءام 

وه  ي )ّلت  ة الل دس  ة ال راءت  ة،                                         ، و ق  ا  لق   ارا  إح  داث وا تت  اب لك  ت م ل  اإدل  بحل  ب ف     ع 
اإلنس    انتة، كلت    ة الت بت    ة، كلت    ة الحق    و ، كلت    ة العل    وم، كلت    ة العل    وم ّلت    ة اآلداب والعل    وم 

إح  داث كلت  ا  جدي  دة  ج   د اإلدارية، كلتة الطب البتط ي، كلتة الل دسة المت انت ت  ة(، كم  ا 
الل دسة المدنتة، الل دس  ة  الصتدلة، ،اب ادس انالب  ي،   الطب(تتطلبلا حاجة المجتم   
المعل   د التق   اني ، المعل   د الطب   ي(، وء   دد م   ن المعاه   د التابع   ة لل   ا المعلوماتت   ة، ال     يعة(

المعل   د ال     ءي لإلن   اث، معل   د اللغ   ة ، لإلء   لم، المعل   د التق   اني للعل   وم اإلداري   ة والمالت   ة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
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(، ووص  لت الطاق  ة االس  تتعابتة 2021، إدل  ب)جامع  ة  ي للحاس  وب(الت كت  ة، المعل  د التق  ان
( اال    ب واالب    ة، وء    دد الك    ادر 14673أّة      م    ن ) 2021 ف2020للجامع    ة      ي ء    ام 

 (.2021)وةارة التعلتم العالي والبحث العلمي،  (448التدريسي )

صةفة المسةتجيب ، المؤهت العلمةي ،الجنس ) ائص عينة البحث من حيثوصف خص  -1
 (.العمر

                                     ( وصف عينة البحث تبعا  لمتغير الجنس 1الشكت رقم )

 
  ( هم%25.8( من ءت ة الدراسة هم من العكور، و)%74.2)أن    :(1يبتن ال  ت رقم )

اإلناث الموظفا   ي جامعة    الباحث   فس ي،  من  أّب  من ءدد  الموظفتن  أن ءدد  ذلك 
(، مقابت اإلناث ءددهم  136العكور )، حتث يبل) ءدد أء ائ اللتدة التدريستة من  إدلب

 .(2022، إدلب( )جامعة 19ال يتجاوة )
                                            ( وصف عينة البحث تبعا  لمتغير المؤهت العلمي 2الشكت رقم )
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( م  ن ءت   ة الدراس  ة ه  م م  ن حمل  ة اإلج  اةة %36.6)أّب    نس  بة  أن :(2يب  تن ال    ت رق  م )
( م   ن حمل   ة %32.2وأن )( م   ن حمل   ة ل   لادة ال   دكتوراه، %31.2، وأق   ت نس   بة )الجامعت   ة

                                                                              ل   لادة الماجس   تت ، م     العل   م أن  ء   دد أء    ائ اللتد   ة التدريس   تة م   ن حمل   ة ال   دكتوراه ه   و 
( 20(، وأق   ت ء   دد حمل   ة اإلج   اةة الجامعت   ة )56(، وء   دد حمل   ة الماجس   تت  )79ادّب     )
ال س  بة ادّب    م  ن ءت   ة البح  ث ه  م م  ن حمل  ة  الباحةةث فسةةريو  (.2022، إدل  ب)جامع  ة 

بس    بب  يم    ن أن ي     ون ذل   ك ،دس    دلة االس   تبانة بفعالت   ةاس   تجابوا  أنل    م اإلج   اةة الجامعت   ة
، أم  ا حمل  ة ال  دكتوراه  كان  ت أق  ت ء  ن ل  عورهم باالنتم  ائ للجامع  ة حماسلم ورغبتلم ب  التعبت 

 .االستجابة دسدلة االستبانة، وبالتالي ءدم نسبة الن غاللم، وضتق الوقت لديلم
                                            ( وصف عينة البحث تبعا  لمتغير صفة المستجيب 3الشكت رقم )

 
( م      ن ءت       ة الدراس      ة ه      م بص      فة محاض       ، وأن %73.1أن )(: 3يب     تن ال        ت رق      م )

ن ال س  بة ادّب    م    فس    الباح  ثي( بص  فة ءمت  د، %16.1( بص  فة م  دي ، وأن )10.8%)
أن ي   ون ء  دد المحاض   ين أّب    م  ن ء  دد م طق  ي  ه  عاو ءت   ة الدراس  ة ه  م بص  فة محاض    

  ة الكلتا  وتعدد وت وع التخصصا .المدرائ والعمدائ لكة
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                                     ( وصف عينة البحث تبعا  لمتغير العمر 4الشكت رقم )

 
س   ة،  40-31( من ءت ة الدراسة أءمارهم تت   اوب م  ن %50.6) أن(:  4يبتن ال  ت رقم )

 51أّب    م  ن  ( أءم  ارهم%11.8س ة، وأن ) 50-41( تت اوب أءمارهم من %37.6وأن )
    دن   س   ة 40-31ال سبة ادّب  من ءت ة الدراسة تت اوب أءمارهم م  ن   حثفسر البايس ة،  

(      ي 76وء    ددهم ) والماجس    تت أء     ائ اللتد    ة التدريس    تة م    ن حمل    ة اإلج    اةة الجامعت    ة، 
ء  ددهم الب  ال)  ال  دكتوراه  ة، يمةلون ال سبة ادّب  من ءت ة البحث، مقارنة بحملإدلبجامعة  

 ( س   ة40-31ب  تن )                أءم  ارهم وس  طتا    تت   اوب                          ، وبالت  الي م  ن الطبتع  ي أن   ي الجامعة  (77)
                              ب ائ  ءلى مؤهلتلم العلمتة.

 ج    د  :لألزمةةةات التنظيميةةةة االنحرافةةةات المعياريةةةة والتقيةةةيمالمتوسةةة:ات الحسةةةا ية و  -2
 ءت    ة البح   ث، وذل   ك لس   لولة تطبتق   ه وملئمت   ه اختت   ار مقت   ا  لت           ي تق   دي  إجاب   ا 

الت  ة لك  ت أس  دلتلا س  لبتة  ق  د ت  م إءط  ائ الق  تم التودن االس  تبانة  لمع   م البح  وث االجتماءت  ة،
درج  ة واح  دة، أوا   ق تزخ  ع درجت  ان، محاي  د )أوا   ق ب   دة تزخ  ع  خت  ار م  ن خت  ارا  المقت  ا 

 تزخع ثلث درجا ، أر ض تزخع أرب  درجا ، أر ض ب دة تزخع خمس درجا (.

 

 

 



   2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

77 

 

 لألزمات التنظيمية   ة واالنحرافات المعيارية والتقييمالمتوس:ات الحسا ي  :(1) جدول

ادهمتة   االنح ا ا  المعتارية  المتوس  الحسابي ادةما  الت  تمتة 
 ال سبتة 

  تتبالت

 2 62.58 0.740 1.871 المباني والتجلت ا   ةأةم

 5 57.54 1.029 2.123 اإلدارة ةأةم

 7 51.94 1.203 2.403 الم اهج  ةأةم

 3 62.16 0.813 1.892 أء ائ اللتدة التدريستة ة أةم

 1 62.66 0.721 1.867 الطلب ةأةم

 4 61.26 0.916 1.937 تخطتطتة  ةأةم

 6 57 1.025 2.150 اللت ت الت  تمي ةأةم

الم تب  ة حت  ث احتل  ت  إدل  ب (: ادةم  ا  الت  تمت  ة الت  ي تع  اني م ل  ا جامع  ة1) ج  دوليب  تن 
اني والتجلت   ا  المب    ة(، ثم ج  ائ  أةم   1.867الطلب بمتوس  حسابي قدره )  ةأةمادولى  

أء   ائ اللتد  ة التدريس  تة  ةل  ا أةم   يلت(، 1.871بمتوس    حس  ابي ق  دره ) نت  ة   ي الدرج  ة الةا
 (،1.937التخطتطت  ة بمتوس    حس  ابي ق  دره ) ة(، ث  م ادةم   1.892بمتوس    حس  ابي ق  دره )

اللت   ت  ةأةم   (، ث  م 2.123اإلدارة بمتوس  حسابي قدره )ة أةم خامسةلم تبة الوجائ   ي ا
الم   اهج بمتوس      ةأةم        ي الم تب   ة ادخت   ة(، و 2.150بمتوس     حس  ابي ق   دره ) الت  تم  ي

 (.2.403) ابي قدرهحس 

إذا كان  ت ه  عه الف وق  ا  ب  تن المتوس  طا  جوه ي  ة أم لمع    ة  :اختبةةار فرضةةية البحةةث -3
للتزّد من تساوي التباين بتن مجموءا  العت ة، حتث   Leveneال، البد من إج ائ اختبار 

                                                                                   ي ون التباين متجانس  ا  إذا كان  ت مع وي  ة االختب  ار غت    دال  ة إحص  ائتا ، أي أن قتمتل  ا أّب    
Way -One–)اختب  ار التب  اين أح  ادي الجان  ب م االختب  ار المعلم  يس  تخد   (0.05)م  ن
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Anovaال (0.05) أق   ت م   ن قتم   ة مع وي   ة االختب   ار إذا كان   ت ( وءل   ى الع    س م   ن ذل   ك 
kruskal)- اللمعلم  ي نستخدم االختب  ار ي التباين بتن المجموءا ،   ي ون ه اع تجانس

Wallis) اختب   ار نس  تخدمّ  د م  ن مع وي   ة الف   و ، كم   ا للتز (uWhitney  -Mann( 
)ال ج  ار،     ي ح  ال ك  ان المتغت    الم  درو  يحت  وي ءل  ى مس  تويتن  ق    لعت ت  تن مس  تقلتتن

 .(163-162، ص2015

 فرضية البحث:

     ي إدراع أ      اد ءت     ة  0.05ذا  دالل    ة إحص    ائتة ء     د مس    تود مع وي    ة  ال يوج    د       و  
 ،ص  فة المس  تجتب ،المؤهت العلمي ،)الج س  حسب متغت الت  تمتة البحث دنواع ادةما 

 .إدلبجامعة   ي العم (

 حسب متغير الجنس  التنظيمية لألزمات   Mann Whitney uاختبار  :(2) جدول

ادةما  
 الت  تمتة 

متوس    العدد  الج س 
 ال تب 

p- مان وت ي 

value 
الداللة  

 اإلحصائتة 

المباني  أةمة
 والتجلت ا 

غت  دالة  0.075 630.500 49.86 69 ذك 
          إحصائتا  

 38.77 24 أنةى

دالة   0.032 589.000 50.46 69 ذك  اإلدارةأةمة 
          إحصائتا  

 37.04 24 أنةى

غت  دالة  0.153 667.000 49.33 69 ذك  الم اهج  أةمة
          إحصائتا  

 
 

 40.29 24 أنةى

غت  دالة  0.320 717.000 48.61 69 ذك أء ائ   أةمة
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ادةما  
 الت  تمتة 

متوس    العدد  الج س 
 ال تب 

p- مان وت ي 

value 
الداللة  

 اإلحصائتة 

اللتدة  
 التدريستة

          إحصائتا   42.38 24 أنةى

غت  دالة  0.131 658.500 49.46 69 ذك  الطلبأةمة 
          إحصائتا  

 39.94 24 أنةى

غت  دالة  0.183 679.500 49.15 69 ذك  تخطتطتة  أةمة
          إحصائتا  

 40.81 24 أنةى

اللت ت  أةمة
 الت  تمي

غت  دالة  0.373 729.000 48.43 69 ذك 
          إحصائتا  

 42.88 24 أنةى

المب   اني والتجلت    ا  والم    اهج وأء     ائ  دةم    ة ( value-p) قتم   ة أن :(2) يب   تن ج   دول
( (0.05 تود الدالل  ةاللتدة التدريستة والطلب والتخطتطتة واللت ت الت  تمي أّب  من مس 

 دةم  ة    ي إدراع أ    اد ءت   ة البح  ث ذا  دالل  ة إحص  ائتة     و  وج  د ال ي  وبعلك نس  ت تج أن  ه
وأء     ائ اللتد   ة التدريس    تة والط   لب والتخطتطت    ة واللت     ت المب   اني والتجلت     ا  والم    اهج 

دةم  ا  اإلدارة  (value-p) الج  دول أن قتم  ة كم  ا يب  تنحس  ب متغت    الج   س،  الت  تم  ي
ذا  داللة إحص  ائتة    ي إدراع أ    اد ءت   ة    و  وجد أي ي( (0.05 من مستود الداللة  أقت

                                  ن    ض الف ض  تة البديل  ة ج ئت  ا  ونقب  ت وبالت  الي اإلدارة حس  ب متغت    الج   س،  دةم  ةالبح  ث 
 ذا  دالل   ة إحص   ائتة ء    د مس   تود دالل   ة      و  يوج   د                                    ض  تة الع   دم ج ئت   ا  الت   ي تق   ول" ال

 )المب  اني والتجلت   ا ، الم   اهج، (    ي إدراع أ    اد ءت   ة البح  ث ليةم  ا  الت  تمت  ة0.05)
متغت    الج   س، للت   ت الت  تم  ي( حس  ب التخطتطت  ة، ا ريس  تة، الط  لب،أء   ائ اللتد  ة التد

ذا        و  "يوج  د                                                                  ون    ض   ض  تة الع  دم ج ئت   ا  ونقب  ت الف ض  تة البديل  ة ج ئت   ا  الت  ي تق  ول
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اإلدارة      ي إدراع أ     اد ءت    ة البح   ث دةم   ة( 0.05) دالل   ة إحص   ائتة ء    د مس   تود دالل   ة
 حسب متغت  الج س.  

 ي إدراع أ  اد ءت ة البحث دةمة اإلدارة تع د لمتغت    الج   س    و  وجود   :فسر الباحثي
ه   و أن الم اص   ب اإلداري   ة العلت   ا     ي الجامع   ة ي    غللا أء    ائ اللتد   ة التدريس   تة م   ن  د   ة 

 وال يوجد إناث  ي تلك ال اصب مما أدد إلى وجود   وقا .، العكور
 حسب متغير المؤهت العلمي   التنظيمية لألزمات  Leveneاختبار : (3) جدول

 الداللة اإلحصائتة  value-p درجا  الح ية  Leveneقتمة  ةما  الت  تمتة اد

المباني  أةمة
 والتجلت ا 

               دالة إحصائتا   0.000 89 6.593

               دالة إحصائتا   0.006 89 4.400 اإلدارة أةمة

               دالة إحصائتا   0.003 89 4.986 الم اهج  أةمة

أء ائ اللتدة   أةمة
 التدريستة

               دالة إحصائتا   0.015 89 3.569

               دالة إحصائتا   0.002 89 5.518 الطلب أةمة

                   غت  دالة إحصائتا   0.815 89 0.315 تخطتطتة  أةمة

اللت ت  أةمة
 الت  تمي

                   غت  دالة إحصائتا   0.156 89 1.784

التخطتطت   ة واللت    ت ( ليةم   ة 0.05( أّب     م   ن )value-p: أن قتم   ة )(3يب   تن ج   دول )
باالختب  ار المعلم  ي أنو   ا،  الباح  ث  ق  ام بتن المجموء  ا  الت  تمي، أي أن التباين متجانس

( دةم     ة المب     اني والتجلت      ا  واإلدارة والم      اهج 0.05( أق     ت م     ن )value-p) وأن قتم     ة
 اح    ث، ق   ام البأي ل   تس ه    اع تج   انس     ي التب   اين والط   لب، ،وأء    ائ اللتد   ة التدريس   تة

 معلمي ك وس ال والت . باالختبار الل
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 لألزمات التنظيمية حسب متغير المؤهت العلمي   Wallis-kruskal(: اختبار 4) جدول

ةما  اد
 الت  تمتة 

kruskal-قتمة 

Wallis 

درجا   
 الح ية

value-p  الداللة اإلحصائتة 

المباني  ةأةم
 والتجلت ا 

               دالة إحصائتا   0.049 3 7.879

                   غت  دالة إحصائتا   0.492 3 2.411 اإلدارة ةأةم

               دالة إحصائتا   0.038 3 8.426 الم اهج  ةأةم

أء ائ   ةأةم
 اللتدة التدريستة 

                   غت  دالة إحصائتا   0.063 3 7.284

                   غت  دالة إحصائتا   0.924 3 0.476 الطلب ةأةم

تس       اوي ءل        ى  المب       اني و الم        اهج دةم        ة (value-p) قتم       ة أن :(4) يب       تن ج       دول
     و  وج  د ي ( وب  علك نس  ت تج أن  ه(0.05 ت م  ن مس  تود الدالل  ةأق  ,0.038)0.049التوالي)

حس  ب متغت     الم   اهجالمب  اني و  ة   ي إدراع أ    اد ءت   ة البح  ث دةم    ذا  دالل  ة إحص  ائتة
                  تحف    ا ، كم   ا يب   تن أّة    المؤه  ت العلم   ي ولك   ن ل   م ت ل     الف    و      ي اختب  ار ل   تفته دن   ه 

اإلدارة وأء    ائ اللتد   ة التدريس   تة والط   لب تس   اوي  دةم   ة (value-p) الج   دول أن قتم   ة
وج   د ي الأي ( (0.05 أّب     م   ن مس   تود الدالل   ة (0.924,0.063,0.492) ءل   ى الت   والي

اإلدارة وأء     ائ اللتد    ة  دةم    ةذا  دالل    ة إحص    ائتة      ي إدراع أ      اد ءت     ة البح    ث        و  
 .حسب متغت  المؤهت العلمي التدريستة والطلب

    ي إدراع أ      اد ءت    ة البح    ث دةم    ة  ذا  دالل   ة إحص    ائتة وج    ود       و   :يفسةةةر الباحةةةث
                                                                             المب  اني والم   اهج أن  أء   ائ اللتد  ة التدريس  تة    ي بع  ض الكلت  ا ، يع  انون م  ن نق  ص    ي 
المخاب  والتجلت ا ، واالةدحام أث ائ المحاض   ا  بس  بب ص  غ  مس  احة القاء  ا ، بالمقاب  ت 

المتغت   ة م       ي كلت  ا  أخ   د ق  د ال يع  انون م  ن ه  عه الم    لة، باإلض  ا ة لم    لة الم   اهج 
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ع  دم وج  ود     و  بال س  بة لتغت  أء ائ اللتد  ة التدريس  تة    ي ك  ت ء  ام دراس  ي، أم  ا بال س  بة 
                                             والط  لب أن  أء   ائ اللتد  ة التدريس  تة تطب  ق ءل  تلم دةمة اإلدارة وأء ائ اللتدة التدريستة  

نفس القوانتن وادن مة، ويعانون من نفس الم   اّت س  وائ م  ن حت  ث ةي  ادة نص  اب س  اءا  
 يس، أو انخفا  ال واتب، وم اّت م  الطلب بال سبة للح ور والح مان وغت ها.التدر 

 لألزمات التنظيمية حسب متغير المؤهت العلمي   Anova(: اختبار 5) جدول

ةما  اد
 الت  تمتة 

مصدر 
 التباين 

مجموع  
 الم بعا 

درجا   
 الح ية

م ب  
 المتوس 

F -pقتمة 

value 

الداللة  
 اإلحصائتة 

 ةأةم
 تخطتطتة 

بتن  
 المجموءا  

غت  دالة  0.974 0.074 0.064 3 0.193
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

77.086 89 0.866 

  92 77.279 التباين الكلي

 ةأةم
اللت ت 
 الت  تمي

بتن  
 المجموءا  

غت  دالة  0.591 0.640 0.680 3 2.041
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

94.652 90 1.064 

  93 96.693 التباين الكلي

 التخطتطت   ة واللت     ت الت  تم   ي تس    اوي  ليةم   ة ( value-p) قتم    ة أن :(5) يب   تن ج   دول
ذا  دالل      ة          و  وج      د ي الأي ( (0.05 أّب        م      ن مس      تود الدالل      ة0.591,0.974))

حس  ب متغت    التخطتطت  ة واللت   ت الت  تم  ي  ليةم  ةإحصائتة  ي إدراع أ    اد ءت   ة البح  ث 
                                                                   وبالت  الي ن    ض الف ض  تة البديل  ة ج ئت  ا  ونقب  ت   ض  تة الع  دم ج ئت  ا  الت  ي المؤه  ت العلم  ي، 
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(  ي إدراع أ    اد ءت   ة 0.05) ذا  داللة إحصائتة ء د مستود داللة    و  يوجد    تقول" ال
التدريستة، الطلب، التخطتطتة، اللت   ت أء ائ اللتدة   )اإلدارة،  البحث ليةما  الت  تمتة

                                       ون     ض   ض   تة الع   دم ج ئت   ا  ونقب   ت الف ض   تة ت  تم   ي( حس   ب متغت     المؤه   ت العلم   ي، ال
(    ي 0.05) ذا  دالل  ة إحص  ائتة ء   د مس  تود دالل  ة     و  "يوج  د                           البديلة ج ئتا  التي تق  ول

اهج( حس  ب متغت    والتجلت   ا ، الم    )المب  اني  إدراع أ    اد ءت   ة البح  ث ليةم  ا  الت  تمت  ة
   ي إدراع أ    اد ءت   ة البح  ث دةم  ة )المب  اني      و  وج  ود  :فسةر الباحةةثي المؤه  ت العلم  ي.

والتجلت ا ، الم اهج( تع د لمتغت  المؤهت العلمي هو أن الكلت  ا  ال   ي  ة الت  ي ال تحت  ا  
إل   ى مخ   اب  ءملت   ة، أو ال يوج   د  تل   ا ح    ور إل ام   ي ال يواج   ه أء    ائ اللتد   ة التدريس   تة 

بت  ة الت  ي تحت  ا  إل  ى مخ  اب  م  لة االةدحام  ي القاءا  والمخاب  ءلى ء س الكلتا  الط
 وتجلت ا  وقاءا  كبت ة الستتعاب ادءداد الكبت ة من الطلب.

 المستجيب صفة حسب متغير   التنظيمية لألزمات  Leveneاختبار  :(6) جدول

دةما  ا
 الت  تمتة 

الداللة   value-p درجا  الح ية  Leveneقتمة 
 اإلحصائتة 

المباني  أةمة
 والتجلت ا 

غت  دالة  0.101 89 2.135
          إحصائتا  

               دالة إحصائتا   0.000 89 12.113 اإلدارة أةمة

               دالة إحصائتا   0.000 89 16.919 الم اهج  أةمة

أء ائ   أةمة
 اللتدة التدريستة 

غت  دالة  0.266 89 1.341
          إحصائتا  

غت  دالة  0.253 89 1.383 الطلب أةمة
          إحصائتا  

غت  دالة  0.053 89 2.659 تخطتطتة  أةمة
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دةما  ا
 الت  تمتة 

الداللة   value-p درجا  الح ية  Leveneقتمة 
 اإلحصائتة 

          إحصائتا  

اللت ت  أةمة
 الت  تمي

               دالة إحصائتا    0.000 89 8.788

( دةم   ة المب   اني والتجلت    ا ، 0.05( أّب     م   ن )value-p: أن قتم   ة )(6يب   تن ج   دول )
وأء        ائ اللتد       ة التدريس       تة، والتخطتطت       ة، والط       لب، أي أن التب       اين متج       انس ب       تن 

( أق     ت م     ن value-pالمجموء     ا   ق     ام الباح     ث باالختب     ار المعلم     ي أنو      ا، وأن قتم     ة )
واللت   ت الت  تم  ي، أي ل  تس ه   اع تج  انس    ي التب  اين،  والم   اهج،( دةم  ة اإلدارة، 0.05)

 معلمي ك وس ال والت . الباحث باالختبار الل  قام

 
 لألزمات التنظيمية حسب متغير صفة المستجيب  Wallis-kruskal(: اختبار 7) جدول

ةما  اد
 الت  تمتة 

kruskal-قتمة 

Wallis 

درجا   
 الح ية

value-p  الداللة اإلحصائتة 

                   غت  دالة إحصائتا   0.335 3 3.391 اإلدارة ةأةم

                   غت  دالة إحصائتا   0.307 3 3.607 الم اهج  ةأةم

اللت ت  أةمة
 الت  تمي

        صائتا  إح دالة غت  0.284 3 3.803

 اإلدارة والم   اهج واللت   ت الت  تم  ي تس  اوي  دةم  ة (value-p) قتم  ة أن :(7) يب  تن ج  دول
ذا         و  وج    د ي الأي ( (0.05 أّب      م    ن مس    تود الدالل    ة (,0.3350.284,0.307)

 اإلدارة والم    اهج واللت    ت الت  تم   ي دةم   ةدالل   ة إحص   ائتة     ي إدراع أ     اد ءت    ة البح   ث 
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                                   ذل  ك أن  المس  تجتب س  وائ ك  ان م  دي ، أو  :يفسةةر الباحةةثص  فة المس  تجتب. حس  ب متغت    
                                                                              ءمتد،  لو ء و هتدة تدريستة يعتش الواق  نفسه م  المد رستن، كما ذك ناه سابقا . 

 لألزمات التنظيمية حسب متغير صفة المستجيب  Anova(: اختبار 8) جدول

ةما  اد
 الت  تمتة 

مصدر 
 التباين 

مجموع  
 الم بعا 

درجا   
 الح ية

م ب  
 المتوس 

F -pقتمة 

value 

الداللة  
 اإلحصائتة 

 

 ةأةم
المباني 

 والتجلت ا 

بتن  
 المجموءا  

1.279 3 0.426 0.773 

 

غت  دالة  0.512
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

49.117 89 0.552 

التباين  
 الكلي 

50.396 92  

 ةأةم
أء ائ  
اللتدة  
 التدريستة

بتن  
 المجموءا  

1.875 3 0.625 0.942 0.424  
غت  دالة 
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

59.050 89 0.663 

التباين  
 ي الكل

60.925 92  

ة أةم
 الطلب 

بتن  
 المجموءا  

0.867 3 0.289 0.547 0.651  
غت  دالة 
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

46.991 89 0.528 



 خديجة، د. الدرويشسفلو، د. 

86 

 

ةما  اد
 الت  تمتة 

مصدر 
 التباين 

مجموع  
 الم بعا 

درجا   
 الح ية

م ب  
 المتوس 

F -pقتمة 

value 

الداللة  
 اإلحصائتة 

التباين  
 الكلي 

47.858 92  

 ةأةم
 تخطتطتة 

بتن  
 المجموءا  

غت  دالة  0.694 0.485 0.414 3 1.242
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

76.036 89 0.854 

التباين  
 الكلي 

77.278 92  

للتد     ة أء      ائ ادةم     ة المب     اني والتجلت      ا  و  (value-p) قتم     ة أن :(8) يب     تن ج     دول
أّب        م      ن 0.694),0.510.424,0.651,) والتخطتطت      ة تس      اوي  التدريس      تة والط      لب

ذا  دالل    ة إحص    ائتة      ي إدراع أ      اد ءت     ة        و  وج    د ي الأي  ((0.05 مس    تود الدالل    ة
حس  ب والتخطتطت  ة للتد  ة التدريس  تة والط  لب المب  اني والتجلت   ا  وأء   ائ ا دةم  ةالبح  ث 
ن    ض الف ض  تة البديل  ة ونقب  ت   ض  تة الع  دم الت  ي تق  ول" بالت  الي و ، ص  فة المس  تجتبمتغت   

(      ي إدراع أ      اد ءت     ة 0.05) ذا  دالل    ة إحص    ائتة ء     د مس    تود دالل    ة       و  يوج    د  ال
   و  ءدم وجود  :فسر الباحثي متغت  صفة المستجتب.البحث ليةما  الت  تمتة حسب 

   ي إدراع أ    اد ءت   ة البح  ث دن  واع ادةم  ا  الت  تمت  ة تع   د لمتغت    ص  فة المس  تجتب ه  و 
وبالت  الي إدراّل  م لواق    بغض ال    ءن وظتف  تلم أن أ  اد العت ة هم أء ائ هتدة تدريستة 

 ادةما   ي الجامعة ال يختلذ.
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 عمر حسب متغير ال  التنظيمية لألزمات  Leveneاختبار  :(9) جدول

قتمة   ةما  الت  تمتة اد
Levene 

 الداللة اإلحصائتة  value-p درجا  الح ية 

المباني  أةمة
 والتجلت ا 

                   غت  دالة إحصائتا   0.843 89 0.275

               دالة إحصائتا   0.006 89 4.475 اإلدارة أةمة

               دالة إحصائتا  غت   0.062 89 2.529 الم اهج  أةمة

أء ائ اللتدة   أةمة 
 التدريستة

                   غت  دالة إحصائتا   0.316 89 1.195

                   غت  دالة إحصائتا   0.335 89 1.147 الطلب أةمة

               دالة إحصائتا    0.002 89 5.390 تخطتطتة  أةمة

اللت ت  أةمة
 الت  تمي

                   غت  دالة إحصائتا   0.138 89 1.886

( دةم   ة المب   اني والتجلت    ا ، 0.05( أّب     م   ن )value-p: أن قتم   ة )(9يب   تن ج   دول )
والم اهج، وأء ائ اللتدة التدريس  تة، والط  لب، واللت   ت الت  تم  ي أي أن التب  اين متج  انس 

( أق  ت م  ن value-pب  تن المجموء  ا ،  ق  ام الباح  ث باالختب  ار المعلم  ي أنو   ا، وأن قتم  ة )
س ه     اع تج    انس      ي التب    اين،  ق    ام ( دةم    ة اإلدارة، وادةم    ة التخطتطت    ة، أي ل    ت0.05)

 معلمي ك وس ال والت . الباحث باالختبار الل
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 لألزمات التنظيمية حسب متغير العمر   Wallis-kruskalاختبار  :(10) جدول

ادةما  
 الت  تمتة 

kruskal-قتمة 

Wallis 

درجا   
 الح ية

value-p  الداللة اإلحصائتة 

               دالة إحصائتا  غت   0.229 3 4.318 اإلدارة ةأةم

  ةةماد
 تخطتطتة 

                   غت  دالة إحصائتا   0.245 3 4.161

 التخطتطت     ة تس     اوي ادةم     ة و ، اإلدارة دةم     ة (value-p) قتم     ة أن :(10) يب     تن ج     دول
ذا  دالل     ة         و  وج     د ي الأي ( (0.05أّب       م     ن مس     تود الدالل     ة ( 0.245,0.229)

 العم    .حس   ب متغت     اإلدارة والتخطتطت   ة  دةم   ةإحص   ائتة     ي إدراع أ     اد ءت    ة البح   ث 
                                                                ذل  ك أن  اخ  تلف العم   ، ال يغت    م  ن واق    ادةم  ا     ي الجامع  ة، وبالت  الي  يفسةر الباحةث

 ت ابه برائ أ  اد ءت ة البحث تجاهلا. 
 لألزمات التنظيمية حسب متغير العمر   Anova(: اختبار  11) جدول

ةما  اد
 الت  تمتة 

مصدر 
 التباين 

مجموع  
 الم بعا 

درجا   
 الح ية

م ب  
 المتوس 

F -pقتمة 

value 

الداللة  
 اإلحصائتة 

أةمة 
المباني 

 والتجلت ا 

بتن  
 المجموءا  

0.097 3 0.032 0.057 

 

0.982 

 

غت  دالة 
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

50.300 89 0.565 

التباين  
 الكلي 

 

50.397 92  
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ةما  اد
 الت  تمتة 

مصدر 
 التباين 

مجموع  
 الم بعا 

درجا   
 الح ية

م ب  
 المتوس 

F -pقتمة 

value 

الداللة  
 اإلحصائتة 

 ةأةم
 الم اهج 

بتن  
 المجموءا  

2.339 3 0.780 0.530 

 

0.663 

 

غت  دالة 
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

131.012 89 1.472 

التباين  
 الكلي 

133.351 92  

 ةأةم
أء ائ  
اللتدة  

 التدريستة

بتن  
 المجموءا  

0.489 3 1.163 0.240 0.868  
غت  دالة 
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

60.436 89 0.679 

التباين  
 الكلي 

60.925 92  

 ةأةم
 الطلب 

بتن  
 المجموءا  

غت  دالة  0.910 0.179 0.096 3 0.287
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

47.571 89 0.535 

التباين  
 الكلي 

47.858 92  
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ةما  اد
 الت  تمتة 

مصدر 
 التباين 

مجموع  
 الم بعا 

درجا   
 الح ية

م ب  
 المتوس 

F -pقتمة 

value 

الداللة  
 اإلحصائتة 

 ةأةم
اللت ت 

 الت  تمي

بتن  
 المجموءا  

غت  دالة  0.566 0.681 0.723 3 2.170
          إحصائتا  

ضمن  
 المجموءا  

94.522 90 1.062 

  93 96.692 التباين  

المب   اني والتجلت    ا  والم    اهج وأء    ائ  دةم   ة( value-p) قتم   ة أن :(11) يب   تن ج   دول
 الأي  ،((0.05 أّب     م   ن مس   تود الدالل   ة اللتد   ة التدريس   تة والط   لب واللت    ت الت  تم   ي

المب  اني والتجلت   ا   دةم  ةذا  دالل  ة إحص  ائتة    ي إدراع أ    اد ءت   ة البح  ث      و  وج  د ي
العم     ، حس    ب متغت      والم     اهج وأء     ائ اللتد    ة التدريس    تة والط    لب واللت     ت الت  تم    ي 

ذا  دالل  ة      و  يوج  د  ن  ض الف ضتة البديلة ونقبت   ض  تة الع  دم الت  ي تق  ول" البالتالي  و 
الت  تمت   ة (     ي إدراع أ     اد ءت    ة البح   ث ليةم   ا  0.05) إحص   ائتة ء    د مس   تود دالل   ة

  حسب متغت  العم .

   ي إدراع أ    اد ءت   ة البح  ث دن  واع ادةم  ا  الت  تمت  ة      و  ء  دم وج  ود  :فسةةر الباحةةثي
                                                                 غت     العم     ه   و أن  ادةم   ا  الت  تمت   ة     ي الجامع   ة ء    دما تح   دث ت   ؤث  ءل   ى تحس   ب م

 أءمارهم.أء ائ اللتدة التدريستة كمحاض ين أو ءمدائ أو مدرائ بغض ال    ءن 

 اجا االست ت
 ةأةم   ق  ت وه  ي:                                             من أةما  ت  تمت  ة م تب  ة م  ن ادّة    ل  د ة إل  ى اد  إدلبتعاني جامعة    -1

 ةأةم   ، ث  م (%62.58) ب س  بة المب  اني والتجلت   ا ة  أةم، تلتلا  (%62.66)  الطلب ب سبة
، (%61.26) ب س  بة التخطتطت  ة ةةم   ادث  م (، %62.16) أء   ائ اللتد  ة التدريس  تة ب س  بة
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           ، وأخت   ا  (%57) ب س  بة أةم  ة اللت   ت الت  تم  ي، ث  م (%57.54)ب س  بة  أةم  ة اإلدارةتلتل  ا 
 (.%51.94الم اهج ب سبة ) ةأةم

   ي إدراع أ    اد ءت   ة  0.05ذا  دالل  ة إحص  ائتة ء   د مس  تود مع وي  ة      و  ال يوج  د  -2
 ،ص  فة المس  تجتب ،المؤهت العلمي ،)الج س حسب متغت الت  تمتة البحث دنواع ادةما  

 .إدلبجامعة   ي العم (

 :التوصيات

 و ق اإلم انتا  المتاحة. دورية إءادة تزهتت بعض المباني وإج ائ صتانة -1

ح   ور المحاض   ة لم  ن  م    إم انت  ةانت ن  ت و لك  ت قاء  ة جل  اة إس  قاط وحاس  وب  و ت ت    -2
 .يقطن  ي أماّن بعتدة من خلل التعلتم اإللكت وني

 .الءتمادها  ي الجامعة،  للالع ءلى الم اهج الدراستة، ت  تت لجان -3

 ت جت  أء ائ اللتدة التدريستة ءلى تزلتذ الكتب. 4-

 ال درة للمدرستن ذوي االختصاصا  ال ادرة لتحفت هم ءلى البقائ. م ا تعويض -5

ادةم  ا   للتخفت  ذ م  ن بلط  ل، الس  تتعاب أّب    ء  دد مم   ن م  ن اوح  دا  س    تة    تا -6
الت  ي يع  انون م ل  ا، كالح م  ان م  ن دخ  ول االمتح  ان ال     ي، لع  دم تحقت  ق نس  بة الح   ور 

 .نتقال للجامعةالمطلوبة، وذلك لبعد المسا ا ، وارتفاع تكالتذ اال
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 قائمة االستقصائ 

   ديموغ ا تةالبتانا  الالقسم األول: 

 الج س                 ذك                أنةى 

 س ة  زّة  51  س ة        50-41من        س ة40 -31من   العم              

 متد ء مدر               مدي                     صفة المستجتب  

 ماجستت               دكتوراه                إجاةة جامعتة         المؤهت العلمي 

حس    ب دراس    ت ا  إدل    بجامع    ة  ع    اني م ل    ا ت الت    يالت  تمت    ة   تم    ا يل    ي ءب    ارا  ء    ن ادةم    ا  القسةةةةم ال:ةةةةاني:
 ي جى وض  إلارة  ي حقت اإلجابة الم اسبة لكت ءبارة:    االستطلءتة

موا ق   إدلب م لا جامعة ادةما  التي تعاني 
 ب دة

أر ض   أر ض  حتادي  موا ق 
 ب دة

 المباني والتجهي ات مة أز 
      تعاني الكلتا  من نقص  ي المخاب  العملتة. -1
المخاب  للمواد وادجل ة اللةمة للختبار  تفتق     -2

 العملي. 
     

      . (تفتق  القاءا  التدريستة لوسائت )التد دة -3
      تفتق  القاءا  التدريستة لوسائت )التب يد(. -4
تفتق  المحاض ا  للوسائت الحديةة  ي اإلءطائ    -5

 )االنت نت والتعلتم ءن بعد(
     

      الجامعة من نقص  ي المباني. تعاني   -6
 اإلدارة مة أز 

بتن   -7 ص اءا   وجود  من  الجامعة  تعاني 
 الموظفتن ل تت وظائذ معت ة. 

     

 تفتق  الجامعة لقوانتن جامعتة واضحة ولاملة.  -8

 
     

      تعاني الجامعة من ت ارب  ي اتخاذ الق ارا .-9
 تفتق  الجامعة للمصداقتة وال فا تة  ي  -10

 تص  اتلا. 
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 المناهج  ةأزم
الجامعة  -11 الجامعتة  تفتق   الكتب  بت   لم تبة 

 للطلب.
     

      وجود مق را  نادرة  ي بعض الكلتا   -12
للبحث    -13 الكلتا   الدراستة  ي  الم اهج  تفتق  

 العلمي والتج يب.
     

التفتق     -14 لم اج   الم اهج  الكلتا   دراستة  ي 
 تتغت  كت  ت ة.  وثابتة ال معتمدة

     

      يتم تحديةلا الم اهج التعلتمتة متقادمة وال -15
      الم اهج التعلتمتة ال تخ   للتح تم والتقتتم  -16

 أعضاء الهيئة التدريسية  ةأزم
      المق را .  وجود متخصص وحتد لبعض -17
انخفا     -18 من  التدريستة  اللتدة  أء ائ  يعاني 

 رواتبلم التدريستة. 
     

من   -19 التدريستة  اللتدة  أء ائ  بعض  يعاني 
 التعامت السلبي معلم.

     

ضغ   ي يعاني أء ائ اللتدة التدريستة من    -20
  ي أءدادهم   المق را  التدريستة بسبب ال قص

     

التدريستة من ءدم وجود  يعاني أء ائ اللتدة    -21
 م اتب مخصصة للم.

     

االلت ام    -22 من  التدريستة  اللتدة  أء ائ  يعاني 
 بالساءا  الم تبتة بدون جدود. 

     

 ال:    ةأزم
المواد    -23 لم ا دة  خط   لوجود  الجامعة  تفتق  

 .  2011للطلب الم قطعتن من ءام 
     

القس ي    -24 الغتاب  تب ر  لقوانتن  الجامعة  تفتق  
 للطلب وح مانلم من ءلما  الح ور. 

     

الطلب    -25 بعض  قدرة  ءدم  من  الجامعة  تعاني 
 ءلى الح ور بسبب ال  وب والح ب.

     

اهتمام الجامعة بالكلتا  الطبتة أّة  من باقي    -26
 الكلتا . 

     

      تفتق  الجامعة لوجود وسائت نقت مجانتة.-27
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      تفتق  الجامعة لوجود س ن جامعي.  -28
لعدم   -29  الطلب  ءلى  الجامعي  القس   ارتفاع 

 وجود دءم.
     

تعاني الجامعة من وجود بعض الطلب غت    -30
                   الم  بطتن أخلقتا .

     

      انخفا  معدال  القبول ببعض الكلتا  -31
 تخ:ي:ية  ةأزم

      الست اتتجتة ءمت واضحة.  تفتق  الجامعة -36
ءمت    -37 خطة  وجود  ءدم  من  الجامعة  تعاني 

 لتزمتن االءت اف للطلب.
     

      ادجت.  لخط  قصت ة تفتق  الجامعة -38
      الجامعة لخط  متوس  ادجت. تفتق   -39
 تفتق  الجامعة الست اتتجتا  بديلة لست   -40

حال التعلتمتة  ي  ن وب   العملتة  أةما     حدوث 
  جائتة.

     

 الهيكت التنظيمي  ةأزم
      تفتق  الجامعة للت ت ت  تمي واضا المعالم.  -41
صلحتا   -42 تداخت  ي  من  الجامعة  تعاني 

 ومسؤولتا  بعض الكوادر اإلدارية  ي الجامعة.
     

الق ارا     -43 الجامعة من ب ئ  ي وصول  تعاني 
 والتعامتم من م اّ  الق ار إلى دخوله حت  الت فتع. 

     

رسمتة   -44 الغت   الت  تما   من  الجامعة  تعاني 
  التي تعتب  أّب  تحد يواجللا.
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 لشاملة  دة االجو تطبيق إدارة  فيرأس المال الهيكلي  دور
 ( الجامعي إدلبمستشفى على  ميدانيةدراسة )

 جمال بليلو  د. ، هللا ناصر العبد 
 إدلبجامعة ، واإلدارةكلية االقتصاد  ،إدارة االعمالقسم 

 
  :ملخصال

البحث              تأثير ال  إلىيهدف  على  الهيكل  تعرف  المال  إدارة   بيق تط  يفي  رأس 
 مستشفى ال  إضافة إلى وضع توصيات تساعد  جامعيال   إدلب  مستشفىفي    ةاملالجودة الش 

الدراسة" الشامل  في  "محل  الجودة  إدارة  وتحلها وذلك  يف  ةتطبيق  بحث    دوريل  من خالل 
  في   (مستشفىفي ال  وإجراءات  وأنظمةبما يمثله من )هياكل تنظيمية    رأس المال الهيكلي

ا إدارة  العاملين،  العليا  اإلدارة  التزام)بعناصرها    ةل لشاما   ةدو لج تطبيق  على  ، والتركيز 
ع العميلوالتركيز  المستمر(و ،  لى  ميزة  لتح  الجامعي  إدلب  مستشفىفي    التحسين  قيق 

 .يزوآلا وأنظمةعمل ضمن معايير الجودة ية فيها والتنافس 
 :تيةااللبحث إلى النتائج وقد توصل ا

ارتوجود  1-  موجباعالقة  و بط  داللة  ةقوية  داللة    إحصائية  وذات  مستوى  عند 
  .دة الشاملةجو ال  وإدارة رأس المال الهيكلي بين ( 0.05)

  بين   ( 0.05عند مستوى معنوية )  إحصائيةوجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة    2-
الهيكلي وأبعاد   والتركيز على العليا ،    اإلدارة  التزام)الجودة الشاملة    إدارةرأس المال 

 . التحسين المستمر(و يل ، والتركيز على العم ،ين املعال

قد ترقى   جيدةبدرجة    برأسمالها الهيكليتم  ته  مستشفىال  حث أنعينة الب  أفراديرى    3-
 .فيها ةل ماالجودة الش  لتطبيق إدارة

 .عيالجام إدلب مستشفى ،لجودة الشاملة، إدارة ارأس المال الهيكلي :الكلمات المفتاحية
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The Role of Structural Capital in the Application of Total 

Quality Management 

(A Field Study on Idlib University Hospital ) 

Nasser Al-Abdullah, Prof. Dr. Jamal Belilo 

Department of Business Administration - Faculty of Economics-Idlib 

University  

Abstract: 

          This research aims to identify the impact of structural capital on the 

application of total quality management in Idlib University Hospital, in 

addition to setting the recommendations that help the hospital under study 

on apply to total quality management, by studying the role of structural 

capital, including organizational structures, systems and procedures in the 

hospital) in The application of total quality management with its elements 

(commitment of senior management, focus on workers, focus on the 

customer, and continuous improvement) in Idlib University Hospital to 

achieve a competitive advantage in it and work within quality standards 

and ISO systems. 

The research reached the following results: 

  1- There is a positive, strong and statistically significant correlation at 

the significance level (0.05) between structural capital and total quality 

management. 
 2- There is a statistically significant correlation at a significant level 

(0.05) between structural capital and the overall quality dimensions 

(commitment of senior management, focus on workers, focus on the 

customer, and continuous improvement). 
 3- The members of the research sample believe that the hospital cares 

about its structural capital to a good degree that may rise to the 

application of total quality management in it. 

 
Key words: structural capital, total quality management, Idlib university 

hospital. 
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 :مقدمة

ات األخيرة منافسة شديدة بسبب تالحق سنو ال  تشهد منظمات األعمال وخاصة في         
الو  الشيء  اآلن  تعد  المنافسة  إن  إذ  واإلبداعات،  هو  ثاال  حيداالبتكارات  عداها  وما  بت 

لمواجهتها  متغير. لذلك تحتاج المنظمات إلى وسائل وأدوات وعوامل ومتغيرات معاصرة  
النجاح الماضية  والبقاء    وتحقيق  السنوات  وفي  األعمال  عالم  مهمة ثت  أحدفي  أفكار 

المنظمات، إدارة  أسلوب  ا  األفكارهذه  ومن    تغيرات جوهرية في  الفكري رأس  الذي   لمال 
 المنظمات فقد ظهرت المعرفة كأحد المتغيرات األساسية لبقاء    ،المعرفة    أساسى  لم عيقو 

ق  هاواستمرار  التكيف  درتهابحسب  الس اب جت س االو   على  للتغيراتة  اإلطار ريعة  هذا  وفي   ،
الكامنة في عقول   إلى قسمين: أوالهما المعرفة الضمنية  تهارفة في أغلب تصنيفاتقسم المع

وقدر  وخبرات  بالم  رادفألاات  ومهارات  ارتباطنظمةالعاملين  مرتبطة  فهي   فراد باأل     ا  وثيق     ا  ، 
ظاهرة ة الصريحة أو العرفالم اميهانوث،  للمنظمة ى وتكون بذلك خسارة كبر انهم وتزول بفقد

با عنها  يعبر  والمسجلوالتي  الموثقة  األ  والتي  ةلمعرفة  عن  مستقلة  تزول    فرادتكون  وال 
تراكمية   معرفة  فهي  وأنظمةبها  واالحتفاظ    ابها تس اك  يتمبزوالهم،  هياكل   وإجراءات   في 

فهذالمنظمةوسياسات   م  ا،  المعرفة  النوع  ويصطللمؤسس      ا  دائم     ا  مكسب  يعدن  على   حلة 
المال"ميته  تس  عنالهيكلي  برأس  يعبر  والذي  المرتب  "  أحد  المعرفة  وهو  بالمؤسسة،  طة 

  ة لرأس المال الفكري.المكونات الرئيس

أهم مداخل اإلدارة   حدأأصبحت الجودة    إذالجودة الشاملة    إدارةم  هو مف  ضايأ  األفكارومن   
تطوير   ل حثيث فيهمت بشكس أ  TQMن إدارة الجودة الشاملة  إ  إذفي الوقت الحاضر،  

  ها ونمو   المنظمات  أصبح المعيار الحاكم لبقاءإذ    ة بشكل كبير ،بنية المنظمات االقتصادي
غير ، وإن إدارة ات في ظل عالم متنافس ومتظممن  ناء                                 هو تطبيق نظام الجودة الشاملة  لب

شياء  وير األطتو   ة  ولكن هناك طرق مختلفة ألداءبمثابة عملية مستمر      د  الجودة الشاملة تع
أدا نحو  شامل  التزام  بمثابة  ومدخال   ,وتعتبر  صحيح  بشكل  األعمال  إلنتاج  ا                           ء                    ستراتيجيا  

 أفضل منتج وتقديم خدمة متميزة . 
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  الهيكلي وإدارة الجودة الشاملة من كون رأس المال    الهيكليال  س المرأن  ية بوتنبثق العالق
ها تهدف  الجودة الشاملة ألنإدارة    ةف لس تطبيق فمن العناصر الجوهرية التي تسهم في  يعد  

تي  التنافسية للمنظمة  الميزة  مفهوم التبني  و في المنظمة    وسلوكي  فكري   يرإلى إحداث تغي
وبالتالي فإن عملية خلق ميزة تنافسية للمنظمة ال  ملة  شاال   ودةالج  إدارةتسهم في تطبيق  

مال   رأس  يتوافر  لم  ما  بلوغه  يضمن  هيكلي  يمكن  ونشر  قوي  المعظو وتنقل  رفة يف 
إلى الواقع الفعلي أي إلى مواقع اإلنتاج   ظمةالمنفي    لينبرة المتوفرة عند العاموالمهارة والخ

أو    حيث النقل  وهذا  إليها،  الحاجة  خاللف  ظي و التتكمن  من  يتم  هيكل    والنشر  وجود 
  رةتنظيمي مالئم وواضح الصالحيات والمسؤوليات ولديه الكفاءة في تطبيق المعرفة والمها

 الهيكلي رأس المال    أثرالضوء على  وفي هذا البحث نحاول أن نسلط    ظمةالمنفي  والخبرة  
 كفاءة و فعالية. ب  هاجتائتطبيق إدارة الجودة الشاملة بحيث تحقق المنظمة أهدافها ون على

   : البحث أهمية

 :اآلتيةالنقاط ث من البح أهميةتنبع 

في  ساعدذي يال الهيكلي هاأسمالبر هتمام الإلى ضرورة ا  ستشفىإدارة المتوجيه انتباه  1-
 .وتحسين جودة خدماتها اهفي األداءى تو رفع مس 

الدراسات الحديثة    بلغأ   عمتغيراتها المبحوثة حيث تجم  أهمية   الدراسة من  أهميةتنبع     2-
باعتبارها أحد أهم    الهيكلياالستراتيجية للموجودات الفكرية ومنها رأس المال    هميةعلى األ

لخلالعوام التناف ل  الميزة  وتحقيق  القيمة  الشامد  تعو   سيةق  الجودة  المفاهيم  لة  إدارة  من 
سائد في ال ل  مالعديثة التي تقود إلى تغيير جذري في نماذج وأنماط السلوك و المهمة والح

   .المنظمات

 بأبعادها.  إدارة الجودة الشاملةوبين رأس المال الهيكلي بين  وضع نموذج للعالقة3- 
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 : بحثأهداف ال

 :البحث فيما يلي تجسد أهدافت 

على  1- امتالك    التعرف  الدراسة  مستشفىالمدى  عر  لتصو   محل  المال    ن واضح  رأس 
 .الهيكلي فيها

ا مد  بيان  2- الد)  فىتش مس الهتمام  ى  فيوالعام  ( راسةمحل  الجودة    إدارة  بتطبيقها  لين 
 .فيها الشاملة

محل )  مستشفىفي ال  الشاملةالجودة    إدارة  و  رأس المال الهيكليبين    قةالالعتوضيح    3-
 . (الدراسة

بفعالية في الشاملة    ةدجو ال   ارةدإق  يتطبفي    التي ستسهم  حات والتوصياتقتر مال  يمتقد  4-
 .يالهيكلتمام برأس مالها ل االهخال ي منالجامع إدلب مستشفى

 : الدراسات السابقة

دة  اهول على ش والتي كانت في اطار الحص  (  2012  )حاج عيسى    أحمدسة سيد  راد  -
على تحسين الجودة    فرادتدريب األ  أثربعنوان:    ئراز جامعة الج  ه في العلوم التجارية،را دكتو 

الج المستشفيات  في  الصحية  ؟از الشاملة  تدريب  ا ر لدا  تهدف  إذ  ئرية  دور  تحديد  إلى  سة 
تحس  الصحي في  البشري  المستشفياتيالمورد  الجودة في  الداز الج  ن  سة رائرية، وتوصلت 

  يات ن الجودة الشاملة في المستشفين الوصول لتحس أالتيقن من  أهمها:    ائجلنتد من اللعدي
 . التي نتجت عن االستبيان هميةئرية يتطلب تطبيق التدريب وفق األاز الج

ه ا ر كانت في اطار الحصول على شهادة الدكتو والتي  (  2017)سة شرف الدين زديرة ار د -
ة في تحسين جودة الخدمات  دة الشامل جو ال  إدارة  ن: دور وابسكرة بعن  وم التسيير جامعة عل

ز دور إدارة جودة الخدمات الصحية في راسة إلى إبار وهدفت الد  المؤسسات االستشفائية،
االستشفائ د  اعتمد  ذإية،  المؤسسات  الطبيراء  آسة  ار الباحث على  اإلداري   الطاقم  وحتى 

مة المؤسسات خدالي تحسين  الشاملة ف  إدارة الجودة  تقوم به جل معرفة الدور الذي  أمن  
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بالمستشفيات  ا أبعاد الخدمة  سة  ا ر الد  ذهه  سة، وخلصترامحل الدالستشفائية ومدى توفر 
، بعد  االعتمادية، بعد  االستجابةبعد    ي:ه و خمس  أبعاد من أبعاد الجودة ال  ةإلى توفر أربع

او  التعاطف الضمان،  ع  آرائهماختالف    وبعد  يدل  مما  الملموسية،  بعد  توفر  لى  حول 
الشاملة فيتطة  إمكاني الد  بيق إدارة الجودة  محل  ين جودة الخدمات سة وتحس ا ر المؤسسة 

 الصحية بالمقابل.

 األداء لي في تحقيق  ل الهيكمالارأس    أثر بعنوان "(  2018دراسة الهاشمي بن واضح )  -
فت ، وهد"يدانية بالمنطقة الصناعية بوالية المسيلةة مالمتميز للمؤسسات االقتصادية، دراس

س  رأمكونات    هميةنظمة ألعينة البحث في الم  أفرادك  ار التعرف على مدى إدى  ال ة  دراس ال
المتميز  كلي فييالمال اله بين  و   ،تحقيق األداء   لمالا   سرأر في  ماثتاالس اختبار العالقة 

المتميز بلى  إوتوصلت    الهيكلي واألداء  األداء  أر أن هناك اهتمام  الهيكلي وكذا  س المال 
ط قوية وموجبة وذات داللة  توجد عالقة تأثير وارتبا  كما،  سةا ر ؤسسات محل الدالمتميز للم

ن  ع  ا نصح لالمتميز، األمر الذي يف  ين تحقيق األداءبس المال الهيكلي و أر   بين  إحصائية
 س المال الهيكلي في كل أوجه نشاطات المؤسسات. أ ر ت راثيامتدادات وتأ

 : مشكلة البحث 

البحث   السابقةلدا  لىإالرجوع  بتظهر مشكلة  التك  راسات  تحقيق  وافي قصور  ل  اعفتلامل 
وبين   المنظماتفي    واإلجراءات  واألنظمةلتنظيمي  يكل اباله  الثالهيكلي ممرأس المال    بين

تطبي إدعناصر  )الجودة  ة  ر اق  حيث  TQMالشاملة  في (  المنظمات  من  الكثير  عملت 
داري الجودة كمنهج إرة  إداعلى تطبيق فلسفة  وخاصة المشافي  العام والخاص    ينالقطاع

زيادة بهدف  السو المناى  عل  اقدرته  حديث  في  والبقاء  االهق  فسة  الكدون  برأس تمام  افي 
المادي والتقني                    ممثال  برأس المال  ي  داالم  ألنها كانت تركز على الجانب    الهيكليمالها  

إهمال   حساب  على  األخرى  المادية  والموجودات  األصول  من  وبقية  الصريحة  المعرفة 
م تعلص لرات في المنظمة وفر تكااب وزر ب في  تسهمالتي و  وإجراءات مةوأنظتنظيمية  ياكل ه

منظمة وتعزيز  لا  اءدأطوير  ثم تومن    همومعارفالعاملين  حسين مهارات  وجيا جديدة وتتكنول
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تعزيز  يس   بشكل تنافسيتها   في  الشاملة  فلسفة  هم  الجودة  على إدارة  والحصول    وتطبيقها 
 تساؤالت اآلتية :مكن حصر مشكلة البحث في اليو  ،لمعايير الجودة                     شهادات اآليزو وفقا  

مبادئ    وى تالمس ما  1-  لتطبيق  الشاملةالفعلي  الجودة    إدلب   مستشفىفي    إدارة 
 ؟ اسة ر دلل احممعي الجا
محل  مستشفىالفي  ةلشاملة اد و تطبيق نظام إدارة الج على هل يتوفر لدى القائمين2-

 بيقها؟في تط الهيكليال الدراسة الوعي بدور رأس الم

د  ا م3- المو هو  رأس  الج   في  هيكليالال  ر  إدارة  الشاملة  دو تطبيق   مستشفى الفي  ة 
 ؟ الدراسةمحل 

 : البحث  فرضيات  

      مال  البحث بهدف طرحها للمناقشة وا  فرضيةة  دافه تم صياغ هأ و   حثعلى ضوء مشكلة الب
 :االتيالنحو                               ميدانيا  والتي يمكن عرضها على  تحقيقها في

 : ادهفام ةيسيئر  ةضيلق البحث من فر نطي 

عالقة    :الرئيسية  ةالفرضي  توجد  المال  بين    إحصائيةلة  دالذات  ال  ارة إدو   ييكلالهرأس 
 .الجودة الشاملة

 :اآلتية ةالفرعي اتفرضيلابثق ومنها تن  
 .علياال اإلدارةودعم  الهيكليرأس المال  نبي إحصائيةاللة ذات د عالقةال توجد 1-

 .لالتركيز على العميو  كليهيالل الما سرأ بين إحصائية ةذات داللقة عال ال توجد2-
عال  ال3- داللة    قةتوجد  على    الهيكليمال  ال  رأس  نيب  إحصائيةذات  والتركيز 

 .لينمعاال
 .التحسين المستمرو  الهيكليرأس المال  نبي إحصائيةت داللة اذ قةال توجد عال4-

الم  :البحث  منهج على  البحث  هذا  وقديعتمد  الوصفي  نجازه إو ث  البح  تصميمم  ت  نهج 
المنهج  تاإلجراءا  على م  ةيواالعتبارات  إلى  تستند  المش التي  العالجة  بحثية واإلجابة كلة 
 . عتمد على العمل الميدانيلألسلوب الذي ي       وفقا  األسئلة المطروحة  على
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 : ة البحثمجتمع وعين

البحث مجتمع  )ال  تمثل  في  الجام  مستشفىفي  صكمنظ   (إدلبعي  عيحية  مة  نة ومثلت 
الطبيةالدرا  )الكوادر  الع  سة  ال ن  ليامواإلدارية  مثل    ،(ىمستشففي    إدلب   مستشفىحيث 

ن  دي و الطبيين الموج  العاملين  شملت  ان،تم توزيع استمارة استبيللبحث و      ا  جامعي مجتمعال
ع  يالتوز باحث األسلوب المباشر في  ضافة الى الطواقم اإلدارية واتبع الإلبا  مستشفىفي ال

وتم   االستماراواالسترداد  بالاستعادة  /كاملت  البحث  مجتمع  وبلغ  طبيا    عامال   / 132، 
الطاقم    ياار واد من  و )الفئة    اإلداري مستثنى  التنظيف(حراسة  وتم شفى  ستلمافي    عمال 

 استبيان أي ما نسبته ما يقابل  /108بيانات على جميع العاملين وتم استرداد /االستتوزيع  
 .لبحث من مجتمع ا / 82%/

 : ري لنظا اإلطار

 : (Structural Capital)ي  كلالمال الهي رأس :أوال

 :هوم رأس المال الهيكليفم -أ

 في  الدفترية  ها وقيمت  منظمة لل  يدلماا  الوجود  يصنع  الذي   هو  ديماال  ل الما  رأس  كان  إذا 
  هو و   ق السو   ي ف  ةسوقي ال   ةقيمال  يصنع  الذي   هو  الفكري   المال  رأس  ن فإ  المحاسبية  القيود

 الذي  وه  ركةالش   في  يلهيكلا  الالم  رأس  نإو   ،هاوسمعت  ركةالش   انةمك  عصن  يف      را  ثيتأ  رثكاأل
  )نجم،  الشركة  اءاتر وإج  وأنظمة  هياكل  في  بها  تفاظاالح  يتم  التي  ةالصريح  معرفتها   يصنع
 . (135ص ،2010

  ل تحص  التي  رش لنا   قوق وح  تراعخاال  وبراءات  الفكرية  والموجودات  المعلومات  عن  عبارة  وهو
 ،)الراشدي  افتهاقوث  ملياتهاوع  ظيميتنال  ها يكله  نم  يتجزأ  ال     ا  جزء  تجعلهاو   المؤسسات  اعليه

 .  (  43ص ،2017

 والمتضمنة  البشري   المال  لرأس  ساندةالم  يةتلتحا  البنى  بأنه  )   ROSE ,2000)  عنه   عبر  كما 
  حين  ةمظمنال  في  كيتر   ما   وهو  ،اتالمعلوم  نظم  ،التقانة  ،جراءاتاإل  ،التنظيمية  الطرق 
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 للمنظمة  لحقيقيةا  اتالممتلك  من  يعد  ك لذل  العمل  نامك  فرادألا   رةمغادو   ءاضو اال  ءاانطف
 .  (ROSE,2000,P5) فراداأل عقول في البشري  لالما رأس عكس

 مع  التعامل  نهأ  على  الهيكلي  المال  رأس  (  BONTIES , 1999  )  يعرف  السياق  هذا  وفي  
 كري لفا  األداء  جلأ  من  هم سعي  يف  فينظمو ال  مدعو   عدةمسا  يمكنها   لتيا  منظمةلا  كلوهيا  آلية

 .  ( 100ص، 2009 ، )سلمان االمثل

 :الهيكلي المال رأس  أهمية  -ب

  كما  التنظيمية  الملكية  على  يدل  فهو  ةمنظم لا  في  كبيرة  أهميةب  الهيكلي  المال  رأس  يتمتع
  تبادل   يل سهت  خالل   من  هفس ن  يطور   وبذلك  يبونالز و   البشري   المال  رأس  تطوير  على  مل يع
 رفة.معال

 :  (MARR ,2004,P556 ) يتاال خالل نم يتهمهأ  تيوتأ

 ن م  يليالتشغ  التميز  وتحقيق  ةداريإل وا  ديةلماا  الموجودات  طاقة  من  القصوى   ادةستفاال -
 . منخفضة وتكاليف عالية جودة تحقيق لىإ  الهادفة  التشغيلية العمليات حسينت لالخ

 .اردو الم اماستخد  يف رافس إ  دون  ومن عةسر ب نتاجاإل تدفق تحسين -

 ممكن.  حد أدنى الى ون خز الم وى تمس  يضتخف مع التلف وى تس م وخفض نتاجاإل عفر  -

  والتميز  النجاح  لتحقيق  اترس املما  أفضل   تنفيذ  في  العاملين  فراداأل  ثقافةو   ةخبر   توظيف -
 .لها

 :الهيكلي المال رأس  مكونات  -ت

  ة نظماأل  ،لمعال  في  اربتكاالو   ،يالتنظيم  لماال  رأس  :من  ليهيكال  المال  رأس  ون يتك
  عرض  يلي  وفيما    (JAY & CHING. SUEN, 2000 ,P10)  ةملمنظا   في  ةخليالدا  والعمليات

 :  العناصر ذهه من  عنصر لكل مبسط
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  قنوات و   ,التشغيلية   وفلسفته  ,أنظمته  في  عالمشرو   استثمار   هوو   : تنظيميلا  لاملا  أس ر   1-
 والموارد  والمالية  قيةتسويوال  يةنتاجإلا  منظمةلا  أنظمة  لفختم  ويمثل  .والتوزيع  لتزويدا

  .غيرهاو  ةشريالب
  على   صولالح  إلى  باإلضافة  المنظمة  تجديد  إعادة  يةنإمكا  هو  :عملال  في  اربتكاال2-

  ، فكرية         وأصوال   ،فكرية  وملكية  ،       محمية            تجارية       ا  حقوق  النتائج  تلك   تتضمنو   ،   ار كتباال  نتائج
  براءات        مجاال    وهو   ، فكري لا  المال  رأس   في  أهمية  عنصر   ثر أك  الفكرية  الملكية  وتعد

  فكرية لا  األصول  وتمثل  ،  اريةتجلا  واألسرار  ,رنش لا  وحقوق   ,التجارية  توالعالما  ،عاالخترا 
 .يميةالتنظ الماركة كبير حد لىإ عةتنو الم نةيمالث رصادالم ميدان

  ن م  تمكن  التي  ة ظمالمن  عمليات  كل  هي  : لمنظمةا  في   الداخلية  والعمليات  األنظمة3-
  تقييم  ميت  ال  حظال  لسوءو   ،يينوالخارج  نيخليالدا  للعمالء  اتخدملوا  بضائعلا  وزيعوت  إنتاج

 إنتاج  في  الةعف  ةمليالع  ون تك  ادمنعو   ،الحاالت  بأغل   في  اإلطالق  على  ياتلالعم  هذه
 .للمنظمة إيجابية قيمة لها يكون  القيمة

  ها،ير معايو   سسة،المؤ   تجيااتيتر اس   :يشمل  يكليلها  المال  رأس  نأ  الباحث  يرى   سبق  مما
 وإرشاداته،   العمل،  وأدلة  مي،نظيالت  ا وهيكله  ،المؤسسية  تهافوثقا  التنظيمية،  اتهادر وق

  جودة   مستوى و   ا،إليه  الوصول  مكانيةإو   ،اتملو عموال  البيانات  وقواعد  ونظم  راءاته،وإج
 ياتلعملا  عن       فضال    (،الرسمية  غير و   ة،)الرسمي  وعالقاتها   الرقابة،  ونظم  ،مةقدالم  الخدمات

 دعم  في  همس ي  مما  هاغير و   لعمليات،ا  هذه   تدعم  يتال  ةالتحتي  والبنية  سة،لمؤس ل  يةداخلال
  داء أ  وتحسين  األداء،  نم  متقدم  ى و مست  إلى  الوصول  على  ومساعدتهم  سة،بالمؤس  العاملين
 ككل. المؤسسة

 : الشاملة الجودة  إدارة : ثانيا
 : لشاملةا دةالجو  إدارة مفهوم -أ

  على   ذتاستحو   يالت   رائدةلا  يةوالفلسف  الفكرية  يمالمفاه  ر أكث  من  ملةالشا  ودةج لا  رةإدا  عد ت 
  بشكل  ينعنيالم  ن يواألكاديمي  واإلداريين  الباحثينو   يناالختصاصي  قبل  من  واسعال  هتماماال

  لف اخت  قدو   ،المنظمات  مختلف  في  والخدمي  اإلنتاجي  األداء  وتحسين  تطوير  في  خاص
 : فتعاريلا هذه زبر أ ومن الشاملة الجودة ارةإلد دمحد  فتعري زإبرا لحو  باحثينال من ثيرلكا
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 إلى   يهدف   شامل  تطبيقي   منهج   : أنها  ىعل  ا يعرفه  إذ  "فيدراليال  جودةال  معهد "  تعريف    
 المستمر   التحسين  جلأ من الكمية  األساليب  استخدام يتم إذ ،العميل وتوقعات  اتجحا قيقتح
 .(HORRION,1993,P65) توالخدما ياتمللعا في

 ا فيه  در ف  لكل  الشركة  فلسفة  تعريف  ينع ت   :بأنها  (5ص  ،1999،  زوليام  شارد)ريت  فهاعر و  
 ويشمل  ،والتدريب اتينلتقاو  األدوات دمج لخال نم العميل لرضا دائم تحقيق على تعمل كما
 ودة. الج   اليةع اتدموخ منتجات إلى  سيؤدي مما المنظمة عمليات في         مستمرا          تحسنا   ذلك

 يمكن   حديثة  إدارية  ةسففل  :بأنها  (MAKIJORAITE,1999,P4)  ايعرفه  هنفس   ىالمعن  منوض  
  لباتطتم  إشباع  في  ياز االمتو   النجاح  إلى  والوصول  وتطويرها  المنظمة  نتحسي  اهخالل  من

 .التكلفة من والتقليل والخدمات المنتجات جودة وتحسين المستفيدين

  يتكون   التي  ماتكلال  نم       لقا  منط         تفصيال    ثرأك      فا  عريت  (23ص  ،2006،  ةود)ج  يقدم  فيما  
 : ليي ماك المصطلح نهام

  يتضمن   كما   ،ودةالج  قبتطبي  المتعلقة  نشاطاتال  كافة  ومراقبة  يهتوجو   يم وتنظ  تخطيط  :إدارة 
 الالزمة.  الموارد وتوفير الجودة اطاتنش  مدع كلذ

 .اتهقعتو و  العميل متطلبات تلبية :الجودة 

 ق سيالتن  إجراء  ينبغي   ليوبالتا  ، مةلمنظا  وظفيم  كافة  واندماج   مشاركة  تتطلب  :الشاملة 
 . المستمرة التحسينات إجراءو  الجودة كلامش  لحل الموظفين بين لفعاال

  حديثة   إدارية  فلسفة  :بأنها  (31ص  ،2001،  عقيلي)  ى ير         عمقا  و         شموال    التعريفات  أكثر  وفي 
  شيء   لكل  يةذر ج  ةابييجإ  اتتغيير   أساس  على  قائم  شامل  إداري   نظام  أو  جنه  لشك  تأخذ

  ،التنظيمية  والمعتقدات  ،مالقيو   لسلوكوا  الفكر  في  راتغييتال  هذه  تشمل  يثبح  مةالمنظ  اخلد
 جودة   أعلى  إلى  للوصول  كلها  لمنظمةا  اتونكم  وتطوير  تحسين  جلأ  من  داريةاإل  موالمفاهي

  اتهماجح  إشباع  طريق  عن  ازبائنه  لدى   الرضا  من  درجة  لىأع  تحقيق  بهدف  تكلفة  وبأقل
 .هقعونتو ي  ما وفق متهورغبا
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 استخدام   خالله  من   يتم   نظام  ةالشامل  ة جودال  ةإدار   أن  حثاالب  يرى   تقدم   ما   خالل  منو  
 المنظمة   في  المتاحة  والبشرية  المالية  مواردال  عوجمي  ةالمتطور   والتقنية  اإلدارية  يبسالاأل

  همورغبات  حاجاتهم  وإشباع  العمالء  رضا  تحقيقل  ىتسع  خدمات  أو  تجانتم  تقديم  بهدف
  الخدمات و   تجاتالمن  وفي  لعملياتا  في  مر مستال  نالتحسي  قوتحقي  املينللع  المنافع  قيقوتح

 المنظمة.  نجاح استمرارية يضمن بما المقدمة

 : الشاملة لجودةا رةادإ أبعاد -ب

  عجموي  ،بينها  فيما         كثيرا    تتشابه  أنها  إال  نماذجهاو   لةالشام  الجودة   إدارة  أبعاد  تعدد  من  بالرغم 
  والعناصر   مكوناتلل  يهاتبن  دى م  يحدده  منظمة  ةأي  في  يقهاتطب  يةفعال  أن  لىع  احثون الب
 : تيةاآل

 :  TOP –MANAGEMENT COMMITMENT علياال ارةاإلد مالتزا :     أوال   

 كل   تضع   إذ  الالزمة  مواردال  صتخصي  مجرد  من  عدأب  إلى  العليا  اإلدارة  إسناد  أهمية  جعر ت
  ر هاإظ  على  قادرة  تكون   نأ  العليا  ةار داإل  على  يتوجب  إذ  ،   اله  أولويات  مجموعة  نظمةم

 أجل   من  وذلك  ،  الشاملة  الجودة  رةإدا  فة س فل  تنفيذ  في  ولوياتاأل  تلك  بدعم  لالطوي  ملتزااال
 هذه ،  السوق   في  ةللمنظم  جيد  تنافسي  مركز   وإيجاد  ودةالج  في  لمستمرا   ينلتحس ا  تحقيق

 ة الجود   ةإدار   يةنهجم  نأ  تبارعا   على  قوية  زرةومؤا  دعم  شكل  على  تترجم  أن  جبي  عةالقنا
 توفير  المتوقع  غير   فمن  ،   ة المنظم  مستقبل  يحسن  استراتيجي  رار ق  بيقهاوتط   ةيددجلا  الشاملة

  التطبيق  لهذا   فئاتهم   مختلفب  جميعهم   العاملين  لدى   ةحماس ال  ريوتوف  التطبيق   متطلبات
  األمور  مزما  تملك  يلتا  ،فهي  لجديدا  للنظام  ومؤازرتها  ودعمها  العليا  اإلدارة  قناعة  لككذو 
 ازرة والمؤ   الدعم  د،ويتجس   نظمةالم  يهاعل  تسير  التي  ةالقديم  فةلس لفا  يرتغي  ىعل  القدرة  لكتمو 

  تغيير  أهمية  ومدى   جميعهم  اإلدارية  المستويات  أمام  جديدلا   النظام  تطبيق  عن  باإلعالن
 ديةالما  تاإلمكانا  صتخصي،و   لهما  حماسها  بمدى   الجميع  شعارإو   مينالقدي  النظامو   فةالفلس 

 . ( 111،ص2001، ي)عقيلتطبيقلل لالزمةا البشريةو 
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 :   FOCUS ON CUSTOMER العميل على لتركيزا :        ثانيا   

 لتحقيق  العميل  وتوقعات  ورغبات  حاجات  بيةتل  ىعل  ليالعم  على  يز الترك  مبدأ  بينص 
 فلسفة   في  يسااألس   والمحور  جهودوال  لألنشطة  ساسياأل  المحور  المبدأ  اهذ  رويعتب  ،رضاه

  ))تمكين   أدبمف  ،ةالفلسف  تلك  تعتنق  التي  اتجهتو ال  جوهر  ويمثل  لة،الشام  ةلجودا   ارةدإ
 تلبية   على  المنظمة  قدرة  زيزلتع  تأتي  ((الموردين  مع  عالقاتال  على  ))التركيزو  العاملين((

 األساسية   ركيزةال  العميل   رضا   ويعد   ،رضاه   وتحقيق  ميللعا  وتوقعات  ورغبات  حاجات
  في  ةالمنظم  حاتطمو   نها م  تنطلق   نا  بيج  لتيا  ةالمتين  دةاعوالق

 .  (GEORGE,2000,P40)قبللمستا

 المنظمات  تسعى  ذيلا  بركألا   لهدفا  يعد  برغباته  االهتمامو   العميل  تطلباتم  على  زفالتركي 
 همية األ  زيادة  نوم  الشاملة  الجودة  ةإدار   لتحقيق  ألساسيةا  زةوالركي  الفقري   والعمود  لتحقيقه

 من  السبعينات  في  (QFD)  ةالجود   وظيفة  شارانت  منظا  رظه  ميلالع  لىع  التركيز  مفهو بم
 مكن يو   عةتوقوالم  ةالحالي  العميل  متطلبات  تلبية  أساس  على  وميق  نظامك  لعشرينا   القرن 

  والمتوقعة   الحالية  ل العمي  لباتمتط  تحويلب  لقيتع  نظام   بأنه   :    الجودة  وظيفة   انتشار  تعريف 
    لمنتج ا  يمتصم   يشمل   وذلك  جتاناإل  احلمر   من  مرحلة  كل  في  نظمةالم  تالئم  مواصفات  إلى

 لقب  من  تخدامهواس   المنتج  توزيع  ذلك  إلى  باإلضافة  مل يش   ا،كم  اجيةاإلنت  العملية  تطويرو 
 . (85،ص2006، )جودةليلعما

 :   FOCUS ON EMPLOYEES ينالعامل على التركيز :       ثالثا  

  عمل   فرق   من   ون مك  نهأ  على  نظمةللم  التنظيمي  الهيكل   إلى  النظر   الضروري   من 
  شكلب  عملوت  ضالبع  بعضها  مع  لفرق ا  هذه  ولتتفاعل  ،عمل  فرق   عهاجمي  واألقسام  فاإلدارات

 .التقليدية الهياكل عليها تشمل  التي اريةد اإل اجزلحو ا كسر  من البد ومنسق ن متعاو 

 ن يمك  هعليو   ،فريقال  وروح  ،  الجماعي   لعملوا  التعاون   تعني  لةالشام  الجودة  إدارة  أن  اكم 
 ن( العاملي  )دمج  سياسة  تبني  هو  المنهجية  ذهه  يقطبت  إلى  الهادف  لمنظمةا  شعار  نإ  لالقو 

  الشاملة   الجودة  إدارة  أن  نجد  طلقلمنا  ا هذ  ومن  ،  شيء  كل  في  إشراكهم  على  تؤكد  يلتوا
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  أ مبد  على  تقدم  التي  كافة  المجاالت  في  ارةداإل  ديمقراطية  مبدأ  تنتهج  نأ  إلى  ماسة  بحاجة
 إجراء  المنظمة  على  تسهل  ارقر ال  ةصناع  في  املينالع  كةمشار   نا  حيث،  ملينالعا  مشاركة

  من  الكثير  إجراء  مةظنالم  لىع  لتسه  القرار  لتنفيذ  وبة المطل  ميةلتنظيا   اتالتغيير   من  الكثير
 عمليات  تشجع  ،والمشاركة  جاحبن  الشاملة  الجودة  إدارة  لتنفيذ  بةلو المط  التنظيمية  التغييرات

  عمل   فرق   بناء  على  كيز تر ال  يينبغ  المشاركة   قتحقيول  نليامالع  بين  رواالبتكا  عا بداإل
  ير يغالت  يةعمل  وتنفيذ  تخطيط  في  العاملين  شراكإ  على  زركي  تغيير  نموذج   د تماواع،
 ( 151ص ،2006،ي )المحياو .

 :   ( CONTINUOUS  IMPROVEMENT)تمرمسال التحسين :       رابعا  

 اتها عملي  في  المستمر  سينالتح   إلى  دافهاهأ   اختالف  وعلى  أنواعها  بكافة  المنظمات  تحتاج
  ككذل تتغير  الخارجية  والبيئة  باستمرار  متغيرة  وقعاتهوت  لعميلا  فحاجات  ،ومنتجاتها   هاشطتوأن

  يتالءم  بما وعملياتها  تجاتهامن نم وتطور  تحسن أن المنظمة على فإن  وبالتالي نالزم رورمب
 . الخارجية البيئة في التغير مع

  السلع   لتقديم  والفنية  اريةاإلد  ياتالعمل  كل  تحسين  على  كيزر الت  رالمستم  التحسين  نتضموي 
 . (GATE,1997,P52)الكامل  اإلتقان إلى والوصول طريقة بأفضل والخدمات

  عملوال  الناس  نبي  والتكامل  التحويل  عملية  على  مرالمست  التحسين  عملية  وتقوم 
  العمل  طرق  وتحسين ،النظمو  نظيموالت لالعم  لعمليات رالمستم والتقويم والهيكل ،لوجياوالتكنو 
 النتائج  على  وكذلك  ، معاييرالو   والسلوكيات  اموالمه  لوجياوالتكنو   يكلواله  العمليات  وتحليل

 . ( NWABUEZE,2001,P56)ات(.جمخر )ال
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 :  الجانب العملي
 :هاواختبار  اتالفرضيتحليل : الأو 
 فقموا  ر غي  إلى  بشدة  موافق   بين   تراوحت  رتب  خمس   من           المكو ن   ليكرت  مقياس  استخدام  تم

 :اآلتية  للدرجات       وفقا   المقياس تصحيح تم كما ،         نهائيا  

       ائيا  نه موافق غير موافق غير محايد  موافق بشدة موافق همية األ
 خمس درجةال

 درجات 
 ثالث درجات أربع

 رجات د
 واحدة درجة درجتان 

 1-1.8 1.8-2.6 2.6-3.4 3.4-4.2 4.2-5 القيمة 

ع  مجتم  فيدراسة  عينة ال  ائصب وصف خصيج  هاواختبار   اتالفرضيلبدء بتحليل  قبل ا 
 :حثالب
لذا   وظيفيال   ل العلمي والتخصصالجنس والعمر والمؤه  العينة من حيث  أفراد  اختلف  إذ

 : تاليلاكخاصية من هذه الخصائص  لكلسيقوم الباحث بوضع جدول 
 العينة حسب الجنس  أفرادتوزيع :  (1جدول )ال

 النسبة المئوية  لتكرار ا الجنس  

 %87 94 ذكر

 %13 14 أنثى

 %100 108 المجموع 
 

  نحي في /%87بلغت /  إذانت مرتفعة الذكور كالعينة من  أفرادنسبة ن أويظهر الجدول ب
 . /%13/ناث عينة من اإلال أفرادنسبة لغت ب
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 عمر لالعينة حسب ا أفرادتوزيع :  (2جدول )ال
 النسبة المئوية  رار التك العمر 

20-30 28 25.9% 

31-40 50 46.3% 
41-50 24 22.2% 

 %5.6 6 فما فوق  51
 %100 108 المجموع 

  30-20سنة و40-31 مارعلأل حسب العمرالعينة  فرادألنسبة  أعلىن أويظهر الجدول ب
ى من الفئة  العاملين في المشف من /%75/أي ان ما يقارب  /%72.2تهما / بلغت نسب إذ
 .لشابةا

 ة العلمي جةلدر ا العينة حسب  أفرادتوزيع   :(3) جدولال
 وية المئ بةسالن التكرار  المؤهل العلمي 

 %11.1 12 قلثانوية أو ا

 %14.8 16 معهد متوسط 

 %55.6 60 ل جامعي مؤه 

 %3.7 4 ات عليادبلوم دراس

 %14.8 16 فما فوق  رستيماج
 %100 108 موع المج

ملة االجازة لحعلى أ انت ك يين واالداريينالطبالعينة من  أفرادنسبة ن أويظهر الجدول ب
من العاملين يحملون   / %18.5نسبة ما يقارب / و  / %55.6ية حيث بلغت /الجامع

 .ةمعيشهادات فوق مستوى االجازة الجا
 العمل طبيعة  ينة حسب الع أفرادزيع تو   :(4جدول )ال

 النسبة المئوية  التكرار  طبيعة العمل

 %63.0 68 طبي 

 %37.0 40 اري دإ
 %100 108 لمجموع ا
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من   الجامعي إدلبمستشفى  في نالعاملي العينة من أفرادنسبة ن أدول بجويظهر ال
 . /%37بلغت / اإلداريينونسبة  / %63الطبيين /

وهو رأس المال   المحور األول راتسة حول فقار دعينة ال أفراد سير استجاباتوتف يل تحل
 :لهيكليا

 مستشفىفي  والطبيين( ينيالعاملين اإلدار ) دراسةال أفرادواستجابات ء ار يتناول هذا الجزء آ
 ي جدول واحد كما يلي:فالجامعي  إدلب

 ي ال الهيكلرأس الم  األهمية النسبية لفقرات  :(5) جدولال
قم  ر 

 اتر العبا ارةالعب

المتوسط 
الحس

ا 
بي 

 
االنحرا

المعياري ف  
 

ق
يمة 
t  المحسوبة

مستوى   
المعنوية

 

واضح لواجبات ومهام كل فرد في  هناك تحديد  1
 مستشفىال

3.960 .9662 10.35 0.000 

خاذ  ات يحرية ف مستشفىالفي  لك الموظفون يمت  2
 متعلقة أعمالهم اليومية القرارات ال

3.592 .9573 6.433 0.000 

 0.000 8.096 9508. 3.740 فاءة  رية بسرعة وكاإلدا اتاإلجراء م إنجازيت  3

تميز بالدقة  ي مستشفىالات في نظام المعلوم  4
االتصال  مليات والحداثة بالشكل الذي يسهل ع

  مستشفىلافي 

3.963 .8419 11.88 0.000 

 فىمستشاللتنظيمية في مة واإلجراءات ااألنظ  5
 داع  إلبتدعم ا

3.722 .9356 8.022 0.000 

تنفيذ برامج  إعداد و إلى   مستشفىال تسعى إدارة  6
 ومشروعات لتحسين الجودة

4.111 .7893 14.62 0.000 

وتضعها  اءات االختراع بر  مستشفىالتدعم   7
 التنفيذ   موضع

3.648 .8893 7.574 0.000 

تجريب أو إدخال األفكار  مستشفىالتشجع   8
 هة مشكالت العملواجديدة لملجا

4.055 .7591 14.45 0.000 

 0.000 10.71 8438. 3.870سن  باستمرار بقياس درجة التح مستشفىالتقوم   9
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 اتمال والخدمفي جودة األع

وفاعلة في  كفوءة   ساليبأ مستشفىالتمتلك   10
 ا هخزن المعرفة وتحويل

3.703 .8118 9.008 0.000 

 0.000 13.13 6622. 3.837 لي يكمال الهرأس ال :األولالمحور  

 SPSSمن برنامج لمصدر: مخرجات ا
 "     عينة البحث موافقون على ما جاء في محور أفرادأعاله أن   يتضح من خالل الجدول

الهيكلي"  رأس المعياري    موت  المال  االنحراف  بشكبعوال  لألسئلةقياس  بواسطة  د  كلي  ل 
قيمة   )  إحصائية  لةذي دالوبشكل  /    3متوسط /   عند قيمة   one sample t testبار  اخت

الداللة    t=13.135اإلحصاء   مستوى  أ  وهو  sig=0.000  المحسوب  ومستوى  من  قل 
وا النظري  المتو   في،  (  0.05)لمحدد ب  الداللة  بلغ  العام  س الح  سطحين     3.8370  ابي 

  ر تباقيمة االخ  كما أنها إلى الموافقة  أفرادبعة التي يتجه  ار ة الالفئوهو متوسط يقع ضمن  
t  0.66228  ف معياري قدرهار وبانح  القبول  إلىيتجهون  عينة البحث    أفراد  نل على أتد  
تفتش ات وعدم  كز اإلجاب، مما يدل على تمر    ا  ضعيف     ا  هر تشتتالذي يظو  سير  تتها، ويمكن 

س مالها الهيكلي من خالل  أر في  ا لالستثمار  تولي اهتماما كافي  مستشفىال  ةإدار   بأن  كذل
 حديثة.ال كنولوجياتوالت ءاتاإلجراو  ةواألنظم لالهياك

إدارة  وهو  الثانيالمحور  راتسة حول فقار عينة الد أفرادات تحليل وتفسير استجاب -
 :  هابأبعادالجودة الشاملة 

 مستشفىفي  والطبيين( ينالعاملين اإلداري) دراسةال أفرادجابات تء واس ار الجزء آيتناول هذا 
 :د كما يليفي جدول واحالجامعي  إدلب
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 إدارة الجودة الشاملة   األهمية النسبية لفقرات  :(6) جدولال
  مرق

 

الم العبارة
ت

وسط 
الحسابي

االنحراف  
المعي

ار 
 ي 

ق
يمة
t   المحسوبة

 
مس

توى 
المعنوية 

 

 اإلدارة العليا فيمن قبل   اقتناع هناك  1
  أهميةو  ةودة الشاملالج بأنظمة مستشفىال

 تطبيقها 
3.796 .8289 9.983 0.000 

لعاملين  دورات تدريبية ل لعليااإلدارة ا عقدت  2
وأساليب   شاملةجودة الثقافة ال لتعزيز

 يرها و طت
3.518 1.054 5.110 0.000 

كيل  تركز وتشجع اإلدارة العليا على تش  3
 حلقات الجودة

3.537 .8137 6.859 0.000 

يا بالتحسينات المستمرة  لإلدارة العتم اته  4
م تطبيق  قبات أماالعزالة رية وإداللعمليات اإل

 أنظمة الجودة
3.777 .8353 9.676 0.000 

 ا بتخصيص الموارد الماليةيقوم اإلدارة العلت  5
 ية شاملة بفعالة لتطبيق إدارة الجودة الزمالال

3.481 .9420 5.311 0.000 

 0.000 8.968 7210. 3.622 ليا الع اإلدارةم تزاال 

ن  م ماحاتهأخذ اقتر إشراك العاملين ب يتم  6
 مات الطبيةفي الخد تحسين الجودة أجل

3.703 .8118 9.008 0.000 

عي جيع العاملين على العمل الجماشيتم ت  7
 دة وتشكيل حلقات الجو  ن خالل فرق العملم

3.759 .8413 9.378 0.000 

على   ينالعاملب ى تدريعل مستشفىالل متع  8
على  اعد التي تسالحديثة  جهزةواأل التقنيات

 لطبية مات الخداسين تح
3.740 .9106 8.453 0.000 

اركتهم شة للعاملين على مم مكافأيتم تقدي  9
 0.132 1.520 1.139 3.166 يز في تحقيق األداء المتم
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على أساليب كافة  العاملين  تدريب  يتم  10
 لجودةط اضب

3.444 .8574 5.387 0.000 

 0.000 8.404 6961. 3.563 ركيز على العاملين الت 

بة الفورية  باالستجا مستشفىال متقو   11
مطروحة من قبل سئلة اللالقتراحات واأل

 ن ضى والمراجعير الم
3.870 .8213 11.01 0.000 

  تبعهايعات التي جاسياسات قبول المر   12
 0.000 10.30 8219. 3.814   طبيدر الللكامناسبة المرضى 

عن  داري كادر الطبي واإليتم إعالم ال  13
وإعطاء   الجديدةالطبية  زةاألجه و األدوية 

 . معلومات عنها
3.777 .8789 9.196 0.000 

  ةيطب  معارض ومؤتمراتيتم تنظيم   14
سياسات  والتعريف ب المستفيدينال مع لالتص

 وخدماتها المقدمة  مستشفىال
3.555 .9205 6.272 0.000 

بإجراء دراسات مسحية   مستشفىالوم قت  15
توى مس على ىالمرضرار لتقييم رضا باستم 

   ماتهاخد
3.592 .8092 7.610 0.000 

 0.000 12.01 6228. 3.722 ميلز على العركيالت 

صاصات  واالخت األجهزة فة بعضيتم إضا  16
 لحاالت المرضى ةابجتسا الجديدةبية الط

 متهاحتياجاو 
3.722 .8069 9.302 0.000 

لتحسين او أن التحديث  مستشفىالتعتقد   17
   مةإستراتيجية دائ

4.092 .7042 16.12 0.000 

ار االستفادة من األفك ب ستشفىمالتحاول   18
ألخرى ا المشافياجحة واالبتكارات من الن

   حيالصقطاع الفي 
3.963 .8419 11.88 0.000 

 0.000 5.427 9220. 3.481جودة يتضمن  لل       دليال   ستشفىمالتوفر   19
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 زمع تنفيذها  مشاريع التحسين الم لصيتفا

نظمة فعالة لتقييم األداء أ شفىمستال ضعت  20
  جودةلى أساليب متطورة للرقابة عتستخدم و 

 الخدمات الطبية
3.666 .8427 8.221 0.000 

التحسين تشمل جميع إدارات وأقسام عملية   21
 ها ي ف ة العاملينشارك وتتم بم  مستشفىلا

3.833 .8372 10.34 0.000 

 0.000 12.55 6564. 3.792 ن المستمر سيالتح 

 0.000 11.26 6229. 3.675 الشاملةإدارة الجودة ني :لمحور الثاا 

 SPSSر: مخرجات من برنامج المصد

الجدول  يتضح خالل  على    أفرادأن    أعاله  من  موافقون  البحث  محور  عينة  في  جاء  ما 
لة  مالجودة الشا  ةدار إلاالبعاد  و   ئلةلألس وتم قياس االنحراف المعياري    "املةش الرة الجودة  إدا"
وبشكل    /    3عند قيمة متوسط /   one sample t testبار  ل كلي بواسطة اختعد بشكبالو 

  sig=0.000المحسوب    ةومستوى الدالل    t=11.264قيمة اإلحصاء    )إحصائيةذي داللة  
  ( حيث9)  عدا العبارة رقم  فيما،  (  0.05)لمحدد ب  اأقل من مستوى الداللة النظري و   ووه

دية  درجة الحياي كان بغير معنوي والمتوسط الحساب  وهو(  0.132نوية )مستوى المعكان  
وه3.166) يدل  (  تحقيق  ال    )أنهلى  عذا  في  مشاركتهم  على  للعاملين  مكافأة  تقديم  يتم 

وسط يقع ضمن  وهو مت 3.6752  الحسابي العام    بلغ المتوسط  في حين،    (داء المتميزاأل
ال الار الفئة  يتجه  بعة  الموافقة  أفرادتي  إلى  أكمها  االختبار  قيم  نا  أن    tة    راد أفتدل على 

يتعين البحث  القبو   جهون ة  قدرهار وبانح  لإلى  معياري  تشتتو   0.62293  ف  يظهر       ا  الذي 
  مستشفى البأن    تتها، ويمكن تفسير ذلكاإلجابات وعدم تش   ، مما يدل على تمركز    ا  ضعيف

اهتماما  و ت فيالجودة    إدارة  لتطبيق كافيا  لي   اإلدارة ام  لتز ها )ااصر عن  خالل  نمها  الشاملة 
 .ستمر(لتحسين المالعميل ،على ا ،التركيزملين عاعلى ال لعليا ،التركيزا
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ا ان نورد ها البحث يجب علينفرضيات التي قام عليلتحقق من معنوية التحليل وصحة الول
 :يتفرضيات كاآلنتائج اختبار ال

 : ةييس ئالفرضية الر اختبار  -

دة  الجو   رةوإدا  رأس المال الهيكلين  بي  ئية إحصااللة  ذات د  قةعالتوجد    ال  :ومضمونها 
 .صرهااوعنالشاملة 

ال الهيكلي    أثرتحليل  ويظهر  المال  الشاملة    إدارة في  رأس  ا   بعناصرهاالجودة  ول  لجدفي 
يظه  ،لتاليا ) حيث  رقم  الجدول  عالق7ر  نتائج  االرتبا(  بين  واالن  طة  احدار  لمال  رأس 

 : لشاملةا الجودة ةار إدو الهيكلي 

 بعناصرها   شاملةال الجودة وإدارةالهيكلي  لرأس المال ارالنحدوا االرتباطائج تحليل نت   :(7) الجدول
معامل   المتغيرات 

 باط االرت
معامل  
 التحديد

T  
 المحسوبة 

  fة قيم
 سوبة المح

  القيمة
  المعنوية
Sig 

 الداللة 

 اإلدارةتزام لا
 العليا

 معنوية  0.000 220.56 14.851 0.675 0.822

  ركيز علىالت
 نمليالعا

 معنوية  0.000 189.60 13.770 0.641 0.801

  التركيز على
 لالعمي

 معنوية  0.000 366.48 19.144 0.776 0.881

سين  التح
 المستمر

 معنوية  0.000 260.98 16.155 0.711 0.843

إدارة الجودة 
 ملةاشال

 ية معنو  0.000 473.13 21.752 0.817 0.904

 spssنامج المصدر : مخرجات بر 
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د عن  إحصائيةلة  دال  وذاتوقوية  قة ارتباط موجبة  د عال( وجو 7قم )ول ر جدال  ن ضح ميت
ذ بلغت قيمة  ، إ  املةلجودة الش ا  إدارة  ورأس المال الهيكلي    %( بين    5معنوية )ال  ى مستو 

ب البسيط  االرتباط  وتظه0.904)  ا  نهميمعامل   ، النتائج  (  قيمةأ  اأيضر  المحسوبة    t  ن 
الهيك  أثيرتل المال  الش ا  دارةإى  عل  ليرأس  و 21.752)  ملةالجودة  ة  المحسوب  fقيمة  ( 
يدل ذلك على رفض ( مما  0.000  <0.05)  sigرا( وبلغت قيمة معنوية االختب473.2)

البفرضية العدم وقبول    وذات قوية  اط موجبة و ارتب  ةيعني وجود عالق   ديلة وهذاالفرضية 
ا  بين  إحصائيةداللة   الهيكلي  رأس  مست  لة  الشامالجودة    إدارة  ولمال  معنويعند    ة وى 

تأثير معنوي ود%(  5) الهيكليل           إحصائيا  ال  وكذلك وجود  المال  لجودة ا  إدارة على    رأس 
 . املةالش 

الوكان المال  رأس  بين  العالقة  وعنت  الهيكلي  الجودة  ، علياال  ةإلدار ا  التزام)املة  ش اصر 
العاملين ط موجبة باارتقة  عال  (التحسين المستمرو ،  ركيز على العميلوالت،  والتركيز على 

ات  ( مما يدل ذلك على رفض فرضي0.05مستوى داللة ) عند إحصائيةات داللة ية وذ وقو 
أس  ر   بين  إحصائيةذات داللة  تباط  لبديلة ويعني وجود عالقة ار العدم وقبول الفرضيات ا 

و الهيك  المال من  لي  العامليوال،  العليا  اإلدارة  التزام)كل  على  على  ،  نتركيز  والتركيز 
  رأس المال الهيكليل           إحصائيا  ال  لك وجود تأثير معنوي ودوكذ  (التحسين المستمرو ،  لالعمي
والتركيز على  ، نز على العامليوالتركي، العليا اإلدارة  التزام) املةلجودة الش ا  إدارةأبعاد على 

 .ين المستمر(التحس و ، العميل
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 : اجاتاالستنت  :      انيا  ث
اإل  ت ظهر أ1- التحليل  وجودنتائج  اعالق  حصائي  معنة  موجرتباط  بيوية  رأس    نبة 

رأس المال ب د االهتمامكلما زا هنألى يشير ا ، مماالجودة الشاملة  وإدارة المال الهيكلي
 .يلجامعا إدلب مستشفى في الجودة الشاملة إدارة يسهم في تطبيقسوف كلي الهي

 ة جيدة  سة بدرجار محل الد  إدلبي في  الجامع  مستشفىلليتميز الهيكل التنظيمي    2-
 تحديد وتوزيع المهام والصالحيات بشكل أدق.  يضمن بما حن المرونة والوضو م

الت  أظهرت3- بتحفيتال    مستشفىال   دارةإأن  حصائي  اإل   حليلنتائج  العاقوم  ملين ز 
 . متميزأداء حقيق في ت م مشاركته ءلقامادية  تآمكافديم بتق
ال  فىمستش الإدارة    دتؤك  4- ث  أهميةعلى    سةرادمحل  العمل  ودةالج قافة  ترسيخ    في 
سي  العمل كجزء أساوأساليب  تقديم خدماتها الطبيةواإلبداع في  لتجديدياسة ا تهج س وتن

 ظيمية. من ثقافتها التن
ودات غير الموج  عد من ي  مستشفىالالهيكلي في    س المال أر   يد بأن از هناك وعي مت5- 

ودة الج  ةدار إقيق  لى حد بعيد في تحسهم إذا المورد يوأن تفعيل ه  الملموسة والمهمة
 . الشاملة

الهيكلي  رأ  النتائج أن واقع كل منأظهرت    6- ى لد   لجودة الشاملةا  وإدارةس المال 
الدي  الجامع  إدلب  مستشفى مقب  راسةمحل  واقع  العامهو  أغلب  لدى    في   لينول 

 .مستشفىال
ن ظأ7- ار هرت  هناك عالقة  أن  التحليلية  البحث  قوية وموجبتائج  وذاتباط  داللة  ة  ت 

وبيالهيكل  المال  سأ ر   ينب  ئيةإحصا الشاملة  إدارةر  عناصن  ي  الذي    ،الجودة  األمر 
لجودة ا  إدارةتطبيق  لهيكلي في  المال ا  أسر مار في  االستث  تيراادات وتأثامتدلنا    يشرح

 . الشاملة
 : ترحات قالموصيات و الت:        ثالثا   

ام  نظ نشاءإو  مستشفىالالمعلومات واالتصال في تكنولوجيا إدراج  دعم وتنظيم آليات1-
ت تحسين الخدماب رأس المال الهيكلي بشكل يسهمجزء من  ك  ركزي وني مإلكتر  تمعلوما

 .رضىمة للممقدالطبية ال
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  لجان نشاءإو  مستشفىالحكم آليات العمل داخل للمواصفات والمقاييس تتحديد أنظمة 2-
 .ملللع الجيد يم لمتابعة السيريوتققبة ار م

تخطيط انطالقا على العمل وال، ينى والعاملمرضات الحتياجيات لقياس ااستحداث آل 3-
 . خدمات الصحيةتقديم الظروف  حولملين اجل تحقيق رضا المرضى والعا منها من

  الصحي لقطاعالعمل في اجه ضمن مسار رادإو الشاملة دة الجو  إدارةيم مفهوم تقد 4-
 .ةراسى محل الدفي المستشفدة  صة بالجو خا إدارةنشاء إو  مستشفىداخل الو 

التقني السريع الحاصل في العلوم لمتجددة والتطور يثات التحدكبة اعمل على مواال 5-
كجزء الطبية  تاز ية بالمعدات والتجهأنظمة الصيانة الخاص تحسين على لعملاو  ، لطبيةا

 .ليمالها الهيكمن رأس 
  عة على التجديد واالبتكار وأداءيئة عمل مرنة محفزة ومشجر بلى توفيعمل الع6-
األعمال الروتينية، وتطبيق ما يثبت نجاحه من  منيل لتقلية واريقة ابتكار بط عمالاأل

 .شجيعيةوافز مادية ومعنوية ت وتقديم ح ةر جديدة ومبتكر أفكا
ة في طرح يدا من الحريمز  فىش مستلعاملين في الايكل تنظيمي مرن يمنح اعتماد ه7-

 .رنع القراصم ومشاركتهم في عملية هاتأفكارهم ومقترح
ب ، واالهتمام أكثر بالجوانمستشفىوالطبية في ال اريةاإلد  واقمالط الحواجز بين يللتق8-

 . ثقتهم كسب لعاملين من أجلاالجتماعية ل 
 العاملينة حصة زياد عديثة في العملية اإلدارية بشكل مكثف، متكنولوجيات الحدمج ال9-

ت  التكنولوجيا و اتمعدال امخاصة فيما يتعلق باستخد التدريبية من األنشطة مستشفىفي ال
 الحديثة. طبية ال
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 التعليمية   جودة الخدمةفي  أثر التعلم التنظيمي
 ( الشمال الخاصةجامعة على  انيةميد دراسة )

 جمال بليلو د..م.أ، هللا ناصر العبد 
 إدلبجامعة ، واإلدارةكلية االقتصاد ، إدارة االعمالقسم 

 
 المستخلص

 اصة شمال الخة المعاجفي  التعلم التنظيمي  تعرف على تأثير  ال  إلىهدف البحث    
ية إضافة إلى وضع توصيات تساعد الجامعة محل الدراسة على لتعليمخدمة اجودة ال  في

التعلم التنظيمي بمستوياته  أثر  ل بحث  خل من  عليمية فيها وذلك  لتا   لخدمةتحسين جودة ا
الف) المنظمةالتعلم الجماعي  ردي،التعلم  التعلم على مستوى  مة  لخد( في تحسين جودة ا، 

المنهلا)  ادهعاأبب  يةالتعليم الهيئة التدريسية  ،علميج  ، التسهيلت  النظام اإلداري   ،أعضاء 
 . وتحليله يهاف ( الموجودةالمادية

 لبحث إلى النتائج التالية: وقد توصل ا
وبين مستوياته  التعلم التنظيمي ب  بين  إحصائيةوجود علقة ارتباط طردية ذات داللة    1-

 . دمة التعليميةجودة الخ

فيها بدرجة متوسطة قد ترقى لتحسين جودة   لتعلم التنظيمي تطبيق اب  الجامعة تهتم   نإ   2-
 .المقدمة فيهتعليمية اال دمةالخ

التعلم   تعليميةلي تحسين جودة الخدمة ان أكثر مستوى للتعلم التنظيمي تأثيرا فإ  3- هو 
ماسية( والتشارك اعات الحموالج  لذهنيف ا لعصفرق ا يشمل )فرق العمل و ي الذي  الجماع

   .مقارنة بالتعلم الفردي لخبرات المعارف وافي  الهيئة التدريسية اءضأعبين 
 .، جامعة الشمال الخاصةدمة التعليمية، جودة الخميالتنظي التعلم :الكلمات المفتاحية
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The effect of organizational learning on the quality of 

educational service  

(Afield study on Al-Shamal Private University ) 

Nasser Al-Abdullah, Prof. Dr. Jamal Belilo 

Department of Business Administration - Faculty of Economics-Idlib 

University 

 

Abstract 

          The research aims to identify the impact of organizational learning 

at Al-Shamal Private University in the quality of educational service, in 

addition to making recommendations that help the university under study 

to improve the quality of educational service in it, through research and 

analysis of the impact of organizational learning at its levels (individual 

learning, group learning, learning at the organization level) in improving 

the quality of the educational service in its dimensions (scientific 

curriculum, faculty members, administrative system, material facilities) in 

it. 

The research reached the following results: 

1- There is a direct statistically significant correlation between 

organizational learning at its levels and the quality of educational service. 

 2- The university is interested in applying organizational learning to a 

moderate degree that may rise to improving the quality of the educational 

service provided there. 

3- The most influential level of organizational learning in improving the 

quality of educational service is collective learning, which includes (work 

teams, brainstorming teams, and enthusiasm groups) and sharing 

knowledge and experiences among faculty members in comparison to 

individual learning. 

 Keywords: organizational learning, quality of educational service, Al-

Shamal Private University. 
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 :قدمةم

التعليم              الرئيسية  أيعد  االحتياجات  وقد  حد  اإلنسانية  المجتمعات  صبح ألكل 
  ماتفي ظل التنافس العالمي بين منظ                             التعليم العالي يشكل تحديا  جودة    بموضوع  هتماماال

العالي  عليتلا وعلم   ، للعولمة  لأيه  كنتيجة  األ  نظماتالمعلى          زاما  صبح  بها  التعليمية  خذ 
برامجوادخا في  التعليمهالها  السياسات  لتحسين  واعتمادها  في  ،  الية  السريعة    ثوراتظل 

األللمعرفة وتحفيز ط التنافسيةأاء الجامعي من  وتطوير األد  فراداقات  القدرة  ، جل تعزيز 
جاإو  مطغيك  اصةالخ  شماللا  معةن  الجامعات  من  الخدمات و جبتمام  الهابالبة  رها  دة 

من   االرتقاء  أالتعليمية  األعلجل  المعايير  الى  حسب  متقدمة  مراتب  في  والتصنيف  ى 
 . ةليالدو 

التعل المفاهيم الحدويعد مفهوم  التنظيمي من  التي تس م  يادة  هم بشكل كبير بز يثة 
المنظ في  االفراد  وخبرات  انتهل  س تو   ماتمعارف  المس عملية  بين  المعارف    تويات قال 

  ،يمي وتحقيق ميزة تنافسيةء التنظادا يساهم في زيادة اإلنتاجية وتحسين األمم  ظيميةالتن
  كانفقد    ، (2،ص2018ي،)فاس   من المجتمعات المعرفية  دعات تعاموانطلقا من كون الج

بمستوياته)الفردعلي         لزاما   التنظيمي  بالتعلم  االهتمام  م،  الجماعيي،  ها  ى ستو على 
اذلو ،  (مةمنظلا سويتها  لرفع  سوي  ةلميعلك  كوادرهورفع  ال  ، اة  جودة  ت  خدما وتحسين 
منا  تعليميةال من  وكوا المقدمة  إدارية  وأنظمة  خريجين    درهج  ومستوى  بحاث  أو علمية 

 .  ودراسات ترفد بهم المنظمات في المجتمع

   : أهمية البحث

 :تيوذلك كاآلتنبع أهمية البحث من أهمية متغيراته 

اللتعلل  يرةلكبا  ةمهاس الم1- تطوير    يتنظيمم  في  األدافي    سويتهاورفع    الجامعاتء 
 . هات بين العاملين فيبراالخلمية وزيادة تبادل المعارف و لعا

وافي    البحثهم  يس 2- القادة  الجامعة  اقلتعريف  إدارة  على  التعلم لابئمين  بين  علقة 
فيامعة  الج  في  التنظيمي الخدمات  ودوره  جودة  ستر   يةليمتعلا  تحسين  تقي  التي 
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المتغيرات واالبعاد    ريفوتع  ،لعالميالمستوى ا  علمي علىلاترتيبها  و عة  ماى الجبمستو 
 . ها األولويةئعطاألكثر تأثيرا للهتمام بها وا ا

 : أهداف البحث  
 :البحث فيما يلي هدافسد أ جتت 
الدر   تحديد  -1 محل  الجامعة  امتلك  و   اسة مدى  التنظيمي    عن  حاضلتصور  التعلم 

 .توياتهبمس 
ا مد  بيان  -2 اجامعة  ال  م هتماى  في  راسةلدمحل  فيها  الخدمة   سينتح  والعاملين    جودة 

 التعليمية.
محل مية للجامعة  يلعالتوجودة الخدمة    بين مستويات التعلم التنظيمي  قةلالعتوضيح    -3

 . الدراسة
والتوصياتقتر مال  يمتقد  -4 س   حات  تحسي  تسهمالتي  التعلي  دةو جن  في   ها فيمية  الخدمة 

 .محل الدراسةة عفي الجام ظيمينتتعلم الوتحسين عملية ال
 قة:السابالدراسات 

  بعنوان "دور المعرفة الضمنية في   :2015وي  ار سة هناء عبد الرؤوف محمد المنيراد  -1
رف على دور المعرفة الضمنية هدفت إلى محاولة التعو  دمة التعليم العالي"دة خو ج تحسين 

التعل  في الخدمة  جودة  ا تحسين  التعليم  مؤسسات  في  تصورو الي،  عليمية  مقترح   وضع 
الخدمة جودة  فيعليالت  لتحسين  الضمنية  المعرفة  مدخل  باستخدام  التعليم   مية  مؤسسات 

 وكان من أبرز نتائجها: ، ةفلسطينيلاالجامعات وكان محل الدراسة  العالي

ومتوسطة وإن كانت قوية      ا  ما بين قوية جد  وحار هناك علقة ارتباط طردي ومعنوي تت  -
  وأبعاد الجودة (  ة، التفكيرهار الم  الخبرة،)المعرفة الضمنية    تار بين متغي   كلذفي معظمها، و 

سواء من جانب هيئة   (بةاجالتعاطف، الثقة واألمان، االست  الجوانب المادية، االعتمادية،)
 التدريس أو الطلبة. 

