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النشر بالمجلة شروط وقواعد  

 أوًلا: القواعد العامة للنشر

سنوية محكمة تختص بنشر األبحاث  ربعدورية  مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد. 1
باللغة العربية واألجنبية على أن تكون تلك األبحاث في مجال الدراسات اإلنسانية 

 واالجتماعية والُلغوية، وضمن الموضوعات التي تهتم بها المجلة. 
. تنشر المجلة األبحاث النظرية والتطبيقية والمقاالت والدراسات التي تسهم في تقدم المعرفة 2

اإلنسانية واالجتماعية والُلغوية فتضم المجلة األبحاث والمقاالت العلمية، والمراجعات النقدية 
أو العلمية، واألعمال المترجمة، وملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة واألبحاث المشتقة 

 منهم، وتقارير المؤتمرات والندوات وورش العمل. 
 شرها في أي دورية أخرى؛ يتعهد الباحث أن البحث. تنشر المجلة األبحاث التي لم يسبق ن3

لم يسبق نشره وأنه غير ُمقَدم حالًيا ألي جهة نشر أخرى، مع االلتزام بعدم تقديمه ألي جهة 
 أخرى حتى انتهاء إجراءات التحكيم وإخطاره بالقبول أو الرفض. 

علمي الدقيق، ال. ينبغي أن يتسم البحث الُمقَدم للنشر في المجلة باألصالة في تخصصه 4
وأن يكون قائًما على أسس منهجية صائبة. كما يجب أن يكون البحث مكتوًبا بلغٍة سليمة، 

 وخالًيا من األخطاء الُلغوية والنحوية. 
. األوراق البحثية التي ُتنشر بالمجلة ليست لها أي توجهات سياسية أو دينية، وإنما أبحاث 5

ها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر المجلة. علمية متخصصة تعبر عن وجهة نظر مؤلفي
كما تقع صحة البيانات والمعلومات التي تتضمنها األبحاث على عاتق مؤلفيها دون مسئولية 

 على جانب المجلة. 
. كل ما يتم نشره بالمجلة ُيعتبر ملًكا لها وال يجوز إعادة نشره بأي طريق أو في أي مكان 6

لمجلة. كما يحق للمجلة التصرف في األوراق البحثية ـــــ ـسواء آخر إال بإذن كتابي من إدراة ا
ورقًيا أم إلكترونًياــــــ بعد النشر أو إعادة نشر تلك األبحاث أو المشاركة في قواعد البيانات أو 

 المواقع اإللكترونية دون الرجوع للمؤلف.  
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 ثانًيا: قواعد كتابة الأبحاث بالمجلة

 ويراعى فيه التالي:  Microsoft Office Wordبرنامج  . ُيكتب البحث باستخدام1
  حجم الصفحةB5  
  سم من كل الجوانب 2.5األبحاث الُمقَدمة باللغة العربية: تكون هوامش الصفحة

سم ونوع الخط 1سم، والمسافة بين األسطر مفرد 3ماعدا الجانب األيسر 
Simplified Arabic . 

  سم من كل الجوانب 2.5األبحاث الُمقَدمة بلغاٍت أجنبية: تكون هوامش الصفحة
 Timesسم ونوع الخط 1سم، والمسافة بين األسطر مفرد 3ماعدا الجانب األيمن 

New Roman . 
  16في جميع األبحاث ـــــ سواء باللغة العربية أو األجنبية ـــــ يكون بنط الخط Bold 

للمتن. أما الهوامش  Regular 13وللعنوان الثانوي  Bold 14للعنوان الرئيسي و
والمسافة بين أسطر الهوامش مفرد  11بنط  Times New Romanفُتكتب بخط 

 سم(.  1) 
. كتابة عنوان البحث واسم الباحث بالكامل ولقبه العلمي )الدرجة الوظيفية( والجهة التي 2

يميل األكاديمي أو الخا  على الصفحة يعمل بها أو الجامعة التي ينتمي إليها كباحث واإل
 األولى من البحث باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 251إلى  151( باللغة العربية واإلنجليزية )من Abstract. تقديم مستخلصات للبحث )3
كلمة( في حالة األبحاث المكتوبة باللغة العربية، أما في حالة األبحاث المكتوبة بلغٍة أجنبية 
فيشترط وجود مستخلص بلغة البحث وآخر باللغة العربية. ويجب كتابة الكلمات الرئيسية 

 كلمات(.  5إلى  3مة فيه )من )المفتاحية( أسفل كل مستخلص باللغة الُمستخدَ 
 .APA. وجود قائمة لمراجع ومصادر البحث في نهايته )مرتبة أبجدًيا( تبًعا لنظام التوثيق 4
. في حالة استخدام برنامج خارجي أو نوع خط مميز إلدراج اآليات أو الرموز القرآنية في 5

كي تتم  لة كونه غير شائعملف البحث، ُيرجى كتابة اسم البرنامج أو الخط الُمستخَدم في حا
، وكذلك في حالة استخدام Wordقراءة هذه اآليات والرموز في ملف البحث الُمرسل بصيغة 

 نوع خط معين في كتابة الرموز الصوتية في أبحاث اللغات. 
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 ثالًثا: الاجراءات المتبعة لتقديم ونشر الأبحاث بالمجلة

المجلة  نتحال( للبحث الُمقدم للنشر في. يشترط تقديم تقرير عن فحص مؤشر التشابة )اال1
 معتمد من الوحدة الرقمية بجامعة بورسعيد. 

بصيغة  https://jfpsu.journals.ekb.eg/. ُيرسل البحث إلكترونًيا على موقع المجلة 2
Word  ( ملف مستقل )صفحة العنوانمع مراعاة أن ُترسل البيانات الشخصية للمؤلف في

عن ملف البحث )الملف األصلي للمقال( الذي يجب أال يتضمن اسم المؤلف أو ما يدل 
 عليه. 
. يقوم الباحث بسداد رسوم التحكيم للبحث كاملًة فور وروده للمجلة وقبل إرساله للمحكمين. 3

)المعمي(  يم العلمي السري تخضع المادة العلمية لألبحاث والدراسات الُمقَدمة للنشر إلى التحك
 وفًقا للنظام المتبع في المجلة من األساتذة المتخصصين في مجال البحث.

. يعتبر البحث مقبول للنشر بعد إجازته من المحكمين وقيام الباحث بعمل كافة التعديالت 4
المطلوبة من المحكمين )إن ُوجدت(، ويخطر الباحث بذلك، كما يمكنه الحصول على إفادٍة 

 سمية بقبول البحث للنشر. ر 
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مجلس تحرير المجلة  

 :رئيس التحرير* 
 عميد الكليةعبد العزيز بدر                     بدر أ.د / 
 نائب رئيس التحرير:* 

 سات العليا والبحوثاوكيل الكلية للدر أحمد إبراهيم صابر                     أ.د / 
 * األعضاء :

       جتماعأستاذ بقسم اإل        ن       اأ.د / نادية عبد العال رضو  -
 أستاذ بقسم اللغة العربية                 السيد يونس     يأ.د / عل -
 أ.د / جبر محمد جبر                      أستاذ بقسم علم النفس -
 جتماع ن                أستاذ بقسم اإلاأ.د / محمود صادق سليم -
 أستاذ بقسم اللغة العربيةأ.د / ندا الحسينى ندا                       -
 أستاذ بقسم اللغة العربية    مد أ.د / محمد سعد مح -
 أ.د / عبير زكريا سليمان                   أستاذ بقسم التاريخ -
 أستاذ بقسم علم النفس   أ.د / أحمد أبو زيد  -
 أستاذ بقسم الجغرافيا     عبد السالم عبد الستار          أ.د /  -
 م اآلثار   أ.د / محمود سعد الجندى                  أستاذ بقس -
 نجليزيةأستاذ بقسم اللغة اإل     أ.د / سيد صادق عوض الله           -
 الفلسفةأستاذ مساعد بقسم                  نسيمخيري وجدى أ.م.د /  -

 المجلة:  ير*سكرتير تحر 
 مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية        ن رؤوف محمد                   مدرس مام.م / إي-
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 الهيئة الاستشارية للمجلة
 رة.جامعة القاه -كلية اآلداب -أستاذ اللغة الفرنسية كمالأ.د/ ابتهال أحمد  1

 أ.د/ ابراهيم القادرى بوتشيش 2
جامعة موالى  –يأستاذ التاريخ الوسيط اإلسالم

 المغرب. –مكناس –اسماعيل

 أ.د/ أريزا أرمادا المودينا 3
دريد م –جامعة نيويورك –أستاذ الدراسات االندلسية 

 إسبانيا. –

جامعة  –كلية اآلثار –أستاذ اآلثار والفنون اإلسالمية أحمد العمرى أ.د/ آمال  4
 القاهرة.

امعة ج  –كلية اآلداب –أستاذ علم النفس االكلينيكى أ.د/ جبر محمد جبر 5
 بورسعيد.

ة أكاديمية اللغة العربي  –أستاذ الفلسفة اإلسالمية أ.د/ جوسيبى اسكاتولين 6
 إيطاليا. –روما –جامعة غريغوريانا   -بالقاهرة

 السعودية. –جامعة جدة  –قسم التاريخ واآلثار أ.د/ حسنة شويل أحمد الغامدى 7

8 
أ.د/ خلود بنت محمد بن عايد 

 األحمدى
كلية اآلداب والعلوم  –قسم العلوم االجتماعية 

 دية.السعو  –المدينة المنورة –جامعة طيبة–اإلنسانية 

 أ.د/ دراجو لوتسيانو 9
 -الجيومورفولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية قسم 

 –جامعة بابيش بولياى دين كلوج  –كلية الجغرافيا 
 رومانيا.

 جامعة-كلية اآلثار –سالميةأستاذ المسكوكات اإل أ.د/ رأفت محمد النبراوي  11
 القاهرة.

 أ.د/ سعيد محمد غريدة 11
وسى جامعة السن–مدير معهد التعاون الثقافى والدولى

 ليبيا. –
 ا.جامعة بنه-كلية اآلداب-أستاذ الجيومورفولوجيا أ.د/ صابر أمين سيد دسوقي 12
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 أ.د/ صالح بن محمد بوسليم 13
ة جامع –عميد كلية العلوم االجتماعية واالنسانية 

 الجزائر. –غرداية

قسم  –المستشار الثقافى لسفارة اليمن فى مصر  أ.د/ طه حسين هديل 14
 اليمن. –جامعة عدن  –التربية كلية  –التاريخ 

 –جامعة مؤتة –كلية اآلداب–أستاذ التارخ اإلسالمي  أ.د/ عامر جادله أبوجبلة 15
 األردن.

كلية العلوم االنسانية  –قسم التاريخ وعلم اآلثار  أ.د/ عبدالقادر بوباية 16
 الجزائر. –جامعة وهران  –والعلوم اإلسالمية 

 ن.اليم –جامعة صنعاء –کلية اآلداب -أستاذ اآلثار أ.د/ غيالن حمود غيالن 17
 رة.جامعة القاه-كلية اآلداب–أستاذ اللغة اإلنجليزية  أ.د/ محمد محمد عناني 18
 وهاج.جامعة س-كلية اآلداب-أستاذ الفلسفة اليونانية أ.د/ محمود السيد مراد 19
 سلوفاكيا. –جامعة كومنيوس –كلية اآلداب أ.د/ ياروسالف دروبنى 21

جامعة عين  -كلية البنات –أستاذ اللغة العربية أ.د/ يوسف حسن نوفل 21
 شمس.
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دابآلا مجلة كلية 

 آفاق رحبة للإبداع الإنساني 

لذا،  .الحضاري والتنموي والتنويري  المدخل الحقيقي للتطوريعد البحث العلمي هو 
في نه ألتحقيق التنمية المستدامة، و ودوره المحوري الرئيسي في ته ا من الكلية بأهميإيمانً 

عليها أن  افلقد أصبح لزامً  ؛سي لبنية الجامعة في أصل وجودهاالُمرَتَكز األسا الوقت ذاته
اهج وإعداد الطالب بالمنالتدريس،  مهامال يقف عند  دور الكلية أن كما كبرى.أهمية  هتولي

من رؤيتها الشاملة، والتي تقوم على تفعيل الكفاءات العلمية، وإنما دورها منبثق ، الدراسية
 وإثراء ميادين البحث األكاديمي، بما يخدم فلسفة العلم، ويردد أصداءه في البيئة المحيطة. 

ايير والضوابط كان البد من إصدار مجلة علمية محكمة، وفق األسس والمعف
سان البحث العلمي في مجاالت علوم اإلنتشجيع وحفز َمَناشط لتعمل على  الرئيسية المقررة

كافة، وتطوير وإثراء كفاءة األداء البحثي األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتفعيل 
فحوى رؤية الكلية ورسالتها المهمة والملهمة، وتقديم الجديد واآلني في َمَضاِمير العلوم 

فأتت . تطوير التعليم وضمان جودتهاإلنسانية كافة، ورفع مستوى تصنيف الجامعة عالميا، و 
 مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد لتفتح آفاق رحبة لإلبداع اإلنساني. 

م، وتوالى صدور األعداد على 2113وقد صدر العدد األول من المجلة في يناير 
مدار التسع سنوات الماضية بشكٍل نصف سنوي، ُمشكلًة قاعدة بيانات متكاملة في شتى 

ُلغوية واإلنسانية واالجتماعية، حتى رأت المجلة ضرورة تحديث تلك القاعدة المجاالت ال
بشكٍل مستمر ومواكبة منارات البحث العلمي المستجد واستيعاب قدٍر أكبر من األوراق 

م 2122جلة من نصف سنوية إلى ربع سنوية في عام فتغيرت طبيعة إصدار الم ؛البحثية
لتي يتم إصدارها أولى أعداد المجلة اليكون م 2122إصدار أبريل  العشرينالعدد بداية من 

دار العدد الحادي والعشرون إصبشكٍل ربع سنوي، ويليه العدد الحالي بين يد القارىء وهو 
 م. 2222يوليو 

على ثالثة أجزاٍء تضم كافة التخصصات التي تهتم  الحادي والعشرون يصدر العدد 
 لعربية اثمانية أبحاٍث في تخصص اللغة أبحاٍث، منها  عشرةبها المجلة. يضم الجزء األول 

 ويضم. ةوالحضار  التاريخ مختلف عصور فييجوالن   ، وبحثانوالدراسات اإلسالمية وآدابها
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ي متخصصة، منها ثالثة أبحاٍث فو  متنوعةموضوعات  ثمانية أبحاٍث تتناولالجزء الثاني 
تماع والنفس االجعلوم في شتى الت الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وخمسة أبحاٍث مختلف مجا

ة في يأبحاٍث منها أبحاث ُلغو  سبعةوالفلسفة. أما الجزء الثالث، فهو جزء أجنبي يحوي 
في مجال  ظاهرةً ل يتناو نسية، وبحث باللغة اإلنجليزية اإلنجليزية والفر تخصصي اللغة 
 الجغرافيا الطبيعية. 

جوة، المجلة الفائدة المر البحوث العلمية المنشورة في  تحققأن  تعالى اللهسأل نو 
  ا للغد القريب.وأن تتبعها خطوات بحثية أوسع، وأعمق، وأكثر استشرافً 

 أ.د/ بدر عبد العزيز بدر أ.د/ أحمد إبراهيم صابر
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 ونائب رئيس تحرير المجلة
 الكليةعميد  

 ورئيس تحرير المجلة
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الــجزء الثانيفـــهــرس   

 الصفحات البـــــــــــــــحـــــــــــــــــــث م

 جغرافيا والخرائطأولًا: تخصص ال

1 

 ظاهرة المقالع الحجرية وآ اثرها البيئية شرقي السعودية

 الجغرافية المعلومات نظم وتطبيقات عدابس تخدام االستشعار عن ب 

 آ .م.د. آ ماني حسين محمد حسن

 كلية ال داب، جامعة آ س يوط ، لطبيعية المساعدآ س تاذ الجغرافيا ا

1-94 

2 

تأ ثير الجزر المتاخمة للساحل التركي بمنطقة شرق البحر ال بيض المتوسط على 

 تحديد الجرف القاري لتركيا 

 دراسة في الجغرافيا الس ياس ية

 آ .م.د. ماهر حمدي محمد عيش

 لمنوفيةكلية ال داب، جامعة ا، آ س تاذ الجغرافيا البشرية المساعد

05-124 

3 

 التحليل المكاني الس تهالك الطاقة الكهرابئية في مدينة الخارجة 

 دراسة في جغرافية الطاقة ابس تخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 د. ايسر عبدالموجود 

 كلية ال داب، جامعة الوادي الجديد، مدرس بقسم الجغرافيا

135-214 

 علم الاجتماعثانيًا: تخصص 

9 

 القبلية وعالقتها ابلمشاركة االنتخابية:  العصبية

 دراسة آ نثروبولوجية لقبائل الغرق قبلي بمحافظة الفيوم
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 ظاهرة المقالع الحجرية وآثارها البيئية شرقي السعودية
 باستخدام االستشعار عن ࣳبعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

 مستخلص
كبير، وهي تنتشر المقالع الحجرية شرقي السعودية، وتحديًدا جنوبي الدمام بشكل    

تختلف في مساحتها، وأشكالها مّشكلة آثاًرا بيئية على التربة، والنبات، واإلنسان، والطرق، 
، Enviوفي هذا البحث تم رصد المقالع من خالل نهج تحليلي مكاني باستخدام برنامجي 

، واستخراج نموذج االرتفاع الرقمي، ومعدل صلة الجار األقرب، ومعامل ArcGIS10.5و
تحديد نمط التوزيع المكاني للمقالع، باإلضافة إلى القياسات الحقلية لمعدل الرشح، موانس ل

عينة  تربة، تحلياًل كيميائًيا،  21ومقاومة التربة لالختراق بالميدان، وتحليل عناصر 
مقلًعا حجرًيا شرقي السعودية  148موقًعا تضمن  83وأظهرت النتائج وجود 

ني المتجمع العشوائي، وأدت إلى تشويه المظهر ، بالنمط المكا1كم2740462بمساحة
وتسبب الغبار المتطاير منها إلى إتالف األراضي  ،1كم796457الطبيعي بمساحة 
، وتضررت الطرق 1كم8439، والنباتات البرية بمساحة 1كم18478الزراعية بمساحة 

سكان باإلضافة إلى إصابة ال، كم42458كم، والمدقات بمسافة 66480الرئيسة بمسافة 
وتوصي الدراسة بضرورة اختيار مواقع المقالع الحجرية في ظل الرياح السائدة  باألمراض،

بالمنطقة، والعمل على إجراء المسوح الجيولوجية بها، لتحديد المناطق التي تصلح للتنقيب 
 .عن الحجر الستخدامه، ومنع االنتشار العشوائي للمقالع

اآلثار البيئية، التحليل المكاني، التربة،  المقالع الحجرية،الكلمات المفتاحية: 
 اإلنسان.
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Phenomenon of Stone Quarries and Their 

Environmental Impacts in Eastern Saudi Arabia 

Using Remote Sensing and GIS Applications 

Dr. Amany Hussein Mohamed Hassan 

Assistant Professor of Physical Geogrphy 

Faculty of Arts, Assiut University 
 

Abstract 
 

The quarries in eastern Saudi Arabia are widely scattered, 

vary in area and form. There are causing environmental impacts on 

humans, soil, and vegetation. In this research, quarries were 

monitored through a spatial analysis approach using Envi, 

ArcGIS10.5 software, the extraction of the SRTM DEM,  Average 

Nearest Neighbour, Moran's Spatial Autocorrelation Coefficient 

Index. In addition to field measurements of leaching rate and soil 

resistance in field. Analyse of 12 soil samples, its components. The 

results showed that there were 38 sites including 243 quarries in 

Eastern Saudi Arabia, with an area of 1640.71 km2, randomly 

clustered spatial pattern. It led to the deformation of the natural 

appearance in 657.96 km2. The dust from these pits also caused 

damage to agricultural land on an area of 23.63 km2 and wild plants 

on an area of 3.85km2. The main roads were damaged at a distance 

of 77.30 km, and dirt roads  by distance of 41.93 km. In addition, the 

population became sick. The study recommends that the locations of 

stone quarry should be selected considering the prevailing winds in 

the area, and that geological surveys be conducted to identify areas 

suitable for quarantine exploration to prevent the random spread of 

quarrying.  

Keywords: Quarries, Environmental Impacts, Spatial 

Analysis, Soil, Human. 
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 المقدمة:
تعد صناعة الحجر والمحاجر من الصناعات التي تترك عديًدا من الملوثات بكافة     

مراحل تصنيعها مما يؤثر في اإلنسان، والبيئة بعناصرها المختلفة، مثل المياه، والتربة، 
(، وُيقصد 1028)صادق،  والهواء، والزراعة في المناطق التي تمارس فيها هذه الصناعة

حيز المكاني من األرض الذي تتوفر فيه المواد الخام األولية المتمثلة في ال بالمحجر
 الصخور الجيرية، الالزمة إلنتاج مواد البناء، ورصف الطرق.

المحجر بأنه "أي مكان يجرى  2555سنة  2قانون المصادر الطبيعية رقم  وقد عرًّف   
قالع بأنها "أي مكان يجرى فيه العمل بقصد استخراج الحجارة ومشتقاتها"، كما عرف الم

فيه العمل بقصد استخراج الرمال، أو الطين، أو الكركار، أو الزلط، أو الصخر الزيتي، أو 
ما يتعلق بالرسوبيات"، وتكون مخرجات المقالع هي مدخالت للمحاجر، والكسارات 

 (.1026)المصري، 
، صاحبها زيادة في وقد شهد شرقي المملكة العربية السعودية زيادة في عدد السكان   

النشاط االقتصادي، والتوسع العمراني، وشق الطرق، وتوفير خدمات البنية التحتية، وقد 
تتطلب ذلك استخرج المواد الخام من المقالع، مما ترتب على هذا النوع من االستغالل 

اء البشرى لموارد البيئة الطبيعية حدوث عدة أشكال من التدهور البيئي، أهمها تدمير الغط
النباتي، وانضغاط التربة، وتكوين القشرة الجيرية الصلبة الناجمة عن تراكم الغبار الجيري 
)كربونات الكالسيوم( بكميات كبيرة على سطحها، وتكون األفق الجيري المتحجر تحت 
التربة وعرقلة اإلنبات أو انعدامه، ويؤدى ذلك إلى تدهور إنتاجية األرض، وجفاف التربة، 

ليها من غطاء نباتي، وموته، وكذلك  األحياء التي تعيش في باطنها، واختفاء وذبول ما ع
األحياء البرّية، زيادة حدة العواصف الغبارية، وتلوث الهواء الجوي، وحدوث مشاكل 
صحية لسكان التجمعات المجاورة، ومن ثم ارتفاع التكلفة االقتصادية لمعالجة هذه 

 األضرار البيئية.

 أهمية البحث:
تتجلى أهمية الدراسة في كونها تتناول ظاهرة المقالع، وآثارها البيئية في اإلنسان،    

باإلضافة إلى المجال الحيوي شرقي السعودية، تمهيًدا لإلسهام في المحافظة على البيئة، 
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وذلك من خالل إعادة النظر في جميع نشاطاتها، وأماكن توزيعها، ومحاولة إعادة تأهيل 
، واالستفادة منها عملًيا، حيث تتنوع المقالع بالمنطقة، وسوف تركز المقالع المهجورة

الباحثة على المقالع الحجرية فقط لما لها من أثر بالغ في عناصر البيئة المحيطة، بينما 
 محاجر الجبس، والملح، والرمل، والطين ليس لها أي تأثير يذكر.

 والمحاجر في منطقة الدراسةأنواع المقالع                                    
 

                   
خام الجبس     خام الملح      محاجر الرمل    الحجر الجيري    مواضع             

 استغالل الطين

 مشكلة البحث، وتساؤالت الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في أن تطور المقالع الحجرية، وتوزيعها، ونمط انتشارها شرقي    
لسعودية يترتب عليه عديد من اآلثار البيئية، منها تدهور التربة، والنبات الطبيعي، ا

والمراعي، وتشويه المظهر التضاريسي، وتلوث الهواء بالغبار، وبالتالي التأثير السلبي في 
الصحة العامة للسكان المجاورين، والعاملين فيها، ومن ثم تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن 

 لتالية:التساؤالت ا
 ما طبيعة التوزيع الجغرافي للمقالع الحجرية شرقي السعودية، وما معدل تغيرها؟ -2
 كيف يظهر النمط المكاني الخاص باتجاه انتشار المقالع شرقي السعودية؟ -1
 هل يوجد تأثير لهذه المقالع في العناصر البيئية المختلفة بمنطقة الدراسة؟ -8

 أهداف البحث:

 ية، وتوزيعها شرقي السعودية.دراسة تطور المقالع الحجر  -2
التحليل المكاني لخصائص مقالع الحجر الجيري، وذلك باستخدام نظم المعلومات  -1

 الجغرافية.
إبراز اآلثار البيئية للمقالع على العناصر البيئية الحية، وغير الحية، وذلك  -8

 باستخدام االستشعار عن ࣳبعد.
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 منطقة الدراسة:

الشرقي من المملكة العربية السعودية، وتمتد فلكًيا بين  تقع منطقة الدراسة في الجانب   
، °46' 36'' 41شمااًل، وخطي طول ° 17' 09'' 42، و°18' 97'' 89دائرتـي عرض 

شرًقا، ويحدها من الشمال حدود محافظتي الجبيل والنعيرية، ومن ° 90' 45'' 16و
ي الغرب فتحدها منطقة الجنوب حدود محافظة األحساء، ومن الشرق الخليج العربي، أما ف

 (.2الرياض اإلدارية )شكل 

 مناهج الدراسة، وأساليبها:

 اعتمدت الدراسة على عدة مناهج علمية، منها:   
استخدم المنهج االستقرائي في العمل الميداني لجمع الجزئيات؛  المنهج االستقرائي: -2 

لبيئية الناتجة عن بغية الوصول إلى الكليات، والعموميات المرتبطة بوصف اآلثار ا
المقالع، ومنها تصلب التربة، وذبول النبات، وتأثير الغبار، وتقدير معدل الرشح بطريقة 

، ومن ثم تصنيف معدل الرشح بالمنطقة طبًقا  Double ringاألسطوانة المزدوجة
وهو جانب مهم في المنهج والتفسير، وكذلك قياس  ،(Black, et al., l965) لتصنيف 

 Hand Penetrometerربة لالختراق باستخدام جهاز البنتروميترمقاومة الت

Eijkelkamp  وقياس الطبقة الجيرية الصلبة التي تتكون على سطح التربة، وذلك عن ،
سم في األماكن التي تظهر فيها تلك الطبقة، وقياس 20طريق عمل حفرة بعمق نحو 

 كمية الغبار، وحساب كمية التربة المفقودة.
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ومرئيات فضائية للقمر الصناعي  ،05555: 1عداد الباحثة اعتمادًا على خرائط طبوغرافية مقياس المصدر: إ

 .ArcGIS10.5، باستخدام 0501لسنة  05555: 1مقياس  OLIاألمريكي الندسات 

 ( موقع منطقة الدراسة.2شكل )
 

جغرافية يعتمد هذا المنهج على جمع الحقائق العلمية عن الظاهرة ال المنهج الوصفي: -2
وصف ُاستخدم في ولذا  (؛1025التي ندرسها، وأماكن توزيعها، وآثارها )التركماني، 

اآلثار البيئية للمقالع شرقي السعودية، وتطور أعداد المقالع عن طريق التحقق الميداني 
في كل منطقة، ومن تطبيق هذا المنهج أمكن وضع تصور لنموذج لدرجات التدهور من 

 يدانية، والوصف الميداني.خالل المالحظة الم
يستخدم المنهج التحليلي في إجراء التجارب للوصول إلى الحقائق، : المنهج التحليلي -3

وبالتالي تفسير الظاهرة المدروسة، أو تحليل عينات تم جمعها ميدانًيا تحلياًل معملًيا، وفي 
ياًل كيميائًيا وال سيما ( عينة من تربة المقالع، تحل21هذا البحث تم التحليل المعملي لعدد )

، Envi, ArcGIS10.5الكالسيوم، باإلضافة إلى معالجة المرئيات الفضائية ببرنامجي 



 م2222 يوليو/  الحادي والعشرونالعدد           مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                          
 

    8 

إلنتاج خرائط التوزيع الجغرافي للمقالع، واتجاه نموها، واستخراج نموذج االرتفاع الرقمي 
SRTM DEM  ة م،  كما استخدام أيًضا في تحليل القطاعات التضاريسي80بدقة مكانية

م، وحساب مساحات التدهور 2149بدقة مكانية  Alos Palsarبنموذج االرتفاع الرقمي 
 التضاريسي كذلك، بوصفها جانًبا متأثًرا بعملية التحجير.

استخدم هذا األسلوب في تحليل البيانات التي تم تجميعها األسلوب اإلحصائي:  -4
الظهران، واألحساء للفترة إحصائًيا، وبيانات األرصاد الجوية لمحطات القيصومة، و 

واستخدام تحليل معدل صلة الجار  ،SPSSم، وذلك باستخدام برنامج 1023 -2539
 األقرب، ومعدل مورانس لتحديد نمط التوزيع المكاني للمقالع.

، 4519-28ُاستخدم في تحليل اللوحات الطبوغرافية أسلوب التحليل الكارتوجرافي:  -5
، MG-A108، واللوحة الجيولوجية 90000: 2، مقياس 9017-84، و4519-82و

 .ArcGIS10.5، ورسم الخرائط وتحليلها باستخدام برنامج 900000: 2مقياس 
كما ُاستخدمت االستبانة في جمع البيانات والمعلومات من السكان، والعاملين في    

ر الصاعد المقالع بمحافظات الدمام، والجبيل، النعيرية، واألحساء، بهدف معرفة آثار الغبا
 100من المقالع، واتبع في اختيار أفراد العينة الطريقة العشوائية، وبلغ حجم العينة 

من جملة  %90استبيانات منها، أي إنه تم تحقيق  208استمارة استبانة، تم استعادة عدد 
ما تم تطبيقه بواسطة هذه الطريقة؛ وذلك للحصول على بيانات ميدانية كان من الصعوبة 

 الحصول عليها بطريقة أخرى.الشديدة 
 

 المناقشة والتحليل:
: الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة:  أوالا

 جيولوجية المنطقة: (أ)
تتألف منطقة الدراسة من عدة تكوينات جيولوجية ترجع إلى الزمن الثالث والرابع )شكل    

 (، وتتمثل فيما يلي:1
الجيرية، والمارل، والطفل  تكوين الدمام والهفوف: هو عبارة عن مزيج من األحجار -2

ذات اللون الفاتح، وينقسم تكوين الدمام إلى عضوي الࣳخبر والعاله المتكونين من األحجار 
متًرا، ويتركب تكوين الهفوف من رواسب  88الجيرية، وبلغ سمكه في المقطع المثالي 
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توسين، قارية، وصخور الحجر الجيري، التي ترجع إلى زمن الميوسين المتأخر، والباليس
الوليعي، متًرا ) 59الذي يصل سمك مقطعه الرئيس شمال غربي مدينة الهفوف إلى 

1003.) 
متًرا، ويتألف من  50تكوين الهيدروك: يصل السمك في هذا التكوين إلى حوالي   -1

رواسب بحرية تعود إلى الميوسين المبكر، ويغلب عليه الحجر الجيري، والرملي، 
ل، والمارل مع بعض العقد الصوانية، والجبسية باإلضافة إلى تداخل من الطف

(Powers, et al., 1966 .) 
تكوينات الغوار األكبر: تتكون من الحجر الجيري الكلسي الرملي، والحجر الرملي  -8

الجيري، والطباشيري، والحجر الرملي، ومتحجرات بحرية، باإلضافة إلى طبقات من 
 (.1003الوليعي، رواسب السبخات )الرمل، والطمي والحصى، والرواسب الكلسية، و 

وجدير بالذكر أن هذه المواد تمثل المادة الخام ألعمال البناء، ورصف الطرق، وإنتاج 
الطوب األسمنتي، وكذلك صناعة األسمنت، والحجر األبيض )عبارة عن طوب مصنع من 

 الحجر الجيري( المنتشرة في شرقي السعودية.
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م، 1191أ،  052-، لوحة ج م055555: 1على الخريطة الجيولوجية مقياس  المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا

، باستخدام 0501لسنة  05555: 1مقياس  OLIومرئيات فضائية للقمر الصناعي األمريكي الندسات 

ArcGIS10.5. 

 ( التكوينات الجيولوجية السطحية بمنطقة الدراسة.2شكل )
 

 )ب( السطح:
إلى أكثر من  90منطقة الدراسة ما بين أقل من تتراوح مناسيب سطح األرض في    

(، وتنتشر بها السهول، ومنها سهل 8متًرا فوق منسوب سطح البحر )شكل  490
األحساء، والسهل الساحلي الغربي للخليج العربي، وهي سهول تتميز بخصوبة تربتها 

(، 1021، درجة )النشوان 40-80وصالحيتها للزراعة، بينما يبلغ انحدار السفوح ما بين 
وتمتد المرتفعات من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة منطقة الدراسة، وتتدرج في انحدارها من 
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الغرب إلى الشرق، وتتمثل هذه المرتفعات في هضبة الصمان التي تمتد بين صحراء 
م عن منسوب 231الدهناء غرًبا، والسهل الساحلي للخليج العربي شرًقا بمتوسط ارتفاع 

بة شدقم التي تقع جنوب غرب بقيق، وشمال غرب الهفوف، وهي سطح البحر، وهض
 (.1003جزء من هضبة الصمان )الوليعي، 

يسبب التباين في مناسيب سطح األرض وأشكاله تبايًنا في سرعة الرياح واتجاهها، مما    
يعمل على زيادة االنتشار الرأسي للغبار واألتربة المتصاعدة من المقالع، وبخاصة في 

 ق السهلية.المناط
 

 
 NG39.SWالمصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، خريطة طبوغرافية لوحة 

، 0501لسنة  05555: 1مقياس  OLI، ومرئيات فضائية للقمر الصناعي األمريكي الندسات 055555: 1مقياس 

 .ArcGIS10.5باستخدام برنامج 

 تفاع الرقمي شرقي السعودية.( نموذج االر 3شكل )
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 )ج( الرياح: 
يعد اتجاه الرياح وسرعتها من أهم العناصر المناخية تأثيًرا في غبار المقالع )هبوبه    

( اتجاهات الرياح وسرعتها في الفصول األربعة في 2وانتقاله(، ويتضح من )الجدول 
 منطقة الدراسة وفق ما يلي:

 

الرياح وسرعتها بمحطات منطقة الدراسة  ( المعدل السنوي التجاهات0جدول )
 عقدة/الساعة

 المحطة      
      

 الشهر         

 األحساء الظهران القيصومة
 سرعة 
 الرياح
 

 اتجاه
 الرياح

 سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح

 سرعة 
 الرياح

 اتجاه
 الرياح 

 ش ش غ 7 غ ش غ 8 ش 7 ديسمبر
 ش ش غ 7 غ ش غ 8 ش 6 يناير
 ش ش غ 8 ش 9 ش 7 فبراير
 ش 8 ش 9 ش 8 مارس
 ش 8 ش 9 ش 8 أبريل
 ش 7 ش 9 ش 8 مايو
 ش 8 ش 01 ش 8 يونيو
 ش ش غ 8 ش 9 ش ش غ 8 يوليو

 أغسطس
 

 ش 7 ش 8 ش ش غ 6
 ش 6 ش 7 ش 6 سبتمبر
 ش 5 ش 7 ش 6 أكتوبر
 نوفمبر
 

 ش ش غ 6 غ ش غ –ش غ  8 ش 6
 ش 7 ش 8 ش 7 المعدل السنوي 

 م.0512 -1120المصدر: الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، بيانات غير منشورة، خالل الفترة من               

 

عقدة/الساعة في محطة القيصومة، 6يسود االتجاه الشمالي بسرعة فصل الشتاء:  -أ
عقدة/ الساعة في الظهران، واالتجاه شمال الشمال  3واالتجاه غرب الشمال الغربي بسرعة 

نظًرا لحالة عدم االستقرار بسبب مرور عديد  عقدة/الساعة في األحساء، 6رعة الغربي بس
 من المنخفضات الجوية في فصل الشتاء.
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يسود االتجاه الشمالي في محطات القيصومة، والظهران، واألحساء  فصل الربيع: -ب
م عقدة/ الساعة على التوالي، وهو فصل انتقالي يسود فيه رياح السمو  5، و3، و3بسرعة

 الحارة الجافة. 
يسود االتجاه الشمالي، وشمال الشمال الغربي في محطتي القيصومة،  فصل الصيف: -ج

عقدة/ الساعة،  5عقدة/ الساعة، والشمالي في الظهران بسرعة  3، و6واألحساء بسرعة
وتختلف سرعة الرياح بين الصيف والشتاء؛ لتأثرها بتوزيع الضغط الجوي الذي تخضع له 

 باإلضافة إلى وجود الغطاء النباتي وكثافته. وتغيراته،
يسود االتجاه الشمالي، وشمال الشمال الغربي في محطتي القيصومة،  فصل الخريف: -د

عقدة/  6عقدة/ الساعة، والشمالي، والشمال الغربي في الظهران بسرعة 7واألحساء بسرعة 
 يتميز بعدم استقرار األحوال الجوية.و  الساعة،

ح عاماًل مهًما في درجة تكثيف تلوث الهواء، وانتشار الغبار واألتربة ُتعد الريا   
المتصاعدة من المقالع، أو التخفيف من حدتها تبًعا لسرعتها وطبيعة اتجاهها بالنسبة إلى 
مصادر التلوث، حيث توجد عالقة عكسية بين سرعة الرياح ودرجة تركيز الملوثات، 

نتشار الملوثات، وكلما تناقصت ساعدت على فكلما ازادت سرعة الرياح عملت على ا
فالرياح السريعة تؤدى إلى نقل الملوثات من مصادرها، ومن ثم تسهم في زيادة  تركيزها،

الرياح الشمالية، كما هو الحال في  شدة العواصف الغبارية وتعاظم آثارها السلبية،
لملوثات الغبارية إلى والشمالية الغربية السائدة على مدار العام، فهي تؤدى إلى نقل ا

األراضي الجنوبية التي تقل فيها كمية األمطار، ومن ثم تقل عملية غسل الغبار، مما 
يتسبب في تدهورها، أما الرياح الساكنة في فصول الربيع، والصيف، والخريف فإنها 
تساعد في بقاء الملوثات في الغالف الجوى أطول مدة زمنية ممكنة، وتعمل على تركزها 

ماكن محددة من سطح األرض، مما يتسبب في تدهور الغطاء النباتي، والتربة في في أ
كما ترتفع معها كمية التبخر، وتتناقص نسبة الرطوبة، مما ، تلك المواقع بدرجة كبيرة

يؤدى إلى جفاف التربة، وحدوث العواصف الغبارية التي تشكل خطورة على صحة 
 اإلنسان. 
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 مقالع الحجر الجيري باستخدام نظم المعلومات الجغرافية:ليل المكاني لالتحثانياا: 
يمكن التعرف على مواقع المقالع الحجرية، واتجاه انتشارها، واتجاه التوسع العمراني في   

المنطقة، ومدى تقارب المقالع من بعضها، وكيفية تجمع المقالع في المنطقة، والتعرف 
معها، وحساب جميع المساحات، وتأثيرها على األراضي الزراعية، ومدى تداخل المقالع 

 في البيئة.
 )أ( تطور أعداد المقالع الحجرية، وتوزيعها الجغرافي:

تنتشر المقالع الحجرية شرقي السعودية في محافظات: األحساء، والعديد، والجبيل،    
( أنها تتركز في مناطق 4والشكل  1وحفر الباطن، والنعيرية، ويالحظ من )الجدول 

من جنوب منطقة الدراسة، وهي في تطور مستمر، األمر الذي ترتب عليه محددة 
مقلًعا 21مواقع جغرافية مكانية، تضمنت  7التشويه البيئي بالمنطقة، فقد كان عددها 

من مجموع مساحة المقالع، خالل الفترة  %17، بنسبة 1كم488443بمساحة بلغت 
، 1كم737422، بمساحة بلغت مقلًعا 31موقًعا بها  22، وازدادت إلى 2539-2556
، يملك أغلبها الشركات التي نفذت المخططات 1028-1000، خالل الفترة %41بنسبة 

، 1كم912421موقًعا، بمساحة بلغت  16العمرانية، وشبكات الطرق بالمنطقة، ثم ازدادت 
، فقد تطورت 1011-1028من مجموع مساحة المقالع، خالل الفترة  %81بنسبة 

موقًعا،  83سنوات األخيرة بشكل غير مسبوق، حيث وصل عددها إلى أعدادها في ال
(، حيث 8)جدول 1011في عام  1كم2740462مقلًعا حجرًيا بمساحة  148تتضمن 

يقترب الموقع الجغرافي للمقالع الحجرية من التجمعات السكانية، واألراضي الزراعية، 
 منطقة الدراسة.والنباتات البرية، ومن هنا تبرز خطورة هذا الموقع في 
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 ( تطور أعداد المقالع شرقي السعودية، وتوزيعها الجغرافي2جدول )
 حسب الموقع، والشركات العاملة في هذا المجال 2122-0985خالل الفترة 

تاريخ  م
 النشاط

المساحة  الموقع الجغرافي وتبعيته
 2كم

تاريخ  م
 النشاط

 المساحة الموقع
 كم2

2شرق طريق حفر الباطن رقم  2109 21 4221 الجبيل -ية الفضلي وأبو حدر  0985 0  21245 
 -شركة األسمنت السعودية 0997 2

 األحساء
الجبيل -الفضلي وأبو حدرية  2109 20 003258  2240 

اءاألحس -شركة األسمنت السعودية 2121 22 30527 األحساء -الصمان  0997 3  1224 
األحساء -الصمان  2121 23 63237 الجبيل -الفضلي وأبو حدرية  2111 4  6204 
الجبيل -الفضلي وأبو حدرية  2121 24 33296 النعيرية -شمال الراديف  2111 5  1274 
اءاألحس -شركة األسمنت السعودية 2120 25 78234 النعيرية -جنوب الراديف  2111 6  30267 
األحساء -الصمان  2120 26 058225 حفر الباطن –المسناة  2112 7  52404  
الجبيل -الفضلي وأبو حدرية  2120 27 21225 النعيرية -توسعة شمال الراديف 2117 8  24234 
ع الرياض السري-شمال طريق الدمام 2120 28 57215 األحساء -جنوب الحني 2103 9

األحساء -  
42225 

الرياض -شمال طريق الدمام 2103 01
 األحساء -السريع 

 2625 العديد 2120 29 263254

الرياض -جنوب طريق الدمام 2103 00
 األحساء -السريع

0شرق طريق حفر الباطن رقم  2120 31 00235  33225 

اءاألحس -شركة األسمنت السعودية 2122 30 007272 العديد 2106 02  01298 
 -شركة األسمنت السعودية 2107 03

 األحساء
وادي -شركة األسمنت السعودية 2122 32 38295

ساءاألح -النجيبة  
46240 

األحساء -الصمان  2122 33 1251 األحساء -الصمان  2107 04  24234 
الجبيل -الفضلي وأبو حدرية  2122 34 2293 األحساء -الصمان  2108 05  2246 
األحساء -جنوب الحني 2122 35 1299 الجبيل -الفضلي وأبو حدرية  2108 06  1225 
ع الرياض السري-شمال طريق الدمام 2122 36 3221 األحساء -الصمان  2109 07

األحساء -  
1225 

 -شركة األسمنت السعودية 2109 08
 األحساء

0شرق طريق حفر الباطن رقم  2122 37 1234  2216 

2شرق طريق حفر الباطن رقم  2122 38 36204 0شرق طريق حفر الباطن رقم  2109 09  122 
، والمرئيات 0500ناعة والثروة المعدنية، بيانات غير منشورة، المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على وزارة الص  

 .ArcGIS10.5، باستخدام برنامج 0500، و0555، و1120الفضائية لألعوام 
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لعام  05555: 1المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وخرائط طبوغرافية 

، باستخدام 0501لسنة  05555: 1مقياس  OLIالصناعي األمريكي الندسات  ، ومرئيات فضائية للقمر1121

ArcGIS10.5. 

 ( التوزيع المكاني للمقالع الحجرية شرقي السعودية.4شكل )
 

 2122-0985( تطور مساحات المقالع خالل الفترة 3جدول )
 النسبة المئوية  2مساحة المقالع كم الفترة الزمنية

0985-0997 433248 26% 
2111-2103 686200 42% 
2106-2122 520202 32% 

 %011 0641270 المجموع
 .0500المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بيانات غير منشورة،     
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قمر الصناعي المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومرئيات فضائية لل

، 0555لسنة  TM، ومرئيات فضائية للقمر الصناعي األمريكي الندسات 1120لسنة  MSSاألمريكي الندسات 

 .ArcGIS10.5, Envi، باستخدام برنامجي 0501لسنة  OLIومرئيات فضائية للقمر الصناعي األمريكي الندسات 

 دية.( تطور المقالع الحجرية، واتجاه انتشارها شرقي السعو 5شكل )
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لوحظ خالل الدراسة الميدانية أن المقالع الحجرية على تالمس تام مع الطرق العامة،    
وبذلك تشكل خطًرا على السالمة العامة؛ حيث تسببت في حوادث السيارات ووقوع 
األطفال، كما تشكل أماكن انتشارها، واتجاه توسعها،  وزيادة عددها بمرور الوقت )الشكل 

ة المباني، فقربها من المساكن يهدد سالمة المسكن، وبالتالي قد ( خطًرا على سالم9
يؤدي إلى انهياره، وقد يضطر بعض المالك إلى ترك منازلهم الستخراج الحجر من 

 أسفله، وبهذه الطريقة تتوسع المقالع باتجاه المباني، وتزداد خطورتها.
 )ب( اتجاه انتشار المحاجر، وتوسعها:

جنوبي شرقي  –ية في منطقة الدراسة في اتجاه شمالي غربي تنتشر المقالع الحجر    
(، ذلك االتجاه واالمتداد يجعل من المقالع أكثر خطورة على 9وبامتداد طولي )شكل 

البيئة والسكان؛ حيث تتوزع الملوثات المنبعثة منها بخاصة الغبار، وذلك على مساحات 
ة الدراسة، باإلضافة إلى أكبر بحكم وقوعها في منصرف الرياح السائدة في منطق

األصوات المرتفعة الصادرة عن المقالع، وتنتقل عبر الهواء بوصفه وسيًطا في اتجاه سير 
 الرياح، مسبًبا التلوث الضوضائي للسكان بالمنطقة.

 )ج( اتجاه التوسع العمراني:
أن اتجاه التوسع العمراني في منطقة  ArcGIS10.5 اتضح من خالل استخدام برنامج 
 20دراسة هو شمال الشمال الغربي، وأقرب المواقع بالقرب من بقيق على مسافة أقل من ال

كم )شكل  89كم، وجنوب الجنوب الغربي من األحساء، وأقرب موقع كان على مسافة 
(، وبذلك هو قريب من نمط انتشار المقالع الحجرية، مما يجعل النمطين في موازاة 7

الع في نمط االنتشار ناحية الغرب، سيترتب عليه بعضهما البعض، وإذا استمرت المق
 (.2التقاء النمطين، وبالتالي زيادة الخطر على السكان )صورة 
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 .0505ديسمبر  11المصدر: جريدة الوطن،                      

 ( اقتراب المقالع من النطاق العمراني غرب منطقة الدراسة )نموذج توضيحي(.0صورة )
 

، 1120اد الباحثة اعتمادًا على بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمرئيات الفضائية لألعوام المصدر: إعد  

 .ArcGIS10.5، باستخدام برنامج 0500، و0555و

 ( اتجاه انتشار التوسع العمراني والمقالع الحجرية، والتداخل بينهما 6شكل )
 بمنطقة الدراسة.
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 ر الجيري في منطقة الدراسة:)د( التحليل النمطي لمقالع الحج
   Average Nearest Neighborمعدل صلة الجار األقرب  -

يمكن استخدم هذا األسلوب للكشف عن نمط انتشار المقالع الحجرية شرقي السعودية،    
ويعبر عن دليل الجار األقرب بوصفه نسبة بين المسافة المشاهدة مقسومة على المتوقعة، 

قعة هي متوسط المسافة بين المقالع المتجاورة في تجمع عشوائي حيث إن المسافة المتو 
( يتضح أن المقالع 6والشكل  4(، وبناء على )الجدول 1027افتراضي )عياصرة، 

 Clusteredالحجرية بالمنطقة تسلك في توزيعها النمط المكاني المتجمع العشوائي 
Random صلة الجار األقرب ، أي على شكل تكتالت متباعدة، فقد بلغت قيمة معدل

 .04001624، ومستوى المعنوية 145، والفارق المعياري 034للمقالع 
 

 ( قيم تحليل المعالم اإلحصائية، ونمط توزيع صلة الجوار4جدول )
 قيم المعالم اإلحصائية نمط التوزيع

 1249-1211 متجمع
 1299-1251 متجمع عشوائي

 0209-0211 عشوائي
 2205-0221 مشتت

 .0551: داود، المصدر 
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، 0500المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمرئية الفضائية لعام 

 .ArcGIS10.5باستخدام برنامج 

ا لمعدل الجار األقرب (7شكل )  نمط التوزيع المكاني للمقالع الحجرية طبقا
 بمنطقة الدراسة. 

 

 Moran's Spatial تي المكاني )معامل مورانس(معامل االرتباط الذا -

Autocorrelation Coefficient Index  : 
يستخدم معامل مورانس في قياس تشابه الظواهر المتجاورة، تلك التي تعتمد على    

المقارنة بين القيم المتعلقة بكل معلم مع القيم اإلحصائية لمعامل مورانس، وتتراوح قيمة 
، دّل ذلك على النمط 2 -، فإذا كانت القيمة قريبة من2و 2 -معامل مورانس بين 

، دّل ذلك على النمط المتجمع، أما إذا 2المتشتت والمتباعد، وإذا كانت القيمة قريبة من 
كانت القيمة قريبة من الصفر، فتشير إلى النمط العشوائي في التوزيع المكاني 
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مل مورانس لمنطقة الدراسة بلغت ( أن قيمة معا3(، ويتضح من )الشكل 1020)العزاوي،
 ، ويدل ذلك على أن نمط التوزيع المكاني للمقالع بها هو النمط المتجمع.0414

 

 
، 0500المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمرئية الفضائية لعام 

 .ArcGIS10.5باستخدام برنامج 

ا لمعامل مورانس للمقالع الحجرية ( نمط التوزيع 8شكل ) الذاتي المكاني طبقا
 بمنطقة الدراسة.

 

 المقالع الحجرية:  اآلثار البيئية الناجمة عن ثالثاا:
ينتج الحجر الجيري والدلوميت غباًرا أكثر بالمقارنة مع الصخور الجرانيتية والبازلتية،    

السعودية من طبقة رسوبية من وتتكون األجزاء الوسطى والشرقية من المملكة العربية 
العصر الجيولوجي الحديث، تتألف الصخور الصلبة بشكل رئيس من الحجر الجيري 
والدلوميت، وذلك في المنطقة الوسطى، والحجر الجيري كثيف وصلب، وباالتجاه نحو 
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الشرق تصبح الصخور مسامية وناعمة، ونتيجة لذلك، تنتج صخور الحجر الجيري اللينة 
في المنطقة الشرقية مزيًدا من الغبار بالمقارنة بالصخور الصلبة في المنطقة المتوفرة 
 (.Amin, et al., 2017, P.4-5) الوسطى

ويتم إنتاج كميات ضخمة من ركام المقالع الستخدامها في إنتاج الخرسانة، وبناء    
ة السعودية الطرق في الهفوف، والدمام، والجبيل، في المنطقة الشرقية من المملكة العربي

(Al-Abidien, 1987, P.260-264،)  وذلك أثناء عمليات التعدين، والنقل، والسحق
إلنتاج الركام، وتتصاعد كمية هائلة من مسحوق الحجر الجيري، تسبب هذه الجسيمات 
الدقيقة خالل العواصف الرملية آثاًرا بيئية ضارة في العناصر الحية، وغير الحية في 

ها يمكن مالحظته ميدانًيا، والبعض اآلخر يمكن قياسه حقلًيا، منطقة الدراسة، بعض
 وكيميائًيا، وفيما يلي توضيح لتلك اآلثار:

 )أ( آثار المقالع في التربة:
تتعرض التربة في مناطق المقالع بشرقي السعودية إلى عدد من األخطار، تتمثل فيما     
 يلي:
انضغاط التربة، وتزايد مقاومتها  تؤدي حركة اآلالت المستخدمة في المقالع إلى -2

لالختراق، وبالتالي تدهور خصائصها الناتجة عن ضغط األحمال الواقعة، الذي يسبب 
دفع حبيبات التربة من أعلى إلى أسفل، بحيث تستقر الحبيبات دقيقة الحجم في الفراغات 

ومن ثم البينية للحبيبات األكبر منها حجًما، باإلضافة إلى نقص المادة العضوية، 
يصعب على جذور النباتات اختراقها، وبالتالي عدم قدرة بذور النباتات على النمو في 

باستخدام جهاز البنتروميتر،  التربة، وقد اتضح من قياسات مقاومة التربة لالختراق
، ومن خالل استقراء (Taylor, et al.,1966)ومقارنتها بالنتائج التي توصل إليها 

 148-246مقاومة التربة لالختراق في مواقع المقالع تتراوح ما بين ( تبين أن 9)الجدول 
ميجا باسكال، ومن ثم فإن درجة تأثيرها في اإلنبات شديدة، وقد ال يحدث إنبات، بينما 
كانت درجة تأثير مقاومة التربة لالختراق في اإلنبات خفيفة إلى متوسطة في األماكن 

ميجا باسكال، وتتفق هذه  242-046ما بين  البعيدة عن تأثير المقالع، حيث تراوحت
 (.Maslehuddin, et al., 2006)النتائج مع دراسة 
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 0997( مقاومة التربة لالختراق، وأثرها في اإلنبات حسب الل وآخرون، 5جدول )
 درجة التأثير في النبات  MPa) مقاومة التربة لالختراق )ميجا باسكال

 خفيف 126-022

 متوسط 022-028

 شديد 028ى من أعل
      Source: Lal, et al., 1997, p.134. 

 

انسداد مسام التربة نتيجة تراكم غبار المقالع عليها، مما يؤدي إلى انخفاض خصوبتها  -1
بسبب التكلس، ويقلل من معدل رشح مياه األمطار داخلها، ويتسبب في زيادة معدالت 

ويات المياه الجوفية، حيث اتضح الفرق وبالتالي يؤثر سلبًيا في مست الجريان السطحي،
بين معدل رشح المياه في تربة تعرضت لالنضغاط وتزايدت مقاومتها لالختراق بالقرب من 
موقع المقالع، وتربة أخرى طبيعية لم تتعرض لالنضغاط، وعند مقارنتهما بالتصنيف 

ما بين  ( تبين أن معدل الرشح في التربة المنضغطة يتراوح7الموضح  في )الجدول 
سم/ساعة، ومن ثم فهو بطيء إلى بطيء جًدا، مما يتسبب في فقدان مياه 0409-043

-044األمطار وجفاف التربة، بينما تراوح المعدل في التربة غير المنضغطة ما بين 
سم/ساعة، ويصنف من بطيء إلى متوسط، وبالتالي يحدث انخفاض خصوبتها، 742

 .%71وتراجع اإلنتاجية بنسبة 
 0965( تصنيف معدل رشح التربة حسب بالك وآخرون، 6جدول )

 التصنيف معدل الرشح سم/ساعة
ا 12025أقل من   بطيء جدا
 بطيء  125 -12025
 بطيء إلى متوسط 125-221
 متوسط 221-6225
 متوسط إلى سريع 6225-0225

 سريع 0225-25
ا 25أكبر من   سريع جدا

      Source: Black,et al., 1965, p.212 
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تتعرض التربة في مواقع المقالع إلى مشكلة التصلب؛ بسبب وجود ترسبات كربونات  -8
الكالسيوم بكميات كبيرة، إما أن تكون في شكل قشرة جيرية تتكون على الطبقات السطحية 
من التربة، وإما في صورة حبيبات بأحجام حبيبات التربة المختلفة )طين، ورمل، وسلت( 

ربة، أو على هيئة كتل متحجرة بأحجام مختلفة في الطبقات تحت تنتشر في قطاع الت
السطحية للتربة، وقد تتجمع كربونات الكالسيوم في طبقة واحدة، أو أفق واحد من آفاق 
قطاع التربة، وتكّون األفق الجيري الذي قد يتصلب مكوًنا األفق الجيري المتحجر، 

يائية، والغذائية بمستويات مختلفة حسب وبالتالي تتغير خصائص التربة الطبيعية، والكيم
كمية وجودها، والصورة التي هي عليها في قطاع التربة، فكلما ازدادت نسبة كربونات 
الكالسيوم في التربة، كلما ساءت خصائصها المختلفة ومن ثم انخفضت إنتاجيتها، وقلت 

افة إلى أن باإلض ،فرص نجاح زراعة المحاصيل بها، مما يعنى تدهور إنتاجية األرض
بناء التربة المحتوية على كربونات الكالسيوم بكميات مرتفعة يكون ضعيًفا، ويتصف بعدم 
االستقرار في الطبقات السطحية التي سرعان ما تتهدم عندما تبتل بالماء وتتصلب عند 

 ,Buell and Girardالجفاف، مما يجعلها مهيأة للتعرية المتسارعة المائية والريحية )

ويزداد االنتشار المكاني لتصلب التربة في منطقة الدراسة باالتجاه جنوًبا؛ نتيجة (، 1994
تناقص كميات األمطار وتذبذبها، وارتفاع درجات الحرارة، وتأثر المنطقة بمناخ الصحراء 

 .الواقعة جنوبها
ا تعاني التربة في مواقع المقالع من االستنزاف، فقد ُقدرت كمية التربة التي يتم فرزه -4

عن الركام الستخدامها في إعداد خلطة ردم أساسات المباني، ورصف الطرق في إحدى 
يومًيا في فصل الصيف،  8م 100يومًيا في فصل الشتاء، ونحو  8م289المقالع بنحو 

وتتمثل خطورة هذا االستنزاف في كونه يتسبب في فقد كميات كبيرة من التربة خالل مدة 
احًدا، في حين أن تكوين التربة نفسها يستغرق زمًنا طوياًل، زمنية قصيرة قد تكون يوًما و 

-1فهي عملية معقدة وبطيئة، حيث تقدر الفترة الزمنية التي تتكون فيها تربة ذات عمق 
 (.2539سنة )كتانة، 2000-200سم ما بين 8
يؤدي إنشاء المقالع في بطون األودية، وإزالة القطع الصخرية التي تحقق الوقاية  -9

بة بخاصة العارية من الغطاء النباتي ضد عمليات االنجراف المائي والريحي، إلى للتر 
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تزايد آثار السيول الجارفة التي تتعرض لها المنطقة في موسم سقوط األمطار، وانجراف 
 .كميات كبيرة من التربة

تلوث مساحات واسعة من التربة بالمخلفات الناتجة عن المقالع، ومنها زيوت  -7
 290التي بلغت كمية استهالكها من خالل الدراسة الميدانية في إحدى المقالع  المحركات

لتٍر/ سنوًيا، وكذلك تغطية سطح التربة بطبقة  6100لتٍر/ شهرًيا، و 700لتٍر/ أسبوعًيا، و
ملم، باإلضافة إلى بقايا المركبات من مواد معدنية، 4-8أسفلت يتراوح سمكها ما بين 

الغيار، وأعداد كبيرة من إطارات السيارات، وكلها ملوثة للبيئة، واآلالت التالفة، وقطع 
 ومشوهة لها.

يؤثر الغبار المتطاير الناتج من المقالع مع الفترة الزمنية على المواصفات الكيميائية،  -6
والفيزيائية للتربة، حيث يؤدي تراكم كربونات الكالسيوم إلى زيادة قاعدية التربة )دودين 

( أثر المقالع في الخصائص الكيميائية للتربة، ومنها 6من الجدول )(، ويتضح 1001
تناقص نسبة المواد الصلبة المذابة في التربة بازدياد المقالع الحجرية؛ وذلك لتغطية التربة 
بالغبار الناتج عنها، والذي يخلو من أي مركبات عضوية، أو غير عضوية، كما زادت 

ق البعيدة عن المقالع بالمقارنة بالمناطق القريبة منها، قيمة التوصيل الكهربائي في المناط
وبالنسبة إلى المعادن في التربة أدت المقالع إلى زيادة نسبة الكالسيوم، ولكنها لم تؤثر في 
الصوديوم، والبوتاسيوم، وحموضة التربة، ومن الثابت أن لدرجة الحموضة تأثير بالغ في 

ث تعمل على خفض درجة حموضة التربة، التي زيادة تأثيرها السلبي على البيئة، حي
 تنعكس سلًبا على خصوبتها.
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 ( نتائج التحليل الكيميائي لعينات تربة منطقة الدراسة7جدول )
 العينات

 االتجاه والمسافة                   
 العناصر

شرق  م890شرق 
 م600

وسط 
 م2000

 جنوب
 م890

جنوب 
 م600

 642 648 6450 349 2049 2:2الحموضة 
 mg\L 9242 3549 6148 7147 20146المواد الصلبة المذابة 

 Moh/m 3446 5244 3149 20448 28241التوصيل الكهربائي 
 ppm 8741 2645 4549 2346 7046الصوديوم 
 ppm 4348 6443 1547 4545 4848البوتاسيوم 
 ppm 20742 5941 22048 20544 20346الكالسيوم 

 .0500ت من تجميع الباحثة، وتم التحليل في معمل كلية الزراعة، جامعة الملك فيصل، مايو المصدر: العينا

 

 )ب( آثار المقالع في الغطاء النباتي:
( أن بعض مناطق النبات الطبيعي تقع في الجانب 5( الشكل )3يتضح من الجدول )   

ياح الشمالية، والشمالية الشرقية، بينما يقع الغربي من المقالع، وبالتالي تتأثر بحركة الر 
البعض اآلخر في الجانب الشرقي من المقالع، وبالتالي تتأثر بحركة الرياح الشمالية، 

، بنسبة 1كم8439والشمالية الغربية، مما ترتب عليه تدهور النبات الطبيعي بمساحة بلغت 
اوح المسافة بين المقالع من إجمالي مساحة المقالع بمنطقة الدراسة، حيث تتر  0418%

كم في أبعد المناطق،  9والنبات الطبيعي المتدهور، ما بين مترين في أقرب المناطق، و
 (.20وفق النموذج المقترح للتدهور )شكل 

 
 ( مساحات تدهور النبات الطبيعي بمنطقة الدراسة8جدول )

 1المساحة كم درجة التدهور الموقع
 

 الموقع األول
 04045 نبات متدهور

 84828 نبات معرض للتدهور

 الموقع الثاني
 04892 نبات متدهور

 04242 نبات معرض للتدهور
 84394  اإلجمالي

، باستخدام برنامجي 0500، و0555المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على المرئيات الفضائية لعامي    

ArcGIS10.5, Envi. 
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النباتي في مناطق المقالع بمنطقة الدراسة  تتمثل األخطار التي يعاني منها الغطاء    
 فيما يلي:

تدمير الغطاء النباتي بهدف إنشاء المقالع، وتجميع المنتجات، والتخلص من مخلفاتها  -2
عديمة األهمية االقتصادية، باإلضافة إلى الغبار والغازات الصاعدة منها، حيث تتراكم 

 ن حدوث عملية التمثيل الضوئي، وبالتاليكميات كبيرة منها على أوراق النباتات فتحول دو 
 يتغير لونها من اللون األخضر إلى

اللون األبيض أو الرمادي، ويتسبب في إغالق مساماتها بما يؤثر سلًبا في عمليات النتح، 
والتنفس، وإنتاج الكلوروفيل الالزم الستمرار حياة النبات، ومن ثم تتعرض النباتات إلى 

على نطاق واسع، مما  -مع مرور الوقت –الموت، ويكون ذلك  ظاهرة الذبول، ومن ثم  
 .يؤدى إلى ظهور مشكلة التصحر بدرجة متقدمة في منطقة الدراسة

، باستخدام برنامجي 0500، و0555المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على المرئيات الفضائية لعامي            

ArcGIS10.5, Envi . 

 ات الطبيعي بمنطقة الدراسة.( مناطق تدهور النب9شكل )
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تتعرض النباتات الحساسة النامية في التربة التي تحتوي على كميات مرتفعة من  -1
كربونات الكالسيوم إلى ظاهرة الكالسيوز، وهي اصفرار أوراق النبات، وضعف النمو، 

ات وانخفاض في كمية اإلنتاج المحصولية؛ بسبب ما تحدثه كربونات الكالسيوم لهذه النبات
من ارتباك في عملية التمثيل الغذائي، مثل انخفاض تكوين الكلوروفيل، وتجمع في 

 محتويات النبات من المركبات العضوية، أو انخفاضها.
يتسبب وجود كربونات الكالسيوم بتركيزات عالية في حدوث عدم توازن غذائي لبعض  -8

ي يؤدى إلى صعوبة امتصاصها، العناصر في التربة مثل البوتاسيوم، والماغنسيوم، وبالتال
وقد بلغت نسبتها (، Verheye, 1973, P.63)على الرغم من وجودها بكميات مناسبة 

 .%5941في منطقة الدراسة 
تجدر اإلشارة إلى أن القشرة الجيرية الصلبة التي تتكون على سطح التربة نتيجة تجمع  -4

ملم تمنع  4المواقع إلى حوالي كربونات الكالسيوم بكميات كبيرة، يصل سمكها في بعض 
البذور من النمو، ويصعب على جذور النباتات اختراقها، ومن ثم تسهم في تدهور الغطاء 

( 5941ppmكما أن ارتفاع نسبة كربونات الكالسيوم في أراضي النبات الطبيعي ) ،النباتي
ي تعرقل نمو نتيجة تفتيت الصخور الجيرية، يؤدى إلى ظهور عديد من اآلثار السلبية الت

 (.1كثير من النباتات، وإنتاجها )صورة 

 .0500المصدر: الدراسة الميدانية، مارس             

 ( تدهور النبات الطبيعي بالقرب من مقالع الحجر جنوبي الدمام.2صورة )
 

يؤدى ارتفاع درجة التفاعل في الترب المحتوية على كربونات الكالسيوم بكميات كبيرة  -9
بعض العناصر الغذائية مثل الفسفور، والعناصر النادرة بخاصة الحديد والزنك،  إلى تحويل
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إلى صور غير متيسرة المتصاص النباتات، ويتسبب في فقدان النتروجين من التربة على 
هيئة آمونيا، ويؤثر هذا سلًبا في نمو المحاصيل الزراعية، وإنتاجها فيؤدى إلى تسممها، 

تربة الكيميائية، والغذائية، والحيوية )خيري وموتها، أو تغير خصائص ال
 (.2538والصغير،

يؤدي وجود كربونات الكالسيوم الخاملة كيميائًيا بدرجة كبيرة إلى انخفاض قدرة التربة  -7
على االحتفاظ بالماء، ومن ثم تصبح كثير من النباتات غير قادرة على النمو في هذا 

 Zverve, et al., 2008, P.3).)ا المائية الوسط نتيجة لعدم حصولها على احتياجاته
يرى كثير من السكان أن انتشار ظاهرة المقالع أسهمت في القضاء على أنواع عدة  -6

من النباتات الطبيعية والبرية في منطقة الدراسة، والتي كانت منتشرة قبل قيام المقالع، ومن 
فج، والشنان، وسبط، والحاذ، هذه النباتات: األرطي، والعندب، والرمث، والسويدة، والعر 

والشرشير، والطلح، والتي كانت منتشرة بكثافة كبيرة، ومعروفة بهذه األسماء في المنطقة 
التي أقيمت فيها هذه المقالع ونتيجة انتشار المقالع الواسع والممتد في منطقة الدراسة تم 

أصبحت المنطقة  ، بحيث1كم8439القضاء على هذه األنواع من النباتات البرية بمساحة 
شبه خالية من تلك النباتات، والجدير بالذكر أن الغبار المتطاير يؤدي إلى تكلس األوراق، 
وضعف النباتات، وما ينتج عن ذلك من ضعف النمو نتيجة ضعف عملية التمثيل 

 الضوئي، وإيقاف نمو النباتات، وذبول األوراق، واألغصان.
 )ج( آثار المقالع في الحيوان البري: 

تعرضت عديد من الحيوانات البرّية التي كانت تعيش بالقرب من مواقع إنشاء المقالع  -2
، والحبارى، والحجل إلى االختفاء؛ نتيجة تدمير الغطاء النباتي والجربوعمثل الثعلب، 

الطبيعي، وكذلك التلوث الضوضائي الناتج عن حركة الشاحنات، والمعدات الثقيلة العاملة 
ستخدام المتفجرات في تفتيت المواد الحجرية، مما يتسبب في إبعاد في المقالع، وا

الحيوانات عن مواطنها األصلية، كما يؤدى إلى عزلتها، وبالتالي انقراضها، باإلضافة إلى 
أن الهواء الملوث بالغبار واألتربة يسبب أضراًرا بالغة تصيب الجهاز التنفسي عند 

 الحيوانات. 
، وانضغاطها، وتزايد مقاومتها لالختراق، جفافها، وضيق ترتب على تصلب التربة -1

 .مسامها، وانعدام التهوية، األمر الذي يؤثر سلبًيا في أحياء التربة مثل الديدان
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أثرت المقالع في الحيوانات البرية الموجودة في المنطقة وبخاصة الطيور؛ حيث عملت  -8
تقليل من غطائها النباتي، كما تسبب على القضاء على المراعي الموجودة في المنطقة، وال

 الضجيج الناتج عن المقالع في هجرة كثير من أنواع الطيور؛ لعدم توفر البيئة المالئمة. 
أدت زيادة المقالع كذلك إلى تراجع في أعداد الثروة الحيوانية؛ بسبب االنتقال من  -4

الكبير في مساحة األراضي العمل في تربية المواشي إلى العمل في المقالع، نتيجة التراجع 
الرعوية، وارتفاع تكاليف تربية الماشية؛ نظًرا العتمادها على األعالف، كما أن العمل في 

 .المقالع حسب اعتقاد السكان يوفر دخاًل أفضل من تربية الماشية
 )د( آثار المقالع في المناخ: 

شدة العواصف الغبارية  تتمثل آثار المقالع في المناخ في تلوث الهواء الجوي وزيادة   
إذ يبدأ ، عند حدوثها؛ نتيجة انبعاث كميات كبيرة من الغبار واألتربة والمركبات الكيميائية

العمل بتفجير المواد الحجرية، ثم تنقل إلى الكسارات بواسطة شاحنات مكشوفة وتفرغ 
ا عن حمولتها لتعمل الكسارة على تكسير الصخور الجيرية، وفرز مكونات الركام بعضه

بعض، مما يؤدى إلى تصاعد كميات كبيرة من الغبار في جميع هذه المراحل، حيث ُقدرت 
 كجم/ يومًيا.  8279ملم في إحدى المقالع بحوالي 04069كمية الغبار الذي يقل قطره عن 

ملم تتحرك عند  042وتشير الدراسات إلى أن حبيبات الغبار التي يقل قطرها عن    
ا بواسطة النقل المعلق للحبيبات، وتنتقل إلى مسافاٍت بعيدة ضغط الرياح على سطحه

(، األمر الذي يجعل المقالع مصدًرا 1004مكونة العواصف الغبارية )محمود والجنديل، 
يمد الرياح بالغبار بشكل دائم، خصوًصا عند هبوب الرياح الشمالية في نهاية فصل 

ما أن هذه الرياح مرتفعة في درجة الربيع، وبداية فصل الصيف، وفى فصل الخريف، السي
حرارتها، وتتميز بجفافها، مما يزيد قدرتها على حمل الغبار إلى مسافاٍت بعيدة، وتزداد 
كمية تركز الغبار في الهواء الجوي، وعلى سطح األرض باالتجاه نحو الجنوب 

 (. 5)الجدول
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في محطات القيصومة،  ( التوزيع الشهري لتكرار العواصف الرملية والغبارية9الجدول )
 2108-0985والظهران، واألحساء خالل الفترة 

الشهر                            
 المحطة

 األحساء الظهران القيصومة
 36 01 00 يناير
 80 9 48 فبراير
 019 24 017 مارس
 96 22 91 أبريل
 93 24 95 مايو
 013 04 48 يونيو
 44 7 37 يوليو

 09 4 06 أغسطس
 01 2 6 تمبرسب

 7 4 09 أكتوبر
 27 3 07 نوفمبر
 53 2 05 ديسمبر
 678 025 519 المجموع

 المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، بيانات غير منشورة.        

 

وذلك  ( أن فصل الربيع أكثر فصول السنة في عدد العواصف،5ويتضح من )الجدول    
، %11417من مجموع العواصف بالمنطقة، يليه فصل الصيف بنسبة  %90480بنسبة 

وقد ساعد في انتشار الغبار مكانًيا عدة عوامل، أهمها: ارتفاع مواضع المقالع الحجرية 
باألمتار فوق منسوب سطح البحر، وزيادة سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة ميل سطح 

ضافة إلى أن المسافة بين المقالع واألماكن المتأثرة بالغبار األرض في منطقة الدراسة، باإل
قريبة، فقد اتضح من خالل الزيارات الميدانية المتكررة لمواقع المقالع الحجرية أن تأثير 
الملوثات الغبارية يتدرج من الشديد جًدا إلى الخفيف حسب البعد عن الموقع، بحيث تكون 

ضي المحيطة مباشرة بالموقع، ثم متوسطة في األراضي درجة التدهور شديدة جًدا في األرا
األبعد، ثم درجة تدهور طفيف، كما يزداد امتداد األراضي المتدهورة في اتجاه جنوب 

 .الموقع، نتيجة سيادة الرياح الشمالية
وقد اقترحت الباحثة نموذًجا جديًدا يعكس التدرج المكاني لحالة التدهور كلما ابتعدنا عن    

 (.20لحفر وموضعه، ومركز المقلع وبؤرته كما في شكل )منطقة ا
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 المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على الدراسة الميدانية.                    

 ( نموذج مقترح لنطاقات التدهور للمقالع الحجرية بمنطقة الدراسة.01شكل )
 

تج عن العمل في المقالع وفق مساحة المقالع، وعدد وتتفاوت كمية الغبار الذي ين    
اآلالت التي تعمل فيها، والمدة الزمنية، وإذا أخذت المعايير الدولية المسموح بها لكمية 

ملجم 29الغبار في الجو في االعتبار، فإن الحد األقصى المسموح به لتركز الغبار هو 
ي تنتج عن العمل في المقالع هي أعلى ، وهذا ما يعطي دلياًل على أن كمية الغبار الت8/م

من هذا الرقم بكثير، ويتكون هذا الغبار من كربونات الكالسيوم، باإلضافة إلى نسبة غير 
 (.1001قليلة من أكسيد السيلكون، والتي تعد مسرطنة عندما يتم استنشاقها )دودين، 

الكبيرة الحجم  وتتمثل األخطار الصحية في وصول الغبار إلى الرئتين، فالحبيبات   
نسبًيا، يتم ترشيحها والحماية منها عن طريق شعيرات األنف، ومجاري التنفس، إال أن 
الرئتين تقومان بامتصاص بعٍض من الغبار الدقيق، وبالتالي يصاب اإلنسان بالحساسية، 

 (Mody and Jaketeot, 1987والتهابات في الشعب التنفسية، وتلف في النسيج الرئوي 
.) 

( مقدار تلوث الهواء بالجسيمات العالقة؛ حيث إن تركيز 20حظ من الجدول )ويال   
مايكرومتر في البيئة  149ذات قطر إيروديناميكي يصل إلى  2.5PMالجسيمات الدقيقة 

 170-51المحيطة أعلى من الحدود المسموح بها حسب المعايير البيئية، فقد تراوحت بين 
، فقد تراوحت بين  10PMيز الجسيمات الدقيقة الحال في ترك، وكذلك 8ميكروجرام/م

، وقد ترتب على ذلك أن الغبار الناتج عن نشاط حفر المقالع، 8ميكروجرام/م 849-418
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واستغالل األحجار، يتجه نتيجة حركة الرياح باتجاه الجنوب نحو المزارع  ويؤثر سلًبا في 
من 1كم8439ار نحو من األراضي الزراعية، كما يتأثر بهذا الغب1كم18478مساحة 

النباتات الطبيعية التي تشكل المراعي بمنطقة الدراسة )وزارة البيئة والمياه والزراعة، 
1011.) 

 

 ( الجسيمات العالقة بالهواء في مواقع المقالع الحجرية شرقي السعودية01جدول )
 3(mg/m 10PM( mg/m 2.5PM)3( الموقع
 352 92 الجبيل

 345 010 حفر الباطن
 381 017 الدمام شمال

 374 081 أبو حدرية
 400 092 الصمان
 371 212 الجني

 423 218 األحساء
 413 261 العديد

 341 35 معايير الهيئة
 .  0500المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، بيانات غير منشورة،   

 

 ان: )ه( آثار المقالع في اإلنس
إن عملية حفر المقالع يرافقها تحرر الغبار الذي بدوره يحمل مواًدا سامة، تؤثر سلًبا      

في صحة اإلنسان وبخاصة العاملون فيها، ومن أهم هذه المواد غبار أكسيد الكالسيوم 
الذي يتطاير ويتم استنشاقه وتنفسه ممن هم عرضة لذلك، مثل العمال، والمحيطين 

خطًرا على الجهاز التنفسي إذا كانت في الجو بتركيز  كل هذه المادةبالمقلع، حيث تش
 (.P.38Kusch, et al., 2003 ,) 8ملجم/م 042
كما يحتوي ركام المقالع الحجرية على بعض المواد المعدنية الضارة، مثل الميكا،    

 وخامات الحديد الكبريتية، ومجموعة الكبريتات، ومنها ثالث أكسيد الكبريت بنسبة
من وزن الركام الجاف، باإلضافة إلى مجموعة الكلوريدات، ومنها كلوريد  0419%

الصوديوم، وتلك المواد لها تأثير ضار في اإلنسان، باإلضافة إلى الغبار والغازات 
المنبعثة من اآلليات التي تعمل بالمقالع الحجرية التي تلوث الهواء، وتضر بصحة 

إن تركيز الكلوريد والكبريتات في حيث  جاورة لها،اإلنسان في التجمعات السكنية الم
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 الغبار قد يصل من خمسة إلى ستة أضعاف ما هو عليه في الركام
(Rasheeduzzafar, et al., 1985, P.52.) 

وتتمثل خطورة الغبار في الجسيمات الدقيقة، مثل الغبار الجيري والرملي، الذي يبقى 
(، مسبًبا كثيًرا من أمراض الجهاز التنفسي من 8عالًقا لفترة طويلة في الهواء )صورة 

خالل المواد المهيجة للرئة مثل أكسيد الكبريت، والتي تؤثر في بطانة القصبات الهوائية، 
وكذلك المواد المسببة لالختناق مثل كبريتيد الهيدروجين، كما يعمل الغبار على تحجر 

 (.2552تهاب الرئوي )عبد الجواد، الرئة، واإلصابة بالحساسية، واألمراض الجلدية، واالل
 

 .0500المصدر: الدراسة الميدانية، مارس          

 ( غبار مقلع الحجر الجيري بمنطقة بقيق.3صورة )
 

وجدير بالذكر أن لجسيمات الغبار آثاًرا خطيرة على اإلنسان؛ وذلك لقابليتها العالية    
، حيث إن الشعيرات الرئوية تستطيع على اختراق الجهاز التنفسي عند تعرض اإلنسان لها

ميكرون، أما الدقائق األصغر حجًما  049طرد الجسيمات ذات الحجم الذي يزيد عن 
فتستطيع اختراق الرئة، والبقاء في الرئة فترات طويلة، وبالتالي تحمل مواد سامة إلى الرئة 

 (.2535)علي، 
ث منها الروائح والغازات التي من العاملين والسكان أن المقالع تنبع %58كذلك أكد    

تسبب الصداع، باإلضافة إلى التأثير السلبي الناتج عن ضجيج اآلالت، وضوضائها، 
وأجهزة الحفر، والنقل الثقيل، وأصوات التفجيرات التي تؤدي إلى اإلصابة باالكتئاب، 

 وضعف السمع.
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بسيطة وأمراض وبناء على ما سبق تتنوع األمراض في منطقة الدراسة بين أمراض     
، والتهابات الجيوب %86454(، أهمها أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 22خطيرة )جدول 

من %1466، وأمراض العيون، وااللتهابات الجلدية، والسرطان بنسبة %14429األنفية 
 الحاالت المرضية.

 

 ( التوزيع النسبي لألمراض المرتبطة بمواقع المقالع في منطقة الدراسة00جدول )
 نسبة المصابين% عدد المصابين وع المرضن

 37294 96 الجهاز التنفسي
 24250 62 الجيوب األنفية
 06220 40 التهاب اللوزتين
 01227 26 حساسية الجلد
 8231 20 حساسية العيون 

 2277 7 السرطان
 011 253 المجموع

 .0500المصدر: تطبيق االستبانة خالل الدراسة الميدانية، مارس،    

 

 )و( آثار المقالع في المالمح التضاريسية: 
يترتب على وجود المقالع شرقي السعودية في المناطق المرتفعة تغيير في مالمح     

سطح األرض بها، ولتوضيح األثر التضاريسي للمقالع قامت الباحثة بعمل قطاعات 
في التضاريس  تضاريسية توضح تأثير المقالع في الطبوغرافية وعمليات الحفر، وتأثيرها

 (، حيث تم عمل ما يلي:22)شكل 
، بدقة Alos Palsarتحديد الحدود المكانية للمقالع من نموذج االرتفاع الرقمي  -2

 م.2149مكانية قدرها 
 148موقًعا، تضمن  83(، من إجمالي 21مقلًعا )شكل 27قطاًعا، لنحو  19عمل -1

 مقلًعا.
طريق حساب الفروق بين المناسيب  تم حساب األثر التضاريسي من القطاع عن -8

 األعلى واألخفض داخل كل قطاع، وبذلك أمكن أن نستنتج ما يلي:
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م، باستخدام 1020، بدقة مكانية قدرها Alos Palsarالمصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على نموذج االرتفاع الرقمي 

 .ArcGIS10.5برنامج 

 سي بمنطقة الدراسة.( مواقع القطاعات لقياس األثر التضاري00شكل )
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م، باستخدام 1020، بدقة مكانية قدرها Alos Palsarالمصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على نموذج االرتفاع الرقمي 

 .ArcGIS10.5برنامج 

( قطاعات لقياس التأثر التضاريسي، وإظهاره، نتيجة حفر المقالع 02شكل )
 بالمنطقة. 
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 796457لمظهر الطبيعي لألرض في مساحة بلغت نحو أدت المقالع إلى تشويه ا   
، حيث إن العمل على إزالة الغطاء الترابي قبل البدء في عملية التحجير أدى إلى 1كم

 إيجاد مناطق منخفضة وشديدة
االنحدار، وقد تمتلئ بمياه األمطار وقت الشتاء، وتّكون برًكا ومستنقعاٍت ضحلة ملوثة 

العناصر البيئية من الصلبة )الصخور، والرمل، والحصى، تغيير وبالتالي  بالجراثيم،
 والزلط( إلى السائلة )مياه سطحية، أو برك وتشققات(.

يؤدي العمل بالمقالع مع مرور الوقت إلى تغيير المظهر الطبيعي للطبقات، والمواد   
الصخرية، وتكوين التالل االصطناعية غير المستقرة، كما أن ترك األكوام الترابية، 
والصخرية المتناثرة يؤدي إلى تشويه المظاهر الطبوغرافية، ويعمل على زيادة الشقوق، 

( والشكل 21(، حيث يتضح من الجدول )1008واالنكسارات، والفواصل )العنانزة، 
متًرا، وبحساب الفروق بين أعلى نقطة، وأدنى نقطة في  25(  أن التعمق وصل إلى 21)

م مناطق المقالع الحجرية إلى مناطق ذات تعمق قطاًعا تضاريسًيا أمكن تقسي 21
فارق تضاريسي محلي على القطاع، والسائد في وهو   م(، 9-تضاريسي ضعيف )صفر

م(، ومناطق ذات تعمق 20-9هذه الفئات، ومناطق ذات تعمق تضاريسي متوسط )
 م(.10-20م(، ومناطق ذات تعمق تضاريسي شديد جًدا )29-20تضاريسي شديد )
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 ( التعمق، والتشويه التضاريسي، واإلزالة التضاريسية في بعض المواقع 02جدول )
 من خالل القطاعات بالديم بمنطقة الدراسة

 المتوسط العام للقطاع م أدنى نقطة م أعلى نقطة م رقم القطاع 
0 298 285 29025 
2 311 28725 293275 
3 311 291 295 
4 295 280 288 
5 311 287 29325 
6 293 282 28725 
7 311 280 29125 
8 288 27725 282275 
9 291 282 286 
01 299 290 295 
00 295 291 29225 
02 296 289 29225 

 291270 285225 296207 المتوسط العام
 .11شكل م، و1020، بدقة مكانية قدرها Alos Palsarالمصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على نموذج االرتفاع الرقمي 

 78-81وبناًء على القياس من القطاعات نجد أن تراوح ارتفاع المقالع قد تراوح بين    
سم، أما 447درجة، وبلغ اتساع الشقوق المجاورة للمقالع  83متًرا، وبدرجة انحدار

(، وبالتالي انهيار 4سم في جنوب الدمام )صورة 2941الفواصل فقد وصل اتساعها إلى 
تغيير مساره، وتحديد االمتداد العمراني والتوسع الزراعي في تلك أجزاء من الطريق و 

باإلضافة إلى أن المقالع كونت حفًرا عميقة تمتلئ بالمياه في فصل الشتاء، كل  المناطق،
 ذلك يزيد من تشوه المظهر العام في المنطقة.

 .0505ديسمبر  11المصدر: جريدة الوطن،                  

 تشويه المظهر التضاريسي جنوب الدمام.( الحفر و 4صورة )
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 )س( آثار المقالع في الطرق: 
تتعرض الطرق الرئيسة، والمدقات الترابية للخطر نتيجة حفر مقالع الحجر الجيري؛    

حيث إن الطرق التي بقيت قائمة وتم تقليل عرضها أصبحت تشكل خطورة على المارة، 
( الطرق المتأثرة 28(، والشكل )28)من شاحنات، وسيارات وغيرها، ويوضح الجدول 

 -الرياض باتجاه شمالي شرقي -باألخطار في منطقة الدراسة، وأهمها طريق الدمام
الرياض الممتد من الشرق إلى الغرب،  –(، وطريق الهفوف 9جنوبي غربي )صورة 

األحساء الممتد من الشمال إلى الجنوب، حيث تمتد المقالع والكسارات  –وطريق بقيق 
قرب منها في بعض المناطق بشكل مواٍز، وتقطعها في مناطق أخرى، وبناء عليه فقد بال

كم، كذلك الحال في المدقات الترابية؛  66480بلغت مسافة الطرق الرئيسة المتضررة 
الرياض الممتد  -النعيرية الممتد من الجنوب إلى الشمال، ومدق عريعرة -مثل مدق بقيق

الرياض الممتد من الشرق إلى  -الغربي، ومدق جودة من الجنوب الشرقي إلى الشمال
الغرب، باإلضافة إلى مدق الدمام بقيق الممتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، 

 كم بمنطقة الدراسة.42458وبناء عليه فقد بلغت مسافة المدقات المتضررة 
 

 ( الطرق المتأثرة نتيجة حفر المقالع بمنطقة الدراسة03جدول )
 المسافة المتأثرة كم  قعالمو 
 

 الموقع األول
 33231 طرق رئيسة
 40293 مدقات ترابية

 الموقع الثاني
 44211 طرق رئيسة
 1211 مدقات ترابية

 009223  اإلجمالي
، باستخدام برنامج 05555: 1، ، مقياس Sentinel-2  0500 المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على مرئية فضائية  

ArcGIS10.5. 
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، باستخدام برنامج 05555: 1، مقياس Sentinel-2 0500 المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا على مرئية فضائية

ArcGIS10.5. 

 ( شبكة الطرق المتأثرة نتيجة حفر المقالع بالمنطقة.03شكل )

 0500المصدر: الدراسة الميدانية، مارس              

 الرياض )هضبة الصمان(. –الدمام  ( المقالع الحجرية على طريق5صورة )
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 النتائج والتوصيات:
 

على المناقشة والتحليل القائم على التحليل المكاني باستخدام المرئيات الفضائية، بناًء     
ونتائج التحليل المعملي، باإلضافة إلى التحقق الميداني للمقالع الحجرية شرقي المملكة 

 توصلت الدراسة إلى ما يلي:
مقلًعا حجرًيا بمساحة  148موقًعا، بها  83د مواقع المقالع الحجرية بلغ عد   

بمنطقة الدراسة، وتقع بالقرب من التجمعات السكانية  1011في عام  1كم2740462
جنوبي شرقي، في نمط متجمع عشوائي، دون مراعاة  -والنباتية، باتجاه شمالي غربي

والتغيرات المستقبلية للنمو العمراني، األمر الظروف البيئية، ومنها: االتجاه السائد للرياح، 
 الذي ترتب عليه التأثيرات السلبية للمقالع في عناصر البيئة الحية، وغير الحية.