أيضا      - أثر ل     أن                 ات ضح  الضمنية  للمعرفة  الفعال  الخدمة       ا  إيجابي     ا  لتطبيق  جودة  على 
ناحيةيلالتع من  والتعاطف،لا  مية  المادية  حاجة    جوانب  مدى  على  يدل  إلى                        مم ا  الطلبة 
   والصداقة في التعامل. تمام وتقدير ظروفهم والروح المرحةااله
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وأثر  بعنوان" 2010: محمد جبار هادي يوسف الظالميدراسة  -2 التنظيمي   في   هالتعلم 
 :هاليإت  ئج التي توصلاتهم النأ كان من و " ت التنافسية للمنظمةتحقيق القدرا

استراتيجيات وبناء شامل للتعلم التنظيمي بأبعاده    محل الدراسةات  معضرورة تبني الجا  -
 .كافة

 عضاء الهيئة التدريسية. أ رف التي يمتلكها  اوالمع تضرورة االهتمام بالخبرا-
"التعلم التنظيمي كمدخو بعن   ((Juhani Anttila & Kari Jussila,2018دراسة    -3   لان 

 يها:ائج التي توصلت إلم النتمن اه وكان ودة الشاملة"جلتطوير إدارة ال
ال  - تإن  تبني جودة الشاملة  تنافسية للمنظمات وال يمكن تحقيقها إال من خلل  عد ميزة 

التنظيمي   التعلم  ا      أن    إذ مفهوم  عن    لظاهرالواقع  ايختلف  يمكن    قيقيلح الواقع  ال  الذي 
 . تعلم التنظيميجة عن عملية التاالن  الوعي والثقةإال ب إدراكه

  التكامل هي    يمن خلل التعلم التنظيم  لةالشامإدارة الجودة    لتطويرم التدابير  هأ إن من    -
القدرة )  االستجابة( و مبادئ اإلدارة ومنهجيتها  من خلل تطبيقعمل المنظمة ككل  تعزيز  )

  كار االبت( و تأخير  ن و العملية د  تغيير الظروف الخارجية واستئنافعلى التكيف بسرعة مع  
تشجيع الخيارات  حلول مبتكرة جديدة خاصة باألعمال التجارية و   داإليجر  السعي المستم)

  التخصصات تلف مخ فيالزملء  صل والعمل معاو تلا ) ن و اعتلاو  (المختلفة لتكامل األعمال
التي  وتشكيل   المعرفة  و   تستطيع مجتمعات  و التواصل  والموارد  ل  تبادالتفاعل  المعرفة 

 (تركةش مال
فاسي  دراسة  -4 الزهراء  بعنوان2018  فاطمة  الجامعات  "   :  في  التنظيمي  التعلم  واقع 

لنتائج التي توصلت  وكان من اهم ا  "ينة من جامعات الوسط          دانية لع  ة ميدراس  -  الجزائرية
 اليها:

مفهوم    - الجماعيغياب  مستوى   وروحه  العمل  يظل    اتعمالجا  على  بحيث  الجزائرية، 
البح وحالعمل  البيداغال  ىتثي  فرديا  عمل  ا             وجي  حقيقة  و حت  مرألفي  أخذإى  الصبغة    ن 

بينهم ويقوم كل منهم بالعمل على مستواه، دون الجماعية، فأفراد الفريق يتقاسمون العمل  
 .ةلآلراء، مما يعوق التعلم الجماعي وتشارك المعارف بين األساتذ لماع أو تباداجت

 .الجامعات ى اإلبداع داخللعالتعلم التنظيمي محفزا ومشجعا  ديع -
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      :ث مشكلة البح

مجتمع من الخدمات التعليمية التعليمية في توفير حاجات ال  ماتالمنظنظرا ألهمية دور    
يس ب فيهما  يد فيتو   م  مؤهلة  ر  القطاعات  عاملة  مختلف  المنظأ   تسعىو   في    ماتغلب 

ال   التعليمية خدماتها    الىمعات  اجخاصة  جودة  من  تحسين  ودراس بأالمقدمة  ات حاث 
خر مو  و2017)أمين،    من  لك  ةس درا   وأوضحت  ،يجينستوى  وجود 2018)شلبي،    (   )

العربيةت  اتر مؤش  للجامعات  التنافسية  القدرة  انخفاض  على  ع  دل  يبعد    امبشكل  مما 
األمر الذي يتطلب من الجامعات إعادة   للجامعاتت  العربية عن الترتيب الدولي  الجامعا
د من تحقيق الميزة  تح  ي، وكان أهم المعوقات التتها التقليديةاس في كثير من ممار النظر  

ئة هية لتنمية أعضاء  د افتقار الجامعات الستحداث استراتيجيات واضحة وموح  التنافسية  
هارات المهنية والبحثية  كسابهم المإو                            ل معارفهم وتنميتهم ذاتيا  ى صقترتكز علالتي  يسالتدر 

لتميز   ايامعجال  أدائهماللزمة  وغياب  والل،  الوائح  في ية  نافس بالتط  بترتتي  لتشريعات 
  تههمي أ و   التعلم التنظيميراك الجامعات مفهوم  عدم اد  المعوقاتهذه  ن بين  م  و  امعات،الج

  نهنلحظ أ(  2010ومنها دراسة )الظالمي،من خلل الدراسات السابقة  و ،  الهتمام بهعدم او 
الفرص    معة على استثمارالجا  قدراتالتعلم التنظيمي وتوسيع  تبني مفهوم    الجامعاتعلى  
خلالمتا من  قحة  تطوير  على  العمل  واالستل  التنظيمي  التعلم  التجارب  درات  من  فادة 

ورسم مستقبل   األداءالعمل وتطوير مخرجات    أساليبالسابقة في حل المشكلت وتحسين  
البيئة التنافسية   جاز نإيساعد على استثمار التطور في البيئة الخارجية و بما  الجامعة في 

 Juhani Anttilaدراسة  اومنه السابقةدراسات شير التو  ، قيقهاعالية وتحاءة وفبكف األهداف

& Kari Jussila,2018))  التنظ  الى بالتعلم  ى  يزيد من مستو   يمي بمستوياتهان االهتمام 
  هموخبرات  فيها   نالعامليرف  زيادة معابوذلك  دة الشاملة  إدارة الجو تطوير  و ت  األداء للمنظما

عليه يمكن  و ،  عهاوا نألمنظمات بجميع  رة ااعد في إداتس   فيةفكرية ومعر   وةن قمثلو ي  مهنأذ  إ
 :كما يأتيكلة البحث إثارة التساؤالت البحثية حول مش 

م على تعلال ،جماعياللم ، التعينظيمي )التعلم الفردتللم االتع بينهل هناك علقة  - أ
 ؟ ل الدراسةحمعة التعليمية للجامجودة الخدمة و  مة(مستوى المنظ

   ؟جودة الخدمة التعليميةسين حت                أكثر تأثير ا في  والمستوياتد  عابأي من األ - ب
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 : حثالب فرضيات
صياغ تم  وأهدافه  البحث  مشكلة  ضوء  الرئيسة  على  البحث  طرحها   ةفرضية  بهدف 

 :االتيالنحو                               ميدانيا  والتي يمكن عرضها على  يقهاحقت يف     مل  أللمناقشة و 
لخدمة جودة او   علم التنظيميتلبين ا  ةصائيحإ  لةذات دالعلقة    توجد  ال  :ةالرئيس   الفرضية

 ية.التعليم
 : ةالتالي ةعيالفر  اتيومنها تنبثق الفرض  
 مية.دمة التعليخل جودة او  تعلم الفردين البي صائيةحإاللة ذات د علقةال توجد  -1
 .ميةعليدمة التخلا  جودةو  جماعيلتعلم البين ا يةحصائإلة ذات دالقة عل ال توجد -2
ة الخدمة جودو   لتعلم على مستوى المنظمةا  ن بي  حصائيةإ  لةذات دال  ةقد علجال تو   -3

 التعليمية.
 الدراسة   نموذج  :(1)الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .احثداد البعإ : من مصدرال

 
 

 تقلتغير المسمال

 

 ر التابع المتغي

 م الفردي التعل

 ميالتنظيالتعلم 

 لتعلم علىا
 منظمةستوى الم

 جماعيالتعلم ال

 مية ودة الخدمة التعليج  

 العلمي المنهج 

 

الهيئة عضاء أ
 يسيةلتدرا

 االداري النظام

 

لتسهيالت ا
 اديةالم

ر
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  بمستوياته  بالنسبة للمتغير المستقل وهو التعلم التنظيمي   الدراسةمتغيرات    الباحث  تناولو 
المنظمالجماعي  )الفردي، مستوى  على  )ك  من  (ة،  من  )جاد  و (  senge.1997ل 

 (. 2007و خضير،بو)أ ( 2006الرب،

التعليمية وهي) الخدمة  التابع وهو جودة  للمتغير  العلميوبالنسبة  الهيئة    ،المنهج  أعضاء 
(  1997  ،مصطفى)   (1984  ،يمرس )( من  التسهيلت المادية  ،اإلداري النظام    التدريسية،

 . (2004 ،علي حسن( )2004 لي،و ح ال)

 : ثحلبا منهج

البحث    دعتما  الوصفيهذا  و وقد    المنهج  البحث  تصميم  إلجراءات ا  وفقنجازه  إتم 
تس لمنهجية  ا   اتر اواالعتب معاتنالتي  إلى  واإلجابةد  البحثية  المشكلة  األسئلة   لجة  عن 
الميد  حةالمطرو  العمل  على  يعتمد  الذي  لألسلوب  الشمال    ةعجام  مثلت  إذاني                                          وفقا  
أع  استبيانمارة  ستا  عيز تو   تمو لبحث  امجتمع    ةالخاص  الهيشملت  التدريسية  ضاء  في  ئة 
 . الكليات

 : ثمجتمع وعينة البح

وتقع جامعة الشمال  ،  تعليمية  كمنظمة  ( صةالشمال الخا  ةفي )جامع  مجتمع البحثل  مثي
تأسست   ةة خاصوهي جامع  دلب في الشمال السوري إبعة لمحافظة  في مدينة سرمدا التا

جامعة الشمال الخاصة  ة في عضو هيئة تدريسي (48) مجتمع البحث وبلغ 2015في عام 
كلياتهافي   )  وكانت   جميع  الدراسة  الدراسة  (37عينة  عينة  الهيئ  ومثلت  ة )أعضاء 

وتم توزيع االستبيانات على عينة   (حاضرينومدرسين ومأساتذة    نمياتها  لكالتدريسية في  
راسة ما نسبته ينة الدعلت  ومث  /37وتم استعادة /جتمع الدراسة  م  دافرا  على جميعالدراسة  

 . من مجتمع الدراسة / 77%/
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 : النظري  اإلطار
 : يميظنم التالتعل :     أوال  

يتمنظيالتالتعلم    نإ بميي  تلقائيا  أ ز  تحدث  مستمرة  عملية  من                                نه  نشاط    كجزء 
لتنظيم والمتابعة،  او  طخطيإلى الت لية معقدة ومتشابكة تحتاج ا أنه عم، كم تهاقافوث ةنظمالم

م  خارجية للمنظمة، وعلى العاملين االهتماخلية والارب الداجخبرة والتلج اتان  هنفضل عن أ
 .يات العقلية واإلدراكية لتوجيه سلوكهمعمللا  ريطو لخبرة وتب من اساكتعلم واالالتو 

ة  ة الداخليالحصول على المعرفة من البيئ"نه  بأالتعلم التنظيمي    Huberويعرف  
 (Huber. G.,1991,P90) ."ظمةللمن الخارجية يئةبلاو 

 ن امليالع  درةن قتحسي  الى  عملية من خللها ينشد المديرون   أنه  اونةالطر   فهر عوي
فهم  عل ترفع    تهاإدار و   ئتهاوبي  ةمنظلما ى  التي  القرارات  اتخاذ  من  تمكينهم  خلل  من 
  ( 130ص ،   2012)الطراونة،  .الية التنظيميةستمرار من الفعبا

أنليو  الباحث  التنظيمالت  حظ  خحيي  علم  من  العمل ألا  للدث  وفرق  فراد 
ن مختلف مستويات التعلم التنظيمي، وأن نتائج  بي  يقةقة وثلع  وأنه توجد  ككل،  لمنظمةاو 

لل أعضائها  من خعلم  ق للتعلم التنظيمي وأن المنظمة تتانطلنقطة  تمثل    يدالتعلم الفر 
 .ردالف صدره منم يجد يلذالجماعي ا الذين يشكلون التعلم 

 مي في الجامعات: م التنظيية التعلهمأ:  ياثان
البا العديد  يرى    أ التنظي  لمالتعطبيق  ت  أن  حثينمن  له  كبمي  فيهمية  اح نج  يرة 

ومؤس الالجامعات  عامالالعتعليم  سات  بشكل  ويمكنهاوتطوير   ي  ع  ،  هذه الوقوف  لى 
 :يلما يلهمية وفقا األ

 :  العلمية ةكانملوالمحافظة على ا التميزق يقتح -أ
ك    وز الحكي)  منل  يرى  اأ   نأ  (101ص،  2009،والخفاجي  وين  م  لتعلم همية 

ثل  خاصة تتمم الجامعي بصفة  ليمة وبيئة التعاصفة عت بنظمالمفي ا  وتطبيقه  مييظالتن
بفي   التطالربط  ا ين  للعوير  والذاتي  مس املين،  بتحقى  تو رتفاع  والتمسك  جودة األداء،  يق 

فتصبحالمخرجات متعمنظماإلى    حولللت  ستعدادها ابزة  متمي  ماتظنم  ،  إذ  ت  ن  إلمة، 
ة اصعلى التنافس خ  ةر قدر أكثكون  ستتعلم  على ال  ا هتفوقا في قدر المنظمات التي تحقق ت
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اء إرضق و والتسوي  ي اإلنتاجب جديدة فاسالي   تكاربارة على  لقدا ايكسبه  وأن التعلم سوف
 العملء.

 : المهنيةشخصية و لا اتر دالتنظيمي وتنمية الق السلوكتعديل  -ب
تعديل خلل  ي من  العال  ميات التعلسس مؤ ر األداء في  طويفي ت  مهم  ورد  ظيميالتنلم  لتعل

ت وذلك بتعزيز العلقانمر من طبيعة العمل  ومعالجة مشاكل الت  ،  هويموتق  نالعامليسلوك  
العاملاإلنسانية   اكسابهم  ،  ينبين  أداومحاولة  لتطوير  اللزمة   إلى نظر  يو ،  مهئالمهارات 

ية،  نهمالشخصية والقيق التنمية  حلتمر ضروري  نه أعلى أات  امعجال  التنظيمي فيتعلم  ال
اإلنتوا من  اج  ولالبحوثلمستمر  الج،  أكثر  امجعل  وقعات  مع مرونة  للتكيف  ابلية 

 . (96 ص،  2009،  والقشلن بيعر ال)تغيرات المحيطة الم
 لمال الفكري:عظيم رأس ااستثمار وت -ت

تجارب برات و خإلدارة  نظيمي  الت  معللتبيق اتط  نحووجه  لتت إلى ااعجاملاتحتاج   
واستثمارها  بها ن  العاملي  دااألفر  التغيها  من   ستفادةلل  وتنظيمها  تحقيق  اإلستراتيجي    ر يفي 

صنع  ومساندة عملي اوي  رواالبتكا  االستجابة  وسرعة  هاذواتخاالقرارات  ة  إلى   لهللينظر 
عظيم راس  تو فة  معر ال  تطبيق مدخل  في  مهس لية تآ  ه    عد  أهمية التعلم التنظيمي من خلل  

 ئدض المبامؤسسات لبعقان هذه التإلل  من خ  عاليلايم  عللتفي مؤسسات ا ل الفكري  الما
ااألساسية   التفكير   : والتنظلمثل  الشخ مي،  والنفوق  الصي،  وبناء  العقلي،  رؤية موذج 

 . (48ص  ، 2011،الهللي )الجماعيعلم كة ، والتتر مش ال
   ي:م لتنظيالتعلم امستويات  :   ا  ثلثا
 :يلي مي كما يظتعلم التنللويات ستم ةد ثلثديتحيمكن   
 : Individual Learningالفردي  تعلملا -أ 

التغي"  أنه  على    التعلم الفردي  يعرف حدث ي  ردفوك السلفي           نسبيا  دائم  الر  ذلك 
طريق  يمها عن  عتد  مسابقة والتي يتال  سات مار المأو  ب  بة من التجار تس مكلانتيجة الخبرة  

الالت م بية  عكس غذية  أيضا    ،" عينشكل  للوصول  عبارة عن            وهو  معهدل  طريق    ل ح)ين  ف 
الفرد  (  التؤ التسا  علىاإلجابة  أو  ت،  المشكل لدى  بما  معرفة،مرتبط  على ة  لإلجاب  من 

مر بها  ارب التي يلتجوا  ن خلل الممارساتم  ردلفا  . وبالتالي فإن تعلممختلف التساؤالت
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من خلل    لمرف جديدة، كما قد يتعبه معااكتس ى ايؤدي إلآلخرين  له مع اع افوت  ملهفي ع
المو ت  مجبرا البشريةر اطوير  دراو ل او   د  مثل  األخرى  خلل سائل  ومن  الذات  ومعرفة    سة 

ى إل  ىيسعهدف معين  ه  ل  ون يكعلم الفرد ال بد أن  طى لألفراد، ولكي يتتعت التي  التوجيها
 . ( 212ص، 1988 ،السالم ) مى التعللع  ةبغالر لك القدرة و قه وأن يمتحقيت

  علىف  م بالتعر تهت  يفردلتعلم التيجيات اار ن إست( أ23ص،2019الناصر،)ى  ير و 
منار فاال  حتياجاتا اار والمها  ارفالمع  د  لتحسين  اللزمة  السلوكية  والتوجهات    ه داءت 

ت المكتسبة  ار بالخاها ضمان نقل  ضالتي يتم بمقتات  لياآلوتطويره، ثم تعمل على تصميم  
  حيوالتي تت  في العملبة  رغو تيجيات المار االست  هذهذلك فإن  بو   ،  هالوتحوي  في مواقع العمل

موقع التكوين والتغلب على مقاومته    ة على التطبيق فيوالقدر ب  فرصة الفهم واالستيعاه  ل
والمساندة من جهة القادة   توفير التوجيه واإلرشاد  إلى  باإلضافةلتغيير سلوكه في العمل،  

تفر والمش  على  الفرد  لمساعدة  أق  طبيين  اكتسبه  التكويما  معه ثناء  والتعامل    لتجاوز  ن، 
 .ق الفعليين التكوين والتطبيصل عادة بفة التي تالفجو 

 :  Team Learningالجماعي التعلم  -ب
الجسر الذي يتحول من خلله التعلم الفردي   Senge  بحسب  يماعالجالتعلم    ديع
فرق العمل في  م  علم تت، وإن لهم عجمي  األفراد  اركتها معمش   ن كمالممن   يميةنظت  إلى معرفة

تحقيق التعلم ل هو أمر حيوي وهام للعما  رق علم فتف،  أأيض  ة لن تتعلمالمنظمة فإن المنظم
الالا  التي يحققه  ومن المزايا  ، لالتنظيمي كك ال  يميتنظتعلم  عمل الواحد أن أعضاء فريق 

ها  لى تطوير عمل  والع  ها كار تباو يدة  أفكار جدح  ى طر ن عليعتميعملون مجداخل المنظمة  
 .   (Senge, 1996, p7) اياتذ

العالميأ  هي وحدة  عةاالجم  ر سينج أنبيت     د  يعو  التعلم في  مفتاح  ف ر ع  إذة،  و 
الت أنها  لعمجموعات  على  ت"م  تحقيق   هاتطوير و   العمل  ريقف  طاقةنظيم  عملية  اجل  من 

راد ألفا  نم  ةن مجموععبارة ع  اأيض  أنها  يق",اء الفر لنتائج التي يرغب في تحقيقها أعضا
كما  ن و يعمل مشترك"،  هدف  إلنجاز  جماعي  على  بشكل  التعلم   أساليب  دأح  أنها   تعرف 

م  لتعلفإن ا  التاليمل". وبكيل جماعات عش تر الى أثناء  متس تفاعل المالتي تتم من خلل ال
ل  ألعماا  للمن خ  العملذي يقوم به األفراد عن طريق فرق  ماعي هو ذلك التعلم الالج

على  المنفذ استو مالة  بحيث  ير طوب  اعيلجمى  وتشاركية،  تعاونية  من طلب  تتقة  عددا 
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ات الجيدة  س ر والتعلم من خلل المما داخل جديدة،مت والتجريب بشكلالمحل  لثم تدرا الق
 . (18، ص  2006،   ربلا دجا)  ظمةلمنا ربة عءبكفامعرفة حويل الوت

   : Organizational Learningمنظمة: التعلم على مستوى ال -ث
اس مى  عل  لمعالت  نإ ايمث  ةمنظلمتوى  التيل  فيها    لحالة  المعر ادتبيتم  فة ل 

على   ، والتي يتمةيتنظيملابين األفراد بغض النظر عن مستوياتهم  خبرات  ات والمو لمعلوا
 لتي ظمة ا مية واإلستراتيجيات والسياسات واإلجراءات واألنفة التنظيثقافي ال  ييرتغ  أساسها

ا على  ة دائمالمنظمد نجاح  ، ويعتميوماليمل  ي العف ت  لكش سبب الملتعلم وتة ايليق عمتع
ى لعلعمل  او كبر،  أف والخبرات باستمرار وتبادلها بشكل  ار معاب الس تاك  ا علىرتهمدى قد

م المصالح دا واالستفادة منها، بما يخيمهيوتق  همعجمي  اادهأفر   قات التعلم لدى كتشاف طاا
  جديدة  مهارة  يفوظلتولة  ن محاعرة  ابع  أنهما  منظمة. كلم العت كن أن تم يعنده  التنظيمية  

ينبثق من حقيقة الحاجات وينصب على رصد   نهأ  إذ  ة،يبيئغيرات اللمتض ال مع بعللتعام
لتالخ  ةالبيئ  تمتغيرا منارجية  المتاح  واالف  شخيص  التو رص  نحو  أفضلها جه  ستثمار 

 ي الت  تلمشكال  يدات أو التهد  زر تشخيص أب  على  نفسه  تالوقلصالح المنظمة والعمل في  
 .  (25  ص ،2007 ،أبو خضير) افهقيق أهداعيها لتحناء س منظمة أثال لل عمتعرق

سبق  التعلمأ  نرى   مما  في  ي  ان  يجبنظيمي  الت  ن  في  ف  جميعها   تهمستوياكون 
الفالمستو  يى  مهاراتفرااالتعلم  ردي  ويطورون  ويكتسبون  د  وخبرات  معهم  جديدة  ارف 

لل  م من خالتعل  ون عي يكمستوى الجماال  وفي  ،فضلأهم بشكل  مامه  أداء  فياعدهم  تس 
والح  فرق  ا لقا العمل  المن  جازإلن  رفكااألعصف    بلياوأس   شيةلنقات  بشكل  ظاهداف  مة 

شمل التعلم اته ويستويم  ىلتنظيمي بأعالتعلم ال  يكون ككل  المنظمة   وعلى مستوى   ،يجماع
عنأبين   النظر  بغض  المنظمة  يمستوياته  فراد  مما  ثقا  ثدحم  في  نظمة المفة  تغييرا 
 . يهاالعمل ف وأنظمةيجياتها استراتمة و اعلاتها ااس وسي
 : عليميةت لا مةالخد دةو ج:    ا  رابع

 ودة الج   تستأثر  التي  عصريةلا  الحياة  في  المهمة  الميادين   من  العالي  التعليم     د  يع  
 والنمو  العالي ميالتعل  جودة بين المباشرة  العلقة بسبب كافة مجتمعلا قطاعات باهتمام فيها
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  ى و ستوم  التقدم  ق منطل  بحق   أصبح  وفه   ،بخاصة  قتصاديالا  والنمو   بعامة  تمعيمجال
 (. 2ص ،2004 ، المك) الجودة من  مناسب بمستوى  يتوافر أن بد وال ،قيةرا ال ةر حضالا
 إذ   ،التعليميةوالخدمة    التعليم  جودة  مهو مف   تحديد  يف  الجتهاداتاو   رالنظ  وجهات  تعددتو 

  المؤسسات   جهود  محصلة   كليش   زال  ما   الجودة  يقطبتل  العام  األساس  فالهد  نأ  نجد
  يبذلها  التي  الجهود  مجمل   إلى  تشير  التعليم  ةجود  أن  ضعبلا  ويرى   ، عام      كل  بش   ةليميالتع

  مية التعلي  اتخرجملا  مستوى   لرفع..(  داريون إو   ةأساتذ)  التعليمية  سساتمؤ ال  في  العاملون 
 (   47ص  ،2002 ،جويلي) .هتوحاجا عالمجتم ومتطلبات سبنايت بما

 سعى ف الذي تدلهاليم هو  ات التعأن الرقي بمخرج  ( 2016،وجاب هللا  ي  لح الصا)أشار  
الهدف وهذا  التعليمية،  المؤسسات  مد  اليه  على  التنظيميةمل  كات  ى يعتمد    كلها   السبل 

ت  اس ار لعديد من الدأضف إلى ذلك بان ا،    عليةفابتلبيتها  و   حاجات المستفيد  تحديداه  تجبا
كافة الجودة  عناصرأداء أن تدرك أن تحسين  ةيالمؤسسات التعليمى عل يجب هنأاشارت ب

اانظفي   و عليمتلم  تشملالت،  الطال  ي  على  أساسية  والببصفة  والمعلم،  التعليمية ار ب،  مج 
تدريس  االسهام د حستساع  تهاوإدار   ميةعليتلا  المؤسسةل  وتموي،  ها وطرق  تحقيق                        تما  على 

 ( 62ص   ،2016 ،الصالحي وجاب هللا ).  ةميليعخدمتها الت ةدعل في بناء جو الفا
يم و تقدنها تلبية توقعات الطلبة أة بأليميالتع  اتمخدالة  ودج  (2011،رزق هللا )وقد عرف  

و  يفوق  هذهما  بم  يتجاوز  لل  ىعنالتوقعات،  المستقبلية  الحاجات  رزق  )بة.  طلتوقع 
 ( 112ص ،2011،هللا 
  ىلإف  دتهي  والت  ت والتوجيهاتءا راجمجموعة من اال  ىلعليمية  مة التعجودة الخدتنطوي  و 

ا بمس الر تحقيق  التقاء  فيطلتوى  يتوهذا  جميعها    بناجو لا  بة  حسن ال  طريق  عن  إال  م 
الحكم  أب  ليميةالتع  ةدمالخ  جودةتمثل  و ،  إدارتها النها  مدى    رأيأو  الخدعلى    مة تميز 

 ( 96, ص  2009ة, الحدابي وقشو ) وجهة نظر الطلبة. المقدمة من
 وإدارة        وم امع  عليميةالت  المؤسسات  ةار إد  ىلع  القائمين  أن  نجد  ،لقالمنط  هذا  ومن

 جودة   م هل  تؤكد  اناتمض  توفير  إلى  يحتاجون   خاص        بشكل    عليالا  لمعاهداو   الجامعات
 أن   األحيان  من  كثير  في  ونلحظ  ،وتخصصاتها   اتجاهاتها  بمختلف  ةالتعليمي  العملية
 ، وطلبة  حثيناب  ،    ي اوأكاديم          إداري ا  تصصاالتخ  من  كثير  يف  واإلبداع          التمي ز  توفير  مرحلة
  يعتمد  تعليميةال  العملية  نجاح  فإن  عليه        بناء  و   ،ةيميلتعلا  العملية  في  دةجو ال   ى عدتت  مرحلة
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  ،2004  ،الصفدي).(طلبةلا  ،ألساتذةا  ،اإلدارة )  ةثلثلا  المفاصل  هذه  احنج  على  سباألسا
 (3ص

 : التعليمية  الخدمة جودة ييرمعا :      رابعا
       بشكل    ليميةتعال  والخدمة      م اعمو   تهاوإدار   دةجو ال   اسيق  في  الحديثة  تااهاالتج  نإ

  معرفية  خصائص  توافر  في  المتمثلة  الجامعي  التعليم  مخرجات  قياس  ىعل  تعتمد  خاص
خاصة  وسلوكية  عناصر   ةجود  إلى  مةالخد  جودة  سقيا  تديمو   ،الخريجين  في  ومهارات 

 . (سوريو لابكال  مستوى )  معةالجا  في  ليةو األ  سةالدرا  لمستوى   بالنسبة  التعليمية  دمةالخ  تقديم
 ( 20ص ، 2002  اري،واألنص طفىمص)
الباحثين فيما قدموه من انجازات علمية، في مجال إدراج معايير  دت مجهو تعدلقد  و  دات 

جودة الخدمة التعليمية، فهناك من الباحثين من قام بقياس الجودة بداللة المدخلت، نظرا 
هذ   دناالست إمكانية  عل ل،  المدخ  اأصحاب  أو      عد  ى  التعليم   المدخلت  جوهر  الموارد 

(  العلمي  اإلنتاج خريجين،من ) ى نواتج التعليم ومخرجاتها علزو كر ن و حث، وهناك باوجودته
 ( 462،ص2005)الرشدان، .يةيممقياسا جيدا لجودة الخدمة التعل وعدوها

مدخلت على اليا  كل  إن لم يغفلواليات، و معبشكل أساسي على ال  بعض الباحثينوقد ركز  
كثيرا، نظرا لتركيز كل منهم بشكل  اه تتباين وجهات نظر أصحاب هذا االتج، و المخرجاتو 

نهم من ركز على طريقة التدريس المتنوعة، فمر على أحد عناصر العمليات المتعددة و أكب
الطلبة  يةكيفو  مش ،  تعلم  إلى  التلقين  تعتمد على  للطالب في  ر امن مجرد عملية  فعالة  كة 

و حاضالم علىرة،  و   حفزه  و تكوين  يسمع،  فيما  نظره  علجهة  شخصيته  و مياتقوية  هذا  ، 
جعلها  ر في طرق التدريس القادرة على إشراك الطلبة في العملية التعليمية، و يتطلب تغيي

 ( 463،ص2005)الرشدان، منها... الخ.    ا  جزء
  ،مصطفى)   (1984  ،يمرس )   من  لك  قا اتف  نجد  اإلداري   الفكر  أدبيات  مراجعة  خلل  ومن

  لجودة   الرئيسة  اييرعالم  أن  على  رهموغي(  2004  ،علي  حسن( )2004  ،الحولي( )1997
 :هي التعليمية الخدمة

 والتي   التعليمية  عمليةال  عناصر  أهم  من  ةيعالجام  الدراسة  مناهج       تعد    :العلمي  المنهج  1.
 ويات تمحلكا  مهمة   جوانب  ىلع  زتركيالوب  متنوعة  أساليب  خلل  من  يمللتقو   ا     دوم    تخضع
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  المناهج  مساهمة ومدى  هدافهاأ و  الدراسة طبيعة مع قتهافامو  ومدى   الدراسية طللخط العلمية
  المناهج  هذه ةومرون طلبةال ى لد بتكارواال اإلبداع إمكانات وصقل         التع لم  عملية في العلمية

 ، انبستوال  الصاوي )  .العلمية  التطورات  وفق  جديدة  ومقررات  صاتتخص  استحداث  في
 ( 175ص  ،1999
  الكشف   إلى  المؤدي  قيالطر   بأنه(  ديلجينق)  يراه   ام  حسب  العلمي  منهجال  ف تعري  ويمكن

 تسيطر   التي  مةالعا  القواعد  من  جملة  طريق  عن  وذلك  المختلفة  العلوم  في  الحقيقة  عن
  1993  ،  يقنديلج).ومعلومة  مقبولة  جةنتي   إلى  يصل  ىحت   عملياته  وتحدد  العقل  سير  ىعل
 ( 24ص،

 ى المحتو معاصرة في إعداد المناهج، من حيث المستوى و البين األصالة و نة  ز عد المواتو 
و يرتبط هذا الجزء   ،من العوامل المرتبطة بجودة الخدمة التعليمية  األسلوبالطريقة و و 

أن تعمل على تنمية قدرة    الذي تستطيع فيه هذه المناهج الدراسية  ى بالمد  من المعايير 
ية جودة الخدمات التعليمية، تستدعي ن أولو إإذ    ها،و حل  تحديد المشكلت  ىل ع  الطالب

المناهج القيام    ،تحسين  التدريسيةتيباآلمن خلل  الخطط  مراجعة  من   :  كل قسم  في 
الجامعة العمل،    أقسام  منهجية  يخص  فيما  أما  دراسيين،  عامين  كل  األقل  على  مرة 

ال طريقة  تشمل  عمل  خطة  على  الطا  س،دريتفتعتمد  تعلم  كيفية  بو  ترتقي   حيثلب، 
لبالت فعالة  مشاركة  إلى  التلقين،  عملية  مجرد  من  وهذا لدريس،  المحاضرة،  في  طالب 

 ( 426،ص2007سامرائي،)الفي طرق التدريس.    ا  يتطلب تغيير 
من  كما تظهر جو  كل  فعاليات  بين  التنسيق  من خلل  بالجامعة،  التعليمية  الخدمة  دة 

 ( 12ص،2004،الحولي):فيلك يظهر ذهج الدراسية، و مضمون المناوق العمل و س 
الد  - ببرامجها  أو  بالجامعة  العمل  سوق  و ر تعريف  وشهاداتها  اسية،  األكاديمية  نظمها 
خر و  وخبرات  و يمؤهلتها  جديدة  عمل  فرص  إيجاد  أجل  من  الخر استيعجيها،  جين ياب 

 الجدد.  
 مية. العمل على إشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعلي -
 المعلومات الضرورية، لتمكينها من فهم أفضلو   ى كافة البياناتعل  ةاطلع الجامع  -
 .وق العملت ساليآل
 مؤسسات سوق العمل.  ين مؤسسات التعليم العالي و الخبرات بو تبادل المعرفة   - 
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العمل  - مؤسسات  مما    فتح  األكاديمية،  دراستهم  خلل  للطلب،  مكثف  تدريب  أمام 
 لعمل. اديمي إلى سوق األكام اللحق، من المجال يسهل انتقاله

المشت  - والتطويرية  البحثية  األعمال  و   ركةتشجيع  األكاديميين    دييناالقتصابين 
و الصنو  العلمي،  اعيين،  البحث  الثقة في  البحثية لصالح    اديجإو تعزيز  المشاريع  تمويل 

 مؤسسات العمل.
 :   التدريس  ئةهي أعضاء . 2

 تتوجه   لتيا   الخبرة  مصدر  هموف  ميللعا   البحث  وقوام  ةعللجام  الحقيقية  ةز الركي  هم
 تحديات  مع         التكي ف  على ةر دقا ن تكو  بحيث الهيئة هذه دادإعو  المجتمع لخدمة ةالجامع بهم

  اراتهممه  لتطوير  ريسيةالتد  الهيئة  أعضاء  لتدريب  الحاجة  برزت  دوق  ،هومتغيرات  العصر
 اس أس   العلمي  ثلبحل  ننيلممتهاو   سيينير دالت  نم  العالي  ليمتعال  مدخلت     د  وتع،  رفهمومعا
 ضرورة   مع  التدريبية  الفرص  توفير  نم  بد  ال  عليهو   ،عيتهونو   ليعاال  التعليم  كفاءة  نتحسي
 ( 283ص  ،2002 مرسي،) .مةمتقدال الممارسات مع المهني التعاون  دقواع إرساء

م     ي  تقو   يئة تدريسها،به  أو مؤسسة جامعية إنما تقاسإن جودة الخدمة التعليمية ألي كلية  و 
إيصالها،   على  والقدرة    وما تمتلكه من تمكن في المادة العلمية   شاطر ما تبذله من نقدامب
التعليميةو ،  رغبة في إعطائهاالو  انتقاء أعضاء هيئة    تبدأ عملية جودة الخدمة  من مرحلة 

بتقييم عطائها و   التدريس المو   تنتهي  قدرتها على  تقدم، و تطويردى  ما  تقييم  أعضاء  ه  إن 
م التدريس  جهيئة  ان  خدماتها  في  فيودة  يتلخص  يليلتعليمية،  )ما    2007سامرائي،ال : 

 ( 424،ص
هناك مقدار اإلنتاج العلمي: البد من وجود معايير للحكم على جودة اإلنتاج العلمي، و   - 

التي يستعان بها للحكم على ك  تقييم   لو أن مسألةو   نوعهم اإلنتاج و جملة من المؤشرات 
: عدد البحوث المنشورة في مجلت أو  ن هذه المؤشراتمو   ر،من أصعب األمو       عد  النوع ي

و  متميزة،  المقالة، و دوريات علمية  طول  إلى  و أحيانا ينظر  إلى عمقها،  بالرجوع  أصالتها، 
افها البحث إلى خزين مقدار اإلضافات التي أضأراء المحكمين، إلبداء الرأي في نفعها و 

 المعرفة. 
باحث من منشورات علمية، على ه العالم أو النجز أ  العلمية: أي مجموع مات  لمنشورا ا  -

األولى شديدا في مسألتين،  أثار جدال  قد  األمر،  المنشورات أن  كم  بين  العلقة  طبيعة   :
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عية، في هذه  مدى تدخل العوامل غير الموضو : معايير النشر العلمي و الثانيةنوعيتها، و و 
 . العملية

مكانة  نجاز العلمي و اإلوهي )  أمور ب  ؤشرلميرتبط هذا او   العلمي:ف  دير واالعتراالتق  - 
بالعلماء اآلخرين في الجامعاو   ،ى كبر العالم في جامعة   عدد الجوائز ،  األخرى   تمعرفته 

 (العضوية الشرفية العليا التي حصل عليها العالمو  الشرفية العليا،
 حتى  منظمة  أية  في  ريةالبش   دهو الج  تنسيق  إلى  النظام االداري   يسعى:  اري اإلد  النظام  .3

 يطبالتخط  اإلداري   النظام  ويهتم،  تووق  هودومج  فيلتكا  لبأق  أهدافها  تحقيق  من  تتمكن
  ة العامل   القوى   فهيكلة،  ةالتعليمي  المؤسسات  بيمنتس   ألداء  والمتابعة  والتوجيه  والتنظيم
  ر اقر ال  عنص  عملية  في  الجماعي  النهج  على  األساسب  يعتمد  يمعالجا  شاطنال  وطبيعة

 الدراسات   طويربت  علقةمتال  ئلالمسا  حل  عن       فضل    ،التعليمية  يةلالعم  نوعية  وتحسين
  1998  ،ومسعد  نبعة  أبو)  .لمجتمعا  مع  الجامعة  وتفاعل  العلمية  حوثلبوا   والعليا  األولية

 ( 105ص،
 واللوائح   والقوانين  للتشريعات  حددةلماو   لواضحةا  لمرونةا   أن  إلى  شارةاإل  ر تجد  وهنا

 التنظيمي   الهيكل  ىعل  حبينس   اوهذ  ،ة البيئ  وتحديات  راتغيالت  لمواكبة  ضرورية  ةيمالتعلي
 ومراكز   تللكليا  نوحةالمم  الصلحيات  وتخويل  اللمركزية  أو  المركزية  وسمة  المناسب

 النظام   جودة  على  زركيالت  كن يمو ،  عاتمالجا  في  األخرى   يةالخدم  والمرافق  العلمي  البحث
 ه ج لتو وا  لنظاما  غيلوتش   إلدارة  اتلوملمعا  فرتو        مثل    منها   ةيددع        نواح    خلل  من  اإلداري 

 . ها مع والتعامل الشكاوى  وتلقي ،تهوفاعلي داري اإل النظام وكفاءة العمل سوق  نحو
التعليميةو :    المادية  التالتسهي  .4 الخدمات  المحور  تتضمن جودة  هذا  في   بخصوص 

 ( 427ص ،2007السامرائي،):تيةاآلالمؤشرات 
ال  - و مبمرونة  المتوفنى  ا  هفي  رةاإلمكانات  مهمة  الجامعةألداء  أو  كفاءته و   لكلية 

ات من مساح  لما يحتاجه الطالب الواحد  ياسيةبموجب وحدات ق  عداد الطلبةأل  يةاالستيعاب
 . ووحدات المواقف الخدمية األخرى  في قاعة المحاضرة والمكتبة

استفادة    -2  التدريس  مدى  هيئة  الكلو أعضاء  مكتبة  من  توفيرها يةالطلبة  خلل  من   ،
و مصلل التخصصية  كتب  ال  يرغادر  من  و و تخصصية،  و مجلت  علمية،  المواد دوريات 

للقراء التكميليةالمرجعية  ا  ة  بالبرامج  و المرتبطة  والبحثية،  العاملين  لتعليمية  توافر  مدى 
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وسهول يقدمونها،  التي  المساعدة  ومدى  المابالمكتبة،  إلى  الوصول  للقراء،   دةة  المطلوبة 
 التدريس.  عضاء هيئةأ الطلبة و  سيبتوافر أجهزة الحواى ومد

يعد أهم مدخل من  غ األهمية، و : إن تمويل التعليم، مؤشر بالحجم االعتماد المالي  -3 
عند و   عن أداء مهامه األساسية         عاجزا    يقف نظام التعليم   وبدونه  مدخلت النظام التعليمي

ا  كفاية المشكلت  لماليالتمويل  حلهاو   تقل  اإو   يسهل  الخدمات  جودة  تمثل    يميةللتعن 
 بعا لقدرة التمويل المالي.تا متغيرا

رئيسة لجودة الخدمة  ال  المعايير تمثل    ألنها  عاييرم  أربعةه ستتم دراسة  أن  بالقول  لصونخ
 : التعليمية ساتوالمؤس  ةالجامعي اطاألوس  لدى           وتأييد ا       قبوال   األكثر ألنها يةالتعليم

 
 

 

 
 
 

 : الجانب العملي
  امعة الشمال الخاصة ج  دراسة وهورف على مجال ال نتعة  يعمل ء بالدراسة ال دلبا   لبق

خاصة   جامعة  سرمد  2015عام  أنشئت  وهي  مدينة  في  التاوتقع  ل با  ظة  افمحعة 
و   ،إدلب أوكسفورد  اسمها  عام  وكان  اسمها  تغيير  الشمال    2018تم  جامعة  إلى 

د اهلمعالمعلوماتية وا  ية وكل، مثل كلية الصيدلة عدة    كلياتمؤلفة من    وهي  الخاصة
معهد   مثل:  معهد  الطبية  المخبري،  ال ا التحليل  معهد  السنية،  صيدلة  لتعويضات 

التخدير، باإلضافة لبعض الكليات النظرية مثل كلية العلوم السياسية وكلية  ومعهد  
 العلوم اإلدارية وقسم اللغة اإلنجليزية. 

 
 

 الجامعية الخدمة جودة معايير

نهجالم  

 

 ي العلم

الت التسهي  

 

 لماديةا

 النظام
 

 ي اإلدار

 أعضاء 
 هيئة 

 يسالتدر



 ال بليلو العبدهللا، د. جم

143 
 

   :ليل واختبار الفرضياتتح:     وال  أ
بت البدء  لدراسة في مجتمع  اعينة    صائصيجب وصف خ  اهار واختب  تاضيالفر يل  حلقبل 

حيث  العينة  فرادأاختلف    إذ  ثالبح  والمؤ   من  والعمر  والتخصص الجنس  العلمي  هل 
 :تيآلاك صئاصخل ا هذه نم ةيصاخ لكلجدول الباحث وضع الوظيفي لذا 

 حسب الجنس  لعينةا داأفر توزيع : (  1ل ) جدوال

 وية مئالنسبة ال التكرار  الجنس  

 %91.9 34 ذكر 

 %8.1 3 ثىنأ

 %100 37 المجموع 

بينما كانت نسبة   (%91.9) ة البحث كانتور من عيننسبة الذكبإن  ويظهر الجدول
 . (%8.1نسبته ) مااالناث من الهيئة التدريسية متدنية 

 ر لعمينة حسب االع  دأفراتوزيع  :(  2) جدول ال

 النسبة المئوية  ار التكر  لعمرا 

20-30 6 16.2% 

31-40 18 48.6% 
41-50 11 29.7% 

 %5.4 2 ا فوق فم 51
 %100 37 المجموع 

-31نت من الفئة )العمر كاينة حسب فراد العأوزع لت األعلىنسبة الويظهر الجدول بإن 

 . /%48.6/بلغت  إذ سنة ( 40
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 ة لميالع جةدر لا العينة حسب  فرادأتوزيع : (  3جدول ) ال

 ة مئويال نسبةال تكرار ال ي المؤهل العلم

 %24.3 9 هل جامعي مؤ  

 %48.6 18 رستيماج
 %27 10 راه تو دك

 %100 37 المجموع 

افراد العينة من المحاضرين والمدرسين في جامعة الشمال نسبة ن أويظهر الجدول ب
غت  نما بلبي / %48.6بلغت / إذ تفعةيجي الماجستير كانت مر خر انت اعلى لة كالخاص 

 . / %27نسبة حملة الدكتوراه/
 مية ديالرتبة االكا نة حسب العي أفرادتوزيع : (  4) جدول ال

 النسبة المئوية  كرار الت المؤهل العلمي 

 %56.8 21 محاضر  

 %35.1 13 مدرس
 %2.7 1 دمساع أستاذ

 %5.4 2 أستاذ 

 %100 37 وع مجمال

 انتعة الشمال الخاصة كفي جامن يالعينة من المحاضر افراد نسبة ن أويظهر الجدول ب
كانت أقل نسب و  / %35.1مدرسين بنسبة/البة تليها نس  / %56.8ت/لغب إذمرتفعة 

 . المساعدين واألساتذة ذةلألسات
نتائج  تم استعراض  يها البحث  فرضيات التي قام علة الق من معنوية التحليل وصحلتحقول

 :اختبار الفرضيات كاآلتي
 نه:أتنص على  والتي : ةيئيسار الفرضية الر اختب  -

 .جودة الخدمة التعليميةتحسين و يمي تنظاللم تعلن ابي ائيةلة احصالدذات  علقةال توجد  
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او  اثرليلتحيظهر  التنلتعا   ل  فوالمنظمي  اعيوالجم  يفردال )ستوياته  مب  ظيميلم  جودة  ي  ( 
 الرتباطا  ة( نتائج علق5م )، حيث يظهر الجدول رقاآلتيةالجداول    يفالخدمة التعليمية  

 :ةة التعليميالخدم دةجو و  التعلم التنظيميواالنحدار بين 
 ( 5) دولجال

 R وبة محسال T وبة محسال F الداللة  Sig المعنويةمستوى  

5%   0.000 37.32 6.19 0.718 

 ار القر 
 

 ة ارتباط موجبة ومعنويةتوجد علق
  ى عند مستو   يةحصائإلة  دال  ط موجبة وذات( وجود علقة ارتبا5ح من الجدول رقم )يتض 

بين    5المعنوية ) االخ  جودة  و   ينظيمالت  لمالتع%(  بلغت قيمة معامل  ، إذ    لتعليميةدمة 
علقة بين المحسوبة لل tان قيمة  اأيض( ، وتظهر النتائج 0.718ا )  نهمبيلبسيط ط ااالرتبا

( )  fيمة  وق  (6.19المتغيرين  مع37.32المحسوبة  قيمة  وبلغت  االختبا(   sigرنوية 
البديوقبول الفرض  دمعلى رفض فرضية الع( مما يدل  0.05  >0.000) يعني    لة وهذاية 

ع ووجود  موجبة  ارتباط  التنبين    إحصائيةداللة    ذاتو   لقوةاة  جيد  لقة    وظيمي  التعلم 
 .  %(5) عند مستوى معنوية  ميةالخدمة التعليجودة 

ن اختبار الفرضيات  حث مللبا  ة البديرئيس ة الصحة الفرضيقرار بشأن    إعطاء ومن اجل    
   :اآلتي ا وعلى النحونهالفرعية المنبثقة ع

 : عليميةتال لخدمةة اجود في رديم الفالتعل أثرتحليل  -أ
جودة الخدمة  و التعلم الفردي  نحدار بين  رتباط واال نتائج علقة اال(  6يوضح الجدول رقم ) 
 :لتعليميةا
 ( 6) جدولال

 Sig نويةمستوى المع 

 ة الدالل
F وبة لمحسا T  المحسوبة R 

5%   0.002 1.688 3.26 0.484 

 عنوية  وم متوسطة القوة علقة ارتباط موجبة توجد قرار ال 
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من يت  )  ضح  رقم  عل6الجدول  وجود  موجبة(  ارتباط  ا  قة  داللة   لقوةمتوسطة  وذات 
 ، إذ   لخدمة التعليميةجودة ا   و  رديلفالتعلم ا%( بين    5وية )د مستوى المعنعن  إحصائية

بينهما  بلغ البسيط  االرتباط  معامل  قيمة  ال0.484)ت  وتظهر   ، قيمة    أيضاج  نتائ(    tان 
معنوية  ( وبلغت قيمة 1.688المحسوبة )  f( وقيمة  3.26ن ) ريغيتين المة بمحسوبة للعلق ال
م sig  (0.002  <0.05الختبارا عل(  ذلك  يدل  الفرضية ما  وقبول  العدم  فرضية  رفض  ى 

بين    إحصائيةلة  الوذات د  متوسطة القوة    ارتباط موجبة و  لقةود عج يلة وهذا يعني و البد
 %( . 5ية )نو مع  مستوى  عندمة التعليمية جودة الخدو ردي م الفلتعلا
 : التعليمية ة الخدمةجود في  لم الجماعيالتع أثرتحليل  -ب 
الجدول    )يوضح  نتائج  7رقم  بين  (  واالنحدار  االرتباط  جودة و   الجماعي  التعلمعلقة 
 :عليميةالت خدمةلا

 ( 7)جدول ال

مستوى   
 المعنوية 

Sig ة الدالل F ة وبالمحس T  المحسوبة R 

5%   0.00 45.94 6.77 0.753 

  قرار لا 
 معنوية و  موجبة توجد علقة ارتباط

ميتض  )ح  رقم  الجدول  علق7ن  وجود  موجبة(  ارتباط  بين   معنويةحظ  ونل  ة  العلقة 
بلغت    إذ%(    5)  مستوى المعنويةعند  مية  التعلي  دمةة الخد علم الجماعي وجو التن  المتغيري

 المحسوبة   tن قيمة  أ  يضاأئج  لنتار اظه( ، وت 0.753) تباط البسيط بينهمار قيمة معامل اال
المتغيرين   بين  وقيمة  6.77)للعلقة   )f  ( معنو 45.94المحسوبة  قيمة  وبلغت  ية ( 

     ا  هناك اثر ان  ا يعنيوهذلعدم ا فرضية  رفضعلى  ما يدل( م 0.000<0.05) sigاالختبار
 . (  %5د مستويي معنوية )عنة ميالخدمة التعلي دةجو  على للتعلم الجماعي

 :جودة الخدمة التعليمية ي ف ة على مستوى المنظمم لالتعثر أل ليتح -ت
منظمة  التعلم على مستوى الر بين  علقة االرتباط واالنحدا  ( نتائج 8يوضح الجدول رقم ) 
 :ةيالخدمة التعليم جودةو 
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 ( 8) ولجدال

مستوى   
 المعنوية 

Sig ة الدالل F لمحسوبة ا T  بة المحسو R 

5%   0.00 20.128 4.48 0.604 

 معنوية و  موجبةوجد علقة ارتباط ت ر القرا 

من   )ا  يتضح  رقم  ا8لجدول  علقة  وجود  موجبة(  بين ا  معنويةونلحظ    رتباط  لعلقة 
المنظمة  لتعلم على مستو االمتغيرين   المعنويةعند  مية  لتعليا  الخدمة  وجودةى    5)  مستوى 

إذ  %( االبل،  معامل  قيمة  بينهم رتبغت  البسيط  )اط  ا،  ( 0.604ا  ان   أيضاائج  لنتوتظهر 
( وبلغت قيمة 20.12بة )المحسو   f( وقيمة  4.48يرين )المحسوبة للعلقة بين المتغ  tقيمة  

  ن أ  عنيي  وهذام  دفرضية الع  رفضى  عل( مما يدل    0.000 <0.05)  sigاالختبارمعنوية  
المنظل     ا  ثر أهناك   مستوى  الخدم  على  مةلتعلم على  التجودة  مس عليمية  ة  ية  نو مع  ى تو عند 

(5 . )% 
 :بأبعادها التعليمية جودة الخدمة ىعل التنظيمي ككللم التع أثر ل تحلي -ب
االرتبا  ونضع  بينط  معاملت  ككل   للعلقة  التنظيمي  ال  التعلم  الخدمة  تعليمية وجودة 
 :التاليالجدول كما في  اأبعادهب

 ( 9الجدول )

ن من  الدتنلحظ  معر ائج  جدول  ومن  بين  الا  ملتااسة  التنظيميرتباط  وجودة    التعلم 
ال  الخدمة أن  التنظيمبين    علقةالتعليمية  التعل  يالتعلم  الخدمة  علق يموجودة  كانت  ة ية 

التاقل  انت  وك  القوة  وجيدة  وجبةم أبعاد جودة الخدمة  بين  التنظيميو   ةعليميعلقة   التعلم 

 
التعلم  

 نظيمي تال

مة جودة الخد
 ليميةتعال

  المنهج 
 راسي دال

أعضاء  
الهيئة 

 ريسية التد

النظام  
 اإلداري 

التسهيلت  
 ية الماد

0.718 

0.000** 

0.465 

0.004
 ** 

0.656 

0.000**
 

0.660 

0.000**
 

0.669 

0.000** 
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انت باقي االبعاد الثلثة  كو   ( 0.465قوة االرتباط )  تغبل  إذ  يبعد المنهج الدراس  برزت في
 . متقاربة (ماديةالتسهيلت ال ،داري اإلم ، النظاالتدريسية أعضاء الهيئة)
 : ت اجااالستنت :       انيا  ث 

التحل  أظهرت1- اإلنتائج  موجبيل  معنوية  ارتباط  علقة  وجود  بيحصائي  الة  تعلم ن 
بمستالتنظيم الخدمةي  ،التعليم  وياته وجودة  اإيشير    مما  ية  كلمانلى  االهتمام  ز   ه  اد 

 . امعةة التعليمية في الجمالخدعلى تحسين مستوى  سوف ينعكسبالتعلم التنظيمي 

ان  أظهرت  2- اتائج  مالحصالتحليل  ارتباط  علقة  وجود  موجبةئي  توسطة م  عنوية 
 الى انيشير    ا م، م(  0.484)  غتوبل   يةيمالتعل  ودة الخدمةوج  رديالفتعلم  بين الالقوة  

في    كبير  تأثير  اذليس  (  في الجامعةيسية  الهيئة التدر )عضو  د  ى الفر و التعلم على مست
مما يعني    منظميي والم الجماعالتعلمستوى  ة بنبالمقار يمية  جودة الخدمة التعل  نتحسي

ع  بعاده كافة وهذا يتوافق مأنيه من قبل الجامعة بم بالتعلم التنظيمي وتبضرورة االهتما
 . (2010،ي)الظالم ما توصلت إليه دراسة

نتأ3- اظهرت  التحليل  مستو أالحصائي  ائج  أكثر  التل  ى ن  فيتأث  نظيميلتعلم  ي  را 
ا ت جودة  احسين  التعل  تعليميةللخدمة  الجماعهو  الذيم    )فرق اته  استراتيجي  شملي  ي 

و  بين  العمل  والتشارك  الحماسية(  والجماعات  الذهني  العصف  الهيئة    أعضاءفرق 
جامعة  التدريسية واالمعفي  الشمال    في  ال  ترالخب ارف  هذه  ما وتتوافق  مع  نتيجة 

د اليه  ف  ناوك  ،(2018)فاسي،    اسةر توصلت  االهتمام  ال مستوى  محل ي  جامعة 
بين أفرادها كان    ارف والخبراتشارك المعوت  اء فرق عمل وبنالدراسة بالتعلم الجماعي  

   ./ %79.2/أهمية نسبية وقدرهابفئة الموافقة ضمن   / 3.96            ا  حيث بلغ /متوسط
ال  أظهرت4- كان  أ دراسة  نتائج  التنظيمي  التعلم  تأثأن  ب  يراقل  المنهج على  عد 
ستوياته على  نظيمي بمتتعلم التأثير اليعزى ذلك ل  وقد  عاد بره من األي من غيس ير التد

ا  اإلدارية  األنظمة أدو والكوادر  تمثل  التي  الجامعالعلمية  في  التنظيمي  التعلم   ت ات 
 .دريسيلمنهج التلى اعأكثر منه 

العملية    اتضح  5- الدراسة  وتجهي  وفرت  الشمال  ةجامعأن  من  ومختبز أبنية  ت  را ات 
تواكب  ح  يةعلم والل  تراعيكما    تاالتطور ديثة  األنظمة  والقوانينتطبيق  ذات   وائح 
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التعالع بالعملية  تللقة  مع  دعم    قديميمية  بهدف  واإلدارية  الفنية  اللزمة  التسهيلت 
وتحسي التالمستفيدين  الخدمة  جودة  بالتط  متوس بلغ    إذ  ةميعلين  سهيلت  االهتمام 

 . /87.2/ نسبية  أهميةب / 4.36/المادية
التنظيمي  ال  نتائج  أظهرت  -6 التعلم  ان   اإلداري النظام    عدب  ىلع       يرا  تأث  أكثردراسة 

زيادة خبرات   إلى أنيعزى ذلك    وقد  / 0.66بلغت قوة االرتباط /  إذي الجامعة  تبع فالم
وعمله  همومهارات  العاملين الجامعة  المهارات    م في  في  وتشاركهم  جماعي  بشكل 

اكل التنظيمية أكثر  وجعل الهي  ريةاإلدا رات  القراو   ظمةاألن  اعد في تطويريس   والخبرات
   ل. بشكل كامعد في تحسين جودة الخدمة التعليمية تسا حيثب مرونة

 : والتوصيات  المقترحات:        ثالثا  
تقديم ا  -  1 كافة المستلزمات    توفيرو   ةإدارة الجامعندة من قبل  م والمساعلدضرورة 

و ت  والتسهيل وتهيئةالمادية  الملئمالمنا  المالية  التل  خ  وذلك  شجيع  الجماعي  تعلم 
فب العمل تشكيل  الحماسية    رق  على والجماعات  للعمل  التدريسية  الهيئة  أعضاء   من 
 . يةحسين جودة الخدمة التعليمت

بما يسهم    إدارية مرنة والعمل على تطويرها  نظمةألالجامعة  إدارة  ني  ضرورة تب  2 -
ا   مفهومتبني  في   يسهلتنظيمي  التعلم  جودة  في  م  بما  التعليمية ات  الخدمتحسين 

 .بل الجامعةالمقدمة من ق
بش 3- بجودة  االهتمام  ومتزايد  فاعل  الهيئة ألتطوير  الو   تدريبال برامج                          كل   عضاء 

ت  الندوا رات و تمالمؤ   ةمقاوإالتدريبية    بالدوراتهم ومعارفهم  زيادة خبراتذلك لو   التدريسية
 . عليميةية التمن أجل تحسين العمل العلمية

  مستوياتهبكل  مفهوم التعلم التنظيمي    تبنيبل الدراسة  حجامعة مال  اهتمام رة  ضرو   4-
 ليمية. ة التعتحسين جودة الخدمتحسين أداء العاملين فيها و ل

 ية التي ر التسهيلت المادتطوير المباني والمختبرات وتوفيورة االستمرار في ضر  5-    
 .ةافسية للجامعميزة تن حقيق وتمة التعليمية ودة الخدحسين جتساعد في ت     
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 اإلسالميالفقه                               ت حديد  الملكية  الزراعية في حكم 
 براء عبد الرزاق اإلبراهيم، د. أنس عيروط 

 دلبإجامعة  ،والحقوق  ريعة       ة الش       كلي   ،الدراسات اإلسالمية والقضائيةقسم 

 الملخص:

  القدامى والمعاصرين  في هذا البحث بيان لمعنى تحديد الملكية الزراعية، ورأي الفقهاء
كل من مجمع البحوث اإلسالمية التابع   اوقرار ، ، وأدلة كل فريقتحديد الملكية الزراعية في

ثم الرأي الذي رجحه الباحث   ،بشأن تحديد الملكية  ي بجدةالفقه اإلسالم  لألزهر، ومجمع
                       استنادا  لهذه الدراسة.

 :                    الكلمات المفتاحي ة

 .على الملكيات الخاصة االستيالء، قانون اإلصالح الزراعي ،تحديد الملكية في الفقه
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Abstract: 

This research explains the meaning of agricultural property 

determination, the opinions of ancient and contemporary jurists about 

agricultural property determination, the proof of each team and the 

two decisions of both Al-Azhar Islamic Research Centre and the 

Islamic Jurisprudence Centre in Jeddah regarding property 

determination, then the opinion that the researcher favored based on 

this study. 
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 :مة     قد        الم   •
إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  
من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال  

                              محمدا  عبده ورسوله، أما بعد:              ، وأشهد أن  شريك له

ن واألفكار االشتراكية قد تركت أثرها على كثير من البالد العربية  عشرو مضى القرن ال
         سم  ي ت  ،                                                                             التي كانت تابعة للمعسكر الشرقي، فسن  حكامها قوانين لتحديد الملكية الزراعية

ن أن يجري في ملك الفرد                                         ، حد دت هذه القوانين سقفا  أعلى لما يمكقوانين اإلصالح الزراعي
من المفترض أن يقابل هذا االستيالء و   ،من األرض الزراعية، ثم االستيالء على الباقي

ت الملكية الزراعية بعوض، وكانت الذريعة تحقيق العدالة االجتماعية بين الناس، إذ كان
األرض،   م  فيتتركز بأيدي قلة قلية من الناس، والباقون أجراء ال يملكون إال ما يقابل تعبه

كل ذلك دعا إلى معرفة حكم الشرع في مسألة تحديد الملكية الزراعية ثم االستيالء على  
مسألة تحديد الملكية الزراعية ثم  الفقهاء القدامى في    ما رأي فالزائد عن السقف المحدد.  

 هذه المسألة؟  في ن يالفقهاء المعاصر   وما قول ؟االستيالء على الزائد عن السقف المحدد

 أهمية البحث: -      أول  

  ،نيفعومنت    ا  مالكالزراعية   تأثرت شريحة واسعة من المجتمع المحلي بقوانين تحديد الملكية
 معرفة حكم تحديد الملكية الزراعية يفيد هذه             ، لذا فإن                                   والتي سمي ت قوانين اإلصالح الزراعي

  .الشريحة الواسعة

 : حث            اختيار الب        سبب   -        ثانيا  

قوانين   وتخريج  الزراعية،  الملكية  تحديد  مسألة  في  الشرع  حكم  معرفة  في  الرغبة 
 اإلصالح الزراعي عليها.
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 : حث     الب          أهداف   -     لثا  ثا
ماهيتها  بيان  ب،  تحديد الملكية الزراعيةموضوع  تسليط الضوء على  إلى    البحثيهدف  
 . ها فيرأي الفقهاء وأحكامها و 

 الدراسات السابقة:  -       رابعا  

:  للطالب عماد حورية  أراضي اإلصالح الزراعي في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة -1
                                                              ع هذه الدراسة مع بحثي في أن  أراضي اإلصالح الزراعي هي ناتجة عن  تتقاط

هذا السقف ثم االستيالء على الزائد عن  الملكية الزراعية بسقف معين   ، تحديد 
ولكن هل تكلم البحث عن حكم تحديد الملكية الزراعية في الفقه اإلسالمي أم ال 

 هذا لم أعرفه ألنني لم أستطع الوصول لهذه الدراسة رغم محاولتي ذلك.

الباحث   -2 لوجد  أحكام          فهرسا   موضوعها  السامرائي  مهدي  لمحمد  دكتوراه  رسالة 
بالقانو  مقارنة  اإلسالمي  الفقه  في  الزراعية  لتحديد  الملكية  الباحث  أفرد  وقد  ن، 

تمكن أ، ولم                                           مستقال ، لكن الرسالة المذكورة ليست منشورة                         الملكية الزراعية مبحثا   
 من االطالع سوى على الفهرس.

 : وخطواته البحث منهج -       خامسا  
االستقرائي        المنهج  البحث  هذا  الباحث في  المقارن   اتبع  باستقراء التحليلي  وذلك   ،

وتحليل  أقوال العلماء في المسألة المراد دراستها، واالستقصاء عن كل ما له عالقة بها،  
تفريقها عما يشبهها من المسائل، مثل مسألة   بعد  بينها،    قيودتلك األقوال والمقارنة 

الجواز، مع                                                                تمهيدا  لمعرفة من قال منهم بجواز تحديد الملكية، ومن قال بعدم    ،الملكية
  ذكر أدلتهم، ثم محاولة الترجيح بين أقوالهم.
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 : ة البحث    خط   •
 : خمسة مطالبالبحث مؤلف من 

 .تعريف تحديد الملكية الزراعية              المطلب األو ل:  •

 .الفرق بين تحديد الملكية وقيود الملكية اني:            المطلب الث   •

 رأي الفقهاء في مسألة تحديد الملكية. :ثالثالالمطلب  •

 .ناقشة والترجيحمال: الرابعالمطلب  •

مدى التزام الحكومات المصدرة لقوانين تحديد الملكية بشروط  :خامسالالمطلب  •
 . التحديد

 خاتمة: ال
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 : الزراعيةتحديد الملكية تعريف : لمطلب األولا
تركيبين، األول منهما: هو تحديد الملكية عندما نقول تحديد الملكية الزراعية فنحن أمام  

)تحديد(، والمضاف إليه: )الملكية الزراعية(،  مصطلح مركب من المضاف، وهو الزراعية
الزراعية،   الملكية  فهو  الثاني:  التركيب  )الملكية(،  وهو  أما  منعوت  من  مركب  مصطلح 

 .(الزراعية)ونعت 
ركيبين، ثم تعريف كل تركيب منهما  من أجل ذلك كان ال بد من تعريف مفردات هذين الت

 عند أهل فنه.         مستعمال      ا  بوصفه مصطلح

 تحديد الملكية الزراعية لغة:             أول : تعريف 
                                              والحد  منتهى الشيء، ومنه: حدود األرضين، وحدود    ،           مصدر حد د  لغة:    التحديد - أ

 .  (1) الحرم

      ألن             الم ل ك    واالسم          م ل ك ا،             ي م ل ك ه           الش يء             اإلنس ان           م ل ك                      جذرها م ل ك ، قيل  :الملكية لغة - ب
حيح ة          قوي ة         ف يه          ي د ه         م ال         م ن          م ل ك       م ا:           فالم ل ك  .          ص 

 (2) . 

 الزراعية لغة:  - ت

                                                                       جذره زرع، والزرع طرح البذور في األرض، والزرع أيضا  اإلنبات، يقال: زرعه هللا 
    . (3)   [64                                             ع ون ه  أ م  ن ح ن  الز ار ع ون ﴾ ]الواقعة:                     ﴿أ أ ن ت م  ت ز ر  أي أنبته، ومنه قوله تعالى:  

   :        اصطالحا  الزراعية الملكية   :   ا  ثاني
قد اخترت  و                                                       الفقهاء في تعريف الملكية تبعا  الختالفهم في ضبط الملك،  اختلف  الملكية:  

عرف الذي    التعريف الذي ذكره صاحب "تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية"
 تصرف   عن          وحاجزا    فيه  لتصرفه  طلقانم  يكون   شيء  وبين  اإلنسان  بين  شرعي  اتصال  :الملك
 ووصف )الزراعية(: يقصر الملكية على نوع معين من األشياء وهو األرض   ،(4)   فيه  غيره

 . الزراعية
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                            الملكية الزراعية اصطالحا :                 ثالثا : تحديد
                                                                   كتب التي عنيت بالملكية، لم أجد تعريفا  لتحديد الملكية الزراعية قد  من خالل البحث في ال

     أ ن  للفرد  يجوز       م ا          م ق د ار                                                         ا صطلح عليه سوى ما ذ كر في المعجم الوسيط الذي عرفه بأنه: 
 . (5)الزراعية ض    األ ر  من يمتلكه

راعية التي ز                    حد د مقدار األرض الالذي  ويؤخذ على هذا التعريف قصوره ألنه لم يبين من  
                                                                                 يجوز أن يجري في ملك الفرد، هل هو الشرع، أم ولي األمر، أم العادة والعرف مثال ، لذا

يمتلكه من األرض الزراعية   للفرد أن  باآلتي: مقدار ما يجوز  كان من المناسب تعريفه 
     ذلك. لبموجب القوانين الناظمة 

 الملكية: قيود الفرق بين تحديد الملكية الزراعية و المطلب الثاني: 
اتصال شرعي بين اإلنسان وبين شيء ينبئ عن اختصاصه                       في تعريف الملك أن ه            تقد م معنا  

ه، وللمالك وحده دون غيره بموجب هذا االختصاص حق االستئثار باستعماله واستغالله  ب
                                                            ي  د هذا االتصال بأنه اتصال شرعي وجب تقييد االستعمال واالستغالل           ، ولما ق  والتصرف فيه

الشرع،   بقيود  بالشيء  قد  والتصرف  الشرع  راعوقيود  هذا       ية  تكون  وفي  العباد،  لمصالح 
إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل واآلجل المعنى يقول اإلمام الشاطبي: "

، هذه المصلحة التي أضيفت هلل لعظم للمصلحة العامة    ة  ياع، أو تكون هذه القيود ر (6)       معا " 
راد به "ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد  يخطرها، فقالوا: هذا حق هللا، و 

   .(7) فينسب إلى هللا تعالى لعظم خطره وشمول نفعه"
 

أمثلة   وعدم    تقييد ومن  الجيران  حقوق  من  الشريعة  قررته  ما  الخاصة  للمصلحة  الملكية 
  في   التصرف  للرجل  "وليس  بهم عند استعمال المالك لملكه، فقد جاء في المغني  األضرار

  العطارين،  بين         خبازا    يفتح  أو  الدور،  بين  حماما  فيه  يبني  أن  نحو  بجاره،  يضر         تصرفا    ملكه
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  يجتذب  جاره  بئر  جانب  إلى        بئرا    يحفر  أو  ويخربها،  الحيطان  يهز   قصارة  دكان  يجعله  أو
   . (8) ماءها"

                                  بالتصرف في ملكه جبرا  عنه مراعاة  إلزام المالك    الملكية للمصلحة العامة  تقييد  ومن أمثلة
نزع ملكية  أو بما اصطلح عليه ب  مصلحة عامة ل  المثامنة على عقار لمصلحة عامة، كحالة  

  ضاق  : "ولوجاء في تبيين الحقائق، مثل توسعة مسجد أو طريق فقد  العامةالعقار للمنفعة  
 . (9) كرها" بالقيمة أرضه تؤخذ لرجل  أرض وبجنبه الناس على المسجد

ولو عدنا إلى حالة تحديد الملكية الزراعية مطرح البحث لوجدنا أنها تتكون من مرحلتين،  
يجري في   أن  يمكن  لما  أعلى  سقف  تحديد  الزراعية، األولى:  من األرض  األفراد  ملكية 

 والثانية: االستيالء على الزائد عن هذا السقف.
ل تقييدا   ليس  المدروس  بالمعنى  الزراعية  الملكية  تحديد  أن   نالحظ  مراعاة                                                                     ومنه  لملكية 

                          ضرار باآلخرين، ألن  التحديد من غير اإل  اللمصلحة الخاصة التي تقضي بوجوب استعماله
، المحدد  عن  نزع الزائد                                      التدخل في أصل الملكية بتحديدها كما  و ل إلى  قد تعدى االستعما

بإعادة   فردية  ةح                                                                    وليس تقييدا  للمليكة مراعاة للمصلحة العامة، ألن الغاية منه تحقيق مصل
 . توزيع المستولى عليه ألفراد ال يملكون األرض

 رأي الفقهاء في مسألة تحديد الملكية: : ثالث لمطلب الا

الزائد عن السقف    ىثم االستيالء عل                                          الفقهاء  القدامى في مسألة تحديد الملكيةلم يبحث  
السبب في ذلك كما قال الدكتور عبد الكريم زيدان "إن المنظور إليه في          ولعل  ،  المحدد

                                                                                    موضوع الملكية هو الشرعية ال الكمية، أي أن  الشرع يحترم الملك المشروع وإن كان كثيرا ، 
                                                                                  وسواء كان موضوعه أرضا  أم منقوال ، وال يحترم الملك غير المشروع وإن كان قليال  وسواء  

                               رواج األفكار الشيوعية التي عد ت لكن وبعد  و ،  (10)               نقوال  تافها "أو م                  كان شبرا  من أرض  
نادت بإصالح نظام األراضي عن طريق   والتيالناس شركاء في ملكية وسائل اإلنتاج،  

يمتلكوها بهدف القضاء عل التي يمكن لألفراد أن  الملكيات الزراعية تحديد المساحات  ى 
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ر لتلك المساحات المحددة على الفقراء من الفالحين، ثم توزيع ما يزيد عن الحد المقر   الكبيرة،
الباحثين  الهتمام  ذلك  دعا  األفكار؛  لهذه  الحكومات  أو  العرب  القادة  من  عدد  وتبني 
المعاصرين الذين عايشوا تلك الحقبة ودفعهم لتقديم دراساتهم حول موضوع تحديد الملكية 

               ولكل  حججه على   (12)ومنهم من قال بعدم جوازه  (11)الزراعية، فمنهم من قال بجواز التحديد
 التفصيل اآلتي: 

 أدلة المجيزين لتحديد الملكية الزراعية:  -     أول  

لقد استدل أصحاب هذا القول بالعديد من الحجج لتبرير رأيهم، استند بعضها للقرآن 
ال العامة في  القواعد  فقه  الكريم، واستنبط اآلخر من السنة المطهرة، وبعضها اآلخر من 

 اإلسالمي ومن هذه الحجج: 

كره اإلسالم حصر الثروة بأيدي فئة قليلة من المسلمين دون غيرهم من فئات المجتمع   -أ
                                                                                                     المسلم، وأ دل  ما يد ل  على ذلك قوله تعالى: ﴿ك ي  ال  ي ك ون  د ول ة  ب ي ن  األ  غ ن ي اء  م ن ك م ﴾  

 . (13) [7]الحشر: 

فلسفة    كتابهفي   -وهو من المجيزين لمسألة تحديد الملكية-(14) يقول الشيخ نديم الجسر
فانحصار الثروة األرضية في أيدي األغنياء يتداولونها بين بعضهم  "الحرية في اإلسالم:  

دون أن يكون لغيرهم من الفقراء أي حصة فيها، أو أمل في تداولها، هو أمر ال يرضاه  
 . (15)"العليم الحكيم ألنه يعلم بحكمته أنه مخالف لمصلحة المجتمعمالك الملك الرزاق 

قالوا: ومن أمثلة تدخل النبي صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين في ملك األفراد   -ب
 ، اآلتي: (16)                            وتقريرهم حقوقا  لغيرهم فيها

م ع   -1 ف ك ان    ، ار  األ  ن ص  م ن   ر ج ل   ح ائ ط   ف ي  ن خ ل   م ن   د   ع ض  ج ندب  بن   ل س م ر ة                                                                                                  »كان 
ار ي   أ ه ل ه  ف ي ال ح ائ ط ، ف ك ان  س م ر ة  ي ج يء  ف ي د خ ل  ع ل ي ه م ، ف ي ؤ ذ يه م  ذ ل ك ، و ي ش ق                                                                                                                          األ  ن ص 

ل ى َّللا   ع ل ي ه  و س ل م ، ف ذ ك ر  ذ ل ك  ل ه ، ف أ ر س ل  إ ل ى س م ر ة ،                                        ع ل ي ه م ، و إ ن  الر ج ل  ي أ ت ي ا                                                                                        لن ب ي  ص 
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      ا ف ي                                                                                                                               ف ط ل ب  إ ل ي ه  أ ن  ي ب يع ه ، ف أ ب ى، ف ط ل ب  إ ل ي ه  أ ن  ي ن ق ل ه  ف أ ب ى، ق ال : »ف ه ب ه ا ل ه ، و ل ك  م ث ل ه  
:                                  ال ج ن ة «، ف أ ب ى، ف ق ال  ر   ار ي   « . ث م  ق ال  ل أل  ن ص  ار  ل ى َّللا   ع ل ي ه  و س ل م : »م ض                                                                                  س ول  َّللا   ص 

 .  (17)                             »اذ ه ب  ف اق ل ع  ن خ ل ه «

                                                                             فقد استدل غير  واحد  من أهل العلم بهذا الخبر على جواز تدخل ولي األمر في تحديد 
 . (18)لك                                                   الملكية الخاصة وكذلك تقييدها إذا دعت الحاجة  إلى ذ

تحديد  جواز  على  الخبر  بهذا  استشهاده  معرض  في  الزحيلي  وهبة  الدكتور  يقول 
                                                                                  الملكية: "ومن هنا يحق لولي األمر العادل أن يفرض قيودا  على الملكية، فيحددها بمقدار 
سبيل   في  ذلك  كان  إذا  عنها  عادل  تعويض  دفع  مع  أصحابها  من  ينتزعها  أو  معين، 

 . (19)المصلحة العامة للمسلمين"
ح اك  ب ن  خ ل يف ة  »                                             ومن األمثلة أيضا  ما روى اإلمام مالك في موطئه:  -2       س اق    (20)                              أ ن  الض 

           ، ف أ ب ى  (22)                                                                 ، ف أ ر اد  أ ن  ي م ر  ب ه  ف ي أ ر ض  م ح م د  ب ن  م س ل م ة  (21)                               خ ل يج ا ل ه  م ن  ال ع ر ي ض  
ر ك   ح اك : ل م  ت م ن ع ن ي، و ه و  ل ك  م ن ف ع ة  ت ش ر ب  ب ه  أ و ال  و آخ ر ا، و ال  ي ض  ،                                                                                                                          م ح م د ، ف ق ال  ل ه  الض 

ح اك  ع م ر  ب ن  ال خ ط اب  ف د ع ا ع م ر  ب ن  ال خ ط اب  م ح م د  ب ن                                                                                                                    ف أ ب ى م ح م د ، ف ك ل م  ف يه  الض 
: " ل م  ت م ن ع  أ خ اك  م ا ي ن ف ع ه   ، ف ق ال  ع م ر  ،                                                                                                                               م س ل م ة  ف أ م ر ه  أ ن  ي خ ل  ي  س ب يل ه ، ف ق ال  م ح م د : ال 

  : ر ك ، ف ق ال  م ح م د : ال  و َّللا  . ف ق ال  ع م ر                                                                                                                      و ه و  ل ك  ن اف ع ، ت س ق ي ب ه  أ و ال  و آخ ر ا، و ه و  ال  ي ض 
ح اك        و َّللا     .(23) «                                                                                                 ل ي م ر ن  ب ه ، و ل و  ع ل ى ب ط ن ك ، ف أ م ر ه  ع م ر  أ ن  ي م ر  ب ه ، ف ف ع ل  الض 

استدل  ف  القائلينقد  سقف    بعض  تحديد  الخبر على لبجواز  بهذا  الزراعية  لملكية 
 . (24) ديدتدخل ولي األمر في ملكيات األفراد وتحديدها إن ظهر ما يدعو لهذا التح جواز

من المباحات، فإذا رأى اإلمام في وقت من      د                                        إن ملك الفرد ل ق د ر  معين من األرض يع -ج
ن ذلك من إ                                                                 األوقات أنه ال يجوز للفرد تملك  أكثر  من حد   معين وجبت طاعته، إذ  

 حقوقه في السياسة الشرعية. 
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                                                                                وقد نص  فقهاء المالكية على أن  لإلمام أن يمنع المزارعين من زراعة العنب أو ي ح د      
                                                           اد أهل ها أن يزرعوا العنب ليصنعوا منه الخمر، وذلك من قبيل  في قرية اعت  من تلك الزراعة

 .  (25)                                                                            االستصالح، فما الفرق بين الحد   من حرية الزراعة وبين الحد من حرية تملكك األرض؟
                                                                            وقالوا: إن عدم  تحديد الملكية الزراعية يؤدي إلى تجميع األراضي على شكل ملكيات  -د

                                                                               كبيرة "إقطاعيات" مما يكون له آثار  سيئة  على المجتمع كإهمال زراعة األراضي وعدم  
استفادة الدولة من إيراداتها االستفادة المرجوة، كما يؤدي إلى انحطاط المستوى المعاشي 

ي الذين  بالنصيب للمزارعين  يستأثرون  المالك  أن   إذ  األراضي،  تلك  بزراعة                                                         قومون 
                                                                         األعظم من حاصالتها، كما يستهينون بالمزارعين، ويسخ  رونهم لمنافعهم الشخصية، 

-                                                                                       كل ذلك يدعو إلى تحديد الملكية الزراعية بحيث ي و ز ع  ما يزيد  عن الحد   األعلى المقرر  
 .(26)الفالحين الذين ال يمتلكون األرضعلى  -بعد االستيالء عليه

في بحثه المقدم إلى المؤتمر الثالث  (27) ويقول مثل ذلك الدكتور محمد عبد هللا العربي
                                                                              لمجمع البحوث اإلسالمية بعنوان " االقتصاد  اإلسالمي واالقتصاد المعاصر": "إذا تضخمت   

مصادر اإلنتاج التي عليها قوام                                                             الثروة  في أيدي فئة قليلة من الرعية، وكانت هذه الثروة من
إلى   العجز  هذا  وأدى  استثمارا  رشيدا ،  استثمارها  من  الفئة  ثبت عجز هذه  ثم                                                                                   المجتمع، 
عن   يدرأ   بما  التدخل   األمر  لولي  كان  الرشيد  االستثمار  هذ  منافع  من  المجتمع                                                                                حرمان 

ن التصرف على الرعية                                                                   المجتمع هذا الضرر  العام ، وهذا تطبيق للقواعد الشرعية التي تقرر أ
                                                                               م ن وط  بالمصلحة، أما كيف يتدخل ولي األمر، فهذا تتواله السياسة الشرعية في كل بلد 
                                                                                 إسالمي على ضوء الواقع فيه، فقد يكون هذا التدخل  بإلزام هؤالء المالك باتباع األساليب  

يديهم على  الرشيدة في استثمار مصادر اإلنتاج التي بين أيديهم، أو بإبقاء بعضها بين أ
قدر طاقتهم في االستثمار واالستيالء على باقيها على النحو الذي يفي بمطالب الجماعة 

    .(28)                               وفاء  طيبا  بعد تعويضهم عنها" 
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 : أدلة المانعين من تحديد الملكية الزراعية:     ا  ثاني

من   بعدد  معين  بسقف   الزراعية  األرض  ملكية  تحديد  جواز  بعدم  القائلون                                                                         استدل 
                   الحجج أقد  م منها:

                                                                        صيانة اإلسالم لملكية الفرد: مما ال شك فيه أن  المتتبع  لنصوص الشرع الحنيف   -أ
                                                                      يلمس مدى حرص اإلسالم على حماية  الملكية الخاصة بالفرد المسلم، وقد توالت 

 : (29)                             النصوص  الدالة على ذلك ومنها

                                                                             ت أ ك ل وا أ م و ال ك م  ب ي ن ك م  ب ال ب اط ل  إ ال  أ ن  ت ك ون  ت ج ار ة                                               قوله تعالى: ﴿ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ال   -1
 [.29                                                                                            ع ن  ت ر اض  م ن ك م  و ال  ت ق ت ل وا أ ن ف س ك م  إ ن  َّللا   ك ان  ب ك م  ر ح يم ا﴾ ]النساء: 

،                                                                           فال يؤخذ مال  أحد  منه بغير رضاه وإن قوبل هذا األخذ بالتعويض عن ذلكم المال
                                  وسواء  أكان اآلخذ فردا  أم حكومة. 

                                                                              قال الشافعي: "وال يزول ملك المالك إال أن يشاء، وال ي م ل ك  رجل شيئا  إال أن يشاء 
د  ق  عليه  ي  له أو وهب له أو ت ص                                                                               إال في الميراث .... أال ترى أن الرجل لو أ وص 

                 حدا  من المسلمين                                                           أو ملك شيئا  لم يكن عليه أن يملك ه إال أن يشاء، ولم أعلم أ
                                                                                 اختلفوا في أن ال ي خ ر ج  ملك المالك المسلم من يديه إال بإخراجه إياه هو نفس ه ببيع 

 . (30) أو هبة أو غير ذلك أو عتق أو دين لزمه فيباع في ماله"

ه « -2    .(31)                                                                                قوله صلى هللا عليه وسلم: »ال  ي ح ل  م ال  ام ر ئ  م س ل م  إ ال  ب ط يب  ن ف س 

                                                                             وفي هذا الحديث تأكيد لمعاني اآلية المتقدمة في اعتبار الرضا أساسا  لخروج المال     
المالك يكون في حدود  العقود والتصرفات، وتجاوز رضا  البيع وغيره من  الذمة في  من 

 . (32)                                                       ضيقة نص عليها العلماء وحددوا ضوابط  لها ال يمكن تعديها

ب  قوله صلى هللا عليه وسلم  -3                                                                  ر ا م ن  األ ر ض  ظ ل م ا، ف إ ن ه  ي ط و ق ه  ي و م  الق ي ام ة                      : »م ن  أ خ ذ  ش 
ين «  .  (33)                        م ن  س ب ع  أ ر ض 
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وهو من أنصار هذا القول بعد أن استشهد بهذا  (34)يقول األستاذ أبو األعلى المودودي   
يا ترى؟! أ ب أ ن    األحكام  واآلثار   "فماذا تشهد هذه  المتقدم:  الفردية                                                                    الحديث                        م لكية  األرض  

                                                                                     كانت منكرا  فأراد اإلسالم  أن يتحمل ه  على كره ، أم أنها كانت حقا  مشروعا  مباحا  فرض  
   .(35)                                                        على األفراد وعلى الحكومة أن يراعوه ويحترموه حق  االحترام"

وقالوا: التحديد بعد التملك وأخذ الزائد ولو بعوضه هو غصب يحرمه اإلسالم وينهى   -ب
بجواز  قال  من  يسعف  ال  المنتزع  الملك  يقابل  تعويض  فدفع  النهي،  أشد  عنه 

                                                            ألن الناس مسلطون على أمالكهم وال تؤخذ جبرا  عنهم إال في حدود ما  (36) التحديد
 . (37)مصلحة العامة                                     نص  عليه الفقهاء كحال نزع الملكية لل

رحمه هللا وهو من المانعين لمسألة تحديد الملكية   يقول الدكتور بكر عبد هللا أبو زيد 
                                                                                بسقف معين بعد ذكره لضابط المصلحة العامة التي من أجلها يجوز بيع العقار جبرا  عن  

ذكور                                                                                 صاحبه: "والعقار الذي ينزع من يد مالكه أو واقفه ليتملكه آخرون يفتقد  الشرط  الم
الكاملة المطلقة في ملكه  باب الظلم لفرد له الصفة  العامة(, فيكون هذا من  )المصلحة 
ينابذ   فهذا تصرف  مثال   ليستغلها  عنها  أجنبي  ليد   تنزع  ثم  واستغالال  وتصرف ا,                                                                                    استعماال  
                                                                                  مشروعية التملك وحقوقه، وهو من التظالم والغصوب التي نهى هللا  عنها ورسول ه، وال يقرها  

                                                                               ل  العلم واإليمان  و))كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه((، والحاصل أن  أه
هذا النوع من التصرف تنسحب عليه أحكام )الغصب( وأن إقراره بوابة الولوج في التيار 

 .(38) المادي المعاصر من أن الملكية الفردية شر، تشل فعاليته ويحصر في أضيق الحدود"

                                                                         واستدلوا أيضا  بواقعة عزم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في تحديد  -ج
البيهقي:  أخرج  فقد  المسألة،  تلكم  في  وناقشته  إحداهن  فاعترضت  النساء،  مهور 
خطب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه الناس، فحمد هللا تعالى وأثنى عليه ثم قال: 

د اق  ال                                                                                  ن  س اء ، ف إ ن ه  ال  ي ب ل غ ن ي ع ن  أ ح د  س اق  أ ك ث ر  م ن  ش ي ء  س اق ه                                     " أ ال  ال  ت غ ال وا ف ي ص 
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ل  ذ ل ك  ف ي ب ي ت  ال م ال  "  يق  إ ل ي ه  إ ال  ج ع ل ت  ف ض  ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م  أ و  س                                                                                                              ر س ول  هللا  ص 
  , ت  ل ه  ام ر أ ة  م ن  ق ر يب  : ي ا أ م ير  ال م ؤ م ن ين  أ ك ت اب  هللا  ت ع ال ى                                                        ث م  ن ز ل  , ف ع ر ض                                                              ف ق ال ت 

: ن ه ي ت  الن اس                                                                                                                   أ ح ق  أ ن  ي ت ب ع  أ و  ق و ل ك ؟ ق ال : " ب ل  ك ت اب  هللا  ت ع ال ى، ف م ا ذ اك ؟ " ق ال ت 
د اق  الن  س اء  و هللا  ت ع ال ى ي ق ول : ﴿و آ                                                 ت ي ت م  إ ح د اه ن  ق ن ط ار ا ف ال  ت أ خ ذ وا                                                                          آن ف ا أ ن  ي غ ال وا ف ي ص 

ي  هللا  ع ن ه : "  20                                                                        م ن ه  ش ي ئ ا أ ت أ خ ذ ون ه  ب ه ت ان ا و إ ث م ا م ب ين ا﴾ ]النساء:                                           [ , ف ق ال  ع م ر  ر ض 
ث ا , ث م  ر ج ع  إ ل ى ال م ن ب                                  ر  ف ق ال  ل لن اس : " إ ن  ي                                                                                           ك ل  أ ح د  أ ف ق ه  م ن  ع م ر  " م ر ت ي ن  أ و  ث ال 

د اق  الن  س اء  أ ال  ف ل ي ف ع ل  ر ج ل  ف ي م ال ه  م ا ب د ا ل ه «  .(39)                                                                                                                ك ن ت  ن ه ي ت ك م  أ ن  ت غ ال وا ف ي ص 

الكبيرة وتفتيتها، أهمها   -د الملكيات  بالقضاء على  كفيلة                                                                               وقالوا إن في اإلسالم طرقا  
نظام اإلرث المقرر في الشريعة اإلسالمية، ونظام الزكاة والصدقة، فللفقراء حق في  
فضول أموال األغنياء، واألفضل من تحديد الملكية بسقف معين ثم االستيالء على 

االلتزام بقواعد الشرع الحنيف فيما يتعلق بنظامي  الباقي، هو حمل المسلمين على  
 .  (40)اإلرث والزكاة

 هذا ما قدمه المانعون من تدخل الدولة في الملكيات الخاصة وتحديدها. 

 المناقشة والترجيح: : رابعالالمطلب  

 بداية وقبل الحديث عن القول الراجح البد من ذكر النقاط اآلتية: 
: لم تسلم أدلة أنصار القول بجواز التحديد من المناقشة، وهذه أهم الردود النقطة األولى

 عليها:  
                                                                            بالنسبة الستشهاد أنصار التحديد بحديث سمرة بن  جندب وأ م ر  النبي صلى هللا عليه   -أ

: أن هذا األمر صدر من النبي صلى هللا عليه   عليه   د                             وسلم األنصاري بقلع نخلته ر  
، واحتجوا بما  (41)لردع، وليس على سبيل القضاء واإللزاموسلم على سبيل الزجر وا

                                                                              نص عليه الخط ابي في معالم السنن، يقول الخطابي: "وفيه من العلم أنه أمر  بإزالة 
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الضرر عنه وليس في هذا الخبر أنه قلع نخله، ويشبه أن يكون أنه إنما قال ذلك  
 . (42)ليردعه به عن األضرار"

أورده أنصار القول األول من استشهادهم بخبر الضحاك بن كذلك بالنسبة لما   -ب
                                                                     خليفة وكيف أن  الفاروق عمر بن الخطاب قرر له فتح خليج  في أرض محمد بن 
                                                                        مسلمة، فأجابوا عنه: أن  قضاء سيدنا عمر بن الخطاب في هذه المسألة ليس من  

سلمة بقيت                                                                 قبيل نزع ملكية محمد بن مسلمة أو حتى تحديدها، فأرض  محمد  بن  م
                                                                      على ملكه ولم ينقص  منها شبر  واحد ولكن  الذي حصل هو تقرير حق   ارتفاق 
هللا   بن خليفة رضي  حاك  الض  لمصلحة  مسلمة  بن  محمد                                                               بالمجرى على أرض 

 .  (43) عنهم أجمعين

                                                          وقضاء عمر رضي هللا عنه موافق لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: »ال  
 .(44)                                              ج ار ه  أ ن  ي غ ر ز  خ ش ب ه  ف ي ج د ار ه «               ي م ن ع  ج ار  

قال أنصار التحديد أن عدمه سيؤدي إلى ظهور ملكيات كبيرة تزيد عن قدرة الفرد   -ج
في العمل واالستثمار، ومن ثم إهمال األرض وعدم استفادة الدولة منها االستفادة  

تعددة الستثمار األرض                                                         المرجوة، وكان رد  المانعين للتحديد أن  في الشرع طرقا  م
منها إيجار األرض أو دفعها مزارعة للغير، بل قد يؤدي تحديد ملكية األرض أو  
                                                                          تأميمها إلى قتل ملكة الطموح وغال  ليد الهمة عن التسابق وتثبيطا  للعزائم عن 
النشاط، والخير في اإلبقاء على ما منح هللا به عباده من حرية الكسب كي يبقى  

و  حيا ،  لتحقيق                 النشاط   الشريعة  في  جائزة   طرق   هناك  كان  فإذا  يقظى،                                                           الهمة  
                                                                   االستثمار األمثل لألرض فلم نلجأ لطرق  غير  مشروعة كحل لمشاكل المجتمع  
عن طريق انتزاع ملكيات من أيدي أربابها، والرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم  

                                                          ب الس ي  ئ ، و ل ك ن  ي م ح و الس ي  ئ  ب ال ح س ن ، إ ن                                                   قال: »إ ن  َّللا   ج ل  و ع ز  ال  ي م ح و الس ي  ئ   
»  .      (46)-(45)                                  ال خ ب يث  ال  ي م ح و ال خ ب يث 
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                                                                             هذا باإلضافة إلى غير ذلك من الردود التي تناولت استدالل  أنصار  القائلين بجواز  
عويض مقابل، أو  تدخل الدولة لتحديد الملكية الزراعية بسقف معين وأخذ الباقي إن كان بت

                                                من غير تعويض، وسأكتفي بإيراد ما ذكرت ه من ردود.

                                                                يمكن القول إن  المعاصرين من أهل العلم متفقون بصفة عامة على وجود   النقطة الثانية: 
 نوعين من الملكيات الزراعية:

أحدهما: غير مشروع وهو ذلك النوع الذي حصل عليه أصحابه نتيجة لتقربهم إلى الحكام 
اء فيما مضى من زمن أو دخل في حوزتهم نتيجة الغصب واالعتداء على أمالك واألمر 

 الضعفاء الذين ال حول لهم وال قوة تجاه أصحاب النفوذ.
والنوع الثاني: هو الملكيات الزراعية الكبيرة المشروعة التي آلت إلى أصحابها عن طريق  

 .  (47) األسباب المشروعة كاإلرث والشراء ونحو ذلك
                                                                                  فبالنسبة للنوع األول ــــ وهو الملكيات الزراعية غير المشروعة ــــ لم يقع خالف  بين  
المعاصرين من أهل العلم في جواز تحديده أو مصادرته، حتى المانعين لتحديد الملكية 
الزراعية يذهبون إلى إعطاء الحق لولي األمر المسلم أن يتدخل في تحديد هذا النوع من  

من        ي ع لو الملكيات   وهو  ـــــ  المودودي  األعلى  أبو  فاألستاذ  أقوالهم  تتبع  خالل  من  هذا  م 
المانعين لموضوع تحديد الملكية الزراعية ـــــ يقول في كتابه مسألة تحديد ملكية األرض في  
الملكيات  من  مختلفة  أنواع  من  البالد  في  ما  يتبين  أن  شيء  كل  قبل  "ينبغي  اإلسالم: 

أ، وأي نوع منها يجوز أو ال يجوز حسب القواعد الشرعية،  واإلقطاعيات من حيث المبد
ومثل هذا التحقيق والبحث ال يكفيه و ال يناسبه علماء الدين وحدهم وال علماء الدنيا وحدهم  
وإنما يمكن أن يتم هذا الغرض على أيدي لجنة تتألف من علماء الشريعة ورجال المصلحة 

ماهرين في القانون المدني وعلى هذه اللجنة أن  المالية المحنكين والمحامين المجربين ال
                                                                                      تشخص أوال  المنزلة المبدئية لمختلف أنوع الملكيات الزراعية، والعطايا والمنح التي أقطعها 
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وجادت بها على أصحابها الحكومات السالفة أو السالطين القدماء ويمكن الحكم بعد ذلك  
 . (48) نقراض في نظامنا اإلسالمي"على ملكية من الملكيات في البالد بالبقاء أو اال

                                          وهو أيضا  من المانعين للتحديد غير أنه مع   (49) وهذا ما نحاه الشيخ عبد هللا كنون 
جواز حصر الملكيات غير المشروعة وردها لعموم األمة تنتفع بها بالطريقة التي يراها والة 

 . (50)األمور
أما بالنسبة للملكيات المشروعة أو المستورة والتي اختلف أهل العلم المعاصرون في  

بمكان   الصعوبة  من  فإنه  تحديدها  أن  جواز  خصوصا   اآلخر  على  القولين  أحد                                        ترجيح 
، فقد قرر مجمع البحوث اإلسالمية  المجامع الفقهية لم تكن ذات موقف واحد من هذه المسألة

ال يجوز تحديد أنه    :م1964في مؤتمره األول الذي انعقد في القاهرة عام  التابع لألزهر  
  بشرطين:لملكيات الزراعية الكبيرة التي اكتسبت بطريق مشروع إالا

                                                                         أن تكون هناك حاجة أو ضرورة تدعو لذلك، أي إذا اقتضت المصلحة  العامة تدخل    األول:
ولي األمر لتحديد تلك الملكيات، أما إذا لم تكن حاجة أو ضرورة للتحديد فال مسوغ للتدخل 

                                                      عندئذ ، وتبقى تلك الملكيات على حكم األصل من المشروعية.
ـــــ    الثاني: ــــــ أي الدولة                                                                              عند االستيالء على مقدار  معين من األرض من قبل ولي األمر 

المناسب وهو ما يعادل قيمة األرض يوم   للمالك األصلي التعويض                                                                             فإنه يجب  أن يدفع 
أخذها، وال بأس أن يتم ذلك ــــــ أي تحديد القيمة ـــــــ من قبل خبراء مختصين بشؤون األرض 

                                                                       ذا ما تقتضيه العدالة ويحت مه المنطق إذ ال يجوز أن يحرم أحد من ملكه بدون وأحوالها، وه
 مسوغ ما دام أنه حصل عليه بالطرق المشروعة.  

الملكية   تحديد  بجواز  القائلين  برأي  لألزهر  التابع  اإلسالمية  البحوث  م ج م ع   أخذ                                                                                    وهكذا 
                              ل س ه ل  الترجيح بين القولين، الزراعية، ولو اقتصر األمر على قرار مجمع البحوث اإلسالمية  

فقرر                                                                                لكن ما لبث أن أعطى مجمع  الفقه اإلسالمي قرار ه في مسألة تحديد الملكية الزراعية،  
                                        يجب  رعاية  الملكية  الفردية وصيانت ها  ه أنه  1408في مؤتمره الرابع الذي انعقد في جدة سنة  
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منها، والمالك مسلط على ملكه،                                                      من أي   اعتداء  عليها، وال يجوز تضييق نطاقها أو الحد  
 .جميعهاشروع التصرف فيه بوجوهه موله في حدود ال

يجب أن نقرر أن اإلسالم منهج قائم بذاته، فال يكون معه حاجة لتقليد   النقطة الثالثة: 
نظام اقتصادي معين )اشتراكي أو رأسمالي( لمظنة تحقيق عدالة أكثر من العدالة التي  

منهج يحترم الملكية المشروعة ويصونها إن أدى المالك ما عليه،  يحققها اإلسالم، هذا ال
                                                                                    كما أن تطبيق هذا المنهج  بحق   يؤدي إلى ما يسمى بالعدالة االجتماعية وعدم التفاوت بين 

،  (51) أفراد المجتمع ثم وجود طبقتين، طبقة تملك معظم الثروة وطبقة تعيش على الفتات
اإلسالمية عمل المصطفى صلى هللا عليه وسلم على إيجاد التوازن ففي بداية إنشاء الدولة  

 .االقتصادي بين المهاجرين واألنصار
المهاجرون تلكم الفئة التي هجرت بلدها تاركة بيوتها وأموالها ال تملك من مقومات العيش 

ض  ، واألنصار تلكم الفئة أصحاب األر (52) إال إيمانها باهلل وبرسوله صلى هللا عليه وسلم
                                                                              والدور والمال، فآخى الرسول صلى هللا عليه وسلم بينهم وحض  األنصار على قسمة أموالهم 
بينهم وبين المهاجرين في المرحلة األولى، ثم عمل على كفاية المهاجرين وإغنائهم كي ال  
يبقوا عالة على إخوانهم األنصار بتمييزهم في العطايا من الغنائم، فقد جاءت بعض األخبار 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم غنائم بني النضير على المهاجرين ولم يعط منها  أن رس 
، وسار على نهجه الخلفاء الراشدون، فترك (53)إال لثالثة نفر من األنصار لفقرهم الشديد

سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه تقسيم أراضي البالد المفتوحة عنوة بين المقاتلين 
                                                                   بأيديهم وهم فئة قليلة مقارنة مع مجموع المجتمع المسلم، وأ ث ر  عنه    حتى ال تتركز الثروة 

األ  غ ن ي اء ،   ول   اس ت د ب ر ت  أل  خ ذ ت  ف ض  أ م ر ي م ا  م ن   اس ت ق ب ل ت   »ل و   قال:  أنه  هللا عنه                                                                                                          رضي 
ال م ه اج ر ين « ف ق ر اء   ف ي  نهج  اإلسالم وكراهي(54)                                              ف ق س م ت ه ا  بذلك  مؤكدا   بأيد                                   ،  الثروة  تركز                        ته 

بعد   بيت المال  الفائض في  إليه أحد والته  قليلة، وهذا سيدنا عمر بن عبد العزيز يرفع 
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العادل الخليفة  ذلك  بها  قام  اقتصادية  إصالحات  العدالة (55)سلسلة  من  مزيدا   حققت   ،                         
 . (56) االجتماعية

م أمثل بواجب                                               ن  هذه األمور  هي تطبيق أمثل لمنهج اإلسالم وقياإ              ويمكن القول   
منع   إذا  ولكن  ربانية،  لمنهج عظيم وشريعة  ابتدائي  تطبيق  الناس وهو  اإلمامة وسياسة 
النفوس،   الناس فضول أموالهم، وفشى الطمع وانتشر حب الدنيا وانتفى اإليثار وتغيرت 
حتى تركزت الثروات بأيدي المتنفذين في عصر من العصور الالحقة لعصور أئمة الهدى،  

                                                                      األمر أن يتدخل  ويحدد  سقفا  أعلى لما يمكن أن يتملكه الفرد ويستولي على   أيجوز لولي
 الباقي، وهو ما ذهب إليه أنصار القول األول؟ 

                                                                               أم أن  الملكية  الفردية  مصانة  في اإلسالم ضد  أي   تدخل  من قبل والة األمور مهما  
ة وما شابهها، وهو ما  كانت الظروف أو األسباب إال فيما افترضه الشرع عليها من زكا

                                 ذهب إليه أنصار  الرأي   الثاني؟ 

                                                                          الذي يظهر لي وهللا أعلم جواز  تدخل  ولي األمر العادل المأمون في مسألة الملكية 
                                                                                     الزراعية وتحديدها سقفها ومن ثم انتزاع الباقي ضمن  الشروط  التي نص  عليها قرار  مجمع

 البحوث اإلسالمية التابع لألزهر الشريف. 

ال دى التزام الحكومات المصدرة لقوانين تحديد الملكية بشروط  م:  خامسالمطلب 
 التحديد: 

التي سمي  ت قوانين اإلصالح الزراعي الملكية  تتبع قوانين تحديد  ، ئهاواستقرا                                                                 عند 
عية بسقف أعلى ثم يالحظ عدم مشروعيتها حتى على قول من أجاز تحديد الملكية الزرا 

  نها فقدت شرط التعويض ألهناك ضرورة أو حاجة إلصدارها    توإن كاناالستيالء على الزائد  
                                                                                  على المساحات المستولى عليها، فقد تقد م معنا أن  المجيزين للتحديد وعلى رأسهم مجمع  
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لألزهر التابع  اإلسالمية  وجود   البحوث  األول:  التحديد،  لجواز  شرطين  اشترط  الشريف 
الضرورة أو الحاجة له، والثاني: التعويض العادل على األجزاء المستولى عليها، وإن فرضنا  
تحقق شرط الضرورة لتدخل الحكومات في الملكيات الخاصة وتحديدها بسقف معين إال 

وهو ما يمكن مالحظته  ،  يتحققلم    عن المساحات المستولى عليهاأن شرط التعويض العادل  
جاء   التيم  1958لعام    161قانون اإلصالح الزراعي رقم    من  المادة التاسعة  نصمن  

 :هافي

                                                                        ـــــ يمكن لمن استولت الدولة على أرضه وفقا  ألحكام المادة األولى الحق في  9مادة 
أمثال متوسط بدل إيجار األرض لدورة   زراعية ال  التعويض ويحسب على أساس عشرة 

تتجاوز ثالث سنوات أو حصة المالك منها، ويحدد هذا التعويض من قبل لجان أولية تؤلف  
 في كل محافظة بقرار من وزير الزراعة من: 

 من وزارة العدل.      قاض   -1

 مهندس زراعي من وزارة الزراعة. -2

 مهندس مدني من وزارة األشغال العامة. -3

  من قانون اإلصالح الزراعي المذكورالمادة العاشرة                             ويمكن مالحظته أيضا  من نص
 :التي جاء فيها

%/ تستهلك 11.2ــــــ يؤدى التعويض سندات على الدولة بفائدة مقدارها /10مادة  
خالل أربعين سنة وتكون هذه السندات اسمية وال يجوز التصرف بها إال للمتمتعين بجنسية 

 الجمهورية المتحدة..... إلخ. 

  صاءبند التعويض في قانون اإلصالح الزراعي، واستق  نا       ن تخص  بعد عرض الفقرتين اللتيو  
 الواقع الفعلي نالحظ ما يلي: 
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                                                                             أن  مشر  ع قانون اإلصالح الزراعي قد حدد التعويض مقدما  وجعله مقابل عشرة أضعاف   -1
وفي هذا بدل إيجار األرض المستولى عليها لدورة زراعية ال تتجاوز ثالث سنوات،  

 . (57)يقتضي المماثلة بين التعويض والضررمخالفة للمبدأ العام في التعويض الذي 

عليه في الفقرة التاسعة، فإنه يكون دين على    في حال تقدير التعويض المنصوص -2
الدولة وتعطي بمقابله سندات تصرف خالل أربعين سنة مع فائدة سنوية، وهذا ظلم  

 يضاف إلى ظلم عدم مشروعية طريقة تقدير التعويض.

بعد التجوال واللقاءات الميدانية والزيارات لموظفين سابقين في وزارة الزراعة واإلصالح   -3
انتزاع   تم   ممن  الزراعي  اإلصالح  بقانون  المشمولين  المالك  ورثة  وبعض                                                                         الزراعي 

ل تبين  الملكية،  سقف  على  الزائدة  التعويض    يأراضيهم  لجان  تشكيل  يجر  لم  أنه 
                                                                           المشار لها في المادة التاسعة من قانون اإلصالح الزراعي أبدا ، ولم يحصل المالك  
                                                                       على أي تعويض يقابل ما ن ز ع  منهم من أرض، وبذلك ينتفي شرط التعويض عند  

 . (58)القائلين بجواز تدخل الحكومة في الملكيات الزراعية 
   : تائج     الن  

 :اآلتين                     ق في هذا البحث تبي  من خالل ما سب

يقصد بتحديد الملكية الزراعية وضع سقف أعلى لما يمكن أن يجري في ملك الفرد   -1
 من األرض ثم االستيالء على الباقي. 

 في الفقه القديم على حكم تحديد الملكية. بجهدي المتواضع لم أعثر -2

الزراعية وغير مجيز ولكل  الفقهاء المعاصرون بين مجيز لتحديد الملكية  انقسم   -3
 أدلته. 

مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر الشريف تحديد الملكية ثم االستيالء أجاز  -4
 على الزائد بشرطين: الضرورة والتعويض. 

                                                                 مجمع الفقه اإلسالمي بجدة تحديد الملكية أو الحد  منها، وعد  ذلك من  لم يجز   -5
 الغصوب المنهي عنها. 
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عي غير مشروعة حتى على قول المجيزين لتحديد الملكية قوانين اإلصالح الزرا  -6
 ألنها فقدت شرط التعويض العادل. الزراعية

 لهوامش: ا

 

،  تاج العروس  :(ه1205:  محمد بن عبد الرزاق الحسيني تمحمد بن  )           الز بيديينظر:  (1) 
   وبدون تاريخ.دار الهداية، بدون طبعة   (،8/5)                               حاء مع الد ال، مادة: )ح ت د (،فصل ال

القزويني ت:   الرازي ينظر:  (2)  فارس  بن  اللغة  :(ه 395)أحمد  م،  مقاييس  والال  الميم  باب   ،                     
  ه.1399دار الفكر، بدون طبعة، (، 5/352)              مادة: م ل ك  

الصحاح تاج اللغة وصحاح   ه(،393ت:                            إسماعيل بن حم اد الجوهري )  الفارابيينظر:  (3) 
مقاييس   -هـ1407  ،4:دار العلم للماليين بيروت، ط  (1225/ 3               مادة: ز ر ع ، )،  العربية
 . (50/ 3)اللغة، 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في  ه(،  1367محمد علي بن حسين ت:المالكي )  ينظر:(4) 
 (، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ.  3/234، )األسرار الفقهية

دار الدعوة، بدون طبعة وبدون  (،  2/886الوسيط، )مجمع اللغة العربية، المعجم    ينظر:(5) 
   تاريخ.