تؤدي حركة اآلالت المستخدمة في المقالع إلى انضغاط التربة وتزايد مقاومها لالختراق،    
تراق في مواقع المقالع بين وبالتالي تدهور خصائصها، فقد تراوحت مقاومة التربة لالخ

ميجا باسكال، ومن ثم فإن درجة تأثيرها في اإلنبات شديدة وقد ال يحدث إنبات،  246-148
كما أن تغطية التربة بالغبار الناتج عن المقالع الحجرية يترتب عليه تناقص نسبة المواد 

ية، وزيادة الصلبة المذابة في التربة، والذي يخلو من أي مركبات عضوية أو غير عضو 
 8439(، وبالتالي اختفاء بعض النباتات البرية بمساحة %5941نسبة كربونات الكالسيوم )

 .1كم
يؤدي انتشار المقالع الحجرية في اتجاه منصرف الرياح إلى زيادة معدالت الجسيمات    

عن الحدود المسموح، حيث تتراوح ما بين  10PM، والجسيمات الدقيقة 2.5PM الدقيقة
ولذلك تبين أن أغلب  ،على التوالي8ميكروجرام/م 410-269، و8ميكروجرام/م 51-170

السكان يعانون من أمراض الجهاز التنفسي التي ترتبط بالغبار الناتج عن المقالع الحجرية، 
الجيوب األنفية ، يليها التهابات %86454بنسبة  فقد كانت أكثر األمراض انتشاًرا

  من الحاالت المرضية. 14429%
، 1كم 796457تغيير مالمح سطح األرض بمنطقة الدراسة، وقدرت مساحتها بنحو    

حيث إن العمل على إزالة الغطاء الترابي قبل البدء في عملية التحجير أدى إلى إيجاد 
 78-81مناطق منخفضة وشديدة االنحدار، فقد تراوح ارتفاع منسوب مواقع المقالع ما بين 
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سم، أما الفواصل 447ة، وبلغ اتساع الشقوق المجاورة للمقالع درج 83متًرا، وبدرجة انحدار
سم في جنوب الدمام، وبالتالي نتج عن العوامل السابقة  2941فقد وصل اتساعها إلى 

مجتمعة تشويه المظهر التضاريسي للطبقات والمواد الصخرية، وتكوين التالل االصطناعية 
 .غير المستقرة

كم بمنطقة 42458كم، والمدقات بمسافة  66480مسافة كذلك تضررت الطرق الرئيسة ب   
الدراسة، حيث تمتد المقالع والكسارات بالقرب منها في بعض المناطق بشكل مواٍز، 

 وتقطعها في مناطق أخرى.
 

 وبناء عليه توصي الدراسة بما يلي:
يث ال التخطيط البيئي الذي يهتم بالحمولة البيئية عند استغالل الموارد الطبيعية، بح .0

 تتعدى تلك األنشطة االقتصادية هذه الحمولة.
. اختيار مواقع المقالع الحجرية في ظل الرياح السائدة التي تهب على المناطق السكنية 1

المجاورة؛ لضمان إبعاد الملوثات الهوائية، مثل الغبار عن المناطق السكنية واألراضي 
 الزراعية.

ن جانب الجهات المختصة، وإصدار تشريعات . تطبيق التشريعات البيئية الحالية م8
 جديدة تواكب المتغيرات البيئية التنموية المحلية.

العمل على تشجير المناطق المحيطة بالمقالع الحجرية، وجوانب الطرق؛ للتقليل من . 4
 وصول الغبار والغازات السامة إلى السكان، والمزارع.

ة، منها صناعة الطوب، وصناعة استخدام المخلفات الصلبة في صناعات متعدد .5
 الورق، ومعادلة حموضة المياه، والتربة.

العمل على إجراء المسوح الجيولوجية في منطقة الدراسة؛ لتحديد المناطق التي تصلح  .6
 .للتنقيب عن الحجر؛ لمنع االنتشار العشوائي للمقالع
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 :المراجع

: المصادر:  أوالا

 .1023-2539وحماية البيئة، بيانات غير منشورة، الهيئة العامة لألرصاد الجوية  -
 .1010جريدة الوطن، ديسمبر  -
( مرئيات فضائية للقمر الصناعي USGSهيئة المساحة الجيولوجية األمريكية ) -

 م.80، الدقة التقريبية 2539لسنة  MSSاألمريكي الندسات 
قمر الصناعي ( مرئيات فضائية للUSGSهيئة المساحة الجيولوجية األمريكية ) -

 م.80، الدقة التقريبية 1000لسنة  TMاألمريكي الندسات 
( مرئيات فضائية للقمر الصناعي USGSهيئة المساحة الجيولوجية األمريكية ) -

 م.29، الدقة التقريبية 1012لسنة  OLIاألمريكي الندسات 
سنة ل Sentinel-2 ( مرئية فضائيةUSGSهيئة المساحة الجيولوجية األمريكية ) -

 .90000: 2، مقياس 1011
 Alos Palsar( نموذج االرتفاع الرقمي USGSهيئة المساحة الجيولوجية األمريكية ) -

 م.2149، بدقة مكانية قدرها 1011لسنة 
-28، العتمانية 90000: 2( خرائط طبوغرافية 2532وزارة البترول والثروة المعدنية ) -

الرياض، السعودية: إدارة المساحة : 9017-84والدمام  4519-82والعيون  4519
 الجوية.

 NG39.SW( خريطة طبوغرافية لوحة 2534والثروة المعدنية ) وزارة البترول -
 الرياض، السعودية: إدارة المساحة الجوية. .900000: 2مقياس

 ( بيانات غير منشورة، الرياض.1011وزارة البيئة والمياه والزراعة ) -
 ( بيانات غير منشورة، الرياض.1011لمعدنية )وزارة الصناعة والثروة ا -

 باللغة العربية: المراجع ثانياا:

( أصول البحث الجغرافي: النظرية والتطبيق، القاهرة، 1025التركماني، جودة فتحي ) - 
 بية.مصر، دار الثقافة العر 



 م2222 يوليو/  الحادي والعشرونالعدد           مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                          
 

   46 

( أسس إنتاج المحاصيل، منشورات جامعة 2538الصغير، خيري، وقاسم، السيد ) -
 طرابلس. الفاتح،

( التحليل اإلحصائي المكاني في نظم المعلومات 1024العزاوي، علي عباس ) -
-http://gis-for) 26/4/1011الجغرافية، جامعة الموصل، استرجاع بتاريخ 

you.blogspot.com/2017/01/blog-post_80.html.) 
الحجرية في  ( اآلثار البيئية والجيومورفولوجية للمقالع1008العنانزة، علي أحمد ) -

 .، جامعة مؤتة، األردن292-219: 8(08)محافظة الكرك، مؤتة للبحوث والدراسات، 
 ،( العواقب البيئية للمحاجر ومقالع الحجارة في محافظة الخليل1026المصري، روان ) -

مشاكل بيئية... أولويات وطنية... حلول وطنية، مركز العمل  –مجلة آفاق البيئة والتنمية 
 ، فلسطين.56ع التنموي، 

( جغرافية المملكة العربية السعودية، الرياض، 1021النشوان، عبد الرحمن عبد العزيز ) -
 .السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية

( جيومورفولوجية المملكة العربية السعودية، الطبعة 1003الوليعي، عبد الله بن ناصر ) -
 الوطنية.السادسة، الرياض، السعودية: مكتبة الملك فهد 

( أسس التحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الجغرافية 1021داود، جمعة محمد ) -
GIS .مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية ، 

(: اآلثار والمخاطر الناجمة عن المحاجر والحلول 1001دودين، باسم احمد ) -
جماهرية حول المحاجر والتوصيات المقترحة لتأهيل المحاجر المتروكة: )التوعية ال

 .المتروكة وآثارها على البيئة والتنوع الحيوي(، مركز أبحاث األراضي، فلسطين
دراسة األثر البيئي وتقييمه لمقالع الحجر  (1028صادق، عزيز جابر جميل ) -

جنوب نابلس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، -والكسارات في جماعين
 الوطنية، فلسطين.جامعة النجاح 

( تلوث الهواء، الطبعة األولى، الدار العربية 2552عبد الجواد، أحمد عبد الوهاب ) -
 للنشر والتوزيع، األردن.

 ( التلوث الصناعي، جامعة الموصل، العراق.2535علي، لطيف حميد ) -
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( الخصائص المكانية لتوزيع المراكز العمرانية في 1027عياصرة، ثائر مطلق ) -
افظة جرش باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، مجلة دراسات، العلوم اإلنسانية مح

 .701-932: 2(84)واالجتماعية، األردن، 
(، حفظ المياه والتربة بدول شمال أفريقيا، تونس: المنظمة 2539كتانه، محمد سعيد ) -

 .يقياالعربية للتربية والثقافة والعلوم، مشروع الحزام األخضر لدول شمال أفر 
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تأثير الجزر المتاخمة للساحل التركي بمنطقة شرق البحر األبيض 
 المتوسط على تحديد الجرف القاري لتركيا 

 دراسة في الجغرافيا السياسية
 مستخلص

 األبيض البحر شرق  تركي بمنطقةتناول البحث تأثير الجزر المتاخمة للساحل ال
المتوسط على تحديد الجرف القاري لتركيا ، باالعتماد على اإلسلوب الوثائقي ، واستخدام 
المدخل المورفولوجي والمدخل التاريخي ، وقد قيم البحث الخصائص الجغرافية المؤثرة في 

اري لتركيا ، استحقاق تلك الجزر لمناطق الوالية البحرية ، وتتبع تحديد الجرف الق
واالدعاءات المناوئة للدول المقابلة والمالصقة ، وحلل تباين تحديد الجرف القاري التركي 
من خالل ربطه بتباين الحجج القانونية لتركيا من ناحية وللدول المقابلة والمالصقة لها من 

ية ، ناحية أخرى ، حيث تتبنى تركيا تقزيم تأثير الجزر ، بعدم منحها سوى مياه إقليم
وحرمانها من المنطقة االقتصادية الخالصة أو الجرف القاري ، وتتبنى معظم الدول 
المقابلة والمالصقة لتركيا تعظيم تأثير الجزر، بمنحها كامل مناطق الوالية البحرية ، مما 
ترتب عليه تداخل مناطق الوالية البحرية لتركيا ولتلك الجزر، وحلل البحث السيناريوهات 

ة المحتملة للنزاع على تحديد الجرف القاري لتركيا ، وخلص البحث إلى أن عدم المستقبلي
اليقين القانوني حول التأثير الذي يجب أن يتم منحه للجزر المتاخمة للساحل التركي قد 
تسبب في ظهور حدين للجرف القاري التركي ، أحدهما يوسع مساحته لحدها األقصى 

، حيث تستقطع  2ألف كم 1.52يضيقها إلى نحو ، واآلخر 2ألف كم 6.151لتبلغ نحو
من  %4.تعادل حوالي 2ألف كم .425تلك الجزر لحساب مناطق واليتها البحرية نحو
 مساحة الجرف القاري التي تطالب بها تركيا.

الجزر المتاخمة، الساحل التركي، البحر األبيض المتوسط،  الكلمات المفتاحية:
  الجرف القاري، الوالية البحرية.
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The Effect of the Adjacent Islands to the Turkish Coast in 

the Eastern Mediterranean Region on Delimiting the 

Continental Shelf of Turkey 

A Study in Political Geography 

Dr. Maher Hamdy Mohamed Aish 

Assistant Professor of Human Geography 

Faculty of Arts, Menoufia University 

Abstract 
The research dealt with the effect of the islands adjacent to 

the Turkish coast in the eastern Mediterranean region on delimiting 

the continental shelf of Turkey, by relying on the documentary 

method, and using the morphological and historical approaches . 

Where the research reviewed the geographical characteristics 

affecting the entitlement of those islands to the maritime jurisdiction 

Zones, and traced the delimitation of the continental shelf of Turkey 

by Turkey on the one hand and by the opposite and the adjacent 

states on the other hand, It analyzed the discrepancy in delimiting 

the Turkish continental shelf  by linking it to the different legal 

arguments of Turkey and the opposite and the adjacent states, where 

Turkey adopts dwarfing the effect of the islands, by granting them 

only territorial waters, and depriving them of the  exclusive 

economic zone or the continental shelf, and Cyprus, Greece and 

Egypt adopt maximizing the effect of the islands, By granting those 

islands the entire zones of maritime jurisdiction, which resulted in 

the overlapping of the maritime jurisdiction zones of Turkey and 

those islands, then the research reviewed the possible future 

scenarios of the dispute over delimiting the continental shelf of 

Turkey, the research concluded that the legal uncertainty about the 

effect that should be given to the islands adjacent to the Turkish 

coast has caused the emergence of two limits to the Turkish 

continental shelf, one of them expands the area of the Turkish 

continental shelf to a maximum of about 156,6 thousands km2, and 

the other narrows it to only about 64.2 thousands km2, as those 

islands are deducted for the calculation of their maritime jurisdiction 

zones about 92.4 thousands km2, equivalent to about 59% From 

what Turkey claims as a continental shelf. 
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 مقدمة:
الميااه الداخلياة،  في البحرية الوطنية للدول الساحلية jurisdictionمناطق الوالية تتمثل    
ف القاااري ، جار ، وال ، والمنطقاة االقتصااادية الخالصاة ، والمنطقااة المتاخماة ميااه اإلقليمياةوال

، وحقااوق  ، وطاارق التحديااد وتختلااف تلااك المناااطق عاان بعضااها بعااض ماان حيااث االتسااااع
 اتفاقيااة األماام المتحاادة لقااانون  ، وقااد عرفاا  الدولااة الساااحلية والاادول األخاارى فااي كاال منهااا

 تلااااك المنااااطق ، وتشااافل تلااااك االتفاقياااة لاااب الجغرافيااااا 4826 لعاااام UNCLOS 6البحاااار
 ، ويخضااع(Glassner, 1996,pp.526, 544)للبحااار والمحيطااات السياسااية المعاصاارة

 العااام ، الاادولي القااانون  وقواعااد لمباااد  أكثاار أو دولتااين بااين البحريااة الواليااة مناااطق تحديااد
 - السااحلية الجغرافياا فة خاصاةوبصا – الجغرافياة العوامال أن الواضح من السياق هذا وفي

 النااازاع حااال تااام ساااواء ، البحرياااة الحااادود بتحدياااد عالقتاااه حياااث مااان الااادولي للقاااانون  أساساااية
 ثالاث طارف بواسطة تسويته تم  أو األطراف المعنية ، بين التفاوض طريق عن الحدودي

(Prescott & Clive ,2005,p.1) . 
 الحدود البحرية المرتبطة بالجزر، نزاعاتل الرئيسين النوعين بين التمييز المهم من   

 بها يرتبط ما ، مع نفسها الجزر على Sovereignty بالسيادة المتعلقة وهما: النزاعات
وتعد  البحرية ، الحدود تحديد على بتأثير الجزر  ترتبط والنزاعات التي ، البحري  الفضاء

 األمور من واحدة  الواقع في البحرية الحدود تحديد على الجزر معالجة تأثير
 (Prescott & Clive,2005,p.248)الساحلية  للدول المعقدة،وذات األهمية الحاسمة

 أن يمفن للدول ألنها حدود مناطق الوالية البحرية تحديد في حاسم ا دورا   الجزر وتلعب
 معظم أدت وقد ، الجدل الجزر تثير ما وغالب ا النهائي ، التحديد خط كبير بشفل تشوه
 المناسب بشأن التأثير النظر وجهات في واختالف كبيرة مشاكل إلى الخالفية االقضاي
 .(Rouche,2018,p.4)الحدود  خط تحديد على للجزر
تعد تركيا من الدول ذات السواحل الطويلة ، والنوافذ البحرية المتعددة ، حيث يبلغ طول   

سط بساحل يبلغ طوله كم ، وتطل جنوبا  على البحر األبيض المتو  1492سواحلها نحو 
كم ، بينما تطل .6.4كم ، كما تطل شماال  على البحر األسود بساحل يبلغ طوله  6.99

                                                 
1- United Nations Convention on the Law of the Sea  
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كم ، وفي الشمال الغربي تشرف على بحر  2822غربا  على بحر إيجه بساحل يبلغ طوله 
، وقد حددت تركيا  (CIA,2020,p.2)كم 6222مرمرة الداخلي بساحل يبلغ طوله نحو 

ي بتلك بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط خالل العقدين األخيرين ، سواء جرفها القار 
عن طريق اتفاقيات ثنائية ، أو بإعالن أحادي الجانب ، غير أن ادعاءات تركيا بشأن 

مع ادعاءات كل من قبرص واليونان  Overlappingجرفها القاري بتلك المنطقة تتدخل 
 لتلك الدول بالمنطقة ذاتها.  ومصر بشأن المناطق االقتصادية الخالصة

 ، تفصل يونانية جزر تسع تتاخم الساحل التركي بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط  
 رودس:  وهي جزر ، إيجه وبحر المتوسط األبيض البحر شرق  منطقة بين منها س 

Rhodes وكارباثوس Karpathos  وكاسوس Kasos   وكري Crete   وكوفنيزي 
Koufonisi  يوكريس Chrysi ، جنوب كيلومترين نحو بعد على منها ثالث تقع بينما 

 وتضم جزر كاستيلوريزو ، التركي ، بالقرب من منطقة كاس التركية الساحل
Kastellorizo  وستروجليStroggili  وروRo  التي البحرية الوالية مناطق ، وتتداخل 

، مما خلق نزاعا   تركيا ددتهح الذي القاري  الجرف مع الجزر تلك حول اليونان بها تطالب
 محتدما  بين الدولتين.

 القاري  الجرف تحديد حول قبرص وجمهورية تركيا بين أخرى  ناحية من النزاع يحتدم   
 جزيرة تأثير حول الدولتين بين الخالف بسبب وذلك قبرص ، جزيرة وغرب شمال التركي
 والية مناطق من قبرص ةجمهوري تدعيه ، وما التركي القاري  الجرف تحديد على قبرص
 .الجزيرة في مواجهة االدعاءات التركية وغرب شمال بحرية
مصر الحد الخارجي لمنطقتها االقتصادية الخالصة بمنطقة شرق البحر األبيض  حددت   

، ولم يتبقى لها بدون تحديد  2222، ومع اليونان عام  2222المتوسط مع قبرص عام 
درجة شرقا  ، غير أن  22درجة شرقا  و 28طول سوى المنطقة المحصورة بين خطي 

 22-61-68تركيا ترى أن حد المنطقة االقتصادية الخالصة لمصر فيما بين خطي طول
درجة شرقا  يجب أن يفون مع تركيا ، وليس مع قبرص أو اليونان ، وأن  28درجة شرقا  و

منطقة شرق البحر االتفاقيات بين مصر وهاتين الدولتين تنتهك الجرف القاري التركي ب
 األبيض المتوسط.
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 إشكالية البحث:   

 :التالي تساؤلال حولالبحث  إشفالية تتمحور
ما تأثير الجزر المتاخمة للساحل التركي بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط على تحديد 

 الجرف القاري لتركيا بتلك المنطقة ؟ 
 ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت التالية:

ها لمناطق الوالية ر الخصائص الجغرافية لتلك الجزر على مدى استحقاقهل تؤث -
 ؟البحرية

ما حدود الجرف القاري التركي بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط تبعا  الدعاء تركيا  -
 من ناحية ، وتبعا  الدعاءات الدول المقابلة والمالصقة لها من ناحية أخرى ؟ 

ناها دول المنطقة بشأن تأثير الجزر المتاخمة للساحل لماذا تتعارض الحجج التي تتب -
 التركي على تحديد الجرف القاري التركي ؟

حال اإلقرار بالتأثير الكامل لتلك الجزر على تحديد  في التركي القاري  الجرف اتساع ما -
 الجرف القاري التركي؟ وما اتساعه في حال تقليص تأثيرها إلى الحد األدنى؟ 

المستقبلية للنزاع حول تحديد الجرف القاري التركي بمنطقة شرق البحر  ما التصورات -
 األبيض المتوسط ؟

 فرضيات البحث:

 تتمثل فرضيات البحث فيما يلي:
من قبل تركيا من ناحية ، والدول  Legal Uncertanityإن عدم اليقين القانوني  -

ناحية أخرى ، المقابلة والمالصقة لها بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط من 
بشأن استحقاق الجزر المتاخمة للساحل التركي لمناطق والية بحرية كاملة ، يعد 

 من أهم أسباب النزاع على تحديد الجرف القاري لتركيا  .
تؤثر الخصائص الجغرافية للجزر المتاخمة للساحل التركي على مدى استحقاقها  -

 لمناطق والية بحرية .
وقبرص بالحد األقصى التساع الجرف القاري أو  تتمسك كل من تركيا واليونان -

 حول الدول  تلك  المنطقة االقتصادية الخالصة بتلك المنطقة ، مما يجعل توافق 
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 حدود مناطق الوالية البحرية أمر بعيد المنال.  -
إن ارتباط النزاع على تحديد الجرف القاري لتركيا بمنطقة شرق البحر األبيض  -

 ن الدول المعنية من شأنه أن يزيد النزاع تعقيدا .المتوسط بنزاعات أخرى بي

 منطقة الدراسة:

حسب االدعاء  –يمتد الجرف القاري التركي بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط    
درجة شرقا  ، على بعد ستة أميال بحرية من السواحل الشرقية  21بين خط طول  -التركي

ومنطقة شرق البحر األبيض المتوسط ، وخط للجزر اليونانية ، التي تفصل بين بحر إيجة 
درجة شرقا  ، عند سواحل محافظة هتاي التركية ، وينحصر بين الساحل  21طول 

شماال  ، وخط الوسط بينه وبين ساحل كل من مصر وليبيا جنوبا  ، ويمتد  الجنوبي لتركيا
ا  في حال درجة شماال  ، لكن هذا االمتداد يتقلص كثير  .2هذا الخط حول دائرة عرض 

( اإلطار 6األخذ بادعاءات كل من اليونان وقبرص في هذا الصدد ، ويوضح الشفل)
 المفاني الذي ينتمي له الجرف القاري التركي.

 
 Google Earth Proالمصدر: برنامج     

 ( القسم الشرقي من منطقة شرق البحر األبيض المتوسط.5شكل)
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 مصادر البيانات:

   : التالية األولية تها من الوثائقاستمدت الدراسة بيانا
لتركيااا ولجمهوريااة قباارص ولليونااان ولمصاار ولليبيااا ولسااوريا ، وذلااك االدعاااءات البحريااة  –أ 

 Division for Ocean Affairs البحاار وقاانون  المحيطات شؤون  من خالل شعبة

and the Law of the Sea  ألمم المتحدةالتابعة ل   . 
، 2222القبرصااي لعااام  –البحريااة متمثلااة فااي االتفاااق المصااري  اتفاقيااات تحديااد الحاادود -

، ومذكرة التفااهم باين  2266 عام قبرص لشمال التركية والجمهورية تركيا بين واالتفاق
اليوناااني لعااام  –، واالتفاااق المصااري 2264 لعاام تركياا وحفومااة الوفاااق الااوطني الليبااي

2222. 
 ة شرق البحر األبيض المتوسط ، وخاصة: خرائط األدميرالية البريطانية لمنطق -جا 

- Admiralty charts and publications, Ra's At Tin to Iskenderun, 

Scale 1: 1100 000. 

 الدراسات السابقة: 

 Colson دراسة كولسنتناول  دراسات عديدة تحديد حدود الجرف القاري ، نذكر منها    
 أبو)  دراسة، و  المتجاورة الدول بين ري القا للجرف الخارجي الحد تحديد عن (2222)
Baumert (2269 )ودراسة بومرت ،  القاري  الجرف حدود تحديد مشفلة عن2262( دقة

 . عن تحديد الجرف القاري في ضوء القانون الدولي العرفي
وتصدت دراسات أخرى لتأثير الجزر على تحديد الحدود البحرية ، ومنها على سبيل    

( عن تأثير الجزر على تحديد حدود الجرف القاري ، 6499)  Karl كارل المثال دراسة
 ومشاكل الجزر نظام على البحار قانون  أثر عن Rahman  (648.) ودراسة رحمن

( عن 2269) Murphy مورفي الجزر، ودراسة مع بالحدود المرتبطة الساحلية الدول
( التي 2268) Rouche  مبادىء القانون الدولي المرتبطة بالجزر، ودراسة روتشي

  البحرية .  الحدود تحديد في الجزر لتأثير شاملة مقاربة استهدف  إعطاء
وتعرض  دراسات أخرى لمشفالت تحديد الحدود البحرية ، ومنها دراسة نيلسون    

Nelson  (6442 عن قواعد االنصاف في تحديد الحدود البحرية ، ودراسة ماركوس )
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Marques (2222) أرسانا البحرية، ودراسة الحدود ترسيمل تصور وضع عنArsana 
 الشرقية تيمور وجمهورية إندونيسيا جمهورية بين البحرية الحدود تحديد عن (2221)

 تحفم التي القانونية القواعد ( عن2268) El Dewani، ودراسة  الديواني  الديمقراطية
مصر، ودراسة  على وتطبيقها المتوسط األبيض البحر شرق  في البحرية الحدود تحديد
( عن تداخل االدعاءات الحدودية البحرية بين تركيا واإلدارة 2264) Ozdemأوزديم 

 اليونانية لجنوب قبرص.

 :بحثمنهجية ومداخل ال

الذي يقوم على ركيزتين  Documentary Methodاستخدم البحث اإلسلوب الوثائقي 
ل بظاهرة بعيدة عن متناول هما: استخدام المادة المتضمنة في الوثائق كمادة اتصا
(، واعتمد البحث 21، ص2229الباحث، وتحليل مضمون ومحتوى تلك الوثائق)توفيق،

التاريخي بهدف تتبع الظاهرة من منظور زماني ، بدراسة نشأتها وتطورها  على المدخل
( والمدخل المورفولوجي الذي يهتم بدراسة ..، ص2229والعوامل المؤثرة في ذلك )توفيق،

 عاد المورفولوجية للظاهرة .األب

 هيكلية البحث:

 ينقسم البحث إلى خمسة مباحث فرعية على النحو التالي:
  على استحقاق الجزر لمناطق الوالية البحرية المؤثرة الجغرافية المبحث األول: الخصائص

 المبحث الثاني: تحديد الجرف القاري التركي
 مالصقة لتركياالمبحث الثالث: ادعاءات الدول المقابلة وال

 المبحث الرابع: تأثير الجزر على تحديد الجرف القاري التركي
 المبحث الخامس: مستقبل النزاع على تحديد الجرف القاري التركي
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علاى اساتحقاق الجازر لمناا    الماثثر  الجغرافياة المبحث األول: الخصااصص
 الوالية البحرية

 -شاأنها شاأن أقااليم الادول السااحلية –كاملاة يتأثر استحقاق الجزر لمنااطق والياة بحرياة    
 وعاادد ساافانها ومساااحتها موقعهااا الجغرافااي باابعض الخصااائص الجغرافيااة لتلااك الجاازر، مثاال

ووضااعها السياسااي ، كمااا أن لتلااك الخصااائص تااأثير كبياار علااى ادعاااءات الواليااة البحريااة 
 للدول الساحلية المقابلة لتلك الجزر، والتي ال تتبعها تلك الجزر. 

 موقع الجزر  -5
 أواًل: الموقع الفلكي:

( الموقااع الفلكاي للجاازر المتاخمااة للساااحل التركاي بمنطقااة شاارق البحاار 6يوضاح الجاادول)   
األبااايض المتوساااط ، حياااث يالحااار امتاااداد جزيااارة قبااارص والجااازر اليونانياااة بمحاااازاة السااااحل 

 28طااول التركااي بتلااك المنطقااة إلااى الجنااوب منااه ، وينحصاار الساااحل التركااي بااين خطااي 
درجااااة شاااارقا  عنااااد سااااواحل  21-.6درجااااة شاااارقا  قبالااااة سااااواحل جزياااارة رودس اليونانيااااة ، و

درجااة طوليااة ، وتتقاااطع اإلسااقاطات  8-.6محافظااة هتاااى التركيااة ، أى أنااه يغطااي نحااو 
 .2-21درجاة شارقا  و 22-61الطولية لجزيرة قبرص مع الساحل التركي بين خطي طاول 

إلسقاطات الطولية للجزر اليونانية المتاخماة للسااحل التركاي درجة شرقا  ، في حين تتقاطع ا
درجاة  .2-6.مع هذا الساحل  ومع الساحل التركي في بحر إيجه فيما بين خطي طاول و

بحفام موقعهاا مان خطاوط الطاول  –درجة شرقا  ، مما يعني أن تلك الجزر  24-21شرقا  و
بمنطقاااة شااارق البحااار األبااايض تتناااافس علاااى منااااطق الوالياااة البحرياااة ماااع السااااحل التركاااي 

درجة طولية ، بينما ال تتناافس معاه طولياا  بشافل مباشار علاى  .المتوسط على امتداد نحو 
درجاة  24-21درجة طولية ، متمثلة في القطاع المحصاور باين خطاي طاول  .-.6طول 
درجاة شارقا  ، وكاذا القطااع الاذي يمتاد شارق جزيارة قبارص فيماا باين خطاي  22-61شرقا  و
 درجة شرقا   . 21-.6درجة شرقا  و .2-21طول 
تااادعي تركياااا أن أقصاااى امتاااداد لجرفهاااا القااااري بمنطقاااة شااارق البحااار األبااايض المتوساااط    

شااماال  ، ويمتااد ساااحلها حااول دائاارة  درجااة .2 عاارض لاادائرة بالنساابة لاادوائر العاارض يصاال
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لاادوائر ، أى أن أقصااى امتااداد للجاارف القاااري التركااي بالنساابة  شااماال   درجااة 21-22عاارض
درجاااة ، حياااث يتوغااال الجااارف القااااري التركاااي ماااا باااين الساااواحل  2-22العااارض يبلاااغ نحاااو 

الغربيااة لجزياارة قباارص فااي الشاارق والسااواحل الشاارقية للجاازر اليونانيااة فااي الغاارب ، وتتااداخل 
إسااقاطات جزياارة قباارص غربااا  ، واسااقاطات الجاازر اليونانيااة شاارقا  مااع ذلااك االمتااداد بصااورة 

ناااي أن اإلساااقاطات الطولياااة والعرضاااية لجزيااارة قبااارص وللجااازر اليونانياااة شااابه تاماااة ، ماااا يع
المتاخماااة للسااااحل التركاااي تتاااداخل ماااع إساااقاطات السااااحل التركاااي والجااارف القااااري التركاااي 

 طوليا  وعرضيا  تداخال  شبه تام.
 ( الموقع الفلكي للجزر المتاخمة للساحل التركي المتوسطي.6جدول)

وائر دل بالنسبةالموقع  الجزيرة
 العرض

خطوط بالنسبة لالموقع 
 الطول 

ا  شمالا  شمالا  ا  شرقا  شرقا

 درجة دقيقة درجة دقيقة درجة دقيقة درجة دقيقة

 44 63 43 43 43 34 43 43 قبرص

 42 44 42 43 43 67 43 70 كاستيلوريزو

 40 36 42 63 43 40 43 34 رودس

 40 74 40 63 43 33 43 43 كارباسوس

 43 36 40 76 43 43 43 47 كاثوث

 44 42 43 62 43 34 43 33 كريت

 22 60 22 63 60 00 60 00 ستروجلي

 22 22 22 20 60 00 60 02 رو

 20 00 20 02 63 50 63 55 كوفينزي

 25 30 25 33 63 56 63 52 كريسي
 .Google Earth Proالمصدر: من تحديد الباحث اعتماداً على برنامج 

 غرافيثانيًا :الموقع الج

يمفن تقسيم الجزر المتاخمة للساحل التركي بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط تبعا     
 لموقعها الجغرافي بالنسبة للساحل التركي إلى مجموعات ثالث على النحو التالي:

 الجزر الواقعة في الشرق  -أ
تقع  تقتصر الجزر الواقعة بمحازاة الساحل التركي شرقا  على جزيرة قبرص ، التي   

( 2ميال  بحريا ، كما يتضح من الشفل) 9.جنوب الساحل التركي من ناحية الشرق بنحو 
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ميال  بحريا  ، بينما  6.2وتبعد عن أقرب الجزر اليونانية غربا  وهي جزيرة ستروجلي بنحو 
 ميال  بحريا . 228تبعد عن ساحل مصر جنوبا  بنحو 

 
 . Google Earth Proالمصدر: برنامج 

 موقع جزير  قبرص بالنسبة للساحل التركي( 5شكل)

 الجزر الواقعة في الوسط -ب

تقع تلك الجزر جنوب الساحل التركي قبالة ساحل منطقة كاس التركية ، وتضم ثالث    
جزر تعرف بمجمع كاستيلوريزو أو مايس ، وهي جزر: ستروجلي في الشرق ، 

( ، وتبعد جزيرة 2فل)وكاستيلوريزو في الوسط ، ورو في الغرب، كما يتضح من الش
ميال  بحريا  ، وعن ساحل تركيا في الشمال  251ستروجلي عن جزيرة كاستيلوريزو بنحو 

ميال   656ميال  بحريا  ، بينما تبعد جزيرة كاستيلوريزو عن الساحل التركي بنحو  658بنحو 
رو جنوب ميال  بحريا  ، في حين تقع جزيرة  259بحريا  ، وتبعد عن ساحل جزيرة رو بنحو 
 .الساحل التركي بنحو ثالثة أميال بحرية
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Source: Admiralty charts and publications, Ra's At Tin to Iskenderun, Scale 1: 

1100 000. 

 ( موقع جزر مجمع كاستيلوريزو أو مايس من الساحل التركي5شكل)

 الجزر الواقعة في الغرب -ت

: رودس وكارباثوس وكاسوس وكري  تضم الجزر الواقعة غربا  س  جزر هي    
وكوفنيزي وكريسي ، وتقع جميعها جنوب غرب الساحل التركي بمنطقة شرق البحر 

( ، وتعد جزيرة رودس أقرب تلك الجزر لتركيا .األبيض المتوسط ، كما يتضح من الشفل)
 ميال  بحريا  ، وتقع جزيرة كارباثوس 68مضيق رودس الذي يبلغ اتساعه  ، حيث يفصلهما

ميال  بحريا  ،  .2جنوب غرب جزيرة رودس، ويفصلهما مضيق كارباثو الذي يبلغ اتساعه 
وتطل جزيرتا رودس وكارباثوس شرقا  على منطقة شرق البحر األبيض المتوسط ، وغربا  

 على بحر إيجه .
تقع جزيرة كاسوس جنوب غرب جزيرة كارباثوس بنحو سبعة أميال بحرية ، بينما تقع  

ميال  بحريا  ، ويفصلهما مضيق  28جنوب غرب جزيرة كاسوس بنحو  جزيرة كري 
انديفسيرون غربا  جزيرة كري  عن البر الرئيس لليونان  ،  مضيق كاسوس ، بينما يفصل

وتفصل تلك الجزر بين منطقة شرق البحر األبيض المتوسط شرقا  وجنوبا  ، وبحر إيجه 
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زيرتا كوفنيزي وكريسي ، ويفصلهما عن في الغرب ، والى الجنوب من جزيرة كري  تقع ج
 ميال  بحريا  على التوالي.  68و 9جزيرة كري  

 
 . Google Earth Proالمصدر: برنامج 

 (الجزر اليونانية الواقعة قبالة الساحل التركي غرباً 5شكل )

 ثالثًا: البعد عن السواحل المقابلة   

جااازر المتاخمااااة للسااااحل التركااااي ( المسااااافة الفاصااالة بااااين ال.( والشااافل)2يوضاااح الجاااادول)
بمنطقااة شاارق البحاار األباايض المتوسااط والساااحل التركااي ماان ناحيااة ، والمسااافة بينهااا وبااين 

 سواحل الدولة التي تعود لها تلك الجزر من ناحية أخرى . 
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 (المسافة بين الجزر المتاخمة للساحل التركي وسواحل تركيا واليونان.2جدول)
حل البعد عن سا الجزيرة

 تركيا 

(0ميل بحري)  

البعد عن 

 ساحل اليونان

(0ميل بحري)   

البعد عن 

الساحل 

اليوناني/ 

البعد عن 

الساحل 

(التركي )مثل  

االتساع النظري 

للجرف* القاري أو 

المنطقة االقتصادية 

الخالصة وفق قاعدة 

 خط الوسط 

 )ميل بحري(

 2635 - دولة جزرية 47 قبرص

 0.55 281.8 310 1.1 كاستيلوريزو

 9 10.5 190 18 رودس

 27 3.4 188 54 كارباثوس

 43 2.4 208 86 كاسوس

 58 0.4 54 116 كريت

 1.6 97.8 313 3.2 ستروجلي

 1.75 87.7 307 3.5 رو

 66 2.4 311 132 كوفينزي

 74 1.9 285 148 كريسي

 .Google Earth Pro(المصدر: من قياس الباحث اعتماداً على برنامج 1)

 اب الباحث.* من حس

 

 
 .واليونان تركيا وسواحل التركي للساحل المتاخمة الجزر بين المسافة (1شكل)
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تعد جميع الجزر اليونانية بحفم موقعها الجغرافي أقرب إلى الساحل التركي منها إلى    
الساحل التركي منها الساحل اليوناني ، عدا جزيرة كري  ، كما أن جزيرة قبرص أقرب إلى 

إلى الساحل المصري المقابل ، ومن البديهي أنه كلما اقترب  تلك الجزر من الساحل 
التركي كلما ازداد تضرر تركيا بشأن تمديد جرفها القاري ، ويمفن تقسيم تلك الجزر تبعا  

 لقربها من الساحل التركي إلى الفئات التالية:
تبعد أكثرها بعدا  عنه بأكثر من ثالثة جزر مالصقة للساحل التركي ، حيث ال  -

 أميال بحرية ، وتضم الجزر اليونانية الثالث ستروجلى وكاستيلوريزو ورو.
جزر قريبة من الساحل التركي ، حيث تتراوح المسافة التي تفصلها عنه ما بين  -

ميال  بحريا  ، وتضم جزيرة قبرص وجزيرتي رودس وكارباثوس  ..-.6
 اليونانيتين.

 .8دة عن الساحل التركي، حيث تبعد كل منها عنه بما ال يقل عن جزر بعي -
 ميال  بحريا  ، وتضم الجزر اليونانية الثالث كري  وكريسي وكوفنيزي.

ينعفس موقع تلك الجزر بالنسبة للساحل التركي على اتساع المسطح البحري الفاصل    
سط الذي يفترض أن يمثل بينهما، ومن ثم ينعفس ذلك بدوره على البعد النظري لخط الو 

الحد البحري الذي يفصل بين االدعاءات المتداخلة للدول ذات السواحل المتقابلة ، وكلما 
ازداد موقع تلك الجزر بعدا  عن الساحل التركي كلما بعد خط الوسط ، وازداد الجرف 

 القاري التركي اتساعا  والعفس صحيح .
ميال   .225رف قاري ال يتجاوز اتساعه ال تترك جزيرة قبرص لتركيا شمالها سوى ج 

بحريا ، بينما يختلف ما تتركه الجزر اليونانية من اتساع للجرف القاري التركي حسب 
بعدها عن الساحل التركي ، فجزيرة كاستيلوريزو ال تترك لتركيا شمالها سوى نحو نصف 

بحريا  على  ميال   651و  658ميل بحري ، تليها جزيرتا رو وستروجلى حيث تتركان نحو
التوالي ، ثم جزيرة رودس التي تترك نحو تسعة أميال بحرية، وجزيرة كارباثوس التي تترك 

ميال  بحريا ، وجزيرة كري   2.ميال  بحريا ، ثم جزيرة كاسوس التي تخلف نحو  29نحو 
 .9و 11ميال  بحريا  ، وأخيرا  جزيرتا كوفينزي وكريسي وتخلفان نحو  8.التي تخلف نحو 

 يال  بحريا  على التوالي .م
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يتضح من الجدول السابق أن جميع الجزر اليونانية يفصلها عن الدولة األم أضعاف 
المسافة التي تفصلها عن تركيا ، عدا جزيرة كري  ، فجزيرة كاستيلوريزو تبعد عن الساحل 

ل مثل بعدها عن الساحل التركي، وجزيرة ستروجلي تبعد عن الساح 282اليوناني بنحو 
مثل بعدها عن الساحل التركي، وجزيرة رو تبعد عن الساحل اليوناني  84اليوناني بنحو 

مثل بعدها عن الساحل التركي ، وجزيرة رودس تبعد عن الساحل اليوناني بنحو  88بنحو 
أمثال بعدها عن الساحل التركي ، وجزيرة كارباثوس تبعد عن الساحل اليوناني بنحو  62
لساحل التركي ، وجزيرتا كاسوس وكوفنيزي تبعدان عن الساحل مثل بعدها عن ا .25

مثل بعدهما عن الساحل التركي ، وجزيرة كريسي تبعد عن الساحل  .25اليوناني بنحو 
اليوناني بنحو مثلي بعدها عن الساحل التركي ، وأخيرا  تبعد جزيرة كري  عن الساحل 

 اليونانية الجزر وهفذا يتضح أن جلمثل بعدها عن الساحل التركي ،  .25اليوناني بنحو 
 الخطأ الجانب تقع في المتوسط األبيض البحر شرق  بمنطقة التركي للساحل المتاخمة

Worng Side سواحل وبين التركي الساحل بين يفصل الذي النظري  الوسط خط من 
 تكون  أن فيجب الوسط خط من الخطأ الجانب في واقعة ما جزيرة تكون  ال ولكي اليونان،

 . لها المقابلة الدولة وبين بينها المسافة من أقل تتبعها التي الدولة وبين بينها لمسافةا
 تشير السوابق القضائية في منازعات الحدود البحرية المرتبطة بالجزر إلى أن القاعدة   

 فمن ، الوسط خط الخطأ من على الجانب موجودة الجزر كان  إذا أنه هي التقليدية
 رسم سيتم: خطوات ثالث من حال   -حال اللجوء للتحفيم – المحفمة تدعم أن المحتمل
 من عشر اثني عن عبارة جيب إعطاء ، ثم يتم وفق قاعدة خط الوسط األولية الحدود
 مساحة المجاورة لتلك الجزر على ، ثم تحصل الدولة اقليمية كمياه للجزر البحرية األميال
 مع يتناسب صيصها للدولة المقابلة بمامن المنطقة التي سبق تخ الوسط خط طول على
 . (Jang, 2013,p.7) ساحلها بجوار الموجودة للجزر كجيب منها سحبها تم التي تلك

 مساحة الجزر -2

( مساحة جزيرة قبرص والجازر اليونانياة المتاخماة 9( و)1( والشفالن)2يوضح الجدول )   
زيااارة قبااارص أكبااار تلاااك للسااااحل التركاااي بمنطقاااة شااارق البحااار األبااايض المتوساااط ، وتعاااد ج

ماان المساااحة  %1.، أو مااا يعاادل نحااو 2ألااف كاام .452الجازر مساااحة، اذ تبلااغ مسااحتها 
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اإلجمالياااة لتلاااك الجااازر، تليهاااا جزيااارة كريااا  اليونانياااة التاااي تنااااهز مسااااحتها مسااااحة جزيااارة 
ماان المساااحة اإلجماليااة لتلااك الجاازر، وهااي أكباار  %..قباارص بفااارق ضاائيل، وتمثاال نحااو 

 ، المتوسااط األباايض البحاار فااي جزياارة أكباار نانيااة ماان حيااث المساااحة ، وخااامسالجاازر اليو 
وكورسااايفا ، وتليهاااا جزيااارة رودس التاااي تبلاااغ مسااااحتها نحاااو  وقبااارص وساااردينيا صاااقلية بعاااد

 جازر فاي جزيارة أكبار من المساحة اإلجمالية لتلاك الجازر، وهاي %9، تعادل  2كم 6.62
وليسافوس، وتليهماا جزيارة  وايفياا كريا  جزيارة بعاد اليوناان فاي جزيارة أكبار وراباع دوديفانيز،

ماان المساااحة اإلجماليااة  %.65، أو نحااو  2كاام 226كارباااثوس التااي تغطااي مساااحة قاادرها 
 جناب إلاى ، جنباا   رودس جزيارة بعاد جزر دوديفانيز في جزيرة أكبر ثاني لتلك للجزر، وهي

نماااا تعاااد الجااازر الخماااس بي للجزيااارة ، شااامالي كامتاااداد األصاااغر المجااااورة سااااريا جزيااارة ماااع
 . 2كم 62المتبقية قزمية المساحة ، حيث ال تتعدى مساحة أى منها 

ولمساحة الجزر أهمية كبيرة في تحدياد مسااحة منااطق واليتهاا البحرياة ، والعالقاة بينهماا    
طردية ، كما أن مساحة الجزيرة هاي فاي الوقا  ذاتاه انتقااص مان مسااحة المساطح البحاري 

 ، ومن ثم انتقاص من مساحة مناطق الوالية البحرية للدول المقابلة.الذي تنتمي إليه
 ( مساحة الجزر المتاخمة للساحل التركي9جدول)

4المساحة كم الجزيرة من مساحة  % (

 الجزر

من مساحة  %

ةالجزر اليوناني  

 - 46.3 9250 قبرص

زوكاستيلوري  11.98 0.05 0.1 

 13.1 7.1 1410 رودس

 2.8 1.5 301 كارباثوس

 0.6 0.3 64 كاسوس

 83.2 44.7 8939 كريت

 0.01 0.005 1.1 ستروجلي

 0.02 0.009 1.8 رو

 0.04 0.02 4.6 كوفينزي

 0.05 0.02 5.1 كريسي

 100 100 19988.58 اإلجمالي

- Hellenic Statistical Authority. 

 - Republic of Cyprus, Ministry of Finance, Statistical 

Service  

الباحث حساب من النسب  
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 شكل الجزر -5

( االمتااداد الطااولي والعرضااي للجاازر المتاخمااة للساااحل التركااي بمنطقااة .يوضااح الجاادول )
 –مندمجاة الشافل  تلاك الجازر غيار معظام شرق البحار األبايض المتوساط، حياث يتضاح أن

 فاي ذلاك كان سواء االستطالة ، عليها يغلب أنه لنقل أو  -المساحة قزميةال الجزر باستثناء
بااين دوائاار  امتاادادها فااي أو وكرياا  ، جزيرتااي قباارص مثاال بااين خطااوط الطااول ، امتاادادها
مااع  الجازر تتاداخل ساواحل تلاك جعال مااا وهاو ، وكاربااثوس جزيرتاي رودس ، مثال العارض

 نحااو واليااة البحريااة المحتملااة علااى امتاادادماان حيااث مناااطق ال الساااحل التركااي المقاباال لهااا
 مااع تتااداخل جعلهااا كمااا التركااي، الساااحل طااول ثلااث نحااو يقااارب مااا ، أى كاام طااولي 2..
غاارب خااط   المتوسااط البحاار األباايض شاارق  منطقااة عمااق فااي التركااي القاااري  الجاارف امتااداد
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شارقا  ، السواحل الغربية لجزيرة قبرص  ، موزعة على كم 222 درجة شرقا  لنحو 22الطول 
 القااري  الجارف تحدياد يعقاد أن ذلاك كال شأن ومن ، والسواحل الشرقية للجزر اليونانية غربا  

 .التركي
  التركي للساحل المتاخمة للجزر والعرضي الطولي (االمتداد.جدول)

االمتداد  الجزيرة

العرضي بين 

خطوط الطول 

 كم

 االمتداد الطولي

بين دوائر 

 العرض كم

االمتداد 

العرضي/ 

متداد الطولياال  

 )مثل(

 2.4 89 216 قبرص

وكاستيلوريز  3.1 6.1 0.5 

 0.4 76 37 رودس

 0.2 48 11.7 كارباثوس

 0.3 16.9 5.8 كاسوس

 4.3 59 255 كريت

 0.5 1.7 0.8 ستروجلي

 2.6 1 2.6 رو

 1.0 3 3.1 كوفينزي

 3.3 1.5 5 كريسي

  302.2 540.1 اإلجمالي

 Google Earthث اعتماداً على برنامج (المصدر: من قياس الباح1)

Pro. 

 والنسب من حساب الباحث.

 أ وال سواحل الجزر بمنا   تداخل االدعات -.

تتركز منطقة تداخل االدعاءات بشأن امتداد الجرف القاري لتركيا بمنطقة شرق البحر 
األبيض المتوسط بصفة رئيسة غرب السواحل الغربية لجزيرة قبرص وشرق السواحل 

السواحل الغربية لجزيرة قبرص والسواحل  أطوال مجموع ية للجزر اليونانية ، ويبلغالشرق
 ، كم 224 الشرقية للجزر اليونانية المواجهة لمنطقة تداخل االدعاءات البحرية بين نحو

بمنطقة  الرئيس للبر التركي الساحل ( فإن طول8( والشفل).وكما يتضح من الجدول)
، وهو بذلك يفوق طول سواحل تلك الجزر بالمنطقة  كم 414 نحو يبلغ تداخل االدعاءات

ذاتها ، مما يمفن أن يؤثر على مناطق الوالية البحرية التي ستمنح لتلك الجزر حال 
 اللجوء للتحفيم.
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 ( أطوال السواحل المقارن بمنطقة تداخل االدعاءات البحرية.جدول)
طول الساحل بمنطقة  الدولة

التداخل غرب خط طول 

شرقاً  03-00-62

 23وشرق خط الطول

 درجة شرقاً)كم(

من اجمالي  %

السواحل بمنطقة 

 التداخل

من طول  %

الساحل التركي 

 بمنطقة التداخل

 100 47.3 969 تركيا

 6.6 3.1 64 قبرص

 17.0 8.0 165* اليونان

 87.7 41.5 850 مصر

  100 2048 االجمالي

كم(  8خل من جزر كاستيلوريزو )مجموع أطوال السواحل المطلة على منطقة التدا

 كم(.20( كريت)11كم( كاسوس)كم02كم( كارباثوس) 88رودس)

 . Google Earth Proالمصدر: من قياس الباحث باستخدام برنامج 

 والنسب من حساب الباحث.
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 ( أ وال السواحل بمنطقة تداخل االدعاءات البحرية5شكل)

 تم ، حيث القضائية السوابق في مهمة مفانة proportionality التناسب عيارم يحتل   
 ، وقد تم البحرية الحدود تحديد بشأن تقريب ا حفم كل في االعتبار في المفهوم هذا أخذ

 الجرف قضايا في االتحادية ألمانيا جمهورية قبل من األصل في التناسب مفهوم صياغة
 حصة" على معنية دولة كل تحصل أن ينبغي بأنه  حيث جادل ، الشمال لبحر القاري 
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 الساحلي ، وعلى خطها طول مع يتناسب بما ، المتاح القاري  الجرف من" ومنصفة عادلة
 قبل  أنها إال ،" والمنصفة العادلة الحصة" لفكرة الدولية العدل محفمة رفض من الرغم
 عام ليبيا/  مالطا ةقضي االعتبار، وتعد في أخذه يجب أخير كعامل التناسب مفهوم
 الكامل التأثير جزرية كدولة المحفمة مالطا تمنح لم حيث على ذلك ، على مثاال   .648
 وتم، (Dogru & Reginbogin, 2017, P55) بليبيا مقارنة القاري  الجرف تحديد في

 التناسب ، وذلك لتحقيق ليبيا لصالح مالطا باتجاه بحريا   ميال   68 نحو الوسط خط تحريك
 في الصلة وثيق ظرف" هو الساحل طول بأن المحفمة قض   ، الساحل خط أطوال مع
 (.Jang, 2013, p.6) التناسب نسب تقييم

 سكان الجزر -.

( عدد سفان جزيرة قبرص والجزر اليونانية المتاخمة للساحل 4( والشفل)1يوضح الجدول)
 .  2266التركي بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط حسب تعداد 

 .2266( أحجام سفان جزيرة قبرص والجزر اليونانية المتاخمة لتركيا عام1)جدول
من سكان  % عدد السكان)نسمة( الجزيرة

 الجزر

من سكان  %

 الجزر اليونانية

 - 0033 0200652 قبرص*

 0300 0306 322 كاستيلوريزو

 0535 532 005320 رودس

 033 036 0220 كارباثوس

 0305 0300 0033 كاسوس

 3635 6032 022206 كريت

 - - غير مأهولة ستروجلي

 - - غير مأهولة رو

 - - غير مأهولة كوفينزي

 - - غير مأهولة كريسي

إجمالي الجزر 

 اليونانية

030205 6332 000 

  000 0256503 االجمالي

-source: Hellenic Statistical Authority''2011 Population-Housing 

Census''. 

- Hellenic Statistical Authority''Greece in Figures'' April, 2021, p11. 

 -* Republic of Cyprus, Ministry of Finance, Statistical Service '' 

Latest Figures: Results of the Census of Population, 2011''     

 النسب من حساب الباحث
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 .5655عام لتركيا المتاخمة اليونانية والجزر قبرص جزير  سكان مأحجا (5شكل)

من إجمالي سفان  %12مليون نسمة ، أو ما يعادل 652تضم جزيرة قبرص نحو    
من  %22ألف نسمة ، أو ما يعادل 126الجزر، بينما تضم جزيرة كري  اليونانية نحو 

 668زيرة رودس نحو من سفان الجزر اليونانية ، وتضم ج %.8سفان الجزر، ونحو
من سفان  %61من إجمالي سفان الجزر، ونحو %1ألف نسمة رودس، يمثلون نحو

نسمة ، وال يصل  1222الجزر اليونانية ، في حين ال يتجاوز عدد سفان جزيرة كارباثوس 
 عدد سفان جزيرتي كاسوس وكاستيلوريزو إلى عتبة األلف نسمة لكل منهما على حده .

نية لجزيرة قبرص ولمعظم الجزر اليونانية المتاخمة للساحل التركي تعد األحجام السفا 
بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط مبررا  قانونيا  الستحقاق تلك الجزر لمناطق والية 
بحرية كاملة شأنها شأن البر الرئيس، كونها تهيء استمرار السفنى البشرية حسب 

ة لقانون البحار، ويستثنى من ذلك أربع من من اتفاقية األمم المتحد 626مقتضيات المادة
الجزر اليونانية غير المأهولة بالسفان ، ممثلة في جزر ستروجلي ورو وكوفنيزي وكريسي 
، مما يفقد تلك الجزر شرطا  مهما  من شروط استحقاق الجزر لمناطق والية بحرية ، 

، غير أن ذلك قد ال ويحرم اليونان من حجية المطالبة بمناطق والية بحرية لتلك الجزر
يسبب ضررا  لليونان بسبب صغر مساحة تلك الجزر من ناحية ، ووقوع إتنتين منها في 

 ظل جزيرة كري  من ناحية أخرى.
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 التبعية السياسية للجزر -1

تختلف قبرص عان ساائر الجازر اليونانياة المتاخماة للسااحل التركاي بمنطقاة شارق البحار    
ة السياسااية ، وذلااك لكونهااا دولااة جزريااة ، بينمااا الجاازر األباايض المتوسااط ماان ناحيااة التبعياا

 التسع األخرى مجرد جزر تابعة لدولة اليونان. 

  Island Stateقبرص الدولة الجزرية -أ

 القبارصاااة انفصااال مناااذ تعيشااه الاااذي السياسااي التفكااك واالنقساااام مااان قباارص جزيااارة تعاااني
 التركيااة الجمهوريااة قيااام عاان واعالنهاام ، .649 عااام الجزياارة ماان الشاامالي بالقساام األتااراك
 بينماا تركياا، دولاة ساوى  الدولي المجتمع من بها يعترف لم التي ،6482 عام قبرص لشمال
 الجزيارة القسام الجناوبي مان علاى تسايطر ، حياث قبارص بجمهورياة الادولي المجتماع يعترف
 فضااال   ، المتحادة لألماام التابعاة السااالم حفار قااوات الخاضااعة الشاراف العازلاة المنطقااة حتاى
 الجزياااااااارة جنااااااااوب اقصااااااااى فااااااااى لبريطانيااااااااا تااااااااابعتين عساااااااافريتين قاعاااااااادتين وجااااااااود عاااااااان

(International Crisis Group.2009,p.2،) الوضااع السياسااي لقباارص  انعفااس وقااد
، حياث تبناى القبارصاة األتاراك  وتركياا قبارص جزيرة بين البحرية الوالية مناطق تحديد على

متعارضااة مااع تركيااا ، ولاام تفااوت األخياارة الفرصااة فااي والقبارصااة اليونااانيون حاادودا  بحريااة 
اساااتغالل الوضاااع المنقسااام للقبارصاااة لخدماااة مصاااالحها بشاااأن تحدياااد جرفهاااا القااااري قبالاااة 

 .سواحل جزيرة قبرص الشمالية والغربية
 الجزر التابعة لدولة ساحلية -ب
ربااااثوس تتباااع الجااازر التساااع المتبقياااة دولاااة اليوناااان ، وتنتماااي أرباااع منهاااا هاااي رودس وكا   

 للدولااااة دوديفااااانيز جاااازر معظاااام وكاسااااوس وكاسااااتيلوريزو لجاااازر دوديفااااانيز، وقااااد خضااااع 
تلااك  علااى اإليطاليااة القااوات اسااتول  6462 عااام عشاار، وفااي السااادس القاارن  منااذ العثمانيااة
وكاساااتيلوريزو التاااي ظلااا  تحااا   اليونانياااة ، القاااوات احتلتهاااا التاااي إيفارياااا باساااتثناء –الجااازر

 جاازر دوديفااانيز عاان إيطاليااا بموجبهااا تتنااازل اتفاقيااة إلااى التوصاال وتاام الساايطرة العثمانيااة ،
 الالحقااة اإليطاليااة الحفومااات شااجب  ، ذلااك ومااع ،6464 عااام فااي رودس باسااتثناء لليونااان
 -دوديفاانيز  جازر علاى اإليطالياة السيادة تأكيد ليتم ، تنفيذها ورفض  اليونان مع االتفاقية

، 6422عاام لاوزان معاهادة بموجاب -زل  عنهاا تركياا إليطالياابما فيها كاستيلوريزو التي تنا
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يونانياة  بمشااركة البريطاني االحتالل تح  تلك الجزر أصبح  الثانية العالمية الحرب وبعد
 إلااى نقال تبعيااة تلاك الجاازر علااى 64.1 عاام باااريس فاي الخارجيااة وزراء ماؤتمر وافااق ، ثام

 (.www.britannica.com) 64.9 عام في رسمي ا عنها لليونان التنازل ليتم اليونان ،
 عنهااا التنااازل ، وتاام6114 عااام منااذ أمااا جزياارة كرياا  فقااد خضااع  لساايطرة الدولااة العثمانيااة

الدولاااة  عليهاااا إلاااى السااايادة العثمااااني لفتااارة قصااايرة ، ثااام عاااادت السااالطان قبااال مااان لمصااار
 العثمااني السالطان أصادر 6848 ماارس ، وفاي 68.2 عاام لنادن اتفاقياة بموجب العثمانية
ااا الجزياارة بماانح مرسااوما    ماان كرياا  العثمانيااة ، ثاام أعلاان نااواب الساايادة ظاال فااي ذاتي ااا حفم 
 األولاااى أعلنااا  البلقاااان حااارب انااادالع وماااع ،6428اليوناااان عاااام  ماااع االتحااااد واحاااد جاناااب
ااا أصاابح  كرياا  جزياارة أن اليونانيااة الحفومااة  بااذلك االعتااراف يااتم لاام يونانيااة ، ولكاان أرض 
 (.www.britannica.com) 6462منذ عامسوى  دولي ا
لام تمياز باين الجزيارة  6482على الرغم من أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعاام    

التابعة لدولة ساحلية والدولة الجزيرة ، من حيث استحقاقهما لكامل مناطق الوالياة البحرياة ، 
للجازر تشاير إلاى أن وضاع الجزيارة  غير أن السوابق القضائية بشأن منااطق الوالياة البحرياة

التابعة لدولة من حيث استحقاق كامل مناطق الوالية البحرياة هاو أضاعف مان وضاع الدولاة 
 . الجزيرة

 ثانيًا: تحديد الجرف القاري التركي

بأنه يتمثل في  Continental  Shelfف القاري الجر  64.8لعام  6عرف  اتفاقية جنيف  
 222لمتاخمة للساحل خارج نطاق المياه اإلقليمية إلى عمق قاع البحر وما تح  التربة ا

 United) ، أو وراء هذا العمق حيثما يسمح عمق المياه باستغالل الموارد الطبيعيةمترا  
Nations,2005,P.2)فها جر الدولة الساحلية حق السيادة على  ، وقد منح  االتفاقية

 راقانون البح  اتفاقية األمم المتحدة لعرف، و القاري، وموارده المعدنية، وموارده الحية 
ف القاري بأنه يشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء جر ال

المياه اإلقليمية في جميع أنحاء االمتداد الطبيعي إلقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي 
ل بحري من خطوط مي 222، أو إلى مسافة Continental Margin  للحافة القارية

                                                 
2- The Geneva Convention on the Continental Shelf  
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)األمم المتحدة،  األساس إذا لم يفن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة
 ( .2.، ص6482
رفها القاري ، ألغراض ج سيادية خالصة على ر الدولة الساحلية حقوقا  امنح قانون البح   

بحرية المالحة  هفي بينما تتمتع الدول األخرى ، استكشاف واستغالل موارده الطبيعية 
 والتحليق ومد الكابالت البحرية وخطوط األنابيب المغمورة بالتنسيق مع الدولة الساحلية

 ( .1.ص ،6482 المتحدة، األمم)صاحبة الجرف القاري 
 أو المتقابلة السواحل ذات الدول بين القاري  الجرف حدود تحديد في األصل يعتبر   

 منصف ، حل إلى التوصل ، بهدف الدولي نون القا أساس على االتفاق هو المتالصقة
 والثانية الخرائط ، هي أوالهما القاري ، للجرف الخارجي الحد عن لإلعالن وسيلتان وهناك
 تودع وأن الحدود، تلك عن الساحلية الدولة تعلن أن على الجغرافية ، اإلحداثيات قوائم هي
 . المتحدة لألمم العام األمين لدى منها نسخة

 الحد الخارجي للجرف القاري التركي:امتداد  -6

أعلن  تركيا من جانب واحد عن حدود جرفها القاري في منطقة شرق البحر األبيض  
، وأعادت .222درجة شرقا  في مارس عام  22-61-68المتوسط غرب خط الطول 

 Permanent Representative of Turkey)2262التأكيد عليها في مارس من عام 

to the United Nations,25 April,2014,p.1)  وأودع  قوائم اإلحداثيات ،
من نقطة الحدود البرية مع سوريا في -الجغرافية للحد الخارجي للجرف القاري لتركيا 

لدى األمين العام لألمم المتحدة في  -درجة شرقا  في الغرب 28الشرق  حتى خط طول
ة التركية لشمال قبرص عام ، بينما وقع  اتفاقية مع الجمهوري2264نوفمبر عام  62

على مذكرة تفاهم  2264بشأن تحديد الجرف القاري فيما بينهما، كما وقع  عام  2266
 مع حفومة الوفاق الوطني الليبي تضمن  تحديد حدود الجرف القاري بين تركيا وليبيا .

( امتداد الحد الخارجي للجرف القاري لتركيا بمنطقة 62( والشفل)9يوضح الجدول)   
 شرق البحر األبيض المتوسط حسب التحديد التركي.
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 ( أ وال قطاعات الحد الخارجي للجرف القاري التركي5جدول)
طول الحد الخارجي  القطاع الحدودي

 للجرف القاري التركي

) كم(   

% 

 033 2030 سوريا

 0532 26232 الجمهورية التركية لشمال قبرص

 0330 20235 غرب جزيرة قبرص

 6536 56230 مصر

 232 6630 ليبيا

 2030 62332 الجزر اليونانية

 000 050036 اإلجمالي

 المصدر: من قياس الباحث من

Annex to the letter dated 18 March 2020 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

 لباحث.والنسب من حساب ا

 

 
Source: Turkey: Annex to the Letter dated 18 March 2020 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-

General. 

( الحد الخارجي للجرف القاري لتركيا حسب التحديد التركي.00شكل)  

ف القاري التركي على س  قطاعات كما يتضح من يتوزع الحد الخارجي للجر    
 ( ، أطولها مع مصر، وأقلها مع ليبيا.66الشفل)
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كم ، ويبدأ من الشرق من  6.62يبلغ طول الحد الخارجي للجرف القاري التركي نحو    

ألبيض المتوسط ، نقطة نهاية الحد البري بين تركيا وسوريا على الساحل الشرقي للبحر ا
كم  49متجها  صوب الغرب حتى النقطة الثالثية بين تركيا وسوريا وقبرص ، بطول نحو 

من الطول اإلجمالي للحد الخارجي للجرف القاري التركي، ويفصل هذا  %1، تمثل نحو 
 الحد بين الجرف القاري لتركيا شماال  ، والمنطقة االقتصادية الخالصة لسوريا جنوبا  .

الحد الخارجي للجرف القاري التركي بعد ذلك تقوسا  بسيطا  نحو الشمال ، ليعاود  يتقوس
درجة شرقا  ، حيث يفصل بين  22-61-68بعدها االتجاه غربا  حتى يصل خط طول 

الجرف القاري التركي شماال  ، والجرف القاري للجمهورية التركية لشمال قبرص جنوبا  ، 
من الطول اإلجمالي للحد الخارجي للجرف  %61ل كم ، تمثل ما يعاد 2.2بطول نحو

 القاري التركي.
 22-61-68يتغيااار اتجااااه الحاااد الخاااارجي للجااارف القااااري التركاااي بداياااة مااان خاااط طاااول   

درجااة شاارقا  ليتجااه نحااو الجنااوب ، متفقااا  مااع خااط الطااول المااذكور عاليااه ، باسااتثناء تقوسااه 
ليعاااود بعاادها السااير مااع خااط الطااول نحااو الغاارب قبالااة السااواحل الغربيااة لجزياارة قباارص ، 

المااذكور عاليااه ماارة أخاارى ، حتااى يصاال إلااى النقطااة الثالثيااة بااين قباارص وتركيااا ومصاار، 
حيااث يفصاال بااين المياااه اإلقليميااة لجزياارة قباارص فااي الشاارق ، والجاارف القاااري التركااي فااي 
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ماان الطااول  %.6كاام ، تشاافل مااا نساابته  262الغاارب ، ويبلااغ طولااه فااي هااذا القطاااع نحااو
 إلجمالي للحد الخارجي للجرف القاري التركي.ا

يغير الحد الخاارجي للجارف القااري التركاي اتجاهاه صاوب الغارب بداياة مان النقطاة الثالثياة 
 .2كاام علااى مقربااة ماان دائاارة عاارض  22.القبرصااية التركيااة المصاارية ، ويمتااد بطااول نحااو

يبياا ، ويمثال هاذا القطاااع درجاة شاماال  ، حتاى يلتقاي بالنقطاة الشارقية مان الحاد باين تركياا ول
مااان الطاااول اإلجماااالي للحاااد الخاااارجي للجااارف القااااري التركاااي ، ويفصااال باااين  %.2نحاااو 

 الجرف القاري التركي شماال  والمنطقة االقتصادية الخالصة لمصر جنوبا .
يواصاال الحااد الخااارجي للجاارف القاااري التركااي السااير فااي االتجاااه ذاتااه نحااو الغاارب بطااول 

ين الجارف القااري التركاي شاماال  والجارف القااري الليباي جنوباا  ، وهاذا كم ، ليفصال با 2251
مااان الطاااول  %2القطااااع هاااو أقصااار قطاعاااات حاااد الجااارف القااااري التركاااي ، ويمثااال نحاااو 

 اإلجمالي للحد الخارجي للجرف القاري لتركيا .
ال بعد نهاية الحاد باين تركياا وليبياا يتجاه الحاد الخاارجي للجارف القااري التركاي صاوب الشام

الغرباااي ، فالشااامال الشااارقي حتاااى يصااال إلاااى الميااااه االقليمياااة التركياااة فاااي مضااايق رودس ، 
ويفصاال فااي هااذا القطاااع بااين الجاارف القاااري التركااي فااي الشاارق ، والمياااه اإلقليميااة للجاازر 

مان  %21كام ، تعاادل  .24اليونانية فاي الغارب ، ويبلاغ طاول الحاد فاي هاذا القطااع نحاو 
 خارجي للجرف القاري التركي.الطول اإلجمالي للحد ال
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 المبحث الثاني: تحديد الحد الخارجي للجرف القاري التركي
 يمفن تناول تحديد الحد الخارجي للجرف القاري التركي مفانيا على النحو التالي: 

 أواًل: مع سوريا
 لبحاارا ساااحل السااورية – التركيااة البريااة الحاادود تركيااا، وتالمااس شاارق  جنااوب سااوريا تقااع   

 بااين البريااة الحاادود تصاال ، عقاارة جباال جنااوب الباسااط ، رأس منطقااة فااي المتوسااط األباايض
 تبنيهاا تركياا قبال مان المعلناة الحادود وتوضاح قصاب ، خلايج فاي السااحل إلاى وتركيا سوريا
 حااد يمتااد حيااث ، لسااوريا الخالصااة االقتصااادية المنطقااة مااع المتساااوي  البعااد أو الوسااط خااط

 صااوب مسااتقيم خااط فااي سااوريا مااع البريااة الحاادود انتهاااء نقطااة ماان التركااي القاااري  الجاارف
-4.-24واحااداثياتها وقباارص وتركيااا سااوريا بااين الثالثيااة النقطااة إلااى يصاال حتااى ، الغاارب
 . شرق ا درجة .2-8.-2.و شماال   درجة  .2

 ثانيًا: قبالة الساحل الشمالي لجزير  قبرص 

علاااى  2266ساابتمبر عاااام  26باارص فاااي اتفقاا  تركياااا مااع الجمهورياااة التركيااة لشااامال ق   
 22- 61- 68تحدياااد الحاااد الفاصااال للجااارف القااااري بينهماااا إلاااى الشااارق مااان خاااط الطاااول 

درجاة شارقا  ، حياث يلتقاي الحاد الخاارجي  .2- 8.- 651.درجة شارقا ، وحتاى خاط الطاول
للجاارف القاااري بالنقطااة الثالثيااة بااين تركيااا وسااوريا وقباارص ، ويتااألف الحااد فااي هااذا القطاااع 

نقطااااة محااااددة اإلحااااداثيات ، كمااااا يتضااااح ماااان  29قطعااااة مسااااتقيمة ، تصاااال بااااين  21ماااان 
 (.  62( والشفل)8الجدول)
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 ( نقاط اإلحداثيات الجغرافية لحد الجرف القاري بين تركيا وشمال جزير  قبرص.5جدول)
 خط الطول شرقاً  دائرة العرض شماالً  النقطة

1 35-33-09.584 32-16-18.000 

2 35-33-41.913 32-21-12.349 

3 35-33-47.278 32-31-50.801 

4 35-35-38.364 32-37-51.980 

5 35-37-58.043 32-46-34.195 

6 35-39-53.677 32-56-36.616 

7 35-40-59.868 33-02-50.096 

8 35-40-55.189 33-10-19.709 

9 35-41-19.465 33-19-40.157 

10 35-40-58.546 33-23-18.544 

11 35-41-14.617 33-32-33.838 

12 35-41-45.874 33-38-16.025 

13 35-42-04.417 33-45-08.528 

14 35-42-29.670 33-53-00.873 

15 35-43-50.531 34-02-48.043 

16 35-45-06.627 34-06-06.897 

17 35-45-44.498 34-10-13.085 

18 35-48-11.903 34-14-21.393 

19 35-49-46.780 34-18-51.643 

20 35-51-41.517 34-24-51.492 

21 35-52-57.081 34-28-43.550 

22 35-54-25.608 34-33-30.506 

23 35-54-42.208 34-36-28.498 

24 35-54-06.978 34-40-56.920 

25 35-52-55.052 34-44-01.021 

26 35-51-19.934 34-46-40.603 

27 35-49-09.889 34-48-51.634 

Source: Turkey: Letter dated 25 April 2014 from the 

Permanent Representative of Turkey to the United Nations 

addressed to the Secretary-General. 
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Source: Turkey: Letter dated 25 April 2014 from the Permanent Representative 

of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General. 

 قبرص جزير  وشمال تركيا بين القاري  الجرف حد (55شكل)
  
 68درجة شماال  و .2- 22- 24يبدأ الحد من النقطة رقم واحد في الغرب واحداثياتها   
 .2- 4.- 24في الشرق ، واحداثياتها 29درجة شرقا ، وينتهي بالنقطة رقم  22 – 61-

درجة شرقا ، وتمثل المناطق الواقعة شمال هذا الحد  .2- 8.- 651.و درجة شماال ،
الجرف القاري لتركيا، بينما تمثل المناطق الواقعة جنوبه الجرف القاري للجمهورية التركية 
لشمال قبرص ، ويالحر أن حد الجرف القاري بين تركيا وشمال جزيرة قبرص ال يتفق مع 

ن ، فهو أقرب إلى ساحل جزيرة قبرص منه إلى الساحل خط الوسط بين الساحلين المتقابلي
التركي، مما يمنح األخيرة منطقة والية بحرية أكثر اتساعا  من تلك المخصصة لالجمهورية 

تبعا  لموقف تركيا الراسخ بأن الجزر ال  التركية لشمال قبرص، وذلك إعماال  لمبدأ اإلنصاف
عند مواجهة خط ساحل أكبر لدولة ساحلية  يحق لها المطالبة بمناطق والية بحرية كاملة

 ، كما يعفس نفوذ تركيا وهيمنتها على شمال جزيرة قبرص. مقابلة
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 ثالثًا: قبالة الساحل الغربي لجزير  قبرص 

-9.-.2يمتاد هااذا القطاااع ماان حااد الجاارف القاااري التركااي مااا بااين النقطااة التااي إحااداثياتها 
 .2-22-24وباين النقطاة التاي إحااداثياتها درجاة شارقا  ، 22-61-68درجاة شاماال  و  22

درجااة شاارقا  ، وقااد أعلناا  تركيااا حااد جرفهااا القاااري فااي هاااذا  22-61-68درجااة شااماال  و 
 ( .  62( والشفل)4القطاع من جانب واحد ، كما يتضح من الجدول)

( نقاط اإلحداثيات الجغرافية لحد الجرف القاري بين تركيا والساحل الغربي 5جدول)
 ص.لجزير  قبر 

ا  دائرة العرض شمالا  النقطة  خط الطول شرقا

1 35-33-09.584 32-16-18".000 

2 33°47'04".112 32°16'18".000 
Source: Turkey: Letter dated 13 November 2019 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-

General. 

 

 
Source: Turkey: Annex to the Letter dated 18 March 2020 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-

General. 

 التركي التحديد حسب ( الحد الخارجي للجرف القاري لتركيا غرب جزير  قبرص55شكل)
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للجرف القاري التركي فاي القطااع فاي الخاط المساتقيم الواصال فيماا  يتمثل الحد الخارجي   
درجااة شاارقا  وبااين  22-61-68درجااة شااماال  و  22-9.-.2بااين النقطااة التااي إحااداثياتها 

درجااة شاارقا  ، باسااتثناء  22-61-68درجااة شااماال  و  .2-22-24النقطاة التااي إحااداثياتها 
 Permanent Representative of Turkey to the United)المياه اإلقليمية األجنبية

Nations.13 Nov,2019,p.7)  حيااث ال تتاارك تركيااا لجزياارة قباارص ماان مناااطق الواليااة
 ميال  بحريا . 62البحرية سوى مياه إقليمية يبلغ اتساعها 

 رابعًا: قبالة الساحل المصري 

 611  68يمتااد الحااد الخااارجي للجاارف القاااري التركااي فااي هااذا القطاااع مااا بااين خااط طااول    
، وقاد أعلنا  تركياا عان هاذا الحاد مان جاناب  درجاة شارقا   28درجة شرقا  ، وخط طاول  22

واحاد ، حياث أوضاح  أنهاا تمتلاك فاي هااذا القطااع مان الجارف القااري التركاي بحفام الواقااع 
 Medianومنذ البداية حقوقا  قانونية وسيادية فاي جرفهاا القااري ، الاذي يتحادد بخاط الوساط

Line  ل التركي والسااحل المصاري المقابال بين الساح(Permanent Representative 

of Turkey to the United Nations.14 dec,2016,p.1)  وفاي ناوفمبر مان عاام ،
حااددت تركيااا اإلحااداثيات الجغرافيااة للحااد الخااارجي للجاارف القاااري التركااي بااين خااط  2264
 62يتاألف ذلاك الحاد مان درجاة شارقا  ، و  28درجة شارقا  وخاط الطاول 22-61-68الطول 

نقطااااااة محااااااددة اإلحااااااداثيات ، كمااااااا يتضااااااح ماااااان  .6قطعااااااة مسااااااتقيمة ، تصاااااال مااااااا بااااااين 
 (..6( والشفل)62الجدول)
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 ( نقاط اإلحداثيات الجغرافية لحد الجرف القاري لتركيا مع مصر.62جدول)
ً  دائرة العرض شماالً  النقطة  خط الطول شرقا

1 33°53'03".700 28°00'00".000 

2 33°46'37".982 28°22'32".752 

3 33°42'10".738 28°41'14".431 

4 33°40'51".422 28°46'24".339 

5 33°44'42".734 29°20'18".089 

6 33°49'51".799 30°14'28".443 

7 33°50'40".770 30°18'34".016 

8 33°54'00".509 30°53'29".646 

9 33°54'58".407 31°04'19".857 

10 33°56'42".089 31°21'27".702 

11 33°51'54".050 31°43'52".936 

12 33°51'18".290 31°46'24".013 

13 33°50'21".651 31°53'04".910 

14 33°47'04".112 32°16'18".000 

Source: Turkey: Letter dated 13 November 2019 from the 

Permanent Representative of Turkey to the United Nations 

addressed to the Secretary-General. 

 

 
Source: Turkey: Annex to the Letter dated 18 March 2020 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-

General. 

 التركي التحديد سبح مع مصر لتركيا القاري  للجرف الخارجي الحد( 55)شكل
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-2.-22واحااداثياتها  Aيباادأ الحااد الخااارجي للجاارف القاااري التركااي فااي الغاارب بالنقطااة    
 22-9.-.2واحاااداثياتها  Nدرجاااة شااارقا  ، وينتهاااي فاااي الشااارق بالنقطاااة  28شاااماال  و  22

 .شرقا   22-61-68شماال  و 

 خامسًا: قبالة الساحل الليبي 

درجاة شارقا   28الخارجي لجرفهاا القااري غارب خاط الطاول  لم تحدد تركيا إحداثيات الحد   
أنهاا  2264قبل توقيع مذكرة التفاهم مع الحفوماة الليبياة ، وان أعلنا  فاي ناوفمبر مان عاام 

تحاااتفر باااالحق فاااي تقاااديم اإلحاااداثيات الجغرافياااة للحاااد الخاااارجي لجرفهاااا القااااري غااارب خاااط 
ية للمياه اإلقليمية للجازر التاي تواجاه درجة شرقا ، الذي يمتد حتى الحدود الخارج 28الطول 

حساااب االدعااااء  -المنطقاااة )الجااازر اليونانياااة(، نظااارا  ألن الجااازر فاااي تلاااك المنطقاااة البحرياااة
ال يمفااااااااان أن تتجااااااااااوز و/أو تشاااااااااطر االمتاااااااااداد السااااااااااحلي والجااااااااارف القااااااااااري  -التركاااااااااي
 Permanent Representative of Turkey to the United Nations.13)لتركياا

Nov,2019,p.7). 
 الليباااي، الاااوطني الوفااااق حفوماااة ماااع 2264ناااوفمبر 29 وقعااا  تركياااا ماااذكرة تفااااهم فاااي   

تضاامن  تحديااد حاادود الجاارف القاااري والمنطقااة اإلقتصااادية الخالصااة فيمااا بااين تركيااا وليبيااا 
فااي البحاار األباايض المتوسااط ، حيااث نصاا  علااى أن الحااد بينهمااا يباادأ ماان النقطااة )أ( فااي 

درجاااااة شااااارقا  ، وينتهاااااي عناااااد  21-64-6651شاااااماال   .2-61-6259الغااااارب واحاااااداثياتها
درجااة شاارقا ،  21-24-2152شااماال  و .2-24-2954النقطااة )ب( فااي الشاارق واحااداثياتها

، كماا يتحا  ويصل باين النقطتاين قطعاة مساتقيمة تمثال الحاد البحاري الفاصال باين الادولتين

 (.11( والشكل)11من الجدول)
 ية لنقاط تحديد الجرف القاري بين تركيا وليبيا.( اإلحداثيات الجغراف66جدول)

ا  دائرة العرض شمالا  النقطة  خط الطول شرقا

6 6430-63-43 6633-62-43 
4 7032-72-43 7334-42-43 

Source: Memorandum of Understanding Between the Government of 
the Republic of Turkey and the Government of National Accord-State 
of Libya on Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas in the 
Mediterranean" 27 November 2019 . 

 



 .م.د. ماهر حمدي محمد عيشتأثير الجزر المتاخمة للساحل التركي بمنطقة شرق البحر األبيض ...          أ
 

   55 

 
Source: Memorandum of Understanding Between the Government of the 
Republic of Turkey and the Government of National Accord-State of Libya on 
Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas in the Mediterranean" 27 
November 2019. 

 ليبيا مع لتركيا القاري  للجرف الخارجي الحد( 51)شكل

االمتداد األقصى للجرف القااري التركاي بتلاك  الليبية – التركية البحرية الحدود اتفاقية تحدد 
فعلي اا  اليوناان جازر جمياع تجاهال حياث تام ، المنطقة على حساب الجزر اليونانية المتاخماة

 بحري اا مايال   2. حاوالي بعاد علاى تركياا وليبياا مان الحاد باين الغارب فاي نقطة أقصى ، وتقع
 البااار فاااي نقطاااة أقااارب مااان بحري اااا مااايال   6.2 مقابااال نحاااو ، اليونانياااة كريااا  جزيااارة جناااوب
 التركي . الرئيس

 شاارق  تمثاال تلااك االتفاقيااة ماان وجهااة نظاار تركيااا ضاامانة لاايس فقااط لحقااوق تركيااا بمنطقااة 
، حياث حصال  األخيارة بمقتضااها علاى  ، ولكن أيضا  لحقوق ليبيا المتوسط األبيض البحر

، بينمااا ال تتجاااوز المساااحة التااي كااان  2ألااف كاام 62651جاارف قاااري تبلااغ مساااحته نحااو 
ألاااااااااااااف  .125يمفااااااااااااان لليبياااااااااااااا أن تحصااااااااااااال عليهاااااااااااااا حاااااااااااااال اتفاقهاااااااااااااا ماااااااااااااع اليوناااااااااااااان 

 . (Erciyes,2020,p.79)2كم
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 سادسًا: قبالة الساحل الشرقي للجزر اليونانية

خاااالل تحديااادها لحااادود جرفهاااا القااااري ماااع ليبياااا للجااازر اليونانياااة  لااام تعتااارف تركياااا مااان   
المتاخماة لهااذا الحاد متمثلااة فاي جاازر كريا  وكاسااوس وكاربااثوس ورودس سااوى بجياب ماان 

 ( ، وكاااذا61أمياااال بحرياااة ،كماااا يتضاااح مااان الشااافل) 1الميااااه اإلقليمياااة ال يتجااااوز اتسااااعه 
 تاام فقااد ورو، وكاسااتيلوريزو روجليساات جاازر يضاام الااذي كاسااتيلوريزو لمجمااع بالنساابة الحااال
 مان جياب مان إال ، بالسافان المأهولة كاستيلوريزو جزيرة وبخاصة الجزر تلك وجود تجاهل
الجنااوب ، وذلااك تمشاايا  مااع  ناحيااة بحريااة أميااال 1 اتساااعها يتجاااوز ال التااي اإلقليميااة المياااه

فااي بحاار إيجااه سااتة أميااال تمسااك تركيااا بااأال يتجاااوز اتساااع المياااه اإلقليميااة للجاازر اليونانيااة 
 بحرية .

 
Source: Turkey: Annex to the Letter dated 18 March 2020 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-

General. 

 كيالتر  التحديد حسب ( حد الجرف القاري لتركيا مع الجزر اليونانية55شكل)
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 المبحث الثالًث: ادعاءات الدول المقابلة والمالصقة لتركيا
 األباااايض البحاااار شاااارق  تقااااف كاااال ماااان اليونااااان كدولااااة مقابلااااة ومالصااااقة لتركيااااا بمنطقااااة   

، وكاال ماان جمهوريااة قباارص ومصاار كاادول مقابلااة للساااحل التركااي ، علااى طرفااي  المتوسااط
ري التركاي ، ولتلاك الادول ادعااءات نقيض مع تركيا بشأن امتداد الحد الخارجي للجرف القاا

مناوئااااة لالدعاااااءات التركيااااة ، فااااي حااااين تتماااااهي الجمهوريااااة التركيااااة لشاااامال قباااارص مااااع 
االدعااااءات التركياااة ، وتمثااال ليبياااا حالاااة خاصاااة ، ويجماااع ساااوريا وتركياااا نااازاع إقليماااي علاااى 

لحادودي إلاى منطقاة منطقة برية تبدأ عندها الحدود البحرية ، مما يعني تلقائيا  امتداد النزاع ا
 الوالية البحرية .

 جمهورية قبرص  -6

ر فاااي ديسااامبر عاااام اقاااانون البحااااألمااام المتحااادة لعلاااى اتفاقياااة  قبااارصجمهورياااة وقعااا     
عاان خااط  6442، وأعلنا  فااي مااايو عاام 6488، وصادق  عليهااا فاي ديساامبر عااام 6482

ة اتفاقيااات لتحديااد ، وأبرماا  عااد األساااس المسااتقيم اإلقليمااي لقياااس مناااطق واليتهااا البحريااة
 2222الحااد الخااارجي لمنطقتهااا االقتصااادية الخالصااة مااع مصاار ولبنااان واساارائيل منااذ عااام 

 .2262وحتى عام 

 أواًل: الحد الجنوبي الغربي 

اتفق  جمهورية قبرص ومصر كدولتين متقابلتين بمنطقة شرق البحر األبيض     
، وقد 2222فبراير عام  69هما في المتوسط على تحديد المنطقة االقتصادية الخالصة بين

تضمن  االتفاقية أن حد المنطقة االقتصادية الخالصة بين الدولتين يتفق مع خط الوسط 
بين سواحلهما المتقابلة ، الذي تقع كل نقطة عليه على مسافة متساوية من أقرب نقطة 

صادية على خط األساس لكال الدولتين، ويبلغ طول الحد الفاصل بين المنطقة االقت
كم ، وقد  284الخالصة لقبرص شماال  ، والمنطقة االقتصادية الخالصة لمصر جنوبا  نحو 

( 62تم تحديد هذا الحد بثماني نقاط محددة اإلحداثيات كما يتضح من الجدول )
  2( 69والشفل)
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( اإلحداثيات الجغرافية لحد المنطقة االقتصادية الخالصة بين جمهورية قبرص 10جدول )

 ومصر.
 خط الطول دائرة العرض رقم النقطة

0 00ً   354    663 00ً   054   603 

2 00ً   634    66 60   23   60 

6 30    60    66 30    60  60 

3 20    20    66 00   00   60 

5 60     00   66 60   60   60 

0 20     00   66 20   00   62 

0 30    00   66 00   60   62 

3 20    56    62 20   53   62 
 Source: Agreement between the Republic of Cyprus and the 
Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive 
Economic Zone, 17 February 2003. 

    

 
-M.Z.N. 47. 2004. LOS of 20 April 2004: Deposit of a nautical chart showing the 
median line as referred to in the Agreement between the Republic of Cyprus and 
the Arab Republic of Egypt on the delimitation of the exclusive economic zone 
of 17 February 2003 . 

 ( حد المنطقة االقتصادية الخالصة بين جمهورية قبرص ومصر.55شكل)
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 حيث الموارد الممتدة عبر الحد إذا وجدت ، حول النزاع آلية لتسوية الدولتان حددت  
 المنطقة من تمتد طبيعية موارد وجود حال في أنه من اتفاقية الحد الثانية المادة تضمن 

 األخرى ، للدولة الخالصة االقتصادية المنطقة إلى الدولتين من ألي الخالصة االقتصادية
 . الموارد تلك مثل استغالل طرق  بخصوص اتفاق إلى للوصول ستتعاونان الدولتين فإن
يتعارض حد المنطقة االقتصادية الخالصة المتفق عليه بين جمهورية قبرص ومصر    

اقعة غرب خط الطول مع حد الجرف القاري التركي المعلن من قبل تركيا في نقاطه الو 
 درجة شرقا  ، وعددها س  نقاط من أصل ثمانية. 68-61-22

 ثانيًا: الحد الشمالي  والشمالي الغربي 
الاذي أودعتاه  .222لعاام  .1بموجاب القاانون  .222أعلن  جمهورية قبارص فاي عاام    

إلاى أكثار لدى األمم المتحدة منطقتهاا االقتصاادية الخالصاة التاي ال تمتاد حادودها الخارجياة 
، ووفقااا لهااذا القااانون 6442مياال بحااري ماان خااط األساااس الااذي تاام تحديااده عااام  222ماان 

ونظاارا  لعاادم توقيااع اتفاااق مااع تركيااا  لتعيااين الحاادود البحريااة الفاصاالة بينهمااا تعتباار حفومااة 
جمهوريااة قباارص ماان الناحيااة المبدئيااة أن الحاادود الخارجيااة لمنطقتهااا االقتصااادية أو جرفهااا 

 Permanent)الخاااااااط الوساااااااط الاااااااذي يقااااااااس مااااااان خطاااااااوط األسااااااااسالقااااااااري هاااااااي 

Representative of Cyprus to the United Nations.15 June,2012,p.2)   . 
 لمنطقتهااا الغربااي والشاامالي الشاامالي الحااد 2264 مااايو . فااي حااددت جمهوريااة قباارص   

 -القبرصااياإلعااالن  ناص حسااب نفسااه الحاد لهمااا -الخالصااة أو لجرفهاا القاااري  االقتصاادية
 بااين مااا ، تصاال مسااتقيمة قطعااة 691 ماان يتااألف خااط وهااو ، الوسااط خااط مااع يتفااق الااذي
 مراجعااة إمفانيااة (، مااع68كمااا يتضااح ماان الشاافل) ، اإلحااداثيات محااددة أساااس نقطااة 699
 ماع المساتقبل فاي الحادود تعياين ضاوء ، فاي االقتضاء حسب المذكورة اإلحداثيات تعديل أو

 .الصدد هذا في إبرامها يتعين التي لالتفاقيات ووفقا   ألخرى ،ا المعنية المجاورة الدول
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-Source: M.Z.N. 144. 2019. LOS of 7 May 2019: Deposit by Cyprus of a list of 
geographical coordinates of points, accompanied by an illustrative map, 
concerning the northern and north-western outer limits of the exclusive economic 
zone and the continental shelf. 

( الحد الشمالي والشمالي الغربي للمنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية 55شكل)
 قبرص 

يبلااغ طااول الحااد الخااارجي للمنطقااة االقتصااادية الخالصااة  لجمهوريااة قباارص فااي الشاامال    
، ويمتاااد مااان النقطاااة الثالثياااة باااين مصااار وقبااارص  كااام 14.والشااامال الغرباااي للجزيااارة نحاااو 

وتركيااا فااي الجنااوب الغربااي ، وحتااى النقطااة الثالثيااة بااين تركيااا وقباارص وسااوريا فااي الشاامال 
الشاارقي ، ويتعااارض هااذا الحااد مااع الحااد المعلاان ماان قباال تركيااا والجمهوريااة التركيااة لشاامال 

د المعلان مان قبال تركياا قبرص في القطاع الشمالي من جزيرة قبرص، كما يتعارض مع الحا
 درجة شرقأ. 22-61-68من جانب واحد غرب خط الطول 

 اليونان  -2

،  .644ر في يونيو عام اقانون البحاألمم المتحدة لاليونان على اتفاقية  صدق    
، 2266لعام  226.تشريعا  وطنيا ، ثم عدلته بالقانون رقم  .644وأصدرت في عام 

، والذي يحدد الحدود الخارجية للجرف القاري 2262م وسجلته لدى األمم المتحدة في عا
في غياب اتفاقيات  حيث تضمن أنه، اليوناني بمنطقة شرقي البحر األبيض المتوسط 

تحديد الحدود البحرية فإن الحدود الخارجية للجرف القاري اليوناني والمنطقة االقتصادية 
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ة في بعدها عن أقرب النقاط الخالصة هي الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوي
 على خطي األساس )القاري والجزري( الذين يقاس منهما عرض البحر اإلقليمي

(Permanent Representative of Greece to the United Nations, 2020, 

p.1)  . 

على تحديد حد المنطقة االقتصادية  2222 أغسطس عام 1 في اتفق  اليونان ومصر    
 ، ويتألف درجة شرقا   28درجة شرقا  و 21دولتين ، فيما بين خطي طول الخالصة بين ال
محددة  نقاط بين الدولتين من أربع قطع مستقيمة تصل ما بين خمس عليه الحد المتفق

 (.64( والشفل)62اإلحداثيات ، كما يتضح من الجدول)

 ونان ومصر.( اإلحداثيات الجغرافية لحد المنطقة االقتصادية الخالصة بين الي62جدول)
 خط الطول دائرة العرض رقم النقطة

0 05300-56-66 02300-52-20 

2 50330-30-66 32330-60-20 

6 23302-65-66 63320-32-20 

3 20323-60-66 65353-20-20 

5 50303-23-66 00300-00-20 
Source: Agreement between the Government of the 
Hellenic Republic and the Government of the Arab 
Republic of Egypt on the delimitation of the exclusive 
economic zone between the two countries, 6 August 2020. 

 

 
Source: Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the 

Government of the Arab Republic of Egypt on the delimitation of the exclusive 

economic zone between the two countries, 6 August 2020. 

 ( حد المنطقة االقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر55شكل)
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يبلاااغ طاااول حاااد المنطقاااة االقتصاااادية الخالصاااة المتفاااق علياااه باااين اليوناااان ومصااار نحاااو    
البحرياااة باااين  الحاادود تحدياااد فاااي االعتبااار اليونانياااة فاااي الجاازر كاام ، وقاااد وضاااع  .6425
جاازر رودس  سااواحل اعتمااادا  علااى اليوناااني الجانااب علااى الحاادود إنشاااء حيااث تاام الاادولتين،

وال يتوافاق خاط الحادود ماع خاط الوساط ، ولكناه عباارة عان خاط وساط  وكارباثوس وكريا  ،
   على التوالي. 4:  66معدل ، حيث تم اقتسام المنطقة البحرية بين مصر واليونان بنسبة 

 اليوناان باين المحتملاة البحرياة الحادود طاول جازء مان المصارية اليونانياة تناول  االتفاقية   
 جزيارة رودس، سااحل شارق  صاغير وجازء كاساتيلوريزو جزيارة تضامين ياتم ومصر، حيث لم

 علااى أن االتفاقيااة المتفااق عليااه ، حيااث تاانص الحااد لشاارق  المسااتقبلي بالتحديااد يخاال ال وهااذا
درجاة  28 الطاول خاط شرق  االتفاقية في عليها المنصوص الحدود يتجاوز الحق تحديد أي

 المجاااورة الاادول مااع بالتشاااور اسااتكماله ساايتم درجااة شاارقا   21خااط الطااولغاارب  شاارقا  ، أو
 .  المعنية
 فااي اإلقليميااة الاادول ممارسااات مااع ومصاار اليونااان بااين لالتفاقيااة الجزئااي الطااابع يتوافااق   

 الحاادود البحريااة تحديااد اتفاقيااات جميااع المتوسااط ، حيااث تاانص األباايض البحاار منطقااة شاارق 
 أناه علاى واسارائيل وجمهورياة قبارص ولبناان ورية قبارصوجمه ومصر جمهورية قبرص بين

 ثالثيااااة نقااااط لتشااامل توساااايعها،  أو/ و الموضاااوعة للحااادود النهائيااااة النقااااط مراجعاااة يمفااان
 دول مااع المسااتقبلي التحديااد ضااوء ، فااي المعنيااة الاادول سااواحل ماان البعااد متساااوية محتملااة
اااا األخااارى، الجااوار  المجااااورة الااادول قبااال مااان الشاااأن هاااذا فاااي إلياااه التوصااال ياااتم التفااااق ووفق 
  . (Yiallourides,2020,p.2)المعنية
 في تشترك ثالثة دولة مع مفاوضات الطرفين من أي بدأ إذا االتفاقية أنه تضمن    

 والتشاور اآلخر الطرف إبالغ الطرف هذا على الطرفين ، فيجب كال مع البحرية الحدود
 حال في أنه منها على الثانية المادة ونص  الثالث ، الطرف مع التفاق التوصل قبل معه 
 ستتعاون  ، الطرفين لكال الخالصة االقتصادية المناطق إلى الطبيعية الموارد امتداد
 . الموارد هذه استغالل طرق  حول اتفاق إلى للتوصل الدولتان
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 مصر -2

م اتفق  مصر مع جمهورياة قبارص علاى حادود المنطقاة االقتصاادية الخالصاة بينهماا عاا   
درجاة شارقا   22كما سلف  اإلشارة ، والتي تغطي المنطقة الواقعة شرق خط الطاول  2222

درجة شرقا  تقريبا  ، كما اتفق  مصار ماع اليوناان علاى تحدياد المنطقاة  22وحتى خط طول 
كما سالف  اإلشاارة ، والتاي تغطاي المنطقاة الواقعاة  2222االقتصادية الخالصة بينهما عام 

درجااة شاارقا  ، وكااان التحديااد فااي الحااالتين  28جااة شاارقا  وخااط طااول در  21بااين خااط طااول 
اعتمااادا  علااى سااواحل جزياارة قباارص وسااواحل الجاازر اليونانيااة المقابلااة للساااحل المصااري ، 
ويوضاح ذلااك موقاف مصاار مان تااأثير الجازر، حيااث أقارت لجزياارة قبارص بالتااأثير الكاماال ، 

بين مصار وجمهورياة قبارص ، وأقارت بتبني خط الوسط كحد للمنطقة االقتصادية الخالصة 
للجاازر اليونانيااة بالتااأثير المخفااض دونمااا إجحاااف ، حيااث قساام  المنطقااة البحريااة الفاصااة 

 للجزر اليونانية . 4لمصر مقابل  66بين الساحل المصري وساحل الجزر اليونانية بنسبة 
المتوسااط  لام يتبقااى ماان حاادود المنطقااة االقتصااادية الخالصااة لمصاار فااي البحاار األباايض    

 درجاااة 22و شاارقا   درجاااة 28طااول خطااي باااين يمتااد الاااذي مااع الاادول المقابلاااة سااوى القطاااع
شرقا ، وربما يفون ذلك بانتظار توصل قبرص واليوناان التفااق يحادد المنطقاة الواقعاة شامال 
المنطقااة االقتصااادية الخالصااة لمصاار، أو ربمااا يفااون ذلااك انتظااارا  لتوصاال تركيااا وقباارص 

بشاأن منازعاااتهم حاول مناااطق الوالياة البحريااة ، لحسام التااأثير الاذي ساايمنح  واليوناان لتسااوية
لجزياارة كاسااتيلوريزو اليونانيااة التااي تكاااد تالصااق الساااحل التركااي ، وفااي جميااع األحااول فااإن 
حق مصر بشأن منطقتهاا االقتصاادية الخالصاة لايس محال نازاع ، فاالنزاع يقاع علاى الجاناب 

الصااة لمصاار، ولاان يضااير مصاار فااي جميااع األحااوال ماان المقاباال للمنطقااة االقتصااادية الخ
 سيفون على الجانب اآلخر من الحد الخارجي لمنطقتها االقتصادية الخالصة. 

رفضاا  مصااار ماااذكرة التفااااهم بااين تركياااا وحفوماااة الوفااااق الااوطني الليباااي بشاااأن الحااادود    
اءات أو ، واعتبرتهااااا باطلااااة ، كمااااا أعلناااا  عاااادم اعترافهااااا بااااأى إجاااار  2264البحريااااة لعااااام 

تصاارفات أو آثااار قانونيااة تترتااب عليهااا، وذلااك ألن إجااراءات إباارام تلااك االتفاقيااة قااد خرقاا  
، والااذي .226ديساامبر عااام  69وانتهفاا  االتفاااق السياسااي الليبااي الموقااع بالصااخيرات فااي 

أقااره مجلااس األماان ، حيااث تاانص المااادة الثامنااة منااه علااى أن اختصاصااات رئاسااة المجلااس 
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وزراء كفاااال ، ولاااايس رئاااايس المجلااااس منفااااردا  تشاااامل عقااااد االتفاقيااااات الرئاسااااي لمجلااااس الاااا
والمعاهاادات الدوليااة علااى أن تااتم المصااادقة عليهااا ماان مجلااس النااواب، وهااي المااادة التااي تاام 
تجاهلهاااا مااان جاناااب رئااايس المجلاااس الرئاساااي فاااي ليبياااا، فضاااال  عااان عااادم تصاااديق مجلاااس 

 Permanent Mission of Egypt to the United Nations,23) الناواب عليهاا

Dec,2019,p.1). 
 سوريا -.

يربط سوريا وتركيا نزاع حول سنجق اإلسفندرون أو ما بات يعرف بمحافظة هتاى    
 تركيا وكان  السوريتين، وادلب الالذقية محافظتي حدود على هتاي محافظة التركية ، تقع

 عام وفي ،6426 عام منذ فرنسا سيطرة تح  كان  بينما ،6424 عام عليها سيطرت قد
 بأن تركيا وجادل  الشام، بالد مناطق في مسؤولياتها تقليص إلى فرنسا سع 6421
 عليها التفاوض يتم التي للشروط وفق ا االستقالل على يحصل أن يجب اإلسفندرون  سنجق
 ليتم ، السنجق بانتخابات األتراك المندوبون  فاز 6428 عام وفي ، ولبنان سوريا بشأن
  أن على 6424 يونيو في فرنسا وافق  ثم ، هتاي للسنجق هو جمهورية جديد اسم اعتماد
 أن هتاي لبث  وما وسوريا، تركيا بين الحدود هي وسوريا هتاي بين الحدود تصبح
 (.Malcolm,2014,p.2) تركيا من جزءا   شهر بعد أصبح 

 سنجق باسترداد المطالبة عن سورية حفومة أي تتوقف لم سوريا استقالل منذ   
 حدود وتركيا إلى سوريا بين اإلقليمي النزاع امتداد يعني مما ، تركيا من اإلسفندرون 

 لسواحل محافظة هتاى من المقابلة المساحة تصبح إذ ، الدولتين بين القاري  الجرف
 سورريا.  به تطالب قد ما ضمن الذي حددته تركيا القاري  الجرف
جانب بشأن تحديد الحدود الخارجية اعترض  سوريا على اإلعالن التركي أحادي ال   

للجرف القاري التركي بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط ، وأكدت أنه ال يترتب عليه 
أية التزامات قانونية بموجب قواعد القانون الدولي والعرفي وقواعد الفقه الدولي واالجتهاد 

ات المنفردة ، وانما القضائي الدولي ، حيث أن تسوية قضايا كهذه ال تكون عبر اإلعالن
يجب أن تتم بطريقة عادلة ، وفقا  للقواعد المذكورة آنفا  ، وباالتفاق المشترك بين الدول 
المتجاورة ، وأكدت سوريا أن هذا اإلعالن التركي ال يتمتع باألثر القانوني الملزم تجاه 
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وقها السيادية الغير ، ويبقى مجرد إعالن منفرد تعترض عليه سوريا ، وهو ال يؤثر على حق
(Permanent Representative of the Syria to the United 

Nations,2018,p.1). 

 الوطني الوفاق وحفومة تركيا أعلن  سوريا عن معارضتها ورفضها لمذكرة التفاهم بين   
بطالن أي آثار قانونية أو البحرية ، وأكدت عدم اعترافها بها، و  الحدود بشأن الليبي

 -سياسية أو عملية لها ، وذلك لألسباب التالية:
وفقا  لمبادىء القانون الدولي واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، ال يؤثر تحديد الحدود  -

البحرية على أى طرف ثالث لم يتفق على ترتيبات مؤقتة منصوص عليها في اتفاقية األمم 
بحار، وال يجوز أن يفون التحديد انفراديا  ، وأن الدول المعنية ملزمة عند المتحدة لقانون ال

تحديد حدودها بأن تأخذ في االعتبار مواقف وآراء الدول الساحلية األخرى ذات السواحل 
 المتقابلة أو المتالصقة على نحو يحترم سيادة الدول.

م جواز إبرام اتفاقيات لتحديد استقر العرف الدولي والسوابق القضائية القانونية على عد -
الحدود في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة الداخلية بطريقة تؤدى إلى استغالل الظروف 

 الداخلية االستثنائية لبلد يشهد حربا  أو نزاعا  مسلحا .
 أن البرلمان الليبي قد رفض المذكرة ، ورفض التصديق عليها. -
 ى اشتراط موافقة البرلمان الليبي على االتفاقيات.أن االتفاق السياسي الليبي ينص عل -
ال توجد مناطق بحرية متداخلة أو حدود مشتركة بين ليبيا وتركيا، وال يوجد أساس  -

 قانوني لتوقيع تلك المذكرة.
أن المذكرة تمثل اعتداء  صارخا  على الحقوق االقتصادية والسيادية لمصر واليونان  -

 لمنطقة االقتصادية الخالصة لتلك الدول.وقبرص ، وتؤثر سلبا  على ا
المزعومة في المذكرة هي حدود وهمية وغير قانونية وتعسفية ،  القاري  الجرف أن حدود -

 مما يعرض السلم واالستقرار اإلقليميين لخطر جسيم .
أن تلك المذكرة ستسبب مشاكل قانونية وسياسية وعملية في المستقبل في حال وجود أى  -

 Permanent Representative of)تحديد الحدود البحرية بين سوريا وتركيااتفاق على 

the Syria to the United Nations,2020,pp.1,2). 
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 ليبيا -.   

لها و ، .648ر في ديسمبر عام اقانون البحاألمم المتحدة لعلى اتفاقية ليبيا وقع     
حفومة الوفاق الوطني الليبي ووقع  ،  حدود بحرية متفق عليها مع كل من تونس ومالطا

تضمن  تحديد الحدود البحرية بين الدولتين ،  2264عام  6مع تركيا على مذكرة تفاهم
وردا  على رفض مذكرة التفاهم من قبل دول مجاورة لليبيا بمنطقة شرق البحر األبيض 

أن  2264المتوسط أوضح  البعثة الدائمة لليبيا لدى األمم المتحدة في نوفمبر من عام 
مذكرة التفاهم جاءت انطالقا  من ممارسة ليبيا لسيادتها الكاملة على إقليمها البحري، 
وممارسة حقها السيادي في تحديد الجرف القاري والمنطقة االقتصادية الخالصة ، واستنادا  
إلى أحفام القانون الدولي للبحار العرفية والمفتوبة ، بأن يتم تحديد حدود الجرف القاري 

نطقة االقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتالصقة عن طريق والم
االتفاق على أساس القانون الدولي ، وأكدت أن التشريعات الوطنية النافذة في ليبيا تمنح 

 Permanent)للحفومة اختصاص وصالحية إبرام مذكرات تفاهم مع دول أخرى واعتمادها

Mission of Libya to the United Nations,2019,pp1,2)  . 
أكدت حفومة الوفاق الوطني الليبي على رفضها التام ألى تدخل في شؤونها الداخلية     

، وعلى احترامها الكامل لحقوق وسيادة الدول المجاورة ، وأوضح  أن مذكرة التفاهم ال 
وأنها من ،  طتمس بالحقوق السيادية ألى دولة جارة أو مطلة على البحر األبيض المتوس

على استعداد للجلوس والتحاور بشفل ثنائي مع أى طرف يظن أن  منطلق مبدأ حسن النية
من ميثاق األمم المتحدة وكافة  22التزامها بالمادة المذكرة تمس بحق سيادي له، وأكدت

مبادىء القانون الدولي العام ، وأعلن  اعترافها بحق أى دولة تدعي أن مذكرة التفاهم تمس 
دودها الوطنية أن تلجأ إلى محفمة العدل الدولية ، ولليبيا سوابق جيدة في االمتثال بح

 Permanent Mission of Libya to the United)ألحفام المحفمة

Nations,2019,p.4). 
أوضح  حفومة الوفاق الوطني الليبي أن ليبيا كان  قد عقدت مع اليونان أربع جوالت    

، ولم تسفر عن نتيجة ، ألن اليونان  .222صين بدأت عام من المفاوضات بين المخت

                                                 
 لتفاهم تجنباً لحتمية عرضها على مجلس النواب الليبي.تم تسميتها بمذكرة ا- 1
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تشبث  في تحديد صالحياتها البحرية المواجهة لليبيا بجزر صغيرة جدا  وغير مأهولة ، 
وليس لها أى اعتبار قانوني ، حيث تمسف  بإعمال مبدأ خط الوسط ، يقاس ابتداء  من 

المعمول به دوليا  في مثل هذه هذه النتوءات الجزرية ، ورفض  تطبيق مبدأ التناسب 
، إال أن اليونان في تجاهل .226الحاالت ، واستمرت المراسالت بين الجانبين حتى عام 

تام لحقوق ليبيا سارع  مع حلفائها في منتدى غاز شرق المتوسط في عقد االتفاقيات، 
يل ونقل الغاز واستغالل الظروف اإلقليمية المتوترة لفرض األمر الواقع واحتكار إنتاج وتسي

، األمر الذي ستكون له أثار وخيمة على االقتصاد الليبي وعلى حق األجيال الليبية 
القادمة في استغالل ثرواتهم الطبيعية ، وأرسل  وزارة الخارجية الليبية مذكرة احتجاج إلى 
وزارة الخارجية اليونانية على ما تقوم به من إبرام عقود امتياز واستكشاف مع شركات 

ولية ومحلية في مناطق لم يتم االتفاق على تبعيتها وتحديدها بين اليونان وليبيا ، وكان د
 Permanent Mission of)رد الخارجية اليونانية سلبيا  ومتجاهال  لمطالب ليبيا وحقوقها 

Libya to the United Nations,2019,p.3). 
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 الجرف القاري التركيالمبحث الرابع : تأثير الجزر على تحديد 
 الحاادود منازعااات أسااباب  Prescott and Clive وكاليااف بريساافوت ماان كاال حاادد   

وناازاع الساايادة علااى  ، السياسااية اإلرادة وغياااب ، القااانوني اليقااين عاادم تضاام التااي ، البحريااة
 والتوظياف ، البحرياة للماوارد الوصاول علاى والنازاع ، مناطق برياة تبادأ منهاا الحادود البحرياة

 وعالقتااه للجاازر االسااتراتيجي والموقااع ، البحريااة المناااطق علااى الساايادة إلدعاااءات السياسااي
 & Prescott) التاريخيااة والحجااج األساااس ، خااط تحديااد فااي والمبالغااة القااومي، باااألمن

Clive,2005,p.246,253) . 
 ، ذاتهاااا 6482البحااار لعاااام  لقاااانون  المتحاادة األمااام باتفاقيااة القاااانوني اليقااين عااادم ياارتبط   
 المبااااد  فاااإن ، ذلاااك وماااع ، البحرياااة الحااادود لتحدياااد قاااانوني إطاااار علاااى تااانص أنهاااا حياااث
 أن عاان البعااد كاال البحريااة بعياادة الحاادود تحديااد تحفاام التااي الصاالة ذات  القانونيااة والقواعااد
 ملزماة السااحلية الادول فاإن اإلقليمياة الميااه باستثناء  الواقع وفي ،definitive نهائية تكون 
 و/أو المنطقااة القاااري  الجاارف حاادود تحديااد فااي  Equitable منصااف بتحقيااق حاال اطةببساا

 طريقاة تحدياد تتضامن لام البحاار لقاانون  المتحادة األمام اتفاقياة ولكان ، الخالصة االقتصادية
 واساااع مجاااال فاااإن هنااااك لاااذلك  ، الصااالة ذات الظاااروف البحرياااة أو الحااادود لتحدياااد معيناااة

 ، بعينهااااا لحالااااة المناساااابة التحديااااد وطاااارق  بالعواماااال يتعلااااق فيمااااا جااااذري ا مختلفااااة لتفساااايرات
 تاام لقااد  الواقاع وفااي ، البحرياة الحاادود تحدياد مفاوضااات فاي والمااأزق  النازاع احتمااال وبالتاالي
 البحرياة الحادود وتعياين البحاار بقاانون  الخااص الادولي القاانون  مان الجزء هذا بأن االعتراف
 & Prescott) اليقااااااين عاااااادم ماااااان المعتااااااادة الدرجااااااة ماااااان أكثاااااار علااااااى يحتااااااوي 

Clive,2005,p.246.) 
أدى عااادم اليقاااين القاااانوني إلاااى خلاااق حااادين خاااارجيين مختلفاااين للجااارف القااااري التركاااي    

( ، أحدهما حاددت تركياا 22بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط ، كما يتضح من الشفل)
ن امتاداده ما %68كم( بإعالن من جانب واحاد ، وحاددت .62215من امتداده ) %82نحو
كم( باالتفاق مع الجمهورية التركية لشمال قبرص ، وحفومة الوفاق الاوطني الليباي .2925)

، والحد اآلخر حددتاه قبارص واليوناان ومصار ، ساواء باالتفاقياات الثنائياة ، أو باإلعالناات 
 األحاية الجانب .
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 ( حد الجرف القاري لتركيا تبعًا لالدعاءات المتباينة.56شكل)

مثاال العاماال الجااوهري فااي تباااين الحاادين المعلنااين للجاارف القاااري التركااي بمنطقااة شاارق يت   
البحااار األبااايض المتوساااط فاااي تبناااي األطاااراف التاااي تقاااف وراء كااال حاااد منهماااا لوجهاااة نظااار 
مختلفة جذريا  بشأن التأثير الممناوح للجازر المتاخماة للسااحل التركاي فاي تحدياد هاذا الحاد ، 

ثير تلااك الجاازر علااى تحديااد جرفهااا القاااري بمنطقااة شاارق البحاار حيااث تتبنااى تركيااا تقاازيم تااأ
األبااايض المتوساااط ، بينماااا تتبناااى قبااارص واليوناااان ومعهماااا مصااار مااانح تلاااك الجااازر التاااأثير 

 الكامل في تحديد مناطق الوالية البحرية .

 تقزيم تأثير الجزر  -6

 خالل واضحا   البحرية الوالية لمناطق الجزر المسبق استحقاق على تركيا اعتراض كان   
 ،6482و  6492البحار فيما بين عامي  الثالث لقانون  المتحدة األمم مؤتمر انعقاد دورات

عند تحديد استحقاق الجزر لمناطق والية  االعتبار في يؤخذ أن إذ رأت تركيا أنه ينبغي
، وموقعها ، وقد قدم  تركيا للمؤتمر مشروع  ، وعدد سفانها مساحة تلك الجزر بحرية
االقتصادية  المنطقة في تقع جزيرة " أن أي نص  على.649 عام في تتعلق بالجزرمادة 

 يحق لها الوالية البحرية على ال األخرى المقابلة للدول القاري  الجرف على أو الخالصة
 ُعشر عن يقل ال ما على تحتوي  ال كان  إذا بها، خاص قاري  جرف أو اقتصادية منطقة
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إليها تلك الجزيرة "  تنتمي تيال الدولة وسفان األرض مساحة
Ozdem,2019,p961,964)). 

 القاري  الوالية على الجرف حق للجزر يفون  أن ينبغي ال أنه فكرة عن تركيا دافع    
للدولة األخرى  طبيعيا   امتدادا   يشفل قاري  جرف على موجودة كان  إذا بها الخاص

 بسبب تشفل التي ن الجزرتضمن  " أ مادة اقترح  مسودة 6498 عام المقابلة ، وفي
 أكثر أو دولتين بين حدودي خط رسم في المساواة  أوعدم للتشويه مصدرا   الجغرافي موقعها

 مع يتوافق الذي الحد إلى فقط بحرية مساحات لها يفون  أن يجب متقابلة متالصقة أو
"  الصلة ذات األخرى  والظروف الظروف الجغرافية جميع ومع العادلة المباد 

Ozdem,2019,p961,964)). 
ترى تركيا أن االدعاءات البحرية اليونانية والقبرصية بمنطقة شرق البحر األبيض    

المتوسط هي ادعاءات الحد األقصى، فهي متأسسة على استحقاق الجزر لجرف قاري 
يختلف عن  Entitlementومنطقة اقتصادية خالصة، ولكن االستحقاق

 في تلقائي حق لها ليس الدولي القانون  موجبب الجزر وأن ، Delimitationالتحديد
، ومن الممفن أن يتم تقليص مساحة الجرف القاري للجزر  كاملة خالصة اقتصادية منطقة

التحديد   Distortأو منطقتها االقتصادية الخالصة حتى إلى الصفر إذا كان وجودها يشوه
 (. (Erciyes,2020,p.49المنصف للحدود البحرية 

 المبادىء من يزال البحر ال على البر Dominates سيادة مفهوم بأن تحتج تركيا   
 الوالية مناطق حدود تحديد سياق في الدولية، القضائية والسوابق الدولي للقانون  األساسية

الجزر  أن الدولية المحاكم أحفام في -التركية النظر وجهة حسب -الثاب  البحرية ، ومن
أو تنافسها  تنازعها عند كاملة بحرية والية طقمنا إيجاد إلى بالضرورة تؤدي ال

Competition البحرية بين الحدود تحديد قضايا مثل القاري، البر في مناطق مع 
 وميانمار، وبنجالديش وأوكرانيا، ورومانيا وايطاليا، وتونس وفرنسا، المتحدة المملكة

 Permanent Representative of Turkey to the United) وكولومبيا ونيفاراجوا

Nations,15 june,2016.p.2). 

ال  حيث ، 2كم ألف6.151نحو التركي االدعاء حسب لتركيا القاري  الجرف اتساع يصل  
 أميال ستة اتساعها يتعدى ال إقليمية مياه يترك الحد الخارجي للجرف القاري لتركيا سوى 
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 ،2كم ألف 859.نحو اتركي يفسب مما ، المتاخمة للساحل التركي اليونانية للجزر بحرية
 ويترك لقبرص مياه ، تركيا قبل من المدعى القاري  الجرف مساحة من %.295 نحو تمثل
 جرفا   يترك لها بينما الغربية ، سواحلها طول على بحريا   ميال   62 يبلغ اتساعها إقليمية
 قاري ال الجرف مساحة تتسع عليه وبناء ، الشمالية سواحلها بمواجهة الوسط خط دون  قاريا  
 من المدعى القاري  الجرف مساحة من %.265نحو تمثل ،2كم ألف 2259 بمقدار التركي
 .األقصى حده إلى لتركيا القاري  الجرف اتساع ليصل ، تركيا قبل
 خط يمثل وال ، اإلنصاف مبدأ هي البحرية الحدود تحديد في القاعدة ترى تركيا أن   

، حيث لم يتم ذكره في  الخالصة االقتصادية والمنطقة القاري  الجرف تحديد طريقة الوسط
من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ، المتعلقتين بتحديد حدود  .8و 92المادتين 

المنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو 
 الدولي والقانون  ، لدولا ممارسات ذلك في بما ، الدولي للقانون  تبعا   وأنه المتالصقة ،

 خط/ البعد تساوي  طريقة فإن ، القضاء وأحفام ، الدولية القضائية والقرارات ، العرفي
 نحو على الحدود تعيين عدم إلى تطبيقها يؤدي ال عندما إال تطبق ال الوسط
 Permanent Representative of Turkey to the United Nations,13)منصف

nov,2019.p.2.) 
تعيين حدود يتم من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار على أن "  .9تنص المادة     

 عن طريقالمنطقة االقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتالصقة 
من النظام األساسي  28، كما أشير إليه في المادة  االتفاق على أساس القانون الدولي

، 6482") األمم المتحدة،  توصل إلى حل منصفال ، من أجل لمحفمة العدل الدولية
.6 ) 
 السواحل ذات الدول بين الجرف القاري  حدود تعيين يتم" على أن 82 المادة وتنص   

 في إليه أشير كما ، الدولي القانون  أساس على االتفاق طريق عن المتالصقة أو المتقابلة
 حل إلى التوصل أجل من الدولية ، العدل لمحفمة األساسي النظام من 28 المادة
  . (1. ،6482 المتحدة، األمم") منصف

عندما تتداخل االدعاءات البحرية  -تحتج تركيا بأن التحديد المنصف للحدود البحرية   
تبعا  لفقه محفمة العدل الدولية يأخذ بعين االعتبار الظروف الجغرافية  –للدول الساحلية 
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 relevant and special للمنطقة البحرية الخاصة والظروف ذات الصلة 
circumstances  المرتبطة بالحد ، هل تنتمي لمحيط ؟ أم لبحر مغلق ؟ أم لبحر شبه

مغلق؟ والطول المقارن للسواحل ، ومساحة الجزر وموقعها، وتؤكد تركيا أن منطقة شرق 
مة بالدول ، ، كما أنها منطقة مزدح البحر األبيض المتوسط هي جزء من بحر شبه مغلق

-68وتستند تركيا إلى الطول الكبير لساحلها بمنطقة تداخل االدعاءات غرب خط الطول 
درجة شرقا  ، مقارنة بطول السواحل الشرقية للجزر اليونانية،  والساحل الغربي  61-22

 بين من قبيل التناسب األدنى للحد الجزر تلك تأثير تقليص مما يستوجبلجزيرة قبرص ، 
ومساحة مناطق الوالية البحرية لكل دولة من ناحية أخرى  سواحل من ناحيةال أطوال

Erciyes,2020,p.49)). 
األبيض  البحر شرق  بمنطقة التركي الساحل من القريبة اليونانية الجزر أن تركيا ترى    

 حيث ومصر، لتركيا الرئيسين البرين بين الوسط خط من الخطأ الجانب في تقع المتوسط
 Cutt off الصلة تقطع الجزر تلك وأن ، الوسط خط من لتركيا المواجه جزءال ضمن تقع

 على قطعي تأثير لها يفون  أن للجزر يمفن وال القاري ، وجرفها التركية السواحل بين
 بين الوسط خط من الخطأ الجانب على الواقعة للجزر يمفن وال لتركيا، الساحلي االمتداد
 اإلقليمية  مياهها خارج بحرية والية مناطق لها ءتنشى أن الرئيسي البر من قطعتين

(Permanent Representative of Turkey to the United Nations,18 

Mar,2020,p.2). 

 Natural القاري  للجرف الطبيعية اإلطالة االنصاف مبادىء تحتج تركيا بأن من   

prolongationورةالمجا للدولة القاري  الجرف على الجزر تعدي ، وعدم non-

encroachment إما الدولية العدل محفمة عن الصادرة األحفام من العديد ، وأن 
 تعطها لم أو ، الوسط الخط من الخطأ الجانب في واقعة تظل التي الجزر تماما   تجاهل 
 الحدود تحديد يشوه موقعها كان إذا البحرية، المناطق حدود تعيين في جزئي تأثير سوى 

 Permanent Representative of Turkey to the United Nations,2) بإنصاف

July,2020,p.2). 

 2كم ألف 2. مساحة على خالصة اقتصادية بمنطقة اليونان مطالبة ترى تركيا أن   
 بعد وعلى ، التركي البر من نحو ميل بحري  بعد على الواقعة كاستيلوريزو جزيرة حول
 عقالني غير أمر 2كم62تتجاوز مساحتها  وال اليوناني البر من ميال  بحريا   262نحو
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 في جزيرة أكبر خامس ، كري  لجزيرة بالنسبة وحتى الدولي ، القانون  أحفام مع ويتعارض
 وفقا    تبعاتها من التقليص تم فقد ،2كم ألف 852 بمساحة نحو المتوسط األبيض البحر
 بجزيرة تعلقي فيما لليونان يحق وترى تركي أنه ال واليونان، مصر بين لالتفاق

 في السائدة الجغرافية المعطيات ، بسبب اإلقليمية بالمياه المطالبة سوى  كاستيلوريزو
 Permanent Representative of Turkey to the United)الصلة  ذات المنطقة

Nations,21 Aug,2020,p.2) . 
ترى  -يسالرئ البر عن بعيدة جزيرة عفس على – جزرية كدولة –وفيما يتعلق بقبرص    
 اقتصادية منطقة أي من أهمية أكثر يفون  أن يجب الساحل التركي الشاسع أن تركيا

 ليبيا بين التحفيم وذلك بالقياس إلى العدالة ، ضمان أجل ، من قبرص تخص خالصة
الوسط مع ليبيا تحقيقا  للتناسب بين  خط تحديد في مالطا نفوذ تقليل تم حيث ، ومالطا

 (. Tsafos,2020,p.1)ومساحة مناطق واليتهما البحرية أطوال سواحل الدولتين
 قبرص مؤهلة في الواقع أو القانون  بموجب مختصة سلطة أى يوجد ال بأنه تحتج تركيا   

كفل،  قبرص وبالتالي مشترك ، نحو على اليونانيين والقبارصة األتراك القبارصة لتمثيل
 شرقا  تقع 22-61-68الطول خط غرب اليونانيين القبارصة بها يطالب التي وأن المناطق

 البداية ومنذ الواقع بفعل حقوقها تركيا تمارس حيث التركي، القاري  الجرف ضمن بالكامل
 Permanent Representative of Turkey to the)المشروعة  مصالحها عن فضال  

United Nations,28 Apr,2016.p.1) حقوقا   قبرص لشمال التركية ، وأن للجمهورية 
 اليونانيون  القبارصة يمثل قبرص ، وال بجزيرة المحيطة البحرية المناطق على سلطةو 

المعتمد بشأن حد المنطقة االقتصادية الخالصة  ليس للتشريع ، كفل ، وبالتالي الجزيرة
 السلطات أبرمتها التي لالتفاقيات الثنائي للتشريع ، وال شمال وغرب جزيرة قبرص

ير، وتسعى تركيا لتحديد حدود مناطق الوالية البحرية بصورة تأث أي اليونانية القبرصية
منصفة مع جميع الدول الساحلية المعنية والتي تعترف بها تركيا، أما فيما يتعلق بالجزء 
الغربي من جزيرة قبرص فإن هذا لن يفون ممفنا  إال بعد التوصل إلى تسوية سياسية 

 شاملة للمسألة القبرصية.
 االتفاقية على اعتراضها التركية سالفة الذكر إعالن تركيا Argumentsتفسر الحجج    

 بشأن ومصر -تطلق عليها تركيا اإلدارة القبرصية اليونانية –جمهورية قبرص  بين المبرمة
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 بها االعتراف ورفضها ،2222 عام الخالصة االقتصادية المنطقة حدود تحديد
(Permanent Representative of Turkey to the United 

Nations,28Apr,2016,p.1)، في تركيا حق ألنها من وجهة النظر التركية تنتهك 
 تنتهك أال ويجب الثمانية ، الحد تعيين نقاط من 1: 6 من النقاط في القاري  جرفها
 عليه يتفق الذي الحدود خط وأن ، الثالثة األطراف حقوق  الثنائية البحرية الحدود اتفاقيات
 عندها يحدث أن يحتمل التي المنطقة إلى يصل أن قبل توقفي أن يجب دولتين بين

 (.Erciyes,2020,p.34)ثالثة  دولة من لالدعاءات تداخل
كذلك اتفاقية اليونان ومصر بشأن تحديد المنطقة االقتصادية الخالصة بين  رفض  تركيا  

 شرق  منطقة في التركي القاري  الجرف تنتهك أنها الغية ، حيث ترى  الدولتين ، واعتبرتها
 منه جزء حدود تحديد تم وحيث عنها ، أعلن  أن لتركيا سبق كما المتوسط األبيض البحر
 Permanent) الوطني الليبي الوفاق وحفومة تركيا بين التفاهم مذكرة توقيع خالل من

Representative of Turkey to the United Nations,14 Aug,2020,p.1). 

 تعظيم تأثير الجزر  -2

من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار على أن " الجزر التي تهيء  626المادة  تنص   
استمرار السفنى البشرية ، واستمرار حياة اقتصادية خاصة بها ، لها الحق في مياهها 
اإلقليمية ومنطقتها المتاخمة وجرفها القاري ومنطقتها االقتصادية الخالصة شأنها شأن 

 (.12، 6482") األمم المتحدة،  األقاليم البرية األخرى 
 والجزر قبرص جزيرة بمنح مطالبتهما في واليونان قبرص جمهورية من كل تستند   

اتفاقية  من 626 نص المادة إلى البحرية الوالية مناطق تحديد في الكامل التأثير اليونانية
مل مناطق وتحتجان بأن هذا حق الجزر في استحقاق كا ، األمم المتحدة لقانون البحار

 الوالية البحرية راسخ في القانون الدولي العرفي، ألن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
، وبالتالي يمفن  الشأن بهذا العرفي الدولي القانون  وتجسد عالمية، شبه بمشاركة تحظى

ة التمسك بهذا الحق أيضا  في مواجهة الدول التي ليس  أطرافا  في اتفاقية األمم المتحد
 Permanent Representative of Cyprus to the ) لقانون البحار مثل تركيا

United Nations, 4 May 2017,p.1)  . 
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( تاأثير الجازر المتاخماة للسااحل التركاي علاى امتاداد 26( والشافل ).6يوضح الجدول )    
 صااايةالقبر  االدعااااءات الجااارف القااااري لتركياااا حاااال مااانح تلاااك الجااازر التاااأثير الكامااال حساااب

واليونانية بمعاملتها معاملة الدول الساحلية من حيث استحقاق كامال منااطق الوالياة البحرياة 
، وتحديد حدودها مع الجرف القاري التركي وفقا  لقاعدة خاط الوساط ، حياث تساتقطع جزيارة 

ماان مساااحة مااا تدعيااه تركيااا ضاامن جرفهااا القاااري ، أو مااا  2ألااف كاام 2259قباارص نحااو 
ماان مساااحة الجاارف القاااري التااي تطالااب بهااا تركيااا، وتسااتقطع الجاازر  %.265يعااادل نحااو 

ماان المساااحة التااي تاادعيها تركيااا  2ألااف كاام 859.اليونانيااة المتاخمااة للساااحل التركااي نحااو
ماان مساااحة الجاارف القاااري التركااي ، ويعنااي  %.295ضاامن جرفهااا القاااري ، أو مااا يعااادل 

ماااان المساااااحة  %4.ا ماااان نحااااو ذلااااك أن الجاااازر المتاخمااااة للساااااحل التركااااي سااااتحرم تركياااا
اإلجمالياة للجارف القااري التاي تطالاب بهاا تركياا ، تاركاة لهاا جرفاا  قارياا  ال تتجااوز مسااحته 

 من مساحة االدعاء التركي. %6.، أو ما يعادل  2ألف كم 1.52نحو
كامل  الجزر منح حال في التركي القاري  المستقطعة من الجرف ( المساحة.6جدول)

 التأثير
المساحة  الجزيرة

المستقطعة 

لصالحها من 

الجرف القاري 

2التركي كم  

المتبقي من 

مساحة 

الجرف 

القاري 

 2التركي كم

اجمالي مساحة 

الجرف القاري 

التركي حسب 

  2تركيا كم

المساحة 

المستقطعة 

لصالح الجزر % 

من مساحة 

الجرف القاري 

حسب االدعاء 

 التركي

 21.5 156611 122906 33705 قبرص

الجزر 

 يونانيةال

58715 97896 156611 37.5 

 59.0 156611 64191 92420 اإلجمالي

 المصدر: من قياس الباحث.

 والنسب من حساب الباحث.
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 المصدر: من عمل الباحث

 ( تأثير الجزر المتاخمة للساحل التركي على امتداد الجرف القاري لتركيا.55شكل)

 أواًل: حجج جمهورية قبرص  

 والدولة الجزيرة بين البحرية الحدود تحديد في قبرص أن الحل المنصف ترى جمهورية    
المقابلة بناء على استحقاق الجزر لكامل مناطق الوالية البحرية هو تبني قاعدة  الساحلية

 االقتصادية منطقتها حدود بتعيين متعلقة اتفاقيات أبرم  قد فإنها عليه خط الوسط ، وبناء  
 Permanent)تلك القاعدة أساس على واسرائيل بنانول كل من مصر مع الخالصة

Representative of Cyprus to the United Nations,15 june,2012,p.2). 
وترى جمهورية قبرص أن االدعاءات التركية تتعدى على جرفها القاري ، وال تخصص    

وأن الحدود  ميال  بحريا  من المياه اإلقليمية ، 62لها على طول سواحلها الغربية سوى 
المعلنة من قبل تركيا كخط وسط بين تركيا ومصر تتجاهل تماما  حقوق جزيرة قبرص 
والجزر المجاورة األخرى في مناطق والية بحرية ، كما أنها تتجاهل حدود المنطقة 
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، حيث تدعي تركيا أن 2222االقتصادية الخالصة المتفق عليها بين مصر وقبرص عام 
ق والية بحرية غير بحرها االقليمي، وقد اتبع  تركيا النهج  ذاته الجزر ال يحق لها مناط

فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها مع حفومة الوفاق الوطني الليبي ، في تجاهل تام 
 من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 626للجزر القريبة ، وذلك في تنكر تام للمادة 

(Permanent Representative of Cyprus to the United Nations,20 

jan,2020,p.2) . 

تحتج جمهورية قبرص بأن لها الحق في إبرام اتفاقيات بشأن تحديد مناطق الوالية     
 اتفاقية في األطراف الدول ومن المتحدة ، األمم في األعضاء الدول إحدى البحرية ، كونها

تتوقف تركيا عن التصرف كما لو أن البحار ، وترى أنه يجب أن  لقانون  المتحدة األمم
جزيرة قبرص وجمهورية قبرص التي تمثلها غير موجودتين ، فال يمفن إعادة تشفيل 
الجغرافيا لتناسب المخططات الجيوبولتيفية لدولة ما، وال توجد قاعدة أو حفم ينتقص من 

ن مساحة حقوق الجزر في مناطق بحرية ، وال يوجد أساس قانوني يدعم الموقف القائل بأ
 Permanent)دولة ما أو طول سواحلها يضعف حقوق الجزر في المناطق البحرية

Representative of Cyprus to the United Nations,20 june,2020,p.2) . 

قبرص عن رفضها التفاقية تحديد الجرف القاري بين تركيا والجمهورياة أعلن  جمهورية      
 لسااانة 2..و 6482 لسااانة .6. قرارياااه فاااي ألمااانا مجلاااس التركياااة لشااامال قبااارص ، ألن

 قيااام إعااالن أن واعتباار ، قباارص جمهوريااة ماان جاازء النفصااال أساافه عاان أعاارب قااد .648
 جهااود تسااهيل عاادم الاادول بجميااع أهاااب ثاام قانونااا ، باطاال قباارص لشاامال التركيااة الجمهوريااة

 هاذا ماع اقيااتاتف أى فاإن لذلك األشفال، من شفل بأى مساعدته أو االنفصالي الكيان ذلك
 تحديااد اتفاقيااة فااإن وبالتااالي ، أساسااها ماان باطلااة اتفاقيااات أيضااا   هااي القااانوني غياار الكيااان
 Permanent Representative)وباطلة الغية االنفصالي الكيان وذلك تركيا بين الحدود

of Cyprus to the United Nations,19 May,2014,p.2) االنفصاالي ، فالنظاام 
 فااي للجزياارة التركااي الغاازو أعقاااب فااي باااالحتالل القائمااة الساالطة أنشااأته ةالجزياار  شاامال فااي
 أن يمفان وال لاه ليسا  الكياان ذلاك فاإن ثام ومان - الدولي للقانون  انتهاك في -.649 عام
 دولياا   بهاا المعتارف الوحيادة الدولاة هاي قبارص جمهورية وأن لدولة ، مففولة حقوق  له تكون 
 يتعلااق فيمااا الاادولي القااانون  بموجااب لهااا الممنوحااة حقااوق ال بجميااع تتمتااع التااي قباارص، فااي

 Permanent)البحرياااااااة  مناطقهاااااااا عااااااان فضاااااااال   قبااااااارص جزيااااااارة أراضاااااااي بفامااااااال

Representative of Cyprus to the United Nations,19 Feb,2019,p.2). 
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 رفض  جمهورية قبرص اتفاقياة الحادود باين تركياا وحفوماة الوفااق الاوطني الليباي ، ألن   
 ماان األباايض المتوسااط البحاار منطقااة شاارق  فااي أخاارى  لاادول مااا علااى حااد المعلاان يتعاادىال

 Permanent Representative of Cyprus to) البحرياة المنااطق فاي مشروعة حقوق 

the United Nations,24Apr,2020,p.2) يانص  6الليباي السياساي ، كماا أن االتفااق
 االتفاقياااات عقاااد بإمفاناااه يفاااون  أن الاااوزراء رئاساااة مجلاااس اختصاصاااات باااين مااان أن علاااى

 بهااذا الوفاااء وعاادم ، النااواب مجلااس ماان عليهااا المصااادقة تااتم أن الدوليااة، علااى والمعاهاادات
 صافا   ، وتمثال تلاك الماذكرة وباطلاة الغياة يجعلهاا ليبياا بين التفاهم بخصوص مذكرة الشرط
 حقاااوق  بحساااا علاااى وليبياااا، تركياااا باااين موجاااودة غيااار بحرياااة حااادودا   يختلاااق قاااانوني غيااار

 إلاااى واساااتنادا   المعاهااادات لقاااانون  فييناااا اتفاقياااة مااان .2 للماااادة ووفقاااا   ثالثاااة، دول ومصاااالح
 علاى يترتاب ال -الثالثاة األطاراف علاى المعاهادات أثار انعدام مبدأ – العرفي الدولي القانون 
 Permanent)ثالثاااااااة دولاااااااة ألى أو لقبااااااارص بالنسااااااابة قانونياااااااة آثاااااااارا   االتفااااااااق هاااااااذا

Representative of Cyprus to the United Nations, 5Dec, 2019, p.1). 
 ثانيًا: حجج اليونان

تاارى اليونااان أن االدعاااءات التركيااة بشااأن حاادود جرفهااا القاااري فااي المنطقااة غاارب خااط    
شارقا  هاي ادعااءات غيار مدعوماة بأدلاة ، وال أسااس لهاا مان الصاحة،  22-61-68الطول

لسايادية للادول األخارى، ومنهاا اليوناان ، وأن االدعااءات وتعسفية إذ تتجاهل تماما  الحقاوق ا
التركياااة تتجااااوز القاااانون الااادولي بإنكاااار حاااق الجااازر اليونانياااة فاااي المنااااطق البحرياااة ، وأن 
اليونااان لااديها بحفاام الواقااع ومنااذ الباادء حقوقااا  ساايادية وواليااة قضااائية فااي المنطقااة المااذكورة 

اتفاقياة األمام المتحادة لقاانون البحاار والقاانون عاليه ، علاى أسااس األحفاام ذات الصالة مان 
الاادولي العرفااي والتشاااريعات اليونانيااة، وأنهاااا سااجل  موقفهااا هاااذا فااي مناسااابات عدياادة لااادى 

 Permanent Representative of Greece to the United)األماام المتحاادة 

Nations,23May,2016,p.1) . 
 -ة بمنطقاااة شااارق البحااار األبااايض المتوساااط تحاااتج اليوناااان باااأن للجااازر اليونانياااة الواقعااا   

أحقيااة فااي مناااطق واليااة بحريااة كاملااة خاصااة بهااا، بموجااب  – مساااحتها عاان النظاار بغااض
 Permanent)القااانون الااادولي العرفااي والتعاهااادي شااأنها فاااي ذلاااك شااأن أى  إقلااايم بااري 

                                                 
، تحت رعاية األمم المتحدة ، وأقره مجلس األمن 0211ديسمبر عام  11يعرف باتفاق الصخيرات وقد وقع في  - 1

 .0211لعام  0018باإلجماع في قراره رقم 
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Representative of Greece to the United Nations,10 May,2017,p.1)  ،
ملياا  تأكياد ذلاك مان خاالل اتفاااق اليوناان بشاأن الحادود البحرياة ماع كال مان مصاار وقاد تام ع
 Permanent Representative of Greece to the United Nations,29)وايطالياا

Sep,2020,p.2)  وأن تحديد حدود الجارف القااري أو المنطقاة االقتصاادية الخالصاة باين ،
ينبغاااي أن ياااتم وفقاااا  للقواعاااد ذات  -والجزرياااة معاااا  القارياااة  -الااادول ذات الساااواحل المتقابلاااة 

أو  equidistance methodالصالة ماان القااانون الاادولي اسااتنادا  إلاى طريقااة تساااوي البعااد 
 Permanent Representative of Greece to the United) خااط الوسااط

Nations,25 Apr,2019,p.1). 

تحديااد الجاارف القاااري يتجاهاال وجااود  الليبااي بشااأن -أوضااح  اليونااان أن االتفاااق التركااي   
الجزر اليونانية ، وينتهك حقها في إنشاء مناطق والية بحرية شأنها شأن أى إقلايم باري كماا 

ماان اتفاقيااة األماام المتحاادة لقااانون البحااار، وتاارى اليونااان أن االجتهااادات  626تاانص المااادة 
ة المحوريااااة لخاااط البعااااد القضاااائية للمحااااكم والهيئااااات القضاااائية الدولياااة تؤكااااد علاااى األهميااا

ماان  82و .9المتساااوي أو خااط الوسااط فااي تحديااد الحاادود البحريااة، وفااي تطبيااق المااادتين 
اتفاقياااة األمااام المتحااادة لقاااانون البحاااار، وأن مبااادأ االنصااااف الاااذي تطالاااب باااه تركياااا كقاعااادة 
تحفاام تحديااد حاادود جرفهااا القاااري بمنطقااة شاارق البحاار األباايض المتوسااط  ال يعفااس الحالااة 

 Permanent Representative of Greece to the)راهناة لالجتهاادات القضاائيةال

United Nations,19 Feb,2020,p.2) . 

أكدت اليونان أن استخدام تركيا لمبدأ الجانب الخطأ من خط الوسط في توصايف موقاع     
لجازر ال هاو كاذب وخاداع ، ألن تلاك ا -عند تحديد الحد باين تركياا وليبياا –الجزر اليونانية 

تنتمااى إلااى تركيااا وال إلااى ليبيااا ، وأن الغاارض ماان مااذكرة التفاااهم هااو فصاال الجاازر اليونانيااة 
عاان المناااطق البحريااة التااي تمتااد إليهااا سااواحلها، فااي انتهاااك لقواعااد القااانون الاادولي، وفيمااا 
يتعلااق بااأطوال السااواحل التركيااة والليبيااة واتجاههمااا فإنهمااا ليسااا ذوي صاالة بالموضااوع ألن 

 Permanent Representative) احل تركياا وليبياا ليسا  ساواحل متقابلاة أو متجااورةساو 

of Greece to the United Nations,20 Apr,2020,p.2)  . 

والجمهورية التركية لشمال  تركيا الجرف القاري بين تحديد حدود رفض  اليونان اتفاقية   
 المنصوص الحدود تبين التي نيةالقانو  الجغرافية غير اإلحداثيات قبرص ، حيث ترى أن

 شمال في الشرعي غير االنفصالي والكيان تركيا بين المبرم الباطل االتفاق في عليها
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 ،.648لعام 2..والقرار 6482لعام 6..األمن مجلس قراري  صارخ بشفل تنتهك قبرص
 Permanent) الدولي القانون  وأحفام األمن مجلس لمقررات ازدراء   ذلك ويشفل

Representative of Greece to the United Nations,19Feb,2020,p.2). 

رفض  اليونان كذلك اتفاقية تحديد الجرف القاري بين تركيا وحفومة الوفاق الوطني    
 ليس  وليبيا تركيا للبحار، ألن الدولي القانون  قواعد صارخ نحو على الليبي ، ألنها تنتهك

 هي وليبيا تركيا بين المزعومة الحدود وأن مشتركة، حدود وال متداخلة بحرية مناطق لديهما
 المنطقة، تلك في لليونان السيادية الحقوق  ، وتنتهك وتعسفية قانونية وغير وهمية حدود
حسب مقتضيات  عليه يصدق لم الليبي النواب مجلس ألن وباطل الغ االتفاق هذا أن كما

 Permanent Representative of Greece to).226 لعام الليبي السياسي االتفاق

the United Nations,14Feb,2020,p.2). 
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 المبحث الخامس: مستقبل النزاع على تحديد الجرف القاري لتركيا 
يمفن تصور عدة سيناريوهات محتملة بشأن مستقبل النزاع على تحديد الجرف القاري    

 . لتركيا بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط 

 التوصل التفاق  -6

يبدو احتمال التوصل التفاق بين تركيا واليونان بشأن تحديد مناطق الوالية البحرية    
بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط احتماال  ضعيفا  في المدى القريب، حيث يغلب النزاع 

التي على العالقات التركية اليونانية ألسباب عديدة ، لعل من أهمها مشفلة بحر إيجه ، 
( .6، إذ تحوز اليونان كما يتضح من الجدول) عقود لنحو خمسة تعود جذورها

من مساحة بحر إيجه ، في ظل اتساع المياه اإلقليمية الذي  %251.( نحو 22والشفل)
فقط ، ويتبقى نحو  %.95أميال بحرية ، بينما تحوز تركيا ما نسبته  1ال يتجاوز 

 البحار. من مساحة بحر إيجه ضمن أعالي  854%.

 ( التوزيع النسبي لمساحة بحر إيجه حسب اتساع المياه اإلقليمية لليونان.6جدول)
أميال  0االتساع  المنطقة البحرية

 بحرية

ميال بحرياً  02االتساع   

 333 035 المياه اإلقليمية لتركيا

 0035 3630 المياه اإلقليمية لليونان

 3032 5030 اإلجمالي

3302 3232 أعالي البحار  

 000 000 إجمالي مساحة بحر إيجه
Sources: - Turkish Presidency's Directorate of Communications '' Turkey’s 

Rights and Claims in Eastern Mediterranean and Aegean'' İstanbul, 2020, 1st 

Edition, p.11. 

-Erciyess, C '' Outstanding Issues in the Eastern Mediterranean and the Aegean 

sea –Turkey's views and Policies '' Strategy and Security Talks 2, Venue, 

2020, p.10. 
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 المساحة تزيد ، فسوف بحريا   ميال   62 إلى اإلقليمية لمياهها اليونان توسيع حال وفي   

 لتركيا، %858 مقابل ، %.965نسبته ما إلى( 22)الشفل من يتضح كما لها التابعة
 قيام أن وتعلن تماما ، تركيا ترفضه ما وهو ،%6459 إلى البحار أعالي مساحة لتتقلص
 . الدولتين بين للحرب سببا   يفون  قد اإلقليمية مياهها بتوسيع اليونان
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 التوزيع النسبي لمساحة سط  بحر  يج  في  ل ميا   قليمية     شكل
ا    مدا ا مي ا بحريا

                      

                       

            

 
 مع تمشيا   إيجه بحر في اإلقليمية لمياهها المحتمل اليونان توسيع أن تركيا تخشى   

 التي المالحية الممرات من الخروج من تركيا سيمنع البحار، لقانون  المتحدة األمم اتفاقية
 تركيا وأمنيا  ، وتريد اقتصاديا   حياة شريان تركيا تعتبرها التي إيجه، بحر أعالي تعبر

 وكذا ، السالح من إيجه بحر شرق  في اليونانية الجزر بعض تجريد على التفاوض
 والصخور الجزر مئات وهي ،  Grey Zonesالرمادية بالمناطق يعرف ما على التفاوض
حيث تتنازع الدولتان  ، الدولية المعاهدات في صراحة ذكرها يتم لم المأهولة التي غير

وقد جمع تركيا واليونان خالل العقود الخمسة ، بشأن حقوق السيادة على تلك الجزر
صرمة ما يزيد على خمسين جولة مفاوضات دون التوصل ألى المن

 .( International Crisis Group,2021,pp.3,6اتفاق)
، حيث ترى اليونان أن تركيا هي من  بحر إيجه المسألة القبرصية مشفلةإلى  يضاف   

، وخلق كيان انفصالي في شمال الجزيرة هو .649صنعتها بغزو جزيرة قبرص عام 
التركية لشمال قبرص بحفم األمر الواقع ، بينما ترى تركيا أن اليونان هي من الجمهورية 

على اتفاق تأسيس 6412صنعتها بفعل تدبيرها ودعمها النقالب القبارصة اليونانيين عام 
دولة قبرص ، الذي أقصى القبارصة األتراك من كل مؤسسات الدولة القبرصية، واستهدف 
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 International) .649ه من صدام دامي حتى عامضم قبرص لليونان ، وما استتبع

Crisis Group,2009,p.1. ) 
من بين عوامل توتر العالقات اليونانية التركية حيث تتهم  مشفلة الالجئين السوريينتعد    

اليونان تركيا بفتح حدودها مع اليونان أمام الالجئين السوريين، ودفع هؤالء الالجئين عمدا  
 .( bbc.newsنانية البرية والبحرية ألهداف ومصالح تركية)لعبور الحدود اليو 

 حدود المستجد حول واذا ما أضفنا إلى كل ما سبق العداء التاريخي بين الدولتين ، والنزاع
التوصل تخيل سيناريو يبدو  ، المتوسط األبيض البحر شرق  بمنطقة التركي القاري  الجرف

ن النزاع على تحديد الجرف القاري لتركيا بمنطقة في األمد القريب بشأ التفاق بين الدولتين
 مفرط في التفاؤل. احتمال شرق البحر األبيض المتوسط

     ، مستقلة تحظى باعتراف المجتمع الدولي كدولة قبرص تركيا بجمهورية تعترف ال   
 دول من سواها بها يعترف ال التي – قبرص لشمال التركية بالجمهورية في حين تعترف

وترهن تركيا التباحث حول التوصل التفاق بشأن الحدود البحرية مع جزيرة قبرص  – العالم
درجة شرقا  بالتسوية النهائية للمسألة القبرصية ، وتتنازع  22-61-68غرب خط الطول

تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص مع جمهورية قبرص على استكشاف واستغالل 
االقتصادية الخالصة لقبرص ، حيث يرى القبارصة  الموارد الهيدروكربونية بالمنطقة

األتراك ومن ورائهم تركيا أنه ال يحق للقبارصة اليونانيين منح تراخيص لشركات أجنبية 
الستكشاف واستغالل الموارد الهيدروكربونية بدون مشاركة القبارصة األتراك لهم في ذلك 

ع تعقيدا  بمنح القبارصة األتراك كشركاء في السيادة على كامل الجزيرة ، كما زاد الوض
ترخيصا  لشركة النفط التركية المملوكة لدولة تركيا للتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في 

 المناطق ذاتها التي منح  جمهورية قبرص شركات أجنبية تراخيص للتنقيب فيها.
من قبرص  التي تم ذكرها أعاله لتركيا ولكل المعقدة السياسية المشفالت تسمح ال  

 صراعاتهم لترك استعداد على كانوا إذا إال طاولة المفاوضات، حول بالجلوس واليونان
األطراف للتوصل لتسوية  ثنائية أو متعددة مفاوضات عملية في ، والشروع جانبا   السياسية

 لتلك المشفالت ، ومما يزيد من تعقيد الوضع تشابك معظم تلك المشفالت.
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 اللجوء للتحكيم -2

 قضايا في الدولية العدل محفمة تفصل أن على اليونان في المسؤولون  أصر طالمال   
 على مع اليونان نزاعات الحدود البحرية إلى تركيا بينما تنظر الحدود مع تركيا ، تحديد
تستبعد تركيا  وال ، الثنائي المستوى  على حله محاولة أوال   الطرفين على يجب أمر أنها

 تختارها آلية أي أن ، ولكنها ترى  الدولية العدل محفمة إلى جوءالل أو للتحفيم اللجوء
 – الطرفان فيها يختلف التي إيجه بحر قضايا جميع تغطي أن المتنازعة يجب األطراف
 . (International Crisis  Group,2021,p.4)الحدود البحرية تحديد فقط وليس

التي ال تتوصل لتسوية لمنازعات  تخول اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار الدول    
 الرغم وعلى ( ،..6، ص6482) األمم المتحدة،  6حدودها البحرية حرية اللجوء للتحفيم

من  626 المادة أن ، فإن اليونان وقبرص تدعيان تلك االتفاقية على توقع لم تركيا أن من
ا الدول غير من األطراف على تلك االتفاقية تنطبق  أن أساس على ، األعضاء فيها أيض 

 قبل من عليها التأكيد للقاعدة المنصوص عليها في تلك المادة  قد تم العرفية السمة
وغيرها من  البحرين و قطر بين الحدود البحرية قضية أحفام مثل في الدولية العدل محفمة
تلك  تطبيق يمفن ال أنه إلى تشير العرفي القانون  قواعد أن تؤكد تركيا بينما القضايا،

 Turkish Presidency's Directorate of)تركيا ادة علىالم

Communications,2020,p.15)بإصرار عارضتها ، ألنها Uersistently 

Objected 2 . 
لطالما استندت تركيا إلى السوابق القضائية وممارسات الدول في ادعائها بتقليص     

 الحدود لتحديد لقضائيةا ، غير أن السوابق (Erciyes,2020,pp.52,60)تأثير الجزر 
التنبؤ  والقدرة على والتماسك للشفافية المسألة بهذه المتعلق القانون  افتقار توضح البحرية

                                                 
حالة عدم تسوية النزاع الحدودي البحري  من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار على أنه في 081تنص المادة  - 1

 بين الدول الساحلية ، فإن كل دولة تكون حرة في اختيار واحدة أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية النزاع الحدودي:
 2المحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة وفقاً للمرفق السادس  – 1
 2محكمة العدل الدولية  – 0
 2ة وفقاً للمرفق السابع محكمة تحكيم مشكل – 2
 محكمة تحكيم خاص مشكلة وفقاً للمرفق الثامن لفئة أو أكثر من المنازعات المحددة فيه . – 4
المعترض المستمر وفق القانون الدولي هي" دولة ذات سيادة اعترضت بشكل ثابت وواض  على قاعدة من  - 0

تعتبر نفسها غير ملزمة بمراعاة القاعدة" هذا المفهوم هو مثال قواعد القانون الدولي العرفي منذ ظهور هذه القاعدة ، و

 على العقيدة الوضعية القائلة بأن الدولة ال يمكن أن تلتزم إال بالمعايير التي قبلتها.
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(Rouche,2018,p.4)  إلى تفرد 6يشير نهج محفمة العدل الدولية، و Uniqueness 
تونس  قضية في مقولتها من واضح من حاالت تحديد الحدود البحرية ، كما هو حالة كل
 على بناء   عليها والحفم فيها النظر حالة نزاع على الجرف القاري ينبغي كل" ليبيا أن –

 تتميز بالضرورة قانونية وقواعد تصور مباد  في المبالغة الخاصة " وتصعب ظروفها
بشأن طريقة تحديد الحدود البحرية ،  Generalityوالعمومية  Abstraction بالتجريد 
 من يفن لم إن – الصعب األهمية ، ومن أمر حاسمهو  حالة كل تفرد حيث أن
 نوعها من حالة أخرى ألن كل حالة هي فريدة لتقييم سابق قرار على االعتماد -المستحيل

(Marques ,2002,p.122) . 
حيث  ،حالة كل تبعا   لظروف تباين التأثير الممنوح للجزر في السوابق القضائية ،    

، مثل جزر حوار Full effect التأثير الكامل  الجزر بعضمحفمة العدل الدولية منح  
 -البحرين ، ومجموعة جزر دهلك في قضية إريتريا  -وجزيرة جنان في قضية قطر 

لبعض  No effect تأثير المحفمة ذاتها أي وعلى النقيض من ذلك لم تعطي ،اليمن
بعض الجزر  ليبيا ، ومنح  محفمة التحفيم - تونس قضية جربة في مثل جزيرة الجزر،

،  فرنسي -األنجلو القاري  الجرف قضية ، مثل جزر سيلي في half-effectنصف تأثير 
 قضية في التحفيم محفمة قبل من Reduced Effect تبني التأثير المخفض في حين تم
على  القنال التابعة لبريطانيا ، لوقوعها بجزر يتعلق فيما فرنسي -األنجلو القاري  الجرف
وذلك بتطبيق  ، (Dogru &Reginbogin,2017,P.60)الوسط  خط من الخطأ الجانب

 .  Enclave Solution  الجيب ما يعرف بحل

 الصدام المسلح -2

،  ستعراض القوة العسفريةالبشفل منفصل أو جماعي  بالنزاعاألطراف المعنية  قد تلجأ   
ربما لن يحدث إال غير أن ذلك السيناريو  ، التوترات الحالية الطريق لحرب أوسع وقد تمهد

في حال اكتشاف احتياطيات هيدروكربونية كبيرة في مناطق االدعاءات المتداخلة من قبل 
أحد أطراف النزاع ، وان كان توازن القوى عسفريا  بين تركيا وكل من قبرص واليونان 

                                                 
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية على أنها في قراراتها سوف تطبق االتفاقيات الدولية   28تنص المادة  - 1

International Conventions   بين الدول األطراف ، واألعراف الدوليةInternational Customs  التي لها

 . Judical decisionsقوة القانون ، والمبادئ القانونية العامة ، والقرارات التحكمية  
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لصالح األولى ، فإن الدول األوروبية الحليفة لكل من قبرص واليونان لن تقف مفتوفة 
دي في حال إندالع نزاع مسلح تشترك فيه دولتين من الدول األعضاء باالتحاد األي

األوروبي ، ولن تسمح الواليات المتحدة األمريفية بنشوب حرب بين دولتين أعضاء في 
حلف الناتو هما تركيا واليونان ، لكن كل ذلك لن يمنع من سباق تسلح محموم بين تلك 

 األطراف .

 النتاصج والتوصيات:
 :ل من أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يليلع
المتاخمة لساحلها  الجزر ، بسبب Disadvantaged جغرافيا   متضررة دولة تركيا تعد -

، حيث يمفن لتأثير تلك  أخرى  دوال   تتبع بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط ، والتي
ساحة ما تدعيه تركيا من م %4.أو ما يعادل نحو 2ألف كم .425الجزر أن ينتقص نحو

 كجرف قاري لها بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط.
تقع معظم الجزر اليونانية عدا جزيرة كري  في الجانب الخطأ من خط الوسط النظري  -

 –بين الساحل التركي والساحل اليوناني، وهو ما يرجح في ضوء السوابق القضائية الدولية 
بعض تلك  للتحفيم أن تمنح المحفمة في حال اللجوء -وان كان لكل حالة معينة تفردها

 قبرص جزيرتي قد تمنح بينما -تأثيرا  مخفضا   -وخاصة جزيرة كاستيلوريزو –الجزر 
 وكثرة ، مساحتهما ولكبر ، التركي الساحل عن النسبي ، لبعدهما الكامل التأثير وكري 
 .جزرية  دولة تمثل إحداهما وكون  ، سفانهما عدد
لليونان المطالبة بمناطق والية بحرية خارج المياه اإلقليمية حول أربع من جزرها ال يحق  -

بالسفان ، وان كان  مأهولة غير ، وهي جزر: رو وستروجلي وكوفنيزي وكريسي، لكونها
ذلك لن يؤثر كثيرا  على مناطق الوالية البحرية لليونان ، لصغر مساحة تلك الجزر ، 

 ورة لها ستؤدي نفس الوظيفة.ووجود جزر يونانية أكبر مجا
 تداخل الجزر المتاخمة بمنطقة بسواحل مقارنة طويلة لسواحل تركيا يعزز امتالك -

درجة شرقا  حظوظ تركيا حال تطبيق  22-61-68الطول خط غرب البحرية االدعاءات
 معيار التناسب بين أطوال السواحل ومساحة مناطق الوالية البحرية.
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ف القاري لتركيا بمنطقة شرق البحر األبيض المتوسط إلى عدم يرجع ظهور حدين للجر  -
اليقين القانوني من قبل الدول المعنية بشأن التأثير الذي يجب منحه للجزر، حيث يرى 

 بعضها تقزيم ذلك التأثير، وينادي البعض اآلخر بتعظيم ذلك التأثير.
البحرية بمنطقة شرق  على الرغم من التأثير الحيوي لمصر في تحديد مناطق الوالية -

البحر األبيض المتوسط ، لوقوعها قبالة سواحل قبرص وتركيا واليونان ، وامتالكها لخط 
ساحل طويل نسبيا  ، وعلى الرغم من اعتراض تركيا على حدود المنطقة االقتصادية 
الخالصة التي حددتها مصر باالتفاق مع جمهورية قبرص واليونان كل على حده ، فإن 

نزاع على تحديد الجرف القاري لتركيا يرتبط بتركيا وجمهورية قبرص واليونان ، جوهر ال
بشأن المناطق الواقعة على الجانب المقابل للحد الخارجي للمنطقة االقتصادية الخالصة 

 درجة شماال . .2لمصر، إلى الشمال من دائرة عرض 
رف القاري لتركيا متشائمة ، تبدو جميع السيناريوهات المستقبلية للنزاع بشأن تحديد الج -

الرتباط ذلك النزاع بنزعات عديدة تجمع تركيا وكل من قبرص واليونان ، ولوجود عقبات 
قانونية وسياسية تحول دون تبني خيار اللجوء للتحفيم لتسوية النزاع ، وان كان سيناريو 

شاف أى موارد اللجوء للتصعيد العسفري يبدو مستبعدّا في الوق  الراهن ، ما لم يتم اكت
 هيدروكربونية كبيرة بمناطق تداخل االدعاءات. 

 من كل ما سبق يوصي البحث بما يلي:
أن تنأى مصر بنفسها عن النزاع بين تركيا وكل من قبرص واليونان ، حيث لم  -

يتبقى لها بدون تحديد من حدود منطقتها االقتصادية الخالصة مع الدول المقابلة 
المتوسط سوى القطاع المحصور بين دائرتي عرض  بمنطقة شرق البحر األبيض

درجة شرقا  ، ولن يضير مصر من سيفون على الجانب  22درجة شرقا  و 28
 اآلخر من الحد الخارجي لمنطقتها االقتصادية الخالصة.

يجب أن تعمل مصر على تقريب وجهات النظر مع ليبيا حول مناطق تداخل  -
جة شرقا  ، وذلك بحفم ما يجمعهما من در  21االدعاءات بينهما شرق خط الطول 

 روابط جغرافية وتاريخية.
يفضل لجوء كل من مصر واليونان لمحفمة العدل الدولية لحسم التداخل بين  -

، وتلك الناتجة عن مذكرة  2222مناطق الوالية البحرية الناتجة عن اتفاقهما عام 
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وذلك في حال عدم  ،2264التفاهم بين تركيا وحفومة الوفاق الوطني الليبي عام 
 التمفن من إقناع ليبيا بالعدول عن اتفاقها مع تركيا .

برغم وجود عقبات قانونية وسياسية تحول دون قبول تركيا باللجوء للتحفيم بشأن  -
النزاع على تحديد جرفها القاري مع كل من جمهورية قبرص واليونان، في حين ال 

، فإن على بعض الدول التي  تجد كل من جمهورية قبرص واليونان حرج في ذلك
تمتلك عالقات مؤثرة على تركيا مثل الواليات المتحدة األمريفية وألمانيا أن تعمل 
على إقناع تركيا بجدوى اللجوء للتحفيم كأفضل خيار يحفر ماء وجه جميع 
األفرقاء ، ويخفف من وطأة التوازنات السياسية الداخلية وحساباتها المعقدة لجميع 

 األطراف.
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 المصادر والمراجاااااع
 المصادر:  أوالً 

-Admiralty charts and publications, Ra's At Tin to Iskenderun, Scale 

1: 1100 000. 

-Agreement between the Government of the Hellenic Republic and 

the Government of the Arab Republic of Egypt on the delimitation 

of the exclusive economic zone between the two countries, 6 August 

2020 (entry into force: 2 September 2020; registration #: I-56237; 

registration date: 3 September 2020. 

-Agreement between the Government of the Hellenic Republic and 

the Government of the Arab Republic of Egypt on the delimitation 

of the exclusive economic zone between the two countries, 6 August 

2020 (entry into force: 2 September 2020; registration #: I-56237; 

registration date: 3 September 2020; link to UNTS). 

-Agreement between the Government of the Hellenic Republic and 

the Government of the Arab Republic of Egypt on the delimitation 

of the exclusive economic zone between the two countries, 6 August 

2020 (entry into force: 2 September 2020. 

-Cyprus '' Continental Shelf Law, Law No. 8 of 5 April 1974. 

-Cyprus '' Deposit by Cyprus of a list of geographical coordinates of 

points, accompanied by an illustrative map, concerning the northern 

and north-western outer limits of the exclusive economic zone and 

the continental shelf, as contained in the Notification of the Minister 

for Foreign Affairs of the Republic of Cyprus made pursuant to 

article 3, paragraph 3, of the Exclusive Economic Zone and the 

Continental Shelf Laws (consolidation of Laws 64(1)/2004, 

97(1)/2014, LOS of 7 May 2019.  

-Cyprus '' Deposit of a nautical chart showing the median line as 

referred to in the Agreement between the Republic of Cyprus and the 

Arab Republic of Egypt on the delimitation of the exclusive 

economic zone of 17 February 2003 and the list of geographical 

coordinates of points defining that lin, LOS of 20 April 2004. 

-Cyprus '' Geographical coordinates showing baselines for 

measuring the breadth of the territorial sea, 1993. 

- Cyprus '' Law to provide for the Proclamation of the Exclusive 
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Economic Zone by the Republic of Cyprus, 2 April 2004. 

-Cyprus '' The Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf 

Laws 2004 and 2014 (consolidation of Laws 64(1)/2004, 

97(1)/2014), October 2014. 

-Cyprus '' Notification of the Minister for Foreign Affairs of the 

Republic of Cyprus made pursuant to article 3, paragraph 3, of the 

Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf Laws 

(consolidation of Laws 64(1)/2004, 97(1)/2014), 6 May 2019. 

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea,Office of Legal 

Affairs,Law of the Sea ,Bulletin No.100,p, 18, United Nations ,New 

York, 2019. 

-Cyprus ''Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab 

Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic 

Zone, 17 February 2003 (entry into force: 7 March 2004. 

-Cyprus: Letter dated 15 June 2012 from the Permanent 

Representative of Cyprus to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Cyprus: Letter dated 15 June 2012 from the Permanent 

Representative of Cyprus to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Cyprus: Letter dated 19 February 2019 from the Permanent 

Representative of Cyprus to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Cyprus: Letter dated 19 May 2014 from the Permanent 

Representative of Cyprus to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Cyprus: Letter dated 20 January 2020 from the Permanent 

Representative of Cyprus to the United Nations addressed to the 

Secretary-General.  

-Cyprus: Letter dated 20 July 2020 from the Permanent 

Representative of Cyprus to the United Nations addressed to the 

Secretary-General.  

-Cyprus: Letter dated 24 April 2020 from the Permanent 

Representative of Cyprus to the United Nations addressed to the 

Secretary-General.  
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-Cyprus: Letter dated 4 May 2017 from the Permanent 

Representative of Cyprus to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Cyprus: Notification of the Minister for Foreign Affairs of the 

Republic of Cyprus made pursuant to article 3, paragraph 3, of the 

Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf Laws 

(consolidation of Laws 64(1)/2004, 97(1)/2014), 6 May 2019. 

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea,Office of Legal 

Affairs,Law of the Sea ,Bulletin No.100,p, 18, United Nations ,New 

York, 2019. 

-Cyprus: Statement dated 28 December 2004 of the position of the 

Government of the Republic of Cyprus with respect to the 

information note by Turkey, concerning the latter's objection to the 

Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic 

of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone of 17 

February 2003 (Law of the Sea Bulletin No. 57). 

-Cyprus''Deposit by Cyprus of a list of geographical coordinates of 

points, accompanied by an illustrative map, concerning the northern 

and north-western outer limits of the exclusive economic zone and 

the continental shelf, as contained in the Notification of the Minister 

for Foreign Affairs of the Republic of Cyprus made pursuant to 

article 3, paragraph 3, of the Exclusive Economic Zone and the 

Continental Shelf Laws (consolidation of Laws 64(1)/2004, 

97(1)/2014. 

-Egypt: Note verbale dated 23 December 2019 from the Permanent 

Mission of Egypt to the United Nations addressed to the Secretary-

General. 

-Greece: Letter dated 19 February 2020 from the Permanent 

Representative of Greece to the United Nations addressed to the 

Secretary-General.  

-Greece: Letter dated 19 February 2020 from the Permanent 

Representative of Greece to the United Nations addressed to the 

Secretary-General.  

-Greece: Letter dated 20 April 2020 from the Permanent 

Representative of Greece to the United Nations addressed to the 

Secretary-General.  
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-Greece: Letter dated 23 May 2016 from the Permanent 

Representative of Greece to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Greece: Letter dated 25 April 2019 from the Chargé d'affaires a.i. of 

the Permanent Mission of Greece to the United Nations addressed to 

the Secretary-General. 

-Libya: Letter dated 26 December 2019 from the Chargé d'affaires 

a.i. of the Permanent Mission of Libya to the United Nations 

addressed to the Secretary-General. 

-Syria ''Letter dated 10 September 2018 from the Permanent 

Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations 

addressed to the Secretary-General. 

-Syria'' Letter dated 29 April 2020 from the Permanent 

Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations 

addressed to the Secretary-General. 

-Turkey: Information note dated 2 March 2004 concerning Turkey’s 

objection to the Agreement between the Republic of Cyprus and the 

Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive 

Economic Zone, 17 February 2003 (Law of the Sea Bulletin No. 54). 

-Turkey: Information note dated 2 March 2004 concerning Turkey’s 

objection to the Agreement between the Republic of Cyprus and the 

Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive 

Economic Zone, 17 February 2003 (Law of the Sea Bulletin No. 54) 

-Turkey: Letter dated 13 November 2019 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Turkey: Letter dated 13 November 2019 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Turkey: Letter dated 14 December 2016 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Turkey: Letter dated 15 June 2016 from the Chargé d'affaires a.i. of 

the Permanent Mission of Turkey to the United Nations addressed to 

the Secretary-General. 
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-Turkey: Letter dated 15 June 2016 from the Chargé d'affaires a.i. of 

the Permanent Mission of Turkey to the United Nations addressed to 

the Secretary-General. 

-Turkey: Letter dated 15 June 2016 from the Chargé d'affaires a.i. of 

the Permanent Mission of Turkey to the United Nations addressed to 

the Secretary-General. 

-Turkey: Letter dated 17 March 2016 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Turkey: Letter dated 2 July 2020 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Turkey: Letter dated 20 October 2016 from the Chargé d'affaires 

a.i. of the Permanent Mission of Turkey to the United Nations 

addressed to the Secretary-General. 

-Turkey: Letter dated 21 August 2020 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. -Turkey: Letter dated 25 April 2014 from the 

Permanent Representative of Turkey to the United Nations 

addressed to the Secretary-General A/68/857. 

-Turkey: Letter dated 28 April 2016 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the 

Secretary-General  

-Turkey: Letter dated 28 April 2016 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Turkey: Letter dated 29 September 2016 from the Permanent 

Representative of Turkey to the United Nations addressed to the 

Secretary-General. 

-Turkey: Note verbal dated 14 August 2020 from the Permanent 

Mission of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-

General.  

-U.N. Doc A/ conf. 13/L. 55 April 26, 1958, Convention on the 

Continental Shelf. 

-Turker '' Memorandum of Understanding Between the Government 

of the Republic of Turkey and the Government of National Accord-
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State of Libya on Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas in 

the Mediterranean" 27 November 2019 . 

-United Nations '' United Nations Convention on the Law of The 

Sea''New york,1983 . 

-United Nations ''Doc. A conf,13/L.55, April 26, 1958 convention on 

continental shelf'' New Yor, 2005. 
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 التحليل المكاني الستهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة 
 دراسة في جغرافية الطاقة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 ص لخستم

ن تعد دراسة استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة على قدٍر كبيٍر م
األهمية؛ وذلك ألنَّها تعتمد على مصدٍر واحٍد للتغذية بالطاقة الكهربائية، يتمثل في محطة 
محوالت نجع حمادي، باإلضافة إلى بعد مدينة الخارجة عن مسارات الشبكة الكهربائية 
الموحدة؛ لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة الوضع الحالي الستهالك الطاقة الكهربائية في 

ارجة، من خالل الوقوف على تاريخ دخول الكهرباء إليها، باإلضافة إلى دراسة مدينة الخ
مكونات شبكة نقل الكهرباء وتوزيعها في المدينة، وكذلك دراسة استهالك الطاقة 
الكهربائية، وكذلك دراسة التطور الكمي ألعداد المشتركين، ودراسة متوسط نصيب الفرد 

لى دراسة مستقبل استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة من الكهرباء المستهلكة، باإلضافة إ
الخارجة، من خالل االعتماد على الطاقة الشمسية، بهدف إيجاد مصدر متجدد للطاقة 

 الكهربائية في المدينة، وقد توصلت الدراسة إلى:
يأخذ نمط التوزيع الجغرافي لبعض مكونات شبكة توزيع الكهرباء وفًقا لمعامل صلة  -

ًطا متقارًبا متجًها ناحية العشوائي، باستثناء خطوط الجهد المتوسط التي الجوار نم
تأخذ نمًطا مشتًتا أو بصورٍة أدق يأخذ نمًطا متباعًدا في المسافات، نظًرا لتحكم 
مجموعة من العوامل في هذا التوزيع هي: عدد السكان، وتنوع األنشطة االقتصادية، 

 وشبكة الطرق، والمساحات الخالية.
دة حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة في المدينة بمعدالٍت مرتفعٍة، حيث بلغت نسبة زيا -

(، وهي 0.07 -.0.0خالل الفترة ) %9.07التغير في حجم الكهرباء المستهلكة 
 خالل الفترة نفسها. %0.07بذلك تقترب من خمسة أضعاف الزيادة السكانية البالغة 

لكة بقطاعات االستهالك المختلفة في المدينة، عدم التوزان في حجم الكهرباء المسته -
من إجمالي الكهرباء  %9707حيث استحوذ القطاعان المنزلي والحكومي على 

، بينما بلغت كمية الكهرباء المستهلكة بالقطاعات 0.07المستهلكة في المدينة عام 
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ك من إجمالي الكهرباء المستهلكة خالل العام نفسه، ويؤكد ذل %0.01االقتصادية 
 على ضرورة توجيه استهالك الكهرباء في المدينة بما يحقق التنمية االقتصادية. 

ارتفاع مالئمة المدينة إلنشاء المحطات الشمسية المركزية المرتبطة بالشبكة الكهربائية  -
 0000الموحدة؛ نظًرا لزيادة المتوسط السنوي لعدد ساعات سطوع الشمس البالغة 

(؛ وانعكس ذلك على زيادة معدالت اإلشعاع 0.07 -0711ساعة/ يوم خالل الفترة )
/ يوم، باإلضافة إلى توفر مساحات 0ميجا جول/م 0.00الشمسي المباشر البالغ 

 كبيرة من األراضي الصحراوية غير المأهولة.
 

التحليل المكاني، استهالك الطاقة  الكهربائية، جغرافية الكلمات المفتاحية: 
  الطاقة.

 

  Spatial Analysis of Electrical Energy Consumption 

in Al Kharja City: A Study in Geography of Energy  

Using GIS 

Dr.. Yasser Abdul-Mawgoud  

Lecturer at the Geography Department  

Faculty of Arts, New Valley University 

Abstract 

The importance of studying Electrical Energy Consumption 

in Al Kharja City is twofold: first, the city relies on a single source 

of electrical energy, which is Naga Hammadi transformer station; 

second, it is located so far from the paths of the Unified Electrical 

Network. Therefore, this research aims at studying the current 

situation of Electrical Energy Consumption in Al Kharja City by 

identifying the date of electricity entry, studying the components of 

the electricity transmission and distribution network, studying 

electrical energy consumption, studying the quantitative 

development of the number of subscribers, studying the average per 

capita electricity consumption, and studying the future of electrical 



 م2222مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  
 

  133 

energy consumption in the city relying on solar energy, thus aiming 

at finding a renewable source of electrical energy in the city.  

- According to the neighborhood link coefficient factor, the 

geographical distribution pattern of some components of the 

electricity distribution network takes a convergent pattern 

orienting randomly, except the medium voltage lines, that take a 

dispersed or divergent pattern in distances due to a number of 

factors, most important of which are: the population, the diversity 

of economic activities, the transportation network, and the vacant 

spaces. 

- The volume of electrical energy consumption in the city increased 

highly, as the rate of change in the volume of consumed 

electricity reached 70.9% from 2010 to 2019, close to five-fold 

the population increase that reached 14.9% in the same period. 

- There is imbalance in the volume of consumed electricity in the 

various sectors of consumption in the city, whereas the domestic 

and governmental sectors are 79.9% of the total electricity 

consumed in the city in 2019; while the amount of electricity 

consumed in the economic sectors amounted to 10.3% of the total 

electricity consumed in the same year. Thus, it is necessary to 

direct electricity consumption in the city to achieve economic 

development. 

- The city is a most suitable place for constructing central solar 

stations linked to the unified electric grid. This is due to the fact 

that the annual average rate of sunshine hours increased by 12.2 

hours/day from 1983 to 2019. This was reflected in the increase in 

direct solar radiation rates of 26.2 megajoules / m 2 / day in 

addition to the availability of large areas of uninhabited desert 

lands. 

 

Keywords: spatial analysis, electrical energy consumption, 

geography of energy.  
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 مقدمة:
تمثل الطاقة الكهربائية عاماًل مهًما في تحقيق التنمية االقتصادية؛ نظًرا ألنَّها 

اإلنتاج، وتوفير فرص العمل، ورفع معدالت النمو االقتصادي،  تؤدي دوًرا كبيًرا في زيادة
وتحسين مستويات المعيشة، وليس أدل على ذلك من أنَّ نقص اإلمداد بالطاقة الكهربائية 

 .(1)يترتب عليه زيادة نسب الفقر، وتراجع معدالت النمو االقتصادي بصورٍة ملحوظةٍ 
تي اشتقت منها بمجموعٍة من تتميز الطاقة الكهربائية عن مصادر الطاقة ال

بالطاقة  الخصائص أهمها، أنَّها طاقٌة نظيفٌة ال يترتب عليها انبعاثات غازية مقارنةً 
الحرارية الكامنة في الوقود األحفوري، كما أنَّها أكثر أماًنا مقارنًة بالطاقة النووية ذات 

إلى أشكال الطاقة  اإلشعاعات الخطرة، باإلضافة إلى سهولة نقلها، وقابليتها للتحويل
 .(0)األخرى بواسطة األجهزة الكهربائية المختلفة

يتسم استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة بطبيعٍة خاصٍة؛ نظًرا لوقوع 
المدينة في اإلقليم الصحراوي، وترتب على ذلك زيادة حجم الكهرباء المستهلكة بالقطاع 

من جملة الكهرباء المستهلكة في  %00..ل مليون ك.و.س تمث .0.00المنزلي البالغة 
؛ وذلك للتغلب على ارتفاع درجات 0.07مليون ك.و.س عام  01009المدينة البالغة 

الحرارة خاصًة خالل شهور الصيف؛ يضاف إلى ذلك انخفاض كمية الكهرباء المستهلكة 
ك.و.س  مليون  0107بالقطاعات االقتصادية )الزراعي، التجاري، الصناعي(، التي بلغت 

من جملة الكهرباء المستهلكة خالل العام نفسه، ويؤكد ذلك على ضرورة  %0.01تشكل 
توجيه استهالك الكهرباء في المدينة التوجيه األمثل؛ لتحقيق التوزان في الكهرباء المستهلكة 

 بمختلف القطاعات بما يكفل تحقيق التنمية االقتصادية في المدينة. 
 
 
 

                                                 
جغرافية الطاقة، رسالة ماجستير، غير إيناس إسالم أحمد السيد: كهربة الريف في مركز بلقاس دراسة في  (1) 

 .32، ص 3102كلية اآلداب، جامعة المنصورة،  قسم الجغرافيا، منشورة،
عبد الله حمادة الطرزي: الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان دراسة في الجغرافيا الكمية، مجلة دراسات الخليج   (3)

 .65، ص 3110 (،011(، العدد )32والجزيرة العربية، الكويت، المجلد )
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 أهمية البحث:
ينة الخارجة في استهالك الطاقة الكهربائية بشكٍل أساسي على الشبكة تعتمد مد

الكهربائية الموحدة )محطة محوالت نجع حمادي(؛ األمر الذي يتضح من خالله عدم 
وجود مصدر بديل للطاقة الكهربائية في المدينة حال توقف اإلمداد الكهربائي من هذا 

 07. ث التي تبلغ قدراتها االسمية المصدر، وخاصًة بعد خروج وحدات الديزل الثال
ميجاوات من الخدمة نظًرا النتهاء عمرها االفتراضي، التي كانت تستخدم كاحتياطي 
تشغيل عند تعرض الشبكة الكهربائية لألعطال المفاجئة؛ لذلك أصبح من الضروري 

 جة.االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة الخار 

 تحديد منطقة الدراسة:
ُتَعدُّ مدينة الخارجة حاضرة محافظة الوادي الجديد، حيث تقع في الجزء الغربي من      

(، والشركة 1منخفض الخارجة، ويحدها جنوًبا قريتا جناح وبورسعيد، وشمااًل قريتا الشركة )
لصحراوي (، ومن الشرق الظهير الصحراوي لمركز الخارجة، ومن الغرب الظهير ا55)

شرًقا °( 05 َ.0 50ً( عند التقاء خط طول )0لمركز الخارجة، وتقع مدينة الخارجة شكل )
متر عن منسوب سطح  90شمااًل ، وترتفع المدينة °( .1 10َ 9ً.مع دائرة عرض )

البحر، وترتب على موقع المدينة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض توسطها لمراكز 
ارجة؛ مما منحها أهمية وثقاًل بالنسبة لمركز الخارجة بصفٍة العمران في منخفض الخ

خاصٍة ومحافظة الوادي الجديد بصفٍة عامٍة، باإلضافة إلى كونها مركًزا لشبكة الطرق 
 الرئيسة التي تربط بين مدن المحافظة والمحافظات األخرى.