  1:(، دار ابن عفان، ط2/9)الموافقات، ه(،  790)إبراهيم بن موسى ت:الشاطبي    ينظر:(6) 
 ه. 1417

(، 300/ 2)شرح التلويح على التوضيح،  ه(،  793)مسعود بن عمر ت:  التفتازاني    ينظر:(7) 
 . تاريخمكتبة صبيح بمصر، بدون طبعة وبدون 

(، مكتبة  4/388)المغني،  ه(،  620)عبد هللا بن أحمد ت:  ابن قدامة المقدسي    ينظر:(8) 
 ه. 1388القاهرة، بدون طبعة، 

(، المطبعة الكبرى 3/331)تبيين الحقائق، ه(،  743)عثمان بن علي ت:  الزيلعي  ينظر:(9) 
 ه. 1313 ،1: األميرية، ط

الكريمزيدان    ينظر:(10)  ت:  )عبد  العاني  بيج  الملكية  ه(،  1435بن  على  الواردة  القيود 
 .ه1042،  1( جمعية عمال المطابع، ط:91)ص، الفردية

الشيخ  (11)  هؤالء:  الخفيف من  البحوث   علي  لمجمع  األول  المؤتمر  إلى  المقدم  بحثه  في 
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سنة   انعقد  الذي  اإلسالم" بعنوان:    1964اإلسالمية  في  وتحديدها  الفردية    "الملكية 
السباعيوالدكتور  ،  (41-39)ص بعنوان    مصطفى  كتابه  "اشتراكية  في 

مع في بحثه المقدم إلى المؤتمر الثالث لمج  محمد أبو زهرة والشيخ    ،(84،)صاإلسالم"
سنة   انعقد  الذي  اإلسالمية  بعنوان    1966البحوث  ظل وهو  في  اإلسالمي  "المجتمع 

والشيخ  (263-261)ص،  اإلسالم" الجسر،  األول   نديم  المؤتمر  إلى  المقدم  بحثه  في 
والدكتور    (،29-27)ص،  "فلسفة الحرية في اإلسالم"لمجمع البحوث اإلسالمية بعنوان  

قدم إلى المؤتمر الثالث لمجمع البحوث اإلسالمية بعنوان  في بحثه الممحمد عبد هللا العربي  
في مؤلفه   وهبة الزحيليوالدكتور    (،299)ص ،"القتصاد اإلسالمي والقتصاد المعاصر"

   .(440)ص،  "الفقه اإلسالمي في أسلوبه الجديد"
"مسألة    في كتابه  أبو األعلى المودوديومن القائلين بعدم جواز تحديد الملكية: األستاذ  (12) 

في بحثه المقدم   عبد هللا بن كنون واألستاذ    ،وما بعدها(45ص)  ملكية األرض في اإلسالم"
بعنوان   اإلسالمية  البحوث  لمجمع  األول  المؤتمر  اإلسالم" إلى  في  الفردية    "الملكية 

األ(111)ص وكذلك  الفاسيستاذ  ،  كتابه    عالل  اإلسالمية" في  الشريعة   "مقاصد 
في بحثه المقدم لمجمع الفقه اإلسالمي الذي    بكر عبد هللا أبو زيد، والدكتور  (264ص)

  " "المثامنة على العقار للمصلحة العامةم وهو بعنوان  1988هـ/1408انعقد في جدة عام  
   . (91)صكتاب اشتراكية اإلسالم"  نظرات فيفي كتابه "  محمد الحامد، والشيخ  (4/648)
  ، الملكية الفردية وتحديدها في اإلسالم  ه(،1398)علي بن محمد ت:  الخفيف    ينظر:(13) 

)مصطفى بن السباعي    -م1969هـ/ 1389، المطبعة العالمية ــ القاهرة،   (41ـ39)ص
ت: اإلسالم،  ه(،  1384حسني،  والنشرــ (84)صاشتراكية  للطباعة  القومية  الدار   ،

المجتمع اإلنساني ، ه(1394)محمد بن أحمد ت:أبو زهرة  -، بدون تاريخ3ط:القاهرة، 
اإلسالم ظل  السعودية،  (263-261)ص  ،في  الدار   -م1981هـ/1401  ،  2ط:، 

ت:الجسر محمد  حسين  بن  نديم  هللا  عبد  اإلسالم   م(،1980)  في  الحرية    فلسفة 
، ، الناشر دار اإلنشاء1964ـ 1963محاضرات الموسم الثقافي، بين عامي، من  (27،29)

 . بدون طبعة وبدون تاريخ
عبد هللا نديم حسين محمد الجسر، ولد في طرابلس، وتلقى تعليمه على يد والده حسين  (14) 

الجسر، وتابعه في مدينة حمص السورية، عمل في القضاء الشرعي بصفة كاتب وترقى 
م، ونال عضوية مجمع  1960                                           ، وانتخبه علماء طرابلس مفتيا  للمدينة عام                   حتى عي  ن قاضيا  
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                                                                          البحوث اإلسالمية في األزهر، صنف عددا  من الكتب منها: قصة اإليمان بين الفلسفة  
عام   توفي  اإلسالم،  في  الحرية  فلسفة  والقرآن،  ينظر:  1980والعلم  األعالمم،  ، تتمة 

  1:، دار ابن حزم بيروت، ط206، صاليوسف محمد خير رمضان  المستدرك الثاني،  
 هـ. 1422

 (. 29للشيخ نديم الجسر)ص فلسفة الحرية في اإلسالم ينظر:(15) 
ــ الفقه اإلسالمي   262المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم، محمد أبو زهرة، ص  ينظر:(16) 

 . 441في أسلوبه الجديد، الدكتور وهبة الزحيلي، ص
، باب من القضاء،  ،  سنن أبي داووده(:  275)سليمان بن األشعث ت: أبو داوود    ينظر:(17) 
أخرجه أبو داوود في سننه،    صيدا، بدون طبعة وبدون تاريخ.-المكتبة العصرية  (3/315)

)محمد أشرف   العظيم آبادي ، ينظر:                                                   قال الم ن ذ ري : في سماع محمد الباقر من سمرة نظر
دار الكتب ،  عون المعبود في شرح سنن أبي داوود(  10/47ه(، )1329بن أمير ت:  

 . ه1415، 3العلمية، ط:
ــ الفقه اإلسالمي   262صالمجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم، محمد أبو زهرة،  ينظر:  (18) 

 . 441في أسلوبه الجديد، الدكتور وهبة الزحيلي، ص
 . (377/ 6)وأدلته، الفقه اإلسالمي (19) 
                                                                      الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي ب ن كعب بن عبد األشهل، األنصاري األشهلي، (20) 

                                                                          شهد أحد ا، وتوفي آخر خالفة عمر بن الخطاب رضي َّللا  عنه، وقيل أول مشاهده غزوة  
ه(،  630األثير )علي بن أبي الكرم ت:  ابن  بني النضير، وال يعرف له رواية، ينظر:  

 .ه1415 ،1:العلمية، ط (، دار الكتب3/46)، أسد الغابة
الخليج: النهر وشرم من البحر والجفنة والحبل، والعريض: واد بالمدينة به أموال ألهلها،  (21) 

ت:الزرقاني  ينظر:   المصري  الباقي  عبد  بن  على  ه(،  1099)محمد  الزرقاني  شرح 
 . هـ1424 ، 1:، مكتبة الثقافة الدينية ــ القاهرة، ط(4/70)، الموطأ

عبد  (22)  بني  حليف  الحارثي،  ثم  األوسي  األنصاري  عدي  بن  خالد  بن  مسلمة  بن  محمد 
األشهل، يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبو عبد هللا، شهد: بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها مع  

أسد  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال تبوك، ومات بالمدينة، ولم يستوطن غيرها، ينظر 
 . (5/106)، الغابة

، باب  موطأ مالك ه(،  179)مالك بن أنس بن عامر األصبحي، ت:  اإلمام مالك ينظر:  (23) 
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الموات،   عمارة  في  سلطان (،  2/746)القضاء  بن  زايد  ظبي،  -مؤسسة  ،  1ط:أبو 
، باب السنن الكبرى للبيهقيه(،  458)أحمد بن الحسين بن علي ت:  البيهقي  - ه1425

الناس،   بين  ما  في  قضى  ط  ،(6/259)من  العلمية،  الكتب    قال  ه،1425  ،3:دار 
                                       : مرسل، وقد ر وي في معناه حديث مرفوع. البيهقي

ــ الفقه اإلسالمي   262المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم، محمد أبو زهرة، صينظر:  (24) 
 . 441في أسلوبه الجديد، الدكتور وهبة الزحيلي، ص

،  262: الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم، صينظر(25) 
 . 442ص والدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي في أسلوبه الجديد،

 . (107)، للسباعي اشتراكية اإلسالم ينظر:(26) 
                                                                        الدكتور محمد عبد هللا العربي : حقوق واقتصادي مصري، تخرج من كلية الحقوق في  (27) 

                                                                                    القاهرة، عمل في الجامعة المصرية ومعاهد علمية مختلفة في العالم العربي . له العديد من 
المصنفات منها: علم المالية العامة والتشريع المالي، االقتصاد اإلسالمي وسياسة الحكم،  

وحدودها في اإلسالم، واالقتصاد العالمي بمقارنة االقتصاد اإلسالمي،    والملكية الخاصة
وكانت دعوته الكبرى الى تصحيح الفكرة التي أشاعها الغرب واالستعمار عن ربط انحطاط  

توفي عام ) بدينها  التمسك  ينظر:  1389األمم اإلسالمية باالستمرار في  الزركلي:  هـ(، 
بن محمود ت: الدين  ط246/ 6)،  عالماأل ه(،  1396)خير  العلم،  دار  بدون   ،15: (، 

، دار القلم بيروت  (896)،   ترتيب األعالم على األعوام)زهير بن أحمد(  ظاظا    -تاريخ 
 . بدون طبعة وبدون تاريخ

هللا  بن  محمد  )العربي    ينظر:(28)  والقتصاد ه1389ت:  عبد  اإلسالمي  القتصاد   ،  
بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث لمجمع البحوث اإلسالمية المنعقد في   (299)ص،المعاصر

   .م1966هـ/1386القاهرة سنة 
 (. 46-45)صمسألة ملكية األرض في اإلسالم، أبو األعلى المودودي، ينظر: (29) 
  - (، دار الكتب المعرفة3/251)،  األمه(،  204)محمد بن إدريس ت:الشافعي  ينظر:  (30) 

 .ه1401طبعة، بيروت، بدون 
             وحس ن إسناده ،  (6/166)، باب من قضى في ما بين الناس،  في الكبرى   لبيهقيا  أخرجه(31) 

- 695/ 6المنير، )البدر  ه(، 804الملقن )عمر بن علي ت:ابن بمجموع طرقه، ينظر: 
 ه. 1425 ،1:الرياض، ط-(، دار الهجرة697
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من  (32)  الخروج  وحالة  الغريم،  على  الجبري  والبيع  العامة،  للمنفعة  العقار  استمالك  ومثاله 
الميراث،   أو  الشركة  في  المصري  نظر:  يالشيوع  نجيم  إبراهيم  ابن  بن  الدين  )زين 

، 2(، دار الكتاب اإلسالمي، ط:276/ 5)،  شرح كنز الدقائق  البحر الرائقه(،  970ت:
في    مواهب الجليله(،  954حمد بن عبد الرحمن ت:  )محمد بن مالحطاب    -بدون تاريخ

)محمد  الكمال ابن الهمام    -ه1412،  3دار الفكر، ط:   ،(4/255) ،  شرح مختصر خليل
 (، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ. 235/ 6)  ، فتح القديره(،  861بن عبد الواحد ت:

، باب من  صحيح البخاري ه(: 256)أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل ت: لبخاري ا أخرجه  (33)
   .ه1422، 1(، دار طوق النجاة، ط:4/107)، ما جاء في سبع أرضين

(34)   ( المودودي، ولد عام  الديني في    هـ(،1321أبو األعلى سيد أحمد حسن  تعليمه  تلقى 
مراحله على يد والده سيد أحمد حسن، فدرس القرآن والحديث والفقه واللغة األردية واللغة 
الفارسية واللغة العربية، له العديد من المؤلفات منها: تفهيم القرآن، ومبادئ اإلسالم والجهاد 

توفي باكستان،  الجماعة اإلسالمية في  تأسيس  له  يعود  )  في اإلسالم،    ،هـ( 1399عام 
الترابي) الترابي  ينظر:   الدين  )،  (أليف  المودودي،  القلم  ( 211-116أبو األعلى  دار   ،

   هـ.1407، 1ط:الكويت، 
ه(، مسألة تحديد ملكية األرض في اإلسالم 1399)سيد أحمد حسن ت:المودودي  ينظر:  (35) 

   ه.1376المطبعة التعاونية ـــ دمشق،   ،(46-45)ص
ت:  الحامد  ينظر:  (36)  محمود  اإلسالم  ه(،  1389)محمد  اشتراكية  كتاب  في  نظرات 

 . ه1382،  1دمشق، ط:-(، دار العلم91)ص
 (. 4/648) المثامنة في العقار للمصلحة العامة، بكر عبد هللا أبو زيد،ينظر: (37) 
 المرجع السابق.(38) 
وقال: منقطع، باب ال وقت في الصداق كثر أو قل،  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  (39) 
(7/380) . 
 . وما بعدها( 95محمد الحامد)صنظرات في كتاب اشتراكية اإلسالم، ينظر: (40) 

 (. 58-57ص)نظرات في كتاب اشتراكية اإلسالم، الشيخ محمد الحامد،  (41)
حلب، - المطبعة العلمية، (4/181)  ، معالم السنن ،  ه(388ت)حمد بن محمد    الخطابي  (42)

 هـ.  1351، 1:ط
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.  ( 2/745)ومن أجل ذلك أورد اإلمام مالك هذا الحديث في باب القضاء في المرفق،    (43)
وحق المجرى: هو حق صاحب األرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه من ملك جاره  

                                                                وليس للجار أن يمنع مرور الماء ألرض جاره، وإال كان له إجراؤه جبرا    ،إلى أرضه لسقيها
، الفقه اإلسالمي وأدلتهم(  2015)وهبة مصطفى ت:  الزحيلي                         عنه، دفعا  للضرر عنه،  

 . ، بدون تاريخ4دمشق، ط:-(، دار الفكر4/420)
 . 132ص 3صحيح البخاري، باب ال يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره، ج (44)
 98"نظرات في كتاب اشتراكية اإلسالم" صينظر: كتاب  (45)
الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، باب مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه،    (46)

فه                                                                   ، قال الحافظ الهيثمي: رجال إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات، وضع  189ص 6ج
الهيثمي ينظر:  رواته،  أحد  لجهالة  البوصيري،  الدين  شهاب  بكر  الحافظ  أبي  بن  )علي 

  هـ 1414بدون طبعة،  القاهرة،    -، مكتبة القدسي(53/ 1، )مجمع الزوائد  ه(، 807ت:
بكر)  البوصيري  أبي  بن  العشرة ،  ه(840ت:  أحمد  المسانيد  بزوائد  المهرة    إتحاف 

 هـ.  1420، 1:الرياض، ط -، دار الوطن(1/82)
مهدي    (47) لمحمد  الوضعي  بالقانون  مقارنة  اإلسالمي  الفقه  في  الزراعية  األرض  ملكية 

 . 289السامرائي، ص
 . 97مسألة ملكية األرض في اإلسالم، ص (48)

عبد هللا عبد الصمد محمد كنون، ولد عام ستة وعشرين وثالثمائة وألف من الهجرة، حفظ    (49)
ه وبعض المشايخ، تولى منصب وزير العدل  القرآن وتفقه في الحديث والعربية على يد والد

في المغرب، كما تولى األمانة العامة لرابطة علماء المغرب، له عدد من المؤلفات منها:  
توفي عام عشرة   الفقهاء،  المغرب، وأدب  على درب اإلسالم، وموسوعة مشاهير رجال 

وقع الجزيرة مقال منشور م  -210وأربعمائة وألف، ينظر: موقع مجلة دعوة الحق العدد  
 م. 17/12/2017على الشابكة العنكبوتية، بتاريخ 

 . 117الملكية الفردية في اإلسالم، عبد هللا كنون، ص (50)
النظامين    (51) في  ما  أحسن  مع  )يلتقي  هللا  الزحيلي رحمه  وهبة  الدكتور  قال  كما  اإلسالم 

مغاالة وانحراف   الحاضرين: االشتراكي والرأسمالي من مزايا وصفات، ويتجنب ما فيهما من
نحو السعادة الحقيقية التي من   مبادئهعن سنن الفطرة اإلنسانية، ويسير بأبنائه إذا التزموا 
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أبرز مظاهرها شعور اإلنسان باالستقرار المادي، واالطمئنان النفسي والثقة بالذات، والتمتع 
 . 36ص 7بالحرية والكرامة(، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج

 . 46ص 7ي وأدلته للزحيلي، جالفقه اإلسالم (52)
 18وهم سماك بن خرشة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة، تفسير القرطبي، ج  (53)

 . 255األحكام السلطانية للماوردي ص -11ص
 . 789ص 2األموال البن زنجويه، ج (54)
أخرج أبو عبيد في كتابه األموال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد   (55)

الرحمن، وهو بالعراق: أن »أخرج للناس أعطياتهم« فكتب إليه عبد الحميد: إني قد أخرجت  
                                                                             للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال، فكتب إليه: أن »انظر كل من اد ان في 

عنه«، فكتب إليه، إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال   غير سفه وال سرف فاقض
المسلمين مال، فكتب إليه: أن »انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق 
عنه«، فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال،  

ضعف عن أرضه فأسلفه ما  فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن »انظر من كانت عليه جزية ف
  1يقوى به على عمل أرضه، فإنا ال نريدهم لعام وال لعامين«، األموال للقاسم بن سالم، ج

 . 320ـ 319ص
العدد  (56) مهدي،  جواد  صالح  محمد  الدكتور  مقالة  الرابع،  العدد  اآلداب،  مداد  ،  4مجلة 

   .308ـ  286ص
مصطفىالزحيليينظر:    (57) )وهبة  الضمان ،  نظرية  ط:89)ص،  (،  الفكر،  دار   ،)9  

   .ه1433
التقيت مع المدعو عبدو مصطفى حميدي، وهو مهندس زراعي    29/6/2021بتاريخ    (58)

م،  2011حتى    2001كان يشغل رئيس غرفة زراعة إدلب في الفترة الواقعة بين عامي  
  وأفادني بأنه لم تشكل لجان تقدير التعويض المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون 

اإلصالح الزراعي، رغم مناشدة أصحاب األمالك للحكومة ورفعهم دعاوى قضائية يطلبون  
                                                                                 فيها بوجوب تعويضهم. وأيضا  قال مثل هذا القول السيد عدنان القاسم رئيس دائرة أمالك  

 الدولة وأكده في اللقاء الذي جرى معه بنفس التاريخ المذكور أعاله. 
 فهرس المصادر والمراجع 
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مالك  - األصبحي    اإلمام  بن عامر  أنس  مالك ه،  1425بن  عمارة  موطأ  في  القضاء  باب   ،
  .1:أبو ظبي، ط-الموات، مؤسسة زايد بن سلطان

روح المعاني في تفسير القرآن والبع المثاني،  ه،  1415محمود بن عبد هللا الحسيني  األلوسي   -
 .1:دار الكتب العلمية، ط

 .1، دار الكتب العلمية، طأسد الغابةه، 1415علي بن أبي الكرم  ابن األثير -

 ، مكتبة القاهرة، بدون طبعة. المغنيه، 1388عبد هللا بن أحمد ابن قدامة المقدسي  -

جامعة سلطة ولي األمر في تقييد المباح أو حظره،  محمود عبد العزيز يوسف،  أبو المعاطي   -
 . بدون طبعة وبدون تاريخ، األزهر

المصري   - نجيم  إبراهيم،  ابن  بن  الدين  الرائقزين  الدقائق  البحر  كنز  الكتاب ،  شرح  دار 
 . 2اإلسالمي، ط:

   .2:الدار السعودية، ط،  المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم،  هـ1401محمد بن أحمدأبو زهرة   -

زيد - هللا،    أبو  بن عبد  العامة  المثامنةبكر  للمصلحة  العقار  الفقه    ،في  لمجمع  مقدم  بحث 
 . 4هـ، العدد 1408اإلسالمي الذي انعقد في جدة عام 

- المكتبة العصرية، باب في إحياء الموات،  سنن أبي داوودسليمان بن األشعث،  أبو داوود   -
 يدا، بدون طبعة وبدون تاريخ. ص

 .1:، دار طوق النجاة، طالبخاري صحيح ه، 1422  أبو عبد هللا محمد بن إسماعيلالبخاري  -

 . 1، ط:المدينة المنورة-، مكتبة الحكمةمسند البزار، م1988أحمد بن عمر  البزار -

- دار الكتب العلمية   ،السنن الكبرى للبيهقيه،  1425أحمد بن الحسين بن علي،    البيهقي -
 .3:يروت طب

مصر،  -مكتبة البابي الحلبي  ،سنن الترمذيه،  1395أبو عيسى محمد بن عيسى،  الترمذي   -
 .2ط:

مكتبة صبيح بمصر، بدون طبعة  شرح التلويح على التوضيح،  ،  رمسعود بن عمالتفتازاني   -
 . وبدون تاريخ

، من محاضرات الموسم الثقافي،  فلسفة الحرية في اإلسالم  عبد هللا نديم بن حسين،  الجسر -
 .  ، بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر دار اإلنشاء1964ـ1963عاميبين  

دار العلم ــ دمشق،  نظرات في كتاب اشتراكية اإلسالم،    ه، 1382محمد بن محمود،الحامد   -
 .1ط:
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،  في شرح مختصر خليل مواهب الجليل ه، 1412محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب  -
 . 3ط:دار الفكر، 

   .المطبعة العالمية ،الملكية الفردية وتحديدها في اإلسالم ،هـ 1389علي بن محمد الخفيف  -

 .1ط:حلب، -المطبعة العلمية  ،معالم السنن ، ه1351حمد بن محمد  الخطابي -

   ، دار الفكر، بدون طبعة.، مقاييس اللغةه1399أحمد بن فارس القزويني  الرازي  -

دار الهداية، بدون طبعة  ،  تاج العروسمحمد بن عبد الرزاق الحسيني،  محمد بن             الز بيدي -
   .وبدون تاريخ

دار الكتاب، بدون طبعة  الفقه اإلسالمي في أسلوبه الجديد،  وهبة بن مصطفى،    الزحيلي -
   .وبدون تاريخ

   .بدون تاريخ ،4:دمشق، ط-، دار الفكرالفقه اإلسالمي وأدلته ،مصطفىبن وهبة الزحيلي  -

 . ه، دار الفكر، الطبعة التاسعة1433 ، نظرية الضمان وهبة بن مصطفى الزحيلي -

، مكتبة الثقافة  شرح الزرقاني على الموطأ، هـ1424محمد بن عبد الباقي المصري  الزرقاني -
   .1ط:الدينية ــ القاهرة، 

المطبعة األميرية الكبرى، ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  ه1313  عثمان بن عليالزيلعي   -
 . 1ط:

  3ط:، الدار القومية للطباعة والنشرــ القاهرة،  اشتراكية اإلسالممصطفى بن حسني،  السباعي   -
 . بدون تاريخ

 . بيروت، بدون طبعة -، دار الكتب المعرفةاألمه، 1410محمد بن إدريس الشافعي  -

 .1ط:، دار ابن عفان، ، الموافقاته1417موسىإبراهيم بن الشاطبي  -

بحث مقدم إلى   ،المعاصر ، القتصاد اإلسالمي والقتصاده1386،عبد هللابن محمد  العربي  -
 .المؤتمر الثالث لمجمع البحوث اإلسالمية المنعقد في القاهرة

دار ،  عون المعبود في شرح سنن أبي داوود،  ه1415  محمد أشرف بن أمير  العظيم آبادي -
 .3الكتب العلمية، ط:

   . 5ط:، دار الكتاب العربي،  مقاصد الشريعة اإلسالمية  ،م1991عالل بن عبد الواحد  الفاسي   -

آبادي - يعقوب،   الفيروز  بن  المحيط  ،ه1426محمد  في القاموس  التراث  مكتب  تحقيق:   ،
  .8:، طوالنشرــ بيروتمؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة 

 ، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ. الفروق أحمد بن إدريس، القرافي  -



   2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

183 

 

 

، المطبعة  مسألة ملكية األرض في اإلسالم، ه1376، أبو األعلى سيد أحمد حسن المودودي -
  .التعاونية ـــ دمشق

دار الكتب العلمية،   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ه،  1406أبو بكر بن مسعود،الكاساني   -
 . 2ط:

دار الفكر، بدون طبعة وبدون    ،فتح القديرمحمد بن عبد الواحد السيواسي،  الكمال ابن الهمام   -
 تاريخ. 

 بدون طبعة. القاهرة،  -مكتبة القدسي، مجمع الزوائد ه،1414علي بن أبي بكر  الهيثمي -

خير رمضاناليوسف   - األعالم   ،ه1422،محمد  حزم  تتمة  ابن  دار  الثاني،  المستدرك   ، -
 .1ط:  يروتب

، جمعية عمال القيود الواردة على الملكية الفرديةه،  1042عبد الكريم بن بيج العاني  زيدان   -
 .1ط:المطابع، 

 دار القلم بيروت بدون طبعة وبدون تاريخ. ،  األعوامترتيب األعالم على  زهير بن أحمد،  ظاظا   -

بحث مقدم إلى المؤتمر األول لمجمع ،  الملكية الفردية في اإلسالم  عبد هللا عبد الصمد،كنون   -
 . م1964اإلسالمية، البحوث 

 دار الدعوة، بدون طبعة وبدون تاريخ. مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،  -

  



 

   2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

185 

 

      
 السوري                                                      إحياء  الموات  ب ي ن  الش ر يعة  اإلسالمي ة  والقانون  

 

 براء عبد الرزاق اإلبراهيم، د. أنس عيروط 

 دلبإجامعة                   الش ريعة والحقوق،ة      كلي   ،الدراسات اإلسالمية والقضائيةقسم 

 طالب دراسات عليا )ماجستير( 
 

 :                ملخ ص  الب حث  
من الناس         كثير    شوهد  ، حتىالسوريةما إن تحررت بعض المناطق بعد اندالع الثورة  

                                                       من األراضي التي كانت توصف قانونا  بأنها من أمالك الدولة،                     وقد حازوا مساحات  
                                                                         وربما بر ر البعض لنفسه أن  هذه األراضي هي ما يطلق عليه في االصطالح الشرعي:  

يجوز إحياؤه في                     ا، وهل يوجد موات  ي يجوز إحياؤهاألراضي الموات، فما الموات الت
 األراضي؟ ، وما موقف السلطة الحالية من تلك المناطق المحررة من الناحية الشرعية

 :                    الكلمات المفتاحي ة

، موقف حكومة اإلنقاذ  األراضي الخالية المباحة في القانون   ،الموات في الفقه اإلسالمي
 أمالك الدولة. اسممن العقارات التي تدخل تحت 
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Research Summary: 

As soon as some areas were liberated after the outbreak of Al-

Sham Revolution, many people were observed seizing areas of land 

that were legally considered state property. Some justify to themselves 

that this land is, in Islamic legal terminology, wasteland. Then, what is 

the wasteland which is allowed to be revived? Is there wasteland that 

is legally permissible to be revived in the liberated areas? What is the 

attitude of the current authority of this land? 

Key words: 

Wasteland in Islamic legal terminology, Wasteland that is legally 

permissible, the attitude of the Syrian Salvation Government of the real 

estate that falls under the name of state property. 
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 : مة     قد        الم  
الدولة مساحة كبيرة من مجموع مساحة القطر ضي أمالك  اشكلت ما يعرف بأر 

أوال   الفيافي  ،            السوري  فمعظم  ثانيا ،  المحررة  المناطق  مساحة  مجموع  الجبال و                                                         ومن 
نها كانت  إواألحراش واألنهار والمراعي المحيطة بالقرى يطلق عليها أمالك الدولة، كما  

و  حيازتها  حتى  أو  تملكها  الناس  على  يمتنع  إذ  بحمايتها،  إال  مشمولة  منها  االنتفاع 
تطاله العقوبات المنصوص عليها في قانون           متعديا    مخالفال         إال ع د   و بشروط معينة،  

  ة األحراش، وقوانين تنظيم البناء العقوبات العام أو في القوانين الخاصة، كقانون حماي
  أسرع من القطر السوري من سيطرة النظام البعثي    أجزاءوبعد قيام الثورة الشامية وتحرر  

القانونالناس   الرادع  لسقوط  األراضي  هذه  من  أجزاء  على  نظرهم  يلالستيالء   ،في 
                                                                                    وتأولهم بأن  هذه األراضي من الموات التي يجوز للمسلم أن يحييه ويتملكه، ثم  إن كثيرا   

، أو كانت            ح ررت منه  ما سيطر على بلدانهم بعدعاد النظام السوري و من الناس الذين  
إلى الجبال البعيدة واستوطنوها                                      هم لقربها من األعمال الحربية، فر واالقذائف تطال قرا 

بإنشاء مخيمات عشوائية من فعلهم أو مخيمات منظمة على أراض اقتطعتها حكومة  
وعليه اشتدت الحاجة    االنقاذ وخصصتها لذلك الغرض؛ من أجل إيواء المهجرين فيها،

   الشرعية.  ف على حقيقة هذه األراضي ومعرفة أحكامهاو للوق

 : حث     الب          أهداف  

الشرعية   م  أحكا         وبيان    ،الموات  يباألراض           التعريف  إلى    البحثيهدف   ورد   ها   ،         
لمعرفة األحكام التي   ؛من االصطالحات الفقهية  لألراضي لما يقابلها   سميات القانونية     الت  
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مدى سلطة الحكومة في إدارة تلك  ، ومن خالل ذلك يتبين تناسبها من الناحية الشرعية
األراضي لتملكها أو   هذهللفرد حيازة    جوزهل ياألراضي واإلشراف عليها، كما يتبين  

 يجوز له ذلك.ال ، أم االنتفاع بها

   أهمية البحث: 

تزاحمت أيدي  قد  من األراضي    نوعأهمية البحث في تسليطه الضوء على  تظهر  
األخيرة،  عليها    الناس النزوح  موجات  أحكامهابعد  معرفة  إلى  الناحيتين   فاحتيج  من 

   الشرعية والقانونية.

 : حث            اختيار الب        سبب  

الثورة   قيام  النظام   السوريةبعد  سيطرة  من  السوري  القطر  من  أجزاء  وتحرر 
الدولة(، وتزاحموا أمالك  )باالعتداء على األراضي المعروفة عند الناس         كث رالبعثي،  

أيهم يسبق اآلخر في االستيالء على  في وضع أيديهم عليها، حتى تشاجروا فيما بينهم 
                                                              عوا بأنها من الموات التي يملكها من يسبق في االستيالء عليها، ثم                    مساحة أكبر، وتذر  
إلدارات التي كانت تشرف على هذه األراضي، كمديرية الزراعة ا تتشكلت إدارات خلف 

الناس لهذه األراضي الدولة، وحاولت ضبط استعمال              كل ذلك يشد  ،  ومديرية أمالك 
لتقديم  االهتمام  ويسترعي  الشرعية،  الناحية  من  األراضي  هذه  أحكام  لمعرفة  االنتباه 

 الدراسات الخاصة بها.
 الدراسات السابقة: 

                                                                    الباحث عددا  من الدراسات التي تناولت األراضي الموات بالبحث والدراسة    وجد      
 منها: 

 .ضوابط إحياء الموات للدكتور توفيق علي الشريف -1

 إحياء الموات للدكتور محمد الزحيلي. -2
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اه للباحثة ر وهي رسالة دكتو   في الفقه اإلسالمي والتشريعات العربية  المواتإحياء   -3
 .  طروب كامل

سبق من األبحاث تناوله جانب المقارنة بين أحكام    ا   م  البحث الذي قدمته عوما يميز  
 إحياء الموات في الفقه اإلسالمي مع القانون السوري.

 : البحثوخطوات  منهج

 ائي التحليلي المقارن، وذلك بأنر المنهج االستق  في البحث  وقد اتبع الباحث
يستقرئ أقوال العلماء في المسألة المراد دراستها، ويحلل تلك األقوال ويقارن بينها  

منها،   يبين الراجح  القوانين الوضعية ويستقرئ  ثم  ثم يقف على نفس المسألة في 
ي تلك القوانين، ثم يقارن بين التنظيم القانوني لهذه المسألة مع  أحكامها فوصفها و 

 في الفقه اإلسالمي. هاأحكام
 : ة البحث    خط  

 مقدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثين وخاتمة، ولكل مبحث مطالب:  عبارة عنالبحث 

 المبحث التمهيدي: تعريف الموات ومشروعية إحيائها.

 .                 تعريف  الم و ات              المطلب األو ل: 

 . مشروعية إحياء الموات اني:            المطلب الث  

 المبحث األول: أقسام األراضي في الفقه وجواز إحيائها:  

 .أقسام األراضي من حيث الملك واالختصاص: األولالمطلب 

 . ما يجوز إحياؤه من األقسام السابقة وما ال يجوز: نياالثالمطلب 

 . الموات إذن اإلمام في إحياء :الثالثالمطلب 

 . الموات المطلب الرابع: كيفية إحياء
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 الثاني: التنظيم القانوني للموات. بحث مال

 المطلب األول: أقسام األراضي في القانون. 

 المطلب الثاني: حكم إحياء العقارات المتروكة المرفقة.

 المطلب الثالث: حكم إحياء العقارات الخالية المباحة.

 المطلب الرابع: موقف حكومة اإلنقاذ من األراضي الموات. 
 : خاتمةال

 عريف الموات ومشروعية إحيائها. المبحث التمهيدي: ت

 : تعريف الموات              المطلب األو ل:
                                                                 األرض التي ال مالك لها، وال ينتفع بها أحد، والم و تان: خالف الحيوان، الموات لغة:   - أ

 .  (1)أرض لم تحي

 لموات في االصطالح:ا - ب

 الحنفية:عند  المواتتعريف   -1
لغلبته   أو  عنها،  الماء  النقطاع  زرعها  تعذر  من  أرض  بعيدة  مملوكة  غير  عليها، 

 .(2) العامر

  مملوكة  كانت لو المملوكة لمسلم أو ذمي؛ ألنها يضا)غير مملوكة( األر  مخرج بقولهو 
 المالك  عرف   إن  ثم          مواتا    تكون   فال  يزيله  ما   لعدم   ها علي         باقيا    ملكه        فإن    ذمي  أو  لمسلم
  اللقطات   جميع  في  يتصرف  كما   اإلمام  فيها  يتصرف  لقطة  كانت  يعرف  لم  وإن  له،  فهي

 . (3)الضائعة واألموال

                                                  األراضي القريبة من العامر؛ ألن  قريب العامر فناء    وخرج بقوله )بعيدة عن العامر(، 
 بحيث  مكان  في  يكون   أن  البعد       وحد              أو بيدرا ،                 ، أو محتطبا ،  ة                            له ي حتاج إليه مرعى  للماشي

   .(4) منه يسمع لم صوته، بأعلى فصاح العامر أقصى في إنسان وقف لو
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 : من المالكية والشافعية والحنابلة الجمهورالموات عند تعريف  -2
 . (5)االختصاصاألرض الموات هي األرض المنفكة عن 

الالختصاص  او  دون  في  بالشيء  االنفراد  منها  (6) الغيرلغة  الفقهاء،  عند  أنواع  وله   ،
                                   حريم الع مارة من مركض الخيل ومرعى    ومنها                                    الع مارة، فكل أرض معمورة هي محياة،

؛ ألنه الماشية وبيادر الزرع، ومنها اإلقطاع، فال يجوز إحياء ما اقتطعه اإلمام ألحدهم
      . (7)               صار مختصا  به

 مشروعية إحياء الموات:  المطلب الثاني:
وردت جملة من آيات القرآن الكريم تحث المكلف على العمل واإلعمار وطلب 
الكسب الحالل، كما ورد جملة من األحاديث النبوية الشريفة والسنة المطهرة باستحباب 
                                                                              إحياء األراضي الموات الداثرة، وق اب ل  ذلك اإلحياء األجر في اآلخرة باعتباره مندوب 

 ض المحياة في الدنيا، ومن تلك اآليات، قوله تعالى:يثاب فاعله، وتمليك رقبة األر 
ل  َّللا   و اذ ك ر وا َّللا   ك ث يرا  ل ع ل ك م  ﴿ ر وا ف ي األ  ر ض  و اب ت غ وا م ن  ف ض  الة  ف ان ت ش  ي ت  الص                                                                                                                      ف إ ذا ق ض 

 [. 10﴾ ]الجمعة،             ت ف ل ح ون  

تعالى  ف في  يحب  اهلل  يتوسعوا  أن  عباده  ويحيوا  من  األرض،  في  وينتشروا  العمران، 
مواتها، ويستثمروا خيراتها، وينتفعوا ببركتها، وبذلك تكثر ثرواتهم، ويستغنوا عن سواهم،  

 . (8)وتسهل عليهم مواساة فقيرهم، واالنفاق على أعمال البر

   ومن هذه األحاديث:

 .  (9)  «                              ل ي س ت  أل  ح د  ف ه و  أ ح ق                      م ن  أ ع م ر  أ ر ضا  »قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 . (10)  «                                          م ن  أ ح ي ا أ ر ضا  م ي ت ة  ف ه ي  ل ه  »وقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 . (11)   «ق                                                  م ي ت ة  ف ه ي  ل ه ، و ل ي س  ل ع رق  ظالم  ح     ا                     م ن  أ ح ي ا أ ر ض»وقوله صل هللا عليه وسلم:  
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  بها   ينتفع  ولم  لها،  مالك  ال  التي  الميتة  األرض  إحياء  إباحة  على  دلت هذه األحاديث
  األرض   على  بالتحويط  أو  البناء،  أو  الغرس،  أو  الزرع  أو  بالسقي،  الشخص  فيحييها  أحد،

 . (12)اللغة في        حائطا   يسمى  ما بمقدار

 اختلفوا   وإن باإلحياء،  يملك  الموات أن  على  األمصار   فقهاء  وعامة وجاء في المغني: "
 . (13)شروطه" في

 المبحث األول: أقسام األراضي في الفقه وجواز إحيائها:    

 : ختصاصاال  وأ ملك ال أقسام األراضي من حيث   :األولالمطلب  

القول هيإ  سبق  الموات  األراضي  االختصاص،   ن  أو  الملك  عن  المنفكة  األراضي 
أو االختصاص، يظهر قسمان   وبتتبع تقسيمات الفقهاء لألراضي على اعتبار الملك

 رئيسان لألراضي: 

 .مملوكةال ياضر األ القسم األول:

 . مملوكةالغير  يراضاأل والقسم الثاني:

عامرة، واألراضي غير العامرة                                                   واألراضي المملوكة تقسم إلى أراض  عامرة وأراض  غير 
                                                                          تقسم إلى أراض  مالكها متعين، وأراض  جرى عليها ملك لغير متعين واألراضي التي 
تعين مالكها إما أن يكون ملكها بسبب من أسباب الملك غير اإلحياء، وإما أن يكون  
  ملكها باإلحياء، واألراضي التي جرى عليها ملك لغير معين، إما أن تظهر عليها آثار 

 . (14)ملك جاهلي، أو جرى عليها الملك في اإلسالم لمسلم أو ذمي غير معروفين

                                                                            أما األراضي غير المملوكة فتقسم إلى أراض  قريبة وأراض  بعيدة، واألراضي القريبة 
 . (15)                                       فهي إما مرتفق بها وإما غير مرتفق  بها
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     ما يجوز إحياؤه من األقسام السابقة وما ال يجوز:: الثانيالمطلب  

 ما اتفق أهل العلم على جواز إحيائه:      أوال : 

أهل العلم على جواز إحياء األراضي غير المملوكة البعيدة عن المناطق المعمورة   اتفق
ومرافقها، من بيادرها، ومحاطبها، ومراعيها، ومكب نفاياتها، ومالعب خيولها، ونواديها،  

األ تعريف  عليه  ينطبق  الذي  هو  األراضي  من  النوع  المذكور وهذا  الموات،  راضي 
 .  (16)       سابقا  

 ما اتفق أهل العلم على عدم جواز إحيائه:          ثانيا :

ا - أ لهم  ملك ألصحابها،  فهذه  العامرة:  المملوكة  واستغاللها األراضي  فيها  لتصرف 
 .(17)وجوه االستغالل ةبكاف

 اإلحياء:                                                                         األراضي المملوكة غير العامرة والتي تعين مالكها، وم ل ك ه  لها بطريق غير   - ب
                                                                                 هذا النوع من األراضي مملوكة لمالك معين، ولكنها خ ر ب ة، مهملة، وقد انتقلت الملكية 

اإلحياء، كالشراء أو الهبة أو الوصية أو اإلرث، فهذا النوع    من غير طريقلهذا المالك  
مهما طالت مدة خرابه وإهماله،    ا ويحييه  ا أن يضع يده عليه  ألحدمن األراضي ال يجوز  

ينقطع طالما   البر هذا الحكم إجماعا  فقال:  (18) أن هذا الملك لم                                                  ، وقد حكا ابن عبد 
                                                                         "أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع، ال يجوز إحياؤه ألحد  غير  

 .  (19)أربابه
األراضي غير المملوكة ولكنها قريبة من العامر وتعد من مرتفقاته، وتتعلق بها    -ج

 مصالحه: 
ومسيل مائه، ومطرح قمامته، وملقى ترابه، وآالته، وكذلك ما تعلق بمصالح  كطرقه،  

القرية كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، فهذا القسم من األراضي ال يجوز إحيائه 
ه لبطل  ؤ إحيا  از، ولو ج(20) وال يملك باإلحياء ألنه تابع للمملوك ويسمى حريم العامر
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ي  ق عل ى الناس في أمالكهم، وهذا مما اتفق العلماء على عدم                                  الملك في العامر، أو ل ض 
                                                      م ن  أ ح ي ا م و ات ا م ن  األ  ر ض  ف ي غ ي ر  ح ق    »، لقوله صلى هللا عليه وسلم:  (21)هئجواز إحيا

 .(22) «                                                     م س ل م  ف ه و  ل ه ، و ل ي س  ل ع ر ق  ظ ال م  ح ق  

 إحيائه: ما اختلف أهل العلم في جواز :        ثالثا  

 :قد تملكها باإلحياءاألراضي غير العامرة التي تعين مالكها، و  - أ

                                                                         هذا النوع من األراضي كان مواتا  في أول عهده ثم أحياها أحدهم ثم أهملت حتى  
 إحيائها على قولين:  إعادة                                                   خربت وعادت خرابا  كسابق عهدها، واختلف أهل العلم في 

وهو    وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهمنه ال يملكها باإلحياء،  إالقول األول:  
 . (24)من المالكية(23) رأي الشافعية، والحنابلة، وقول سحنون 

 . (25) رأي جمهور المالكيةو ، قول عند األحنافهذا نه يملك باإلحياء، و إالقول الثاني:  

                                   أرضا  ميتة ثم تركها حتى دثرت وطال  : "من أحيا  جاء في التاج واإلكليل لمختصر خليل
فهي   أحياها غيره،  ثم  مرة ،  كأول  أبارها، وعادت  وتهدمت  أشجارها،                                                                              زمانها، وهلكت 

 . (26)                                                                             لمحييها آخرا ، قياسا  على الصيد إذا أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه، فهو للثاني"

 غير معين، وهي على قسمين:حد األراضي التي جرى عليها ملك أل -ب

القسم األول: ما وجد فيها آثار ملك جاهلي كخراب عاد وثمود وآثار الروم وعبدة    -
 األوثان وغيرهم:

                                                                                هذا النوع من األراضي المملوكة غير العامرة، جرى عليها ملك لغير م ع ي ن ، دلت عليه 
 الرومية أو غيرها اختلف أهل العلم في جواز إحيائها على قولين:  آثاره الجاهلية أو
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نه يملكها باإلحياء، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية واألظهر إل األول:  القو  
 . (27)عند الشافعية، والمشهور عند الحنابلة

 . (28) نه ال يملكها باإلحياء، وهو قول عند الشافعية، ورواية عن الحنابلةإ  القول الثاني: 

 لمسلم أو ذمي غير معروف: ــــ القسم الثاني: ما جرى عليه الملك في اإلسالم 

زمن هذا الملك هو بعد دخول حيازة هذه األراضي للدولة اإلسالمية، ومالكه مجهول 
، وق د م   ، هوأما حكم  دثوره وخرابه ظاهر من آثاره                                              غير متعين، وأما حاله فداثر  خ ر ب 

 فللعلماء فيه قوالن:

ية عند الحنابلة وقول محمد القول األول: ال يملك باإلحياء، وهو مذهب الشافعية، وروا 
 . (29) بن الحسن من الحنفية

، ومذهب المالكية ورواية عند  الحنفيةالقول الثاني: يملك باإلحياء، وهو قول جمهور   
 .(30)الحنابلة

 األراضي القريبة من العامر وغير مرتفق بها:  -ج

فال هو  يختلف هذا القسم عن سابقه في أنه قريب من العامر ولكنه غير مرتفق به،  
بأن  القول  لذراريهم، ونستطيع  لمواشيهم، وال ملعب  مرعى  العامر وال  محتطب ألهل 

 مصالح العامر ال تتعلق به، واختلف العلماء في جواز إحيائه على قولين: 

والشافعية،  اإلمام  إذن  اشتراطهم  مع  المالكية  قول  إحياؤها: وهو  يجوز  األول:  القول 
 . (31)لرواية عند الحنفية عند الحنابلة، وظاهر ا والمشهور

عند  ورواية  الحنفية،  من  يوسف  أبي  قول  وهو  إحياؤها:  يجوز  ال  الثاني:  القول 
 .(32)الحنابلة
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 : الموات اإلمام في إحياء إذن المطلب الثالث:

 اختلف العلماء في افتقار اإلحياء إلى إذن من اإلمام على ثالثة أقوال:

اإلمام، لما روي عن رسول هللا   اإلحياء يفتقر إلى إذن عندهبي حنيفة، فالقول األول: أل
          ي أ ذ ن         ل م            ف إ ذ ا  ،         إم ام ه           ن ف س         ب ه            ط اب ت        م ا      إال               ل ل م ر ء           ل ي س  »  صلى هللا عليه وسلم أنه قال:

لالختصاص به من                              ، وألن الموات غنيمة؛ فال بد   (33)«     ل ه            ي ك ون         ف ال         ب ه             ن ف س ه           ت ط ب           ف ل م  
 . (34) إذن اإلمام كسائر الغنائم

القول الثاني: لجمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية، وعندهم 
                    من أحيا أرضا  ميتة  »  صلى هللا عليه وسلم:  قولهعموم  اإلحياء ال يفتقر إلذن اإلمام؛ ل
  اإلمام   إذن  شريطة  غير  من  للمحيي  الملك  ، فأثبت«                            فهي له، وليس لعرق  ظالم  حق

 . (35)    كأل       حش   أو       صيدا   أخذ لو كما اإلمام إذن بدون  فيملكه عليه استولى مباح وألنه

الناس فيه، فيفتقر إحياؤه إلى إذن                               ما قر ب  من العامر ويتشاح  يفالقول الثالث: للمالكية،  
                                                                                   اإلمام؛ نفيا  للتشاجر بتزاحم الد واخل  عليه، وأما البعيد المهمل فال يحتاج إحياؤه إلى 

   .(36) إذن من اإلمام

القول األول وهو   فقد يترجح ليبينهم    تنازع           ومنعا  لل                             وألن األرض قد عز ت على الناس
 . قول اإلمام أبي حنيفة رحمه هللا 

 : الموات   كيفية إحياء المطلب الرابع:

أرجع اإلحياء للعرف  من الفقهاء من  و  ،(37)                                       يتحقق اإلحياء  بجعل األرض صالحة  للزراعة
بسبعة أمور: بتفجير ماء أو  مالكية  لله ا     ل       ومث    ،(38)كالمالكية والحنابلة في رواية عندهم

حرثها، أو قطع شجر أو بكسر  بإخراجه منها أو ببناء أو بغرس، أو بتقليب أرض أو  
، وعند الشافعية اإلحياء ما يكون ما عرفه الناس لمثل المحيا، فإن  (39)حجر وتسويتها
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                           بأن يجمع ترابا  يحيطه بها  ف                                           أن يبنى بما يكون بمثله بناء، وإن كان أرضا  ب             كان مسكنا  ف
الحنابلة في رواية  ب إليه  حتى تتميز عن غيرها، ويجمع زرعها وحرثها، وهذا ما ذه

 . (40)عندهم

 المبحث الثاني: التنظيم القانوني للموات: 

 : أقسام األراضي في القانون  :األولالمطلب  

  م1949لعام    84                                                         قس م القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  
 داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إلى ستة أقسام وهي:           العقارات  

العقارات              العقارات   -1 وهي  األماكن                        الملك:  داخل  والكائنة  المطلقة،  للملكية  القابلة 
 . (41)                        المبنية المحددة إداريا  

حق  -2 عليها  يجري  أن  ويجوز  للدولة  رقبتها  تكون  التي  هي  األميرية:  العقارات 
 . (42)تصرف

           استعمال                          ، ويكون لجماعة ما حق          الدولة                                            العقارات المتروكة المرفقة: هي التي تخص   -3
 .   (43)المحلية واألنظمة اإلدارية                  ه ومداه العادات                     عليها تحدد مميزات  

المتروكة المحمية: هي التي تخص   -4 الدولة أو المحافظات أو البلديات                                           العقارات 
كالطرقات والحدائق والساحات ومجاري المياه  ،  (44)                            وتكون جزءا  من األمالك العامة

 . (45)وشواطئ البحار

العقارات الخالية المباحة، أو األراضي الموات: هي األراضي األميرية التي تخص  -5
          بترخيص         حصل                ها أوال  أن ي                            وال محددة، فيجوز لمن يشغل           معينة                         للدولة، إال أنها غير  
،  (46) المعينة في أنظمة أمالك الدولة                     أفضلية ضمن الشروط                       من الدولة على حق   

قانون أمالك الدولة و   م، 1952لعام    135رقم             المرسوم    وجبهذا النوع بم          ون ظ  م
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إلدارة  اهتبع   أ  ن أدخاله في ملكية الدولة بقوة القانون، و ذيلال 1959لعام   252رقم 
 . (47)ها       شراف  إو الدولة              مؤسسة أمالك  

األنواع   طالق مصطلح أمالك الدولة علىإعلى  فما عدا النوعين األوليين تعارف الناس  
التي تليهما ، وبادروا إلى االستيالء على العقارات المتروكة المرفقة والعقارات  الثالثة 

المباحة أنها من الموات الذي يجوز إحياؤه فهل فعلهم جائز من    ،الخالية                                                               ظنا  منهم 
 ؟ القانونية                          هل يكسبهم حقا  من الناحية الناحية الشرعية، و 

 

   :العقارات المتروكة المرفقة إحياءحكم  المطلب الثاني:

المرفقة المنصوص عليها   العقارات المتروكة نوع  أمالك الدولة من  بالنظر إلى  
/ المادة  من  الرابعة  الفقرة  ما  86في  تقابل  أنها  يالحظ  السوري  المدني  القانون  من   /

،                                                                             يصطلح عليه شرعا  بحريم العامر، أو باألراضي غير المملوكة القريبة المرتفق بها
فهذا النوع من األراضي ال يجوز وضع اليد عليها بقصد إحيائها ثم تملكها، وهذا محل  

الشرعية   ناحية           ديا  من الع                       ، ومن يفعل ذلك يعد  مت (48) سبق ذكرهاتفاق بين العلماء كما  
يسعفه شيوع تسمية أمالك الدولة    يستحق العقوبة في الدنيا والمؤاخذة في اآلخرة، وال 

، على هذا النوع، وكان األجدر به أن يسأل أهل العلم المختصين قبل أن يقدم على فعله
الحماية القانونية بكونها إحدى أما من الناحية القانونية فتنال العقارات المتروكة المرفقة  

ة الثانية من قانون  أنواع أمالك الدولة الخاصة حسب منطوق الفقرة الرابعة من الماد
إذ صدرت العديد من القوانين التي تتضمن    ،(49) 1959لعام   252أمالك الدولة رقم  

 . (50)كالحبس والغرامة                                                            المؤيدات الجزائية لكل من يشغل عقارا  من أراضي أمالك الدولة

 الخالية المباحة: األراضيإحياء  حكم  المطلب الثالث:
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بالنظر إلى أمالك الدولة من نوع األراضي الخالية المباحة والمنصوص عليها 
الفقرة   المادة    السادسةفي  السوري   / 86/ من  المدني  القانون  من   من  األولى  والمادة 

، والفقرة الثامنة من المادة الثانية من قانون أمالك الدولة  1952لعام    135المرسوم رقم  
ي             شرعا  األراض تقابل ما اصطلح على تسميته  يظهر لنا أنها  ، 1959لعام    252رقم  

 ، فهل يجوز االقتطاع منها إلحيائها من الناحيتين الشرعية والقانونية؟ الموات
                           أوال : من الناحية الشرعية: 

اإلمام  قد اشترط  ، ف الموات  حياءن الحاكم في إفوا في اشتراط إذأن الفقهاء اختل        تقد م  
القريب من العامر، أما  اأبو حنيفة إذنه، واإلمام م لك اشترط ذلك اإلذن في الموات 

  ، (51)الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية قالوا ال يفتقر اإلحياء إلى إذن الحاكم
وقد يترجح قول اإلمام أبي حنيفة في هذا العصر الذي ضبطت فيها الحقوق العينية 
حدود  فيه  وضبطت  العقاري،  السجل  مؤسسة  وظهور  التحرير  طريق  من  العقارية 

                       ، وعز ت فيه األرض وربما وظهور دائرة المساحة المساحيمن طريق التحديد  األراضي  
بعد  اإلحياء،    الناس عليها بعد تطور اآللة وسهولة  نازعت أنه  بد  من اإلشارة إلى                                وال 

                                                                             إجراء أعمال التحديد والتحرير، وتجنيب كل أرض غير مملوكة ألحد  ما وتسجيلها باسم 
والمادة والفقرة   1952لعام    135الدولة وهو ما جاء في المادة األولى من المرسوم رقم  

، منعت الدولة  1959لعام    252من المادة الثانية من قانون أمالك الدولة رقم    12
وبسقوط النظام في المناطق المحررة                                            حيازة أو إشغال األراضي الموات كما مر  معنا  

إذ لو تركوا    ، اشتراط إذن اإلمام لإلحياء  ترجيحيتأكد  وزوال الرادع القانوني عند الناس  
هو من  فن واالقتتال فيما بينهم، أما من يعطي هذا اإلذن  وشأنهم ألدى ذلك إلى الفت

يظفر بمهمة القيام بشؤون الناس ريثما تعاد األمور إلى نصابها وينهض من يسوس 
القيام بهذه المصالح        أن           »ال شك  قال صاحب قواعد األحكام:    الناس بالطرق المشروعة،
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الظ         أتم   بأيدي  األموال  هذه  ترك  غير                               من  إلى  ويصرفونها  حقها،  بغير  يأكلونها  لمة 
 . (52)ويحتمل أن يجب ذلك على من ظفر به«  ,ها       مستحق  

الدولة(                      اقتطاع أرضا  مواتا          شرعا   ال يجوز  وبالنتيجة:   اليوم )أمالك  مما يطلق عليه 
من الحاكم أو م بعد الحصول على إذن  يقوم مقامه من  بقصد إحيائه وتملكه إال  ن 

 اللجان أو الهيئات اإلدارية. 

                               ثانيا : من الناحية القانونية: 

ذكر   الدولة،    سبق  أمالك  ضمن  القانون  بقوة  دخلت  الموات  األراضي                                                        أن  
وأمالك الدولة في القانون شأنها شأن األمالك الخاصة في عدم جواز شغلها أو االقتطاع  

ناهيك عن العقوبات الجزائية المقررة من يقتطع أو    ،منها إال بإذن من الدولة المالكة
هذه األراضي ثم أحياها فإنه لن ساحة من وحتى لو اقتطع الفرد م، يشغل هذه األمالك

الدولة على حيازته   ملكية  العقاري لسبق  السجل  يستطيع أن يسجلها على اسمه في 
ت عليه المادة /،  السائدة                                قانونا  بموجب القوانين واألنظمة   من القانون   /835                         وهو ما نص 

ر مسجل المدني: ال يخول االستيالء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقا
المتروكة  والعقارات  الغابات  على  وال  الدولة،  أمالك  بإدارة  أو  العقاري،  السجل  في 

 .المرفقة أو المحمية
 : موقف حكومة اإلنقاذ من األراضي الموات المطلب الرابع:

لم توقف حكومة اإلنقاذ بعد قيامها سريان القوانين التي لها الصفة التنظيمية، 
ودرجت اإلدارات التابعة لها على العمل بمقتضاها ما لم تظهر  ها،                    وإنما أبقت على جل  

فيها أحكام مخالفة للشريعة اإلسالمية، كالقوانين واألنظمة واإلجراءات المرعية في دوائر  
و  العقاري،  الخاصة،  دائرة  السجل  الدولة  أمالك  قوانين  وكذلك  تبقي  المساحة،  التي 

يتضمن    2020لعام    35تعميم رقم  األرض الموات ضمن ملكية الدولة، ثم صدر ال
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                                                                                 قانون أمالك الدولة وبمراجعة المواد التي يحتويها يالحظ أنه نسخة مقاربة جدا  لقانون  
 . 1958لعام  252تنظيم األمالك الدولة رقم 

                        تعديا  على أمالك الدولة      د  االقتطاع من األراضي الموات يعما زال وبناء على ما تقدم 
ال يخول   الترخيص                  مع مالحظة أن  هذا  ،  (53) إال إذا حصل المقتطع على ترخيص بذلك

سب أي تال يكهذا الترخيص    من غيرو دون حق الملكية،    ستغاللصاحبه سوى حق اال
 .  (54)                                                         حقا  عليها، على العكس من ذلك فإنه يعرضه للعقوبة والغرامة

شغل األراضي الموات بالمخيمات بسبب موجات النزوح التي تعرضت ب  أما فيما يتعلق
أو من يقوم                                           جائز شرعا ، حتى لو حصل بدون إذن الحاكمفهذا  لها المناطق المحررة  

  ، ولكن ال يستطيع (55) مقامه، ألنه بني على الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات
، فلو زال سبب  (56) تقدر بقدرها، ألن الضرورة  الشاغل أن يدعي الملكية بهذا اإلشغال
 .  زال سبب شغله للموات المبني على الضرورةالنزوح كأن حررت بلد النازح بعون هللا 
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   :خاتمةال

 : ةاآلتي توصلت للنتائجمن خالل هذا البحث 

 . الموات هي األرض المنفكة عن الملك أو االختصاص بعيدة عن العامر -1

 . صالحة للزراعة ويرجع في ذلك للعرفاإلحياء يكون بجعل األرض   -2

 .                                                                     اشترط الحنفية إذن اإلمام في اإلحياء، وهو شرط ال بد  منه في الزمن الراهن  -3

 .                                                                        العقارات المتروكة المرفقة في القانون هي ما اصطلح عليه شرعا  حريم العامر -4

 .                                                                          العقارات الخالية المباحة في القانون هي ما اصطلح عليه شرعا  األراضي الموات -5

ال يجوز االقتطاع من العقارات المتروكة المرفقة بقصد إحيائها ثم تملكها، ال من   -6
 . الناحية الشرعية وال من الناحية القانونية

                                                                           ال يجوز شرعا  االقتطاع من العقارات الخالية المباحة إال بإذن الحاكم أو من يقوم  -7
 مقامه. 

دولة بقوة القانون، وال  من الناحية القانونية دخلت األراضي الموات ضمن أمالك ال -8
 يجوز استغاللها إال بترخيص يبيح االستغالل دون الملك.  

 .                                                                             أبقت حكومة اإلنقاذ على التنظيم القانوني لألراضي الموات معموال  به أمام إداراتها -9
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 الهوامش: 
 

، مادة: مات،  القاموس المحيطه(:  817)محمد بن يعقوب ت:    الفيروز آباديينظر:   )1(
تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرــ  بيروت  (،  1/161)

ت:  )  الرازي   -ه1426،  8ط: الحنفي  القادر  بن عبد  بكر  أبي  بن  مختار  ه(:  666محمد 
 ه.  1420، 1صيدا، ط: -الدار النموذجية، بيروت  –المكتبة العصرية  (،1/301) الصحاح,

ا  الزيلعيينظر:   )2( الدين  الدقائق 743ت  لحنفي)فخر  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  ،  ه(، 
 هـ.   1312،  1القاهرة، ط:-(، المطبعة الكبرى األميرية6/34)
 (.  6/35ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ) )3(
 (. 6/35ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ) )4(
المالكيينظر:   )5( يوسف ت:  المواق  بن  خليله(،  897)محمد  لمختصر  ،  التاج واإلكليل 
)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي   الغزالي -ه 1416، 1(، دار الكتب العلمية، ط:7/601)

المذهبه(:  505ت: )الوسيط في  ــ محمد محمد  4/217،  إبراهيم  المحقق: أحمد محمود   )
)منصور بن يونس بن صالح الدين   تيالبهو   - هـ1417،  1تامر، دار السالم ــ القاهرة، ط:  

 1الم الكتب، ط:ع(،  2/362، )(: شرح منتهى اإلراداته1051بن حسن بن إدريس ت:  
 . ه1414

،  ( 7/24مادة: خصص، )  لسان العرب،،  ه(711)محمد بن مكرم ت:ابن منظور  ينظر:   )6(
 ه. 1414، 3بيروت ط: -دار صادر

  - 4/217الوسيط في المذهب، )(،  615-601/ 7ينظر: التاج واإلكليل لمختصر خليل، ) )7(
223 .) 

هللا(،  التويجري   )8( بن عبد  إبراهيم  بن  اإلسالمي،  )محمد  الفقه  بيت  ،  (3/598)موسوعة 
 هـ.1430، 1األفكار الدولية ط:

من أحيا    ، بابصحيح البخاري ه(:  256)أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل ت:البخاري   )9(
 ه. 1422، 1، دار طوق النجاة، ط:2335( ح: 3/106               أرضا  مواتا ، )

، باب في إحياء الموات،  سنن أبي داووده(:  275)سليمان بن األشعث ت:أبو داوود   )10(
محمد بن    )أبو عيسىالترمذي    -صيدا، بدون طبعة وبدون تاريخ-(، المكتبة العصرية 3/178)

(، مكتبة البابي 3/655ما ذكر في إحياء الموات، )، باب  سنن الترمذيه(:  279عيسى ت:
ه، حسنه الترمذي، قال ابن حجر: اختلف في وصله وارساله، 1395،  2:مصر، ط-الحلبي
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(: بلوغ المرام من أدلة ه852)أحمد بن علي ت:ابن حجر العسقالني                       وفي تعيين صحابي  ه،  
ـــ  (، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: سمير بن  2/49، )األحكام أمين الزهيري، دار أطلس 

هـ، وقال ابن عبد البر: وهو مسند صحيح، متلقى بالقبول عند فقهاء  1421،  3الرياض، ط:
 (. 416/ 5المدينة وغيرهم، المغني البن قدامة، )

، باب القضاء  موطأ مالك ه(: 179)مالك بن أنس بن عامر األصبحي، ت:اإلمام مالك  )11(
( الموات،  عمارة  سلطان(، مؤ 4/1076في  بن  زايد  ط:-سسة  ظبي،  سنن  -ه1425،  1أبو 

معلقا  من  البخاري   - (، وقال هذا حديث حسن غريب 3/178الترمذي، ) البخاري،                             ، صحيح 
 (. 3/106                                             رواية عمرو بن عوف، باب من أحيا أرضا  مواتا  )

- الفكر (، دار 6/408، )الفقه اإلسالمي وأدلتهم(، 2015)وهبة مصطفى ت: لزحيلي ا )12(
 ، بدون تاريخ. 4مشق، ط:د
  (، مكتبة القاهرة 5/416، )المغنيه(،  620)عبد هللا بن محمد، ت:    ابن قدامة المقدسي )13(

 ه. 1388بدون طبعة، 
 (. 417-5/416) المغني ينظر: )14(
،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيره(،  1230)محمد بن أحمد، ت:  الدسوقي  ينظر: )15(
 الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ. (، دار 4/66)
بدائع الصنائع  ه(،  587)أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ت:  الكاساني،  ينظر:   )16(

 ، )أحمد بن إدريسالقرافي    - ه1406،   2(دار الكتب العلمية، ط:6/194، )في ترتيب الشرائع
التاج    - م1994،   1بيروت، ط:-(،  دار الغرب اإلسالمي6/147)الذخيرة،  ه(،  684ت:  

،  4/42)األم،  ه(،  204)محمد بن إدريس، ت:    الشافعي  -(7/61واإلكليل لمختصر خليل، )
)عبد هللا بن محمد، ابن قدامة المقدسي  -ه1410بيروت، بدون طبعة،-(،  دار المعرفة43

 ه. 1414، 1دار الكتب العلمية، ط: (،2/243، )الكافي في فقه اإلمام أحمده(، 620ت: 
)عبد    الجويني  -(4/42، األم )الشافعي  -(7/61التاج واإلكليل لمخصر خليل، )  ينظر: )17(

(، تحقيق: د.  281/  8، )نهاية المطلب في دراية المذهبه(،  478الملك بن عبد هللا، ت:  
 (. 5/416، )المغني -ـه1428، 1محمود الديب،  دار المنهاج ط:

(،  دار الكتب 3/321)  ،تحفة الفقهاء  هـ(،540ت:محمد بن أحمد،  السمرقندي، )  ينظر: )18(
حاشية   -(6/193بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )  -هـ  1414،  2لبنان ط:-العلمية، بيروت 

(، ه676أبو زكريا يحيى بن شرف، ت:  )  النووي   -( 66/ 4، )الدسوقي على الشرح الكبير
 (. 416/ 5المغني، ) -ه1412، 3(،  المكتب اإلسالمي، ط:5/279) روضة الطالبين،
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 (. 5/416المغني، )ينظر:  )19(
 ، بيع العقار وتأجيره في الفقه اإلسالميعدالن بن غازي بن علي(،  )  الشمرانيينظر:   )20(
 ه. 1437،  1،  الجمعية الفقهية السعودية، ط:(1/80)
الكافي في فقه اإلمام أحمد،    -( 1/230، )مجمع األنهر  -(3/322تحفة الفقهاء، )ينظر:   )21(
(2/243.) 
 (. 11سبق تخريجه، الحاشية ) )22(
األصل،   )23( الحمصي  حسان  بن  بن حبيب  السالم  عبد  المغرب  فقيه  العالمة  اإلمام،  هو 

                                                                                  المغربي القيرواني المالكي، قاضي القيروان، وصاحب المدو نة، ويلقب بسحنون، وسحنون هو 
اسم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرز، وهو بفتح السين وضمها، سمع من سفيان بن  

قاسم، ووكيع بن الجراح وأشهب وطائفة، توفي في شهر رجب سنة  عيينة، وعبد الرحمن بن ال
محمد،   ولده  وخلفه  ومائتين،  ت:  الذهبيأربعين  أحمد،  بن  )محمد  أعالم ه(،  748،  سير 

 ه.  1405، 3(،  مؤسسة الرسالة، ط:9/465، )النبالء
شاس )عبد هللا بن نجم بن ابن شاس  -( 6/35تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )ينظر:  )24(

ت: المالكي  المدينة  ه(،616السعدي  أهل  مذهب  في  الثمينة  الجواهر  )عقد   ،3/948 ،)
ط:  بيروت،  اإلسالمي  الغرب  دار  لحمر،   محمد  بن  حميد  د.  األم    -هـ1423،  1تحقيق: 

 (. 2/558الكافي في فقه اإلمام أحمد، ) -(4/42للشافعي، )
)ينظر:   )25( الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  مالك اإل  -( 6/35تبيين  ت:   مام  أنس  بن  )مالك 

التاج واإلكليل    -ه1415، تاريخ :  1(،  دار الكتب العلمية، ط:473/  4، )المدونةه(،  179
 (.7/602لمختصر خليل )

 (.7/60التاج واإلكليل، )ينظر: )26(
، الهداية في شرح بداية المبتدي ه(،  593)علي بن أبي بكر ت:    المرغيناني  :ينظر )27(
العربي4/383) التراث  إحياء  تاريخ -(،  دار  بدون طبعة وبدون  للقرافي،    -بيروت،  الذخيرة 
 (.5/417المغني، ) -( 5/279روضة الطالبين وعمدة المفتين، ) -(6/149)
)   ينظر: )28( المفتين،  وعمدة  الطالبين  أحمد،    -(5/279روضة  اإلمام  فقه  في  الكافي 
(2/243). 
ت:    )إبراهيم  الحلبي:  ينظر )29( الحلبي  محمد  األبحره(،  956بن  )ملتقى   ،1  /229  ،)

الكتب العلمية  بيروت ط نهاية المطلب في   -هـ1419،  1:المحقق: خليل المنصور،  دار 
 (.2/243( الكافي في فقه اإلمام أحمد، )8/282دراية المذهب، )
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)ينظر )30( األبحر،  ملتقى  البغدادي    الماوردي  -(229/ 1:  البصري  محمد  بن  )علي 
الكبيره(،  450ت: معوض  7/477)  الحاوي  محمد  علي  المحقق:  عبد    -(،  أحمد  عادل 

 (. 2/243الكافي في فقه اإلمام أحمد، )   - هـ  1419   1الموجود،  دار الكتب العلميةـ ـ بيروت ط:
مجمع  ه(،1078)عبد الرحمن بن محمد، ت: شيخي زادة -( 4/383الهداية، ) ينظر: )31(

األبحر ملتقى  شرح  في  )األنهر  وبدون    ،(2/557،  طبعة  بدون  العربي،  التراث  إحياء  دار 
الكافي في فقه    -(7/479الحاوي الكبير، )  -( 7/613التاج واإلكليل لمختصر خليل، )  -تاريخ 

 . (2/242اإلمام أحمد، )
  2الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج  -(557/ 2( ــ مجمع األنهر، )4/383الهداية، ) ينظر: )32(

 . 242ص
(،  7/23،  )المعجم األوسط للطبرانيه(  360)سليمان بن أحمد، ت:    الطبرانيينظر:   )33(

قال الزيلعي في نصب الراية: فيه ضعف،   -القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ  –دار الحرمين  
)جالل الدين عبد هللا بن يوسف، ت:    الزيلعي جبل رضي هللا عنه، ينظر:  من حديث معاذ بن  

الرايةه(،  762 للنشرنصب  الريان  للثقافة اإلسالمية  -،  مؤسسة  القبلة  جدة،   - بيروت/دار 
 ه. 1418، 1ط:
 (.7/195ينظر: بدائع الصنائع، ) )34(
في فقه اإلمام   الكافي  -(7/479الحاوي الكبير، )  -(7/195ينظر: بدائع الصنائع، ) )35(

 (. 2/243أحمد، )
 (. 6/156ينظر: الذخيرة للقرافي، ) )36(
- (،  دار المعرفة23/181، )المبسوطه(،  483) محمد بن أحمد، ت:  السرخسي  ينظر:   )37(
 . (473/ 3المدونة، ) -ه 1414يروت، بدون طبعة، ب
)ينظر:   )38( الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  فقه    -(4/69حاشية  في  أحمد،  الكافي  اإلمام 
(2/244.) 
 (. 7/615التاج واإلكليل لمختصر خليل، ) ينظر: )39(
ت:    المزنيينظر:   )40( يحيى،  بن  المزنيه(  294)إسماعيل  )مختصر  دار 8/231،   ،)

 (. 2/244الكافي في فقه اإلمام أحمد، ) -هـ1410المعرفة بيروت، 
 ي./ من القانون المدني السور 86الفقرة الثانية من المادة / )41(
 الفقرة الثالثة من المادة السابقة.  )42(
 الفقرة الرابعة من المادة السابقة.  )43(
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    الفقرة الخامسة من المادة السابقة. )44(
على   1926لعام    188قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم    من  6نصت المادة    )45(

                                                                                 أن  األمالك العامة ال تسجل في السجل العقاري إال إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب  
 تسجيلها، وهذا يعني أنك ال تجد طريقا أو ساحة أو حديقة لها رقم في الصحيفة العقارية. 

  الفقرة السادسة من المادة السابقة. )46(
: أن األراضي الموات تتبع 1952لعام    135فقد نصت المادة األولى من المرسوم رقم    )47(

إدارة أمالك الدولة وتخضع ألحكامها وال يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجالت 
 العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة. 

ت الفقرة الثامنة من المادة الثانية من قانون أمال     : 1959لعام    252ك الدولة رقم                                                      ونص 
 تشمل أمالك الدولة الخاصة على ما يلي: األراضي الموات والخالية.  

 ( من البحث.8انظر: ص ) )48(
: " تشمل أمالك الدولة 1959لعام    252نصت المادة الثانية من قانون أمالك الدولة رقم  )49(

المتروكة المرفقة وهي التي تكون لجماعة  العقارات    -4....-3....-2....-1الخاصة على:  
 ما حق استعمال عليها". 

ت المادة    )50( على عقوبة الحبس   1949من قانون العقوبات العام الصادر عام    724                 فقد نص 
حتى ستة أشهر لكل من غصب قسم من األمالك العامة المرفقة وغير المرفقة، ومثلها المادة  

                                            على عقوبة كل من يشغل عقارا  من أمالك الدولة   1952لعام    135الثامنة من المرسوم رقم  
 .بالحبس والغرامة

 ( من البحث.10نظر: ص)ي )51(

قواعد األحكام في  ه(،  660)عبد العزيز بن عبد السالم، ت:  العز بن عبد السالمينظر:    )52(
 ه.1414(، مكتبة الكليات األزهرية القاهرة، الطبعة األولى، 1/82، )مصالح األنام

ت المادة )  )53( : ال يحق ألي شخص بعد نفاذ هذا 2020لعام    35( من التعميم رقم  4             نص 
 القانون أن يستثمر أراضي أمالك الدولة دون موافقة أو ترخيص من وزارة الزراعة والري.  

أي تجاوز بعد صدور هذا القانون   2020:لعام   35( من التعميم رقم  20نصت المادة )  )54(
و  بالسجن  مرتكبه  واقع  يعاقب  حسب  المختصة  المحكمة  إلى  تقديرها  أمر  يعود  التي  الغرامة 

 .المخالفة
 من مجلة األحكام العدلية. 21المادة  (55)
 من مجلة األحكام العدلية. 22( المادة 56)
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 : فهرس المصادر والمراجع 
، باب القضاء في موطأ مالك ه،  1425بن أنس بن عامر األصبحي،    اإلمام مالك  -

  .1ط:أبو ظبي، -عمارة الموات، مؤسسة زايد بن سلطان

، حققه ه، بلوغ المرام من أدلة األحكام1421،أحمد بن عليابن حجر العسقالني   -
 .3:دار أطلس ـــ الرياض، ط وخرج أحاديثه وعلق عليه: سمير بن أمين الزهيري،

المقدسي   - قدامة  بن محمد،  ابن  هللا  بدون    ،المغني،  ه1388عبد  القاهرة،  مكتبة 
 طبعة. 

، دار الكافي في فقه اإلمام أحمده، 1414عبد هللا بن محمد، ابن قدامة المقدسي   -
  .1:الكتب العلمية، ط

 . 3:بيروت، ط -دار صادر لسان العرب، ه،1414محمد بن مكرم، ابن منظور  -
المكتبة    الموات،، باب في إحياء  سنن أبي داوودسليمان بن األشعث،  أبو داوود   -

 صيدا، بدون طبعة وبدون تاريخ. -العصرية

شاس - المالكي،    ابن  السعدي  شاس  بن  نجم  بن  هللا  الجواهر    -هـ1423عبد  عقد 
المدينة أهل  مذهب  في  الغرب ،  الثمينة  دار  لحمر،  محمد  بن  حميد  د.  تحقيق: 

 . 1:اإلسالمي بيروت، ط

، دار طوق النجاة، ح البخاري صحيه،  1422أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل،البخاري   -
 .1:ط

ه، شرح  1414منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس،  البهوتي -
 .1:، عالم الكتب، طمنتهى اإلرادات

-، مكتبة البابي الحلبيسنن الترمذيه،  1395أبو عيسى محمد بن عيسى،  الترمذي   -
 .2:صر، طم

بيت   موسوعة الفقه اإلسالمي،ه،  1430محمد بن إبراهيم بن عبد هللا،  التويجري   -
 .1:األفكار الدولية، ط

، تحقيق:  نهاية المطلب في دراية المذهب  ،هـ1428عبد الملك بن عبد هللا،    الجويني -
   .1:ط ،د. محمود الديب، دار المنهاج

الفكر، بدون ، دار  ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد بن أحمد  الدسوقي -
 طبعة وبدون تاريخ.

    .3:مؤسسة الرسالة، ط، ، سير أعالم النبالءه1405 محمد بن أحمد، الذهبي -
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المكتبة    ،مختار الصحاح  -ه1420محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي،  الرازي  -
 .5:صيدا، ط -الدار النموذجية، بيروت –العصرية 

مصطفى - وهبة  وأدلته  ،الزحيلي  اإلسالمي  الفكرالفقه  دار  ط-،  بدون  4:دمشق،   ،
 تاريخ. 

بن محجن  الزيلعي - بن علي  الحنفي عثمان  الدين  الحقائق 1312،فخر  تبيين  ه، 
    .1:القاهرة، ط -األميرية، المطبعة الكبرى شرح كنز الدقائق

يوسف،    الزيلعي - بن  هللا  عبد  الدين  الرايةه،  1418جالل  الريان نصب  مؤسسة   ،
  .1:جدة، ط -بيروت/دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -للنشر

 بيروت، بدون طبعة.  - ، دار المعرفةالمبسوطه، 1414محمد بن أحمد، السرخسي  -

  - دار الكتب العلمية، بيروت   ،فقهاءتحفة ال  ه،1414محمد بن أحمد،   السمرقندي -
   .2:لبنان، ط

 بيروت، بدون طبعة. -دار المعرفةاألم، ه، 1410محمد بن إدريس،  الشافعي -

علي،    الشمراني - بن  غازي  بن  الفقه  ه،  1437عدالن  في  وتأجيره  العقار  بيع 
 . 1: الجمعية الفقهية السعودية، ط ،اإلسالمي

القاهرة، بدون  –دار الحرمين  المعجم األوسط للطبراني،سليمان بن أحمد،  الطبراني -
 طبعة وبدون تاريخ.

، مكتبة  ، قواعد األحكام في مصالح األنامه1414عبد العزيز بن عبد السالم،  العز   -
 . 1:الكليات األزهرية القاهرة، ط

: أحمد  ، المحقق، الوسيط في المذهبهـ1417أبو حامد محمد بن محمد،    الغزالي -
  .1:القاهرة، ط -محمود إبراهيم ــ محمد محمد تامر، دار السالم

، تحقيق: مكتب التراث القاموس المحيطه،  1426محمد بن يعقوب،  الفيروز آبادي -
   .8:بيروت، ط -في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر

   .1: ط روت،بي-دار الغرب اإلسالمي، الذخيرة، م1994أحمد بن إدريسالقرافي  -

المحقق: خليل المنصور،  ، ملتقى األبحر،  هـ1419إبراهيم بن محمد الحلبي :الحلبي   -
 . 1:ط ،بيروت -دار الكتب العلمية

بدائع الصنائع في ترتيب  ،  ه1406أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،  الكاساني،   -
  .2:، دار الكتب العلمية، طالشرائع
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البغدادي،  الماوردي   - البصري  بن محمد  الكبير1419علي  الحاوي  المحقق:    ،ه، 
 . 1:ط  ،عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية ــ بيروت  -علي محمد معوض  

دار إحياء التراث    الهداية في شرح بداية المبتدي،  علي بن أبي بكر،المرغيناني   -
 بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ. -العربي

بيروت، بدون  -، دار المعرفةمختصر المزنيه،  1410إسماعيل بن يحيى،    المزني -
 طبعة.  

بن يوسفالمواق - لمختصر    -ه1416،  المالكي  الغرناطي  ، محمد  التاج واإلكليل 
 .1:، دار الكتب العلمية، طخليل

المكتب اإلسالمي،   ، روضة الطالبين،ه1412ف،  أبو زكريا يحيى بن شر   النووي  -
 . 3:ط

، دار إحياء مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرعبد الرحمن بن محمد،    شيخي زادة -
 . التراث العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ

 
 : مراجع قانونية

 .1926لعام  188قانون السجل العقاري الصادر بالقرار  -
 .1949لعام  84القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم  -

 . 1949لعام  148رقم قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم  -

 . 1952لعام  138المرسوم رقم  -

 . 1959لعام  252قانون أمالك الدولة رقم  -

 الصادر عن حكومة اإلنقاذ. 2020لعام  35التعميم رقم  -
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                                حكم الز يارة إلى مناطق الن ظام

                 )دراسة فقهي ة(

طوف، د. أنس عبد الر حمن عيروط                                             عامر رجب الص 
 ريعة والحقوق، جامعة إدلب        ة الش               وأصوله، كلي                 الفقه اإلسالمي  

         الملخ ص:

أثناء                                                                         يتحد ث البحث عن مسألة من المسائل القديمة الجديدة، التي تظهر بشكل جل ي   
                                                                                     الحروب والت مايز بين المسلمين وغيرهم، وهي مسألة الز يارات أثناء الحرب، وهذه المسألة  
موجودة منذ صدر اإلسالم عندما تمايز المسلمون عن غيرهم في المدينة، مع وجود األهل 
ة  في ظل    ت ثار هذه المسألة في أي  زمان  ومكان، وخاص  الك فار، وقد                                                                                     واألقارب واألرحام 

                                                                                     ورات، ومنها الث ورة الس وري ة، فكثير من الن اس في المناطق المحر رة، لهم أهل  وأقارب،      الث  
                                                                                      وأصدقاء في مناطق سيطرة الن ظام، تدفعهم القرابة والمصلحة لزيارتهم، فكان ال بد  من بيان  

 حكم هذه المسألة.
                              الس نة ، الن صيري ة، الد روز.                                   الز يارة، قو ات الن ظام، المدني ون                   كلمات  مفتاحي ة:  
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Ruling on visiting the areas of the system  

 (A jurisprudential study) 

Amer Al-Satouf under the supervision of Dr. Anas Abdul Rahman 

Ayrout 

Abstract: 

The research talks about one of the old and new issues, which appear 

clearly during wars and the differentiation between Muslims and others, 

and it is the issue of visits during war, and this issue has existed since the 

beginning of Islam when it was differentiated Muslims are separated from 

others in the city, with the presence of infidels, relatives and relatives. This 

issue may arise at any time and place, especially in light of revolutions, 

including the Syrian revolution, as many people in the liberated areas have 

family, relatives, and friends in areas controlled by the regime, who are 

motivated by kinship in the interest of visiting them, it was necessary to 

delve into the research as much as possible.  

 

 Keywords: visitation, regime forces, Sunni civilians, Nusayris, Druze. 

 

 

 

 

 

 



   2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

213 

 

 

                       بسم هللا الر حمن الر حيم 

           المقد مة: 
الة  والس الم على نبي نا محم د وعلى آله وصحبه أجمعين،                                                                                   الحمد  هلل رب  العالمين، والص 

           أم ا بعد: 
                                                                               جاءت  الش ريعة المطه رة بالفطرة اإلنساني ة الر حيمة، حيث نظرت إلى تعل ق اإلنسان  

                                                                                وأقاربه، وأن ه يشق عليه أن يتخل ى عن زيارتهم، والس ؤال عن حالهم، ولكن قد تضط ر  بأهله 
                                                                                     ظروف  الحرب أو حالة القتال، أو التمايز في العقيدة أن يتفر ق اإلنسان عن أقاربه وأهله،  
                                                                                     سواء  كانوا أبو ي ن  أو أرحاما  وغيرهم، فيصبح  كل  واحد تحت حكم  آخر بمقتضى عقيدته،  

                                                                             ل هذا القريب إلى عدو   محارب  أو حربي   أو مسالم ، فتبقى مسألة زيارة األقارب،           وقد يتحو  
                                                                                   أو اإلحسان إليهم، أو قضاء حاجتهم، مع حالة الحرب، أو الت مايز في العقيدة قائمة ، لذا 
                                                                                    كان ال بد  من الن ظر في أحوالهم، ودرجة تمايزهم في العقيدة، حت ى يتم  الت وصل إلى حكم 

 زيارتهم. 
               أهمي ة البحث: 

                                       تبرز أهمي ة البحث من خالل األمور اآلتية: 
لألبوين  -1 بالمعروف  المصاحبة  سلوك  وبين  والبراء،  الوالء  عقيدة  بين  الفصل                                                                           مسألة  

 وغيرهم من األقارب.
                                                                                    هذه المسألة واقعي ة في الث ورة الس وري ة، حيث ي ظن  أن ها قط عت  األرحام، وباعدت بين  -2

                                                                             واألقارب، وزرعت الش قاق بين األ سر، وهذا كالم المبغضين الكارهين الحاقدين عليها، األهل  
                                                                                        بينما الث ورة عكس ذلك تماما  جاءت بالوئام والمحب ة، والت ربية على الد ين وأحكام اإلسالم،  
                                                                                 وأبلغ دليل  على ذلك ما جاء به الش رع الحنيف من جواز زيارة األقارب واألرحام مع حال  

                                                                                   وة والبغضاء والخالف في الد ين، مم ا يجد القارئ  تفاصيله في ثنايا البحث إن  شاء هللا . العدا
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 سبب اختيار البحث: 
                                                                                  إن  الس بب في اختيار هذا البحث، صلته  بواقع الث ورة الس وري ة، من خالل بيان أحوال  

فكانت الحاجة                                                                        سك ان مناطق الن ظام وحكمهم، وحكم زيارتهم سواء  من أقربائهم أو غيرهم،  
                                        ماس ة  لدراسة هذه المسألة وبيان حكمها.

                 إشكالي ة البحث: 
                                              تكمن إشكالي ة زيارة مناطق الن ظام فيما يأتي: 

واألرحام  -1 الكاف ر ين  األبوين  ومصاحبة  الكف ار،  من  والت بر ؤ  العقيدة  بين  الت فريق                                                                                     مسألة 
                                                  الكف ار، بمعنى آخر: هل الز يارة تعد  من المواالة؟

                                                            يارة  تأخذ حكم العيادة؟ مع العلم أن  العيادة غير  الز يارة.        هل الز   -2

                                                                               من هم سك ان مناطق الن ظام، وما هو تكييفهم، هل محاربون أم مسالمون مدني ون، وإذا  -3
 كانوا كذلك، هل تجوز زيارتهم؟ 

 حدود البحث:

العيادة، وبيان                                                                      يتناول البحث  تعريف الز يارة، وحكمها ومشروعي تها، والفرق بينها وبين  
هم   إذ  غيرهم؛  دون  والد روز  والن صيري ة  والعسكري ين  المدني ين  من  الن ظام  مناطق                                                                                      سك ان 
                                                                                      المؤث رون على الس احة في الث ورة الس وري ة، وحكم اإلسالم فيهم، وبيان موقفهم من الث ورة، 

على مسألة                                                                       وتصنيفهم إلى مسلم مسالم، وكافر مسالم، وكافر حربي ، وبعد ذلك إسقاط ذلك 
المسالمين  الكافرين  األبوين  وزيارة  المواالة،  وبين  بينها  الفرق  بيان  حيث  من                                                                                   الز يارة، 

                                                                   والحربي ي ن، وختاما  وضع ضوابط لمن تجوز زيارتهم في مناطق الن ظام. 
                                                                                    فالبحث يتكل م عن حكم زيارة األحياء من سك ان مناطق الن ظام، دون األموات، ودون األماكن. 

 ث:  أهداف البح
                                                                                   بيان  أن  أوامر الش رع ونواهيه ال تتنافى مع فطرة اإلنسان، وال مع عقيدة الوالء والبراء،  .1

                                                                                      وال تتناقض مع بعضها، فالش ريعة  التي أمرت بالت بر ؤ من أهل الكفر، هي التي جاءت بزيارة  
                                          األبوين واألقارب الكف ار بشرط عدم مواالتهم. 

                                                      ار، وضرورة الت فريق بين الز يارة والمواالة، وأال  تقود                                     عدم الت هاون، في مسألة مواالة الكف   .2
                                                           الز يارة إلى مواالة أعداء هللا، وكشف األسرار، وإعطاء المعلومات.
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الت تنقطع معهم ولو كانوا آباء   .3                                                                                 بيان خطر المحاربين في مناطق الن ظام، وأن  كل  الص 
 أو أقارب. 

         الن ظام.                                       وضع ضوابط ل م ن  تجوز زيارتهم في مناطق  .4
ابقة:                       الد راسات الس 

                                                                                      أحكام الز يارة في الفقه اإلسالمي : محم د عبد الر حيم ولد محم د عبد الر حمن ولد العربي ، 
                                                                                رسالة ماجستير في الفقه اإلسالمي  بجامعة اإلمام محم د بن سعود، إشراف الد كتور: زيد  

 ه. 1429-1428         الغن ام، 

                                             أحكامها في الفقه ككل ، بين المسلمين من مرضى                                       تكل م الباحث عن تعريف الز يارة، وعن  
                                                                                  وسجناء وأقارب وعلماء وأزواج وغير ذلك، وتطر ق لزيارة غير المسلمين، وتحد ث عن زيارة 
                                                                                        األماكن والقبور للس ياحة وغيرها، فكانت رسالته قي مة  إال  أن  حديثه عن تبادل الز يارة مع  

                                    وال بد  من تحرير مسائل عد ة في ذلك.                                            غير المسلمين جاء مقتصرا  على أمور  يسيرة  
                   الجديد  في البحث: 

                                                                                  لقد استفاد الباحث  من الد راسة الس ابقة في تأصيل المسألة، ولكن  الجديد  هو إزالة  
                                                                                      اإلشكال في زيارة سك ان مناطق الن ظام، وتقسيم الس ك ان حس ب ما يعتقدونه، وما هو موقفهم  
                                                                                    من الث ورة الس وري ة، والحكم عليهم بناء  على ذلك، ومن ثم  بيان حكم زيارتهم، مع وضع  

                 شرعي ة للمسألة.  ضوابط
 منهج البحث وطريقة الكتابة: 

                                      إن  المنهج المت بع في البحث هو كاآلتي: 
                                                                                 المنهج االستقرائي : وهو استقراء الماد ة العلمي ة واستخراجها من كتب الفقهاء بما له -1

 عالقة بالمسألة.
كر أقوال                                                                       المنهج الوصفي  الت حليلي  المقارن: من خالل توصيف المسألة وتحليلها، وذ-2

                                                                                 الفقهاء واألدل ة والقول الر اجح مع المسو غات، أم ا المقارن فجاء في مسألة  واحدة. 
                                                                                     المنهج االستنتاجي  االستنباطي ، باالنتقال من الكل يات إلى الجزئي ات، مم ا كتبه العلماء  -3

لوا له في كتبهم، إلى حكم زيارة مناطق الن ظام.                                                     وأص 
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 : خطوات الكتابة
                                          ت الكتابة في البحث فكانت على الش كل اآلتي:          أم ا خطوا

صة حسب ما تيس ر، فإن لم توجد   .1                                                                           االعتماد على المصادر والمراجع األصلي ة المتخص 
                                                              فالمراجع المعاصرة، حت ى يكون البحث مت صال  بين الماضي والحاضر.

 ا فقط.                                                                           عرض آراء المذاهب الفقهي ة األربعة حسب الت رتيب الزمني  لها، واالقتصار  عليه .2
                                                                                  عزو اآليات إلى مواطنها من الس ور في القرآن الكريم، وذلك بذكر اسم الس ورة ورقم اآلية  .3

 إلى جانب اآليات في متن البحث.

حيحين أو أحدهما  .4                                                                             تخريج األحاديث واآلثار من مصادرها األصلي ة، إال  أن تكون في الص 
                                       الت خريج الت فصيلي للحديث، وبيان درجة                                                  اكتفى الباحث بالت خريج منهما أو منه، مع اعتماد  

 الحديث.

                                                                                      بيان وجه الد اللة لما يستدل  به من الن صوص  الش رعي ة، من كتب الت فسير، وشروح الس ن ة،  .5
              حس ب الحاجة. 

الكتاب   .6 معلومات  بذكر  وذلك  الهامش،  في  المقتبسة  والن قول  والن صوص  اآلراء                                                                              توثيق 
                                                           ذا ذ كر مر ة  أخرى اكتفى الباحث بذكر اسم المؤل ف، والكتاب،                                    كاملة  في أو ل مر ة ي ذكر فيها، فإ

فحة.                        ورقم الجزء والص 

                                            شرح األلفاظ الغريبة من معاجم اللغة العربي ة. .7

 .ترجمة األعالم غير المشهورين فيما يرى الباحث. 9 

ل إليها في نهاية البحث.10                                                                .ذكر خالصة  ألهم  النتائج التي تم  التوص 
 

  :البحث     خط ة 
                                                             جاء البحث مؤل فا  من ثالثة مباحث، وتحت كل  مبحث  مطالب كاآلتي:

                                                                    المبحث الت مهيدي : الز يارة  في الفقه اإلسالمي ، وفيه أربعة  مطالب:  
                                            المطلب األو ل: تعريف الز يارة لغة واصطالحا . 

                                             المطلب الث اني: الفرق بين الز يارة والعيادة.
                   لز يارة وأنواعها.                            المطلب الث الث: مشروعي ة ا
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                                         المطلب الر ابع: الحكم الفقهي  للز يارة. 
ل: سك ان مناطق الن ظام، وحكمهم، وفيه أربعة مطالب:                                                                المبحث األو 

                                          المطلب األو ل: المدني ون الس ن ة، وحكمهم. 
                                     المطلب الث اني: العسكري ون، وحكمهم. 
                                     المطلب الث الث: الن صيري ة، وحكمهم. 

 وز، وحكمهم.                       المطلب الر ابع: الد ر 
                                                                                 المبحث الث اني: الت وصيف  الش رعي  لزيارة سك ان مناطق الن ظام، وفيه ست ة مطالب: 

                                            المطلب األو ل: الفرق  بين المواالة والز يارة.
                                                           المطلب الث اني: زيارة األبو ي ن  الكافر ي ن  الم سال م ي ن.

                                              المطلب الث الث: حكم زيارة المدني ين الس ن ة. 
                            الر ابع: حكم زيارة الد روز.المطلب 

                                                 المطلب الخامس: حكم زيارة العسكري ين والن صيري ة.
                                                         المطلب الس ادس: ضوابط م ن تجوز زيارته في مناطق الن ظام. 

                                                                    المبحث الت مهيدي : الز يارة  في الفقه اإلسالمي ، وفيه أربعة  مطالب:  
                                            المطلب األو ل: تعريف الز يارة لغة واصطالحا . 

                                      الث اني: الفرق بين الز يارة والعيادة. المطلب
                                             المطلب الث الث: مشروعي ة الز يارة وأنواعها. 

                                         المطلب الر ابع: الحكم الفقهي  للز يارة. 
ل: تعريف الز يارة، لغة  واصطالحا .                                                المطلب األو 

؛ ألن ه إذ                   الز يارة في الل غة ا                                                                   : مصدر من الز و ر، يدل  على الميل والعدول، ومنه الز ائر 
 ( 1)  زارك فقد عدل عن غيرك". 

، وزو ار، والز يارة بمعنى عاده وقصده.    (2)                                                                                    والز ائر من زار غيره، والجمع زائرون، و ز و ر 
                                                                                          وهو المعنى المراد في البحث، والز يارة ال بد  فيها من االنتقال إلى المزور، وهذا ما ي مي زها  

 عن غيرها.
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                                                                "االنتقال  إلى اإلنسان  أو المكان ، بقصد الت عبد، أو االستئناس، أو                       الز يارة في االصطالح: 
 ( 3)           الت رف ه". 

                                                                                 والمقصود هنا انتقال اإلنسان إلى اإلنسان الحي ؛ بقصد تفق ده واالستئناس به، أو اإلحسان 
 إليه. 

 
                                              المطلب الث اني: الفرق بين الز يارة والعيادة. 

                                                انيه الز يادة، ومنه قولهم عاد فالن بمعروفه، وذلك                       من الفعل عاد ، ومن مع                العيادة  لغة :
                                                                                    إذا أحسن ثم زاد، ومنه الر جوع، من ذلك قولهم عاد إليه أي رجع، ومن الباب العيادة: أن  
                                                                                                         تعود  مريضا ، والمعاد: كل  شيء إليه المصير، وكل  م ن أ ت اك  م ر ة  ب ع د  أ خ رى ف ه و  ع ائ د، و إ ن   

ار  كأن ه م خ ت ص  ب ه ، وعليه                    اش ت هر ذ ل ك  ف   : تكرار                   فالعيادة اصطالحا                                                                ي ع ي اد ة ال م ر يض  ح ت ى ص 
 (4) زيارة المريض. 

                                                                                                              وفي لسان العرب: "س م  ي  الع يد  ع يد ا؛ أل نه ي ع ود  ك ل  س ن ة  ب ف ر ح  م ج د د، وعاد  الع ل يل  ي ع ود ه  
 (5)                                      ع و دا  وع يادة وع يادا : ز ار ه ".  

ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م : »ع ائ د  ال م ر يض  ف ي م خ ر ف ة      (6)                                                                                                وفي صحيح مسلم، ق ال  ر س ول  هللا  ص 
 (7)                            ال ج ن ة  ح ت ى ي ر ج ع «. 

 (8)                                                                              وجه الد اللة: أن  لفظة العيادة تقتضي الت كرار والعود والر جوع مر ة  بعد أخرى. 
                                                        من خالل ما سبق يتبي ن  أن  الفرق بين الز يارة والعيادة: 

                                                العيادة  هي تكرار الز يارة، فهي زيارة  وزيادة.  -1
حيح والمريض،  -2 تفق د حاله، أم ا الز يارة فهي للص                                                                                   العيادة  تكون للمريض غالبا ؛ بقصد 

                           فالز يارة أعم  من العيادة.
                                                      والز يارة واحد ، وهو تفق د حال شخص  بقصد اإلحسان إليه.                           إال  أن  الغاية  من العيادة 
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                                             المطلب الث الث: مشروعي ة الز يارة وأنواعها. 
                                                        رضي هللا عنه: »أن  رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م زار  أهل  بيت    (9)          عن أنس   -1

            فنضح  له                                                                                  من األنصار، ف ط ع م  عندهم طعام ا ، فلم ا أراد  أن  يخرج ، أمر  بمكان  من البيت  
 ( 10)                                     على بساط ، فصل ى عليه و د ع ا لهم«. 

 (11)                                    وجه الد اللة: استحباب الز يارة في هللا.      
                                                               رضي هللا عنه، عن الن بي  صل ى هللا عليه وسل م: »أن  ر ج ال  زار  أخا    (12) عن أبي هريرة   -2

                                 فلم ا أتى عليه، قال: أين  تريد ؟             ، م ل كا  (13)                                                  له في قرية  أ خرى، فأرصد  هللا له، على م د ر ج ت ه   
                                                                           قال : أريد  أخا  لي في هذه القرية ، قال : هل  لك عليه  من ن عمة  ت ر ب ه ا

                       ؟ قال : ال، غير  أ ن ي  (14)   
 (15)                                                                                              أ ح ببت ه في هللا عز  وجل ، قال : فإ ن ي رسول  هللا إليك ، بأن  هللا  قد  أحب ك كما أ حبب ت ه فيه «.  

، وال تخلو من ذكر هللا وحمده.   ( 16)                                                                               وجه الد اللة: بيان فضيلة الز يارة؛ ألن ها تطي ب القلب 
       »ق ال                                     أن  رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م قال:    رضي هللا عنه،  (17)   عن معاذ بن جبل -3

ين  ف ي ، و ال م ت ز او ر ين  ف ي    (18) ...«.                                                                                                                         هللا  ت ب ار ك  و ت ع ال ى: و ج ب ت  م ح ب ت ي ل ل م ت ح اب  ين  ف ي ، و ال م ت ج ال س 

   (19)                                                                     وجه الد اللة: الث واب الجزيل لمن يزورون بعضهم ابتغاء مرضاة هللا تعالى.  

 :(20)                 أنواع الز يارة
                                                       ريف الز يارة فإن ها تنقسم إلى نوعين باعتبار الم ز ور:                 بالر جوع إلى تع

 زيارة المكان.-2زيارة اإلنسان. -1
 وباعتبار الباعث، تنقسم إلى نوعين:

                                                     عبادة: كما في زيارة األخ في هللا، وعيادة المريض لتفق ده.-1
أجل  -2 من  واآلثار  الت اريخي ة  المعالم  أو  األمكنة  بعض  زيارة  في  كما           الت رفه،                                                                     عادة: 

 واالستئناس، أو المعرفة. 
 

                                         المطلب الر ابع: الحكم الفقهي  للز يارة. 
                                            تعتري الز يارة األحكام  الت كليفي ة الخمسة: 

تعذ ر  الوجوب -1 األبو ي ن عند  كزيارة   ، فعل  واجب  ترت ب عليها  إذا  واجبة   الز يارة  تكون   :                                                                              
لة.                         صلتهما بأنواع الص 
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                                                           تفق د  لحال المسلم والس ؤال عنه، أو عيادة مريض ، أو زيارة  : إذا كان فيها  االستحباب -2
                                                                                   أخ  في هللا، وسبق حديث  »ع ائ د  ال م ر يض  ف ي م خ ر ف ة  ال ج ن ة  ح ت ى ي ر ج ع «.

الت رويح عن  اإلباحة -3 المواقع من أجل  إذا لم يرد فيها نص  مانع  أو حاظر، كزيارة   :                                                                        
التعر ف                                الن فس، واالستعداد للط اعة، وا                                                      كتساب  معلومات  جديدة عن أماكن ال يعرفها، أو 

                                                                                     على أناس  جدد  لم يكن يعرفهم ولم يترت ب عليها إضاعة  عبادة ، فأصبحت الز يارة  من هذا 
 (21)                                                                            الن وع عادات  درج عليها الن اس وهي ما تسم ى الس ياحة، وهذا مشروع  في اإلسالم. 

                                               ه أن تؤد ي إلى محر م ، كاالختالط، ورؤية منكرات                                : إذا خشي  الز ائر  من زيارتالكراهة -4
                                                                                     وما شابه ذلك، أو كان الش رع  قد نهى عن زيارتها، كما نهى عن زيارة أماكن األمم الس ابقة 
حيحين: »ال  ت د خ ل وا م س اك ن  ال ذ ين  ظ ل م وا أ ن ف س ه م  إ ال  أ ن  ت ك ون وا                                                                                                                  التي نزل بها العذاب، ففي الص 

اب ه م «.         ب اك ي يب ك م  م ا أ ص   (22)                                         ن ، أ ن  ي ص 

                                                                                       وجه الد اللة: كراهية  زيارة األماكن التي نزل بها العذاب؛ ألن ها مظن ة استمرار لعنة هللا لمن  
 (23)                                                    عذ به، إال  أن تكون الز يارة من أجل العبرة والبكاء. 

                          د الكف ار من أجل الس ياحة                                                         : إذا أد ت  إلى الوقوع في محر م  قطعا ، كالذ هاب إلى بال         الت حريم -5
الن فس في مشاهدة بالدهم وأماكنهم، ففيها المحر مات من دخول بالدهم                                                                                  أي الت رويح عن 
المنكرات، والوقوع في المعاصي كاالختالط، باإلضافة إلى                                                                               لغير قصد  معتبر، ومشاهدة 

: »أنا ب ر يء  م ن  كل                         م سلم  ي قيم  بين                                                                            تضييع المال، بل وتقوية اقتصاد الكف ار، ومنه حديث 
 (24)                      أظ ه ر  الم شركين«.  

 ( 25)                                                             وجه الد اللة: حرمة  زيارة بالد الكف ار دون داع  معتبر  شرعا . 

ل: سك ان مناطق الن ظام، وحكمهم، وفيه أربعة مطالب:                                                                المبحث األو 

                                          المطلب األو ل: المدني ون الس ن ة، وحكمهم. 
 وحكمهم.                             المطلب الث اني: العسكري ون، 

                                     المطلب الث الث: الن صيري ة، وحكمهم. 
                                  المطلب الر ابع: الد روز، وحكمهم. 
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ن ة، وحكمهم.  ل: المدني ون الس                                            المطلب األو 
،  (26)                                                                    من الفعل م د ن : م د ن  بالمكان: أقام  به، ومنه سم  يت الم دين ة                       المدني  في الل غة:

 اإلقامة في المكان. والمراد في البحث
                                                                 "م ن  لم يحمل الس الح، ولم ي ع ن  في القتال، ومال  إلى الس الم، أو                     المدني  في االصطالح:

 (27)                                  انصرف  إلى عمله، وكان م حايدا ".
                                           غير المقاتلين، إال  أن  لفظ المدني ين حادث.                       باختصار: المدني ون هم

                                                                        : م ن لم ي عن ولم ي قاتل ولم ي ن اصر في الحرب سواء  بحمل الس الح أو بما                 وضابط  المدني  
                                                                                    هو مظن ة حمل الس الح كالتجس س، أو المشورة، أو الوظيفة التي ت عين في الحرب، وهذا عند  

نائع: "ف ال   ب ي  ، و ال  ش ي خ  ف ان ، و ال                                             المذاهب األربعة، ففي بدائع الص                                                                          ي ح ل  ف يه ا ق ت ل  ام ر أ ة  و ال  ص 
، و ال  م ق ط وع  ال ي د  ال   ف  ق  ، و ال  أ ع م ى، و ال  م ق ط وع  ال ي د  و الر  ج ل  م ن  خ ال            ي م ن ى،                                                                                                                           م ق ع د  و ال  ي اب س  الش  

و م ع ة ،  ، و ق و م  ف ي د ار  أ و                                                  و ال  م ع ت وه ، و ال  ر اه ب  ف ي ص                                                                             و ال  س ائ ح  ف ي ال ج ب ال  ال  ي خ ال ط  الن اس 
" بيان وال المشايخ  (28)                                                    ك ن يس ة  ت ر ه ب وا و ط ب ق  ع ل ي ه م  ال ب اب                                                          ، وفي الذ خيرة: "ال يقتل الن ساء وال الص 
                                                      ، وفي المهذ ب: "وال يجوز  قتل  نسائ هم وال صبيان هم إذا (29) الكبار وال الرهبان في الصوامع" 
                                                      ، وفي الكافي: "وال يجوز  قتل  نسائ هم وصبيان هم ...وال  (30)                                        لم يقاتلوا... وإن  قات لوا جاز  قتلهم"

 (31)                                                                       ان ... وال قتل  ز م ن  وال أعمى؛ ألن هما في معنى الش يخ الفاني وال راهب".            قتل شيخ  ف
ابط، بأن شارك المدني  في القتال أو أعان أو ناصر، أو قد م رأيا  أو                                                                                         فإذا تغي ر هذا الض 
                                                                                مشورة  يتغي ر حكمه إلى حكم العسكري  المحارب، ففي الحديث أن  رسول هللا صل ى هللا عليه  

                                                                               ان في غزوة ، فرأى الن اس مجتمعين ، فبعث رجال ، فقال: »انظ ر  عالم  اجتمع هؤالء؟«          وسل م ك
 ( 32)                                                                فجاء ، فقال : على امرأة قتيل ، فقال : »ما كانت  هذه  لتقاتل «. 

 (33)                                                                   وجه الد اللة: العل ة  في قتل المدني ين القتال أو اإلعانة والمناصرة. 
ن ة عند الن ظام:                                                       بإسقاط ضابط المدني  والحاالت التي يصير  فيها محاربا ،                                      حكم المدنيي ن الس 

                                                                                     يتبي ن أن  أهل الس ن ة الذين يعيشون في مناطق الن ظام مسلمون مسالمون، ال عالقة لهم بما  
                                                                                       قام به الن ظام من قتل  وتشريد، وقتل وإجرام  بحق  إخوانهم في المحر ر، بشرط أال  تكون لهم 

 .                                                    م المجرم، ومسألة المواالة سيأتي الكالم عنها إن  شاء هللا                            مواالة  فعلي ة  لهذا الن ظا
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                                     المطلب الث اني: العسكري ون، وحكمهم. 
                                                                                        إن  الن ظام الس وري  العدو  األو ل للث ورة، ومنه انطلق باقي األعداء، فقد ضم  إليه ح ثالة  

م                   أولئك جميعا  لفظ                                                                    أهل اإلجرام من الميليشيات المرتزقة، أو ذات الط ابع الط ائفي ، ويض 
                                    العسكري ين، على رأسهم جيش  الن ظام.

                                                                       : "القو ات العسكري ة المقاتلة في سوريا، والتي تتول ى الد فاع عن البلد".                جيش  الن ظام هو
  (34) 

                                                                                               ويتأل ف من القو ات البر ي ة، والبحري ة، والجو ي ة، ومنذ اندالع الث ورة قام الن ظام بتطبيق نظام  
                                                                      م ن  في الخدمة اإللزامي ة، واستدعاء أصحاب الخدمة  االحتياطي ة ، من أجل  االحتفاظ على  

 ( 35)             قمع الث ورة.
العسكري : كبيرا  شيخا ،                    وضابط                                                                       كل  من قاتل ضد  المسلمين رجال  أو امرأة  أو صغيرا  أو 

                                                                              حقيقة  بأن حمل  الس الح، أو حكما  كأن: حر ض على قتال المسلمين، أو تجس س لصالح  
                                                                                  حاربين، أو فعل فعال  انتهك  به أعراض  المسلمين من قتل  أو اعتقال  أو غيره، أو دل   الم

                                                                                     على عوراتهم، أو كان المحاربون ينتفعون برأيه أو وظيفته، أو كان مطاعا  في قومه مؤي دا  
 ( 36)                                         لحرب المسلمين، أو كان ر دءا  للمحاربين. 

                                  معنى  يأخذ حكم العسكري  المحارب.                                             فكل  من وجد منه القتال والمناصرة  حقيقة  أو 
                                                                                          هذا، ولقد قام جيش  الن ظام بأبشع الجرائم ضد  الس وري ين خالل الث ورة، فحظي  بأسوأ  س معة   
                                                                                       على مدى الت اريخ، واعتمد على ضب اط ، ينتمون لطائفته الن صيري ة، وقام بتجنيد الميليشيات 

                                           ب الميليشيات الش يعي ة، وإدخال الميليشيات                                                من الس ن ة وغيرهم، ي عرفون بالش بيحة، واستقطا
ين وروسيا.   (37)                                                          من دول معروفة  بعداوتها وقتلها للمسلمين، كالص 

                                                        إن  أولئك العسكري ين ومن انضم  إليهم من الس ن ة كف ار                                   حكم العسكري ين في جيش الن ظام:
                                              محاربون، ي قات لون وي قتلون للمسو غات اآلتية: 

                                                                      ظام قوال  وعمال ، فهم يقومون بكل  ما يأمرهم به الن ظام، من اقتحام وقتل                    وجود المواالة للن  -1
                                                                                       وتشريد واعتداء دون إنكار  منهم أو انشقاق، ويتمن ون  انتصاره، وبقاء رأسه، فكانت مواالة   

   (38)                         ء  ف ح ك م ه  ح ك م هم".                                                                            "و ك ل  م ن  ق ف ز  إل ي ه م  م ن  أ م ر اء  ال ع س ك ر  و غ ي ر  األ  م ر ا                       فعلي ة  مقرونة برضا. 
     إ ن                                                                                 طائفة ممتنعة  بوقوفهم مع الن ظام، وهذه الط ائفة قامت بقتل األبرياء، قال تعالى:  -2

 [.8]القصص/                                                         ف ر ع و ن  و ه ام ان  و ج ن ود ه م ا ك ان وا خ اط ئ ين  
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قتلون المسلمين                                                                      قامت عليهم الحج ة بوقوفهم مع الن ظام ومقاتلتهم معه، مع علمهم أن هم ي-3
 (39)                           األبرياء خالل سنوات الث ورة. 

                                                                                      تلب سهم فعال  بأفعال الكفر والمحاربة للمسلمين الس ن ة من القتل والقصف والت هجير، وغير  -4
الس ك ان،  وشر دوا  المجازر،  آالف  وأوقعوا  منازلهم،  وهد موا  األبرياء،  دماء  فسفكوا                                                                                    ذلك، 
                                                                                     واستحل وا دماءهم وأموالهم، وأرضهم، وقصفوهم باألسلحة المحر مة دولي ا ، وال تزال مجازر 

الت جويع  سياسة  وات بعوا  الس نة ،  لقتل  الكفر  بدول  واستعانوا  الس وري ين،  أذهان  في                                                                                           الكيماوي 
   (40)                                           والحصار، وحو لوا الث ورة إلى حرب  طائفي ة. 

ب العلم المجاهدين، فرب ما                                                                                         أم ا عند اإلمساك بفرد  مقاتل  منهم، ي نظر في حاله من قبل طال 
                                                       ال، فله حكمه، على أن  ذلك ال ي عفيه من العقاب، والوقوف                                 كان مكرها ، أو مجبرا  على القت
 (41)                             إلى جانب الكف ار المحاربين. 

 
                                     المطلب الث الث: الن صيري ة، وحكمهم. 

الذي عاش    (42)                                                                       الن صيري ة طائفة باطني ة ، سم يت بهذا االسم نسبة  إلى محم د بن ن صير
                                                           غلوا في علي  رضي هللا عنه، وقالوا بألوهي ته، ويعتقدون بتناسخ                             في القرن الث الث الهجري ،

ذقي ة في سوريا  (43) األرواح                                         ، وأثناء االحتالل الف رنسي  لسوريا قامت (44)                                    ، ويسكنون جبال الال 
                     ا ضد  المسلمين، وخالل                                                                    عالقة  وطيدة بينهم وبين الف رنسي ين، وطلبوا منها عدم الجالء، وأل بوه

                                                                                           الث ورة الس وري ة ظهر الك فر البواح لهذه الط ائفة، إذ كانت رؤوس الن ظام منها، وأظهرت الحقد 
   (45)                                                        على أهل الس ن ة، بارتكاب المجازر الفظيعة بحق األبرياء.

                                   حكم الط ائفة الن صيري ة في سوريا: - 
                                                        رحمه هللا: "هؤالء  القوم  المسم ون بالن صيري ة... أكفر  من    (46)                            قال شيخ اإلسالم ابن تيمي ة-1

ر ر  الكف ار   ر ر هم على أم ة محم د صل ى هللا عليه وسل م، أعظم  من ض                                                                                           اليهود والن صارى...و ض 
 . (47)                                             المحاربين...لكن  دماؤ هم وأموال ه م مباحة"

                                        التزامها شريعة  اإلسالم، ممتنعة  بالقو ة                                                        تعد  طائفة  كافرة ممتنعة  محاربة حربي ة؛ كافرة  لعدم  -2
                                                                                         المسل حة بالس يطرة على الجيش والمؤس سات، وكل  فرد من أفرادها ر د ء  ومساعد  وم و ال  لها 
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                                                                                    بالقول والفعل، ومحاربة هلل ورسوله والمسلمين، وحربي ة لقيام حالة الحرب بينها وبين أهل  
 ( 48)           م بحق هم.                                           الس ن ة في الث ورة، وارتكابها أفظع الجرائ

                                                                                         لم تزل ر دءا  للن ظام، ومعقال  كبيرا  من معاقله الحربي ة، وحاضنا  عظيما  لحكمه، ولم ت ظهر -3
                                                                                            أبدا  الت بر ؤ من أفعاله، وهي الر أس الحاكم، والمسيطر  على البالد والمؤس سات العسكري ة، ثم   

 ( 49)                                 هي متمال ئة مع الكفر ضد  اإلسالم. 
                                                        الط ائفة الن صيري ة في سوريا كافرة  ممتنعة  م حاربة.                     وبناء  على ذلك تعد  

 
                                 المطلب الر ابع: الد روز، وحكمهم.