من إجمالي  %.5.، تمثل 0كم .05.5تبلغ مساحة مدينة الخارجة اإلجمالية 
، وتبلغ مساحة الكتلة السكنية في مدينة (1)0كم 1001.مساحة مركز الخارجة البالغة 

(، حيث تأتي 0منطقة سكنية ملحق ) .0تقسم هذه المساحة إلى  0كم .751الخارجة 
 منطقة السالم )السالم شمال، والسالم جنوب( في الترتيب األول من حيث المساحة البالغة 

 

                                                 
 .2، ص 3106محافظة الوادي الجديد، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نوتة المحافظة، يناير  1)(
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من إجمالي مساحة الكتلة السكنية  %0550فدان( تمثل  15951) 0كم 055.0
للمدينة، بينما تمثل منطقة األمل أصغر المناطق السكنية من حيث المساحة البالغة 

، تتوزع (0)من جملة مساحة الكتلة السكنية للمدينة %59.فدان( بنسبة  09) 0كم 5.90.
حياء هي: حي شمال غرب، وحي شمال شرق، وحي هذه المناطق السكنية على أربعة أ

 جنوب غرب، وحي جنوب شرق.
 0.09نسمة وفًقا للنتائج النهائية لتعداد  .9071بلغ عدد سكان مدينة الخارجة 

 %51..نسمة، وبنسبة  .0..7من إجمالي سكان مركز الخارجة البالغ  %9757تمثل 
نسمة خالل  .00.77البالغ  من إجمالي عدد سكان الحضر في محافظة الوادي الجديد

 .(0)العام نفسه
 :دراسات سابقة 
: وموضوعها أزمة الطاقة في دول وسط إفريقيا وانتهت Metwaly A.,-(Al (2)(دراسة  -

الدراسة إلى إنتاج الطاقة في دول وسط إفريقيا من الفحم، والنفط الخام، والغاز الطبيعي، 
من الطاقة، باإلضافة إلى مشاريع الربط والطاقة الكهربائية، وكذلك متوسط نصيب الفرد 

 الكهربائي في اإلقليم، والتحديات التي تواجه الطاقة في اإلقليم.
: وموضوعها الجزر الحرارية في مدينة الخارجة، تناولت (1)دراسة يسن محمد يسن أحمد -

الدراسة تحديد العوامل الجغرافية المؤثرة في نشأة الجزر الحرارية بمدينة الخارجة، 
 تقييم اآلثار االقتصادية الناجمة عن وجود الجزر الحرارية، ورصد التوزيع  اإلضافة إلىب

الجغرافي للجزر الحرارية ورسم خرائط التساوي التي توضح حجم الجزيرة الحرارية ونفوذها 
 .الجغرافي داخل المدينة

لطلب على التحليل المكاني ألنماط ا وموضوعها :(.) ,.Hristos. T., & et al)(دراسة  -
تطبيق إطار منهجي قائم على نظم المعلومات الجغرافية  -الطاقة الكهربائية في اليونان

                                                 
وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، المخطط االستراتيجي العام لمدينة  (3)

 .01، ص 3103الخارجة، 
 .01، ص 3102للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت، القاهرة، الجهاز المركزي  (0)

(2) Al-Metwaly A., Energy Crisis in Central African Countries, Bulletin of the Egyptian 

Geographical society, Vol. 82, 2009 
ينة الخارجة دراسة جغرافية باستخدام نظم المعلومات يسن محمد يسن أحمد عيسى: الجزر الحرارية بمد (2)

 .3103الجغرافية، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنصورة، يناير 
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وتضمنت الدراسة التعرف على االستخدامات المختلفة للطاقة الكهربائية في اليونان 
)الزراعية، والتجارية، والمنزلية، والصناعية(، باإلضافة إلى دراسة العالقة بين استهالك 

  الكهربائية وبعض المتغيرات مثل السكان والناتج المحلي اإلجمالي.الطاقة 
: وموضوعها استخدام الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية (5)دراسة محمد صالح فتحي عز -

دراسة حالة على مدينة الخارجة، وتضمنت الدراسة أهم التجارب العالمية  -المستدامة
فة إلى وضع منهجية لتنمية المدينة باستخدام للدول الرائدة في الطاقة الشمسية، باإلضا

 .الطاقة الشمسية
: وموضوعها التحليل المكاني ألنماط استهالك (0)دراسة محمد ربيع فرج محمد  -

الطاقة الكهربائية بمحافظة الجيزة تضمنت الدراسة إنتاج الطاقة الكهربائية، وشبكة 
قة الكهربائية، يضاف إلى ذلك نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وكذلك استهالك الطا

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة شبكة نقل الكهرباء، ومشكالت الطاقة 
 الكهربائية ومستقبلها في المحافظة.

: وموضوعها التنمية الحضرية المستدامة لمدينة (0)دراسة محمد علي محمود  -
الحضرية المستدامة، وكذلك  الخارجة، وتناولت الدراسة العوامل المؤثرة في التنمية

مقومات التنمية الحضرية المستدامة، باإلضافة إلى التقييم الجغرافي للتنمية الحضرية 
 المستدامة، ومستقبل التنمية الحضرية في المدينة.

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة اختالف الدراسة الحالية عن تلك      
ني، وكذلك اختالفها من حيث المناهج واألساليب الدراسات في بعديها الزمني، والمكا

المستخدمة، حيث لم ُيدرس استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة من وجهة 
 نظر جغرافية الطاقة من قبل.

 
                                                                                                                         
(4) Hristos. T., & et al., "Spatial Analysis of Electrical Energy Demand Patterns in 
Greece: Application of a GIS-based Methodological Framework", Elsevier, Energy 
Procedia, Volume (97), November 2016. 

دراسة حالة على مدينة الخارجة،  -محمد صالح فتحي عز: استخدام الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المستدامة (6)
 .3102رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 

ي ألنماط استهالك الطاقة الكهربائية بمحافظة الجيزة، رسالة دكتوراه، غير محمد ربيع فرج محمد: التحليل المكان (0)
 .3102منشورة، كلية اآلداب، قسم الجغرافيا، جامعة القاهرة، 

محمد على محمود: التنمية الحضرية المستدامة لمدينة الخارجة، دراسة في جغرافية العمران الحضري، رسالة   (3)
 .3130داب، قسم الجغرافيا، جامعة جنوب الوادي، دكتوراه غير منشورة، كلية اآل
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 :أهداف البحث 
 يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية:

ديد ترتيبها بين مدن الوقوف على تاريخ دخول الكهرباء إلى مدينة الخارجة؛ وذلك لتح -
 محافظة الوادي الجديد من جهٍة، والمدن المصرية من جهٍة أخرى.

دراسة شبكة نقل الكهرباء وتوزيعها في المدينة من حيث تطور مكوناتها، وتوزيعها  -
الجغرافي بأحياء المدينة؛ وذلك إلظهار التفاوت في مكونات شبكة توزيع الكهرباء بين 

 أحياء المدينة.
على تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في إجراء التحليل المكاني لمكونات  االعتماد -

 شبكة توزيع الكهرباء؛ وذلك لتحديد التباين في توزيع مكوناتها، وتحديد نمط توزيعها.
التعرف على تطور حجم الكهرباء المستهلكة في المدينة بمختلف القطاعات لتحديد  -

لي تحديد تأثيرها في جملة الكهرباء المستهلكة في أكثرها استهالًكا للكهرباء، وبالتا
 المدينة.

دراسة أعداد مشتركي الطاقة الكهربائية في المدينة من حيث معدالت التغير، وتوزيعهم  -
 على قطاعات االستهالك، وكذلك على مستوى أحياء المدينة.

لمقارنته تحديد متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة؛ وذلك  -
 بالمتوسط العام للجمهورية، وكذلك مقارنته بالمعدالت العالمية.

 :مناهج الدراسة وأساليبها 
مناهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج التاريخي للوقوف على تاريخ دخول الكهرباء إلى  -

مدينة الخارجة، وكذلك منهج تحليل نظم الطاقة، حيث تمثل الطاقة الكهربائية نظاًما 
ماًل يبدأ بمحطات توليد الكهرباء وينتهي بمراكز االستهالك، باإلضافة إلى منهج متكا

تحليل تكلفة العائد، وتتمثل أهمية هذا المنهج في التخطيط المستقبلي الستهالك 
الطاقة الكهربائية في المدينة، من خالل االعتماد على الطاقة الشمسية في إنتاج 

دراسة الكهرباء كسلعٍة لها أهميتها، وكذلك دراسة  الكهرباء، والمنهج السلعي من خالل
 مشكالت استهالك الطاقة الكهربائية. 
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البيانات اإلحصائية: اعتمد الباحث على البيانات اإلحصائية الخاصة بشبكة نقل  -
الكهرباء وتوزيعها، وكذلك البيانات التي تختص باستهالك الطاقة الكهربائية الصادرة 

ء في محافظة الوادي الجديد، باإلضافة إلى مركز المعلومات عن قطاع توزيع الكهربا
ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الوادي الجديد، وتمت معالجة هذه البيانات 
باستخدام األسلوب الكمي من خالل حساب نسب التغير، والنسب المئوية، 

 والمتوسطات، وكذلك حساب معامالت االرتباط.
عتماد على عدد من الخرائط لمدينة الخارجة الصادرة عن وزارة مصادر الخرائط: تم اال -

اإلسكان، هيئة التخطيط العمراني، أهمها خريطتا المناطق السكنية، وشبكة الطرق في 
(، باإلضافة إلى خريطة استخدامات األرض في المدينة ..5: 0المدينة مقياس رسم )

حة في المدينة مقياس رسم (، وخريطة شبكة الكهرباء المقتر ..5: 0مقياس رسم )
(، وقد استخدم الباحث ُأسلوب نظم المعلومات الجغرافية في إدخال البيانات ..9: 0)

 وتحليلها، وإنتاج الخرائط التي تخدم موضوع البحث.
أسلوب العمل الميداني: تعد الدراسة الميدانية عماد هذا البحث، نظًرا لعدم توفر الخرائط  -

ت شبكة توزيع الكهرباء، وموقع محطات المحوالت، ولوحات الدقيقة التي توضح مسارا
الجهد المتوسط، وكذلك محوالت الجهد المتوسط؛ لذلك قام الباحث بإجراء الدراسة 

لرفع إحداثيات محوالت شبكة الجهد  0.07الميدانية خالل الفترة من يناير حتى إبريل 
(، 0نات ملحق )محواًل، كما هو موضح في بيا 010المتوسط، البالغ عددها 

باإلضافة إلى رفع إحداثيات لوحات التوزيع البالغ عددها أربع لوحات في مدينة 
( على عينة 1الخارجة، باإلضافة إلى ذلك قام الباحث بتوزيع استمارة استبيان ملحق )

من جملة عدد المشتركين بالقطاع  %500مشترك تمثل  ..01عشوائية مكونة من 
؛ لرصد مشكالت استهالك الطاقة الكهربائية، 0.07ة عام المنزلي في مدينة الخارج

وكذلك استعان الباحث بهندسة كهرباء الخارجة في توقيع مسارات شبكة الجهد 
 (..المتوسط في المدينة على الخرائط بداًل من الرسم الخطي )الكروكي( ملحق )
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 تاريخ دخول الكهرباء إلى مدينة الخارجة: -أواًل 
؛ وذلك ضمن ..07ولى لدخول الكهرباء إلى مدينة الخارجة عام تعد البدايات األ

إطار خطة وزارة الكهرباء إلنارة المدن الساحلية والصحراوية البعيدة عن الشبكة الكهربائية، 
من خالل إنشاء محطات الديزل التي اسُتوِرَدْت من ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا، بلغ 

 .011ها بمدينة الخارجة ثال ث وحدات بلغت قدراتها عدد وحدات الديزل التي تم تركيب
كيلووات للوحدة، ُأضِيَف بعدها وحدتا ديزل لمدينة  ...بواقع  ..07كيلووات في فبراير 

كيلووات، وتم خالل هذا الشهر أيًضا  .01بقدرة بلغت  ..07الخارجة في يوليو عام 
( ..0× .أربع وحدات ديزل )دخول التيار الكهربائي إلى مدينة الداخلة؛ وذلك بتركيب 

، وبذلك تعد مدينة الخارجة أقدم مدن (1)كيلووات ..5كيلووات بإجمالي قدرة مركبة بلغت 
 .(*)المحافظة من حيث دخول التيار الكهربائي إليها

 شبكة نقل الكهرباء وتوزيعها في مدينة الخارجة: -ثانًيا
حوالت نجع حمادي باعتبارها تمثل شبكة نقل الكهرباء حلقة الوصل بين محطة م     

(، التي 0(،)0مصدر التغذية الكهربائية، ومحطة محوالت فوسفات أبو طرطور صورة )
تستقبل التيار الكهربائي تمهيًدا إلرساله إلى محطة محوالت الخارجة، أمَّا بالنسبة لشبكة 

المتوسط في توزيع الكهرباء فإنَّها تربط بين محطة محوالت الخارجة ولوحات توزيع الجهد 
مدينة الخارجة؛ لضمان وصول التيار الكهربائي إلى المستهلك في الوقت المناسب 
وبالكميات المطلوبة، ويمكن دراسة شبكة نقل الكهرباء وتوزيعها في مدينة الخارجة كما 

 يلي: 

                                                 
، 333، ص، ص 0122وزارة الكهرباء، الهيئة العامة لكهربة الريف، موسوعة كهربة الريف، القاهرة، ديسمبر  (1) 

332. 
تأتي في على الرغم من أنَّ مدينة الخارجة تمثل أقدم مدن المحافظة من حيث دخول التيار الكهربائي إليها، فإنَّها  (*) 

 – 0213ترتيٍب متأخٍر بين المدن المصرية، وذلك ألنَّ البدايات األولى لدخول الكهرباء إلى مصر خالل الفترة )
( بموجب الترخيص الصادر من الحكومة المصرية لشركة لبيون الفرنسية، التي تمكنت من توصيل التيار 0216

، 0211، ومدينة المنصورة عام 0212دينة اإلسكندرية عام ، ثمَّ إنارة م0213الكهربائي إلى مدينة القاهرة عام 
، ويرجع السبب في تأخر دخول الكهرباء إلى مدينة الخارجة؛ نظًرا ألنَّ محافظة 0110وطنطا وضاحية حلوان عام 

 ، يراجع في ذلك:0161أكتوبر  2الوادي الجديد تَمَّ تعميرها حديثًا، حيث وصلت أول قوافل التعمير إليها في 
سعيد أحمد عبده: الطاقة الكهربائية في الوطن العربي، مع التطبيق على مصر، مجلة بحوث الشرق األوسط، جامعة  -

 .01، ص 0122، القاهرة، 0عين شمس، ج
( المجلة الجغرافية العربية، الجمعية 0112 -0212سعيد أحمد عبده: تطور خريطة الطاقة الكهربائية في مصر ) -

 .  316، ص 3113، 0(، ج 21لعدد )الجغرافية المصرية، ا



 د. ياسر عبدالموجود           التحليل المكاني الستهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة...         
 

   111 

 مكونات شبكة نقل الكهرباء في مدينة الخارجة: -أ
من  (*)0771يوليو  5ربائية الموحدة في َتمَّ ربط محافظة الوادي الجديد بالشبكة الكه

كم، ويبلغ عدد األبراج الحاملة لهذا الخط  019ك.ف بطول  .00خالل خط هوائي جهد 
( ك.ف، .00/..5برًجا، ويربط هذا الخط بين محطة محوالت نجع حمادي جهد ) 119

( ك.ف، لتوصيل الطاقة الكهربائية ../010/.00ومحطة محوالت أبو طرطور جهد )
فوسفات أبو طرطور؛ وذلك لحاجة تلك الصناعات إلى الطاقة الكهربائية بكمياٍت  إلى

كبيرٍة، ومن َثَم َتمَّ توصيل التيار الكهربائي إلى مدينتي الخارجة وبالط نظًرا لقربهما من 
الشبكة الكهربائية في منطقة أبو طرطور، ويمكن تناول مكونات شبكة نقل الكهرباء في 

 يلي: مدينة الخارجة كما
 خطوط نقل الكهرباء في مدينة الخارجة:  -1

 ..َيِتمُّ توصيل التيار الكهربائي إلى مدينة الخارجة من خالل خط هوائي مزدوج جهد 
برًجا،  159كم، ويبلغ إجمالي عدد األبراج الهوائية الحاملة لهذا الخط  ..ك.ف بطول 

.ف ومحطة ( ك../010/.00ويربط هذا الخط بين محطة محوالت أبو طرطور )
 ( ك.ف...محوالت الخارجة )

 محطة محوالت الخارجة: -1
 10َ 09ًيناير عند تقاطع خط طول ) 05تقع هذه المحطة في مدينة الخارجة بمنطقة 

، 0771فبراير  01شمااًل، وتم تشغيلها في °( 05 َ.0 05ًشرًقا مع دائرة عرض )°( .1
بو طرطور إلمداد مدينة الخارجة الستقبال التيار الكهربائي المنقول من محطة محوالت أ

م.ف.أ، حيث  .7بكميات الكهرباء الالزمة لمختلف األغراض، تبلغ السعة الكلية للمحطة 
م.ف.أ،  .5بسعٍة إجماليٍة بلغت  00/..تتكون المحطة من أربعة محوالت )اثنان جهد 

 م.ف.أ(. ..بسعة  00/..واثنان جهد 
 
 

                                                 
تتبع شبكة نقل الكهرباء في محافظة الوادي الجديد منطقة مصر الوسطى، وتعد إحدى المناطق التابعة للشركة  (*) 

، المنيا، أسيوط، الوادي بني سويفالفيوم، والمصرية لنقل الكهرباء، وتضم هذه المنطقة خمس محافظات هي: )

 الجديد(.
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 الخارجة:مكونات شبكة توزيع الكهرباء في مدينة  -ب
تؤدي شبكة توزيع الكهرباء دوًرا مهًما في توصيل الطاقة الكهربائية إلى مناطق 
االستهالك؛ وذلك لكونها أخر المراحل المطلوبة لوصول الطاقة الكهربائية إلى كافة 
قطاعات االستهالك، حيث يتم من خاللها خفض جهد التيار الكهربائي إلى الحدود 

إلى مستويين هما: شبكة  (*)توزيع الكهرباء في مدينة الخارجة ، وتنقسم شبكة(1)المطلوبة
الجهد المتوسط ويطلق عليها شبكة التوزيع األولية، وشبكة الجهد المنخفض وتعرف بشبكة 

 التوزيع الثانوية، ويمكن تناول مكونات شبكة توزيع الكهرباء في مدينة الخارجة كما يلي:
 شبكة الجهد المتوسط: -1

( على النحو 0نات شبكة الجهد المتوسط في مدينة الخارجة شكل )يمكن دراسة مكو  
 التالي:

 لوحات توزيع الجهد المتوسط: -أ
تنحصر وظيفة لوحات توزيع الجهد المتوسط في توزيع خطوط الجهد المتوسط إلى 
مناطق األحمال الريفية والحضرية، وبالتالي تكمن أهميتها في تنظيم عمليات التغذية 

، (0)ة األحمال من جهٍة، وسهولة عمليات الصيانة من جهٍة أخرى وخاصًة خالل ذرو 
وترتبط لوحات الجهد المتوسط بمحطة محوالت الخارجة من خالل خطوط الجهد المتوسط 
األولية، وتعمل تلك اللوحات على خفض جهد الكهرباء المرسلة من محطة محوالت 

لوحات التوزيع إلى  ك.ف(، ثم يتم نقل الكهرباء من 00ك.ف،  00الخارجة إلى )
محوالت الجهد المتوسط بواسطة خطوط الجهد المتوسط الثانوية، التي تعمل بدورها على 
خفض جهد الكهرباء بما يناسب قطاعات االستهالك المختلفة؛ وبذلك تتحكم هذه اللوحات 
في فصل التيار الكهربائي عن شبكة الجهد المتوسط في مدينة الخارجة حال تعرضها 

أو إلجراء عمليات الصيانة، ويبلغ عدد لوحات الجهد المتوسط في مدينة  لألعطال
، بينما 0.07م.ف.أ خالل شهر يوليو  91الخارجة أربع لوحات بلغت أحمالها القصوى 

                                                 
 62فرج، مرجع سبق ذكره، ص محمد ربيع  (1) 
تتبع شبكة توزيع الكهرباء في محافظة الوادي الجديد شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ويضم نطاق  (*) 

 ، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد(.بني سويفالفيوم، الشركة خمس محافظات هي: )
كفر الشيخ )حالة قرية كفر المرازقة(، دراسة في محافظة  -منير بسيوني سالم الهيتي: كهربة الريف بمركز قلين  (3)

 .250، ص 3111(، المجلد األول، يناير، 11جغرافية الطاقة، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنصورة، العدد )
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م.ف.أ خالل شهر فبراير، ويمكن تناول هذه اللوحات على النحو  ..بلغ أدنى حمل لها 
 :(1)التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .3102قطاع كهرباء الوادي الجديد، هندسة كهرباء الخارجة، بيانات غير منشورة،   (2)

 (.1المصدر: من إعداد الباحث اعتماًدا على بيانات ملحق ) -
 .1112( مكونات شبكة الجهد المتوسط في مدينة الخارجة عام 1شكل ) 
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 ك.ف: 11حة توزيع الخارجة جهد لو  -
شرًقا مع °( .1 10َ ً.0تقع هذه اللوحة في منطقة البستان عند تقاطع خط طول )

شمااًل، وتعد هذه اللوحة أقدم لوحات التوزيع في مدينة °( 05 َ.0 15ًدائرة عرض )
لتغذية أحمال مدينة الخارجة، وكانت تستمد التغذية  .071الخارجة، حيث أنشئت عام 

هربائية من محطات الديزل، وبعد ربط مدينة الخارجة بالشبكة الموحدة تم ربطها بمحطة الك
( خلية 20( ويتكون من )0محوالت الخارجة، وتضم اللوحة موزعين هما: موزع الخارجة )

(، 1( خاليا دخول للتغذية بالطاقة الكهربائية من محطة محوالت الخارجة صورة )7بواقع )
لية لخروج التيار الكهربائي من خالل الكابالت األرضية لتغذية ( خ00باإلضافة إلى )

( ويتألف من تسع خاليا بواقع أربع 0(، موزع الخارجة ).أحمال مدينة الخارجة صورة )
خاليا للتغذية الكهربائية من محطة محوالت الخارجة، باإلضافة إلى خمس خاليا خروج 

 لتغذية أحمال مدينة الخارجة.
ت الجهد المتوسط التي يتم تغذيتها بالتيار الكهربائي من لوحة توزيع يبلغ عدد محوال

من إجمالي سعة  %1100ك.ف.أ تمثل  ..119محواًل بإجمالي سعٍة بلغت  95 الخارجة
 .0.07ك.ف.أ عام  ..0.09محوالت الجهد المتوسط  في مدينة الخارجة البالغة 

 ك.ف: 11لوحة توزيع المنطقة الصناعية جهد  -
شرًقا °( .1 10َ 19ًاللوحة في المنطقة االستثمارية عند التقاء خط طول ) توجد هذه

، وتشمل هذه اللوحة على 0..0شمااًل، وتم تشغيلها عام °( 05 َ.0 11ًبدائرة عرض )
( خلية بعدد ست خاليا دخول إلمداد اللوحة بالتيار الكهربائي من محطة محوالت 01)

ع خاليا لتغذية أحمال مدينة الخارجة، وثال ث خاليا الخارجة، وبواقع سبع خاليا خروج )أرب
 .0005محوال بسعٍة بلغت  5.لتغذية مركز الخارجة(، وتعمل هذه اللوحة على تغذية 

من جملة سعة محوالت الجهد المتوسط في مدينة الخارجة عام  %0007ك.ف.أ بنسبة 
0.07. 

 ك.ف: 11لوحة توزيع األمل جهد  -
شرًقا مع °( .1 10َ ً.1( عند تقاطع خط طول )5تقع في منطقة األمل صورة )

( 09، وتتكون من )0.00شمااًل، وتم دخولها للتشغيل عام °( 05 09َ 7ً.دائرة عرض )
( خلية خروج 00خلية بواقع ست خاليا للتغذية بالكهرباء من محطة محوالت الخارجة، )
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تي يتم تغذيتها من لتغذية أحمال مدينة الخارجة، ويبلغ عدد محوالت الجهد المتوسط ال
من  %.110ك.ف.أ تمثل  .1710محواًل بلغت إجمالي سعاتها  71لوحة توزيع األمل 

ك.ف.أ عام  ..0.09إجمالي سعة محوالت الجهد المتوسط في مدينة الخارجة البالغة 
0.07. 

 ك.ف: 11لوحة توزيع الخلية د جهد  -
شرًقا بدائرة عرض °( .1 10َ ً.0يناير عند التقاء خط طول ) 05تقع في منطقة 

( خلية بعدد أربع 01، وتضم )0.05شمااًل، وُأنشئت هذه اللوحة عام °( 05 َ.0 1ً.)
خاليا دخول للتغذية الكهربائية مصدرها محطة محوالت الخارجة، باإلضافة إلى تسع 
خاليا خروج ) بواقع سبع خاليا احتياطية لتغذية أحمال المنطقة الصناعية خالل 

يناير(،  05بلية، باإلضافة إلى خليتين لتغذية قرض األوقاف، وقرض التوسعات المستق
محواًل للجهد المتوسط بالتيار الكهربائي، تبلغ سعة هذه المحوالت  01وتمد هذه اللوحة 

من إجمالي سعات محوالت الجهد المتوسط في مدينة  %.0.ك.ف.أ تمثل  ..5.
 .0.07الخارجة عام 

 خطوط الجهد المتوسط: -ب
الجهد المتوسط بمثابة حلقة الربط بين لوحات توزيع الجهد المتوسط تعد خطوط 

ومحوالت الجهد المتوسط في مدينة الخارجة، وتقتصر شبكة الجهد المتوسط في المدينة 
على الكابالت األرضية؛ نظًرا الرتفاع درجات الحرارة وخاصًة خالل شهور الصيف، التي 

من حيث زيادة أعطال الشبكة، وارتفاع نسبة الفقد تؤثر بشكٍل سلبيٍ  على الخطوط الهوائية 
الكهربائي، باإلضافة إلى تعرض الخطوط الهوائية للسقوط حال زيادة سرعة الرياح؛ 
وبالتالي زيادة األخطار الناتجة عنها، ويوضح الجدول التالي توزيع أطوال خطوط الجهد 

 . 0.07المتوسط في مدينة الخارجة حسب األحياء عام 
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( توزيع أطوال خطوط الجهد المتوسط في مدينة الخارجة حسب األحياء عام 1ل )جدو
1112. 

 الحي

طول شبكة 

الجهد المتوسط 

 )كم(

من إجمالي  %

 أطوال شبكة

 الجهد المتوسط 

 المساحة

 (2)كم

عدد 

السكان 

 )نسمة(

كثافة شبكة الجهد 

 المتوسط

 2كم / كم
كم / ألف 

 نسمة

 0 752 .0.82 2522 22 0.52 شمال غرب

 257 .025 07220 25.2 0.52 9.9 شمال شرق

 052 .5. 02202 25.2 2252 2052 جنوب غرب

 257 758 28822 2572 2257 18 جنوب شرق

 .25 757 74382 582. 100% 7.52 اإلجمالي

 الجدول من إعداد الباحث اعتماًدا على:
 .1112ئون الفنية، بيانات غير منشورة، قطاع كهرباء الوادي الجديد، هندسة كهرباء الخارجة، الش -

 
( أنًّ إجمالي أطوال خطوط الجهد 1يتضح من بيانات الجدول السابق والشكل )

من جملة أطوال خطوط الجهد  %.0.، تمثل 0.07كم عام  501.المتوسط بلغت 
كم خالل العام نفسه، ويالحظ تباين أطوال  .7170المتوسط في مركز الخارجة البالغة 

كم في حي  0009لجهد المتوسط بأحياء مدينة الخارجة، التي بلغت أقصاها خطوط ا
من جملة أطوال خطوط الجهد المتوسط في مدينة الخارجة؛  %1100جنوب غرب تمثل 

 .107ويعزى ذلك بصفٍة أساسية إلى أنَّه أكبر أحياء المدينة من حيث المساحة البالغة 
جة، باإلضافة إلى تركز محطة محوالت من جملة مساحة مدينة الخار  %..بنسبة  0كم

الخارجة به، وكذلك يضم لوحتي توزيع هما: لوحة توزيع المنطقة الصناعية، ولوحة توزيع 
الخلية )د(؛ وترتب على ذلك تركز معظم خطوط الجهد المتوسط األولية في هذا الحي، 

عادل كم في حي شمال شرق ت 707بينما بلغت أطوال شبكة الجهد المتوسط أدناها 
من جملة أطوال خطوط الجهد المتوسط في مدينة الخارجة، وذلك ألنَّه أقل أحياء  0500%

 من جملة مساحة المدينة. %.70بنسبة  0كم .07.المدينة من حيث المساحة البالغة 
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 كم/ .0.بلغت كثافة خطوط الجهد المتوسط بالنسبة للمساحة في مدينة الخارجة 

من مساحة الكتلة السكنية للمدينة، ويتضح تفاوت أحياء المدينة من حيث كثافة شبكة  0كم
الجهد المتوسط بالنسبة للمساحة، حيث استحوذ حي شمال شرق على الترتيب األول بين 

، بينما بلغت كثافة شبكة الجهد المتوسط بالنسبة 0كم/ كم 0.05أحياء المدينة بمعدل 
في حي جنوب غرب، ويرجع ذلك إلى أنَّه أكبر أحياء  0كم/ كم 505للمساحة أدناها  

.1112في مدينة الخارجة حسب األحياء عام  خطوط الجهد المتوسط أطوال توزيع (3شكل )  
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من جملة مساحة الكتلة  %..بنسبة  0كم .107المدينة من حيث المساحة البالغة 
 .0.07السكنية للمدينة عام 

أمَّا بالنسبة لكثافة خطوط الجهد المتوسط بالنسبة لعدد السكان في مدينة الخارجة 
ويالحظ اختالف أحياء المدينة من حيث كثافة شبكة كم/ ألف نسمة،  07.فقد بلغت 

كم/ ألف  009الجهد المتوسط بالنسبة لعدد السكان، حيث بلغ المتوسط أعلى قيمًة له 
نسمة في حي جنوب غرب؛ ويرجع ذلك إلى أنَّه أقل أحياء المدينة من حيث عدد السكان 

، بينما بلغت كثافة من جملة سكان مدينة الخارجة %0905نسمة بنسبة  01.09البالغ 
شبكة الجهد المتوسط بالنسبة لعدد السكان أدني قيمٍة لها في حي شمال شرق، وحي 

 كم/ ألف نسمة لكٍل منهما. .0.جنوب شرق بمعدل 
 محوالت الجهد المتوسط: -ج

تؤدي محوالت الجهد المتوسط دوًرا مهًما في مرحلة توزيع الكهرباء في مدينة 
، وتمثل هذه المحوالت آخر (1)فض جهد التيار الكهربائيالخارجة؛ نظًرا لدورها في خ

مراحل توزيع الطاقة الكهربائية على الجهود المتوسطة في مدينة الخارجة؛ وذلك ألنَّها 
فولت(، تمهيًدا  .11 -.00ك.ف إلى ) 00تعمل على خفض جهد التيار الكهربائي من 

عد بمثابة حلقة الوصل بين شبكة لنقله بواسطة شبكة الجهد المنخفض، وذلك يعني أنَّها ت
 الجهد المتوسط وشبكة الجهد المنخفض في مدينة الخارجة .

( في توزيع الكهرباء في مدينة الخارجة، .نظًرا ألهمية محوالت الجهد المتوسط صورة ) 
بنسبة تغير  0.07محواًل عام  010إلى  0..0محواًل عام  .09فقد زادت أعدادها من 

إلى  0..0)ك.ف.أ( عام  7717.ارتفعت سعاتها اإلجمالية من ، بينما %1001بلغت 
خالل الفترة نفسها،  %0.009بنسبة تغير بلغت  0.07)ك.ف.أ( عام  ..0.09

ويوضح الجدول التالي توزيع محوالت الجهد المتوسط في مدينة الخارجة حسب المناطق 
 .0.07السكنية واألحياء عام 

 

                                                 
(1) Short, T. A., Electric Power Distribution Handbook, Boca Raton, CRC Press, 

Washington, 2003, P. 1. 
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سط في مدينة الخارجة حسب المناطق السكنية ( توزيع محوالت الجهد المتو 1جدول)
 .1112واألحياء عام 

 كثافة محوالت الجهد المتوسط
من  %

سعة 

 المحوالت

سعة 

المحوالت 

 )ك.ف.أ (

من  %

عدد 

 المحوالت

عدد محوالت 

الجهد 

المتوسط 

 )محول(

محول/  المنطقة السكنية/ الحي

 2كم

ك.ف.أ/ 

 ألف نسمة

محول/ 

 ألف نسمة

 الزهور 17 7.4 7910 7.8 .25 ..00 2252

 المعلمين 2 0.8 1000 0.9 0 280 52.

 أرض السالم شمال 7 3 2800 2.8 252 0282 52.

 الزراعيين 3 1.3 1250 1.2 050 2.2 0252

 المتحف 7 3 3700 3.6 57. .2.2 .225

 األمل 5 2.2 2600 2.6 .25 .2.7 2252

 حي شمال غربإجمالي  41 17.7 19260 18.9 257 0208 0257

 القلقان 4 1.7 2100 2.1 258 2.2 0757

 المحابس 7 3 3100 3 257 0.82 2252

 باتا 4 1.7 1200 1.2 .75 .227 .225

 الثانوية 5 2.2 2100 2.1 050 ..2 22

 المشارع 2 0.8 1000 0.9 0 2.7 2258

 عين بشارة 11 4.8 3500 3.4 258 0.22 2258

 إجمالي حي شمال شرق 33 14.3 13000 12.7 .05 222 .2

 المنطقة االستثمارية 31 13.4 19000 18.7 0.8 0202.2 2257

 يناير .2 13 5.6 6500 6.4 252 2222 27

 مبارك/ البستان 6 2.6 2000 2 2 778 2258

 المنطقة الحرفية 4 1.7 1500 1.5 02 2220 0257

 االقتصادي 17 7.4 6000 5.9 .5. .228 .225

.752 .222 2570  شركة المصنوعات 8 3.5 3100 3 

 أرض السالم جنوب 7 3 2500 2.5 258 0228 52.

 ميتالكو 11 4.8 3600 3.5 252 ..22 .275

 إجمالي حي جنوب غرب 97 42 44200 43.5 .25 ..22 2257

 البساتين 8 3.5 3700 3.6 057 220 2250

 النبوي المهندس 5 2.2 1400 1.4 .25 222 .2.5

 المروة 5 2.2 1900 1.9 0 288 0252

 البري 11 4.8 3650 3.6 257 872 2.52

 السبط  22 9.5 10550 10.3 .25 20.2 2250

 الخارجة القديمة 6 2.6 2800 2.8 .25 .22 0252

 المجاهدين 3 1.3 1300 1.3 250 8.7 .005

 إجمالي حي جنوب شرق 60 26 25300 24.9 250 822 2252

2252 0278 250 022%  020272 022%  إجمالي مدينة الخارجة 220 

 الجدول من إعداد الباحث اعتماًدا على:
 .0.07قطاع كهرباء الوادي الجديد، هندسة كهرباء الخارجة، الشئون الفنية، بيانات غير منشورة،  -
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( يتبين أنَّ إجمالي عدد محوالت .من تحليل بيانات الجدول السابق والشكل )
، وبلغت جملة سعاتها 0.07محواًل عام  010الخارجة بلغ الجهد المتوسط في مدينة 

ك.ف.أ، ويتضح اختالف أحياء مدينة الخارجة من حيث عدد المحوالت  ..0.09
وسعاتها الكلية، فقد استأثر حي جنوب غرب بالنصيب األكبر من إجمالي عدد محوالت 

لجهد المتوسط من إجمالي عدد محوالت ا %0.محواًل تمثل  79الجهد المتوسط البالغة 
من جملة سعات  %105.ك.ف.أ تشكل  ..0..في مدينة الخارجة، وبلغت سعاتها 

؛ ويرجع ذلك إلى أنه أكبر أحياء المدينة 0.07محوالت الجهد المتوسط في المدينة عام 
 .بر أحياء المدينة من حيث المساحةمن حيث عدد المناطق السكنية، باإلضافة إلى أنه أك
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محواًل تمثل  ..ويأتي حي جنوب شرق في الترتيب الثاني من حيث عدد المحوالت البالغة 
من جملة أعداد محوالت الجهد المتوسط في مدينة الخارجة، وتبلغ السعة الكلية  %.0

لمتوسط من جملة سعة محوالت الجهد ا %0.07ك.ف.أ بنسبة  ..051لتلك لمحوالت 
 بمدينة الخارجة.

يستحوذ حي شمال غرب على المكانة الثالثة، حيث بلغ عدد محوالت الجهد       
من إجمالي عدد محوالت الجهد المتوسط في مدينة  %0909محواًل بنسبة  0.المتوسط به 

من إجمالي سعة محوالت  %0107ك.ف.أ تمثل  ..070الخارجة، وبإجمالي سعة بلغت 
 بمدينة الخارجة.الجهد المتوسط 

ويشغل حي شمال شرق الترتيب األخير من حيث عدد محوالت الجهد المتوسط، 
من جملة عدد محوالت الجهد المتوسط في مدينة  %0.01محواًل بنسبة  11التي بلغت 

من إجمالي سعة  %0009ك.ف.أ تمثل  ...01الخارجة، وبلغت سعة هذه المحوالت 
 .محوالت الجهد المتوسط في المدينة

تتفاوت المناطق السكنية في مدينة الخارجة من حيث عدد محوالت الجهد 
محواًل في المنطقة االستثمارية تمثل  10المتوسط، وسعاتها اإلجمالية، التي بلغت أقصاها 

 ...07من جملة عدد محوالت الجهد المتوسط، وبسعات إجمالية بلغت  %.010
محوالت الجهد المتوسط في المدينة عام من إجمالي السعة الكلية ل %0109ك.ف.أ تشكل 

، بينما بلغ عدد محوالت الجهد المتوسط أدناه بمنطقتي المشارع والمعلمين بواقع 0.07
من جملة عدد محوالت الجهد المتوسط في مدينة  %01.محولين لكٍل منهما بنسبة 

 ...0الخارجة خالل العام نفسه، وبلغت سعة محوالت الجهد المتوسط في كل منطقة 
 من إجمالي سعات محوالت الجهد المتوسط في مدينة الخارجة. %07.ك.ف.أ تشكل 

بلغ متوسط كثافة محوالت الجهد المتوسط بالنسبة لعدد السكان في مدينة الخارجة 
ا بالنسبة لكثافة سعة محوالت الجهد المتوسط في المدينة فقد  100 محواًل/ ألف نسمة، أمَّ

ويالحظ تباين أحياء المدينة من حيث هذه المتوسطات  ك.ف.أ/ ألف نسمة، 01.1بلغت 
 905بالنسبة لعدد السكان، حيث بلغت الكثافة بالنسبة لعدد المحوالت وسعاتها أقصاها 

ك.ف.أ/ ألف نسمة على الترتيب في حي جنوب غرب،  1175محول/ ألف نسمة، 
ثمارية اللَّتان تتوطن ويعزى ذلك بصفٍة أساسيٍة إلى وجود المنطقة الحرفية والمنطقة االست
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فيهما الورش الحرفية والمصانع، وقد ترتب على ذلك زيادة أعداد محوالت الجهد المتوسط 
إلمداد تلك المنشآت بكميات الكهرباء الالزمة للعمليات الصناعية، في حين بلغت كثافة 

مة، محواًل/ ألف نس 007محوالت الجهد المتوسط وسعاتها بالنسبة لعدد السكان أدناها 
ك.ف.أ/ ألف نسمة في حي شمال شرق، ويرجع السبب في ذلك إلى أنَّه أقل أحياء  999

 المدينة من حيث عدد المحوالت، وإجمالي سعاتها الكلية.
أمَّا بالنسبة لكثافة محوالت الجهد المتوسط بالنسبة للمساحة في مدينة الخارجة فقد 

حيث كثافة محوالت الجهد المتوسط،  ، وتختلف أحياء المدينة من0محواًل/ كم .010بلغت 
في حي شمال شرق؛ نظًرا لكونه أصغر أحياء المدينة  0محواًل/ كم 15التي بلغت أقصاها 

، بينما بلغت كثافة محوالت الجهد المتوسط أدناها 0كم 07.1.من حيث المساحة البالغة 
 في حي شمال غرب.  0محواًل/ كم .090

في مدينة الخارجة من حيث كثافة عدد  كما يالحظ تفاوت المناطق السكنية
 0محواًل/ كم .9.0محوالت الجهد المتوسط بالنسبة للمساحة، التي بلغت أعلى قيمة لها 

 0.90.في منطقة األمل؛ نظًرا لكونها أصغر المناطق السكنية من حيث المساحة البالغة 
، وذلك ألنه أقل محواًل في منطقة المعلمين 509، بينما بلغ المتوسط أقل قيمة له 0كم

 مناطق المدينة السكنية من حيث عدد محوالت الجهد المتوسط.
 شبكة الجهد المنخفض: -1

تعد شبكة الجهد المنخفض آخر مراحل توزيع الكهرباء في مدينة الخارجة، وتؤدي 
دوًرا مهًما في توصيل التيار الكهربائي إلى جميع مناطق المدينة لجميع قطاعات 

اوت فيما بينها من حيث جهد التيار الكهربائي، حيث يناسب االستهالك، التي تتف
ك.ف، بينما تتراوح جهود االستهالك التجاري والمرافق  .00االستهالك المنزلي جهد 

ك.ف(، كذلك يتراوح جهد التيار الكهربائي الالزم لتغذية   .11 -..0العامة ما بين )
الجدول التالي توزيع أطوال ، ويوضح (1)ك.ف( ...0 -.1.القطاع الصناعي ما بين )

 .0.07شبكة الجهد المنخفض في مدينة الخارجة حسب المناطق السكنية واألحياء عام 

                                                 
ياسر محمد عبد الموجود: الطاقة الكهربائية في محافظة أسيوط، دراسة في الجغرافيا االقتصادية، رسالة  (1)

 .062، ص 3103ماجستير، غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة أسيوط، 
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( توزيع أطوال شبكة الجهد المنخفض في مدينة الخارجة حسب المناطق 3جدول )
 .1112السكنية واألحياء عام 

 كثافة شبكة الجهد المنخفض
من إجمالي  %

 أطوال الشبكة

الجهد طول شبكة 

 المنخفض) كم (
 الحي

 2كم/ كم كم/ ألف نسمة

 الزهور 22.5 8.1 20 252

 المعلمين 8.5 3.1 2252 250

 أرض السالم شمال 21.3 7.7 2852 0052

 الزراعيين 5.2 1.9 .2.5 .05

 المتحف 5.6 2 22 .25

 األمل 4.4 1.6 72 252

 إجمالي حي شمال غرب 67.6 24.4 .2 252

 القلقان 4.1 1.5 02 258

 المحابس 5.9 2.1 2252 2

 باتا 1.9 0.7 2252 252

 الثانوية 4.6 1.7 2250 0

 المشارع 3.1 1.1 2250 .05

 عين بشارة 4.1 1.5 .225 058

 إجمالي حي شمال شرق 23.7 8.6 2.50 052

 المنطقة االستثمارية 17.1 6.1 02 02.57

 يناير .2 6.6 2.3 0252 252

 مبارك/ البستان 4.1 1.5 0.57 052

 المنطقة الحرفية 6.9 2.5 2252 0252

 االقتصادي 10.8 3.9 2258 258

 شركة المصنوعات 4.6 1.7 2252 057

 أرض السالم جنوب 21.3 7.7 2852 .005

 ميتالكو 9.6 3.5 2252 752

 إجمالي حي جنوب غرب 81 29.2 .225 752

 البساتين 10 3.6 .285 2

 النبوي المهندس 5.1 1.8 .225 257

 المروة 5.2 1.9 02 050

 البري 22.2 8 .85. 52.

 السبط  34.3 12.4 2. 2

 الخارجة القديمة 19.5 7 2752 250

 المجاهدين 8.7 3.1 .225 7

 إجمالي حي جنوب شرق 105 37.8 .2.5 257

252 2850 022%  إجمالي مدينة الخارجة 277.3 

 ا على:الجدول من إعداد الباحث اعتمادً 
 .0.07قطاع كهرباء الوادي الجديد، هندسة كهرباء الخارجة، الشئون الفنية، بيانات غير منشورة،  -

 ( يتضح اآلتي:5من تحليل بيانات الجدول السابق والشكل )



 د. ياسر عبدالموجود           التحليل المكاني الستهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة...         
 

   111 

 0.07كم عام  09901بلغ إجمالي أطوال شبكة الجهد المنخفض في مدينة الخارجة  
د المنخفض في مركز الخارجة البالغة من جملة أطوال شبكة الجه %0005تمثل 

، ويالحظ تفاوت أحياء المدينة من حيث أطوال شبكة الجهد 0.07كم عام  007005
كم  0.5المنخفض، حيث يأتي حي جنوب شرق في الترتيب األول بجملة أطوال بلغت 

من جملة أطوال شبكة الجهد المنخفض في مدينة الخارجة؛ ويعزى ذلك  %1901تمثل 
من إجمالي مساحة الكتلة السكنية  %0.09تعادل  0كم 00.1مساحته البالغة إلى كبر 

نسمة  01111للمدينة، باإلضافة إلى أنَّه أكبر أحياء المدينة من حيث عدد السكان البالغ 
من جملة سكان المدينة، بينما بلغت أطوال شبكة الجهد المنخفض أدناها  %1101بنسبة 
من إجمالي أطوال شبكة الجهد المنخفض في  %.10كم في حي شمال شرق بنسبة  0109

تمثل  0كم .07.المدينة؛ وذلك لكونه أصغر أحياء المدينة من حيث المساحة البالغة 
 من إجمالي مساحة المدينة. %.70
تختلف المناطق السكنية في مدينة الخارجة من حيث أطوال شبكة الجهد المنخفض،  

لسالم شمال، وأرض السالم جنوب( باقي حيث تتصدر منطقة أرض السالم )أرض ا
كم  .00.المناطق السكنية في المدينة من حيث أطوال شبكة الجهد المنخفض البالغة 

من إجمالي أطوال شبكة الجهد المنخفض في مدينة الخارجة، بينما تأتي  %.050تمثل 
كم  007منطقة باتا في الترتيب األخير من حيث أطوال شبكة الجهد المنخفض البالغة 

 من إجمالي أطوال شبكة الجهد المنخفض في المدينة. %09.تعادل 
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كم /  0100بلغ متوسط كثافة شبكة الجهد المنخفض بالنسبة للمساحة في المدينة      
، ويتضح تباين أحياء المدينة من حيث كثافة شبكة الجهد المنخفض بالنسبة للمساحة، 0كم
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في حي  0كم/ كم 0.05في حي جنوب شرق، وأدناها  0كم/ كم 1707بلغت أقصاها التي 
 جنوب غرب.

أمَّا بالنسبة لمتوسط كثافة شبكة الجهد المنخفض بالنسبة لعدد السكان في مدينة  
كم/ ألف نسمة، وتختلف أحياء المدينة من حيث متوسط كثافة  109الخارجة، فقد بلغت 

ة لعدد السكان، حيث يتصدر حي جنوب غرب باقي أحياء شبكة الجهد المنخفض بالنسب
كم/ ألف نسمة، وفي المقابل بلغ متوسط كثافة شبكة الجهد المنخفض  00.المدينة بمعدل 

 كم/ ألف نسمة في حي شمال شرق. .00بالنسبة لعدد السكان أدناه 
خفض تتابين المناطق السكنية في مدينة الخارجة من حيث كثافة شبكة الجهد المن 

بالنسبة لعدد السكان، حيث تأتي المنطقة االستثمارية في الترتيب األول بمعدل كثافة بلغ 
كم/ ألف نسمة؛ ويعزى ذلك بصفٍة أساسيٍة إلى كونها منطقة صناعية يقتصر  .0.70

نسمة، وفي  .05عدد السكان فيها على العاملين بالمنشآت الصناعية البالغ عددهم 
كم/ ألف نسمة، ويرجع ذلك  01.لقان الترتيب األخير بمعدل بلغ المقابل تشغل منطقة الق

 كم. 00.إلى انخفاض أطوال شبكة الجهد المنخفض بهذه المنطقة البالغة 

 التحليل المكاني لبعض مكونات شبكة توزيع الكهرباء في مدينة الخارجة: -ثالًثا
خارجة إلى التعرف تهدف دراسة التحليل المكاني لشبكة توزيع الكهرباء في مدينة ال

على التباين المكاني في توزيع محوالت الجهد المتوسط، وخطوط الجهد المتوسط، وشبكة 
إمَّا  (1)الجهد المنخفض، وكذلك تحديد نمط التوزيع واتجاهه، حيث يؤثر في نمط التوزيع

عامل الصدفة أو التخطيط المسبق، بهدف تحقيق العدالة التي يتطلع إليها السكان، 
افة إلى تقليل الوقت والجهد المطلوب في الوصول إلى تلك الخدمات، ويمكن باإلض

توضيح التحليل المكاني لبعض مكونات شبكة توزيع الكهرباء في مدينة الخارجة على 
 النحو التالي:

 
 

                                                 
يم عبد الله سراج الدين: التحليل المكاني لتجارة الجملة بقسم باب الشعرية )القاهرة(، دراسة جغرافية، عبير إبراه 1)( 

 .001، ص 3131(، 23مجلة كلية اآلداب جامعة قناة السويس، العدد )
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 :(Analyzing Patterns)تحليل أنماط التوزيعات المكانية  -أ
توزيع الكهرباء في مدينة  اعتمد الباحث في تحليل نمط توزيع مكونات شبكة 

 الخارجة على معاملين هما:
 :(Nearest Neighbor Analysis)تحليل صلة الجوار  -1

) Nearest Neighbor( أنَّ قيمة معامل صلة الجوار.يتضح من الشكل )
)Distance (*)  الناتجة عن قسمة المسافة المحسوبة على متوسط المسافة المتوقعة

(؛ ويشير ذلك إلى أنَّ 099.متوسط في مدينة الخارجة بلغت )بالنسبة لمحوالت الجهد ال
المتجه ناحية العشوائي،  (Clustered Distribution)نمط توزيعها يمثل النمط المتقارب 

(، وهي قيمة أقل من أدنى قيمة متوقعة 059.-) (Z-Score)وأنَّ قيمة الفارق المعياري 
Critical Value  للمعيار(Z)ح أنَّ شكل النمط الجغرافي لهذه ، األمر الذي يوض

المحوالت نمط متكتل، أو متجمع بمستوى عاٍل؛ وذلك القتراب محوالت الجهد المتوسط من 
بعضها في المدينة في شكل مجموعات، حيث بلغ عددها في أربع مناطق سكنية )المنطقة 

عدد  من جملة %1909محواًل تمثل  19االستثمارية، والسبط، والزهور، واالقتصادي( 
 .0.07المحوالت في المدينة عام 

يأخذ نمط التوزيع المكاني بالنسبة لخطوط الجهد المتوسط نمًطا مشتًتا 
dispersed) distribution وبصورٍة أدق يمثل نمًطا متباعًدا في المسافات، بلغت ،)

، وهي بذلك تزيد عن 1001 (Z-Score)(، وأنَّ قيمة الفارق المعياري 0011قيمته )
ويؤكد ذلك على أنَّ النمط  (،Zللمعيار )  Critical Value قيمة متوقعةأعلى 

 الجغرافي لشبكة الجهد المتوسط في مدينة الخارجة يمثل نمًطا مشتًتا وبمستوى عاٍل.
تأخذ شبكة الجهد المنخفض نمًطا متقارًبا متجًها ناحية العشوائي، حيث بلغت 

( وهي قيمة 09 -) Z-Scoreلمعياري وبلغت قيمة الفارق ا ،..0.قيمة صلة الجوار 
(، ويتبين من ذلك أنَّ شكل Zللمعيار )  Critical Value أقل من أدنى قيمة متوقعة

 النمط الجغرافي لهذه الشبكة نمط متكتل، أو متجمع بمستوى عاٍل.

                                                 
توزيع ( انتشار الظاهرة مكانيًا، من خالل مقارنة التوزيع الفعلي مع الPatternيحدد معامل صلة الجوار نمط )(*)

(، وبناًء على هذه القيمة تتحدد ثالثة أنماط للتوزيعات المكانية هي: 3106 -النظري لها، وتنحصر قيمته ما بين )صفر
(، وتوزيع عشوائي تبلغ قيمته واحد صحيح، وتوزيع 3106أقل من  -توزيع مشتت وتنحصر قيمته ما بين )صفر

 .065ع في ذلك: محمد ربيع فرج، مرجع سبق ذكره، ص (، يراج0أقل من  -متجمع وتتراوح قيمته ما بين )صفر
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 معامل االرتباط الذاتي المكاني )معامل موران(: -0
ألقرب في أنَّه يأخذ الوزن عن الجار ا( Moran Index)يختلف معامل موران  

في االعتبار، أي أنَّه يتعامل مع البيانات الوصفية والكمية في وقٍت واحٍد، وقد استفاد 
منه الباحث في ربط محوالت الجهد المتوسط بسعاتها اإلجمالية، وكذلك ربط خطوط 

( أن قيمة معامل .الجهد المتوسط، والجهد المنخفض بأطوالها، ويتبين من الشكل )
لمحوالت الجهد المتوسط مرتبًطا بسعاتها اإلجمالية، وخطوط الجهد المتوسط،  (*)موران

( على ..0.(، )007.(، ).01.وشبكة الجهد المنخفض مرتبًطا بأطوالها بلغت )
األمر الذي  (،Clustered Distributionالترتيب؛ وبذلك فهي تمثل نمًطا متقارًبا )

لمكاني لمحوالت الجهد المتوسط، وخطوط الجهد يتضح من خالله أنَّ نمط التوزيع ا
المتوسط، وشبكة الجهد المنخفض تقترب من بعضها في مدينة الخارجة؛ ويتطلب ذلك 
إعادة النظر في توزيع مكونات شبكة توزيع الكهرباء في المدينة بما يحقق التوزان 

 األمثل.

                                                 
( دل ذلك على النمط المتجمع، 0(، فإذا اقتربت قيمة المعامل من )+0: + 0-وتتراوح قيمة معامل موران ما بين ) (*)

ا إذا اقتربت قيمته من ) ( دل ذلك على النمط المتشتت، وإذا اقتربت قيمته من الصفر دل ذلك على النمط 0-أمَّ

 عشوائي في التوزيع المكاني، يراجع في ذلك:ال

مرفت عبد اللطيف غالب: التحليل المكاني للحدائق العامة ومشكالتها في مدينة الهفوف، مجلة كلية اآلداب، جامعة  -

 .0225، ص 3130(، يناير  02الفيوم، مجلد )
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 Distribution) Measuringتحليالت قياس التوزيعات الجغرافية المكانية  -ب

(Geographical: 
اعتمد الباحث في تحليل التوزيع الجغرافي لمكونات شبكة توزيع الكهرباء في المدينة 

 على المعامالت اآلتية:
 :(Standard Distance)تحليل المسافة المعيارية  -1

( أنَّ معظم محوالت الجهد المتوسط 9المعيارية شكل ) أظهر تحليل المسافة
كم، بينما تتركز أغلب خطوط الجهد المتوسط،  00.0ف قطرها تتركز في دائرة نص

كم(  00.0كم(، ) 0050وشبكة الجهد المنخفض في دائرة نصف قطرها المعياري )
من  %709.( على Standard Circleعلى الترتيب، وقد احتوت الدائرة المعيارية )
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وال من إجمالي أط %9.01إجمالي عدد محوالت الجهد المتوسط، وكذلك ضمت 
من إجمالي أطوال شبكة الجهد المنخفض، وبذلك  %9001خطوط الجهد المتوسط، 

، ويدل ذلك %1.تفوق هذه النسب النسبة المحددة في حالة التوزيع الطبيعي البالغة 
على أنَّ نمط توزيع مكونات شبكة توزيع الكهرباء في مدينة الخارجة نمط متكتل أو 

لى وقوع أكبر المناطق السكنية من حيث عدد متجمع؛ ويعزى ذلك بصفٍة أساسيٍة إ
السكان داخل الدائرة المعيارية، التي تتميز بزيادة معدالت استهالك الكهرباء؛ ولذلك 

 تركز بها معظم مكونات شبكة توزيع الكهرباء.
 المركز الجغرافي المتوسط: -1

يمثل هذا المركز النقطة التي يتساوى حولها توزيع شبكة الكهرباء في جميع 
، Xاالتجاهات بمدينة الخارجة، وبذلك فإنَّ هذا المركز يعبر عن المتوسط إلحداثيات 

لجميع إحداثيات مكونات شبكة توزيع الكهرباء في المدينة،  Yومتوسط إحداثيات 
( أنَّ المركز الجغرافي المتوسط بالنسبة لمحوالت الجهد المتوسط 9ويتبين من الشكل )

سكنية، بينما يقع المركز الجغرافي المتوسط بالنسبة يتركز في منطقة االقتصادي ال
لخطوط الجهد المتوسط في منطقة النبوي المهندس، التي تمثل القلب التجاري للمدينة، 
ويقع المركز المتوسط بالنسبة لشبكة الجهد المنخفض في منطقة القلقان، أمَّا بالنسبة 

ردات الظاهرة لها األهمية نفسها، للمركز الجغرافي الموزون فإنَّه يفترض أنَّ جميع مف
ولكن يأخذ في االعتبار سعة محوالت الجهد المتوسط، وأطوال خطوط الجهد المتوسط، 

 وأطوال شبكة الجهد المنخفض.
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2222مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  
 

  113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( التحليل المكاني لمكونات شبكة توزيع الكهرباء في مدينة الخارجة.1شكل )
 :(Directional Distribution)تحليل التوزيع االتجاهي  -3

( أن التوزيع االتجاهي )القطع الناقص المعياري( النتشار 9يتضح من الشكل )
محوالت الجهد المتوسط في مدينة الخارجة يأخذ شكاًل بيضاوًيا ينحرف بزاوية قدرها 

(.100º باتجاه عام من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، وبذلك فإنَّ توزيع )
جهد المتوسط في مدينة الخارجة يتجه ناحية الجنوب الغربي، وكذلك يأخذ محوالت ال

التوزيع االتجاهي لخطوط الجهد المتوسط شكاًل بيضاوًيا ينحرف بزاوية بلغ مقدارها 
(000º َّباتجاه يقترب من المحور الرأسي من الجنوب إلى الشمال، ويشير ذلك إلى أن )

 

أ( محوالت الجهد  -7شكل )
 المتوسط

ب( خطوط الجهد  -7شكل )
 المتوسط

ج( شبكة الجهد -7شكل )
  Arc toolbox, Spatial Statistics, Measuring Geographic Distributionمن عمل الباحث اعتمادًا على  - فضالمنخ
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الجنوب، كما يأخذ التوزيع االتجاهي لشبكة  أطوال شبكة الجهد المتوسط تتجه ناحية
(، باتجاه عام من 05.01ºالجهد المنخفض شكاًل بيضاوًيا ينحرف بزاوية قدرها )

الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، ويؤكد ذلك على أنَّ أطوال شبكة الجهد المنخفض 
ة توزيع تتجه ناحية الجنوب الشرقي، ويالحظ أنَّ التوزيع االتجاهي النتشار شبك

الكهرباء في مدينة الخارجة يقترب من الشكل الدائري، ويدل ذلك على توازن توزيع 
 الشبكة في جميع االتجاهات بمدينة الخارجة.

 استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة: -رابًعا
يرتبط استهالك الطاقة الكهربائية بعوامل طبيعية أهمها عناصر المناخ، وعوامل 

، يمكن (1)ثل معدالت النمو السكاني، ومستوى الدخل، وتنوع األنشطة االقتصاديةبشرية م
 دراسة استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة من ثالثة جوانب هي:

 تطور حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة:  -أ
 ن جانبين هما:يمكن دراسة تطور كميات الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة م

 زيادة حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة مقارنًة بعدد السكان: -1
تعد زيادة الطاقة الكهربائية المستهلكة أمًرا طبيعًيا؛ نظًرا لزيادة عدد السكان بصورٍة 
مستمرٍة؛ وينعكس على ذلك زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات السكان 

وفير متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، يضاف إلى ذلك زيادة المتزايدة، وكذلك ت
حجم الكهرباء المستهلكة بالقطاعات الخدمية التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السكان، 
ويوضح الجدول التالي تطور حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة مقارنًة 

 (.2019 -.0.0بعدد السكان خالل الفترة )
 
 
 

                                                 
(، دراسة في جغرافية 3106 -0116)سلمان يوسف حسين: إنتاج الطاقة الكهربائية واستهالكها بدولة الكويت (1) 

 .511، ص 3101(، 12الطاقة، حولية كلية اآلداب، جامعة عين شمس، المجلد )
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( تطور حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة مقارنًة بعدد 1جدول )
 (.2019 -1111) السكان خالل الفترة

 السنة
 الكهرباء المستهلكة

 )مليون ك.و.س(

 نسبة التغير 

)%( 

 عدد السكان

 ) نسمة(

 نسبة التغير

 )%( 

2202 02.57 - 64712 - 

2200 02858 9.7 65744 1.6 

2202 0.852 16.8 66776 3.2 

2202 02252 27.7 67808 4.6 

2202 08250 32.8 68840 6.4 

220. 0.85. 46.4 69872 8 

2207 222 52.7 70904 9.6 

2202 20052 56.1 71936 11.2 

2208 22052 63.2 72968 12.8 

2019 22052 70.9 74382 14.9 

 الجدول من إعداد الباحث اعتماًدا على: 
 (.0.07 -.0.0شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قطاع الوادي الجديد، بيانات غير منشورة، خالل الفترة ) -
 محافظة الوادي الجديد، مركز المعلومات، النوتة المعلوماتية، لألعوام المذكورة، صفحات مختلفة. -

 
 ( تتضح الحقائق اآلتية:1من دراسة بيانات الجدول السابق والشكل )

مليون ك.و.س عام  .0150عت كمية الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة من ارتف -0
خالل  %9.07بنسبة تغير بلغت  0.07مليون ك.و.س عام  01009إلى  .0.0

الفترة نفسها؛ ويرجع السبب في زيادة حجم الكهرباء المستهلكة في المدينة إلى زيادة 
نسمة عام  9.110إلى  .0.0نسمة عام  900..عدد سكان مدينة الخارجة من 

خالل فترة الدراسة، األمر الذي يتضح من خالله  %0.07بنسبة تغير بلغت  0.07
أنَّ زيادة حجم الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة يقترب من خمسة أضعاف 

 (.0.07 -.0.0( الزيادة السكانية خالل الفترة )01.)
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بين ارتفاع كمية الكهرباء المستهلكة وزيادة عدد السكان في مدينة  وتتضح العالقة -0
الخارجة من خالل مقارنتهما بنظيريهما على مستوى محافظة الوادي الجديد، حيث زاد 

مليون  .990.إلى  .0.0مليون ك.و.س عام  1.105حجم الكهرباء المستهلكة من 
؛ بينما زاد (1)ة نفسهاخالل الفتر  %00100بنسبة تغير بلغت  0.07ك.و.س عام 

نسمة عام  0501.9إلى  .0.0نسمة عام  .0.051عدد سكان المحافظة من 
؛ وبذلك زاد حجم الكهرباء (0)خالل فترة الدراسة %0.09بنسبة تغير بلغت  0.07

( الزيادة 071.المستهلكة على مستوى المحافظة بمعدل يقترب من خمسة أضعاف )
 (.0.07 -.0.0السكانية خالل الفترة )

االرتباط اإليجابي القوي بين زيادة عدد السكان في مدينة الخارجة وزيادة حجم  -1
؛ ويرجع ذلك بصفٍة  077.الكهرباء المستهلكة، حيث بلغ معامل االرتباط بينهما 

أساسية إلى أنَّ زيادة عدد السكان من أكثر العوامل المؤثرة في زيادة الطلب على 

                                                 
 (.3101 -3101قطاع كهرباء الوادي الجديد، الشئون التجارية، بيانات غير منشورة، خالل الفترة ) (1) 
 -3101انات غير منشورة، خالل الفترة )محافظة الوادي الجديد، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بي  (3)

3101.) 

  .( تطور حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة مقارنًة بعدد السكان1شكل )
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العوامل األخرى، بمعنى أنَّه بتثبيت نسبة استهالك  الكهرباء، مع افتراض ثبات كافة
الكهرباء للفرد فإنَّ الطلب على الكهرباء لن يزيد في المستقبل إالَّ بزيادة عدد السكان؛ 
ويتأثر الطلب على الكهرباء بمعدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومستوى 

لكهربائية التي تختلف في أهميتها معيشة السكان التي تتحكم في اقتناء الفرد لألجهزة ا
 .(1)ومعدالت استهالكها للكهرباء

 تطور الطاقة الكهربائية المستهلكة حسب قطاعات االستهالك:  -1
يتميز كل قطاع مستهلك للطاقة الكهربائية بخصائص تميزه عن غيره من القطاعات       

لطبيعة االستهالك،  األخرى؛ وذلك ألنَّ ساعات االستهالك تختلف من قطاع آلخر وفًقا
والوقت الذي يزداد فيه الطلب على الكهرباء سواء خالل ساعات النهار أو الليل أو خالل 

، ويوضح الجدول التالي تطور الطاقة الكهربائية (2)فصل الصيف أو فصل الشتاء
 (.0.07-.0.0المستهلكة في مدينة الخارجة حسب قطاعات االستهالك خالل الفترة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وفيق محمد جمال الدين إبراهيم: إنتاج الطاقة الكهربائية واستهالكها في محافظة القليوبية، المجلة الجغرافية  (1) 

 .  221، ص 3113(، الجزء األول، 21العربية، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد )
لطاقة الكهربائية بجنوبي المملكة العربية السعودية، مجلة البحوث والدراسات العربية، سعيد أحمد عبده: جغرافية ا (2)

 .22، ص 0122(، 05العدد )
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  لكة في مدينة الخارجة حسب قطاعات( تطور الطاقة الكهربائية المسته1جدول )
                     (.2019 -1111االستهالك خالل الفترة )                    

 )مليون ك.و.س(                                 
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2202 225.  - 25. -  2   - 25. -  7.57 -  0250 -  757 -  02.57 

2200 2852 0252 252 0258 252  02 257 22 2057 .50 025. 757 257 0.52 02858 

2202 ..58 2250 752 .. 2  2252 057 222 2252 0252 025. 9.9-  257 0.52 0.852 

2202 7252 22 25. 02257 252  2752 250 222 2757 0758 0050 8.3- 25. 0.52 02252 

2202 7750 .257 .52 02852 25.  .2 05. 222 2258 0857 0252 258 852 2.58 08250 

220. 225. 275. 0252 2025. 252  .752 250 .22 2.52 205. 02 0.8-  .50 225. 0.85. 

2207 82 8.50 025. 2225. 25.  7252 2 222 82 22 0252 0252 .52 2.52 222 

2202 8752 .752 0257 22250 .5.  .752 252 .82 80 225. 0257 0252 . 2752 20052 

2208 .252 00258 0252 22257 757  022 25. 222 8250 2.52 0252 .50 .52 2.52 22052 

220. 
02252 133.3 0258 253.8 252 

 
143.3 258 460 8252 26.1 0252 9.9 .52 42.4 22052 

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء الوادي الجديد، من إعداد الباحث اعتماًدا على:  -
 (.1112 -1111ر منشورة، خالل الفترة )الشئون التجارية، بيانات غي
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( يتضح تباين قطاعات استهالك الكهرباء في 7من الجدول السابق والشكل )
مدينة الخارجة من حيث نسبة التغير في الكهرباء المستهلكة؛ وذلك ألنَّ أكبر القطاعات 

 -.0.0ن حيث نسبة التغير خالل الفترة )استهالًكا للطاقة الكهربائية ليست أكثرها م
في حجم  (؛ ويمكن تقسيم قطاعات االستهالك في المدينة من حيث نسبة التغير0.07

 الكهرباء المستهلكة إلى فئتين:
الفئة األولى: قطاعات تزيد بها نسبة التغير في الكهرباء المستهلكة عن اإلجمالي العام  -

 بعة قطاعات هي:لمدينة،  الخارجة وتضم هذه الفئة أر 
   قطاع الصناعة: على الرغم من أنَّه أقل القطاعات استهالًكا للطاقة الكهربائية فإنَّه

يأتي في الترتيب األول من حيث نسبة التغير في حجم الكهرباء المستهلكة، التي 
 0.07مليون ك.و.س عام  001إلى  .0.0مليون ك.و.س عام  05.ارتفعت من 

(، كما يالحظ تذبذب حجم 0.07 -.0.0الل الفترة )خ %...بنسبة تغير بلغت 
الكهرباء المستهلكة بهذا القطاع سنوات بالزيادة وأخرى بالنقص، حيث انخفض حجم 

بمعدل  .0.0مليون ك.و.س عام  005الكهرباء المستهلكة بالقطاع الصناعي إلى 
 ، ثم ارتفع حجم الكهرباء0.01مليون ك.و.س مقارنًة بعام  .0.انخفاض بلغ 

 .ت االستهالك( تطور الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة حسب قطاعا2شكل )
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مليون ك.و.س خالل عامي  .مليون ك.و.س،  100المستهلكة بالقطاع الصناعي إلى 
على الترتيب، ثم انخفضت كمية الكهرباء المستهلكة بالقطاع الصناعي  .0.0، 0.05

مليون ك.و.س  001( حتى وصلت إلى 0.07 -0.09مرة أخرى خالل الفترة من )
مصنًعا عام  .51المصانع من ؛ ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض عدد 0.07عام 

(؛ وقد انعكس ذلك على 0.07، 0.09مصنًعا خالل الفترة ) 011إلى  .0.0
 انخفاض حجم الكهرباء المستهلكة بقطاع الصناعة. 

 :يستحوذ هذا القطاع على المكانة الثانية من حيث نسبة التغير في حجم  قطاع الزراعة
مليون ك.و.س عام  107ارتفعت من  الكهرباء المستهلكة خالل فترة الدراسة، التي

خالل فترة  %05101بنسبة تغير بلغت  0.07مليون ك.و.س عام  0101إلى  .0.0
الدراسة؛ ويعزى ذلك إلى زيادة االعتماد على ماكينات الري التي تدار بالطاقة الكهربائية 

بمكينات  نظًرا لسهولة تشغيلها، وارتفاع كفاءتها، وقلة حاجتها لعمليات الصيانة مقارنة
 الري التي تعتمد على الوقود األحفوري.

 :يستأثر هذا القطاع بالترتيب الثالث من حيث معدل التغير في حجم  القطاع التجاري
الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة، حيث زادت الكهرباء المستهلكة بهذا القطاع من 

سبة تغير بلغت بن 0.07مليون ك.و.س عام  901إلى  .0.0مليون ك.و.س عام  1
خالل فترة الدراسة؛ ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المحالت التجارية في مدينة  0.101%

الخارجة بصفٍة مستمرة؛ وقد ترتب على ذلك زيادة عدد المشتركين بالقطاع التجاري 
 %05..0بنسبة تغير بلغت  0.07مشترك عام  0759إلى  .0.0مشترك عام  .97

 خالل فترة الدراسة.
 يأتي القطاع المنزلي في الترتيب الرابع بين قطاعات االستهالك في  المنزلي: القطاع

مدينة الخارجة من حيث نسبة التغير في كمية الكهرباء المستهلكة، التي زادت من 
بنسبة تغير  0.07مليون ك.و.س عام  .0.00إلى  .0.0مليون ك.و.س عام  107.
ة أعداد المشتركين بالقطاع المنزلي من خالل فترة الدراسة؛ نظًرا لزياد %01101بلغت 

بنسبة تغير بلغت  0.07مشترك عام  0.0.1إلى  .0.0مشترك عام  95..0
 خالل فترة الدراسة. 5700%
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قطاعات تقل بها نسبة التغير في الكهرباء المستهلكة عن اإلجمالي العام   الفئة الثانية: -
 للمدينة، وتضم هذه الفئة ثالثة قطاعات هي:

  يشغل هذا القطاع المكانة الخامسة بين قطاعات  ستخدامات األخر::قطاع اال
االستهالك بمدينة الخارجة من حيث معدل التغير في حجم الكهرباء المستهلكة، التي 

 0.07مليون ك.و.س عام  .70إلى  .0.0مليون ك.و.س عام  .0.ارتفعت من 
 خالل فترة الدراسة. %.00.بنسبة تغير بلغت 

 مليون  .50.ارتفعت كمية الكهرباء المستهلكة بالقطاع الحكومي من  :القطاع الحكومي
 %0.00بنسبة تغير بلغت  0.07مليون ك.و.س عام  1009إلى  .0.0ك.و.س عام 

خالل فترة الدراسة؛ ويرجع السبب في انخفاض معدل التغير في حجم الكهرباء 
بصفٍة مستمرة؛ نظًرا لتبني المستهلكة بالقطاع الحكومي إلى زيادة أسعار شرائح الكهرباء 

الدولة سياسية رفع الدعم عن الكهرباء بصورٍة تدريجيٍة للوصول بها إلى األسعار 
العالمية؛ وقد ترتب على ذلك زيادة عمليات ترشيد استهالك الكهرباء بالمؤسسات 

 الحكومية في مدينة الخارجة.
 :الخارجة من حيث تطور يعد أقل قطاعات االستهالك في مدينة  قطاع اإلنارة العامة

 .0.0مليون ك.و.س عام  0000حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة، التي ارتفعت من 
خالل فترة الدراسة،  %707بنسبة تغير بلغت  0.07مليون ك.و.س عام  0101إلى 

ويرجع السبب في انخفاض معدل التغير في حجم الكهرباء المستهلكة بهذا القطاع إلى 
اء المستهلكة به سنوات بالزيادة وأخرى بالنقص خالل الفترة تذبذب حجم الكهرب

 0.07(، حيث انخفضت كمية الكهرباء المستهلكة بهذا القطاع إلى 0.07-.0.0)
( %101-، %707-مليون ك.و.س، بمعدل انخفاض بلغ ) 0000مليون ك.و.س، 

، ثم انخفض حجم .0.0على الترتيب مقارنة بعام  0.01، 0.00خالل عامي 
 0.05مليون ك.و.س عام  00رباء المستهلكة بقطاع اإلنارة العامة مرة أخري إلى الكه

؛ ويعزى ذلك بصفٍة أساسيٍة إلى .0.0( مقارنة بعام %01.-بمعدل انخفاض بلغ )
استبدال لمبات اإلضاءة العادية التي تتميز بزيادة معدالت استهالكها للطاقة الكهربائية 

ضافة إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع لكل عشرة أعمدة بالكشافات الموفرة للطاقة، باإل
إنارة بداًل من نظام المحاسبة بمعدل استهالك ثابت على كل عمود إنارة من خالل 
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هندسة كهرباء الخارجة؛ وترتب على ذلك التحكم في حجم الكهرباء المستهلكة بهذا 
 القطاع. 

 ة:توزيع الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارج -ب
تعد دراسة توزيع الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة على قدٍر كبيٍر 
من األهمية؛ سواء كان ذلك على مستوى القطاعات أم على مستوى أحياء المدينة، وذلك 
لدورها في تحديد أكثر القطاعات من حيث حجم االستهالك وتأثيرها في جملة استهالك 

ر األحياء وأقلها استهالًكا للكهرباء؛ إلظهار التباين في حجم المدينة، وكذلك تحديد أكث
الكهرباء المستهلكة على مستوى المدينة، ويمكن دراسة توزيع الكهرباء المستهلكة في مدينة 

 الخارجة من جانبين هما:
 :1112توزيع الكهرباء المستهلكة حسب قطاعات االستهالك عام  -0

هلكة انعكاًسا حقيقًيا لنوعية النشاط يعد التوزيع القطاعي للكهرباء المست
االقتصادي واالجتماعي، وتختلف قطاعات االستهالك من حيث حجم الكهرباء 

، حيث إنَّ لكل قطاع مسلكه المتغير في الطلب على الكهرباء، فيما يعرف (1)المستهلكة
ع ، فعلى سبيل المثال تأخذ منحنيات الحمولة بالقطا(Load Curve)بمنحنيات الحمولة 

، وتكمن أهمية دراسة توزيع (2)المنزلي استهالك متباين خالل ساعات الليل والنهار
الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة حسب قطاعات االستهالك في تحديد حجم الكهرباء 
المستهلكة في اإلنارة مقارنة بحجم الكهرباء المستهلكة في القطاعات اإلنتاجية، وبالتالي 

تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في مدينة الخارجة، ويوضح تحديد دورها في 
توزيع الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة حسب قطاعات  الجدول التالي

 .0.07االستهالك عام 
 

                                                 
دراسة في الجغرافيا  -هاجر سعد محمد عكاشة: إنتاج واستهالك الطاقة الكهربائية في محافظة السويس (1)

 .052، ص 3103طنطا،  االقتصادية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة
أحمد موسى محمود خليل: الطاقة الكهربائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في الربع األخير من القرن  (2)

، 3112(، 031دراسة في الجغرافيا االقتصادية، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، العدد ) -العشرين

 .315ص 
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( توزيع الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة حسب قطاعات 1جدول )
 .1112االستهالك عام 

 من جملة االستهالك  % الكهرباء المستهلكة )مليون ك.و.س( ــطاعالقـــ

 2252 02252 المنزلي

 7 0258 الزراعي

 252 252 التجاري

 052 258 الصناعي

 2.52 8252 الحكومي

 52. 0252 اإلنارة العامة

 2 52. أخرى

 %022 22052 الجملة

   

 
 

 ( يتضح اآلتي:.0الجدول السابق والشكل )من تحليل بيانات 
مليون ك.و.س عام  231.7بلغ إجمالي الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة 

 109..من إجمالي الكهرباء المستهلكة بحضر المحافظة البالغة  %.70.تمثل  2019
من جملة الكهرباء المستهلكة بمحافظة الوادي الجديد  %1.00مليون ك.و.س، وبنسبة 

 ..220( توزيع الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة حسب قطاعات االستهالك عام 02شكل )

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء الوادي الجديد، الجدول من إعداد الباحث اعتماًدا على: 
 .1112الشئون التجارية، بيانات غير منشورة، 
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مليون ك.و.س خالل العام نفسه؛ ويرجع السبب في زيادة حجم الكهرباء  .990.لبالغة ا
المستهلكة بمدينة الخارجة إلى زيادة حجمها السكاني مقارنة بباقي مدن المحافظة البالغ 

 0..009من جملة سكان الحضر في المحافظة البالغ  %100.نسمة تشكل  9.110
نسمة،  0501.9ملة سكان المحافظة البالغ من ج %.070، وتمثل 0.07نسمة عام 

باإلضافة إلى كونها حاضرة المحافظة وتضم جميع الهيئات الحكومية التابعة لمختلف 
الوزرات، وقد انعكس ذلك على زيادة حجم الكهرباء المستهلكة بالمدينة مقارنة بباقي مدن 

 المحافظة.
الخارجة من قطاع إلى أخر عام ويالحظ اختالف حجم الكهرباء المستهلكة في مدينة     

، وبصفٍة عامٍة يمكن تقسيم القطاعات المستهلكة للطاقة الكهربائية في المدينة إلى 0.07
فئتين هما: القطاعات االستهالكية: التي تستهلك الطاقة الكهربائية في عمليات اإلنارة؛ 

 هي:وبالتالي ال يترتب على استهالكها عائد اقتصادي، وتضم أربعة قطاعات 
القطاع المنزلي: يستأثر هذا القطاع بالنصيب األكبر من جملة الكهرباء المستهلكة  -

من إجمالي الكهرباء المستهلكة  %00..مليون ك.و.س بنسبة  .0.00بكمية بلغت 
، وهو بذلك ينخفض عن نظيره 0.07مليون ك.و.س عام  01009في المدينة البالغة 

من جملة الكهرباء المستهلكة، بينما  %01..على مستوى حضر المحافظة البالغ 
يزيد حجم الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي في مدينة الخارجة عن المتوسط العام 

، وكذلك يزيد عن 0.07من جملة الكهرباء المستهلكة عام  %000.للمحافظة البالغ 
 خالل العام نفسه. %.170نظيره على مستوى الجمهورية البالغ 

: يستحوذ هذا القطاع على الترتيب الثاني بجملة استهالك بلغت القطاع الحكومي -
من إجمالي الكهرباء المستهلكة في مدينة  %1509مليون ك.و.س تمثل  1009

؛ األمر الذي يتضح من خالله زيادة حجم الكهرباء المستهلكة 0.07الخارجة عام 
جملة الكهرباء  من %500بهذا القطاع مقارنة بنظيره على مستوى الجمهورية البالغ 

المستهلكة خالل العام نفسه، وكذلك ترتفع كمية الكهرباء المستهلكة بهذا القطاع 
من إجمالي  %.0.0بدرجٍة تفوق ضعف المتوسط العام لمحافظة الوادي الجديد البالغ 

؛ ويعزى ذلك بصفٍة أساسيٍة إلى تركز 0.07الكهرباء المستهلكة في المحافظة عام 
التابعة لمختلف الوزرات في مدينة الخارجة لكونها حاضرة الهيئات الحكومية 
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المحافظة، باإلضافة إلى زيادة معدالت استخدام أجهزة التكييف والمبردات والمراوح 
 للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.

 0101قطاع اإلنارة العامة: بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بهذا القطاع  -
من إجمالي الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة عام  %509دل مليون ك.و.س تعا

؛ وبذلك يشغل هذا القطاع المكانة الثالثة بين القطاعات االستهالكية، والترتيب 0.07
 .0.07الرابع بالنسبة لكافة قطاعات االستهالك في مدينة الخارجة عام 

مليون  .70بهذا القطاع قطاع االستخدامات األخرى: بلغت جملة الكهرباء المستهلكة  -
من إجمالي الكهرباء المستهلكة بمدينة الخارجة  %.تشكل  0.07ك.و.س عام 

خالل العام نفسه، وبذلك يشغل هذا القطاع المكانة الرابعة بين القطاعات االستهالكية 
من حيث جملة الكهرباء المستهلكة، كما يشغل المكانة الخامسة بالنسبة لجميع 

 .0.07على مستوى مدينة الخارجة عام  قطاعات االستهالك
أمَّا الفئة الثانية تضم القطاعات اإلنتاجية، التي تستهلك الطاقة الكهربائية كقوى 
محركة إلدارة اآلالت والمعدات بدرجٍة تفوق عمليات اإلنارة، ويؤدي استهالك الكهرباء بهذه 

وتضم هذه الفئة ثالثة قطاعات القطاعات عائًدا اقتصادًيا كبيًرا؛ لكَّونها قطاعات منتجة، 
هي: القطاع الزراعي، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، ويالحظ انخفاض كمية 

مليون ك.و.س بقطاع  0101الكهرباء المستهلكة بهذه القطاعات، التي بلغت أقصاها 
، وأدناها 0.07من جملة الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة عام  %.الزراعة تمثل 

من جملة الكهرباء المستهلكة في  %000ليون ك.و.س بقطاع الصناعة تعادل م 001
 مدينة الخارجة خالل العام نفسه.

ويتضح مما سبق أنَّ إجمالي الكهرباء المستهلكة بالقطاعات االستهالكية   
مليون ك.و.س  0.901)المنزلي، الحكومي، اإلنارة العامة، االستخدامات األخرى( بلغت 

مليون  01009من إجمالي الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة البالغة  %1709بنسبة 
، بينما بلغت كمية الكهرباء المستهلكة بالقطاعات اإلنتاجية )الزراعي، 0.07ك.و.س عام 

من جملة الكهرباء  %0.01مليون ك.و.س بنسبة  0107والتجاري، والصناعي( مجتمعة 
، وهي بذلك تقل بصورٍة ملحوظٍة عن نظيرها على المستهلكة في المدينة خالل العام نفسه
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؛ (1) 0.07من إجمالي الكهرباء المستهلكة عام  %07..مستوى الجمهورية البالغة 
ويتضح من ذلك أنَّ الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة أغلبها من نصيب القطاعات 

 االستهالكية.
 سكنية واألحياء:توزيع الطاقة الكهربائية المستهلكة حسب المناطق ال -2

تؤدي دراسة توزيع الكهرباء المستهلكة على مستوى المناطق السكنية واألحياء في 
مدينة الخارجة دوًرا مهًما في الوقوف على أسباب ارتفاع الطاقة الكهربائية المستهلكة في 
بعض المناطق السكنية، وفي بعض األحياء، وانخفاضها في البعض اآلخر؛ بغرض 

الكهرباء التوجيه األمثل، وكذلك تحقيق االستفادة القصوى من الكهرباء  توجيه استهالك
المستهلكة في مدينة الخارجة، ويوضح الجدول التالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في 

 .0.07مدينة الخارجة حسب المناطق السكنية واألحياء عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .48، ص 9102طاقة، الشركة القابضة لكهرباء مصر، التقرير السنوي، القاهرة، وزارة الكهرباء وال (1) 
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الخارجة حسب المناطق السكنية  (الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة1جدول )
 .1112واألحياء عام 

من الكهرباء  %

 المستهلكة

 اإلجمالي

 مليون ك.و.س

 باقي القطاعات

 مليون ك.و.س

 القطاع المنزلي

 مليون ك.و.س
 الحي

 الزهور 10.5 13 23.5 10.1

 المعلمين 2.7 0.2 2.9 1.3

 أرض السالم شمال 3.4 4.2 7.6 3.3

 راعيينالز 3.4 4.1 7.5 3.2

 المتحف 1.7 2 3.7 1.6

 األمل 1.8 2.4 4.2 1.8

 إجمالي حي شمال غرب 23.5 25.9 49.4 21.3

 القلقان 7.2 8.9 16.1 6.9

 المحابس 2.9 3.3 6.2 2.7

 باتا 0.6 0.8 1.4 0.6

 الثانوية 4.1 8.1 12.2 5.3

 المشارع 2.7 3 5.7 2.5

 عين بشارة 2.9 3.7 6.6 2.8

 إجمالي حي شمال شرق 20.4 27.8 48.2 20.8

 المنطقة االستثمارية 0.2 2.8 3 1.3

 يناير .2 4 5.1 9.1 3.9

 مبارك/ البستان 3.4 4.7 8.1 3.5

 المنطقة الحرفية 1.1 2.5 3.6 1.6

 االقتصادي 3.5 4.1 7.6 3.3

 شركة المصنوعات 0.8 1.4 2.2 0.9

 أرض السالم جنوب 3.1 3.7 6.8 2.9

 ميتالكو 1.7 2.1 3.8 1.7

 إجمالي حي جنوب غرب 17.8 26.4 44.2 19.1

 البساتين 7.3 9.1 16.4 7.1

 النبوي المهندس 3 5.6 8.6 3.7

 المروة 5.5 6.9 12.4 5.4

 البري 6.4 7.8 14.2 6.1

 السبط  6.8 6.4 13.2 5.7

 الخارجة القديمة 9.9 11.2 21.1 9.1

 المجاهدين 1.8 2.2 4 1.7

 إجمالي حي جنوب شرق 40.7 49.2 89.9 38.8

 إجمالي مدينة الخارجة 102.4 129.3 231.7 022%

 الجدول من إعداد الباحث اعتماًدا على:
 .1112شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قطاع الوادي الجديد، الشئون التجارية، بيانات غير منشورة،  -
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 تية:( الحقائق اآل00يتبين من دراسة الجدول السابق والشكل )
تتفاوت أحياء مدينة الخارجة من حيث حجم الكهرباء المستهلكة، حيث يستحوذ حي  -0

جنوب شرق على النصيب األكبر من حجم الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة 
من جملة الكهرباء المستهلكة في مدينة  %1101مليون ك.و.س تمثل  1707البالغة 

؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أنَّه 0.07م مليون ك.و.س عا 01009الخارجة البالغة 
من  %1101نسمة بنسبة  01111أكبر أحياء المدينة من حيث عدد السكان البالغ 

جملة سكان مدينة الخارجة؛ باإلضافة إلى أنَّه أكبر أحياء المدينة من حيث عدد 
من جملة الوحدات  %.0..وحدة سكنية تمثل  7...0الوحدات السكنية، التي بلغت 

 .0.07وحدة سكنية عام  0.0.1نية في مدينة الخارجة البالغة السك
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مليون ك.و.س  .70.يأتي حي شمال غرب في الترتيب الثاني بجملة استهالك بلغت  -0

؛ 0.07من إجمالي الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة عام  %0001تعادل 

- 
المصدر: من عمل الباحث اعتماًدا على بيانات الجدول )

7
.) 

شكل )
11

( الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة حسب المناطق السكنية )أ(، واألحياء )ب( عام 
1112

.
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من جملة  %0000نسمة بنسبة  ..051دة عدد سكانه البالغ ويعزى ذلك إلى زيا
وحدة سكنية تعادل  ....سكان المدينة، وكذلك زيادة عدد الوحدات السكنية البالغة 

 من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مدينة الخارجة. %.0.0
مليون ك.و.س  100.يشغل حي شمال شرق المكانة الثالثة بجملة استهالك بلغت  -1

، بينما 0.07من إجمالي الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة عام  %0.01تمثل 
مليون ك.و.س في حي جنوب  00..بلغ حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة أدناها 

من جملة الكهرباء المستهلكة في المدينة؛ وذلك ألنَّه أقل أحياء  %0700غرب، تمثل 
من إجمالي عدد  %0905مة تعادل نس 01.09المدينة من حيث عدد السكان البالغ 

سكان المدينة، ولذلك انخفضت كميات الكهرباء المستهلكة بهذا الحي مقارنًة بباقي 
 أحياء المدينة.

كما يتضح اختالف المناطق السكنية في مدينة الخارجة من حيث حجم الكهرباء  -.
مليون ك.و.س في منطقة الزهور بنسبة  0105المستهلكة، التي بلغت أقصاها 

من جملة الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة؛ وذلك لكونه أكبر المناطق  0.00%
من  %700نسمة تعادل  1.1.السكنية في المدينة من حيث عدد السكان البالغ 

مليون ك.و.س في  .00جملة عدد السكان، بينما بلغت الكهرباء المستهلكة أدناها 
لمستهلكة في مدينة الخارجة؛ ويرجع ذلك من جملة الكهرباء ا %.0.منطقة باتا بنسبة 

من إجمالي عدد سكان  %01.نسمة تمثل  .51إلى انخفاض عدد سكانه البالغ 
 المدينة.

 :1112استهالك الطاقة الكهربائية حسب شهور السنة عام  -ج
يتباين استهالك الطاقة الكهربائية خالل ساعات اليوم الواحد ويسمى منحني 

أيام الشهر الواحد ويسمى منحنى الحمل الشهري، كما يختلف  الحمل اليومي، وكذلك خالل
، (1)متوسط استهالك الكهرباء خالل شهور السنة الواحدة ويسمى منحنى الحمل السنوي 

وترتب على موقع مدينة الخارجة في اإلقليم الصحراوي الجاف زيادة معدالت استهالك 
وخالل شهور الصيف بصفٍة الطاقة الكهربائية في معظم شهور السنة بصفٍة عامٍة 

                                                 
( دراسة في جغرافية الطاقة، 0122-0121سعيد أحمد عبده: إنتاج واستهالك الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان ) (1)

 .22، ص 3110(، 22المجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد )
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في مدينة الخارجة حسب شهور  المستهلكة ءالكهرباخاصٍة، ويوضح الجدول التالي حجم 
 .0.07السنة عام 
 .1112المستهلكة في مدينة الخارجة حسب شهور السنة عام  ءالكهربا( 1جدول )

 الشهر

الكهرباء 

 المستهلكة

 )مليون ك.و.س(

من جملة  %

 االستهالك

 المتوسطاالنحراف عن 

 )مليون ك.و.س(

 درجة الحرارة

 )درجة مئوية(

 13.8 512 - 5.6 13 ديسمبر

 12.3 216 - 5.1 11.8 يناير

 14.3 512 - 5.4 12.5 فبراير

 13.5 511 - 5.4 12.4 الشتاء

 18.5 1 - 6.6 15.3 مارس

 23.8 111 8.5 19.7 إبريل

 28.1 211 10 23.2 مايو

 23.5 110 8.4 19.4 الربيع

 30.4 5 10.9 25.3 يونيو

 31.2 512 11.2 26 يوليو

 31 511 11.1 25.7 أغسطس

 30.9 511 11.1 25.7 الصيف

 28.5 112 10.2 23.6 سبتمبر

 24.4 111 8.7 20.2 أكتوبر

 18.5 211 - 6.7 15.4 نوفمبر

 23.8 111 8.5 19.7 الخريف

 3311 - 212 0112 المتوسط

 ..220الجديد، هندسة كهرباء الخارجة، الشئون التجارية، بيانات غير منشورة،  المصدر: قطاع كهرباء الوادي -

- NASA  Surface Meteorology & Solar Energy, Temperature at 2 Meters, (1981- 

2019).  

( أنَّ متوسط االستهالك 00يتضح من تحليل بيانات الجدول السابق والشكل )
مليون ك.و.س، وبذلك يبلغ  0701الخارجة بلغ  الشهري للطاقة الكهربائية في مدينة

ألف ك.و.س، ويالحظ زيادة حجم الكهرباء المستهلكة  .1.متوسط االستهالك اليومي 
أكتوبر(؛ ويشير ذلك إلى  -عن المتوسط الشهري في سبعة أشهر خالل الفترة )إبريل

من شهر إلى  التباين الواضح في حجم الطلب على الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة
من جملة  %0000مليون ك.و.س  خالل شهر يوليو بنسبة  .0آخر، الذي بلغ أقصاه 
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مليون ك.و.س خالل  0001، وأدناه 0.07الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة عام 
 مدينة خالل العام نفسه.المن جملة الكهرباء المستهلكة في  %500شهر يناير تمثل 

 
 

كما تختلف كمية الكهرباء المستهلكة من فصل إلى آخر خالل العام، حيث بلغت 
 99كمية الكهرباء المستهلكة أقصى معدل لها خالل فصل الصيف بجملة استهالك بلغت 

، 0.07من جملة الكهرباء المستهلكة في المدينة عام  %1100مليون ك.و.س تشكل 
تفاع درجات الحرارة التي تبلغ أقصاها خالل هذا الفصل ويعد ذلك أمًرا طبيعًيا نظًرا الر 

مئوية؛ ويترتب على ذلك زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية؛  1.07ºبمتوسط فصلي بلغ 
التي تتميز بزيادة معدالت استهالكها للطاقة الكهربائية،  نظًرا لتشغيل أجهزة التكييف،

باإلضافة إلى استخدام المبردات، والمراوح الكهربائية في المنازل، والمحالت التجارية، 
مليون ك.و.س  1901والمصالح الحكومية، وفي المقابل بلغت أدنى كمية كهرباء مستهلكة 

رباء المستهلكة في مدينة الخارجة عام من إجمالي الكه %0.00خالل فصل الشتاء بنسبة 
ويعزى ذلك بصفٍة أساسيٍة إلى انخفاض متوسط درجات الحرارة خالل فصل  ؛0.07

مئوية؛ وترتب على ذلك عدم الحاجة ألجهزة التكييف والتبريد،  0105ºالشتاء، التي بلغت 
 التي تتميز بزيادة معدالت استهالكها للطاقة الكهربائية.

 ( الطاقة الكهربائية المستهلكة في مدينة الخارجة حسب شهور السنة.11شكل )
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 الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة:مشتركو  -خامًسا
 يمكن دراسة مشتركي الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة من ثالثة جوانب هي:  

 تطور أعداد مشتركي الطاقة الكهربائية: -1
تعد زيادة أعداد مشتركي الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة أمًرا طبيعًيا نتيجة 

؛ ويؤثر ذلك بدرجٍة كبيرٍة على إنشاء وحدات سكنية لتزايد عدد سكانها بصورٍة مستمرةٍ 
لمجابهة الزيادة السكانية بالمدينة؛ ويترتب على ذلك زيادة عدد مشتركي الطاقة الكهربائية 
بصورٍة مستمرٍة، ويوضح الجدول التالي تطور أعداد مشتركي الطاقة الكهربائية في مدينة 

 (.0.07 -.0.0الخارجة خالل الفترة )
 (  تطور أعداد مشتركي الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة خالل الفترة2جدول )

(1111- 1112.) 
 نسبة التغير% عدد المشتركين )مشترك( السنة

3101 01222 - 

3100 30355 112 

3103 31032 3116 

3102 24830 3210 

3101 25855 2211 

3106 27065 2115 

3105 28669 1211 

3102 29207 6112 

3102 29754 6216 

3101 20066 5112 

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء الوادي الجديد، الشئون التجارية، بيانات غير منشورة،  -
 (.1112 -1111خالل الفترة )
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قة ( زيادة عدد مشتركي الطا01يتبين من دراسة بيانات الجدول السابق والشكل )
مشترك عام  10055إلى  .0.0مشترك عام  07111الكهربائية في مدينة الخارجة من 

خالل الفترة نفسها؛ ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة  %09..بمعدل تغير بلغ  0.07
 .0.0نسمة عام  900..عدد سكان المدينة بصورٍة مستمرٍة حيث زاد عدد سكانها من 

 -.0.0خالل الفترة ) %0.07ر بلغت بنسبة تغي 0.07نسمة عام  9.110إلى 
 ( كما سبقت اإلشارة.0.07

ومما تجدر اإلشارة إليه أنَّ معدل التغير في نسبة مشتركي الطاقة الكهربائية في 
مدينة الخارجة تفوق نظيرها على مستوى مركز الخارجة حيث ارتفع عدد مشتركي الطاقة 

مشترك عام  .1700إلى  .0.0مشترك عام  1...0الكهربائية في مركز الخارجة من 
خالل فترة الدراسة، وكذلك يفوق معدل التغير في عدد  %01..بمعدل تغير  0.07

المشتركين في مدينة الخارجة نظيره على مستوى حضر المحافظة، الذي ارتفع من 
 %.0..بمعدل تغير بلغ  0.07مشترك عام  107..إلى  .0.0مشترك عام  5515.

 (.0.07 -.0.0خالل الفترة )
 

 (.0.07 -.0.0قة الكهربائية في مدينة الخارجة خالل الفترة )الطا ي( تطور أعداد مشترك01شكل )
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 توزيع أعداد المشتركين حسب قطاعات االستهالك: -1
تختلف أعداد المشتركين في مدينة الخارجة من قطاع آلخر وفًقا لعدد الوحدات       

السكنية ومدى تنوع األنشطة االقتصادية والخدمية، وتتمثل أهمية دراسة أعداد المشتركين 
ال في تحديد حجم الكهرباء في مدينة الخارجة على مستوى القطاعات في تأثيرها ال فعَّ

المستهلكة بتلك القطاعات، ويوضح الجدول التالي توزيع أعداد المشتركين حسب قطاعات 
 .  0.07االستهالك بمدينة الخارجة عام 

( توزيع أعداد المشتركين حسب قطاعات االستهالك في مدينة الخارجة عام 11جدول )
1112 

 من إجمالي عدد المشتركين % إجمالي عدد المشتركين القـــــطاع

 2110 35312 المنزلي

 011 615 الزراعي

 512 0162 التجاري

 3 501 الصناعي

 211 0336 الحكومي

 015 613 إنارة عامة

 113 62 أخرى

 %011 20066 الجملة

 الجدول من إعداد الباحث اعتماًدا على: 
الجديد، الشئون التجارية، بيانات غير منشورة،  شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء الوادي

1112. 
 ( اآلتي:.0يتضح من تحليل بيانات الجدول السابق والشكل )

يختلف توزيع أعداد المشتركين على مستوى القطاعات في مدينة الخارجة عام   -1
، حيث يستحوذ القطاع المنزلي على أغلب أعداد مشتركي الطاقة الكهربائية 0.07

من إجمالي عدد المشتركين في مدينة  %1.00مشترك بنسبة  0.0.1ت بجملٍة بلغ
الخارجة؛ وُيْعَزى ذلك إلى نمو السكان في مدينة الخارجة بصورٍة متزايدٍة، باإلضافة 

 إلى انخفاض عدد المشتركين بالقطاعات اإلنتاجية والخدمية.
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مشترك  7.9.بلغ عدد المشتركين بباقي قطاعات االستهالك في مدينة الخارجة  -0
من إجمالي عدد المشتركين في مدينة الخارجة، بنسبة بلغت أقصاها  %0507تمثل 

 بقطاع االستخدامات األخرى. %00.بالقطاع التجاري، وأدناها  01%.
الحظ عدم التوافق بين توزيع أعداد المشتركين وحجم الكهرباء المستهلكة على مستوى  -1

لقطاع المنزلي في مدينة الخارجة القطاعات، حيث بلغت نسبة عدد المشتركين با
، بينما بلغت نسبة الكهرباء المستهلكة 0.07من جملة عدد المشتركين عام  1.00%

من جملة الكهرباء المستهلكة في المدينة خالل العام نفسه،  %00..بالقطاع ذاته 
من إجمالي عدد  %107وكذلك تبلغ نسبة عدد المشتركين بالقطاع الحكومي 

مدينة الخارجة، وفي المقابل بلغت نسبة الكهرباء المستهلكة في هذا المشتركين في 
؛ األمر الذي 0.07من جملة الكهرباء المستهلكة في المدينة عام  %1509القطاع 

يتضح من خالله أنَّ زيادة معدالت االستهالك أو انخفاضها ال يرتبط بجملة عدد 
ك داخل كل قطاع، ونوع األجهزة المشتركين فقط، إنَّما يرتبط أيًضا بأغراض االستهال

 المستهلكة للطاقة الكهربائية.

 
 
 

 ( توزيع أعداد المشتركين حسب قطاعات االستهالك في مدينة الخارجة.11شكل )
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على الرغم من عدم التوافق بين عدد المشتركين وحجم الكهرباء المستهلكة بالقطاعات  -.
المختلفة في مدينة الخارجة فإنَّ لعدد المشتركين تأثيًرا بالًغا على حجم الكهرباء 

( وهو ارتباط 01.بمختلف القطاعات حيث بلغ معامل االرتباط بينهما ) المستهلكة
إيجابي قوي؛ فكلما زاد عدد المشتركين زاد حجم الكهرباء المستهلكة؛ ولذلك فإنَّ أكبر 
قطاعات االستهالك من حيث عدد المشتركين أكبرها من حيث حجم الكهرباء 

 المستهلكة، والعكس صحيح.
 1112حسب المناطق السكنية واألحياء عام توزيع أعداد المشتركين  -3

تتباين المناطق السكنية واألحياء في مدينة الخارجة من حيث أعداد مشتركي 
الطاقة الكهربائية، كما هو الحال في تباين حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة؛ وذلك وفًقا 

توزيع  تاليالختالف عدد السكان ومدى تنوع األنشطة االقتصادية، ويوضح الجدول ال
 .0.07أعداد المشتركين في مدينة الخارجة حسب المناطق السكنية واألحياء عام 
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( توزيع أعداد المشتركين في مدينة الخارجة حسب المناطق السكنية 11جدول )
 .1112واألحياء عام 

 من جملة %

 عدد المشتركين  

 اإلجمالي

 )مشترك(

 باقي القطاعات

 )مشترك(

 المنزلي القطاع

 )مشترك(
 الحي

 الزهور 2972 532 3504 11.2

 المعلمين 620 90 710 2.3

 أرض السالم شمال 1100 183 1283 4.1

 الزراعيين 750 131 881 2.8

 المتحف 394 84 478 1.5

 األمل 608 110 718 2.3

 إجمالي حي شمال غرب 6444 1130 7574 24.3

 القلقان 1800 321 2121 6.8

 المحابس 750 131 881 2.8

 باتا 120 23 143 0.5

 الثانوية 522 133 655 2.1

 المشارع 600 109 709 2.3

 عين بشارة 700 119 819 2.6

 إجمالي حي شمال شرق 4492 836 5328 17.1

 المنطقة االستثمارية 55 195 250 0.8

 يناير .2 1001 176 1177 3.8

 مبارك/ البستان 820 155 975 3.1

 المنطقة الحرفية 425 60 485 1.6

 االقتصادي 752 130 882 2.8

 شركة المصنوعات 208 43 251 0.8

 أرض السالم جنوب 1000 167 1167 3.8

 ميتالكو 362 65 427 1.4

 إجمالي حي جنوب غرب 4623 991 5614 18

 البساتين 2000 354 2354 7.6

 النبوي المهندس 828 155 983 3.2

 المروة 1104 251 1355 4.4

 البري 1770 335 2105 6.5

 السبط  1732 329 2061 6.6

 الخارجة القديمة 2800 495 3295 10.6

 المجاهدين 415 71 486 1.6

 إجمالي حي جنوب شرق 10649 1990 12639 40.6

 إجمالي مدينة الخارجة 26208 4947 31155 022%

 
 

 
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قطاع الوادي الجديد، الشئون التجارية،  الجدول من إعداد الباحث اعتماًدا على: 

 .1112 ،بيانات غير منشورة
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يتبين أنَّ إجمالي عدد  (05من تحليل بيانات الجدول السابق والشكل )
من جملة  %.970بنسبة  0.07مشترك عام  10055المشتركين في مدينة الخارجة بلغ 

من جملة  %.0..مشترك، وتشكل  ..170عدد المشتركين في مركز الخارجة البالغ 
 %1001مشترك، وتمثل  107..عدد المشتركين على مستوى حضر المحافظة البالغ 

مشترك خالل العام  797.9على مستوى المحافظة البالغ من جملة عدد المشتركين 
 نفسه.
تتباين أحياء المدينة من حيث عدد مشتركي الطاقة الكهربائية، حيث يستأثر حي       

 00.17جنوب شرق بالنصيب األكبر من إجمالي عدد المشتركين في المدينة الذي بلغ 
ة الخارجة؛ ويرجع السبب في من إجمالي عدد المشتركين في مدين %.0..مشترك بنسبة 

ذلك إلى أنَّه أكبر أحياء المدينة من حيث عدد السكان، يأتي حي شمال غرب في 
من إجمالي عدد  %0.01مشترك تمثل  .959الترتيب الثاني بجملة مشتركين بلغت 

 المشتركين في المدينة. 
 %1500مشترك تعادل  0.7.0بلغ إجمالي عدد المشتركين بباقي أحياء المدينة 

مشترك في حي جنوب  .5.0من جملة عدد مشتركي الطاقة الكهربائية في المدينة، بواقع 
مشترك في حي شمال شرق؛ وبذلك يشغل هذا الحي الترتيب األخير بين  5101غرب، 

أحياء المدينة من حيث عدد المشتركين ويعزى ذلك لكونه أصغر أحياء المدينة من حيث 
من إجمالي عدد  %0900وحدة سكنية تمثل  70.. عدد الوحدات السكنية البالغة

 .0.07الوحدات السكنية في مدينة الخارجة عام 
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كما يالحظ اختالف المناطق السكنية في مدينة الخارجة من حيث عدد 
المشتركين، حيث تأتي منطقة الزهور في مقدمة المناطق السكنية من حيث عدد 

من إجمالي عدد المشتركين  %0000بنسبة  0.07مشترك عام  ..15تركين البالغ المش
 1.1.في مدينة الخارجة، وذلك ألنَّه أكبر المناطق السكنية من حيث عدد السكان البالغ 

 0.1من جملة عدد سكان المدينة، بينما بلغ عدد المشتركين أدناه  %700نسمة تمثل 
من جملة عدد المشتركين في مدينة الخارجة؛  %05.مشترك في منطقة باتا بنسبة 

نسمة تمثل  .51ويعزى ذلك لكونه أصغر المناطق السكنية من حيث عدد السكان البالغ 
 .0.07من إجمالي عدد سكان مدينة الخارجة عام  01%.

ويتضح مما سبق أهمية عدد السكان من حيث تأثيرها في جملة عدد المشتركين في       
وذلك ألنَّ أكبر أحياء المدينة من حيث عدد السكان أكثرها استحوًذا على مدينة الخارجة؛ 

 عدد المشتركين، وكذلك فإنَّ أقل أحياء المدينة سكاًنا أقلها من حيث عدد المشتركين. 
 متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة: -سادًسا

على قدٍر كبيٍر من األهمية؛  يعد متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة
لكونِ ه يمثل مقياًسا مهًما لدرجة التقدم االقتصادي والخدمي، ويتأثر متوسط نصيب الفرد 
من الكهرباء المستهلكة بمتغيرين أساسيين هما: حجم الكهرباء المستهلكة، وعدد السكان، 

 رجة من جانبين:ويمكن دراسة متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في مدينة الخا
 تطور متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة: -أ

تمثل دراسة تطور متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في مدينة 
الخارجة عاماًل مهًما؛ وذلك ألنَّه مقياٌس حقيقيٌّ لرفاهية السكان، حيث توجد عالقة قوية 

ويوضح الجدول  ،(0)ت دخل الفردبين استهالك الطاقة الكهربائية بصفٍة عامٍة ومعدال
التالي تطور متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة خالل الفترة 

(0.0.- 0.07.) 
 

 
                                                 

 )0(The world Bank Groups, Energy program, poverty Reduction sustainability and 
selectivity, Washington, D.C 20433,U.S.A,desember, 2001, p. 8.  
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( تطور متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة 11جدول )
 (.1112 -1111خالل الفترة )

 السنة

عدد  و.سالكهرباء المستهلكة مليون ك.

السكان 

 )نسمة(

 متوسط نصيب الفرد ك.و.س/ سنة

إجمالي الكهرباء 

 المستهلكة

القطاع 

 المنزلي

إجمالي الكهرباء 

 المستهلكة

القطاع 

 المنزلي

2202 02.57 225. 72202 22..52 72852 

2200 02858 2852 7.222 227252 22752 

2202 0.852 ..58 77227 222250 82.57 

2202 02252 7252 72828 2..252 .22 

2202 08250 7750 78822 270752 .7252 

220. 0.85. 225. 7.822 28225. 002.52 

2207 222 82 22.22 2.0.52 002257 

2202 20052 8752 20.27 2.225. 00.852 

2208 22052 .252 22.78 222258 02.252 

220. 22052 02252 22282 202.57 022752 

 (.5(، )4الباحث اعتماًدا على بيانات الجدولين )الجدول من إعداد  -
 ( يتضح اآلتي:11من تحليل بيانات الجدول السابق والشكل )

ترتب على زيادة حجم الكهرباء المستهلكة بمختلف القطاعات في مدينة الخارجة  -0
( ارتفاع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الكهرباء 0.07 -.0.0خالل الفترة )

 0.07ك.و.س عام  .10.50إلى  .0.0ك.و.س عام  .0.750المستهلكة من 
 .(*)خالل فترة الدراسة %100.بنسبة تغير بلغت 

نظًرا لزيادة كمية الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي في مدينة الخارجة خالل الفترة  -0
( ارتفع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي 0.07 -.0.0)

بمعدل تغير  0.07ك.و.س عام  019.09إلى  .0.0.س عام ك.و .910.من 
 خالل الفترة نفسها. %0.007بلغ 

                                                 
 3131إلى  3101ك.و.س عام  0261ارتفع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الكهرباء المستهلكة في مصر من  (*) 

(، بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد  من 3101 -3101خالل الفترة ) %113تغير بلغ  بمعدل 3101ك.و.س عام 
بمعدل  3101ك.و.س عام  212311إلى  3101ك.و.س عام  316210الكهرباء المستهلكة على مستوى العالم من 

 خالل الفترة نفسها، يراجع في ذلك: %0211تغير بلغ 
 .3101، 3101لكهرباء مصر، التقرير السنوي، القاهرة، عامي وزارة الكهرباء والطاقة، الشركة القابضة  -

-  International Energy Agency (IEA), Electricity consumption per capita, (2010- 2019). 
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على الرغم من ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة بمختلف القطاعات  -1

(، فإنَّ 0.07 -.0.0مقارنًة بالقطاع المنزلي في مدينة الخارجة خالل الفترة )
من الطاقة الكهربائية المستهلكة بمختلف القطاعات ال ُيَعِبر عن  متوسط نصيب الفرد

المتوسط الحقيقي لنصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة؛ ويعزى ذلك إلى أنَّ هذا 
المتوسط يضم استهالك الفرد من القطاعات اإلنتاجية والخدمية واإلنارة العامة وهي 

اإلضافة إلى أنَّ الكهرباء المستهلكة قطاعات ال يستفيد منها الفرد بشكٍل مباشٍر، ب
بتلك القطاعات تكون في أغلب األحيان مبالًغا فيها، ويترتب على ذلك زيادة متوسط 
نصيب الفرد بقيٍم مضللٍة ال تعبر عن الواقع، ولذلك يعد متوسط نصيب الفرد من 

سط نصيب الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي أدق، ألنَّه يعطي قيًما حقيقية عن متو 
 الفرد الفعلي من الكهرباء المستهلكة.

 متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة حسب المناطق السكنية واألحياء: -ب
تهدف دراسة متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في المناطق السكنية          

جملة الكهرباء واألحياء بمدينة الخارجة إلى إبراز التباين في متوسط نصيب الفرد من 
المستهلكة بمختلف القطاعات، وبالقطاع المنزلي من منطقٍة إلى أخرى داخل المدينة، 
وكذلك الوقوف على أسباب الزيادة والنقص في متوسط نصيب الفرد من الكهرباء 

فترة ( تطور متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة خالل ال11) شكل
(1111- 1112.) 
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متوسط نصيب  المستهلكة من مكان إلى آخر في مدينة الخارجة، ويوضح الجدول التالي
 .0.07مدينة حسب المناطق السكنية واألحياء عام المستهلكة في الفرد من الكهرباء ال

( متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة حسب 13جدول )
 .1112المناطق السكنية واألحياء عام 

 إجمالي الكهرباء المستهلكة الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي 

 المنطقة السكنية/ الحي
متوسط 

وحدة ال

السكنية 

 )ك.و.س(

متوسط نصيب 

المشترك 

 )ك.و.س(

متوسط نصيب 

الفرد 

 )ك.و.س(

متوسط نصيب 

المشترك 

 )ك.و.س(

متوسط 

نصيب الفرد 

 )ك.و.س(

 الزهور 3434 6706 1534 2996 3532

 المعلمين 1397 4084 1301 3802 4354

 أرض السالم شمال 4038 5923 1806 2650 3090

 الزراعيين 2725 8513 1235 3859 4533

 المتحف 2979 7740 1368 3556 4314

 األمل 4150 5849 1778 2506 2960

 إجمالي حي شمال غرب 3125 6522 1486 3102 3646

 القلقان 3026 7590 1353 3394 4000

 المحابس 3169 7037 1482 3291 3866

 باتا 2413 9790 1034 4195 5000

 ويةالثان 2666 18625 896 6259 7854

 المشارع 2828 8039 1339 3808 4500

 عين بشارة 2899 8058 1274 3540 4142

 إجمالي حي شمال شرق 2882 9046 1220 3828 4541

 المنطقة االستثمارية 19230 12000 1282 800 3636

 يناير .2 3113 7731 1368 3398 3996

 مبارك/ البستان 2709 8307 1137 3487 4146

 المنطقة الحرفية 8955 7422 2736 2268 2588

 االقتصادي 2647 8616 1219 3968 4654

 شركة المصنوعات 3741 8764 1360 3187 3846

 أرض السالم جنوب 4292 5826 1957 2656 3100

 ميتالكو 2528 8899 1131 3981 4696

 إجمالي حي جنوب غرب 3395 7873 1367 3170 3850

 اتينالبس 3285 6966 1462 3101 3650

 النبوي المهندس 4315 8748 1505 3051 3623

 المروة 2537 9151 1125 4059 4981

 البري 3349 6745 1509 3176 3615

 السبط  2692 6404 1387 3299 3926

 الخارجة القديمة 3309 6403 1552 3004 3535

 المجاهدين 2758 8230 1241 3703 4337

 ي جنوب شرقإجمالي ح 3117 7112 1411 3220 3821

 مدينة الخارجة 202.57 7638 022752 3330 3964

 (.1(، وملحق )11(، )1من إعداد الباحث اعتماًدا على بيانات الجدولين ) -
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( يتضح أنَّ متوسط نصيب الفرد السنوي 09من بيانات الجدول السابق والشكل )
 .10.50بلغ  من إجمالي الكهرباء المستهلكة بمختلف القطاعات في مدينة الخارجة

 0.75، وهو بذلك يفوق نظيره على مستوى المحافظة البالغ 0.07ك.و.س عام 
ك.و.س؛ نظًرا الرتفاع مستويات المعيشة بالمدينة لكونها حاضرة المحافظة مقارنة 
بالمتوسط العام للمحافظة التي تضم استهالك المناطق الريفية التي تنخفض بها معدالت 

ية، كذلك يفوق متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في استهالك الطاقة الكهربائ
، بينما (1)0.07ك.و.س عام  .0.0مدينة الخارجة نظيره على مستوى الجمهورية البالغ 

يقل متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة عن المتوسط العالمي 
 .(*)خالل العام نفسه .1.900البالغ 

اء المدينة من حيث متوسط نصيب الفرد السنوي من إجمالي الكهرباء تتباين أحي
ك.و.س في حي جنوب  1175المستهلكة في مدينة الخارجة، حيث يبلغ المتوسط أقصاه 

غرب؛ ويعزى ذلك إلى أنَّه أقل أحياء المدينة من حيث عدد السكان، باإلضافة إلى أنَّه 
دينة الخارجة؛ حيث توجد به المنطقة يضم الكهرباء المستهلكة بقطاع الصناعة في م

الحرفية، والمنطقة االستثمارية، التي تتوطن بهما المصانع والورش الحرفية، وكان لذلك 
أكبر األثر في زيادة حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة بهذا الحي، بينما بلغ متوسط 

 شمال شرق.  ك.و.س في حي 0110نصيب الفرد من إجمالي الكهرباء المستهلكة أدناه 
يبلغ متوسط نصيب المشترك السنوي من إجمالي الكهرباء المستهلكة بمختلف 

، وهو بذلك يزيد عن نظيره 0.07ك.و.س عام  9.11القطاعات في مدينة الخارجة 
ك.و.س خالل العام نفسه، ويالحظ اختالف أحياء  .70.على مستوى المحافظة البالغ 

لمشترك من إجمالي الكهرباء المستهلكة، حيث مدينة الخارجة من حيث متوسط نصيب ا
 ...7يستحوذ حي شمال شرق على المكانة األولى بمتوسط استهالك سنوي بلغ 

ك.و.س، وفي المقابل يشغل حي شمال غرب الترتيب األخير بمتوسط استهالك سنوي 
 ك.و.س. 500.يبلغ 

                                                 
من حساب الباحث اعتمادًا على: وزارة الكهرباء والطاقة، الشركة القابضة لكهرباء مصر، التقرير السنوي،  (1)

 . 21، ص 3101
يختلف متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة على مستوى دول العالم؛ وذلك حسب درجة التقدم  (*)

في كندا،  06311ك.و.س/ فرد في دولة الكويت،  06111االقتصادي، ومعدالت الدخل، حيث بلغ المتوسط السنوي 
في المملكة المتحدة،  1211نسا، في فر 2111في الواليات المتحدة األمريكية،  03211في اإلمارات،  02311

 في إثيوبيا، يراجع في ذلك: 011في الكاميرون،  211في الصين،  0011
- International Energy Agency (IEA), Electricity consumption per capita, 2019. 
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بالقطاع  أمَّا بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد السنوي من الكهرباء المستهلكة
، ويتضح تفاوت أحياء 0.07ك.و.س عام  019.09المنزلي في مدينة الخارجة فقد بلغ 

المدينة من حيث متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي، حيث 
ك.و.س،  .0.1يتصدر حي شمال غرب باقي أحياء المدينة بمتوسط استهالك بلغ 

ك.و.س في حي شمال شرق؛ وذلك ألنَّه أقل أحياء  .000بينما يبلغ المتوسط أدناه 
مليون ك.و.س  .0.0المدينة من حيث حجم الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي البالغة 

 من جملة الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي في مدينة الخارجة. %0701تمثل 
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- 
المصدر: من عمل الباحث اعتماًدا على بيانات جدول )

13
.) 

شكل )
11

( متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة حسب المناطق السكنية )أ(، واألحياء )ب( عام 
1112
.
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ب المشترك السنوي من الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي بلغ متوسط نصي
ك.و.س، ويمكن تقسيم أحياء مدينة الخارجة حسب متوسط نصيب المشترك من  .111

الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي إلى فئتين: الفئة األولى أحياء يزيد متوسط نصيب 
 1101شرق بمتوسط بلغ المشترك بها عن المتوسط العام للمدينة وتضم حي شمال 

ك.و.س، أمَّا الفئة الثانية تضم األحياء التي يقل متوسط نصيب المشترك بها عن 
المتوسط العام للمدينة وتضم هذه الفئة باقي أحياء المدينة: حي جنوب شرق بمتوسط 

ك.و.س، وحي شمال  .109ك.و.س، وحي جنوب غرب بمتوسط استهالك  .100
 ك.و.س. 10.0غرب بمتوسط استهالك قدره 

بلغ متوسط نصيب الوحدة السكنية من الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي، 
ك.و.س، ويتبين اختالف أحياء المدينة من حيث متوسط نصيب الوحدة السكنية  ..17

من الكهرباء المستهلكة بالقطاع المنزلي، حيث بلغ متوسط نصيب الوحدة السكنية أقصاه 
ق؛ وذلك ألنَّه أقل أحياء المدينة من حيث عدد ك.و.س في حي شمال شر  5.0.

من إجمالي عدد الوحدات السكنية  %0900وحدة تمثل  70..الوحدات السكنية البالغة 
، وهو بذلك يزيد عن المتوسط العام لمدينة الخارجة، بينما تقل 0.07في المدينة عام 

لوحدة السكنية أدناه باقي األحياء عن المتوسط العام للمدينة، حيث بلغ متوسط نصيب ا
 ك.و.س في حي شمال غرب. ...1

 مشكالت استهالك  الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة: -سابًعا
أبرزت دراسة استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة كثيًرا من المشكالت 

 أهمها:
الخارجة  سرقات التيار الكهربائي: بلغ عدد محاضر سرقة التيار الكهربائي في مدينة -0

( محضٍر، وتتمثل اإلجراءات التي يتم اتخاذها ضد سرقة ...1بمختلف القطاعات )
 -...التيار الكهربائي في إلزام المواطن بنظام الممارسة، التي تتراوح قيمتها ما بين )

( جنيٍه/ شهر، حيث يتم تقدير الكهرباء المستهلكة بشكل عشوائي ال يعبر عن ..1
 ؤدي ذلك إلى زيادة الفقد التجاري.االستهالك الفعلي؛ وي
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اإلسراف في استهالك الطاقة الكهربائية في بعض القطاعات: ترتفع معدالت استهالك  -0
مليون ك.و.س تمثل  .0.00الطاقة الكهربائية بالقطاع المنزلي، حيث بلغت 

، وكذلك ترتفع كمية 0.07من جملة الكهرباء المستهلكة في المدينة عام  00%..
مليون  1009لمستهلكة بالقطاع الحكومي بشكٍل مفرٍط بجملة استهالك بلغت الكهرباء ا

من جملة الكهرباء المستهلكة في المدينة خالل العام نفسه،  %1509ك.و.س تشكل 
 %9707مليون ك.و.س بنسبة  01500وبذلك تبلغ جملة استهالك هذان القطاعان 

النسبة نظيرها على مستوى من جملة الكهرباء المستهلكة في المدينة، وتفوق هذه 
 من جملة االستهالك.  %09..الجمهورية البالغ 

انخفاض حجم الكهرباء المستهلكة بالقطاعات اإلنتاجية: يتمثل الهدف األساسي من  -1
دخول التيار الكهربائي إلى مدينة الخارجة في تحقيق التنمية االقتصادية، وذلك من 

بو طرطور، وعلى الرغم من ذلك تنخفض خالل توفير الطاقة الكهربائية لفوسفات أ
كمية الكهرباء المستهلكة بالقطاعات اإلنتاجية )الزراعي، والصناعي، والتجاري(، حيث 

من جملة  %0.01مليون ك.و.س تمثل  0107بلغت جملة استهالك تلك القطاعات 
استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة، وهي تقل بشكٍل ملحوٍظ عن نظيرها 

 .%07..لى مستوى الجمهورية البالغة ع
المشكالت المرتبطة بالعدادات العادية: توجد الكثير من المشكالت المرتبطة بالعدادات  -.

العادية أهمها: عدم القدرة على تسجيل القراءات للوحدات السكنية المغلقة، باإلضافة 
األمان  إلى قيام بعض المشتركين بمنع العداد من التسجيل عن طريق نزع مسمار

الموجود في الفتحة اليسرى للعداد، أو توصيل األسالك بالتيار المباشر وخاصًة 
بالمناطق العشوائية في المدينة؛ وينعكس على ذلك زيادة األحمال، وعدم القدرة على 

 تحصيل المستحقات المالية من المشتركين، وارتفاع نسبة الفقد الكهربائي.
من جملة عينة الدراسة  %.7رباء المستهلكة: أكد ارتفاع أسعار الكيلووات من الكه -5

على زيادة أسعار الكهرباء، حيث ارتفع متوسط أسعار الكيلووات لجميع شرائح 
قرش/  1107إلى  0.05قرش/ ك.و.س عام  1909االستهالك بالقطاع المنزلي من 

خالل الفترة نفسها؛ ويرجع السبب  %00005بنسبة زيادة بلغت  0.07ك.و.س عام 
ذلك إلى تبني الدولة سياسة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء؛ وذلك لتحقيق في 



 د. ياسر عبدالموجود           التحليل المكاني الستهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة...         
 

   111 

سياسات التسعير المتعارف عليها عالمًيا، التي تهدف إلى تغطية األسعار لتكلفة 
اإلنتاج الفعلية، باإلضافة إلى تحقيق الكفاءة االقتصادية والمالية لمرفق الكهرباء، 

دالت المرتفعة فإنَّها ال تغطي تكلفة اإلنتاج ورغم زيادة أسعار الكهرباء بهذه المع
 قرًشا/ ك.و.س. 00.00والنقل والتوزيع الفعلية على الجهود المنخفضة، التي بلغت 

من جملة عينة الدارسة على عدم انتظام قراءة  %67عدم انتظام قراءة العدادات: أكد  -.
تحديد كمية  العدادات العادية، وتتمثل خطورة هذه المشكلة في عدم القدرة على

الكهرباء المستهلكة لكثير من المشتركين بدقة، حيث تزيد عن الواقع في بعض 
الحاالت، وتقل في حاالت أخري؛ ويؤدي ذلك إلى تراكم فواتير االستهالك على 
المشتركين بدرجٍة تصل إلى عدم القدرة على السداد، مما يؤدي إلى دفعها بنظام 

ذلك حرمان الدولة من إيرادات تساعد على تقليل التقسيط طويل األجل، ويترتب على 
 العجز في الميزانية، باإلضافة إلى دورها في تحسين الخدمة بشكٍل ملحوٍظ. 

 مستقبل الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة: -ثامًنا
 يمكن دراسة مستقبل الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة من جانبين هما:

 لكهربائية في مدينة الخارجة:مستقبل استهالك الطاقة ا -أ
نظًرا لزيادة أعداد المشتركين في مدينة الخارجة بشكٍل مستمٍر تتضمن خطة اإلحالل  -0

ك.ف.أ،  ...5محوالت جهد متوسط بقدرٍة إجمالية تبلغ  .0والتجديد السنوية إضافة 
بواقع خمس محوالت إحالل، وخمسة محوالت لمواجهة زيادة نسبة األحمال الناتجة 

 يادة الطلب على الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة.عن ز 
يتضمن التخطيط المستقبلي زيادة مساحة الكتلة السكنية لمدينة الخارجة، من خالل  -0

إضافة أراضي الجمعيات، التي تقع غرب المدينة إلى الحيز العمراني بحلول عام 
 .1لها القصوى ، لذلك من المخطط إنشاء لوحتي توزيع جهد متوسط تبلغ أحما0.09

كم، وكذلك من  .0م.ف.أ، باإلضافة إلى زيادة أطوال شبكة الجهد المتوسط بمعدل 
ك.ف؛ لضمان توفير الكهرباء  00محواًل للجهد المتوسط قدرة  .1المخطط إضافة 

 لمختلف األغراض بتلك المناطق.  
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وذلك لمواجهة  يتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة بصورٍة مستمرٍة؛ -1
الزيادة السكانية، وتلبية احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية، ووفًقا لمعدالت 

خالل  %9.07التغير الحالية في استهالك الكهرباء في مدينة الخارجة، التي بلغت 
(؛ فمن المتوقع أن يرتفع حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة في 0.07 -.0.0الفترة )

 .0.07مليون ك.و.س عام  .17رجة إلى مدينة الخا
خالل الفترة  %0.07وفًقا لمعدالت النمو السكاني الحالية في مدينة الخارجة البالغة  -.

نسمة عام  5..15(؛ فمن المتوقع زيادة عدد سكان المدينة إلى 0.07 -.0.0)
، ومن خالل ذلك يمكن التنبؤ بزيادة متوسط نصيب الفرد السنوي من الكهرباء 0.07

 .0.07ك.و.س عام  11..لمستهلكة في مدينة الخارجة إلى ا
( على أربع .0.0 -.0.0سيتم زيادة أسعار شرائح الكهرباء المستهلكة خالل الفترة ) -5

مراحل بشكل تدريجي بواقع مرحلة/ عام؛ وذلك وفًقا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة 
 فة الفعلية.المتجددة في رفع الدعم عن الكهرباء، وبيعها بأسعار التكل

 مستقبل الطاقة الشمسية في مدينة الخارجة: -ب
نظًرا لتعرض مصادر الوقود األحفوري إلى التناقٍص المستمٍر نتيجة لزيادة الطلب على 
الكهرباء المولدة من المحطات الحرارية؛ فقد تضمنت استراتيجية وزرارة الكهرباء والطاقة 

لة الكهرباء المولدة في مصر عام من جم %..زيادة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 
؛ لذلك يعد االعتماد على الطاقة الشمسية في توفير احتياجات مدينة الخارجة من 0.15

الكهرباء المستهلكة على قدٍر كبيٍر من األهمية؛ نظًرا لزيادة المتوسط السنوي لعدد ساعات 
انبعاثات غازية، لكونها مصدر متجدد ال ينتج عنه  سطوع الشمس في المدينة، باإلضافة

ويوضح الجدول التالي المتوسط السنوي والشهري لعدد ساعات سطوع الشمس وحجم 
 (.0.01 -0711) اإلشعاع الشمسي في مدينة الخارجة خالل الفترة
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( المتوسط السنوي والشهري لعدد ساعات سطوع الشمس وحجم اإلشعاع 11جدول )
 (.1111 -1213ترة )الشمسي المباشر في مدينة الخارجة خالل الف

 الشهر
عدد ساعات سطوع 

 الشمس )ساعة/ يوم(

 اإلشعاع الشمسي المباشر

 / يوم(2)ميجا جول/ م 

حجم الطاقة المقدرة )ك.و.س/ 

 / يوم(2م

 52. .0.5 0257 ديسمبر

 58. 2258 0258 يناير

 758 .225 0052 فبراير

 7 2057 .025 الشتاء

 250 .2.5 02 مارس

 252 2752 0258 إبريل

 .25 2857 0252 مايو

 .25 .275 0252 الربيع

 52. 22 0252 يونيو

 858 2058 0257 يوليو

 852 2.52 02 أغسطس

 852 2052 0252 الصيف

 258 28 0252 سبتمبر

 250 2.52 0057 أكتوبر

 7 2052 .025 نوفمبر

 2 2.50 0057 الخريف

 252 2752 0252 المتوسط السنوي

 الباحث اعتماًدا على:الجدول من إعداد  -
 (.0.01 -.0.0الهيئة العامة لألرصاد الجوية، بيانات اإلشعاع الشمسي، خالل الفترة ) 

-Nasa Surface Meteorology and solar energy, Direct solar radiation, (1984- 2013). 
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 ( تتضح الحقائق التالية:11)من تحليل بيانات الجدول السابق والشكل 

ساعة/  0000بلغ المتوسط السنوي لعدد ساعات سطوع الشمس في مدينة الخارجة  -0
(، وهو بذلك يفوق نظيره على مستوى الجمهورية 0.01 -0711يوم خالل الفترة )

ساعات/ يوم، ويالحظ تباين متوسط عدد ساعات سطوع الشمس في مدينة  .0البالغ 
ساعة/ يوم في  0109آخر، حيث بلغت أعلى قيمة للمتوسط الخارجة من شهر إلى 

 ساعة/ يوم في شهر ديسمبر. .0.0شهر يونيو، وبلغت أدنى قيمة للمتوسط 
كما يالحظ اختالف متوسط عدد ساعات سطوع الشمس من فصل إلى آخر، حيث  -0

ساعة/ يوم خالل فصل الصيف؛ ويرجع ذلك إلى طول  .010بلغ المتوسط أقصاه 
ار الناتج عن تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان الواقع في األجزاء ساعات النه

الجنوبية من محافظة الوادي الجديد خالل هذا الفصل، بينما بلغت أدنى قيمة لمتوسط 
ساعة/ يوم خالل فصل الشتاء؛ نظًرا لتعامد أشعة 0.07عدد ساعات سطوع الشمس 

 الشمس على مدار الجدي.

المقدرة في مدينة  ( المتوسط السنوي والشهري لإلشعاع الشمسي المباشر والطاقة11شكل )
 (.1111 -1213الخارجة خالل الفترة )
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/ يوم، وبلغت 0ميجا جول/ م 0.01شعاع الشمسي المباشر بلغ المتوسط السنوي لإل -1
/ يوم؛ وبذلك تفوق هذه المعدالت 0ك.و.س/ م 901كمية الطاقة الشمسية المقدرة 

ك.و.س/  501/ يوم، 0ميجا جول/ م 0.07نظيرها على مستوى الجمهورية البالغة 
ج الكهرباء من / يوم على الترتيب، ويشير ذلك إلى ارتفاع مالئمة المدينة إلنتَّا0م

 الطاقة الشمسية.
كما يتضح تتباين قيم اإلشعاع الشمسي المباشر وحجم الطاقة المقدرة منه في مدينة  -.

الخارجة حسب فصول السنة، حيث بلغت قيم اإلشعاع الشمسي المباشر وحجم الطاقة 
/ يوم على 0ك.و.س/ م 109/ يوم، 0ميجا جول/ م .100الشمسية المقدرة أقصاها 

خالل فصل الصيف؛ ويعزي ذلك بصفٍة أساسيٍة إلى تعامد أشعة الشمس الترتيب 
وقد ترتََّب على ذلك سقوط أشعة الشمس بشكل عمودي على  على مدار السرطان؛ 

مدينة الخارجة، مما كان له أكبر األثر في تقليل الفقد في اإلشعاع الشمسي وزيادة 
لشمسي والطاقة المقدرة منه أدناها حجم الطاقة المقدرة منه، بينما بلغت قيم اإلشعاع ا

/ يوم علي الترتيب خالل فصل الشتاء؛ 0ك.و.س/ م ./ يوم، 0ميجا جول/ م .000
وذلك لتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي خالل هذا الفصل؛ وانعكس ذلك على 
سقوط أشعة الشمس على مدينة الخارجة بشكل مائل؛ وترتب على ذلك زيادة نسبة 

 اع الشمسي المباشر.الفقد في اإلشع
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 الخاتمة:  -
تضمنت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها البحث، ويمكن توضيحها كما 

 يأتي:
 النتائج: -أ

يمثل البدايات األولى لدخول التيار  ..07اتضح من خالل البحث أنَّ عام   -0
دينة الخارجة أقدم الكهربائي لمدينة الخارجة من خالل محطات الديزل، وبذلك تعد م

 مدن المحافظة من حيث دخول التبار الكهربائي إليها، وعلى الرغم من ذلك فإنَّها 
تأتي في ترتيب متأخر بين المدن المصرية من حيث دخول الكهرباء إليها، حيث 

 (.0175 – 0170كانت بداية دخول الكهرباء إلى مصر خالل الفترة )
الرئيس لتغذية مدينة الخارجة بالتيار  تعد محطة محوالت نجع حمادي المصدر -0

الكهربائي، وكان ذلك في بداية األمر بهدف توصيل الكهرباء إلى فوسفات أبو 
طرطور، ومن ثم تم توصيل التيار الكهربائي إلى مدينتي الخارجة وبالط نظًرا لقربهما 

 من الشبكة الكهربائية في فوسفات أبو طرطور.
؛ وذلك من خالل 0771الكهربائية الموحدة عام  ارتبطت مدينة الخارجة بالشبكة -1

توصيل محطة محوالت الخارجة بمحطة محوالت فوسفات أبو طرطور، ويؤكد ذلك 
؛ .079على تأخر اتصال المدينة بالشبكة الكهربائية الموحدة التي َتمَّ إنشاؤها عام 

ن بهدف إتاحة الفرصة للتشغيل االقتصادي لمحطات توليد الكهرباء في مصر، م
خالل نقل الفائض من الكهرباء المولدة إلى المناطق التي تعاني من نقص اإلمداد 

 بالطاقة الكهربائية.
تبين من خالل تحليل أنماط التوزيعات المكانية لبعض مكونات شبكة توزيع الكهرباء،  -.

من خالل االعتماد على معامل صلة الجوار أنها تأخذ نمًطا متقارًبا متجًها ناحية 
ي، باستثناء خطوط الجهد المتوسط التي تأخذ نمًطا مشتًتا أو بصورٍة أدق يأخذ العشوائ

 نمًطا متباعًدا في المسافات، ووفًقا لمعامل موران تأخذ نمًطا متقارًبا.
مليون  .0150بينت الدراسة ارتفاع كمية الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة من  -5

بنسبة تغير بلغت  0.07ام مليون ك.و.س ع 01009إلى  .0.0ك.و.س عام 
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خالل الفترة نفسها؛ ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة عدد سكان المدينة من  9.07%
بنسبة تغير بلغت  0.07نسمة عام  9.110إلى  .0.0نسمة عام  900..

 خالل فترة الدراسة. 0.07%
ارجة أكد البحث أنَّ استهالك الطاقة الكهربائية على مستوى القطاعات في مدينة الخ  -.

ال يتوافق مع نظيره على مستوى الجمهورية، حيث بلغت نسبة الكهرباء المستهلكة 
بالقطاعات االستهالكية )المنزلي، والحكومي، واإلنارة العامة، واالستخدامات األخرى( 

، وتزيد هذه 0.07من إجمالي الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة عام  1709%
خالل العام نفسه، بينما  %5100الجمهورية البالغة  النسبة عن نظيرها على مستوى 

بلغت نسبة الكهرباء المستهلكة بالقطاعات اإلنتاجية )الزراعي، والتجاري، والصناعي( 
؛ وتقل هذه 0.07من جملة الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة عام  0.01%

 م نفسه.خالل العا %07..النسبة عن نظيرها على مستوى الجمهورية البالغة 
تبين من الدراسة ارتفاع حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة في القطاع الحكومي بشكٍل  -9

من إجمالي  %1509مليون ك.و.س تمثل  1009مفرط، بجملة استهالك بلغت 
الكهرباء المستهلكة في مدينة الخارجة؛ وبذلك تزيد هذه النسبة عن المتوسط العام 

، وكذلك تزيد عن نظيرها على مستوى %.0.0لمحافظة الوادي الجديد البالغة 
 .0.07من إجمالي الكهرباء المستهلكة عام  %500الجمهورية البالغة 

يتباين منحنى استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة من شهر إلى آخر؛ وفًقا  -1
لمجموعٍة من العوامل أهمها متوسط درجة الحرارة، حيث بلغت أقصى كمية كهرباء 

من إجمالي الكهرباء  %0000مليون ك.و.س خالل شهر يوليو تمثل  .0ة مستهلك
؛ وذلك الرتفاع درجة الحرارة إلى أعلى قيمٍة 0.07المستهلكة في مدينة الخارجة عام 

مليون  0001لها خالل هذا الشهر، وبلغت أدنى كمية كهرباء مستهلكة في المدينة 
رباء المستهلكة في مدينة من إجمالي الكه %500ك.و.س في شهر يناير تشكل 

 الخارجة خالل العام نفسه. 
أثبتت الدراسة زيادة عدد المشتركين في مدينة الخارجة بمعدالت سريعة، حيث بلغت  -7

(؛ وهي بذلك 0.07 -.0.0خالل الفترة ) %09..نسبة التغير في عدد المشتركين 
الجديد البالغة تفوق نظيرها على مستوى مركز الخارجة، وعلى مستوى محافظة الوادي 
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على الترتيب، وكذلك تزيد نسبة التغير في عدد المشتركين بمدينة  %.0..، 01%..
 -.0.0خالل الفترة ) %1.01الخارجة عن نظيرها على مستوى الجمهورية البالغة 

0.07.) 
أكدت الدراسة على أنَّ متوسط نصيب الفرد من إجمالي الكهرباء المستهلكة في  -.0

( بنسبة تغير بلغت 0.07 -.0.0مًوا متزايًدا خالل الفترة )مدينة الخارجة شهد ن
 %700؛ وبذلك تفوق هذه النسبة نظيرها على مستوى الجمهورية البالغة 100%.

خالل  %.090خالل الفترة نفسها، وكذلك تزيد عن نظيرها على مستوى العالم البالغة 
 (.0.07 -.0.0الفترة )

لنصيب الفرد من إجمالي الكهرباء المستهلكة  اتضح من الدراسة أنَّ المتوسط السنوي  -00
، وهو بذلك يفوق نظيره على 0.07ك.و.س عام  1007في مدينة الخارجة بلغ 

 .0.0ك.و.س،  0.75مستوى المحافظة، وعلى مستوى الجمهورية البالغ )
، بينما يقل متوسط نصيب الفرد من الكهرباء 0.07ك.و.س( على الترتيب عام 

 خالل العام نفسه. .1.900نة عن المتوسط العالمي البالغ مديالالمستهلكة في 
أبرزت الدراسة مجموعة من المشكالت التي تواجه استهالك الطاقة الكهربائية في  -00

مدينة الخارجة أهمها: سرقة التيار الكهربائي، واإلسراف في استهالك الكهرباء ببعض 
إلنتاجية، وارتفاع أسعار القطاعات، وانخفاض حجم الكهرباء المستهلكة بالقطاعات ا

شرائح الكهرباء، وعلى الرغم من إمكانية حل هذه المشكالت فإنها تعمل على تقليل 
 رضى المشتركين عن خدمة الكهرباء.

أثبت البحث أنَّ مدينة الخارجة تحظى بزيادة المتوسط السنوي لعدد ساعات سطوع  -01
(؛ وترتب على ذلك 0.01 -0711ساعة/ يوم خالل الفترة ) 0000الشمس البالغة 

/ يوم وبلغت 0ميجا جول/م 0.00زيادة معدالت اإلشعاع الشمسي المباشر البالغ 
/ يوم، ويؤكد ذلك على ارتفاع مالئمة 0ك.و.س/م 901الطاقة الشمسية المقدرة منه 

 مدينة الخارجة إلنتاج الكهرباء من الخاليا الفوتوفلطية.
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 التوصيات: -ب
ذية الكهربائية الوحيد في مدينة الخارجة يتمثل في محطة بينت الدراسة أنَّ مصدر التغ -0

محوالت نجع حمادي )الشبكة الكهربائية الموحدة(، ويؤكد ذلك على عدم وجود مصدر 
بديل في حال توقف اإلمداد الكهربائي من هذا المصدر، لذلك من الضروري االعتماد 

تأمين اإلمداد بالطاقة ي ف على المحطات الشمسية المركزية المتصلة بالشبكة الموحدة
 الكهربائية في مدينة الخارجة.

أكدت الدراسة على زيادة عدد حاالت سرقة التيار الكهربائي في مدينة الخارجة،  -0
ويتطلب ذلك تسهيل إجراءات توصيل العدادات الكودية للمباني المخالفة )هو عداد 

التيار الكهربائي إليها؛  ولكنه ال يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل مسبق الدفع،
ولكن يحمل رقًما كوديًّا(؛ ويترتب على ذلك تحديد كمية االستهالك بدقة بداًل من نظام 
الممارسات التي تعتمد على التقدير العشوائي، وبالتالي حصول الدولة على مستحقاتها 

 لفة.المالية، باإلضافة إلى الحد من حاالت سرقة التيار الكهربائي للعقارات المخا
تشير الدراسة إلى زيادة معدالت استهالك الطاقة الكهربائية بالقطاعين )المنزلي،  -1

والحكومي(، ويتطلب ذلك خفض استهالك الكهرباء بالقطاع المنزلي من خالل رفع 
وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهالك الكهرباء؛ ألنَّ ذلك يعتبر بمثابة توفير جزء من 

فة إلى ضرورة إنتاج واستيراد األجهزة الكهربائية التي الدخل الخاص بهم، باإلضا
تتميز بارتفاع كفاءتها وانخفاض معدالت استهالكها للطاقة الكهربائية، وكذلك فرض 
رسوم جمركية عالية على األجهزة التي تتميز بزيادة استهالكها للكهرباء مثل أجهزة 

قطاع الحكومي فيمكن ترشيد التدفئة، والتسخين، والطهي الكهربائي، أما بالنسبة لل
استهالكه بالحد من استخدام أجهزة التكييف، وعدم إنارة المكاتب نهاًرا والحرص على 

 .إطفاء األجهزة الكهربائية، ولمبات اإلنارة قبل مغادرة أماكن العمل
بينت الدراسة انخفاض حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة بالقطاعات االقتصادية بصفٍة  -.

قطاع الصناعي بصفٍة خاصة، الذي يمثل ثاني القطاعات من حيث حجم عامٍة وال
الكهرباء المستهلكة على مستوى الجمهورية، ويؤكد ذلك على تدني معدالت التنمية 

 .0.0مصنًعا عام  .51االقتصادية في المدينة، نظًرا النخفاض عدد المصانع من 
ع التي تم إغالقها بلغت ، ويعني ذلك أنَّ عدد المصان0.07مصنًعا عام  011إلى 
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مصنًعا، ويستلزم ذلك إيجاد حلول للمشكالت التي ترتب عليها توقف تلك  .07
المصانع عن اإلنتاج، باإلضافة إلى تشجيع المستثمرين بقطاع الصناعة؛  من خالل 
تخفيض أسعار الكهرباء المستخدمة في العمليات الصناعية، وإيجاد أسواق جديدة 

 لتصريف منتجاتها.
برزت الدراسة الكثير من المشكالت التي تتعلق بالعدادات العادية مثل عدم القدرة أ -5

على تسجيل القراءات في الوحدات السكنية المغلقة، باإلضافة إلى إمكانية التالعب 
بتلك العدادات، وعدم انتظام قراءة العداد بشكل دوري، وللتغلب على هذه المشكالت 

سبقة، من خالل إلزام المشتركين بتغيير العدادات يوصى بتعميم عدادات الدفع الم
القديمة مع إمكانية تقسيط ثمن العداد على فاتورة الكهرباء، باإلضافة إلى رفع وعيهم 
بمميزات العداد مسبق الدفع، التي تتمثل في مراقبة االستهالك بشكل مستمر، عدم 

 لعدادات العادية.تراكم فواتير االستهالك الناتجة عن عدم القراءة المنتظمة ل
أثبتت نتائج عينة الدراسة زيادة أسعار الطاقة الكهربائية بشكٍل كبير، لذلك توصى  -.

الدراسة بضرورة مراعاة البعد االجتماعي للمشتركين من خالل تعديل نظام شرائح 
االستهالك المعمول به حالًيا؛ وذلك بتوفير الحد األدنى من الكهرباء لألسر الفقيرة بما 

 معدالت الدخل الخاصة بها.يناسب 
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 .1112( مساحة مدينة الخارجة، وعدد سكانها، وعدد الوحدات السكنية عام 1ملحق )
من  %

إجمالي 

 الوحدات

 الوحدات

السكنية 

 )وحدة(

 مساحة المدينة عدد السكان )نسمة(

 الحي
% 

تقدير 

220. 

تعداد 

2202 
 2متر 2كم  %

 الزهور 726964 0.726 7.4 6556 6843 9.1 2972 11.3

 المعلمين 351775 0.351 3.6 2040 2075 2.8 620 2.4

 أرض السالم شمال 751516 0.751 7.6 1820 1882 2.5 1100 4.2

 الزراعيين 174042 0.174 1.8 2662 2752 3.7 750 2.9

 المتحف 255328 0.255 2.6 1211 1242 1.7 394 1.5

 األمل 71560 0.071 0.7 978 1012 1.4 608 2.3

 إجمالي حي شمال غرب 2331185 2.331 23.7 15267 15806 21.2 6444 24.6

 القلقان 241322 0.241 2.4 5153 5319 7.2 1800 6.9

 المحابس 253284 0.253 2.6 1892 1956 2.6 750 2.9

 باتا 92170 0.092 0.9 561 580 0.8 120 0.5

 الثانوية 135310 0.135 1.4 4390 4575 6.1 522 2

 المشارع 72092 0.072 0.7 1950 2015 2.7 600 2.3

 عين بشارة 149119 0.149 1.5 2201 2276 3.1 700 2.6

 إج 943297 0.943 9.6 16147 16721 22.5 4492 17.2

 المنطقة االستثمارية 1311410 1.311 13.3 143 156 0.2 55 0.2 مالي حي شمال شرق

 يناير .2 500237 0.5 5.1 2837 2923 3.9 1001 4.2

 مبارك/ البستان 263463 0.263 2.7 2892 2990 4 820 3.1

 المنطقة الحرفية 227636 0.227 2.3 386 402 0.5 425 1.6

 االقتصادي 453030 0.453 4.6 2787 2871 3.9 752 2.9

 شركة المصنوعات 142881 0.142 1.5 578 588 0.8 208 0.4

 أرض السالم جنوب 751515 0.751 7.6 1532 1584 2.1 1000 3.8

 ميتالكو 298974 0.298 3 1453 1503 2 362 1.4

 إجمالي حي جنوب غرب 3949146 3.949 40.1 12608 13017 17.5 4623 17.6

 البساتين 346794 0.346 3.5 4827 4991 6.7 2000 7.6

 النبوي المهندس 167108 0.167 1.7 1928 1993 2.7 828 3.1

 المروة 372330 0.372 3.8 4736 4887 6.6 1104 4.2

 البري 377998 0.377 3.8 4100 4240 5.7 1770 6.8

 السبط  686998 0.686 7 4745 4902 6.6 1732 6.6

 الخارجة القديمة 418197 0.418 4.2 6175 6375 8.6 2800 10.7

 المجاهدين 260742 0.272 2.6 1403 1450 2 415 1.6

 إجمالي حي جنوب شرق 2630167 2.632 26.6 27914 28838 38.8 10649 40.6

 022%  26208  022%  إجمالي مدينة الخارجة 9853795 9.853 022% 71936 74382 

 .1112: محافظة الوادي الجديد، هيئة التخطيط العمراني، بيانات غير منشورة، عام المصدر
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 الخارجة ( إحداثيات محوالت الجهد المتوسط في مدينة1ملحق )
 y x اسم المحول y x اسم المحول

 30.550 25.463 بئر النجدة 30.541 25.461 عمارات األمل

 30.550 25.463 النجدة 30.541 25.462 المياه الجوفية

 30.549 25.460 الفندق السياحي 30.541 25.462 األحوال المدنية

 30.549 25.458 الفنية 30.541 25.460 بئر الجمهورية

 30.547 25.458 مديرية األمن 30.537 25.461 ض النورار

 30.544 25.462 نادي العائالت 30.542 25.460 سوزان مبارك

 30.543 25.461 األمل الجديد 30.541 25.459 بئر األمل القديم

 30.541 25.457 احمد فخري 30.541 25.457 بئر األمل الجديد

 30.542 25.455 الحضارياإلشعاع  30.537 25.458 السالم البحري

 30.541 25.454 محول ميتالكو 30.543 25.463 البحوث الزراعية

 30.539 25.454 استراحة المطار 30.546 25.464 7الزهور 

 30.532 25.456 السالم الغربي 30.546 25.464 .الزهور 

 30.536 25.454 السالم القبلي 30.546 25.470 محطة مياه الزهور

 30.539 25.447 القوى العاملة 30.544 25.470 المعلمين

 30.542 25.448 المعاشات 30.547 25.468 بيوت الطلبة

 30.542 25.448 التأمينات 30.547 25.468 2الزهور 

 30.542 25.448 بنك مصر 30.549 25.472 2الزهور 

 30.547 25.461 الزراعيين 30.552 25.474 8الزهور 

 30.548 25.459 نقابة المهندسين 30.551 25.470 2الزهور 

 30.545 25.457 الوحدة المحلية 30.555 25.470 .الزهور 

 30.545 25.456 عمارات سمير 30.551 25.469 02الزهور 

 30.543 25.452 باتا 30.550 25.468 2الزهور 

 30.542 25.453 هندسة الكهرباء 30.549 25.465 اإلذاعة

 30.542 25.451 األكاديمية 30.549 25.466 0حي الزهور 

 30.542 25.451 محول المكتبة 30.551 25.462 المحابس

 30.542 25.449 األمن الوطني 30.552 25.462 المحابس الجديد

 30.541 25.445 داخل الورش 30.553 25.464 0فندق الرواد 

 30.542 25.442 أمام القسم 30.553 25.464 2فندق الرواد 

 30.543 25.445 القسم 30.553 25.465 كشك سكاكين

 30.544 25.447 البريد 30.552 25.463 إنارة النجدة

 30.542 25.444 االقتصادي 30.544 25.448 0السنترال

 30.543 25.444 كلية التربية 30.544 25.448 2السنترال

 30.544 25.444 كلية العلوم 30.544 25.446 ريجوا

 30.545 25.444 الشئون الصحية 30.545 25.448 المحكمة القديمة

 30.545 25.444 قصر الثقافة 30.544 25.448 النادي االجتماعي

 30.547 25.446 النبوي المهندس 30.543 25.450 ديوان المحافظة

 30.547 25.448 الفنية بنات 30.544 25.450 مديرية الطرق

 30.549 25.447 القلقان 30.545 25.453 التعمير

 30.527 25.442 جانب اللوحة 30.546 25.454 وطنيالحزب ال
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 30.527 25.442 عبد العزيز سليمان 30.547 25.455 بئر شرب الحزب

 30.527 25.441 السنترال 30.550 25.454 مصر للبترول

 30.527 25.442 اإلسعاف 30.550 25.456 بنك القرية

 30.527 25.441 العبوات 30.547 25.456 البنك األهلي

 30.528 25.442 الكرتون 30.547 25.457 لمجلس المحليا

 30.529 25.440 2هرمل رقم  30.548 25.456 0المحافظة 

 30.528 25.442 حمد الله 30.548 25.456 2المحافظة 

 30.529 25.441 0مياه االستثمارية  30.548 25.457 )سرور(.2بئر 

 30.528 25.441 2مياه االستثمارية  30.551 25.455 22بئر

 30.527 25.440 سمير موسى 30.552 25.457 المحابس الجديد

 30.532 25.444 غربلة البذور 30.551 25.453 الرقابة اإلدارية

 30.529 25.447 0الحرفيين  30.552 25.451 استراحة المحافظ

 30.528 25.448 2الحرفيين  30.553 25.450 .2بئر 

 30.530 25.450 المحافظة 30.553 25.449 بئر باميس الجديد

 30.538 25.451 ب .محطة مياه  30.550 25.451 بئر يحيى

 30.538 25.451 أ .محطة مياه  30.551 25.450 مديرية األمن القديمة

 30.538 25.449 طلعت ضرغام 30.548 25.450 02بئر شرب 

 30.536 25.449 0المالحظين  30.548 25.450 الجديد 02بئر شرب 

 30.535 25.450 2المالحظين  30.548 25.450 02زراعة بئر ال

 30.535 25.447 مخبز كمال 30.547 25.450 عمارات الثانوية

 30.534 25.446 المياه الجوفية 30.546 25.450 عمارات الثانوية الجديد

 30.542 25.444 االقتصادي 30.544 25.448 0السنترال

 ...225 2.5228 لمياهالسبط محطة ا 30.539 25.446 الطلمبات

 225.72 2.5228 2بئر شرب السبط  30.539 25.445 المدينة بنات

 225.72 .2.522 0السبط البحري  30.539 25.443 قطاع الكهرباء

 2..225 2.5222 الشئون 30.537 25.443 فرق األمن

 2..225 .2.522 القلقان الجديد 30.537 25.443 ضرائب المبيعات

 ...225 2.5222 عبد الهادي 30.537 25.445 المدينة بنين

 0..225 2.5222 أمام المستشفى 30.536 25.446 القنوات

 2..225 2.5222 سكن األطباء 30.536 25.444 مصنع الكونتر

 30.539 25.441 0مياه شرب البساتين 30.536 25.444 موقف األتوبيس

 30.539 25.441 2مياه شرب البساتين 30.535 25.444 البصل

 30.537 25.438 0بركة البط 30.532 25.444 الصلصة

 30.537 25.438 2بركة البط 30.531 25.443 المرور

 30.537 25.437 بئر زراعة بركة البط 30.530 25.445 تدريب القوى العاملة

 30.542 25.439 0قرض البستان 30.528 25.442 0الصالة المغطاة 

 30.539 25.435 2قرض اليستان 30.528 25.443 2الصالة المغطاة 

 30.541 25.437 2قرض البستان  30.526 25.444 المطحن

 30.543 25.438 مصنع الخزف 30.525 25.442 8كشك 

 30.545 25.432 مصنع البلح 30.524 25.442 0كشك 

 30.544 25.426 التليفزيون 30.524 25.441 2كشك 

 30.545 25.427 المجزر اآللي 30.524 25.439 7كشك 

 30.549 25.425 بئر السلخانه 30.523 25.439 2كشك 

 30.551 25.427 السحابة 30.522 25.439 2كشك 

 30.549 25.43 اإلمام الشافعي 30.523 25.440 2كشك 
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 30.548 25.432 حي البري 30.525 25.440 .كشك 

 30.547 25.432 عمارات الصفا 30.526 25.443 سور المطحن شرق

 30.545 25.442 0البساتين  225.70 2.52.2 الجديدالسبط 

 30.548 25.442 بئر البساتين 225.70 2.52.2 الشيخ صبيح

 30.549 25.439 أحمد علي 225.70 .2.522 0بئر شرب السبط 

 30.551 25.437 المعهد الديني 225.70 2.5228 2السبط البحري 

 30.554 25.438 مشربية غيث ...225 .2.522 مياه السبط

 30.568 25.441 إعاشة الجنود 30.556 25.437 عين الدار

 30.569 25.441 0مياه المجاهدين 30.557 25.435 أبو خالد

 30.569 25.441 2مياه المجاهدين 30.559 25.432 ( 22بئر ) 

 30.569 25.442 عمارات الرعاية 30.559 25.432 عين الشيخ

 30.566 25.440 2السبط الشرقي 30.561 25.428 بئر عين الشيخ الجديد

 30.566 25.440 0الصرف الصحي 30.554 25.434 بئر شرب القلعة القديم

 30.566 25.440 2الصرف الصحي 30.552 25.431 بئر شرب القلعة الجديد

 30.565 25.439 0الصرف الجديد 30.552 25.431 فرن األيتام

 30.565 25.439 2الصرف الجديد 30.559 25.434 مسجد الرحمن

 30.540 25.441 شباب الخارجة 30.559 25.436 عبد الله ادم

 30.543 25.441 أمام الساحة 30.563 25.436 الصرف بالمجاهدين

 30.542 25.441 اإلستاد الرياضي 30.564 25.436 المجاهدين الجديد

 30.544 25.438 بئر المروة 30.562 25.438 المجاهدين

 30.547 25.437 2المروة  30.558 25.439 معاذ

 30.549 25.434 جامع البري 30.556 25.441 المجمع اإلسالمي

 30.551 25.434 بئر البري 30.547 25.439 المصرية لتجارة الجملة

 30.547 25.434 0عمارات المروة 30.559 25.441 الطبية

 30.546 25.432 2عمارات المروة 30.560 25.441 نادي الخارجة الرياضي

6-Oct 25.442 30.561  30.546 25.441 2البساتين 

 30.563 25.442 السبط الشرقي
 30.548 25.434 جمعية جناح

 30.568 25.441 بجوار اإلعاشة
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  قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 ( نموذج استبيان عن استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة3ملحق )
 بيانات االستمارة سرية وال تستخدم إالَّ في أغراض البحث العلمي

 بيانات خاصة بالمشترك -1

 السن:.......................    عاًما - االسم: .................... )يذكر إن أراد( -

 متوسط الدخل الشهري: ................. - المهنة: ....................... -

 الة االجتماعية: أعزب )  (، متزوج )  (، مطلق )  (، أرمل )  (.الح -

 الحالة التعليمية لرب األسرة: أمي )  (، يقرأ ويكتب )  (، مؤهل متوسط )  (، مؤهل عال )  ( -

 عدد أفراد األسرة: ثالثة )  (، أربعة )  (، خمسة )  (، أكثر )  ( تذكر: ....... -

 اء:  خارج التعليم )   (،   في مراحل التعليم )   (.الحالة التعليمية لألبن -

 بيانات خاصة بالوحدة السكنية -1
 نوع المسكن: منزل )  (، شقة )  (. - حالة المسكن: إيجار )  (، تمليك )  ( -

 في حالة اختيار منزل يذكر عدد الطوابق: طابق )  (، طابقان )  (، ثالثة طوابق )  (، أكثر )  (.  -

 ي حالة اختيار شقة يذكر عدد الغرف: غرفة )  (، غرفتين )  (، ثال ث غرف )  ( أكثر )  (.ف -

 ما مادة بناء المسكن: مواد خرسانية )  (، مواد تقليدية )  (. -

مكنسة كهربائية  ألجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل: تلفاز ) (، غسالة) (، ثالجة ) (، مروحة ) (، تكييف ) ( مكواة) (، خالط ) (، -
)  (،  كمبيوتر )  (، مفرمة لحمة )  (،  دفاية ) ( سخان كهربائي )  ( غسالة أطباق )  (، ميكروويف )  (، أجهزة أخرى: 

 ............ تذكر

 بيانات خاصة بالكهرباء المستهلكة -3

 متوسط استهالك الكهرباء: ..................... )ك.و.س/ شهرًيا( -

 ستهالك الكهرباء: ....................... )جنيه/ شهر(قيمة ا -

 هل قيمة فاتورة الكهرباء واقعية بالنسبة الستهالكك: نعم )  (، ال )  (. -

 عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي ...... )مرة/ شهر(، متوسط مدة االنقطاع ...... )ساعة/ مرة( -

 ال )  (، رضى متوسط )  (، رضى منخفض )  (ما مدى رضاك عن خدمة الكهرباء: رضى ع -

 مشكالت استهالك الطاقة الكهربائية في مدينة الخارجة وحلولها المقترحة -1

 ما مشكالت استهالك الطاقة الكهربائية:.................................................. -

 .......................................ما الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكالت: ........ -
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( نموذج للرسم الخطي لشبكة الجهد المتوسط في مدينة الخارجة1ملحق )  
 

 
  .   1112 المصدر: قطاع كهرباء الوادي الجديد، هندسة كهرباء الخارجة، الشئون الفنية، بيانات غير منشورة، 
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( الصور الفوتوغرافية.1ملحق )  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( غرفة التحكم بمحطة محوالت فوسفات أبو طرطور.1صورة) محطة محوالت فوسفات أبو طرطور. (1) صورة

 ( مغذيات الخروج بلوحة توزيع الخارجة.1) صورة ( مغذيات الدخول بلوحة توزيع الخارجة.3) صورة

 .الزهور حوالت الجهد المتوسط بمنطقة( نموذج لم1صورة )

91/4/5259 

91/4/5259 91/4/5259 

57/4/5259 57/4/5259 

55/4/5259 

 .لوحة توزيع األمل (1) صورة
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 المصادر والمراجع
 باللغة العربية:  -أوالً 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت،  -0
 .0.09القاهرة، 

أحمد موسى محمود خليل: الطاقة الكهربائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في  -0
دراسة في الجغرافيا االقتصادية، مجلة دراسات  -الربع األخير من القرن العشرين

 .9..0(، .00الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، العدد )
إيناس إسالم أحمد السيد: كهربة الريف في مركز بلقاس دراسة في جغرافية الطاقة،  -1

 .0.01رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة المنصورة، 
الطاقة الكهربائية في الوطن العربي، مع التطبيق على مصر، مجلة سعيد أحمد عبده:  -.

 .0711، القاهرة، 0بحو ث الشرق األوسط، جامعة عين شمس، ج
: جغرافية الطاقة الكهربائية بجنوبي المملكة العربية ----------- -5

 .0711(، .0السعودية، مجلة البحو ث والدراسات العربية، العدد )
-.079تهالك الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان ): إنتاج واس----------- -.

( دراسة في جغرافية الطاقة، المجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية 0711
 .0..0(، 11المصرية، العدد )

( 0771 -0171: تطور خريطة الطاقة الكهربائية في مصر )----------- -9
 .0..0، 0(، ج 17رية، العدد )المجلة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المص

 -0775سلمان يوسف حسين: إنتاج الطاقة الكهربائية واستهالكها بدولة الكويت) -1
(، دراسة في جغرافية الطاقة، حولية كلية اآلداب، جامعة عين شمس، المجلد 0.05

(.9 ،)0.07. 
رية، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء الوادي الجديد، الشئون التجا -7

 (.0.07 -.0.0بيانات غير منشورة، خالل الفترة )
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء الوادي الجديد، هندسة كهرباء  -.0

 .0.01الخارجة، إحصاءات شبكة الكهرباء، بيانات غير منشورة، 
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هرة(، عبير إبراهيم عبد الله: التحليل المكاني لتجارة الجملة بقسم باب الشعرية )القا  -00
 ..0.0(، 10دراسة جغرافية، مجلة كلية اآلداب جامعة قناة السويس، العدد )

عبد الله حمادة الطرزي: الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان دراسة في الجغرافيا  -00
 .0..0(، ..0(، العدد )09، المجلد )دراسات الخليج والجزيرة العربيةالكمية، مجلة 

 .0.05، نوتة المحافظة، علومات، مركز الممحافظة الوادي الجديد -01
محافظة الوادي الجديد، مركز المعلومات، حجم الكهرباء المستهلكة بمراكز  -.0

 (.0.07 -.0.0المحافظة، بيانات غير منشورة، خالل الفترة )
محافظة كفر الشيخ )حالة  -منير بسيوني سالم الهيتي: كهربة الريف بمركز قلين -05

افية الطاقة، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنصورة، قرية كفر المرازقة(، دراسة في جغر 
 .7..0(، المجلد األول، يناير، ..العدد )

محمد ربيع فرج محمد: التحليل المكاني ألنماط استهالك الطاقة الكهربائية بمحافظة  -.0
 .0.09الجيزة، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

دراسة  -الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المستدامةمحمد صالح فتحي: استخدام  -09
 .0.09، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ى مدينة الخارجة، رسالة دكتوراه حالة عل

مرفت عبد اللطيف غالب: التحليل المكاني للحدائق العامة ومشكالتها في مدينة  -01
 .0.00(، يناير  01الهفوف، مجلة كلية اآلداب، جامعة الفيوم، مجلد )

محمد علي محمود: التنمية الحضرية المستدامة لمدينة الخارجة، دراسة في جغرافية  -07
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 العصبية القبلية وعالقتها بالمشاركة االنتخابية: 
 دراسة أنثروبولوجية لقبائل الغرق قبلي بمحافظة الفيوم

 مستخلص
هدف البحث الحالي إلى التعرف على تأثير العصبية القبلية على عملية الممارسة    

مصر، وقد انطلق البحث من فرضية علمية: يمارس  اإلنتخابية في المجتمع الريفي في
الناخب في منطقة الغرق قبلي استراتيجية تحقيق قيمة المنفعة من خالل اختيار المرشح 
صاحب االنتماء القبلي، وقد تحددت مشكلة البحث في تساؤل عام: ما عالقة العصبية 

وما هي محددات العالقة بين  القبلية بالمشاركة االنتخابية في المجتمعات المحلية القبلية؟
الناخب والمرشح االنتخابي في قرية الغرق قبلي؟ وقد اعتمد البحث على المنهج 
األنثروبولجي، واالتجاه التكاملي في البحث العلمي، حيث مزج بين الطرق الكمية والكيفية 

: أن في الحصول على البيانات اإلمبيريقية ، وقد توصل إلى مجموعة نتائج عامة، أهمها
التعصب القبلي له دور سلبي على العملية االنتخابية وأن هذا الدور يتبلور فى عدة محاور 
أهمها: تجديد المشكالت والخالفات بين القبيلة بشكل منتظم في كل انتخابات، مما يجعل 
االنتخابات تتحول إلى معارك عائلية وليست منافسة سياسية، وأن التعصب القبلى يضيع 

خابات ويفسد أهدافها األساسية، كما ان العصبية القبلية تسهم في زيادة معدل قيمة االنت
المشاركة السياسية، كما تسود فترة االنتخابات عدد من المشكالت: كالتشهير بالمرشحين 
اآلخرين، والصراع على أماكن وضع الالفتات والملصقات، والعبث بالفتات وملصقات 

عنهم. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من  المرشحين اآلخرين ونشر الشائعات
 التوصيات المهمة، التي قد تفيد في صنع السياسات، واتخاذ القرار.

العصبية القبلية ،االنتخابات، المترشح، المشاركة السياسية، الكلمات المفتاحية: 
 القبيلة.
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Tribal Particularism  and Its Relation to Electoral 

Participation: An Anthropological Study of the 

Drowning Tribes in Fayoum Governorate 

Dr. Eman Mahmoud Abdul-Mawla Heikal  

Lecturer at the Department of Sociology  

Faculty of Arts, Fayoum University 

Abstract 

The aim of the research is to identify the effect of utilizing 

through the selection of the candidate with tribal affiliation, and the 

research problem was identified in a general question: The 

relationship of tribal Particularisms with the local tribal areas? And 

what are the determinants of the relationship between the voter and 

the electoral candidate in the village of drowning before me? The 

search for the anthropological approach has become accustomed to 

the trend of integrative science, as it mixes large and qualitative 

methods in obtaining empirical data. He reached general results, the 

most important of which are: The process of tribal intolerance has a 

negative role in several axes, the most important of which are: 

regularly renewing problems and disputes between the tribe every 

election, and making the elections turn into family and not political 

relations, and that tribal intolerance, elections, elections, pages, 

elections, pages, elections, pages, elections, pages, posters, doodling, 

doodling, posters, share to share rumors about them. The study 

began in the episode. 

Keywords: Particularisms, candidate, elections, political 

participation, tribe, tribal Particularisms.  
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 مقدمــــــــة
توضح مجريات التاريخ والنظرة الفاحصة إلى دور القبيلة، والتي تفوق بكثير 
التقييم السلبى السائد عادة فى األوساط األكاديمية، التى تأثرت باالستشراق والمستشرقين، 
وتنادى عادة بالحداثة ،كما تتسم القبيلة بخصائص مجتمع تقليدى ومحافظ ، بيد أنه، 

عصور، كان للقبيلة دورًا متميزًا فى التصدى للتهديدات الخارجية، سبقت حتى وعلى مر ال
االستعمار اإليطالى فى القرن الماضى لتجابه السلطة المركزية العثمانية ، ويمثل النضال 
ضد المستعمر أحد معالم الوحدة الوطنية، لتتصدره على حد سواء قبائل الجنوب والشرق 

ال يمكننا إال أن نشيد بالتعبئة المجتمعية وتصدى المصريين والغرب المصرية. ومن ثم، 
لـم تـغـادر الـمـجـتـمـعـات الـعـربـيـة يوما عصبياتها للمستعمر الغاشم الذى قادته قبائلهم، و 

التأسيسية، بل استخدمتها في الإللتفاف على صدمة الـحـداثـة حـيـن دقـت أبـوابـهـا غـداة 
فـكـانـت مهمة العصبية الـديـنـيـة إذ ذاك منع تسلل الدولة الغربية  الـحـرب العالمية األولى،

الحديثة، القائمة على مفهوم المواطنة، إلى داخل دساتير الدول الناشئة الجديدة، فـعـارض 
أعـيـان هذه الدول أي تركيبة لـلـدسـتـور ال يدخل فيها عنصر العصبية الدينية، وسدوا 

 .(3102)أبوفخر،  مانيةالطريق أمام المواطنة العل

 أواًل: مشكلة البحث وأهميته:

 :مشكلة البحث 
ظهرت االنتخابات في المجتمعات الغربية كتجسيد للحداثة، حيث تمنح ممارسيها 
من األفراد الناخبين المشاركة السياسية والحرية في اإلدالء بأصواتهم في اختيار المرشح 

الكفاءة والقدرة على قيادة الشأن العام وتحقيق األمثل، الذي يتمتع بالخصائص المطلوبة: ك
األهداف العامة ، وفي ظل التغيرات والحداثة التي نعيشها اآلن والتطور التكنولوجي وما 
صاحبها من تغيرات غميقة في المجتمع المصري، فقد صاحبتها تغيرات عميقة في 

النتخابية في الدورات العالقات االجتماعية وفي أنماط التفكير، وقد عكست الممارسات ا
االنتخابية المتتالية خالل السنوات األخيرة، حيث شاهدنا التضارب بين ما هو تقليدي وما 
هو حديث في الممارسات االنتخابية، حيث تحولت الممارسات من الشكل السياسي الى 
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ذلك الشكل القبلي، فالناخب يكفيه نداء من أبناء عشيرته ليبرز نزعته ووالئه لها، يتضح 
في سلوكه وعالقته مع مرشحه االنتخابي، بهدف الفوز على مرشحي القبائل األخرى 

خاصة قرية الغرق قبلي  -المنافسة ، وذلك على مستوى المجتمعات المحلية الريفية
إذ دفعت القبائل أبنائها كجماعة ضغط لهم انتماءات قبلية عملت على تفعيل  -بالفيوم

ية على رابطة القرابة والوالء، كماغيرت كذلك سلوك شبكة العالقات الشخصية المبن
الناخبين من أجل الفوز باالنتخابات وتحقيق المطامح واألهداف القبلية ، وفي ظل هذا 
الوضع، فالناخبين في المجتمعات المحلية القبلية مارسوا نوعًا من التضارب خالل 

الشخصي، فهم يصوتوا ، تضارب من حيث تحقيق األنا 3131االنتخابات األخيرة عام 
على من يحقق لهم مصالحهم الشخصية من أي جهة قبلية بغض النظر عن االنتماء، أو 
تحقيق األنا العصبي، فيختار المرشح القريب الذي تربطه عالقات االنتماء القبلي، حتى 
ولو لم يحقق له طموحة الشخصي، بعيدًا عن االستحقاقات السياسية التي منحها القانون 

باختيار المرشح األمثل ذو الكفاءة والخبرة في تسيير الشأن العام بغض النظر عن  إياه
 انتماءاته، مع الوضع في االعتبار أن جمهور الناخبين متنوع ثقافيًا، وتعليميًا، وجنسيًا. 

كما أنه ال يمكن فهم مجريات الشأن السياسي في مجتمع الفيوم بعيدًا عن ظاهرة    
ن العامل القبلي هو العامل الوحيد المؤثر في الشأن السياسي في مجتمع القبيلة، وإن لم يك

الفيوم، فإنه بالتأكيد من بين أهم العوامل إلى جانب عوامل أخرىً  لعبت دورها حديثا: 
كالثروة والسلطة وغيرها، وأن أي تحليل للشأن السياسي في الفيوم حاليًا يتجاهل هذين 

ومن هنا يمكن للباحثة طرح عدة تساؤالت تتعلق بالدور  العاملين، سيكون تحليال قاصرا.
السياسي للقبيلة في المشاركة االنتخابية، واختيار المرشحين: هل المجتمع بالكامل قبليًا؟ 
وهل تم االستفادة من القبلية بالنسبة للمرشحين؟ وما هي الكيفية التي اتبعها لالستفادة من 

النظام السياسي؟ وما هي اآلليات المتبعة أو صور  دور القبيلة؟ وهل تستفيد القبيلة من
االستفادة من النظام السياسي؟ وكيف أمكن التوازن بين مصالح النظام ومصالح القبيلة؟ 
وما هو التطور الذي طرأ على عالقات النظام السياسي بالقبيلة؟ وقد الحظت الباحثة 

 ية الغرق أهمها:بعض المالحظات على وقائع سير العملية االنتخابات في قر 
تأثير الروابط العائلية والنظم القبلية على مجريات العملية االنتخابية، وقدرتها على  -

 تحديد نتائج االنتخابات وتحديد نجاح مرشح ما أو تنحيته.
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غياب يكاد يكون تامًا لصفة المرشح االنتخابية، حيث أن الناخبين يسمون  -
خابية أو انتماءاتهم الحزبية، لكنه فقط مرشح المرشحين بصفة عائالتهم ال بصفتهم االنت

 عائلة كذا، وليس حزب كذا.
أيضًا تعد العصبية القبلية للمرشح الدعامة األولى التى يرشح نفسه بناءًا عليها،  -

 دون النظر إلى طرح برنامج انتخابى معين يجعله مميزًا عن غيره من المرشحين.
شاركة السياسية في االنتخابات وعدم تدني مستوى وعى الناخب القبلى بأهمية الم -

وعيه بخطورتها السياسية، ولكن على العكس ال يهتم الناخب القبلى إال بالمشاركة من أجل 
 إنجاح مرشح عائلته.

مشاهدة كثير من المشكالت والتجاوزات التى تأخذ طابعًا قبليًا خالل فترة  -
 ابعًا جماعيًا ال فرديًا.االنتخابات، وتكمن خطورة هذه المشكالت فى كونها تأخذ ط

وانطالقا من هذا التناقض الذي يضع الناخب في ارتباك، يمكن للباحثة تحديد 
مشكلة البحث في التساؤل اآلتي: ما عالقة العصبية القبلية بالمشاركة االنتخابية في 
المجتمعات المحلية القبلية؟ وما هي محددات العالقة بين الناخب والمرشح االنتخابي 

 رية الغرق قبلي؟في ق
ولإلجابة عن هذا التساؤل، تنطلق الباحثة من الفرضية اآلتية: يمارس الناخب في منطقة 
الغرق قبلي استراتيجية تحقيق قيمة المنفعة من خالل اختيار المرشح صاحب االنتماء 

 القبلي.

 وهى: تستند أهمية هذه الدراسة إلى العديد من االعتبارات أالالبحث:  أهميـة :اثانيً  

ندرة األبحاث والدراسات االنثربولوجية التي تتناول موضوع القبلية وعالقتها بالمشاركة  -
السياسية والممارسة االنتخابية، بل إن أغلب الدراسات التى تناولت هذا الموضوع 

 -أخذت طابعًا سيكولوجيًا، وكانت تهتم بدراسة التعصب بوجه عام سواء )قبلي
خ( دون ربطه باالنتخابات السياسية، مما يمنح هذه ديني ...ال -طائفي -عرقي

الدراسة أهمية لتتناول العصبية القبلية وتاثيراتها المباشرة على المشاركة السياسية 
واالنتخابات، حيث أنها تأتى معبرة عن حقل معرفي مهم فى ميادين االنثروبولوجيا، 

ات السياسية فى إطارها وهو االنثروبولوجيا السياسية، التى تهتم بدراسة الموضوع
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االجتماعي، مؤكدة على العالقة الجدلية بين المكون االجتماعي فى مجتمع معين 
 وبين المكون السياسى لهذا المجتمع.