: واحد  د روز  الثوب،                   معنى الد روز لغة: ، والد ر ز  : ال خ ي اط ون                                                   من الفعل د ر ز                                و ب ن و د ر ز 
ئ بان : بنات  الد روز ، ويقال للس ف ل ة : أوالد د ر ز ة ،                                                                                                            والحاك ة ، وهو فارسي  م ع ر ب، يقال للق م ل والص 

، يدل  على الخياطة، والش يء الر ديء.   (50)                                                فهو معر ب 
وء على مذهبهم،                                                                 أما طائفة الد روز ف رقة  باطني ة، ال يكشفون  أمر عقائد هم بما ي                         لقي الض 

والمعروف عنهم                                                                فحدث خالف  كبير بين المؤر خين والكت اب عن المؤس س الحقيقي  لهم،
                                                                                        أن هم ال يحب ون هذا الل قب، ويطلقون على أنفسهم الموح  دين، أم ا المكان  الذي انتشرت فيه  

                   يلي  انتشر بينهم،                                                                   الد رزي ة، هو وادي ت ي م، واعتنقوا اإل سالم، ولكن  المذهب  اإل سماع
                                                                        في سوريا في أربع محافظات: الس ويداء وفيها العدد األكبر، حت ى سمي ت بجبل   ويوجدون 

 (51)                                                الد روز، والقنيطرة، وريف دمشق، وبعضا  من إدلب. 
                                                                                   أم ا عقائدهم فأخذوها من اإلسماعيلي ة، فهم ينكرون األنبياء والر سل، غير أن هم ينتسبون 

                                                             ط، ويتظاهرون أمام المسلمين باإلسالم، رب ما ألن هم عاشوا في بالد                      إلى اإلسالم ظاهرا  فق
                                                                          إسالمي ة، ويستبيحون دماء المسلمين، وأموالهم، وينكرون شريعة اإلسالم، ويعتقدون 

                                                                                       بتناسخ األرواح، وينكرون الجن ة والن ار، والث واب العقاب، وهم على مر  الت اريخ يقفون مع  
 ( 52)                                                روفون بالغدر، وهذا ما يفس ر موقفهم من الث ورة.                             األقوى حفاظا  على أنفسهم، مع
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                                                        ما سبق عنهم قد ال يعرفه كثير  من عو ام المسلمين، إال  أن                         حكم الد روز في سوريا:
                                                                                              عقائدهم تحكم عليهم بالكفر، فهم كف ار، جاء في حاشية رد  المحتار: "ف إ ن  الد ر ز ي  ال  م ل ة   

 ( 53)                                                                      ل ه  ك ال م ن اف ق  و الز  ن د يق  و إ ن  س م ى ن ف س ه  م س ل ما ". 
ي ر ي ة ك ف ار  ب ات  ف اق  ال م س ل م ين ...ف إ ن ه م  م ر ت د ون  ع ن                           وقال شيخ اإلسالم: "ه ؤ ال                                                                                                     ء  الد ر ز ي ة  وال ن ص 

ار ى".   م  ل ي س وا م س ل م ين ؛ و ال  ي ه ود  و ال  ن ص   (54)                                                                      د ين  اإل  س ال 
تصرت                                                                            وشارك الد روز في الث ورة الس وري ة في أي امها األولى بعدد  قليل، وبعدها اق

                                                                             المشاركات على مبادرات فردي ة، وحصلت انشقاقات  منهم في صفوف الن ظام، إال  أن   
ة  الس ويداء-أغلب مناطقهم                                                    تحت سيطرة الن ظام، وبشكل  عام  لم يكن عمل الد روز  -                  وخاص 

  (55)                                  من بطش الن ظام، وات باعا  لألقوى. -        كأقلي ة-                       في الث ورة؛ خوفا  منهم
                                                           مع كفرهم مسالمون للث ورة الس وري ة بجملتهم، وإن  كانوا قد  -كطائفة-                       ولكن يرى الباحث  أن هم

                                                                                        وقفوا مع الن ظام المجرم، إال  أنهم لم يتدخ لوا في قتال الفصائل الث وري ة، وإن  و جدت بعض 
ة  ال تعب ر عن دروز سوريا عموما .                                                                الحاالت فهي حاالت  فردي ة خاص 

                                            يارة سك ان مناطق الن ظام، وفيه ست ة مطالب:                                       المبحث الث اني: الت وصيف  الش رعي  لز 
                                            المطلب األو ل: الفرق  بين المواالة والز يارة.

                                                          المطلب الث اني: زيارة  األبوين  الكافر ي ن  الم سال م ي ن.
                                              المطلب الث الث: حكم زيارة المدني ين الس ن ة. 

                                   المطلب الر ابع: حكم زيارة الد روز.
                     سكري ين والن صيري ة.المطلب الخامس: حكم زيارة الع

                                                          المطلب الس ادس: ضوابط  م ن تجوز زيارته في مناطق الن ظام. 
 

ل: الفرق  بين المواالة والز يارة.                                               المطلب األو 
                                                                      من الفعل و ل ي : والو الية لها معان  عد ة، منها: الن صرة، ي ق ال : هم                       المواالة  في الل غة:

ب ه   أ ولى  ن   ف ال  ام ت ن ع                                         علي  و الية ، األحق :  إ ليك  ان ضم   فم ن   الم ن ع ة:  ب ه ،  أ حق   أ ي  األ مر                                                                     ذ ا 
 :                                                                                                                        بم ن ع تك، الم ي ل: أ ن ي ت ش اج ر  اث ن ان  ف ي د خ ل  ث ال ث  ب ي ن ه م ا، و ي ك ون  ل ه  ف ي أ حدهما ه و ى، الح ب 
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ن ا أ حب ه، الت مي يز: ومنها مواالة  الن ع م    ن  ف ال                                           عن صغارها أي تمييز ها، المتابعة : يقال:                                                                  و ال ى ف ال 
                                          فالموالة: حب  يقود  إلى المتابعة والن صرة. (56)                          والى بينهما، أي تاب ع .  

اصطالحا   والبغض                  المواالة  للمؤمنين،  والوالء   الحب   أ ي  فيه،  والبغ ض   هللا،  في  "الح ب    :                                                                  
                                         الموافقة  والمناصرة ، والر ضا بالني ة أو                                                     للمشركين  والكف ار، والبراءة منهم، يقتضي هذا الحب   

 . (57)  األقوال واألفعال"

                                             ومن الت عريف يتبي ن أن  أنواع مواالة الكف ار:
                                                                                   المواالة  العام ة المطلقة، أو الكفري ة: وهي مود ة  الكف ار من أجل دينهم، ومحب ت هم                 الن وع األو ل:

                                                                                       بالقلب، وقد يتمن ى نصرت هم على المسلمين، وهو ما يسم ى الت ولي: أي الد فاع عن الكف ار،  
 ( 58)                                                                 وإعانتهم بالمال والبدن والر أي، وهو كفر صريح ، ي خرج من المل ة. 

ة أو الصغرى، التي ال تخرج صاحبها من المل ة: وهي مواالة  ا                  الن وع الث اني:                                                                      لمواالة  الخاص 
الكفر والر د ة، وهي محر مة،   ني ة                                                                                       الكف ار لغرض  دنيوي   مع سالمة االعتقاد، وعدم  إضمار 

 ( 59) ومن الكبائر. 
                                                            الفرق بين المواالة والز يارة: يرى الباحث  أن  الفرق بينهما: 

                                                                ة  ونصرة، يقترن بني ة  ورضا وموافقة بالقول أو الفعل، وعليه: فمن            حب  ومتابع المواالة:
                                                                                       والى قو ات الن ظام وميليشياته أو الن صيري ة أو الد روز مواالة  مطلقة ، بعد الحكم عليهم  

                                                                                      بالكفر، فهو موال  للكف ار ومتول يهم من دون المؤمنين، فيكفر بذلك ويخرج عن المل ة، وإذا 
                                                                     بدن أو الر أي أو ما شابه يأخذ حكمهم وي قتل معهم، أم ا إذا أحب هم من  أعانهم بالمال أو ال

                                                                                       أجل مصلحة  دنيوي ة  وهو ي ع ر ف ما هم عليه من االعتقاد الكفري ، فقد ارتكب  كبيرة  وعليه 
                                                                                            الت وبة، أم ا مواالة المدني ين الس ن ة الذين يعيشون عند الن ظام فهذا واجب  على المسلم ت جاه  

                                                                          بشرط أال  تدفع  مواالتهم إلى إفشاء أسرار  المحر ر، أو المجاهدين، ووصولها عن المسلم، 
                                                                       طريق المدني ين في مناطق الن ظام إليه أو إلى أعوانه، فهذا أمر  محر م.  

                                                                             انتقال  إلى اإلنسان من أجل تفق د حاله، والس ؤال عنه، واإلحسان إليه، وهي نابعة            الز يارة:
                                                                   اإلنسان  ينتقل  إلى م ن  ي حب ه أو تربطه به رابطة قرابة  أو مصلحة.                        من المحب ة الفطري ة، ف
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                                                                                     فالقاسم المشترك بين المواالة والز يارة: المحب ة، والفارق: أن  المواالة تزيد عن المحب ة 
ه، وهي الكفري ة، أو                                                                                           بالمتابعة والن صرة الد يني ة، ورضا وموافقة، وتمن ي علو  كلمة من يتوال 

                                                                              د نيوي ة من أجل المصلحة وهي كبيرة. أم ا الز يارة: محب ة  يتبعها تفق د الحال،  المتابعة ال
                                                                                       واإلحسان الدنيوي  لقرابة  أو مصلحة  دنيوي ة  أو قرابة، دون متابعة  أو رضا بالفعل والقول 
                                                                                أو حب  علو  كلمة المزور، فكثير من اآلباء أو األقارب يزورون أبناءهم وأقاربهم صلة   

                      عدم الر ضا عن سلوكهم.          للر حم مع 
 

                                                            المطلب الث اني: زيارة  األب و ي ن  الكاف ر ي ن الم سال م ين.
                                                                                          ال بد  من الت فريق بين زيارة األبوي ن الكافرين الم سال م ي ن  وغيرهم، فزيارة  األبوين واجبة  

نْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ  وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَ، قال تعالى: (60)                                 مع اختالف الد ين عند تعذ ر صلتهما 
يَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَ

 [.15]لقمان/  تَعْمَلُونَ

 ( 61)                                                      األبو ي ن الكافر ي ن، فإن تعذ رت فتكون الز يارة واجبة.                        وجه الد اللة: وجوب  صلة  
                                                                                      وال منافاة  بين هذا الوجوب وبين واجب الد ين، فأوجب الد ين على المسلم أن ي عادي  كل  من 
                                                                                                  لم يدخل فيه، ولو كان أبا  أو أم ا  أو ابنا ، فالز يارة شيء  والعداوة في الد ين شيء  آخر، الز يارة 

 ( 62)                                                            بة وحسن تعاليم اإلسالم، أم ا العداوة فسببها الد ين والعقيدة.سببها القرا
                  مم ا سبق يتبي ن: 

                                                                    زيارة  األبوين الكاف ر ي ن  الم سال م ي ن  واجبة، عند تعذ ر صلتهما.  -1
                                                                                   ينبغي الت فريق  بين زيارة األبوين لتفق د حالهم، وبين مواالتهم. جاء في لباب الت أويل:  -2

                                                                                        "المود ة المحظورة هي مناصحتهم وإرادة  الخير  لهم دينا  ودنيا مع كفرهم، فأم ا ما سوى ذلك 
 ( 63) فال حظر فيه". 
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ن ة عند الن ظام.                                                            المطلب الث الث: حكم زيارة المدني ين الس 

                                                                             الم أن  المدني ين الس ن ة عند الن ظام مسلمون، ومواالتهم واجبة  في الد ين، أم ا سبق الك
                                                   حكم زيارتهم، فيرى الباحث  أن ها تخضع لألحكام اآلتية:

                                                                        وهو الحكم األساسي ، ما لم ت ؤد  إلى مواالة الن ظام، وأدل ة صرف الحكم إلى  اإلباحة:   -1
 اإلباحة: 

العدو  وحكمه، ومحاربته، فقيام حالة - 1 الن ظر عن نوع                                                                               الن ظر إلى حالة الحرب، بغض  
لة إلى اإلباحة،                                                                                     الحرب تنقل حكم الز يارة من الوجوب كما في زيارة األبوين عند تعذ ر الص 
                                                                                     ففي حالة الحرب يتعر ض اإلنسان للفتنة في دينه أو نفسه، وال شك  أن  حماية الد ين والن فس 

 ( 64)                                   على غيرها، وهي من مقاصد الش ريعة.          مقد مة  

والمقاطع -2 كالمكالمات  الت واصل،  بوسائل  الز يارة  عن  االستعاضة  باإلمكان  كان                                                                            إذا 
وتي ة أو الفيديو،                                                                  وهي متوف رة ومؤم نة بشكل  مريح، أو بوكيل ، وقد أجاب ابن باز رحمه                       الص 

الهاتف   يكفي أن  أصل  ر ح م ي عبر   إليهم؟ قال:                                                    هللا عن سؤال: هل  الذ هاب                                 أم البد  من 
                                                                                   الس ؤال عنهم من طريق الهاتف من طريق المكاتبة من طريق الز يارة كل  هذا طي ب...فإذا  

 ( 65) تيسر صلته من دون زيارة، بالمكاتبة مع صلته...فال بأس. 
 : في الحاالت اآلتية: الكراهة -2
الن ظام ونصيري ته -1 كفر  إلى  شيء ،                                   الن ظر  يردعه  كافر  ال  فهو  ي ؤمن جانبه،  وأن ه ال   ،                                                

                                                                                       والد اخل  إلى مناطقه ي عر ض نفسه  للحواجز المنتشرة، والش بيحة والميليشيات الموجودة في  
أو  االعتقال،  أو  االحتياط،  أو  الن ظام،  جيش  في  الخدمة  إلى  سيق  ورب ما  مكان،                                                                             كل  

                                         فتعر ضها للفتنة أكبر، أي عند خوف االعتقال                                              االستجواب، وال شك  أن  الداخل إذا كان امرأة  
                        أو الس وق لخدمة العلم. 

                                                                                       إذا خشي الز ائر  أن تدخل ه زيارته  في المحر م أو مواالة الن ظام، أي أن يتعر ض للفتنة في  -2
                                      دينه، أو دنياه كرؤية الس فور واالختالط.

الحواجز، التي أصبحت                                                                   الن ظر إلى تكاليف الز يارة، وما سيأخذه الن ظام والميليشيات عبر -3
                                                                                      مراكز تشليح  وتشبيح ، وما فيها من تقوية أولئك المحاربين ومد هم بالمال الستمرار كفرهم،  
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                                                                                            والمشق ة الكبيرة التي يجدها الد اخل إلى مناطق الن ظام، أي إذا كانت الت كاليف كبيرة وسيأخذها 
                      المقاتلون من الن ظام.

                                                        ر م  قطعا ، أو مواالة الن ظام، كأن يكون مطلوبا  للن ظام،                             : إذا أد ت الز يارة  إلى مح         الت حريم -4
                                                                                             وسيتم  اعتقاله، وتعريضه للفتنة المحق قة، وكذلك حكم اإلباحة  يتغي ر إلى الحرام سد ا  للذ ريعة، 
                                                                                   عند وجود المفسدة المظنونة، فقد أصبحت جرائم  الن ظام وميليشياته ال تخفى، وهو نظام ال  

باالعتداء على الز ائرين على الحواجز أو غيرها، تصبح                       يحمي الز ائرين، فإذا   الن ظام                                                                قام 
                                 الز يارة محر مة سد ا  للذ ريعة. 

                                                                                        على أن  الحاالت ت قد ر بقدرها، حس ب الواقف، والت غييرات، ووضع الحرب القائمة منذ سنوات.  
    

                                                المطلب الر ابع: حكم زيارة الد روز عند الن ظام. 

                                                       وأن هم كف ار  مسالمون للث ورة والفصائل، وإن  الحكم على                          سبق الحديث  عن الد روز،  
                                                                                          زيارتهم، مبني  عن الحكم على زيارة الكافر المسالم، إال  أن  الباحث  لم يجد من تكل م في هذه  
                                                                                        المسألة بشكل  صريح، فقام  بقياسها على مسألة عيادة  المسلم  للكافر المسالم؛ ألن  العيادة  

                                                                     دة، وهي تفق د حال المروز والم ع اد واإلحسان إليه، واختلف  العلماء في                         والز يارة  غايتهما واح
                          مسألة العيادة على قولي ن:

                                                                       جواز  عيادة غير المسلمين، وال تكون عبادة يتقر ب بها إلى هللا إال  إذا اقترن                القو ل األو ل:
   (66)             والش افعي ة.                                                                      بها شيء  مطلوب في الش رع، كحرمة  الجوار أو القرابة ، وهو قول الحنفي ة 

             ومن أدل تهم:
مْ وَتُقْسِطُوا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُقال تعالى: -1

 [. 8]الممتحنة/  إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِنيَ
 ( 67)                                                           وجه الد اللة: جواز صلة الذين لم يقاتلوا المسلمين بعيادتهم. 

                                                                          عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: »استأذنت  رب ي  -2
 ( 68)                                                                         أن  أستغفر  ألم ي فلم  يأذن  لي، واستأذنت ه  أن  أزور  قبر ها فأذن  لي«.

 (69)                                                  الد اللة: جواز  زيارة المشركين في الحياة والممات.وجه 
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                                                                          تحريم  عيادة غير المسلمين إن  لم ي ر ج  إسالمهم، أو كانوا متلب سين بمعاص                   القول الث اني:
   (70)                                              أو منكرات ظاهرة، وهو قول المالكي ة والحنابلة.

             ومن أدل تهم:
قَوْمًا  قال تعالى:  -1 تَجِدُ  أَوْ لَا  كَانُوا آبَاءَهُمْ  اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ  يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ  الْآخِرِ  بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  يُؤْمِنُونَ 

 [. 22]اجملادلة/  أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشرِيَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإمِيَانَ
 ( 71)                                                  ود ة من حاد  هللا ورسوله، وبالت الي ال تجوز عيادتهم.                        وجه الد اللة: عدم جواز م

، بل ال يجوز بد ء  الكف ار بالس الم، فالعيادة  -2                                                                                           العيادة  فيها كرامة للم ز ور، وال كرامة  كافر 
                                                                                           أولى، جاء في الت مهيد: "وقد كره  بعض  أهل  العلم عيادة  الكافر؛ لما في العيادة من الكرامة، 

 (72)                                                 أال  نبدأ هم بالس الم، فالعيادة  أولى أال  تكون".                وقد أ م رن ا
                                                                   يظهر  للباحث أن  القول األولى باالعتبار جواز عيادة غير المسلم، وكذلك                 القول الر اجح:

 :                        ومسو غات هذا الت رجيح                   الز يارة تلحق بها، 
ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م ،  -1 ي  َّللا   ع ن ه ، ق ال : ك ان  غ ال م  ي ه ود ي  ي خ د م  الن ب ي  ص                                                                                                             ع ن  أ ن س  ر ض 

ه ، ف ق ال  ل ه : »أ س ل م «، ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م  ي ع ود ه ، ف ق ع د  ع ن د  ر أ س  ، ف أ ت اه  الن ب ي  ص            ف ن ظ ر                                                                                                                           ف م ر ض 
ل ى هللا  ع ل ي ه  و س ل م ، ف أ س ل م ، ف خ ر ج  الن     إ   م  ص  ل ى                                                                                                                         ل ى أ ب يه  و ه و  ع ن د ه  ف ق ال  ل ه : أ ط ع  أ ب ا الق اس              ب ي  ص 

 ( 73)                                                                                      هللا  ع ل ي ه  و س ل م  و ه و  ي ق ول : »الح م د  ّلِل    ال ذ ي أ ن ق ذ ه  م ن  الن ار «. 
، باإلضافة إلى حديث  (74)                                                          وجه الد اللة: الحديث صريح  في جواز عيادة المسلم لليهودي   

                                           زيارة النبي  صل ى هللا عليه وسل م لقبر أم ه. 

                                                                                        أم ا اآلية  التي استدل  بها المانعون، وأن  العيادة فيها كرامة، فيرد  على ذلك بالفرق بين  -2
                                              صل ى هللا عليه وسل م يزور اليهودي ، لمجازاته على                                          المواالة والز يارة، وهذا ما جعل الن بي  

                                                                                     الخدمة التي قد مها له، ودعوته إلى اإلسالم، وهي ذات ها الكرامة التي حفظها الن بي  صل ى  
 (75)                        هللا عليه وسل م لليهودي . 

 
 
 



   2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

231 

 

 

                                                              المطلب الخامس: حكم زيارة العسكري ين والن صيري ة عند الن ظام. 

                                                          الن ظام والميليشيات الت ابعة له، والن صيري ة أن هم كفار                                  سبق الحكم على العسكري ين عند
 :                 للمسو غات اآلتية                                                                              محاربون، ويرى الباحث  أن  حكم زيارتهم حرام  ولو كانوا أ ب و ي ن  أو أرحاما ،  

فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ  وجوب قتال المحاربين، قال تعالى:   -1
 [.193]البقرة/ عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِنيَ

 (76)                                                                                وجه الد اللة: وجوب قتال الحربي ين، في كل  موضع، وبشكل  مطلق، فحرمة  زيارتهم أولى.

فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا                                                 الكافر الحربي  مباح  الد م، والمال: قال تعالى:  -2
 [.4       ]محم د/ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها

                                                                          ر هللا تعالى بضرب  رقاب الكف ار الحربي ين؛ وعب ر بالر قاب؛ للغلظة والش دة ،                  وجه الد اللة: أم
   (77)                            ألن هم مباحو الد م والمال.  

                                                                                                                    وقال شيخ  اإلسالم رحمه هللا: "و إ ذ ا ك ان )الوالد (م ش ر ك ا)حربي ا (ج از ل ل و ل د  ق ت ل ه  و ف ي ك ر اه ت ه  ن ز اع  
 (78)                        ب ي ن  ال ع ل م اء ".  

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي                                                       الن هي  عن البر  واإلحسان  إلى الحربي ين، قال تعالى:   -3
 [.8]الممتحنة/ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِنيَ

                   ما عدا الم حاربين  -            دون مود تهم-                                                      وجه الد اللة: رخ ص  هللا  تعالى في صلة  الكف ار المسالمين
 (79)                                            ولو كانوا أبوين، فالن هي  عن زيارتهم أولى. 

حكم الصدقة على غير المسلمين، أجاب: "إذا                                      وفي فتوى الش يخ ابن باز رحمه هللا، عن
لون بشيء، وال ي عانون بشيء، وال يجوز أن يعانوا                                   كانوا حرب ا لنا في حال حرب ال، ال                                                      ي وص 

 ( 80)                                   بشيء بالكلي ة، ال قليل  وال كثير". 
                                                   رضي هللا عنهما، قالت: »قد م ت  علي  أ م ي وهي مشركة     ( 81)                          عن أسماء  بنت  أبي بكر   -4

 :                                                                             في عهد رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م، فاستفتيت  رسول  هللا صل ى هللا عليه وسل م، قلت 
ل ي أ م ك «. (82)            وهي راغبة    (83)                                           ، أفأصل  أم ي؟ قال: ن ع م ص 



ط   د. أنس عيروط  ،فو        الص   

232 

 

لح الح ديبية، فالحدي                                 ث أصل  في زيارة األبوين واألقارب                                                     وجه الد اللة: كان ذلك في زمن ص 
 ( 84)  دون غيرهم.-                     أي الكف ار المسالمون -                       زمن  موادعة أهل الحرب

ة  األبوين واألقارب، فيها مفسدة  عظيمة، ففيها تناقل أخبار   -5                                                                                   إن  زيارة المحاربين وخاص 
                                                                               المحر ر، وكشف األسرار، وإعطاء المعلومات واإلحداثي ات وغير ذلك مم ا يضر  المسلمين 
                                                                                                عموما ، وأيضا  فيها تقوية  الحربي بما ي قد م إليه من هدايا ومال وغيره، مم ا يجلبه الز ائر  معه.

                                                                                   ومم ا يلحق بحكم الن صي ري ة الر افضة من الش يعة سواء  من الميليشيات أو من السك ان.

ادس: ضوابط م ن  ت ج وز زيارته في مناطق الن ظام. ا                                                            لمطلب الس 

                                                           بحث  ال بد  من ذكر ضوابط من تجوز زيارتهم في مناطق الن ظام،  وفي نهاية هذا ال
                                                           وهم المدني ون الس ن ة، والد روز )الكف ار المسالمون(، وهي: 

لَا تَجِدُ قَوْمًا                                                                     عدم نشوء مود ة أو ميل في القلب أو محب ة ألعداء هللا تعالى، قال تعالى:-1
يُوَ الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللَّهِ  أَوْ عَشرِيَتَهُمْيُؤْمِنُونَ  إِخْوَانَهُمْ  أَوْ  أَبْنَاءَهُمْ  أَوْ  آبَاءَهُمْ  كَانُوا  وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  مَنْ حَادَّ    ادُّونَ 

 [. 22]اجملادلة/ 
 ( 85)                                                                    أال  تكون الز يارة  للمشاركة في أعياد الكف ار المسالمين واحتفاالتهم.  -2
    (86)                                      أال  تكون فيها استعانة لهم على كفرهم.  -3
                                                                                       وجود المصلحة الش رعي ة، وانتفاء المفسدة، من زيارة الوال د ين واألقربين الم سالمين، وعدم  -4

                                قترنت الز يارة بمفسدة فال تجوز. إفشاء األسرار أو نقل المعلومات أو ما شابه، فإذا ا

 نتائج البحث: 
                                                                                    إن  بين الز يارة والعيادة عموم وخصوص: العيادة للمريض، وال بد  من تكرارها، والز يارة   -1

حيح ولو مر ة  واحدة، وغايت هما واحدة.                                           للص 
ند                                                                                    ضابط  المدني  عدم المشاركة حقيقة  أو حكما  بأي  أنواع اإلعانة، والمدني ون الس ن ة ع -2

                         الن ظام مسلمون مسالمون. 
                                                                                        الن صيري ة والعسكري ون عند الن ظام كف ار  حربي ون في الجملة، أم ا عند كأفراد عند القدرة  -3

                        عليهم، ي نظر  في أمرهم.

                                             الد روز عند الن ظام كف ار  مسالمون للث ورة.  -4
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              لفعل، سبب ها                                                                          المواالة : ني ة  وحب  يقود  إلى متابعة ونصرة وموافقة، أو رضا بالقول أو ا -5
                                                                                              العقيدة، أم ا الز يارة  حب  يقود إلى تفق د حال  وإحسان، خالية  من المتابعة والمناصرة، سبب ها  

                                 القرابة  أو المصلحة، أو العبادة.

لة، أم ا مواالتهم محر مة.  -6                                                                                             زيارة  األبو ي ن  الكاف ر ي ن  الم سال م ي ن  واجبة  عند تعذ ر الص 

                                                                      ة عند الن ظام مباحة  ما لم ت ؤد  إلى مواالة الن ظام، ومحر مة  إذا أد ت                         زيارة  المدني ين الس ن   -7
                                                             إلى مواالة الن ظام أو الوقوع في المحر مات، أو سد ا  للذ ريعة.

                                                                           زيارة  الن صيري ة والعسكري ين عند الن ظام محر مة، ولو كانوا آباء أو أقارب. -8

                                    لن ظام إلى مود ة ومواالة للن ظام، أو                                                 يجب أال  تؤد   زيارة  من تجوز زيارتهم في مناطق ا -9
                                                                مشاركة في أعياد الكف ار واحتفاالتهم، أو إعانة على الكفر والظ لم.

            الت وصيات: 

الن اس،  -1 توعي ة  بغرض  المحر ر،  مستوى  على  شاملة  خطب  أو  ديني ة  مؤتمرات                                                                           إقامة 
                   مواالة، والز يارة.                                                                بمواالة الن ظام وأعوانه، وبيان خطورتها على العقيدة، والفرق بين  

                                                                                  العمل  على حماية جناب الت وحيد من كل  أمر  ينافي أحكام اإلسالم وأوامره ولو كان ذلك   -2
                                              مع أقرب الن اس، طالما كان عدو ا  لإلسالم وأهله.
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القاضي                                                                          المخرفة: الط ريق، أو جنى الن خل، والمعنى: أنه على طريق تؤديه إلى الجن ة.  ((6
                              . تح: يح ي ى إ س م اع يل. دار إكمال المعلمهـ(: 544)أبو الفضل، عياض بن موسى، ت:  عياض

 (. 8/37م. )1998-هـ1419، 1الوفاء، مصر. ط: 

تح: محمد عبد الباقي.  .صحيح مسلمهـ(: 261                                )أبو الحسن، مسلم بن الحج اج، ت:  مسلم ((7
لة واآلداب. باب فضل عيادة المريض. رقم                                                                                      إحياء الت راث، بيروت. د. ط. ت. كتاب البر  والص 

 (. 4/1989(. )2568الحديث: )

 (. 8/37المرجع نفسه، ) ((8

                                                           مالك، الن ج اري ، األ نصاري ، الخزرجي ، أمه أم س ل ي م بنت  أبو حمزة، أنس بن  أنس بن مالك: ((9
                                                                                      م ل حان األنصاري ة، خادم الن بي  صل ى هللا عليه وسل م عشر سنين، سكن البصرة، روى عنه: ابن  

هـ(، وقيل  91                   ( ولدا ، مات سنة ) 80                                                          سيرين، وحميد الط ويل، وثابت الب ناني، وخلق كثير، و لد له )
                                  )أبو عبد هللا، محم د ابن إسماعيل، ت:            البخاري                      سنة ، وقيل غير ذلك.  (99غير ذلك، وعاش )
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)أبو                 ابن عبد البر  (، 28-2/27. المعارف، حيدر آباد. د. ط. ت. )                الت اريخ الكبيرهـ(: 256
                                  . تح: علي البجاوي . الجيل، بيروت، االستيعابهـ(: 463                               عمر، يوسف بن عبد هللا بن محم د، ت 

 (. 111-1/110هـ. )1412، 1ط:

            . تح: محم د               صحيح البخاري  هـ(: 256)أبو عبد هللا، محمد بن إسماعيل، ت:           البخاري   ((10
                                                      هـ. كتاب األدب. باب الز يارة ومن زار قوما  فطعم عندهم. 1422، 1                         ال ناصر. طوق الن جاة. ط: 

 (. 8/22(. )6080رقم الحديث: )

المعرفة، فتح الباري. ـ(: ه852)أبو الفضل، أحمد بن علي العسقالني، ت:  ابن حجر ((11
 (.  10/500. )1379بيروت،  

                                                                     عبد الر حمن بن صخر الد وسي ، اخت لف على اسمه، نزل المدينة، أسلم عام   أبو هريرة: ((12
حابة، روى عنه أكثر من ثمانمائة بين صحابي   وتابعي ، منهم:                                                                                        خيبر، وشهدها، من أحفظ الص 

                                                                                       ابن عب اس، وابن عمر، وجابر رضي هللا عنهم، ومن الت ابعين: إبراهيم بن إسماعيل، وإبراهيم بن  
          )محم د بن           البخاري  هـ(، وقيل غير ذلك. 57م بن قارظ وغيرهم، مات سنة )                ح نين، وإبراهي
. االستيعاب)يوسف بن عبد هللا(:                ابن عبد البر  (، 133-6/132. )                الت اريخ الكبيرإسماعيل(: 

(4/1768 -1771 .) 

 (. 8/35.)إكمال المعلم)عياض بن موسى(:  القاضي عياض                         ( المدرجة قارعة الط ريق. 13)

 (. 36-8/35نفسه، )( المرجع 14)

لة واآلداب. باب  في فضل الحب    .صحيح مسلم                    )مسلم بن الحج اج(:    مسلم(  15)                                              كتاب البر  والص 
. رقم الحديث: )  (. 1988/ 4(. )2567                    في َّللا 

. تح: فؤاد اإلفصاحهـ(:  560                                                   )يحيى بن ه ب ي ر ة بن محم د بن هبيرة الذ هلي ، ت:    ابن هبيرة  (16)
 (. 8/143هـ. )1417 أحمد. الوطن. د. ط.

                                                                : بن عمرو األنصاري ، أبو عبد الر حمن، آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاذ بن جبل ((17
                                                                                      بينه وبين ابن مسعود، وقيل جعفر بن أبي طالب، شهد المشاهد كل ها، مات بالشام في الط اعون 

.  االستيعابد هللا(:  )يوسف ابن عب                ابن عبد البر  ( سنة.  38( سنة وقيل )33هـ(، وهو ابن )18سنة )
تح:   .طبقات الفقهاءهـ(:  476)أبو اسحاق إبراهيم بن علي، ت:               الش يرازي  (،  1405- 3/1402)

 (. 46-45م. )ص1970، 1ط:                              إحسان عب اس. الر ائد، بيروت.

                     . تح: محم د األعظمي.          الموط أهـ(: 179)مالك بن أنس بن مالك بن عامر، ت:  مالك  ((18
(.  3507                                                            ج اء  ف ي ال م ت ح اب  ين  ف ي هللا  ع ز  و ج ل . رقم الحديث: )         هـ. م ا1425، 1زايد. ط: 
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                                               )أبو العب اس، أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل، ت:             البوصيري  (. إسناده صحيح. 5/1391)
 (. 6/104هـ. )1420، 1. تح: المشكاة، الرياض. ط: إتحاف الخيرة المهرةهـ( 840

             الس عادة. ط:  المنتقى.هـ( 474)أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد، ت:  الباجيينظر:  ((19
 (. 7/275هـ. ) 1332، 1

 (.23)                                 أحكام الز يارة في الفقه اإلسالمي .                     )محم د عبد الر حيم(:              ولد العربي   ((20

 (.301. )ص                                أحكام الز يارة في الفقه اإلسالمي                       )محم د عبد الر حيم(:             ولد العربي  ينظر: ( (21

. كتاب أحاديث األنبياء. باب قوله تعالى:               صحيح البخاري                      )محم د بن إسماعيل(:           البخاري   ((22
)مسلم بن   مسلم               (، والل فظ له، 149/ 4(. )3380                                     وإلى ثمود أخاهم صالحا . رقم الحديث: )

                                                                      . كتاب الز هد والر قائق. باب ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن صحيح مسلم          الحج اج(: 
 (.4/2285(. )2980نوا باكين. رقم الحديث: )تكو 

شرح صحيح هـ( 449)أبو الحسن، علي بن خلف بن عبد الملك، ت:  ابن بطالينظر:  ((23
 (. 2/87هـ. )1423، 2                                       تح: ياسر إبراهيم. الر شد، السعودية. ط:  البخاري.

ب             . تح: شع يسنن أبي داودهـ( 275)سليمان بن األشعث بن إسحاق، ت:  أبو داود ((24
                                                      هـ. كتاب الجهاد. باب النهي عن قتل من اعتصم  بالسجود.  1430، 1                      األرنؤوط. الر سالة. ط: 

                                       )أبو عيسى، محمد بن عيسى بن س و رة، ت:             الت رمذ ي(، 4/281(. )2645رقم الحديث: )
                            م. كتاب الس ير. باب ما جاء  1998. تح: بشار معروف. الغرب، بيروت. سنن الترمذيهـ( 279

ابن (. إسناده صحيح. 207/ 3(. )1604قام بين أظهر المشركين. رقم الحديث: )في كراهية الم
،  1. تح: ماهر الفحل. القبس، ط: بلوغ المرام هـ(: 852)أبو الفضل، أحمد بن علي، ت:  حجر

 (.476هـ. )ص1435

 .  االستذكارهـ( 463)أبو عمر، يوسف بن عبد هللا بن محمد، ت:                ابن عبد البر  ينظر:  ((25

 (.7/276هـ. )1421، 1سالم عطا وآخرون. الكتب العلمية، بيروت، ط: تح: 
حاحهـ(:  393                                           )أبو نصر؛ إسماعيل بن حم اد، الفارابي . ت:             الجوهري  ( ينظر:  26) . تح: أحمد          الص 

                    (. )ماد ة م د ن (. 6/2201) .هـ 1407، 4                       عط ار، العلم، بيروت، ط:

 (.503م. )ص1998، 3. دار الفكر، ط: لحربآثار ا                  )وهبة الز حيلي (:            الز حيلي  ( ينظر: 27)

نائعه(: 587)أبو بكر بن مسعود، ت           الكاساني   ((28 ، 2                     . الكتب العلمي ة، ط:                بدائع الص 
 (. 7/101ه. )1986



   2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

237 

 

 

 

                        . تحقيق: محم د حجي . ط:          الذ خيرةهـ(: 684)أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. ت  القرافي ((29
 (. 3/397م. )1994، 1

. الكتب العلمية. د. ط. ت.         المهذ بهـ(: 476يم بن علي بن يوسف. ت )إبراه            الش يرازي   ((30
(3/277.) 

. بيروت. د. ط. ت. الكافيهـ(: 620)عبد هللا بن أحمد بن محمد. ت ابن قدامة ((31
(4/267.) 

              أبو المعاطي .   . سنن ابن ماجههـ(:  273                                        )أبو عبد هللا، محم د بن يزيد القزويني ، ت    ابن ماجه  (32)
كت ت.  ط.  )د.  الحديث:  رقم  بيان.  والص  الن ساء  وقتل  والبيات  الغارة  باب  الجهاد.  (.  2842                                                                   اب 

                           . كتاب الجهاد. باب  في قتل سنن أبي داود)سليمان بن األشعث(:    أبو داود                (. والل فظ له،  4/107)
( الحديث:  بن شعيب، ت:              الن سائي  (،  303/ 4(. )2669                      الن ساء. رقم  الر حمن، أحمد                                      )أبو عبد 

الكبرى هـ(:  303 نن  المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط:                الس  أبو غدة.  تح:  كتاب  1986،  2.  م. 
            الز يلعي             الش يخين.    (. صحيح على شرط27/ 8(. )8571                                       الس ي ر. باب  قتل العسيف. رقم الحديث: )

                             . تح: محم د عوامة. الر يان،               نصب  الر ايةهـ(:  762)أبو محمد، عبد هللا بن يوسف بن محمد، ت:  
 (. 3/387هـ. )1418، 1ط: 

: األجير. ينظر:  33) . معالم السنن هـ(:  388                               )أبو سليمان، حمد بن محم د. ت:              الخط ابي                           ( العسيف 
 (. 2/280. )هـ1351، 1                          المطبعة العلمي ة، حلب. ط: 

وري  ، بعنوان:  صفحة المعرفة( ينظر:  34) م. 1/1/2021، د. ت. تاريخ االطالع:                 الجيش الس 
                         https:// www.marefa. org        الس وري/-                                                    الر ابط:                                      الجيش

ينظر:  35) ويكيبيديا(  بعنوان:  وكالة  ا.  المسل حة  ورري ة                   القو ات  االط الع:            لس  تاريخ  ت.  د.   ،                       
 /https// ar.m.wikipedia.org/wiki          الس وري ة-         المسل حة-                         م. الر ابط:      القو ات2021/ 17/1
نائع)أبو بكر بن مسعود(:            الكاساني  ينظر:  ((36 )أحمد بن  القرافي(، 7/101. )               بدائع الص 

                     ي بن يوسف(: المهذ ب. )إبراهيم بن عل            الش يرازي  (، 398-3/397. )         الذ خيرةإدريس(: 
 (. 9/313. )المغني)عبد هللا بن أحمد(:  ابن قدامة(. 3/277)

وري  وشب يحته ومليشياته. بعنوان:  صفحة القبس( ينظر:  37) ، د. ت. تاريخ                                          جيش الن ظام الس 
            م. الر ابط:2021/ 17/1        االط الع: 

 https// alqabas.com/article/369283ومليشياته/-          وشب يحته-         الس وري  -        الن ظام-جيش
 (. 28/530. )مجموع الفتاوى ه(:  728)أحمد بن عبد الحليم،ت            ابن تيمي ةينظر:  ((38
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 (. 12/466ينظر: المرجع نفسه، ) ((39

 (.9/108. )الجامع ألحكام القرآن                  )محم د بن أحمد(:           القرطبي  ينظر:  ((40

                         بحملة الت جنيد اإلجباري   حكم من أكره على االلتحاق ، بعنوان:                   هيئة شام اإلسالمي ةينظر:  ((41
وري               م. الر ابط:2022/ 3/3                 م، تاريخ االط الع: 13/11/2014. بتاريخ:                       لجيش الن ظام الس 

https://islamicsham.org/fatawa/1945                
                                        العسكري ، عاصر ثالثة  من أئم ة الش يعة:                             الن مري ، من أصحاب الحسن               محم د بن نصير  (  هو:  42)

                                                                                        علي الهادي، والحسن العسكري ، ومحم د المهدي، اد عى أن ه رسول، وأن  علي  بن محم د أرسله،  
)أبو            الط وسيهـ(.  270                                                                    يقول بالتناسخ، وإباحة المحارم، ويحل ل نكاح الر جال، مات معلوال  سنة )

  الخطيب (، د.  245مكتبة نينوى. د. ط. ت. )ص  .الغيبةهـ(:  460                        جعفر، محم د بن الحسن، ت 
 (. 323هـ. )ص1406، 2                   . األقصى، عم ان. ط:                   الحركات الباطني ة              )محم د أحمد(: 

 (.322. )ص                  الحركات الباطني ة              )محم د أحمد(:  الخطيب(  ينظر: د. 43)

 (.  54الفكر،القاهرة.د.ط.ت )ص.                         تاريخ المذاهب اإلسالمي ة                  )محم د بن أحمد(:  أبو زهرة( ينظر:44)

 (. 337، 334. )ص                  الحركات الباطني ة              )محم د أحمد(:  الخطيب(  ينظر: د. 45)

                          ه( ب ح ر ان، سمع من: ابن  661                                              : أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال سالم، و لد سنة )           ابن تيمي ة  ((46
، والمسند، والمعجم الكبير،                                                                         عبد الد ائم، وابن أبي الي سر، وخلق كثير، وعني  بالر واية، وسمع  الكت ب

ل األجزاء  ونظر  في الر جال والع لل، من مؤل فاته: الفتاوى   بنفسه ونس خ  سنن  أبي داود، وحص                                                                                                قرأ 
حيح. ت وف ي سنة ) )أبو عبد هللا، شمس            الذ هبي  ه(.  728                                                           الح م وي ة، العقيدة الواسطي ة، الجواب الص 

ديق، الط ائف. ط:        ش يوخمعجم الهـ(:  748                           الد ين، محم د بن أحمد، ت:                                             . تح: محم د الهيلة. الص 
            ذ يل طبقات  هـ(:  795                                 )عبد الر حمن بن أحمد بن رجب، ت:    ابن رجب(،  57-1/56هـ. )1408،  1

 (.522-4/491هـ. )1425، 1                                                 . تح: عبد الر حمن العثيمين. العبيكان، الرياض، ط: الحنابلة

. اإلفتاء،                       الن صيري ة طغاة سوريةه(:  728، ت                                  )أبو العب اس، أحمد بن عبد الحليم             ابن تيمي ة  (47)
 (. 29، 26، 14،  12               الس عودي ة. )ص

هـ.  1424. لندن. د. ط،                         قتال الط وائف الممتنعة                   )محم د بن عبد هللا(:             المسعري  ( ينظر: أ. د.  48)
 (. 5-4)ص

بن           )محم د           المسعري  (، أ. د.  28/311. )مجموع الفتاوى )أحمد بن عبد الحليم(:               ابن تيمي ة  (49)
 (.10. )ص                       قتال الط وائف الممتنعةعبد هللا(: 

(. 3/878. )الصحاح                    )إسماعيل بن حم اد(:           الجوهري  ينظر:  ((50                     (. )ماد ة د ر ز 

https://islamicsham.org/fatawa/1945
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                           . رسالة ماجستير، محم د بن                          عقيدة الد روز عرض  ونقد               )محم د أحمد(:   الخطيبينظر:  ((51
الطائفة ، بعنوان: موقع مسار برس(، 12-10                                      سعود، إشراف: زيد الفي اض. د. ط. ت. )ص

م، 3/3/2022                                 ، غيث األحمد، د. ت. تاريخ االط الع: الدرزية ودورهم في الثورة السورية
          الر ابط: 

https://dr-

khaled.net/index.php?option=com_content&view=article&id=488:2016-

08-22-15-08-36&catid=39:-2014&Itemid=59 
 (. 218-216. )ص                   الحركات الباطني ة              )محم د أحمد(:  الخطيب( د. (52
. الفكر،  رد المحتارهـ( 1252)محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، ت:  ابن عابدين  ((53

 (. 5/355هـ. )1412، 2بيروت، ط:  

 (. 35/161. )موع الفتاوى مج)أحمد بن عبد الحليم(:             ابن تيمي ة ((54

، غيث األحمد، د.  الطائفة الدرزية ودورهم في الثورة السورية، بعنوان: موقع مسار برس ((55
            م، الر ابط:3/3/2022                 ت. تاريخ االط الع: 

https://dr-

khaled.net/index.php?option=com_content&view=article&id=488:2016-

08-22-15-08-36&catid=39:-2014&Itemid=59 
حاح)إسماعيل بن حماد(:           الجوهري  ينظر:  ((56            )محم د بن    ابن منظور(، 6/2530. )        الص 

                   (. )ماد ة و ل ي (.409-15/406) لسان العرب.مكرم(: 

لف عبد هللا بن عبد الحميد(:  )         األثري    (57) ،  1                          . األوقاف، الس عودي ة. ط:                        الوجيز في عقيد الس 
اليقين. ط:                                 المواالة والمعاداة في الش ريعة.)محماس بن عبد هللا(:    الجلعود  (،1/133هـ. )1422

 (.1/28هـ. )1407، 1

.  الوالء والبراء في اإلسالم)أبو عاصم، شعبان بن محمود بن عبد القادر(:    البركاتي( ينظر:  58)
 (.22هـ. )ص1433، 1            الد عوة. ط: 

 (.131/ 1)                               المواالة والمعاداة في الش ريعة.)محماس بن عبد هللا(:  الجلعود( ينظر: 59)

(، 4/42)  .نائع           بدائع الص  هـ(:  587                                   )عالء الد ين، أبو بكر بن مسعود، ت:              الكاساني  ( ينظر:  60)
                           الكتب العلمي ة، بيروت. ط:    .أحكام القرآنهـ(:  543                              )أبو بكر، محم د بن عبد هللا، ت:                ابن العربي  

                       إحياء الت راث، بيروت.    .المنهاجهـ(:  676) يحيى بن شرف، ت:             الن ووي  (،  1/401هـ. )1424،  3
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المسائل هـ(: 458. ت                                   )أبو يعلى، محم د بن الحسين بن محمد         الفر اء(، 7/89ه. )1392، 2ط: 
حم. المعارف، الر ياض. ط:          الفقهي ة  (. 2/241هـ. )1405، 1                                              . تح: عبد الكريم الال 

 (. 14/65. )الجامع ألحكام القرآن                  )محم د بن أحمد(:           القرطبي   (61)
                   تح: يوسف البكري ،    .                  أحكام أهل الذ م ةهـ(:  751                                )محم د بن أبي بكر بن أي وب، ت:               ابن القي م(  62)

 (. 2/792ه. )1418، 1            لد م ام. ط: رمادى، ا

                          . الكتب العلمي ة، بيروت.                لباب الت أويلهـ(:  741                              )أبو الحسن، علي بن محم د، ت:    الخازن   ((63
 (. 4/264هـ. )1415، 1ط: 

. تح: مشهور آل الموافقاتهـ(: 790)إبراهيم بن موسى بن محمد، ت            الش اطبي  ينظر:  ((64
 ( 20-2/17هـ. )1417، 1                     سلمان. ابن عف ان. ط: 

. د.  حكم زيارة األقارب وصلة الرحم والفرق بينهما، بعنوان:  موقع اإلمام ابن بازينظر:    ((65
            م، الر ابط:4/3/2022                 ت. تاريخ االط الع: 

 /https://binbaz.org.sa/fatwas/9725بينهما-والفرق -الرحم-وصلة - األقارب-زيارة -حكم
، 1                           الكتب العلمي ة، بيروت. ط:   .البنايةهـ(:  855                               )أبو محم د، محمود بن أحمد، ت:            العيني  (  66)

الحاوي هـ(:  450                                       )أبو الحسن، علي بن محم د بن محم د، ت:              الماوردي  (،  244/ 12هـ. )1420
 (. 3/4هـ. )1419، 1                                           . تح: علي معو ض. الكتب العلمي ة، بيروت. ط: الكبير

 (. 23/323. )جامع البيان ير(:              )محم د بن جر           الط بري  ( ينظر: 67)

                                                  . كتاب الجنائز. باب استئذان الن بي  رب ه في زيارة صحيح مسلم                    )مسلم بن الحج اج(:    مسلم  (68)
 (.2/671(. )976                       قبر أم ه. رقم الحديث: )

 (. 7/45. )المنهاج)يحيى بن شرف(:           الن ووي   (69)

. دار الفكر. د. ط.                   الفواكه الد وانيهـ(:  1126                                )شهاب الد ين، حمد ابن غانم، ت:               الن فرواي  (  70)
  . اإلنصاف هـ(:    885)أبو الحسن، علي بن سليمان بن أحمد، ت:              المرداوي    (،2/327هـ. )1415

 (. 6/10هـ. )1415، 1                                     تح: عبد هللا الت ركي ، هجر، القاهرة. ط: 

 (. 23/257. )امع البيان ج                 )محم د بن جرير(:           الط بري  ( ينظر: 71)

هـ. 1387                                    . تح: مصطفى العلوي ، المغرب. د. ط،           الت مهيد)يوسف بن عبد هللا(:                  ابن عبد البر    ((72
(24/276 .) 

. كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصبي فمات،               صحيح البخاري                       )محم د بن إسماعيل(:             البخاري    ((73
 (.2/94(. )1356الحديث: )هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي اإلسالم. رقم 
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 (.5/305) اإلفصاح.                     )يحيى بن ه ب ي ر ة(:  ابن هبيرةينظر:  ((74
 (.305/ 3ينظر: المرجع نفسه، ) ((75

 (. 354-2/353) الجامع ألحكام القرآن.                 )محم د بن أحمد(:           القرطبي  ينظر:  ((76

 (. 16/226ينظر: المرجع نفسه، ) ((77

 (. 14/478. )مجموع الفتاوى )أحمد بن عبد الحليم(:            ابن تيمي ة  ((78

 (.18/59ينظر: المرجع نفسه، ) ((79

                       . د. ت. تاريخ االط الع:  حكم الصدقة على غير المسلمين ، بعنوان: موقع اإلمام ابن باز ((80
            م. الر ابط:4/3/2022

   /https://binbaz.org.sa/fatwas/18117المسلمين-غير-على-الصدقة-حكم
ديق، وأم ها قتيلة بنت عبد العزى، أسلمت قديما  بمك ة،   أسماء بنت أبي بكر: هي ((81                                                           الص 

                                                                                          وبايعت رسول هللا، سم يت بذات الن طاقين، وتزو جها الز بير بن العو ام، وماتت بعد قتل ابنها عبد 
ابن عبد (،201-8/196.)                الط بقات الكبرى                 )محم د بن سعد(: ابن سعدهـ(.73هللا، سنة ) 

 (.1783-4/1781.)االستيعاببن عبد هللا(: )يوسف      البر  

شرح صحيح                  )حمد بن محم د(:             الخط ابي                                                           ( راغبة : طالبة  بر  ابنتها، ومعترضة  له، وقيل: كارهة.  82)
 (. 2/1287. )البخاري 

                                            . كتاب الهبة وفضلها. باب الهدي ة للمشركين.  صحيح البخاري                      )محم د بن إسماعيل(:             البخاري    (  83)
. كتاب  صحيح مسلم                    )مسلم بن الحج اج(:    مسلم                (. والل فظ له.  3/164(. )2620رقم الحديث: )

دقة على األقربين. رقم الحديث: )  (.  2/696(. )1003                                                            الز كاة. باب فضل الن فقة والص 

 (.5/234)  .فتح الباري )أحمد بن علي(:  ابن حجر( ينظر: 84)

راط المستقيم)أحمد بن عبد الحليم(:               ابن تيمي ة  ((85                                  . تح: محم د الفق ي، القاهرة. ط:                          اقتضاء الص 
 (. 227. )ص1369، 2

                         . األميري ة، القاهرة. ط:  تبيين الحقائقهـ(:   743)عثمان بن علي بن محجن، ت:              الز يلعي    ((86
 (. 6/228هـ. )1313، 1

 المصادر والمراجع: 
لف )عبد هللا بن عبد الحميد(:           األثري   .1  هـ.  1422،  1                        .األوقاف،الس عودي ة. ط:                        الوجيز في عقيد الس 

                        الن هاية في غريب الحديث هـ(:  606                                        )المبارك بن محمد بن محم د بن محم د، ت:    ابن األثير  .2
 م.1979-هـ1399                                             . تح: طاهر الز اوي. المكتبة العلمي ة، بيروت، واألثر
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. تح:  شرح صحيح البخاري هـ(  449)أبو الحسن، علي بن خلف بن عبد الملك، ت:    ابن بطال .3
 م.  2003-هـ 1423، 2                                         ياسر إبراهيم. مكتبة الر شد، السعودية. ط: 

. دار اإلفتاء،                       الن صيري ة طغاة سوريةه(:  728                                    )أبو العب اس، أحمد بن عبد الحليم، ت             ابن تيمي ة .4
            الس عودي ة.

تيمي ة .5 الح           ابن  عبد  بن  المستقيمليم(: )أحمد  راط  الص  الفق ي،القاهرة.ط:                          اقتضاء  تح:محم د   .                              2 ،
1369  . 

 م1995  الملك فهد،  . تح: عبد الرحمن قاسم،مجموع الفتاوى )أحمد بن عبد الحليم(:               ابن تيمي ة .6
.المعرفة،بيروت،  فتح الباري هـ(:  852)أبو الفضل، أحمد بن علي العسقالني، ت:    ابن حجر .7

1379  . 

. تح: ماهر بلوغ المرامهـ(:    852                                  ضل، أحمد بن علي بن العسقالني ، ت:  )أبو الف  ابن حجر .8
 م. 2014-هـ 1435، 1الفحل. القبس، ط: 

رجب .9 ابن أحمد بن رجب، ت:    ابن  الر حمن  الحنابلةهـ(:  795                                  )عبد  طبقات  تح: عبد                      ذ يل   .
 هـ. 1425، 1                                       الر حمن العثيمين. العبيكان، الرياض، ط: 

            . تح: محم د                 الط بقات الكبرى هـ(:  230بن سعد بن منيع. ت:                    )أبو عبد هللا، محم د    ابن سعد .10
 م.1990- هـ  1410،  1                               عطا. الكتب العلمي ة، بيروت. ط: 

. الفكر، بيروت،  رد المحتارهـ(  1252)محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، ت:    ابن عابدين  .11
 م. 1992- هـ1412، 2ط: 

. تح: سالم  االستذكارهـ(  463:  )أبو عمر، يوسف بن عبد هللا بن محمد، ت                ابن عبد البر   .12
 هـ.1421، 1عطا وآخرون. الكتب العلمية، بيروت، ط:  

 هـ. 1387                                    . تح: مصطفى العلوي ، المغرب. د. ط،           الت مهيد)يوسف بن عبد هللا(:                  ابن عبد البر   .13
،  1                          البجاوي . الجيل، بيروت، ط:  . تح: علياالستيعاب)يوسف بن عبد هللا(:                  ابن عبد البر   .14

 م.1992-هـ 1412

                          . الكتب العلمي ة، بيروت.  أحكام القرآن هـ(:  543                              )أبو بكر، محم د بن عبد هللا، ت:                ابن العربي   .15
 م.2003- هـ 1424، 3ط: 

. تح:               مقاييس الل غةهـ(:  395                                                   )أبو الحسين؛ أحمد بن فارس القزويني ، الر ازي . ت:    ابن فارس .16
 م. 1979- هـ1399ون. الفكر. د. ط.                عبد الس الم هار 

 . بيروت. د. ط. ت. الكافيهـ(: 620)عبد هللا بن أحمد بن محمد. ت ابن قدامة .17
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القي م  .18 بن سعد، ت:               ابن  أي وب  بن  أبي بكر  بن  الذ م ةهـ(:  751                                       )محم د  أهل  تح:                    أحكام   .
 م.1997– 1418، 1                                  يوسف البكري ، رمادى، الد م ام. ط: 

                . أبو المعاطي . سنن ابن ماجههـ(:  273                           حم د بن يزيد القزويني ، ت  )أبو عبد هللا، م  ابن ماجه  .19
 د. ط. ت. 

.  لسان العربهـ(:  711                                                   )أبو الفضل؛ جمال الد ين، مح مد بن مكرم بن علي، ت:    ابن منظور .20
 هـ.  3،1414صادر، بيروت. ط. 

تح: فؤاد .  اإلفصاحهـ(:  560                                                   )يحيى بن ه ب ي ر ة بن محم د بن هبيرة الذ هلي ، ت:    ابن هبيرة .21
 هـ.1417أحمد. الوطن. د. ط. 

داود .22 ج س تاني، ت:    أبو  داودهـ(  275                                             )سليمان بن األشعث بن إسحاق الس   . تح:  سنن أبي 
   1430، 1                            شع يب األرنؤوط. الر سالة. ط: 

 . الفكر، القاهرة. د. ط. ت.                        تاريخ المذاهب اإلسالمي ة                 )محم د بن أحمد(:  أبو زهرة .23
   1332،  1               . الس عادة.ط:  المنتقىهـ(:474)أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد، ت:    الباجي .24
. المعارف، حيدر                 الت اريخ الكبيرهـ(:  256                                   )أبو عبد هللا، محم د ابن إسماعيل، ت:             البخاري   .25

 آباد. د. ط. ت. 
                     . تح: محم د ال ناصر.               صحيح البخاري  هـ(:  256)أبو عبد هللا، محمد بن إسماعيل، ت:             البخاري   .26

 هـ.  1422، 1                طوق الن جاة. ط: 
            . الد عوة.  الوالء والبراء في اإلسالم)أبو عاصم، شعبان بن محمود بن عبد القادر(:  البركاتي .27
 م. 2012- هـ1433، 1ط: 
.  هرةإتحاف الخيرة المهـ(  840                                               )أبو العب اس، أحمد بن أبي بكر ابن إسماعيل، ت:              البوصيري   .28

 هـ. 1420، 1تح: المشكاة، الرياض. ط: 
. تح: بشار سنن الترمذيهـ(  279                                       )أبو عيسى، محمد بن عيسى بن س و رة، ت:              الت رمذ ي .29

 م.  1998معروف. الغرب، بيروت. 
اص .30 ت:            الجص  الر ازي ،  علي،  بن  أحمد  بكر،  القرآن هـ(:  370                                     )أبو  محم د أحكام  تح:   .            

 هـ. 1405. ط.                                    القمحاوي . إحياء الت راث، بيروت. د
 هـ.  1407، 1. اليقين. ط:                                المواالة والمعاداة في الش ريعة)محماس بن عبد هللا(:  الجلعود .31
حاحهـ(:  393                                           )أبو نصر؛ إسماعيل بن حم اد، الفارابي . ت:             الجوهري   .32                   . تح: أحمد عط ار،         الص 

 م. 1987- هـ 1407، 4العلم، بيروت، ط:
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. تح: حسين العمري، وآخرون.  شمس العلومهـ(:  573)نشوان بن سعيد اليمني، ت:             الحميري   .33
 م.  1999-هـ1420، 1الفكر، بيروت. ط: 

                          . الكتب العلمي ة، بيروت.                لباب الت أويلهـ(:  741                              )أبو الحسن، علي بن محم د، ت:    الخازن  .34
 هـ.  1415، 1ط: 
.                         . المطبعة العلمي ة، حلبمعالم السنن هـ(: 388                              )أبو سليمان، حمد بن محم د. ت:            الخط ابي   .35
 م. 1932- هـ1351، 1ط: 
                                         . رسالة ماجستير في العقيدة، جامعة محم د                          عقيدة الد روز عرض  ونقد               )محم د أحمد(:    الخطيب .36

                                         ابن سعود، إشراف: زيد الفي اض. د. ط. ت.  
،  2                   . األقصى، عم ان. ط:                                     الحركات الباطني ة في العالم اإلسالمي                )محم د أحمد(:  الخطيبد.  .37

 م. 1986-هـ 1406
             . تح: محم د               معجم الش يوخهـ(:  748                                           )أبو عبد هللا، شمس الد ين، محم د بن أحمد، ت:             الذ هبي   .38

ديق، الط ائف. ط:   هـ. 1408، 1                             الهيلة. الص 
            . تح: بش ار تاريخ اإلسالمهـ(:  748                                         )شمس الد ين، محم د بن أحمد بن عثمان، ت:             الذ هبي   .39

 م.  2003، 1معروف. الغرب. ط: 
 م. 1998، 3. دار الفكر، ط:                             آثار الحرب في الفقه اإلسالمي                    )وهبة الز حيلي (:           الز حيلي   .40
             . تح: محم د               نصب  الر ايةهـ(:  762)أبو محمد، عبد هللا بن يوسف بن محمد، ت:              الز يلعي   .41

 هـ.  1418، 1                   عوامة. الر يان، ط: 
                         . األميري ة، القاهرة. ط:  تبيين الحقائقهـ(:    743)عثمان بن علي بن محجن، ت:              الز يلعي   .42

 هـ.  1313، 1
بكي   .43 . تح: محمود                   طبقات الش افعي ةهـ(:  771                                            )تاج الد ين، عبد الوهاب بن تقي  الد ين، ت:             الس 

 هـ.  1413، 2                  الط ناحي، هجر. ط: 

. تح: مشهور آل سلمان. ابن  الموافقاتهـ(: 790)إبراهيم بن موسى بن محمد، ت            الش اطبي   .44
 م. 1997- هـ1417، 1          عف ان. ط: 

                   . تح: إحسان عب اس. طبقات الفقهاءهـ(:  476براهيم بن علي، ت:  )أبو اسحاق إ             الش يرازي   .45
 م.  1970، 1                   الر ائد، بيروت. ط: 

 . الكتب العلمية. د. ط. ت.        المهذ بهـ(: 476)إبراهيم بن علي بن يوسف. ت            الش يرازي   .46

وري  وشب يحته ومليشياته. بعنوان:  صفحة القبس .47  ، ، د. ت. رابط الموضوع:                                        جيش الن ظام الس 
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 https// alqabas.com/article/369283ومليشياته/-          وشب يحته-         الس وري  -        الن ظام-جيش

وري  ، بعنوان: صفحة المعرفة .48  ، دون اسم الكاتب، د. ت. رابط الموضوع:                الجيش الس 
                          https:// www.marefa. org        الس وري/-الجيش                 

،  1ط:  الرسالة.. تح: أحمد شاكرجامع البيان هـ(: 310يزيد، ت:                 )محم د بن جرير          الط بري   .49
 ه. 1420

 . نينوى. د. ط. ت.  الغيبةهـ(: 460                             )أبو جعفر، محم د بن الحسن، ت         الط وسي .50
،  1                             . الكتب العلمي ة، بيروت. ط:  البنايةهـ(:  855                              )أبو محم د، محمود بن أحمد، ت:           العيني   .51

 م.2000-هـ 1420
. تح: عبد الكريم                   المسائل الفقهي ةهـ(:  458                                       )أبو يعلى، محم د ابن الحسين بن محمد. ت          الفر اء .52

حم. المعارف، الر ياض. ط:   م. 1985-هـ1405، 1                             الال 
. تح: مهدي  العين هـ(:  170)أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو، ت:               الفراهيدي   .53

 المخزومي، وغيره. الهالل. د. ط، ت. 
عياض .54 المعلمهـ(:  544و الفضل، عياض بن موسى، ت:  )أب  القاضي                . تح: يح ي ى  إكمال 

 م.  1998-هـ 1419، 1                             إ س م اع يل. الوفاء، مصر. ط: 
،  1                         . تحقيق: محم د حجي . ط:           الذ خيرةهـ(:  684)أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. ت  القرافي .55

 م.1994

نائعهـ(:  587                                   )عالء الد ين، أبو بكر بن مسعود، ت:              الكاساني   .56                    . الكتب العلمي ة.                 بدائع الص 
 م. 1986- هـ 1406، 2ط: 
                          . تح: محم د األعظمي. زايد.         الموط أهـ(:  179)مالك بن أنس بن مالك بن عامر، ت:   مالك  .57
 هـ.  1425، 1ط: 

 

. تح: علي  الكبير  الحاوي هـ(:  450                                       )أبو الحسن، علي بن محم د بن محم د، ت:              الماوردي   .58
 م.1999-هـ  1419، 1                                معو ض. الكتب العلمي ة، بيروت. ط:

.  تاج العروسهـ(:  1205                                                )أبو الفيض؛ محم د ابن محم د بن عبد الرز اق، ت:                    مرتضى الز بيدي   .59
 الهداية. د. ط. ت.  

. تح: عبد هللا  اإلنصاف هـ(:    885)أبو الحسن، علي بن سليمان بن أحمد، ت:              المرداوي   .60
 م.1995-هـ 1415، 1، هجر، القاهرة. ط:          الت ركي  
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 م.  2003- هـ1424. لندن. د. ط،                        قتال الط وائف الممتنعة                  )محم د بن عبد هللا(:           المسعري   .61
. تح: محمد عبد الباقي. صحيح مسلمهـ(:  261                                 )أبو الحسن، مسلم بن الحج اج، ت:    مسلم .62

                                إحياء الت راث، بيروت. د. ط. ت. 
                 . د. ت. الر ابط:حكم الصدقة على غير المسلمين ، بعنوان: موقع اإلمام ابن باز .63

   https://binbaz.org.sa/fatwas/18117المسلمين/-غير-على-الصدقة-حكم

                                                                     ، بعنوان: حكم زيارة األقارب وصلة الرحم والفرق بينهما. د. ت. الر ابط: موقع اإلمام ابن باز
 https://binbaz.org.sa/fatwas/9725بينهما/-والفرق -الرحم-وصلة - األقارب-زيارة -حكم

: غيث األحمد، د. الطائفة الدرزية ودورهم في الثورة السورية، بعنوان:  موقع مسار برس .64
             ت. الر ابط: 

 https://dr-

khaled.net/index.php?option=com_content&view=article&id=488:2016-

08-22-15-08-36&catid=39:-2014&Itemid=59 

الكبرى هـ(:  303                                    )أبو عبد الر حمن، أحمد بن شعيب، ت:              الن سائي   .65 نن  . تح: أبو غدة.               الس 
 م. 1986، 2سالمية، حلب، ط: المطبوعات اإل

ت:               الن فرواي   .66 غانم،  ابن  حمد  الد ين،  الد وانيهـ(:  1126                                )شهاب  ط.                   الفواكه  د.  الفكر.   .
 م. 1995-هـ 1415

                  . إحياء الت راث،  المنهاجهـ(:  676                                            )أبو زكري ا، محيي  الد ين، يحيى بن شرف، ت:             الن ووي   .67
 ه. 1392، 2بيروت. ط:  

                                                      حكم من أكره على االلتحاق بحملة الت جنيد اإلجباري  لجيش  :  ، بعنوان                  هيئة شام اإلسالمي ة .68
                     https://islamicsham.org/fatawa/1945            م، الر ابط:11/2014/ 13. تاريخ:         الن ظام

ورري ة. بعنوان: وكالة ويكيبيديا .69                   ، د. ت. الر ابط:                             القو ات المسل حة الس 
        https// ar.m.wikipedia.org/wiki          الس وري ة/-         المسل حة-        القو ات 

 .                                أحكام الز يارة في الفقه اإلسالمي                                             )محم د عبد الر حيم ولد محم د عبد الر حمن(:              ولد العربي   .70

 هـ.1428                   شراف: زيد الغن ام.                                                         رسالة ماجستير في الفقه، جامعة محم د بن سعود، الر ياض، إ 

 

https://dr-khaled.net/index.php?option=com_content&view=article&id=488:2016-08-22-15-08-36&catid=39:-2014&Itemid=59
https://dr-khaled.net/index.php?option=com_content&view=article&id=488:2016-08-22-15-08-36&catid=39:-2014&Itemid=59
https://dr-khaled.net/index.php?option=com_content&view=article&id=488:2016-08-22-15-08-36&catid=39:-2014&Itemid=59
https://islamicsham.org/fatawa/1945
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االستكشافي لمقياس وكسلر   التحليل العامليالصدق البنيوي بطريقة 
 1لذكاء األطفال النسخة الرابعة

 حديدي، د. محمد صهيب مزنوق الحميدي العادل 
 كلية التربية، جامعة ادلب

 الملخص: 

األطفال   البحث  هدفي      لذكاء  وكسلر  لمقياس  البنيوي  الصدق  من  التحقق  إلى 
 الحلقة                            ( تلميذا  وتلميذة من تالميذ  491)  ( على عينة منIV-WISC)   النسخة الرابعة

أظهرت  و   ،باستخدام التحليل العاملي االستكشافي  األول إلى الرابع()من الصف    األولى
الجذر الكامن لكل عامل منها أكثر  بلغ و  ،ستة عوامل االستكشافي التحليل العاملي نتائج

على   أغلب االختبارات الفرعية  تتشبعو   ،(63.736)  (، ومجموع تباينها المفسر1)  من
 ، العامل العامالباحث  أطلق عليهوهذا ما   ،(16.217) ، بنسبة تباين مفسرالعامل األول

شبعت  وت  (،11.627)  نسبة تباين مفسر باختبارات    ةأما العامل الثاني فتشبعت عليه ست
ست  على الثالث  مفسربناختبارات    ةالعامل  تباين  الرابع (10.310)  سبة  العامل  أما   ،

ثالث عليه  مفسرباختبارات،    ةفتشبعت  تباين  الخامس (9.567)  نسبة  العامل  أما   ،
خمس  عليه  مفسربناختبارات    ةفتشبعت  تباين  السادس  أما  ،  (8.508)  سبة  العامل 
على خالف العامل األول  و  .(7.506) نسبة تباين مفسرباختبارات   ةفتشبعت عليه خمس 

ضمت اختبارات تقيس   إذمن الثاني إلى السادس( تعذر تسميتها،  )  الخمسةفإن العوامل  
مخ المقياس.عوامل  واضعي  بحسب  نتائج  و   تلفة  توصل  البحثتوافقت  ما  إليه  مع  ت 

كانفيز كوست  وآخرون 2021)  دراسة  غراي  ودراسة  محمد   ، (2020)  (،   ودراسة 
دراسة شين    إليه  تمع ما توصل  (، واختلفت2009)  ودراسة عبد هللا وأحمد  ،(2013)

 .(2010) واتكينس ودراسة ،(2019) ودراسة كوش وكانيتس ،(2020) وآخرون 

  لمقياس وكسلر لذكاء األطفاالتحليل العاملي،  الصدق البنيوي،الكلمات المفتاحية: 
 . النسخة الرابعة

 
 الدراسة مستلة من أطروحة الدكتوراه.  1
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Structural Validity By The Method Of Exploratory Factor 

Analysis Of Wechsler Intelligence Scale For Children 

Fourth Edition 
adil al-hamidi al-hadidi, DR. Mohamed sohaib maznouk 

idlib university faculty of education 

Abstract: 
     The research aimed to verify the structural validity of the Wechsler 

Intelligence Scale for Children, fourth edition (WISC-IV) on a sample of 

(149) male and female students of the first stage (from the first to fourth 

grades) using exploratory factor analysis. The results of the exploratory 

factor analysis showed six factors, the latent root of each factor reached 

more than (1), and the sum of its explanatory variance was (63.736), and 

most of the sub-tests were saturated on the first factor, with an 

explanatory variance ratio (16,217), and this is what the researcher called 

the general factor. The second factor was saturated by six tests with a 

percentage of Explained variance (11.627), and the third factor was 

saturated with six tests, with an explanatory variance ratio (10.310), while 

the fourth factor was saturated with three tests, with an explanatory 

variance ratio (9.567), As for the fifth factor, five tests were saturated 

with a percentage of explained variance (8.508), and the sixth factor was 

saturated with five tests with an explained percentage of variance (7.506). 

In contrast to the first factor, the five factors (from the second to the sixth) 

could not be named, as they included tests that measured different factors 

according to the authors of the scale. The results of the research are in 

agreement with the findings of the Kush & Canivez study (2021), the 

study of Gary et al. (2020), the study of Muhammad (2013) and the study 

of Abdullah and Ahmed (2009), and they differ with the findings of the 

study of Chen et al. (2020), and the study of Canivez, Watkins and 

McGill( 2019), Koch and Kanitz study (2019). 

 

Keywords: structural validity, factor analysis, Wechsler intelligence scale 

for children, fourth edition 
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 مقدمة:

لداللععة ل طريقععة التحليععل العععامليل سععبيرمان اسععتخدام أول مععرور أكثععر مععن ىععرن علععى مععع    
فععي السععنوات  النفسععيبع لحركععة القيععاس ن المتته، إال أومقاييس الذكاء ات  على صدق اختبار 

لتأكعععد معععن  اطعععرق التحليعععل الععععاملي والتوسعععع فعععي اسعععتخدامه            ا  طعععرأ علعععىيجعععد تطعععور األخيعععرة 
، فعلععى سععبيل المثععال ةوالقععدرات خاصعع الععذكاء اختبععارات و  ةاالختبععارات النفسععية عامعع   صالحية

التحليععل العععاملي  طريقععة اتخععذت تمععن األبحععاث التععي كانعع        عععددا   نجد في السععنتين األخيععرتين
 التععي (2022، كدراسععة الجبيلععي )المقععاييس واألدوات الحكععع علععى صععالحيةفععي         ا  لهععاأساسعع 

، ودراسععة 1: دراسععة باسععتخدام التحليععل العععاملي"اإلرهاب"بناء مقياس االتجاهات نحو بعنوان  
قل التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي لمقياس عادات الع"بعنوان   التي  (2021محمد )

"التحليعععل  ( بعنعععوان2020) ، ودراسعععة العجمعععي"لعععدل طلبعععة الدراسعععات العليعععا بجامععععة جعععا ان
العاملي لمقياس إدمان الهواتف الذكية لدل عينة من طالب الثانويععة العامععة بدولععة الكويععت" 

( بعنععوان "التحليععل العععاملي لمقيععاس الطمععوا لععدل طالبععات المرحلععة 2020ودراسععة الطععوخي )
 .الثانوية بمكة المكرمة"

من جهة أخرل فإن التحليل العاملي رافق نظريات الذكاء واالختبارات التععي بنيععت علععى     
( 1904النظريععات منععذ نشععأتها، فقعععد اسععتخدم سععبيرمان التحليععل العععاملي ععععام ) تلعع أسععاس 

ام ، ومنعععذ ذلععع  الوىعععت تعععوالى اسعععتخدفعععي العععذكاء وجعععود العامعععل الععععامبنظريتعععه  للتأكيعععد علعععى
، ولعل أكثر ما يبرهن على ذل  أن نظريععات هومقاييس الذكاء في اختبارات   التحليل العاملي

إلععى جانععب النظريععات الوراثيععة والبي يععة كمععا     ا  خاصعع          تصععنيفا  الذكاء العاملية أصععبحت تصععنف 
                               ( الععذي أفععرد فصععال  كععامال  لنمععاذج2011) في تصنيف جامعة كامبرج للععذكاء الصععادر عععام

، Sternberg  &Kaufman)التحليععل العععاملي  هععا علععى                  الم عتمععدة فععي بنائ ذكاءالعع نظريععات 
2011.) 

 

 

 

 الدراسة. مع التحفظ على عنوان  1



 الحميدي الحديدي، ود. مزنوق 

250 
 

  :ومسوغاته البحثموضوع 

مععا في اختلفععواو نهاية القرن التاسع عشععر،  منذ النفس علماءو  الذكاء الباحثين مفهوم شغل     
فععي  واتفقععوا، العقليععة النظريععات التععي حاولععت تفسععير القععدرة فععيو  مفهومععه وتعريفععه فععيبيععنهع 
 ومععن فععرد رخععر مععن يختلععف المقععدار هذا لكن، ما ربقد عقلية سمة أن الذكاءو ىياسه  إمكانية

 ىياسه.  يمكن بمقدار موجود هو ما أن إلى وتوصلوا أخرل، إلى جماعة

 المدرسععة فععي التعلععيع مجععالك المختلفععة الحيععاة فععي مجععاالت بالغععة أهميععة لععذكاءا يحتععل     

 علععى والحياتيععة االجتماعيععة المواىععف          أيضععا  فععي هتعع أهمي ، وبععر تالمصععنعفي  التدريب مجالو 

 فععي المكععان المناسععب الرجععل وفععي اختيععار                                فضععال  عععن أهميتععه فععي المجععال المهنععي  .اختالفهععا

، ومقتضععياته متطلبععات العمععل وعلععى العقليععة الفععرد ىععدرات علععى التعععرف تتطلععب التععي المناسععب
 .(1980،4الدولة العصرية )جابر،  بناء في ويساعد الفرد كفاية يضمن المبدأ هذا وتحقيق

بععدأ العلمععاء مععع بدايععة القععرن العشعععرين باالهتمععام بعمليععة ىيععاس ذكععاء األطفععال، وذلععع       
التععي تمكننععا مععن  واألدوات ث الوسععائللطفععل، وبحعع ا عنععد ذكاءالعع بغرض التعرف علععى مقععدار  

 للقععدرات العقليععةويععل المعطيععات المختلفععة وىياس الذكاء ما هععو إال عمليععة تحتنميته،  ىياسه و 
إلععى أرىععام وكميععات، ومعرفععة مععدل تناسععب تلعع  األرىععام مععع عمععر الطفععل، وللحصععول علععى 

 مقارنتععه بععالعمر ذاتععه لععدل األطفععال ارخععرين فععي المسععتول يجععب  مسععتول الععذكاء عنععد الطفععل
 (.7، 2001عبد الكافي،)         تقريبا   نفسه
 وىعععد، ىيععاس الععذكاءشععهرة فعععي دوات األمعععن أكثععر مقيععاس وكسعععلر لععذكاء األطفععال       يعععد       

النسخة الثالثة، ولعععل  أصدروا نالذي الباحثون ( 2003عام )للمقياس  النسخة الرابعة    أصدر
وتطويرهععععععععا  أهععععععععع أسععععععععباب هععععععععذا التعععععععععديل ضععععععععرورة تقويععععععععة األسععععععععس النظريععععععععة لالختبععععععععار

(Wechsler, 2003, 4)  وهو الهععدف األبععر  فععي إصععدارات اختبععارات الععذكاء فععي العقععدين
إضععافة لخصععائا السععيكومترية لالختبععار، األخيرين، كما كان من أسباب التعععديل تحسععين ا

االستخدامات اإلكلينيكية لالختبار، وهو ما يميععز اختبععار وكسععلر مقارنععة إلى ضرورة تعزيز 
 (.6، 2010)الحديدي،  باختبارات الذكاء األخرل 
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بمتوسط      االنحرافي  الذكاء  نسبة  هي  كلية  درجة  االختبار   درجة   ( 100)ىدره    يعطي 
للجانب اللفظي،   (، كما يعطي درجة للجانب األدائي ودرجة15)   مقدارهوانحراف معياري  
 : كارتيدرجات مركبة هي                   ويعطي أيضا أربع  

(: ويقعععاس بثالثعععة اختبعععارات VC)Verbal Comprehensionالشعععفوي الفهعععع  -1
همعععععا  احتيعععععاطيينإضعععععافة إلعععععى اختبعععععارين المتشعععععابهات والمفعععععردات والفهعععععع، أساسعععععية هعععععي 

 المعلومات واستنتاج الكلمات.

 ت: ويقععاس بثالثععة اختبععاراPerceptual Reasoning(PR) االسععتدالل اإلدراكععي -2
إضععععافة إلععععى يع الصععععور واسععععتدالل المصععععفوفات، أساسععععية وهععععي تصععععميع المكعبععععات ومفععععاه

 هو تكملة الصور. احتياطياختبار 

(: وتقاس باختبارين أساسين هما مععدل WM)Working Memoryالذاكرة العاملة -3
 هو اختبار الحساب. احتياطياألرىام ومتواليات الحروف واألرىام، واختبار 

 والبحععث(: وتقاس باختبارين هما الترميز PS)Processing Speedسرعة المعالجة -4
 هو اختبار الشطب. احتياطيإضافة إلى اختبار عن الرمو ، 

، 2008)أبو عععالم، ر عععن ذلعع                                         الصععدق مععن الخععوام المهمععة للمقععاييس وىععد عبعع          وي عععد       
ومععن خععالل اطععالع الباحععث علععى  ،الصععدق الخاصععية األهععع فععي القيععاس" "يعععد بقولععه: (465

فععي الحععت تزايععد االعتمععاد علععى التحليععل العععاملي  الدراسععات التععي تناولععت صععدق االختبععارات
ومعععن هعععذه ، ةلمقيعععاس وكسعععلر خاصععع و  ةرات عامععع لمقعععاييس واالختبعععاتقريعععر الصعععدق البنيعععوي ل

 Kush &Canivezكععوش وكععانفيز دراسععة  التي تناولت مقيععاس وكسععلر بالبحععث، الدراسات
، ودراسععة شععين وآخععرون Canivez at all (2020) وآخععرون كععانفيز (، ودراسععة 2021)

Chen at all (2020)، ودراسعععععععة كعععععععانفيز وواتكيعععععععنس وميكيعععععععلCanivez, 

&Watkinsand&McGill(2019،) (2019) ودراسعععععة كعععععوش وكعععععانفيزKush 

&Canivez،   للتعععرف  تصععدل  المحععرربحععث فععي الشععمال  يوجععدوفي حدود علع الباحععث ال
الصععدق  عععن البحث حث إلى القيام بهذاوهذا ما دعا البا صدق مقياس وكسلر لألطفال  إلى

 .لمقياس وكسلر لذكاء األطفال النسخة الرابعةالبنيوي بطريقة التحليل العاملي االستكشافي  

 



 الحميدي الحديدي، ود. مزنوق 

252 
 

  :البحثأهمية 

   ، تتمثل األهمية النظرية في النقاط ارتية:أهمية نظرية وأخرى تطبيقية البحث  لهذا

 حدود علع الباحث.  الشمال المحرر في في البحث األول من نوعه هذا يعد -1

  الذكاء العاملية. نظري حول الصدق العاملي ونظريات إثراء مكتبة الكلية بإطار -2

الكشعععف ععععن العوامعععل التعععي تتشعععبع عليهعععا االختبعععارات الفرعيعععة لمقيعععاس وكسعععلر لعععذكاء  -3
 األطفال.

 فتح مجاالت جديدة للباحثين للبحث بنوع مهع من أنواع الصدق. -4

 البنيوي.تسليط الضوء على الصدق العاملي وهو أحد أهع أنواع الصدق  -5

 وهو الذكاء.  تصدل لقياسهت  تيأهمية الموضوع ال -6

 أما األهمية التطبيقية فتتمثل في:

 التأكد من الصدق البنيوي بأحد أهع أنواع الصدق اإلحصائي وهو الصدق العاملي. -1

التأكد من المواصفات الفنية لمقياس يتناسب مع البي ة المحليععة لألطفععال العععادين وذوي  -2
 الخاصة.الحاجات  

المقيععععاس مراكععععز الصععععحة النفسععععية ومراكععععز ذوي الحاجععععات الخاصععععة فععععي  هععععذا ىععععد يفيععععد -3
 تشخيا القدرات العقلية لألطفال.

معععن مقيعععاس مهعععع فعععي دراسعععاتهع البعععاحثين فعععي مجعععال العععذكاء والقعععدرات العقليعععة  ىعععد يفيعععد -4
 البحثية.

رة تقيس القععدرات                                                مجاالت التربوية والنفسية لمقاييس واختبارات معي  الحاجة العاملين في   -5
 العقلية المختلفة.

 :البحثأسئلة 

  في سؤال واحد وهو:  البحثخا أس لة  تتل
مععا مؤشععرات الصععدق البنيععوي لمقيععاس وكسععلر لععذكاء األطفععال النسععخة الرابعععة بداللععة  -

 .البحثالتحليل العاملي االستكشافي على عينة 
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 : البحثهدف 
الصععدق البنيععوي بطريقععة التحليععل العععاملي االستكشععافي  إلععى تقريععر البحععث يهدف هععذا -

علعععى عينعععة معععن تالميعععذ المرحلعععة  لمقيعععاس وكسعععلر لعععذكاء األطفعععال النسعععخة الرابععععة
 األولى في المدرسة االبتدائية.

مقيعععععععععاس وكسعععععععععلر لعععععععععذكاء األطفعععععععععال النسعععععععععخة اعتمعععععععععد الباحعععععععععث علعععععععععى : البحثثثثثثثثثأدوات 
 والععذيeditionfourth  intelligence scale for children Wechsler الرابعععة

 .للبحثة  الرئيس األداة  يعدو  (WISC-IV              يعرف اختصارا )

 : البحثمصطلحات  التعريف ب

 Wechsler Intelligence Scale For)مقياس وكسلر لذكاء األطفال النسخة الرابعة -

Children Fourth Edition) . أىعععدم  مععن مقيععاس وكسععلر لعععذكاء األطفععال يعععد
درجعععة كليعععة هعععي نسعععبة العععذكاء  المقيعععاسيعطعععي و ، فعععي ىيعععاس ذكعععاء األطفعععال المقعععاييس

، كمععععا درجععععة (15) مقععععدارهوانحععععراف معيععععاري  درجععععة (100)ىععععدره  االنحرافععععي بمتوسععععط
درجعععات                                  للجانعععب اللفظعععي، ويعطعععي أيضعععا  أربعععع يعطعععي درجعععة للجانعععب األدائعععي ودرجعععة

 )سععرعة المعالجععة(و واالسععتدالل اإلدراكععي والععذاكرة العاملععة  الشععفوي )الفهع مركبععة هععي

Wechsle ،2003 ،11.)  

يععرل عبععد العزيععز القوصععي أن التحليععل العععاملي  :factor analyses)لتحليععل العععاملي )ا -
فععي الجهععد والتععي يمكععن بهععا  عاليععة واىتصععادية جيععدة موضععوعية ذاتمععن الطععرق اإلحصععائية 

أهععع العوامععل فععي إحععداث  تعععدة التي إلى عدد ىليل من العوامل الرئيس  إرجاع بعض الظواهر
 .(18، 2002، وآخرون  )باهي  هذه الظاهرة

وهععو مفهععوم شععامل يتضععمن أنععواع الصععدق : (Construct validity)الصععدق البنيععوي  -
 (.265، 2009مخائيل، )بأنواعها                                              كافة، ويعد شرطا  ضروريا  لالختبارات والمقاييس 

  :البحثعينة 

أطفعععال المرحلعععة األولعععى فعععي الصعععفوف معععن              ( طفعععال  وطفلعععة 149) البحعععثبلغعععت عينعععة     
سععحبت بطريقععة عنقوديععة فععي  ،فععي محافظععة إدلععب الرابععع(، الثالععث، الثععاني ،الدراسععية )األول
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مفحوصععا فععي  44و) ،مفحوصا في الصععف األول( 26: )كاالتيتو عت  و   الشمال المحرر،
 مفحوصا في الصف الرابع(. 39و) ،مفحوصا في الصف الثالث( 40و) ،الصف الثاني(

 النظري: اإلطار

وعلى هععذا  المقياس لما وضع لقياسه، على اختبارقدرة المفهوم الصدق عن  برع   ي    الصدق:
: هععل ارتععيالسععؤال  عععننتمكن من التعرف على الصدق وذلعع  مععن خععالل اإلجابععة األساس  

وإلععى أي  ؟                                                                          يقيس االختبار السمة التي وضع لقياسها؟ وهل أعد من أجل تقديرها تقديرا  كميععا  
                                                    لقيععاس األطععوال، فهععل يقععيس األطععوال فعععال  وإلععى أي مععدل يقععيس                   ؟ فععالمتر مععثال  وضععع مععدل 

( أن Anastasi,1982تعععععععرل انسعععععععتا ي )(، و 79، 2007)مخائيعععععععل وجعععععععاموس، األطوال.
ويخبرنعععا  -صععدق االختبعععار يهععتع بمعععاذا يقععيس االختبعععار وإلعععى أي درجععة معععن الكفععاءة نقيسعععه

 يعععععدو ، (67، 2005االختبععععار)الفقي، الصععععدق بمععععا يمكععععن االسععععتدالل عليععععه مععععن درجععععات 
يقععيس  عنععدما                       ، ويكععون االختبععار صععادىا  لالختبععارالصععدق مععن أهععع الخصععائا السععيكومترية 

، فاختبععععار الععععذكاء ل األخععععر السعععمة أو الخاصععععية التععععي أععععد لقياسععععها وعععععدم تععععأثره بعععالمتغيرات 
صععية صععادق إذا  فععي الععذكاء، واختبععار الشخ                                ز بين األفراد الععذين يختلفععون فعععال               صادق إذا مي  

                                                                       كانععت العالمععات التععي يحصععل عليهععا األفععراد تعكععس فروىععا  فععي شخصععياتهع، فالصععدق هععو 
(، 109 ،2008القمعععآ وآخعععرون، )معععدل تأديعععة االختبعععار للغعععرض العععذي وضعععع معععن أجلعععه 

ويعنععي الصععدق أن يكععون االختبععار ىععادرا علععى ىيععاس مععا وضععع لقياسععه فقععط، دون أن يخلععط 
، كععل مطلععوب ىياسععها، فاختبععار الععذكاء يجععب أن يقععيس الععذكاءمعهععا ىيععاس ىععدرة أخععرل غيععر 

إن صعععدق االختبعععار يمثعععل (، 86، 2005خعععر معععع العععذكاء)الجلبي،                       العععذكاء وال يقعععيس شعععي ا  آ
، واالختبععار الصععادق هععو الععذي يقععيس مععا صععالحيتهإحععدل الوسععائل المهمععة فععي الحكععع علععى 

 يجععب أن                يععاس النحععو مععثال                                                لقياسععه ولععيس شععي ا  آخععر، فاالختبععار الععذي وضععع لق         وضععع أصععال  
، أو أي شععيء آخععر، أي يقععيس السععمة الوظيفيععة الداللععةيقيس النحععو ولععيس الصععرف أو علععع 

 .87)م، م2002الخطيب والطراونة،  )المراد أن يقيسها 
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  :صدق التكوين الفرضي()البنيوي الصدق 

إلععى الدرجععة التععي يقععيس معهععا االختبععار السععمة التععي يفتععرض أن  يشععير الصععدق البنيععوي     
بععذل  يقيسها، وينطلععق مععن أن الععدرجات علععى االختبععار يجععب أن تتنععوع أو تتبععاين كمععا تتنبععأ 

 .(162، 2006مخائيل، )          الم قيسة  النظرية الخاصة بالسمة 

، ويهععدف للمقععاييس الصععدق البنيععوي  للتحقععق مععن طععرق الالتحليععل العععاملي أحععد أهععع   يعد     
وذلععع   الفرعيعععة، إلعععى تحديعععد العوامعععل أو السعععمات المشعععتركة بعععين مجموععععة معععن االختبعععارات

فعععإذا ظهععرت تجمععععات  بحسععاب معععامالت االرتبعععاط بععين كععل اختبعععار واالختبععارات األخععرل،
ة أو ذل  أن السععم يعنيو  وجود سمات أو عوامل مشتركة بينها.معينة بينها فهذا يدل على 

، علععى الفرعيععة                                                   ستدل عليه من وجود ترابط عال  بين عععدد مععن االختبععارات                  العامل المشترك ي  
                                                                               سعععبيل المثعععال إذا كانعععت االختبعععارات التعععي تتعععرابط معععع بعضعععها ترابطعععا  عاليعععا  هعععي المفعععردات 

االختبعععارات ببقيعععة  ارتبعععاط هعععذهوتكملعععة الجمعععل والمتشعععابهات واألضعععداد، وكانعععت مععععامالت 
المرجععع السععابق، )اللغععوي الفهععع  سععمى   ي   منخفضة فيمكن أن نستنتج وجععود عامععلاالختبارات  

171 .) 

  التحليل العاملي:

                                                                            يععوفر التحليععل العععاملي أساسععا  تجريبيععا  إلىععالل المتغيععرات العديععدة إلععى عععدد ضعع يل مععن      
"يسععععى التحليعععل العععاملي إلعععى الكشعععف ععععن ععععدد و ،(17، 2002، وآخعععرون  العوامل)بععاهي

                                                                                  نسبيا  مععن المتغيععرات غيععر المشععاهدة)الكامنة( التععي تمثععل تمثععيال  كافيععا  العالىععات البينيععة   ىليل
بععين عععدد كبيععر مععن المتغيععرات المقاسععة)أو المشععاهدة أو المالحظععة أو الظععاهرة(، بحيععث أن 

عععدد مععن المتغيععرات المقاسععة، أو  بععين                                               كععل متغيععر كععامن يمثععل مقععدارا  مععن التبععاين المشععترك
حظععة أو يمثل القاسععع المشععترك مععن المعلومععات التععي تشععترك فيهععا جملععة مععن المتغيععرات المال

 .(17، 2011المقاسة" )تيغرة، 

جوانععععب ت االرتبعععاط بعععين العلعععى اسعععتخراج مصعععفوفات مععععام التحليعععل الععععاملييعتمعععد      
االرتباط الععداخلي بععين جوانععب االختبععار، و خر را بعضها، لبيان اتساق بعضها مع االختبار
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                                                            تساق عاليععة كععان معامععل الصععدق عاليععا ، وكععان االختبععار صععادىا ، وفععي الوكلما كانت نسبة ا
ألنهععا ال  بععد مععن حععذف بعععض فقععرات االختبععار أو تعععديلها المثععل هععذا النععوع مععن الصععدق 

وعلعععى سعععبيل المثعععال فعععإن ، (43 ،2000 مغلي وسعععالمة،)تقعععيس معععا يقيسعععه االختبعععار نفسعععه
المتشعععابهات يقعععاس بثالثعععة اختبعععارات أساسعععية هعععي  لمقياااوك لر ااا   الفهعععع اللفظعععيعامعععل 

، فمععن هما المعلومات واسععتنتاج الكلمععات احتياطيينإضافة إلى اختبارين والمفردات والفهع،  
المفترض بحسب التحليل العاملي أن تكون معامالت االرتباط بين هععذه االختبععارات الفرعيععة 

 .نفسه تقيس العامل بوصفهاموجبة ودالة  

 وتعريفه:  الذكاء  مفهوم

كععرم هللا اإلنسععان وفضععله علععى سععائر خلقععه وجعلععه خليفتععه فععي األرض،  و وده ألجععل      
يف الذي جععاءت بععه الشععريعة، وذلعع  فضععل هللا يؤتيععه مععن هذه المهمة بالعقل، وأناط به التكل

إن هعععععععع كاألنععععععععام بعععععععل هعععععععع أضعععععععل "(، يقعععععععول هللا تععععععععالى 8، 2017يشعععععععاء)بهاء العععععععدين، 
(، لقععد شععغل موضععوع الععذكاء اهتمععام الفالسععفة منععذ ىععديع الزمععان، 44)الفرىان، اريععة "سععبيال

مظعععاهر أحعععدها اإلدراك العععذي يعععدل علعععى  ةكعععأفالطون العععذي ىسعععع العععنفس البشعععرية إلعععى ثالثععع 
الناحيععة المعرفيععة أو العقليععة، بينمععا ىسععع أرسععطو الععنفس البشععرية إلععى ىسععمين عقلععي معرفععي 

(، ومن بين العلمععاء الععذين كععان لهععع مسععاهمة 218-217،  2008وانفعالي خلقي)مخائيل،  
سععادس الهجععري، بار ة في موضوع الذكاء العالع المسلع ابن الجو ي الذي عاش في القرن ال

أخبعععار الحمقعععى  سعععماه                                                       حيعععث ىعععدم كتعععاب األذكيعععاء، وبععععدها نشعععر كتابعععا  فعععي االتجعععاه ارخعععر 
                                       الجو ي بابا  في التفريق بين الفهع وحدة ابن (، أفرد 44،  2014والمغفلين)العتوم وآخرون،  

 الذهن والذكاء، ورأل أن الذكاء هو تمام الفطنة واستشهد بقول الشاعر:

 عند العزيمة في األنام ذكاء       ما مثله  ه ؤ شهع الفؤاد ذكا

                                                 (6)ابن الجو ي، بدون تاريخ،   

ظيععت ومع تطور علع النفس في القرن التاسع عشر بععدأ االهتمععام بسععمة الععذكاء التععي ح     
والعلمععاء، وظهععرت مفععاهيع جديععدة لتفسععير هععذا المصععطلح،  بعنايععة كبيععرة مععن ىبععل البععاحثون 
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كما ظهععرت محععاوالت ال  وغيرها من المفاهيع واالجتماعي والعضوي  الحيوي فظهر المفهوم 
يمكعععععن حصعععععرها لتعريفعععععه، حتعععععى بعععععات هنعععععاك تصعععععنيفات عديعععععدة لهعععععذه التعريفعععععات حسعععععب 

و)اتجععاه القععدرة علععى  ،بي ععة(اتجاهاتها)كاتجععاه القععدرة العقليععة العامععة(، و)اتجععاه التوافععق مععع ال
-244، 2008لخ)مخائيل، إو)االتجاه الشععمولي(...  ،و)اتجاه القدرة على التعلع(  ،التفكير(

التععاريخ الطويععل مععن البحععث  معععبقولععه سععتيرنبر    R. J. Sternberg (، وهذا ما أكععده246
أن إلععى االعتقععاد  البععاحثينىععاد هععذا وىععد  ،ارن تعريف معياري للععذكاء  إلىوالنقاش، ال يوجد  

West.  Stanovich &) لكععن ال يمكععن تحديععده بالكامععلو ،    ا  تقريبيعع الععذكاء يمكععن وصععفه 

                خبيععر ا فععي دراسععة  52مجموعععة مؤلفععة مععن  حععددت 1994فععي عععام (، و 646-649 .2000
                                 ذكاء ىدرة عقلية عامة جععد ا تتضععمنللذكاء: ال ارتيالذكاء والمجاالت ذات الصلة التعريف 

حععععل  علععععى القعععدرةو التخطععععيط،  علععععى القعععدرةو معععن بععععين أشعععياء أخععععرل، القععععدرة علعععى التفكيععععر، 
علععى  القععدرة و لمعقععدة، فهععع األفكععار اعلععى القععدرة و التفكيععر المجععرد، علععى القععدرة و المشععاكل، 

ليسععت مجععرد كتععاب تعليمععي، أو  وهععذه القععدرةالععتعلع مععن التجربععة. القععدرة علععى التعلع بسععرعة و 
ىدرة أوسع وأعمععق لفهععع مععا يحععيط بنععا  هيبل  ،مهارة أكاديمية ضيقة، أو ذكاء في االختبار

 .Gottfredson, L. S)."اللحععاق" أو "فهععع" األشععياء أو "اكتشععاف" مععا يجععب القيععام بععه -

1997a.p13) 
 نظريات الذكاء العاملية:

 (1904) :(General Intelligence)العامل العام  نظرية  -1

جععل تحديععد أىياس القدرات العقلية والذكاء عند األفراد مععن  أنه يمكن  سبيرمان  افترض      
، 2007شكشعععع ، )ن الكمععععي للععععذكاء وعرفععععت هععععذه الطريقععععة بمسععععمى التحليععععل العاملي    كععععو       الم  

القععائع فععي نععواحي  االشععتراكتركععز النظريععة بمجملهععا علععى عععاملين أساسععيين األول و  ،(112
فععإن وبهععذا  ،االختباروالثاني يتركز في نطاق الظاهرة التي يقيسها   ،النشاط العقلي المعرفي

إلعععى  اختبعععاريختلعععف معععن حيعععث النعععوع والكعععع معععن ظعععاهرة إلعععى أخعععرل ومعععن  العامعععل الخعععام
فععي  كلهععا أن األسععاليب سععبيرمان     عععد  ، (202، 2000السععيد، )و (43، 2007نوفععل، آخر)

    ا  هنععاك اختالفعع  أنالنشاط العقلي المعرفي لدل الفرد تتداخل وتشترك في عامل واحععد بحيععث 
هعععو  العامععل الععععام: ، ويععرل سعععبيرمان أنعامعععل خعععام أوعععن بعضعععها فععي نعععواحي خاصععة 
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التععي تخضععع  االختباراتويوجد في جميع  ،االرتباطالعامل الذي يقوم على تحليل مصفوفة 
نععه إإذ  كلهععاوال يوجد في  ،االختباراتفهو في بعض  أما العامل الطائفي:،  للتحليل العاملي
، العاليعععة بعععين مجموععععة معععن االختبعععارات تؤلعععف مجموععععة معينعععة االرتباطعععاتعامعععل يعكعععس 

منزلععة ب تععأتيفهععي  ،مععع غيرهععا مععن االختبععارات الخاضعععة للتحليععل المنخفضععة واالرتباطععات
وبععين  كلهععا االختبععاراتمتوسطة بععين العامععل العععام الععذي يعطععي تفسععير بعععض التباينععات فععي 

 .N. J. Mackintosh. 2011)العامل الخام الذي يفسر التباين في عامععل نععوعي واحععد

P 6-8)  ،ومكوناتععه العقلععي للنشععاط        كافيععا   يراتفسعع  يقععدم لععع الواحد العامل منظور أن والواىع 

 ،2000، ( عععالم         إجرائيععا   أو بالتجريععب تختبععر لععع ةيعع النظر  هععذه أن عععن      فضععال  ومحدداتععه، 
 :شكل يوضح رؤية سبيرمان للذكاء يأتيوفيما  (.351

 
 
 
 
 
 

 
 (: يوضح رؤية سبيرمان للذكاء 1الشكل )

 (:1916) (Samples) العينات:نظرية  -2

رأل أنهععععا ليسععععت التفسععععير الوحيععععد  إذ( نظريععععة العععععاملين Thomsonانتقععععد تومسععععون )     
حععععد ل أنععععه أرأو  ينكععععر العامععععل العععععام بععععالمطلق، للنشععععاط المعرفععععي العقلععععي، ومععععع ذلعععع  لععععع 

الوحيعععد، فمعععن خعععالل تحليعععل تومسعععون لنظريعععة الععععاملين وجعععد أننعععا نختبعععر  التفسعععيرات، ولعععيس
عينععات مععن نشععاط العقععل ولععيس كععل هععذا النشععاط، وبععذل  ال يمكععن تفسععير العامععل العععام فععي 

)السعععيد، كلهعععا  أنعععواع النشعععاطحعععال كانعععت العينعععات المعععأخوذة معععن النشعععاط العقلعععي ال تغطعععي 
ين ثععالث عينععات، األولععى عنععدما تغطععي العينععات التمييععز بعع  نظريععةتؤكععد و (، 223، 2000

ن العامععل المشععترك بععين وهنععا يمكننععا أن نقععول إ كلهععاالعينات أوجه النشاط العقلي والمعرفععي 
هععو العامععل العععام، والثانيععة عنععدما تقتصععر العينععات علععى مجموعععة   كلها  االختبارات المختلفة

العامل 
 العددي 

العامل 
 المكاني

العامل 
 اللفظي 

العامل 
 الميكانيكي

العامل  
 العام 
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ثعععة عنعععدما ، والثال      عامعععا   ولعععيس                                                       محعععددة معععن النشعععاط العقلعععي وهنعععا يكعععون العامعععل الععععام طائفيعععا  
تحععدث عععن عامععل للنشععاط العقلععي فيمكننععا ال واحععد أو اختبععار تقتصععر العينععات علععى مظهععر

 (. 246، 2008خام)مخائيل، 
 (The Three Factor Theory( )1916-1939) :ةنظرية العوامل الثالث -3

تهععدف إلععى و  ،عليععه أبحععاث سععبيرماندلععت الععذي العامععل العععام  علععى تؤكععد هععذه النظريععة     
أغلععب نتععائج التجععارب التععي تلععت ظهععور نظريععة ف ،التوفيععق بععين نظريتععي العينععات والعععاملين

العقليععة  االختبععارات ارتباطالعامل العام ال يصلح وحده لتفسير معامالت أن  أكدتالعاملين  
كمععا تؤكععد العوامععل  ،                           شمل عددا  كبيععرا  مععن األفععرادو نطاق هذه التجارب   متدابعد أن    وخاصة

ولهععذا السععبب سععميت بنظريععة  ،الخاصععة التععي دلععت عليهععا نظريععة العععاملين ونظريععة العينععات
، العوامععل الثالثععة بمعنععى أنهععا تقصععد العوامععل العامععة والعوامععل الطائفيععة والعوامععل الخاصععة

وأبحععاث  ،1916-1915 ومععن البحععوث التععي أدت إلععى ظهععور هععذه النظريععة أبحععاث كععاري 
 توهععذه البحععوث اسععتدرك ،1939وأبحععاث بيععرت  ،1937وأبحععاث هععولزنجر  ،1928لععيلكي

يوضععح       شععكال   يععأتيوفيمععا  (.247، 2008)مخائيل، النقائا األساسية في مععنهج سععبيرمان
 نظرة تومسون للذكاء:

 

 

 
                  (: يوضح نظرية العوامل الثالثة2الشكل )        

 Primary Mental Abilities (1938:)) ): العقلية األساسية القدراتنظرية  -4

 نظرية فقدم مفردة،  واحدة صفة اإلنسان ذكاء نعد أال يجب أنه ثيرستون   اعتقد     

 الواحد         الذ كاء  مفهوم  به ل     حد     ت   اإلنسان، لذكاء     ا  نموذج       ت عد التي األساسية، العقلية القدرات

من   بل  عام،  عامل  من  ينشأ  ال          الذ كاء سلوك  أن األولى، ثيرستون  نظرية تقترا   لسبيرمان.
 واالستنتاج اللفظي،  الفهع :هي وصفها التي القدرات وكانت  مختلفة، رئيسة عقلية ىدرات

 العوامل العامة

 الطائفيةالعوامل  

 الخاصةالعوامل  
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 الترابطية،  والذاكرة اللفظية، والطالىة العددية، والقدرة  اإلدراكية، والسرعة االستقرائي،

 المكاني والتصور

(Willis, Dumont, And Kaufman.2011.p42-43).   

 للذكاء: نظرة ثورستون  يوضح      شكال   يأتيوفيما 

 

 
 (: يوضح القدرات األساسية بحسب ثورستون 3الشكل )

 (1950)(Vernon,S Hierarchical Theory) :النظرية الهرمية لفرنون  -5

 عوامععل فيععه ىععدم الععذي ثرسععتون  تحليععل عععن زتتميعع  واضععحة بصععرية صععورة فرنععون  ىععدم     
 وعوامل طائفية وعوامل       عاما         عامال   يقدم فرنون  نموذج نجد بينما ،خاصة وعوامل طائفية

القععدرات  وصععف يمكععن أنععه فيرنععون  بععين دىعع و (، 200 ،1997)جععابر،  نوعيععة أو خاصععة
 تبععدأ همسععتويات أربعععة فععي        هرميععا           تنظيما   تنظيمها خالل من أكبر بوضوا وتصنيفها العقلية

 :يأتي لما       وفقا   الرئيسة الطائفية العوامل إلى وتتدرج، العام بالعامل

 الهععرم فععي األخععرل  العقليععة تاالقععدر ب         إيجابععا   ويععرتبط الهععرم ىمععة فععي يقععع :العثام العامثل -     أوال  
 المرتبطععة اللفظيععة تراوالقععداللفظيععة  بالطالىععة وتتعلق اللفظية :ةالرئيس العوامل-       ثانيا   .كلها

 إدراك راتبقععد وتتعلععق الميكانيكيععة :الثانويثة العوامثل طائفععة-       ثالثععا  ، والكععالم اللغععة باسععتخدام

 وأداء األشععياء بمعالجععة المرتبطععة راتالقععد إلععى إضععافة والشععكل والحجععع والموىععع المكععان
 كالتفكير محددة بقدرات وتتعلق :المحددة العوامل طائفة-       رابعا   .المتعددة الحركيةالمهارات 

 العوامععل تحليععل الممكععن مععن أنععه فرنععون  ويعتقععد العددية تراوالقد المشكالت وحل االبتكاري 

 ( و200-199، 2002، لالزغلععععععو  (بسععععععيطة عوامعععععل إلععععععى الطائفيعععععة

Sattler,1988,p.48).) 

 

قدرة الفهم 
 اللفظي 

قدرة االستنتاج 
 االستقرائي 

قدرة السرعة 
 اإلدراكية

القدرة 
 العددية 

قدرة الطالقة  
 اللفظية 

قدرة الذاكرة  
 الترابطية 

قدرة التصور 
 المكاني
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 (Guilford’s Structure Of Intellect Model) العقلبنية جيلفورد نموذج  -6
(1959): 

ال يمكن  أن الذكاء  إلى  األبحاث التجريبية التي أجراها  بعد عدد من  جيلفورد  توصل       
العام،  تفسيره تفسيرهإ  بالعامل  يمكن  أبعادب  نما  )بعد    هي:  ثالثة  األول  ( العملياتالبعد 

التفكير  و   التفكير التقاربيو   التذكرو   اإلدراك المعرفي  ويتضمنعمل النشاط العقلي،  بتعلق  يو 
  وتتضمنتعلق بمحتول النشاط العقلي،  يو   (المحتول   البعد الثاني )بعد  والتقويع.  التباعدي

)بعد    والسلوك.  اللغةو   الرمزو   الشكل الثالث  النشاط  يو   (المخرجاتالبعد  بنواتج  تعلق 
والعالىاتو   األحداث  وتتضمنالعقلي،   )منصور،    التبديل و   الترتيبو   الف ات  والتضمين 
2002 ،474 .) 

بعد من هذه األبعاد في عدد من الف ات، لتؤلف في مجموعها مكونات         ف كل      صن      وي  
 خمس أبعاده من    الثالثي للتكوين العقلي، ويمثله الشكل المؤلف في أحد  نموذج جيلفورد 

، وبذل  يتشكل تستة نتاجامحتويات، والبعد الثالث من    أربععمليات، والبعد الثاني من  
 . ( 361، 2002)عالم،  ىدرة( 120)مكعب من التقاء هذه األبعاد الثالثة في ال

 جيلفورد لبنية العقل: يبين نموذج       شكال   يأتيوفيما 

1 
 (: يبين نموذج بنية العقل لجيلفورد 4الشكل )

 

التفكير التقاربي= التفكير  )تختلف ترجمة ما تتضمنه أبعاد العمليات والمحتويات والنواتج بحسب المرجع مثل  1
 .خالتشعيبي( )الداللي = اللغوي( ال
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 Crystallized and Fluid Intelligence نظريثة الثثذكاء السثثائل والمتبلثثور -7
 ( كاتل1963)

التي من خاللها ىسععع عوامععل الععذكاء إلععى عععاملين رئيسععين ىدم كاتل نظريته في الذكاء       
فسععر كاتععل الععذكاء Sattler, 1990, p48) )الععذكاء السععائل( و)الععذكاء المتبلععور() :همععا

السعععائل بالقعععدرة علعععى االسعععتدالل واالسعععتقراء واالسعععتنباط وحعععل المشعععكالت والقعععدرة علعععى فهعععع 
، وتتجلعععى هعععذه )ىعععدرات وراثيعععة( لتعلعععيع والخبعععرة نصعععيب منهعععاالعالىعععات وهعععي ىعععدرات لعععيس ل

القععدرات فععي القععدرة علععى تشععكيل المفهععوم وإدراك العالىععات، ويمكععن ىيععاس هععذه القععدرات عبععر 
المهمعععات غيعععر اللفظيعععة كاختبعععارات المصعععفوفات وتصعععنيف األشعععكال، أمعععا العععذكاء المتبلعععور 

ا الفععرد خععالل حياتععه، والتععي يععتع تعلمهععا فيتمثل بالمهارات والخبرات والمعلومات التي يكتسبه
من خععالل البي ععة والمجتمععع والخبععرات السععابقة، وتشععمل ىععدرات الععذكاء المتبلععور القععدرات التععي 

لقدراتععععه فعععي العععذكاء السععععائل، تتمثعععل القععععدرات المتبلعععورة بععععالتطور                           يكتسعععبها الفعععرد وذلعععع  تبععععا  
(، ويمكعععن 200، 1997ابر، والبراععععة الرياضعععية)ج المعرفعععي واللغعععوي واالسعععتيعاب اللفظعععي

يمثععل الععذكاء السععائل القععدرة و ىياس الذكاء المتبلور باختبارات المفععردات والمعلومععات العامععة، 
   .(whaley, 2003, p1202) سي بالذكاء المتبلورمدر ال التعليعالبيولوجية بينما يمدنا 

 Multiple Intelligences (1983) ة:المتعدد  اتنظرية الذكاء  -8

 إذ، 1983ىععدم كععاردنر نظريتععه فععي الععذكاءات المتعععددة فععي كتابععه )أطععر العقععل( عععام     
تحدث عن وجود سبعة ذكاءات أساسية على األىل يمتلكها كل فرد، ولقد سعى في نظريته 

جععععابر، )الععععذكاءات قععععدير نسععععبة إلععععى توسععععيع مجععععال اإلمكانيععععات اإلنسععععانية بحيععععث تتعععععدل ت
 وهي: السبعة التي أىرها جاردنر والذكاءات (،10، 2003

 ،والخطيععب ،                                                     وهععو القععدرة علععى اسععتخدام الكلمععات شععفويا  بفاعليععة )القععام _الععذكاء اللغععوي:١
والصععحفي( وكتابععات المحععرر  ،ومسععرحية الكاتععب ،                                     والسياسي(، أو تحريععرا  )كقصععيدة الشععاعر

 (.10، المرجع السابق)
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العععذي يتضعععمن القعععدرة علعععى حعععل مشعععكالت منطقيعععة أو  :(الرياضعععي–المنطقعععي )_العععذكاء ٢
سيكون أىدر من غيععره علععى التعامععل مععع  (        رياضيا  -        منطقيا  )معادالت رياضية، والذي يكون  

 .(42، 2017بهاء الدين،)أنشتاين لبرت                               المعضالت العلمية وفهمها مثل ا  

 وإدراك، ةويعنععي القععدرة علععى التصععور البصععري وتنسععيق الصععور المكانيعع   _الذكاء المكاني:٣
، 2015السععلطاني،)التخيععل مسععتند علععى الصععور ثالثيععة األبعععاد  يععادة علععى اإلبععداع الفنععي ال

21.)  

هو الخبرة والكفاءة في استخدام الفرد لجسمه ككععل للتعبيععر   :(الجسمي _الحركيالذكاء )_4
فعععي  والمهعععارةوالعععراىا(  ،والمهعععرج ،كمعععا هعععو الحعععال عنعععد الممثعععل)والمشعععاعر ععععن األفكعععار 

أو الجعععراا(  ،والميكععانيكي ،اسععتخدام الفعععرد ليديععه إلنتعععاج األشععياء أو تحويلهعععا )مثععل الحرفعععي
 .(156،  2014)حسين،

 هععععو القعععععدرة علععععى تمييععععز النبعععععرات واإليقاعععععات واأللحععععان المختلفعععععة. _الععععذكاء الموسععععيقي:5
 .(2015،21)السلطاني،

أمزجة ارخرين ودوافعهع ومشاعرهع والتفريععق قدرة على إدراك الوهو    :االجتماعي_الذكاء  6
، ويضعععععع هعععععذا النعععععوع معععععن العععععذكاء الحساسعععععية العاليعععععة للتعبيعععععرات الوجهيعععععة والصعععععوت بينهعععععا

واإليماءات والقدرة على التمييععز، بععين مختلععف األنععواع مععن اإليمععاءات فععي الشخصععية والقععدرة 
 (.158-157، 2014)حسين، عملية ائقابة بفاعلية لتل  اإليماءات بطر على االستج

                                                     معرفعععة الععذات والقعععدرة علععى التصعععرف توافقيععا  علعععى أسععاس تلععع   وهععو _الععذكاء الشخصعععي:7
 ،، ويتضمن هععذا الععذكاء أن يكععون لععدل الفععرد صععورة دىيقععة عععن نععواحي ىوتععه وحععدودهالمعرفة

والقععدرة  ،ورغباتععه ،واالنفعاليععة ،والوعي بأمزجته الداخلية ومقاصده ودوافعه وحاالتععه المزاجيععة
 .(12، 2003جابر، ) وتقديرها.الذات وفهمها  ضبطعلى  

 (:The Three Strata Theory( )1993كارول ) نظرية الطبقات الثالث

 القععدرات                  األكثععر تحديععد ا إلععى  القععدراتثععالث طبقععات تنتقععل مععن  الععذكاء إلععى كععارول ىسععع    
ة، ووفقععا لكععارول فععإن الطبقععة األولععى هععي طبقععة القععدرات العقليععة األساسععية )الضععيقة(، العامعع 
التفكيععر  :                                                         بنيععة الععذكاء، والتععي تشععمل عععدد ا كبيععر ا مععن القععدرات المعرفيععة فيالطبقة الدنيا   وهي
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طالىععععة و  ،التمييععععز بععععين أصععععوات الكععععالمو  ،األجنبيععععة اللغععععاتو  ،والهجععععاء والتصععععور ،الكمععععي
عة التععي تتكععون ، أمععا الطبقععة الثانيععة فهععي طبقععة العوامععل الواسعع إلععخ رد الفعععل  مععنو  ،األفكععار

 ينهععج كععارول إلععى ثمععان سععاروا علععىتععع تخفععيض هععذه القععدرات ممععن  ىععدرات وىععد مععن عشععر
 ،العععذاكرة العامعععةو  ،العععذكاء المتبلعععورو  ،لعععذكاء السعععائلا :ىعععدرات، وهعععذه القعععدرات الثمانيعععة هعععي

السععرعة المعرفيععة و  ،المعالجععة السععمعيةو  ،المعالجععة المرئيععةو  ،قععدرة علععى التعععافيالو   ،والععتعلع
 .سرعة المعالجةو   الواسعة

أما الطبقة الثالثة فهي طبقة الذكاء العام أو العامل العام: وتماثل هذه الطبقة ما جاءت بععه 
 (. https://cutt.us/HeYt7 12سا:)العام( )العامل  عن نظرية سبيرمان

 يوضح نظرة كارول للذكاء:      شكال   يأتيوفيما 

1                    
 (: يوضح الطبقات الثالث بحسب كارول 5الشكل )

 الدراسات األجنبية:

 . Kush &Canivez (2019: )دراسة كوش وكانفيز -1

الدراسة: اإل  الرتب  بنية  عنوان  للنسخة  لذكاء   يطاليةالعليا  وكسلر  لمقياس  الرابعة 
 األطفال باستخدام إجراءات التحليل العاملي االستكشافي ذي البنية الهرمية.

The higher order structure of the WISC–IV Italian adaptation 

using hierarchical exploratory factor analytic procedures 

 

، اإلدراك   (GY)، الذاكرة العامة والتعلع (GC)، المعلومات المتبلورة (GF)مفتاا الرمو : المعلومات السائلة 1
 ، السرعة المعرفية الواسعة (GR)، ىدرة االسترجاع الواسعة (GU)، اإلدراك السمعي الواسع (GV)البصري الواسع

(GS)وسرعة التجهيز ،(GT).    العام القدرات الواسعة المختلفة للعامل(G.( 

https://cutt.us/HeYt7
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الدراسة: البنية  هدف  النسخة الرابعة    –العاملية لمقياس وكسلر لذكاء األطفال  تقرير 
 ي االستكشافي ذي البنية الهرمية.اإليطالية باستخدام التحليل العامل

سنوات    6( مشارك تراوحت أعمارهع بين )2200بلغت عينة الدراسة )  عينة الدراسة:
( مجموعة عمرية، ىيمة الفرق بين كل مجموعة  11سنة(، وتع تقسيمهع إلى )  16لى  إ

 .       شهرا ( 12والتي تليها )

                                                                وصل التحليل العاملي االستكشافي إلى نتائج متشابهة نسبيا  لما ورد  ت  نتائج الدراسة:
النتائج دعع  ولع ت،  )العامل العام والعوامل الفرعية األربعة(  في دليل المقياس األصلي

التقني      ا  أي الدليل  في  مقترا  هو  كما  األربعة  العوامل  العاملي  التحليل  معايير  من 
( العاملية WISC-IVلمقياس  البنية  إخضاع  عند  أنه  إال  اإليطالية،  الصورة   )

ال أظهرت  الثاني  الترتيب  ذي  العاملي  للتحليل  العام  الرباعية  الذكاء  عامل  أن  نتائج 
(g(والكلي العام  التباين  من  األكبر  النسب  تفسير  في  ساهع  حين  68,4%(  في   ،)

تفسير النسب األىل من   اشتركت الترتيب األول في  العوامل األربعة للمجموعة ذات 
 . التباين العام والكلي

 Gary L. Canivez, Marley (2019) دراسة كانفيز وواتكينس وميكيل: -2

W. Watkins and Ryan J. McGill 

Construct validity of the Wechsler Intelligence Scale for 

Children–Fifth UK Edition: Exploratory and confirmatory factor 

analyses of the 16 primary and secondary subtests 

البريطانية:   الخامسة  النسخة  األطفال  لذكاء  وكسلر  لمقياس  البنائي  التحليل الصدق 
 لالختبارات األساسية والثانوية الستة عشر.  العاملي االستكشافي والتوكيدي

صدق مقياس وكسلر لذكاء األطفال النسخة البريطانية باستخدام التأكد من هدف الدراسة: 
 الختبارات األساسية والثانوية الستة عشر. توكيدي لاالستكشافي والالعاملي التحليل 

من بيانات  تع اختيارهع    فقد         مفحوصا   (  415بلغت عينة هذه الدراسة )عينة الدراسة:  
 .عينة تقنين المقياس
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ة ولع تدعع وجود  دراسة إلى وجود أربعة عوامل رئيس توصلت نتائج النتائج الدراسة:  
، وبذل  لع يبر  العامل الخامس إال في اختبار )التفكير في المصفوفات(فعامل خامس،  

التحليل  نتائج  أكدت  العاملي النسخة الرابعة من مقياس وكسلر، لقد  التحليل  نتائج  تشبه 
بتباين   العام  العامل  والتوكيدي وجود  االستكشافي  العوامل  %31.7)كبير  العاملي  أما   ،)

                               األربعة فكان تباينها منخفضا .  

 ,Gary L Canivez, Ryan J McGill  (2020دراسة غراي وآخرون: ) -3

Stefan C Dombrowski, Marley W Watkins, Alison E 

Pritchard, Lisa A Jacobson 

Construct validity of the WISC-V in clinical cases: 

Exploratory and confirmatory factor analyses of the 10 

primary subtests 

في   البنائيصدق  ال - والتوكيدي  االستكشافي  العاملي  التحليل  السريرية:  الحاالت  في 
 .لمقياس وكسلر الفرعية االختبارات العشرة األساسية

الدراسة: من    هدف  األساسية  البنيوي صدق  الالتحقق  العشرة   مقياس وكسلر ل  لالختبارات 
باستخدام التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي من خالل العوامل الخمسة التي اىترحها 

 واضعو المقياس.  

الدراسة: )  عينة  بلغت  سريرية  ) 2512عينة  االستكشاف  1256(،  العاملي  ( يللتحليل 
 للتحليل العاملي التوكيدي( 1256و)

العاملي    الدراسة:نتائج   التحليل  خالل  ظهر   والتوكيدي  االستكشافيمن  الدراسة  لعينة 
العامل العام بقوة في كال التحليلين، وسيطر عامل الذكاء العام على االختبارات الفرعية، 

، ولع يكن هناك                                   وكان تباين العوامل األربعة ضعيفا                  ظهورا  كبيرا  ولع تظهر العوامل الفرعية  
 . في تقرير الصدق البنيوي  ئج بين التحليل العاملي االستكشافي والتوكيديفي النتا      فرق  

 ;Chen، Hsinyi; Zhu، Jianjun (2020دراسة شين وآخرون: ) -4

Liao، Yung-Kun; Keith، Timothy Z. 
Age and gender invariance in the Taiwan Wechsler intelligence 

scale for children: Higher order five-factor model. 
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حسب العمر والجنس على عينة   األطفال مقياس وكسلر لذكاء الطبعة الخامسة من ثبات
 . الهرمي ذو العوامل الخمسة ، النموذج العامليمن األطفال في تايوان

هدفت الدراسة إلى التأكد من الثبات بحسب العمر والجنس لمقيععاس وكسععلر   هدف الدراسة:
 لذكاء األطفال من خالل التحليل العاملي الهرمي.

 ( سنة.16إلى  6من عمر ) وطفلة      طفال  ( 1034بلغت عينة الدراسة ) عينة الدراسة:

ب الجععنس بحسعع العععاملي  ثبععات المقيععاس باسععتخدام التحليععلأظهععرت النتععائج  نتثثائج الدراسثثة:
تتفعععق نتعععائج هعععذه الدراسعععة معععع النتعععائج التعععي توصعععلت إليهعععا دراسعععة و  فعععي مختلعععف األعمعععارو 

)العامععععل العععععام  1التقنععععين فععععي الواليععععات المتحععععدة األمريكيععععة حيععععث ظهععععرت العوامععععل الخمسععععة
 كلهععا االختبععارات الفرعيععةفععي ا و ضعع بو ا وفسععرت العوامععل و ضعع بو  والعوامععل الفرعيععة األربعععة(

 جميع األعمار.  وفي

 . Kush &Canivez (2021: )دراسة كوش وكانفيز -5

Construct validity of the WISC–IV Italian edition: A bifactor 

examination of the standardization sample: Chi nientesa, di 

nientedubita 

 2يطالية من مقياس وكسلر. فحا التحليل العاملي الثنائي إلاالبنائي للطبعة  الصدق  
 لعينة التقنين.

هدفت الدراسععة إلععى فحععا التحليععل العععاملي لمقيععاس وكسععلر لععذكاء األطفععال   هدف الدراسة:
 يطالية.لرابعة على عينة التقنين اإلالنسخة ا

، من عمر ست سنوات إلععى           ( مفحوصا  2200يطالية وهي )عينة التقنين اإل عينة الدراسة:
 .إناث( 100ذكور و 100سنة، وبإحدل عشرة ف ة عمرية، في كل ف ة عمرية ) 16عمر 

 

ع اللفظي والمؤشر  العوامل الخمسة في الطبعة الخامسة التي يقدمها مقياس وكسلر لذكاء األطفال: هي مؤشر الفه 1
 المكاني البصري ومؤشر التحليل السائل ومؤشر الذاكر العاملة ومؤشر سرعة المعالجة. 

 التحليل العاملي الثنائي: طريقتي التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي. 2
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لمقيعععاس  1للعوامعععل الخمسعععة االستكشعععافي والتوكيعععدي تعععع التحليعععل الععععاملي نتثثثائج الدراسثثثة:
واستحوذ على أكبر ىدر مععن التبععاين     ا  ، وىد ظهر العامل العام واضحوكسلر لذكاء األطفال

                            ك لبقيععة العوامععل ضعععيفا  وغيععر بينمععا كععان التبععاين المشععتر  بععين االختبععارات الفرعيععة، المشععترك
ر الععدرجات للعوامععل تفسي ضعيفة، وهذا يدل على أنه يجب  فائدة سريرية  المقياس ذوف  ،دال

 .دون إهمال مؤشر العامل العاممن األغراض السريرية بحذر شديد، و الفرعية على 

 الدراسات العربية:

 (:2013)دراسة محمد  -1

دراسة الطبعة الرابعة:    WISC-IV األطفالاختبار وكسلر لقياس ذكاء    عنوان الدراسة:
 سنوات في مدارس مدينة دمشق.  10-9سيكومترية على عينة من التالميذ بعمر  

الدراسة: إلى    هدف  الدراسة  السيكومتريةهدفت  الخصائا  من  وكسلر ال  التحقق  ختبار 
-10)عند الف ة العمرية    ياإلصدار األلمانالطبعة الرابعة    ((WISC-IVاألطفال  لذكاء  

   ،سنوات (9

 ( عاما. 11( إلى )9( طفال وطفلة من عمر ) 320بلغت عينة الدراسة) عينة الدراسة:

الدراسة: صدق وثبات اختبار    التحقق مننتائج أهمها،    إلى عدةخلصت الدراسة    نتائج 
لذكاء الرابعة  (WISC-IV)لاألطفا  وكسلر  األلمان2006)  الطبعة  اإلصدار  على   ي( 

العاملي تطابقا   ،  عربةالبي ة السورية بصورته الم التحليل  الدليل مع ما توصل إ                              أظهر  ليه 
لالختبار   )إ  إذاألصلي  المفسر  التباين  نسبة  الكلي %88.79ن  التباين  أصل  من   )

 المفسر، "وظهر توافق شبه تام مع المجاالت العاملية األربعة التي أوردها دليل المقياس" 

 :((2009وأحمد هللا  دراسة عطا

الدراسة: لذكاء    عنوان  وكسلر  لمقياس  العاملي  الثالثة    األطفالالبناء  -WISC)الطبعة 

III) .لدل الموهوبين 

 

مل العام  العوامل الخمسة: العوامل التي ظهرت في التحليل العاملي في النسخة األمريكية األصل وهي العا  1
 والعوامل الفرعية األربعة )الذكاء اللغوي والذاكرة العاملة واالستدالل اإلدراكي وسرعة المعالجة( 
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الدراسة:   لذكاء هدف  وكسلر  لمقياس  العاملي  البناء  فحا  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 
 .لدل األطفال الموهوبين (WISC-III)سنة  (6-16)األطفال الطبعة الثالثة 

الدراسة:   و)    ا  ذكور   (47.6%)،       طفال    (330)الدراسة  بلغت عينة  عينة  ،     ا  إناث  %52.4)، 
 . سنة (10.2)مارهع متوسط أع

العوامل المستخلصة من هذه الف ة عن عوامل  اختالفكشفت الدراسة عن نتائج الدراسة: 
العاديينالمقياس   لدل  الموجودة  خمسة  ومكوناتها  العاملي  التحليل  نتيجة  ظهرت  وىد   ،

 (. %61.24عوامل بنسبة تباين مفسر بلغ )

 : خالصة وتعقيب

في الهدف وهو دراسة الصدق لمقياس وكسلر لذكاء         كل ها  السابقةاشتركت الدراسات       
االستكشافي  العاملي  التحليل  استخدم  بعضها  كان  وإن  العاملي  التحليل  بطريقة   األطفال 

وآخري شين  )كدراسة  وكانفيز2020ن  كوش  ودراسة  ودراسة2019)  (  (  2013محمد)  ( 
كشافي والتوكيدي (، وبعضها ارخر استخدم التحليل العاملي االست2009حمد) هلل وأ  وعطا

كوش كدراسة  وآخرين  2021وكانفيز)                  معا   غراي  ودراسة  كانفيز 2020)(  ودراسة    )
النتيجة  2019وواتكينس وميكيل) إثبات العوامل (، أما من حيث  بين  النتائج  فقد اختلفت 

 . التي ظهرت في النسخة األمريكية وبين التباين الضعيف لهذه العوامل

 : البحثنتائج 

س  على  البحث:  اإلجابة  األطفال ؤال  لذكاء  وكسلر  لمقياس  البنيوي  الصدق  مؤشرات  ما 
 البحث؟ النسخة الرابعة بداللة التحليل العاملي االستكشافي على عينة 

وهي   البحثعلى عينة    كلها  اختباراته الفرعيةبمقياس وكسلر لذكاء األطفال  بعد تطبيق   
تلميذا  149) عينة    وتلميذة،            (  على  االستكشافي  العاملي  التحليل  الباحث    البحث أجرل 

   .كد من الصدق البنيوي للتأ
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 : ارتية خطواتال اتبع الباحثوالستخراج التحليل العاملي 

واالختبار العينة،  مالئمة  من  التأكد  اختبار                                          أوال :  هو  العينة  مالئمة  لمعرفة  المناسب 
 Measure Of Kaiser – Meyer – Olkin – Samplingأولكين(–ماير    –)كايزر 

Adequacy   (بع اختصارا   يعرف  مقياسو   (،KMO                       والذي  ىيع  بين    (KMO)تتراوا 
الصحيح الواحد  من  القيمة  اىتربت  وكلما  الصحيح،  والواحد  ذل  على وجود    الصفر  دل 

ي عوامل  أو  المقاسة،  عامل  المتغيرات  تباين  عندها  االرتباطات   بذل لتقي  فمصفوفة 
التحليل العاملي، (  KMOوبحسب كايزر فإنه ال بد أن تزيد ىيع مؤشر)  صالحة إلجراء 

( العينة    (0.50عن  تكون  العاملي  حتى  للتحليل  ىام    (،  31-30،  2012)تيغرة،  ىابلة 
)ب  الباحث ىيمة  للبحث  KMOاستخراج  الكلية  للعينة  )  التي(  ىيمة  0.52بلغت  وهي   )

 . (31)المرجع السابق، مقبولة الستكمال إجراءات التحليل العاملي االستكشافي

 الععععععاملي التحليعععععل باسعععععتخدام         عامليعععععا   االختبعععععار صعععععدق معععععن التحققبععععع  ىعععععام الباحعععععث        ثانيعععععا : 
  .                  ( تلميذا  وتلميذة149المؤلفة من )  البحث عينة  على  االستكشافي

 Principle) األساسعععععية المكونعععععات طريقعععععة باسعععععتخدام حلعععععل الباحعععععث البيانعععععات        ثالثعععععا : 

Component Method )ألنهععا         وشععيوعا   دىععة العععاملي التحليععل طرائععق أكثععر وهي لهوتلنج 
 درجععة أىصععى إلععى تصععل العامععل تشععبعات مربعععات مجمععوع أن أي دىيقة تشبعات  إلى  تؤدي

 المرتبطععة غيععر العوامععل مععن عععدد أىععل إلععى تختععزل االرتباطية والمصفوفة عامل  لكل  بالنسبة
 . به

 العامعععل لقبعععول الكععامن الجعععذر ىيمعععة دنععىأل الصعععحيح الواحعععد محعع  الباحعععث                 رابعععا : اسعععتخدام
 والوضععع ،حععدة على عامل كل على المتغيرات تشبعات مربعات مجموع  بأنه:  يعرف  والذي

 جععذره كععان فععإذا( 1)علععى الكععامن جذره يزيد عامل أي استبقاء هو( SPSS) في  االفتراضي
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 هععو          إحصععائيا   الععدال فالعامععل رفضععه ويجععب التبععاين مععن أىععل نسععبة يفسععر فإنععه( 1)مععن أىععل
 (. 91 ،2009 سيف،)        صحيحا  ( 1)الكامن جذره يكون  الذي

 تحكمععي معيععار وهععو بالعامععل االختبععار تشععبعل داللععة مسععتول ك( 0.35)                   خامسععا : تععع اعتمععاد
 ،2013 عبعععدي،. )عليععه اختبععارات ثالثععة بتشععبع        واحععدا         عععامال   واعتبععاره لجيلفععورد، اختبععاري 

95). 

تعععععع يبعععععين الجعععععذر الكعععععامن والتبعععععاين المفسعععععر والتراكمعععععي للعوامعععععل التعععععي  :(1والجعععععدول )    
 استخراجها من التحليل العاملي:

 الجذر الكامن والتباين المفسر والتباين التراكمي للعوامل التي توصل لها التحليل العاملي (:  1الجدول )

 التباين التراكمي التباين المفسر الجذر الكامن  العامل
1 2.270 16.217 16.217 

2 1.628 11.627 27.845 

3 1.443 10.310 38.155 

4 1.339 9.567 47.722 

5 1.191 8.508 56.230 

6 1.051 7.506 63.736 

7 0.900   
8 0.791   
9 0.771   
10 0.680   
11 0.629   
12 0.513   
13 0.437   
14 0.356   

الجدول      تشبعت   (1)  من خالل  ىد  للمقياس  المكونة  الفرعية  االختبارات  أن  نالحت 
ست ألعالها    ةعلى  الكامن  والجذر  وأدناها  2.270)عوامل،  والمجموع 1.051)(   ،)

( من التباينات الكلية لالختبارات الفرعية، 63.736التراكمي للتباين المفسر لهذه العوامل )
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كدراو  السابقة  الدراسات  أغلب  مع  النتائج  محمد  تتوافق  التحليل   إذ  2013سة  أظهر 
 المقياس ( كما تتوافق مع دليل  88.79عوامل بتباين مفسر كلي بلغ )   ةالعاملي وجود ست

يكون صحيحا   العاملي  التحليل  أن  أكد  )                                          الذي  من  أكثر  تفسير  استطاع  ( من %60إذا 
طى جذرها العوامل الستة التي تخ  :(6ويبين الشكل )  اينات الكلية لالختبارات الفرعية،التب

 : (1الكامن )

 
 ( 1العوامل الستة التي زاد جذرها الكامن عن ) :(6) الشكل

 التي أظهرها التحليل العاملي  ةالست  اختبارات مقياس وكسلر على العوامل(: تشبع 2الجدول )

العامل  االختبار 
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع 

العامل 
 الخامس

العامل 
 السادس 

  -0.36  -0.41  0.56 تكملة الصور
  -0.31 329. 0.35  0.53 المفردات

     -0.46 0.50 المصفوفات 
 -0.38     0.48 المكعبات

  0.38   -0.30 0.42 حروف أرقام
 0.34    0.70  معلومات عامة

عن الرموز  البحث   0.55- 0.37   0.36 
    0.52 0.43  اإلدراك العام
 -0.35   0.51 0.44  المتشابهات
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العامل  االختبار 
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع 

العامل 
 الخامس

العامل 
 السادس 

  -0.41  -0.50  0.50 مفاهيم الصور 
   0.81    الشطب

   0.48   0.37 مدى األرقام 
  0.50    0.48 الحساب

 0.64     0.48 استنتاج الكلمات

الجدول        خالل  االختبارات  (:  2)من  أغلب  عليه  تشبعت  األول  العامل  أن  نالحت 
  واثنانمن هذه االختبارات هي اختبارات أدائية    ة(، ست15اختبارات من أصل    9)  الفرعية

لفظية،   اختبارات  هي  )مفسر  التباين  النسبة    بلغتو منها  األول  العامل  (  16.217على 
كامن) )2.270بجذر  بين  التشبع  مدل  تراوا  وىد  التي 0.56و  0.38(،  واالختبارات   ،)

هي العامل  هذا  على  الصور،  تو )المكعبات،    تشبعت  المفردات، و المصفوفات،  و كملة 
 استنتاج الكلمات(.و الحساب، و مدل األرىام، و مفاهيع الصور، و رىام، األحروف و وال

يجابي وثالثة ة اختبارات باتجاه إاختبارات )ثالث  ةأما العامل الثاني فتشبعت عليه ست    
سلبي(،   العامل  التباين  النسبة    بلغتو باتجاه  على  بجذر  11.627)  الثانيمفسر   )

(، واالختبارات التي تشبعت 0.70و  0.30)  ( وىد تراوا مدل التشبع بين1.628كامن)
)المصفوفات،   هي  العامل  هذا  العامة،  و المكعبات،  و على  عن   البحثو المعلومات 

 المتشابهات(. و اإلدراك العام، و الرمو ، 

فتشبعت        الثالث  العامل  ستأما  )أربع  ةعليه  إيجابي  اختبارات  باتجاه  اختبارات  ة 
سلبي(،    واختباران العامل  التباين  النسبة    بلغتو باتجاه  على  ( 10.310)  الثالثمفسر 

كامن) بين1.443بجذر  التشبع  مدل  تراوا  وىد  التي 0.51و  0.35)  (  (، واالختبارات 
اإلدراك و عن الرمو ،    البحثو المفردات،  و تشبعت على هذا العامل هي )تكملة الصور،  

 مفاهيع الصور(. و المتشابهات، و العام، 

ثالث      فتشبعت عليه  الرابع  العامل  مفسر على  التباين  النسبة    بلغتو   اختبارات  ةأما 
كامن)9.567)  الرابعالعامل   بجذر  بين1.339(  التشبع  مدل  تراوا  وىد   )  (0.32 
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)المفردات،  0.81و مدل  و الشطب،  و (، واالختبارات التي تشبعت على هذا العامل هي 
 األرىام(.

  ة ثالثو يجابي  ة اختبارات )اختباران باتجاه إأما العامل الخامس فتشبعت عليه خمس     
سلبي(،   باتجاه  الخامسمفسر  التباين  النسبة    بلغتو اختبارات  العامل  (  8.508)  على 

(، واالختبارات التي 0.50و  0.31)  ( وىد تراوا مدل التشبع بين 1.191)  بجذر كامن
المتشابهات، و حروف وأرىام،  و المفردات،  و تشبعت على هذا العامل هي )تكملة الصور،  

 الحساب(.و 

ة اختبارات باتجاه إيجابي اختبارات )ثالث  ةأما العامل السادس فتشبعت عليه خمس     
سلبي(،    واختباران العامل  التباين  النسبة    تبلغو باتجاه  على  ( 7.506)  السادسمفسر 

كامن) بين1.051بجذر  التشبع  مدل  تراوا  وىد  التي 0.64و  0.34)  (  (، واالختبارات 
)المكعبات،   هي  العامل  هذا  على  العامة،  و تشبعت  الرمو ،    والبحثالمعلومات  عن 

 استنتاج الكلمات(.و مفاهيع الصور، و 

نتائج        كانفيز  مع  البحثتوافقت  إليه دراسة كوست  ظهر    إذ(  2021)  ما توصلت 
واستحوذ على أكبر ىدر من التباين المشترك، كما ظهر التباين المشترك      ا  العامل واضح

إليها     وغير مهع، وىد أكد كوست وكانفيز                     لبقية العوامل ضعيفا   النتائج التي توصل  أن 
 تخدمت مقياس وكسلربية أخرل اس و تتفق مع دراسات أور 

تتفق       )  البحث  نتائج   كما  وآخرون  غراي  إليه  توصل  ما  ظهر  2020مع  حيث   )
العوامل   تظهر  ولع  الفرعية،  االختبارات  على  العام  الذكاء  وسيطر  بقوة  العام  العامل 

 كما فسرها واضعو المقياس.    ا  الفرعية واضح

نتائج        المقيا  البحثتختلف  واضعو  إليه  توصل  ما  شين مع  دراسة  وكذل   س 
 . كلها وفي األعمار     ا  العوامل الخمسة واضح ظهور ( والتي توصلت إلى2020وآخرون )

النتائ      كانفيزوتختلف عن  دراسة  إليها  توصلت  التي  (  2019)  واتيكنس وميكيل  ج 
( وكانيتس  أربعة عوامل، ودراسة كوش  إلى وجود  توصلت  التي أظهرت 2019التي   )
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نتائجها ظهور العامل العام وعدم ظهور العوامل األربعة التي افترضها واضعو النسخة  
 . الرابعة من مقياس وكسلر الطبعة االيطالية

يتعلق      اتفقت  ب   وفيما  فقد  العربية  ال الدراسات  البحث  محمد   حالينتائج  دراسة  مع 
( بوجود ستة عوامل وإن كان التباين المفسر الذي ظهر عند الباحث أىل مما  2013)

( بلغ  والذي  محمد  دراسة  إليه  باختالف    (0،88توصلت  الباحث  دراسة  عن  وتختلف 
الستة، العوامل  على  تشبعت  التي  البحثوتتفق    االختبارات  توصل  نتائج  ما  إليه   مع 

 (. 2009هللا وأحمد )عبد  نتائج دراسة

وجود العامل العام   البحثإليها    يل العاملي االستكشافي التي توصلتؤكد نتائج التحل     
كما   الفرعية  العوامل  تظهر  لع  بينما  السابقة،  الدراسات  أغلب  بين  اتفاق  محل  وهو 

كرها في هذا البحث المقياس، ومن خالل الدراسات السابقة التي تع ذ  ها مصممو افترض
أن    إلى  اختالف في ظهور العوامل الفرعية، كما ال بد من اإلشارة  هناكسات أخرل  ودرا

( تعذر تسميتها من ىبل الباحث، 6إلى    2االختبارات التي تشبعت على العوامل من )
تحت عامل   تسميتها  الصعب  من  فكان  مختلفة  مجاالت  تقيس  اختبارات  تشبعت  حيث 

واألعمار  منها صغر حجع العينة،    راء ذل و محدد، وربما يكون هناك عدد من األسباب  
 التي طبق عليها المقياس.

 :                                                           بناء  على النتائج التي توصل إليها البحث يقترا الباحث ارتي     

 من عينة البحث الحالي. إجراء دراسات عاملية على عينات بأعداد أكبر -1

 . غير األعمار التي شملها هذا البحث على أعمار أخرل إجراء دراسات عاملية   -2

 ق أخرل في الشمال المحرر.ائبطر دراسة الصدق والثبات للمقياس  -3
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 (ppvt-4)( 4)  المصورةاختبار بيبودي للمفردات  صدق

                               على عينة من المتفوقين دراسيا   
 حديدي، د. محمد صهيب مزنوق ال الحميدي عادل

 كلية التربية، جامعة ادلب

  : صملخال

علووى   (ppvt-4)المصووور ختبار بيبودي للمفردات ال الصدق تقريرإلى  البحث هدفي     
)اختبووار را ووم الملوووس، القفوو  اللفيوو  مووم مقيووا   بداللووة محوو          دراسوويا   عينووة مووم المتفووو يم

  سووونة، بلعووو  عينوووة 11-8) تتوووراوع اعموووار   بووويم لر، اختبوووار االسوووتعداد اي(ووواد م  وكفووو 
 و وود توصوو  ،                                                         مفحوصا  مم تالميذ الصف الثالث والرابع والخووامو والفوواد 527)  البحث
إلوووى مرتفوووع موووع درجوووات كووو  موووم     ا  متوسووو           ارتباطوووا  درجوووات االختبوووار  ارتبوووا  إلوووى البحوووث

الملوووس التحصي  الدراس     ماد  اللعة العربية واختبار االستعداد اي(اد م  واختبار را م 
نتووا   بينوو   ، والقف  اللفيوو  مووم مقيووا  وكفوولر لووذكاك ايطفووال، كموواللمصفو ات المتتابعة

، البحووثها التوو  لوومل كلهووا                              والمتفو وس دراسيا     الصووفوفدالة بيم المتأخريم          رو ا     البحث
كلهووا (ذل  زادت متوس ات درجات المفحوصوويم مووع التقوودم بالصووف الدراسوو ،  ووذ  النتووا   

 .مم الصدق  عاليةبفوية   االختبار استدل على 

المفتاحية: بيبودي للمفردات    الكلمات  اللعة االستقبالية،   المصور اختبار  النفخة الرابعة، 
                      ، المتفو وس دراسيا . صدقال
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Validity of Peabody Picture Vocabulary Test (4)  

(ppvt-4) On A Sample of Academically Superior Students 

 adil al-hamidi al-hadidi, DR. Mohamed sohaib maznouk 

idlib university faculty of education 

 

Abstract: 
     The aim of the study is to determine the validity of the Peabody 

Picture Vocabulary Test (ppvt-4) on a sample of academically superior 

students in terms of a criterion (the colored Raven test, the verbal section 

of the Wechsler scale, the academic readiness test) between the ages of 

(8-11) years. The sample of the study was (527) of the third, fourth, fifth 

and sixth graders. The study found that the test scores are associated 

moderate to high, with the scores of academic achievements in Arabic 

language, the academic readiness test, the Raven Colored test for 

successive Matrices, and the verbal section of the Wechsler Intelligence 

Scale for Children, the study also showed significant differences between 

the retarded and the academically retarded superior students in all the 

classes covered by the study, and the average scores of the examinees 

increased with the progression in class. All these results indicate that the 

test has a high degree of validity. 

Keywords: Peabody Picture Vocabulary Test, fourth edition, receptive 

language, validity, academically superior students. 
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 مقدمه:
مووا مووم لوو   وو  اس الت ووور الووذي  رووهد  علوو  التربيووة الخاصووة يت لووب ادوات علميووة  ات 

جيووود  موووم لوووأنها اس تمهووود ال ريووو  لتحقيووو  اي وووداف المرجوووو  منووو  خصوووا ي سووويةومترية 
ومووم  وو  النهوووف بايطفووال ديوور العووادييم مووم خووالل ال رووف عووم  وودراته   يووةو عال ةعلميوو ب

                                                                                  وطا وواته   وو  الو وو  والمةوواس المناسووبيم وتنميتهووا بنوواك  علووى تلوو  ايدوات واالختبووارات التوو  
  .1ص، 2011الحديدي،) والتقوي الباحثوس    مجال القيا         ع د ا      

بدراسووة  عوود   وو  القيووا  والتقوووي   وو  سووورية منووذ سوونوات در  ديوور باحووث متخصووي    
)المرجووووع  وتعييوووور عوووودد مووووم االختبووووارات التوووو  تناسووووب  ةووووات مووووم  وي الحاجووووات الخاصووووة

  .1صالفاب ، 

 The Peabody Picture Vocabulary) المصووور  عوود اختبووار بيبووودي للمفووردات 

Test   إحووودأل ايدوات المهموووة التووو  تفوووتخدم موووع بعوووخ الفةوووات الخاصوووة، وخاصوووة حووويم
 ةووووس العووورف موووم القيوووا   وووو ال روووف عوووم  ووودر   وووةالك اي وووراد علوووى اسوووتخدام اللعوووة او 

  .389ص، 2006)مخا ي ، مفرداتها

يوور مووم دول العووال  للتفوووق العقلوو ،                                                   رة  التحصي  الدراسوو  معيووارا  مقبوووال  ولووامال   وو  كث  
حيووث إس التفوووق العقلوو   عوورف مووم خووالل االمتيوواز  وو  التحصووي  بووأي مجووال مووم مجوواالت 

)ابوووو  النرووا  علووى اس  ةوووس  وووذا المجووال موجووع تقووودير الجماعووة التوو  ينتمووو  إليهووا الفوورد
  .96ص، 2006 خر،

  ووو  المصوووور اختبوووار بيبوووودي للمفوووردات ي ميوووة و  موووم ا ميوووة، لتفووووق العقلووو ل لموووا       ونيووورا    
الووذي نعووان  منوو   وو   الحووادالخاصووة مووم جهووة، وللوونقي  التربيووة  ةووات ا ووراد اسووتخدام  مووع

الفةووات الخاصووة  ا ووراد التوو  تفووتخدم مووع ايدواتو وو   ةعاموو سووورية  وو  االختبووارات النففووية 
 المصووور للمفووردات  بيبووودي اختبار صدق التحق  ممبالبحث الحال   يهت مم جهة اخرأل، 

مووووع ايطفووووال المتفووووو يم  الروووومال الفوووووري مواصووووفات  الفنيووووة وصووووالحيت  لالسووووتخدام  وووو  و 
        تحصيال .
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 ومسوغاته:  البحثموضوع 
 )ال بعووووة الرابعووووة  مفووووردات اللعووووة االسووووتقبالية المصووووور  قوووويو اختبووووار بيبووووودي للمفووووردات 

و ةوووات موووم  وي الحاجوووات الخاصوووة )(اجووو را  الن ووو  ، )المفوووموعة  لاطفوووال والبوووالعيم
وجووووعف الفوووومع والتوووووأخر اللعوووووي واجووووو را  اللعووووة واجوووو رابات االنتبوووووا  و وووور  النروووووا  

 .واالج رابات االنفعالية الفلوكية والتخلف العقل  وصعوبات التعل  والمو وبيم 

ا ي الفيةومترية )الصدق والثبات  لالختبارات بدراسة الخصسوريا       ت  الباحثوس  ا   
باالختبارات   ةوالمقاييو النففية والتربوية وتقنينها على البيةة المحلية، وت  اال تمام خاص 

والمقاييو الت  تفتخدم مع ا راد الفةات الخاصة، و ل  للحاجة العملية لها    الترخيي  
الت  تناول  مقيا   اينالند للفلوك    2005مم بيم  ذ  الدراسات دراسة لعباسوالتقيي ، و 

اإلعا ة  مع اي راد الذيم  عانوس مم    ةوالذي  فتخدم خاص                           الت ي ف  )صور  در ة الصف   
والتوحد العقل     2009  نففها  لعباسودراسة  ،  العقلية  للنض   كولومبيا  والذي  لمقيا  

الفةات الخاصة الفابقة ختبار را م ال  2008وكذل  دراسة الفاحل     ،نففها   فتخدم مع 
المتتالية مم  وي  ،  للمصفو ات  باي راد  معايير خاصة  ول   الذكاك  لقيا   والذي  فتخدم 
مقيا  الراب ة اي  2010وكذل  دراسة المفض   الحاجات الخاصة،   تناول   مريةية  الت  
دراسة  و خلف العقل ،  والذي  فتخدم مع اي راد الذيم  عانوس مم الت  ةللفلوك الت يف  عام

بيبودي  2011الحديدي اختبار  تناول   مم  وي   المصور للمفردات    الت   عينات  على 
 البحث  أت   ذايو   )اج رابات الن  ، جعاف الفمع، التأخر الدراس  الحاجات الخاصة 

                                على عينة مم المتفو يم دراسيا "    (ppvt-4) 4)المصور اختبار بيبودي للمفردات    صدق"
عد خ و     طري  ت وير اختبار مصور للعة االستقبالية واستخراج  تو نفف      االتجا   

 . الرمال الفوري لحاجات الخاصة    معايير للعادييم ولذوي ا

 وزادت المرا(ز الت  تهت  بترخيي   زاد اال تمام باي راد مم  وي الحاجات الخاصة،     
 فتلزم وجود و ذا وزاد عدد العامليم والمختصيم     ذا المجال،  وإعاد  تأ يله ،حاالته  

استخدامها     مم  ايخصا ييم  تمةم  مو و ة،  سيةومترية  خصا ي  ادوات  ات 
ميا ر اللعة المختلفة ومم    اختبارات  يا الترخيي والتقيي ، ولع  مم ا    ذ  ايدوات  
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الت     ور المصا مها اختبار بيبودي للمفردات   ايسا          تعد  والذي  قيو اللعة االستقبالية 
    ا(تفا  اللعة. 

                                         صدق م فتخدما  عددا  مم المحةات الت  تقيو الوبناك على ما  كر،  حاول الباحث دراسة 
 التحصي  والمفردات والذكاك.

 :البحثأهمية 
 :إلى البحثا مية  ذا  تعود

يدوات  ات خصوووووا ي حاجووووة ايخصوووووا ييم والعووووامليم  ووووو  مجووووال التربيوووووة الخاصووووة  -1
اس اختبووار  وال سوويما ،الخاصووةالفةووات  ا ووراد تصوولل لالسووتخدام مووع ،سوويةومترية عاليووة

  صوووولل لالسوووتخدام مووووع عووودد كبيوووور موووم الفةووووات الخاصووووة المصوووور بيبوووودي للمفووووردات 
)(اجووو را  الن وووو  وجووووعف الفوووومع والتوووأخر اللعوووووي واجوووو را  اللعووووة واجوووو رابات 
االنتبووا  و وور  النروووا  واالجوو رابات االنفعاليوووة الفوولوكية والتخلوووف العقلوو  وصوووعوبات 

 .العادييم ، إجا ة إلى إمةاس استخدام  مع اي راد  التعل  والمو وبيم

موووم الموجوووو  الوووذي  قيفووو  اختبوووار بيبوووودي للمفوووردات  ا ميوووة إجوووا ية البحوووث ةتفوووب  -2
                                                         كونوو  اختبووارا  ترخيصوويا  للعووة االسووتقبالية التوو  لهووا ا وور واجوول   و ا دت  العملية  المصور 

 ،  ووووذا 166ص، 2005ومهووو   ووو  التحصووووي  والقووودرات اإلدرا(يوووة والووووذكاك )ال وا حوووة،
لووووذكاك اباإلجووووا ة إلووووى انوووو  مووووم االختبووووارات المفووووتخدمة  وووو  حوووواالت الفوووورز كاختبووووار 

وخاصة    الحاالت الت  يتعذر  يها ت بي  االختبارات الت  تحتاج إلووى لعووة   ،اللفي 
 المفحوص، نا ي  عم كفب الو   والجهد. 

التحقوو  مووم اولوو  القليلووة التوو  تن ايبحوواثمووم  مووم كونوو  للبحووثتووأت  اي ميووة ايخيوور   -3
   سورية وبقية اي  ووار العربيووة حفووب علوو    المصور صدق اختبار بيبودي للمفردات  

 الباحث.
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 :البحثهدف 

للمفردات    صدقتقرير    إلى  البحثهدف  ي     بيبودي  على   PPVT-4  المصور اختبار 
        ، سعيا  الرمال الفوري                                                            عينات مم المتفو يم دراسيا ، والتحق  مم صالحيت  لالستخدام     

صدق االختبار باستخدام  استخراج دالالت  علىللوصول إلى  ذا الهدف سيتركز اال تمام 
 . ة  سن11-8) بيمالعمرية الممتد   طرا   مختلفة، للمرحلة

 :البحثأسئلة 
 البحووثمووم جملووة ايسووةلة المرتب ووة باالختبووار وبنووود  وبعينووة  البحووثين لوو  تحقيوو  ا ووداف 

 وخصا صها، و ذ  ايسةلة   :

باسووووتخدام محوووو   المصووووور الختبووووار بيبووووودي للمفووووردات  مووووا دالالت الصوووودق المحةوووو  -1
)اختبوووار را وووم للمصوووفو ات المتتابعوووة الملووووس والتحصوووي  الدراسووو  والقفووو  اللفيووو  موووم 

                                المدرس   لدأل المتفو يم تحصيال ؟ومقيا  االستعداد   1اختبار ويف 
 بداللة الفرق المتقابلة؟ المصور بيبودي للمفردات  ختباراما مةلرات صدق  -2

بداللوووووة التقووووودم بالصوووووفوف  المصوووووور اختبوووووار بيبوووووودي للمفوووووردات موووووا مةلووووورات صووووودق  -3
 الدراسية؟

 :البحثأدوات  
م، والووذي 2007: الصووادر عووام النسااخة الراةعااة المصااورةاختبااار بيبااودي للمفااردات  -1

 قيو المفردات االستقبالية والذكاك اللفي ، و د الرف على تعيير  دوكووال  دس ولويوود 
ممووم ا تصوور عملهوو   420دس، مووع مجموعووة مووم البوواحثيم، باإلجووا ة إلووى مووا  قووار  

 .على ت بي  االختبار
كوو  مووم لووويو : والذي اعوود  ونقلوو  إلووى اللعووة العربيووة القسم اللفظي من مقياس ويسك -2

خمفووة اختبووارات (ام  مليةة ومحمد عماد الديم إسماعي ، ويتألف القف  اللفيوو  مووم 
 رعيوووة  ووو : المعلوموووات العاموووة والفهووو  والحفوووا  والمتروووابهات والمفوووردات )إسوووماعي  

 

   WISCويف :  ختصر مقيا  وكفلر لذكاك ايطفال بايحرف ايولى باللعة االن ليزية بو)1
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 ، وتجوودر اإللووار  اس الباحثووة  فوورأل عبووود خووالل دراسووتها لرا ووز القوودرات 1998ومليةة،
،  اموووو  بدراسووووة مصووووعر  للقفوووو  اللفيوووو  مووووم اختبووووار ويفوووو ، و وووود Cogatالمعر يووووة 

  . 112-111ص، 2007عبود،)والثبات توصل  إلى دالالت مرجية للصدق 

يت وووس  ووذا (: Test For Academic Aptitude) اختباار اسساتعداد ااكااد مي -3
 الصووووفوفلالسووووتخدام خووووالل  معوووود  عقليووووةالقوووودرات الاالختبووووار مووووم سلفوووولة اختبووووارات 

الدراسووية مووم الصووف الثووان  حتووى الصووف الثووان  عروور، و وود توو  الووتقاق  قوورات اختبووار 
االسوووتعداد اي(ووواد م  مووووم ا ضووو   قووورات االختيووووار موووم متعووودد مووووم سلفووولة اختبووووارات 

California Short-Form Test Of Mental Maturity (CTMM-SF) مع .
ويقفوو  االختبووار إلووى اربعووة ا فووام   وو  القيووا ، تصوومي   قوورات إجووا ية مووم  بوو  خبووراك

المتتابعووووووووات و  Analogiesترووووووووابهات مالو  Vocabulary وووووووو  معووووووووان  المفووووووووردات 
Sequences  التووذكرو Memory  و وود نقوو   ووذا االختبووار إلووى اللعووة العربيووة ايسووتا ،

بمفاعد  عوودد مووم طووال  الدراسووات العليووا   2004)  الدكتور  اروق عبد الفتاع موسى
  0.81-0.63بوويم) كرونبووا  تراوحوو  معووامالت الفوواو بةليووة التربيووة بجامعووة الز ووازي ، 

  وبلوووع معامووو  االرتبووووا  موووع اختبوووار القوووودر  0.86-0.65ومعامووو  التجز وووة النصووووفية )
  .15-3ص، 2004)موسى،  0.83) سنوات  8-6)العقلية مفتوأل 

 Coloured Progressive Matricesت المتتاةعة الملون اختبار رافن للمصفوفا -4

                                                                             الذي  ووام ببنا وو  را ووم بنوواك  علووى نيريووة العووامليم لفووبيرماس، وألهوور  ووذا االختبووار يول 
                بنوودا  موزعووة 36، يت وووس  ووذا االختبووار مووم )1956وتوو  تعديلوو  سوونة  1947موور  سوونة 

-5,6ايعمووار مووم)  ، وتناسووب المصووفو ات الملونووة  ا ، على  ال ة ا فووام  وو  )ا،
  .1998   و)الزمزم ،1987                                             سنة والمتأخريم عقليا  وكبار الفم )القرل ،11,6

 : تحصي  التالميذ    ماد  اللعة العربية.التحصيل الدراسي -5

 :البحثالتعريف ةمصطلحات  

احوود ايدوات المهمووة التوو  تفووتخدم مووع بعووخ الفةووات   :المصاورةاختبار بيباودي للمفاردات  
الخاصة مم مث  مرجى الرل  التوا ق  وجعاف الفوومع وخاصووة حوويم  ةوووس العوورف مووم 



 الحميدي الحديدي، ود. مزنوق 

288 

 

مخا يووو ، )مفرداتهوووا القيوووا   وووو ال روووف عوووم  ووودر   وووةالك اي وووراد علوووى اسوووتخدام اللعوووة او 
  . 389ص، 2006

و وو  القوودر  الذ نيووة التوو  تت وووس مووم المعووارف اللعويووة بمووا  يهووا المعووان    اللغة اسستقبالية:
بهووووا        مووووزودا   ردالفوووو                                                                 والمفوووردات والقواعوووود التوووو  تنيمهووووا جميعووووا  و ووووذ  القووودر  ت تفووووب وال يولوووود 

 . 33ص، 1996المعتوق،)عم      نقال    34ص، 2007مندور،)

 و الذي يرتفع    إنجوواز  او تحصوويل  بمقوودار ملحوووك  وووق اي(ثريووة او                 المتفوق تحصيال :
  .42ص، 2005المتوس يم مم ا ران  )الريخل ،  

 اإلطار النظري:
اختبوووار بيبوووودي للمفوووردات و  الصووودق و ووو  البحوووث حووواول الباحوووث التعريووو  بمفوووردات      

 وو  ينتقوو   الووذكاك اللعوووي، علووى الووذي  قوويو اللعووة االسووتقبالية، كمووا  فوول  الضوووك المصووور 
، و وو  بالبحووثالدراسووات الفووابقة المرتب ووة مبالوور   وعوورف                    عم المتفو وس تحصوويال    للحديث
 ها.تنا ر مو  إليهاتوص   النتا   الت عرف  النها ة 

 الصدق:

ختبووار وإلووى   اس صدق االختبار يهت  بما ا  قيو االanastasi, 1982ترأل انفتازي )    
بمووا  مةووم االسووتدالل عليوو  مووم درجووات  كووذل  الصدق ويخبرنا-قيف  اي درجة مم ال فاك  

 . 67، 2005الفق ،  )االختبار 

                           ، ويةوووس االختبووار صوواد ا  إلووى لالختبووارالصدق مم ا وو  الخصووا ي الفوويةومترية         عد       
بوووالمتعيرات موووم ديووور اس يتوووأ ر عووود لقياسوووها                                         الحووود الوووذي  قووويو الفووومة او الخاصوووية التووو  ا  

  ووو  الوووذكاك،                                                             ،  اختبوووار الوووذكاك صوووادق إ ا ميوووز بووويم اي وووراد الوووذيم  ختلفووووس  عوووال  أل ايخووور 
                                                                            واختبار الرخصية صادق إ ا كان  العالمات الت   حص  عليهووا اي ووراد تعةووو  رو ووا   وو  

القمووو  ) لخصوووياته ،  الصووودق  وووو مووودأل تأد وووة االختبوووار للعووورف الوووذي وجوووع موووم اجلووو 
 . 109، 2008وآخروس، 
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 عنوو  الصووودق اس  ةووووس االختبوووار  وووادرا علوووى  يوووا  موووا وجوووع لقياسووو   قووو ، دوس اس      
 خل  معوو   يووا   وودر  اخوورأل ديوور م لووو   ياسووها،  اختبووار الووذكاك  جووب اس  قوويو الووذكاك 

  .86، 2005الجلب ،)الذكاك خر مع آ(  الذكاك وال  قيو ليةا 

، واالختبوووار صوووالحيت صووودق االختبوووار إحووودأل الوسوووا   المهموووة  ووو  الحةووو  علوووى   مثووو    
                                           لقياسوو  ولوويو لوويةا  آخوور،  االختبووار الووذي وجووع                                 الصادق  ووو الووذي  قوويو مووا وجووع اصووال  

، او اي ل ك آخوور، الداللة                                                      لقيا  النحو مثال   جب اس  قيو النحو وليو الصرف او عل  
  87، 2002الخ يب وال راونة،  )ها اي  قيو الفمة الوأليفية المراد اس  قيف 

بوووأدا  القيوووا   اتهوووا، بووو  ب ريقوووة تففوووير الووودرجات الصووودق مووم جهوووة اخووورأل، ال يووورتب      
المفووتخرجة مووم تلوو  ايدا .  قوود يووت  اسووتخدام اختبووار  وو  القوودر  العدد ووة مووثال  وو  ا(ثوور مووم 
مجووال، كووأس  فووتخدم  وو   بووول ال ووال   وو  برنووام  معوويم ويفووتخدم كووذل   وو  ترووخيي 

  .272، 2004النبهاس، )معينيم  درات الخاص  

، اي ومصوودا يتها بيم المفهوم والمةلر  ال رد ة) ة الحاسمة اللع الصدق يتعل  بصحة ا 
 (Sullivan, Niemi, 2009, P.10)  ق .س االختبار الصادق  قيو ما وجع لقياس  إ

 :المصورةاختبار بيبودي للمفردات 

للمفردات    :مقدمة بيبودي  اختبار  االستقبالية  المصور   قيو  اللعة  )المفموعة    مفردات 
الت بي  ودير محدد بزمم، ول  لةالس مت ا ةاس،   لاطفال والبالعيم، و و اختبار  ردي 

مجموعة   ك   و    مجموعة  عرر   تفع  إلى  االختبار  و ةذا  ةوس    ا نا قف   بندا                         عرر 
االختبار) بنود  مفتوأل  228مجمو   بحفب  تصاعد ا   البنود  رتب   و د  بندا     صعوبتها                                                

بنود الت  تناسب  مم حيث مفتوأل الصعوبة والت  تال     درات ، ألهر  وي ب  المفحوص ال
ألهر التعدي  ايول لالختبار عام    إ   وت ور عبر الزمم  1959  عام )(PPVTاختبار  

 .   R-PPVT) 2المراجع  المصور اختبار بيبودي للمفردات   باس  1981)

 

:   ل  عاد  على المراجعة ايولى لالختبار و و النفخة الثانية او  )REVISED(المراجع 2
 المراجعة او المعدلة، كما    اختبار وكفلر وبيبودي واختبار اللعة التعبيرية ودير ا 
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     ( عام  الثالث  تعديل   التعدي   1997ألهر  كاس  )  ايخير      باس   2007عام    
PPVT-4)  الصفوف تالميذ  على  الرابعة  النفخة  عم  وا ية  دراسة  الباحث  و د  دم   ، 

ايولى   الماجفتيرايربعة  بتحةي     قد،  2011   رسالة  و ام  العربية،  إلى  االختبار  نق  
االختبار عدد مم اعضاك الهيةة التدريفية    جامعت  حلب ودمر  باختصاصات اللعة 

والتقوي   ،االن ليزية الخاصة  ،والقيا   االختبار      ،والتربية  بنود  بتحلي   الباحث  و ام 
المرتتا د رس   عالية  كما  التمييز،  ومعام   الصعوبة،  مفتوأل  الباحث                                                              جوك  ت،     ام 

بعمر   الخاصة  الحاجات  ومم  وي  المدرسة  تالميذ  مم  عينات  على  سيةومترية  بدراسة 
    سنوات، و   نها ة بحث  استخرج معايير اولية لعدد مم  وي الحاجات الخاصة، 6-9)

 .   الن  (ما  دم دراسة عاملية على عدد مم الفةات مث  جعاف الفمع والمض ربيم 

 وو  الوودماق وتقوووم بترووةي   Broka تقووع المهووار  اللعويووة  وو  من قووة بروكووا الاااءاا اللغااوي:
 Verbalاللفييوووةالمقووودر   وتعتبووور،  1997،53عووود ،)سووولي . الجمووو  وتركيبهوووا بأسووولو  

Ability   نتيجة تحليالت  العاملية ويرمز لهووا  مم القدرات ايولية الت  توص  إليها  رستوس
وتتعلوووو  بأسوووواليب ايداك العقلوووو  الووووذي يتصوووو  بمعر ووووة معنووووى ايلفوووواك اللعويووووة  Vبووووالرمز 

مركبووووة اللفييووووة  وووودر    والقوووودر   196ص، 1985 محمووووود،)بينهووووا. وتصوووونيفها وبالعال ووووات 
وليف  بفي ة، اي  مةم تحليلها إلى عوام  ابف  منها.  قد ميز  رستوس    ابحا   عووام 

بوويم  ووالث عواموو  لعويووة: عاموو  الفهوو  اللعوووي وعاموو  ال ال ووة  وو  اختيووار ايلفوواك  1948
، 1996الرووووي ،)ايلفوووواك                                                       لتناسووووب نصووووا  معينووووا  وعاموووو  ال ال ووووة الذ نيووووة  وووو  التعاموووو  مووووع 

حفووب نيريووة جوواردنر  وو  Linguistic Intelligenceوي اللفيوو    والووذكاك اللعوو 207ص
بةفوووواك  )(مووووا  وووو  روا ووووة        لووووفهيا  الووووذكاكات المتعوووودد ،  ووووو القوووودر  علووووى اسووووتخدام ال لمووووات 

 . ويتضوومم  ووذا التووأليف-الصووحا ة-الرووعرالحةا ووات، والخ ابووة لوودأل الفياسووييم  او كتابووة 
)اسووووتخدام اللعووووة إل نووووا   الووووذكاك القوووودر  علووووى معالجووووة البنوووواك اللعوووووي، او البيوووواس النووووو  مووووم

اآلخووووريم بعموووو  لوووو ك معوووويم  او التووووذكر )اسووووتخدام اللعووووة إل صووووال معلومووووات معينووووة او 
 )اي اسوووووووتخدام اللعوووووووة  ووووووو  حووووووود  اتهوووووووا  Metalanguageلعوووووووة -التوجووووووويل  او الميتوووووووا

كاك تحليوووو  اسووووتخدامات اللعووووة:   كمووووا يتضوووومم  ووووذا النووووو  مووووم الووووذ30،ص2004)خوالوووود ،
 -النحوووو  هوو   واعوود اللعووة و الووتعل  و التعلووي  و التوجوويل و  والفووخرية        ال وو رف)التووذكر، اسووتخدام 

  والروورع )اسووتخدام 28،ص2002)حفوويم، إ نا  لخي بعموو  لوو ك مووا و معان  ال لمات 
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 اللعوووووووة للعوووووووالم والتثقيوووووووف  وموووووووا بعووووووود اللعوووووووة )اسوووووووتخدام اللعوووووووة لتتحووووووودث عوووووووم نففوووووووها 
  والوسووويلة المفضووولة للوووتعل  لووودأل اصوووحا   وووذا الوووذكاك  ووو  القوووراك  10،ص2003،)جوووابر

عووامر )والخ بوواك واالسووتما . ويمثوو  التفوووق  وو   ووذا الووذكاك ال تووا  والرووعراك والصووحفيوس 
  .7ص: 2008ومحمد،

 التفوق التحصيلي:

نجوواز المرتفووع   إلى اس التفوق الدراسوو :  ووو التحصووي  ايعلووى واإل2002ترير الفرور)   
 ، و موووة دراسوووات متعووودد  تتنووواول التفووووق التحصووويل   ووو  معووورف 16،ص2002)الفووورور،

حووديثها عووم التفوووق، وممووا  فوووق تناولهووا  ووذ  العال ووة الحميمووة التوو  تجمووع التفوووق العقلوو  
س معاموو  االرتبووا   يمووا بينهووا عوووال إ إ او التفوووق  يووو ،  واالرتفووا  الملحوووك  وو  التحصووي 

                                                                                جوودا ، و ووذا مووا الووارت إليوو  الدراسووات المختلفووة  يمووا  خووي  ووذا المجووال نووذكر منهووا: دراسووة 
بوند الت  اجري     ان لترا، ودراسة بوند الت  اجري     امريةا ودراسة للنروووات  وآخووريم 

                                ، نقووووال  عووووم المجلووووة العربيووووة للعلووووووم 46،ص2005اجريوووو   وووو  الووووبالد العربية)النروووووات ، 
اإلنفانية   التلميذ مرتفع الذكاك عاد   مي  إلى التفوق    تحصيل  على دير  مم التالميووذ 

                 مةلوورا  للووذكاك او        عوود  الووذيم  وو  دونوو   وو  القوودرات العقليووة العامووة. لووذل   التحصووي  العووال  
  .46المرجع الفاب ، ص)العقل   مةلر التفوق   إن  مةم القول 

 الدراسات الساةقة:
الختبوووار بيبوووودي  ووو  مختلوووف ايعموووار الصووودق حاولووو  ال ثيووور موووم الدراسوووات دراسوووة     

، و وووود اعتموووودت  ووووذ  نجووووازباسووووتخدام محةووووات مختلفووووة تقوووويو الووووذكاك واإلدراك واللعووووة واإل
وكو موواس وليتوور  الدراسات على الهر المقاييو مث  مقوواييو وكفوولر وسووتانفورد بينيوو  ورا ووم

...، ولعوو  ادلووب  ووذ  الدراسووات تناولوو   ةووات مووم  وي الحاجووات الخاصووة سووواك وكولومبيووا
 المتأخريم ام المتفو يم والمو وبيم.

وجيم) اوليندكو ن   بعنواس Ollendick& Finch & Ginn  :1984دراسة 
"Comparison of Peabody ، Leiter ، WISC، and Academic Achievement 

Scores Among Emotionally Disturbed Children.  "  بيبودي درجات  )مقارنة 
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إلى    هدفت الدراسة                                                  واإلنجاز اي(اد م  على ايطفال المض ربيم انفعاليا      وويف  3وليتر
بدا    عالة لويف     بوصفها      وليترPPVT-Rدراسة  عالية استخدام اختبارات مث  )

الثالث   ايدوات  طبق   انفعاليا ،  المض ربيم  لاطفال  اي(اد م   بالتحصي                                                                           التنبة 
  وتوصل                                        صي  على مجموعة مةلفة مم خمفيم  كرا ،باإلجا ة إلى اختبار كالفورنيا للتح

الدراسة مهمة وجميعها    اس  إلى  نتائج  كان   الثال ة جميعها  االختبارات  بيم  االرتباطات 
  وليتر توص   PPVT-R                                    بالتحصي  اي(اد م  برة  عام، ك   مم )     ا  ناجح         تنبةا  تنبأت  

الذكاك ايعلى ا(ثر مم   المتعلقة بمفتويات  التنبةات  النتا   استخدام إلى  ويف ، دعم  
   وليتر على حد سواك كبدا    عالة لويف . PPVT-Rاختباري )

 Comparison"بعنواس   Davis &Kramer: 1985)دراسة ستيفم دا يو وجاك كرامر

of the (PPVT-R)and WISC-R: A Validation Study with Second-Grade 

Students  "للمفرد بيبودي  اختبار  بيم  ويف     المصور ات  )مقارنة  واختبار  المراجع 
الثان   الصف  تالميذ  لدأل  الصدق  دراسة  اختبار   الدراسة  هدفتو   المراجع:  مقارنة  إلى 

(PPVT-R الصور(  L   وM   اربعيم   عينة الدراسة  مع اختبار ويف  المراجع، وبلع 
طب   و   مجموعات، ،  فموا إلى اربع  مم تالميذ الصف الثان   مم ايطفال العادييم      طفال   

بالتناو ، عليه   ايول  المقياساس   ،  L)الرة      WISC-R     PPVT-Rالت بي  
الثان    الثالث  M)الرة      WISC-R    PPVT-Rالت بي   الت بي    ، PPVT-R   

اما  .  M      WISC-R)الرة      PPVT-R، الت بي  الرابعL      WISC-R)الرة   
استثنا ييم اس  حصلوا على درجات ادنى على )  ما  و متو ع مم طال   نتائج الدراسة  

حصلوا على درجات ادنى    العادييم  مم مقيا  ويف    إس ايطفال  PPVT-Rاختبار )
  مم مقيا  ويف ، و د ارتب  المقياساس مع بعضهما باعتدال،  PPVT-Rعلى اختبار )

 آلخر. ومم المعلوم ان  ال  مةم ت ييف درجات احد ما بحفب نتا   درجات المقيا  ا

كاندلر وجونفوس   دراسة   Candler & Maddux &Johnson  1986)  ومادوكو 

 Relationship of Scores on (PPVT-R) and WISC-R with Special: "بعنواس

 

  مقيا  ادا   لتقيي  الوألا ف العقلية LEITER                                           اختبار ليتر ايدا   العالم :  عرف اختصارا  )3
 والبالعيم.لاطفال 
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Education Children and Youth  "بيبودي باختبار   )عال ة درجات اختبار  المراجع 
عال ة   إلى بحث الدراسة تهدفووالرالديم   وكفلر المراجع على اطفال التربية الخاصة

التعل   لديه  إعا ة         باختبار وكفلر المراجع على اطفالPPVT-Rدرجات اختبار )
                                    مةة واربعوس طفال  لخصوا على اس لديه    عينة الدراسةالتخلف العقل .  يعانوس مم  و 

-PPVTوجدت ارتباطات مهمة بيم اختبار )  نتائج الدراسة                              تخلفا  عقليا  او إعا ة تعل .  

R مم جهة وكام  المقيا  والقف  اللفي  وايدا   مم مقيا  وكفلر مم جهة اخرأل  
( اختبار  كاس  ا  ،  كاس  ايدا    القف   مع  االرتبا   اس  دا ما      ع PPVT-Rإال              

نق ة  سبع عرر   نقا  والقف  ايدا    سبع  اللفي   القف   درجات ا   مم وكفلر )   
 وكام  المقيا  إحدأل عرر  نق ة . 

)و      ستيفنفوس  دراسة    1986  Stevenson:  "  Alternate Formبعنواس: 

Reliability and Concurrent Validity of the (PPVT-R) For Referred 

Rehabilitation Agency Adults  "    والصدق التالزم  الختبار   4)الثبات بالرة  البدي
-RPPVT إلى دراسة االرتبا   الدراسة هدفت  المحوليم إلعاد  التأ ي  مم الرالديمعلى

  ومقيا  R-PPVT  واالرتباطات بيم )R-PPVTمم اختبار )  M5)و  Lالرة )بيم  
المراجع   الدراسة  .6للرالديم وكفلر  إلى  ف  وال ة    ستيم  بلغت عينة  المحاليم  مم                                   بالعا  

و ال يم   حتى  مانية  عاما   عرر  بيم  مانية  اعمار    تراوح   التأ ي   إلعاد                                                                                   (اليفورنيا 
الدراسة    والارت      عاما . اسنتائج  )  إلى  اختبار  لرةل   بيرسوس  االرتبا   -PPVTمعام  

R( 0.88     (و د كان  جميع االرتباطات بيم اختبار  0.001و و دال عند ، (PPVT-

R     اللفي  ولةل  اختبار 0.78و    0.82،  قد كان )دالةومقاييو وكفلر القف   بيم    
(PPVT-R)L   و M(و التوال ،  ولةل   0.38و  0.46على  ايدا    المقيا   بيم    

   0.67و  0.77على التوال  وارتب  كام  مقيا  وكفلر بو)M و   L (PPVT-Rاختبار )
 

                                                                            الرة  البدي :  فمى ا ضا  الرة  المةا ئ، حيث اس بعخ االختبارات  ةوس لها لةالس  4
مت ا ةاس، ومم بيم  ذ  االختبارات اختبار بيبودي وكذل  اختبار اللعة التعبيرية وال ثير مم  

 االختبارات ايخرأل.
 : لةالس مت ا ةاس الختبار بيبودي للمفردات المصور .  Mو Aالرة  5
 .1955وكفلر المراجع: النفخة الثانية مم مقيا  وكفلر لذكاك الرالديم الصادر  عام 6
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( اختبار  لةل   اختبار   Mو   PPVT-R)Lمع  درجات  متوس   و د  ل   التوال   على 
(PPVT-R ا  ملحوأل        تقليال    مم درجات اختبار وكفلر    . 

 Use of the (PPVT-R) for Intellectual: "بعنواسAltepeter    1988بيتر)تدراسة ال

Screening with a Preschool Pediatric Sample  "  اختبار(PPVT–R)   كمقيا   
كمقيا  لاداك     (PPVT–Rإلى تقيي  استعمال    هدفت الدراسة  اللعوية للوأليفة النففية  

مم ايطفال      75)  عينة الدراسةو د بلع   وويف .  7النفف  اللعوي مقارنة بمقيا  الينوي 
للتقيي .   احيلوا  الدراسة  الذيم  اس وتوصلت  اختبار   إلى  على  اي راد  درجات  متوس  

(PPVT-R    (94.59   كام المراجع على  اختبار ويف   نتيجة  مختلفة عم  ت م  ول    ، 
-PPVT) ، و د ارتب  اختبار  97.75 ، وايدا   ) 94.36 ، والرفوي )95.36)  المقيا 

R   ( بو  ويف   مقيا   )0.77بةام   والرفوي    0.71( وايدا    وتراوح  0.74     
 .  على مقيا  المفردات0.69  على مقيا  تركيب الجف  حتى )0.42االرتباطات مم )

 ITBAدرجات اختبار بو        وداال       ا  ا جابي        برةال    PPVT-Rاختبار    درجات  و د ارتب     
  على مقيا   0.72   ا(ر  متفلفلة سمعية حتى )0.38 ، وتراوع التراب  بيم )0.72بو)

( اس  مفاد ا  نتيجة  إلى  الدراسة  ووصل   وPPVT-Rاإلدالق،    ITPA)      منهما            كال  
 مةم اس  فتخدم لقيا  القدر  العقلية كما  و مفتخدم      PPVT-Rتنبة  لآلخر، واس )

 (اختبار للعة االستقبالية. 

سميث   )و سميث  و دراسة  :  ةعنوان Smith& Smith & Dobbs : 1990دوبو 
"Relationship between the Peabody Picture Vocabulary Test-Revised، 

Wide Range Achievement Test-Tevised, and Weschler Intelligence Scale 

for Children-Revised  "للمفردات بيبودي  اختبار  بيم  المراجع    المصور   )العال ة 
إلى  هدفت الدراسة  و يطفال   اكفلر لذكاك  واختبار مجاالت التحصي  الواسعة ومقيا  و 

( اختبار  استخدام  اختبار  PPVT-Rاست راف  عالية  باستخدام  والذكاك  للتحصي     
      طفال      مانيممةة وواحد  عينة الدراسة  مجاالت التحصي  الواسعة ومقيا  وكفلر للذكاك.  

 

  و و مقيا  للعة ايطفال المةتوبة والمن و ة  قيو ITPA                             مقيا  الينوي:  عرف اختصارا  )7
 ة والتهجةة  ويفتخدم مع اطفال صعوبات التعل .عدد مم جوانب اللعة )الرفوية والقراك  وال تاب
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اما آركانفا .  الخاصة     التربية  لتقيي   الدراسة    احيلوا  اختبار     قدنتائج  ارتب  
(PPVT-R   باختبارات القراك                                                      برة  واجل باختبار المدأل الواسع للتحصي  وخصوصا

( اختبار  ارتب   و د  مع  PPVT-R                             والتهج ةة،  بمقيا  وكفلر وخصوصا   برة  ملحوك                                          
  مم الممةم اس  فتخدم PPVT-Rالقف  اللفي ، و د خلص  الدراسة إلى اس اختبار )

 .  academic underachievementلقيا  ما  ب  التحصي  اي(اد م  

 Relationship between: "بعنواس Craig& Olson : 1991)  دراسة كري  واولفوس 

Wechsler Scales and Peabody Picture Vocabulary Rest-Revised Scores 

among Disability Applicants  " العال ة بيم درجات مقاييو وكفلر واختبار بيبودي( 
العجز  المصور للمفردات   طلبات  مقدم   على  الدراسة     8المراجع  بما  هدف  العال ة 

 ووا و تتضمن  مم عمر وجنو وعجز ومفتوأل  كاك بيم مقاييو وكفلر للذكاك )ويف   
الدراسة.  (PPVT-R)و العجز،    عينة  بفبب  للعانة  طلبات  ممم  دموا  وستة  مةتاس 

                                                                                 اعمار   تتفاوت بيم الفادسة حتى الثالثة والفتيم عاما  مةة وخمفة وعرروس مم الذكور  
اإلنا مم  وسبعوس  وجرر وتفع  التعل   وصعوبات  العقل   التأخر  العجز     وانوا   ث 

مم تقدير معام  الذكاك ويف     PPVT-R) ل  اختبار  نتائج الدراسة    .الدماق العضوي 
                                                    نق ة بينما كاس التراب  عاليا  مع ويف  ل ام  المقيا    12نقا  ووا و بمقدار    5بمقدار  

عند    0.75 دال  المقيا     0.001و و  ل ام   وا و  عند    0.76ومع  دال  ،  0.001و و 
                                                                         وكان  معام  االرتبا   ويا     ايعمار مم ستة سنوات حتى إحدأل عرر  سنة وكان  
الذكاك  مانيم وا(ثر   التراب  كاس  ويا  عندما  ةوس مفتوأل  بتزايد العمر كما اس                                                                                    تنخفخ 
وتوص  البحث إلى ان   جب زياد  خمو نقا  إلى ا نت  عرر  نق ة عند االعتماد على  

الفريع    PPVT-R)اختبار   الفرز  يدراف  باستخدام   وينصل  الذكاك،  تحديد     
بأن   النتا    القرارات الفريرية، وخلص   واالعتماد على ا(ثر مم اختبار    حال اتخا  

اختبار   استخدام  وتأ(يد      يا      PPVT-R) مةم  تثبي   )(أدا   الترخيي  بعرف 
 القدرات الختبار وكفلر. 

 

 : الذيم يتقدموس ب لبات للحةومة لالستفاد  Disability Applicantsمقدم  طلبات العجز )8
 مم بعخ المزا ا الت  تقدم لذوي الحاجات الخاصة.
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ايردن    )بعنواس    : 1986جرار  دراسة   لل ف   مصور   مفردات  اختبار  هدفت و ت وير 
اللعة   الدراسة مهار   ايردن   قيو  لل ف   مصور   لعوية  مفردات  اختبار  ت وير  إلى 

اللفي .   والذكاك  الدراسةتضمن   و االستقبالية  مم    عينة  العمرية  الفةة  -3ايطفال    
طف  مم    200                       طفال ، والعينة ايساسية   96  يةاالست العسنوات، وكان  عينة المرحلة  10

-0.87بلع الثبات باإلعاد  بيم )  نتائج الدراسة                          طفال  مم المعا يم عقليا .    56العاديم و
بداللة 0.94 وكذل   بالعمر،  التقدم  زياد   مع  االختبار  للنجاع     دال    وكاس  ناك    

دق التالزم  مع تقديرات التحصي                                                          الفرق المتقابلة بيم العادييم والمعا يم عقليا ، وبلع الص
 ، وانتهى  0.75-0.41)  الرياجيات  التحصي        ومع0.89-0.42)  باللعة العربية بيم

                                        لوحة مرتبة تصاعد ا  حفب مفتوأل صعوبتها.  80بو البحث 

 Arabic) المصور )االختبار العرب  للمفردات    بعنواس  (: 1990)  دراسة سلمى خماش 

Picture Vocabulary Test (PPVT)   الدراسةو عرب     هدفت  اختبار  بناك  إلى 
  طف  اردن  موزعيم  2900) عينة الدراسة بلع  .RPPVT-للمفردات مرت  مم اختبار

إلى بناك اختبار    الدراسة  توصلت  إلى  كور وإناث بعمر خمو سنوات حتى تفع سنوات.
للمفردات   بإعاد   و ،  المصور عرب   الثبات  بيمبلع        الث  0.93-0.90)  االختبار 

مجموعات عمرية، وت  االعتماد    دراسة الصدق على الصدق البنيوي. و د ت  استخراج 
 لاعمار المختلفة.  والتداعيات الدرجات المعيارية والمةينات

)اختبار المفردات اللعوية الصورية   بعنواس (: 1998) دراسة رجاا أبو عالم وهاد ة عباس 
ال ويت     بعد   الدراسة  هدفت لل ف   ال ويت   لل ف   مصور  مفردات  اختبار  بناك  إلى 

اختبار   بها  ب ن   الت   لاسو  دراسات  PPVT                                  الرجو   إلى  العود   تم   وبالتال   قد   ،
اي االختبار  اتجا   االلتزام  وكاس  لاطفال،  اللعوية  والحصيلة  المفردات  مرية   تناول  

الت   قوم عليها االختبار، اما المفردات والمثيرات  ه  عربية. و د    ايص   و النيرية 
  مم الذكور واإلناث    المدأل العمري مم اربع اعوام حتى  2833)  الدراسة  عينة  بلع 

عرر   الدراسة   وتوصل         عاما . ستة  الداخل    إلى  نتائج  االتفاق  ب ريقة  االختبار   بات 
الفا    بيم )حيث  )(رونبا   المعياري 0.97-0.78تراوع    2.6)  بيم  تراوع    وكذل  الخ أ 
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درجت  3.7و على  باالرتبا   المحة   الصدق  وبلع  المختلفة،  العمرية  الفةات  و ل        
( العربية  و)0.45-0.30باللعة  العام  اول  و د 0.18-0.27      العام،  منتصف       

 استخرج  الدرجات المعيارية والميةينات ل ا ة ايعمار والصفوف. 

( عواض  بن  عمر  الثبيتي  اللعوية    بعنواس  (: 2004دراسة  المفردات  اختبار  )تقنيم 
الثال ة ايولى    المرحلة االبتدا ية    Peabody  بيبودي  المصور  على طال  الصفوف 

إلى تو ير اختبار  كاك  ردي  فتخدم    هدفت الدراسةو   )بنيم  بمحا ية ال ا ف التعليمية 
  220عينة الدراسة    و د بلع الختيار ال ال   وي القدرات العقلية المختلفة وتصنيفه .  

ال ا ف. بمحا ية  االبتدا ية  المرحلة  ايولى     الثال ة  الصفوف  على  موزعيم                                                                             طالبا  
الدراسة   و   إلىوتوصلت  التمييز،  ومعامالت  الصعوبة،  معامالت  معامالت  استخراج 

االرتبا  المنصف للفلفلة، وتبايم البنود، كما ت  استخراج المةلرات ال مية للخصا ي  
                                                       الصدق  لالختبار، حيث ت  اوال  إ جاد معامالت الصدق مم خالل  -الفيةومترية )الثبات

استخراج المةلرات ال مية لصدق الت ويم )المفهوم ، مم خالل )االتفاق الداخل   وإ جاد  
زم  و ل  مم خالل حفا  رتبا  ل    قر  مع االختبار كة  والصدق التالمعامالت اال
االختبار  معامالت   على  ايداك  بيم  بيرسوس  اللعة    ودرجةارتبا   الدراس      التحصي  

العربية)القراك  وال تابة  والصدق التالزم  مم خالل استخدام تحلي  التبايم ايحادي، كما 
بعد   الثبات  معامالت  إ جاد  االتفاق   ت   وطريقة  االختبار،  إعاد   طريقة  لمل   طرق 

ايداك  معايير  إ جاد  وت   المعياري،  الخ أ  طريقة  و  الفا ،  )معام   باستخدام  الداخل  
لمتعير   و قا   خام  درجات  مم  وما  قابلها  الر يفة  الفبعة  المةينية  المعايير                                                                                      المتمثلة    

 العمر ومتعير الصف الدراس . 

تقنوويم اختبووار المفووردات ) بعنووواس (:2008)عااا س سااليم الناا اوي  باان الاارحمن دراسااة عبااد
علووى طووال  الصووفوف الثال ووة العليووا  وو  المرحلووة االبتدا يووة بنوويم  المصووور  لبيبووودياللعويووة 

إلى تووو ير اختبووار  كوواك  ووردي  فووتخدم الختيووار ال ووال    هدفت الدراسةو )بمحا ية ينبع    
توو  اختيووار عينووة ممثلووة لمجتمووع عينااة الدراسااة  وي القوودرات العقليووة المختلفووة وتصوونيفه . 

                                                  وووردا  مووووزعيم علوووى الصوووفوف الثال وووة العليوووا موووم المرحلوووة  282الدراسوووة بلوووع عووودد ا راد وووا 
 اختيووار الموودار  للمحا ية، حيووث توو  االبتدا ية بمدار  محا ية ينبع جمم الحدود البلد ة
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 بأسووماك كروووف وا ووع ب ريقووة العينووة العروووا ية باختيووار الموودار   ات اير ووام الزوجيووة مووم
التوو  توصوول  إليهووا  ووذ  النتااائج وماان  بالمحا يووة. والتعلووي  التربيووة إلدار  التابعووة الموودار 
 اختبوووار تمتوووع، الفعاليوووة موووم جيووود  بدرجوووة المصوووور  المفوووردات اختبوووار بنوووود تمتوووع الدراسوووة:
 ،التمييوووزي  والصووودق التالزمووو  والصووودق الت ووووين  البنووواك بووودال   صووودق المصوووور  المفووردات

  وو  لالسووتخدام االختبار صالحية، الثبات مم عالية بدرجة  المصور   المفردات  اختبار  تمتع
 .وتصنيفه   المختلفة  العقلية القدرات  وي   ال ال  اختيار

 نتائج البحث ومناقشتها:   
سختباااار بيباااودي  ومناقشاااتها: ماااا هاااي دسست الصااادق المح اااي ااو نتاااائج السااا ا  

التحصيل ااكاد مي والقسام اللفظاي مان اختباار اختبار رافن و بدسلة )  المصورةللمفردات  
                                 المدرسي( لدى المتفوقين دراسيا ؟ويسك ومقياس اسستعداد 

اختبار بيبودي واختبار المصفو ات المتتابعة الملوس )را م  على عينة مووم   الباحث  ب ط  
التالميووووذ المتفووووو يم مووووم الصووووفوف الثالووووث والرابووووع والخووووامو والفوووواد ، ونتووووا   معووووامالت 

 ":1االرتبا  بيم االختباريم يبينها الجدول"

 ( واختبار رافن الملون 4) المصورةمعامل اسرتباط بين اختبار بيبودي للمفردات   :(1) الجدو 

 درجة االرتبا   العينة  الصف 

 758.** 90 الثالث

 489.** 96 الرابع 
 647.** 102 الخامو
 756.** 101 الفاد  

 ، والبوود 0.01مم خالل الجوودول نالحوو  اس جميووع معووامالت االرتبووا  كانوو  دالووة عنوود )   
  وجوودت معووامالت ارتبووا  دالووة عنوود اإلنوواث بوويم 1976مووم التنويوو  اس دراسووة لينوودا كريتوو )

                                                                              االختبوواريم ولوو   يهوور الووذكور  ووذا االرتبووا ، وكووذل  كوواس معاموو  االرتبووا  داال  لوودأل الووذيم 
  22)إ  بلعوو        جوودا  كية إال اس عينووة كريتوو  كاملووة كانوو  صووعير   عووانوس مووم مرووا(  سوولو 

      طفال .
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علووى عينووة مووم تالميووذ الصووفوف الثالووث والرابووع والخووامو  اختبووار بيبووودي الباحووث بوو ط  
                                                                        والفووواد  موووم المتفوووو يم تحصووويال  وحفوووب معامووو  االرتبوووا  بيرسووووس بووويم الووودرجات الخوووام 
لبيبووودي ونتووا   التحصووي   وو  موواد  اللعووة العربيووة، معووامالت االرتبووا  يبينهووا  وو  الجوودول 

 ( ودرجات التحصيل الدراسي4) المصورةلمفردات معامل اسرتباط بين اختبار بيبودي ل: (2)الجدو    ":2"
 االرتبا  مع التحصي   العينة  الصف 

 64 .** 90 الثالث

 78.** 96 الرابع 

 87.** 102 الخامو
 **75 . 101 الفاد  

 **64. 389 ل   الصفوف 

وتراوحوو   0.01مم خالل الجدول نالح  اس جميع معامالت االرتبووا  كانوو  دالووة عنوود    
  علووى 1984 ،  ووذ  النتووا   تتفوو  مووع دراسووة اولينوودك و  وون  و جوويم)0.87_0.64بوويم )

دراسووة تيوورزا سووميث مووع  البحووثنتووا    تتفوو  ، كووذل                                  عينووة مووم ايطفووال المضوو ربيم عاطفيووا  
يوووث توووراب  اختبوووار بيبوووودي موووع اختبوووارات القوووراك    ح1990كووواريم دوبوووو)وبيلووو  سوووميث و 

  حيووث بلووع الصوودق التالزموو  1986، كووذل  تتفوو  مووع دراسووة جوورار )والتهجةة برة  مرتفووع
 ، 0.89-0.42                                                                 الختبوووار بيبوووودي اسوووتنادا  للتحصوووي  الدراسووو   ووو  مووواد  اللعوووة العربيوووة بووويم)

ر بيبووودي ودرجووات حيووث تووراوع معاموو  االرتبووا  بوويم درجووات اختبووا 2004 ودراسووة الثبيتوو 
 ،  ووذ  النتووا   تةكوود تمتووع اختبووار بيبووودي 0.82-0.77التحصي     القراك  وال تابووة بوويم )

                                                               بالصدق استنادا  إلى مح  التحصي  الدراس     ماد  اللعة العربية.

اختبووار بيبووودي واختبووار ويفوو  القفوو  اللفيوو  علووى عينووة مووم تالميووذ  الباحث كما طب     
 ".3                                                  ابع مم المتفو يم دراسيا  والنتا   يبينها الجدول "الصفيم الثالث والر 
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 ( والقسم اللفظي من اختبار ويسك 4) المصورةمعامل اسرتباط بين اختبار بيبودي للمفردات   :(3)الجدو 

 س الصف 
القف  اللفي   

       (امال  

المعلومات  
 العامة 

الفه   
 العام 

المترابها 
 ت

المفردا 
 ت

 الحفا 

 39.** 62.** 53.** 54.** 55.** 59.** 118 الثالث

 31.** 58.** 33.** 33.* 61.** 55.** 128 الرابع 

 **31. **60. **47. **45. **57. **55. 246    الصفيم

مووم خووالل الجوودول نالحوو  اس جميووع معووامالت االرتبووا  كانوو  دالووة عنوود مفووتوأل داللووة     
                                                                      عووودا معامووو  االرتبوووا  موووع الفهووو  العوووام  ووو  عينوووة الصوووف الرابوووع  قووود كووواس داال  عنووود  0.01

دراسووة جوويمو مم الدراسات ايجنبية مثوو   عدد، و ذ  النتا   تتف  مع 0.05مفتوأل داللة  
-0.78بلع  معامالت االرتبا  للقفوو  اللفيوو  مووم اختبووار وكفوولر)   قد   1986ستيفنفوس)

  مووع لووةل  اختبووار بيبووودي، مووع االنتبووا  اس معووامالت االرتبووا  لوودأل جوويمو كانوو  0.82
دراسووة                                                                            اعلى مم معامالت االرتبا  الت  توص  إليها الباحث، وتتف   ذ  النتا   ا ضا  مووع 

حيووث بلووع معامووو  االرتبووا  بوويم القفوو  اللفيوو  مووم ويفووو    1988تومووا  سووةوت البيتوور)
                                                           على عينة مم خمووو وسووبعيم طفووال  مووم ايطفووال المحوواليم للتقيووي  0.71واختبار بيبودي)

، الحووال  البحووثوكذل  تختلووف  وو  كوووس معاموو  االرتبووا  لوودأل البيتوور كوواس اعلووى مووم نتووا   
  1984سووار يو) وباتريةيووا  وواولين ر دراسووة كونفووتانومووع  البحووث ا ووذ نتووا   (ووذل  تتفوو 
  53 علووى عينووة مووم )0.75االرتبووا  مووع القفوو  اللفيوو  الختبووار ويفوو ) معاموو  حيووث بلووع

مووع دراسووات        ا ضووا   البحووث ا ووذ نتووا                                                  طفووال  مووم ايطفووال الووريفيم المحوواليم للتقيووي ، وتتفوو 
 ، ومووع 1984وجوويم) دراسة اوليندكو ن  و 1985)(ثير  كدراسة ستيفم دا يو وجاك كرامر

وموووع دراسوووة روبووورت كريووو    ،1988دراسوووة كريفا(وتفووو  وبوووون   وووانو وجووويم سوووةورتين )
 ، 1990ومووع دراسووة تيوورزا سووميث وبيلوو  سووميث وكوواريم دوبووو) ، 1991ورونالوود اولفوووس)

  .1986دراسة كاندلرومادوكو جونفوس)ومع 

  مم تالميذ الصف 107اختبار االستعداد اي(اد م  على عينة مم )  الباحث طب  (ما
   ":4                                                                            الرابع مم المتفو يم تحصيال  ونتا   االرتباطات مع اختبار بيبودي يبينها الجدول"
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 ( واختبار اسستعداد ااكاد مي 4) المصورةمعامل اسرتباط بين اختبار بيبودي للمفردات (:  4)الجدو 
 التذكر  المتتابعات  المترابهات  معان  المفردات (ام  االختبار القف  

 **51. **36. **35. **58. **59. معام  االرتبا  

مووم خووالل الجوودول نالحوو  اس جميووع معووامالت االرتبووا  بوويم درجووات االختبوواريم دالووة عنوود 
كانوووو  مووووع كاموووو   معووووامالت االرتبووووا  الختبووووار بيبووووودياعلووووى واس ، 0.01مفووووتوأل داللووووة 

االختبووار ومووع معووان  المفووردات، وال بوود مووم  كوور اس ارتبووا  بيبووودي مووع معووان  المفووردات 
 والتذكر كاس اعلى مم ارتباط  بالمترابهات والمتتابعات.  

اختباااار بيباااودي للمفاااردات ومناقشاااتها: ماااا هاااي م  ااارات صااادق  الثاااانينتاااائج السااا ا  
 بدسلة الفرق المتقابلة؟ المصورة

                                   تلميووذا  مووم تالميووذ الصووفوف الثالووث 527) مووم علووى عينووة انو ووااختبووار  الباحووث طبوو   
 ":5                                                                               والرابع والخامو والفاد  مم المتفو يم والمتأخريم تحصيال  والنتا   يبينها الجدول"

 ( 4) المصورة                                                                           اختبار ت للفروق بين المتفوقين والمتأخرين تحصيال  على اختبار بيبودي للمفردات   :(5) الجدو 
 الداللة  ت   م س الحالة الصف 

 الثالث
 37 84 67 المتأخروس 

 دال  8.99
 23 134 63 المتفو وس 

 الرابع 
 20 98 73 المتأخروس 

 دال  15.53
 12 143 66 المتفو وس 

 الخامو
 19 121 65 المتأخروس 

 دال  14.56
 4.9 156 65 المتفو وس 

 الفاد  
 15 135 63 المتأخروس 

 دال  9.47
 4.3 154 65 المتفو وس 

    ك  الصفوف 
 31 109 268 المتأخروس 

 دال  17.44
 16 147 259 المتفو وس 

مووووم خووووالل الجوووودول اعووووال  نالحوووو  اس اختبووووار بيبووووودي اسووووت ا  اس  فوووورق بوووويم المتفووووو يم 
 0.000والمتأخريم    درجات التحصي  برووة  كبيوور حيووث كوواس مفووتوأل الداللووة يزيوود عووم 



 الحميدي الحديدي، ود. مزنوق 

302 

 

 وو  جميووع الصووفوف، وتوودل  ووذ  النتووا   إلووى اس االختبووار يتمتووع بقوودر  تميزيووة عاليووة، ممووا 
التوو   1986 بودي، وتتروواب   ووذ  النتووا   مووع دراسووة جووراريزي الختبار بيييةكد الصدق التم

 .                  والمتخلفيم عقليا  توصل  إلى اس االختبار  فت يع التفري  بيم العاديم 

بيباااودي للمفاااردات  اختباااارومناقشاااتها: ماااا هاااي م  ااارات صااادق  الثالاااثنتااائج السااا ا  
عينووة  علووىالتبايم تحلي  اختبار  الباحث ب ط الدراسية؟بدسلة التقدم ةالصفوف   المصورة

                                                                        تلميووووذا  مووووم تالميووووذ الصووووفوف الثالووووث والرابووووع والخووووامو والفوووواد  مووووم المتفووووو يم 246)
 ":6                               تحصيال  والنتا   يبينها الجدول"

 ( 4)المصورةاختبار ت للفروق بين الصفوف الدراسية ااربعة على اختبار بيبودي للمفردات   :(6) الجدو 

 الداللة  ت   م س الصفوف

 بيم الصف الثالث والرابع 
 39 108 58 الثالث

 دال  3.65
 28 119 55 الرابع 

 بيم الصفيم الرابع والخامو 
 28 119 55 الرابع 

 دال  6.54
 22 139 68 الخامو

 بيم الصفيم الخامو والفاد  
 22 139 68 الخامو

 دال  2.649
 14 145 65 الفاد  

 بيم الصفيم الثالث والخامو 
 39 108 58 الثالث

 دال  7.566
 22 139 68 الخامو

 بيم الصفيم الثالث والفاد  
 39 108 58 الثالث

 دال  9.655
 14 145 65 الفاد  

 بيم الصفيم الرابع والفاد  
 28 119 55 الرابع 

 دال  8.578
 14 145 65 الفاد   

مووم خووالل الجوودول نالحوو  اس اختبووار بيبووودي اسووت ا  اس  فوورق بوويم جميووع الصووفوف     
،  ووإ ا (بر بيم المفحوصيماكاس الفارق    العمر إلى حد بعيد وكان   يمة ت ترتفع كلما 
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مووا  منووا بمقارنووة الختبووار ت لوودأل الصووف الفوواد  وبقيووة الصووفوف نجوود اس  يمووة ت كانوو  
بالمقارنووة مووع تالميووذ  8.578صووف الخووامو وارتفعوو  إلووى بالمقارنووة مووع تالميووذ ال 2.649

مقارنوووة بتالميوووذ الصوووف الثالووووث، كوووذل  إ ا موووا  منووووا  9.655الصوووف الرابوووع وارتفعووو  إلووووى 
بمقارنة الختبار ت لدأل تالميذ الصف الخامو وبقية الصووفوف نجوود اس  يمووة ت بالمقارنووة 

ارنووة مووع تالميووذ الصووف بالمق 7.566وارتفعوو  إلووى  6.54مووع تالميووذ الصووف الرابووع كانوو  
الثالث.  ووذ  النتووا   تةكوود اس الوودرجات علووى اختبووار بيبووودي تووزداد بزيوواد  الصووف الدراسوو ، 
مما يةكد صدق النتا   الت   مةم الحصول عليها بت بي  االختبار،  ذ  النتا   تتف  مووع 

الدراسوو   ما توص  إلي  واجعو االختبار بزياد  نتا   التالميذ على االختبار بزياد  الصووف
  .dun&dun,2007, pp58وزياد  العمر )

                                                                               اخيوورا   إنوو   مةننوووا مووم خوووالل النتووا   التووو  توصوو  إليهووا البحوووث، الثقووة  ووو  الوودرجات التووو  
 .يتمتع االختبار بدرجة جيد  مم الصدق إ نحص  عليها مم ت بي  اختبار بيبودي، 

 التوصيات والمقترحات:
 :اآلتية  اس  قدم التوصيات والمقترحات  مةم الباحث بها  ام الت   البحث خالل مم

  بوو  مووا عموور مووم) كا ووة ايعمووار علووى المصووور اختبووار بيبووودي للمفووردات  تقنوويم -1
 ) .الثانوية  المرحلة  إلى  المدرسة

ا اخوورأل، اعمووار  وو   لالختبووار  دراسووات  إعداد -2  المدرسووة  بوو  اطفووال بعموور         وخصوصوو 
 .                   سنا  مم عينة البحث اي(بر ايعمار  إلى باإلجا ة

 مووا مرحلووة  وو  مصووور  كلمووات وإدخووال االسووتقبالية، اللعووة  تنموو   الت   البرام   إعداد -3
 .االستقبالية  اللعة لتنمية االبتدا ية  والمرحلة  المدرسة  ب 
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                                                            تأثير تغي ر السماكة على صالبة صفيحة قشرية ذات ألياف مستقيمة
 مصطفى طالب  د.حمدو ابراهيم،  م.

 الهندسة الميكانيكية، جامعة إدلب 
 الملخص 

  من  صنعةالم  اإلنشاءات  تصميم   في  تحكمرئيسي في ال  معيار تعتبر    االنحناء  مقاومةإن  
معيار جودة التصميم هو الحاجة إلى أحمال مرتفعة         إذ أن  مواد مركبة على شكل صفائح. 

االنحناء) به( و و  إلحداث  المرتبط  مباشرةاالنفعال  ينعكس  التكلف  هذا  أو  على  اإلنشائية  ة 
 االنحناء  حمالأل  تحقيقها  يتم  التي  التحسينات  الدراسة  هذه  تستعرض.  الوزن بعدة وسائل

  الصالبة  تغير  مفهوم  باستخدام  مربعة الشكل  المركبة  المواد  صفائح  في  الضغط  عن  الناشئ
يعتمد  .  البسيط الكلية هذا  حيث  المبدأ على وضع طبقات وحيدة االتجاه ضمن السماكة 

أن يؤثر للصفيحة بحيث تزيد السماكة في بعض األماكن وتنقص في أماكن أخرى بدون  
سلبا    في    ،الوزن   في  زيادة  أو  المحورية  الصالبة  في           ذلك  ارتفاع  إلى  ذلك   حمل ويؤدي 

، األول يعتمد على زيادة السماكة األلياف  حياكةل   ننموذجيعلى  الدراسة    أجرينا  .االنحناء
بقاء  دة السماكة في وسط الصفيحة مع اإللحواف الصفيحة، والنموذج الثاني يعتمد على زيا

ي  ثم زيادة أبعاد الطبقة المركزية حتى تشمل ف  ،السماكةعلى باقي أجزاء الصفيحة ثابتة  
األساسية. الصفيحة  كامل  برنامج    النهاية  بواسطة  السماكة  تأثير  بدراسة    Abaqusقمنا 

 متغيرة،  حدية  شروط  مع  للصفيحة  االنحناء  أحمال  على  األلياف  حياكةاتجاه    تأثير  لتحديد
قمنا بتصنيع صفائح  التي حصل عليها باحثون سابقون، ثم بعد ذلك  مع تلك  ومقارنة النتائج  

ن مماثلة وإجراء اختبارات الضغط عليها ومقارنة النتائج التي حصلنا عليها لمالحظة التحس 
  الصفائح  في االنحناء بأحمال مقارنةعلى صالبة الصفائح وزيادة حمل االنحناء  المطلوب

 . التقليدية المنتظمةذات السماكة 
تغير الصالبة البسيط، ، حياكة الصفائح، الخواص االتجاهية لأللياف، الكلمات المفتاحية:  

 الصفائح نسبة عرض الحواف، تنضيد
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The Effect of Thickness Variation on Straight-fiber 

Composite Laminate 

Hamdo Ebrahim, Mostafa Taleb 

Mechanical engineering, Idleb University, Syria 

Abstract: 

Bending strength is a major criterion in controlling composite materials 

laminates elements based-structure design. Whereas, design processes that 

lead to high bending loads (or high strains) of laminate elements can 

directly reduce structural cost or weight in a number of ways. This study 

demonstrates the improvements achieved to compression-induced bending 

loads in rectangular composite material laminates using the concept of 

simple stiffness variation. The principle is based on placing unidirectional 

layers within the total thickness of the plate, so that the thickness increases 

in some places and decreases in others without a loss in axial stiffness or 

an increase in weight, and This results in an increase in the bending load. 

The study was carried out according to two models of tailoring, the first 

depends on increasing the thickness of the edges of the plate, and the 

second model depends on increasing the thickness in the middle of the plate 

while keeping the rest of the plate parts fixed in thickness and then 

increasing the dimensions of the central layer until it covers the entire main 

plate. 

 We studied the effect of thickness using ABAQUS software to determine 

the effect of tailoring fibers on the bending loads of the plate with variable 

boundary conditions, and we fabricated similar Plates and performed 

compression tests on them and then compared the results obtained to 

compare the possible improvement in the stiffness of the Plates and the 

increase in the bending load compared to the bending loads of regular 

thickness Plate. 

Key words: Simple variation of stiffness, laminates tailoring, directional 

properties of fibers, aspect ratios, laminate layup. 
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 مقدمة -1
، أي أن توجيه األلياف باتجاه معين قد يكون له تأثير كبير  تمتلك األلياف خواص اتجاهية

األداء  على  تؤثر  بدورها  والتي  والمتانة  كالصالبة  لإلنشاء،  الميكانيكية  الخواص  على 
 [45,0,90±]اإلنشائي للعنصر، وبالتالي تعتمد الخواص الميكانيكية على زوايا التوجيه 

 
 أشكال توجيه األلياف ضمن الطبقات  :(1) الشكل

وفق توجيه معين وعدد معين مع بعض    ،يمكن تجميع هذه الطبقات فوق بعضها البعض
بما    ل أعلى لالنحناء.                                    بحيث نحصل على خواص صالبة جديدة وتحم    ،التكرارات للطبقات

متطلبات يلبي  الذي  بالشكل  حياكتها  وإمكانية  الصفائح  هذه  بخواص  التحكم  يمكن    أنه 
الدقيق لهذه الطبقات ضمن التحميل فإننا نستطيع االستفادة من ذل ك من خالل التوضع 

أن نوع الحياكة المتبع هنا   [1]  الباحث  ت الدراسة التي قام بهالقد أظهر سماكة الصفيحة،  
% في حمل االنحناء للصفائح ذات الخواص المتجانسة   42يمكن أن يقدم تحسن بمقدار  
 ، حياكةالعند تطبيق  ،  تحسن ملحوظ  الحصول علىيمكن  و  الخاضعة للضغط الصافي.  

   Biggers and Srinivasan [2]استعرض الباحث    للصالبة على صفائح المواد المركبة.
تحت تأثير التحنيب الناتج عن الضغط وذلك باستخدام نموذج   مستطيلةدراسة لصفيحة  

تعرض لظروف والتي ت  ،هياكل الطائراتفي  صفيحة يحاكي بعض االنشاءات الموجودة  
عبر    xفي االتجاه    0هنا إعادة توزيع المادة بزاوية    المدروسةالحياكة    تضمتحميل مختلفة،  

بأن إعادة توزيع  تبين  وقد    ،دة المحورتنضيد)الحياكة( وحيأي  تها  الصفيحة وضمن سماك
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خاضعة    الصفيحة التي تحوي نهايات من منطقة مركز    0  ذات الزاويةاأللياف في الصفيحة  
تميل لزيادة حمل التحنيب في االتجاه    الخاضعة لحملباتجاه الحواف المدعمة وغير    لحمل  

x  (xN).  ن        علما  أ  xN    بواحدة العرضهي الحمل الوسطي(w)  بالعكسو   ،عبر الصفيحة  
                                                                                فإن إعادة توزيع نفس المادة بعيدا  عن الحواف باتجاه منطقة المركز تخفض بشكل كبير  

يظهر منظور عام ومقطعين عرضيين لمفهوم حياكة السماكة    2والشكل  حمل االنحناء.  
 المتغيرة.

 
 Biggersوفق ألية حياكة الصفيحة  :(2) الشكل

إنشائية    تمثل بعناصر  مدعوم  سطحي  عنصر  الظاهرة  البنية  الصفيحة  ضمن  مخفية 
على فراغية  أن تقوم العناصر اإلنشائية بمنع حدوث تشوهات سطحية    يفترض، و  اإلنشائية

حواف الصفيحة. من أجل التبسيط وألجل تقليل الزيادة في تعقيدات التصنيع الناشئ عن  
الصفيحةأن  اعتبار    يمكن   (Tailoring)  الحياكة مختلف  هذه  سماكة  منطقتي    ،تينذات 

وفق زاوية التوجيه و متدرجة الحواف أن الصفيحة ذات ألياف مستمرة    اعتباروبالتالي يمكن  
. وبالتالي يمكن إهمال تركيز االجهادات الناتج عن االنتقال من منطقة ألخرى في الصفيحة

أي  [4]   ( RTM)عملية البثق، بطريقة   منها،  تصنيع هذا الشكل بعدد من الطرق   نستطيع
 ، أو بطريقة  بشكل مسبق، أو بتقنية التنضيد اليدويةصب الريزين على النسيج المحاك  
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(Vacuum packing)   باستخدام   و المركبة  المواد  تصنيع صفائح  فيها  يتم  الطريقة  هذه 
 .عملية الخلخلة الهوائية للحجرة التي يتم فيها تصنيع العينة

افترضناها إن تأثير منطقة االنتقال الصغيرة بين المناطق السميكة والرقيقة على التحنيب   
يمكن لنا أن نأخذ بعين االعتبار    إذ انه  ،ةمنطقال  وبالتالي لن نقوم بنمذجة هذه،  صغيرة

عند دراسة توزع االجهادات قبل التحنيب أو بعد التحنيب أو عند التنبؤ    تأثير منطقة االنتقال
 .بانهيار المادة

بدراسة سلوك صفيحة ذات تنضيد طبقي    Christos Kassapoglou[3]كما قام الباحث  
 باستخدام طريقة            تحليليا   في مركز الصفيحة بدون الوصول للحواف وتمت هذه الدراسة  

Rayleigh–Ritz  عدة متغيرات، كتغير عدد الطبقات للصفيحة المركزية وتغير    باستخدام
 : ودرس حالتين أبعاد الصفيحة المركزية مع االبقاء على التسلسل الطبقي نفسه

صفيحة  دراسة   -1 الشكل  تحنيب  المركز، مستطيلة  متحدتي  صفيحتين  من    مؤلفة 
   :(3كما في الشكل) وخاضعة لحمولة ضغط تحتويان على تسلسل طبقي مختلف

 
  Christosآلية الحياكة وفق  :(3) الشكل

التحليلي اعتمادا على معاد االنزياحات العمودية على   لةواستنتج عدة معادالت للحساب 
                            والتي ت عطى بالشكل التالي: المستوي المدروس 
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𝑤 = ∑ ∑ 𝐴𝑚𝑛 sin 𝑚𝜋𝜉 sin 𝑛𝜋𝜙𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1                              (1) 

 𝝓 و 𝝃  هي معامالت غير معروفة، كما تعطى قيم 𝑨𝒎𝒏  وقيم فردية  n و m تمثل
 بالعالقة:

ξ = 𝑥2𝑎  ,    ϕ = 𝑦2𝑏 

 وقام بإيجاد صيغة حمل التحنيب باالستعانة بعالقة الطاقة الكامنة للصفيحة المدروسة  

Π= 12 ∫ ∫ {𝐷11 (𝜕2𝑤𝜕𝑥2 )2 + 2𝐷12 (𝜕2𝑤𝜕𝑥2 ) (𝜕2𝑤𝜕𝑦2 ) + 𝐷22 (𝜕2𝑤𝜕𝑦2 )2  
+ 4𝐷66 ( 𝜕2𝑤𝜕𝑥𝜕𝑦)} 𝑑𝑥𝑑𝑦
− 12 ∫ ∫ 𝑁𝑎 (𝜕𝑤𝜕𝑥 )2 𝑑𝑥𝑑𝑦                                                                      (2) 

Π𝜕𝐴𝑚𝑛�� ومساواتها بالصفر لالنزياح للمعامالت بالنسبة  (2) وذلك بإجراء تفاضل للعالقة = 0                                                       (3) 
{𝑥}[𝐴] وحصل بعدها على معادلة قيم خاصة قام بتعميمها  = 𝜆[𝐵]{𝑥}                                                       (4) 

الصالبة   خواصالهندسية و    خواصال  [𝑩]و    [𝑨]وتحتوي المصفوفات  ،  1  للمعادلة  𝑨𝒎𝒏  الثوابت   {𝒙}ويحتوي الشعاع الذاتي  ،  2في المعادلة    𝑵𝒂حمل التحنيب    𝝀  تمثل القيمة الذاتية
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 [6]  و  ]5[  المستخدمة في دراسات سابقة    باستخدام المصفوفاتوقد قام كريستوس    للمسألة.