وتتضح أهمية هذه الدراسة فى كونها محاولة موضوعية تتناول موضوعًا بالغ  -
ميز بخصوصيتها الحساسية، فى منطقة جغرافية وهي قرية الغرق بمحافظة الفيوم، تت

الثقافية التى تبرز فيها مظاهر القبلية أثناء العملية االنتخابية، حيث تتناول الدارسة 
هذا الموضوع رغم الحساسية التى تحيط به، وما يتاح من حرية فى البحث العلمى 
بهدف التوصل إلى نتائج وتعميمات قد تساعد فى حل هذه المشكالت المترسخة فى 

ل في المجتمع المصري ككل، والتى تعتبر إحدى معوقات التنمية المجتمع القبلي ب
 السياسية فى مصر.

كما تفتح المجال أمام الباحثين فى الدول العربية إلجراء دراسات حول العصبية  -
 القبلية، مما يساعد على التوصل لحلول للمشكالت الخاصة بهذا الموضوع.

بحقوق اإلنسان وتحقيق المواطنة تتزامن دراسة هذه المشكلة مع موجات المطالبة  -
ونبذ االتجاهات ذات الطبيعة القبلية أو العرقية، والتأكيد على التعايش االجتماعى 
من أجل التفاهم بين الجماعات االجتماعية بل بين األمم، مما يجعل هذه الدراسة 

ي تجرى مجرى المناهج الداعية إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش ونبذ التعصب القبل
 فى المجتمع.

إن أهمية هذه الدراسة تكمن فى التعرف على طبيعة المشاركة السياسية للناخب فى  -
المجتمعات التى تتسم بالطابع القبلى ومدى فهمه لالنتخابات وما يجرى فيها من 
مشكالت تتصل بالنظام االنتخابى المتبع ومدى تفضيله لنظام انتخابي معين، والتى 

ية االنتخابية عمومًا، مما يساعد على أخذ صورة عامة عن تتصل بديناميات العمل
االنتخابات فى ذلك المجتمع ومحاولة رصد إيجابيات وسلبيات النظام االنتخابى 
المتبع والعمل على تنمية الوعي االنتخابي والمشاركة السياسية للمواطنين، مما يقلل 

 من حدة القبلية فى مجتمع الدراسة.
ع وتحديد معالمه ووضعه فى مسارات إحصائية علمية، قد إن دراسة هذا الموضو  -

تساعد على بناء تصورات علمية وفكرية فى االنثروبولوجيا االجتماعية والسياسية 
ويمكنها أن تعمل على التغلب على كافة أشكال القبلية والعصبية والطائفية فى الحياة 
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 االجتماعية للمجتمع المصرى.

 تهثالثًا: أهداف البحث وتساؤال 
الهدف األول: "التعرف على مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في قرية الغرق 

 قبلي"
 ولتحقيق هذا الهدف، حاولت الباحثة اإلجابة عن التساؤالت اآلتي:

 ما مدى الحرص على المشاركة االنتخابية عن طريق التصويت؟ .0
 ما مدى التشجيع على اإلدالء بالصوت االنتخابي؟ .3
 لمواطنين نحو اختيار المرشح؟ما هو اتجاه ا .2
 دور القبيلة في تشجيع أبنائها نحو المشاركة بالتصويت في االنتخابات؟ .4
ما عالقة كل من: مستوى التعليم، والنوع، والعمر بالحرص على التصويت في  .5

 االنتخابات؟

 الهدف الثاني: الكشف عن دور القبيلة في تحديد ممثلها في االنتخابات البرلمانية"
 يق هذا الهدف، حاولت الباحثة اإلجابة عن األسلة اآلتية:ولتحق
 ما هي المعايير المتبعة داخل القبيلة في تحديد مرشخها االنتخابي؟ .0
 مدى اتفاق أبناء القبيلة على المرشح االنتخابي لتمثيلها؟ .3
 ما هي أسس تحديد المرشح االنتخابي الممثل للقبيلة؟ .2
 ن داخل القبيلة؟ما هي معايير التفضيل بين المرشحين م .4
 ما طرق التوفيق بين المرشحين من داخل القبيلة الختيار ممثلها؟ .5

 الهدف الثالث: الوقوف على أدوار القبيلة أثناء فترة االنتخابات 
 ولتحقيق هذا الهدف، حاولت الباحثة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 نتخابات؟ما دور شيوخ القبائل ومهامهم في دعم مرشحهم أثناء فترة اال .0
 ما هي وسائل  الدعاية واإلعالن التي تتبعها القبيلة في دعم مرشحها االنتخابي؟ .3
 هل للمرأة دور في العملية االنتخابية داخل القبيلة؟ .2
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 الهدف الرابع: التعرف على تداعيات العصبية القبلية بعد االعالن عن نتائج االنتخابات.
 ة عن التساؤالت اآلتية:ولتحقيق هذا الهدف، حاولت الباحثة اإلجاب

 ما مظاهر احتفال القبيلة بنجاح مرشحها االنتخابي؟ .0
 ما طبيعة الصراع وأشكاله بين القبائل بعد إعالن نتائج االنتخابات؟ .3
 ما المدى الزمني للخالفات بين القبائل بعد إعالن نتيجة االنتاخابات؟ .2
 ن النتائج؟ما أسباب استمرار الخالفات والنزاع بين العائالت بعد إعال .4
 ما دور األجهزة الحكومية في فض المنازعات بين القبائل المتنافسة؟ .5

الهدف الخامس: تصورات المواطنين نحو العالقة بين العصبية القبلية والعملية 
 االنتخابية

 ولتحقيق هذا الهدف، حاولت الباحثة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 لية االنتخابية؟ما مدى تاثير العصبية القبلية على العم .0
 كت الوظائف اإليجابية للعصبية القبلية أثناء فترة االنتخابات؟ .3
 ما الوظائف السلبية للعصبية القبلية أثناء فترة االنتخابات. .2
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 ا: الدراسات السابقةرابعً 
تعرض الباحثة لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث والمتعلقة مباشر 

بية القبلية والمشاركة في العملية االنتخابية، وقد تم تقسيم الدراسات السابقة بموضوع العص
إلى محورين، وذلك للوقوف على مدى االستفادة من تلك الدراسات ومحاولة سد الفجوة 
البحثية في مجال العصبية القبلية وعالقتها بالعملية االنتخابية، وقد تم عرض الدراسات 

 مني من األحدث إلى األقدم على النحو التالي:السابقة وفق تسلسلها الز 

 دراسات حول المشاركة السياسية واالنتخابية (0

المحددات الداخلية والخارجية (: 3103تناولت دراسة صالح ناصر جشعان) -
حيث أوضحت معاناة المجتمعات البشرية منذ القدم لالستقرار السياسي في اليمن، 

ختالفات الدينية، أو العرقية، أو الجهوية، أو من عدم االستقرار سواء كان مصدرها اال
الصراع من أجل السلطة. وأوضحت الدراسة:  أن إضعاف قبضة الدولة على األقاليم، 
واتصاف الظهير السكاني للعاصمة بالقبلية، وأن التعصب لطائفة في اليمن يأتي 

دينية في اليمن لدوافع اقتصادية أكثر من كونها دوافع دينية وكل الحركات والمذاهب ال
 .(3103)جشعان،  مدعومة من الخارج أو لها ارتباطات خارجية

التحديات االجتماعية لترشيح المرأة ( 3101وناقش عبدالوهاب جودة الحايس ) -
االجتماعية والدعم  –الى: التحديات، االقتصادية  العمانية لعضوية مجلس الشورى 

ثيلها لعضوية مجلس الشورى وقد اعتمد اإلعالمي، واإلدارية والقانونية التي تعيق تم
الباحث على األسلوب الوصفي التحليلي، معتمدًا على طريقة المسح بالعينة. وقد 
توصلت الدراسة الى العديد من النتائج من أهمها إنه تبين ترتيب مجاالت التحديات 
 التي تعترض وصول المرأة لمجلس الشورى على النحو اآلتي: تحدي الدعم اإلعالمي

للمرأة المرشحة، والتحديات اإلدارية والقانونية، ثم التحديات االقتصادية االجتماعية، ثم 
التحديات الثقافية للمجتمع، وجاء مستوى القدرات الذاتية للمرأة العمانية في مجال 

 .(3101)الحايس،  السياسة في نهاية التحديات
شكالت التحضر في دراسة حول " التنظيم وم (:3112وأجرت ميرفت الشهاوي ) -

سمات المجتمعات القبلية التي تقوم على الصحراء الغربية" بهدف التعرف على 
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التضامن وامتداد المسئولية والزعامة التي تستند في المقام األول إلى مقومات القرابة 
والعصبية، وكذا التأكيد على دور الضبط االجتماعي في قبائل أوالد علي الذين 

الصحراوية الممتدة من ليبيا إلى مصر بالصحراء الغربية،  يعيشون في المناطق
وكشفت الدراسة عن: التأثير اإليجابي للتغيرات الحضرية على ظروف الحياة في 
المجتمع القبلي، وبخاصة فيما يتعلق بالتوطين وفرص العمل لدى أفراد القبائل، 

يما عدا بعض القبائل واالندماج والتواصل بين المجتمع القبلي والدولة وقوانينها، ف
المتعاملة بقواعد وأحكام القانون العرفي الُملزمة ألفراد القبيلة، واستمرار تأثير دور 
القبائل في الحياة السياسية واالجتماعية، وأن النمو الحضاري ال يعني اندثار النظم 

 .(3112)الشهاوي،  التقليدية، وزوال قيم العصبية أو زوال مراكز زعماء القبائل
تقويم نتائج االنتخابات البلدية في المملكة (: 3115وحاول فهد العرابي الحارثي  ) -

واآلليات التي تمت بها، والعوامل التي ُتدعم عناصر القوة في العربية السعودية، 
العملية االنتخابية، وذلك لترسيخ مفهوم االنتخابات كممارسة شعبية منظمة تتم في 

الوحدة الوطنية، وماهية العوامل المؤثرة في قرار إطار وطني ال يخل بالثوابت و 
الناخبين الختيار أفضلهم، وكذلك معرفة آراء المواطنين السعوديين في مشاركة المرأة 
السعودية في العملية االنتخابية. وكشفت الدراسة عن: ترشيد تجربة االنتخابات البلدية 

ل المرأة في المشاركة السياسية أو بالمملكة العربية السعودية وتطوير أدائها، وعدم قبو 
العملية االنتخابية، واندفاع نسبة كبيرة من المواطنين للتسجيل بجداول االنتخابات 
نتيجة حداثة التجربة وخوض التنافس على اختيار المرشح ووعي المواطن السعودي 

 .(3115)الحارثي،  بأهمية صوته
"  حاولتممارسات الحزبية بمصر، المشاركة السياسية وتقويم ال وفي دراستها حول: -

واقع المشاركة السياسية في االنتخابات البرلمانية  (: التعرف على0993أماني قنديل )
بمصر وبعض الدول العربية، وكيفية الربط بين الدور السياسي والمشاركة اإليجابية 

، من األفراد، وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي بالعينة العمدية
من العينة فقط هم من يمارسون العملية االنتخابية،  %35وكشفت الدراسة عن: أن 

وأغلبهم من أعضاء االحزاب، وأن سبب مشاركتهم السياسية هو االقتناع بمبادئ 
من العينة  %35وبرامج أحزابهم السياسية وال يمارسونها من خارج األحزاب، وأن 
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اركتهم في العملية االنتخابية، اعتقادا منهم أيضا الينتمون إلى أحزاب سياسية رغم مش
بأن األحزاب لها فاعلية محدودة في المشاركة السياسية، وأن معظم أعضاء األحزاب 
لديهم مركز اجتماعي مرموق أو عصبية عائلية كبيرة تؤثر في كيان وثقل الحزب في 

 .(0993)قنديل،  المشاركة السياسية

 بلي: دراسات حول القبيلة والتنظيم الق (3

األبعاد السياسية للظاهرة  (: الكشف عن3100هدفت دراسة محمد نجيب أبو طالب ) -
وركزت الدراسة على الدور الذي تلعبه القبيلة في  القبلية في المجتمعات العربية.

الحراك السياسي في المنطقة العربية خالل الفترة المعاصرة. باإلضافة إلى الحضور 
لدى المنطقة العربية، ومكانة الهوية القبلية ودورها في القبلي في الحياة السياسية 

المرحلة الراهنة. عالوة على أن استمرار التجاهل والتعالي لدى المنطقة العربية 
للعصبية القبلية يؤدي إلى مخاطر تتمثل في االنتهازية السياسية واالرتزاق من الثورات 

وإثارة النعرات العرقية والثقافية وازدواجية المساندة، وكذا عودة األحالف مرة أخرى 
 .(3100)أبوطالب،  على المنطقة العربية غير مقتصرة على دولة بعينها

أثر التعدد القبلي على استقرار النظام  ( الكشف عن3100وحاولت وجدان الرفاعي ) -
حيث عرضت للتركيبة االجتماعية والسياسية السياسي في الجمهورية اليمنية، 

ي اليمن، موضحة ان القبائل في اليمن ما زالت تلعب دورًا مؤثرا في للمجتمع القبلي ف
الحياة السياسية واالجتماعية على مستوى المناطق وعلى مستوى الدولة. وقد اوضحت 
أن المجتمع اليمني مجتمع تعددي يتصف بتجانسه العرقي المتمثل بانتماء أفراده إلى 

ي ظل تعدد اجتماعي غير متناقض األصل العربي الواحد، كما أن هذا التجانس ف
جعل الفرق بين فئات مجتمعة وشرائحه االجتماعية ليست بالشكل الذي يؤدي إلى 
حدوث نزاع اجتماعي عنيف، ومن ثم التأثير االيجابي على العملية السياسية، وأن 
التقابل بين التعددية القبيلة والتعددية الديمقراطية تؤدي الى تطور ايجابي باتجاه 

 .(3100)الرفاعي،  حة الدولة والديمقراطيةمصل
آثار دمج القبيلة على  ( دراسة حول3100كما أجرى حسين السيد سنوسي ) -

على غرار أن المجتمعات العربية في أغلبيتها قائم على األساس استقاللية الدولة، 
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كان يعيش  القبيلة بما تحتويه من العادات والتقاليد والقيم التي نشأ عليها ابنائها، والتي
والتنقل باحثين عن الماء، فالعصبية التي كانت تشد أبناء  البداوةأغلب سكانها حياة 

القبيلة بعضهم البعض والتعاون ومناصرة أبناء القبيلة ومشاركتهم في السراء والضراء، 
كما أوضحت الدراسة ماهية التأثير في سلوكيات أبناء القبيلة والسلوكيات التي غرست 

االجتماع والتكافل والتعاون والعمل سوية ومجابهة الظروف الطبيعية لديهم حب 
الصعبة ومجابهة األخطار الخارجية. كما كشفت الدراسة: أن دولة اإلمارات مثلها 
كأي دولة قائمة على العشائر والقبلية البدوية، وأن القبائل سواء في الماضي أو 

لب الدول العربية، ودولة اإلمارات الحاضر تمثل جزءًا هامًا ال يمكن إنكاره في أغ
على وجه الخصوص، وللقادة الدور الهام في زرع وبث صفات وخصائص التعاون 

 .(3100)سنوسي،  والترابط بين أفراد القبيلة والمجتمع المدني المعاصر
دور القبيلة ومستقبلها في المملكة  ( التعرف على3119كما حاول مرتضى السيد ) -

تسود فيها االنتماءات القبلية، محاواًل تحديد انحدار وانبعاث حيث  العربية السعودية"،
االنتماءات القبلية. وقد تبين أن القبيلة رافقت كل حركات المعارضة والسخط في 
المملكة ويعتبر من أهم أسباب فشلها على الصعيد الوطني، ومحاولة القبائل حشد 

جذب القاطنين خارج المملكة خاصة  أتباعها المتفرقين بين مناطق المملكة، وأحياناً 
من دول الخليج، تأكيدًا لألواصر القبلية، ومحاولة إيجاد برامج خاصة بأبناء القبيلة 
 لحل مشاكل أفرادها. كما اتضح عودة النزعات الجاهلية القديمة بين بعض القبائل

 .(3119)السيد، 
نظيم القبلي في صدر "بعض مظاهر الت (: بعنوان:3119وقدم عبد الحميد السمرائي ) -

كل ما يتصل بالقبيلة من حيث األنساب العربية وأهميتها،  حيث شخصاإلسالم"، 
والعصبية القبلية التي هي مكمن القبيلة، والواقع السياسي واالجتماعي وعالقاتها 
بالعقائد القبلية الجديدة، وأوضحت الدراسة نظم القبيلة، والتي قسمتها إلى الطبقة 

ى )الصليبة( والطبقة الثانية المسماة )العبيد(، بينت الدراسة طبيعة األصلية وتسم
ومزايا كل منها، ثم تناولت الدراسة األحالف سواء كانت أفراد أو قبائل بشكل موجز، 
كما تضمنت الدراسة أيضًا اإلدارة في المجتمع القبلي وأهميتها السياسية واالجتماعية 

 .(3119، )السمرائي ودورها في قيادة القبيلة
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"األهمية السياسية للديوانية  ( في دراسته عن0990وناقش  محمد عبده محجوب ) -
وتأثير العصبيات القبلية للقبائل الكويتية في تحديد نتائج انتخابات  في الحياة القبلية"

، وطرق تأييد أفراد القبائل وأنصارهم لمرشحيهم في 0990مجلس األمة الكويتي عام 
انية وهي مجالس الرجال وُتعرف بالمضيفة، وقد أوضحت الدراسة مجالس تسمى بالديو 

أن استمرار دور الديوانية في الوقت الحاضر على اعتبارها أهم مؤسسات الضبط 
االجتماعي في المجتمعات القبلية العربية هو تأكيد على قدرة تأثيرها على نتائج 

لمؤتمرات الناجحة لتلك انتخابات مجلس األمة الكويتي من خالل ما سعت إليه عبر ا
القبائل، وتأكيد دور الديوانية في الحياة القبلية ومدى تأثيرها على الحياة االجتماعية 
والسياسية للمجتمعات القبلية العربية، ومدى تأثيرها على نتائج االنتخابات، فقد أدى 
التأثير إلى سقوط جماعي لعدة عناصر ذات مراكز رسمية كبيرة بالدولة، وحصول 
مرشحي القبائل ذات العصبيات القبلية الكبيرة على أغلبية مقاعد المجلس، كما أن 
الدور الفعال للمجالس الديوانية أدى إلى االستمرارية في المشاركة السياسية للعملية 

 .(0990)محجوب،  االنتخابية

 دراسات تناولت العصبية القبلية: (2

بلي في السلوك السياسي التعصب الق (3101ناقشت دراسة توفيق عزت فريد ) -
واعتبرت الدراسة أن القبيلة هي إحدى أهم الفصائلي الفلسطيني وأثره على التنمية، 

مقدمات نشوء األمة، وأوضحت الدراسة أن التجربة الحزبية الفلسطينية فكرًا وممارسة 
مرتبطة إلى حد كبير بمفهوم العصبية القبلية، من حيث استمرار الجمود في عالقات 

ة بين الفصائل والسلطة التي عانت من حالة رفض متبادل، كما أوضحت الدراسة القو 
التعصب القبلي في المجتمع السياسي الفلسطيني وتأثيره على السلوك بين الفصائل 

تعتمد العصبية الحزبية على رفض الفلسطينية. ومن أهم ما توصلت اليه الدراسة: 
ا تقوم العصبّية على حيازة السلطة لذاتها فقط، الديمقراطية المعتمدة على المساواة، بينم

كما عملت العصبية على منع تكوين شعور وطني موحد، مما أدى إلى عدم إرساء 
أسس سليمة لحياة ديمقراطية سليمة، كما اتسم السلوك الفصائلي الفلسطيني 

أر، بالعصبية، من خالل التسلط والهيمنة على السلطة باستخدام العنف واالنتقام والث
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األمر الذي أدى إلى تقسيم وتفتيت المجتمع الفلسطيني، كما تتسم العصبية الحزبية 
)فريد،  بمنع عملية تداول السلطة، والتسلط اإلداري في الحياة التنظيمية لهذه الفصائل

3101). 
التعصب القبلي وموقعه في المجتمع ( "0995وناقشت فاطمة أحمد السنوسي ) -

د قبائل المجتمع الليبي بكافة طوائفه لمفهوم التعصب وصوره "ومدى إدراك أفراالليبي
وسلبياته، وكشفت الدراسة أن االنتماء إلى القبيلة مهم جًدا، وأن التعصب القبلي يرجع 
نتيجة انخفاض المستوى التعليمي والثقافي وانتشار األمية بين أفراد المجتمع الليبي، 

مجتمع الليبي أو ما يسمى بالحمولة، كما وأن العائلة هي أساس النظام القبلي في ال
أن دخول القبائل فيما يسمى بالتحالفات يجعل منها قوة مشتركة لها نفوذ ومركز 
 اجتماعي، مما يؤدي إلى زيادة قيم التعصب القبلي لدى أفراد المجتمع القبلي الليبي

 .(0995)السنوسي، 
لقبلي والطائفي في التعصب ا( دراسة حول "3112وقدم عيسى محمد األنصاري ) -

وتغلغل التعصب القبلي والطائفي في الحياة االجتماعية، وفي عمق  جامعة الكويت"
الحياة األكاديمية في جامعة الكويت عبر مظاهر شتى تتعلق بمختلف أوجه الحياة 
األكاديمية وتجلياتها، وهذا التعصب يأتي،  موضحا أن المجتمع الكويتي كغيره من 

ة يحمل في تكويناته االجتماعية بذور هذا التعصب الذي يأخذ المجتمعات العربي
أشكاال قبلية وطائفية بالدرجة األولى. وكلما تدرج الطالب في السنوات الجامعية بدأ 
يدرك أكثر فأكثر حضور ظاهرة التعصب الطائفي في المجتمع، وأن ممارسة 

لتربوية والثقافية، كما أن المدرسين لهذا التعصب له تأثيرًا مدمرًا على حياة الطالب ا
 .(3112)األنصاري،  الجامعة متأثرة بالجو العام للتعصب وليست مؤثرة فيه

، حيث أنه يبحث في االنتخابات، الدولة، والمجتمعدراسة عبد الناصر جابي: حول   -
مسألة االنتخابات قبل التعددية وما بعدها وما رافقها من فشل في االنتقال من مرحلة 

ويعود ذلك الى  عدم مراعاة الدولة للخصوصيات المحلية في بنيها لمسأة  إلى أخرى،
االنتخابات القبلية، والتي  أضحت حاجزا أمام ما كانت تهدف إليه الدولة الجزائرية 
لاللتحاق بركب الحداثة. كما يرى أن النخبة السياسية الزالت تعتمد على 

 .)جابي، د.ت( في االنتخاباتالخصوصيات المحلية لكسب األصوات لتحقيق الفوز 
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القبيلة والدولة في الجزائر في عهد االستعمار إلى عهد دراسة محمد بن يوب: حول  -
حيث تابع التغير االجتماعي القبلي في الجزائر منذ العهد العثماني  الدولة الوطنية"

كل إلى ما بعد االستقالل مؤكدا تغلغل معالم القبيلة من جهة ومدى مقاومة هذه الهيا
 .(3119)بنيوب،  لمشروع الدولة من جهة أخرى 

، أشار محمد خداوي إلى أن دور النزعة القبلية في االنتخاباتوفي دراستها حول:  -
النزعة القبلية تظهر بصورة جلية في االنتخابات المحلية، نتيجة التركيبة االجتماعية 

الت مسيطرة على الحياة للمجتمع المحلي ذو الطابع التقليدي، وأن المسألة القبلية ماز 
السياسية )االنتخابات(، وعلى الرغم من أن االنتخابات ظهرت في المجتمعات الحديثة 
إال أن الناخب في المجتمع المحلي يستحضر االضي والمخيار بما يحتويه من سلوك 
تقليدي تجاوزه الزمن في الممارسات السياسية والتي تتنافى مع النصوص القانونية وما 

 .(3112)خداوي،  اليه األحزاب وبرامجها تدعوا
( دراسة حول االنتماء القبلي وعالقته باالنتخابات، 3102وقدمت بوزار أحمد ) -

توصلت من خاللها إلى أن: سلوكات األفراد وخطاباتهم تميل إلى تفضيل المرشح 
 القريب بالدرجة األولى، باعتباره مصدر ثقة، يحقق لهم مصالح الجماعة واألفراد في

إطار الحفاظ على لم شمل العائلة وكسب الرضا من طرف قبيلته دون مراعاة الجانب 
الساسي في االنتخابات ذو الكفاءة والخبرة كمبدأ عقالني وهي ون تحققت عند المرشح 

 .(3102)بوزار،  القريب فال يبالي بها كعنصر مهم وذو أولوية
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 ا: اإلطار النظري للبحثخامسً 
 ث:مفاهيم البح (0

 :مفهـــوم المشـــاركـــة السيــاسيـة 
عرب بعض الباحثين المشاركة السياسية على انها عملية يمارسها األفراد بهدف التأثير في 
قرارات القائمين على السلطة السياسية، وهي أيًضا عملية مساندة أو معارضة لقيم سياسية 

تقوم على عنصر التأثير في . ووفقا لهذا التعريف، (025، صفحة 3105)قزداري،  معينة
أصحاب القرار االستراتيجي وتعزيزه بالموافقة عليه أو الضغط عليه بإلغائه أو التراجع عنه 
في حالة رفضه من طرف ممثلي الشعب. وقد أشار "صمويل هانجتون و نلسون" أن 
 المشاركة السياسية "نشاط سياسي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النظام

السياسي، باعتبارها ذلك النشاط الذي يمارسه المواطنون بقصد التأثير في عملية صنع 
القرار الحكومي، سواء كان هذا النشاط فردًيا أم جماعًيا منظًما أو عفوًيا، متواصاًل أم 

، 0992)علوان،  متقطًعا، سلمًيا أم عنيًفا، شرعي أم غير شرعي، فعااًل أم غير فعال
عتبرها البعض شكل من أشكال الممارسة السياسية، تتعلق ببنية نظام . كما ا (24صفحة 

سياسي وآليات عملة المختلفة، حيث يكمن موقعها داخل النظام السياسي في المدخالت، 
سواء أكانت لتقديم المساندة للسلطة القائمة أم المعارضة، ولكنها تستهدف تغيير مخرجات 

)المشاط،  طالب األفراد والجماعات التي تمارسهاالنظام السياسي بالصورة التي تالئم م
 .(312، صفحة 0999

ومفهوم المشاركة السياسية له عالقة بمجموعة من المفهومات األخرى، خاصة 
والذي عرضه "تالكوث بارسونز" في في  Political Action مفهوم الفعل السياسي 

ه: "مجموعة األعمال حيث عرفه بأن Social Actionدراساته حول الفعل االجتماعي 
القوى السياسية( والتي  -المواطنون  -التي يقوم بها أحد أطراف العالقة السياسية )الدولة

تتم صياغتها في إطار قيمي وعقائدي معين، بحيث تعكس مصالح الجهة المشكلة للفعل، 
 وتحدث تأثيًرا في األطراف األخرى. ويقوم هذا التعريف على تحديد نوع الفعل، وأطراف

العالقة السياسية، واإلطار القيمي والعقيدة السياسية التي يتم مراعاه قواعدها ومبادئها عند 
صياغة الفعل، باإلضافة إلى الجهة المشكلة للفعل وردود األفعال التي تصدر عن الجهة 
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 المستقبلة للفعل سواء كانت هذه الردود معاكسة لما يريده الفاعل أو مواتيه له
(Harrison, 2008, pp. 311-328). 

ويذهب البعض الي تقسيم المشاركة في النشاطات السياسية إلى: المشاركة في 
النشاطات السياسية المباشرة أو األولية، ومن أمثلتها المشاركة في النشاطات السياسية 
المباشرة: تقلد منصب، عضوية حزب، الترشح في االنتخابات، التصويت، االشتراك في 

مة. والمشاركة في النشاطات السياسية غير المباشرة أو الثانوية، ومن المظاهرات العا
العضوية في هيئات التطوع، وبعض  -الوقوف على القضايا العامة -امثلتها: المعرفة

. وفي ضوء ذلك، يمكن (092، صفحة 0992)سعد،  أشكال العمل في الهيئة التطوعية
السياسية للنساء في القرية المصرية أن الوقوف على المحددات النظرية لمفهوم المشاركة 

نطرح تعريًفا إجرائًيا لمفهوم المشاركة السياسية على أنها "مجموعة األنشطة االرادية 
والممارسات الفعلية التي يمارسها األفراد في قرية الغرق قبلي فيما يتعلق بالشأن السياسي 

ألحد األحزاب، الترشح  من خالل مجاالت محددة مثل: التصويت االنتخابي، االنتماء
لالنتخابات المحلية، عضوية المؤسسات األهلية، المشاركة االحتجاجية ، االشتراك في 

 التجهيز لالنتخابات وادارتها.
: تستعرض الدراسة معنى القبيلة وهي بصورة بسيطة كيان مفهوم االنتماء اإلنتماء القبلي

النسب والقرابة أو التحالفات  اجتماعي يضم مجموعة من األفراد تجمعهم إما روابط
القديمة. والمقصود باالنتماء القبلي بأنه كل من ارتبط بقبيلة ما ويعد فردا من أفرادها، أي 
أنه ذلك الفرد المنتمي للقبيلة. واالنتماء القبلي هو االنتساب إلى قبيلة تضم مجموعة من 

نتساب، يقال: انتمى فالًن : االنتماء لغة االاإلنتماءالعائالت، تعيش مع بعضها البعض. 
. وبالنظر إلى النظام (99)بنمظور، د.ت، صفحة  إلى فالن إذا ارتفع إليه في النسب

االجتماعي عند العرب، يدرك أن هذا المفهوم كان واسعا في الجاهلية، ثم هذبه اإلسالم، 
فأقر بعضه، ونهى عن بعض، وتتمثل يعة النظام االجتماعي في العهد الجاهلي، في 

، وهم ناس دخلوا المستعربون  -0قبول انضمام أفراد للقبيلة ال ينتمون إلى أبيهم، ومنهم: 
، وهم: الموالي -3جزيرة العرب، وخالطوا العرب، فأدخلوا لسانهم، وأتقنوه، فصاروا منهم. 

ْبي، إما نتيجة للحروب، أو لسبب آخر، ومنهم من يكون من األحرار فيقع  من طالهم السَّ
ْبي؛ ليصبح بعدها مملوكا يباع ويشترى. ظلما في ال الَتَبنَّي: وهو ان يتبنى الشخص  -2سَّ
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ولدا؛ نتيجة أنه عقيم، أو ألنه رزق إناسا فحسب، أو ألن أوالده الذكور اليعيشون، أو ألي 
سبب آخر. يصير اإلبن الدخيل بعدها ابنا منتسبا ألبيه الذي تبناه، له من الحقوق ما 

ه، وعليه من الواجبات ما عليهم. وقد يكون المتبنى معروف القبيلة ألبناء الرجل من صلب
 .(20هــ، صفحة 0432)الجريسي،  والنسب

واالنتماء كظاهرة إنسانية فطرية بين مجموعة من الناس المتقاربين والمحددين 
 زمانيا ومكانيا بعالقات تشعرهم بوحدتهم وتمايزهم تمايزا يمنحهم حقوقا، فاالنتماء يشير إلى
االنتساب بعضوية في جماعة ما. إذن يشير مضمون هذا التعريف إلى أن جوهر االنتماء 
هو: االنضمام والتوحد مع الجماعة. واالنتماء القبلي في هذا البحث يعبر عن وجود 
جماعات تدين بالوالء ألفراد الجهة التي ينحدرون منها، والتي تعبر عن رابطة الدم 

واألنساب(. وتتضح الرابطة بينهم في المناسبات: كالوالئم، )األخوة، وأبناء العمومة، 
والحفالت، وجميع الطقوس العائلية، وفي المهام االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ومن 
ثم ظرف "االنتخابات" منأهم المناسبات التي تدخل فيها القبيلة في تنافس مع القبائل 

، وفيها تظهر قوة الرابطة العصبية األخرى للحصول على مكاسب اجتماعية وسياسية
واالنتماءات القبلية، فكل فرد يحاول أن يعبر عن انتمائه للقبيلة باإلدالء بصوته لصالح 

 جماعته.
 كل فرد من المجتمع المحلي يبلغ السن القانونية لالنتخاب المحدد ) الناخب:  مفهوم

: ذلك الفرد الذي اتخذ سنة فأكثر (، ذكر كان أو أنثى، ويقصد به في هذا البحث  09
قرار التصويت لصالح مرشح معين، أي أنه لم يقاطع، أو يمتنع، ولم يصوت بأوراق 

 ملغاة.
 هي انتخابات غير رسمية تتم فيما بين المنتمين للقبيلة بهدف الفرعية:  االنتخابات

ة تصفية الراغبين بالترشح عن طريق االقتراع غير الرسمي فيما بين أفرادها، وهي عملي
تنظيمية تنسيقية لتقليص أعداد من سيخوض االنتخابات ممثال عن القبيلة لتركيز 
أصوات أفراد القبيلة باتجاه معين، لضمان الوصول إلى نتائج محددة تؤدي لوصول 

إذن، االنتخابات الفرعية: تصفيات تمهيدية تجريها  .أفضل عدد من الممثلين للقبيلة
لمختلفةذات الكثافة القبلية على وجه التحديد وهي القبائل في الدوائر االنتخابية ا
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تمارسها رغم تجريم القانون لها، على اعتبار أنها تشاورية للتزكية، بينما هي انتخابات 
  فعلية منظمة ضمن لجان ومناديب كما هي الحال في االنتخابات الرسمية.

 القبلية للعصبيةالتأصيل النظري  (3

 مفهوم القبيلة:  -أ
ة إلى القبيلة، وينسب إليها أيضا فيقال: و "القبيلة من الناس: بنو القبيلة هي نسب

أب واحد. ومعنى القبيلة من ولد اسماعيل: معنى الجماعة؛ فيقال لكل جماعة من أب 
. والقبيلة لغويا في معجم المعاني الجامع (95)ابن منظور، د.ت، صفحة  واحد: قبيلة"

أما المعنى االصطالحي  ى أب واحد. وقاموس المعاني: جماعة من الناس تنتسب إل
للقبيلة كما فسرها المعجم الرائد: كيان اجتماعي اقتصادي سياسي يضم عائالت تجمع 
بينها روابط القربى وتخضع لرئيس واحد. وقد عرف نظام القبيلة عند بعض بعض 

ب، ولعله الشعوب قديما، سيما عند البدو. والقبيلة نظام اجتماعي قائم على القرابة في الغال
من بين أقدم التنظيمات االجتماعية القديمة التي عرفتها البشرية وانخرطت فيها بعد 
األسرة، فهي عادة ما تضم مجموعات من األسر والعشائر القرابية في الكثير من 
المجتمعات المعاصرة، وبالرغم من أن القبيلة في أوربا وآسيا وأمريكا، إذ حلت محلها 

تقوم على روابط غير الدم، مثل  -ما شهده العالم من تطورات  بحكم -عالقات أخرى 
المهن والمعتقدات واالتجاهات وغيرها، في كثير من المجتمعات البدائية أو البدوية خاصة 
في أفر يقيا وبعض مناطق الشرق األوسط، وبالتالي فهي تؤثر في الحراك السياسي 

هرة القبيلة وما تثيره من إشكاليات واالجتماعي واالقتصادي للدولة، ومن هنا تظل ظا
 موضوع جدير باالهتمام في بعض المجتمعات ومنها المجتمعات القبلية في مصر. 

الرابط بين أفراد القبيلة على الدم والتحالف، بل  ال يقتصرالمكونات والسمات القبلية: 
من القبيلة  يتعداه إلى المجال الجغرافي والمجال الثقافي )خاصة اللغوي(: كروابط تجعل

وحدة متماسكة، وقد يأخذ الرابط القبلي شكال عندما تكون في القبيلة سلطة مركزية تمارس 
سلطات سياسية، كما كانً عليه الحال عند الكثير من القبائل األفريقية جنوب الصحراء 

ي قبل االحتالل األوربي للقارة، فقد تمتع رئيس القبيلة أو كبيرها بسلطات سياسية الطابع ف
مرحلة ما قبل الدولة أو شبه الدولة، ومن هذه السلطات إعالن الحرب، واستقبال الضيوف 
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الجانب، وجباية الضرائب، والقضاء، والتصل مجالس المستشارين أو الحكماء )كبار السن 
( ومجالس البالط )أقارب الحاكم( والتي لها دور سياسي كونها تشكل ضوابط لممارسة 

 .(49 - 29، الصفحات 0999)حسن،  شارات لرئيس القبيلةالسلطة وتقديم االست
القبيلة ليست اختيارا بقدر ماهي نتاج بيئة بدوية بدائية تقوم فيها العالقات علة األبوية 
والرعوية، فهي الحاضنة والراعية والحامية ألفرادها في زمن لم تعرف أو لم تمارس فيه 

راد الرعاية وتحمي مصالحهم، بل كانت القوانين والمؤسسات التي يمكن أن توفر لألف
األعراف القبلية هي المهيمنة، وذلك في غياب العالقات المهنية التي يمكن أن تكون بديال 
للقبيلة، ورغم التحول الرسمي نحو الدولة والتحديث الذي شهدته الكثير من المجتمعات 

اد بما فيها السلوك القبلية، إال أن القبلية كسلوك وممارسة مازالت حدد سلوك األفر 
 والممارسة السياسية. 

لقد انتهي تأثير القبيلة ودورها السياسي في مجتمعات الدولة القومية المعاصرة في أوربا 
وغيرها، في المقابل ظلت القبيلة بنفوذها وتأثيرها في مجريات المور في الدولة الجديثة في 

حواذ على النصيب األكبر واألهم بعض دول إفريقيا وبعض الدول العربية من خالل االست
من مراكو السلطة ومن التوزيعات المادية والمعنوية وخاصة الثروات " الغنيمة"، إذ ما زالت 
النظرة لموارد الدولة تعتبر غنيمة في العقل الجمعي للدولة المصنوعة من بضعة قبائل في 

 .(002 - 93، الصفحات 3109)الكوت،  معظم المجتمعات األفريقية والعربية 
الدولة ذات الطبيعة القبلية تدار عن طريق الرأس أو القائد : Paternalismاألبوية 

بذات الطريقة التي يدير بها شيخ القبيلة قبيلته،  -مهما كانت صفته او اسمه –السياسي 
 وممارسة الحكم وفق مبدأ البوية أو األبوية الجديدة في بعدها السياسي كما يصفها البعض

(، فشيخ القبيلة يمارس دورا أبويا في 35) (202- 200، الصفحات 0999)حسن، 
القبيلة، وهو ذات الدور الذي يمارسه رئيس الدولة في المجتمعات القبلية، إذ يرى نفسه 
وكذلك يراه أتباعه بأنه األحق واألجدر واألقوى بممارسة شؤون الدولة. انه النموذج الذي 

دي الذي ال يتقيد بالقانون، وقد يختلط بالنموذج البطولي أطلق ماكس فيبر بالنموذج التقلي
الذي يتحول فيه الرئيس إلى قائد بطل يحيط نفسه بهالة زائفة في الغالب من البطوالت 
والخوارق، ويرى أتباعه أنه يتمتع بقدرة خارقة على حل المشكالت والصعوبات والوصول 

 .(052-052، الصفحات 3113)خشيم،  إلى بر األمان
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 وظيفة القبيلة وتحولها السياسي.

 وظيفة القبيلة:

وفق  –لقد انصهرت القبيلة اآلن في كنف الدولة ومؤسساتها، ورغم هذا االنصهار      
اال أن نتائج البحوث والدراسات أشارت الى وجودها واستمراريتها، فقد اشار "  -القانون 

نة، وبالتالي مرتكزة على العصبيات هشام جعيط " أن الدولة العربية مازالت العقالنية، واه
. وهناك (042، صفحة 0992)العروي،  والعالقات العشائرية، وعلى بنية عتيقة للشخصية

قدر من عدم التوافق بين مفهوم القبيلة التي يتجدد االنتماء لها وما يترتب على ذلك 
لدولة الذي االنتماء من حقوق وواجبات من خالل نظام القرابة والعصبية وبين مفهوم ا

، 3101)الصويان،  يتحدد االنتماء لها من خالل مفهوم المواطنة واالنتماء الحغرافي
. والقبيلة مؤسسة اجتماعية واكبت تاريخ العرب منذ نشأتهم، وقد حدثت (449صفحة 

تطورات مهمة في بنية القبيلة وكيانها وعالقتها بالدولة منها تحول معظمها من الصحراء 
ورغم هذا ومع تحول مجموعة القيم واألعراف التي جبل عليها أفراد القبيلة في الى المدينة، 

نشأتهم وسلوكهم وتفكيرهم الفطري، اال أنه لم يحدث ذوبان للقبيلة في المجتمع الحضري، 
، صفحة 3112)التميمي،  وما تزال القبيلة كيانا له تأثيره في واقعنا االجتماعي والسياسي

القبيلة مرحلة ثقافية مر فيها كل البشر، واذا قلنا ان القبيلة تشبه  . ويمكن القول ان(014
الدولة في بنيتها فهذا صحيح، واذا قلنا ان القبيلة تعارض الدولة في بنيتها قهذا صحيح 
أيضا. اي ان القبيلة هي في أصلها نظام معاشي يؤدي وظيفة ضرورية ألعضائه بما انهم 

ظام الدولة وهذا وجه الشبه، ولهذا النظام نسقه الخاص أولى بتصور أولى ومرحلي مبكر لن
في التعامل مع نفسه داخليا ومع غيره خارجيا، زهذا الغير يشمل القبائل األخرى، وبذلك 

 .(021، صفحة 3119)الغدامي،  تكون القبيلة دولة، ولكنها دولة من ال دولة له

 مفهوم العصبية: -ب

. وعصب الشيء : مشتقة من "الّعْصِب"العصبية في اللغة ، وهو: الطيُّ والشدُّ
ب: المحاماة والمدافعة. والعصبة: األقارب  ه. والَتَعصُّ يعصبه عصبا: طواه ولواه، وقيل: شدَّ
من جهة األب، وعصبة الرجل: أولياؤه الذكور من ورثته، سموا عصبة ألنهم عصبوا 
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جانب، والجمع: بنسبه، أي: أحاطوا به، فاألب طرٌف واإلبم طرٌف، والعم جانب األخ 
العصبات، والعرب تسمي قرابات الرجل: أطرافه، ولما أحاطت به هذه القراباُت وعَصَبْت 

-45)األزهري، الصفحات ينسبه، سموا: ُعْصبٌة، وكل شيئ استدار بشيئ فقد عصب ب 
ه. والُعْصَبة والِعَصابة: الجماعة،  (3922-3924؛ ابن منظور، د.ت، الصفحات 50

. وفي لسان العرب: " والعصائب جمع (09)سورةيوسف، " ونخن عصبة  ومنه قوله تعالى
عصابة وهي ما بين العشرة واألربعين.. " فهي مجموعة من الناس انتظمت لمصلحة ذاتية 
محددة ، قد تكون فيها مصلحة أو أذى لآلخرين... كما عرفت على انها رابطة دموية 

نوه وقرابته ألبيه والعصبة الذين يؤثرون وتالحم لألرحام وتكاتف وتنافر " عصبة الرجل ب
 .(95)ابن منظور، د.ت، صفحة  الرجل"

 Partie Parsلغويا من الالتينية  Particularismsوقد اشتق لفظ العصبية 
ومن هذه الكلمة العصبية يفهم اإلنسان الميل ومحاباة فريق أو حزب بدون مراعاة لمصلحة 

عشيرته ويخصها بقوله ومساعدته، وغالبا ما  المجموع ولسباب اجتماعية يحب اإلنسان
. وكلمة عصبية في مفهومها (5، صفحة 0932)مظهر،  يكون ذلك ضد مصالح اآلخرين

اللغوي تدل على التمسك باألنساب والنصرة في سبيلها، وهذا بالطبع يستعي التحيز 
فوف وتفتيت والتفاخر، ومن ثم التخاصم والمنازعات واالقتتال الذي يؤدي إلى تفرقة الص

(. فالمتعصب لشئ بالمعنى اللغوي العام هو 2، صفحة 0999الجهود )الدرجاني، 
المتصف بالميل الشديد إليه، وهذا المعنى كان من الممكن أن يطلق على اسم المتعصبين 
ى كهنة اآللهة القديسة الذين كان من عاداتهم في عبادتهم أن يعتريهم هذيان يحملهم على 

ى يسيل الدم منها، وخطرة أخرى في االتجاه نفسه تجعل المتعصب طعن أجسامهم حت
يسخر عقله لهواه، ويجد في نصرة رأيه بالعنف ويضيف عن المناظرة بالحق، فالتعصب 

 .(55، صفحة 3112)زايد،  الحرية والتسامح 1إذن نقيض 
في تتجاوز مدلولها اللغوي، فهي عند ابن خلدون كما عرضها  والعصبية في االصطالح:

الفصلين الثابع والثامن والتاسع من الباب الثاني في المقدمة، تعود إلى الفطرة العمياء من 
أجل الحاجة إلى األعوان للسيطرة، غذ يقول "... هي نزعة طبيعية فطرية بين البشر منذ 
كانو.."، اي قبل أن يصبح للناس أعراف ومثل ونماذج يقتدى بها؛ ألن هذه النزعة تحمل 

اضد والتناصر الغريزي، فتختلف قوتها بقدر حاجة الغريزة إليها، وتعتمد على على التع



 م2222جلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  م
 

  222 

تبرير النسب من أجل سيطرة الغريزة وتكثير األتباع. وعلى ذلك يؤكد بن خلدون على 
وهمية النسب، باعتباره حقيقة معنوية، ومجرد قناعة ذاتية وليست واقعية، فيذكر "... 

العشرة والمدافعة"؛ ولذلك يزيد مدعي القرابة لمن يكون المعنى الذي به التحام إنما هو 
حوله عشرة كبيرة العدد، وكلما زاد األتباع زاد عدد مدعي التبعية والنسب، وتبرير سلوكهم 

 .(00، صفحة 0993)نصري،  بالقرابة من أجل السيطرة وكسب بالغنائم
إلى نصرة عصبته  قال األزهري في "تهذيب اللغة": "والعصبية: أن يدعو الرجل     

والتألُّب معهم، على من يناوئهم، ظالمين كانوا أو مظلومين". وعرفها ابن خلدون بأنها: 
النُّْعَرُة على ذوي القربى، وأهل األرحام أن ينالهم ضيم، أو نصيبهم هلكه.... ومن هذا 

، صفحة 3115)ابن خلدون،  الباب الوالء والِحْلف، إذا نعرة كل أحد على أهل والئه وحلفه
325). 

وعرفها البعض بأنها: رابطة اجتماعية سيكولوجية شعورية وال شعورية معا، تربط 
أفراد جماعة ما، قائمة على القرابة، ربطا مستمرا، يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر 

. كما عرفها آخرون (029)الجابري، د.ت، صفحة يهدد أولئك األفراد، كأفراد أو كجماعة 
حم بالعصب، وااللتصاق بالدم، والتكاثر بالنسل، ووفرة العدد، والتفاخر بالغلبة بأنها: التال

والقوة والتطاول. كما فسر بعض الباحثين العصبية بأنها: "رابطة الدم" أو "تكاتف 
. وتدور مجمل (093-029، الصفحات 0992)الخضيري،  اجتماعي" أو "تضامن قبلي"

ن" "االجتماع"، و "النصرة"؛ فهما يمثالن صلب التعريفات للعصبية حول معنيين رئيسيي
العصبية، ومع أن الباحثين قد ذكروا للعصبية تعريفات متنوعة، إال أنها ال تخرج في 

)الجريسي،  مجملها عن هذين المعنيين سواء كان ذلك االجتماع والتناصر حقا أم ال 
اكنة فهي المولد . والعصبية قوة طبيعية متطورة ومتحركة غير س(21هــ، صفحة 0432

الدائم للصراعات والنزاعات، ولها صور متعددة، وتزداد قوة العصبية ومفعولها كلما ضاق 
مجال رباطها، فهي قوية في السر أكثر من قوتها ضمن العشيرة والقبيلة، وكلما بعدت 
اللحمة ضعفت حدة العصبية، والعصبية تجرية نحو الملك؛ ألنه غايتها، كما أنها تعجز 

الحتفاظ بالملك بسبب ما تتضمنه من سلبيات، وظهور عصبية أخرى مقاومة لها، عن ا
وال يتحقق ذلك إال بواسطة القوة والغلبة المستندان إلى القتل والدمار واندثار المآثر 

 .(00، صفحة 0993)نصري،  الحضارية وزوال المعالم المعمارية العمرانية المتطورة
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هي القوة الحيوية لصيرورة الدولة"، كما أشار  لقد أشار "روزنتال"أن العصبية 
"دي سالن" إلى عنصر روح التضامن كمؤشر جوهري للعصبية. واعتبر "توينبي" العصبية 
 بأنها الجبلة النفسية التي تبنى عليها كل األحزاب السياسية وجميع األجهزة االجتماعية"

هرة تعبر عن معان . وقد اعتبر البعض "العصبية" ظا(039، صفحة 0924)الكوش، 
جديدة للحمة واالنتساب، من بنها: الوطنية، والوعي الوطني ، والعاطفة الوطنية، والروح 
العامة، والتضامن االجتماعي، وإرادة جماعية. وانطالقا من ذلك، أشار عالء الرواشدة أن 
العصبية: مجموعة من الشروط وعلى رأسها الشرط الذي ينطوي عليه المعنى اللغوي 

فظة "عصبية" المشتقة من لفظ " عصب "، ومعناها النسب.إنها الوجه من التضامن بين لل
بني البشر الذي يرتكز أساسا على وحدة النسب، ويلحقه الوالء والحلف، والذي تفرضه 
طبيعة المجتمع البدوي القائم على وحدة القبيلة واستقاللها بمواجهة القبائل األخرى، وهو 

ه ووتطلعاته، من تنظيم القبيلة في جميع الحقول إلى المناصرة يحقق للمجتمع طموحات
)الرواشدة،  والمدافعة تجاه الخصم، والى بناء السلطة العامة التي تنقله إلى الحضارة 

 .(31-02، الصفحات 3100

 رؤية ابن خلدون حول العصبية القبلية -ج

ا على رابطة دم نظر ابن خلدون إلى القبيلة باعتبارها رابطة اجتماعية تقوم أساس
حقيقية أورابطة مكتسبة، ففي الغالبً ينتسب معظم أفراد القبيلة إلى جد واحد، لكن ذلك ال 
يمنع من انتماء آخرين إلى القبيلة العتبارات أخرى تم التعارف عليها من قبيل ما فسره أبن 

آخر خلدون بقوله: "اعلم أنه من البين أن بعضا من أهل األنساب يسقط إلى أهل نسب 
بقرابة الدم أو حلف أو والء، أو الفرار من قومه بجناية أصابها، فيدعي بنسب هؤالء أو 
هؤالء إال جريان أحكامهم وأحوالهم عليه، وكأنه التحم بهم. ثم إنه قد يتناسى النسب األول 

. ولم (314، صفحة 311)خلدون،  بطول الزمان. ويذهب أهل العلم فيخفى على األكثر
م الخلدوني للقبيلة رغم مرور عدة قرون، فالقبيلة في أبسط تعريف لتكوينها يتغير المفهو 

 هي مجموعة من العشائر أو األفخاذ أو اللحمات التي يضم كل مجموعة من العائالت.
وأشار بن خلدون أن العصبية هي " النعرة على ذوي القربى وأهل األرحام أن 

صل في العصبية: القرابة من النسب، أي ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة. ومعنى هذا أن األ
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تكون في أهل النسب الواضح، وفي من صاهرهم أو انتسب إليهم بالوالء أو الحلف، ولكن 
، صفحة 0923)فروخ،  النسب ال قيمة له في العصبية إال إذا كان به رابطة مصلحة

حتى تقع . بمعنى أن النسب إنما فائدته هذا اإللتحام الذي يوجب صلة األرحام (292
المناصرة والنعرة إذ أن " النسب أمر وهمي ال حقيقة له ونفعه إنما هو في الوصلة 
وااللتحام. فالعصبية شكل من أشكال االلتحام القائم على النسب الذي يحمي ذوي القربى، 
فال يعتدي أحدهم على اآلخر، بل ُيْنِجْد كل من اآلخر في وقت الشدة، وفي ذلك أشار بن 

ذا كان النسب المتواصل بين المتناحرين قريبا جدا بحيث حصل به االتحاد خلدون " فإ
، 3115)ابن خلدون،  وااللتحام كانت الوصلة ظاهرة، فاستدعت ذلك بمجرد وضوحها"

. وأشار "الغنمي" أنه يجب فهم كلمة وهمي عند ابن خلدون بمعنى رمزي، (312صفحة 
لدم أو الدماغ، وتقتصر وظيفته على فالنسب وظيفته رمزية ليس لها أساس عرقي في ا

تحقيق التماسك االجتماعي بين أفراد القبيلة الواحدة، فهو بنية رمزية اجتماعية تمارس نوعا 
من القيم على ذوات األفراد، وإذا زالت منه "النعرة" والتماسك عند الشدائد، فقد النسب معناه 

 . (022فحة ، ص3112)الغانمي،  وصار من أعمال اللهو المنهي عنها
وقد كان مفهوم "عصبية" عند بن خلدون من األمور المتداولة، لذا لم يجهد نفسه 
في تحريرها لغويا، خاصة أنه كان يكتب لقراء عرب، ولذلك كانت الكلمة مغمورة في بحر 
المفردات اللغوية حتى اهتم بها بن خلدون. وقد كان البن خلدون السبق في شحن هذه 

الجتماعي، ومنذ ذلك الحين، أصبح للكلمة داللة مكملة للداللة اللغوية، الكلمة بالمحتوى ا
ولذلك جاء في لسان العرب، أن العصبية: رابطة ديمومة، وتالحم بين األرحام، وتكاتف 
وتناصر. كما نظر ابن خلدون إلى العصبية باعتبارها وازع يربط القبائل البدوية فيما بينها 

يالء على ملكيات القبائل األخرى، ولصد األعتداءات من أجل الملك والقهر واالست
الخارجية، فهي بمثابة الدرع الحصين لهم. لقد اتخذ ابن خلدون رابطة العصبية موضوعا 
لدراسة شاملة وعميقة، يوضح أشكالها المختلفة، وتتبع أدوارها ووظائفها في المجتمعات 

ع برؤية ابن خلدون حول مفهوم عامة وفي حياة الدولة خاصة. وقد تأثر علماء االجتما
 العصبية، وانطلق البعض من تعريفاته لها.

والعصبية أو العصبة التي يقصدها ابن خلدون ال تعني مطلق الجماعة وإنما 
األفراد الذين تجمع بينهم رابطة الدم أو رابطة الحلف أو الوالء، باإلضافة إلى شرط 
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ماعي، وتبقى مستقرة ومتفرعة بوجود هؤالء المالزمة بينهم من أجل أن يتم التفاعل االجت
األفراد واستمرار تناسلهم، فينشأ بين أفرادها شعور يؤدي إلى المحاماة والمدافعة، وهم 

ذكر -يتعصبون لبعضهم البعض حينما يكون هناك داع للتعصب. والتعصب لغة كما 
" إذا صح القول، يعني التجمع ولكنه اليعني التجمع الحسي، بل التجمع "المعنوي   -سابقا

إنه بعبارة أخرى شعور الفرد بأنه جزء ال يتجزأ من العصبة بفنائه فيها فناء كليا. والفرد في 
هذه الحالة يفقد شخصيته ويتقمص شخصية العصبية، إن هذا "الوعي العصبي" الذي يشد 

ن هي أفراد العصبة إلى بعضهم ويجعل منهم كائنا واحدا هو العصبية بذاتها، فالعصبية إذ
رابطة اجتماعية سيكولوجية شعورية وال شعورية معا، تربط أفراد جماعة ما، قائمة على 
القرابة، ربطا مستمرا يبرز ويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد أوالئك األفراد، وهنا يتبنى 
"عابد الجابري" مقولة "الشعور العصبي" ليوضح فكرة العصبية وارتباطها بالعصبة، 

ي هو شعور الفرد بأن ما يصيب العصبة يصيبه، فمصيره محكوم بمصير والشعور العصب
العصبة، ولذلك فهو على استعداد دائم لتجسيد هذا االنتماء للعصبة، وهو شعور يفقده 
فرديته، ألنه في هذه الحالة يتقمص شخصية العصبة الجماعية، غير أن هذا الشعور 

؛ الغانمي، 029ي، د.ت، صفحة اليظهر إال عندما تتعرض العصبة للخطر )الجابر 
( لقد نظر ابن خلدون إلى العصبية على أنها تلك الرابطة 029، صفحة 3112

االجتماعية التي تربط أبناء القبيلة أو أي جماعة أخرى مع بعضهم، وتجعلهم يتعاونون 
ويتكاتفون في الشدة والرخاء، وقد الحظ ابن خلدون أن هذه العصبية تكون قوية كل القوة 

 البداوة وهي السبب الجوهري في التنازع بين القبائل المختلفة.  في
إذن، العصبية عند ابن خلدون هي الروابط الدينامية والروح العشائرية القائمة 
على لحمة الدم، إنها األساس الذي تبنى عليه كل العالقات االجتماعية والسياسية بين 

تتالحم بها مجموعة من القبائل لتحتمي وتقوي المنتسبين إلى القبيلة الواحدة، والقوة التي 
شوكتها، وهي قوة الدم المشترك التي توجه جميع ميادين الحياة المجتمعية داخل التجمع 
القبلي، وتجعله يلتف حول قائد أو سلطة أسرية وهي اللبنة األولى لقيام الدولة، ومعنى هذا 

امية للعصبية كشكل شائع من العنف أن عالقات القرابة والدم هو ما يعطي الحيوية والدين
 .(90، صفحة 0999)حميش،  منوط بوظيفة إرساء قواعد السيطرة والحكم
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ويكتسب مفهوم العصبية عند ابن خلدون صفتين يأخذان معنيان مختلفان: 
، شعور التضامن الناشئ على أساس عالقات الدم  ورابطة القرابة المشروطة بجملة األولى

: "الحزب"، إال أن العصبية أصبحت في الفترة والثانيةابع المادي. من األسباب ذات الط
األخيرة التي أخضعها بن خلدون لدراسة المجتمع العربي آنذاك تميل إلى اقتصار دورها 
على القيام بوظيفة القاعدة لسلطة الحاكم والقوة التي تقيم الدولة. ومن هنا فقد نظر بن 

ة دموية، تتشكل في إطارها القبيلة الغالبة على خلدون إلى العصبية من حيث هي رابط
المجتمعات التقليدية، بل نظر إليها من حيث تحولها في بعض الحاالت إلى مركز قوة 
اجتماعية، تسمح لها بالغلبة وافتكاك السلطة، وقد اعتبر أن أي مجموعة ال يمكن أن 

عه مفهوم العصبية في تترابط أو تتناصر إال على أساس النسب والقرابة، وبهذا تطور م
اتجاه معياري، تمثل في جعل قوة العصبية شرط الملك. لقد ركز ابن خلدون على مفهوم 
العصبية، وأوضح تطبيقاته العملية في العالقات االجتماعية القبلية، فالعصبية تظهر القوة 
 الجماعية القبلية في )الدفاع والهجوم( التي فرضتها الظروف الطبيعية لغرض حماية
أفرادها ونجدتهم، والمحافظة على الكيان القبلي الذي يأتي نتيجة عوامل اقتصادية وروحية 

 .(099، صفحة 3119)بوعجيلة،  وتاريخية

 أنواع العصبيات: 
للعصبية أنواع متعددة، فالعصبية تم تعريفها على أنها تعصب ذوي القربى 

ي اللغة، وهو يعود إلى كلمة والتحالف، وتضامن أبناء القبيلة؛ إنما هو أصل معناها ف
عصبة، ولكن معناها قد توسع فيه بعد، فأطلقت على أنواع أخرى من التعصبات؛ بحسب 
الغرض الذي نشأت ألجله، والسبب الذي اعتمدت عليه، وإن من الصعوبة البالغة حصر 
 أنواعها، لكن يمكن أن نذكر منها عصبيات: الجنس، أو اللون، أو اللغة، أو المذهب، أو
الوطن، أو الحزب، أو القوم، أو الجنسية..... وهكذا، ومنها بالتأكيد عصبية النسب، أو 

 العصبية القبلية التي هي بؤرة اهتمام البحث الحلي. 
: عصبية خاصة، وعصبية عامة، فالعصبية التي يجمعها نسب العصبية نوعان

قل ارتباطا والتي خاص أو قريب تشكل عصبية خاصة، أما العصبيات األكثر اتساعا واأل
، (05، صفحة 0109)عطاءالله،  يجمعها نسب عام أو بعيد فهي تشكل العصبية العامة
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وهنا أشار ابن خلدون إلى أن " في المقام "النعرة تقع من أهل النسب الخاص والعام في 
وقت واحد، غير أنها تكون أشد في النسب الخاص" ومعنى ذلك، أن قوة العصبية المتولدة 

دة النسب الخاص تكون أقوى من االلتحام المتأني من وحدة النسب العام. والنسب من وح
الخاص عند بن خلدون اليقتصر على القرابة الدموية، وإنما االنتماء الفعلي إلى جماعة 
معينة أي عصبة ما. ومن وجهة نظر ابن خلدون، وجود النسب الخاص والعام في إطار 

عف من قوة عصبيتها؛ ألن العصبية فيها أساس القوة القبيلة الواحدة ال يقلل أو بض
الجماعية التي تمنح القدرة على المواجهة، سواء أكانت مطالبة أم دفاعا، ألن كل أفراد 
القبيلة يتضامنون فيما بينهم للدفاع عن قبيلتهم تجاه القبائل األخرى وفق مبدأ "أنصر 

تعاون والتجانس داخل القبيلة ومتحدين أخاك ظالما أو مظلوما "، فالعصبية القائمة على ال
بصفة القرابة )رابطة الدم(، أو باتحاد ناشئ من عالقات وهمية كالوالء والحلف، وبما ان 
القبيلة مكونة من عشائر وبطون متعددة في كل منها عصبية خاصة(، تحصل عملية 

ن فرض مفاضلة بين القبائل تؤدي إلى ظهور العصبية العامة التي تمكن القبائل م
سيطرتها وإعالن قيادتها لبقية القبائل ، فيذكر ابن خلدون " أن القبيل الواحد من جميعها 
وتغلبها وتيتتبعها وتلتحم جميع الغصبيات فيها فتصير كأنها عصبية واحدة كبرى وإال وقع 

 ". (3115)ابن خلدون، االفتراق المقضي إلى االختالف والتنازع.. 
عدة عصبيات خاصة، ومن هنا كانت العصبية  وكل عصبية عامة تتألف من

تقوم على الكثرة داخل الوحدة وعلى التنافس والتنافر، وال تصبح العصبية قوة سياسية إال 
إذا التحمت العصبيات الخاصة المتنافسة في إطار عصبية عامة واحدة، غير أن هذا 

هرم الدولة، ويظهر االلتحام العصبي مشروط بوجود ظروف معينة يعبر عنها ابن خلدون ب
من هذا أن العصبيات التي تربط األفراد بعضهم ببعض ال تبقى منفردة ومستقلة تماما، بل 
إنها بدورها تترابط وتتالحم، فتكون نوعا أكبر وأشمل من العصبيات، فنسمي العصائب 
االعتيادية التي تتألف من التحام األفراد بعضهم ببعض باسم العصائب البسيطة، كما 

ي تلك التي تتكون من التحام العصائب البسيطة بعضها ببعض باسم العصائي نسم
المركبة. فابن خلدون في هذا الصدد يقول "في الغالب حال العصبية أن تكون إحدى 
الجانبين عصبية واحدة جامعة للكل، وعلى الجانب اآلخر عصائب متعددة، والجانبان معا 

عصائب متعددة ألن العصائب إذا كانت متعددة  متقاربان في العدة فإن الجانب الذي هو
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يقع بينهما من التخاذل ما يقع في الوحدات المفترقين، الفاقدين للعصبية إذ تتنزل كل 
عصابة منهم منزلة الواحد ويكون الجانب الذي عصائبه متعددة ال يقاوم الجانب الذي 

 .(3115)ابن خلدون،  عصائبه واحدة
: الفخر باألحساب، والطعن في األنساب، فمن مظاهر التزام مظاهر العصبية القبليةومن 

الفرد بالقبيلة: حرصه الشديد على النسب واالعتزاز به، والهو بالجماعة، وهي أقوى صلة 
ترطه بقومه، وتشد أواصر العصبية معهم، ولذلك يطمح الى أن يجعل نسبه في الذروة من 

في مقام السادة  –لذي ينتمي إليهم ا –الشرف والرفعة، وأن يجعل األجداد واألباء 
العظماء. ومن مظاهر العصبية القبلية أيضا: الطبقية، حيث يميل الفرد إلى معاملة الناس 
حسب منازلهم ودرجاتهم، ويطبقون مبدأ عدم التكافؤ بين الناس. ومن مظاهرها أيضا، 

ائر ، والتنقص األخذ بالثأر، والحروب، ومظاهر أخرى: كالتحاكم إلى أهواء مشايخ العش
هــ، الصفحات 0432)الجريسي،  من قدر القبيلة التي التسعى إلى الشر، وتكره الظلم

25-41). 
عند ابن خلدون: أشار بن خلدون أن مصدر العصبية:  بمصادر العصبيةوفيما يتعلق 

الطبيعة البشرية، واثر القرابة في الحياة االجتماعية. كما ربط أشكال العصبية برابطة 
ابة والنسب، ثم وسعها إلى الوالء والحلف، ثم الى الرق واالصطناع. في حين أن القر 

 مكانها هو الحياة البدوية بشكل واضح. 
أما مصدر العصبية عند ابن خلدون فقد ذكرها بالقول " غن صلة الرحم طبيعي في البشر 

أو تصيبهم إال في األقل، ومن صلتها: النعرة على ذوي القربي واألرحام أن ينال ضيم 
هلكة.... فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه، أو العداء عليه.. انها نزعة 
طبيعية في البشر.."، وهذه النزعة تؤدي إلى االلتحام والتحاد بين أفراد النسب الواحد، 
ولذلك نجدهم يشتركون في حمل "الديات" ويتعاونون على دفع العدوان، ويتناصرون في 

 .(3115)ابن خلدون،  طالبتحقيق الم

 دور العصبية في الحياة االجتماعية والسياسية:
تؤدي العصبية أدوار عدة في الحياة االجتماعية، فقد حدد ابن خلدون عدة أدوار للعصبية 
منها: " العصبية تحمل األفراد على التناصر والتعاضد في الحماية والمدافعة والمقاتلة، انها 
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ل الناس عليه، هن نبوة أو إقامة ملك أو دعوة، إن بلوغ الغرض ضرورية في كل أمر يحم
من ذلك كله إنما يتم بالقتال عليه، لما في طبائع البشر من االستعصاء، وال بد في القتال 
من العصبية"... الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنما يكون بالعصبية... الرئاسة ال 

بالعصبية. إن العصبية تكون بالمحاماة والمدافعة  تكون إال بالغلب، والغلب إنما يكون 
 . (3115)ابن خلدون،  والمطالبة، وكل أمر يجتمع عليه
 وظيفة العسبية عند ابن خلدون 

 : وظيفة العصبية
ويرى ابن خلدون أن وظيفة العصبية تنشأ في مبدأين أساسيين: المبدأ األول: ضرورة 

اد داخل مجتمع انطالقا من شعور كل فرد التجمع اإلنساني، أي ضرورة أن يعيش األفر 
بضرورة تعاونه مع اآلخرين من بني جنسه من أجل قضاء الحاجات الضرورية لبقائه، 
ألنه عاجز واقعيا عن القيام بقضاء كل حاجاته منفردا وقد قال بهذه الضرورة مفكرون 

، وقد أقر ابن عديدون قبل ابن خلدون منهم الغزالي والفارابي، وأرسطو على سبيل المثال
 خلدون بذلك معتبرا العصبية ظاهرة طبيعية من ظواهر االجتماع اإلنساني.

المبدأ الثاني: ضرورة وجود الوازع ألن الشر أو العدوان أمر طبيعي متأصل في النفس 
البشرية ، باعتبار اإلنسان مجبوال على الخير والشر معا، على التعاون والعدوان، فقيام 

ية يتطلب ضرورة وجود وازع ، والوازع عند ابن خلدون هو الحاكم وهو الحياة االجتماع
بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم، بمعنى وجود سلطة تحفظ للمجتمع 
تماسكه وتعمل على تقوية التعاون بين أفراده وكبح عدوان بعضهم على بعض، ويقول "ابن 

و الحاكم عليهم ، وهو بمقتضى الطبيعة خلدون" واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وه
 .البشرية الملك القاهر المتحكم
 شروط فعالية العصبية:

هناك شروط بها تتشكل وتوجد العصبية لتصبح قوة فعالة من خالل تواجد هذه الشروط 
 هي: (039)الجابري، د.ت، صفحة  ومن بين 

تي ال تعتمد في نشأتها القرابة والمالزمة، وهما شرطان ضروريات لوجود العصبية، وال -أ
على عامل خارجي، وال على أي نوع التعاقد، بل إنما ال تملك لنفسها أن تنشأ 



 م2222جلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  م
 

  222 

وتنحل، ألنها توجد بوجود األفراد الذين تتشكل منهم وتبقى مستمرة باستمرار وجود 
األفراد، واستمرار تناسلهم، فالعصبية بهذا المعنى الواسع "جماعة معنوية" بمعنى أنها 

ابطة ولكنها تتشخص في أقارب الرجل الذين يالزمونه، فيتعصبون له عندما مجرد ر 
 .(022)الجابري، د.ت، صفحة  يكون هناك داع للتعصب وأساسها رابطة النسب

المصلحة المشتركة: المصلحة المشتركة بمثابة القوى المحركة للعصبية، فهي تعمل   -ب
، أما إذا تحولت المصلحة على تماسك وتضامن العصبية، كما تجعلها قوية صامدة

المشتركة للعصبية إلى مصالح شخصية أو طغت هذه على تلك، فإن التضامن الذي 
كان قائما ينقلب إلى فرقة ونزاع، فيطغى األنا الشخصي على األنا العصبي، وتفسد 

 العصبية.
العدوان والصراع: فيقظة العصبية مشروطة بوجود تهديد أو عدوان، وفاعلية العصبية  -ج

تشتد إال عندما تمس المصلحة المشتركة للجماعة، واشار ابن خلدون "أن الصراع  ال
من أجل البقاء يقع نتيجة قلة الموارد ألن الناس في اجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم 
ومعاشهم وعمرانهم من القوت والدفء والعيشإنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة 

ه، للعجز عما و ارء ذلك...." فتجدهم ويحصل بلغة العيش من غير مزيد علي
يتنازعون ويفترقون من أجل مواطن الرزق فال يمنعهم شيء من أن يعتدوا على 
ممتلكات غيرهم، "...، فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه....." 

دي فترى القبائل مسلحة باستمرار مهيأة للدفاع أو الهجوم " فطبيعتهم انتهاب ما في أي
 ...الناس، وأن رزقهم في ظالل رماحهم

نقاء النسل والفضيلة: وهو نقاء يفوز به بدو الصحراء أكثر مما يفوز سواهم وذلك  -د
لعزلتهم ومبالغتهم في التمسك بأصولهم، وأيضا هناك شرط مهم فبدونه تصبح 
العصبية كما يقول ابن خلدون "كشخص مقطع األعضاء" وهو الفضيلة فهذه األخيرة 

نظر ابن خلدون أنها ضرورية لمن يطمح إلى نيل الملك فالملك من يطمح إليه في 
 أن يكون عادال.

 وجود عصبية عامة جامعة لعصبيات متفرقة:  -ه
وقوع الدولة في مرحلة الهرم: فاعلية عصبتهم وهم البدو الم ازرعون مشروطة بوقوع  -و

في مرحلة الهرم على الدولة في مرحلة الهدم فتعمل الظروف الموافقة لدخول الدولة 
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إيقاظ وعيهم العصبي بمعناه الواسع أي وعيهم للضغط االقتصادي الذي يهدد كيانهم، 
والذي تسلطه عليهم العصبية بمعناه الواسع أي وعيهم للضغط االقتصادي الذي يهدد 
كيانهم، ومن وجهة أخرى فإن وقوع الدولة في مرحلة الهدم يؤدي حتما إلى انحالل 

ة والمعنوية وبالتالي عجزها عن مقاومة الخارجين عليها تصبح هكذا قواها المادي
 فريسة ألقوى العصبيات الثائرة المطالبة.

 رؤى أخرى حول العصبية القبلية: -د
  محمد عابد الجابري: يرى الجابري في كتابه "العصبية والدولة" وكتابه " العقل

ضي والحاضر هي ثالثة أن " محددات العقل السياسي العربي الما"السياسي العربي
محددات، منه: القبيلة، والغنيمة، حيث أن  هذان العماالن اليزال مفعولهما يسري في 
تفسير الواقع العربي المعاصر ويتحكمان في عقلنا السياسي ال شعوريا ويؤكد 
الجابري، أن الصراع العصبي ذو وظيفة اقتصادية واضحة على الرغم مما يتمتع به 

وية وسيكولوجية واجتماعية، كما يرى أن المخيال القبلي ال يكفي، من اعتبارات معن
فهو "كالقبيلة" إطار نظري، ال يتحرك وال يتعبأ إال بحافز "الغنيمة" ومن هنا العنصر 

 .(22، صفحة 3112)الجابري،  المؤسس هو عنصر المصلحة المادية
 بن خلدون أفضل من رؤية فريدريك معتوق: أشار معتوق أنه حتى يومنا هذا ال يزال ا

فهم العصبية وشرحها؛ هذا المفهوم العربي المستعصي على الترجمة، فالعصبية شكل 
اجتماعيا بوحدات -من أشكال المعرفة اإلنسانية، يقوم على رابط األفراد نفس

اجتماعية كبرى ومغلقة، مثل القبيلة والعائلة والسياسة والحزب السياسي العصبائي 
خلدون أن سماتها الساسية " النعرة والتذامر واستماتة كل واحدة"،  التقليدي، وأشار ابن

األمر الذي يعني أن الرباط العصباني قابل لالستفسار الفوري )النعرة( والتعبئة 
الشاملة )التذامر(، والتضحية بالدم )االستماتة(. وأشار "معتوق" أنه على هذا المثلث 

نذ القدم، ولما تزل تتذمر بإيعازاته األحادية المعرفي، بنت المجتمعات العربية نفسها م
االتجاه حتى اليوم؛ اذ تربط العصبية األفراد بوحدات تفاعل كبرى، رأسيا، ومن فوق 
الى تحت، حيث تصدر اإلشارة الحمراء من القيم إلى البنية وتنتشر بسرعة البرق بين 

ع عنها. كما أكد األفراد المنضويين تحت لواء هذه العصبية، فيستميتون في الدفا
"معتوق" أن المجتمع العصباني ينشأ على استنفار دائم ضد الخارج وضد اآلخر، 
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حيث يتألف المجتمع من أناس معزولين عن محيطهم السياسي العام، يتفاعلون مع 
زوي القربى العصبية فحسب. ومن هنا يعتبر فريدريك معتوق أنه ال يصح اعتبار 

ت زائفة، بل حقيقة ومن صلب البنيان المعرفي العام العصبية أيديولوجيا، فهي ليس
 ألصحابها، كما أنها ليست من طبيعة سياسية محضة، بل وجدانية ومعيشية التكوين 

 .(25-20، الصفحات 3102)معتوق، 
كما أكد على أن المجتمع العصباني يذوب فيه الفردي في الجماعي، األمر 

دانية السياسية أو االجتماعية، فالشخصي الذي اليسمح بظهور أي نوع من أنواع الفر 
 Individualism، شريطة أال يستقل في فردانية المجتمعمتاح في إطار هذا 

تتعارض مع نسق العالقات والوالءات العامة القائم في المجتمع العصباني. كما أن 
المجتمع العصباني من وجهة نظر " معتوق " مجتمع صغير نسبيا، ولكنه يملك جميع 

صر المجتمع األكبر، ويعيش على وقع هذه العناصر في دائرة مغلقة، لذلك يتولد عنا
في المجتمع العصباني عزل صامت لألفراد عن حرية التفكير والتعبير؛ إذ يعبر الفرد 
عما هو مقبول ويكبح ما ليس مقبوال، أو يعبر عنه سرا في مجالس خاصة، واي 

كير، خاصة عندما تخرج عن الثوابت الفكرية مخالفة تقابل بالعقاب. كما أن حرية التف
العامة المرتبطة بأهل العصبية، غير مسموح بها تحت طائلة المسؤولية. وأن محاوالت 
الخرق للقواعد العامة، فمصيرها القمع، إما بالعنف المباشر وإما بالعنف الرمزي، غير 

م على العصبية أن ال مفر من العقاب، حيث ال تخفى رابطة الدم والوعي التي تقو 
دين الدم الذي يولد مع والدة كل فرد من أفراد المجتمع العصباني، على شكل بصمة 

، 3102)معتوق،  معرفية، تستقر في الهابيتوس الذي يعتمده. اذن يؤكد فريدريك
 .(25-20الصفحات 

  نظرية التبادل االجتماعي: يعتمد جميع الفاعلين المشاركين في االنتخابات ومسار
ية االنتخابية  على النظر إلى مصالحهم، وإلى افتراض وجود تبادل اجتماعي العمل

 Marcelغير واضح، إنه الدخول في عملية أخذ وعطاء كما يؤكد مارسيل موس 
Mauss ،؛ ذلك أن فكرة التبادل االجتماعي الرمزي ال تندرج في سياق الوالء فقط

لي يلعب دورا في حشد وتعبئة أفراد ولكنها تعبر عن صفقة شاملة. وإذا كان الوالء القب
القبيلة، واالتفاف حول المرشح المنتمي إليهم بدافع من التضامن والعصبية، وأن 
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المرشح عند انتخابه اليعمل بدافع من نفس الوالء القبلي بتطبيق وعوده كتقديم 
 الخدمات واالمتيازات ألفراد قبيلته ، نظرية " أندريه سيجرد "، حيث عرض في كتابه

 الجدول السياسي لغرب فرنسا، فهو يقدم تفسيرا إيكولوجيا للسلوك االنتخابي.
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 ا: اإلجراءات المنهجية للبحث:سادسً 
نوع الدراسة: تنتمي الدراسة إلى الدراسات األنثروبولوجية الوصفية، وذلك بغرض  (0

البرلمانية في محاولة  وصف ظاهرة العصبية القبلية وتأثيرها في نتائج االنتخابات
للتعرف على تأثير العصبية القبلية على السلوك االنتخابي، وطبيعة اختيار المرشح 
لعضوية المجلس النياب، وسلوكيات الناخبين، وموقفهم من المرشح القبلي، وكيف 

 تؤثر هذه العصبية القبلية على أدوار المرشحين أثناء الحمالت االنتخابية.

طالقا من أهداف الدراسة و منطلقاتها، وجدت الباحثة ضرورة منهج الدراسة: ان (3
االستعانة بأحد المداخل المنهجية التي تسهم في جمع وتحليل المادة الميدانية، والتي 

، حيث يعد المسح (52، صفحة 3113)زايد،  تمثلت في المسح االجتماعي بالعينة
يهدف إلى جمع المعلومات االجتماعي أحد المناهج الرئيسية في البحوث الوصفية، و 

وتحليل البيانات من خالل المالحظة واالستبيان بغرض الحصول على معلومات من 
، وتوظيفه في (092، صفحة 0995)محمد الجوهري،  جمهور معين أو عينة منه

 تشخيص ظاهرة العصبية القبلية في قرية الغرق قبلي، 

بمجموعة من األدوات  طرق البحث، وأدوات جمع البيانات: استعانت الباحثة (2
المالئمة لطبيعة البيانات التي تجيب على تساؤالت البحث، ومن هذه األدوات: أداة 
االستبيان، والمقابلة، والمالحظة بالمشاركة، حيث أن الباحثة من ابناء قرية الغرق 
قبلي، ومتعايشة مع السكان باستمرار، ويمكن عرض هذه األدوات التي استخدمها 

آلتي: في إطار المسح االجتماعي، اعتمدت الباحثة على آداة االستبيان، على النحو ا
كأداة لجمع البيانات الكمية، وتكونت من ستة محاور أساسية، يهدف كل محور منها  
إلى الحصول على بيانات ومعلومات تخدم غرضا أو أكثر من األهداف البحثية. وقد 

لحصول على بيانات كيفية لبعض تضمن األداة بعض التساؤالت المفتوحة؛ بغرض ا
المتغيرات التي ربما يكشف عنها المبحوث، وال تكون متضمنة ضمن االختيارات 

الحالة  -السن -المعروضة عليه. حيث خصص محور للبيانات األولية )النوع
التعليمية(. وتضمن المحور الثاني محموعة من المؤشرات المتعلقة بمرحلة اإلعداد 

ستيعاب الناخب لمفهوم المشاركة السياسية واالنتخابية. أما لالنتخابات ومدى ا
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المحور الثالث، فقد حدد لجمع بينات حول المؤشرات المتعلقة بالدعاية والمشاركة 
السياسية في العملية االنتخابية، وخصص المحور الرابع لجمع بيانات حول ديناميات 

لبيانات المتعلقة بدور اليوم االنتخابي، أما المحور الخامس فقد خصص لجمع ا
القبيلة في فترة ما بعد إعالن نتائج االنتخابات. وقد روعى في صياغة تساؤالت 
االستبيان: الدقة والوضوح، والتسلسل، والبعد عن أى لبس قد يحير المبحوث أو 
يخيفه، خاصة أن األسئلة تدور فى مجال العلوم السياسية.باإلضافة إلى صياغة 

اسب مع كل المستويات التعليمية. وللتأكد من صحة وسالمة األسئلة بطريقة تتن
 االستبيان، قامت الباحثة بإجراء عمليتي الصدق والثبات لآلداة على النحو اآلتي:

 اعتمدت الباحثة على اختبار "صدق المحكمين"، حيث تم عرض اختبار الصدق :
مجال  صحيفة االستبيان على السادة المحكمين من المتخصصين والخبراء فى

األنثروبولوجيا وعلم االجتماع ومناهج البحث، إلبداء آرائهم في بنود االستمارة، وقد 
كانت لتوجيهاتهم وتوصياتهم األثر الواضح فى تعديل وتغيير بعض المتغيرات 
والخروج باالستمارة بشكل يضمن صحة وسالمة اآلداة للتطبيق، ومن أهم تلك 

ظ التى اعتبرها السادة المحكمون ألفاظًا معقدة أو التعديالت: تغيير العديد من األلفا
مركبة، فتم تبسيطها وتخفيفها، وإضافة متغيرات إلى بعض األسئلة التى تجعلها أكثر 
عمقًا وشمواًل، والستغناء عن بعض األسئلة المفتوحة وذلك للتسهيل على المبحوث، 

 ة بصيغة أخرى.وحذف بعض األسئلة التى قد ال يفهمها المبحوث، أو أنها مكرر 
 بعد إعداد األسئلة وإجراء التعديالت عليها والخروج بالصورة النهائية اختبار الثبات :

( مبحوثًا تم 31لالستمارة، قامت الباحثة بإجراء اختبار مبدئى على عينة قوامها )
اختيارها بطريقة عشوائية، وذلك الكتشاف مدى ثبات استمارة االستبيان، ثم تم اختبار 

لثبات للصحيفة باستخدام مقياس " ألفا كرونباخ " لقياس الثبات، وقد تبين أن قيمة ا
 ، وهو ما يشير إلى صالحية االستمارة للتطبيق.%29قيمة معامل ألف كرونباخ = 

وفي إطار البحث األنثروبولجي: فقد استعانت الباحثة بمجموة الطرق األنثروبولوجية     
في التعرف  المقابالت المفتوحةد لجأت إلى استخدام في جمع البيانات اإلمبيريقية، فق

على دور العصبية القبلة في التاثير على اختيارات الناخبين ألعضاء المجالس النيابية، 
والممثلين لهم في البرلمان، حيث تم تصميم دليل مقابلة، تضمن مجموعة من المحاور 
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ة والتنموية الجارية في منطقة حول العصبية ومدى استمرارها في ظل التغيرات االجتماعي
الدراسة، والعوامل المحددة للسلوك االنتخابي، ولعملية اختيار الناخبين لألعضاء من داخل 

،  0922؛ رالف، 232، صفحة 0992)المعطى،  القبيلة، ومفاضلتهم بين المرشحين
. كما استعانت الباحثة ب (332، صفحة 0992؛ المكاوي ع.، 099-092الصفحات 

مستخدمة دليل دليل إرشادي لرصد بعض السلوكيات  المالحظة بالمشاركة،ة بطريق
االنتخابية، وبعض الممارسات التي يتخذها األعضاء المرشحون لعضوية مجلس النواب 
في قرية الغرق قبلي. عالوة على مالحظة أداءات أعضاء القبيلة في تصفية المرشحين 

ة إلى طريقة المرشحين وألياتهم في الترويج لتمثيلها في ماراثون االنتخابات. باإلضاف
والدعاية ألنفسهم؛ لجذب أصوات الناخبين، وحشد األصوات، وعمليات التنافس القبلي 

، صفحة 0990)أبوزيد،  "اإلخباريينأثناء اإلنتخابات. كما استعانت الباحثة بطريقة " 
مرسين في ممارسة ، حيث لجأت الباحثة إلى مجموعة من كبار شيوخ القبائل، والمت(40

العمليات االنتخابية؛ للتعرف على اآلليات التي تتبعها القبائل في تصفية واختيار مرشحيها 
 0لخوض االنتخابات، وطرق الدعم المقدمة منهم لمرشحهم االنتخابي.

 البحث واختيار العينة: مجتمع (4
 التقسيم االداري والخصائص االيكولوجية.

غرب مدينة الفيوم ، جنوب محافظة الفيوم، وتتبع مركز : تقع قرية الغرق جنوب الموقع
كم، ويحدها من الشمال  02كم، وعن مدينة إطسا  34إطسا، وتبعد عن مدينة الفيوم 

الوحدة المحلية بشدموه ومنية الحيط، ومن الجنوب زمام الجبل الغربي أرض صحراء، ومن 
حدة المحلية بالحجر، وتشمل الشرق الوحدة المحلية بتطون وقصر الباسل، ومن الغرب الو 

                                                 
من اإلخباريين الذين تم مقابلته: أعضاء المجالس البرلمانية السابقين مثل الشيخ ) ناصر على هيكل المقراني(،  1

وا وبعض من قاموا بترشيح أنفسهم ) المكاوي حسن الحنبولي ( وايضاً : شيخ البلد ) علي عبد المولى حامد ( ولم يفوز

بأية مقاعد، وتكمن أهمية االستفادة من هؤالء، فى أنهم اشتركوا فى تنظيم العملية االنتخابية ومشاركتهم فى كل 

مراحلها ومعرفة خباياها، والتي ال تتوفر معلومات عنها لدى الناخب العادي. باإلضافة إلى العديد من اإلخباريين كبار 

مجتمع الدراسة، وخصوصاً عمدة البلد ) السيد محمد السيد عبد المجيد،  السن وكبار العائالت ممن لهم دراية بشئون

وبعض الخفراء، ولديهم قدرة على سرد األحداث بطريقة منظمة وغير عشوائية، خصوصاً فى الموضوعات الخاصة 

نتخابية سابقاً بمضامين االجتماعات االنتخابية والندوات، وأهم ما استحدث فيها، إضافة إلى أهم محتويات الالفتات اال

 ومدى اختالفها بما تحتويه اآلن، وأخيراً سرد أهم مظاهر العنف االنتخابى التى حدثت أثناء فترات االنتخابات
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البيئات الزراعية والصحراوية؛ لوقوعها في منطقة صحراوية وبها بعض األثار الفرعونية 
 مثل جبل طاليط.

ويرجع تسمية الغرق السلطاني من النواحي القديمة الى "عجالن" وورد في قوانين ابن 
بني عجالن اللذين  مماتي من أعمال الفيومية وفي التحفة غرق عجالن ،ألن أصلهم من

هـ عرفت بالغرق السلطاني ألن أراضيها الواسعة كانت 922نزلوا الفيوم ، وفي تربيع سنة 
هـ ، وسميت بكلمة الغرق ألن أراضيها كانت 0320ملكًا للحكومة ، وكما ورد في سنة 

تغرق دائمًا بالمياه وقت الفيضان ، بسبب انخفاض منسوب أراضيها عن منسوب األراضي 
 اعية الواقعة من الجهه الشرقية لها.الزر 

 المساحة والسكان 
( فدان وتبلغ المساحة المنزرعة به 09902وتبلغ مساحة االراضي الزراعية بها حوالي )

( أرض بوربنسبة 4252من المساحة االجمالية و) %23(بنسبة 02929)
 (منافع عامة .401و)%01( كتلة سكنية بنسبة 0200و)39%

، وباقي االراضي  %00( بنسبة 0232ي المملوكة للدولة حوالي ) وتبلغ مساحة االراض
 مملوكة لألهالي البلد. %99( بنسبة 00339وتمثل )

نسمة، منهم  21921، بلغ إجمالي السكان في الغرق قبلي 3131ووفق إحصاءات سنة 
 ( 22449امرأة أما عن الغرق بحري فيبلغ عدد سكانها ) 04935رجل و 05539

سكرات علي الحدود ما زالت آثارها موجودة، كما يوجد طريق سري منها وكانت هناك مع
 إلي ليبيا مباشرة من ناحية العزب الغربية ما زال بعض المهربين يسلكونه حتي اآلن.