 . إليجاد القيم الذاتية

متحد المركز    دفائح المكونة من نمطين من التنضيدراسة اإلجهادات السطحية في الص -2
 والخاضعة لالنضغاط:

 𝑵𝒙،𝑵𝒚 ،𝑵𝒙𝒚  الخطيةالقوى  بجملة المعادالت التي تعبر عنالباحث كريستوس واستعان 
 :يتم صياغتها كالتالي

𝑁𝑥 = 𝐹𝑎2𝑏 + ∑ ∑ 𝐻𝑚𝑛(cos 2𝑚𝜋𝜉 − 1) cos 2𝑛𝜋𝜙𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1  

𝑁𝑦 = 𝑏2𝑎2 ∑ ∑ 𝑚2𝑛2 𝐻𝑚𝑛(cos 2𝑚𝜋𝜉)(cos 2𝑛𝜋𝜙 − 1)𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1                          (5) 

𝑁𝑥𝑦 = 𝑏𝑎 ∑ ∑ 𝑚𝑛 𝐻𝑚𝑛 sin 2𝑚𝜋𝜉 sin 2𝑛𝜋𝜙𝑁
𝑛=1

𝑀
𝑚=1         

𝑁𝑥𝜕𝑥�� التالية وهي تحقق معادالت التوازن  + 𝜕𝑁𝑥𝑦𝜕𝑦 = 0 𝜕𝑁𝑥𝑦𝜕𝑥 + 𝜕𝑁𝑦𝜕𝑦 = 0 

  :وقام بصياغة الشروط الحدية

𝑁𝑥(𝑥 = 0) = 𝑁𝑥(𝑥 = 2𝑎) = 𝐹𝑎2𝑏                                 (6 − 𝑎) 𝑁𝑦(𝑦 = 0) = 𝑁𝑦(𝑦 = 2𝑏) = 0                                    (6 − 𝑏) 
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𝑁𝑥𝑦(𝑥 = 0) = 𝑁𝑥𝑦(𝑥 = 2𝑎) = 𝑁𝑥𝑦(𝑦 = 0) = 𝑁𝑥𝑦(𝑦 = 2𝑏)= 0               (6 − 𝑐) 
تم تطبيقها على حافتي   𝑭𝒂أن القوة الثابتة    𝟔𝐚في المعادلة    حيث توضح الشروط الحدية

المتعاكستين، أما المعادالت   فهي تفرض عدم وجود إجهادات عند    6cو    6bالصفيحة 
 الخاصة بهذه الحالة م عالقة الطاقة الكامنة ااستخدبالباحث وقام  .الحواف

Π = 12 ∫ ∫[𝑎11𝑁𝑥2 + 𝑎22𝑁𝑦2 + 2𝑎12𝑁𝑥𝑁𝑦 + 𝑎66𝑁𝑥𝑦2 ] 𝑑𝑥𝑑𝑦− 12 ∫ 𝑁𝑥(𝑥 = 2𝑎)𝑢(𝑥= 2𝑎)𝑑𝑦                                                   (7) 
الغشائية    𝒂𝒊𝒋إن   المصفوفة  لمقلوب  الموافقة  المدخالت  افترض   𝑨𝒊𝒋هي  لقد  للصفيحة، 

𝑨𝟏𝟔الباحث هنا أن كال الصفيحتين المحيطية والمركزية متناظرتين ومتحدتي المركز بحيث أن  = 𝑨𝟐𝟔 = 𝑥)  بالقيمة  عند حافة الصفيحة   u  يجب تحديد االنزياح  ، و   𝟎 = 2𝑎)  
 من المعادلة: 𝜀𝑥ويتم ذلك بحساب االنفعال 

𝜀𝑥 = 𝑁𝑥𝐴22 − 𝑁𝑦𝐴12𝐴11𝐴22 − 𝐴122                                                (8) 
فيتم    𝑵𝒚و    𝑵𝒙عن المدخالت الموافقة لمصفوفة الصالبة الغشائية و أما قيم   𝑨𝒊𝒋  تعبر  إذ

فإنها تعطي قيمة   x  بالنسبة للقيمة  8إذا تمت مكاملة المعادلة  .  5  تحديدها بواسطة المعادلة
𝑢(𝑥من شروط التناظر    y. يتم تحديد التابع yمن خالل الدالة    uاالنزياحات   = 2𝑎) = 𝑢(𝑥. إن العبارة النهائية للقيمة 0 = 2𝑎) هي   
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𝑢(𝑥 = 2𝑎) = 𝑢(𝜉 = 1)= 2𝑎𝐴11𝐴22 − 𝐴122 (𝐴22𝐹𝑎2𝑏− 𝐴22 ∑ ∑ 𝐻𝑚𝑛 cos 2𝑛𝜋𝜙𝑛𝑚 )        (9) 

Π𝜕𝐻𝑚𝑛�� من خالل اختزال قيمة  5المعادلة  من 𝑯𝒎𝒏يتم الحصول على القيم المجهولة   = 0                                                (10) 

يعطي ذلك   10ثم في المعادلة  7واستبدالها في المعادلة  5والمعادلة  9فباستخدام المعادلة 
{𝐻}[𝐸] نظام المعادالت  = {𝑅}                                                                           (11) 

 [𝑬]ويتم الحصول على المصفوفة   𝑯𝒎𝒏يحتوي على المجاهيل  {𝐻}حيث أن الشعاع  
 7من خالل تكامل الحد األول من المعادلة 

 أهمية البحث وأهدافه: 
يمكن   إلى أحمال تحنيب متزايدة تقودمفاهيم التصميم هذه و التي بأن تكمن أهمية البحث 

 من الوزن وذلك عن طريق:مباشرة خفض تأن 
إنقاص   -1 وبالتالي  واسع  نطاق  على  اإلنشائية  البنية  بتدعيم  قطع  السماح  عدد 

 .(المثبتات، وأجزاء الربط) اإلنشاءات

باستخدام   -2 إلى  أبسط  إنشائيةبنية  السماح  للعناصر    تؤدي  أصغر  دوراني  كبح 
 اإلنشائية السطحية.
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 أعلى  انفعال  مستوى   على  بالتصميم  السماح  من خالل  الكلي  الهيكلي  الوزن   تقليل -3
 يحكمها التحنيب.   التي  القيم  خفض  من        بدال    االنهيار   تحمل  أو  المادة  متانة  تحكمه

الباحثان   استخدمها  التي  البرامترات  على  باالعتماد  بحثنا  في  قمنا  وإجراء   ]3[،]2[لذلك 
وتصنيع الطبقات وفق التصميم الهندسي الموجود وإجراء  ABAQUSالدراسة وفق برنامج 

للباحثين                          االختبار عليها مخبريا   ومقارنة النتائج التي حصلنا عليها مع الدراسات السابقة 
 .(زيادة حمل التحنيب)وبيان تأثير الحياكة على تحسن متانة الصفائح 

 الدراسة التحليلية:  -1

 :عدة برامترات بعين االعتبار       أ خذ  

�̅�  :]1[النسبة الهندسية للعرض -1 = 𝑏1 𝑏⁄    أهم برامتر تصميم في    و يعتبر هو
.  بسهولة  حة ويتم التحكم بهتأثير مهم على تحنيب الصفي  ههذه الدراسة. حيث ل

تمثل نسبة عرض المنطقة ذات السماكة األعلى إلى العرض الكلي    ذه النسبةوه
ذلك  للصفيحة.   على  بناء   العرض  نسبة  تأثير  برامترات    يظهر                                   إن  مع  بالربط 

ساسية األ   يحةللصف  1.0تصميمية أخرى متنوعة. تتدرج نسبة العرض من القيمة  
الذي يوافق مناطق    (0.2-0.1)ل  إلى قيم صغيرة ضمن المجا  منتظمة السماكة

لنسبة ا . ترتبط نسبة سماكة الحواف معسميكة وضيقة بالقرب من الحواف، صلبة
b  الصف المحاكةفي  البرامترين  ائح  بين  تربط  التي  العالقة  استعراض    . ويمكن 

                                                    لصالبة المحورية السطحية يبقى ثابتا  ويساوي إلى صالبة  لطالما أن المعدل الكلي  
نقل   الصفيحة تتحكم في  العرض  نسبة  فإن  الحاالت،  كل  السماكة في  منتظمة 

، الحمل المحوري السطحي عبر عرض الصفيحة بتغيير قيم الصالبة السطحية
نسبة  و  ،  أي أن عملية الحياكة تهدف إلى إعادة توزيع األحمال بتغيير السماكات
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 الرقيقة والسميكة.   للمناطق   فتلباالنحناء النسبي وقيم صالبة ال                   العرض تتحكم أيضا   
 . ]3[توزع السماكة حسب ( 5والشكل) [ 2]( يبين توزع السماكة حسب4الشكل)

                 
 ]2[الصفيحة متغيرة السماكة( 4الشكل)

 

 ]3[من المركز الصفيحة متغيرة السماكة :(5) الشكل

وفق المستخدمة  المرجعية    متجانسةالصفيحة الإن  التسلسل الطبقي للصفائح:   -2
مكونة من ألياف زجاجية ومادة رقيقة شبه متجانسة  هي صفيحة مواد مركبة    [2]

اإليبوكسي    حاضنة تنضيهي  داخل      𝑆[45/0/90±]  دذات  القيم  تشير  حيث 
ترتيب الطبقات   وإلى زوايا توجيه الليف، من اليسار لليمين ه  ين التربيعيينالقوس 

يشير إلى وجود تناظر وأن الطبقات مكررة وبالتالي   sمن الخارج للداخل والرمز  
 ( 6)ثمان طبقات كما في الشكل 8 العدد الكلي للطبقات سيكون 

 الصفيحة المركزية 

 الصفيحة األساسية  
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 التسلسل الطبقي للصفيحة الرئيسية  :(6) الشكل

الطبقي    التنضيد  فإن  سميكة  بحواف  للصفائح  بالنسبة  السميكةأما  الشكل   للحواف  من  [±45/0𝑛/90]𝑆  حيث تعرف قيمة .n على أنها وبشكل مبسط : 𝑛 = 1 �̅�⁄  

الطبقات    nوتمثل    درجةعدد  صفر  التوجيه  المناطق    ذات  ضمن  إضافتها  يمكن  التي 
. القيم الصحيحة يمكن الحصول وقيم تحوي فواصلونفرض أنها تأخذ قيم صحيحة  السميكة  

�̅�  عليها فقط ألجل = 𝟏. 𝟎, 𝟎. 𝟓, 𝟎. 𝟑𝟑𝟑, 𝟎. 𝟐𝟓, 𝟎. 𝟐, 𝒆𝒕𝒄    القيم الوسطى للمقدار أما

b   تأخذ أعداد غير صحيحة للمقدار  n    سماكات طبقات ذات وهذا يمكن تحقيقه باستخدام
أن نوجد عدد الطبقات ذات  ب. وبالتالي يمكن لنا بمعرفة القيمة الهندسية للعرض  مختلفة

أعاله وتحديد السماكة لكل طبقة   التوجيه الصفري الموافقة لها من خالل العالقة المذكورة
الشكل   يمكن لنا المحافظة على الوزن الكلي الثابت للصفيحة.بهذه الحالة    يمكن إضافتها.

 يبين التسلسل الطبقي لحواف الصفيحة.  (7)
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 التسلسل الطبقي للحواف   :(7) الشكل

ستكون الصفيحة المحيطية   Christos Kassapoglou  ]3[أما الصفيحة المستخدمة وفق
 (𝟒𝟓±)/𝟐(𝟎/𝟗𝟎)/(𝟒𝟓±)لها توضع طبقي من الشكل التالي     Baselineالرئيسية  

/𝟐(𝟎/𝟗𝟎)/𝟓(𝟒𝟓±)والمنطقة المركزية سميكة الحواف في الصفيحة ذات ترتيب طبقي الصفيحة    تغطية  فيها  يتمحتى نصل لحالة    الصفيحة المركزيةيتم زيادة أبعاد  ، ثم  𝟓(±𝟒𝟓)
ـ  ل     ABAQUSعن طريق برنامج    إيجاد حمل التحنيبب  حياكةتم إجراء ال .  ية كاملةالرئيس 

 نفسه:  ضيدالتنعلى مع المحافظة مختلفة األبعاد مركزية صفائح  6
a) 50.8×50.8 mm   

b) 101.6×101.6 mm 

c) 254×254 mm 

d) 381×381 mm 

e) 457.2×457.2 mm 

f) 508×508 mm 

 ( توضيح للتنضيد الطبقي للصفائح المدروسة  8يبين الشكل)
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 لتنضيد الطبقي للصفائح الستة المدروسة مختلفة األبعادعينة توضيحية ل  :(8) الشكل

فوائد الحياكة إن  في كل الحاالت  :  ( �̅�𝒙نسبة حمل التحنيب الناتج عن الضغط)  -3
والذي يتم تعريفه  ،  حمل التحنيب النسبيعلى  تظهر بمفهوم تأثير برامترات التصميم  

للصفيحة المحاكة مقسوم على حمل التحنيب    xتحنيب في االتجاه  الحمل  على أنه  
. إن الصالبة السطحية  بدون تغير سماكة  للصفيحة المنتظمة األساسية الموافقة
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على كامل عرض   تجزئة                                                       الكلية في اتجاه التحميل الرئيسي تبقى ثابتة دوما  بدون  
 . ةهذه البرامترات الثالثة سوف يتم أخذها بعنين االعتبار أثناء الدراس  الصفيحة.

 الشروط الحدية:  -4
  Biggers[2]في حالة    حسب نوع الشروط الحدية التي سيتم تطبيقها،تختلف نتائج الدراسة  

وكذلك    zباتجاه المحور  ها من االنزياح  عسيتم تثبيت الصفيحة من جميع االتجاهات ومن
 ،اليمينيطرف  من ال  xباالتجاه  واحدي  بينما سنعطي الصفيحة انزياح    yللمحور    ةنسببال

االتجاه   وفق  االنزياح  من  ممنوع  اليساري  حالة  .  xوالطرف   Christosوفي 

Kassapoglou[3]    باتجاه  ها من االنزياح  عسيتم تثبيت الصفيحة من جميع االتجاهات ومن
نطبق حمل واحدي على طرفي الصفيحة اليميني بينما    yللمحور   ةنسبوكذلك بال  zالمحور  

و  xباالتجاه  واليساري   من  ،  بسيط  بشكل  مثبتة  صفيحة  مناقشتها على  يتم  التي  النتائج 
منتظمة ذات الصفيحة  لله  يتم نسبالجهات األربع. إن حمل االنحناء الناتج في كل حالة  

                          اء  على ذلك عندما تقتربمع شروط حدية موافقة لتلك الحالة الخاصة. بنالثمانية طبقات ال
 . 1.0ن كل نسب االنحناء تقترب من فإ 1.0من  b النسبة

 الدراسة الرقمية   -2
الذي يعتمد   ABAQUSيتم حساب أحمال االنحناء في الصفائح المحاكة باستخدام برنامج  

 eight-nodeفي الدراسة العددية هو عنصر)   المعتمد  رصالعناصر المنتهية. والعن  على

quadrilateral anisotropic shellالعقد                                     ( قشري متغير الخواص اتجاهيا  رباعي(eight-

node)  متعامدة الخواص، عبر سماكة الصفيحة    العددي. تحسب الصالبة للعنصر بالتكامل
 استخدام ثالث نقط تكامل لكل طبقة.  خالل من 



   2022لعام  1العدد  5المجلد                         مجلة بحوث جامعة إدلب                   

323 
 

 
 الصفيحة المحاكة المدروسة  :(9) الشكل

ثم قمنا بمقارنة    ABAQUSلصفائح وفق قيم البارمترات السابقة الذكر باستخدام  اتحليل  تم  
التي   الحصولالنتائج  الباحثان    تم  عليها  حصل  التي  النتائج  مع   Biggers andعليها 

Srinivasan ذات االستناد البسيط للصفائح  اتحليلي. 
 النتائج التي حصلنا عليها لتأثير الحياكة على الصفيحة القشرية: 

a) بين نسبة العرض البيانية  بإيجاد العالقة  النسبية    �̅�  وسطيةال  قمنا  𝑡̅و السماكة  = 𝑡 𝑡𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚⁄   لكل صفيحة 

 العالقة بين السماكة النسبية للحواف المحاكة والعرض النسبي  :( 1) الجدول

 العرض النسبي 
b/1b   

السماكة النسبية  
 للصفيحة  

t/tn 

1 1 

0.8 1.0625 

0.67 1.125 

0.5 1.25 

0.33 1.375 

0.25 1.75 

0.2 2 
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 المحاكة بالنسبة للصفيحة المنتظمة نسب سماكة منطقة الحواف للصفائح  :(10) الشكل

الحو  سماكة  في  مضطردة  زيادة  لدينا  لهذه  يظهر  النسبي  العرض  قيمة  نقصان  مع  اف 
  الحواف.

b)   ثمان طبقات    8وتحوي    صفيحة المنتظمة التي تملك سماكة ثابتةالتم إجراء االختبار على
والتي تم اعتمادها كصفيحة مرجعية ألجل حمل التحنيب النسبي ثم قمنا بإجراء اختبارات 

 . 2سل الطبقي المبين بالجدول على الصفائح ذات التسل 
 نتائج الدراسة الرقيمية للصفائح القشرية   :(2)الجدول

 التسلسل الطبقي  الصفيحة 
نسبة  

�̅� العرض  = 𝑏1 𝑏⁄  

عدد 
𝑛 الطبقات  = 1 �̅�⁄  

  2N/mm )xN(الحمل
 ABAQUSوفق 

النسبي  �̅�𝑥الحمل  =𝑁𝑥𝑁𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 

Baseline  [±45 /0 /90]𝑠 1 1 680 1 

1stP 
[±45 /01.25 /90]𝑠 

0.8 1.25 743 1.09 

2ndP 
[±45 /01.5 /90]𝑠 

0.67 1.5 893 1.3 

3rdP 
[±45 /02 /90]𝑠 

0.5 2 1110 1.63 

4thP 
[±45 /03 /90]𝑠 

0.33 3 1403 2.06 

5thP 
[±45 /04 /90]𝑠 

0.25 4 1657 2.44 

6thP 

[±45 /05 /90]𝑠 
0.2 5 1542 2.27 

 𝑠[90/ 0/ 45±]الصفيحة المنتظمة 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

10 . 80 . 670 . 50 . 330 . 250 . 2

𝑡⁄𝑡𝑛

𝑏1⁄𝑏
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  𝑠[90/ 01.25/ 45±]الصفيحة القشرية األولى  

 
 𝑠[90/ 01.5/ 45±]الصفيحة القشرية الثانية  
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 𝑠[90/ 02/ 45±]الصفيحة القشرية الثالثة  
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 𝑠[90/ 03/ 45±]لصفيحة القشرية الرابعة ا

 
 𝑠[90/ 04/ 45±]الصفيحة القشرية الخامسة  
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 𝑠[90/ 05/ 45±]الصفيحة القشرية السادسة 

 
 تائج االختبارات للصفائح المحاكة ن :(11الشكل)
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 : يبين تأثير حياكة الصفائح على حمل التحنيب  :(12) الشكل

 
 

                               نتائج الحياكة للصفائح بيانيا    :(12) الشكل

الطبقات  عدد  زاد  كلما  التحنيب  قيمة حمل  ارتفاع  المخطط  قراءة  لدينا من خالل  يظهر 
سماكة الطبقات على الحواف كلما زادت  التوجيه الصفري أي  ونالحظ أن    القشرية ذات 

�̅�أفضل قيمة لحمل التحنيب توافق قيمة   = أي توزع أفضل للحمل على الحواف    0.25
   .ABAQUS                                      لصفائح التي قمنا باختبارها رقميا  وفق السميكة ل

وفق    درسنا - الصفائح  الذكر   باستخدام  Kassapoglou[3]سلوك  السابقة  البارمترات  قيم 
النتائج التي حصل    ثم قمنا بمقارنة النتائج التي حصلنا عليها مع  ABAQUSباستخدام  

تعتمد    .للصفائح  Rayleigh–Ritz  باستخدام طريقة    Kassapoglou[3]  عليها الباحث
طبقي ثابت    لدراسة تأثير الحياكة لعدد من الطبقات بأبعاد مختلفة مع تسلس على  النتائج  

 .                  كما شرحنا سابقا  

 
 

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6
ي  

سب
الن

ب 
حني

الت
ل 

حم

𝑏 ̅=𝑏_1⁄𝑏    نسبة العرض

حمل التحنيب وفق 
ABAQUS
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 ABAQUS يبين لنا نتائج الدراسة الرقمية بواسطة  :(3والجدول )
حساب حمل التحنيب باستخدام   mmالمربعة  أبعاد الصفيحة المركزية

Abaqus(N/m) 
[50.8×50.8] 385 

[101.6×101.6] 436.1 

[254×254] 693 

[381×381] 1739 

[457.2×457.2] 6025 

[508×508] 10220 

 

       
 

       
 

[101.6×101.6]mm 
[50.8×50.8]mm 

[381×381]mm [254×254]mm 
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 التحنيب في الصفائح ذات التنضيد الثابت واألبعاد المتغيرة :(13) الشكل

 

 
 نتائج حياكة الصفائح رقميا  :(14) الشكل

 االختبار التجريبي:         ثالثا :
مع    [3]و    [2]وفق           مخبريا     المذكورة أعالهتم إجراء اختبارات تجريبية بتصنيع الصفائح  

حيث تم تصنيع    حاضنةمراعاة األبعاد التي اعتمدناها وخواص األلياف المستخدمة والمادة ال
لكل حالة كمادة  و    ،ثالث عينات  اإليبوكسي  مادة  الزجاجية   حاضنةاستخدمنا  واأللياف 

يوضح بعض الخواص الفيزيائية والمكيانيكية لمادة التسليح والمادة   (4والجدول)  مقوية  كمادة
 الرابطة: 

 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

50 . 8101 . 6254381457 . 2508

تج
لنا

ب ا
حني

الت
ل 

حم

أبعاد الصفيحة

ABAQUSسلوك الصفائح بواسطة 

[508×508] mm [457.2×457.2] mm 
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 والمادة الرابطة  األليافخواص  :(4) الجدول

 المبلمرة لحاضنةالمادة ا الواحدة  الخاصة
BMS8- 

276 material 

)ألياف مقويةمادة الال
 زجاج( 

 g/cm3 1.4 2.6 النوعية الكتلة 

 MPa 4500 25000 معامل المرونة على الشد

 MPa 130 74000 المقاومة على الشد 

من    %16)أي بنسبة                   مقسي ويمزج جيدا  ال  كمية من يبوكسي مع  اال  من  مقدار وزني يتم خلط  
اإليبوكسي( إلى  بالنسبة  التقسية وهي    .المقسي  مادة  مع  المحفزة  المادة  تم إضافة  حيث 

والتي تسهم في تسريع التفاعل المؤدي إلى تصلب    Cobalt Naphthenate  كوبالت النفتانات
ياف. يتم تصنيع العينة الرئيسية ذات الثمان طبقات بالسماكة المحددة،  المادة الرابطة مع األل

العينة مع أزلة مثل الشمع  اما طبقة عإيتم وضع  و  نايلون شفاف لمنع التصاق  و وضع 
بعد ذلك يتم تصنيع العينات األخرى طاولة التحضير وتدهن بطبقة من المادة الرابطة ثم  

نسيج من النوع المراد تصنيع العينة منه فوق اليتم وضع    .ذات السماكات المتدرجة للحواف
وضع في العينة الرئيسية ب  وسماكات الحواف  وسط العينة  الفراغ بينيتم تحقيق    ،حوافال
لتجنب   ات الخاصة باألكتافف بسماكة تتناسب مع سماكة الطبققات من النايلون الشفابط

المطلوبة  الطبقات  بعدد  العملية  وتكرر  الرابطة  بالمادة  وتدهن  العينة  في  انحناء  حدوث 
 للوصول إلى السماكة المطلوبة لألكتاف. بالنسبة للعينة

 

[±45 /0 /90]𝑠 
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 [2]وفق  أشكال العينات المصنعة :(15) الشكل

نسيج)  مالحظة: شكل  على  تكون  عام  بشكل  األلياف  أن  على  0،90بما  نحصل  فإننا   )
النسيج. كما أنه من أجل الحصول على طبقة   (𝟒𝟓±)توجيه  بتغيير زاوية توضع طبقة 

النسيج    90فقط فإننا نقوم بسحب األلياف ذات التوجيه    0  بتوجيه مفرد وليكن درجة من 

[±45 /04 /90]𝑠 [±45 /05 /90]𝑠 

[±45 /01.25 /90]𝑠 [±45 /01.5 /90]𝑠 

[±45 /02 /90]𝑠 [±45 /03 /90]𝑠 
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درجة. بعد االنتهاء من   0بحيث يبقى عدد قليل منها في النسيج فيكون الغالب هو توجيه  
بالدخول بالطور الجيالتيني بعد انقضاء  أ  تبدترك العينة، ل   ت  وضع طبقات النسيج فوق بعضها  

 ساعة قبل البدء باستخدامها.  24  لمدةا            لتجف تمام  نتركها  ثم تتقسى شيئا فشيئا    قيقةد  15

باألعند   يتم قص عينات االختبار المطلوب  بالكامل  )وفق بعاد المطلوبةجفاف الصفيحة 
مع مراعاة الدقة في القص للحصول  (  LN 29 971 UD)  المواصفات القياسية األلمانية(

   لتجنب عملية تركيز االجهادات في مكان ما.و على حواف مستقيمة 
 : Biggersاختبار العينات وفق 

 (:5وفق الجدول) لضغط وتسجيل النتائج الوسطية لكل صفيحةإجراء اختبار اقمنا ب

 نتائج االختبارات التجريبية للعينات المصنعة   :(5)الجدول 

 الصفيحة 
التسلسل  

 الطبقي

نسبة  
=�̅�   العرض 𝑏1 𝑏⁄  

عدد 
=𝑛 الطبقات 1 �̅�⁄  

 الحمل 
 الناتج 

)2N/mm  )
xN 

  الحمل
 الوسطي 

 الناتج 
N/mm

)2 )xN  
 

النسبي  𝑁𝑥  الحمل  =𝑁𝑥𝑁𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 

BP 

[±45 /0 /90]𝑠 

 

1 1 

685 

681 1 675 

681 

1stP 

[±45 /01.25 /90]𝑠 

0.8 1.25 

743 

744 1.09 746 

742 

    2ndP 

[±45 /01.5 /90]𝑠 

0.67 1.5 

893 

893 1.31 
890 

895 

3rdP 0.5 2 
1110 

1110 1.63 
1110 
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[±45 /02 /90]𝑠 

1108 

4thP 

[±45 /03 /90]𝑠 

0.33 3 

1403 

1402 2.06 1400 

1402 

5thP 

[±45 /04 /90]𝑠 

0.25 4 

1657 

1658 2.44 1659 

1658 

6thP 
[±45 /05 /90]𝑠 

0.2 5 

1542 

1541 2.262 1540 

1541 

 : Christosاختبار العينات وفق 
 باألبعاد المحددة بالجداول السابقة [3] كما تم تصنيع واختبار العينات وفق كريستوس 

 

  

[254×254] mm  [381×381] mm  

[50.8×50.8]mm [101.6×101.6] mm  
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 [3]أشكال العينات المصنعة وفق :(16) الشكل

 (:6وفق الجدول) إجراء اختبار الضغط وتسجيل النتائج الوسطية لكل صفيحةقمنا ب

 نتائج اختبار العينات المصنعة    :(6) الجدول

 5(45±)/2(0/90)/5(45±) لصفائح المركزية المدروسة ا
 mmأبعاد الصفائح 

 الحمل 
)2N/mm )xN 

 الناتج 

  الحمل
 الوسطي 

)2N/mm  )
xN 

 الناتج 

1stP 

 

        [50.8×50.8]   

 

376 

379 380 

379 

2ndP 
[101.6×101.6] 

 

410 

422 430 

425 

3rdP 
[254×254] 

 

678 

682 780 

689 

4thP 
[381×381] 

 

1670 

1693 1705 

1703 

[457.2×457.2] mm  [508×508] mm  
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5thP 

[457.2×457.2] 
 

6005 

6002 6003 

5997 

6thP 

[508×508] 
 

10210 

10202 10190 

10205 

 ( النتائج التي حصلنا عليها من خالل االختبارات السابقة  17يبين الشكل )

 
 ]3[                             نتائج حياكة الصفائح تجريبيا   :(17) الشكل
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                        رابعا  مقارنة النتائج: 
                 رقميا وتجريبيا   Biggersمقارنة النتائج التي حصلنا عليها وفق  -1

والدراسة المرجعية وفق   ABAQUSالفروقات بين الدراسات الثالث التجريبية والدراسة وفق   :(7) الجدول
Biggers 

 
 
 
 

التسلسل   الصفيحة  
 الطبقي 

(  2N/mm(الحمل
xN   وفق

Biggers 

(  2N/mm(الحمل
xN   الناتج عن

 االختبار التجريبي 

(  2N/mm(الحمل
xN   وفق

ABAQUS 

  الفرق بين
Biggers  
وطريقة 

ABAQUS 

% 

الفرق بين  
االختبار  
التجريبي  

 وطريقة
ABAQUS% 

BP 

[±45 /0 /90]𝑠 

680 681 680 0% 0.15% 

1stP 

[±45 /01.25 /90]𝑠 

748 744 743 -0.672% -0.54% 

2ndP 

[±45 /01.5 /90]𝑠 

918 893 893 -2.8% -2.8% 

3rdP 

[±45 /02 /90]𝑠 

1169.6 1110 1110 -5.37% -5.37% 

4thP 

[±45 /03 /90]𝑠 

1496 1402 1403 -6.63% -6.7% 

5thP 

[±45 /04 /90]𝑠 

1632 1658 1657 0.0009% 0.0009% 

6thP 

[±45 /05 /90]𝑠 

1564 1541 1542 -1.43% -1.5% 
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والدراسة التجريبية والدراسة التي   ABAQUSيبين مقارنة بين الدراسة الرقمية   التالي لمخطط ا( 18الشكل)
 Biggersقام بها 

 
 المقارنة بين الدراسات الثالث   :(18) الشكل

                  رقميا وتجريبيا :  Christosمقارنة النتائج التي حصلنا عليها وفق  -1

والدراسة المرجعية وفق   ABAQUS( الفروقات بين الدراسات الثالث التجريبية والدراسة وفق 8الجدول)
Christos 

الصفيحة   أبعاد 
المربعة    المركزية

mm 

باستخدام  ال حمل 
Abaqus(N/m ) 

 حملال
باستخدام 

Rayleigh–
Ritz 

لحمل ا
باستخدام 

الدراسة  
 التجريبية 

بين   الفرق 
 الطريقتين% 

[50.8×50.8] 385 379.8 379 +1.35 
[101.6×101.6] 436.1 424.6 422 +2.64 

[254×254] 693 693.3 682 -0.04 
[381×381] 1739 1748.1 1693 -0.52 

[457.2×457.2] 6025 6459.2 6002 -7.21 
[508×508] 10220 10288 10202 -0.67 
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 [3]                                          المقارنة بيانيا  حسب مواصفات التي اعتمدها :(19) الشكل

هناك بعض االختالف  وكذلك  تبين لدينا من خالل المخططات الثالث وجود تقارب في القيم،  
بالنسبة لالختبارات التجريبية ويعود السبب إلى ظروف التصنيع التي تمت بالنسبة للعينات 

                                     الطبقات خصوصا  في المنطقة االنتقالية  ووجود بعض العيوب البسيطة كانفصال في بعض  
                لتغي ر السماكة.

نالحظ من خالل النتائج وجود تطابق في بعض النقاط بين الطرق الثالث، إن االختالف  
                                                                                  بين القيم غير ظاهر في حالة أن الصفيحة المركزية صغيرة جدا  أو عندما تشكل جزء كبير  

 .%7.21ن هو من الصفيحة الرئيسية، إن أكبر فرق بين الطريقتي

 النتائج والمناقشة:  -3

أظهرت الدراسات في هذا البحث وجود طرق متعددة لحياكة الصالبة البسيطة ألجل   -1
وهذا ما    درجة،  0بإضافة طبقات بتوجيه  تحسين حمل التحنيب من خالل تغيير سماكة  

  بالصفيحة الرئيسية.  مقارنة  %200 أدى لزيادة في الحمل بنسبة تفوق 

وهذا التحسن    0.5-0.25تتراوح بين    Biggersالمثالية في دراستنا الموافقة لـ    �̅�نسبة    إن -2
 المقابل يؤدي إلى كبح دوران حواف الصفائح. 
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 عملية الحياكة.يس لها أثر كبير على ى عرضها للإ الصفيحة نسبة طول إن  -3

أن قيم   �̅�وقيمة العرض الوسطية نالحظ من خالل مخطط العالقة بين حمل التحنيب    -4 �̅�    غير مجدية رغم أن قيمة حمل التحنيب النسبي ال زالت مفيدة عند   0.25أصغر من
 هذا الحد.

حمل التحنيب بوجود  وجود تحسن واضح في  Christosتبين بالدراسة المستندة لطريقة  -5
ال على  مختلفتين  المركبةمنطقتين  المواد  من  المشكلة  الواحدة  أكانت    ،صفيحة  سواء 

أو أنها تغطي كامل الصفيحة   ،المنطقة المركزية ال تصل لحواف الصفيحة األساسية
 األساسية  

يمكن من خالل خصائص الصالبة التي حصلنا عليها في هذا النوع من الحياكة أن   -6
حواف الصفيحة أو في وسط الصفيحة نستفيد من ذلك في تحليل ودراسة المثبتات على  

 والتنبؤ المسبق بتأثير وجودها على الصفيحة 

صالبة   -7 لتغي ر  واضحا  تأثيرا   أظهر  السماكة  بتغيير  المركبة  المواد  صفائح  حياكة                                                                               إن 
 ويتيح ذلك إمكانية استخدام هذه الخاصية في عمليات التصنيع.  الصفائح

عتبار من خالل برامتر النسبة الهندسية بالنسبة لسماكة الصفيحة فقد تم أخذه بعين اال -8 �̅�    وارتباطها بالقيمةn    التي تمثل عدد الطبقات الصفرية𝑛 = 1 �̅�⁄   و التي تؤدي إلى
 زيادة سماكة الصفيحة. 

التحنيب للصفائح إلى تطبيق حمولة من طرف واحد    صيغةيعود عدم التناظر في نتائج   -9
أن    13حيث يظهر في الشكل    وبالتالي حصول انزياح أقرب لمنطقة تطبيق الحمولة.

تركيز اإلجهادات حصل في المناطق المحيطية البعيدة عن الصفيحة المركزية، وهناك  
  .تناظر في توزع تركيز االجهادات
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 : توصيات والمقترحاتال -4
ــفائح المواد المركبة تحت تأثير حموالت الشـــد والضـــغط   -1 التوســـع في دراســـة وتحليل صـ

                                                                    وخصوصا  الصفائح المعرضة لعمليات التشغيل بسبب مجال استخدامها الواسع.

ــفائح  -2 المواد المركبة التي يتم تشـــــــــكيلها إجراء دراســـــــــات ومقارنات بين وصـــــــــالت صـــــــ
رامترات كســرعة دوران ريشــة الثقب  باســتخدام عمليات التشــغيل والثقب باســتخدام عدة ب

أثناء التنضيد وقوة اختراق الريشة للصفيحة، وبين وصالت الصفائح التي يتم تشكيلها 
 .والتصنيع

 .                                                                        إجراء دراسة لصفائح المواد المركبة السابقة تجريبيا  مع اختالف طرق التصنيع -3
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آفاقها  و في ناحية الدانا  استعماالت األرض والغطاء األرضي
 نظم المعلومات الجغرافية باستخدام  المستقبلية

                            واالستشعار عن بعد 
 محمود صلوحة البكور د.

 جامعة إدلب ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم الجغرافية
 :ملخصال

 مشكالت،عديد من اللل الحلول وإيجاد تشخيص في الجغرافية الدراسات همتس 
 سوء  المشكالتهذه   ومن الموارد،  على والضغط السكاني نموال بسبب أهميتها وتزداد

 والغطاء  األرض  استعماالت  البحث  صنف  .األرضي  الغطاءو   األرض  استعماالت
التي حدث فيها تغير كبير في استعماالت األرض والغطاء  الدانا، ناحية في األرضي

حسب  مناطق  أربعة  إلى  المنطقة  صنفت  إليها.  السكاني  النزوح  بفعل  األرضي 
االستعمال وهي األراضي الجبلية الصخرية والعمران واألشجار والمحاصيل الزراعية،  

ة السيلية ومنطقة وبين البحث تغير االستعماالت ونسبها المئوية، وحدد مجاري األودي
المحاصيل الزراعية والمناطق العمرانية ومناطق األشجار، وحددت مناطق التقاطع بين  

وبي ن االستعماالت،    مشكلة  سيما   ال  ،االستعمال  سوء  عن  الناجمة  المشكالت                       هذه 
، ومشكلة النازحين  نمخاطر على مساك  من  عليها  يترتب  وما  الشتاء  فصل  في  السيول

التي تمثل المصدر الغذائي الرئيسي لعدد   الزراعية،و األراضي  الزحف العمراني نح
  الحلول بعض  البحث    ح                                                    كبير من السكان، فضال  عما توفره من فرص عمل. كما اقتر 

 االستعمال  إلعادة توظيف  خطة  ووضع  ،المشكالت  هذهالتي يمكن أن تساهم في حل  
 . الموارد على ويحافظ السكان احتياجات يلبي بما لألرض األمثل

المفتاحية:   الجغرافية، الكلمات  المعلومات  نظم  األرضي،  الغطاء  األرض،  استعماالت 
 . االستشعار عن بعد
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"Use of Land and Land Cover and its Future prospect 

in al-Dana district Using GIS and R.S "   

D: Mahmoud Salouha Al-Backour 

 

Department of Geography, College of Arts and Humanities, 

 Idlib University 

 

 

Abstract: 

            Geography studies contributes to diagnosing and finding 

solutions to many problems. The importance increases due to 

population growth and pressure on resources. This research was 

conducted to classify the land uses and land cover "LULC" in Al-Dana 

Sub-District, in which there has been a significant change in the land 

uses and land cover "LULC" due to the population exodus to it. The 

area was classified into four areas according to Use, namely, rocky 

mountain lands, urbanization, trees and agricultural crops. the change 

of uses and their percentages were studied. according to the streams of 

the torrent valleys, the area of agricultural crops. urban areas and tree 

areas were identified, and the intersection areas between these uses 

were identified, and the problems caused by poor treatment and 

identified. Use, especially the Problem of Torrential Rains in the 

Winter Season and the Resulting Dangers to the Homes of the 

Displaced, and the Problem of Urban Sprawl Towards Agricultural 

Lands, which are the main Food Source for a Large Number of 

population in addition to the Job opportunities. They provide some 

solutions that could contribute to solving these Problems. And that 

were also proposed. And a plan was proposed to re-employ the optimal 

Use of the land in a way that meets the needs of the population and 

preserves resources. 

Keywords: Land Uses, Land Cover "LULC", Geographic Information 

Systems "GIS", Remote Sensing "RS". 
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 المقدمة:
مسألة حيوية  والغطاء األرضي    دة تنظيم وهندسة استعماالت األرضإن إعا

الناجمة  من وقت وجهد وتكاليف، ال سيما أن المشكالت    هتتطلبوضرورية، بالرغم مما  
،                                                           ستتراكم مع الزمن وستزداد تعقيدا ، مما يزيد من صعوبة حلهاعن عشوائية االستخدام  

وانتشار الفقر والعوز بين سكان تعدد الملكيات وانتشار السكن العشوائي  وذلك بسبب
 .المنطقة

سبمن   على  المشكالت  التجمهذه  بعض  وقوع  الحصر  ال  الذكر  عات يل 
مما يؤدي إلى تدمير المنازل المتواضعة للسكان  ،السكانية في مجرى األودية السيلية

  يفرض هذا األمر    الحياتية الضرورية،                                            الذين يعانون أساسا  من صعوبة تأمين الحاجات  
تنظيم استعمال األرض   علىضرورة اإلسراع بالقيام بالدراسات واألبحاث التي تساعد  

 .والغطاء األرضي
                ضروري ا لنماذج  و         ي مهم ا األرض والغطاء األرض تإن رسم خرائط استعماال

، وتحديد الوظائف ذات األولوية األهم.  والغطاء األرضي المتعددة  ضاألر   استعماالت
األرض والغطاء األراضي التي تركز على التخطيط   تيمكن أن تكون دراسة استعماال

 . (1) الستعماالت األراضي وسائل فعالة للغاية في التخطيط
 تتجلى األهمية النظرية والتطبيقية للبحث من خالل:  أهمية البحث:

وقدرة   - دور  المتعلقة  الدراسات  إظهار  المشكالت  حل  على    باستعماالت الجغرافية 
 األرض والغطاء األرضي. 

إظهار دور التقنية الحديثة في وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتوفير الكثير من الوقت   -
 والجهد والتكاليف. 

في  - األفراد  مشاريع  وحتى  والدولية  المحلية  للمؤسسات  الدراسات  هذه  نتائج  تقديم 
 تحديد المكان المالئم للوظيفة المناسبة.

 األهداف اآلتية:يسعى البحث إلى تحقيق  أهداف البحث:
تصنيف استعماالت األرض والغطاء األرضي في ناحية الدانا، باستخدام طريقة   -

 التصنيف الموجه. 
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تحديد نسب التغير في استعماالت األرض والغطاء األرضي في ناحية الدانا خالل  -
 العقدين األخيرين. 

 لدانا. انتاج الخرائط التي توضح استعماالت األرض والغطاء األرضي في ناحية ا -

سوء االستعماالت األرض والغطاء   - اقتراح بعض الحلول للمشكالت الناجمة عن 
 األرضي. 

 مشكلة البحث وتساؤالته: 
متعلقة بسوء استعماالت األرض والغطاء  مشكالت ن متعاني منطقة البحث 

األراضي، ومن أبرز هذه المشكالت استخدام بعض المناطق في الوظائف السكنية 
 ق لمجاري األودية السيلية. بينما تعتبر مناط 

 : ويطرح البحث التساؤالت اآلتية
 هل حدث تغير في استعماالت األرض والغطاء األرضي خالل العقدين الماضيين؟ -
هل سيييييييييسييييييييهم إعادة تصيييييييينيف اسييييييييتعماالت األرض والغطاء األرضييييييييي في تحديد  -

 الوظائف المناسبة؟
 الفرضيات اآلتية:يسعى البحث إلى التحقق من فرضيات البحث: 

تعرضييييييييت ناحية الدانا إلى تغير سييييييييلبي واضييييييييح في اسييييييييتعماالت األرض والغطاء   -
 األرضي، مما أدى إلى التداخل في استعماالتها.

إعادة تصيينيف اسييتعماالت األرض والغطاء األرضييي سيييسييهم في تحديد االسييتعمال  -
 األمثل لألرض والغطاء األرضي في ناحية الدانا.

اسيييييتخدام مجموعة من المناهج وأسييييياليب وأدوات      تم  يبه وأدواته: مناهج البحث وأسااااال
 البحث، من أبرزها:

الوصفي: بهدف وصف استعماالت األرض والغطاء األرضي ومعرفة العوامل   المنهج
 الجغرافية المؤثرة في هذا االستعماالت. 

ستظهر   التي  البيانية  واألشكال  الخرائط  الستخدام  الكارتوغرافي:  تغير  األسلوب 
استعماالت األرض والغطاء األرضي في ناحية الدانا خالل الفترة الممتدة بين عامي  

 م.2021 – 2001
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  األسلوب االحصائي: الستخدام بعض المعامالت اإلحصائية لمعرفة درجة التغير في
 . استعماالت األرض والغطاء األرضي

 اآلتية:  ، وصور األقمار الصناعية (ARCGIS10.4)برنامج  أدوات البحث:
 TM         ، من المستشعرlandsa5القمر الصناعي مأخوذة من  الصورة األولى:

+ C1 LEVEL1  م. 30بدقة تمييزية ، و م2001 /  8 /  20 بتاريخ 
 TM        ، من المستشعرlandsat5القمر الصناعي مأخوذة من   الصورة الثانية:

+ C1 LEVEL1  م. 30بدقة تمييزية ، و م2006 /  8 / 2 بتاريخ 
 TM        ، من المستشعرlandsat5القمر الصناعي مأخوذة من  :الصورة الثالثة

+ C1 LEVEL1  م. 30دقة تمييزية م، وب2011/  8/  16بتاريخ 
 ETM      ، من المستشعر7landsat  القمر الصناعيمأخوذة من    :الرابعةالصورة  

+ C1 LEVEL1    و 2016/    8/    2بتاريخ تمييزية  م،  إز   م.15بدقة  تمت  لة  ا وقد 
األداة: الم  وطخط خالل  من  الصورة  هذه  من   سح 

fix scaneline erro of land sat7 . 
من    :الخامسةالصورة   الصناعي  مأخوذة  المستشعر  landsat8القمر  من   ،

OLI/TIRS C1 LEVEL1   . م. 15بدقة تمييزية م، و  2021/   8/   19بتاريخ 
 تتمثل حدود البحث بالحدود المكانية والزمانية والموضوعية. البحث:حدود 

، من محافظة إدلب  الغربيةالشمالية  تقع منطقة الدراسة في الزاوية    الحدود المكانية: 
الحدود السياسية مع تركيا، وتمتد  و الحدود اإلدارية مع محافظة حلب    وتمثل حدودها،

             4.1 6.6 3                      شماال ، وبين خطي الطول             4.0 6.7 3و            3.7 6.1 3بين درجتي العرض 
يبين  .  2كم20213.شرق غرينتش، وتقدر مساحة منطقة الدراسة بنحو             4.1 6.8 3و

 موقع منطقة الدراسة.   2 المصور رقمو  1المصور رقم 
م،  2021  –  2001  يعام  بينشمل البحث الفترة الزمنية الممتدة    الحدود الزمنية:

خالل على  ومن  األعوا  االعتماد  في  المأخوذة  الفضائية  المرئيات  من  م  مجموعة 
 . م2021، 2016، 2011، 2006، 2001

الموضوعية في        ضم    :الحدود  األرضي  والغطاء  األرض  استعماالت  دراسة  البحث 
 ناحية الدانا. 
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 .منطقة الدراسة وموقعها الفلكي واإلداري  يبينان : (2و  1) مصورال
 ARCGIS 10.4المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج  
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 والمراكز العمرانية التابعة لها تبين منطقة الدراسة وموقعها الفلكي واإلداري  :(3) رمصو ال
 ARCGIS 10.4المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج   
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 مبررات البحث:
وهذا التركز البحث    منطقةبسبب التركز السكاني الكبير في    اختيار البحث      تم  

جذبت هذه المنطقة النازحين إليها بسبب    حيثناجم عن حركة نزوح كبيرة وسريعة،  
                      نا  من المناطق األخرى.اقربها من الحدود التركية واعتبارها أكثر أم

 الدراسات السابقة:
المولى" - علي  جمعة  وطارق  علي  حلو  "محمد  لي  عام  دراسة  بعنوان  م2018،   ،

باعتماد   ميسان  في محافظة  األرض  واستعمال  األرضي  الغطاء  بيانات  تصنيف 
رقم   ملحق  اآلداب  مجلة  الهجين،  التصنيف  وبطريقة  بعد  عن   125االستشعار 

حزيران، جامعة البصرة، العراق. اعتمدت هذه الدراسة على التصنيف الهجين الذي 
الغطاء  تصنيف  في  بعد  عن  االستشعار  وتقنية  الفضائية  المرئيات  بين  يجمع 

لتصنيف الهجين إلنتاج الخرائط األرضي في ميسان، وقد أكدت الدراسة على دور ا
 للغطاء األرضي واستعماالت األرض. 

، بعنوان وظائف استخدامات م2015، عام  دراسة لي "رشا حامد سيد حسن بندق"  -
األرض بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط _ دراسة في جغرافية المدن _، مجلة 

. تمكنت الدراسة  ، العدد الثاني، جامعة عين شمس37بحوث الشرق األوسط، العدد  
 من تحديد أنماط استخدام األرض داخل منطقة الدراسة وتصنيفها حسب االستخدام. 

" بشار منير   - بعنوان   ،م2013، عام  يحيى، وخنساء عبد اإلله األحمد"دراسة لي 
الموصل  سد  بحيرة  قرب  األرضي  والغطاء  األرض  استخدامات  تغيرات  دراسة 

المعالجة   المجلد  باستخدام  األرض،  لعلوم  الوطنية  المجلة  العدد 13الرقمية،   ،
ة لتغير استخدامات األراضي  الثاني، جامعة الموصل، العراق. وهي دراسة تحليلي 

نشاء سد الموصل ومشروع ري الجزيرة الشمالي باستخدام نظام التصنيف  إبسبب  
استخدا أهمية  إلى  الدراسة  هذه  توصلت  وقد  الخضري،  والدليل  نظم الموجه  م 

 عداد التقارير. إ في  المعلومات الجغرافية في رصد التغيرات البيئية واالعتماد عليها 
بعنوان تطور أنماط استعماالت    2003،  بحث لي "كوثر شحادة أحمد أبو حجير"  -

بينت   امعة النجاح، نابلس، فلسطين،األرضي في مدينة جنين، رسالة ماجستير، ج
ستخدام األرض وإعطاء صورة متكاملة وشاملة  هذه الدراسة العوامل المؤثرة في ا



 د. صلوحة البكور

352 

 

                                                                    لوظيفة األرض األكثر شيوعا  وتجاوز المشكالت الناجمة عن سوء استخدام األرض 
 وتحديد االستخدام األمثل.

- study for Alexa Lutzenberger, Mario Brillinger,  Steffen Pott. 2014. 

Leuphana University Luneburg. Titled "Analysis of Global Land Use" 

Leuphana University Luneburg. Germany. 

This study analyzed the current use of land in a group of countries of 

the world and the changes that affected it, re-evaluating these uses, and 

then proposing a plan for optimal investment. 

تتميز هذه الدراسة باختيار منطقة لم يتم دراستها حتى اآلن على الرغم من 
الدراسة تداخل استعماالت األرض في ناحية    وبينتالكثافة السكانية المرتفعة فيها،  

الدانا والمشكالت الناجمة عنها، وإنتاج خريطة توضح استعماالت األرض والغطاء  
خطة إلعادة تنظيم استعماالت األرض والغطاء األرضي   واقترحتضي الحالي،  األر 

                                                              في ناحية الدانا التي شهدت تغيرا  كبيرا  خالل العقدين األخيرين. 
 :استعماالت األرض والغطاء األرضيمفهوم وأهمية دراسة 

                       ذلك تبعا  لتطور الفكر  و   ،مرت الجغرافية بمراحل مختلفة من التطور والتقدم
بحت الجغرافية ذلك العلم المدارس الجغرافية، وفي وقتنا الحالي أصتنوع  افي و الجغر 

م بالمكان ويعمل على دراسته وإعادة تنظيمه وهندسته بما يلبي االحتياجات  الذي يهت
  الجهد.و يحافظ على الموارد البيئية بأقل التكاليف والوقت و البشرية 

الجغرافية عامة والجغرافية البشرية واالقتصادية  من المواضيع المهمة التي تبحث فيها  
خاصة هو البحث في أنواع استعمال سطح األرض وذلك بهدف تقييم الواقع الحالي  

األرض. لسطح  األمثل  االستعمال  أنماط  عن  ب  والبحث  األرض ويقصد  استعماالت 
  . (2)الطريقة التي يتم بها تغيير خصائص الغطاء األرضي من خالل النشاط البشري 

هو نوع خاص ومميز من نظم المعلومات وليس فقط تراقب   نظم المعلومات الجغرافيةو 
                                                                             وتتابع األحداث والتغيرات واألنشطة وإنما أيضا  تحدد "موقع أو أماكن" هذه األحداث  

 .(3)واألنشطة البشرية
إن علم استخدام األرض مفهوم قديم بممارسته، حديث بمفاهيمه، يقع ضمن  
الجغرافية   أوجه  أحد  يمثل  أنه  القول:  ويمكن  االقتصادية،  الجغرافية  علوم  قائمة 
تصنيف  توضح  خارطة  بإنتاج  يهتم  التخصص  بهذا  المهتم  الباحث  إن  التطبيقية، 



 2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

353 

 

                           زمانيا  باعتماد تصنيف محلي                                                الغطاء األرضي/ استخدام األرض لمساحة ما مكانيا  و 
 .(4)أو عالمي معتمد من قبل جهات محلية، ودولية وعالمية مختلفة

مسح وجرد ومراقبة تصنيف استعماالت األرض والغطاء األرضي خطوة      إن  
البدائل،   بين  والمقارنة  تقييمها،  وفي  األرض،  الستعماالت  التخطيط  بعملية  أساسية 
والرفاه  التنمية،  تحقيق  بهدف  لألرض  والمستدام  األفضل،  االستعمال  اختيار  وفي 

 .  (5) االقتصادي واالجتماعي
ام األرض إلى حصر االستخدامات المختلفة بهدف تهدف دراسة استخدكما 

إضافة إلى خريطة مستندة إلى قاعدة    ،الحصول على صور وأشكال هذه االستخدامات
كذلك حجر الزاوية في   بيانات. وهذا يمثل األرضية الحقيقية لعملية التنمية الشاملة 

وتعد   والتعمير،  التخطيط  التي                                  عمليات  الحربة  رأس  بمثابة  األرض  استخدام  دراسة 
بالجغر  التطبيقيةدفعت  العلوم  مصاف  إلى  إلعادة    .(6)افية  الكبيرة  األهمية  دفعت 

وتز  العالم  دول  من  العديد  في  عمل  فرق  تشكيل  إلى  األرض  سطح  يدها و تصنيف 
لوكاالت  احتياج االمستلزمات الضرورية للقيام بهذه المهمة. على سبيل المثال، دفع  ب

إلى    استخدامات األرض والغطاء األرضيالفيدرالية للحصول على نظرة شاملة على  
م مهمتها جمع المعلومات عن استخدامات  1971تشكيل لجنة مشتركة في بداية عام 

الجيولوجية   المسح  هيئة  من  ممثلين  من  مكونة  اللجنة  وكانت  وتصنيفهاي،  األرض 
الداخلية،  (USGS)األمريكية ووزارة  الفضاء ،  ووكالة  الوطنية  الجوية  والمالحة 
والجمعية   " NASA"   األمريكية الزراعة،  لوزارة  التابع  التربة  على  الحفاظ  ومركز 

الجغرافية األمريكية، واالتحاد الدولي للجغرافيين، وبدعم من وكالة ناسا وهيئة المسح 
 . (7)الجيولوجية األمريكية

                                                          تصنيف استعماالت الغطاء األرضي واستعمال األرض بصريا  أو بشكل        يتم  
فالتصنيف البصري للمرئيات يتيح االستدالل البشري    آلي، ولكل منها مزايا وعيوب،

                                                                             من خالل تقييم السمات المباشرة للمشهد استنادا  إلى العناصر األساسية في التفسير
لخ(، أما التصنيف الرقمي فيعتمد على خصائص  إالبصري كي )الشكل والنسجة .....

طرق  بئيات الفضائية  االنعكاس الطيفي للظواهر، والذي يتيح التعامل مع بيانات المر 
 .  (8) عديدة متنوعة
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في  وتتباين  األراضي  والغطاء  األرض  استعماالت  تصنيف  طرق  تتنوع 
وصفاته تصنيف  خصائصها  التصانيف  هذه  أبرز  ومن  والزراعة  األمنظمة  ا  غذية 

   وغيرها. والتصنيف األمريكي والتصنيف البريطاني
متعددة الستخدامات األراضي   وتكمن الحاجة إلى وجود تصانيف عالمية 

مصادر  الختالف  نظرا   والشمول  الدقة  ميزتي  تحقيق  على  تصنيف  أي  قدرة                                                                     بعدم 
من   بينها  فيما  تختلف  فالتصانيف  منطقة،  لكل  األرض  باستخدام  الخاصة  البيانات 

 . (9)حيث الدقة والشمول
أربع  إلىماالت األراضي في ناحية الدانا                               تم  تصنيف استخدام األرض واستع

                                                                 وهي األكثر أهمية وأكثر استخداما  في منطقة الدراسة، وهذه المجموعات   مجموعات
الجبلية   األراضي  ومناطق  الزراعية،  المحاصيل  ومناطق  العمرانية،  المناطق  هي: 

راقبة وإظهار  ، وذلك بهدف ماألحراجو ومناطق األشجار وتتضمن البساتين  الصخرية
 األرض. التغير في استعماالت 

سورية وتمثل حدودها   ،تقع منطقة الدراسة في الزاوية الشمالية الغربية من 
الحدود  الشرقية  الشمالية و الغربية الحدود السياسية بين سورية وتركيا، وتمثل حدودها  

وحلب إدلب  محافظتي  بين  منطقة    .اإلدارية  تضاريس  على  الطابيغلب  ع الدراسة 
ألراضي الزراعية في األحواض الجبلية ومجاري مساحات ضيقة ل  تنتشربينما  ،  الجبلي

ناحية   تضم  .ينتمي مناخ هذه المنطقة إلى المناخ المتوسطي الداخلي.  األودية السيلية
صلوة   اآلتية:  الرئيسية  العمرانية  المراكز  روحينو   أطمةو قاح  و الدانا  تلعادة و   مشهد 

   كفردريان.و سرمدا و تل الكرامة و الدانا و دير حسان و حزرة و ترمانين و 
في  لقد   وجوهري  كبير  تغير  في  استعمال  حدث  األرضي  الغطاء  األرض 

( تغير  1والمخطط البياني رقم )  (1)  الجدول رقمن       يبي  ، و ناحية الدنا خالل فترة الدراسة
لألعوام  األر استعماالت   الدانا  ناحية  في  األرضي  الغطاء   –   2006  –  2001)ض 

 م(: 2021  – 2016 – 2011
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 ( 2)كميبين تغير استخدامات األرض واستعماالت الغطاء األرضي في ناحية الدانا   :(1جدول )ال
 2021 2016 2011 2006 2001 البيان        

 141.24 142.00 144.12 153.14 156.57 جبلية الصخرية الاألراضي 

 11.35 26.11 14.50 30.69 44.00 مناطق المحاصيل 

 15.84 10.10 32.64 11.47 1.34 مناطق األشجار 

 44.77 34.99 21.93 17.89 11.28 مناطق العمران 

 . ARC Mapوبرنامج  الفضائيةالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مجموعة من الصور 

 
 . ARC Mapوبرنامج  الفضائيةالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مجموعة من الصور 

عامي  تظهر   بيانات  بين  )  م2021و  2001المقارنة  رقم  الجدول  ( 1في 
األرض والغطاء األرضي في ناحية   استعماالتالتغير في    ،(1والمخطط البياني رقم )

التغير وهذا  والعمران،  جه  تا  الدانا  البساتين  مساحة  في  الزيادة  تراجعت  نحو  بينما 
 األشجارازدادت مساحة  فقدمساحة المحاصيل الزراعية والمناطق الجبلية الصخرية، 

( )2مك14.5بنحو  بنحو  العمران  مساحة  وازدادت  بينما (2كم33.49(،  تراجعت    ، 
ساحة المناطق الجبلية  (، وتراجعت م2كم6533.مساحة المحاصيل الزراعية بنحو )

   .(2كم 15.33بنحو )
ويعزى سبب التزايد في مساحة المناطق العمرانية إلى حركة النزوح إلى هذه 
المنطقة وظهور مناطق عمرانية جديدة لم تكن موجودة في السابق. ومن خالل مقارنة 

المتعلقة   االالبيانات  كان  فقد  األشجار  نحبمساحة  العام  تراجع    وتجاه  وأن  الزيادة، 
أشجار األحراج   قطعيعود إلى  م(  2011)لم  امقارنة بالع(  م2016)مساحتها في عام  

تغير استعماالت    (4مجموعة المصورات رقم )  تبين  .التي كانت منتشرة في ناحية الدانا
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  –   2016  –  2011  -  2006  –  2001والغطاء األراضي في ناحية الدانا لألعوام    األرض
 م: 2021

 

 األرض الغطاء األرضي في ناحية الدانا استعماالت تغير تبين   :(4)مجموعة مصورات 
 . ARC Mapوبرنامج  الفضائيةالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مجموعة من الصور 
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أن المركز  يتبين ( 4رقم ) اتصور مجموعة المو  (3)  من خالل المصور رقم
الدانا   ناحية  في  الرئيسية  الزمنية العمرانية  الفترة  خالل  العمراني  التوسع  نواة  كانت 

( عامي  بين  عامي  2021  -   2001الممتدة  بين  بطيئا   عمرانيا   نموا   شهدت  فقد   ،)                                            
(، وفي الفترة الممتدة بين عامي  2كم,5610، حيث بلغت الزيادة )(م1120  –  2001)
(،  2كم22.84حيث بلغت الزيادة )                             شهدت نموا  عمرانيا  سريعا    (م2021  –  2011)

دير  و حزرة  و ترمانين  و تلعادة  _  وبسبب هذه الزيادة الكبيرة بدأت تظهر المركز العمرانية  
      واحد.وكأنها تجمع عمراني  _سرمداو تل الكرامة و  ى باب الهو و الدانا و حسان 

األرض  استعماالت  في  المستخدمة    بين التصانيف األربعةنسب التغير  تباينت  
نسبة التغير   انخفضتحيث    ،نريي الغطاء األرضي في ناحية الدانا خالل العقدين األخ

  االستعماالت بينما ارتفعت نسبة التغير في    ،ذات المساحة الكبيرةاالستعماالت  في  
استعماالت نسب التغير في    ( 2يبين جدول رقم ).  المساحات الصغيرةذات  للمناطق  

 .األرض الغطاء األرضي في ناحية الدانا
 األرض الغطاء األرضي في ناحية الدانا   استعماالت يبين نسب التغير في   :(2جدول )ال

 2021 2016 2011 2006 2001 البيان 

 % 66.25 % 66.60 % 67.60 % 71.83 % 73.44 الصخرية  جبليةالراضي األ 
 % 5.32 % 12.25 % 6.80 % 14.40 % 20.64 محاصيلمناطق ال

 % 7.43 % 4.74 % 15.31 % 5.38 % 0.63 مناطق األشجار 
 % 21.00 % 16.41 % 10.29 % 8.39 % 5.29 عمرانال مناطق 

 . ARC Mapوبرنامج  الفضائيةالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مجموعة من الصور 

 
 . ARC Mapوبرنامج  الفضائيةالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مجموعة من الصور 
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( التغير في  2( والمخطط البياني رقم )2تظهر البيانات في الجدول رقم )
األرض والغطاء األرضي في ناحية الدانا، ومن خالل المقارنة بين    استعماالتنسب  
م يتبين أن أعلى نسبة للتغير كانت  2021عام و م 2011عام في  ستعماالتاال نسب 

العمرانية  في )  المناطق  بنسبة  ارتفعت  ثم  15,71حيث  المحاصيل   مناطق  %(، 
حيث  رية  خالص المناطق الجبلية  ، ثم  %(  15,32)حيث بلغت نسبة التغير    ةالزراعي

   .%( 6,8)حيث ارتفعت بنسبة  مناطق األشجار%(، ثم  7,19انخفضت )
من أ                  تم  استخدام االنحر  مستوى    تحديد جل  اف المعياري ومعامل االختالف 

األرض الغطاء األرضي.   استعماالتتشتت القيم ودرجة انحرافها لكل تصنيف من  
)يبين   رقم  االختالف المتوسط    (3جدول  ومعامل  المعياري  واالنحراف  الحسابي 

 : الستخدامات األرض واستعماالت الغطاء األرضي في ناحية الدانا
األرض   ستعماالت الالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف   :(3جدول )ال

 الغطاء األرضي في ناحية الدانا  و 
 معامل االختالف االنحراف المعياري  المتوسط البيان

% 4.24 6.25 147.41 الصخرية جبليةالراضي األ   

% 46.41 11.75 25.33 مناطق المحاصيل   

% 72.25 10.32 14.28 مناطق األشجار   

% 46.22 12.10 26.17 عمرانال مناطق  

 . ARC Mapوبرنامج  الفضائيةالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مجموعة من الصور 

لمناطق لسجلت    قيمة االنحراف المعياري أعلى  ( أن  3يوضح الجدول رقم )
 ،(10,32( ثم مناطق األشجار )11,75( ثم المحاصيل الزراعية )12,10)  العمرانية

التغير   وهذا يؤكد على شدة  ،(6,25)الجبلية إلى  استعماالت  في  ته  قيم  انخفضتينما  ب
االختالف    العمرانية،  المناطقفي   لمعامل  قيمة  أعلى  كانت   ألشجارا  لمناطق وقد 

( 46,22%)العمرانية   المناطقثم ( 46,41%)المحاصيل   لمناطقثم (، %72,25)
 . (4,24%الصخرية ) ألراضي الجبليةلثم 

الغطاء األرضي  و األرض    استعماالتأن التغير السريع والكبير في وظائف  
، الغطاء األرضيو األرض    استعماالتسوء  نجم عنه العديد من المشكالت المتمثلة في  
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األ خالل  مر  وهذا  من  المظاهر   تحليليظهر  توضح  التي  من المصورات  مجموعة 
 الطبوغرافية واألراضي الزراعية والمناطق العمرانية.

 
 في منطقة الدراسةوشبكة األودية المائية مظاهر السطح  :(5) مصورال

 . ARC Mapوبرنامج  الفضائيةالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مجموعة من الصور 
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 عن مستوى سطح البحر اسةح في منطقة الدر طأن ارتفاع الس ( 5يبين المصور رقم )
م( تتركز  522ن المناطق التي يزيد ارتفاعها عن )م( وأ824  -176يتراوح ما بين )

في                  األكثر انخفاضا  ، بينما تتركز المناطق  منطقة الدراسة بشكل رئيسي  حدودعلى  
ارتفاعها   يتراوح  حيث  الدراسة  منطقة  من  الغربية  الشمالية  م(،  306–176)األجزاء 

 م(.478-306ويغلب على منطقة الدراسة مظاهر السطح التي يتراوح ارتفاعها )
تشكل مجاري مائية    فيساهم تركز المرتفعات على حدود منطقة الدراسة   

من جهة أخرى،   ناحية الداناتنحدر من هذه المرتفعات باتجاه الداخل ثم تقطع حدود  
 :ومن أبرز هذه األودية السيلية

الوادي   هاح ويتجيلتقيان جنوب ق، و قاح وآخر من  وادي سيلي ينحدر من منطقة صلوة  
 كم. 16,6، ويبلغ طول هذا الوادي السيلي نحو أطمة السيلي الجديد

السيلية   األودية  من  روحين،  مجموعة  مشهد  ببلدة  المحيطة  الجبال  من  تنحدر  التي 
 كم(. 31ويبلغ طوله )                                                 وتشكل وادي سيلي واحد غرب مشهد روحين ويتجه غربا ، 

السيلية    باألودية                                                                 مجموعة من األودية السيلية المنحدرة من تلعادة مرورا  بحزرة وتلتقي   
السيلي بمجموعة   الواديالمنحدرة من دير حسان باتجاه سرمدا، وشرق سرمدا يلتقي هذه  

السيلي المتشكل   الواديمن األودية السيلية المنحدرة من شمال بلدة كفر دريان، ويتجه  
 كم(. 36.5)اإلجماليلغ طوله ويب باتجاه الشرق 

 كم(.5                                                      وادي سيلي يتشكل غرب باب الهوى ويتجه غربا ، يبلغ طوله )
الحدود  باتجاه  الدراسة  منطقة  حدود  من  تنحدر  التي  السيلية  األودية  من  مجموعة 

 .التركية
معظم              ( نجد أن  3رقم )  والمصور(  5من خالل المقارنة بين المصور رقم )

م( حيث تشكلت هذه 392الترب الزراعية تتركز في المناطق التي يقل ارتفاعها عن )
الترب من الرواسب واللحقيات التي حملتها مياه األمطار والمياه السيول إلى األحواض 

 الجبلية لتشكل أراضي زراعية.
وبهدف معرفة التقاطع بين استعماالت األرض والغطاء األرضي فيما بينها،  

 ( الذي يبين هذا التقاطع:6وضع المصور رقم )     تم  
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 تقاطع بين استعماالت األرض والغطاء األرضي في ناحية الدانا  :(6المصور )

 . ARC Mapوبرنامج  الفضائيةالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على مجموعة من الصور 
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وتركز الترب عملية المقارنة بين مناطق العمران واألودية السيلية  خالل  من  
ن عن  ان ناجمتلتامشك  يتبين أن هناك الزراعية المناسبة لزراعة المحاصيل الزراعية،  

 األرض والغطاء األرضي هما: تسوء استعماال
األولى   -1 العمرانية:  المشكلة  الوظيفة  بين  السيليةو   تقاطع  األودية  حيث  مجاري   ،

مجرى لألودية السيلية   تمتداو   يةالعمران  المناطق  تظهر                                              في مناطق تعتبر أساسا  
 الاألمر الذي أدى إلى تعرض بعض المناطق العمرانية لخطر السيول واالنجراف، 

تتوافر فيه الشروط المناسبة لمواجهة المخاطر الناجمة   سيما أن معظم العمران ال
                                      . ووفقا  لموقع المناطق العمرانية من لحاق الضرر بهاإعن السيول مما يؤدي إلى  

 موعات رئيسية:جتم تصنيفها في أريع ممجاري األودية السيلية 
أو   ة،السيييييييلي  ةودياأل  ي ر اوتمثل المناطق التي تقع في مج  الخطورة: ةالمناطق شااااديد

 م(.306رتفاعها ال يزيد عن )وا قريبة منها،
 ، األودية السيييييييييييييييليية  ي ر اتمثيل المنياطق العمرانيية التي تقترب من مجي   خطرة:المنااطق  ال
 م(.392- 306ارتفاعها عن سطح البحر )يتراوح و 
 م(.651 – 392)تمثل المناطق العمرانية التي يتراوح ارتفاعها  منة:اآلمناطق ال

م(، 651)عن  تمثييل المنيياطق العمرانييية التي يزيييد ارتفيياعهييا                         المناااطق األكثر أمااانااا :
 وتبتعد عن مناطق تشكل األودية السيلية.

مناطق الترب الزراعية، وتراجع مساحة الترب الزحف العمراني نحو  :  المشكلة الثانية -2
العديد من  إلى    يؤديس ية الصالحة لزراعة المحاصيل الزراعية، األمر الذي  الزراع

المشكالت المرتبطة بتراجع مساحة المناطق ذات الترب الزراعية من أبرزها: تراجع 
من تدني مستويات االنتاج الزراعي، وارتفاع األسعار المواد الغذائية في منطقة تعاني  

 وغيرها.  قلة فرص العمل....و المعيشة باألساس، 
عن   الناجمة  المشكالت  من  الحد  أجل  األرض    جيةازدوا ومن  استعماالت 

خطة بهدف إعادة تحديد الوظيفة المثلى الستعماالت   اقتراحوالغطاء األرضي يمكن  
 : هما رئيسيين، جانبينوترتكز على  ،األرضي والغطاء األرض

الجانب التخطيطي التنظيمي للمناطق التي ال يوجد فيها تقاطع   الجانب األول: -1
تحيد أنواع االستعماالت لكل  الستعماالت األرض والغطاء األرضي، حيث يتم  



 2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

363 

 

التي يمنع من استعمالها غير المناسب.                 وبناء  على ذلك    منطقة وسن القوانين 
 تكون استعماالت األرض والغطاء األرضي على الشكل اآلتي:

ا السيلية:مجاري  التي  وهي    ألودية  و المناطق  السيول  مياه  فيها  تنحدر تتجمع 
، وهذه المناطق ال يمكن استعمالها في أي وظيفة أخرى، إال بوجود مشاريع  عبرها

بشكل محدد. وقد ساهمت هذه األودية لحجز المياه وتجميعها أو توجيهها    إنشائية
مما ساهم في تشكل مناطق    ،المناطق المنخفضة  إلىاللحقيات    نقل  السيلية في

 زراعية ذات تربة جيدة للزراعة. 
تتركز هذه األراضي في المناطق المنخفضة التي يقل ارتفاعها   زراعية:الراضي  األ 

وقد تكونت وتخترق هذه األراضي الزراعية مجاري األودية السيلية.  م،  392عن
السيلية،   األودية  رواسب  من  األراضي  هذه  األمعظم  بعض  تنتشر  راضي كما 

 الزراعية في األحواض الجبلية. 
                                               تتركز في المناطق الصخرية قليلة االنحدار وبعيدا   يمكن أن عمرانية:المناطق ال

 عن مجاري األودية السيلية، ومناطق تركز الترب الزراعية.   
الدراسة،  :صخريةالجبلية  المناطق  ال منطقة  من  األكبر  الجزء  تشمل   تمثل 

يزيد   التي  عن  المناطق  وتصل392ارتفاعها  المناطق    حم  لتوسع  المناطق  هذه 
، نيةاة الثروة الحيو يلتربطبيعية  و كمراعي  انية في المناطق قلية االنحدار، أالعمر 

 . الجيوب الترابية وزراعة األشجار ضمن

األرض  -2 استعماالت  فيها  تتقاطع  التي  للمناطق  التنفيذي  التنظيمي  والجانب 
إعادة التنظيم الستعماالت األراضي في المناطق  والغطاء األرضي. ويهدف إلى 

تع ااالتي  في  التداخل  مشكالت  من  األستعماالني  األرضي  رضت   . والغطاء 
مجاري األودي  المناطق العمرانيةوتشمل   ة السيلية وفي  التي نمت وتوسعت في 

 مناطق األراضي الزراعية وهذا يتطلب:

إعادة تنظيم المناطق العمرانية في المناطق المعرضة لخطر السيول، من خالل   -
لتفادي خطر م،  392توجيه العمران نحو المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن  

 السيول من جانب والحفاظ على التربة الزراعية من جانب آخر.
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، مع  السيول  بشبكة لصرف مياهتزويد المناطق العمرانية المهددة بأمطار السيول   -
 موسم السيول.بدء  والسيما قبل  ،الصيانة الدورية لها

عادة تخطيط المناطق العمرانية من خالل إزالة المساكن المؤقتة والمساكن التي إ  -
للسكن المناسبة  الشروط  فيها  تتوافر  واال  األبنية،  على  وبناء   العتماد  الطابقية 

المائي، حيث يتم توحيد عدد من الطريق العري ضة والمزودة بشبكات الصرف 
البيوت السكانية وإقامة األبنية الطابقية بحيث يتم تعويض المساحة األفقية بأخرى 

 رها. المتوافرة كطرق نقل أو حدائق وغي شاقولية، واستعمال المساحات

 النتائج والمقترحات:
 التوصل إلى مجموعة من النتائج من أبرزها:     تم   النتائج:

األر   في  تغيرحدوث   -1 الداناو ض  استعماالت  ناحية  في  األرضي  حيث الغطاء   ،
 تتراجع، بينما  واألشجارالعمرانية    االستعماالت  المناطق ذات  مساحة  تادازد

 الصخرية.  األراضي الجبليةو المحاصيل مساحة 
ق -2 أعلى  لبلغت  قيمة  يمة  وأعلى  العمرانية  االستخدامات  في  للمعياري  النحراف 

 لمعامل االختالف لمناطق األشجار. 
التغير غير المدروس والعفوي الستعماالت األرض والغطاء األرضي أدى إلى   -3

ارتفاع  ف  ،ظهور العديد من المشكالت م  392المناطق العمرانية التي تقع دون 
المنطقة وتعد  السيول،  لمخاطر  أكثر    معرضة  من  أطمة  منطقة  في  العمرانية 

، وهي  م220حيث تقع في ارتفاعات ال تزيد عن    ،المناطق المعرضة للفيضان
 . جزء رئيسي من مجاري األودية السيلية

ستخدامات السكنية في مناطق الترب الزراعية أدى المناطق ذات االنمو وتوسع   -4
  .ةيلزراعا األراضي إلى تراجع مساحة 
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 المقترحات:
قا -1 والغطاء  عتشكيل  األرض  استعماالت  في  التغيرات  مراقبة  مهمتها  بيانات  دة 

اختيار   أجل  من  ل االستعماالت  األرضي  األرضياألمثل  والغطاء  في    ألرض 
سوء عن  الناجمة  المشكالت  وتجنب  الموارد،  على  والحفاظ  المناسبة،   األماكن 

 االستعمال.

صدار القوانين التي تمنع المشاريع العمرانية من التوسع في المناطق التي يقل  إ -2
م وذلك بهدف الحفاظ على التربة الزراعية من جانب وتفادي  392ارتفاعها عن  

 آخر. مخاطر الفيضان من جانب 
العمل على إعادة التنظيم العمراني في المناطق التي يتم التوسع فيها على حساب   -3

التوسع باتجاه المناطق الصخرية، والتوجه نحو  الزراعية وإلزامها في  األراضي 
األمان  عاملي  توفر  التي  الهندسية  الشروط  مراقبة  مع  المتعدد  الطابقي  البناء 

 والجودة.

عادة وترمانين مناطق كفردريان وصلوة وتلراني في  تشجيع وتسهيل التوسع العم -4
روحين ومشهد  األودية   ،وحزرة  مجاري  عن  وابتعادها  ارتفاعها  بسبب  وذلك 

 السيلية. 

دير حسان وسرمدا والدانا وباب الهوى  أطمة و مراقبة التوسع العمراني في مناطق   -5
لزام المشاريع  ، وإباعتبارها المناطق الرئيسية لألراضي الزراعية في ناحية الدانا

  العمرانية في هذه المناطق بالتوجه نحو المناطق الجبلية والصخرية.
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ودراسة   ، تصنيفها،مدينة إدلب في حدائقحصر األنواع الحراجية 
 البيئي          تكي فها
 أمين الحسن  د.

 كلية الهندسة الزراعية، جامعة إدلب (،والبيئة الحراج) الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة قسم

  :الملخص

 جير تش المستخدمة في    الحراجية  حصر وتصنيف األشجار والشجيراتالبحث    تم في هذا
المناخيةمع الظروف    تكيفهام                         حدائق مدينة إدلب وتقي   للمدينة وخاصة    بلغ  .منها  البيئية 
األنواع   عدد  نوعا   73)  المدروسةأجمالي  إلى         (  ) 39)  تنتمي  منها  فصيلة،  نوعا   21(   )         

األولى  المجموعة  :  ثلث مجموعات  إلىهذه األنواع  قسمت  و .                ( نوعا  مدخل  52         محليا  و)
البيئية ل  تكيفةم     ا  أنواعتشمل   التوسع بزراعتها دون وجود أي  لمع الظروف  مدينة، ويمكن 
تضم    بيئي،  مانع الثانية  لفترات    متكيفة،     ا  أنواعوالمجموعة  الحساسية  بعض  تبدي  لكنها 

أنواع  تضم فالمجموعة الثالثة أما  ،البرد الشديد، حيث يمكن االستمرار بزراعتها لكن بتحفظ
كما تضمن    .وهذه األنواع يفضل عدم استخدامهامنها  د والصقيع،  بالبرد الشدي  هاتبدي تأثر 

تعزيز تشجير بهدف  ،  واألجنبيةالمحلية  البحث اقتراح مجموعة من أنواع المكافئات البيئية  
   .ضمن مدينة إدلبالحدائق 

 .إدلب ،البيئي التكيف،  الحدائق  ،التشجير األشجار،  :الكلمات المفتاحية
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Inventory of the Forestry Species in the Parks of Idlib, 

Their Classification, and Study of Their Environmental 

Adaptation 

Dr. Amin Al-Hassan 

Department of Renewable Natural Resources and Environment 

(Forestry and Environment), College of Agricultural Engineering, 

Idlib University 

Abstract:  

The research aims to identify and classify the forest trees and shrubs used 

in the afforestation of Idlib´s Parks and to assess their adaptation to the 

environmental conditions of the city, especially the climatic ones. The 

total number of observed species reached (73), organized into (39) 

families, of which (21) are native, and (52) are exotic. 

These types are divided into three groups: The first group includes types 

adapted to the environmental conditions of the city, and they can be 

expanded without any obstacle. The second group includes adapted 

species, but they show some sensitivity to extreme cold periods, as they 

can be continued to be cultivated, but with discretion. As for the third 

group, it includes species that are affected by extreme cold and frost, and 

these types are preferred not to be used. The research also included 

proposing a set of types of local environmental equivalents as well as 

those that could be introduced from abroad, with the aim of promoting 

afforestation within the city of Idlib. 

key words: Trees, Afforestation, Parks, Environmental Adaptation, Idlib. 
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   :مقدمةال -1

اآلنالقدم  منذ   جمال إل  الشعوب  تسعى  ، وحتى  ن    مدنها   ظهار  تعدد  خلل  ظمها                 من 
واجهاتها واتساع شوارعها ورحابة ساحاتها، لكن هذه التصاميم الهندسية   تزين المعمارية و 

بها الحياة و      ة  لوحلمقومات    ىتبق بالنباتات    إال  تها وأناقتها تكتمل جاذبي  الصامتة ال تدب 
. وقد أصبح االهتمام بالتشجير وإقامة  شوارعهاساحاتها و و   ها تغطي حدائق  التيالخضراء  

ورقيها الشعوب  حضارة  مدى  تعكس  التي  المعالم  من            تزيينيا     منها  واالستفادة  ،الحدائق 
المدن  و            وبيئيا .             اقتصاديا  و  من  بها التي  الجميلة  إدلب  المثمرة   شجاراألمن         بحر    يحيط 

مختلفة  داخلها  في  تمتلك  و الزيتون،    وخاصة بأنواع  التشجير  من  المتأتي  اللون األخضر 
والمثمرة   الحراجية  والشجيرات  التشجير   .والمدخلة  منها   المحلية من األشجار  ورغم عراقة 

ن هناك بعض األخطاء والثغرات التي يجب العمل على تلفيها بهدف  أإال  ها  وقدمه في
الر   من  بأشك               المزيد  التشجير  عملية  في  والنجاح  المختلفة،قي  واجبات   اله  أهم  من  وإن 

خارجها   وحتى  المدن  داخل  االصطناعي  التشجير  عملية  بنجاح  اختيار المعنيين  حسن 
البيئية وبأقل   المتعددة   أهدافهاالتي تحقق    األشجار والشجيرات وفق المعايير واالعتبارات 

 . التكاليف المادية

   :وأهدافه  أهمية البحث -2
المستخدمة فييي  الشجرية والشجيريةاألنواع  يحصرأو مرجع د اج  ثبحأي  عدم وجود  ل        نظرا  

وخاصيييية  السيييائدة البيئيييييةمييييع الظيييروف  تكيفهيييا يحييييدد ميييدى و  ضيييمن مدينيييية إدليييب التحيييري 
مييين                  ودلييييل  للمهتمييين        علميييا                                           فقييد تيييم القيييام بهيييذا البحييث كيييي يكييون مرجعيييا   المناخييية منهيييا،

يمكيين أن يسييتفيد منييه القييائمون  إذ ةيقييي تطبال تييهأهمي باإلضييافة إلييى ،باحثين وأساتذة وطلب
ميين خييلل حسيين اختيييار األنييواع ومعرفيية متطلباتهييا على أمر هذه المدينة في إدارة حييدائقها 

ضيييمن تحييري  الالتييي اسيييتخدمت فييي األنييواع حصييير الهييدف ميين هيييذا البحييث هييو ف .البيئييية
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بالتييالي و  ،ايهيي ف مييع الظييروف البيئييية السييائدة امهيي ؤ مييدى تلدراسيية ، و وتصيينيفها مدينيية إدلييب
 اقتييراح مجموعيية ميينو  ،األنواع الواجب اسييتبعادهاتحديد األنواع المناسبة للستمرار، و   تحديد
1يسمى " بالبدائل البيئية                      المكافئة بيئيا  أو ما  األنواع

Vicariants "يمكيين لهييا أن تتييأقلم التييي 
  مع الظروف البيئية لمدينة إدلب.

 : هوطرائق  البحثمواد   -3

 هيياجزر و  هاوشييوارع مدينة إدلييب القيام بجوالت ميدانية في حدائقث من خلل بحالراء تم إج
األنييواع  حصييربهييدف  ،وما يحيط بها وبعض الحدائق المنزلية  ومنشآتها  هاومداخل  الوسطية

   .الحراجية  الشجرية والشجيرية

 ن وجييداتييه إومرادفالتالية: االسم العربي واالسم اللتيني  لمعلوماتتضمنت دراسة كل نوع ا
مع الظييروف البيئييية  ذلك النوعتقييم تأقلم من ثم ، و وبيئته واسم الفصيلة، والموطن األصلي

، كمييا تييم وضييع نصييائح لكييل نييوع ميين حيييث التوسييع بزراعتييه أو التوقييف عيين إدلييب مدينييةل
 هييياتأثر  ومراقبييية مييدى  عييدةأعييوام  ميين خيييلل المراقبيية المتعمييدة لهيييذه األنييواع خيييللو  ذلييك. 
لمعرفيية أهييم األنييواع  تييم التوصييلوردود أفعالهييا خييلل الفصييول المختلفيية،  نائيالسييتثا بييالبرد

 االنتميييياء، وقييييد تييييم الييييربط والتحليييييل والتعليييييل بييييين المتأقلميييية مييييع الظييييروف البيئييييية للمدينيييية
مي إليه مدينة إدلييب والييذي تالطابق البيومناخي الذي تنمع                      لهذه األنواع مرجعيا     يالبيومناخ

 Emberger (2)لل معادلة المعامل المطري الحييراري إلمبرجيييهمن خ  حديدهقمنا بحسابه وت
 

                                    اتي ميا عنيدما يحتيل موقعيا  أو بقعية ميا                                  تعبير "ي ست عمل لإلشيارة إليى نيوع نبيهو  :البدائل البيئية  -  1
                                                                                       كبييديل لنييوع قخيير قريييب جييدا  إليييه علييى الصييعيد الت صيينيفي ، ولييه ذات االحتياجييات البيئييي ة إال أنييه 

 (.545، ص 2002                                 قخر بعيدا  جدا  عن األو ل" )أسود،                       يحتل بقعة أو إقليما  
  -P  الحراري،  ري المط  المعامل  -Q  :حيث  2m -200P/M= 20   Q:  إمبرجيه  معادلة  -  2

  للشهر   العظمى  الحرارة  درجة  متوسط -M  ،/مم  /بالميليمتر  مقدرة السنوية  األمطار  كمية  متوسط
  للتعبير   ويستعمل  م/./°  برودة  األكثر  للشهر  الدنيا  الحرارة  درجة  متوسط  -M.  /م/°  حرارة  األكثر
 . C=273.2 Kelvin °0:  حيث طلقةالم الحرارة درجة لحرارةا درجات عن
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األنييواع النباتييية وتحليييل المعطيييات المناخييية وخاصيية التييي لهييا تييأثير علييى نجيياح  (1955)
 األكثييير للشيييهر الييدنيا الحيييرارة درجيية متوسيييطوخاصيية  فيييي أي منطقيية جغرافيييية تهاواسييتمراري
تييم ترتيييب  ،البيومناخي هاتحديد طابقو  إدلب ينةلمدة  المناخي  العناصر  لدراسةو   .(m)  برودة

 :(2020)الرحمون،  (1المعطيات اللزمة بالجدول رقم )

 المعطيات المناخية لمدينة إدلب خالل العشر سنوات الماضية    :(1الجدول )
 السنوي  1ك 2ت 1ت أيلول آب تموز  حزيران  أيار نيسان آذار شباط  2ك 
 17.2 8.0 13.8 20.2 24.8 26.8 26.4 24.8 20.8 15.8 11.5 7.6 5.9 أ* 

 22.7 12.0 18.9 25.9 31.2 33.4 32.5 30.9 27.1 21.6 16.5 12.1 9.2 ب

 12.2 4.6 8.8 14.7 19.2 21.5 21.0 19.0 14.6 10.6 6.5 3.7 2.7 ت

 489.5 96.2 43.3 27.0 3.9 0.8 0.1 3.4 17.6 44.6 62.3 88.6 101.7 ث

 61 78 63 54 52 52 52 48 52 60 66 74 80 ح

ث  م.º متوسططد درجططة الحططرارة الصططط ر  ت  م.º متوسططد درجططة الحططرارة الع مطط ب  م.º متوسططد درجططة الحططرارةأ * 
 متوسد الرطوبة النسبية %.ح  مم/سنة. متوسد كمية األمطار

 

 :والمناقشة  النتائج -4

 ،حييربالفييوس سييطح  م 440دلييب إمدينيية ارتفيياع  يبلييغ متوسييط :المناخيططة النتططائج -4-1
رقييم فييي الجييدول  ةالوارد المناخية تحليل المعطياتوب ،´35º 56 تقع على خط عرضوهي 
 الهطييوالت تخضعمم/سنة، و  489.5 هولمدينة إدلب  معدل الهطول المطري تبين أن    (1)
 االشييتوية وصيييفه انظييام المطييري المتوسييطي بأمطارهيي لل -          جييدا  ثلجييي    ا  ونييادر   وجلها مطييري   -

التوزيييييع الشييييهري ليمطييييار شييييديد و  (،صيييييف-خرييييي -ربيييييع-ءا)شييييت: وفييييق النظييييام الجيييياف
ميين األيييام وبزخييات مطرييية  قليييل يتصف الهطل بأنه يحدث في عددو   ،التفاوت خلل العام

 غييبليي  حيييث ةيالسنيي  أشييهر أحيير وقب تمييوز ي شهر  فإن الحرارة  درجات  إلى  بالنسبة  أماو   .قوية
 ارتفييياع عيمييي  قييترافييي  وهيييذا ،م(º 26.8وم º 26.4) فيهميييا رارةيالحييي  درجةيلييي  الشيييهري  طيالمتوسييي 
 قييترافيي  ايكميي ، ييالتواليي  على (مº 33.4وم º 32.5) غيبل  إذ  العظمى  للحرارة  ري يالشه  طيالمتوس 
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 فهمييا األشهر أبرد أما .(مº 21.5وم º 21) الدنيا للحرارة الشهري  المتوسط  ةيقيم  اعيارتف  مع
 المتوسيييط يبليييغ ثيحيييي  (ولألالثييياني وشيييباك )ويمكييين أن يتنييياوب شيييباك ميييع كيييانون ا كيييانون 
 الشييهرية ةيالقيميي  اضيانخفيي  مييع يترافييق وهييذا (مº 7.6و مº 5.9) ايفيهم الحرارة  لدرجة  ري يالشه

 ذلييك يترافييق كمييا ،التييوالي علييى (مº 3.7وم º 2.7) بلغييت إذ الييدنيا الحييرارة لدرجيية  المتوسطة
 .التييوالي ىليي ع (مº 12.1وم º 9.2) العظمييى الحييرارة لدرجيية الشييهري  المتوسييط انخفيياض مييع
 11.5) نيبييي  الحييرارة لدرجيية الشييهري  المتوسييط راوحيفيتيي  (قذار وأيلييول) االنتقالييية األشييهر أمييا

º24.8  ،م ºفيبلغ المتوسط الشهري قيمته العظمى فييي  الرطوبة الجويةأما بالنسبة إلى     .(م
 المتوسييطويبلييغ  %48وقيمتييه الييدنيا فييي حزيييران حيييث يبلييغ  ،%80حييوالي  الثييانيكييانون 

بحسييياب قيمييية المعاميييل فيييتم تحدييييده  الطيييابق البيومنييياخي لمدينييية إدليييبأميييا  .%61ي سييينو لا
تنتمييي  تبين أنهيياف سقاطه على مخطط أمبرجيهإ( و Q=55.7) لمدينة إدلب  المطري الحراري 

الييذي يحييدث فيييه  المعتييدلبييالمتغير الحييراري و علوي الجاف النصف الطابق البيومناخي   إلى
ه تيييأثيره الواضيييح فيييي ميييدى نجييياح وتيييأقلم األنيييواع النباتيييية ي لييي ذالييي و  ،الصيييقيع بصيييورة عاديييية

  .المستخدمة أو اقتراح أنواع جديدة

فييي  مهايوتقيالتي تم رصدها  (وفصائلها) النباتية ألنواعافيما يلي النتائج النباتية:   -4-2
 :Mabberley (2017)                              وهي مرتبة تسلسليا  وفق تصنيف مدينة إدلب

فصيييلة من   .Cycas revoluta Thunb )النخيططل الهنططدي( ياليابطان دايكالسط -4-2-1
موطنهيييا األصيييلي  تشيييبه النخييييل، الخضيييرة دائميييةشيييجيرة وهيييو  :Cycadaceaeالسييييكاديات 

                                                  تتحمل الجفاف وتتحمل درجات الحييرارة المرتفعيية صيييفا ، ، جنوب شرس قسيا وخاصة اليابان
صييد هيييذا النييوع فيييي    ر    (.http://www.theplantlist.org)     را  ييي لكنهييا ال تتحمييل الصيييقيع كث
يمكيييين و ، سيييينة 15أعمارهييييا حييييوالي  ،                      )مشييييفى المحافظيييية حاليييييا ( مييييداخل مبنييييى المحافظيييية

  .الشديد كونها ال تتحمل الصقيع          نوعا  ما األماكن المحميةفي   استخدامها

فصييييلة الصييينوبريات مييين  Mill.   Pinus halepensisالحلبطططي الصطططنوبر -4-2-2
Pinaceae:  واسييع االسييتخدام فييي سييورية  الحاليية الطبيعيييةبنييادر ، يمتوسييطي غربيي  نييوع ،
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ويمكيين اسييتعماله للتشيييجير فييي الطوابيييق ، ذو مطاطيييية بيئيية واسيييعة. بييالتحرا االصييطناعي
 ,Quezel, 1986) البيومناخييية نصييف الجافيية والجافيية بييالمتغيرات الحييارة والمعتدليية والعذبيية

P. 11-23).   وحديقييية  ،ذرةة وحديقييية فيييرن الييي يالحديقييية الرئيسييي ي فيييي صيييد الصييينوبر الحلبييي    ر
ومتأقلمييية ميييع الظيييروف  بحالييية جييييدة المرصيييودة، وجمييييع األشيييجار وغيرهيييا المركيييز الثقيييافي
  .دون وجود أي مانع بيئيتشجير  الفي  ويمكن استخدامها، البيئية للمدينة

 :Pinaceaeفصيييلة الصيينوبريات ميين  .Pinus brutia Ten اصططنوبر وروتيطط -4-2-3
نحييييال، ) ق البيومناخييييية الرطبيييية وشييييبه الرطبيييية ونصييييف الجافييييةلطوابيييي افييييي  هغاباتيييي تنتشيييير 
الحديقييية الرئيسيييية وحديقييية المركيييز الثقيييافي فيييي  بكثيييرة النيييوعهيييذا  رصيييد. (57، ص 1982

مييا ، لكيين بزراعتييهوال توجييد مشييكلة باالسييتمرار  ،وحديقة فييرن الييذرة والمشييفى الييوطني وغيرهييا
 الصيييييييينوبرعشييييييييا  جييييييييادوب أ  بحشييييييييرة صييييييييابتهإقابلييييييييية  ى صيييييييينوبر بروتيييييييييايؤخييييييييذ عليييييييي 

Thaumetopoea pityocampa حساسية للجلد اهتسبب يرقات التي . 
 :Pinaceaeفصييييلة الصييينوبريات ميين  .Pinus pinea Lالصططنوبر الرمططري  -4-2-4

فضييل الطوابييق البيومناخييية تبشييكل عييام ميين ناحييية المتطلبييات البيئييية،  ةمرنيي جميليية و  شييجرة
حتيياا إلييى ت الكنهيي  عيييف فييي الطييابق نصييف الجييافت أن لهييا يمكيينو لرطبيية، الرطبيية وشييبه ا

صييد الصيينوبر الثمييري فييي معظييم حييدائق    ر   ا.ريات داعمة خلل السنوات األولى من زراعته
  .        مستقبل   عبر عن مدى النجاح الذي حققه ويمكن أن يحققه   ت   ممتازة وهو بحالة ،مدينةال
 .Araucaria excelsa B. Br. (= A. columnaris Hook., A األروكاريطا -4-2-5

intermedia, A. hetrophylla)  الفصيييلة األروكارييية منAraucariaceae : دائميية شييجرة
 .Wayne, 2010)) ال تتحمييل البييرد الشييديد ،أسييترالياتعيف في جزيرة نورفولك في الخضرة 

ال يمكيين  ى أنييهنيير و ، ()شييارع األنييدلس بندرة أمام بعض المحييال التجاريييةاألروكاريا  صدت     ر  
، لكيين يمكييين بيييالبرد االسييتثنائي الشيييديدتتييأثر  كونهيييا               ا  فيييي الحييدائقبزراعتهيييا خارجييي  عالتوسيي 

 .  استخدامها في التنسيق الداخلي
مييييين فصييييييلة  sempervirens L. Cupressus االخضرررر ا السططططرو دائططططم  -4-2-6

طوابييق ال كمصييدات رييياح فييي واسييع االسييتخدام ،نوع متوسييطي: Cupressaceaeالسرويات  
وحتييى الجيياف العلييوي بييالمتغيرات الحييارة والمعتدليية  ه الرطبيية ونصييف الجافييةبالبيومناخييية شيي 
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السرو دائم االخضرار بصنفيه العييامودي  رصد .(97، ص1997نحال وقخرون، والعذبة )
Cupressus sempervirens var. pyramidalis واألفقي Cupressus sempervirens 

var.   horizantalis  لخصائص المناخييية التييي ى ما يبدو فإن المدينة إدلب، وعة في بكثر
  .شجرة شديدة التأقلمه تتمتع بها هذه المدينة جعلت من

 Cupressus macrocarpa Hartw. (= C. lambertianaالسطرو العططري  -4-2-7

Carr.)  ميين فصيييلة السييروياتCupressaceae:  خلييي  مييونتري فييي  لهيياالمييوطن األصييلي
                  ر صييد هييذا النييوع فييي  .(Edward et al., 2018)الشييديدة دة برو لا                  ؛ ال يتحمل كثيرا  كاليفورنيا

الواسييعة ه وميين ضييروب االتسيياع بزراعتييه. ويمكيينبحاليية جيييدة،  وهييو، وغيرهيياالحديقة العاميية  
 .C. m. var. aureaالسرو العطري الذهبي         حديثا  االستعمال 

مييين فصييييلة السيييرويات  Cupressus arizonica Greeneالسططرو الف ططي  -4-2-8
Cupressaceae:  يعييد  غربييي المكسيييك.  األصلي جبال األريزونا وتكسيياو وشييمالي  هموطن      

، فهييو يتحمييل انخفيياض درجييات الحييرارة لقسيياوة المنييال والتربيية  من أكثر أنواع السييرو مقاوميية
السييرو  صييد   ر    .(Bannister & Neuner 2001)م º 17.7-م حتييى º 12.2-ميين تصييل 
وخاصيية فييي المييدخل الغربييي وأمييام الملعييب البلييدي مدينيية الشوارع وحدائق في بكثرة    الفضي

  .                                            يمكن استخدامه بيئيا  بكل أمان في مدينة إدلبو . ، وغيرهاوفي الحديقة العامة
 ,.Biota orientalis Endl. (=Thuya orientalis Lالعفططص الشططرقي  -4-2-9

Platycladus orientalis)  مييين فصييييلة السيييروياتCupressaceae:  عييييف فيييي تشيييجرة
شييوهد . (.Guoqing et al. 2016) .تتحمييل البييرودة والجفيياف، أواسييط وشييمال الصييين

 تحتيياا هييافييي مواقييع زراعتهييا لكن             أبييدت نجاحييا  و فييي العديييد ميين الحييدائق والمنشييآت،  العفييص
  .ري من قص وتشكيل و  إلى رعاية

ميييين فصيييييلة  .Magnolia grandiflora Lرة األزهطططار ليطططا كبيطططو الماغن -4-2-10
 ،جنيييييوب الوالييييييات المتحيييييدة األميركيييييية موطنهيييييا األصيييييلي Magnoliaceae:الماغنولييييييات 

 للبييييييييييييييييييرد الشييييييييييييييييييديدحساسيييييييييييييييييية للجفيييييييييييييييييياف، وفييييييييييييييييييي األعمييييييييييييييييييار الفتييييييييييييييييييية حساسيييييييييييييييييية 

https://www.conifers.org/refs/bannister01.htm
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(https://www.wildflower.org/).  عمارهييا أ أمام مبنييى البلدييية   منها  عدةأشجار    ترصد
  .بزراعتهاإمكانية التوسع            ي شير إلى استمراريتها وحجم نموهاف ،سنوات 10ن د عيتز 
 شيييجرة :Lauraceae الغاريييية الفصييييلةمييين  .Laurus nobilis Lال طططار  -4-2-11

جبييال يها غابات جسر الشغور و ، بما فداخل الغابات السنديانية والصنوبرية تنتشر  صغيرة،
بعييض و  ،الييدائري  المتحييف والمحلييقفييي حديقيية  تماسييتخد، الجبييل الوسييطانيحييارم وخاصيية 

لئميية تكونهييا م علييى ضييرورة التوسييع فييي زراعتهييا لييذا نؤكييد، بحاليية جيييدة، وجميعهييا  الشوارع
 .دائمة الخضرة ينيةوتزي طبية وعطرية فهي .متعددة األغراضو        بيئيا  

ميين فصيييلة   Ulmus campestris Acut. (=U. minor Mill.)قيصطياالبو  -4-2-12
نهيير ، تنمييو بالحاليية البرييية علييى ضييفاف األنهييار ومنهييا شييجرة كبيييرة: Ulmaceaeس    ميي  األل

صييلح للتشييجير فييي المنيياطق ت (، وهييي82 ، ص2010النهيير األبيييض )الحسيين، العاصي و 
 اتييأمين السيييقاية اللزمييية لهييي الرطبيية وشيييبه الرطبييية ونصيييف الجافيية بكافييية متغيراتهيييا شيييريطة 

(. 321، ص 2003نحيييال، نصيييف الجافييية ) خيييلل فصيييل الجفييياف ال سييييما فيييي المنييياطق
بحاليية همييا و )سيياحة السييبع بحييرات( حول مبنى البلدييية القييديم  األلموومن   انتشجر   تصد   ر  

يمكيين  .سييم 50م وقطرهما حييوالي  20فطولهما يزيد عن   ويبدو عليهما قدم زراعتهما  جيدة
  .، لكنها تحتاا إلى السقايةبزراعتها دون وجود أي مانع بيئيالتوسع  

شييجرة  :Ulmaceae                ميين فصيييلة األلميي س  ميين L.  Celtis australisالمطي   -4-2-13
وتنمييو بالحاليية الطبيعييية  تعيف بالحالة البرييية فييي المنطقيية المتوسييطية بمييا فييي ذلييك سييورية.

معمييرة شييجرة واحييدة  يوجييد .قع األثريةفي جبال حارم وجبل الزاوية وخاصة بالقرب من الموا
وال نييرى أي  ،تثميير كييل عييام بصييورة منتظمييةو  تزهيير ،تاسيياحة السييبع بحيير ميين الميييس فييي 
 ونؤكد على ضرورة القيام بذلك.بل مانع من إكثارها 
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توجييد : Moraceaeالفصيييلة التوتييية ميين  .Ficus carica Lالتطين العطادي  -14 -4-2
، ويمكييين زراعتهيييا ضيييمن الحيييدائق وبدرجييية أقيييل ضيييمنها أشيييجار التيييين بكثيييرة حيييول المدينييية

 .ع وجود الطيور الصيفيةيكمصدر غذاء لتشج

شييجرة : Moraceaeالفصيييلة التوتييية ميين  .Morus alba Lاألوطي   التطوت -4-2-15
ومناخية الرطبة وشييبه يالطوابق البعة في العديد من المناطق السورية التي تنتمي إلى و مزر 

مدينيية  المزروعيية فييييشييير التتبييع البيئييي ليشييجار . و              الجافيية أيضييا  الرطبيية ونصييف الجافيية و 
وال يسييعنا سييوى التأكيييد علييى  توافق كامل لهذا النوع مع الظروف البيئية السييائدة،دلب إلى  إ
بهيييدف الحصيييول عليييى ، وتشيييجيع زراعتهييا                                            مكانييية االتسييياع باسيييتخدامها حييدائقيا  دون تيييرددإ

المسيييمى  Formبعييية للتيييوت األبييييض نيييذكر الشيييكل . ومييين األشيييكال التزيينيييية التااألخشييياب
)كليتييييي  المدينييية فيييي حييييدائق بنيييدرةصييييد بعيييض أفييييراده    ر   اليييذي، Pendulaبطططالتوت البطططا ي 
 .وننصح بالتوسع في زراعته الشريعة واآلداب(

يوجييد : Moraceaeالفصيييلة التوتييية ميين  .Morus nigra Lالتطوت األسطود  -4-2-16
ض الحييدائق الخاصيية، ننصييح بالتوسييع بزراعتييه بسييبب ضييمن بعيي  همن أشييجار       جدا    عدد قليل
 .(، تربية دودة القز)ثمار، خشب  الجيدةاالقتصادية  ته ميالبيئي وق هتأقلم

 Maclura pomifera (Raf.) Schneid.  (= M. aurantiaca)المطا لورا  -4-2-17
شييييجرة موطنهييييا األصييييلي هييييو جنييييوب شييييرقي الواليييييات  :Moraceaeالفصيييييلة التوتييييية ميييين 
 (.pomifera-maclura-orange-https://trees.umn.edu/osage) تحييييييييدة األميركيييييييييةالم

، ويوجييد في تحري  جوانب االتوستراد بييين مدينيية إدلييب وسييراقب  بكثرة  هذه الشجرة  تاستعمل
)حديقيييييية جييييييامع الحسييييييين، حديقيييييية  ينييييييةالمدميييييين أفرادهييييييا فييييييي حييييييدائق  ال بييييييأو بييييييه عييييييدد

باسييتخدامها بالتوسييع  ة، لييذا ننصييحييي ظييروف البيئلتييام مييع الاتأقلمها  تبين قد. و (.الضبيط،..
 .هاكل أنواع التربومصدات رياح وعلى  جةسيأك

https://trees.umn.edu/osage-orange-maclura-pomifera
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: Moraceaeالفصيييلة التوتييية ميين  .Ficus elastica Roxb تططين المطططاط -4-2-18
ضييعيف المقاوميية لتييدني درجييات  ،شييرقي هيمااليييا كبيييرة تعيييف بالحاليية الطبيعييية فييي شييجرة

كنبييييات تنسيييييق  فييييي إدلييييبسييييتخدم (. ي158، ص 2007بي وقخييييرون، لشيييي )              الحييييرارة شييييتاء  
   .ورصدت بعض األفراد الكبيرة الحجم في بعض الحدائق المنزلية الخاصة  داخلي

الفصيييلة ميين  .Ficus nitida Thunb (.F. retusa L) = التطين الالمطط   -4-2-19
 الجديييييييييدة وكاليييييييييدونيا شييييييييجرة موطنهييييييييا األصييييييييلي الهنييييييييد وماليزيييييييييا :Moraceaeييييييييية التوت

(https://www.gbif.org/).  منهيييا فيييي شيييارع الجيييلء، ومييين خيييلل المتابعييية  نافيييردرصيييد
نموهييا  إال أن                    تعيياود نشيياطها صيييفا  لكنهييا فييي الشييتاء والربيييع تأثرهييا الشييديد بييالبرد  الحظنييا
  تها.لذا ننصح بعدم التوسع بزراع ،بطيء

:  Juglandaceaeوزية ج الفصيلة المن  .Juglans regia L الجوز العادي -4-2-20
وال يسعنا سوى التأكيد على ضرورة تبنيه   ،حولهاما و  ضمن المدينة أفرادهرصد العديد من 

دعمها بريات   للكن يفض                                                       كشجرة متعددة األغراض متوافقة بيئيا  مع ظروف مدينة إدلب
 .الشرهة للماءاألنواع كونه من               إضافية صيفا  

 Casuarina cunninghamiana Miq. (= C. tenuissimaالكازوارينطا -4-2-21

Hort.)  مييين الفصيييييلة الكازوارينيييييةCasuarinaceae:   اسييييتراليا. موطنهييييا األصييييليشيييجرة 
اسييتخدامها فييي التحييري  االسييتمرار بيمكيين  وهييي بحاليية جيييدة،معظييم الحييدائق،  رصييدت فييي

 .قوي الصقيع  الحدوث  حال فيلكن يخشى عليها 

فصيييلة شييب الليييل مططن  .Bougainvillea spectabilis Willdالجهنميططة -4-2-22
Nyctaginaceae:  هييي تصييلح و  أمتييار 5-4 حتييى هايصل طول،  األصلي البرازيل  هاموطن

شييلبي ) المبيياني أو الجييدران المييراد تغطيتهيياللسييتعمال فييي " نظييام األوشييحة" السيييما علييى 
 ةعلييى األسييوار الخارجييي  . رصييد العديييد ميين أفرادهييا مزروعيية(199ص  ،2007وقخييرون، 
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فييي  تهييا. ونؤكد علييى ضييرورة االتسيياع بزراعبحي الضبيط وحي الكارلتون والقصور  للمنازل
 ثمانية أشهر. إلى بسبب طول فترة التزهير التي قد تصل  اإلطار الحدائقي

 .Brachychiton populneum (Schott & Endl.) R. Br البرا يكتطون -4-2-23

(=Sterculia diversifolia G. Don)  الكاكاوييية فصيييلةالميين Sterculiaceae:  شييجرة
العدييييد مييين  يوجيييد ،( https://www.itis.gov) دائمييية الخضيييرة موطنهيييا األصيييلي اسيييتراليا

 وفيييي ميييدخل المدينيييية ،اآلدابكلييييية فيييي و  وأميييام جييييامع أبيييي ذرفيييي شييييارع الجيييلء  اأفرادهييي 
. لييذا اضيييةمسنة ال 15الي  خلل              نجاحا  جيدا  النبات أبدى    .وغيرها  دائري لمحلق الاو   الشرقي
 .وأزهاره وثماره الجميلةاالتساع بزراعته ألناقته وشكله المخروطي واستقامة ساقه  بننصح 

ميين  .Hibiscus rosa-sinensis L )الهبسططك  الصطيني( باميطا  الزهطور-4-2-24
ة الخضييرة موطنهييا األصييلي اليابييان والصييين، شييجيرة دائميي : Malvaceaeالفصيييلة الخبازييية 

. (123-89، ص 1987شييلبي، ) قاومتييه للبييرد الشييتوي االسييتثنائيميؤخييذ عليييه محدودييية 
البييرد الشييديد أو زراعتييه محفوفيية بالمخيياطر فييي حييال لكيين  .بعييض الحييدائقفييي             زرع حييديثا  

 .والحديقة العامة  نه لم يكمل سنة واحدة في حديقة كلية اآلدابأ، حيث لوحظ لصقيعا

  Tamarix articulata (=T. aphylla =T. orientalis) أو األثل الطرفا  -4-2-25
شوهدت الطرفاء تنمو بشكل عفوي ضمن بعض  : Tamaricaceaeمن الفصيلة الطرفية 

   .جاذبية تنسيقةبأية ال تتمتع  يفهالحدائق في وال ننصح باستعمالها الحدائق، 

: Salicaceae فصيييلة الصفصييافيةالميين  .Populus nigra L الحطور األسطود-4-2-26
وهييي  شييوهدت شييجرة واحييدة منييه فييي حييي الضييبيطمنييذ القييديم، رية و فييي سيي  ةمزروعيي  شييجرة

  .                                                                        بحالة جيدة جدا  وال نرى أي مانع من التوسع بزراعته سوى أنه يحتاا إلى الري 
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 .Pyracantha coccinia M. Roem )زعطرور الزيينطة( البيرا انتطا القرمزيطة-4-2-27

(=Crataegus pyracantha)  الفصييييلة الورديييية مييينRosaceae : رة شيييوكية دائمييية جشييي
 Juniperus الخضييرة، توجييد بالحاليية البرييية فييي جبييال القلمييون كمرافييق فييي غابييات اللييزاب

excelsa Bieb.  ،تيينجح فييي  فزراعتهييامستعملة بتحري  الحدائق فييي معظييم المييدن السييورية
وال تتييأثر بييالمتغيرات الحرارييية.  د الجفيياف،شييديمييا عييدا الطييابق جميييع الطوابييق البيومناخييية 

العناييية ميين سيييقاية إليييى لكنهييا تحتيياا ، فيييي تحييري  حييدائق إدليييب كثييرةكانتييا مسييتعملة بيرابال
  .، وهي من الجمال والتأقلم بحيث ننصح باالتساع بزراعتها بدون تحفظتقليم وتربيةو 

 الطلحيطة ةالفصيلميين   .Acacia cyanophylla Lindlالطلح مزرق األوراق-4-2-28
Mimosaceae

، تعيييف فييي الحاليية الطبيعييية عديميية األشييواكضييرة خال شييجرة مسييتديمة : 3
 وتخشيييييييى الصيييييييقيع اإلضييييييياءةفيييييييي غيييييييرب اسيييييييتراليا، تتحميييييييل الحيييييييرارة العاليييييييية وتتطليييييييب 

(https://plants.jstor.org//)  .كلييية العلييوم ومستشييفى فييي ، بشييكل أفييراد مبعثييرة ترصييد
حظ تأثرهييا و    ليي  ميين خييلل المراقبيية لهييذه األشييجار  .ل بسييلياومشييت حديقيية الخييدماتو العيييادات 
ليييوراس ولكيين ميييا أن ينقضييي فصييل البييرد حتيييى  اليبيياوحييدث بعيييض يبييالبرد حيييث        شييتاء  

 ها تزهر وتثمر.ا تعاود الشجرة نشاطها في نهاية الربيع فنر 
 من الفصيلة  Leucaena leucocephala De Witاللوسينا وي ا  الرؤوس -4-2-29

Mimosaceae: وجنييييوب شييييرس  السييييلفادور ،المييييوطن األصييييلي لهييييا غوتميييياال، الهنييييدروو
. بكييل األحييوال ، حديقيية الخييدماتشييوهدت فييي مشييفى العيييادات( Parrota, 1992المكسيك )

  .أن أوراقها تتساقط بشكل كامل في فصل الشتاء مع                                  الشجرة تصلح بيئيا  في مدينة إدلب

 

 Leguminalesفييي هييذا الجييزء ميين البحييث سييندرو األنييواع التييي تنتمييي إلييى رتبيية البقوليييات  - 3
 البقميية والفصييلة Mimosaceae الفصييلة الطلحيية :والتيي تنيتظم ضيمنها ثيلث فصيائل هيي

Cesalpiniaceae  الفراشنن  والفصيييلةPapilionaceae  لييوزوت الجييوي  والتييي تتميييز بتثبيتهييا
 ية الموجودة على جذورها وتحويله إلى سماد قزوتي.عن طريق العقد البكتر 
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 Caesalpinia gilliesii Wall. Ex ()شطوارب الملط  البوانسطيانا الصطفرا  -4-2-30

Hook (=Poinciana gillesii Hook) الفصيييلة البقمييية  ميينCesalpiniaceae : شييجيرة
دائميية الخضييرة أو متسيياقطة األوراس، موطنهييا األصييلي األرجنتييين وأورغييواي والييبعض يؤكييد 

أفييراد . هناك (https://www.gardenia.net/plant/caesalpinia-gilliesii) أنه مدغشقر
ميية دائق، يمكيين اسييتخدامه فييي تنسيييق الحييدائق العاحيي                                    نادرة جدا  من هذا النبييات فييي بعييض ال

 .ومنصفات الطرس والحدائق الخاصة لكن بحذر ألنه قد يتأثر بالصقيع

: Cesalpiniaceaeالبقمييية الفصيييلة  ميين .Ceratonia siliqua Lالخرنوب -4-2-31
وهييييي تنتمييييي إلييييى الطييييابق النبتييييي  يةتعيييييف بصييييورة طبيعييييية فييييي سييييور متوسييييطية، شييييجرة 

، وتييينجح زراعتيييه فيييي الطوابيييق البيومناخيييية الجافييية العلويييية لحيييراري أو السيييفلياالمتوسيييطي 
                                                                               ونصييييف الجافيييية وشييييبه الرطبيييية والرطبيييية بييييالمتغيرات المعتدليييية والدافئيييية ونييييادرا  فييييي العذبيييية 

(BATLLE & TOUS, 1997, p. 21) . اسييتخدم الخرنييوب بسييعة فييي تحييري  الحييدائق
)حديقة حي الثورة، حديقة الناعورة، حييي  بوالجزر الوسطية وبعض المنشآت في مدينة إدل

                        نجاحا  ملحوظا  فييي مقييدار  ا، وقد أبدت أشجاره(وغيرها ، كلية الزراعة، كلية اآلداب،األبرار
تييأثر أوراقهييا بييالبرد )يبيياو  هييو. لكيين مييا يلحييظ نموها واستجابتها للعوامل المناخييية للمدينيية

. وال نييرى أي مييانع لهيياالنمييو العييام  ليشييموراس أو جييزء منهييا( لكيين هييذا التييأثر ال بعييض األ
  .كونها متعددة األغراضمن التوسع في زراعتها 

: Cesalpiniaceaeالبقمييية الفصيييلة  .Cercis siliquastrum L الزمز يرر -4-2-32
والصييينوبرية شيييجرة صيييغيرة توجيييد بالحالييية الطبيعيييية فيييي سيييورية داخيييل الغابيييات السييينديانية 

 تتحمييل الجفيياف. تقيياوم البييرد وال شييير إلييى أنهيياالطبيعييي ي افانتشيياره  وغابات الشييوح واألرز،
منهييا الحديقيية العاميية  فيييأفييراد  وعييدة حديقيية كلييية الزراعييةالزمزريييق فييي   يوجد فرد واحييد ميين

                                                                                شجرة كبيرة ي شييير مظهرهييا إلييى قييدم زراعتهييا وغالبييا  هييي مزروعيية منييذ تأسيييس الحديقيية عييام 
 . التوسع في زراعتهاجد أي مانع من ه ال يو نتؤكد أو  جيدة  األفراد المرصودة. حالة  1980
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البقمييية الفصيييلة   .Gleditsia triacanthos Lال ليدتشطيا ثالثيطة األشطواك -4-2-33
Cesalpiniaceae  : شجرة كبيرة موطنها شرقي الواليات المتحييدة األميركييية، تقيياوم الكلييس
هيييواء الجييياف بيييالواقع ال نهيييا تتحميييلإذ أبأنهيييا شيييجرة جفافيييية،          قيييد خطيييأ  والملوحييية والبيييرد ويعت

فييي  الغلديتشييياشييوهدت  .(/https://pfaf.org) ولكنهييا تتطلييب أراض عميقيية مهييواة ورطبيية
يمكيين اسييتخدامها كسييياا . و كلييية الزراعيية والمركييز الثقييافي وكلييية اآلداب وحديقيية الخييدمات

 .ربةتوتثبت اآلزوت الجوي بال وعلفية حيقية، وهي ر قاسية وحادة    ا                      نظرا  المتلكها أشواك

: Cesalpiniaceaeالفصيييلة ميين  .Bauhinia purpurea L الجمططلخطط  -4-2-34
 .(Gilman & Watson, 2016) للبييرد              ، حساسة جدا  موطنها األصلي الهند والصين شجرة
ميين و . (، الضييبيطحدائق القريبة من )جامع الحسين، الخدمات الفنيييةالفي  هاأشجار   تصد   ر  

إلييى إلحيياس الضييرر  أدى فيياض درجييات الحييرارة ممييا         ء  بانخارهييا شييت    أث          تبييين ت   لهييا خييلل التتبييع
وهنيياك نييوع أخيير  بأوراقهييا، لكيين مييا أن ترتفييع درجييات الحييرارة حتييى تعيياود نموهييا ميين جديييد.

 .Bauhinia albaخ  الجمل ذو األزهار البي ا  ها في حديقة حي الثورة هو من

 اشييييييةر الفصييييييلة الفمييييين  .Robinia pseudoacacia L زهططططر العنقطططططود-4-2-35

Papilionaceae: واسييييعة االنتشييييار  موطنهييييا األصييييلي الواليييييات المتحييييدة األميركييييية شييييجرة
فيييي  شيييوهدت (Huntley, 2022) م º 7-حتيييى تتحميييل انخفيياض درجيييات الحييرارة ،         عالميييا  
تييام فهييي تزهيير ، ويبييدو عليهييا التييأقلم الوالشييوارع حييدائق وبعييض المييدارو والمنشييآتالمعظييم 

 تهيياح بالتوسييع فييي زراع                                    ها المتسيياقطة علييى األرض تلقائيييا . ننصيي ر وتثمر ويلحييظ إنبييات بييذو 
  .)خشبية، رحيقية، قزوتية( لخصائصها المناخية السابقة وكونها شجرة متعددة األغراض

 Sophora japonica L. (=Styphnolobiumاليابانيطططة الصطططفورا-4-2-36

Japonicum Schott)    لفصيلة الفراشيةامن Papilionaceae: متساقطة األوراس،  شجرة
متحمليييية للبييييرد والرتفيييياع الكلييييس وتتحمييييل تلييييوث المييييدن موطنهييييا األصييييلي الصييييين وكوريييييا، 
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(https://www.chicagobotanic.org/plantinfo/). الحديقييييية فيييييي  منهيييييا أفيييييراد ترصيييييد
وننصييييح بالتوسييييع  بيئييييي دون أي مييييانعيمكيييين اسييييتخدامها و وأمييييام مديرييييية الزراعيييية،  العاميييية

 .نها متحملة لتلوث المدنو بزراعتها بكثرة ك

Eucalyptus Dehn. (=  Eucalyptus camaldulensis 4وكطاليبتوس أل ا-4-2-37

rostrata Schlecht)  ميين الفصيييلة اآلسيييةMyrtaceae دائميية الخضييرة: شييجرة كبيييرة ،
وقييد  ،  خييارا موطنييه األصييليفي التحري    ا  ، استعمل هذا النوع كثير موطنها األصلي استراليا

وينصييح بعيييدم  لكنييه يخشييى البييرد الشييديدلبيئييية والتربيية، ميين حيييث العوامييل ا أظهيير مرونيية
 اسييتعماله فييي المنيياطق التييي تيينخفض فيهييا درجيية الحييرارة عيين خمييس درجييات تحييت الصييفر

(FAO, 2021, p 369) . بمدينيية إدليي اسييتخدمت هييذه الشييجرة بسييعة فييي تحييري  حييدائق 
نتشيير فييي أميياكن متفرقيية ميين ي تتيي ال، فنشيياهد بعييض األشييجار الضييخمة هاومنشييآت هاوشييوارع
                         نظرا  لسرعة نموها وكونها )ونؤكد على ذلك(  تهابالطبع يمكن االستمرار في زراعو المدينة.  

لكن يجب تجنب الضروب التي تتأثر بالصقيع كما يجب تجنييب زراعتهييا   متعددة األغراض
                                رارا  على المنشآت القريبة منها.جذورها أض بالقرب من المباني كي ال تحدث

مييين الفصييييلة اآلسيييية  Callistemon viminalis cheelفرشطططاة الزجطططاج  -4-2-38
Myrtaceae:  ا  حرارييي     ا  ، يتحمل تباينشجرة صغيرة، بطيئة النمو، موطنها األصلي استراليا    

وزرع  في المنطقة الصناعيةرصدت ، (Boyd, 2021)         م صيفا  º 48م شتاء إلى º 4-من 
                      نظرا  لجمالها الشديد. تهاالتوسع بزراعالمناسب  . ولعله من                       حديثا  في كلية الزراعة

ميييييين الفصيييييييلة اآلسييييييية  .Myrtus communis L )الريحطططططان( اآلس -4-2-39
Myrtaceae  : بالحالة الطبيعية فييي الطوابييق البيومناخييية، نصييف شجيرة تنتشر في سورية

بكثييرة فييي  نتشييرت، و                أحيانييا  العذبييةالجافة، شبه الرطبة والرطبة بييالمتغيرات الحييارة والمعتدليية و 
مجيياري المييياه المؤقتيية ومواقييع الصيينوبر البروتييي ميين منطقيية جسيير الشييغور خاصيية بييالقرب 
 

 تسيييمى بالكينيييا واليييبعض يسيييميها الكيييافور وكلهميييا غيييير صيييحيح، فالكينيييا الحقيقيييية هيييو جييينس - 4
Cinchona ويضييم الكثييير ميين األنييواع، ميين أهمهييا C. Officinalis لة الفوييي ةوهييو يتبييع الفصييي            

Rubiaceae والكيييافور الحقيقيييي هيييو.                                  تيييي ينتميييي إليهيييا نبيييات القهيييوة أيضيييا  ال Cinnamomum 

camphora من الفصيلة الغارية Lauraceae ،(.333، ص 2007)شلبي وقخرون 
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محدوديتييه( فقييد أبييدى  رغييم)والتشييجير . أمييا فييي االسييتعمال الحييدائقي التي تعرضت للحرائييق
 بحييي الضييبيط ضييمن الحييدائق المنزلييية الخاصييةاآلو مطاطييية بيئييية أوسييع، حيييث رصييد 

اآلو في مجال التنسيق الحدائقي كشجيرة منفردة أو في تجمعات ح  . ويصلض المقابروبع
  بزراعته.، ونوصي  إلنشاء األسيجة دائمة الخضرة القابلة للقص والتشكيل أو
ميين  L. angustifolia Elaeagnus 5الكططاذب زيتططون ووهيميططا أو الزيزفططون -4-2-40

صييلي جنييوبي أوروبييا وغربييي ، موطنها األاسشجرة متساقطة األور   :Elaeagnaceae  فصيلة
فهييي تجييود فييي جميييع الطوابييق البيومناخييية  تتصف بطاقة تحمل بيئي واسييعة  قسيا ومصر،

 (.359، ص 2007شيييلبي وقخيييرون، ) بمختليييف متغيراتهيييا ميييا عيييدا البيييارد وشيييديد البيييرودة
البيئيية أشجار الزيزفون في معظم حييدائق ومقييابر إدلييب وقييد ظهيير عليهييا التييأقلم مييع   ترصد
  .على ضرورة االتساع في زراعتها كونها شجرة متعددة األغراض ونؤكدة بها، المحيط

الفصيييلة من   .Zizyphus lotus (L.) Lam  (.Rhamnus lotus L)العناب -4-2-41
 ،وغيرهييياحيييي الثيييورة  فيييي أفرادهيييا تصيييد   ر  شيييجيرة تتحميييل الجفييياف : Rhamnaceaeالنبقيييية 

  .تهاي زراعي من التوسع فيوجد أي مانع بيئال  نرى أنهو 
 الفصيييييلة البطمييييييةميييين  .Pistacia atlantica Desf الططططبطم األطلسططططي-4-2-42

Anacardiaceae:  ميين سييورية.  بالحالة الطبيعية في المنيياطق الجافيية ونصييف الجافيية  ينمو
يمكيين التوسييع بزراعتييه  .وأخرى في الحديقيية العاميية شجرة صغيرة منه في كلية الزراعة  توجد

الحلبططي الفسطتق ي األصييل الييذي يطعييم عليييه سيي لطعتبيير الييبطم األوي .مييل للجفييافكنييوع متح
Pistacia vera ساحة السبع بحرات(      يضا  أ المدينة ضمن هأشجار بعض  شوهدت الذي(.  

تتحمييل  شييجيرة: Anacardiaceaeالفصيييلة ميين  .Rhus coriaria Lالسطماق-4-2-43
ي العديييد ميين فيي  االنتشييارالجفاف والبرودة والكلس ويمتاز بمطاطية بيئييية واسييعة تمكنييه ميين 

  .في بعض البقع ضمن المدينة وعلى أطرافها السماس صد   ر  الطوابق البيومناخية.  
 الفصييييييلة البطميييييييةمييييين   .Schinus molle Lالمسطططططتحيالفلفطططططل -4-2-44

Anacardiaceae  : ،تسييتعمل فييي سييورية كشييجرة تزيينييية موطنه األصييلي أمريكييا الجنوبييية
مسييتخدم الفلفييل المسييتحي  .(123-89 ص ،1987بي، شييل) للبييردوهييو متوسييط الحساسييية 

 

 Malvaceaeمن  الفين    الازية ن   Mill datarco Tilia. نبياتالزيزفيون الحقيقيي هيو  - 5
 توجد شجرة واحدة في مد ن  ص نف .كينت  ، أمي في سور  في ترك ي موطنه األص ي أوربي و وجد



 د. الحسن

384 

 

في تشجير بعض الحدائق والجزر الوسطية والمنشآت. لكنها تبدي حساسية للبرد والصييقيع 
  .باحتراس بعض األوراس الطرفية وتلونها باللون البني الشتوي وقد ظهر هذا التأثر

ميين   Acer negundo L. (= A. fraxinifolius Arn.) قيقطب ني ونطدو-4-2-45
شجرة متساقطة األوراس، موطنها األصلي ميين جنييوب كنييدا  :Aceraceaeفصيلة القيقبية ال

وهيييييييييييييييييييي مقاومييييييييييييييييييية للبيييييييييييييييييييرد، شيييييييييييييييييييرس أمريكيييييييييييييييييييا الشيييييييييييييييييييمالية  وحتيييييييييييييييييييى المكسييييييييييييييييييييك
(https://newyork.plantatlas.usf.edu/  .) ،يوجد منها فرد وحيد في كلية الزراعة بإدلب

أنييواع الفصيييلة القيقبييية المنتشييرة  وميين البرد.ولييم نلحييظ علييى القيقييب األمريكييي أي تييأثر بيي 
شييجرة جميليية  Acer syraicumالقيقطب السطوري  بالحالة البرية في منطقيية جسيير الشييغور

 . رها وزراعتهااكثإ                     جدا ، يجب العمل على  
الفصييييلة مييين   .Koelreuteria paniculate Laxm  لروتيريطططة عركوليطططة-4-2-46

فييي شييارع الفرقيييان  شييوهدتالصيييين، هييا األصييلي موطن شييجيرة: Sapindaceaeالصييابونية 
 مانع من إعادة زراعتها. أي وال يوجد للقطع،لكنها تعرضت 

الفصيييييلة  ميييين L. (Jacq.) Dodonaea viscosa الططططدودونيا )الشططططث(-4-2-47
نبيييات شييجيري، موطنيييه األصييلي السيييعودية، تنمييو بشيييكل جييييد  :Sapindaceaeالصييابونية 

أيييام ميين زراعتهييا  8-6ها بالبذور التييي تنبييت بعييديمكن إكثار تحت الظروف البيئية القاسية و 
(. شوهد هذا 94، ص2016)الخليدي وقخرون، %  80بالتربة وتصل نسبة اإلنبات حتى 

النبيييات فيييي الحديقييية التيييي تقيييع أول طرييييق بييينف وفيييي حديقييية المركيييز الثقيييافي ومييين خيييلل 
نشيياطها ميييع بدايييية  كنهييا تعييياود                                                        المتابعيية يبيييدو عليهييا التيييأثر بتييدني درجيييات الحييرارة شيييتاء  ول

 الصيف، ويمكن جمع بذورها من المركز الثقافي وإكثارها بسهولة.
تحييت شييجيرة : Araliaceaeالفصيييلة األرالييية ميين  .Hedera helix Lاللطبالب -4-2-48

معميييرة، متسيييلقة، دائمييية الخضيييرة، موطنهيييا األصيييلي أوروبيييا وقسييييا الغربيييية ومنهيييا سيييورية، 
 ، ص2010)الحسيين،  بكفل والزعينييية ومعرباييياإدلييب بيي  محافظيية فييي وتوجييد بالحاليية البرييية

وحييي فييي حييي الضييبيط المنييازل  بعييض                                          . رصد هذا النبات مزروعا  كسياا على أسوار(69
 .كنبات متسلق                                   . وال نرى مانعا  من التوسع بزراعتهالحديقة الرئيسية          حديثا  في و   الكالتون 
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الفصييييلة األراليييية  مييين .Hedera canariensis Willd اللطططبالب المطططزرك  -4-2-49
Araliaceae  : نبات متسلق، نصييل األوراس أخضيير مييزركف بيياللون األصييفر، شييوهدت فييي
 يمكن التوسع بزراعته.و ،  حديقة المتحف

مييييييين الفصييييييييلة القاتيييييييية  .Euonymus japonica Thunb المرجططططططان-4-2-50
Celastraceae: الصييييييييييييييييييييييييييييييين، كورييييييييييييييييييييييييييييييياموطنييييييييييييييييييييييييييييييه األصييييييييييييييييييييييييييييييلي اليابييييييييييييييييييييييييييييييان ، 

(.orgwww.worldagroforestry)للقيييييص وبأشيييييكال  ة، قابليييي ، شييييجيرة دائمييييية الخضيييييرة
متييأقلم مييع وهييو ، شييوهد النبييات فييي حييدائق إدلييب حييدائق سييورية، كثيرة االنتشار فييي مختلفة

          مستقبل .                                                الظروف البيئية وال نرى مانعا  من التوسع بزراعته
مييين الفصييييلة العنبيييية  .Cissus striata Ruiz & Pavرا  الكرمطططة العططط -4-2-51

Vitaceae متسيييييييييييلق سيييييييييييريع النميييييييييييو موطنيييييييييييه األصيييييييييييلي حيييييييييييوض المتوسيييييييييييط : نبيييييييييييات
(www.gbif.org)كسيييياا متسيييلق عليييى  ، النبيييات مسيييتعمل فيييي بعيييض الحيييدائق الخاصييية

 وال يوجد مانع بيئي من التوسع بذلك.  ،المباني والجدران
ميين  Melia azedarach L. (= M. orietalis M. Roem.)  زدرخط  أل ا-4-2-52

، بييينغلد ك جنيييوب شيييرس قسييييا صيييليألا اموطنهييي شيييجرة  :Meliaceae الزنزلخيييت فصييييلة
كشييجرة بسييعة اسييتزرع فييي سييورية ، (Persian, 2022)وكشييمير بالوشسييتان و  الهنييد،و ونيبال 
 . M.azedarach var. umbraculifera درخط  الم لطيز األ وهنيياك صيينف يسييمى تزيينية 

 .ليس هناك أي موانع بيئية تحول دون ذلكو  دمة بسعة في مدينة إدلبمستخ  لشجرةا
ميين  .Ailanthus glandulosa Desf (.A. altissima Mill=)لسطان الطيطر -4-2-53
تقييياوم  وتيييايوان، : شيييجرة موطنهيييا األصيييلي الصيييينSimarubaceae السييييماروبية فصييييلةال

الشيييجرة مسيييتخدمة بكثيييرة فيييي (. Khare, 2007والتليييوث الجيييوي بشيييدة ) الجفييياف والبيييرودة
                                     زهارها وإنبات بذورها تلقائيا  في حييال إ                                          مدينة، وقد أبدت نجاحا  ملحوظا  في نموها و التشجير  

 مناسب.السقوطها بالمكان 
: Apocynaceaeالفصيلة األبوسينية من  .Nerium oleander Linnالدفلة -4-2-54

مسييتخدمة بسييعة فييي ، المييياهأطراف مجاري تصادف بالحالة الطبيعية على   شجيرة صغيرة،
 زهييارورغييم جمييال أزهارهييا وطييول فتييرة اإل .والجزر الوسييطية للطييرس التحري  ضمن الحدائق  

  .سامةشجيرة كونها  زراعتهافي  هناك خلف حول االستمرار، البيئيوتأقلمها 

http://www.worldagroforestry/
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وبييية الفصيييلة الر ميين  .Gardenia jasminoides Ellis ال اردينيا الياسمينية-4-2-55
Rubiaceae : دائمييية الخضيييرة، موطنهيييا األصيييلي اليابيييان وتيييايوان والصيييين صيييغيرة شيييجيرة

واعتقييد ، (. رصييدت الغاردينيييا فييي العديييد ميين األميياكن75، ص 2010الخضيير وقخييرون، )
  .إدلب                                     أنها خيار بيئي مناسب جدا  للزراعة في 

لحميييام فصييييلة رعيييي امييين  .Lantana camara L )الالنتانطططا( أم كلرطططوم-4-2-56
Verbenaceae : أمريكييا المدارييية األصييليالمييوطن (Ghisalberti, 2000.)  تزهييير اللنتانيييا
وردييية أو بيضيياء أو صييفراء أو برتقالييية أو حمييراء أو  ميين أزهارهييا تغير لييون يو لفترة طويلة،  

 .المناسبةمن الخيارات البيئية     د  حدائق، وتعال                                  حتى زرقاء. ر صدت اللنتانا في معظم 
 ميين  Aloysia citrodora Britton =(.Lippia citriodora L)المليسيية -4-2-57

 شيييييييييييييلياألرجنتييييييييييييين و شييييييييييييجيرة موطنهيييييييييييا األصييييييييييييلي  :Araliaceaeالفصييييييييييييلة األرالييييييييييييية 
(https://www.britannica.com/plant/lemon-verbena) .بعييييييييييييض  فييييييييييييي شيييييييييييوهدت

  .زراعتهاننصح بالتوسع بو ، لكنها ليست واسعة االنتشار كما يجب، الحدائق الخاصة
الفصيلة من  Lavandula angustifolia Mill (= L. officinalis) الخزام -4-2-58

غربييي دول تحييت شييجيرة معمييرة دائميية الخضييرة، موطنهييا األصييلي : Lamiaceaeالشييفوية 
، شيييوهدت فيييي العدييييد مييين الميييدن السيييورية المتباينييية واسيييعتحميييل ميييدى حيييراري تالمتوسيييط، 
ننصيييح باسيييتخدامه بسيييعة فييييي و  خاصييية،الض الحييييدائق الخزاميييى فيييي بعييي  ترصيييد .        مناخييييا  

 الحدائق الخاصة والعامة.
الفصيييييلة الشييييفوية ميييين  .Rosmarinus officinalis L  ليططططل الجبططططلإ-5-2-59

Lamiaceae: ،شيييوهد فيييي الحديقييية العامييية وحديقييية المتحيييف  تحيييت شيييجيرة دائمييية الخضيييرة
ائيييده الطبييييية لفو و البيئييييي  تأقلميييه بسييييببننصييييح بزراعتيييه و ، وكليييية الزراعييية وبعييييض اليييدوارات
 والتنزيينية والرحيقية وقابليته للقص.

 Jacaranda mimosaefolia Don. (= J. ovalifolium R. Br.)الجا رنطدا -5-2-60

مسييتعمل فييي سييورية  ،موطنهييا األصييلي البرازيييل: Bignoniaceae الفصيييلة البيجونيييةميين 
للبرد االسييتثنائي الييذي قاومة نسبية وقد أبدت النماذا المزروعة في دمشق منية  يكشجرة تزي
شييجرة واحييدة  صييد منهييا   ر  . (123-89، ص:1987)شييلبي،  1985و 1983ميييز شييتائي 
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فييي مشييتل بسييليا غييرب  عييدة أشييجارو  داخل المدينة (دوار السمكاتعند )في حديقة خاصة 
ويبيياو بعييض األغصييان، لييذا الشييديد  تسيياقط أوراقهييا بالكامييل فييي فتييرات البييردلييوحظ  .إدلييب
 .القوي  طر حدوث الصقيعتوسع بزراعتها محفوف بمخافال

الفصيييييلة ميييين  Tecomaria capensis (Thunb.) Spach ماريطططاالتيكو -5-2-61
دائميييية الخضييييرة، موطنهييييا األصييييلي موزانبيييييق متسييييلقة : شييييجيرة Bignoniaceae البيجونييييية

عليييى صيييد عيييدة أفيييراد منهيييا      . ر  (https://www.nparks.gov.sg) وتنزانييييا وجنيييوب أفريقييييا
 وهي بحالة جيدة.   دائق الخاصةأسوار وجدران بعض الح

: Oleaceae   الفصيييلة الزيتونيييةميين  .Olea europaea L الزيتطون البططري -5-2-62
رغييم أن الييبعض ال يحبييذ شييجرة الزيتييون كشييجرة حدائقييية ألنهييا قليليية الجاذبييية وبطيئيية النمييو 

 ةلكونهييا قابليي ا كرمز للمدينيية باإلضييافة مقارنة بغيرها، إال أننا نرى أنه يجب التوسع بزراعته
                      جفاف وللبرد نوعا  ما.لللقص ومقاومة ل

 :Oleaceae الفصييييلةمييين  .Fraxinus syriaca Boiss السططوري الططدردار -5-2-63
صلية نتيجة تجفيف سييهل ألا اباالنقراض في بيئته ةمهدد تأضحذات ارتباك مائي، شجرة  
التحييري  وبكثييرة  ى أي مييانع ميين اسييتخدامها فيييال نيير و فييي الحديقيية العاميية،  تصييد   ر  . الغيياب

                                                                  يمكيين جمييع البييذور ميين أشييجار الحديقيية الرئيسييية وإكثارهييا مشييتليا  وميين ثييم  حيييث         مسييتقبل  
  زراعتها في األماكن الدائمة.

شيييجرة  :Oleaceaeالفصيييلة ميين  .Fraxinus ornus L الططدردار التزيينططي-5-2-64
صييد منهييا فييرد واحييد    ر  و ، زة في غابات الشوح واألر ، تنمو بالحالة البري، تتحمل البردصغيرة

 .                      ، وس ي عمل على إكثارهبجامعة إدلب  في كلية الزراعة

هنننيع ةنندة أنننوا  : Oleaceae الزيتونيييةالفصيييلة ميين    Jasminumالياسررني  -5-2-65

 J. grandiflorumال يسم   األب ض كز ر األةهير،  J. officinaleال يسم   األب ض  منهي:  
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L.    المفييرد  لفييلاوJ. gracilinum L.  والياسييمين األصييفرJ. humile L. الياسييمين ؛
التوسييع  ميين، وال يوجييد أي مييانع بيئييي ين األسييوار الخارجييية للمنييازليمسييتخدم بكثييرة فييي تييز 

 .زراعتهافي ننصح بالتوسع نؤكد و ، بل بزراعته
 الفصييييلةمييين   .Ligustrum ovalifolium Hosskالشططجري  الليجسططتروم-5-2-66

Oleaceae: اليابيييييييييياناألصييييييييييلي  اهيييييييييي موطنالخضييييييييييرة قوييييييييييية النمييييييييييو مسييييييييييتديمة  شييييييييييجرة 
(www.itis.gov،) وفي حدائق مدينة إدلب. سوريةنبات أسيجة في تستخدم ك  
: Oleaceae  الفصيييييلة مييين  .Ligustrum vulgaris Lحنطططا  األسطططيجة  -5-2-67

فييياع فيييي معظيييم موطنهيييا األصيييلي اليابيييان، شيييجيرة مسيييتخدمة بكثيييرة كسيييياا مييينخفض االرت
 تتحمل القص والتشكيل. الحدائق وهي

ألصييلي موطنهييا ا: Oleaceae الفصيييلةميين  .Syringa vulgris L الليلطط  -5-2-68
صييد        نييية ر  يشييجيرة تزي( https://pfaf.orgالبلقان وتنمو في المناطق الصييخرية ميين أوربييا )

 جة أو بشكل مفرد.فراد في الحديقة العامة، ويمكن أن تستخدم كأسياأل العديد من منها
الفصيييلة الكبريفولييية ميين  .Lonicera Japonica Thunb العسططلة اليابانيططة-4-2-69

Caprifoliaceae: بي متسييييييييييييلق موطنييييييييييييه األصييييييييييييلي الصييييييييييييين واليابييييييييييييانشيييييييييييي نبييييييييييييات خ 
(https://www.invasive.org/،)   فيييييي حيييييي الحيييييدائق الخاصييييية  بعيييييضفيييييي  صيييييدت   ر

  .الضبيط والثورة والقصور. وال نرى أي مانع من التوسع في زراعتها
الفصيييييلة النخيلييييية  ميييين .Phoenix canariensis Hort لنخيطططل الكنطططاري ا-4-2-70

Arecaceae (= Palmae) : موطنييه األصييلي جييزر الكنيياري (Zona, 2008)، شييوهدت 
 اعته.، وال بأو من التوسع بزر بعض األشجار منه في مدينة إدلب

الفصيييلة النخيلييية  .Washingtonia filifera H. Wendlالمروحطي  نخيطلال -4-2-71
Arecaceae (= Palmae) :األصيييلي شيييمال غيييرب المكسييييك وغيييرب أريزونييييا  موطنيييه

https://www.invasive.org/alien/pubs/midatlantic/loja.htm
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العديييييد ميييين الجييييزر  النبييييات مسييييتخدم فييييي. (/https://www.calflora.org) وكاليفورنيييييا
 يوجد مانع من االستمرار بزراعته. وال    شوارع وبعض الحدائقلبعض الالوسطية  

 الفصييييييلة اآلجافييييييةمييييين  .Agave americana L اآلجطططططار األمريكطططططي-4-2-72

Agavaceae :حيييدائق فيييي  هبعييض أفيييراد تصيييد   ر  ، نبييات عصييياري لييييس لييه سييياس واضيييحة
  .المدينة وال ننصح بالتوسع بزراعته

صيياري معميير نبييات ع :الفصيلة السييابقةمن  Yucca gloriosa (L.) إورة آدم -4-2-73
   .دلبإيوجد في أغلب حدائق الصقيع و يتحمل  النبات ،م 3-2 حتى يصل ارتفاعه

  االستنتاجات: -5
فصيييلة، ( 39) تنتمييي إلييى      نوعييا  ( 73ب )جمييالي عييدد األنييواع المرصييود فييي مدينيية إدليي إبلييغ 
، وهييذه Exotic Plant     خل           نوعييا  مييد (52) ومنهييا Native Plant    ا             نوعا  محلي( 21) منها
 :حسب نواع يمكن تصنيفهااأل

وذلييييك حسييييب عييييدد األشييييجار المرصييييودة  :درجططططة الشططططيوع أو معامططططل الح ططططور -أ
مرتبة  ثلث مجموعات ضمن نظمت، إدلب ومدى انتشارها في مدينة،  والمشاهدة

 :وهي (3( و)2في الجدولين رقمي )بشكل رموز 
هييا سييوى شييجرة ، بعضييها ال يوجييد منينيية إدلييبفييي حييدائق مد Rareأنييواع نييادرة الوجييود  - 

  .(Rواحدة ورمز لها بالحرف )
ورميييز لهيييا  بالمدينييية ومسيييتخدمة بكثييرة فيييي التحيييري  الحييدائقي Communeأنييواع شيييائعة  -

  .(Cبالحرف )
 (.MC) لها رمز، Medium Communeالحضورأنواع متوسطة  -
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وه ه مقسمة إل  عدة   (الصقي أو )االسترنائيتأقلمها البيئي وخاصة المناخي  -ب
  :ت نباتيةمجموعا

وتتحمييل البييرد االسييتثنائي فييي حييال  أنواع متأقلمة مع الظروف البيئية لمدينيية إدلييب .1
وجييود ، ويمكيين التوسييع بزراعتهييا دون (2المنظميية فييي الجييدول التييالي رقييم ) حدوثييه

 .أي مانع بيئي

 ة إدلب ودرجة ح ورها دينقائمة باألنواع المتأقلمة م  ال رور البيئية لم :(2الجدول )

درجة  االسم الالتيني  العربي االسم
 الح ور 

درجة  االسم الالتيني  االسم العربي
 الح ور 

 Pinus الصنوبر الحلبي 

halepensis 
C  الصنوبر البروتي Pinus brutia C 

 Cupressus خ رار السرو دائم اال Pinus pinea C الصنوبر الرمري 

sempervirens  

C 

 Cupressus  ي السرو الف
arizonica 

C ص الشرقيالعف Biota orientalis C 

 Ulmus األلموس Laurus nobilis MC ال ار 

campestris 
R 

 Morus alba C التوت األوي   Celtis australis R المي  

 Maclura الما لورا  Morus nigra R التوت األسود
pomifera 

C 

 Juglans regia C اديالجوز الع  Ficus carica C التين العادي 

 Brachychiton تون البرا يك 
populneum 

C  الكازوارينا Casuarina 
cunninghamiana 

MC 

 Bougainvillea الجهنمية 
spectabilis 

C الحور األسود Populus nigra R 

 Pyracantha البيركانتا 

coccinia 
C  الزمزريق Cercis 

siliquastrum 
R 

 Robinia زهر العنقود 

pseudoacacia  
C  الصفورا اليابانية Sophora 

japonica 
R 
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 Myrtus اآلس
communis 

R  الزيزفون Elaeagnus 
angustifolia  

MC 

 Pistacia البطم األطلسي Zizyphus lotus R العناب 

atlantica 
R 

 Acer negundo R القيقب األميركي  Rhus coriaria C السماق 

 Melia األزدرخ  Hedera helix MC اللبالب 
azedarach 

C 

 Euonymus المرجان

japonica 

MC  الكرمة الع را Cissus striata MC 

 Ailanthus لسان الطير 
glandulosa 

C  الدفلة Nerium 
oleander 

C 

 Catharanthus الونكة 

roseus 
MC   ال اردينيا Gardenia 

jasminoides 
MC 

 Lantana أم كلروم 
camara 

C  الخزام Lavandula 
angustifolia 

R 

 Rosmarinus أ ليل الجبل 

officinalis 
C  التيكوماريا Tecomaria 

capensis 
MC 

 Fraxinus الدردار السوري  Olea europaea C الزيتون 
syriaca 

R 

 Fraxinus الدردار التزيني 
ornus L. 

R  الياسمين بأنواعه Jasminum ssp. C 

 Ligustrum الليجستروم 

ovalifolium  
C   سيجةاألحنا Ligustrum 

vulgaris 
C 

المبينيية بالجييدول و  أنييواع متأقلميية لكنهييا تبييدي بعييض الحساسييية لفتييرات البييرد الشييديد .2
خشيييى عليهيييا مييين        حييييث ي  ، يمكييين االسيييتمرار بزراعتهيييا لكييين بيييتحفظييييث ح، (3) رقيييم

 الصقيع الشديد.
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  ورهاقائمة باألنواع متوسطة الحساسية للبرد الشديد، م  درجة ح :(3الجدول )

درجة  ي االسم الالتين االسم العربي
 الح ور 

درجة  االسم الالتيني  االسم العربي
 الح ور 

 Cycas السيكاس 

revolute 
R  السرو العطري Cupressus 

macrocarpa 
MC 

 Magnolia الماغنوليا 
grandiflora 

R  اللوسينا Leucaena 

leucocephala 
R 

 Caesalpinia شوارب الملك 

gilliesii 
 Ceratonia رنوب الخ  

siliqua 
C 

 Eucalyptus بتوس أوكالي 

camaldulensis 
C فرشاة الزجاج Callistemon 

viminalis 
R 

 Dodonaea الدودونيا  Schinus molle C الفلفل المستحي 

viscosa 
R 

 Lippia المليسة الشجرية 

citriodora 

MC   الليل Syringa 

vulgris 

R 

 ،(4) ل رقييمبالجييدو  وهييي منظميية :أو الصييقيع يدد الشييدبالبر     ا  شديد    ا  أنواع تبدي تأثر  .3
  :بعضهاحظ تساقط أوراقها أو ظهور بقع بنية اللون نتيجة الصقيع أو موت و ل

 بالصقي      ا  شديد    ا  قائمة باألنواع التي تبدي تأثر  :(4الجدول )

 درجة الح ور  االسم الالتيني  االسم العربي درجة الح ور  االسم الالتيني  االسم العربي

 Araucaria اريا االروك

excelsa 
R م  التين الال Ficus nitida R 

 Ficus التي  النطاط

elastica 
R   الطلح مز ق

 األو اق 
Acacia 

cyanophylla 
R 

 Jacaranda الجا اراندا 

mimosaefolia 
R   الهبسك Hibiscus 

rosa-

sinensis 

R 
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 :التوصيات -6
رية ال تسييمح بييالحكم بسييرعة، وخييلل رية والشييجيلمييا كانييت طبيعيية النباتييات الخشييبية الشييج 
فإنييه يجييب أن  ،رة وجيزة على مدى تأقلمها مع الظييروف البيئييية للوسييط الييذي أدخلييت إليييهفت

                                                                                يكون اختيارها مبنيا  على معرفة وثيقة بالخصوصيات البيئية لموطنهييا األصييلي ولمتطلبييات 
  :بلذلك يج  ،لبيئتها الذاتية وللظروف البيئية السائدة في موقع اإلدخا

ة مثييل التييأثر                                           تييية تجيياه العوامييل البيئييية الحرجيية أو الحدييي  حصيير ردود أفعييال األنييواع النبا -
حصيير اآلفييات التييي تعيياني منهييا، و  وتحمييل الجفييافبانخفيياض درجييات الحييرارة أو ارتفاعهييا 
 واتخاذ اإلجراءات اللزمة للحد منها.

  .ومن ثم التوسع بزراعتهاات األولى  دخال األنواع بأعداد محدودة في السنو إأن يكون  -
  .في المواعيد الملئمة لهاالخدمة المختلفة  مليات إجراء ع -
)حييييواف الطرقييييات، الجييييزر الوسييييطية، حييييول  اختيييييار النييييوع المناسييييب للمكييييان المناسييييب -

  أسوار الحدائق، داخل الحدائق، المسطحات، وغير ذلك(.المباني، 
 مشتل خاص في بلدية إدلب. وإنشاء  يةتأمين البذور والوحدات التكاثر  -
جامعيية لتتبييع  Botanical gardenتصييميم وتخطيييط وإنشيياء حديقيية نباتييية  لييىالعمييل ع -

  .وثقافي وترويحي وسياحي وتعليمي مضمون علمي إدلب، تكون ذات
بهيييدف تعزييييز التشيييجير بمختليييف                                                    إعيييداد قائمييية بييياألنواع المتوافقييية بيئييييا  ميييع مدينييية إدليييب  -

ونقتييرح بعييض تلييك          ة بيئيييا  بنيياء علييى وجودهييا فييي منيياطق مكافئيي  ذلييكو   المدينيية،  فييي  ضروبه
الشييائعة أو النييادرة أو المهييددة  األنواع المحليطةفمنها  (،5الجدول رقم )في  المنظمةاألنواع  

يمكيين  أنطواع أجنبيطة مدخلطةباالنقراض والتي تنمو بالحالة البرية في الفلورا السورية، ومنها 
 .سورية إدخالها من خارا
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           ئة ويئيا  قائمة وبع  األنواع المكاف :(5جدول )ال
 األنواع األجنبية )األنواع المدخلة(  األنواع المحلية 

 Carya olivaeformis البيكان  جوز Cedrus libani األرز اللبناني 

 Aesculus الكستنا  الكاذبة  Quercus calliprinos السنديان العادي

hippocastaneum 

 Broussonetia توت الورق  Quercus infectoria البلوط 

papyrifera 

 Acer ruburum القيقب األحمر Quercus aegilpos البلوط الرومي 

 Acer saccharum القيقب السكري  Arbutus andrachne القطلب 

األوكاليبتوس )أزهاره   Erica verticillate العجرم
 حمرا  جميلة ورحيقية( 

Eucalyptus 
leucoxylon 

ه فائقة  األوكاليبتوس )أزهار  Platanus orientalis الدلب 
 الجمال، ومقاوم للصقي ( 

Eucalyptus 
torquata 

 Paulownia البولونيا  Acer syriacum القيقب السوري 
tomentosa 

 Robinia hispida الروبينيا الوردية  Spartium junceum الوزال 

           وظيفيا .                                   لكن يجب معرفة خصائص النوع ويئيا  و وه ه القائمة،   مالح ة: يمكن التوس  أ رر من ه ا بكرير
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عناصر  في تراكيز مختلفة من البوتاسيومب الرش الورقي  دعتأثير مو 
 اإلنتاج لمحصول العصفر 

 فاطمة عبد الحميد الصادق، د. جمال بكري 
 قسم البساتين، كلية الهندسة الزراعية، جامعة إدلب

 : الملخص

التابعة لمركز بحوث إدلب خالل   يحمولكفر بحوث  نفذ هذا البحث في محطة  
بموعدين   وهدف إلى دراسة تأثير الرش الورقي بالبوتاسيوم  2021/2020الموسم الزراعي  

 في الصفات اإلنتاجية لنبات العصفر. تلفةخمختلفين وتراكيز م
سم للخط الواحد والمسافة بين النبات   50على خطوط بعرض                       زرعت البذور يدويا  

متر، وفق التصميم العشوائي   3خطوط لكل وحدة تجريبية وبطول    4  وذلك بـ سم    25واآلخر  
البوتاسيوم  واالكامل   تراكيز  ستخدم  غ/ل3-1-0)بثالثة  بداية  عند  )للرش    وموعدين   ، ( 

 وبثالثة مكررات لكل معاملة. قبل تفتح النورات الزهرية( و استطالة الساق 
 ي صفاتف  (غ/ل بالموعد األول  3  تركيز)للمعاملة  أظهرت النتائج تفوق معنوي  

 ، واإلنتاجية من البتالت دونمكغ/  337.4نتاجية من البذور  اإل، و سم  113.7ارتفاع النبات  
وزن األلف              معنويا  بصفة [ يالثان غ/ل بالموعد 3تركيز ] وتفوقت المعاملة ، دونمكغ/ 33.5
 (غ/ل بالموعد الثاني 1 تركيز كذلك أظهرت النتائج تفوق معنوي للمعاملة ) غ،  66.1بذرة 

 .دونمكغ/ 59.9 اإلنتاجية من الزيتصفة ب

 ،موعد الرش، عصفر، التسميد الورقي، البوتاسيوم، اإلنتاجيةال  الكلمات المفتاحية:
   .تركيز الرش
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Effect of the Date of Foliar Spraying with Various 

Concentrations of potassium on the production Elements 

of Safflower Crop 

Fatima Abd Al-Hamid Al-Sadiq, D. Jamal Bakrie 

Horticulture Department, Faculty of Agricultural Engineering, Idlib 

University 

Abstract: 

This research was carried out in Kafar Yahmoul Research Station Idlib 

Research Center during the agricultural season 2021/2022, and aimed to 

study the effect of foliar spraying with Potassium at two different dates 

and with different concentrations on the productive characteristics of 

safflower. 

The seeds were manually sown on lines with 50 cm wide, and the 

distance between one plant and another was 25 cm, with 4 lines and a 

length of 3 meters for each experimental unit, according to a complete 

random design. Potassium was used in three concentrations (0,1,3) g/L 

and two spraying dates (at the beginning of a stem elongation and before 

flowering inflorescences open) and with three replications for each 

treatment. 

The results showed a significant superiority of the treatment 

(concentration 3 g/L in the first date) Concerning the characteristics of 

plant height of 113.7cm, seeds yield 337.4 kg/d, and the productivity of 

the petals of 33.5 kg/d. In the second date, the treatment was significantly 

superior by the weight of the thousand seeds of 66.1g. The results 

showed a significant superiority of concentration of 1 g/L treatment in 

the second date with oil yield of 59.9 kg/d. 

 

Keywords: Safflower, Foliar Fertilization, Potassium, Productivity, 

Spraying Time, Spraying Concentration . 
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  المقدمة: -1 
العصف نبات  المركبة    (.Carthamus tinctorius L) رينتمي  العائلة  إلى 

(Asteraceae).  إلى:  لون األزهارتصنف أصناف العصفر حسب 

 أصفر عند اإلزهار، يتحول إلى األحمر عند النضج وجفاف النبتة.  •
 أصفر عند النضج وجفاف النبتة. يبقى أصفر عند اإلزهار،  •

 عند النضج وجفاف النبتة. ياإلزهار، يتحول إلى األحمر القانبرتقالي عند  •

 أبيض عند النضج وجفاف النبتة.  يبقىأبيض عند اإلزهار،  •
ل األصلي  الموطن  المتوسط  األبيض  البحر  حوض  منطقة  ا تعد  لعصفر نبات 

(Weiss, 2000)    تجاريا زراعته  المتحدة                         تنتشر  الواليات  الهند،  في  الحاضر  وقتنا  في 
تحادية وكازاخستان وأوزباكستان األمريكية، المكسيك، وفي مناطق جنوب شرق روسيا اإل

 (.Anonymous, 2005)سبانيا، تركيا، كندا، وإيران، إوباكستان، 

أنه يمكن إدراجه   (Yuan and Ryan, 2010)أهمية بيئية ملفتة، فقد وجد    للعصفر
في الدورة الزراعية بعد محصول حبوب تم تسميده باآلزوت، ومن حيث امتالكه لجذور 

مانعا   التربة  العميقة من  الطبقات  في  المتبقي  السماد  بامتصاص  يقوم  فإنه  بذلك                                                                               عميقة 
وهو محصول زيتي متأقلم مع الظروف الجافة ومع ،  ووصوله إلى المياه الجوفية  انغساله

 .(Robini and Sankara, 2000)نظم الزراعة المروية 

المنطقة    سوريةوفي   في  والسيما  جدا   محدودة  بمساحات  يزرع  العصفر                                                         فإن 
سوريا وهي: بزراعته في  التوسع  تعترض  النقاط  مجموعة من  صعوبة   الوسطى، وهناك 

البتالت بسبب وجود   العاملة، و األشواكقطف  اليد  تكاليف  عدم وجود معاصر ، و ارتفاع 
 . تعرضه لإلصابة بحشرة المن، و مالئمة لعصر البذور واستخراج الزيت منها

من الدراسات أن مستخلصات أزهار نبات العصفر تستعمل في    العديد  أظهرت
ارتفاع ضغط الدم وتقليل الكولسترول في الدم ومنع تصلب   عالج العديد من األمراض:

لها فعالية مضادة اللتهابات المفاصل وتورمها  و   ،(Arpornsuwan et al., 2010)الشرايين  
(Zhang et al., 1997)  .  للسكري مضادا   . (Behera and Yaduv, 2013)                      وعامال  
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  (Nagaraj et al., 2012)والبكتريا والفطريات    (Jun et al., 2011)وااللتهابات المختلفة  

وتعالج األمراض الدماغية والقلبية والتجلطات التي تحدث في األوعية الدموية وحالة نقص  
وتثبط ارتباط    ،كما تفيد في معالجة فرط الجليسريدات الثالثية (Ling, 2002)األوكسجين  

الصفراء   من  ،  (Adisakwattana et al., 2012)حوامض  كغيره  فهو  العصفر  زيت  أما 
 . (Smith, 1996)الدهون غير المشبعة يعمل على خفض نسبة كولسترول الدم 

البوتاسيوم عملية التركيب الضوئي عبر تنشيط األنزيمات المرتبطة بعملية    يحفز
وكسيد الكربون أالذي يقوم بخزن الطاقة الالزمة لتمثيل ثنائي  ATPنقل الطاقة، وفي بناء 

الناقل الرئيس للطاقة في النبات،         يعد    ATP والبروتينات، ألن ال  ءفي بناء السكريات والنشا
د المصنعة إلى مواقع الخزن، ويعزز من صناعة الدهون في المحاصيل  ويسهل انتقال الموا

اإلنتاج لزيادة  )ياسين  ،الزيتية  النمو  منظمات  وتجهيز  وفعالية  حركة  بتنظيم  يقوم    كما 
                                                         من صالبة النبات، ويقلل مرونته فضال  عن زيادة مقاومة النبات البوتاسيوم  ويزيد    . (2001،

تنظيم       ا  مهم    ا   أثر لبوتاسيوم  ل  فإنكذلك    (، 2004،  لإلصابات المرضية )عمران في عملية 
عملية فتح وغلق الثغور، ووجوده بصورة أيونية حرة    في  لتحكمهسموزي للنبات  الجهد األ 

 Fournier)المحتوى المائي في الخاليا النباتية    ضبطفي العصارة الخلوية للنبات، ومن ثم  

et al., 2005) . 

 : هداف البحثأ -2
 :تحديدإلى  البحثيهدف 

  من البوتاسيوم في إنتاجية محصول العصفر من البتالت والبذور  تركيز الرش األنسب 1
 .والزيت

والبذور  مثلاألالموعد   2 البتالت  من  العصفر  محصول  إنتاجية  في  البوتاسيوم    لرش 
   .والزيت
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 الدراسة المرجعية:  -3
 NPKـ  ببهدف دراسة تأثير التسميد    ،(Malik et al.,2016)  وفي تجربة أجراها

استخدمت كميات متدرجة من البوتاسيوم مع كمية    فقدي نمو وإنتاجبة نبات العصفر،  ف
أدى ارتفاع البوتاسيوم إلى ارتفاع نسبة المادة الجافة، والبدء   ،ثابتة من النتروجين والفوسفور

، وتعزيز الغلة وتوصل إلى أن استخدام كميات أقل من أسمدة  اإلزهارالمبكر في مرحلة  
 .أفضل النتائج يعطت النتروجين والفوسفور تحت االستخدام األمثل للبوتاسيوم

الشمس    دوار  إنتاجيةفي تجربة لتحسين نمو و   (Akram et al., 2007)أوضح  
-0.5-0)  على النباتات النامية في بيئة ملحية بمستويات       رشا  (  KOH)بالتسميد البوتاسي  

بسبب اإلجهاد           معنويا    ان عدد البذور بالقرص ووزن األلف بذرة قد انخفضأ،  % (1-1.5-2
ن للنباتات  ين الصفتيحسن من هاتن إضافة البوتاسيوم بالكميات المذكورة، قد  أالملحي و 

زيادة في عدد البذور بالقرص ووزن    تالنامية في البيئة الملحية وغير الملحية، إذ لوحظ 
للنباتات النامية في البيئة    %0.5في البيئة غير الملحية و  % 1األلف بذرة عند المستوى  

 الملحية.

في صفات                             البوتاسي قد أثر إيجابيا  ( إن إضافة السماد  2008،  وجد )الفهداوي وطه
القرص   دوارلمحصول    اإلنتاجية في  البذور  عدد  في  معنوية  زيادة  إلى  وأدى  الشمس، 

 لبذور.نتاجية من االزهري، ووزن األلف بذرة والنسبة المئوية لإلخصاب واإل

نتائج )يوسف بالسماد   دوار ( أن رش نباتات  2011،  في حين أظهرت  الشمس 
معاملة الشاهد،   وبفروق عالية المعنوية عن       بيا  الورقي الحاوي على البوتاسيوم قد أثر إيجا

لتر(، وأعطت أعلى نسبة للزيت   100مل/  30)وبتركيز  إذ تفوقت معاملة الرش ثالث مرات  
 كغ/ه.  1308.48 بقيمةللزيت  إنتاجيةوأعلى  % 45.12 بقيمةفي البذور 

- 40-0)( دراسة لمعرفة تأثير ثالث مستويات من البوتاسيوم  2012،  أجرى )شاكر

أعطى    ،الشمس  دوار  إنتاجيةملغ/ل في  (  20-10-0)كغ/ه وثالث مستويات من الزنك    (60
 .البذور والزيتإنتاجية كغ/ه أعلى قيمة لكل من  60 لمستوى ا
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)البدري  أجراها  دراسة  من  2013،  في  مختلفة  مستويات  فيها  استعمل  والتي   )
لتر(  /Kغ    3كغ/ه +    30كبريتات البوتاسيوم، إذ وجد أن إضافة البوتاسيوم بالمستوى )

الكلوروفيل    دوارلنبات   النبات ومحتوى األوراق من  الشمس أعطت أعلى معدل الرتفاع 
  31.92وسم    71.00وعدد األوراق والمساحة الورقية ودليل المساحة التي بلغت متوسطاتها  

سم غرام/  و  26.67و  2مايكرو  /النبات  الت  1.5و   2سم  2272.3ورقة  قياسا  رتيبعلى   ،          
بلغت مايكرو    26.93سم،  56.51   بمعاملة الشاهد التي أعطت أقل متوسطات للصفات 

، في حين لم تؤثر إضافات بالترتيب  0.6،  2سم  834.4ورقة / النبات،    21.11،  2غرام / سم
في عدد األيام حتى اإلزهار وقطر الساق وقطر القرص الزهري،            معنويا                       البوتاسيوم تأثيرا  

ودليل الحصاد، نتاجية واإلإنتاجية النبات الواحد في وزن األلف بذرة و                     في حين أثر معنويا  
طن/ه    4.52غ/نبات    67.9غ و    77  وأعطت أعلى المتوسطات للصفات المذكورة إذ بلغت

 .على الترتيب  %65.7و 

البوتاسيوم والبورن على صفات  2018،  )الوائلينفذ   تأثير رش  لمعرفة  ( تجربة 
تبين أن رش البوتاسيوم بالتركيز   ،الشمس  وارونوعية الزيت لمحصول د  نتاجيةالنمو واإل

في معظم صفات النمو الخضري، كذلك تفوقت هذه المعاملة                         ملغ/ل قد أثر معنويا    750
والتي اشتملت على عدد البذور في القرص، ووزن    كلها  ومكوناته  محصولصفات ال  في

البذور الكلي،   إنتاجيةو النبات الفردي،    إنتاجيةو النسبة المئوية لإلخصاب،  و األلف بذرة،  
بذرة/القرص،  1069.6 )   بالتتابع   متوسطاتهادليل الحصاد، إذ بلغت  و ،  حيوي ال محصول  الو 

         قياسا    ،(%42.71طن/ه،    10.63طن/ه،    4.51غ/النبات،    67.61،  %96.71غ،    63.35
 في زيادة معظم الصفات النوعية للبذور والزيت.  نفسها بمعاملة الشاهد. وأثرت المعاملة

   :هوطرائق مواد البحث -4
 :موقع تنفيذ البحث -4-1

  17دلب بحوالي  إ التي تقع شمال مدينة البحث في محطة كفريحمول،  تنفيذ تم 

ومساحة   ،وهي تقع ضمن منطقة االستقرار األولى  ،2020-2021كم، خالل الموسم الزراعي  
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  36.03د و  54.72                 م، خط عرض شماال     335وارتفاع عن سطح البحر       ا  دونم  128إجمالية  

 .         ثا شرقا   36.44د و 49.13ثا، وخط طول 

 ة: المادة النباتي - 2- 4
 السوق المحلي. البذور المتوفرة بعلى بذور العصفر المزروعة من  الحصولتم  

 معامالت التجربة: -4-3
 البوتاسيوم: ثالثة تراكيز من  استخدامتم 

 .فقطتم رش المعاملة بالماء  الشاهد  :المعاملة األولى 1

 غ/ل. 1بالتركيز  : تم رش البوتاسيومانيةالمعاملة الث 2

 غ/ل. 3بالتركيز  : تم رش البوتاسيومةلث االمعاملة الث 3

 السابقة بموعدين:  المعامالتتم إضافة 

 األول: عند بداية استطالة الساق. الموعد 1
 الثاني: قبل بدء تفتح النورات الزهرية.  الموعد 2

 تصميم التجربة:  -4-4
تصميم القطاعات العشوائية الكاملة، إذ قسمت األرض إلى    وفقنفذت التجربة  

، وقسمت (   ا  عشوائي  )وزعت خالله المعامالت  مكرر واحد  قطاعمثل كل  ي  )قطاعات(  مساكب
خطوط   ةبأربع  م،  (2×3)المساكب إلى وحدات، تمثل كل وحدة قطعة تجريبية وبأبعاد  

م، والمسافة بين المكررات    1سم للخطوط، والمسافة بين القطعة واألخرى    50للقطعة بعرض  
مسافة    2 الزراعة على  تمت  الواحد  25م،  الخط  النباتات على  بين  استخدم  سم  ، حيث 

تراكيزالبوتاسيوم   فيكون  لل  نوموعدي  بثالثة  مكررات،  وبثالثة  القطع  رش  التجريبية عدد 
 تجريبية. قطعة  18=( 3×2×3)
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 العمليات الزراعية: -4-5
الثاني  15سم في مطلع الشتاء    25-20تم حراثة األرض حراثة عميقة   1 عام   تشرين 

 للتخلص من األعشاب الضارة وتأمين مهد مالئم للبذور.  2020

 : أتيما يوزارة الزراعة وفق حسب توصيات تم إضافة األسمدة  2

األسمدة الفوسفورية  كامل إضافة تم  يوريا، دونمكغ/ 16سوبر فوسفات و دونمكغ/ 14
 تشرين الثاني 15في  بل الزراعة مع تجهيز التربةقوالدفعة األولى من األسمدة اآلزوتية 
فتم إضافتها بعد عملية التفريد أما  آذار  12في والدفعة الثانية من األسمدة اآلزوتية 

 .تها ألن األرض غنية بالبوتاساألسمدة البوتاسية فلم يتم إضاف
 . تحليل تربة الموقع  نتائج  :(1)لجدول ا

نسبة البوتاسيوم 
K2O 

نسبة الفوسفور   تصنيف التربة 
P2O5 

 تصنيف التربة 

 جيدة 5.117           غنية جدا   686
.مديرية المخابر والجودة بحسب  

  بعمق   بذرة في الحفرة الواحدة  (4-2)بزراعة       ا  كانون األول يدوي  31لزراعة في  اتمت   3
 .  سم (3-5)

   . شباط 4بتاريخ  الترقيع: تم ترقيع الحفر التي لم تظهر فيها نباتات 4

تمت   5 التفريد:  بتاريخ  عملية  التفريد  إلى  شباط    28عملية  النباتات    4-3عند وصول 
باقي    إذأوراق حقيقية   وأزيلت  كل حفرة  النباتات في  بين  من  األقوى  النبات  أنتخب 

  النباتات.

التي  األعشاب الضارة  أزيلت فقد نيسان  6و شباط 28في  التعشيب: تم على مرحلتين 6
   النبات. نموتؤثر على 
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 :المدروسة  المورفولوجية واإلنتاجيةالصفات  -4-6
من الخطين الوسطيين      ا  نباتات تم اختيارها عشوائي  5  ـلالتالية    القراءات  سجلت

لقطع لكل خط  بداية ونهاية  سم من    50وذلك بوضع بطاقات عليها مع استبعاد مسافة  
 :في المكررات الثالثة ثم حسب المتوسط الحسابي لهاكلها التجريبية 

من ألعلى قمة    من سطح التربة                                  : تمت عملية القياس بالمتر بدءا  (سم)  ارتفاع النبات ▪
 مرحلة اإلزهار. بعد اكتمال وذلك  النبات

عدد النورات الزهرية: من خالل حساب عدد النورات على النبات الواحد وذلك عند  ▪
 .الكامل وصول النباتات إلى مرحلة اإلزهار

                  المختارة يدويا  : تم فرط بذور كل نبات من النباتات  (غ)  وزن البذور على النبات الواحد ▪
 الميزان الحساس. ب الجاف وزن أخذ الو 

 ووزنها بالميزان الحساس.     يا  عد البذور يدو  : بعد عملية الفرط تم(غ) وزن األلف بذرة ▪

                                             : جمعت البتالت من أحد الخطين الوسطيين كامال  دونماإلنتاج من البتالت الجافة كغ/ ▪
                  ، وجففت طبيعيا  قطفاتوعلى ثالث   بداية ونهاية الخطسم من   50مع استبعاد مسافة  

جمعت إنتاجية القطفات الثالثة بعد وزن كل قطفة على حدة، ثم حسبت اإلنتاجية و 
 على إنتاجية القطعة التجريبية.                اعتمادا   دونمبال

  50: تم حصاد الخط الوسطي اآلخر مع استبعاد مسافة  دونماإلنتاج من البذور كغ/ ▪
ألخذ    حساسال، واستخدم الميزان         يدويا  جمعت البذور منه  و   بداية ونهاية الخطسم من  

 على إنتاجية القطعة التجريبية.                                            الوزن، ثم حسبت اإلنتاجية بالهكتار اعتمادا  

: يقصد به كمية الزيت المتحصل عليها من وحدة المساحة  دونماإلنتاج من الزيت كغ/ ▪
تم عصر البذور المحصودة من   فقد ،  في مديرية المخابر  االستخالصعملية  وتمت  

 الخط الوسطي السابق.
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 التحليل اإلحصائي:  -4-7

اإلحصائ  تحليلتم   البرنامج  بواسطة  مقارنة  و   .Genes tat  12ي  النتائج  تمت 
   .0.05عند مستوى المعنوية  LSDأقل فرق معنوي  قيمة المتوسطات بحساب

 النتائج والمناقشة:  -5

 م(:س تأثير البوتاسيوم في صفة ارتفاع النبات )  -5-1
تم التوصل البوتاسيوم في صفة ارتفاع النبات  الرش الورقي بتأثير    ةمن خالل دراس 

 (.2)بالجدول  الموضحةإلى النتائج 
 (.سمتأثير البوتاسيوم في ارتفاع النبات )  :(2) جدول

NO   تراكيز الرش
 بالبوتاسيوم 

 المتوسط الرش بالبوتاسيوم  مواعيد
 الثاني األول

 96.3 96.3 96.3 الشاهد  1

 104.3 102.7 106.0 غ/ل 1 2

 113.5 113.3 113.7 غ/ل 3 3

 104.7 104.1 105.3 المتوسط

0.05 LSD  :2.20: )مواعيد، تراكيز( 1.861 التراكيز: 1.265المواعيد 

CV % 1.3 

تبين عدم وجود فروق معنوية بصفة ارتفاع النبات بين   (2)من خالل الجدول  
م على الترتيب س   (104.1-105.3)  متوسط ارتفاع النباتبلغ    فقدالبوتاسيوم،  ب  الرشموعدي  

 مع الموعدين األول والثاني.

  م بتراكيز البوتاسيو                 تأثرا  كبيرا  صفة ارتفاع نبات العصفر تأثرت  كما يالحظ أن  
سم على الترتيب مع زيادة    (113.5-104.3-96.3)من       ا  طردي     ا  وازداد طول النبات معنوي

 )البدري وهذا يتفق مع ما توصل إليه الباحث ،  غ/ل (3-1-0)تركيز البوتاسيوم بالمعدالت 
 البوتاسيوم أعطى أعلى معدل الرتفاع النبات. ب نبات دوار الشمس رشأن  (2013،
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عند دراسة التفاعل بين المعامالت المدروسة )موعد    (2)من الجدول    يتضحكما  
غ/ل( 3وتركيز البوتاسيوم( أن ارتفاع النبات بلغ أعلى قيمة له في المعاملة الثالثة )بوتاسيوم  

وذلك عند قيمة    عن معاملة الشاهد  %18.07سم وبزيادة قدرها    113.7وبالموعد األول  
2.200 =0.05LSD. ( فروق معنوية عن من غير.)المعاملة التركيز الثالث والموعد الثاني 

 تأثير البوتاسيوم في صفة عدد النورات على النبات )نورة(:  -5-2
دد النورات على النبات  عفي صفة  البوتاسيوم  الرش الورقي بتأثير    ةدراس   خاللمن  

 .(3)بالجدول  الموضحةإلى النتائج  م التوصلت
 تأثير البوتاسيوم في صفة عدد النورات على النبات )نورة(. :( 3)جدول 

NO   تراكيز الرش
 بالبوتاسيوم 

 المتوسط الرش بالبوتاسيوم  مواعيد
 الثاني األول

 25.5 25.5 25.5 الشاهد  1

 32.4 31.4 33.3 غ/ل 1 2

 43.3 47.7 38.9 غ/ل 3 3

 33.7 34.8 32.6 المتوسط

0.05LSD   :2.337: )مواعيد، تراكيز( 1.199التراكيز:  3.022المواعيد 

CV % 2.7 

بعدد النورات على النبات  تبين عدم وجود فروق معنوية    (3)من خالل الجدول  
موعد اإلضافة الثاني أعطى قيمة أعلى لعدد        أن   معالبوتاسيوم، ب الرشبين موعدي  الواحد

 نورة /النبات. 32.6نورة /النبات مقارنة بالموعد األول  34.8النورات 

ازداد   فقد مبتراكيز البوتاسيو     ا  معنوي تأثرت  عدد النورات على النباتكما أن صفة 
على الترتيب مع زيادة    نورة /النبات  (43.3-32.4-25.5)من       ا  طردي                      عدد النورات معنويا  

 غ/ل.  (3-1-0)تركيز البوتاسيوم بالمعدالت 

عند دراسة التفاعل بين المعامالت المدروسة )موعد   (3)الجدول    لبياناتوبالرجوع  
تفوقت   ثانيغ/ل( وبالموعد ال3أن المعاملة الثالثة )بوتاسيوم  يالحظ  وتركيز البوتاسيوم(  
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 أعطت أعلى قيمة لعدد النورات الزهرية في النبات الواحد و   ها    كل                         معنويا  على المعامالت
=  2.337عن معاملة الشاهد وذلك عند قيمة    %87.06وبزيادة قدرها  نورة /النبات    47.7

0.05LSD. 
 تأثير البوتاسيوم في صفة وزن البذور على النبات )غ(:  -5-3

في صفة وزن البذور على النبات    البوتاسيومالرش الورقي بتأثير    ةدراس من خالل  
 .(4)بالجدول  المعروضةالنتائج   إلى م التوسلت

 تأثير البوتاسيوم في صفة وزن البذور على النبات )غ(. :( 4)جدول 

NO   تراكيز الرش
 بالبوتاسيوم 

 المتوسط الرش بالبوتاسيوم  مواعيد
 الثاني األول

 31.2 31.2 31.2 الشاهد  1

 37.8 40.4 35.2 غ/ل 1 2

 42.6 40.3 45.0 غ/ل 3  3

 37.2 37.3 37.1 المتوسط

0.05 LSD  :6.92: )مواعيد، تراكيز( 5.85التراكيز:  4.03المواعيد 

CV % 11.8 

 وزن البذور  فيمعنوية  عدم وجود فروق    نالحظ  (4)الجدول    بياناتمن خالل  
بلغ متوسط وزن البذور على النبات   فقدالبوتاسيوم،  ب  الرشالنبات الواحد بين موعدي  على  

 الموعدين األول والثاني.  فيغ على الترتيب ( 37.3-37.1)الواحد 

البوتاسيوم لزيادة معنوية بوزن البذور على النبات الواحد مقارنة مع    إضافاتأدت  
الواحد   ن وز ازداد    فقدالشاهد،   النبات  )  البذور على  زيادة    غ(  42.6-37.8-31.2من  مع 

بالمعدالت   البوتاسيوم  الباحثان  ،  غ/ل  (3-1-0)تركيز  إليه  توصل  ما  مع  يتوافق  وهذا 
على نبات دوار الشمس أدى إلى زيادة   ( إن إضافة السماد البوتاسي 2008،  )الفهداوي وطه

أن   تهتجرب  في  (2018،  )الوائلي  ، كذلك أثبت الباحثمعنوية في عدد البذور على النبات
 القرص.رش دوار الشمس بالبوتاسيوم أدى إلى زيادة عدد البذور في 
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عند دراسة التفاعل بين المعامالت المدروسة )موعد    (4)الجدول    من  الحظيكذلك  
)بوتاسيوم   الثالثة  البوتاسيوم( أن المعاملة                 تفوقت معنويا     ولغ/ل( وبالموعد األ3وتركيز 

المعاملتين   عدا  ما  المعامالت  باقي  وتركيز    الثاني  تركيزالعلى  الثاني   الثالث بالموعد 
لوزن  أعطت أعلى قيمة  كانت الفروق مع هاتين المعاملتين غير معنوية و   فقد الثاني  بالموعد  

عن معاملة الشاهد وذلك عند %  44.2وبزيادة قدرها  غ    45.0النبات الواحد    على  البذور
 .0.05LSD= 6.92قيمة 

 بذرة )غ(: تأثير البوتاسيوم في صفة وزن األلف  -5-4
بتأثير    ةدراس   خاللمن   الورقي  بذرة    البوتاسيومالرش  األلف  وزن  صفة  تم في 

   (.5)بالجدول  الموضحةإلى النتائج التوسل 
 تأثير البوتاسيوم في صفة وزن األلف بذرة )غ(.   :( 5)جدول 

NO   تراكيز الرش
 بالبوتاسيوم 

 المتوسط الرش بالبوتاسيوم  مواعيد
 الثاني األول

 46.0 46.0 46.0 الشاهد   1

 49.3 46.2 52.4 غ/ل 1  2

 53.0 55.1 50.9 غ/ل 3 3

 49.4 49.1 49.8 المتوسط

0.05 LSD  :10.562: )مواعيد، تراكيز(   4.872التراكيز:  13.705المواعيد 
CV % 7.4 

لمواعيد    عدميالحظ   التأثير  من  بذرة  األلف  بوزن  معنوية  فروق  الرش  وجود 
البوتاسيوم بالموعدين األول والثاني أعطى   رشأن  (5)فتشير بيانات الجدول  ،البوتاسيومب

 . فروق معنوية بينها من غير غ على الترتيب (49.1-49.8)قيم متقاربة بوزن األلف بذرة 

أثر  ب  الرشإن   للبوتاسيوم  األلف      ا  واضح         تأثيرا   تراكيز المختلفة  على صفة وزن 
بالمقارنة مع  غ/ل  3عند إضافة البوتاسيوم بالتركيز                              ازداد وزن األلف بذرة معنويا   إذ بذرة،

الشاهد فقط ولم يكن هناك فرق معنوي بين التركيز األول والتركيز الثاني كما لم تتفوق 
غ على الترتيب (  53.0-49.3-46.0)بلغت القيم    فقدعلى الشاهد،    األول  التركيز  المعاملة
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التراكيز   الباحثان  غ/ل  (3-1-0)عند إضافة  إليه  )الفهداوي ، وهذا يتوافق مع ما توصل 
على نبات دوار الشمس أدى إلى زيادة في وزن  ( إن إضافة السماد البوتاسي2008، وطه

رش نبات  توصل إلى أن فقد( 2018،  )الوائلي، كذلك تتفق النتائج مع الباحث األلف بذرة
 زيادة في وزن األلف بذرة.  أدى إلى بالسماد البوتاسي دوار الشمس

عند دراسة التفاعل بين المعامالت المدروسة يالحظ   (5)الجدول    لبيانات  وبالعودة
أن وزن األلف بذرة بلغ أقصاه في المعاملة و  كلها عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت

عن معاملة الشاهد   %19.78غ وبزيادة قدرها  55.1غ/ل( بالموعد الثاني    3  )بوتاسيوم ثالثة  ال
 .0.05LSD=10.562وذلك عند قيمة 

في نقل   أثرهالسبب في زيادة وزن االلف بذرة عند إضافة البوتاسيوم إلى  يعود  و 
  ,.Yoozbashi et al)نواتج عملية التمثيل الضوئي من األوراق وتراكمها في أنسجة البذور  

2006) . 

 (: دونماإلنتاجية من البذور )كغ/تأثير البوتاسيوم في صفة  -5-5
م  في صفة اإلنتاجية من البذور ت البوتاسيومالرش الورقي بتأثير  ةدراس من خالل 

 (.6)الجدول في  المبينةإلى النتائج  ولوص ال
 (.كغ /دونمتأثير البوتاسيوم في صفة اإلنتاجية من البذور ) :( 6)جدول 

NO   تراكيز الرش
 بالبوتاسيوم 

 المتوسط الرش بالبوتاسيوم  مواعيد
 الثاني األول

 237.1 237.1 237.1 الشاهد  1

 297.5 326.1 268.9 غ/ل 1 2

 330.1 322.7 337.4 غ/ل 3 3

 288.2 295.3 281.1 المتوسط

0.05 LSD  :44.45: )مواعيد، تراكيز( 36.55التراكيز:  33.76المواعيد 

CV % 9.5 
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البذور بين    نوجود فروق معنوية لصفة اإلنتاجية مالحظ عدم  ي  (6)من الجدول  
  دونم /غك  ( 295.3-281.1)بلغ متوسط اإلنتاجية من البذور    فقدالبوتاسيوم،  ب  الرشموعدي  

 على الترتيب مع الموعدين األول والثاني.

تأثرت   وأدت   إنتاجيةقد  البوتاسيوم  من  المختلفة  بالتراكيز  البذور  من  العصفر 
البوتاسيوم من   بتركيز  - 297.5-237.1)من    ةطردي  معنوية  غ/ل لزيادة   (0-1-3)الزيادة 

التركيز  دونمكغ/  (330.1 بين  ما    ،غ  3  والتركيز  غ  1  وال فرق معنوي  يتوافق مع  وهذا 
إن رش العصفر بالبوتاسيوم أدى إلى زيادة   (Malik et al.,2016))الباحثون    توصل إليه

 إلى النتيجة نفسها عند(  2008،  )الفهداوي وطهالباحثان  اإلنتاجية من البذور، وتوصل  
البوتاسي نبات دوار الشمسإ  إضافة السماد  ، كذلك البذوراإلنتاجية من    زيادة  وهي  لى 

الشمس بالبوتاسيوم أدى إلى  ( إلى أن معاملة نباتات دوار  2012توصل الباحث )البدري،  
 .زيادة اإلنتاجية من البذور

الجدوليكما   من  وتركيز    (6)  الحظ  الموعد  معاملتي  بين  التفاعل  دراسة  عند 
غ/ل( بالموعد    3)بوتاسيوم    لثالثةالبوتاسيوم على إنتاجية العصفر من البذور أن المعاملة ا

البذور   من  لإلنتاجية  قيمة  أعلى  قدرها    دونمكغ/  337.4األول أعطت    %42.30وبزيادة 

فروق    وال  .0.05LSD= 44.45ة  قيم، وذلك عند  دونمكغ/ 237.1مقارنة مع معاملة الشاهد  
    بالموعد الثاني.  غ 1الثاني والتركيز و  ألولبالموعد ا غ 3معنوية بين التركيز 

 (:دونمتأثير البوتاسيوم في صفة اإلنتاجية من البتالت )كغ/ -5-6
في صفة اإلنتاجية من البتالت   البوتاسيومالرش الورقي بتأثير    ةدراس من خالل  

 .   (7)بالجدول  المعروضةوصل إلى النتائج م التت
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 .(دونمتأثير البوتاسيوم في صفة اإلنتاجية من البتالت )كغ/ :( 7)جدول 

NO   تراكيز الرش
 بالبوتاسيوم 

 المتوسط الرش بالبوتاسيوم  مواعيد
 الثاني األول

 20.9 20.9 20.9 الشاهد   1
 27.1 25.5 28.6 غ/ل 1 2

 31.0 28.5 33.5 غ/ل 3 3

 26.3 25.0 27.7 المتوسط

0.05 LSD  :3.505: )مواعيد، تراكيز(   2.648: التراكيز 3.570المواعيد 

CV % 7.6 

 فقد ،  مالبوتاسيو بالرش  تبين عدم وجود فروق معنوية بين موعدي    (7)  الجدولمن  
على الترتيب مع الموعدين األول   دونمكغ/  (25.0-27.7)  بلغ متوسط اإلنتاجية من البتالت

 والثاني.

نجد أن التراكيز المختلفة للبوتاسيوم كان لها   (7)  الجدول  لبياناتوبالرجوع       
على                          تفوقت التراكيز معنويا    إذأثر واضح ومعنوي في إنتاجية البتالت لمحصول العصفر  

وذلك على الترتيب   دونمكغ/  (31.0- 27.1- 20.9)معاملة الشاهد، وبلغت إنتاجية البتالت 
 غ/ل بوتاسيوم.  (0-1-3)مع التراكيز المدروسة 

اإلنتاجية من   البوتاسيوم أن  بين موعد وتراكيز  التفاعل  كما نالحظ عند دراسة 
 33.5غ/ل( بالموعد األول  3وم )بوتاسيثالثة البتالت، بلغت أعلى قيمة لها في المعاملة ال

عن معاملة الشاهد،   %60.3وبزيادة قدرها                                   تفوقت معنويا  على باقي المعامالت  ،  دونمكغ/
 .0.05LSD= 3.505ة وذلك عند قيم

 (:دونمتأثير البوتاسيوم في صفة اإلنتاجية من الزيت )كغ/ -5-7
بتراكيز ومواعيد مختلفة في صفة   دراسة تأثير الرش الورقي بالبوتاسيوم  خاللمن  

   .(8)الجدول في  المعروضةوصل إلى النتائج م الت اإلنتاجية من الزيت ت
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 (.دونمالبوتاسيوم في صفة اإلنتاجية من الزيت )كغ/ :( 8)جدول 

NO   تراكيز الرش
 بالبوتاسيوم 

 المتوسط الرش بالبوتاسيوم  مواعيد
 الثاني األول

 35.0 35.0 35.0 الشاهد   1

 43.0 59.9 26.0  غ/ل 1 2

 41.4 50.5 32.3 غ/ل 3 3

 39.8 48.5 30.2 المتوسط

0.05 LSD :6.11التراكيز:  6.84 المواعيد 

11

 7.68: )مواعيد، تراكيز(

CV % 11.5 

الجدول   بيانات  خالل  موعدي  ي  (8)من  بين  معنوية  فروق  وجود  الرش الحظ 
على الموعد األول   دونمكغ/  48.5تفوق الموعد الثاني بمتوسط إنتاجية    فقدالبوتاسيوم،  ب

 . دونمكغ/ 30.2الذي أعطى إنتاجية وقدرها 

التراكيز  الحظ يكما   تفوق  للبوتاسيوم،  المختلفة  التراكيز  تأثير  دراسة    كلها  عند 
 دونم كغ/  (41.4-  43.0-  35.0)  الزيتبلغت اإلنتاجية من    إذمعاملة الشاهد    على     ا  معنوي

غ والتركيز   1فروق معنوية بين التركيز  من غير  غ/ل (0-1-3)على الترتيب مع التراكيز 
  واررش نباتات د  بين أن  فقد(  2012وهذا يتوافق مع ما توصل إليه الباحث )شاكر،    غ  3

 . الشمس بالبوتاسيوم زاد اإلنتاجية من الزيت

الحظ عند دراسة التفاعل بين المعامالت المدروسة ي  (8)لبيانات الجدول    وبالرجوع
)موعد وتركيز البوتاسيوم( أن اإلنتاجية من الزيت بلغت أقصى قيمة لها في المعاملة الثانية 

الثاني    1)بوتاسيوم   بالموعد  المعامالت  دونمكغ/  59.9غ/ل(  باقي  على  معنويا                                    تفوقت 
 0.05LSD= 7.68ة د قيمعن معاملة الشاهد، وذلك عن %71.14وبزيادة قدرها 
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 االستنتاجات: -6

وكانت أفضل مع زيادة تركيز البوتاسيوم  ازداد ارتفاع النبات ووزن البذور على النبات   1
 .ولغ/ل وبالموعد األ 3النتائج للتركيز 

النبات   2 على  النورات  عدد  زيادة  إلى  البوتاسيوم  تركيز  زيادة  بذرة أدت  األلف   ووزن 
 .ثانيغ/ل بالموعد ال 3وكانت أفضل النتائج عند استخدام التركيز 

غ/ل بالموعد   3التركيز  أعطى    فقدإلى زيادة في الغلة اإلنتاجية،    البوتاسيومب  الرشأدى   3
 .األول أفضل إنتاجية من البذور

، في صفة اإلنتاجية من البتالت  على الشاهدبالبوتاسيوم    كلها   رشمعامالت ال  تتفوق 4
 .ولبالموعد األغ/ل   3البوتاسيوم بالتركيز ب الرش تفوق  فقد

بالتركيز  ب  الرش  ىأعط 5 الثاني  غ/ل   1البوتاسيوم  إنتاجية    وبالموعد  الزيت أعلى   من 
 .وتفوق على باقي المعامالت

 :المقترحات -7

عند زراعة في مرحلة بداية استطالة الساق  غ/ل    3  البوتاسيوم بالتركيزينصح بإضافة   1
 البذور.و  البتالت منعالية العصفر للحصول على غلة 

عند زراعة العصفر  قبل البدء بتفتح النورات الزهرية غ/ل 1البوتاسيوم ينصح بإضافة  2
 للحصول على الزيت. 
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 تأثير الرش الورقي بحمض الهيوميك في بعض دراسة
 لمحصول العصفر  المؤشرات اإلنتاجية

 فاطمة عبد الحميد الصادق، د. جمال بكري 

 قسم البساتين، كلية الهندسة الزراعية، جامعة إدلب

 :الملخص

التابعة لمركز بحوث إدلب خالل الموسم   محطة بحوث كفريحمولنفذ البحث في 
المؤشرات اإلنتاجية لمحصول العصفر   بعضوهدف إلى دراسة  ،  2021/2020الزراعي  

 .كيحمض الهيومبتأثير الرش الورقي تحت 
سم للخط الواحد والمسافة بين النبات   50على خطوط بعرض                       زرعت البذور يدويا  

القطاعات  متر، وفق تصميم    3خطوط لكل وحدة تجريبية وبطول    4وذلك بـ  سم    25واآلخر  
ل، وموعدين للرش / مل  ( 6-2-0)تراكيز  حمض الهيوميك بثالثة  ستخدم  وا  ةالكامل  ةالعشوائي

 وبثالثة مكررات لكل معاملة. )عند بداية استطالة الساق وقبل تفتح النورات الزهرية( 
ل بالموعد  /مل  2  تركيز  هيوميكالحمض  أظهرت النتائج تفوق معنوي لمعاملة  

، واإلنتاجية دونمكغ/  539سم، واإلنتاجية من البذور    106.3ارتفاع النبات  في صفات    ثانيال
البتالت   الحصاد  ،  دونمكغ/  32.3من  بذرة  و   %،40.7ودليل  األلف  فيما   غ،  54.8وزن 

الغلة في صفات           معنويا     والموعد األول  ل /مل  6  تركيز  هيوميك الحمض  معاملة    تفوقت
 . %18.5، ونسبة زيت دونمكغ/ 57.1 من الزيتاإلنتاجية ، و دونمكغ/ 1218.9الحيوية 

، موعد الرش، ، اإلنتاجيةحمض الهيوميك  عصفر، التسميد الورقي،ال الكلمات المفتاحية:
 .تركيز الرش
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Study of the Effect of Foliar Spraying with Humic Acid on 

Some Productivite Indicators of Safflower (Carthamus 

tinctorius L.) 

Fatima Abd Al-Hamid Al-Sadiq, D. Jamal Bakrie 

Horticulture Department, Faculty of Agricultural Engineering, Idlib 

University 

Abstract: 

This research was carried out in Kafar Yahmoul research station related 

to Idleb Research Center during the agronomic season 2021/2022, aiming 

to study the effect of foliar spraying of humic acid on some yield 

indicators.  

The seeds were manually sown with a width of 50 cm per line and the 

distance of 25 cm between the plants, with 4 lines for each experimental 

unit and a length of 3 meters according to a randomizes complete block 

design. Humic acid was used in three concentrations (0,2,6) mL/L and 

two spraying dates (at the beginning of stem elongation and before the 

flowering inflorescences) with three replications for each treatment. 

The results showed a significant superiority of the treatment (humic acid 

2 mL/L) in the second date, with plant height of 106,3 cm , yield of seeds 

539.0 kg/ dun, and productivity of petals 32.3 kg/ dun, and the harvest 

guide is 40,7 %, and the weight of a thousand seeds is 54,8 g, as for the 

first date. The first treatment (humic acid 6 mL/L) was significantly 

superior to the biological yield of 1218.9 kg /dun, and oil yield of 57.1 

kg/ dun, with an oil content of 18,5 %. 

 

Keywords: Safflower, Foliar Application, Humic Acid, Productivity, 

Spraying Time, Spraying Concentration . 
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 :المقدمة -1
العصف نبات  المركبة  (.Carthamus tinctorius L) رينتمي  العائلة  إلى 

(Asteraceae) ،:تصنف أصناف العصفر حسب وجود األشواك إلى 

 نباتات عديمة األشواك: تتميز بعدم وجود األشواك على حواف األوراق.  .1

 نباتات ذات أشواك: تتميز بوجود األشواك على حواف األوراق.  .2
 ,Weiss)تعد منطقة حوض البحر األبيض المتوسط الموطن األصلي للعصفر  

فار ،  (2000 بالد  الهند،  الصين،  بكل من  التاريخ  قبل  ما  استزرعت خالل عهد  س  وقد 
ومصر، ثم انتشرت خالل العصور الوسطى لتزرع بكل من إيطاليا، فرنسا، اسبانيا ثم نقلتها  

فنزويال وكولومبيا ثم  المكسيك  إلى  لتصل  عبر األطلسي  االسبان    ,.Elias et al) سفن 
2002)  

الدافئ    ينمو شبه  المناخ  للحرارة  وهو  العصفر في  للجفاف              ومتحمل جدا   محب 
والبرودة واألراضي الفقيرة، وجيد التأقلم للمناخ القاري باإلضافة لكونه غير متطلب  والملوحة  

 (.  1992 للتربة الخصبة، وله القدرة على إعطاء غلة حتى في األراضي المالحة )صبوح،

ومن حيث القيمة الغذائية    ،العصفر لغرض استخدام بذوره كمصدر للزيت  يزرع
مع أفضلية    اللينولييك واألولييكأعلى من حمضي    فهو مماثل لزيت الزيتون مع مستوى

كغذاء للطيور، أما بتالت أزهاره فتستخدم كتوابل )بديل للزعفران(   ، أو   ا  كونه أخفض سعر 
وهي الصبغة الحمراء،   (Carthamine)أو ملونات غذائية أو كمصدر ألصبغة القرطمين 

  .وهي الصبغة الصفراء (Carthamidine)والقرطميدين 

الحمام    وتستخدم إطعام  وفي  المعجنات  أصناف  صناعة  في  كطحين  البذور 
(Peterson, 1996). 

وعند رش النبات بحمض الهيوميك فإنه يمتص من قبل النبات وبالتالي يقوم بدور  
العناصر الصغرى وذلك الحتوائه على بعض  به  تقوم  نفسه الذي  النمو وبالتأثير  منظم 

 ( 2005  )طشيش،  منها، كما يزيد بشكل كبير من معدل النمو وتنظيم دور الوظائف الخلوية
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بالماء   التسميدإن   لالحتفاظ  النبات  قابلية  من  يزيد  الهيوميك  بحمض  الورقي 
والتمثيل الضوئي ومضادات أكسدة التمثيل الضوئي، كما يحتوي حمض الهيوميك على  
عدد من المركبات العضوية التي تساعد في زيادة نمو النبات والمحصول وتطوير النظام 

ويعمل على تنشيط أنزيمات وتثبيط أنزيمات أخرى، ويزيد من    (Eslah, 2010)الجذري  
مقاومة النبات للظروف البيئية القاسية مثل ارتفاع درجة الحرارة والملوحة ويزيد من نفاذية  

 (.2011 األغشية الخلوية وتحفيز تفاعالت حيوية عدة في النبات )شلش وآخرون،

 أهداف البحث: -2

 : دراسة يهدف البحث إلى

 .والزيت  في إنتاجية العصفر من البتالت والبذور  حمض الهيوميكب  تأثير الرش الورقي 1

 الصفات المدروسة.في حمض الهيوميك ل وتركيزموعد تحديد أفضل  2
 الدراسة المرجعية:  -3

بحمض    (Basalma, 2015)الباحث    قام الزراعة  قبل  العصفر  بذور  بمعاملة 
كغ بذور. أظهرت النتائج أن التركيز    100غ/  (180-  120-  60)الهيوميك وبثالث تراكيز  

  60غ/النبات تاله التركيز    3.450أعطى أفضل النتائج حيث بلغ وزن الجذور الجافة    120

غ    (120-60)غ/النبات وبالنتيجة فإن معاملة البذور بالتركيزين    3.425غ/النبات بنتيجة  
 على محصول العصفر.                                 على نمو الشتالت وبالتالي إيجابا                            قبل الزراعة أثرت إيجابا  

تأثير حمض الهيوميك في التربة على محصول ومكونات   (Rahimi, 2016)درس  
التالية   التراكيز  تم استخدام  كغ/ه، أظهرت الدراسة    (1500-  1000-  500-  0)العصفر، 

على عدد النورات، وعدد البذور في النورة الواحدة، ووزن األلف                                 تأثير السماد الدبالي معنويا  
بالنسبة لعدد األفرع لم يكن هناك أي تأثير  بذرة، وبالتالي زيادة المحصول من البذور، أما

  5822.1كغ/ه حيث أعطت أفضل إنتاجية من البذور    1500معنوي، وتفوقت المعاملة  

 كغ/ه. 
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 Darinkaboud)  انفي تجربة لتأثير عامل الري وحمض الهيوميك قام بها الباحث

and Charib, 2016)  ،وثالثة معدالت   يوم  (7-11-15)ثالثة مواعيد للري    تحيث استخدم
أن أفضل معاملة لتحسين محتوى وجد الباحثان  كغ/ه،    (0-300-600)لحمض الهيوميك  

كغ/ه حمض هيوميك، وأفضل  300و للري  أيام  7 هي %25.8زيت بذور العصفر بنسبة 
كغ/ه حمض    300و     ا  يوم  15هي المعاملة   % (24-30)معاملة لتحسين محتوى البروتين  

 هيوميك.

الحيوية     ا  إيجابي     ا  تأثير   (Mehraban and Miri, 2017)الحظ   حيث   ،لألسمدة 
التفرعات    لمحصول العصفر  زادت جميع الصفات المدروسة وإنتاجية  بما في ذلك عدد 

مستويات من  ةثالث اوقطر النورة الزهرية بعد استخدام األسمدة الحيوية، إذ استخدم البذور
أسابيع(  ثالثة  كل  مرة  أسبوعين،  كل  مرة  باألسبوع،  )مرة  الهيوميك  وحمض  الميكروريزا 

د الرؤوس وعدد األفرع أظهر تحليل التباين أن تأثير الميكروريزا وحمض الهيوميك على عد
 .                                                               واإلنتاجية من البذور وقطر النورة الزهرية في النبات كان معنويا  

تجربة لدراسة تأثير حمض الهيوميك على    (Tadayyon, 2018)الباحث    أجرى 
محصول وبعض الخصائص الشكلية لنبات العصفر تحت ظروف إجهاد الجفاف حيث  

ل/ه، بينت الدراسة أن إجهاد الجفاف قلل من    (6-  3-  1-  0)استخدمت التراكيز التالية  
محصول العصفر وخاصية النمو بينما زاد رش حمض الهيوميك بشكل كبير كل السمات 

ارتفاع النبات، عدد األفرع، قطر الساق، عدد األوراق لكل نبات، وكانت أفضل   :مقاسةال
 ل/ه الذي أدى إلى تعزيز النمو الخضري للنبات.  6النتائج للتركيز 

تأثير حمض الهيوميك والتلقيح    (Ekin, 2020)  أشار أجراها لدراسة  في دراسة 
-  200)حيث استخدم حمض الهيوميك بالتراكيز    ،بالبكتريا الجذرية باإلضافة لعامل الري 

كغ/ه وساللتين من البكتريا الجذرية تبين زيادة عالية في نمو النبات واإلنتاجية من   (400
في الظروف المروية والبعلية، وكانت أفضل  البذور والزيوت ومحتوى البذور من المغذيات  

في ظل   Osu142كغ/ه حمض الهيوميك مع الساللة    400  النتائج عند االستخدام المشترك
 الزراعة المروية حيث أدى إلى أكبر تعزيز لنمو العصفر واإلنتاجية.
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في تجربة أجراها على نبات العصفر لمعرفة تأثير حمض    (Ekin, 2020)بين  
على األداء الزراعي لنبات العصفر، حيث الحظ  PGPRالتلقيح ب   مع  الهيوميك بدون أو

 يحسنان النمو واإلنتاجية ومحتويات البذور.  PGPR بأن حمض الهيوميك والتلقيح 

الهيوميك والحديد على دراسة لتحديد تأثير حمض    (Haliloglu, 2021)  أجرى 
غ/ه،    (180- 120- 60- 0)استخدم حمض الهيوميك بالتراكيز التالية    ،محصول العصفر

كغ/ه، أظهرت نتائج تفوق المعاملة    (37.5-  25-  12.5)أما الحديد فاستخدم بالتراكيز التالية  
كغ/ه حديد حيث أعطت أفضل النتائج من حيث   12.5غ/ه حمض هيوميك مع    120

 زيادة محصول البذور وعدد النورات الزهرية على النبات الواحد ووزن البتالت الجافة. 

لدراسة تأثير (  (Al-Nafei and Al-Mohammad, 2021التجربة التي نفذها    في
مسافات الزراعة وحمض الهيوميك على نمو وحاصل نبات العصفر، كانت مسافات الزراعة 

الهيوميك    (20-15-10) وحمض  تفوق    (0-125-250-500)سم  النتائج  أظهرت  ملغ/ل، 
سم حيث أنتجت أعلى المعدالت في معظم    20ملغ/ل مع المسافة    500معنوي للمعاملة  

  10إلنتاجية من البتالت الجافة والبذور، بينما تفوقت المسافة  الصفات الخاصة بالنمو وا
 سم بصفة ارتفاع النبات ومحتوى البتالت والبذور من مضادات األكسدة. 

   :مواد وطرائق البحث -4
 موقع تنفيذ البحث:  -1-4

 17دلب بحوالي  إ التي تقع شمال مدينة تنفيذ البحث في محطة كفريحمول، تم 
ومساحة   وهي تقع ضمن منطقة االستقرار األولى  ،2020-2021كم، خالل الموسم الزراعي  

  36.03د و  54.72                  م، خط عرض شماال    335دونم وارتفاع عن سطح البحر   128إجمالية  

 .          ثا شرقا   36.44د و 49.13ثا، وخط طول 

 :هاوتوصيف ةالمادة النباتي -4-2
السوق  البذور المتوفرة بتجربة من  العلى بذور العصفر المزروعة في    الحصولتم   

 المحلي.
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عملت الهيئة العامة للبحوث العلمية على إدخال بعض الطرز الوراثية من العصفر  
البذرية   )الغلة  المنتخب  المحلي  الصنفين:  إلى  زيت    2700وتوصلت  وبنسبة  كغ/هكتار 

)عبد  ،  (%34كغ/هكتار وبنسبة زيت    2400أحمر )الغلة البذرية    284( والصنف  37%
 (. 2003، الحكيم ومارديني

 معامالت التجربة:  -4-3
 تضمنت التجربة معاملتين، األولى هي تراكيز حمض الهيوميك:

 . مل/ل 0  تم رش المعاملة بالماء فقط الشاهد  :األول التركيز •

 ل. /مل 2بالتركيز  حمض الهيوميك رش: تم انيالث التركيز •

 ل. /مل 6بالتركيز  حمض الهيوميك رش: تم الثالث التركيز •

 : والثانية موعد الرش الورقي حيث تم إضافة حمض الهيوميك بموعدين
 . أسابيع 5وكانت النباتات بعمر  الموعد األول: عند بداية استطالة الساق •
 .        تقريبا      ا  أسبوع 15وكانت النباتات بعمر  الموعد الثاني: قبل بدء تفتح النورات الزهرية •
 تصميم التجربة:  -4-4

تصميم القطاعات العشوائية الكاملة،  وفقبطريقة التجارب العاملية نفذت التجربة 
مكرر واحد، وقسمت المساكب   قطاعمثل كل  ي  )قطاعات(  إذ قسمت األرض إلى مساكب

بأربع خطوط للقطعة بعرض    م،   (2×3) إلى وحدات، تمثل كل وحدة قطعة تجريبية وبأبعاد  
م، تمت    2م، والمسافة بين المكررات    1سم للخطوط، والمسافة بين القطعة واألخرى    50

سم بين النباتات على الخط الواحد، حيث   25على مسافة    كانون األول  31في    الزراعة
عدد القطع  رش وبثالثة مكررات، فيكون  للوموعدين    حمض الهيوميك بثالثة تراكيزاستخدم  

 تجريبية.قطعة  18=( 3×2×3)التجريبية 

 العمليات الزراعية: -4-5
للتخلص   2020عام تشرين الثاني   15سم في   25- 20تم حراثة األرض حراثة عميقة  •

 من األعشاب الضارة وتأمين مهد مالئم للبذور. 
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 تم إضافة األسمدة حسب توصيات وزارة الزراعة وفق ما يلي: •

األسمدة الفوسفورية  إضافة كامل  تم    يوريا،  دونمكغ/  16و  فوسفاتسوبر    دونم كغ/  14  •
 تشرين الثاني  15في    والدفعة األولى من األسمدة اآلزوتية فبل الزراعة مع تجهيز التربة

فتم إضافتها بعد عملية التفريد أما  آذار    12في  والدفعة الثانية من األسمدة اآلزوتية  
يتم إضاف البوتاسية فلم  بالبوتاساألسمدة  يمثل    (1)والجدول    .تها ألن األرض غنية 

 تحليل تربة الموقع. 

 يمثل تحليل تربة الموقع.   :(1)الجدول 

نسبة البوتاسيوم 
K2O 

نسبة الفوسفور   تصنيف التربة 
P2O5 

 تصنيف التربة 

 جيدة 5.117           غنية جدا   686
.في وزارة الزراعة والري  مديرية المخابر والجودة مخابر بحسب  

بذرة في    ( 4-  2)كانون بمعدل    31                                             الزراعة: زرعت البذور يدويا  على خطوط بتاريخ   •
 الجورة الواحدة وكانت رطوبة التربة كافية لإلنبات. 

 . شباط 4بتاريخ  الترقيع: تم ترقيع الحفر التي لم تظهر فيها نباتات •

تمت  • التفريد:  التفريد    عملية  إلى    شباط  28بتاريخ  عملية  النباتات    4-3عند وصول 
النبات األقوى من بين النباتات في كل حفرة وأزيلت باقي    تم اختيارحيث    أوراق حقيقية

 النباتات.

حيث تم إزالة األعشاب الضارة    نيسان  6و  شباط  28في    مرحلتينالتعشيب: تم على   •
 التي تؤثر على نمو النبات. 

 الصفات المدروسة: -4-6
التالية  س  القراءات  الخطين   5  ـلجلت  من  عشوائي  بشكل  اختيارها  تم  نباتات 

سم من كل خط لجميع القطع    50الوسطيين وذلك بوضع بطاقات عليها مع استبعاد مسافة  
 التجريبية في المكررات الثالثة ثم حسب المتوسط الحسابي لها.

من سطح التربة ألعلى قمة من                                                    ارتفاع النبات/سم: تمت عملية القياس بالمتر بدءا   ▪
 مرحلة اإلزهار. بعد اكتمال وذلك ت النبا
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 ووزنها بالميزان الحساس.                                                      وزن األلف بذرة/غ: بعد عملية الفرط تم عد البذور يدويا   ▪

البتالت ▪ جمعت  كغ/ه:  الجافة  البتالت  من  و  23بتاريخ    اإلنتاج  و  30أيار    7أيار 
سم من كل طرف    50                                            أحد الخطين الوسطيين كامال  مع استبعاد مسافة    منحزيران  

جمعت إنتاجية القطفات الثالثة بعد وزن كل قطفة                    ، وجففت طبيعيا  قطفاتوعلى ثالث  
 على إنتاجية القطعة التجريبية.                 اعتمادا   دونمعلى حدة، ثم حسبت اإلنتاجية بال

  50: تم حصاد الخط الوسطي اآلخر مع استبعاد مسافة  دونماإلنتاج من البذور كغ/ ▪
  الوزن حساب ل لحساس                                                        سم من كل طرف وجمعت البذور منه يدويا ، واستخدم الميزان ا

 على إنتاجية القطعة التجريبية.           اعتمادا   دونم، ثم حسبت اإلنتاجية بالالجاف

 .      كامال  الجاف الغلة الحيوية: وزن النبات  ▪

 .100( ×                  وزن النبات كامال   /الجاف )وزن البذوردليل الحصاد وهو  ▪

  : يقصد به كمية الزيت المتحصل عليها من وحدة المساحة دونماإلنتاج من الزيت كغ/ ▪
التحليل المخابر  االستخالص  وتمت عملية  مديرية  التحليل حصلنا على   ،في  وبعد 

البذور  غ   25كمية الزيت في وزن   التجريبية من   من  القطعة  إنتاجية                                            واعتمادا  على 
، وحسبت  .دونمالبذور تم حساب كمية الزيت بالقطعة التجريبية ثم حولت اإلنتاجية كغ/

الزيت  كمية   × البذور  من  القطعة  )إنتاجية   = الزيت  من  اإلنتاجية  العالقة:  من 
 المستخلص من العينة( /وزن العينة.

الزيت%:   ▪ الزيت   حسبتو نسبة  )وزن   = الزيت  نسبة  التالية:  العالقة  من 
 . 100 المستخلص/وزن العينة( ×

 طريقة تقدير نسبة الزيت في البذور:  -4-7

البذور    تم ثم أخذ وزن  بطحن  المنزلية  بواسطة ميزان حساس  غ   25الطاحونة 
الزيت باستخدام جهاز الساكسوليت بإضافة الهكسان وبعد عملية الترشيح    تم فصلبعدها  

 .لفرن التجفيف للتخلص من الهكسان المتبقي  تالعينة بالمبرد لطرد الهكسان ثم نقل  وضعت
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 التحليل اإلحصائي:  -4-8

تمت مقارنة  و   . Genestate -12  بواسطة البرنامج اإلحصائي  البيانات  تم تحليل
  للتجارب الحقلية   0.05عند مستوى المعنوية    LSDالمتوسطات بحساب أقل فرق معنوي  

  .للتجارب المخبرية 0.01و

   :النتائج والمناقشة -5
   تأثير حمض الهيوميك في صفة ارتفاع النبات )سم(: -5-1

تأثير التسميد بحمض الهيوميك بتراكيز ومواعيد مختلفة في صفة ة  من خالل دراس 
 . (2)على النتائج المذكورة في الجدول  تم الحصولارتفاع النبات 

 تأثير حمض الهيوميك في صفة ارتفاع النبات )سم(.  (:2)جدول 

NO  المتوسط المواعيد المعاملة 
 الثاني األول

 96.3 96.3 96.3 الشاهد  1

 102.5 106.3 98.7 مل  2حمض الهيوميك  2

 95.8 97.4 94.1 مل  6حمض الهيوميك  3

 98.2 100.0 96.3 المتوسط

0.05 LSD 6.277التفاعل:  4.438التراكيز:  3.624: المواعيد 

CV % 3.5 

الجدول   خالل  حمض ي  (2)من  إضافة  موعدي  بين  معنوية  فروق  وجود  الحظ 
الموعد األول سم على    (100)متوسط ارتفاع النبات  ب  تفوق الموعد الثانيالهيوميك حيث  

 .مس ( 96.3)

سم مع زيادة   (102.5( إلى )96.3)زيادة معنوية بطول النبات من                ويالحظ أيضا  
زيادة تركيز حمض الهيوميك    استمرار  مل/ل، ومع  (0-2)التركيز لحمض الهيوميك من  

   .سم 95.8ارتفاع النبات إلى                     مل/ل انخفض معنويا   6حتى 
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وعند دراسة التفاعل بين المعامالت المدروسة )موعد    (2)  وبالعودة لبيانات الجدول
المعاملة   له في  ارتفاع  أقصى  بلغ  النبات  أن  يالحظ  الهيوميك(  ة  نيالثا)وتركيز حمض 

 .سم 106.3 (ثانيمل/ل بالموعد ال 2حمض الهيوميك 

 تأثير حمض الهيوميك في صفة وزن األلف بذرة )غ(:  -5-2
بذرة    ةمن خالل دراس  األلف  الهيوميك في صفة وزن  التسميد بحمض  تم تأثير 
 . (3)على النتائج المذكورة في الجدول  الحصول

 تأثير حمض الهيوميك في صفة وزن األلف بذرة )غ(. (:3)جدول 

NO  المتوسط المواعيد المعاملة 
 الثاني األول

 46.0 46.0 46.0 الشاهد  1

 53.0 54.8 51.1 مل  2 حمض الهيوميك 2

 51.6 50.3 52.8 مل  6حمض الهيوميك  3

 50.2 50.4 49.9 المتوسط 

0.05LSD   :10.18التفاعل:  7.20التراكيز:    5.88المواعيد 
CV % 11.2 

تبين عدم وجود فروق معنوية بين موعدي إضافة   (3)من خالل بيانات الجدول   
على الترتيب مع    غ  (50.4-49.9)حمض الهيوميك، حيث بلغ متوسط وزن األلف بذرة  

 الموعدين األول والثاني. 

عدم وجود أية فروق معنوية بين المعامالت  لوحظ    (3)وبالعودة لبيانات الجدول  
  ( 51.6-  53.0-  46.0المختلفة، حيث بلغت القيم )عند استخدام حمض الهيوميك بالتراكيز  

 مل.   (6- 2- 0)غ مع التراكيز من حمض الهيوميك 

عند دراسة التفاعل بين المعامالت المدروسة )موعد   (3)كما يتضح من الجدول  
المعاملة   في  أقصاه  بلغ  بذرة  األلف  وزن  أن  الهيوميك(  حمض  حمض  )وتركيز  الثانية 
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معاملة الشاهد في حين أن أخفض معاملة كانت  غ  54.8  (مل/ل بالموعد الثاني  2الهيوميك  
 دون وجود فروق معنوية بين المعامالت. غ  46.0

  وارعلى نبات د   ( (Poudineh et al., 2015وهذا يتفق مع الدراسة التي قام بها الباحثون  
   .الشمس والتي بينت زيادة وزن األلف بذرة عند معاملة النباتات بحمض الهيوميك

 (: دونمتأثير حمض الهيوميك في صفة اإلنتاجية من البذور )كغ/ -5-3 
  تم الحصول تأثير التسميد بحمض الهيوميك في صفة اإلنتاجية    ةمن خالل دراس 

 .(4)على النتائج المذكورة في الجدول 
 (.دونمتأثير حمض الهيوميك في صفة اإلنتاجية من البذور )كغ/ (:4)جدول 

NO  المتوسط المواعيد المعاملة 
 الثاني األول

 237.1 237.1 237.1 الشاهد  1

 355.8 359.0 352.6 مل  2حمض الهيوميك  2

 261.8 214.8 308.7 مل  6حمض الهيوميك  3

 284.9 270.3 299.5 المتوسط

0.05LSD  :10.87التفاعل:  7.69التراكيز:    6.28 المواعيد 

CV % 2.1 

فروق معنوية بين موعدي إضافة حمض الهيوميك،   وجودالحظ  ن  (4)من الجدول  
تفو  ب  ق حيث  األول  البذور  الموعد  من  اإلنتاجية  الموعد    دونمكغ/  (299.5)متوسط  على 

 .دونمكغ/ (270.3)الثاني بمتوسط إنتاجية 

مل/ل من حمض  (6-2)التراكيز بتفوق المعاملتين  (4)يالحظ من بيانات الجدول 
مل/ل من حمض الهيوميك    2أن المعاملة            ، علما  الشاهد  ةعلى معامل                   الهيوميك معنويا  

مل/ل، حيث بلغ متوسط اإلنتاجية من البذور    6مقارنة مع المعاملة  معنوية  أعطت زيادة  
، وهذا على التوالي  مل/ل   (6و  2و  0)المعامالت  عند    دونمكغ/  (261.8-355.8-237.1)
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الباحث   إليه  توصل  ما  نباتاإلنتاجية عند    زيادة   (Haliloglu, 2021)يؤكد على    رش 
 .العصفر بحمض الهيوميك ولكن مع زيادة التركيز قلت اإلنتاجية

وبدراسة التفاعل بين المعامالت المدروسة )موعد وتركيز حمض الهيوميك( يالحظ  
بلغت أقصاها في   البذور   مل/ل   2حمض الهيوميك    الثانية (المعاملةأن اإلنتاجية من 

 .الشاهددونم في حين أن أقل معاملة كانت معاملة كغ/  359.0) الثانيبالموعد 

 (: دونماإلنتاجية من البتالت )كغ/تأثير حمض الهيوميك في صفة  -5-4
تأثير التسميد بحمض الهيوميك في صفة اإلنتاجية من البتالت    ةمن خالل دراس 

 . (5)حصلنا على النتائج المذكورة في الجدول 
 (.دونمتأثير حمض الهيوميك في صفة اإلنتاجية من البتالت )كغ/ (:5)جدول 

NO  المتوسط المواعيد المعاملة 
 الثاني األول

 20.9 20.9 20.9 الشاهد  1

 30.6 32.3 28.8 مل   2حمض الهيوميك  2

 26.8 23.5 30.1 مل   6حمض الهيوميك  3

 26.1 25.6 26.6 المتوسط

0.05LSD   :6.369التفاعل:  4.499التراكيز:    3.673المواعيد 

CV % 13.4 

تبين عدم وجود فروق معنوية بين موعدي إضافة   (5)من خالل بيانات الجدول  
البتالت   بلغ متوسط اإلنتاجية من  على   دونمكغ/  (25.6-26.6)حمض الهيوميك، حيث 

 الترتيب مع الموعدين األول والثاني. 

على معاملة                                    تفوق معامالت حمض الهيوميك معنويا    (5)من الجدول                ويالحظ أيضا  
، حيث بلغ متوسط إنتاجية  مع عدم وجود فروق معنوية بين التراكيز  الشاهد بإنتاجية البتالت

مل/ل    (0-2-6)على الترتيب مع التراكيز    دونمكغ/  (26.8-30.6-20.9)من البتالت    دونمال
  زيادة  (Haliloglu, 2021)يؤكد على ما توصل إليه الباحث    وهذا،  الهيوميكمن حمض  
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العصفر بحمض الهيوميك ولكن مع زيادة التركيز    رش نبات عند    من البتالت  اإلنتاجية
 . قلت اإلنتاجية

السابق   الجدول  من  التفاعل  الهيوميك   (5)وبدراسة  حمض  وتراكيز  موعدي    بين 
أعطت أعلى إنتاجية   (ثانيمل/ل بالموعد ال  2ة حمض الهيوميك  نيالثا)يالحظ أن المعاملة  

بال البتالت  المعاملة  كغ،    32.3  دونممن  بين هذه   (2× م  2)تدون وجود فروق معنوية 
   .في حين أن أخفض قيمة كانت قي الشاهد (1× م 2تو  1× م 3تومعامالت )

 تأثير حمض الهيوميك في صفة دليل الحصاد )%(:  -5-5
خالل   الحصاد    ةدراس من  دليل  صفة  في  الهيوميك  بحمض  التسميد  تم لتأثير 

 . (6)على النتائج المذكورة في الجدول  ولحص ال
 تأثير حمض الهيوميك في صفة دليل الحصاد )%(.  (:6)جدول 

NO  المتوسط المواعيد المعاملة 
 الثاني األول

 29.2 29.2 29.2 الشاهد  1

 34.9 40.7 29.1 مل   2 حمض الهيوميك 2

 22.3 19.2 25.3 مل   6حمض الهيوميك  3

 28.8 29.7 27.9 المتوسط

0.05LSD   :1.637التفاعل:  1.158التراكيز:    0.945المواعيد 
CV % 3.1 

الحظ تفوق معنوي بدليل الحصاد في الموعد الثاني، حيث بلغ  ي  (6)من الجدول  
 %.27.9أما الموعد األول فقد بلغ متوسط دليل الحصاد % 29.7متوسط دليل الحصاد 

مل/ل، حيث بلغ   2الحظ زيادة معنوية عند إضافة حمض الهيوميك بالتركيز  تكما  
  (6)حمض الهيوميك  الحصاد مع زيادة تركيز  انخفض دليل  ثم    %،  34.9دليل الحصاد  

تفوقت معنويا    %(  22.3مل/ل إلى ) التي  على هذه المعاملة                                              مقارنة مع معاملة الشاهد 
 .%29.2بدليل الحصاد 
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معامالت المدروسة )موعد  الدراسة التفاعل بين  وب  (6)وبالرجوع إلى بيانات الجدول  
الثانية حمض )وتركيز حمض الهيوميك( يالحظ أن دليل الحصاد بلغ أقصاه في المعاملة 

والتي تفوقت على جميع المعامالت، في حين   %  40.7  (مل/ل بالموعد الثاني  2الهيوميك  
  .(2×م 3)تكانت أقل قيمة في المعاملة 

 (: دونمتأثير حمض الهيوميك في صفة الغلة الحيوية )كغ/ -5-6
تم الحصول تأثير التسميد بحمض الهيوميك في صفة الغلة الحيوية    ةمن خالل دراس

 .(7)لى النتائج المذكورة في الجدول ع
 (. دونمتأثير حمض الهيوميك في صفة الغلة الحيوية )كغ/ (:7)جدول 

NO  المتوسط المواعيد المعاملة 
 الثاني األول

 811.1 811.1 811.1 الشاهد  1

 1046.1 881.1 1211.1 مل  2 حمض الهيوميك 2

 1168.9 1118.9 1218.9 مل  6حمض الهيوميك  3

 1008.7 937.0 1080.4 المتوسط

0.05LSD  :62.39 التفاعل: 44.12 التراكيز: 36.02 المواعيد 
CV % 3.4 

الحظ وجود فروق معنوية لصفة الغلة الحيوية بين موعدي إضافة ي  (7)من الجدول  
على   دونم كغ/  1080.4حمض الهيوميك، حيث تفوق الموعد األول بالغلة الحيوية بمتوسط  

 . دونمكغ/ 937.0الموعد الثاني الذي أعطى متوسط الغلة الحيوية 

دادت الغلة  وجود فروق معنوية بالغلة الحيوية، حيث از   (7)كما يالحظ من الجدول  
مع زيادة تركيز حمض الهيوميك    دونمكغ/  (1168.9-1046.1  –  811.1)                    الحيوية معنويا  من  

 . على التوالي مل/ل (6 – 2 – 0)من 

الجدول   إلى  )موعد   (7)وبالرجوع  المدروسة  المعامالت  بين  التفاعل  دراسة  عند 
الثالثة  )وتركيز حمض الهيوميك( يالحظ أن الغلة الحيوية بلغت أعلى قيمة لها في المعاملة  
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األول  6حمض هيوميك    1×م  3ت بالموعد  فرق كغ/  1218.9  (مل/ل  وجود  دون  دونم 
 . دونمكغ/  811.1الشاهد    ( في حين أن أقل قيمة كانت عند1× م  2معنوي مع المعاملة )ت

 تأثير حمض الهيوميك في صفة نسبة الزيت )%(:  -5-7
  تم الحصول تأثير التسميد بحمض الهيوميك في صفة نسبة الزيت    ةمن خالل دراس 

 (.8)على النتائج المذكورة في الجدول 
 تأثير حمض الهيوميك في صفة نسبة الزيت )%(.  (:8)جدول 

NO  المتوسط المواعيد المعاملة 
 الثاني األول

 14.8 14.8 14.8 الشاهد  1

 8.4 9.8 7.0 مل  2حمض الهيوميك  2

 16.6 14.7 18.5 مل  6حمض الهيوميك  3

 13.3 13.1 13.4 المتوسط

0.01LSD   :0.9987 التفاعل: 0.5257التراكيز:  1.9382المواعيد 
CV % 2.0 

الجدول    بيانات  الثاني على   ةغير معنوي  زيادةيظهر    (8)من خالل  الموعد  في 
على   %(  13.1و13.4)بصفة نسبة الزيت، حيث بلغ متوسط نسبة الزيت    الموعد األول

 الموعدين األول والثاني.  عندالترتيب 

حمض  إضافة  عند  الزيت  بنسبة  معنوية  زيادة  السابق  الجدول  من  يالحظ  كما 
بالتركيز   بلغت نسبة الزيت  6الهيوميك  وتفوقت على    بالمتوسط  %   (16.6)  مل/ل حيث 

 .باقي التراكيز

وبدراسة التفاعل بين الموعد والتركيز لحمض الهيوميك يالحظ أن نسبة الزيت بلغت 
  ( بالموعد األول  مل/ل  6حمض الهيوميك    1× م  3لثالثة تا)قيمة لها في المعاملة    علىأ 

 . 1× م 2، وكانت أقل قيمة عند التفاعل تتفاعالتوتفوقت على جميع ال 18.5%
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 (:دونمتأثير حمض الهيوميك في صفة اإلنتاجية من الزيت )كغ/ -5-8
تم    تأثير التسميد بحمض الهيوميك في صفة اإلنتاجية من الزيت  ةمن خالل دراس 

 . (9)على النتائج المذكورة في الجدول  ولحص

 (.دونمتأثير حمض الهيوميك في صفة اإلنتاجية من الزيت )كغ/ (:9)جدول 

NO  المتوسط المواعيد المعاملة 
 الثاني األول

 35.0 35.0 35.0 الشاهد  1
 30.1 35.3 24.9 مل  2حمض الهيوميك  2

 44.3 31.5 57.1 مل  6حمض الهيوميك  3

 36.5 340 390 المتوسط

0.01LSD  4.740التفاعل:  2.198: التراكيز 9.063: المواعيد 

CV % 3.1 

الحظ وجود فروق معنوية بين موعدي إضافة حمض  ي  (9)من خالل بيانات الجدول  
على الموعد    دونمكغ/  39.0الموعد األول بمتوسط إنتاجية من الزيت    ق الهيوميك، حيث تفو 

 .دونمكغ/ 34.0الثاني الذي أعطى إنتاجية من الزيت 

كما يالحظ زيادة معنوية باإلنتاجية من الزيت عند زيادة تركيز حمض الهيوميك  
-0)مع تراكيز    دونمكغ/  (44.3-30.1-35.0)مل/ل حيث بلغت اإلنتاجية من الزيت    6إلى  

 . على التوالي مل/ل من حمض الهيوميك (2-6

عند دراسة التفاعل بين المعامالت المدروسة )موعد وتركيز    (9)وبالعودة للجدول  
الثالثة )الحظ أن اإلنتاج من الزيت بلغ أقصى قيمة له في المعاملة  يحمض الهيوميك(  

دونم وتفوقت على جميع كغ/  57.1  (مل/ل بالموعد األول  6حمض الهيوميك    1× م  3ت
   .(1× م 2باقي المعامالت، وكانت أقل قيمة عند المعاملة )ت
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 االستنتاجات: -6

تركيز   .1 زيادة  الهيوميكأدت  النبات،   مل(  6إلى    2)من    حمض  ارتفاع   النخفاض 
للصفات المذكورة وكانت أفضل النتائج  ودليل الحصاد،    ،وزن األلف بذرةانخفاض  و 

 ل بالموعد الثاني. /مل 2عند استخدام التركيز 

الغلة الحيوية ونسبة  مل( الرتفاع    6إلى    2حمض الهيوميك )من  أدت زيادة تركيز   .2
 الزيت في البذور وإنتاجية الزيت. 