 :الغرق قبلي
:  يوجد بقرية الغرق نقطة شرطة، زسوق القرية الذي يقام كل الخدمات بدائرة الغرق 

سم؛ ألنه ينظم كل يوم اربعاء فقط من كل اسبوع ، كما أربعاء، وسمي تحديدا بذلك اال
يوجد بها "السويقة وهي أصغر جحما من السوق، وتكون يوم السبت. ويفد إلى سوق 
األربعاء أناس من كافة ارجاء العزب والنجوع المحيطة والقريبة، وال يقتصر على أهالي 

ويمكنتوضيح أهم الخدمات  الغرق .. أما السويقة فتقتصر على أهالي قرية الغرق فقط.
 بقرية الغرق من خالل الجدول اآلتي:
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 الخدمات الحكومية بقرية الغرق 
 محطات صرف صحي 2عدد  نقطة شرطة الغرق 
 مدرسة ثانوية عامة وحدة إطفاء حريق
 مدرسة ثانوية تجارية مكتب تموين الغرق 
 مدرسة ثانوية صناعية إدارة أوقاف الغرق 

 روي الغرق مستشفى ق وحدة إسعاف
 مستودع بوتاجاز الوحدة سنترال الغرق 

 نقطة ذبيح الغرق  مكتب بريد الغرق 

 أما عن القطاعات الخدمية الموجوده بالقرية:
 –األزهر  –ثانوي عام  –إعدادي  –ابتدائي  –قطاع التعليم ) رياض أطفال  .0

 الفصل الواحد( –صديقة الفتيات 
االجتماعية بالغرق وتضم جمعيات  قطاع الشئون االجتماعية ) وحدة الشئون  .3

 دور حضانة( –دار مناسبات  –أهليه 
 بنك القرية( –الوحدة البيطرية  –قطاع الزراعة ) الجمعية الزراعية  .2
وحدة محجوب  –وحدة سويكر الصحية  –قطاع الصحة ) مستشفى قروي الغرق  .4

 مركز تنظيم األسرة ( –يادم 
مركز  –مركز شباب سويكر  –ق قطاع الشباب والرياضة ) نادي أهلي الغر  .5

 سباب عزبة األعمى (
 –مستودع بوتاجاز الوحدة المحلية بالغرق  –قطاع التموين ) مكتب تموين الغرق  .2

 مخبز 4 -مستودع دقيق 5عدد 
 (29محوالت الكهرباء –قطاع الكهرباء ) لوحة توزيع الغرق  .2
 مسجد( 25قطاع االوقاف ) يوجد  .9

 ق:التكوين االجتماعي لقرية الغر
وبها مقر العمده المسئول من قبل   الغرق قبلي،وتنقسم الغرق الى قسمين: األولى،  

و توجد  الغرق بحري، والثانية،الدولة عن حمايه القرية بالرغم من  وجود الشرطه بالبلد، 
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بها نقطة الشرطة وال يوجد بها عمده .. حيث ان التنظيم الرسمي المتمثل في الشرطة هو 
. أما التنظيم الغير رسمي والمتمثل في العمدة، يخص فقط الغرق قبلي وهي العنصر السائد

 مجتمع البحث. 
وتضم مجموعة من العائالت، حيث أن أكبر عائلة هي قبيلة هيكل، وتسمى "المقارنة"، أي 
"المقراني"، وهم عرب سمالوس ونازحين من المغرب العربي واستوطنوا قرية الغرق وعاشوا 

بعد ذلك أبناء المقراني الكبير، وترعرت القبيلة وتفرعت إلي بعض  بها، وتفرع منها
–حسن –عبد المجيد –العائالت  التي سميت بأسماء األبناء بعد ذلك مثل عائلة: هيكل 

عوض، وتقطن الغرق قبلي وهي العائلة الوحيدة على مستوى محافظة الفيوم تمتلك 
يوت قصيرة الجدران وأن تكون البيوت "عبيدا"، ويعيشون معهم جنبا إلى جنب، ولكن في ب

مبنية من الطوب اللبن، او الحجر وذلك في مساندتهم في اعمال المنزل بالنسبة للسيدات 
وكذلك حماية المواشي والزرائب . إال ان الوضع االن تغير إلى حد ما، ولكن مازال العبيد 

كما يوجد أيضا في  موجودين جنبا الى جنب بجوار العائلة ويسمون "عبيد عيلة هيكل".
الغرق قبلي بجانب عائلة هيكل بعض العائالت الصغيرة مثل: عائلة سليمان، بيكير 

الشريف، ولكن السيادة في النهاية الى  –الرمادي  -ومتفرع منها بيت مزيد، أبو الفضل 
عائلة هيكل، حيث اي مشاركات سياسية او الترشح لمجلس الشعب أو الشورى فقط ال 

 العائلة.غير من تلك 
اما )الغرق بحري( تعتمد على التجارة بالدرجة األولى ، كما يوجد بها العديد من العائالت  

الصغيرة كعائالت كل من: الحمبولى، أبو حسانين ، أبو رومية ، كشكة، أبو طايلة، آدم، 
 إمام، عرفات، الشعوف، الحصرى، أبو القرعة الشهيرة بجويدة(.

عًا وعزبة، ولكل عزبه أو نجع كيانه الخاص به، وتضم  تلك نج 25ويتبع الغرق أكثر من 
العزب والنجوع عائالت كثيرة ومن أصول مختلفة، ومن هذه العائالت: عائلة بيكير ومتفرع 

أبو  -عوينة  -الطويل  -الخضورة  -الشيخ سليمان والشهرة أبو عنودة  -منها بيت مزيد 
الغابى  -البحار  -الشيمى  -النجار  -ة أبو هديل -أبو الجمال  -أبو هاللى  -الهدى 

أبو العز  -عامر  -أبو عمار  -أبو أمونة  -السايح  -شاهين  -أبو جليل  -فرحات  -
الدفناوى  -الحبلوك  -سالم -أبو سدير -قناوى  -أبو شوشة  -الهيضبى  -منصور  -
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ابو  -العمى ا –التاجر   -أبو قفة  -المناسفة  -أبو طايلة  -أبو عجلة  -هويدى  - -
 كريم( وغيرها من العائالت االخرى . -تؤبه 

 -وتعد قرية الغرق من أكثر القرى النموذجية شهرة بالجمهورية وهي تابعة لمركز إطسا 
فمن المؤكد أن كل عائلة من تلك  -الذي يضم بدورة مصنع لصناعة السكر من البنجر

أي إنسان من عائلة ما أن يعيش  العائالت السابقة تقطن عزبة او نجع معين. وال يستطيع
سوى داخل قريته أو عزبته، ويعد من العار والعيب أن يترك عيلته وقبيلته وعزبته ويعيش 
في عزبه أخري مع قبيلة أخرى، ولن يسمح له من قبل عائلته بذلك، كما تمتنع العائلة 

م على األخرى من قبوله، ألن ذلك يعد وصمة عار على الشخص نفسة من خالل اإلقدا
ذلك، أو حتى مجرد التفكيرفيه. ويستطيع اي إنسان أن ينتقل الى العيش في مدينة الفيوم 
كمنطقة حضرية وخصوصا المتعلمين منهم ، لظروف العمل أو التعليم أو مجرد الرغبة 

 في المعيشة والحياة الحضرية. 

 : عينة البحث ومعايير اختيارها

  :اعتمد البحث على العينة العمدية، نظرا لعدم وجود إطار للمعاينة، نوع العينة
فلم توجد قائمة بأسماء الناخبين متوفرة في قرية الدراسة، كما أن الناخبين 

 النشطين سياسيا في القرية غير معروفين وغير محددين.
حيث تم  طريقة اختيار العينة: تم اختيار عينة البحث بطرقة الصدفة ) العينة المتاحة(،

الحصول على مفردات العينة من أبناء القرية والمقيمين بها اقامة دائمة، وممن قاموا 
باالشتراك في عملية التصويت االنتخابي، ومارسوا العملية االنتخابية في القرية، ومن هم 

 مفردة. 391حائزون على بطاقة انتخابية. وقد بلغ حجم العينة 
  :يار العينة تمثيل فئات المجتمع القروي، روعي في اختخصائص عينة البحث

من حيث: العمر، والمستوى التعليمي، ، والنوع. والجدول اآلتي يبن توزيع عينة 
 البحث وفقا للمتغيرات األساسية:
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 ( يوضح توزيع العينة وفقًا لمتغير النوع2جدول )
 النسبة العــدد النــــــــــوع
 ذكـــر
 أنثـــى

021 
001 

2105% 
2905% 

 %011 391 جملــــــــــــة
بنسبة  021اتضح من بيانات الجدول السابق، أن غالبية أفراد العينة وعددهم 

من إجمالى حجم العينة،  %2905بنسبة  001من الذكور، بينما تمثل اإلناث  2105%
وقد ارتفعت نسبة الذكور عن اإلناث وذلك نظرًا الرتفاع النسبة العامة للذكور عن اإلناث 
فى مجتمع الدراسة، ويتضح بذلك أثر القبلية على النوع من ناحية القيد في المشاركة 

حتى تمتلك  -ذكوًرا وإناًثا –السياسية للجداول االنتخابية رغبة في قيد جميع أفراد القبيلة 
القبيلة عدًدا ضخًما من االصوات يمكن استغالله في إنجاح مرشح القبيلة في أي انتخابات 

 قادمة. 
 ( توزيع العينة وفقًا لمتغير الســن 2دول )  ج

 – 09 الفئة العمرية
39 

39 - 29 41 - 49 5- - 
59 

21 
 فأكثر

 الجملة

 391 09 39 22 29 99 العدد
 011 %2 %01 %3202 %3404 %25 النسبة المئوية

يتضـح مـن بيانات الجـدول السـابق: شمول عينة البحث لجميع الفئات العمرية 
ضمن السن القانونية للترشح والتصويت، وأن غالبية أفراد العينة من الشباب  ممن يقعون 

 - 09فى سن )  %25مفردة بنسبة  99في سن التصويت االنتخابي، حيث اتضح أن 
، بينما %3404مفردة بنسبة  29سنة(  29 - 39سنة(، بينما يمثل من هم فى سن )  39

 39(، فى حين أن هناك  51 - 41فى سن )  %3202مفردة بنسبة   22اتضح ان 
 فأكثر.  23ممن فى سن  %2بنسبة  09(، وأن  20 - 50فى سن )  %01بنسبة 
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 ( توزيع العينة وفقًا لمتغير الحالة التعليمية 2جدول ) 
 الفئة التعيمية

 يقرا ويكتب امى

مؤهل 
متوسط 
وفوق 
 متوسط

 مؤهل عالي

 الجملة

 391 94 23 002 00 العدد
 011 %3909 %35،5 %41 %209 النسبة المئوية

يتضـح مـن تحليــل الجـدول السـابق: تغطية عينة البحث لجميع الفئات التعليمية، 
، %41بنسبة  002وأن غالبية أفراد العينة ممن يقراون ويكتبون،  حيث مثلت هذه الفئة 

، كما %3505مفردة بنسبة  23بينما يلغ عدد ممن يحملون مؤهل متوسط وفوق متوسط 
، فى حين اتضح وجود %3909مفردة بنسبة  94لغ عدد الحاصلين على مؤهل عالي ب

 من غير المتعلمين ) االميين(. %01حاله بنسبة 00
: انطالقا من الهدف العام للبحث، واألهداف تحليل البيانات الميدانية أساليب (2

يب الفرعية، ونظرا لطبيعة اداة جمع البيانات، فقد استخدمت الباحثة عدة أسال
أحصائية في تحليل البيانات اإلمبيريقة أهمها: اسلوب "ألفا كرونباخ" وذلك في قياس 
مستوى الثبات لمحاور االستبيان، كما اعتمدت الباحثة على األساليب اإلحصائية 
البسيطة في تحليل البيانات، مثل التكرارات المئوبة، والنسب المئوية فقط في عملية 

 التحليل.
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 نتائج البحث ومناقشتهاا: سابعً 
 النتماء القبليَّ وعملية التصويت في االنتخابات( ا2

 حرص على المشاركة في اإلدالء بالصوت االنتخابيال-
 ( مدى حرص الناخب على اإلدالء بصوته فى االنتخابات2جدول )

 جملــــــــــــة غير حريص إلى حد ما حريص جداً  المتغيــــرات
 391 49 000 031 العدد

 %011 %0202 %4309 %2905 النسبة المئوية
( بنسبة 031يتضـح مـن بينات الجـدول السـابق: أن غالبية أفراد العينة وعددهم اإلجمالي )

يحرصون إلى حد ما على اإلدالء بصوتهم فى االنتخابات أى بصورة ربما تكون  4409%
يحرصون جدًا على  %2905( بنسبة 000متفاوتة حسب كل انتخابات وطبيعتها، بينما )

اليحرصون على  %0202( بنسبة 49اإلدالء بصوتهم فى االنتخابات، فى حين أن )
اإلدالء بصوتهم فى االنتخابات، ويكشف ذلك عن طبيعة المجتمع القبلى، حيث أن 
المشاركة فى االنتخاب تمثل المنفذ الرئيسى للتعبير عن انتماءاتهم القبلية، حيث أن هذا 

ية الصوت من قبل الناخب فى مجتمع الدراسة ال يؤكد بالضرورة مدى اإلدراك بأهم
االهتمام بالمشاركة السياسية البناءة، ولكن لتأكد الناخب من مدى أهمية صوته إلنجاح 
مرشح عائلته، والتفوق على بقية القبيلة. ولمعرفة دالالت الفروق بين إجابات المبحوثين 

 (.1010هي دالة احصائيا عند مستوى )(، و 3224405" = ) Fاتضح أن قيمة " 
 لحرص على اإلدالء بالصوت فى االنتخابات وفقا للنوعا-

حاولت الباحثة معرفة العالقة بين خصائص العينة من حيث النوع 
والسن والمستوى التعليمى وبين مدى حرص أفراد العينة على اإلدالء 

 :بصوتهم فى االنتخابات، وذلك ما سيتضح فى الجدول اآلتي
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 ( مدى الحرص على اإلدالء بالصوت فى االنتخابات وفقا للنوع2جدول )
 النوع

 المتغيرات
 إجمــالى أنثــى ذكــر

 % عدد % عدد % عدد
 حريص جداً 
 إلى حد ما
 غير حريص

22 
23 
35 

3204 
3504 
909 

22 
49 
34 

0200 
0205 
902 

000 
021 
49 

2905 
4309 
0202 

 011 391 2905 001 2105 021 جملــــــــــــة
 يتضـح مـن تحليــل الجـدول السـابق: 

يحرصون جدًا على  %3204بنسبة  22أن غالبية الذكور وعددهم ) أ ( بالنسبة للذكــور: 
 23اإلدالء بصوتهم فى االنتخابات، بينما يحرص إلى حد ما على اإلدالء بصوته منهم 

على اإلدالء بصوتهم فى  ال يحرصون  %902بنسبة  34، فى حين أن %3504بنسبة 
 االنتخابات.

 %0205بنسبة  49أن غالبية اإلناث وعددهن اإلجمالي ) ب ( بالنسبة لإلنــاث: 
 %0200بنسبة  22حريصات إلى حد ما على اإلدالء بصوتهن فى االنتخابات، وأن 

غير  %909بنسبة  35حريصات جدًا على اإلدالء بصوتهن فى االنتخابات، فى حين أن 
 ت على اإلدالء بصوتهن فى االنتخابات.حريصا

ومن هنا يتضح أن النوع قد أثر على درجة المشاركة االنتخابية والحرص على اإلدالء 
بالصوت فقد حرص الذكور جدًا على اإلدالء بصوتهم فى االنتخابات، بينما حرصت 

 اإلناث إلى حد ما على اإلدالء بصوتهن فى االنتخابات.
أن حرص المرأة فى مجتمع الدراسة على دانية: وكشفت المالحظات المي

التصويت يتوقف على مدى الحرية التى تترك لها فى مسألة خروجها، وفى هذا اإلطار 
يذكر أحد اإلخباريين "مش ممكن المرأة تروح تصوت غير لما تاخد رأى أهلها والزم يكون 

" =  Fاتضح أن قيمة " معاها حد منهم". ولمعرفة دالالت الفروق بين إجابات المبحوثين 
 (، وهذا يعنى أن الفروق ذات داللة عالية المعنوية.1010( عند مستوى معنوية )44024)
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 لحرص على اإلدالء بالصوت فى االنتخابات وفقا للعمرا-
 ( مدى الحرص على اإلدالء بالصوت فى االنتخابات وفقا للعمر2جدول )

 الـســـن
 المتغيرات

 إجمالى فأكثر 22 22:  22 22:  22 22:  22 22:  22
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 حريص جداً 
 إلى حد ما

 غير حريص

22 
45 
30 

0005 
02 
205 

32 
21 
03 

904 
0109 
403 

23 
32 
9 

0004 
902 
309 

02 
00 
5 

405 
209 
002 

9 
9 
4 

302 
309 
004 

000 
031 
51 

2905 
4309 
0202 

 011 391 2 31 01 39 3202 22 3404 29 25 99 جملــــــــــــة
يتضـح مـن تحليــل الجـدول السـابق: أن الغالبية من افراد العينة يحرضون على 

يؤكدون على ذلك،  %4309اإلدالء بالصوت االنتخابي بدرجة متوسطة، حيث اتضج أن 
فقط. كما تبين أن  %02مقارنة بمن اليحرصون على االدالء بالصوت االنتخابي بنسبة 

ثلث العينة يحرصون بدرجة عالية على اإلدالء بالصوت االنتخابي، حيث تبين  أكثر من
منهم يحرصون بدرجة قوية على المشاركة واالدالء بصوتها في اختيار  %41أن حوالي 

المرشح االنتخابي. وقد تبين من التحليل اإلحصائي للبينات الميدانية، أن فئة الشباب 
ثر الفئات خرصا على المشاركة االنتخابية واالدالء سنة( هم أك 39 1 09المحصورة من )

ممن اكدوا حرصهم على  %21باصواتهم في اختيار المرشح االنتخابي، حيث كان 
االدالء بالصوت االنتخابي بدرجة عالية كانوا من هذه الفئة الشبابية. وهذا يفسر دافعية 

 مرشخ قبيلتهم.الشباب وحرصهم على المشاركة االنتخابية، والتأكيد على دعم 
وعلى ضوء ذلك، يتضح تأثير العمر على مدى الحرص على التصويت، حيث 

" ( هما أكثر الفئات العمرية حرصًا 20-50" و "51-41أنه اتضح أن الفئات العمرية ) "
على التصويت، وذلك يرجع إلى أن هاتين الفئتين يكون موكل لهم غالبية األنشطة 

نتخابى، وأن لهم أدوار وتحركات محسوبة عليهم، فى حين الخاصة باإلرشاد والتخطيط اال
 23ضعفت إلى حد ما فيما عدا ذلك من الفئات األخرى، خصوصًا أن الفئة العمرية "

فأكثر" ربما يعيقهم كبر السن من الحرص الدائم على التصويت. ولمعرفة دالالت الفروق 
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(، 1010د مستوى معنوية )( عن01024" = ) Fبين إجابات المبحوثين اتضح أن قيمة " 
 وذلك يعنى أن الفروق ذات داللة معنوية.

 ثر التعليم على المشاركة االنتخابية واالدالء بالصوت االنتخابيأأ-
يعد التعليم أحد المحددات السوسيولوجية لعملية المشاركة السياسية، واالتجاه نحو 

القبلي في توجيه عملية المشاركة اإلدالء بالتصويت، كما يشترك التعليم مع متغير االنتماء 
االنتخابية، وقد حاولت الباحثة قياس العالقة بين درجة التعليم ومستوى الحرص على 

 االدالء بالصوت في االنتخابات، ويمكن توضيح ذلك في الجدول اآلتي:
 ( مدى الحرص على اإلدالء بالصوت فى االنتخابات وفقا للمستوى التعليمى2جدول )

 ليميةالحالة التع
 

 مؤهل 
 متوسط

مؤهل فوق 
 متوسط

 مؤهل
 عــــــالـــى

مؤهل قوق 
 جامعي

 إجمالــى

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد المتغيرات
 حريص جداً 
 إلى حد ما
 غير حريص

23 
22 
03 

0002 
0200 
403 

31 
09 
2 

200 
202 
303 

22 
25 
02 

0009 
0302 
504 

5 
2 
3 

002 
303 
102 

000 
031 
49 

2905 
4309 
0202 

 011 391 405 35 3909 94 0509 44 3902 91 جملــــــــــــة
تكشف بينات الجدول السابق عن وجود عالقة بين المشاركة االنتخابية ومستوى التعليم 

 لدى افراد المجتمع، فقد اتضح اآلتي:
: تبين أن غالبية يحرصون على اإلدالء ( بالنسبة ألصحاب المؤهالت المتوسطة0) 

حريصون  %0002بنسبة  23، بينما %0200ى االنتخابات الى حد ما بنسبة بأصواتهم ف
ال يحرصون على اإلدالء بصوتهم  %403فرد بنسبة  03جدًا على اإلدالء بصوتهم، وأن 

 فى االنتخابات.
: تبين أن غالبية أصحاب المؤهالت فوق المتوسطة بالنسبة للمؤهل فوق المتوسط( 3)

بنسبة  09ن جدًا على اإلدالء بصوتهم، بينما يذكر يحرصو  %200بنسبة  31وعددهم 
ال  %303بنسبة  2أنهم يحرصون إلى حد ما على اإلدالء بصوتهم، وأن  202%

 يحرصون على اإلدالء بصوتهم فى االنتخابات.
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: تبين أن غالبية أصحاب المؤهالت العليا وعددهم اإلجمالي بالنسبة للمؤهل العالىـ ( 2)
ون إلى حد ما على اإلدالء بصوتهم فى االنتخابات، بينما يحرص %0302بنسبة  25

ال  %504بنسبة  02، وأن %0009بنسبة  22يحرص جدًا على اإلدالء بصوته منهم 
 يحرصون على اإلدالء بصوتهم فى االنتخابات.

( عند 9022" = ) Fولمعرفة دالالت الفروق بين إجابات المبحوثين اتضح أن قيمة " 
 (، وهذا يعنى أن الفروق ذات داللة معنوية.1010مستوى معنوية )

 ور القبيلة في توجيه أبناءها للمشاركة في التصويت على االنتخاباتد-
تعد القبيلة في المجتمعات التقليدية البيئة المالئمة لتحفيز الشباب على االندفاع 
نحو المشاركة السياسية، وخاصة في عمليات التصويت واالختيار للمرشحين في 

نتحابات، ذلك أن القبيلة بطبيعتها ذات طابع سياسي. كما تحرص القبيلة دائما على اال
التواجد ضمن األجهزة النيابية والتشريعية؛ للحفاظ على مكانتها والدفاع عن مصالحها. وقد 
حاولت الباحثة التعرف على دور القبيلة في تشجيع أبنائها لإلدالء باألصوات في 

 آلتي يبين ذلك.االنتخابات، والجدول ا
 ( يوضح مدى تشجيع القبيلة ألبنائها على التصويت فى االنتخابات2جدول )

 النسبة % العــدد المتغيــــرات
 نعــم
 ال

 إلى حد ما

002 
25 
99 

4004 
3203 
2504 

 011 391 جملــــــــــــة
 كشفت الدراسة الميدانية عن وجود دور قوي للقبيلة في توجيه أبناءها لالدالء

من افراد العينة يؤكدون على أن القبيلة تدفع أبناءها  %2209بأصواتهم في االنتخابات، 
يجدون تشجيعًا من القبيلة  %4004( بنسبة 002لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات، منهم )

للتصويت فى االنتخابات، وهذا التشجيع يأخذ شكلين أساسين، األول: تشجيع على 
لكى ينجح، والثانى: تشجيع سلبى أى بعدم التصويت لمرشح التصويت لمرشح القبيلة 

القبيلة لكى يرسب فى االنتخابات، خصوصًا إذا كان هذا المرشح قد سبق له النجاح فى 
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ال يجدون تشجيعًا من  %3203( بنسبة 25انتخابات سابقة ولم يقدم خدمات، بينما )
يجدون إلى حد ما  %2504 ( بنسبة99عائالتهم للتصويت فى االنتخابات، فى حين أن )

تشجيعًا من القبيلة على التصويت، وربما يرجع ذلك )سواء بالتشجيع إلى حد ما أو عدم 
التشجيع( إلى أن السلوك التصويتى يصبح فى بعض األحيان شيئًا أساسيًا مسلمًا به ال 
يحتاج إلى تشجيع. ويكشف ذلك عن أن الناخب فى مجتمع الدراسة ال يتصرف فى عملية 
التصويت من تلقاء نفسه، بل يرتبط بمؤسسة أكبر منه وهى القبيلة، وهذا االرتباط له دور 
كبير فى خلق االتجاهات القبلية والشعور بالهوية العائلية القائمة على االتفاق بين أفراد كل 
عائلة على التصويت ألحد المرشحين. ولمعرفة دالالت الفروق بين إجابات المبحوثين 

(، وذلك يعنى أن الفروق 1010( عند مستوى معنوية )492204" = ) Fمة " اتضح أن قي
 ذات داللة عالية المعنوية.

 لقبيلة وتحديد ممثلها في االنتخابات البرلمانية( ا2
 عايير اختيار المرشح االنتخابي:م-

عملية اختيار المرشح الذي يمثل الجمهور تحددها مجموعة من المعايير التي 
لية التصويت، واختيار المرشح. وغالبا ما تكون محددات االختيار مبنية تضبط وتوجه عم

على معايير ذاتية أكثر من المعايير العقالنية الرشيدة. وقد حاولت الباحثة تقصي األسس 
 التي على أساسها يختار أبناء قرية الغرق نائبهم، يمكن توضيحها في الجدول اآلتي:

 إعطائه صوته االنتخابي:( محددات اختيار المرشح و 2جدول )
 المتغيــــرات العــدد النسبة %

23 
0209 
43 
904 
302 

91 
29 
002 
32 
9 

 أعطي صوتي لمن هو من قبيلتى
 أعطي صوتي لمن يمليه علّى أفراد قبيلتى

 أعطي صوتي لمن يعبر عن مطالبنا
 أعطي صوتي لمن له معرفة سياسية

 أخـرى تذكـر
 جملــــــــــــة   391 011%
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يتضح من بيانات الجدول السابق، وجود تغير واضح في مواقف األفراد 
واختياراتهم لمرشحيهم للتمثيل النيابي، والنيابة عنهم في المجالس البرلمانية، حيث تبين أن 
أولى األسباب التي تدفع األفراد إلى اختيار مرشحيهم هي: من يستطيع التعبير عن 

يدلون بأصواتهم لمن يعبر عن  %43( بنسبة 002مطالب أبناء المنطقة، حيث أكد )
مطالبهم الجماعية أى المرشح الذى يشعرون فيه بالقدرة على خدمتهم، وهنا تكمن حقيقة 

-أخرى وهى أن الناخب فى أغلب االنتخابات يكون ُمطالبًا بالتصويت لمرشحين )العمال
والثانى يكون الناخب العمال( فيكون الصوت األول لمرشح القبيلة  -الفئات( أو )العمال

بصوتهم لمن هو  %23( بنسبة 91حر فى اختياره حسبما يرى فيه األفضلية، بينما يدلى )
من عائلتهم فقط ألنه من القبيلة دون النظر ألى اعتبارات أخرى، مما يبين مدى التمسك 

سبة ( بن29بمرشح القبيلة دون تفكير نظرًا لسيطرة روح القبلية على تفكيره، فى حين أن )
يدلون بصوتهم لمن يمليه عليهم أفراد عائلتهم مما يوضح االنسياق التام وراء  0209%

يدلون بأصواتهم لمن له معرفة  %904( بنسبة 32رأى الجماعة )القبيلة(، فى حين أن )
يدلون بأصواتهم إلى من  %302( بنسبة 9سياسية وعلى دراية بأمور السياسة، وأن عدد )

 ارات "أخرى تذكر":يرون فيه بعض االعتب
( يدلون بأصواتهم " لمن أشعر بأنه غير متعصب لعائلته وهدفه الصالح 2أن ) -

 العام".
 ( يدلون بأصواتهم "لمن أشعر فى خطابه بالصدق".4أن ) -
 ( يدلون بأصواتهم "لمن يقدم خدمات قبل الترشيح أساسًا.2أن ) -
 ( يدلى بصوته "للجرئ وصاحب الشخصية القوية".0أن ) -

من نتيجة هذا الجدول أن الغالبية يدلون بأصواتهم لمن يعبر عن  ويتضح
مطالبهم وذلك يوحى بأن هناك نظرة موضوعية من قبل أفراد العينة لالنتخابات من خالل 
تأييدهم لألفضل، وهنا يبرز سؤال يطرح نفسه وهو " هل هذه النظرة موجودة فعاًل على 

صبية القبلية تسيطر على فكر الناخب في أرض الواقع ؟، إال أن الواقع يكشف أن الع
المشفى المشاركة السياسية أثناء وقت التصويت. ولمعرفة دالالت الفروق بين إجابات 

(، وهذا يعنى 1010( عند مستوى معنوية )43191" = ) Fالمبحوثين اتضح أن قيمة " 
 أن الفروق ذات داللة عالية المعنوية.
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تحديد اختيارات المرشح االنتخابي، واالتجاه ورغم تراجع دور التأثير الفلي في 
نحو االختيار الرشيد، إال أن تأثير العصبية القبلية مازال له دور مؤثر، ما زال هناك 

ولكن البيانات الكيفية التي تم الحصول البعض يقع تأثير توجيهات القبيلة في االختيار، 
ذه البيانات الكمية الموجودة عليها من المقابالت المفتوحة والجماعية كشفت عن عكس ه

بالجدول السابق، فقد وقد كشفت المقابالت الفردية المفتوحة مع المبحوثين من مناطق 
مختلفة بقرية الدراسة عن استمرار وجود بعض حاالت التعصب القبلي تجاه اختيار 

 011المرشح لعضوية المجالس البرلمانية، فقد ذكر البعض أن: ".... والله انا لو ترشح 
 شخص ولو كفاءة ما أختار غير ابن قبيلتي...".
 -نسبيا–رغم انخفاض حدة التعصب القبلي أسباب الحرص على اختيار المرشح القبلي: 

في اختيار المرشح لعضوية المجالس النيابية، إال أن هناك نسبة البأس بها ما زالت 
تفقه مع ما توصلت إليه تتمسك باختيار ابن القبيلة كتمثيل له في المجالس النيابية، م

من استمرار تأثير العصبية القبلية كمحدد لالدالء بالصوت  (3104)الحميدي،  دراسة
االنتخابي واختيار مرشح القبيلة. لقد أضحت التحليالت الكيفية للمقابالت الحرة مع بعض 

لة دون الحاالت عدة أسباب كامنة وراء اهتمام أبناء "الغرق قبلي" على باختيار ابن القبي
سواه لعضوية المجالس النيابية، أهمها: التفاخر والسمعة بالقبيلة، ضمان الحصول على 
الخدمات والفوائد، والخوف من تهميش قبيلتي من قبل اآلخرين، وسهولة التواصل مع ابن 
القبيلة حينما نريد تحقيق خدمات لنا. كما يعتبر المبحوثين المرشح االنتخابي الذي ينتمي 

م أكثر نفعا من غيره كونهم يستطيعون التواصل معه بدون تحرج ألنه "... واحد منا لقبيلته
وفينا ومعروف هو وأسرته عندنا في القبيلة" حسب قولهم كذلك  فإن المبحوثين يرون بأن 
إبن القبيلة يخجل من أن يخذل أبناء قبيلته في مطالبهم الفردية والجماعية؛ ألنه يدين لهم 

ل على عضوية المجلس النيابي. وهنا ترى الباحثة بأن العالقة بين بنجاحه في الحصو 
ابناء القبائل ومرشحيهم النيابيين أصبحت تتجه نحو العالقات التعاقدية فهم يدعمونه بقوة 
للحصول على عضوية المجلس النيابي وهو ينجز معامالتهم ويتابع طلباتهم الخاصة 

 والعامة.
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 التفاق على مرشح القبيلة:ا-
الشك أن وجود أكثر من مرشح داخل القبيلة الواحدة يمثل تحديًا أمام الناخبين من نفس 
القبيلة، ويقع الناخب في حيرة من أمره أثناء عملية اإلقتراع، ومحاولة إختيار مرشح له في 
البرلمان. والشك أن هناك عدة عوامل تتحكم في السلوك اإلنتخابي، وتنعكس على 

المفاضلة بين شخصين أو أكثر من المرشحين داخل قبيلته، من بين  إختيارات الناخب عند
هذه التغيرات ))وجود قرابة الدم(( ، ومكانة المرشح، ومدى قربه من الناخب، وغيرها من 

وقد حاولت الباحثة معرفة مدى وجود اتفاق داخل القبيلة العوامل المجتمعية والشخصية، 
نتخابات، وأسفرت النتيجة عن وجود تباينات في على تحديد المرشح الذي يمثلها في اال

 الرؤى، يمكن توضيحها في الجدول اآلتي:
 ( مدى وجود اتفاق على شخص معين لترشيحه فى االنتخابات 22جدول ) 

 المتغيــــرات العــدد النسبة %
4505 
0909 
2009 

039 
52 
99 

 نعــم
 ال

 إلى حد ما
 جملــــــــــــة 391 011%

ذكروا أنه يتم  %4505( بنسبة 039البيانات: أن غالبية أفراد العينة ) كشفت تحليل
االتفاق على شخص معين لترشيحه فى االنتخابات من قبل القبيلة. وهنا يتضح تأثير 
القبلية باعتبارها رابطة تجمع أبناء القبيلة على أساس من الوالء لها أينما كانوا وفى أي 

( بنسبة 99ذلك ما يدعم روح القبلية، فى حين أن )، و (22، صفحة 3115)الفوال،  وقت
ذكروا أنه يتم االتفاق إلى حد ما على ترشيح أحد أفراد القبيلة فى االنتخابات،  2502%

أنه ال يتم االتفاق على شخص معين لترشيحه فى  %0909( بنسبة 52بينما ذكر )
يفرض نفسه وال يعطى  االنتخابات إنما يترشح من تلقاء نفسه دون الرجوع ألحد، أو أنه

أحد فرصة لمناقشة فكرة الترشيح، ولعل هذا السبب من األسباب الرئيسية فى تنمية روح 
القبلية لدى أعضائها، وذلك أحد أسباب الصراع الذي يشتت األصوات. ولمعرفة دالالت 
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( عند مستوى معنوية 3549905" = ) Fالفروق بين إجابات المبحوثين اتضح أن قيمة " 
 (، وهذا يعنى أن الفروق ذات داللة عالية المعنوية.1010)

 سس تحديد المرشح الممثل للقبيلة:أ-
وقد كشفت الدراسة الميدانية عن وجود مجموعة من المعايير والمحددات 
التي يتم على أساسها تحديد اسم المرشح من قبل القبيلة لتمثيلها في 

 المجالس البرلمانية 
قبلي على شخصية المرشج لتمثيل القبيلة فى ( أسس االتفاق ال22جدول )

 االنتخابات)*(
 المتغيــــرات العــدد النسبة %

2909 
3402 
0502 
31 
002 

49 
22 
31 
32 
3 

 يحتل مكانة بين أفراد القبيلة
 يقدم العديد من الخدمات للمنطقة

 جرئ وعنده وعى سياسى
 لديه خبرة فى االنتخابات

 أخـرى تذكــر
 ـــــــةجملـــــ 039 011

لقد أوضح تحليل النتائج، التأثير القبلي، ورابطة الدم في عملية تحديد المرشح 
الذي يخوض االنتخابات ويكون ممثل للقبيلة، حيث أكد أكثر من ثلث العينة على أن 

 49معيار " المكامة االجتماعية " داخل القبيلة هو األهم في االختيار، فقد أشار الى ذلك 
من اجمالي مفردات العينة. ويرجعون اختيار هذا الشخص على أساس  %2909فرد بنسبة 

أنه له مكانة بين أفراد القبيلة ويصلح كشخصية قيادية واعية يمكن أن تستفيد منها القبيلة، 
أن االتفاق يكون على أساس أن هذا الشخص "لديه  %3402( فرد بنسبة 22بينما أكد )

بق كثيرة في تقديم الخدمات للمواطنين"، أى أنه خدوم القدرة على تقديم الخدمات، وله سوا
يرجعون هذا االتفاق على  %31( بنسبة 32بطبعه قبل أن يكون عضوًا، فى حين أن )

أساس أن هذا الشخص له خبرة باالنتخابات وهذا االختيار يكون على من سبق أن ترشح 

                                                 
 ( مبحوثاً فقط من أفراد العينة.121( يالحظ أن عدد المبحوثين الذين أجابوا على هذا السؤال هو )*)
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جربة سابقة تساعده على فى انتخابات سابقة "سواء نجح أو لم ينجح" ولكنه استفاد من ت
 %0502( بنسبة 09تخطى أخطاءه السابقة مما يجعل له فرصة فى النجاح، بينما يرجع )

اختيار شخص معين لترشيحه فى االنتخابات إلى أن هذا الشخص جرئ وعنده وعى 
اختيار شخص  %002( بنسبة 3سياسى أى أنه ذو شخصية قوية واعية سياسيًا، ويرجع )

االنتخابات يكون على أساس أن هذا الشخص )أخرى تذكر( "معاه  معين لترشيحه فى
فلوس كتير ومرتاح ماديًا" وهنا يظهر دور رأس المال فى التأثير على تقلد مناصب 

"  Fسياسية واجتماعية. ولمعرفة دالالت الفروق بين إجابات المبحوثين اتضح أن قيمة " 
عنى أن الفروق ذات داللة عالية (، وهذا ي1010( عند مستوى معنوية )34950000= )

 المعنوية.
في سلطنة عمان والتي  (3104)الحميدي، وتتفق هذه النتيجة عما توصل إليه 

اشارت الى ضعف تأثير القرابة على تحديد المرشح، حيث أكدت دراسته على أن معايير 
طرح قضايا  تحديد ممثل القبيلة تتمثل في: األقدر على جلب المنافع، والمفوه والقادر على

ومن ثم  ومشكالت المجتمع بالمجلس، واألكثر تعليما وثقافة، و صاحب السمعة الطيبة،
قدرتهم على التمييز بين األعضاء الذين يمثلونهم في المجلس البرلماني ، وفق معيار 
خدمة المجتمع تنمويا. وإذا كانت هذه الحالة تشير إلى حالة إنخفاض مستوى العصبية في 

اضل في إختيار المرشحين، فإن ذلك يعود إلى إرتفاع مستوى التعليم لدى عملية التف
 الغالبية العظمى من أبناء المجتمع، وإرتفاع مستوى الوعي اإلجتماعي والتنموي لديهم.

كما أشارت النتائج  –ورغم ضعف تأثير العصبية القبلية في عملية المفاضلة 
والجماعية ، أفصحت عن وجود إستمرار لبعض الكمية إال أن المقابالت المفتوحة الفردية 

العوامل والمعايير المستندة إلى عناصر العصبية في عملية تفضيل مرشحيهم، وذلك من 
خالل قول بعض الحاالت "اللي مامن دينك مايعينك" و قول البعص اآلخر "مايحك ظهري 

 مثل ظفري".
 ء التصويت:عايير التفضيل بين المرشحين من داخل القبيلة اثنام-    

إذا كانت القبيلة تحرص على تحديد من يمثلها برلمانيا، وتحاول أن تضع اسس 
الختيار وتحديد ذلك، فإن األفراد داخل القبيلة في قرية الغرق قبلي لهم أيضا معايير 
للتفضيل بين المترشحين من أبناء القبيلة، وهذه المعايير تحكم سلوكهم السياسي أثناء 
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سواء داخل التصفية األولى داخل القبيلة، أو اثناء مارثون االنتخابات عملية التصويت، 
النهائية. وقد حاولت الباحثة التعرف على معايير تفضيل األفراد لممثليهم في االنتخابات 

 البرلمانية، وقد جاءت النتائج كما هو موضح بالجدول اآلتي:
 القبلة( معايير االختيار من بين مرشحان من داخل  22جدول )  

 المتغيــــرات العــدد النسبة %
3203 
0002 
202 
4505 
0203 
103 

25 
22 
09 
032 
22 
0 

 األقرب لي في الدم
 الحاصل على درجة تعليم أعلى

 األكبر ســناً 
 األفضل الذي يعبر عن مطالبنا

اللي عنده خبرة باالنتخابات والعمل 
 السياسي

 أخــرى تذكــر
 جملــــــــــــة 391 011%

( بنسبة 032وقد أوضحت التحليالت اإلحصائية: تأكيد غالبية أفراد العينة )
من إجمالي عينة البحثعلى أنه فى حالة ترشيح اثنين من عائلتهم يختارون منهما  4505%

األفضل الذى يعبر عن مطالبهم، وهنا تقل حدة القبلية وتكاد تنعدم لشعور الناخب بأنه 
( 25هما مرشحان القبيلة وينتمون لعائلته، بينما أشار )سواء أعطى صوته لهذا أو ذاك ف

أنهم يؤيدون األقرب لهم في الدم، أى أن القبلية لديهم لها دور حتى داخل  %3203بنسبة 
أنهم يؤيدون من لديه خبرة باالنتخابات  %0203( بنسبة 22القبيلة الواحدة، بينما يذكر )

يؤيدون الحاصل على درجة تعليم  %0002( بنسبة 22والعمل السياسى، فى حين أن  )
أعلى، بناًء على أنه مثقف وله فكر يستطيع إفادة أهل الدائرة بأكبر قدر من الخدمات، وأن 

يؤيدون األكبر سنا وإيمانهم بأحقيته من األصغر منه سنًا بغض  %202( بنسبة 09)
اد أسرته )أخرى أنه يؤيد الذى يتفق عليه أفر  %103( بنسبة 0النظر عن قدراتهم، ويذكر )

" =  Fتذكر(. ولمعرفة دالالت الفروق بين إجابات المبحوثين اتضح أن قيمة " 
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(، وهذا يعنى أن الفروق ذات داللة عالية 1010( عند مستوى معنوية )3904109)
 المعنوية.

 ساليب اختيار ممثل القبيلة من بين المرشحين "طرق التوفيق الداخلي":أ-
مرشحين لالنتخابات من داخل القبيلة الواحدة، يشكل عامل الشك أن تقدم عدد من ال

ضغط قوي على أبناء القبيلة فيما بينهم، وأحيانا يؤدي إلى االنقسام الداخلي بين العشائر 
والعائالت. وقد حاولت الباحثة الوقوف على أهم األساليب التي تتبعها قبائل قرية "الغرق 

ين، وتحديد المرشح الذي يمثل القبيلة، والجدول قبلي" في عملية فض النزاع بين المترشح
 اآلتي يبين استجابات العينة حول ذلك:  

 ( طرق التوفيق بين المرشحين من نفس القبيلة22جدول )
  المتغيــــرات  العــدد النسبة %

0202 
3502 
3300 
2405 

49 
23 
23 
92 

 إجبار أحدهم على التنازل
 حلهاتبقى المشكلة فى يد كبار القبيلة ل

 بيتم االتفاق من القبيلة على التصويت ألحدهم
 كل شخص يبقى حر فى اختياره

 جملــــــــــــة 391 011%
وقد أفصحت نتائج التحليل للبيانات اإلمبيريقية عن تباين أراء العينة حول 
أساليب المفاضلة بين المرشحين، وطرق االتفاق على من يمثل القبيلة برلمانيا. لقد أكد 

على أنه فى حالة وجود أكثر من مرشح فى نفس القبيلة يكون  %2405العينة بنسبة  ثلث
كل شخص حر فى اختيار أى مرشح منهم، وهنا نجد أن القبلية تقل حدتها ولكن يزداد 
أثرها على الجماعة، حيث تتفرق األصوات وتكون النتيجة سلبية على الجماعة الكبرى 

ظرية الصراع الداخلى فى الجماعة الواحدة والذى يعرض "القبيلة"، وذلك ما أشارت إليه ن
(، 0الجماعة للتفكك على عكس الصراع الخارجى الذى تميل عن طريقه إلى التكامل )

أن هذه المشكلة تكون فى يد كبار القبيلة لما لهم من  %3502( بنسبة 23بينما ذكر )
ذه المشكلة  يتم فيها أن ه %3300( بنسبة 23كلمة مسموعة إلى حد ما، بينما يذكر )

                                                 
 .11مرجع سابق، ص  (  محمد عاطف غيث : تطبيقات في علم االجتماع،1)
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اتفاق من القبيلة على التصويت لمرشح واحد منها وإهمال المرشحين اآلخرين، بينما يذكر 
وهى أقل نسبة بأنه يتم إجبار بعض من المرشحين على التنازل عن  %0202( بنسبة 49)

ن الترشيح مما يوضح أن فكرة اإلجبار على التنازل تكاد تكون منعدمة ولكن يمكن أن تكو 
لكن بطريقة غير مباشرة عندما يرى المرشح أنه ليس له أى مؤيدون مما يدعوه ذلك إلى 

F ( = "4223 )التنازل. ولمعرفة دالالت الفروق بين إجابات المبحوثين اتضح أن قيمة " 
 (، وهذا يعنى أن الفروق ذات داللة عالية المعنوية.1010عند مستوى معنوية )

 ثناء فترة االنتخابات:: دور القبيلة أتأثيرال( 2
 يوخ القبائل ودورهم في دعم مرشحيهم ش-

في إطار حفاظ القبيلة على مكانتها االجتماعية، وتدعيم قوتها وعالقتها مع السلطة 
السياسية، تسعى بكل السبل إلى الحصول على حقها السياسي من جهة والحصول على 

ة األخرى. ومن هذا المنطلق، يقع على احد المقاعد النيابية بالبرلمان، والمجالس السياسي
عاتق كبار القبائل وشيوخها أدوار عدة، ومن ثم فإن شيوخ القبائل يكون لهم دور محوري 
ومؤثر في فوز مرشحهم في اإلنتخابات وقد سعت الباحثة إلى رصد مستوى هذا الدور 

 المؤثر.
 ( الدور المؤثر لكبار القبيلة أثناء فترة االنتخابات22جدول )

 المتغيــــرات العــدد النسبة %
5902 
0409 
3509 

022 
43 
22 

 نعــم
 ال

 إلى حد ما
 جملــــــــــــة 391 011

وكشفت الدراسة الميدانية عن ارتفاع مستوى تأثير شيوخ القبائل في ادارة عملية الترشح 
لعظمي واالنتخاب، وحشد األصوات لصالح مرسهم االنتخابي. لقد اتضح تاكيد الغالبية ا

أن هناك دور مؤثر إلى حد  %3509( بنسبة 22، بينما رأى )%5902على ذلك، بنسبة 
وجود دور  %0409( بنسبة 43ما لكبار القبيلة فى العملية االنتخابية، فيحين لم يرى )

 مؤثر لكبار القبيلة فى العملية االنتخابية. وقد اتفقت هذه النتيجة من نتائج دراسة
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ارتفاع مستوى تأثير البناء القبلى ادارة االنتخابات، وأن هناك  على (3104)الحميدي، 
دور قوى يلعبه كبار القبيلة فى توجيه أفراد القبيلة وانصياعهم متأثرين بطبيعة القيم 

 المترسخة داخل شخصياتهم، والتى تملى عليهم الطاعة والوالء لكبار القبيلة.
 هم أدوار القبيلة أثناء فترة االنتخابات:أ-

وضحت الدراسة الميدانية قيام أعضاء القبيلة بمجموعة من األدوار المهمة والمؤثرة في أ
سريان عملية االنتخابات، ودعم المرشح القبلي. والجدول األتي يبين هذه األدوار التي تقوم 

 بها القبيلة في دعم مرشها.
 ابات)*(( أهم األدوار التى يقوم بها كبار القبيلة خالل فترة االنتخ22جدول )

 المتغيــــرات العــدد النسبة %
2401 
3902 
0504 
0909 
25 
300 
25 

52 
49 
35 
22 
093 
4 
99 

 التخطيط لالنتخابات والتمهيد لها
 اختيار المرشح بناًء على رأيهم

 فض المنازعات اللى بتحصل أثناء فترة االنتخابات
 توعية أفراد القبيلة بأهمية االنتخابات

 نتخابيةيساهم في الدعاية اال 
 أخــرى تذكــر

 القبيلة ليس لها دور في االنتخابات
كشفت التحليالت اإلحصائية ألدوار القبيلة خالل فترة االستعداد لالنتخابات أن 

من أفراد العينة على أهمية دور القبيلة البارز  %25هناك دور بارز للقبيلة، حيث أكد 
على  %2405بينهم تشديد ثلث العينة أثناء االستعداد لخوض ماراثون االنتخابات، من 

فقط رأو أن القبيلة ليس لها دور في ذلك، وربما  %25هذا الدور المحوري بقوة، مقابل 
تعود هذه النسبة الى األفراد الذين  ينتمون إلى قبائل في القرية. وقد تنوعت أدوار القبيلة 

اندة، سواء بالمال أو حشد ومهامها أثناء فترة االنتخابات ما بين الدعم والتأييد والمس
 األصوات، أو االشتراك في تكاليف الدعاية واالعالن عن المشرح القبلي. 

                                                 
 ( مبحوثاً فقط من أفراد العينة.111( يالحظ أن عدد المبحوثين الذين أجابوا على هذا السؤال هو )*)
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في فترة التجهيز لخوض ماراثون  أدوار كبار القبائل وشيوخهاوتبرز أهمية 
االنتخابات، وأثناء اجراء عملية التصويت، فقد اتضح من التحليالت اإلحصائية للبيانات 

غالبية أفراد العينة ممن يؤكدون على أن هناك دورًا مؤثرًا لكبار القبيلة فى اإلمبيريقية أن 
يرون أنهم يخططون لالنتخابات  %24( بنسبة 52العملية االنتخابية وعددهم اإلجمالي )

ويمهدون لها، حيث أن العملية االنتخابية تكون مدارة عن طريق كبار القبيلة بقيادتهم، 
أن دور كبار القبيلة يتضح فى أن اختيار المرشح  %3902( بنسبة 49بينما يوضح )

يرون أن دور كبار القبيلة يتضح فى  %0909( بنسبة 22يكون بناء على رأيهم، وأن )
توعية أفراد القبيلة بأهمية االنتخابات حيث أنهم يلعبون دور المحاضرين واإلخباريين 

أن دور  %0504( بنسبة 35ما يرى )لتوعية أبناء القبيلة بقيمة العضوية داخل القبيلة، بين
كبار القبيلة ينحصر فى فض المنازعات التى تحدث أثناء فترة االنتخابات، فى حين أن 

يرون أن دور كبار القبيلة يتضح فى عدة محاور )أخرى تذكر( حيث  %300( بنسبة 4)
 اشار البعض إلى أن دور كبار القبائل وشيوخها يتحدد في "المرور على المواطنين
لتعريفهم بالمرشح"، ويذكر أحد المبحوثين أن شيوخ القبائل تتحدد مهمته في "عمل 
التربيطات االنتخابية وعملية تبادل األصوات"، كما ذكر أحد المبحوثين أن دور شيوخ 
القبائل يتحدد في "إجراء القرعة بين المرشحين" أثناء تصفية المرشحين واختيار من يمثل 

خابات. كما أوضحت التحليالت الكيفية للمقابالت الحرة مع القبيلة في خوض االنت
المبحوثين أن شيوخ القبائل تلعب دور مهم في عملية "فض المنازعات بين المتقدمين 
للترشيح" أثناء االنتخابات، ويقول أحد المبحوثين " بيظهر دور كبار القبيلة فى حل تلك 

 أقصى مستويات العنف". المشكالت والتى لو تركت بدون تدخلهم لوصلت إلى
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 ور القبيلة في فترة الدعاية واإلعالن عن مرشحها االنتخابيد-
 ( أهم وسائل الدعاية االنتخابية فى مجتمع الدراسة22جدول )

 المتغيــــرات العــدد النسبة %
3902 
03 

0503 
0900 
3400 

- 

92 
24 
43 
52 
22 
- 

 الالفتات والملصقات االنتخابية
 المرشحين توزيع صور

 المؤتمرات الشعبية والندوات
 اللقاءات مع كبار القبيلة

 المرور على األسر فى منازلهم
 أخـرى تذكـر

 جملــــــــــــة 391 011%
كشفت التحليالت االحصائية عن تنوع األساليب التي يلجأ اليها كبار القبائل في 

لقد تبين أن غالبية أفراد العينة  دعم ومساعدة مرشحيهم أثناء فترة االستعداد لالنتخابات.
يرون أن أهم وسائل الدعاية التى تستخدم فى مجتمع الدراسة هى الالفتات  %3902بنسبة 

والملصقات االنتخابية والتى تعكس مدى القدرة المادية للمرشح ولكنها تحمل معنى آخر 
المرشحين اآلخرين وهو أن كثرتها وانتشارها فى أرجاء الدائرة ربما يقذف الرعب فى قلوب 

من خالل أن هذا المرشح له ثقل ويمكنه أن يضحى بكثير من أجل النجاح، وأن األحوال 
أن أهم الوسائل هى  %3400المادية مستقرة لديه وال يحتاج المكسب المادى، بينما رأى 

المرور على األسر فى منازلهم وما يتركه ذلك من أثر داخل نفس كل فرد من أفراد 
أن أهم الوسائل هى اللقاءات مع كبار القبيلة، إلدراك  %0900( بنسبة 52يذكر )األسرة، و 

 %0503( بنسبة 52المرشحين بمدى أهمية الدور الذى يلعبه كبار القبيلة، فى حين أن )
يرون أن أهم الوسائل هى المؤتمرات الشعبية والندوات، حيث يتجمع فيها أكبر قدر من 

( بنسبة 22ء المباشر بين المرشحين والناخبين، ويذكر )المواطنين وتتيح الفرصة للقا
أن أهم الوسائل هى توزيع صور المرشحين على الناخبين لتعريفهم أكثر بشكل  03%

فى  (0990؛ محجوب، 3100)أبوطالب،  المرشح. وقد اتفقت الدراسة الراهنة مع دراسة
المنشورات (  –الملصقات  –أن أساليب الدعاية االنتخابية قد تنوعت وأهمها ) الالفتات 
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. وتستخدم (212، صفحة 3111)حسين،  والتى تعكس مدى قدرة المرشح على اإلنفاق
هذه الالفتات أيضًا فى اإلعالن عن حضور عائلة معينة فى الترشيح، حيث يكتب المرشح 

 اسمه بخط صغير وإظهار اسم القبيلة بخط كبير جدًا.
 ور الناخبين في فترة االنتخابات:د-

 لحرص على حضور االجتماعات والمؤتمرات للمرشحين:ا
تتوقف فاعلية الناخبين في اختيار المرشحين على المعرفة بالبرامج االنتخابية 
للمرشحين، ومدى وعيهم االنتخابي، وقدرة المرشحين على عرض برامجهم في المؤتمرات 

اولت الباحثة التعرف والندوات التي يعقدونها، ومن ثم قدرتهم على حشد الناخبين. وقد ح
 على مستوى المشاركة السياسية لدى الناخبين، والجدول اآلتي يبين ذلك.

 ( مدى حرص الناخب على حضور االجتماعات االنتخابية22جدول )
 النسبة % العــدد المتغيــــرات
 حريص جداً 
 إلى حد ما
 غير حريص

52 
031 
012 

0904 
4309 
2902 

 011 391 جملــــــــــــة
وقد أوضحت البيانات بالجدول السابق: أن غالبية أفراد العينة وعددهم اإلجمالي 

يحرصون إلى حد ما على حضور االجتماعات االنتخابية، بينما  %4309( بنسبة 031)
أنهم ال يحرصون على حضور االجتماعات االنتخابية، فى  %2902( بنسبة 012يذكر )

على حضور االجتماعات االنتخابية، ومن يحرصون جدًا  %0904( بنسبة 52حين أن )
الواضح هنا تأثير النوع على تلك اإلجابات، حيث أن النساء فى مجتمع الدراسة ال 

 يشاركن فى حضور االجتماعات االنتخابية.
 لخطاب السياسي للمترشحين: موضوعات االجتماعات االنتخابيةا-

ت الناخبين في الدائرة يحاول كل مرشح من المترشحين إكتساب أكبر قدر من أصوا
االنتخابية، ويتوقف معدل جذب واستمالة الناخبين على قدرة المرشح اقناعهم ببرنامجه 

 االنتخابي، وما يتضمنه من قضايا وموضوعات تتعلق بالشؤون الحياتية
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 ( يوضح أهم القضايا التى تناقش خالل االجتماعات االنتخابية22جدول )
 ة %النسب العــدد المتغيــــرات

 التأكيد على الخروج للتصويت
 التذكير بأمجاد القبيلة

 الحديث عن البرنامج االنتخابي للمرشح
 التأكيد على إخراج النساء للتصويت

 أخـرى تذكــر

012 
39 
91 
29 
- 

2209 
0103 
3902 
3404 

- 
 011 391 جملــــــــــــة

( 012نة وعددهم اإلجمالي )يتضـح مـن تحليــل الجـدول السـابق: أن غالبية أفراد العي
يذكرون أن أهم القضايا التي تناقش خالل االجتماعات االنتخابية هي  %2209بنسبة 

التأكيد على الخروج للتصويت، أي أنها تعتبر وسيلة لشحن الناخبين لتحفيزهم على 
أن أهم القضايا هى الحديث عن البرنامج  %3902( بنسبة 91التصويت، بينما يؤكد )

 %3404( بنسبة 29بي للمرشح وما سوف يقدمه فى حالة نجاحه، بينما يوضح )االنتخا
أن أهم القضايا التى تناقش فى االجتماعات هى التأكيد على خروج النساء للتصويت أى 
السماح لهن بالخروج للتصويت علمًا بأن خروج النساء فى مجتمع الدراسة يحمل العديد 

ألنه هو يخرجها ويأخذها للجنة االنتخابية من الحساسيات ويمثل عبء على الرجل 
وينتظرها ليعود بها إلى المنزل مما يدعو البعض إلى التكاسل عن هذه المهمة، فى حين 

يرون أن أهم القضايا التى تناقش خالل االجتماعات االنتخابية  %0103( بنسبة 39أن )
خابات وأنها تمتلك وضعًا هى التذكير بأمجاد القبيلة، وذلك بذكر تاريخ القبيلة فى االنت

 اجتماعيًا سياسيًا معينًا يجب أال تتنازل عنه.
وتجدر اإلشارة فى هذا الصدد إلى أنه فى مختلف االنتخابات، كان أهل القبيلة، 
يستأجرون بعض األشخاص أصحاب األصوات المميزة واألسلوب المحفز والذين هم على 

بلد، وإلى دعوة بعض المثقفين من أساتذة دراية تاريخية باألحداث، إضافة الى عمدة ال
الجامعة والمستشارين. وغيرهم من الشخصيات الهامة، للتأثير على الحاضرين والتأكيد 

 عليهم للخروج للتصويت.
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 لمشاركة السياسية للمرأة ودورها في العملية االنتخابيةا-
مرأة في المجال فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء فإن البعض يرى أن مشاركة ال

العام تقتصر على المشاركة في صنع القرارات السياسية واإلسهام في تسيير شؤون الدولة 
والمجتمع والمشاركة في االنتخابات من خالل بعض القيادات السياسية واالنضمام 
لألحزاب السياسية وتكوين الجمعيات ذات الطابع السياسي وال يرى في مساهمتها في 

صادية وفي الحياة االجتماعية نوًعا من أنواع المشاركة السياسية، بينما يرى العملية االقت
آخرون أن مفهوم المشاركة السياسية هي أوسع وأشمل من ذلك، بحيث تتضمن مشاركتها 
 اجتماعيا واقتصاديا وثقافًيا ألن أدوارها متكاملة في دائرة األسرة والمجتمع واألمة ككل

البا ما يحدث في المجتمعات التقليدية والبدوية وجود . وغ(399، صفحة 0999)برو، 
مصاهرة بين القبائل، خاصة القبائل الكبيرة، وفي خذذخ الحالة تقع المرأة في حيرة من 
أمرها بين قبيلة زوجها والتي تعد قبيلتها الحالية وقبيلة أبنائها وبين قبيلتها األولى )قبيلة 

ن القبيلتين نتيجة ترشسح كل قبيلة ألحد أبنائها والدها(، وربما تحدث صراعات ومشاكل بي
لخوض ماراثون االنتخابات، ومن ثم التأثير على السلوك االنتخابي للمرأة. وقد حاولت 
الباحثة التعرف على موقف المرأة فى حالة زواجها من خارج عائلتها ووجود مرشحين من 

هذا البعد، يمكن توضيه في الجدول العائلتين، وقد تبين وجود تباينات بين أراء العينة حول 
 اآلتي:

 
( موقف المرأة في حالة زواجها من خارج عائلتها ووجود مرشحين من 22جدول )

 القبيلتين
 المتغيــــرات العــدد النسبة %
2903 
2202 
3405 

001 
010 
29 

 لمرشح قبيلتها
 لمرشح عائلة زوجها

 تكون حرة فى اختيارها
 جملــــــــــــة 391 011
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وقد كشفت التحليالت اإلحصائية للبيانات اإلمبيريقية، أن غالبية أفراد العينة وعددهم 
يؤكدون أن المرأة فى حالة زواجها من خارج  عائلتها  %2903( بنسبة 001اإلجمالي )

يكون تأييدها لمرشح عائلتها، إال أن الزوجة فى حالة تأييدها لمرشح عائلتها ال يمانعها 
لكن هذه الحرية تتالشى تمامًا فى حالة عدم تقدم أى مرشحين من عائلتها الزوج إطالقًا و 

بل يجبرها الزوج على التصويت لمرشح ما، حتى ولو كان هذا المرشح ليس من عائلته 
هو، أى أن الزوجة ال تمنع من التصويت لمرشح عائلتها وتجبر فى حالة عدم ترشيح أحد 

أن الزوجة تعطى صوتها لمرشح عائلة زوجها  %2202( بنسبة 010من عائلتها، ويذكر )
حيث أن هناك العديد من الزوجات تؤيد عائلة زوجها باعتبارها إحدى أفراد هذه القبيلة 

يذكرون أن  %3405( بنسبة 029والبد من االندماج التام فى عائلة زوجها، فى حين أن )
ليلة. وفى هذا اإلطار الزوجة تكون حرة فى اختيارها وال تجبر على شئ ولكن هذه نسبة ق

يشير الباحثة إلى أن هناك إجماع من اإلخباريين عن موقف المرأة بقولهم " المرأة بتدى 
صوتها لمرشح عيلتها، بس فيه بعض القبيلة بتجبر النساء على تأييد مرشح عيلة زوجها 

 ودى عائالت قليلة جدًا ".
 عالن عن نتائج االنتخاباترابعا: العصبية القبلية وتأثيراتها في فترة ما بعد اال

 لقبيلة واالحتفال بنجاح المرشح ا-
بعد االنتهاء من مراحل عملية الترشح واالنتخاب، تبدأ القبيلة في إعداد وتجهيز 
االحتفال بنجاح مرشهم النتخابي، وفي هذه األثناء تتم بعض ال طقوس والممارسات التي 

المقعد في المجلس النيابي. وبسؤال أفراد  تتبعها القبيلة احتفاال وابتهاجا بالحصول على
العينة من أبناء قرية الغرق قبلي عن مدى مشاركة ابناء القبيلة في االحتفاالت وممارسة 

 الطقوس، جاءت اجاباتهم متباينة، كما هو موضح بالجدول اآلتي:
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 ( يوضح مشاركة أبناء القبيلة في االحتفال بنجاح مرشحهم22جدول )
 المتغيــــرات عــددال النسبة
4009 
3402 
2209 

009 
29 
95 

 نعـــم أشارك باستمرار
 لم أشارك

 شاركت أحيانا
 جملــــــــــــة 391 011

 %2200وقد كشفت التحليالت اإلحصائية الستجابات العينة، تأكيد ثلثي العينة 
فى  شاركوا %4009( بنسبة 009على المشاركة مع القبيلة في االحتفاالت، منهم )

االحتفال بنجاح مرشحهم باستمرار في كل الطقوس، وذلك تعبيرًا منهم بالنصر، ويتضح 
ذلك من خالل الشعارات والنداءات التى تذكر من القبيلة الناجح مرشحها، وتتضمن هذه 

( بنسبة 95الشعارات تعبيرات وجمل توحى بانتصارهم على ألد األعداء، بينما يذكر )
( بنسبة 29يانًا فى االحتفال بنجاح المرشح، فى حين أن )أنهم يشاركون أح 2209%
ال يشاركون فى االحتفال بنجاح مرشحهم. ولمعرفة دالالت الفروق بين إجابات  3402%

(، وهذا يعنى أن 1010( عند مستوى معنوية )2339" = ) Fالمبحوثين اتضح أن قيمة " 
 الفروق ذات داللة عالية المعنوية.

 ل بعد إعالن نتائج االنتخاباتالصراع بين القبائ-
بعد االنتهاء من االنتخابات واعالن النتيجة تبدأ االحتفاالت والمهرجانات احتفاال 
بالنصر داخل القبيلة، وعلى العكس من ذلك، نجد أن أبناء القبائل األخرى التي لم يوفق 

حيان مرشحيها في االنتخابات تأخذ موقف مغاير، ويخيم عليها الحزن. وفي بعض األ
تحدث الصراعات، وتبرز بعض أشكال العنف واالتهامات بين ابناء القبائل، وأحيانا بين 
أبناء القبيلة الواحدة. وقد حاولت الباحثة رصد أوضاع القبائل بعد اعالن النتيجة، ودور 

 تي يبين ذلك.قبيلة في هذه الثناء. والجدول اآلال
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 ل بعد إعالن نتائج االنتخابات( األحداث التي تحدث بين القبائ22جدول )
 المتغيــــرات العــدد النسبة %

4300 
0204 
0400 
2101 
104 

009 
22 
41 
94 
0 

 تخاصم القبيلة التي كانت متنافسة
 تزايد مظاهر العنف بين القبيلتين

 تخاصم األفراد داخل القبيلة الواحدة
 مفيش حاجة بتحصل وكل شئ بينتهى

 أخـرى تذكـر
 ـــــــــةجملـــ 391 011

لقد اتضح من تخليل البيانات الميدانية، أن غالبية أفراد العينة وعددهم اإلجمالي 
يذكرون أن أهم األحداث التى تقع بعد إعالن النتائج هى تخاصم  %4300( بنسبة 009)

( بنسبة 94القبيلة التى كانت متنافسة وأن الحدث ال يزال يؤثر فى عالقتهم، بينما يذكر )
هم المظاهر هى عدم حدوث أى شئ وانتهاء األمر باعتبار أن االنتخابات قد أن أ  21%

يذكرون أن أهم المظاهر  %0400( بنسبة 41حسمت وال يوجد شئ يدعو للخالف، وأن )
يؤكدون أن  %0204( بنسبة 22هى تخاصم األفراد داخل القبيلة الواحدة، فى حين أن )

عائلي الناتج عن الضغط النفسى الذى ورثته أهم هذه المظاهر هو تزايد مظاهر العنف ال
أن أكثر المظاهر التى تحدث بعد إعالن  %104( بنسبة 0االنتخابات، بينما يذكر )

النتائج )أخرى تذكر( وهى )التشكيك فى نزاهة االنتخابات وذلك من قبل القبيلة التى لم 
 الرشوة أو غيرها (.اعتبار المرشح الناجح غير مؤهل للعضوية وأنه حصل عليها ب –تنجح 

 ول مدة الخصام بين القبائل بعد إعالن الفوز باالنتخاباتط-
بعد اعالن النتيجة، ووقوع صدام بين القبائل، وحدوث الخصام، تستمر حالة الخصام 
لفترات زمنية، وقد اتضح من الدراسة الميدانية تباين أراء عينة البحث حول استمرار حالة 

 بيانات الجدول اآلتي:الخصام، كما هو واضح من 
 
 
 



 م2222جلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  م
 

  222 

 ( يوضح الفترة التي يستمر خاللها الخصام بين القبيلة التي كانت متنافسة22جدول )
 المتغيــــرات العــدد النسبة %

02 
2904 
4402 

42 
019 
035 

نعــم تستمر الخالفات بين القبائل 
 المتنافسة

 لم يحدث أي خالفات بين المتنافسين
 ين المتنافيبنأحيانا تستمر الخالفات ب

 جملــــــــــــة 391 011
لقد اتضح تأكيد ما يقرب من ثلثي أفراد العينة على استمرار حالة الخصام بين 

إلى التأكيد على أن تخاصم القبيلة بعد إعالن   %4402العائالت، حيث أشار ما نسبته 
أن تخاصم  %2904( بنسبة 019النتائج يستمر إلى حد ما لفترة طويلة، بينما يذكر )

يذكرون أن  %02( بنسبة 42القبيلة المتنافسة ال يكون لفترة طويلة، فى حين أن )
 الخصام بين القبيلة يستمر لفترة طويلة. 

ومع تأكيد ثلثي العينة على استمرار الخالفات بين العائالت المتنافسة، تبين تأكيد 
 ر وال تنتهي.منهم على أن المشكالت والصراعات بين العائالت تستم 44405%
 سباب استمرار الخالفات والنزاع بين العائالت بعد إعالن النتائجأ-

غالبا ماتشهد فترة االستعداد لخوض ماراثون االنتخابات مجموعة من الفعاليات، 
واإلجراءات الترتيبية، واألساليب الدعائية من أجل حشد األصوات االنتخابية لصالح كل 

ألثناء تحتدم الصراعات بين األطراف المتنافسة، وغالبا ما مترشح لالنتخابات. وفي هذه ا
يحدث التراشق بالكلمات، واأللفاظ ضد ككل طرف، وفي بعض األحيان تستخدم القبائل 
بعض المواقف او التجارب التارخية المتعلقة بالقبيلة المنافسة كنوع من التقليل من مكانتها 

والخالفات بين القبائل المتنافسة. والجدول في نظر الناخبين، األمر الذي يورث العداء 
 عالن النتيجة.إ الخالفات والمشكالت القبلية بعد اآلتي يبين أسباب استمرار 
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( يوضح أسباب المشكالت العائلية التى تحدث بعد إعالن النتائج 22جدول )
 االنتخابية)*(

 المتغيــــرات العــدد النسبة % 
0400 
50 

2309 
3 

02 
24 
22 
2 

 ب أعمال التخريببسب
 بسبب سب ا لعائالت اللى كانت متنافسة

 العبث بالفتات وملصقات القبيلة التى لم يحالفها الحظ
 أخــرى تـذكــر

 جملــــــــــــة 035 011
وقد اتضح من تحليل البيانات اإلمبيريقية، أن أغلب األسباب المؤدية الستمرار الخالفات 

الدراسة هو: التعدي على البعض بالسب والقذف والصاق العائلية بين القبائل في قرية 
التهم ببعض المرشحين وكبار القبائل، فقد أشار إلى ذلك أكثر من نصف العينة، حيث 

من المستجيبين على ذلك، باإلضافة إلى العبث في الالفتات والملصقات  %50أكد 
عالوة على أعمال ، %2309الخاصة باالعالن عن المرشحين، ومحاوالت اتالفها بنسبة 

الشغب والتخريب التي حدثت أثناء ايام االقتراع وما قبلها ضد ممتلكات البعض او ضد ما 
من إجمالي المستجيبين. ويمكن القول بأن حدوث  %0400يخصهم من اعالنات بنسبة 

هذه األعمال من التعديات سواء المادية او المعنوية ضدد البعض من القبائل المتنافسة 
بر عن عالقة العصبية القبلية وتأثيراتها في العملية االنتخابية، والبعد عن العقالنية انما يع

واالختيار الرشبد ألحد المترشحين. وقد كشفت التحليالت الكيفية للمقابالت الحرة إلى 
بعض اآلراء المعبرة عن تأثير العصبية القبلية في استمرار حدة المشكالت، حيث ذكر 

ذه المشكالت سببها سب رموز القبيلة اللي كانت متنافسة من بعض البعض " استمرار ه
أبناء القبيلة الناجحة، والتى تتلفظ بألفاظ ال يستطيع أحد السكوت عليها ...، المشكالت 
دي كبرت وزادت لدرجة انها وصلت واتسببت في  في قتل شخصين فى إحدى 

عنها إصابات شديدة وعواقب  االنتخابات، وكمان حصلت مشاكل تانية كتيرة وجرائم نتج
وخيمة، كمان البعض من ابناء القبيلة الثانية كان بيقوموا بتقطيع اإلعالنات والملصقات 

                                                 
 ( مبحوثاً فقط من أفراد العينة.242( يالحظ أن عدد المبحوثين الذين أجابوا على هذا السؤال هو )*)
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بالمرشح من كل قبيلة ، وخاصة القبيلة اللي ما حلفهاش الحظ رسبت فكان  الخاصة
 البعض بيقوم بحرقها أو تمزيقها أو شطب صورة المرشح والسخرية منها، وكمان كانوا

بيقوموا بأعمال التخريب وخصوصًا الظاهرة التى انتشرت فى اآلونة األخيرة وهى العبث 
بالسيارات الموجودة فى الطرقات، باإلضافة إلى تقطيع أسالك الكهرباء مما يتسبب عنه 
ضرر للمواطنين، والمشاكل دي خلت الناس في القبيلة اللي نجخت تبالغ في مظاهر 

وا المرور أمام منازل القبيلة الراسبة، وده زود الغيرة والحقد عند االحتفال بالنجاح، ويتعمد
أبناء القبيلة الراسبة". كما ذكر أحد اإلخباريين بالقول "... أكتر حاجة تخلى القبيلة تحصل 
بينهم مشاكل هي األلفاظ واألغاني اللي بتتقال من العيلة الناجحة على القبيلة التانية، زي: 

 -اسم الربع–األرض" و "ما تقوليش، ما تعيدليش  -اسم الربع–ا بالطول، بالعرض جبن
 بالطول بالعرض هنجيبكم االرض... وغيرها ". –غيره ما فيش 

 ور الحكومة في فض المنازعات بين القبائل المتصارعة:د-
ال شك أن الدور الحكومي بدء من فتح باب الترشيح للتقدم لعضوية المجالس النيابية 

راء االنتخابات تكون األجهزة الحكومية حاضرة وفق المسؤوليات القانونية وأثناء فترة إج
المكلفة بها في عملية ضبط اجراءات العملية االنتخابية، وتحشد كل قواها لفرض النظام 
واالنضباط، ولكن في داخل المجتمعات التقليدية والقبلية منها تواجه األجهزة الحكومية 

ل فرض النظام واالنضباط؛ نتيجة التأثيرات القبلية، تحديات وصعوبات كثيرة في سبي
والتعصب الشديد من قبل القبائل ومراكز النفوذ. وقد هدفت الدراسة الميدانية التعرف على 

النتائج كما هو  الدور احكومي في فض المنازعات وحل المشكالت القبلية، وقد جاءت
 تي:موضح بالجدول اآل
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 ور الذي تقوم به الحكومة تجاه المشكالت العائلية( يوضح مدى الد22جدول )
النسبة 

% 
 المتغيــــرات العــدد

3902 
5302 
0904 

93 
042 
53 

 تسيطر الحكومة على المشكالت  تماماً 
 دور الحكومة محدود في السيطرة على المشكالت

األجهزة الحكومية التستطيع السيطرة على مشكالت 
 القبائل

 ــةجملــــــــــ 391 011
وقد اتضـح مـن تحليــل البيانات الميدانية: الدور المحدود لألجهزة الحكومية في التدخل 
لفض المنازعات وحل المشكالت بين القبائل المتنافسة انتخابيا، حيث ااشار أكثر من 

منهم على أن الحكومة ال تستطيع  %0904إلى ذلك، كما أكد  %5302نصف العينة 
سيطرة على المشكالت والنزاعات الحاصلة بين أبناء القبائل نهائيا ضبط النظام وال

فقط من أفراد العينة أن الحكومة  %3902المتنافسة في االنتخابات، في حين رأى 
استطاعت السيطرة على المشكالت والنزاعات التي نشبتبين المتنافسين أثناء وبعد فترة 

لقبيلة على األوضاع االجتماعية محليا، االنتخابات. وتشير هذه النتائج إلى التأثير القوي ل
والتخل العرفي في كافة األمور، سيما حل المشكالت والنزاعات بين األطراف المتنازعة. 
وقد أشار أحد اإلخباريين: " أن موضوع المشكالت والنزاعات بين األطراف وضعف 

رك المسألة سيطرة الحكومة عليها  بيكون بسبب ان الحكومة مش بتحب تتدخل، وانها بتت
دي للقبائل وبتكون كلها فى يد كبار القبيلة والعمد والمشايخ. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج 
دراسة " مصطفى مرتضى على " فى أن الجهاز غير الرسمى المتمثل فى العمد والمشايخ 
وكبار القبيلة يتدخل باألساليب العرفية فى هذه المشكالت دون أن يكون هناك تأثير 

 .(222، صفحة 0993)علي، الرسمية  للسلطة
 صورات المواطنين نحو العالقة بين العصبية القبلية والعملية االنتخابية( 2

 وقف الناخبين من تاثيرات العصبية القبلية في االنتخابات-
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رغم الممارسات العصبية للمواطنين أثناء فترة االنتخابات واندفاعهم نحو معاداة األطراف 
أنهم يدركون التأثيرات والتداعيات المترتبة على العصبية القبلية وا تخلفها المتنافسة، إال 

من مشكالت مجتمعية تترك آثارها على االستقرار االجتماعي. وقد أوضحت الدراسة 
 الميدانية موقف المواطنين من ذلك، كما هو موضح بالجدول التالي:

 ابية( تأثير العصبية القبلية على العملية االنتخ22جدول )
 المتغيــــرات العــدد النسبة%
2302 
2202 

90 
099 

 ليه أثر إيجابي
 ليه أثر سلبي

 جملــــــــــــة 391 011
وقد تبين من التحليل اإلحصائي للبيانات، تأكيد الغالبية العظمة من أفراد عينة البحث 

ية االنتخابية  .% أن العصبية العصبية القبلية تؤثر بدرجة قوية على سير العمل22بنسبة 
فقط رأو ان العصبية لها تأثيرا إيجابيا على العملية  %23302تأثيرا سلبيا، مقابل 

االنتخابية. وهذا الوضخيوضح ارتفاع ادراك المواطنين بأن العصبية القبلية ما زالت 
مستمرة في تأثيرها على مجريات الحياة السياسية في القرية، وادراكهم بخطورتها على 

 ختيار الرشيد لمن يمثلهم أمام المجالس البرلمانية.عملية اال
وفي سبيل الوقوف على اآلثار اإليجابية للعصبية القبلية عل مسار العملية االنتخابية 
ومجرياتها، تبين وجود عدد من الوظائف اإليجابية لها من وجهة نظر افراد العينة، يمكن 

 توضيها في الجدول اآلتي:
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ف اإليجابية للعصبية القبلية على االنتخابات وفقًا آلراء ( الوظائ22جدول )
 المبحوثين)*(

 المتغيــــرات العــدد النسبة %
2202 
0409 
3200 
3402 

- 

20 
02 
35 
33 
- 

 بيخلى الناس تتجمع وتتحد
 بيخلى المشاركة في االنتخابات تزيد
 بيخلى الفرد يشعر بروح الجماعة
غير بيكشف الناس المخلصين للعائلة من 

 المخلصين
 أخــرى تذكــر

 جملــــــــــــة 90 011
وقد تبين من التحليل اإلحصائي للبيانات، أن المواطنين يرون أن العصبية القبلية أثناء 
االنتخابات تكشف عن االفراد الموالين للقبيلة من غيرهم، كما توضع درجة اإلخالص 

من أفراد العينة. كما أكد  %3402ذلك للقبيلة وكشف الخونة بالنسبة له، فقد أشار الى 
ربع العينة على أن العصبية القبلية تدعم روح الجماعة وتعززها، وتسهم في تحقيق 

أكدو على أن العصبية  %2202التماسك االجتماعي. باإلضافة إلى أن ثلث الغينة بنسبة 
داف. علوة على أن القبلية تزيد من عملية تجميع أبناء القبيلة واتحادهم معا في إنجاز األه

أشاروا إلى أن العصبية القبلية تعمل على زيادة  %0409البعض القلي منهم بنسبة 
 المشاركة االنتخابية، ومن ثم ارتفاع مستوى المشاركة السياسية.

وأفصحت البيانات الكيفية عن بعض اآلثار االيجابية للعصبية القبلية، فقد ذكر أحد  
اء للقبيلة بيخلي الناس تتجمع وّتتحد، وتجعل الفرد يشعر بروح اإلخباريين " العصبة واالنتم

الجماعة"، وفى تلك اآلونة التى تسبق اليوم االنتخابى يتجمع أهل القبيلة فى دوار القبيلة 
بصفة مستمرة وتسود بينهم روح من المودة والتآلف، ويقوم المرشح بعمل صلح بين معظم 

توزيع األدوار على كل جماعة لعمل الحمالت المتخاصمين من أفراد القبيلة، ويتم 
الدعائية، باإلضافة لعمل الوالئم الجماعية، مما يجعل الفرد يجتمع مع أهل عائلته ويشعر 

                                                 
 ( مبحوثاً فقط من أفراد العينة.21ال هو )( يالحظ أن عدد المبحوثين الذين أجابوا على هذا السؤ*)



 م2222جلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  م
 

  222 

بروح الجماعة وأنه له قيمة بين أفراد عائلته، ومن هنا يعتبر أفراد القبيلة من ال يشاركهم 
فراد القبيلة، وذلك ما استنتجه " فى كل ذلك غير مخلص للعائلة، ويصبح منبوذًا بين أ

تاجفيل " وهو أن عملية تصنيف الفرد نفسه كعضو فى جماعة يعطى ذلك إحساس الفرد 
معنى متميزًا ويخلق هوية اجتماعية معينة، وربما يشارك شخص ما فى جميع مراحل 

ماعته العملية االنتخابية ليس حبًا فى المشاركة ولكن تجنبًا للنظرة الساخطة من أعضاء ج
 .(024، صفحة 3112)العمر،  والخوف من اللوم واالستبعاد

 ألثار السلبية للعصبية القبلية:ا-
وفي سياق التعرف على األثار السلبية لتأثير العصبية القبلية على سير العملية االنتخابية 
في قرية الغرق قبلي، كشفت الدراسة عن تصور أفراد العينة لمجموعة من اآلثار السلبية 

 التي تتركها على االنتخابات، يوضحها الجدول اآلتي:
( يوضح اآلثار السلبية للعصبية القبلية على االنتخابات وفقًا آلراء 22جدول )

 المبحوثين)*(
 المتغيــــرات العــدد النسبة %   

0905  
3502 
0204 
0905 
0209 
200 

25 
49 
22 
25 
23 
2 

 بيخلى االنتخابات زى الحرب
 بين القبيلة بشكل منتظم كل انتخابات بيجدد المشاكل

 بيضيع قيمة االنتخابات 
 بيخلى الناس تخسر أقرب الناس ليها

 بيزيف حقيقة المشاركة فى االنتخابات
 أخـرى تذكــر

 جملــــــــــــة 099 011
لقد أوضحت التحليالت اإلحصائية أن التعصب القبلي أثناء فترة العملية االنتخابية يؤثر 

منهم على العثبية  %3502سلبيا على االنتخابات، فقد أكد أكثر من ربع العينة تأثيرا 
القبلية تجدد المشاكل القبلية، وتحيي االلنزاعات والخالفات القديمة، بمعنى أن االنتخابات 
يسفر عنها العديد من المشكالت العائلية والتى تقل جدًا بعد انتهاء فترة االنتخابات والتى 

                                                 
 ( مبحوثاً فقط من أفراد العينة.112( يالحظ أن عدد المبحوثين الذين أجابوا على هذا السؤال هو )*)
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حتى تأتي انتخابات أخرى تجدد هذا الصراع، ويكون فى مرحلته الثانية أقوى تكاد تنتهى، 
أن القبلية تجعل االنتخابات مثل الحرب  %0905( فرد بنسبة 25من األولى، بينما أشار )

( بنسبة 25أو كحرب باردة تخرجها من إطارها السياسى إلى إطار عدائى قبلى، كما أكد )
تخسر أقرب الناس إليهم وذلك نتيجة للتحالفات المختلفة أن القبلية تجعل الناس  0905%

أن القبلية تضيع قيمة االنتخابات  %0204( بنسبة 22داخل القبيلة الواحدة، واشار )
أن األثر السلبى للقبلية يتمثل فى تزييف  %0209( بنسبة 23وتفقدها أهميتها، بينما ذكر )

رتفعة فى معدالت التصويت ناتجة عن حقيقة المشاركة االنتخابية وأن هذه النسبة الم
)الصاوى،  التحالفات القبلية والعائلية وليس ارتفاع معدالت الوعى السياسى للناخبين

. وقد تنوعت بين ) يجعل النجاح من نصيب ناس ال تستحق (533، صفحة 3114
"، الشعور بعدم أحقية المرشح فى %300"ينجح ناس ما تستاهلش وذلك بنسبة  –النجاح 

فى  (0995؛ السنوسي، 3101)فريد،  نجاح (. وقد اتفقت الدراسة مع دراسة كل من ال
أن التحالفات القبلية تؤدى إلى تصادم قبلى، وأدت إلى إحياء التحالفات القديمة والتى 

 كانت مبنية على القبلية والتى كادت أن تنسى.
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 ا: االستخالصات النهائية للبحث:سابعً 
ثير القبلية على المشاركة السياسية واإلعدادات االنتخابية، ومدى ن حيث تأم-

 فهم الناخب لطبيعة االنتخاب وكيفية المشاركة بها:
كشفت الدراسة إلى وجود درجة عالية من الحرص على المشاركة االنتخابية  -0

واإلدالء بالصوت االنتخابي، بسبب الحرص على مناصرة مرشح القبيلة، والسعي 
بالمقعد البرلماني. كما اتضح الشعور بأهمية المشاركة السياسية، ومدى نحو الفوز 

اهمية صوتهم وقيمته فى االنتخابات، وقد أرجعوا هذا الشعور إلى عدة أسباب أهمها: 
أن التصويت أمانة البد من استخدامها وتأديتها، وأن الصوت فى هذا الوقت قد ينجح 

 ي أدى إلى شعور الناخب بقيمة صوته.مرشح أو ُيسقط آخر، وأن اإلشراف القضائ
أوضحت الدراسة أن غالبية المبحوثين يرون أن عدم المشاركة السياسية او  -3

االهتمام باالنتخابات يرجع إلى أن المرشح ال يفكر إال في أفراد عائلته، باعتبارهم 
السبب الرئيس في نجاحه، وتكريس كل خدماته ذات القيمة لهم، مع إغفال بقية أفراد 

 الدائرة.
أفصحت الدراسة عن أن غالبية أفراد يعرفون المرشح عن الدائرة االنتخابية؛ نظرا  -2

 لكونه من أقاربهم أى تربطهم به صلة قرابة.
كما توضح الدراسة تدني درجة انضمام المرشحين لألحزاب السياسية واهتمامهم  -4

ن االندماج في ببناء أصوات قائمة على التربيطات العائلية و القدرات الخاصة، دو 
 كيان سياسي حزبي يمارسون من خالله عملهم السياسي الحقيقي.

كشفت الدراسة أن غالبية المبحوثين يجدون تشجيعًا من عائالتهم على المشاركة  -5
السياسية والتصويت فى االنتخابات، وهذا التشجيع من منطلق االهتمام بمصلحة 

عملية المشاركة االنتخابة وحرية تأييد من  القبيلة. كما تمنح األسرة الحرية ألبنائها في
يريدون تمثيلهم برلمانيا. وأن الغالبية يدلون بأصواتهم لمن يعبر عن مطالبهم  

 .واحتياجاتهم الجماعية التي تعود بالنفع على القبيلة بأجمعها
أشارت نتائج الدراسة إلى أن غالبية أفراد العينة ال يفضلون ترشيح أنفسهم في  -2

ت، فقد أدت القبلية إلى خلق ثقافة انتخابية ال تشجع على المشاركة االنتخابا
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السياسية البنائة التي من شأنها ربط هذا النوع من المشاركة وهو الترشيح في 
االنتخابات بالعديد من العراقيل التي تأخذ طابًعا قبلًيا، وقد أوضحوا ذلك في عدة 

لى عاتق النائب، وأن الترشيح أسباب أهمها: أن العضوية مسئولية كبيرة تقع ع
يتطلب إمكانيات مادية كبيرة "رأس مال"، وأن قرار الترشيح ينبع من خالل كبار 

 القبيلة وليس قرارًا فرديًا.
كشفت الدراسة أن غالبية المبحوثين يرون أنه يمكنهم تأييد مرشح من خارج  -2

شح عائلتهم عن عائالتهم، وذلك في أوقات معينة تحتم عليهم ذلك نظًرا لخروج مر 
األسس والقواعد التي يحددها كبار القبيلة للترشيح ، ويأخذ هذا التأييد عدة أشكال 
أهمها: الدعوة الى المشاركة السياسية في االنتخابات، ودعوة اآلخرين للتصويت له، 

 وأن يكون التأييد سرى دون أن يعرف أحد واإلنابة عنه في اللجان االنتخابية.
غالبية المبحوثين يؤكدون على الصفات الشخصية للمرشح  كشفت الدراسة أن -9

التدين كصفات يجب توافرها فيه ثم تالها التعليم  –والتى تمثلت فى: األمانة 
 والمعرفة السياسية.

توصلت الدراسة إلى أن غالبية المبحوثين يرون أن الحصول على الكرسي  -9
على أمجاد القبيلة هما األساس  البرلماني " اكتساب الحصانة البرلمانية " و المحافظة

في التقدم للترشيح، لتحقيق أغراض خاصة تمكن العضو من االستفادة من العضوية 
 لصالح أمجاد عائلته وتاريخها، إضافًة إلى استفادته الشخصية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن غالبية المبحوثين يرون أن دور المرشح وخدماته  -01
الناس، وذلك كجانب شكلي وإعالمي دون الخوض تنحصر في فض المنازعات بين 

 في مشاكل الدائرة الملحة.
أوضحت الدراسة أن غالبية المبحوثين يرون أن النواب تحدث منهم العديد من  -00

األعمال غير الحسنة: كالتكبر على الناس والتعالي عليهم، وتقاضى رشوة مقابل 
 تقديم خدمات، واستغالل المنصب في أعمال غير مشروعة.