حمض الهيوميك على الشاهد،    تامعامل  بالنسبة لإلنتاجية من البذور والبتالت فقد تفوقت .3
 . مل/ل بالموعد الثاني 2كما نالحظ تفوق حمض الهيوميك بالتركيز 

في صفات الغلة   2مل/ل في الموعد األول على الشاهد والتركيز    6تفوق التركيز   .4
 . في وحدة المساحة )كغ/دونم( وإنتاجية الزيت الحيوية ونسبة الزيت

 :المقترحات -7

عند    قبل البدء بتفتح النورات الزهريةل  /مل  2  بالتركيز  حمض الهيوميكينصح بإضافة   •
 البذور.و  البتالت زراعة العصفر للحصول على أعلى غلة من

مل/ل في بداية مرحلة استطالة الساق   6  حمض الهيوميك بالتركيزينصح بإضافة   •
 .الزيت عند زراعة العصفر للحصول على أعلى غلة من
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( .Pisum sativum Lتوصيف بعض الطرز الوراثية للبازالء ) 
شمال غرب  لمنطقة غلتها البذرية في الظروف البيئية ومقارنة 

 سوريا 
 د. عبد الحميد الخالد ،م. مؤمنة قرقجية

 جامعة إدلب، كلية الهندسة الزراعية، قسم البساتين 
 

 :الملخص

البحوث العلمية الزراعية في كفريحمول خالل الموسم  نفذ هذا البحث في مركز  
لب  2021-2020الزراعي   البذرية  الغلة  ومقارنة  توصيف  الطرز    ضعبهدف 

( البازالء  من  والمحلي .Pisum sativum Lالوراثية  والتركي  الهولندي  هي   )
( بثالثة مكررات. أظهرت  RCBDباستخدام تصميم القطاعات الكاملة العشوائية )

وبينت   النتائج ارتفاع النقاوة الوراثية للطراز الهولندي مقارنة بالطرازين اآلخرين.
نتائج التحليل اإلحصائي تفوق الطراز الهولندي على الطرازين التركي والمحلي في 
وعدد  الحصاد  ودليل  التبن  وغلة  البذرية  )الغلة  وهي  المدروسة  الصفات  معظم 

ع القرون  وعدد  النبات  على  القرن( األزهار  في  الجافة  البذور  وعدد  النبات  لى 
وبفروق معنوية. كما تفوق الطراز التركي على المحلي في صفات )الغلة البذرية 
وغلة التبن وعدد القرون على النبات(، في حين تفوق الطرازان المحلي والتركي 

ن وارتفاع النبات ووز  (زهارالباكورية )عدد األيام حتى اإل ةعلى الهولندي في صف
 .بذرة 100الــ
 

 الغلة البذرية.   –البازالء - الكلمات المفتاحية: توصيف الطرز الوراثية 
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Characterisation of Some Pea (pisum sativum L.) 

Genotypes and Comparing Their Seed Yield in the 

Environmental Conditions of North western Syria 

Eng.Muomenah Karakjea, Dr. Abdulhameed AL khaleed 
Idlib Univerisety 

Abstract: 

This research was carried out at Kafer Yahmool Scientific Agricultural 

Research Center aiming to characterize and compare the seed yield of some 

genotypes of pea (Pisum sativum L.) which are; Dutch, Turkish and local 

using a randomized complete block design (RCBD) with three replications. 

The results showed a high genetic purity of the Dutch genotype compared 

to the other two genotypes, as well as the superiority of the Dutch model 

over the Turkish and local ones in most of the studied traits, namely (seed 

yield, hay yield, harvest indications, number of flowers per plant, number 

of pods per plant, and number of dry seeds per pod. 

The Turkish genotype outperformed the local one in the characteristics of 

(seed yield, hay yield and number of pods per plant). The local and Turkish 

genotypes outperformed the Dutch one in characteristic of (number of days 

until flowering, plant height and weight of 100 seeds). 

Key words:  Genotypes Characterization - Pea- Seed Yield  
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 المقدمة:   .1
واهتم بها عندما الحظ قيمتها الغذائية فأخذ يجمع نباتاتها  القديم منذ  البازالء عرف االنسان

آسيا  غرب  جنوب  مناطق  وتعد  زراعتها،  يتعلم  أن  دون  طعامه  في  ويستخدمها  البرية 
توجد  فهناك  النبات،  لهذا  األصلية  المواطن  والحبشة  القوقاز  وهضاب  والهند  وأفغانستان 

الثاني حيث ظهرت هنا النباتات ذات  أصوله البرية، كما تعد منطقة الشرق األوسط موطنه  
                                                                                  البذور الكبيرة والتي كانت األساس لكثير من األصناف البذرية والخضرية المزروعة حاليا ، 

 (.  1988)مديرية اإلرشاد الزراعي، وزارة الزراعة واالصالح الزراعي السورية، 

األخيرة بشكل   عرف نبات البازالء في سوريا منذ عهود قديمة وانتشرت زراعته في اآلونة
متزايد خاصة بعد انتشار مصانع التعليب في مناطق الزراعة، إذ زادت المساحات المزروعة 

  920ومن    1985             هكتارا  عام    1330الى    1973             هكتارا  عام    880بالبازالء الخضراء من  
البذرية، لنفس السنوات، ويالحظ تراجع مساحة وإنتاج   1256             هكتارا  الى   للبازالء                                                                  هكتارا  

              .(1)                                                                      بازالء في سوريا )خاصة  الجافة( بشكل ملحوظ في األعوام األخيرة، الجدول رقم ال
 2020-2008( تطور مساحة وإنتاج البازالء في سوريا خالل األعوام 1) جدولال

 العام   البيان
 البازالء الجافة  البازالء الخضراء 

 اإلنتاج /طن المساحة /هكتار  اإلنتاج/طن المساحة / هـ
2008 3141 20208 4184 5703 
2009 1970 14014 4127 6848 
2010 2162 14408 3907 6664 
2011 1750 13585 4020 7310 
2012 1883 11638 4024 6954 
2013 1519 9636 3405 4199 
2014 1149 7829 3548 3159 
2015 1079 9221 2967 3447 
2016 1323 9675 2797 3957 
2017 2631 15175 3191 3763 
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2018 2080 14971 4204 4901 
2019 1668 12930 5815 9564 
2020 1815 15481 5210 7144 
 )المجموعات االحصائية الزراعية السنوية(                   

العالم ومن ضمنها سوريا   للبازالء في كثير من مناطق  الكبير  إلى قيمتها  يعود االنتشار 
الغذائية المهمة واستخداماتها متعددة األغراض، فنباتاتها الخضراء وبذورها غنية بالبروتين 

وي على كافة األحماض األمينية الضرورية والالزمة لحياة  تحمسهل الذوبان في الماء وال
هي  من جهة أخرى فإن لقرون البازالء الخضراء وبذورها فوائد طبية، فو نسان والحيوان،  إلا

تفيد في خفض نسبة الشحوم في الدم، وتحد من تصلب الشرايين بسبب محتواها من مادة  
 choline (Matthews & Arther, 1985 .)الكولين 

الجراثيم   ضد  كمطهرات  تستخدم  كيميائية  مركبات  على  الخضراء  البازالء  بذور  تحتوي 
(Duke, 1981( وأيضا  على كميات قليلة من مضادات االستقالب ،)                                             Smartt, 1990  .)

   .(Davics et al., 1985)وتستهلك إما مطبوخة كخضار أو تعلب وتجمد 

(، ذاتي  1996،  البازالء نبات عشبي حولي متأقلم مع المناخات الباردة والرطبة )الدجوي 
التلقيح، يزرع من أجل البذور الخضراء الطازجة والقرون الخضراء والبذور الجافة والمجموع 

 . (Duke, 1981)الخضري 

               ( جنسا  وحوالي 490التي تضم أكثر من )   Fabaceaeينتمي البازالء إلى العائلة البقولية  
الذي يضم   Pisumنس وج Papilionaceousوإلى تحت العائلة الفراشية         ( نوع  12000)

( رئيسة  أنواع   Stebbins,1974;Hrjauovskei,1978;Griga andأربعة 

Novak,1990  ) 
وخصوصا  في   العالم،  في  االنتشار  واسعة  الخضر  محاصيل  من  الخضراء  البازالء                                                                           تعد 

ت التي  البندورة و المناطق  بعد  الثانية  لتعليب األغذية، فهي تحتل المرتبة  جد فيها مصانع 
( إضافة إلى أهميتها في تحسين خصوبة التربة  1992كمادة خام لمعامل التعليب )بوراس،  
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الجوي  لآلزوت  الحيوي  التثبيت  بخاصية  تنفرد  التي  البقولية  العائلة  أفراد  كسائر 
(Karpenstein & Stuelpuage,2000) . 

البازالء  ت العالية حيث  (  .Pisum sativum L)صنف  الغذائية  القيمة  ذات  الخضر  من 
فيتامينات         يضا  أوي  توتح  كربوهيدرات(  )%(  7-3و)  ()%( مادة جافة  23-19)تحتوي على  

  عبود والشتيوي،)ملغ /غ كاروتين    1وغ    100ملغ /  60- 25حيث تحتوي   C همها فيتامينأ 
1995 )  . 
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 مبررات وأهداف البحث:  -2
                                                                                    نظرا  لتدهور الغلة البذرية لطراز البازالء المحلي باإلضافة إلى الخلط الميكانيكي للبذور 

سوري من  الغربية  الشمالية  المنطقة  في  لها    ة وخاصة  تتعرض  التي  الظروف  نتيجة 
التربية   مهمةالمنطقة، دعت الحاجة إلى ضرورة اعتماد اإلدخال كطريقة   من طرائق 

ر التوسع الرأسي في بع  ذلكو   المهم،   غذائيهذا المحصول التحسين إنتاج  دفة إلى  الها
 :  هدف هذا البحث إلىلذلك  ،مردود من وحدة المساحةالوراثية عالية  الطرز الزراعة 

وذلك باالعتماد على الصفات  الوراثية  توصيف طرز البازالء المدروسة لتحديد هويتها   -1
 الخاصة بهذا المحصول.  المندلية

وتحديد   لبازالءمحصول االغلة البذرية للطرز الوراثية المدخلة بالطراز المحلي ل  مقارنة -2
 .            ا مستقبال  عة العمل عليهبالمتفوق منها للتوصية بمتا
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 الدراسة المرجعية:  .2
البذور الجافة خالل 2007وآخرون،    )إيشوقيم   البازالء إلنتاج  ( أداء تسعة أصناف من 

( الزراعة  الصنف 2002_2001و)   (2001_ 2000موسمي  تفوق  النتائج  بينت   )
P.S.510571  في صفة طول النبات، في حين تفوق الصنفM.G.102703   في صفة

                                                                               عدد القرون/نبات وفي معدل وزن القرن ووزن األلف بذرة، فضال  عن تفوقه في صفة الغلة  
من البذور الجافة للدونم، وذلك مقارنة مع بقية األصناف وفي كال الموسمين، فيما لم تظهر  

 فروقات معنوية بين األصناف بالنسبة لصفة عرض القرن وفي كال الموسمين.

وآخرون،)درس   )2009  صالح  البازالء  صنفي  استجابة   )spring and Mammoth 

melting)  وبينت النتائج تفوق الصنف )للرش بالمحلول المغذي مارفل ،(Mammoth 

melting    في صفات النمو الخضري )طول النبات والوزن الطري والجاف، كذلك تفوق
 . مطن/دون 1.07مقداره     ا  الصنف نفسه في اإلنتاج الكلي حيث أعطى إنتاج

ثالثة أصناف من البازالء العراق    –في جامعة دهوك  (  (Dohuky et al., 2011قارن  
)كندي، محلي ناعم، محلي مجعد( وجدوا أن الصنف المحلي األملس أعطى أعلى القيم في 
عدد األوراق / النبات، إجمالي مساحة الورقة/النبات ونسبة الكلوروفيل مقارنة إلى الصنفين  

 اآلخرين. 

األنماط البيئية للبازالء  ( لتقييم المحصول وبعض سمات  Tan et al., 2012بينت نتائج )
المحلية وجود اختالفات كبيرة فيما يتعلق بالصفات التي تم فحصها بين األنماط البيئية على 

سم الرتفاع    126.5إلى    83.5                                                         مر السنين ووفقا  لنتائج سنتين تباينت الخواص المدروسة من  
عدد القرون لكل  ل  15.5إلى    10.4                       يوما  أليام الحصاد ومن    116.5إلى    102النبات، ومن  
                        يوما  لدرجة الرقاد ومن    4.4إلى    3.0لعدد البذور لكل قرن ومن    5.6إلى    3.5نبات ومن  

طن/هـ لمحصول القش ومن   4.57إلى    3.37بذرة ومن    1000غ لوزن    227.4إلى    67.3
 لدليل الحصاد. 35.9إلى  27.5طن/هـ لمحصول البذور ومن   2.21إلى  1.50



 قرقجية، د. الخالد

446 

 

                  كان متفوق ا بشكل    Para Fieldإلى أن الصنف  (  Mohamed & Saleh,2012شار )أ
 Santiفي عدد الفروع/النبات وعدد القرون/النبات وكان الصنف    Santiكبير على الصنف  
 ومحصول البذور في الهكتار.بذرة  100في وزن الـ  Para Field                  متفوق ا على الصنف 

البازالء الخضراء لدراسة أداء الطرز                    طرازا  وراثيا  من    13(  2013رع )العايش وآخرون،  ز 
لـ   تابعين لمركز بحوث درعا    10المختبرة  بيئيا                                                                    صفات كمية مهمة في موقعين متباينين 

الموسم   هذه   2012_2011خالل  أزواج  بين  والمظهري  الوراثي  االرتباط  معامل                                                     وق در 
ت جميعها  الصفات. وأظهرت النتائج وجود تباينات معنوية بين الطرز المدروسة وللصفا

في كال الموقعين، وكشفت دراسة االرتباط أن تقديرات معامل االرتباط الوراثي كانت بشكل  
عام أعلى من القيم المقابلة لها على المستوى المظهري، كما لوحظ اختالف في قيم معامالت  
االرتباط واتجاهها في كال مستوييه بين أزواج الصفات المدروسة باختالف موقع الدراسة، 

                                                                            ي حين أظهرت صفة غلة القرون الخضراء ارتباطا  موجبا  ذا داللة إحصائية وعلى كال  ف
المستويين الوراثي والمظهري بصفات عرض القرن، دليل الحصاد ووزن عشرة قرون خضراء 

وبصفات طول القرن، وعرض القرن، وعدد القرون/نبات ووزن عشرة قرون   في موقع جلين.
 خضراء في موقع السماقيات.  

أشار  بأن  (  Domuline and Eteve, 1994)و  البازالء  من  أصناف  لعشرة  بدراستهم 
 في نمو الجنين وتكوين البذور داخل القرن. الظروف الجوية هي العامل المحدد والمؤثر 

( في دراستهم لسلوكية أربعة أصناف من البازالء  Matlob and Adaiy, 2002وقد ذكر )
قد تفوق على بقية األصناف من حيث طول النبات وعدد التفرعات  Onwardأن الصنف 

في   ووزنها   وفي أبعاد القرون وعدد القرون ووزنها للنبات وفي عدد البذورالجانبية للنبات  
 القرن، وفي صفة الغلة على بقية األصناف. 

  

  

  



 2022لعام  1العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

447 

 

معامالت لألسمدة الحيوية والمعدنية هي    ة( تأثير سبع2009درس )عبد المنعم ومحمد،  
(NP  به والنيتروبين+  الموصى  والنيتروبين+الفوسفورين  والفوسفورين    2/1NPوالنيتروبين 

الفوسفورين+   ونسبة  NP  2/1والنيتروبين+  ومكوناته  والمحصول  النمو  صفات  في   ،)
  Victory Freezerو Master B) ءالجافة لثالثة أصناف من البازال البروتين في البذور 

األصناف ولمعظم صفات النمو    (. بينت النتائج وجود فروق معنوية بين MG130256و
فين على كال الصن   Victory Freezerوالمحصول تحت ظروف الدراسة، إذ تفوق الصنف  
                                          البذرية، كما أثرت معامالت التسميد تأثيرا   في عدد القرون في النبات ووزن مئة بذرة والغلة 

                                                                                       معنويا  على صفات النمو وعدد العقد الجذرية للنبات وارتفاع النبات وعدد أفرع النبات ووزن  
المادة الجافة وطول القرن وعرضه وعلى المحصول ومكوناته، وكذلك ارتبط محصول النبات  

فات عدد أفرع النبات ووزن المادة الجافة                                                    من البذور الجافة ارتباطا  موجبا  عالي المعنوية بص
 وعرض القرن وعدد قرون النبات وعدد بذور القرن ونسبة اإلخصاب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 قرقجية، د. الخالد

448 

 

 : وطرائقه مواد البحث  .4

 : تنفيذ التجربة ع . موق1.4
يحمول بكفر  الزراعية  العلمية  البحوث  في محطة  البحث  العامة                                                         نف ذ  لإلدارة  التابعة 

الزراعي   الموسم  خالل  والر ي  الزراعة  وزارة  في  الزراعي ة  العلمية  ،  2020/2021                                                                     للبحوث 
خطي طول  في منطقة االستقرار األولى على    إدلب  شمال مدينة  كم  17بعد    الواقعة على

م  335وارتفاع       شماال    36.15         جنوبا  و  35.10                 شرقا ، وخطي عرض    37.15        غربا  و  36.10
حمراء    الحقل  تربةو (،  3                   سنويا  الجدول رقم )  مم  342.9بمعدل هطول  سطح البحر    نع

كما    ،ملوحة ضعيفةو يميل إلى القلوية    pHذات   فقيرة بالمادة العضوية  لومية سلتيةطينية  
ال العناصر  من  محتواها  بين    NPKاألساسية    معدنيةأن  بالنسبة لآلزوت    متوسطيتراوح 
 : (2، الجدول )بالنسبة للبوتاس      عال  إلى ومتوسط بالنسبة للفوسفور 

 (: يوضح بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة  2الجدول )

 القيم الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل 

 تحليل ميكانيكي

                              من وزن التربة الجافة تماما (  ))%(

 38 طين)%( 

 33 سلت)%(

 29 رمل)%( 

 1.35 3الكثافة الظاهرية غ/سم

 pH 8درجة 
Ec.ds.m-1 0.17 

 0.6 المادة العضوية )%(

 11.15 الكلس الفعال )%( 

 3CaCO)%( 33.4 

N ppm 35.28 

P ppm 13.79 

K ppm 312.67 
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 2020عام  بجامعة إدلب *حسب مخبر األراضي والتربة في كلية الزراعة                   

 المطري للموقع خالل الموسم(: متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى والهطول  3الجدول )

 حسب قراءات مقياس محطة بحوث كفريحمول 

 المادة النباتية:   2.4

تتضمن المادة النباتية ثالثة طرز وراثية من البازالء، هي التركي والهولندي وهما 
( بعض صفات  4مدخالن باإلضافة إلى الطراز المحلي )البلدي( ويبين الجدول )

 المدروسة قبل الزراعة. الطرز الوراثية 

 

 

 

 تشرين 
 األول  

تشرين 
 الثاني 

كانون  
 األول 

كانون  
 أيار  نيسان  آذار شباط الثاني 

 المجموع  
مم/ 

 الموسم

متوسط درجة 
الحرارة 
 العظمى م 

23.8 18.8 15.3 13.6 16.2 19.8 28.2 31.4 

درجة متوسط 
الحرارة 
 الصغرى م

14.9 7.6 4.1 4.8 5.7 9.3 12.6 15.7 

متوسط 
الرطوبة  
النسبية  

 اليومية )%( 

47.3 60.1 62.4 81.6 58.1 64.2 53.4 45 

مجموع  
الهطول  

 المطري مم
0 39.4 43 180 19 45 14.5 2 342.9 
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 (: بعض صفات طرز البازالء المدروسة 4)الجدول 

لون   الطراز الوراثي
 البذور

شكل  
 البذور

االنبات  نسبة 
)%( 

نوع الطراز  
 الوراثي 

 0F )%( 100 مجعد  أخضر الهولندي

 1F )%( 75 أملس  أـخضر  المحلي 

 0F )%( 84 أملس  أخضر التركي 

 حسب البيانات المسجلة على اللصاقة المرفقة بعبوة البذار المستورد           

 . تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي: 3.4

طراز  ، بثالثة مكررات لكل  (RCBD) تصميم القطاعات الكاملة العشوائية  وفقالبحث        ن فذ    
اإلحصائي         ح للت  و   ،وراثي التحليل  برنامج  باستخدام  الستخراج   GenStat -12البيانات 

وجرت المقارنة بين المتوسطات عن طريق اختبار أقل فرق  ،Fجدول تحليل التباين وقيمة 
 . (%5المعنوية ) ى عند مستو  (LSDمعنوي )

 : الزراعة. 4.4

، في قطع  2021-1- 28                                                        زرعت بذور الطرز الوراثية يدويا  )بطريقة الخضير( بتاريخ   
نبات تجريبية تحوي كل منها أربعة خطوط، في جور، بمعدل بذرتين في الجورة )فردت إلى  

بعد اكتمال اإل بين الجور على الخط /واحد  بين الخط 20نبات(، المسافة  سم/ والمسافة 
(  x 3 5م/، وعليه تكون أبعاد القطعة التجريبية الواحدة )5سم/، طول الخط /75واآلخر /

  270( =  15x  6x3)(، وبذلك تكون المساحة المحصودة للتجربة =  2م 15م ومساحتها = )
)%( من المساحة  25-20يضاف إليها مساحة للممرات والنطاقات تقدر بحوالي من   2م

لخدمة المحصول من ري وتسميد وعزيق  المحصودة. كما تم إجراء جميع العمليات الزراعية  
 : كاآلتي ومكافحة لآلفات الحشرية
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                                                                             التعشيب: تم إجراء عمليات التعشيب للنباتات المزروعة بشكل متواصل ويدويا  إلزالة  -
األعشاب الضارة النامية بين القطع التجريبية وداخلها وذلك لمنع التنافس بين النباتات 

ء والهواء وخاصة خالل المراحل األولى من حياة  اء والماذواألعشاب الضارة على الغ
 مرات.  4 قرابةعملية هذه الالنبات حيث تم إجراء 

إزهار  - فترة  خالل  التجريبية  القطع  في  المزروعة  للنباتات  ريات  ثالث  إعطاء  تم  الري: 
بتاريخ  فقط،  النباتات   بتاريخ    17/4/2021األولى  بتاريخ    2021/ 4/ 29والثانية  والثالثة 

11 /5 /2021 . 
 الصفات المدروسة: .5

المحمولة على مواقع الصبغيات   وهي الصفات الشكلية المندلية  الصفات الشكلية: 1.5
السبعة )أي الصفات التي سنعتمدها في تحدد النقاوة الوراثية للصفة المدروسة(، 

القرون   القرون وشكل  النبات ولون  الزهرة وموقع الزهرة وطول  )لون  لون  و وهي 
وذلك للتعرف على هوية الطرز الوراثية )سالالت نقية أم    البذور وشكل البذور(.

 . غيرها( أم 1F هجين
 

 . صفات المراحل الحياتية للنبات، وهي: 2.5
وتحسب بعدد األيام من الزراعة حتى إنبات   عدد األيام من الزراعة حتى اإلنبات: .1

 )%( من بذور القطعة التجريبية.50

: وتحسب بعدد األيام من الزراعة حتى إزهار  عدد األيام من الزراعة حتى اإلزهار .2
 القطعة التجريبية.)%( من نباتات 50

 على النبات الواحد. عدد األفرع .3

: يحسب بقياس طول النبات من سطح التربة وحتى قمة النبات  طول النبات/سم .4
 بعد اكتمال العقد. 
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 اإلنتاجية:   ت. الصفا 3.5

 ئة بذرة )غ(. ا.  وزن الم5 عدد األزهار في النبات.  .1

 (. هـغ/ ك.  الغلة البذرية )6 عدد القرون في النبات.  .2

 . غلة التبن )كغ/هـ(. 7 عدد البذور الجافة في القرن. .3

 . دليل الحصاد )%(. 8 وزن البذور الجافة في القرن )غ(. .4
نباتات عشوائية من الخطوط الوسطى لكل قطعة تجريبية، وسجلت    8تم تعليم    :مالحظة

 البذرية التي تمت بحصاد كامل القطعة التجريبية.  عليها باستثناء الغلة جميع القراءات
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 النتائج والمناقشة:  .6
 :                                                        توصيف الطرز المدروسة بناء  على الصفات الشكلية المندلية .1.6
                                                                           نبات البازالء من أكثر المحاصيل الزراعية المدروسة وراثيا  ويعود السبب في ذلك   يعد

لقلة عدد  متنوع وراثيا ، ونظرا   فهو  والحياتية وغيرها،  الشكلية                                                                                إلى خصوصية صفاته 
(  فإن التماثل الوراثي للهجن يمكن الوصول إليه بسرعة، 2n=14صبغياته في النواة ) 

 من الصفات الباحثين لدراسة وراثة هذا النبات.  لذلك جذبت هذه المجموعة 

.(McPhee , 2003)  ،(. 2013و)الشيخ قدور وآخرون 
 (: صفات البازالء السبعة من حيث السيادة والتنحي لماندل 5الجدول )

الطرز الوراثية            
 السمة المتنحية  السمة السائدة  الصفات المندلية 

 األبيض  األحمراألرجواني أو  لون الزهرة
 القمي  اإلبطي موقع الزهرة
 القصير الطويل طول النبات 
 األصفر األخضر لون القرن 
 المضغوط  المنتفخ  شكل القرن 
 األخضر األصفر لون البذرة
 المجعد األملس شكل البذرة 

 ( 2021الخالد، )               
( صفات البازالء السبع من حيث السيادة والتنحي لماندل حسب 5)يبين الجدول رقم  

أساس  2021)الخالد،   على  البازالء  في  الوراثية  الطرز  توصيف  أن  المعلوم  فمن   )
الصفات المندلية يعتمد على مبدأ السيادة والتنحي لماندل، ومن المسلم به أن الصفات 

حين أن الصفات السائدة    في(  Homozygous)                                       المتنحية دائما  نقية التركيب الوراثي
 .  ( Heterozygous)فهي إما أن تكون نقية التركيب الوراثي أو خليطة 
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 (: الصفات الشكلية المندلية السبع عند الطرز الوراثية المدروسة 6الجدول )

الطرز           
         ةالوراثي

 الصفات المندلية 
 التركي  المحلي الهولندي

 أبيض أبيض أبيض لون الزهرة
 قمي قمي قمي موقع الزهرة
 قصير قصير قصير طول النبات 
 ر ضأخ ر ضأخ ر ضأخ لون القرن 
 منتفخ منتفخ مضغوط  شكل القرن 
 رضأخ رضأخ رضأخ لون البذرة
 أملس أملس مجعد  شكل البذرة 

(، وبعد الرجوع إلى السمات  6تظهر النتائج المبينة في الجدول )  . الطراز الهولندي:1.1.6
(، تبين أن الطراز الهولندي هو تركيب وراثي يحمل صفة لون 5المعروضة في الجدول )

القرن سائدة، بينما بقية الصفات فهي متنحية، ولمعرفة التركيب الوراثي الدقيق للصفة السائدة  
إلى موسم زراعي إضافي )زراعة البذور للحصول على  )متماثل أم متخالف اللواقح( نحتاج
ساللة نقية للصفات جميعها باستثناء صفة لون           مبدئيا    الجيل التالي(. وبالتالي يمكن اعتباره

إذا كانت متماثلة  أما    القرون في حال كانت متخالفة اللواقح، كونها تحمل الصفة السائدة
 لصفات. اللواقح فيمكن اعتباره ساللة نقية لجميع ا 

يعد الطراز المحلي عبارة عن ساللة نقية لجميع الصفات باستثناء    . الطراز المحلي:2.1.6
و  القرون  القرون وشكل  )لون  لتلك   شكلالصفات  الوراثي  التركيب  البذور( في حال كان 

                                                                                  الصفات متخالف اللواقح. وأيضا  يتم التأكد من نقاوة تلك الصفات بزراعتها للحصول على  
 (.6الجيل التالي، الجدول )
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، الجدول  ذاتها كان للطراز التركي صفات الطراز المحلي المندلية . الطراز التركي:3.1.6
(، فهو يمكن اعتباره ساللة نقية لجميع المواقع الوراثية المسؤولة عن الصفات السبع في  6)

 . نقية  الثالث السائدةحال كانت الصفات 

 . صفات المراحل الحياتية للنبات: 2.6

 عدد األيام حتى اإلنبات:. 1.2.6
 المدروسة(: يبين عدد األيام حتى اإلنبات عند الطرز 7الجدول )

 الطراز  عدد األيام حتى اإلنبات
b

13.50
 الهولندي 

a
14.16

 المحلي 
a

14.16
 التركي  

 المتوسط العام  13.94
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  0.449

 )%(   معامل االختالف  2.5

 

نبات بين  ( تباين سرعة اإل7حصائي المبينة في الجدول )نالحظ من خالل نتائج التحليل اإل
( 13.50الهولندي والصنفين التركي والمحلي حيث تفوق الصنف الهولندي ب )الصنف  

التباينات في سرعة اإلنبات بين    عزى ت  نبات على الصنفين التركي والمحلي.              يوما  حتى اإل
األصناف إلى العوامل الوراثية الخاصة بكل صنف وإلى الظروف البيئية المحيطة والسيما 

ولكن في ظروف الدراسة الحالية    (.2006ألرضية )العايش،  درجة حرارة التربة والرطوبة ا 
تعود التباينات في سرعة اإلنبات إلى العوامل الوراثية الخاصة بكل صنف وذلك ألن جميع 

 .نفسها لظروف البيئيةلاألصناف المدروسة تعرضت 
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 . عدد األيام حتى اإلزهار: 3.6

 الطرز المدروسة (: يبين عدد األيام حتى اإلزهار عند 8الجدول )

 الطراز  عدد األيام حتى اإلزهار
c

83.00
 الهولندي 

a
92.17

 المحلي 
b

90.50
 التركي  

 المتوسط العام  88.56
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  0.930

 %( )االختالف  معامل  0.8

  الجدول )اإلزهار                                                            أظهرت الطرز المدروسة اختالفا  واضحا  في صفة عدد األيام حتى   
                                               ( يوما  حتى اإلزهار وتفوق معنويا  على الطرازين  83.00حيث استغرق الطراز الهولندي )  (8

التركي والمحلي حيث كان إنبات الهولندي أسرع منهما مما دفعه للتبكير في اإلزهار في 
    ا  ( يوم92.17                                      ( يوما  حتى اإلزهار على الطراز المحلي )90.50لتركي )حين تفوق الطراز ا 

ن تباين األصناف المدروسة في  أوالذي استغرق أكبر عدد من األيام لإلزهار. وهذا يؤكد  
 (.2006موعد اإلزهار يعزى إلى اختالف استجابتها للفترة الضوئية )العايش، 

 عدد األفرع على النبات الواحد  .4.5

 يبين عدد األفرع على النبات عند الطرز المدروسة (:  9الجدول )

 الطراز  عدد األفرع
b

6.17
 الهولندي 

b
6.56

 المحلي 
a

7.67
 التركي  

 المتوسط العام  6.80
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  0.795

 %( )االختالف  معامل  9.1
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( فرع/النبات على الطرازين الهولندي 7.67( تفوق الطراز التركي )9)  نالحظ من الجدول
لم يكن هناك   في حين( فرع/النبات على التوالي بفروق معنوية،  6.56-6.17والمحلي )

فرع بين  فروق معنوية بين الهولندي والمحلي في هذه الصفة ويعود االختالف في عدد األ 
  للطرز المدروسة. لتراكيب الوراثيةاالتباين في الطرز الوراثية المدروسة إلى 

 ارتفاع النبات/ سم:  .5.6

 (: يبين ارتفاع النبات عند الطرز المدروسة 10الجدول )

 الطراز  ارتفاع النبات 
b

49.15
 الهولندي 

a
55.21

 المحلي 
b

47.48
 التركي  

 المتوسط العام  50.61
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  1.780

 معامل االختالف 2.7

في ارتفاع النبات بالنسبة للطرز      ا  تباين  (10في الجدول )  التحليل اإلحصائي  نتائجتظهر  
( سم على الطرازين الهولندي والتركي 55.21الطراز المحلي )          معنويا    المدروسة حيث تفوق 

و)49.15) فروق 47.48(  توجد  لم  حين  في  التوالي  على  سم  الطرازين   معنوية  (  بين 
 الهولندي والتركي بالنسبة لصفة ارتفاع النبات.
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 الصفات اإلنتاجية:  .3.6

 . صفة عدد األزهار في النبات1.3.6
 األزهار على النبات عند الطرز المدروسة(: يبين عدد 11الجدول )

 الطراز  عدد األزهار على النبات
a

75.9
 الهولندي 

b
40.5

 المحلي 
b

46.2
 التركي  

 المتوسط العام  54.2
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  9.66

 معامل االختالف 13.9

الطرازين التركي ( زهرة/النبات بفروق معنوية واضحة على  75.9تفوق الطراز الهولندي )
( زهرة/النبات على التوالي في حين لم توجد فروق معنوية بين  40.5( و)46.2والمحلي )

، وهذا عائد (11)الجدول    الطرازين التركي والمحلي بالنسبة لصفة عدد األزهار على النبات
 على ما يبدو إلى تباين التركيب الوراثي للطرز المدروسة بالنسبة لهذه الصفة.

 .  صفة عدد القرون على النبات2.3.6

 (: يبين عدد القرون على النبات عند الطرز المدروسة12الجدول )
 الطراز الوراثي عدد القرون على النبات 

a
42.94

 الهولندي 
c21.63 المحلي 
b27.46  التركي 

 المتوسط العام  30.67
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  2.475

 معامل االختالف )%(  6.3
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         ( قرنا   42.94                                ( قرنا  عند الطراز المحلي وحتى )21.63تراوح عدد القرون على النبات من )
( قدره  عام  بمتوسط  الهولندي  الطراز  قرنا   30.67عند  نتائج  (  12)الجدول           (  بينت  وقد 

الهولندي الطراز تفوق  التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين الطرز المدروسة، حيث
كما    ،على التوالي        قرنا    (21.63( و )27.46)  التركي والمحلي  ينالطراز على    (42.94)

بين و ( ،  21.63)  المحلي  الطرازعلى  (  27.46)  التركي  الطرازتفوق   يرجع االختالف 
 الضوئي  ـلالتمثي  يـف  الطراز الوراثي  كفاءة  الطرز المدروسة بالنسبة لعدد القرون/النبات إلى

البراعم    خاليا جديدة إلنتاج  في بناء  المؤثرة  النمو  منظمات  وإنتاج  لالتمثي  نواتج  وتخزين
 (.2013، وآخرون   العاقدة )العايش القرون  في النمو وزيادة الزهرية

 . عدد البذور الجافة في القرن 3.3.6

 يبين عدد البذور الجافة في القرن عند الطرز المدروسة  :(13)الجدول 

 الطراز  عدد البذور الجافة في القرن 
5.29a الهولندي 
4.74

b المحلي 
4.62

b  التركي 

 المتوسط العام  4.878
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  0.5269

 معامل االختالف )%(  8.4

 
( بذرة عند 5.285الطراز التركي حتى )( بذرة عند  4.615تراوح عدد البذور الجافة من )

( بذرة وقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي تفوق 4.878الطراز الهولندي بمتوسط عام قدره )
( بذرة 4.615( و)4.735( بذرة على الطرازين التركي والمحلي )5.285الطراز الهولندي )
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بين معنوية  هناك فروق  تكن  لم  حين  معنوية، في  بفروق  التوالي  والمحلي   على   التركي 
 . (13 )الجدول

                                                                                إن االختالف في صفة عدد بذور القرن الواحد بين الطرز المدروسة يرجع أساسا  إلى تأثير 
من حيث   المحيط  الوسط  تأثير عوامل  بالصفة فضال  عن  تتحكم  التي  الوراثية                                                                               التراكيب 

الطراز الوراثي  درجات الحرارة والضوء والرطوبة   في نمو القرن وتكوين الجنين وقابلية  
 .   (2013، وآخرون  القرن )العايش لعلى تصنيع المغذيات وتوجيهها إلى داخ

 
 . وزن البذور الجافة في القرن )غ(: 4.3.6

 (: يبين وزن البذور الجافة في القرن عند األصناف المدروسة 14الجدول )

 الصنف وزن البذور في القرن)غ( 
 الهولندي 0.773
 المحلي 1.098
 التركي  1.058

 المتوسط العام  0.976
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  0.1400

 %( )االختالف  معامل  11.2
 

تفوق   (  14)الجدول  لصفة وزن البذور الجافة في القرن)غ(  نتائج التحليل اإلحصائي  تظهر 
( غ على التوالي على الطراز الهولندي بفروق 1.098( و )1.058الطراز التركي والمحلي )

معنوية واضحة حيث أعطى الطراز المحلي أعلى قيمة لوزن البذور الجافة في القرن بمقدار 
البذور   غ(  0.122) لوزن  قيمة  أقل  الهولندي  الطراز  العام، وأعطى  المتوسط  زيادة عن 

مقارنة بالطرز األخرى، وهذا يدعم نتائجنا المدونة في الجدول    غ(  0.773قرن )الجافة في ال
على الطرازين   في القرن الواحد  البذور  عددفي صفة  لطراز الهولندي  ا  تفوق ( حيث  13رقم )

 .                                                                     اآلخرين، في حين كانت بذور الهولندي أصغر حجما  من بذور الطرازين اآلخرين
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 . وزن المائة بذرة. 5.3.6

 بذرة عند الطرز المدروسة  100يبين وزن ال   :(15)الجدول 

 الطراز  بذرة 100وزن ال 
b

15.72
 الهولندي 

a
24.16

 المحلي 
a

24.00
 التركي  

 العام المتوسط  21.30
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  2.475

 معامل االختالف )%(  3.7

 

( غ عند  24.16( غ عند الطراز الهولندي وحتى )15.72بذرة من )  100تراوح وزن ال  
( غ وقد بينت النتائج تفوق الطرازين المحلي  21.30الطراز المحلي بمتوسط عام قدره )

الـ   ( و 24.16زالء الجافة على التوالي )بذرة من بذور البا  100والتركي في صفة وزن 
فرق معنوي بين    ال  في حين  ( على التوالي، على الطراز الهولندي بفروق معنوية،24.00)

 .(15والتركي )الجدول الطرازين المحلي 

 . الغلة البذرية )كغ/هـ(6.3.6

 يبين الغلة البذرية عند الطرز المدروسة كغ/هـ   :(16الجدول )
 الطراز  الغلة البذرية 
1752a الهولندي 
932c  المحلي 
1139b  التركي 

 المتوسط العام 1274
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  88.6

 معامل االختالف )%(  5.4
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 ، المحصولتعد الغلة من البذور الجافة الصفة اإلنتاجية الرئيسة التي يزرع من أجلها  

( تباين الطرز المدروسة في أدائها 16وقد بينت النتائج الموضحة في الجدول رقم )
( كغ/ه عند الطراز  932                                                      تبعا  لهذه الصفة المهمة، حيث تراوحت الغلة البذرية من )

( كغ/ه، 1274( كغ/ه عند الطراز الهولندي بمتوسط عام قدره )1752المحلي وحتى )
إلحصائي أن الطراز الهولندي أعطى أعلى قيمة من الغلة  وقد بينت نتائج التحليل ا

( )1752البذرية  التركي  الطراز  على  معنوية  بفروق  متفوقا   كغ/هـ  كغ/هـ 1139                                                (   )
(  932)%( وعلى الطراز المحلي الذي أعطى أقل قيمة من الغلة البذرية )54وبنسبة  

الطراز الهولندي   ( تفوق 34)%(، كما نالحظ من خالل الجدول رقم )88كغ/هـ وبنسبة  
 )%(.38( كغ/ه وبنسبة 1274( كغ/ه على المتوسط العام )1752)

 غلة التبن )كغ/هـ(:. 7.3.6
 (: يبين غلة التبن عند الطرز المدروسة 17الجدول )

 الطراز  غلة التبن كغ/هـ
a

2537
 الهولندي 

c
1880

 المحلي 
b

2093
 التركي  

 المتوسط العام  2170
 ( 0.05) معنوي أقل فرق  197.3

 معامل االختالف 7.1

 
( وجدنا تفوق الطراز الهولندي بالنسبة لصفة 17من خالل البيانات الواردة في الجدول )

(  2537غلة التبن بفروق معنوية على الطرز األخرى المدروسة، حيث أعطى أعلى قيمة )
المتوسط العام، في حين أعطى الطراز   لىع  ( كغ/ه367كغ/ه من غلة التبن وبزيادة )
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( كغ/ه من غلة التبن ويعود ذلك إلى كبر حجم المجموع الخضري 1880المحلي أقل قيمة )
 للطراز الهولندي مقارنة بالطرز األخرى المدروسة. 

 دليل الحصاد:  .8.3.6
 (: يبين دليل الحصاد عند الطرز المدروسة 18الجدول )

 طراز ال دليل الحصاد
a

40.48
 الهولندي 

b
32.22

 المحلي 
b

33.37
 التركي  

 المتوسط العام  35.36
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  1.940

 )%(   معامل االختالف  4.3

 
                                                   سلوك صفة غلة التبن تقريبا  إذ تفوق الطراز الهولندي   (18)الجدول    سلكت هذه الصفة

( % على التوالي  33.37( % و)32.22( % على الطرازين المحلي والتركي )40.48)
 . بالنسبة لدليل الحصاد بفروق معنوية واضحة
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 االستنتاجات: 

مقارنة   .1 الهولندي  الطراز  عند  الوراثية  النقاوة  التركي ارتفاع  اآلخرين  بالطرازين 
 والمحلي حيث خلصت النتائج إلى اآلتي: 

أن   - أ الهولندي  تبين  اللواقحهو  الطراز  متماثل  وراثي  نقية(   تركيب   )ساللة 
وال  الوراثي صفة لون القرون موقع                                          للصفات المندلية السبع في حال كان نقيا  ل
 يمكن التأكد من ذلك حتى يزرع لموسم آخر.

امتلك الطرازان المحلي والتركي الصفات الشكلية المندلية ذاتها حيث كان كل  - ب
تركيب )لون      ا  وراثي     ا  منهما  الصفات  باستثناء  الصفات  لجميع  اللواقح  متماثل 

  القرون وشكل القرون ولون البذور( في حال كان التركيب الوراثي لتلك الصفات 
 . متخالف اللواقح

معظم الصفات المدروسة    تفوق الطراز الهولندي على الطرازين التركي والمحلي في .2
النبات وعدد   الحصاد وعدد األزهار على  ودليل  التبن  البذرية وغلة  )الغلة  وهي 

فيما تفوق التركي على المحلي   القرون على النبات وعدد البذور الجافة في القرن 
 في صفات الغلة وعدد القرون على النبات. 

)الغلة البذرية وغلة التبن وعدد القرون تفوق الطراز التركي على المحلي في صفات   .3
 على النبات(. 

الباكورية )عدد األيام حتى    ةتفوق الطرازان المحلي والتركي على الهولندي في صف .4
 . بذرة 100ووزن الــوارتفاع النبات  (زهاراإل
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 المقترحات:  
حق  الللحصول على الجيل ال     ن  ثازراعة الطرز الوراثية المدروسة لموسم    ةمتابع -1

 كد من النقاوة الوراثية للصفات السائدة في الطرز الثالثة المدروسة.أللت

لهولندي المتفوق في منطقة الدراسة والتأكد من ثبات إنتاجيته  ز اازراعة الطر تكرار   -2
ولعدة مواسم   )مواقع ومواعيد زراعة( في مواقع بيئية مختلفة ثم اعتماده، ثم زراعته

 .ألنسب(امالءمة البيئية )المواقع ال األمثل للزراعة ولتثبيتلتحديد الموعد  متتالية
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نسبة في تأثير التسميد الورقي باألحماض األمينية في الغلة البذرية و 
البروتين في البذور الجافة عند بعض الطرز الوراثية للبازالء  

(Pisum sativum L. ) 
 د. عبد الحميد الخالد ،م. مؤمنة قرقجية

 

 جامعة إدلب، كلية الهندسة الزراعية، قسم البساتين 
 

   :الملخص
نفذ هذا البحث في مركز البحوث العلمية الزراعية في كفريحمول خالل الموسم  

بهدف دراسة تأثير التسميد الورقي باألحماض األمينية في    2021-2020الزراعي  
البازالء  من  وراثية  طرز  لثالثة  الجافة  البذور  في  البروتين  ونسبة  البذرية  الغلة 

(Pisum sativum L. هي ) الهولندي والتركي والمحلي، وذلك باستخدام تصميم
( العشوائية  الكاملة  مكررات.  RCBDالقطاعات  بثالثة  التحليل (  نتائج  بينت 

الطراز الهولندي المعامل في نسبة البروتين في البذور، وبفروق   اإلحصائي تفوق 
ن  معنوية، على الطرازين التركي المعامل والمحلي غير المعامل، في حين لم تك

. كما أظهرت النتائج تفوق الطراز هناك فروق معنوية مع بقية الطرز والمعامالت
الهولندي على الطرازين التركي والمحلي في معظم الصفات المدروسة وهي )الغلة  
البذرية وعدد القرون على النبات( وبفروق معنوية. كما تفوق الطراز التركي على 

وعدد   البذرية  )الغلة  صفات  في  تفوق المحلي  حين  في  النبات(،  على  القرون 
 بذرة.  100وزن الــ ةالطرازان المحلي والتركي على الهولندي في صف

المفتاحية: باألحماض االمينية،  البازالء  الكلمات  البروتين  ،التسميد  الغلة   ،نسبة 
 البذرية 

 
 



 قرقجية، د. الخالد 

470 

 

 
Effect of Foliar Fertilisation With Amino Acids on Seed Yield and the 

Percentage of Protein in Dry Seeds in Some Pea (Pisum Sativum L.) 

Genotypes 
Eng.Muomenah Karakjea, Dr. Abdulhameed AL khaleed 

Idlib University 
Abstract: 

This Research was carried out at Kafer Yahmool scientific Agricultural Research 

Center 2020-2021 during the agronomic season of 2020-2021, aiming to study the 

effect of foliage application on amino acids in seeds yield and protein percentage 

in dry seeds for three genotypes of peas (Pisum sativum L.). which are Dutch, 

Turkish, and Local, that was by using a random complete block design (RCBD) 

with three Replications. The Results showed the superiority of the treated Dutch 

genotype in seed protein content on the treated and untreated local and Turkish 

genotypes, while there were no significant differences with the rest of the 

genotypes and treatments. The results also showed the superiority of the Dutch 

genotype over the Turkish and local genotypes in most studied features, (seeds 

yield and number of pods per plant) with significant differences. The Turkish 

genotype also outperformed the local one in the characteristics of (seed yield and 

number of pods per plant), while the local and Turkish genotypes outperformed 

the Dutch one in the characteristics of 100-seed weight. 

Key words:  peas, Amino Acids foliar, Seed Yield, Seed Protein Content. 
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 المقدمة:   .1
( المناخات (  .Pisum sativum Lالبازالء  مع  متأقلم  التلقيح،  ذاتي  نبات عشبي حولي 

)الدجوي  والرطبة  والقرون  1996،  الباردة  الطازجة  الخضراء  البذور  أجل  من  يزرع   ،)
وتعد مناطق جنوب غرب   .(Duke, 1981)الخضراء والبذور الجافة والمجموع الخضري  

وجد تآسيا وأفغانستان والهند وهضاب القوقاز والحبشة المواطن األصلية لهذا النبات، فهناك  
(.  1988لزراعة واالصالح الزراعي السورية،  مديرية اإلرشاد الزراعي، وزارة اأصوله البرية، )
الجنس   رئيسة    Pisumيضم  أنواع   ;Stebbins,1974; Hrjauovskei,1978)أربعة 

Griga and Novak,1990عدة ( تتبع لها أصناف. 
( الجافة  البازالء  من  عالميا   المحصودة  المساحة  إجمالي  عام  14642466                                                       بلغ  هكتار   )

   (.FAOSTAT, 2020من البذور )       ( طن ا 7190442، أنتجت )2020
                                                                             يالحظ تراجع مساحة وإنتاج البازالء في سوريا )خاصة  الجافة( بشكل ملحوظ بين عامي  

           (.1)، وعاد لالرتفاع في األعوام األخيرة الجدول 2018و  2013
 2020-2008تطور مساحة وإنتاج البازالء في سوريا خالل األعوام   :(1الجدول )

 البازالء الجافة  البازالء الخضراء  العام   البيان
 اإلنتاج /طن المساحة /هكتار  اإلنتاج/طن المساحة / هـ

2008 3141 20208 4184 5703 
2009 1970 14014 4127 6848 
2010 2162 14408 3907 6664 
2011 1750 13585 4020 7310 
2012 1883 11638 4024 6954 
2013 1519 9636 3405 4199 
2014 1149 7829 3548 3159 
2015 1079 9221 2967 3447 
2016 1323 9675 2797 3957 
2017 2631 15175 3191 3763 
2018 2080 14971 4204 4901 
2019 1668 12930 5815 9564 
2020 1815 15481 5210 7144 

 ( 2020- 2008)المجموعات اإلحصائية الزراعية السنوية                    
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هو استخدام مواد عضوية من أصل حيواني أو نباتي كمصدر          حاليا     االتجاه العالميإن  
غرض الحد من تلوث البيئة والتربة الزراعية بالكيماويات، وإنتاج محاصيل زراعية  بلألسمدة  
 تقليل متطلبات السماد المعدني على  تعمل األسمدة العضوية    إذ،  لإلنسان والحيوانآمنة  
 (. Al-Taey et al., 2018)النباتات  زيادة النمو الخضري وإنتاجيةو 

يعد التسميد من أهم عمليات خدمة المحصول وهو من وسائل اإلنتاج المهمة ألثره البالغ  
 (  1988في تنظيم العمليات الفسيولوجية للنبات وخاصة المغذيات )أبو ضاحي واليونس،  

ال يستفيد النبات من األسمدة المضافة للتربة خاصة في الترب القاعدية حيث تثبت أغلب 
 (  2002غير متاحة للنبات بالشكل األمثل )العكيدي،   العناصر مما يجعلها

 

 مبررات وأهداف البحث:  -2
اللجوء في   تم  المحرر،  السوري  الشمال  في  للزراعة  القابلة  المساحات                                                                               نظرا  النحسار 
اآلونة األخيرة إلى اعتماد طريقة اإلدخال التي تعد من طرائق التربية المهمة الهادفة إلى  

تطبيق بعض المعامالت السمادية التي تحسن   نفسه                            اإلنتاج عموديا ، وفي الوقتزيادة  
 : هدف هذا البحث إلى                                       من إنتاج تلك المدخالت كما  ونوعا ، لذلك 

تأثير التسميد العضوي الورقي في الغلة البذرية ونسبة البروتين في البذور دراسة   -1
 الجافة للطرز المدروسة. 

 تقدير الغلة البذرية لبعض طرز البازالء الوراثية.   -2
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 الدراسة المرجعية:  .2
تؤكد دراسات عديدة على أن رش النباتات بالمخصبات العضوية الحاوية على األحماض 
األمينية يؤدي إلى تسريع نموها وزيادة مسطحها الورقي ومحتوى أوراقها من الكلوروفيل 

مقدرة النبات    (، إضافة إلى زيادة2019اإلنتاج وتحسين نوعيته )درويش،  وبالتالي زيادة  
 على تحمل بعض اإلجهادات البيئية الالإحيائية واإلحيائية

 (Neri et al.,2002;Fecenko, 1996; Lozek and; McCarthy et al.,1990.) 
( وجد  تأثير    ( Aljuboori & Mohammed,2021وقد  لدراسة  أجراها  تجربة  خالل  من 
 ة كغ/هـ( والرش الورقي بثالث  25  ،50  ،75)  5O2Pمستويات من الفوسفور    ةإضافة ثالث

مل/ل( باإلضافة للشاهد دون   0.5    ،1  ،2)  Vigaminمستويات من األحماض األمينية  
البازالء صنف   لنبات  المحصول  وصفات  النمو  على  أJoffمعاملة  النتائج  أظهرت  ن  ، 

                                                           مل/ل( أعطت تأثيرا  إيجابيا  ومعنويا  على طول النبات ومساحة   2)   Vigaminالمعاملة بالـ  
الورقة والكلوروفيل وعدد القرون ووزن القرن ومحصول القرون وعدد البذور والكربوهيدرات  

 . جميعها  لصفات المدروسةلوالبروتينات، بينما أظهرت معاملة الشاهد أقل القيم 

 Tecamin( لتقييم تأثير حمض الهيوميك وAldabbagh et al., 2019ا )وفي دراسة أجراه

Max    الدراسة تضمنت  الخضراء  البازالء  من  القرون  وحاصل  والبذور  النمو   7على 
، خليط Tecamin Maxمل/ل    (6،   3) غ/ل حمض الهيوميك،  (6  ،4الشاهد،  )معامالت:  

غ/ل    (3)، خليط من  Tecamin Maxمل/ل    ( 1.5) غ/ل حمض الهيوميك +    ( 2) من  
وأظهرت النتائج تفوق معظم معامالت   Tecamin Maxمل/ل  (  3)حمض الهيوميك + 

والمحصول  الخضري  النمو  معامالت  جميع  في  الشاهد  معاملة  على  العضوي  التسميد 
مل/ل   ( 3) غ/ل حمض الهيوميك + ( 3) األخضر، بينما كانت معاملة المزيج المكونة من  

Tecamin Max  معام والتي أفضل  األخرى  العضوي  التسميد  معامالت  مع  مقارنة  لة 
أعطت أعلى القيم في النمو الخضري، البذور الخضراء والمحصول البيولوجي.  في حين  

باإلضافة إلى  Tecamin Maxأعطت إضافة حمض الهيوميك أفضل النتائج مقارنة مع 
 األخرى.   غ/ل من حمض الهيوميك كان أفضل معاملة مقارنة بالمعامالت(4)أن 
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( لدراسة تأثير الرش الورقي بتراكيز مختلفة من األحماض  2019وفي تجربة قام بها)درويش،  
غ/ل في بعض خصائص النمو واإلنتاجية والنوعية   ( 10، و5،  2.5،  1،  0.5األمينية )

(، عبر قياس مجموعة من مؤشرات Luz de otonoلصنف الفول اإلسباني، لوز ديتونو) 
( 2النمو المورفولوجية والفيسولوجية )ارتفاع النبات )سم( ومساحة المسطح الورقي الكلي )سم

يوم( ومعدل نمو المحصول /2(، معدل التمثيل الضوئي )غ/سمLAIودليل المساحة الورقية )
يوم(، وعناصر اإلنتاجية )غلة القرون الخضراء ومكوناتها ووزن البذور الخضراء /2)غ/م

                                                                                      والجافة هوائيا  )غ/نبات( ومحتوى البذور من البروتين الكلي )%(. بينت النتائج وجود تباين 
ش الورقي  ( في استجابة نبات الفول للنمو واإلنتاجية تحت ظروف الر P<0.05معنوي )

باألحماض األمينية   باألحماض األمينية. تم رشها  التي  المعامالت  تفوق  النتائج  أظهرت 
 ( في غالبية الصفات المدروسة. P<0.05             غ/ل معنويا  )  10-2.5وبتراكيز تراوحت بين  

غ/ل لزيادة معنوية في    10،  5،  2.5حيث أدت المعاملة باألحماض األمينية وبالتراكيز  
الفو  بذور  )%(،  محتوى  الكلي  البروتين  من  الخضراء  البروتين    إذل  نسبة  ،  24.2بلغت 

   )%(. 23.9)%( على التوالي وذلك بالمقارنة مع الشاهد  27.5و 28.7

( لتأثير الرش بمستويات مختلفة من البورون Mohsen et al., 2020وفي دراسة نفذها )
ملغ/ليتر(   3، 1.5األمينية )الشاهد، وثالثة مستويات من األحماض  ملغ/ليتر(2)الشاهد، 

)الشاهد،   البوتاسيوم  سيليكات  شكل  على  السيليكون  من  مستويات  ،  3،  2،  1وأربعة 
  45                               يوما  من الزراعة والثانية بعد    45ملغ/ليتر(. تمت عملية الرش على فترتين )األولى بعد  

وية في عدد القرون                                                                 يوما  من األولى(، أظهرت النتائج أن رش البورون أدى إلى زيادة معن
(  835غ( ومحصول النبات )  65.59بذرة )  300قرن/نبات( ووزن    52.64على النبات )

ملغ /ليتر    3                                                                  كما أظهرت معامالت الرش باألحماض األمينية تأثيرا  معنويا  وكان مستوى    .غ
غ(، محصول   69.44بذرة )  300قرن( ووزن    53.23                                  متفوقا  في عدد القرون على النبات )

كغ/ه. وأظهرت معاملة الرش بسيليكات    2425غ( والمحصول االقتصادي    870)النبات  
                        ملغ/ليتر متفوقا  في عدد   3                                                             البوتاسيوم تأثيرا  معنويا  مقارنة بمعاملة الشاهد وكان مستوى  

( النبات  )  50.26القرون على  النبات  غ( والمحصول االقتصادي   761قرن( ومحصول 
غ(. كما  64.11بذرة ) 300                       لغ/ليتر متفوقا  في وزن م 2كغ/هـ(. بينما كان مستوى  2147)
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أدى التفاعل بين المعامالت إلى تأثير كبير على العديد من الصفات المدروسة، كما أن 
قرن(    60.48التفاعل بين البورون واألحماض األمينية أدى إلى زيادة عدد القرون النباتية )

  2928المحصول االقتصادي )غ( و 1037غ( ومحصول النبات )  76.22بذرة )  300ووزن  
                                                                                    كغ/هـ(. وأظهر التفاعل بين األحماض األمينية وسيليكات البوتاسيوم تفوقا  معنويا  في عدد  

( وزن    58.65القرون  وفي  )  300قرن(  النبات)  82.12بذرة  ومحصول  غ(  1181غ( 
 كغ/هـ(.  3203)والمحصول االقتصادي 

تأثير الكبريت وحمض الهيوميك  ( لدراسة  Osman & Rady, 2012وفي بحث آخر ل )
تجربت أ جريت  حيث  البازالء  نباتات  وإنتاجية  النمو  وحمض  ا                                                   على  الكبريت  استخدام  تم  ن 

كغ/هـ والشاهد دون معاملة، أدى استخدام الكبريت   200كغ/هـ و   500الهيوميك بمعدالت  
لورقة/  وحمض الهيوميك إلى زيادة كبيرة في طول النبات وعدد الفروع/ النبات ومساحة ا 

الكبرى  التغذية  وعناصر  األصبغة  من  األوراق  ومحتوى  للنبات  الجاف  والوزن  النبات 
(N,P,Kوبروتين البذور وإجمالي غلة القرون والبذور )  هـ مقارنة بالشاهد دون معاملة./كغ 

( لدراسة استجابة البازالء لمستويات مختلفة Kandil, 2014أشارت التجارب التي قامت بها )
كغ/هـ    80% مع  10فور وحمض الهيوميك أن استخدام حمض الهيوميك بنسبة  من الفوس 

5O2P    أدت هذه المعاملة   إذأدى إلى الحصول على أعلى القيم لنسبة البروتين في البذور
 %. 59.91إلى زيادة محتوى البذور من البروتين بمعدل  
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 مواد وطرائق البحث:  .4

 : تنفيذ التجربة ع . موق1.4
                                                                                   نف ذ البحث في محطة البحوث العلمية الزراعية بكفريحمول التابعة لإلدارة العامة للبحوث  

 ، الواقعة على 2021/ 2020                                                              العلمية الزراعي ة في وزارة الزراعة والر ي خالل الموسم الزراعي  
       غربا     36.10خطي طول  في منطقة االستقرار األولى على    إدلب  شمال مدينة  كم 17بعد  
وخطي عرض        شرقا    37.15و و  35.10،  سطح   م عن335وارتفاع       شماال    36.15         جنوبا  

  لومية سلتية حمراء طينية    الحقل  تربةو (،  2               سنويا  الجدول )  مم  342.9بمعدل هطول  البحر  
العضوية بالمادة  العناصر    ،ملوحة ضعيفةو   قاعدي  pHذات   فقيرة  من  محتواها  أن  كما 

للفوسفور    متوسطيتراوح بين    NPKاألساسية    معدنيةال بالنسبة لآلزوت ومتوسط بالنسبة 
 :  (2، الجدول )بالنسبة للبوتاس      عال  إلى 

 (: يوضح بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة التجربة  2الجدول )

 القيم  الخصائص الفيزيائية والكيميائية لتربة الحقل 

 تحليل ميكانيكي 

                الجافة تماما ( من وزن التربة  ))%(

 38 طين)%(

 33 سلت)%( 
 29 رمل)%(

 1.35 3الكثافة الظاهرية غ/سم

 pH 8درجة 
Ec.ds.m-1 0.17 

 0.6 المادة العضوية )%(

 11.15 الكلس الفعال )%( 

 3CaCO )%( 33.4 

N ppm 35.28 

P ppm 13.79 

K ppm 312.67 

 2020عام  إدلب ة بجامعة يالزراع الهندسة في كلية التربة واستصالح األراضي*حسب مخبر 
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 (: متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى والهطول المطري للموقع خالل الموسم3الجدول )

 مقياس محطة بحوث كفريحمول حسب قراءات 

 المادة النباتية:   2.4

تتضمن المادة النباتية ثالثة طرز وراثية من البازالء، هي التركي والهولندي وهما 
( بعض صفات  4مدخالن باإلضافة إلى الطراز المحلي )البلدي( ويبين الجدول )

 الطرز الوراثية المدروسة قبل الزراعة. 
 طرز البازالء المدروسة (: بعض صفات 4)الجدول 

 نوع الطراز الوراثي نسبة االنبات )%(  شكل البذور  لون البذور  الطراز الوراثي
 0F )%( 100 مجعد  أخضر الهولندي

 1F )%( 75 أملس  أـخضر  المحلي 

 0F )%( 84 أملس  أخضر التركي 

 المرفقة بعبوة البذار المستورد  حسب البيانات المسجلة على اللصاقة          

 
 تشرين 
 األول 

تشرين  
 الثاني 

كانون 
 األول

كانون 
 الثاني 

 أيار نيسان  آذار  شباط

 المجموع  
مم/  
 الموسم

متوسط درجة  
الحرارة العظمى  

 م
23.8 18.8 15.3 13.6 16.2 19.8 28.2 31.4 

متوسط درجة  
الحرارة  
 الصغرى م 

14.9 7.6 4.1 4.8 5.7 9.3 12.6 15.7 

متوسط  
الرطوبة  

النسبية اليومية  
 )%( 

47.3 60.1 62.4 81.6 58.1 64.2 53.4 45 

مجموع الهطول 
 المطري مم

0 39.4 43 180 19 45 14.5 2 342.9 
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 . تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي: 3.4

العشوائية   الكاملة  القطاعات  تصميم  ضمن  العاملية  التجارب  بطريقة  البحث  تنفيذ   تم 

(RCBD) لشاهد، إذ اشتملت التجربة على عاملين، العامل ل، بثالثة مكررات لكل معاملة و
األول هو الطرز الوراثية وله ثالثة مستويات هي )الهولندي والتركي والمحلي(، أما العامل 
                                                                                       الثاني فيمثل التسميد الورقي وله مستويان )معاملة التسميد وشاهد بدون تسميد ورقي( وبناء   

 على ذلك سيحوي كل مكرر على ست قطع تجريبية. 

اإلحصائي   التحليل  برنامج  باستخدام  البيانات  تحليل  على    GenStat -12تم  للحصول 
جدول تحليل التباين، وجرت المقارنة بين المتوسطات عن طريق اختبار أقل فرق معنوي  

(LSD) ( للصفات الحقلية والمخبرية على التوالي%1( و)%5عند مستويي المعنوية ) . 

 : الزراعة. 4.4

بتاريخ   الخضير(  )بطريقة  يدويا   الوراثية  الطرز  بذور  قطع  2021-1-28                                                        زرعت  في   ،
نبات تجريبية تحوي كل منها أربعة خطوط، في جور، بمعدل بذرتين في الجورة )فردت إلى  

بعد اكتمال اإل بين الجور على الخط /واحد  بين الخط 20نبات(، المسافة  سم/ والمسافة 
(  x 3 5)م/، وعليه تكون أبعاد القطعة التجريبية الواحدة  5سم/، طول الخط /75واآلخر /

يضاف إليها   2م   270( =  15x  6x3)(، فتكون المساحة المحصودة=  2م 15م ومساحتها)
( من المساحة المحصودة. كما تم  %25-20مساحة للممرات والنطاقات تقدر بحوالي من )

لخدمة المحصول من ري وتسميد وعزيق ومكافحة لآلفات   جميعها  إجراء العمليات الزراعية
بتاريخ  أالحشرية،   األولى  ريات  ثالث  إعطاء  فتم  الري  بتاريخ    4/2021/ 17ما  والثانية 

 . 11/5/2021والثالثة بتاريخ   2021/ 4/ 29
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 . المعامالت على النباتات 5.4
 :. تحضير محلول السماد الورقي والتسميد1.5.4
شاهد بدون تسميد عضوي  وترك                                             طبق التسميد العضوي رشا  على األوراق مرتين،     

                                                                                   )التسميد باألسمدة المعدنية الموصى بها بناء  على نتائج تحليل التربة(، حيث تم استخدم  
( الحاوي على مادة عضوية  Amino Forteالسماد العضوي السائل ذي االسم التجاري )

( بنسبة  بنسبة ) ( وعناصر  %65كلية  ضر محلول الرش      وح  (  5)الجدول    (%35معدنية 
مل من سائل الرش أمينو   15باتباع التعليمات الموجودة على النشرة المرفقة، وذلك بإضافة  

أوراق لجميع الطرز   9في مرحلة  بقت                                         ليترا  من الماء في الرشة األولى التي ط    15فورت إلى  
  الرشة الثانية   كانت  (، بينما15/3/2021يخ  بتار لنباتات )ا  بعد إنبات  بعمر شهر  الوراثية

                             ليترا  من الماء مضافا  إليها   20( واستهلك  12/4/2021                                  بعد شهر تقريبا  من األولى )بتاريخ  
،  ينليتر   2مرش يدوي سعة    أداة التسميد الورقيوكانت    ،مل من سائل الرش أمينو فورت  20

شباع المجموع إتم  و مع مالحظة أن عمليات الرش كانت خالل ساعات الصباح األولى،  
 .الخضري للنبات بسائل الرش لضمان وصوله إلى ثغور السطح السفلي لألوراق

 (Amino Forteمكونات السماد الورقي العضوي )  (:5الجدول )

 المحتوى المعدني )%( المادة العضوية الكلية )غ/ل( 
 النسبة المئوية  العنصر النسبة المئوية  المادة 

 )%( 0.65 الحديد  )%(3.9 أعشاب بحرية 
 )%( 5.20 البوتاسيوم  )%( 1.30 حمض األلجينيك 
 )%(6 النتروجين المعدني )%( 20- 13 أحماض أمينية كلية 
 )%( 1.30 الفوسفور  )%( 5.20 أحماض أمينية حرة 
 )%( 0.39 المنغنيز  )%( 29.9 كربون عضوي 

 )%( 1.04 الزنك  )%(2.6 حمضي الهيوميك والفولفيك 
 )%( 0.13 البورون  )%(3.5 نتروجين عضوي 
 )%( 0.01 النحاس ppm 200 جبريليك طبيعي

 )%( 0.01 المولبيديوم ppm 100 ن سيتوكيني
 )%( 0.91 والكالسيوم

 المصدر: النشرة المرفقة        
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الغلة البذرية   - وزن المائة بذرة )غ( - القرون في النبات عدد : اإلنتاجية  تالصفا. 1.5
 هـ(. )كغ/

نباتات عشوائية من الخطوط الوسطى لكل قطعة تجريبية، وسجلت    8تم تعليم    :مالحظة
جميع القراءات والقياسات عليها، باستثناء صفات غلة القرون والبذور الجافة والتبن، فحسبت  

 من كامل القطعة التجريبية.

نسبة البروتين في البذور، وقدرت بطريقة الهضم   درست صفةالنوعية:    صالخوا  .2.5
الدولية   جهاز بواسطة الزراعيين  الكيميائيين  جمعية  حسب  ،  ( 2000AOAC ,)كلداهل 

على  و كلداهل  بطريقة  البروتين  تقدير  طريقة  آزوت تعتمد  إلى  العضوي  اآلزوت  تحويل 
( %40معدني من خالل الهضم بحمض الكبريت المركز والطبخ بهيدروكسيد الصوديوم )

ونبين فيما يأتي خطوات قياس المحتوى الكلي للبذور من البروتين    .التقطير والمعايرةمن ثم  و 
 الخام: 

ثم وزن   -1 نحاس،  هاون  بواسطة  البازالء  بذور  البذور1طحن  من مطحون    3في    غ 
 مكررات. 

 غ من مطحون بذور البازالء 1( لكل 4SO2Hمل من  15إضافة )حبة هضم + -2

 درجة مئوية. 420وضع العينات في وحدة الهضم لهضمها على درجة الحرارة  -3

 )%(.40نقل العينات بعد تبريدها إلى جهاز التقطير باستخدام هيدروكسيد الصوديوم  -4

كاشف   -5 وباستخدام  يدويا   الماء  كلور  باستخدام حمض  للعينات  المعايرة  عملية                                                                            تمت 
تاشيرو )أحمر الميتيلين+ أزرق الميتيل( ومن ثم حساب نسبة البروتين في كل عينة 

 وفق القانون:

 x 6.25 x 100 (وزن العينة / 1.4 x 0.1 (x N =نسبة البروتين )%( 

: الحجم المستهلك من حمض كلور  N     اآلزوت لبروتين خاممعامل تحويل  :  6.25  أن:  إذ

   الماء

 حمض كلور الماء : عيارية  0.1    اآلزوت معامل 1.4
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 الصفات اإلنتاجية:  .3.6

 .  صفة عدد القرون على النبات 2.3.6

 (: عدد القرون على النبات عند الطرز المدروسة 6الجدول )
 الطراز الوراثي عدد القرون على النبات 

a
42.94

 الهولندي 
c21.63 المحلي 
b27.46  التركي 

 المتوسط العام  30.67
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  2.475

 معامل االختالف )%(  6.3

( من  النبات  على  القرون  عدد  وحتى  21.63تراوح  المحلي  الطراز  عند  قرنا    )                                
( وقد 6)                 ( قرنا ، الجدول  30.67                                             ( قرنا  عند الطراز الهولندي بمتوسط عام قدره )42.94)

الطراز تفوق    إذبينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين الطرز المدروسة،  
( والمحلي  نالطرازيعلى    (42.94الهولندي  و)27.46)  التركي  على          قرنا    (21.63( 
               ( قرنا ، ويرجع 21.63)  المحلي  الطرازعلى  (  27.46)  التركي  الطرازكما تفوق    ،التوالي

  ي ـف  الطراز الوراثي  كفاءة  االختالف بين الطرز المدروسة بالنسبة لعدد القرون/النبات إلى
خاليا جديدة   في بناء  المؤثرة  النمو  منظمات  وإنتاج  لالتمثي  نواتج  وتخزين  الضوئي  ـلالتمثي
 النتائج مع نتائج )العايش ق هذه  فالعاقدة، وتت  القرون   في  النمو  وزيادة  البراعم الزهرية  إلنتاج
 (.2013، وآخرون 

                                                     عدد القرون على النبات للطرز المدروسة تبعا  للمعامالت  :(7)الجدول 
 المعامالت عدد القرون على النبات 

a
 معامل 31.71

a
 غير معامل 29.64
 المتوسط العام  30.67
 ( 0.05)أقل فرق معنوي  2.021
 معامل االختالف )%(  6.3
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                                   ( قرنا  / النبات على غير المعاملة  31.71الطرز المعاملة بالسماد الورقي )تفوقت 
(، هذه النتائج لم تتفق مع نتائج  7)                                               ( قرنا  / النبات لكن بفروق غير معنوية الجدول29.64)
((Gaith & Galal, 2014  رش نباتات البازالء بمزيج من األحماض األمينية وجدا أن    إذ

جزء في المليون أدى إلى زيادة معنوية في خصائص نمو النبات وإجمالي    100بمعدل  
  ( 2014وكذلك اختلفت نتائجنا مع نتائج )سليمان والحبيطي،  إنتاج القرون وجودة القرون،  

على   إذ  (Aljuboori & Mohammed,2021 )و القرون  عدد  زيادة  إلى  المعاملة  أدت 
بالشاهد دون معاملة العالية لمزيج األحماض النبات مقارنة  الكفاءة  . وقد يعزى ذلك إلى 
تشجيع النموات الجانبية على حساب االستطالة القمية  األمينية المستخدمة عند هؤالء في  

 التالي القرون. مما دفع النبات إلى تشكيل عدد أكبر من البراعم الزهرية وب

 التفاعل بين الطرز المدروسة والمعامالت بالنسبة لعدد القرون على النبات   :(8)الجدول 
  معامل  غير معامل 

 الهولندي 43.75 42.13
 المحلي  23.71 19.54
 التركي  27.67 27.25
 المتوسط العام  30.67
 (0.05)  أقل فرق معنوي  3.501

 معامل االختالف )%(  6.3
 

الورقي  بالسماد  والمعاملة  المدروسة  الطرز  بين  للتفاعل  التحليل اإلحصائي  نتائج  تظهر 
الطراز  8)الجدول  تفوق  النبات، حيث  القرون على  معنوية في صفة عدد  ( وجود فروق 

( بفروق معنوية على كل من الطرازين التركي والمحلي المعامل  43.75الهولندي المعامل )
( المعامل  مع مالحظة عدم وجود فروق  23.71( و)27.67وغير  التوالي،  قرنا  على   )                                             

 معنوية في هذه الصفة بين المعاملة والشاهد عند الطراز الهولندي والتركي.
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 . وزن المائة بذرة. 5.3.6

 بذرة عند الطرز المدروسة  100وزن ال  :(9)الجدول 

 الطراز  بذرة 100وزن ال 
b

15.72
 الهولندي 

a
24.16

 المحلي 
a

24.00
 التركي  

 المتوسط العام  21.30
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  2.475

 معامل االختالف )%(  3.7

 

( غ  24.16( غ عند الطراز الهولندي وحتى )15.72بذرة من )  100تراوح وزن الـــ  
( تفوق  9( غ وقد بينت النتائج في الجدول )21.30عند الطراز المحلي بمتوسط عام قدره )

بذرة من بذور البازالء الجافة على التوالي   100الطرازين المحلي والتركي في صفة وزن الـ 
( على التوالي، على الطراز الهولندي بفروق معنوية، في حين لم يكن  24.00( و)24.16)

 هناك فرق معنوي بين الطرازين المحلي والتركي.

                   سة تبعا  للمعامالت بذرة للطرز المدرو  100وزن الـــ متوسط (:  10)الجدول 

 المعامالت بذرة )غ( 100 ــوزن ال
a21.81  معامل 
a20.78 غير معامل 

 المتوسط العام 21.30
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  0.827
 معامل االختالف )%(  3.7

( 21.81بذرة )  100( تفوق الطرز المدروسة المعاملة في صفة وزن الـ  10أوضح الجدول )
( المعاملة  غير  على  غ،  20.78غ  )  إذ(  الصفة  لهذه  العام  المتوسط  غ.  21.30بلغ   )
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أدى التسميد الورقي للنبات إلى   إذ  ، (Assi et al., 2019وتوافقت هذه النتائج مع نتائج )
 .بذرة مقارنة بالشاهد دون تسميد 100زيادة وزن الـ 

 بذرة/غ  100(: التفاعل بين الطرز المدروسة والمعامالت بالنسبة لوزن الـ 11الجدول )

 الطرز معامل غير معامل

 الهولندي 15.78 15.67
 المحلي  25.00 23.33
 التركي  24.67 23.34
 المتوسط العام  21.30
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  1.433

 معامل االختالف )%(  3.7

 

الجدول البيانات الواردة في  المعاملين المحلي  11)  من  تفوق كل من الطرازين  ( نالحظ 
مع عدم وجود فروق   -بذرة    100في صفة وزن الـ    غ(  24.67والتركي )  غ(  25.00)

بينهما    غ(  15.67)، (15.78على الطراز الهولندي المعامل وغير المعامل )  -معنوية 
بذرة    100على التوالي، وقد أعطى الطراز الهولندي غير المعامل أقل قيمة في وزن الـ  

 مقارنة بالطرز األخرى.  غ( 15.67)

 البذرية )كغ/هـ( . الغلة 6.3.6

أجلها  من  يزرع  التي  الرئيسة  اإلنتاجية  الصفة  الجافة  البذور  من  الغلة  تعد 
( تباين الطرز المدروسة في 12المحصول، وقد بينت النتائج الموضحة في الجدول )

 .                               أدائها تبعا  لهذه الصفة المهمة
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 (: الغلة البذرية عند الطرز المدروسة كغ/هـ12الجدول )

 الطراز  البذرية الغلة 
a 1752  الهولندي 

c 932  المحلي 
b 1139   التركي 

 المتوسط العام 1274
 ( 0.05) أقل فرق معنوي  88.6

 معامل االختالف )%(  5.4

( كغ/ه 1752( كغ/ه عند الطراز المحلي وحتى )932تراوحت الغلة البذرية من )  إذ
بينت  12)  ( كغ/ه، الجدول1274عند الطراز الهولندي بمتوسط عام قدره ) (، وقد 

( كغ/هـ  1752نتائج التحليل اإلحصائي امتالك الطراز الهولندي ألعلى غلة بذرية )
وعلى الطراز   %(54)( كغ/هـ وبنسبة  1139                                        متفوقا  بفروق معنوية على الطراز التركي )

كما    ،(%88)كغ/هـ وبنسبة    (932المحلي الذي أعطى أقل قيمة من الغلة البذرية )
( كغ/ه على المتوسط 1752( تفوق الطراز الهولندي )12ل )نالحظ من خالل الجدو 

 (%. 38)( كغ/ه وبنسبة 1274العام )

                                                   الغلة البذرية كغ/هـ للطرز المدروسة تبعا  للمعامالت متوسط   (:13)الجدول 

 المعامالت الغلة البذرية 
a1298  معامل 
a1250 غير معامل 

 المتوسط العام  1274
 ( 0.05)أقل فرق معنوي  72.3
 معامل االختالف )%(  5.4

( زيادة ملحوظة للغلة البذرية نتيجة المعاملة بالسماد 13تبين النتائج الموضحة في الجدول )
الورقي إال أن نتائج التحليل اإلحصائي تبين عدم وجود فروق معنوية بين الطرز المدروسة 

( 1298( و)1250بلغت المتوسطات )  إذ،  البذرية كغ/هـ                                   تبعا  للمعامالت بالنسبة لصفة الغلة  
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ورغم ذلك تفوقت الطرز المعاملة على المتوسط   ،كغ/ه للطرز المعاملة والشاهد على التوالي
( و)العكيدي،  1998العام بفروق غير معنوية. تختلف هذه النتائج مع ما ذكره )التميمي،  

                                                                              كان للرش الورقي بالعناصر المعدنية على نبات البازالء تأثيرا  إيجابيا  ومعنويا     إذ  ،(2002
 على الحاصل الكلي للنبات من البذور الجافة.  

 (: التفاعل بين الطرز ومعامالت التسميد بالنسبة لصفة الغلة البذرية كغ/هـ14)جدول ال

 
التحليل   نتائج  الجدولتظهر  في  الموضحة  الطرز 14)  اإلحصائي  أداء  تباين   )

المدروسة بالنسبة لصفة الغلة البذرية تحت تأثير التفاعل بين الطرز والمعاملة السمادية، 
إذ تفوق الطراز الهولندي )المعامل وغير المعامل( على كل من المحلي والتركي وكانت 

تفو  إذ  المحلي  من  أكبر  للمعاملة  التركي  المعامل  استجابة  المعامل على غير  التركي  ق 
وكذلك على المحلي المعامل وغير المعامل تعكس هذه النتائج سلوك الصفات الكمية المعقدة 

 تجاه التفاعل البيئي الوراثي.

 الصفات النوعية .2.7
 :  . نسبة البروتين في البذور1.2.7

ا القيمة  ذي  بالبروتين  الغنية  البقول  محاصيل  من  البازالء  محصول  لغذائية  يعد 
                                                                            المرتفعة نظرا  الحتوائه على معظم األحماض األمينية األساسية الضرورية للجسم وسهلة 

 الطراز  معامل غير معامل

 الهولندي 1648 1856
 المحلي  942 922
 التركي  1305 973
 المتوسط العام 1274
 (0.05) أقل فرق معنوي  125.3

 معامل االختالف )%(  5.4
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( عند الطراز التركي  %29.34التمثيل والهضم. تراوحت نسبة البروتين في البذور من )
 (.15)الجدول  (%29.99( عند الطراز الهولندي بمتوسط عام قدره )%31.22وحتى )

 يبين نسبة البروتين )%( عند الطرز المدروسة (:  15الجدول )

 طراز ال نسبة البروتين
a

 الهولندي 31.22
a29.41  المحلي 
a29.34  التركي 

 المتوسط العام 29.99
 ( 0.01) أقل فرق معنوي  2.074

 )%(   معامل االختالف  3.8

(  15وقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي لنسبة البروتين في بذور البازالء الجافة )الجدول  
عدم وجود فروق معنوية في نسبة البروتين في البذور للطرز المدروسة مع مالحظة ارتفاع 
نسبة البروتين في بذور الطراز الهولندي عنها في بذور الطرازين المحلي والتركي بفروق 

 .غير معنوية

                                   )%( للطرز المدروسة تبعا  للمعامالتنسبة البروتين (:  16)الجدول 

 المعامالت نسبة البروتين )%( 
a

 معامل 30.41
a

 غير معامل 29.57
 المتوسط العام  29.99
 ( 0.01) أقل فرق معنوي  1.693
 معامل االختالف )%(  3.8

الجدول) خالل  الطرز  16من  بين  معنوية  فروق  وجود  عدم  نالحظ  المدروسة ( 
المعاملة وغير المعاملة فيما يتعلق بنسبة البروتين في بذور البازالء الجافة، وعلى الرغم من 

  (30.41أن الطرز المعاملة بالسماد الورقي أعطت أعلى قيمة لنسبة البروتين في البذور )
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( لكن الفروق غير معنوية وهذه النتائج تخالف 29.57% مقارنة بالطرز غير المعاملة )
( التي تؤكد تفوق المعاملة باألحماض األمينية للفول على الشاهد 2019ما ذكره )درويش،  

البذور، للبروتين الخام في  المئوية  النسبة   & El Gizawy)ويختلف ذلك مع    في صفة 

Mehasen, 2009  )    ،( و2014و )سليمان والحبيطي(Shafeek et al., 2014)   و 
(Aljuboori & Mohammed,2021)    أدت المعاملة إلى زيادة نسبة البروتين في    إذ

 بذور األصناف المدروسة. 
 (: التفاعل بين الطرز والمعامالت بالنسبة لصفة نسبة البروتين 17الجدول )  

 الطراز  معامل غير معامل

 الهولندي 32.08 30.36
 المحلي 30.68 28.15
 التركي  28.47 30.22
 المتوسط العام  29.99
 ( 0.01)أقل فرق معنوي  2.933

 معامل االختالف )%(  3.8

األمينية   باألحماض  والمعاملة  الطرز  بين  للتفاعل  اإلحصائي  التحليل  نتائج  تبين 
(، تفوقت نسبة البروتين في بذور الطراز الهولندي المعامل وبفروق معنوية  17)الجدول  

المعامل، في حين لم تكن هناك فروق معنوية مع بقية  على التركي المعامل والمحلي غير  
الطرز والمعامالت إذ استجاب الطراز الهولندي للمعاملة باألحماض األمينية مقارنة بشكل  

                                                                    أفضل للمحافظة على نسبة البروتين في البذور مقارنة  بالطرازين اآلخرين.
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 االستنتاجات: 

الطراز   .1 استجابة  األوراق  كانت  األمينية رشا  على  باألحماض  للمعاملة                                                     الهولندي 
وال التركي  الطرازين  من  ونسبة   محليأفضل  البذرية  الغلة  بصفتي  يتعلق  فيما 

 البروتين في البذور.

البذرية         تفوق   .2 الغلة  والمحلي في صفات  التركي  الطرازين  الهولندي على  الطراز 
 وعدد القرون على النبات.

ي على المحلي في صفات الغلة البذرية وعدد القرون على النبات  الطراز الترك        تفوق   .3
       أيضا .

 بذرة.  100وزن الــة الطرازان المحلي والتركي على الهولندي في صف       تفوق   .4

 المقترحات: 

بيئية مختلفة من   .1 إدخال الطرازين التركي والهولندي للزراعة الواسعة في مناطق 
ثباتية األداء اإلنتاجي على الطرز المحلية عبر الشمال السوري المحرر للتأكد من  
 البيئات المختلفة )مواعيد ومواقع(. 

                                                                          استعمال مزيج من األسمدة الغنية باألحماض األمينية بمستويات مرتفعة نسبيا  عند   .2
نتائج  الحصول على  لضمان  البازالء  األوراق على محصول                                                                   تطبيقها رشا  على 

                          البذور نظرا  النخفاض كفاءة   ملموسة وخاصة فيما يتعلق بالغلة ونسبة البروتين في
.التسميد الورقي مقارنة باألرض
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 المراجع العربية واألجنبية:
اليونس. ) .1 النبات.  1988أبو ضاحي، يوسف محمد ومؤيد أحمد  تغذية  دليل   .)

 العراق. -جامعة بغداد

ــة العوامـل المثثرة في الت بيـ   (  1998التميمي، جميــل يــاســــــــــــــين علي ) .2 دراســــــــ
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(. تكنولوجيا زراعة وإنتاج الخضار. الطبعة األولى، القاهرة،  1996)الدجوي، علي   .3
 صفحة. 444مصر،

بعض  2019درويش، مجـــــد. ) .4 األمينيـــــة في  بـــــاألحمـــــاض  الورقي  (. "أثر الرش 
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 .225-214(:3(، )41تشرين. العلوم البيولوجية:)
ــالم، عبد الجبار إســـــــماعيل الحبيطي،  .5 ــليمان، محمد ســـــ ــافة 2019ســـــ ، تأثير إضـــــ

حامض الهيوميك والرش بمســــتخلصــــات األعشــــاب البحرية في الصــــفات المعدنية  
(، مجلة جامعة (.Pisum sativum Lنفين من البزاليالألوراق والبذور الجافة لص

 (.3)(، العدد 10كركوك للعلوم الزراعية: المجلد )

العايش، فراس، بســــــام أبو ترابي وصــــــفاء نجال ورمزي مرشــــــد وعدنان الشــــــري .  .6
ــفات (."  2013) ــراء وعالقات ارتباا الصــــ تقييم أداء بعض طرز البازالء الخضــــ

". مجلة جامعة دمشـــــق ات/محافظة درعاوالســــماقي ضــــمن  روف منطقتي جلين
 .55_39(:الصفحات2العدد) (،29للعلوم الزراعية: المجلد )

تأثير التلقيح ببكتريا الرايزوبيا وإضافة "(.  2002العكيدي، رياض مناع محسن ) .7
ــل نبــات البزاليــا   الحــديــد والبورون في ت بيــ  النتروجين الجوي ونمو وحــاصــــــــ
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Terms of publication in Idlib University Research Journal 

☼ In its various series, Idlib University Research Journal publishes original 

researches from inside and outside Idlib University providing that they 

fulfill the terms of coherent academic research and the requirements of 

Idlib University Research Journal. 

☼ The research shall be presented to two specialized arbitrators. If one of 

the arbitrators rejects the research, it shall be presented to a third 

arbitrator  

☼ Researches received by the journal shall not be returned to their owners, 

whether they are published or not. 

☼ A researcher gets a research publication notice after their research is 

ready for publication in the journal. 

☼ The journal reserves the right of submitting proposals for amendment 

and clarification according to the content of the experts' reports. 

☼ The journal shall not be responsible for the opinions and tendencies 

implicated in the published works. 

Conditions for publishing researches in Idlib University Research 

Journal 

1. A research must be original and not published or submitted for 

publication in any other journal or website. 

2. A research owner undertakes that they have never published their 

research, and have not submitted it for publication to any other party. 

3. Ownership of the accepted research shall be transferred to the journal 

for a period of one year from the date of publication. Thereafter, the 

researcher shall have the right to republish it in a book of their 

ownership. 

4. A research publication request form shall be submitted directly to the 

journal, and the research owner shall pay the financial fees incurred for 

publishing the research. 

5. The original research shall be printed on the computer in three hard 

copies on one side on (B5) paper, with the name of the researcher on 

one copy only. The research shall be not less than 5 pages and not more 

than 30 pages, including summaries, tables and references.... provided 
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that it meets the required specifications of printing and conditions of 

publication in the journal. In addition, an electronic copy in both 

formats (Word and PDF) shall be submitted. 

6. The title of the research, the name of the researcher, the department and 

the college and the university shall be written at the beginning of the 

research. 

7. The research shall be organized in accordance with the specialization. 

      Example 1: 

Summary, keywords, foreign language summary, foreign language 

keywords, introduction, materials and methods, results and discussion. 

      Example 2: 

Summary, keywords, foreign language summary, foreign language 

keywords, introduction, importance of the research, research 

methodology, previous studies, difficulties, research plan, preface, 

themes and conclusion. 

8. Arabic numerals shall be used in the research (1,2,3, …) 
9. The research shall include a summary (5-10 lines) in the original 

language of the research in addition to a summary in a foreign language. 

10. The researcher shall be informed of the results of the arbitration to make 

the required amendments (if any). 

11. After the research is scientifically and technically ready, it shall be 

presented to the linguistic audit committee. The researcher shall be 

required to make linguistic corrections (if any). 

12. After the research is ready for publication (scientifically, linguistically 

and technically), the researcher shall submit a final paper copy and an 

electronic copy (Word, PDF) signed by them.  

Page and print options 

Options: Numerals: Arabic 

Paragraph Format: First line indent (1.27 cm). Line spacing: single. 

Page Setup: 

 

Margins: Top and Bottom (2.5 cm), Right and 

Left (2.5 cm). [The documentation margin for 

odd pages:  0.8 and for even pages: 0.8]. 

Paper size: B5 - height and width (17.6 x 25 cm). 
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Options: Numerals: Arabic 

Headers and Footers: Different odd and even 

pages; footer and header: (1.5 cm). 

 

Type of the letter specified for research, text body, and footnotes 

Paragraph Arabic Font 
Foreign 
Font 

Font 
Style 

Font 
Simplified 
Arabic 

Times New 
Roman 

Bold 

Research Title 16 14 Bold 

Researcher's name and 
surname 

13 12 
Regula
r 

Dept., Faculty and 
University 

12 12 Bold 

Summary text 13 12 
Regula
r 

Letters and numbers in the 
text of the summary and 
the research 

13 12 Bold 

Headings in the body of the 
text 

14 13 Bold 

The text in the body of the 
research 

13 12 
Regula
r 

Subheadings in the body of 
the text 

13 12 Bold 

Footnotes (bottom 0f the 
page) 

12 12 
Regula
r 

Odd and Even Page Header 12 12 
Regula
r 

Page number (bottom 
center) 

13 12 
Regula
r 

Values inside the table 12 12 
Regula
r 
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- Odd Page Header (1-3-5…): 
If the research is written in Arabic, the following shall be added: Idlib 

University Research Journal, Biological Sciences Series, Issue No ……. 
year 2020. 

 

- Even page header (2-4-6...): 

If the research is written in Arabic, the following shall be added: the name 

of the researcher or researchers, for example: Dr. Hassoun, Dr. Mossa and 

Dr. Khulaif. 

Microsoft Word formatting tips: 

- There should be no space before the following characters (they should 

be typed immediately after the preceding word): dot (.), comma (, ،), 
semicolon (; ؛), colon (:), closed parenthesis)] and percent (%). 

- There should be no space after the following characters (the following 

word should be written immediately after them): the open bracket ([ 

and the Arabic conjunction (و). 
- Symbols and equations are typed in foreign characters using the 

Microsoft Equation editor built-in in Microsoft Word. Chemical 

equations have special programmes such as Chem Window. 

- Tables and figures should be numbered respectively according to their 

occurrence in the manuscript. They should be titled in font size (10) of 

the bold style provided that the title precedes the table and follows the 

figures. 

 

Documentation Method in Idlib University Research Journal 

First    : Scientific Series 

Second: Literature and Sharia Series 

Third  : Psychological and Educational Studies Series 

 

First: Scientific Series: 

Documentation, according to the American Psychological Association 

(APA) method, shall be as follows: 
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1- Inside the research: 

► If the reference is a book, the author’s family name, the year of 
publication, the page or pages shall be written in parentheses as follows: 

If the reference is written by one author: (Al-Khatib, 1990, p. 12) / 

(Raup, 2003, p.52) 

If the reference is written by two authors: (Al-Qaddoumi and Abd al-

Haqq, p. 22) / (Wilmore & Costill, 1994, p.22) 

If the reference is written by three authors or more: the first author's 

family name and the following phrase should be added "et al". 

Example: 

(Anis et al., 1972, p. 30)/ (Adams, et al., 2002, p.85) 

► If the reference is a research published in a scientific journal, the above 

should be taken into account. 

► If the reference is a website, the Author's name (if any), Article Title, 

Year, and Site shall be written: as follows:  

(Al-Yousifi, 2002, The economic and environmental feasibility of 

using renewable energy). http://www.unep.org.bh 

 

2- The list of references is written at the end of the research alphabetically 

with continuous numbering so that the numbering begins with the 

Arabic references and then the foreign references. 

3- Sources and references at the end of the research. 

Arabic sources and references first, then foreign sources and references 

shall be listed as follows:  

1) If the reference is a book in Arabic: 

The author's family or nickname, followed by his name. Year of 

Publication. Two spaces. The Title of the Book, underlined. Edition. 

Two spaces. Publisher. Place of Publication. Example: 

Al-Turki, Khaled. (2002). Earth science. i3. University Book House. 

Riyadh. Saudi Arabia. 

Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. Tokyo. 

Japan 
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- If the reference is composed by more than one person, we write as 

follows: 

Nickname, name, full name of the second and third authors, etc. Then 

we continue in the above order. 

2) For Documenting a research published in a scientific journal in 

Arabic or in a foreign language, the following order shall be taken 

into account: 

The author's family name, followed by his first name. Year of 

Publication. Search Title in quotation marks. Journal Name: Volume, 

Issue (if available). Pages. Example: 

Abu Saft, Muhammad. (2000). "Landslides that occurred during the 

91/92 winter season in the northern West Bank." Yarmouk Research 

Journal (Basic and Engineering Sciences Series): 9(1): 9-47. 

Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 

grave/rivers". Journal of Hydraulic Research. 28(4): 417-436. 

3) Documentation of an unpublished university thesis in Arabic or a 

foreign language: 

The following order is taken into account: 

The researcher's family name, followed by his first name. Year. Title. 

College, University. Country of Publication. The thesis title shall be 

written in quotation marks. Example: 

Hanini, Nazim. (2002). "The impact of industrial noise on the rates of 

blood pressure, heart rate and hearing among factory workers in the city 

of Nablus", an unpublished master’s thesis, College of Graduate Studies, 
An-Najah National University, Nablus, Palestine. 

Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 

phyto and mespzooplankton in the 

Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for Tropical 

Marine Ecology. University of 

Bremen. Germany. 

4) Documentation of the Internet: The following order should be taken 

into account: 
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The author's family or nickname, first name, year of publication. 

"Article Title", website - underlined. 

Example: 

Al-Youssufi, Basil. (2005). Economic and environmental feasibility of 

using renewable energy.” http://www.unep.org.bh 

Second: Literature and Sharia Series: 

Footnotes (sources, references, journals...) shall be written at the end of 

the research by inserting sequential endnotes according to their 

occurrence in the article. 

 

 A- Books: 

(1) When a book is documented for the first time, documentation shall be 

as follows: 

The most famous name of the author, then parentheses (the first name of 

the author and the nickname) (without scientific titles), a colon, then the 

title of the book (in bold) as mentioned by the author himself, followed 

by a comma, the investigation or translation (if any), the publishing 

house followed by a comma, the place of publication followed by a 

comma, the edition, followed by a comma, date of the edition or 

publication, the part from which the information was taken, a comma, 

the page or pages, then the documentation ends with a dot. 

 

Example: 

Source Documentation for the first time: 

Ibn al-Atheer (Abul Hasan Muhammad al-Jazari, d. 630 AH): al-Kamil 

fi al-Tarikh, investigated by Abdullah al-Qadi, Dar al-Kutub al-

Ilmiyya, Beirut, 2, 1417 AH / 1996 AD, vol. 2, p. 55 or 2/55. 

 

Reference Documentation for the first time: 

The first name, the nickname, then the name of the book .... and so on. 
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Ismail Sabri Muqalled: International Political Relations, a study in 

origins and theories, Publications of Dar Al Salasil, Kuwait, 5th 

edition, 1989, pp. 31-40. 

 

(2) If the documentation of the same source/reference is repeated twice or 

consecutively on the same page of the research, the following shall be 

written: 

Source/ibid., part 2 - if available, p. 110. 

In English we write: Ibid, p110. 

 

(3) If the source/reference is repeated in a non-consecutive manner, it shall 

be referred to as follows: 

Author's last name: Title of the book, vol... (if any), p... 

 Example: 

Ibn al-Atheer: al-Kamil, vol. 1, p. 87. 

Muqalled: International Politics, pp. 85-93 

 

(4) If the author has another book, it shall be documented for the first time 

as mentioned above. If it is repeated, the previous steps shall be 

followed. 

(5) If the book is investigated/translated, the name of the 

investigator/translator shall be added immediately after the name of the 

book, and the same above-mentioned method of documentation shall be 

followed. 

 Investigation Example: 

 Al-Kindi (Yacoub bin Isshaq, d. 252 AH/866 AD): In the Great 

Industry, investigated by Azmi Taha al-Sayyid Ahmed, Dar al-Shabab, 

Cyprus, 1, 1987 AD, pp. 85-87. 

 

 Translation Example: 

 Harold Lasky: Socialism in the Balance, translated by Fawzi Attia, An-

Noor Press, Damascus, 1, 1990, vol 1, p. 20. 
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(6) If the reference is an author's article in a book that contains articles by 

several researchers, it shall be documented as follows: 

 The first name of the author of the article, nickname, colon, the title of 

the article in inverted small brackets “…” followed by a comma, then 
the preposition in, the title of the book followed by a comma, then the 

first name and nickname of the book editor followed by a comma, the 

publishing house, a comma, the place of publication followed by a 

comma, the year of publication, the page or pages, then a dot. 

 Example: 

 Sayed Numeiri: "The Industry in Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edited by Ali Al-Hassan, Khartoum University Press, 

Khartoum, 1976, pp. 76-101. 

 

(7) The date of death is indicated - in the Hijri year, preferably in the Hijri 

and Gregorian calendar - for authors born before 1900 AD. 

 

B- Journals: 

(1) The first name of the author, then the nickname: “The title of the article 
in inverted small brackets”, the           name of the journal, location of 
the journal, volume number, issue number, year of publication, then age 

or pages number. 

 Example: 

 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality Management in Jordanian 
Industrial Companies”, Al-Manarah, Al-Mafraq, Vol. 1, No. 3, 1996 

AD, pp. 113-151. 

          

(2) If the citation is repeated in succession, we write as follows: 

  Ibid, p. 62. Ibid, p62. 

 

(3) If the citations from the same source / reference are repeated non-

consecutively on a later page of the thesis, the documentation shall be 

as follows: 
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 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality”, p. 72. 
 Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72. 

 

(4) The abbreviated name of journals can be written according to what is 

approved in scientific encyclopedias. 

C. Official and International Institutions publication: 

 Official source: the following shall be written: the name of the ministry, 

the department and the institution first, then the name of the country, 

the name of the source, publishing house, year, table and page. 

 Example (1): 

 Ministry of Planning, Jordan, Economic Development Plan: 1973 - 

1975, National Press, Amman, 1975, Table 10, p. 80. 

 Example (2): 

 Department of General Statistics, Jordan, Annual Statistical Bulletin, 

Department of General Statistics Press, Amman, 1996, Table 14, p. 50. 

 Example 3:  

 International Monetary Fund, International Financial Review, 

Washington 1996, table 50, p. 90. 

 IMF, International Financial Statistics, Washington ,1996, vol 45, table 

25, p120. 

D. Theses and Dissertations: 

  Theses and Dissertations (Master and PhD) are documented as follows: 

 Abdullah Hafez Al-Haj Abdullah: Hejaz Trade in Early Islam from the 

Prophet’s Mission to 41 AH / 610 - 661 AD, Master’s Thesis, Faculty 
of Arts, Ain Shams University, Cairo, 1430 AH / 2011 AD, p. 65. 

 (If theses and dissertations are published, they will be treated as a 

reference). 

 

E. Manuscripts:  

 Author's first name and nickname: manuscript's title, manuscript's 

location and classification number and folio number. It shall be stated 

in parentheses that the source is a manuscript.  
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 Example: 

 Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muflih Al-Rumaithi Al-

Maqdisi (died 803 AH / 1400 AD): The most guiding destination in the 

remembrance of the companions of Imam Ahmad, Library of the Iraqi 

Museum, Baghdad No. 8630, Folio 25, (Manuscript). 

F. Newspapers: 

  Name of the newspaper, place of publication, Issue number, date, page. 

 Example:  

 Ad-Dustour, Amman, No. 9268, 13 June, 1993, p. 3, first column. 

 Jordan Times Amman, No. 5281, 12 April, 1993, p. 2. 

G. Court Records: 

 The name of the court that issued the decision shall be mentioned, 

decision number and year (3/94), then the place of its publication (if 

any), the issue (if any), then the year. 

 Example in the case of publication in the Bar Journal: 

 Discrimination of Rights 383/91, Journal of the Jordanian Bar 

Association, issue 1-3, p. 181, National Press, Amman, 1993. 

 Insurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 

171 163 1979. 

Conference Proceedings 

 Author's name and nickname: title, name of the proceedings, volume 

number or issue number, place of the conference, date of the conference, 

place of proceedings publication, year. 

 Example: 

 Ali Issa Othman: The Open Learning System and the Arab World, in 

the minutes of the Distance Learning Symposium, edited by ….., 
Amman, Jordan, December 6-8, 1986 

 Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 

Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 

Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 

Pp 17 -110. 

 

 

Third: Psychological and Educational Studies Series: 
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First: Arabic references: 

 

1- Inside the text: 

    A- One author: 

 Between two parentheses: the author’s nickname and initial letter of the 
first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, 1998, 57) 

 

    B- two authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter 

of their first name, the second author's nickname and initial letter of 

their first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 

 

    C- Three or more authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter 

of their first name, then et al., year, page number. 

 Example: (Aqil, F, et al., 1998, 57). 

 

 

2- List of Arabic references at the end of the research: 

 A- One author:  

 It shall be started with the surname followed by a comma, first name 

followed by a comma, year followed by colon:, title of the book 

followed by a comma, edition number followed by a comma, publishing 

house followed by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, 1998: Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm 

for Millions, Beirut. 

 B- Two authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, 

their first name followed by a comma, then the second author's surname 

and their first name followed by a comma, year followed by a colin:, 
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title of the book followed by a comma, edition number followed by a 

comma, publishing house followed by a comma, country of publication 

followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, and Al-Rifai, Naeem, 1998: Educational Psychology, 

2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

 

 C- Three or more authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, 

their first name followed by a comma, then the second author's surname 

followed by a comma, their first name followed by a comma, then the 

third author's surname followed by a comma, their first name followed 

by a comma, the year followed by colon:, the title of the book followed 

by a comma, edition number followed by a comma, publishing house 

followed by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, Al-Rifai, Naeem, and Makhoul, Malik, 1998: 

Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

3. Translated reference: 

 A- Inside the text: Documentation is done in the name of the author 

only. 

 Example: (Watson, J., 1984, 14) 

 B- In the list of references: The author and the translator are indicated 

as follows: 

 Author's surname, author's first name, year of authorship: title of 

reference, translator's name and surname after writing the phrase 

translated by, publishing house, country of publication. 

 Example: 

 Watson, John, 1984: The Behavioral Theory, translated by Abdel Aziz 

Al-Qusi, Anglo-Egyptian Library, Cairo. 

4- The periodical or scientific journal: 

 Surname of the author or researcher, first name of the author or 

researcher, year: title of the article or research, name of the journal or 

periodical, volume number, issue number of the volume, range of 

research pages in the journal or periodical. 
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 Example: 

 Al-Assar, Safaa, 1998: Achievement motivation and its relationship to 

exam anxiety among high school students, Psychological Research 

Journal, Volume 3, Issue 4, 434-452. 

 

5. PhD and Master theses: 

 Researcher's nickname, first name, year: Thesis title, type, college, 

university, country. 

 Example: 

 - Marei, Tawfiq Ahmed, 1981: The Basic Educational Performance 

Competencies of the Primary School Teacher in Jordan in the Light of 

Systems and Proposing Programmes to Develop them, an unpublished 

Ph.D. thesis, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

6. Conference Researches: 

 Researcher's surname, researcher's first name, year: Title of research (in 

bold), conference sequence (if any), conference title, conference venue 

(in the period from... to…), volume number, range of research pages in 
the volume. 

 Example: 

 Al-Sabban, Abeer, 2007: Marital Compatibility in the Light of Some 

Personality Traits in a Sample of Saudi Wives in Makkah Al-

Mukarramah, Fourteenth Annual Conference, Psychological 

Counseling for Development in the Light of Total Quality, Egypt, 

Volume One, 119-154. 

7. Electronic links: 

 A- Electronic links shall be approved for documentation according to 

the page from which the researcher takes the quote, and the link appears 

in the top bar of the site. 

 B- Electronic links shall be approved for documentation, provided that 

the author, the researcher or the publisher of the article holds a doctorate 

degree. 

 

Second: Foreign references: 

1- Inside the Text: 

 A- One author: 
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 Between parentheses, the author’s surname followed by a comma, the 

initial letter of their name followed by a dot followed by a comma., year 

followed by a comma, page number. 

 Example: (Freeman, F., 1962, 22) 

 B- Two authors: 

 Between parentheses, the first author’s surname followed by a comma, 

the initial letter of their first name followed by a dot followed by a 

comma, then the second author's surname followed by a comma, the 

initial letter of their first name followed by a dot followed by a comma, 

then the year followed by a comma, page number. 

 Example: (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232) 

 C- Three or more authors: 

 Between parentheses, the first author's surname followed by a comma, 

the initial letter of their first name followed by a dot followed by a 

comma, then the abbreviation et al. followed by a comma, year, page 

number. 

 Example: (Saywitz, J., et al, 2000, 56) 

2- List of foreign references at the end of the research: 

 What applies to Arabic references applies to foreign references, with 

only mentioning the author’s surname without the full name. The initial 

letter of the foreign author shall be followed by a dot followed by a 

comma. 

 A. One Author: Example 

 Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 

York, Rinehart and Winston. 

 B. Two Authors: Example 

 Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 

future prospects, Washington, DC: American Psychological 

Association. 

 C. Three or more Authors: Example 

 Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 

Treatment for sexually abused children and adolescents. American 

Psychologist, 55, 1040-1049. 

3- Documentation from a foreign journal or periodical: 
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 Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 

Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

4. Conference Researches: 

 Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 

Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 

American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, 

CA. 

Important Notes: 

1.Arabic references shall be written first, followed by foreign references, 

followed by websites 

2.The Arabic references, including journal researches, master's and 

doctoral theses, and conference researches, shall be arranged 

alphabetically. 

3.Foreign references, including journal researches, master's and doctoral 

theses, and conference researches, shall be arranged alphabetically. 

4.A literal quotation, regardless of the number of its words, shall be placed 

between quotation marks “………” and documentation shall be done 

according to the documentation in the text directly. 

5.If quotation is taken according to the researcher's understanding, or if an 

idea is extracted from a text, documentation shall be done according to 

the documentation in the text directly without quotation marks. 

6.If the same reference has been quoted consecutively within the text in 

succession, documentation shall be done in the first time according to the 

documentation in the text. In the following times the following shall be 

written (the previous reference and the page only). Example: 

The first time: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 

Next time: (op. cit., 122) 

7.If the author or researcher is a foreigner, it is written for the first time in 

both foreign and Arabic languages and the year. Then it is sufficient in 

the following times to be written in Arabic with the year. Example: 

Albert Ellis 1990 sees that the rational-emotive approach.... etc. 

The following times: 

Albert Ellis 1990 believes that irrational thoughts...etc. 

 

8.Arabic numerals (1-2-3-4...) shall be used throughout the whole research. 
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9.Numbering of Arabic references begins first in alphabetical order, and 

numbering of foreign references continues in the same way. If the 

numbering of the Arabic references ends with the number (30), the 

number of the first foreign reference shall be (31) and the series continue. 

 

The title of the Journal 

• The required copies of the scientific material can be delivered directly 

to the editorial department of the Journal at: Syria - Idlib Street 

Institutes Building University Presidency Idlib University Research 

Journal 

              d.j.sr@idlib.university  
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