توصلت نتائج الدراسة إلى أن غالبية المبحوثين ال يتمسكون بتأييد مرشح القبيلة  -03
والتعصب له أيًا كان، ولكن هناك أسس يبنى عليها تأييد مرشح من القبيلة، وليس 
أي مرشح من القبيلة أهٌل بالتأييد ، وقد وصفوا هذا النوع من التعصب القبلي بأنه 
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خابات. كما أن هناك اتفاق يتم من قبل أفراد القبيلة جهل وعدم وعي ويفسد قيمة االنت
على شخص معين للترشيح فى االنتخابات أى أنه فى غالب األحيان ال يتقدم 
شخص ما للترشيح من تلقاء نفسه، وقد تبين أن االتفاق يكون مبنى على توفر بعض 

وأن يكون لديه األسس التى تؤهله للترشيح وهى: أن يكون له مكانة بين أفراد القبيلة، 
أن يكون له خبرة باالنتخابات  -استعداد مسبق بالخدمات أى قبل تقدمه للترشيح، وجـ

والعمل السياسى. كما توصلت الدراسة إلى أنه فى حالة تقدم أكثر من شخص 
للترشيح من نفس القبيلة، يصبح كل شخص حر فى اختيار من يؤيد من المتقدمين 

 لثقة بالنجاح ألٍى منهم.للترشيح وذلك يقلل من مقدار ا
أوضحت الدراسة أن هناك دور قوى وفعال لكبار القبيلة فى العملية االنتخابية  -02

والذى يمتد فى كل مراحل العملية االنتخابية، وقد وضح غالبية المبحوثين هذه 
األدوار كما يلى: التخطيط لالنتخابات والتمهيد لها، واختيار غالبية المرشحين بناًء 

م، وتوعية الناس بأهمية االنتخابات و المشاركة السياسية وقيمة العضوية على رأيه
البرلمانية وتأثيرها على وضع القبيلة، وفض المنازعات التى تحدث خالل فترة 
االنتخابات.باإلضافة إلى تمتع الناخب القبلى بقدر من الوعى بأهمية المشاركة 

ك فى االجتماعات المبدئية السياسية من خالل الحرص على التصويت، واالشترا
لالنتخابات والمساندة المادية والمعنوية ألحد المرشحين، وذلك من منطلق حرصه 
على مصلحة عائلته ومستقبلها. كما اتضح قوة الدور الذى يلعبه كبار القبيلة 
والقيادات غير الرسمية فى ضبط العملية االنتخابية، واختيار غالبية المرشحين بناًء 

م، بل وتوجيه أصوات القبيلة تجاه مرشح معين، مما يخلق هوية عائلية على رأيه
 تؤثر على نتائج االنتخابات.

 ن حيث تأثير القبلية على المشاركة السياسية والدعاية االنتخابية:م-

أوضحت الدراسة أن غالبية المبحوثين ال يشاركون فى الحمالت الدعائية الخاصة  -04
لهم يشاركون فى تلك الحمالت ولعل هذا التقارب فى بمرشحهم، إال أن نسبة مقاربة 

النسب ينم عن وجود تنظيم وتوزيع لألدوار وليس من الضرورى مشاركة الجميع فى 
الحمالت الدعائية. كما أن أهم وسائل الدعاية االنتخابية في مجتمع الدراسة هي 
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األسر فى "الالفتات والملصقات"، وذلك كنوع من التسلح المادي ثم المرور على 
 منازلهم، وذلك كنوع من التسلح االجتماعي أو المعنوي. 

تبين أن هناك تطور فى وسائل الدعاية االنتخابية وظهرت وسائل لم تستخدم من  -05
قبل فقد ذكر غالبية المبحوثين أن هناك وسائل حديثة وهى: الصور الضوئية 

ينية من وجه وعلى الضخمة، والكارت الدينى الموجود عليه صورة المرشح ) صورة د
الوجه اآلخر صورة المرشح (، والكتيبات الصغيرة التى تحتوى على السيرة الذاتية 
للمرشح وإنجازاته، والدعاية عن طريق اإلنترنت. كما اتضح وجود وسائل دعاية 
انتخابية غير شرعية تستخدم فى مجتمع الدراسة: كالرشوة االنتخابية التى تقدم للعديد 

ومبالغة المرشحين فى الوعود بتقديم خدمات، وتشويه صور المرشحين من الناخبين، 
 اآلخرين )الدعاية المضادة(.

تسود فترة االنتخابات عدد من المشكالت بقوة خالل فترة الدعاية االنتخابية، فقد  -02
ذكر غالبية المبحوثين أن تلك المشكالت تتمثل فى: التشهير بالمرشحين اآلخرين، 

وضع الالفتات والملصقات، والعبث بالفتات وملصقات والصراع على أماكن 
 المرشحين اآلخرين ونشر الشائعات عنهم.

كشفت الدراسة عن وجود دور للمرأة خالل فترة الدعاية االنتخابية وأنها تقوم  -02
بالدعاية االنتخابية ولكن فى حدود معينة تنحصر في دعاية أقاربها وجيرانها 

 وتوعيتهم داخل منازلهن.
لدراسة أن غالبية أفراد العينة يحرصون إلى حد ما على حضور كشفت ا -09

االجتماعات االنتخابية و الندوات، وأن أهم القضايا التي تناقش خالل االجتماعات 
االنتخابية هى التأكيد على خروج الناخبين للتصويت إضافة إلى الحديث عن 

عن إخراج النساء ، البرنامج االنتخابي للمرشح مؤكدين على الحضور عدم التكاسل 
أي شحن الحاضرين بشتى الطرق. وبناء على ذلك فقد تبين أن القبيلة، وبالتحديد ان 
النظام القبلي له دور واضح في التأثير على الدعاية االنتخابية، من خالل تفعيل دور 
االتصال الجمعي، لما له من تأثير على رأى الناخب من خالل احتكاكه بالمرشح 

 -مع التقليل من أثر وسائل الدعاية المرئية والمقروءة "الالفتاتوجهًا لوجه، 
الصور الضوئية ....الخ"، وحصرها فى محاولة إشراك أكبر عدد ممكن  -الملصقات
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من الناخبين فى جو االنتخابات وإشعارهم بالمشاركة، من خالل نشرها فى الشوارع 
 ة العائلية.والميادين، أو تعليقها على المنازل تعبيرًا عن الهوي

 ن حيث تأثير النظام القبلي على فترة إعالن النتائج وما بعدها :م-

أوضحت الدراسة أن أهم المظاهر التى تحدث عقب إعالن نتائج االنتخابات هى:  -09
المشاركة في االحتفاالت بنجاح مرشحهم، تعبيرًا منهم بالفرحة واالنتصار على القبيلة 

نت متنافسة، مؤكدين أن هذا الخصام يستمر إلى األخرى، و تخاصم القبيلة التى كا
حد ما لفترة طويلة أى لفترة ليست طويلة جدًا. كما اتضح عدم مشاركة المرأة في 

 . االحتفال بالنجاح، وأن احتفالها يكون مقصورًا فى بيتها
أوضحت الدراسة أن غالبية المبحوثين يؤكدون أن المشكالت والجرائم االنتخابية  -31

عالن النتائج باعتبار أن الشيء المتصارع عليه قد انقضى وانتهى أمره، تنتهي بعد إ 
 -إال بعض المشكالت التي يستمر أثرها لفترة كبيرة أهمها "إهانة أحد كبار القبيلة

 اإلخالل بوعد تم بين عائلتين". -حدوث جريمة قتل
خابات كشفت الدراسة أن الحكومة تتدخل في حل المشكالت العائلية في فترة االنت -30

بدور محدود، باستثناء بعض الحاالت التي تمس األمن العام تاركة ذلك الدور لكبار 
 القبيلة والمشايخ والعمد .

كشفت الدراسة أن غالبية المبحوثين يرون أن التعصب القبلي له دور سلبي على  -33
العملية االنتخابية وأن هذا الدور يتبلور فى عدة محاور أهمها: تجديد المشكالت 

لخالفات بين القبيلة بشكل منتظم كل انتخابات، ويجعل االنتخابات تتحول إلى وا
معارك عائلية وليست منافسة سياسية، وأن التعصب القبلى يضيع قيمة االنتخابات 
ويفسد أهدافها األساسية، ويجعل الناس تتفرق وتفقد أقرب الناس لهم تشير مجمل 

لعالقة بين النظام القبلي واالنتخابات، النتائج السابقة أنه على الرغم من وضوح ا
حيث أن الغالبية من أفراد العينة تحركهم القبلية تجاه العملية االنتخابية، إال أن هناك 
قناعة لديهم بأن التعصب القبلي يؤثر سلبًا على العملية االنتخابية، ويفرغها من 

عائلة أن تثبت  مضمونها االجتماعي والسياسي ويحولها إلى مجرد معركة تحاول كل
أنها األقوى وأن لها السيادة دون النظر إلى شخصية المرشح وخلفيته الثقافية أو 
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األخالقية، ولكن فقط لوجود إجماع عليه من قبل كبار القبيلة، واختزال العملية 
االنتخابية التي تمثل في جوهرها أسمى صور المشاركة السياسية اإليجابية وأحد أهم 

ية البناءة، إلى مجرد فوز عائلة بأية طريقة، حتى وإن كان ذلك يجدد أشكال الديمقراط
 المشكالت والنزاعات والصراعات، التي تعود على المجتمع بالضرر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2222جلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  م
 

  222 

 قترحات الدراسة وتوصياتها :ا
ضرورة أن تهتم الدولة متمثلة فى وسائل اإلعالم، خاصة فى القنوات المحلية  -0

التركيز على أهمية نبذ التعصب والتأكيد على قيم التسامح والمواطنة، واإلقليمية ب
من خالل البرامج الحوارية والندوات والصحف واستضافة قادة الرأي والعمل 

 السياسي داخل اإلقليم وخارجه.
ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات األهلية بعقد دورات  -3

الطرق لممارسة الحياة السياسية بشكل واع،  تدريبية للشباب وتوعيتهم بأفضل
وضرورة البحث عن أوجه االتفاق والتقارب بين القبيلة واالبتعاد عن نقاط 

االختالف وتأصيل ذلك لدى الشباب، أى تنشئة الشباب على نحو يدعو للنظر 
إلى المشاركة السياسية بشيء من العقالنية ودون االندفاع األعمى وراء التعنت 

 القبلى.
ضرورة التأكيد على المرشحين بأهمية التركيز فى برامجهم االنتخابية على  -2

المشكالت الملحة داخل دوائرهم واالبتعاد عن الشعارات القبلية التى تحول 
المنافسة االنتخابية إلى حرب باردة تنشر الصراع والضغينة بين أبناء المجتمع 

 الواحد.
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األبعاد االجتماعية لحوكمة الخدمات الصحية وتأثيرها على جودة 
فى التعليمي دراسة تطبيقية على العاملين في المستش الخدمات الصحية

 العالمي بجامعة طنطا
 مستخلص

السنوات القليلة السابقة في تنفيذ برنامج شرعت الحکومة المصرية على مدار 
إلصالح نظام الرعاية الصحية القومي، کمشروع حيوي تؤکد من خالله مکانتها المتميزة 
کمصدر لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة، وکضمان حقيقي للتوزيع العادل للرعاية 

يات الحکومية الصحية داخل المجتمع المصري، ومؤخرًا ظهرت مطالبات بقيام المستشف
عامًة والجامعية خاصًة بتطبيق الحوکمة الرشيدة واالهتمام بتفعيل سياساتها وآلياتها 
وممارساتها التي تقوم على الشفافية والمشارکة والمساءلة وسيادة القانون ومکافحة الفساد 
وتحقيق العدالة في تطبيق الخدمات الصحية وعدم التمييز بين المواطنين، وتقديم خدمة 

 طبية ذات قياسات جودة عالية ُترضي المواطنين.
وُتَعد مستشفى جامعة طنطا التعليمي العالمي من أهم المشروعات الطبية في وسط الدلتا، 

، وتجهيزها 4102حيث حرصت الدولة على االنتهاء منها وبداية تشغيلها في أوائل عام 
ية عالية الجودة لمواطني الدلتا، بکافة المعدات الطبية واإلمکانات الالزمة لتقديم خدمة طب

 حيث تکلفت الدولة استثمارات في بناء وتجهيز المستشفى ما ُيقارب من مليار جنيه.
ومن خالل هذه الدراسة، حاول الباحث َتَتُبع خدمات الرعاية الصحية في المستشفى 

تؤثر  التعليمي جامعة طنطا، وما آلت إليه وما تواجهه من مشاکل وقضايا رئيسة مازالت
في تقديم خدمات الرعاية الصحية وجودتها وکفاءتها، والتي تعکس منهجية وأهداف الدولة 
المصرية في المنظومة الصحية ومدى قدرة ذلک الصرح الطبي العلمي التابع لجامعة 
طنطا من السير وفقًا لهذه األهداف والتي على رأسها عدالة توزيع الخدمات الصحية ورفع 

 االجتماعية في تقديم العالج الطبي. جودتها والعدالة

جودة الرعاية ، الحوکمة الصحية، جتماعيةاألبعاد اال الكلمات المفتاحية:
 ، الخدمات الصحية. رضى المرضى، الصحية
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The Social Dimensions of Health Services Governance and 

Its Impact on the Quality of Health Services  

An Applied Study on Workers at the International 

Teaching Hospital at Tanta University 
Dr.Mohamed Mahmoud Ahmed Al-Ramady 

Sociology Department, Tanta University 

Abstract 

Over the past few years, the Egyptian government has 

embarked on implementing a program to reform the national health 

care system, as a vital project through which it confirms its 

distinguished position as a source of health care services in the 

region, and as a real guarantee for the equitable distribution of health 

care within the Egyptian society. Applying good governance and 

paying attention to activating its policies, mechanisms and practices 

that are based on transparency, participation, accountability, rule of 

law, combating corruption, achieving justice in the application of 

health services, non-discrimination among citizens, and providing a 

medical service with high quality measurements that satisfy citizens. 

The International Teaching Hospital of Tanta University is one of 

the most important medical projects in the middle of the Delta, as the 

state was keen to complete it and start its operation in early 2014, 

and to provide it with all the medical equipment and capabilities 

necessary to provide a high-quality medical service to the citizens of 

the Delta, where the state has made investments in building and 

equipping the hospital. Approximately one billion pounds. Through 

this study, the researcher tried to track the health care services in the 

teaching hospital at Tanta University, and what they have achieved 

and the main problems and issues that still affect the provision of 

health care services, their quality and efficiency, which reflect the 

methodology and objectives of the Egyptian state in the health 

system and the extent of the capacity of that medical edifice. The 

scientific community of Tanta University is able to proceed in 

accordance with these goals, foremost of which is the fair 

distribution of health services, raising their quality and social justice 

in providing medical treatment.  

Keywords: social dimensions, health governance, quality of 

health care, patient satisfaction, health services. 
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 أواًل: مشكلة الدراسة:
يعد الحق في الصحة َتَطُلع إنساني عالمي ومن حقوق اإلنسان األساسية، لذا 

(، 2030جاء محور "الصحة" في مقدمة استراتيجية التنمية المستدامة )رؤية مصر 
راد المجتمع المصري بالحق في الصحة ، وبحياة سعيدة انطالقًا من اإليمان بأهمية تمتع أف

صحية وسليمة وآمنة من خالل تطبيق نظام صحي متكامل يتميز باإلتاحة والجودة وعدم 
التمييز ، والقدرة على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية 

 الشاملة لكافة المواطنين.
ية السياسية، حيث أن نجاح المجتمع يمكن كما ُتَعد الصحة أمر حيوي من الناح

الحكم عليه بنوعية صحة السكان وعدالة توزيعها، فالصحة الجيدة ُتَمِكن الناس من 
 .(0)المشاركة في المجتمع مع عواقب إيجابية محتملة لألداء االقتصادي

ومع ضرورة توافر الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع وشرائحه، فإن المساواة في 
لرعاية الصحية هو موضوع يتعلق بالعدل االجتماعي، كما ان التحيز في توزيع خدمات ا

الرعاية الصحية سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي ُيَعد باألساس نتاج 
سياسات بشرية لمُ تراعي األسباب والحلول االجتماعية، حيث عمدت تلك السياسات إلى 

ت، وزيادة الفجوة االجتماعية واالقتصادية بين تلك الطبقات مما تقسيم المجتمع إلى طبقا
أدى إلى حدوث ظاهرة التحيز االجتماعي في الصحة والخدمات الطبية فكلما كان الوضع 
االجتماعي واالقتصادي منخفضًا كانت الرعاية الصحية المقدمة أسوأ، فالتحيز في خدمات 

مدى التوزيع غير العادل للرعاية الصحية طبقًا الرعاية الصحية من القمة إلى القاع يكشف 
 للدخل سواء كان منخفضًا أو متوسطًا أو مرتفعًا.

واذا كان هذا ظاهرة عالمية، ولكنه ينتشر ويتجلى بوضوح في المجتمع المصري  
منذ فترة السبعينات في القرن الماضي مع تطبيق سياسات االنفتاح االقتصادي 

 الربح المقام األول علي حساب اإلنسان. والخصخصة والتي تولي معيار
كما ُتولي المجتمعات الحديثة جودة الخدمات الصحية بها اهتمامًا كبيرًا الرتباطها 
بصحة وحياة اإلنسان، وقد تبلور هذا االهتمام بإنشاء مؤسسات الخدمة الصحية في مواقع 

جتهم لها، كما سعى تجمعات السكان بأشكالها المختلفة لتوفير الخدمات الصحية عند حا
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المهتمون والباحثون في هذا المجال بتحديد أبعاد جودة الخدمة الصحية والتي ُتعد بمثابة 
مؤشرات لقياس جودة الخدمات الصحية، كل هذا االهتمام يسعى لإلرتقاء بمستوى 
الخدمات الصحية في جميع المؤسسات الصحية باختالف أنواعها، ولزيادة الوعي 

يحة لها لتقديم أفضل الخدمات والحصول على رضا المرضى وتحقيق بالممارسة الصح
 .(4)األهداف والسياسات والخطط العامة للتنمية

ومؤخرًا ظهرت مطالبات بقيام المستشفبات الحكومية عامًة والجامعية خاصًة 
بتطبيق الحوكمة الرشيدة واالهتمام بتفعيل سياساتها وآلياتها وممارساتها التي تقوم على 

شفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة في تطبيق ال
الخدمات الصحية وعدم التمييز بين المواطنين، وتقديم خدمة طبية ذات قياسات جودة 

 عالية ُترضي المواطنين.
لذا، شرعت الحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة السابقة في تنفيذ برنامج 

صالح نظام الرعاية الصحية القومي، كمشروع حيوي تؤكد من خالله مكانتها المتميزة إل
كمصدر لخدمات الرعاية الصحية في المنطقة، وكضمان حقيقي للتوزيع العادل للرعاية 

 الصحية داخل المجتمع المصري.
وتنظر الحكومة إلى المشروعات القومية الكبرى باعتبارها نقطة اإلنطالق التي 

مل على تعافي االقتصاد المصري والخروج من عثرته وتحقيق التنمية المستدامة ستع
والعدالة االجتماعية، وفي ظل سياسات الخصخصة واإلصالح االقتصادي اهتمت الدولة 

 :(3)في مجال الرعاية الصحية بعدة محاور من أهمها
ي زيادة عدد المستشفيات وتشغيل المستشفيات التي تم إنشاؤها في الماض -

 وتجهيزها بالمعدات والكوادر الطبية.
َتَبني فكر جديد من خالل فصل الملكية عن اإلدارة واالستعانة بالقطاع الخاص  -

 في إدارة المستشفيات وفقًا للنظم اإلدارية الحديثة.
توسيع الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يضمن خدمة طبية ترقى لتطلعات  -

 المواطنين.
مناقشة وتحليل تأثير الحوكمة طار تتحدد مشكلة الدراسة في وفي ضوء هذا اإل 

على األبعاد االجتماعية للرعاية الصحية، والتعرف على أبعاد جودة الخدمة الصحية 
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ومؤشرات قياسها، والتعرف على المعوقات اإلدارية والتنظيمية التي تحد من قيام 
 لب على تلك المعوقات .المستشفى بتقديم الخدمة الطبية المأمولة، وكيفية التغ

 ثانيًا: تبريرات اختيار موضوع الدراسة:
 َتمثلت األسباب التي دفعت الباحث الختيار هذا الموضوع فيما يلي:

ُتَعد الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت تأثير الحوكمة علي  األهمية العلمية: .0
قة بين المعايير األبعاد االجتماعية للرعاية الصحية، خاصًة إشكالية العال

 ميدان إنساني حساس.  اإلنسانية والمصالح التجارية في
 والمتمثلة في: األهمية المجتمعية: .4
أهمية دراسة قضية اهتمام الدولة بالرعاية الصحية والتوزيع العادل للخدمات  -أ

الطبية، والدور الحيوي الذي تلعبه الكيانات الطبية الكبيرة وخاصًة التابعة 
المستشفيات التعليمية في تحقيق النهوض بخدمات القطاع الطبي  للجامعات مثل

 والبنية التحتية للرعاية الصحية والجوانب المرتبطة بها في مصر.
ُتَعد حوكمة المستشفيات موضوعًا جديدًا نسبيًا إذ توجد دراسات قليلة في هذا  -ب

ركيز تلك الموضوع، كما أن هذه الدراسات لم تعالج مستوى الخدمة الطبية وكان ت
 الدراسات على الجوانب المالية، ولم تتناول الجوانب االجتماعية للحوكمة.

 ثالثًا: أهداف الدراسة:
َتَمثََّل الهدف األساسي في هذه الدراسة في: "مناقشة وتحليل تأثير الحوكمة على  

 األبعاد االجتماعية للرعاية الصحية" ويتفرع عن هذا الهدف عدة أهداف فرعية هي:
 يد األبعاد االجتماعية للرعاية الصحية.تحد -0
 معرفة العالقة بين الحوكمة ومدى ارتباطها بتحقيق العدالة الصحية. -4
التعريف العلمي بأهم جوانب الحوكمة ومؤشرات قياسها وتقييمها في قطاع  -3

 الصحة.
تقييم مستوى جودة الخدمات الصحية في المستشفيات التعليمية ومستوى رضا  -2

 الخدمات عن ذلك المستوى. المرضى وُمَقدمي
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تقديم ُمقَترح بكيفية تعظيم األبعاد االجتماعية والوصول بالسياسات والخدمات  -5
 الطبية ألعلى مستوى من الفعالية والجودة َيرضي المواطنين.

 رابعًا: تساؤالت الدراسة:
 تنطلق الدراسة من محاولة اإلجابة على التساؤل المحوري التالي :

 على األبعاد االجتماعية للرعاية الصحية؟ ما تأثير الحوكمة
 ويتفرع عن هذا التساؤل عدة أهداف فرعية هي :

 ما األبعاد االجتماعية للرعاية الصحية؟ -0
 ما أهداف ودوافع الحوكمة ومدى ارتباطها بتحقيق العدالة الصحية؟ -4
ما هي العوامل والمتغيرات التي تؤثر على جودة الخدمات الطبية ومؤشرات  -3

 قياسها؟
هل تطبيق حوكمة الخدمات الطبية في المستشفى سوف يحقق رضا المرضى  -2

 ومن يقومون بتقديم الخدمات الطبية داخل المستشفى؟
كيف يمكن تنفيذ الحوكمة في المجال الصحي مع عدم المساس باألبعاد  -5

 االجتماعية للرعاية الصحية من وجهة نظر مقدمي الخدمة والمرضى؟

 ائية:خامسًا: التعريفات اإلجر 
 مفهوم األبعاد االجتماعية:

المقصود باألبعاد االجتماعية في هذه الدراسة التأثيرات االجتماعية للرعاية  
الصحية على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي، فعلى المستوى الفردي تؤثر كافة 

عاية العوامل االجتماعية التي يعيش فيها الفرد على مدى قدرته على الحصول على الر 
الصحية، والظروف والعوامل التي تزيد من فرص إصابته باألمراض وخاصًة األمراض 
الُمزمنة مثل القلب والسكر، حيث ُيمثل الفقر ونقص السكن وتدني النظم الصحية 
واالستبعاد االجتماعي أهم األسباب االجتماعية المؤدية إلى اعتالل الصحة، أما على 

عاد االجتماعية للرعاية الصحية على قدرة المجتمع على المستوى المجتمعي فتؤثر األب
تلبية احتياجات أفراده من الخدمات الطبية المالئمة دون تمييز أو تفرقة بين طبقاته الغنية 
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والفقيرة، وتهيئة العوامل االقتصادية واالجتماعية التي تساعد في تحسيين الخدمة الطبية 
االجتماعية للصحة تعتمد كليًة على وجود المصادر والتوسع في بنيتها التحتية، فاألبعاد 

الصحية المتنوعة التي يتيحها المجتمع ألفراده والتي تحقق من خاللها ما يمسى بـ )العدالة 
 الصحية(.

 مفهوم الحوكمة الطبية: 
الحوكمة بوجه عام هي مجموعة الُنظم التي يتم بواستطها توجيه منظمات  

ُتَحِدد هيكل توزيع الواجبات والمسؤوليات بين القائمين عليها  األعمال والرقابة عليها، حيث
مثل مجلس اإلدارة والمديرين وغيرهم من ذوي المصالح، ونقصد بالحوكمة الطبية في هذه 
الدراسة مجموعة القواعد واألحكام التي ُتنظم الهيكل المالئم الذي تستطيع فيه المؤسسات 

ة لتحقيق تلك األهداف، ومراقبة األداء، وتوزيع الطبية وضع أهدافها والوسائل الالزم
الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في المؤسسة الطبية من مجلس إدارة ومديرين 
وأطباء وإداريين وغيرهم من األطراف المعنية، والتعاون بين كل المعنين في المؤسسة 

يدل المفهوم على النحو الطبية من أجل الوصول إلى خدمة صحية عالية الجودة، كذلك 
العام إصالح مالمح السياسة الصحية في مصر وتفعيل دور المسؤولية االجتماعية تجاه 

 أصحاب المصلحة، لتحقيق العدالة الصحية لكل المواطنين.

 سادسًا: االتجاه النظري للدراسة:
ُتَعد نظرية النسق العالمي هي منظور ماكروسوسيولوجيكال يسعى إلى شرح  
ات "االقتصاد العالمي الرأسمالي" كنظام اجتماعي كامل، ويرتبط أول تصور كبير دينامي

ما يعتبر ورقة أساسية عن   1974لهذا المنظور بإيمانويل واليرشتاين الذي نشر في عام
صعود وتزايد مستقبل النظام الرأسمالي العالمي، حيث وضع أول تعريف له عن النظام 

م متعدد الثقافات يشمل عملية تقسيم العمل التي تحتوي على العالمي والذي عرفه بأنه تقسي
اإلنتاج وتبادل السلع األساسية والمواد الخام وكل ما هو ضروري للحياة اليومية التي من 
خاللها تضمن حياة سكانها، ويشير تقسيم العمل هذا إلى قوى وعالقات إنتاج االقتصاد 

 .(2)العالمي ككل
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أهمهم )فالرشتاين( الذي طور أسلوبًا راديكاليًا لفهم  ويعتقد أصحاب النظرية ومن
العالقات الدولية، بأن السياسة العالمية واألحداث االجتماعية تتحرك ضمن إطار نظام 
عالمي يسوده منطق الرأسمالية العالمية، وعليه فإن المناطق المختلفة لإلقتصاد العالمي 

واألقوياء في دول الصناعة المتقدمة في مترابطة بعالقة استغاللية من ِقَبل األغنياء 
 .(5))المركز(، للفقراء والضعفاء في دول العالم الثالث المتخلفة )األطراف وشبه األطراف(

 Immanuelوقد تبنت الدراسة نظرية النسق العالمى "إليمانويل فالرشتين 
Wallerstein المركز " الذى أضاف إلى الفئتين اللتين استقر عليهما تصنيف التبعية(

" ويقصد بها تلك البلدان التى Semi-Peripheryوالهامش( فئة جديدة هى "شبه الهامش 
ال تكون في وضع متقدم اقتصاديًا يسمح لها باالنضمام لدول المركز، وال هى متخلفة 
بحيث تصنف ضمن بلدان الهامش. وينطبق هذا على عدد من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا 

 وغيرها. …هند ومصر والبرازيل الالتينية مثل ال
ويري فالرشتين أن دول المركز تفرض سياساتها علي دول الهامش وشبه الهامش )ومنها 
مصر( من خالل المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها دول المركز مثل البنك الدولي 

 وصندوق النقد الدولي.
بنك الدولي وفي هذا اإلطار تأتي حوكمة المستشفيات في إطار سياسات ال 

وصندوق النقد الدولي الداعية إلي رفع الدعم عن كل المجاالت ومنها مجال التعليم 
والصحة. ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه، هل هذه السياسات صالحة للتطبيق في دول 
تعاني من ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم، وانخفاض مستوي الرعاية الصحية 

 المجتمع ؟ .المقدمة لغالبية أفراد 
  وهذا يمثل منطلقًا نظريًا  للدراسة الحالية .
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 سابعًا: قضايا الدراسة:
 اإلدارة والحوكمة الصحية: .0

ُتشكل المنظومة الصحية أحد االهتمامات الكبيرة للدولة، ذلك ألنها تتعلق بقطاع  
ستوى خدماتي ليس كنظيره من الخدمات لعدة اعتبارات لعل أهمها توفير خدمات في م

طموحات الفرد والمجتمع، وُيعتبر النظام الصحي الحلقة الرئيسة في عملية التنمية الشاملة 
لما لها من دور فعال في ربط كل القطاعات الحيوية االقتصادية منها واالجتماعية، بحيث 

 .(6)ال يمكن أن تكون هناك تنمية في قطاع ما دون القطاعات األخرى 
مفهوم حوكمة المؤسسات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات وعلى الرغم من حقيقة أن  

واألسواق المالية، فإن تطبيق المفهوم في قطاع الرعاية الصحية له قيمة كبيرة، إذ ُتَقِدم 
حوكمة المؤسسات حلواًل قابلة للتطبيق ويمكن أن ُتَقِلص العقبات التي تعترض 

مستشفى فإنها تظل مؤسسة ال تختلف المستشفيات حاليًا، وبالرغم من الطبيعة الخاصة لل
عن الشركات في عديد من النواحي، ومن ثم فإن تطبيق حوكمة المؤسسات ومبادئ 
اإلفصاح سيساعد المستشفيات لتصبح ُمَهيكلة على نحو أفضل، وأكثر شفافية، وبالتالي 

 .(7)نجاحًا واستدامة
الكفاءة والفعالية، إن غياب المساءلة، وانعدام الشفافية، وتفشي الفساد، وتدني 

وعدم االستجابة لالحتياجات المختلفة للمواطنين، وعدم اإللتزام بالقانون وغير ذلك من 
المظاهر التي تعكس غياب مبادئ الحوكمة َيحرم المواطن من حقوقه، وينتهك حقه في 
الحصول على الخدمات العامة بجودة عالية وتكلفة مناسبة وبشكل عادل، ويؤدي انخفاض 

ات التنمية البشرية المرتبط بالفقر واألمية والتدهور الصحي والبيئي، وهو ما ُيضِعف مؤشر 
 .(8)في النهاية درجة الثقة بين أطراف المجتمع، وخاصًة بين المواطنين والحكومة

إن تحسين نظام اإلدارة العامة والحوكمة أمر بالغ األهمية سواء لتقوية عالقة 
لنمو المستدام والحد من الفقر، وفي حين اتخذت الحكومة الدولة بمواطنيها أو لتحقيق ا

المصرية عددًا من الخطوات في اتجاه معالجة المسائل المتعلقة بنظام اإلدارة العامة 
والحوكمة، فإنه مازال هناك الكثير مما ينبغي عمله، لذا يجب على الحكومة المصرية 

ور في أنظمة إنفاذ القوانين واللوائح تدعيم مستوى الشفافية والمساءلة ومعالجة أوجه القص
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والسياسات، وضعف الحوافز، وعدم وجود عقوبات مما يصعب على المواطنين ومؤسسات 
 . (9)األعمال فرص الحصول على الخدمات الحكومية أو مساءلة الموظفين العموميين

 مبادئ الحوكمة الرشيدة:
حيث ال تقتصر فقط  ترتكز مبادئ الحوكمة على مجموعة من المبادئ الشاملة،

على قاعدة قانونية تلتزم بها المنظمة بل هي عملية واسعة يتم تطبيقها وفقًا لنوع المنظمة 
 وحجمها ودورها ورسالتها وتطورها وبيئتها القانونية ومواردها.

وتتنوع تلك المبادئ األساسية في المنظمات الصحية طبقًا للخبرة العملية والبيئة 
لديها، كذلك الممارسات األساسية مثل الجودة في تقديم الخدمة والصحة  التشريعية المتوفرة

 والسالمة وإدارة المخاطر وإدارة البيانات والخصوصية واألمان.
كما تعمل هذه المبادئ بشكل متصل بعضها ببعض لتحقيق مبدأ النزاهة والشفاية،  

الخدمة الصحية  وخدمة أصحاب المصلحة من مجلس إدارة ومساهمين وموردين ومقدمي 
 .(01)والمرضى والمجتمع المحلي

 :(00)وللحوكمة الرشيدة تسعة مبادئ أساسية
الكفاءة: مدى توفير الخدمات بأقل تكلفة، وفي أقل وقت ممكن، ووفقًا لمعايير  -0

 الجودة.
الية: مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، ومدى تفضيلهم لها. -4  الَفعَّ
 على قدم المساواة، ووفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.العدالة: تقديم الخدمات  -3
 الشفافية: سهولة الحصل على المعلومات، ودرجة االنفتاح على الجمهور. -2
 المشاركة: مدى مشاركة المواطنين بالرأي، والتقييم والمتابعة. -5
االستجابة: درجة استجابة الجهات المقدمة للخدمات الحتياجات المواطنين،  -6

 وطلباتهم، وشكواهم.
لمساءلة: توفر آليات وجهات يستطيع المواطن اللجوء إليها لمساءلة الجهات ا -7

 المقدمة للخدمة عند عدم الحصول عليها بالشكل المطلوب.
لة وُمَطَبقة تحكم عمل المؤسسات. -8  سيادة القانون: مدى توفر قوانين ُمَفعَّ
لقطاعات مكافحة الفساد: مدى توفر نظام ُمَتكامل َفعَّال لمكافحة الفساد في ا -9

 المقدمة للخدمة.
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ومن وجهة نظر الباحث إضافة مبدأ عاشر ليكون إضافة لهذه المبادئ، وهو مبدأ 
(، حيث اعتبار المستشفى مواطن صالح له من الواجبات وعليه االجتماعية المسؤولية)

من الحقوق، كذلك تفعيل الجوانب االجماعية داخل الكيان الطبي وهو من أساسياته، 
رد الجميل للمجتمع من خالل َتَبني مفاهيم المسؤولية االجتماعية والعمل على  والعمل على

 زيادة الوعي االجتماعي وزيادة الدور االجتماعي للمستشفى.

 
 الرعاية الصحية في مصر والعدالة االجتماعية: .4

إذا نظرنا إلى الوضع الحالي للمنظومة الصحية في مصر نجدها تسير في  
مما يحد من فرص التغطية الشاملة، إذ إن الرعاية الصحية ليست التوسع بنظام رأسي 

متاحة جغرافيًا أو ماليًا بشكل عادل بين فئات المواطنين ذوي الدخول المتفاوته في مختلف 
 المحافظات.
فالُمَحِرك األساسي لرعاية الصحية هو ُمَحِرك إنساني، وهو ما يتجلى في توفير  

، ومن هنا كانت األهمية القصوى اللتزام هذا القطاع خدمات العالج والوقاية للمرضى
بمستويات رفيعة من األخالقيات والمبادئ، بما يضمن عدم تعرض المريض لإلقصاء أو 
التمييز، وتنعكس القيمة اإلنسانية للقطاع انعكاسًا واضحًا في توفير خدمات رعاية صحية 

س، الدين، الطبقة االجتماعية، أو عالية الجودة لسائر أفراد المجتمع بغض النظر عن الجن
اإلنتماء السياسي، وفي هذا الصدد ُيشدد الدستور المصري على فكرة الحق في الصحة 
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لجميع المواطنين المصريين باعتبار ذلك حجرًا أساسيًا لبناء منظومة صحية عادلة 
 .(04)ومنصفة
لرعاية العالجية وبالرغم من زيادة عدد األطباء وَأِسَرة المستشفيات الُمَخصصة ل 

من المستوى الثاني والثالث في المدن والمناطق الحضرية، فإن الريف والمناطق الفقيرة 
ُتعاني من نقص الرعاية الصحية وزيادة تكلفتها مما يؤكد ضرورة وضع استراتيجية تعمل 
على تحقيق أفضل قيمة للخدمات الصحية مقابل األموال التي تنفق عليها من ميزانية 

 .(03)ةالدول
وُتَعد مصر هي الدولة العربية األكثر سكانًا، إذ كسر حاجز الزيادة السكانية الـ  

يستمر في رفع الطلب على البنية  %2.2مليون نسمة، وهذا النمو السكاني البالغ  90
التحتية والخدمات والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية التي لها أثر مباشر على تطور 

، َتَخلَّف قطاع 2014مواطن في  1000سرير لكل  1.5ع توافر المشهد الحضاري، وم
الرعاية الصحية في مصر من الناحيتين النوعية والكمية في مجال تقديم البنية التحتية 

 .(02)للرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بها
إن المتتبع لقطاعات الخدمات الصحية في مصر وما واجهته من تحديات وما تواجهه 

 ن مشاكل وقضايا رئيسة وصعبة تعود في األساس إلى:اآلن م
 عدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية. -
 جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية التي يحصل عليها المواطن. -

لذا، كان لزامًا على الدولة أن تعمل على تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر  
ب في مجتمع تتفشى فيه حالة الفقر بنسبة بوتيرة سريعة جدًا لسد الفجوة الحالية في الطل

مليون نسمة( ومستوى تعليم متدني تصل فيه نسبة األمية  %25.5من السكان ) 27.8%
مليون نسمة(، وتتركز أعلى معدالت الفقر في صعيد مصر  14.5) %15.8إلى 

، بينما %58ثم محافظة قنا بنسبة  %66وتستحوذ عليها محافظتا أسيوط وسوهاج بنسبة 
في حين تمثل محافظة بورسعيد أقل  %18ل نسبة الفقر في محافظة القاهرة إلى نحو تص

 .(05)%6.7المحافظات في نسب الفقراء والتي تبلغ 
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، نجد أن الدولة قامت بوضع خطة لتنمية وإصالح 2030وفي رؤية مصر  
القطاع الطبي في مصر، وجاءت أهم مؤشرات قياس األداء في المنظومة الصحية في 

 :(06)رمص
سنوات بنسبة  5خفض معدالت وفيات حديثي الوالدة والرضع واألطفال أقل من  -

50%. 
 .%60حفض معدل وفيات األمهات بنسبة  -
 من التدخالت الصحية الالزمة لهم. %8وصول عادل إلى كافة المواطنين إلى  -
 من إجمالي الناتج المحلي. %5الوصول باإلنفاق الحكومي على الصحة إلى  -
لجميع التطعيمات وتوسيع نطاق جدول التطعيمات  %100بنسبة التغطية  -

 القومي.
وسوف نحاول من خالل الدراسة الميدانية التالية َتَتُبع خدمات الرعاية الصحية في 
المستشفى التعليمي جامعة طنطا، وما آلت إليه وما تواجهه من مشاكل وقضايا رئيسة 

وجودتها وكفاءتها، والتي تعكس منهجية  مازالت تؤثر في تقديم خدمات الرعاية الصحية
وأهداف الدولة المصرية في المنظومة الصحية ومدى قدرة ذلك الصرح الطبي العلمي 
التابع لجامعة طنطا من السير وفقًا لهذه األهداف والتي على رأسها عدالة توزيع الخدمات 

 الصحية ورفع جودتها والعدالة االجتماعية في تقديم العالج الطبي.
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 ثامنًا: اإلجراءات المنهجية:

 المنهج المستخدم في الدراسة:
 استعانت الدراسة باألساليب المنهجية التالية:

 األسلوب الوصفي التحليلي. -0
 تحليل المضمون للمستشفى التعليمي العالمي.أسلوب  -4

 أدوات جمع البيانات:
 انية وهي:اعتمدت الدراسة على المصادر التالية لجمع البيانات الميد

( ُمفردة من ثالث فئات 36تم تطبيقها على عينة حجمها ) دليل المقابلة: -0
 بالمستشفى التعليمي العالمي جامعة طنطا:

 التمريض( –الكادر الطبي في المستشفى )األطباء  -
العاملين بالمستشفى التعليمي العالمي جامعة طنطا في مدينة طنطا )سواء من  -

 وظفين(.المديرين التنفيذيين أو الم
 المنومين سريريًا  بالمستشفى(. –عدد من المرضى )المترددين على المستشفى  -
حيث فرضت طبيعة عمل الباحث بالمستشفى المعايشة في  المالحظة المنظمة: -4

مكان البحث واستخدام أداة المالحظة في جمع البيانات ورصد حركة األداء 
ع البحث عن قرب، وذلك الطبي والعالجي من خالل المالحظة الدائمة لمجتم

 وفقًا لفئات دليل المالحظة.

 مجاالت الدراسة :
تــم تطبيــق الدراســة فــي المستشــفى التعليمــي العــالمي بجامعــة طنطــا، وقــد اســتغرقت 

وحتــى أواخــر  2017الدراســة الميدانيــة ثالثــة أشــهر متواصــلة بــدأت مــن بدايــة شــهر نــوفمبر 
 .2018شهر يناير 

( مفــردة مــن األطبــاء 36نيــة علــى عينــة عمديــة قوامهــا )وقــد ُطِبَقــت الدراســة الميدا
والتمــريض والمــوظفين العــاملين بــإدارات المستشــفى التعليمــي العــالمي، وعــدد مــن المرضــى، 



 م2222مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  
 

  939 

دليــل ونظــرًا النشــغال بعــض األطبــاء وعــدم القــدرة علـــى  (40)حيــث قــد أعــد الباحــث عــدد 
 .(36)مقابلتهم وصل العدد النهائي للعينة إلى 

 يار عينة الدراسة:معايير اخت
ُمفــَردة بطريقــة عمديــة مــن مجتمــع البحــث  (36)تــم اختيــار عينــة الدراســة وعــددها 

ُمفَردة مـا بـين أطبـاء  (1500)حيث تشير البيانات أن مجتمع البحث يحتوي على أكثر من 
ــًا  وتمــريض وإداريــين، وقــد اجتهــد الباحــث قــدر المســتطاع فــي تحديــد أفــراد عينــة البحــث وفق

 األتية:للمعايير 
: حـــرص الباحـــث علـــى أن يكـــون الطبيـــب ذو خبـــرة ولـــيس حـــديث التخـــرج، وأن األطبااااء -

 يكون من المداومين على التواجد في المستشفى.
: اختار الباحث عدد من مشرفي التمريض باإلضافة إلى رئيسة التمريض، التمريض -

 وذلك لكونهم أكثر دراية بالخدمة الطبية الُمَقدمة. 
لباحث على اختيار عدد من مديري اإلدارات الهامة والتي تتعامل : حرص االموظفين -

 .مباشرًة مع كافة األطراف المعنية

 تعقيب:
مــن خــالل العــرض الســابق، يالَحــش أن المستشــفى تمتلــك بنيــة أساســية هائلــة ســواء 
فــي المبنــى أو التجهيــزات الطبيــة أو المــوارد البشــرية ، إال أن المستشــفى تعــاني مــن الكثيــر 

لمشــكالت، ولعــل هــذه المشــكالت تظهــر جليــًا مــن خــالل مؤشــرات يمكــن قياســها تــدور مــن ا
والــذي مــن خاللــه نســتطيع تقيــيم  "درجااة رضااا المااريض"كلهـا حــول مؤشــر أساســي أال وهــو  

جودة الخدمات الطبية في المستشفى، حيث تظهر حجم الشـكاوى التـي عايشـها الباحـث مـن 
تــدور معظمهــا عــن عــدم رضــى المــريض عــن تأديــة خــالل تواجــده الــدائم بالمستشــفى والتــي 

الخدمات العالجية وعدم حصـوله علـى الخـدمات الصـحية بجـودة عاليـة وبشـكل عـادل، ممـا 
أدى إلــى فقـــد الثقــة بـــين المرضــى وبـــين المستشــفى، وهـــذا بــالطبع ُيعـــد مظهــر مـــن مظـــاهر 

وق المــريض غيــاب المبــادئ األساســية للحوكمــة والتــي أدى غيابهــا بــالطبع إلــى انتهــاك حقــ
 وعدم حصوله على حقه في الرعاية الصحية بشكل عادل وتكلفة مناسبة.
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 تاسعًا: نتائح تحليل دليل المقابلة:
ُمفـردة مـن األطبـاء  (36)قام الباحث بتطبيق دليل مقابلة على عينة عمدية قوامهـا 

الباحـث  والموظفين والتمريض العاملين بالمستشفى التعليمي العالمي جامعـة طنطـا، وقـد قـام
أفــراد مــن   5بــالتحقق مــن ثبــات أســئلة دليــل المقابلــة عــن طريــق تطبيــق الــدليل علــى عــدد 

العينــة، ثــم بعــد مضــي أســبوع تــم إعــادة تطبيقهــا علــى نفــس العــدد مــرة أخــرى، وتــم حســاب 
مــن خــالل برنــامج  Cronbach Alphaمعامــل االرتبــاط باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــا  

SPSS  (0.70)تباط لمعظم األسئلة فـي دليـل المقابلـة أكبـر أو يسـاوي وقد بلغ معامل االر 
 وُيّعد هذا مقبواًل استنادًا إلى دراسات سابقة.

أمــا بالنســبة لصــدق دليــل المقابلــة، فقــد تــم عرضــه علــى عــدد مــن المحكمــين مــن 
 أساتذة علم االجتماع وتم تنقيح الدليل من األسئلة التي تبتعد عن الموضوع.

 المقابلة على عدة محار رئيسة:وقد اعتمد دليل 
 : خصائص عينة الدراسة.أوالً  -
 : األبعاد االجتماعية للحوكمة على الخدمات الطبية بالمستشفى التعليمي.ثانياً  -
 : أهم مؤشرات الحوكمة الصحية وأساسيات تطبيقها.ثالثاً  -

 فيما يلي عرض لنتائج تطبيق لدليل المقابلة:
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 راسة:أواًل: خصائص عينة الد
 :                                        الحالة التعليمية -1

العــــد المتغير
 د

 النسبة %

 3333 04 بكالوريوس
دراســــــــــــــات 

 عليا
3 832 

 3333 04 ماجستير
 45 9 دكتوراه 

أخـــــــــــــــــــــــرى 
 تذكر

- - 

 %011 36 المجموع
 

 (2)جدول رقم                                   :الخصائص الوظيفية -4
النســـــــــــبة  العدد المتغير

% 
 51 08 مدير إدارة
 0636 6 طبيب

مشـــــــــــــــــــــــــــرفة 
 تمريض

5 0339 

 0935 7 أخرى ُتذكر
 011 36 المجموع

 
 
 

أن عدد الحاصلون على  (1)من المالحظ في الجدول رقم 

( %3333الماجستير هي أعلى فئة في عينة الدراسة بنسبة)

وتأتي معها بالتساوي فئة الحاصلون على البكالوريوس بنسبة 

ة الحاصلون على الدكتوراه (، ويأتي بعدها فئ3333%)

ً فئة الحاصلون على البكالوريوس بنسبة  (، ثم %52(وأيضا

 (.%438أخيراً تأتي فئة دراسات عليا بنسبة )

والعينة على هذا النحو تمتلك من المستوى العلمي ما يؤهلها 

لفهم ما تعنيه مبادئ الحوكمة الصحية كما يتيح هذا المستوى 

العينة على فهم موضوع البحث  العلمي العالي قُدرة أفراد

 واإلجابة على تساؤالته.

ياُلحظ أن فئة مديري اإلدارة يمثلون  (2)من خالل الجدول رقم 

( نصف أفراد العينة، ثم تأتي فئة أخرى تُذكر بنسبة 25%)

( وأخيراً فئة مشرفة %5131( ثم فئة طبيب بنسبة )5.32%)

 (.%.533تمريض )

على التنوع الوظيفي ألفراد العينة وتُعطي النسب السابقة مؤشر 

كذلك تنوع أدوارهم داخل المستشفى، مما يدل على أن هناك تنوع 

في االتجاهات داخل البحث وتنوع في اإلجابات لتغطي مختلف 

 الجوانب .

 

 (1)جدول رقم 
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 (3)جدول رقم                                       الخبرة الوظيفية: -3

 العدد المتغير
النسبة 
% 

 5أقـــــــل مـــــــن 
 سنوات

7 0935 

5-01 6 0636 
01-05 2 0030 
05-41 04 3333 
41-45 7 0935 
 - - فأكثر 45

 011 36 المجموع
 

 ثانيًا: تأثير تطبيق الحوكمة الرشيدة في تأدية الخدمات الطبية بالمستشفيات.
جاء السؤال األول في دليل المقابلة حول المبادئ األساسية للحوكمة الرشيدة ومدى  -0

قها في المنظومة العالجية، وقد قيام المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا بتطبي
ينة قبل اإلجابة عليها حتى يتسنى حاول الباحث جاهدًا شرح تلك المبادئ ألفراد الع

للمبحوث بناء رؤية خاصة به حول تلك المبادئ وتقييمها وإسقاطها على منظومة 
الرعاية الصحية بالمستشفى، وجاءت إجابات المبحوثين كما هي ُمَوضحة في الجدول 

 اآلتي:

( هي أعلى فئة 55-52أن فئة ) (3)يتضح من الجدول رقم 

( تأتيان 52-55سنوات وفئة ) 2وأن فئة  )أقل من 

 %5131( بنسبة 55-2، ثم فئة )%5.32ساوي بنسبة بالت

 .%5535( بنسبة 52-55وأخيراً فئة من )

من العينة تقريباً تمتلك الخبرة لمواكبة  %05وهذا يؤكد أن 

حركة العمل بالمستشفى، ولديهم المقدرة على تنفيذ أهداف 

 المستشفى إن ُوِجدَت.
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لرعاية يكشف الشكل السابق أن أفراد العينة لديهم شبه اقتناع بأن مبادئ الحوكمة ل

الصحية في المستشفى ال يتم تطبيقها بشكل كبير، ويؤكد هذا أن نسب فئة )غير 
موافق( هي النسب األكبر في االختيار لدى أفراد العينة، وإذا حللنا على سبيل المثال 

 مؤشر الكفاءة ومكافحة الفساد:
في ال توافق على أن معيار الكفاءة متواجد  %66.7مؤشر الكفاءة فنجد أن نسبة  -

المستشفى حيث يعبر هذا المؤشر عن التزام األطباء بالحضور والتواجد والكفاءة 
الفنية للطاقم الطبي ولياقة المعاملة داخل المستشفى، كذلك رضا المرضى وتوافر 
الدواء، حتى أن أحد المرضى أخبر الباحث أن )ما مدى اإلستفادة من وجود 

 تعمل؟ وما يفيد تواجد صيدلية معمل عالي التجهيز ونصف ما به من أجهزة ال
داخل المستشفى مادامت ال توفر معظم الدواء ومن َثمَّ نخرج نشتريه من 
الخارج؟!(، ويرى الباحث أن معيار الكفاءة موجود بقوة في فئة األطباء، ولكن في 
حالة التزامهم وتواجدهم كُل حسب جدوله، فهم بالفعل أكفاء ولكنهم غير ملتزمون 

  القليل منهم.بالتواجد إال
في فئة  (%83.3)أما عن مؤشر مكافحة الفساد نجد أن نسبته جاءت عالية جدًا  -4

غير موافق، وهذا يدل على مدى االنطباع لدى أفراد العينة على انتشار الفساد داخل 
المستشفى، وبالطبع تأثرت منظومة الرعاية الصحية بمظاهر الفساد المنتشر، وقد 

باحث أثناء المقابلة )بأن المستشفى ال تواجه الفساد بل على أخبر أحد المبحوثين ال
العكس المستشفى تساعد على الفساد(، وهذا بالطبع دليل على ضعف اإلدارة التي 

 من واجبها مواجهة هذه المظاهر والسيطرة على األمور.
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أما عن الجوانب األخالقية والمعامالت اإلنسانية واالقتصادية بين المتعاملين في  -3
لمستشفى، فقد كان هناك شبه إجماع من أفراد العينة على أن الجوانب األخالقية ا

التي تدعم الحوكمة الجيدة والناجحة هي مبادئ ليست موجودة، وقد تنوعت إجابات 
 أفراد العينة حول أهم النقاط التالية:

على العكس، ال يتم تطبيق أي من تلك المبادئ األخالقية حيث يوجد تمييز كبير  -
ين العاملين بالمستشفى وخاصًة اإلداريين، حيث ال يوجد أي معيار للتمييز بين ب

الشخص المجتهد في العمل وبين شخص آخر ال يقوم بأي عمل وأن معيار 
 التمييز هو المحاباة والوساطة والفساد.

ال يوجد تطبيق مبدأ األخالق، ألن الهدف األساسي هو إنهاء األعمال المطلوبة  -
االعتماد األساسي في إنهاء األعمال بين العاملين هو بالكم وليس بأي أسلوب ف

 بالكيف.
أهمية الدور االجتماعي للمستشفى ال تقل أبدًا عن دورها العالجي، حيث يجب أن  -2

تقوم المستشفى بمبادرات لتعزيز دورها االجتماعي ومسؤوليتها االجتماعية في الرعاية 
امًا عرض تلك المبادرات والتعرض لها الصحية والوقاية من األمراض، وكان لز 

وقياس مدى تأثيرها على المجتمع، حيث جاءت معظم إجابات أفراد العينة على هذا 
السؤال بعدم وجود أي دور اجتماعي للمستشفى، وهذا النفي من أفراد العينة إما لعدم 

ي ذكرها معرفتهم بتلك المبادرات أو عدم وجود تأثير قوي لها، أما عن المبادرات الت
 بعض أفراد العينة فكان أهمها:

 معرض للمالبس المستعملة لغير القادرين. -
 بعض حمالت التبرع بالبطاطين وبعض األجهزة. -

وقد كان هناك إجماع من أفراد العينة على أن ذلك الدور االجتماعي إن ُوِجد فهو 
من أن تكون  دور يأتي من مبادرات فردية ألشخاص لهم دور اجتماعي فعَّال، فهي أقرب

عمل خيري قائم على التبرعات سواء تبرعات من خارج المستشفى أو من داخلها، وليست 
مبادرات ممنهجة وتتسم باالستدامة ذات ُبعد اجتماعي تنتهجه المستشفى من خالل أهداف 
اجتماعية نابعة من مسؤوليتها تجاه المجتمع، فاألعمال االجتماعية في المستشفى نابعة 

من التبرعات وقد َعِلَم الباحث أن المستشفى جمعت تبرعات كبيرة في عام  في أساسها
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مليون جنيه، وكان ِلزامًا على المستشفى من مبدأ الشفافية مع  11وصلت إلى  2017
المجتمع وأصحاب المصلحة أن ُيَقِدموا تقريرًا ُمَفصاًل عن كيفية التصرف في هذه التبرعات 

 ح؟.وهل تم وضعها في الطريق الصحي
وبالتأكيد، فإن ما الحظه الباحث من أن الدور االجتماعي للمستشفى وعلى 

من  –اعتبار أن المستشفى مواطن اعتباري فعَّال في المجتمع، فذلك المواطن )المستشفى( 
 هو أحد المرضى المنومين سريريًا في حالة حرجة جدًا.-وجهة نظر الباحث

 سيات تطبيقها:ثالثًا: أهم مؤشرات الحوكمة الصحية وأسا

أما السؤال الخامس فتضمن مفهوم الجودة وأبعادها وهل يتم تقديم تلك األبعاد  -5
 للمريض؟ حيث جاءت إجابات عينة البحث كما هو موضح في الشكل التالي:

 
المالئمة )وهي درجة مالءمة الرعاية المقدمة للمريض الحتياجاته الصحية( جاءت  -

 قوي على رضاء العينة.موافق، وهذا مؤشر  (%83.4)بنسبة 
سهولة الوصول إلى الخدمة )وهي درجة توافر الخدمة لمقابلة االحتياجات الصحية  -

وهي نسبة تعبر عن عدم  (%66.6)ألفراد المجتمع، جاءت نسبة غير موافق 
 الرضا.

الية )أن يتم اإلجراء بطريقة صحيحة( جاءت أراء العينة متساوية إلى حٍد كبير  - الفعَّ
 .(%41.7)، وغير موافق (%50)بين موافق 
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الكفاءة )تقديم خدمة أفضل في ظل الموارد المتاحة( كانت أراء العينة تميل تجاه  -
وهذا يدل على أنه يجب بذل جهد أكبر في تقديم خدمات  (%58.3)الموافقة بنسبة 

 طبية بأسعار منافسة.
أراء العينة  المهارة )درجة التزام األطباء والفريق الصحي بمعايير األداء( جاءت -

 .(%41.7)متساوية في النسبة بين موافق وغير موافق بنسبة 
االحترام المتبادل )درجة مشاركة المريض في اتخاذ القرار( جاءت نسبة غير موافق  -

مما يدل على ضرورة تطوير طريقة التعامل مع المرضى سواء من الطاقم  (50%)
 رية.الطبي أو اإلداري بما يتناسب واحتياجاتهم الضرو 

السالمة )درجة خلو بيئة المستشفى من المخاطر( كانت إجابات أفراد العينة بنسبة  -
لفئة غير موافق، مما يتطلب إعادة النظر في طريقة عمل إدارة الصحة  (50%)

 والسالمة المهنية.
ومن خالل هذا الطرح، نجد أن مؤشر الرضا للعاملين بالمستشفى أو المرضى جاء 

فئات، مما يعمل بصورة سلبية من تأثير سلبي في زيادة اإلنتاج لدى متدنيًا في معظم ال
العامل كمًا وكيفًا، كذلك التقليل من عدم رضا المرضى والذي يؤثر على القدرة التنافسية 
للمستشفى، وقد أخبر أحد المرضى الباحث أنه وبالرغم من عدم رضاه عن طريقة تأدية 

جبرًا مرة ثانية بسبب عدم توافر الخدمة التي الخدمات بالمستشفى، إال أنه سيحضر مُ 
يحتاجها إال في المستشفى، مما يدل على إمكانات المستشفى الهائلة والتي فقط تحتاج 
 لتنظيم إداري ناجح ال يهدف لمصالح شخصية بقدر تعظيم المصلحة العامة والمجتمعية.

ة عند تقديم جاء السؤال السادس حول بعض العوامل التي تؤدي إلى نتائج سلبي -6
الرعاية الصحية، وتم عرض تلك العوامل على عينة البحث لمعرفة مدى موافقتهم 

 على توافر تلك العوامل السلبية في المستشفى من عدمه:
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 ونوضح الشكل السابق تفصياًل في النقاط التالية: 

مالها جاء العنصر األول )نقص التمويل وضعف اإلدارة يؤديان إلى تدهور المستشفى وإه -
موافق،  (%91.6)في تقديم دورها في الخدمات العالجية ذات الجودة العالية(، بنسبة 

 .(%8.4)و)ال أعرف( بنسبة 
جاء العنصر الثاني )دور المستشفى في تدريب العاملين الصحيِّين محدود( بنسبة  -

 .(%8.4)، و)ال أعرف( بنسبة (91.6%)
، وغياب التقييم المنهجي يدل على سوء العنصر الثالث )غياب نظام الحافز والمكافآت -

 .(%100)إدارة الموارد البشرية( كان إجماع ألفراد العينة بالموافقة بنسبة 
، )انخفاض الروح (%100)كذلك العنصر الرابع أجمعت العينة على الموافقة بنسبة  -

الت المعنوية، وعدم العدالة في توافر وتوزيع الموارد البشرية، وهي عوامل تثير المشك
 أمام الموظفين األكفاء واستبقائهم داخل المستشفى(.

موافق )هناك عدم تطبيق لمبدأ النزاهة  (%91.6)وجاء العنصر الخامس بنسبة  -
 والشفافية وعدم إتاحة تداول المعلومات في المستشفى(.

ومن خالل النقاط السابقة، نجد أن أهم أساسيات ومؤشرات الحوكمة غير ُمَطبقة 
، ويتضح ذلك من ارتفاع إجابات المبحوثين بالموافقة على أن تواجد تلك في المستشفى
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المؤشرات السلبية هو تواجد قوي جدًا داخل المستشفى، وهذا كفيل بتعطيل مسيرة الرعاية 
 الصحية بالمستشفى.

 عاشرًا :النتائج العامة للدراسة :
نطلقت منها الدراسة أجابت نتائج الدراسة الميدانية علي التساؤالت الرئيسة التي ا

 علي النحو التالي :

 التساؤل األول : ما األبعاد االجتماعية للرعاية الصحية؟

الة مع منظمات المجتمع المدني تصب في  - كشفت الدراسة عن أهمية بناء شراكات فعَّ
مصلحة المجتمع، وتساهم في التوسع في التغطية العالجية لكافة الفئات غير القادرة 

 العدالة االجتماعية للرعاية الصحية. وتحقيق جزء من
أكدت الدراسة أن عنصر التدريب والتعليم ال بد أن يسير وفق خطة سنوية بناًء على  -

الدراسات واالحتياجات التدريبية لمختلف الوظائف، وذلك لما له من أثر كبير في صقل 
 ة الُمَقدمة.مهاراة العاملين وخبراتهم وتحقيق أعلى معدالت الجودة في الخدمة الصحي

أكدت أغلب عينة البحث على أن الجوانب األخالقية والتي ُتعد من أهم مبادئ  -
الحوكمة، غير موجودة إطالقًا في المستشفى، وهناك أربع أنواع من المشاكل األخالقية 

 المرتبطة بأعمال المنظمات هي:
مشاكل الموارد البشرية: وتتعلق بالعدالة في التعامل مع الموظفين،  -0

لسلوكيات غير األخالقية المرتبطة بالتمييز بين الموظفين والتي تعتمد على وا
 الوساطة والمحاباة.

مشاكل مرتبطة بتضارب المصالح: والتي تؤدي إلى التمييز في التعامل مع  -4
األخرين حسب المصالح الشخصية، كذلك تعامل اإلدارة مع الموظفين طبقًا 

األعمال وليس من المهم كيفية القيام للكم ال بالكيف، حيث من المهم إنجاز 
 بها.
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المشاكل المرتبطة بخدمة المريض: وترتبط بسلوكيات تقليل إحترام المريض  -3
وعدم االهتمام بأمنه وسالمته واحتياجاته من خالل الخدمات التي تقدمها 
 المستشفى، وال أقول أن هذا يحدث على الُمطلق، ولكنه يحدث بصور متعددة.

طة باإلستخدام السيئ أو االستغالل الشخصي لموارد المستشفى المشاكل المرتب -2
 من ِقَبل الموظفين.

التساااؤل الثاااني: مااا أهااداف ودوافااع الحوكمااة وماادق ارتباطهااا بتحقيااق العدالااة 
 الصحية؟

كشفت الدراسة أن البيئة الصحية المتوافرة في المستشفى صالحة لتقديم الخدمات  -
 ما توافرت معايير الحوكمة الرشيدة. الصحية ذات الجودة العالية، إذا 

طبقًا آلراء العينة أحرزت مبادئ الحوكمة اآلتية ) مكافحة الفساد، الشفافية، المساءلة(  -
، %80.5،  %83.3أعلى نسب )غير موافق( ألفراد العينة وهي على التوالي )

نسب (، وعلى التوازي فإن باقي المبادئ األخرى للحوكمة تأتي منخفضة جدًا ب72.2%
متفاوته، وكل هذه المبادئ مرتبطة بعضها البعض وانخفاضها ُيفسر لماذا انخفض 

 مستوى الخدمة الطبية وجودتها بالمستشفى.
كشفت الدراسة أن تفعيل العيادات الخارجية بالمستشفى ُتَعد خطوة من أهم الخطوات  -

 للنهوض بالمستشفى وزيادة مواردها االقتصادية.

العواماال والمترياارات التااي تااؤثر علااى جااودة الخاادمات  التساااؤل الثالااا: مااا هااي
 الطبية ومؤشرات قياسها؟

أكدت عينة البحث على خمس عوامل رئيسة هي من أهم العوامل السلبية في  -
 المستشفى:

نقص التمويل وضعف اإلدارة يؤديان إلى تدهور المستشفى وإهمالها في الخدمات  -0
 العالجية ذات الجودة.

 يب العاملين الصحيين هو دور محدود.دور المستشفى في تدر  -4
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غياب نظام الحافز والمكافآت، وغياب التقييم المنهجي وهو ما يدل على سوء إدارة  -3
 الموارد البشرية.

انخفاض الروح المعنوية، وعدم العدالة في توافر وتوزيع الموارد البشرية، هي  -2
 عوامل تثير المشكالت أمام الموظفين األِكفاء.

 لمبدأ النزاهة والشفافية وعدم إتاحة تداول المعلومات.  هناك عدم تطبيق -5
أكدت الدراسة على أنه يجب وضع نظام رقابة على األطباء وتواجدهم في العيادات أو  -

مختلف األماكن بالمستشفى على حسب الجدول الموضوع وعلى حسب المسئوليات 
على الحضور الملقاة عليهم تجاه المرضى، حيث أصبح عدم تواجدهم وعدم حرصهم 

والتزامهم بجداولهم من أهم العوائق وأهم نقاط الضعف بالمستشفى، وأصبح عائقًا كبيرًا 
 في تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة.

أكدت عينة البحث على ضرورة تفعيل نظامًا إلكترونيًا يربط المستشفى كلها ببعض  -
هولة التواصل بين ويعمل على تسجيل كل ما يخص المرضى، مما يعمل على س
 المستشفى وأقسامها الداخلية كذلك التواصل مع المجتمع الخارجي.

أكدت عينة البحث ضرورة االهتمام برضى المريض عن طريق خطة موضوعة هدفها  -
وصول المرضى والعاملين لمرحلة الرضا، حيث أن متوسط مستوى الرضا لدى 

مرضى هو مستوى متدني ويجب اإلداريين والطاقم الفني )أطباء وتمريض( كذلك ال
العمل على الوصول إلى جودة الخدمات الصحية الُمَقدمة للمريض حيث تعتبر 
مسؤولية يشترك فيها الجميع، ويتطلب وضع خطة استراتيجية تكون قائمة على رؤية 

 واضحة تتغلب على أي فجوات تعيق 

ؤدي إلاى التساؤل الراباع: هال تطبياق حوكماة الخادمات الطبياة فاي المستشافى يا
 الحصول على رضا المرضى ومن يقومون بتقديم الخدمات الطبية داخل المستشفى؟

أكدت الدراسة على أن فهم مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطبيقها، سيمكن اإلدارة من بناء  -
إدارات قوية وأكثر فعالية، حيث أن الحوكمة هي عملية تأخذ الشكل الهرمي، أي تبدأ 

  وتطبيقًا على باقي أصحاب المصلحة.من الُسلطة األعلى ُنزوالً 
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أكدت الدراسة على أهمية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرئيسة )المسؤولية والمساءلة،  -
 الشفافية واإلفصاح، والعدالة، وسيادة القانون(.

أكدت عينة البحث أن نقص الموارد البشرية من األطباء والتمريض كذلك اإلداريين  -
في تسيير العمل داخل المستشفى، األمر الذي ينعكس الصحيين ُيمثل مشكلة كبيرة 

 سلبًا على الكيفية التي تؤدَى بها الخدمات الطبية في المستشفى.
النظام اإلداري داخل المستشفى والتي تمارسه اإلدارة تجاه موظفيها يعمل على غياب  -

لخدمات نظام الحوافز والمكافآت، وال تعمل اإلدارة على غرس قيم اإلبداع في تقديم ا
 المطلوبة كُل في تخصصه.

التساااؤل الخااامي: كياا  يمكاان تنفيااف الحوكمااة فااي المجااال الصااحي مااع عاادم 
 المساس باألبعاد االجتماعية للرعاية الصحية من وجهة نظر مقدمي الخدمة والمرضى؟

الة من ِقَبل اإلدارة لتطوير أداء العاملين  - أكدت عينة الدراسة على عدم وجود خطوات َفعَّ
يكل اإلداري حيث أن تفعيل الدورات التدريبية لإلداريين من أهم مقومات نجاح باله

الجهاز اإلداري في الدولة ويجب على المستشفى اتباع منهج تطوير قدرات ومهارات 
 اإلداريين والفنيين بكافة تخصصاتهم بما ينعكس على نجاح المنظومة ككل.

ى سوف تلعب دورًا جوهريًا في كشفت الدراسة عن أن تطبيق الحوكمة في المستشف -
التعامل بصفة الئقة مع مختلف المشاكل التي يمكن أن تواجهها بما فيها مشكلة 
تضارب المصالح بين مختلف أصحاب المصلحة، والتي بسببها كان هناك تراجعًا في 
أداء الخدمة الطبية في المستشفى وزيادة أوجه الفساد، وهذا ما يتوافق مع ما أكدته 

، حيث أكدت على أهمية مبادئ الحوكمة في تحسين  (09))سفيان صلواتشي(دراسة 
أداء المؤسسات وذلك بالتطرق ضمنيًا إلى دور هذه المبادئ في تخفيض مشاكل 

 تضارب المصالح.
كشفت الدراسة عن ضرورة توحيد أهداف المستشفى االستراتيجية مع أهداف الدولة  -

امل بمستوى الخدمات الصحية وتوفير خدمات الخاصة بالرعاية الصحية واإلرتقاء الش
صحية متاحة للجميع وذات جودة عالية وتحقيق أهم أهداف الدولة االستراتيجية في 
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المنظومة الصحية وهو )تطبيق نظام صحي متكامل يتميز باإلتاحة والجودة وعدم 
 التمييز(.

االقتصادية إدارة المستشفى ال تضع في اعتبارها الظروف النفسية واالجتماعية و  -
للعاملين، وما يدل على ذلك انخفاض الروح المعنوية وعدم الرضا الذي يسيطر على 

إداريين(، وذلك لعدم توافر اإلمكانات الالزمة  –تمريض  -مقدمي الخدمة )أطباء
لتسيير المنظومة الصحية، سواء كانت إمكانات مادية أو بشرية أو حتى معنوية ألن 

تطبيق سيادة القانون والعدالة هي مبادئ موجودة على أبسط أنواع الحوكمة وهي 
 استحياء.
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 أهم التوصيات:
 بناًء على ما كان من نتائج الدراسة، قام الباحث بتقسيم التوصيات حسب التالي:

 توصيات لإلدارة العليا للجامعة:

مستشفى مع التركيز على الرؤى واألهداف العامة للحكومة وأن تتوافق أهداف ال -0
)تطبيق نظام صحي متكامل  2030أهداف الدولة والمتمثلة في رؤية مصر 

 يتميز باإلتاحة والجودة وعدم التمييز وتحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة(.
اإلدارة والعاملين هم فريق عمل واحد، فاالستثمار في الطاقات البشرية واالهتمام  -4

من التواصل حتى تتوحد الرؤى واألهداف، وأن  بها هو أول طريق النجاح، فالبد
َتسود مبادئ الشفافية وسيادة القانون وغيرها من مبادئ الحوكمة في عملية اتخاذ 

 القرارات.
إنشاء هيكل حوكمة الرعاية الصحية لإلرتقاء بالخدمات الطبية بالمستشفى ووضع  -3

ب المصلحة برنامج شامل، وذلك باستخدام منهج المشاركة والتعاون مع أصحا
والخبراء في ذلك المجال ورسم األدوار والمسؤوليات ألعضاء القوى البشرية داخل 
المستشفى، فالحوكمة عملية نابعة من مجلس اإلدارة حيث ُيَعد إدخال ممارسات 
الحوكمة واإلفصاح والشفافية والعدالة وغيرها من السياسات بمثابة عملية ُمَمنهجة 

ب التسرع فيها وإنما تطبيقها استراتيجيًا وحسب الوضع وليست إجراء واحد، وال يج
القائم، ومن ثم يجب على مجلس اإلدارة أن يضع خطة مدروسة لعملية االنتقال 

 بما يضمن استدامة هذا اإلنتقال.
يجب على مجلس اإلدارة عند اختيـار المـدير التنفيـذي أن يتصـف بالكفـاءة والنزاهـة  -2

يس التنفيــذي لــيس طبيبــًا بينمــا يتفــرد األطبــاء إلدارة والخبــرة، وُيَفَضــل أن يكــون الــرئ
األقســام الطبيــة، وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون ُمِلَمــًا بطبيعــة عمــل المستشــفيات 
وعلـــى درايـــة باختالفهـــا عـــن إدارة أي مؤسســـة أخـــرى، ولكـــن عنـــدما يكـــون المـــدير 

والمهـارات  التنفيذي طبيبًا، يجب على مجلس اإلدارة أن يتأكـد مـن تـوافر المـؤهالت
اإلدارية لديه بما يكفي إلدارة المستشفى، وفي هذه الحالة ينبغي أن يتوقـف الـرئيس 
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التنفيذي عن ممارسة النشاط الطبـي )الخـاص( بمجـرد توليـة المنصـب، وذلـك منعـًا 
 لتضارب المصالح.

البــدء فـــي نشــر ثقافـــة الحوكمــة داخـــل المستشــفى، وتثقيـــف وتوعيــة القـــوى البشـــرية  -5
 بادئها وخصائصها.بمفهومها وم

ضرورة العمل على اإلرتقاء باألداء الصحي في المستشـفى التعليمـي والمستشـفيات  -6
ـــد المـــؤتمرات وور  العمـــل ذات العالقـــة بتطبيـــق  الجامعيـــة عامـــًة، مـــن خـــالل عق
مبـــادئ الحوكمـــة وتحســـين الجـــودة الصـــحية، والنهـــوض بالممارســـات اليوميـــة فـــي 

لحوكمـــة الســـريرية وكافـــة اإلجـــراءات ذات المستشـــفيات مـــن خـــالل تعزيـــز مفـــاهيم ا
العالقة بسالمة وأمن المريض، لذا من المفترض أن تعمل الجامعة علـى االسـتفادة 
ــديها وتقــديم أوراق علميــة أو محاضــرات أو ور   مــن المــؤتمرات العلميــة الرئيســة ل
عمل حول كيفية تطبيق الحوكمة الصـحية، وذلـك بالتعـاون مـع المؤسسـات الدوليـة 

ليونيســـيف أو منظمـــة الصـــحة العالميـــة كـــذلك الجمعيـــات العلميـــة ومنظمـــات مثـــل ا
المجتمــع المــدني، ودعــوة العديــد مــن الخبــراء فــي هــذا المجــال والتعــرف علــى البيئــة 
التشــريعية التــي تســاعد فــي تطبيــق الحوكمــة الصــحية كــذلك التــدريب والتعلــيم علــى 

 كيفية تطبيق الحوكمة في المؤسسات الطبية.

 دارة المستشفى:توصيات إل
ضــرورة تفعيــل نظــام الَحوَســبة للخــدمات الصــحية فــي المستشــفى، وتشــغيل النظــام  -0

ــــي العــــالج وأرشــــفته  ــــي موحــــد لكــــل متلق ــــف طب ــــيح إنشــــاء مل ــــذي يت اإللكترونــــي ال
 إلكترونيًا، كما يتيح تنظيم تواجد الكادر الطبي ومراقبة األداء داخل المستشفى.

مستشـــفى ومنهـــا)إدارة التســـويق وإدارة التخطـــيط أهميـــة تفعيـــل إدارات هامـــة داخـــل ال -4
والمتابعة والتكاليف( كذلك إدارة خدمة المـواطنين والتـي يجـب أن تضـم فـي طياتهـا 

 أقسام هامة جدًا هدفها خدمة المواطنين وخدمة المجتمع:
قســـم خدمـــة الجمهور)المـــواطنين(: ويركـــز علـــى مـــدى التـــزام المستشـــفى بتقـــديم  -

قــي الخدمــة، والتعــرف علــى احتياجــاتهم وذلــك مــن خــدمات صــحية متميــزة لمتل
خــالل عمــل تحلــيالت آلراء الجمهــور وتحديــد احتياجــاتهم وكيفيــة العمــل علــى 
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االســتجابة لتلــك الحاجــات، كــذلك التواصــل معهــم وعمــل نظــام ُمَوثَّــق للشــكاوى 
 والرد عليها والعمل على حلها، وقياس مستوى رضا المريض.

تروني )وذلك لتحسـين صـورة المستشـفى علـى مواقـع قسم اإلعالم واإلعالم اإللك -
 التواصل االجتماعي والرد على كافة االستفسارات(.

قسم خدمة المجتمع: يركز على درجـة التـزام المستشـفى بخدمـة المجتمـع، وذلـك  -
 من خالل مبادراتها التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي والبيئة.

لــــى ســــبيل المثــــال الحمــــالت )القوافــــل االهتمــــام بالــــدور المجتمعــــي للمستشــــفى، وع -3
الطبية( والمبادرات التـي هـدفها التخفيـف علـى أفـراد المجتمـع غيـر القـادرين، والتـي 
مـــن خاللهـــا نضـــمن عدالـــة توزيـــع الخـــدمات الصـــحية لغيـــر القـــادرين، وأن تكـــون 

 المستشفى مثااًل ُيحتذى به للمستشفيات والجهات الخاصة.
وري لـإلدارة مـع القـوى العاملـة، حيـث تحولـت إدارة تبادل المعلومـات، والتواصـل الـد -2

المستشــفى إلــى ُجــذر منعزلــة وال تشــارك المعلومــات مــع اآلخــرين والــذي يــؤدي إلــى 
 إعاقة تحسين األداء.

التخطـــيط لتفعيـــل قســـم االســـتقبال علـــى أن يضـــم أشـــخاص لهـــم خبـــرة كافيـــة فـــي  -5
التصـال والتواصـل، التعامل مع مختلـف الشـرائح وتـدريبهم علـى مهـارات والحـوار وا

 ليكونوا حلقة وصل بين مقدمي الخدمة ومتلقيها في حال التواصل المباشر بينهم.
مراجعـــة كافـــة العقـــود الدوريـــة مثـــل عقـــد شـــركة النظافـــة والمقـــاولون العـــرب وعقـــود  -6

 صيانة األجهزة، والذي يضمن تفعيل بنودها والحفاظ على حقوق المستشفى.
الصــحية حســب احتياجــات المستشــفى واحتياجــات تــوفير المســتلزمات والمســتهلكات  -7

 المرضى، والتي أدى نقصها لوصول المريض لحالة عدم الرضى عن المستشفى.
وفي نهاية الدراسة، أعد الباحث تصور لخطة عمل ُمقترحة لتنفيذ توصيات 

 الدراسة، على أن يترك لإلدارة تحديد التوقيت الزمني للتنفيذ:
قاس من حيث التحسين المستمر في صحة إن نجاح أي مجتمع من عدمه يُ 

ورفاهة مواطنيه، فالصحة هي جزء يرتبط بكافة أجزاء المجتمع السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، وتطبيق منظومة الحوكمة الرشيدة في الصحة دليل على تقدم المجتمعات، 
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أمر بالغ  فاالهتمام بالثروة البشرية في المجتمعات واالستثمار في صحتهم وتعليمهم
 األهمية الزدهار ذلك المجتمع وهي الداعم األساسي لتقدمه.

 
 )فالبلدان تتشكل بصحة سكانها(.

 
 )انتهى(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2222مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  
 

  911 

 الهوامش:
منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، تحقيق العدالة الصحية من األسباب الجذرية إلى  (5)

 : 2، صالنتائج العامة )بيان مؤقت(

http://www.emro.who.int/ar/index.html  

محمد نور الطاهر أحمد عبد القادر، قياس جودة الخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية في السودان من  (5)

يمية الكبرى بوالية الخرطوم، وجهة نظر المرضى والمراجعين )دراسة ميدانية على المستشفيات التعل

 .899، ص 2015، 4، العدد 11المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد 

، بيان 2030رؤية مصر  2016-2017أشرف العربي، عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي  (3)

 :10، ص 2016تم إلقاؤه أمام مجلس النواب، األحد، مايو 

sdsegypt2030.com/wp 

(4)   Carols A. Martinez- Vela, World Systems Theory, ESD.83 – Fall 2001, pp: 3-4: 

 http://web.mit.edu/esd.83/www/notebook/WorldSystem.pdf 

سعود الشرفات، بحث في نظرية النظام العالمي )ايمانويل فالرشتاين(، مركز شرفات للدراسات والبحوث  (2)

 :2015سبتمبر،  العولمة واإلرهاب، عمان، األردن،

http://www.shorufatcenter.com/3246  

بوهنة علي، سعيدان رشيد، واقع الخدمات الصحية من خالل اإلصالحات، مجلة البشاير االقتصادية،  (1)

 .1، ص 2014العدد األول، سبتمبر 

حة، مركز المشروعات الدولية الخاصة، مبادئ وقواعد الحوكمة جمعية الحوكمة والشفافية في قطاع الص (0)

 :15، ص 2014في المستشفيات، مصر 

arabia.org-https://www.cipe / 

مركز العقد االجتماعي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، دليل تقييم الحوكمة الرشيدة في القطاعات  (4)

ً على قطاعات الرعاية الصحية األولية والتعليم األساسي ومياه الشرب والصرف  الخدمية )تطبيقا

 :4، ص 2014الصحي(، 

 .www.socialcontract.gov.eg 

، تقرير صادر من البنك الدولي 2015-2019إطار الشراكة اإلستراتيجية الخاص بمصر لفترة السنوات  (.)

 :11، ص2015نوفمبر،  EG ،20-94554لإلنشاء والتعمير، تقرير رقم 

.http://documents.worldbank.org 

(10) by the American Health Information Management Association,  INFORMATION 

GOVERNANCE, Principles for Healthcare (IGPHC), 2014, P.3: 

http://library.ahima.org/doc?oid=107746#.WnVTYxNEncc 

مركز العقد االجتماعي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نحو حوكمة رشيدة في قطاع الرعاية   (55)

 :2، ص 2014الصحية األولية دراسة حالة: محافظة الفيوم، 

www.socialcontract.gov.eg   

جمعية الحوكمة والشفافية في قطاع الصحة، مركز المشروعا ت الدولية، مبادئ وقواعد الحوكمة في   (55)

 :12، ص 2014المستشفيات، مصر، 

www .hegta.org 

دراسة تحليلية للوضع  –برنامج السياسات والنظم الصحية، الحالة الصحية والخدمات الصحية في مصر   (53)

 .21، ص 2005ؤى مستقبلية، ، كتاب تم نشره بواسطة جمعية التنمية الصحية والبيئية، الراهن ور

 :3، ص 2017كوليرز إنترناشيونال، قطاع الرعاية الصحية في مصر، التقرير السابع،   (58)

Colliers.com/Egypt 

في  %5.3و نسبة  %27.8بوابو األهرام اإللكترونية، تقرير حكومي: نسبة الفقر في مصر زادت إلى   (52)

 :2016أكتوبر،  16فقر ُمدقع الرتفاع األسعار، 

http://gate.ahram.org.eg/News/1267735.aspx   

)األهداف  2030مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري، استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر   (51)

 (:ومؤشرات األداء

http://www.mop.gov.eg/VISION/EGYPTVISION.ASPX  

http://www.emro.who.int/ar/index.html
http://www.shorufatcenter.com/3246
http://www.shorufatcenter.com/3246
https://www.cipe-arabia.org/
https://www.cipe-arabia.org/
http://library.ahima.org/doc?oid=107746#.WnVTYxNEncc
http://www.socialcontract.gov.eg/
http://www.socialcontract.gov.eg/
http://gate.ahram.org.eg/News/1267735.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1267735.aspx
http://www.mop.gov.eg/VISION/EGYPTVISION.ASPX
http://www.mop.gov.eg/VISION/EGYPTVISION.ASPX


 ات الصحية...                               د. محمد محمود أحمد الرمادياألبعاد االجتماعية لحوكمة الخدم
 

   913 

كتيب صادر من إدارة العالقات العامة بالمستشفى، مستشفى جامعة طنطا التعليمي العالمي )صرح طبي   (50)

 . 2016بوسط الدلتا(، مطبعة جامعة طنطا، 

للحوكمة، أساسيات الحوكمة )مصطلحات ومفاهيم(، سلسلة النشرات التثقيفية لمركز أبو مركز أبو ظبي   (54)

 :10ظبي للحوكمة، ص 

12729.pdf-2013-7-30-www.adccg.ae/Publications/Doc  

 

ق مبادئ الحوكمة في تخفيض مشكلة تضارب المصالح في ظل هشام صلواتشي )وأخرون(، أهمية تطبي  (.5)

 :21المشروع االستثماري، ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/360/11/21/15567  

 
 

 

http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pdf
http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/360/11/21/15567
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/360/11/21/15567


  
  
  

  
  

  

 علم النفس: تخصص ثالًثا

  

  

  

  

  



  



 
 

 
 

 
أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة  لدى أعضاء هيئة 
التدريس المغتربين وعالقتها بكل من الجنسية والعوامل الخمسة 

 للشخصية
 
 
 

 صالح محمود هارون . د وليد حسن عاشور الخطيب. دأ.م.
 أستاذ علم النفس التربوي المساعد
 كلية التربية، جامعة عين شمس

 جامعة الجوف -اآلداب بالقرياتكلية العلوم و 
waleed.psycho@gmail.com 

 مدرس علم النفس
 كلية اآلداب، جامعة بورسعيد

 جامعة الجوف -كلية العلوم واآلداب بالقريات
mdrsalahharoun@hotmail.co 

 
 
 

DOI: 10.21608/jfpsu.2021.75318.1091 

 
 
 
 

الثانيالجزء م(، 2222مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                         العدد الحادي والعشرون )يوليو   

mailto:waleed.psycho@gmail.com
mailto:waleed.psycho@gmail.com
mailto:drsalahharoun@hotmail.com
mailto:drsalahharoun@hotmail.com


 م2222عشرون / يوليو  مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي وال
 

   433 

أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة  لدى أعضاء هيئة 
التدريس المغتربين وعالقتها بكل من الجنسية والعوامل الخمسة 

 للشخصية
 مستخلص 

تهدف الدراسة الحالية إلى بحث العالقة بين أساليب مواجهة أحداث الحياة 
الضاغطة )التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية( لدى أعضاء  اليومية

هيئة التدريس المغتربين من جنسيات متعددة )مصرية، تونسية، جزائرية، سودانية، 
موريتانية، واألردنية( والعوامل الخمسة للشخصية )االنفتاح على الخبرات، المقبولية، 

( عضو هيئة 651صابية(. وتكونت عينة الدراسة من )االنبساط، يقظة الضمير، والع
إناث(. وطبق عليهم الباحثان مقياس أساليب  11ذكور،  621تدريس من المغتربين )

 ,Poonهذا المقياس من إعداد ليونارد بون  مواجهة احداث الحياة اليومية الغامضة
صرة لنموذج ، والقائمة المخت(2002(  تعريب وإعداد على عبد السالم على )(1980

تعريب محمد أحمد هيبه  Costa & McCrae 6992إعداد العوامل الخمسة للشخصية 
بين  0006. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 2066

أعضاء هيئة التدريس المغتربين الذكور واإلناث في التفاعل اإليجابي، والتصرفات 
وتوصلت أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  السلوكية وذلك لصالح اإلناث.

بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين من الجنسيات المختلفة في التفاعل  0006مستوى 
اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية. وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود فروق 

تدريس المغتربين مرتفعي بين أعضاء هيئة ال 0006ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ومنخفضي االنفتاح على الخبرات في التفاعل اإليجابي، والتصرفات السلوكية وذلك لصالح 
مرتفعي االنفتاح على الخبرات. وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود فروق ذات داللة 

بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين مرتفعي ومنخفضي  0006إحصائية عند مستوى 
في التفاعل اإليجابي، والتصرفات السلوكية وذلك لصالح مرتفعي المقبولية.  المقبولية

بين  0006وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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أعضاء هيئة التدريس المغتربين مرتفعي ومنخفضي االنبساط في التفاعل اإليجابي، 
بساط. وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود والتصرفات السلوكية وذلك لصالح مرتفعي االن

بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين مرتفعي  0006فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ومنخفضي يقظة الضمير في التفاعل اإليجابي، والتصرفات السلوكية وذلك لصالح 

عند مرتفعي يقظة الضمير. وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين مرتفعي ومنخفضي العصابية في  0006مستوى 

 التفاعل اإليجابي، والتصرفات السلوكية وذلك لصالح منخفضي العصابية.

لعوامل الضاغطة، أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية ا الكلمات المفتاحية:
 , أعضاء هيئة التدريس. الخمسة للشخصية
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Abstract 

The present study aims to examine the relationship between 

the methods of facing stress among expatriate faculty members of 

multiple nationalities (Egyptian, Tunisian, Algerian, Sudanese, 

Mauritanian, and Jordanian) and the five factors of personality 

(openness to experiences, agreeableness, extroversion, 

conscientiousness, and neuroticism). The sample of the study 

consisted of (156) expatriate faculty members (123 males and 33 

females). The researchers applied to them the scale of methods of 

facing the mysterious daily life events, and the short list of the five 

factors model of personality. The results of the study found that 
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there are statistically significant differences at the level of 0.01 

between male and female expatriate faculty members in positive 

interaction and behavioral behaviors in favor of females. It also 

found that there are statistically significant differences at the level of 

0.01 between expatriate faculty members of different nationalities in 

positive interaction, negative interaction, and behavioral behaviors. 

The study also found that there are statistically significant 

differences at the level of 0.01 between expatriate faculty members, 

with high and low openness to experiences in positive interaction, 

and behavioral behaviors in favor of those with high openness to 

experiences. The study also found statistically significant differences 

at the level of 0.01 between expatriate faculty members, with high 

and low agreeableness in positive interaction, and behavioral 

behaviors in favor of high agreeableness. The study also found 

statistically significant differences at the level of 0.01 between 

expatriate faculty members, high and low extroversion in positive 

interaction, and behavioral behaviors in favor of high extroversion. 

The study also found that there are statistically significant 

differences at the level of 0.01 between expatriate faculty members, 

with high and low alertness of conscience in positive interaction, and 

behavioral behaviors in favor of those with higher awareness of 

conscience. The study also found statistically significant differences 

at the level of 0.01 between expatriate faculty members, high and 

low neuroticism in positive interaction, and behavioral behaviors in 

favor of low neuroticism. 

Keywords: ways of coping with stressful daily life events, the 

five factors of personality, faculty members.  
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 : المقدمة

ط اإلنسان دومًا بوطنه حيث اإلستقرار واألمن، فإذا هاجر أو انتقل لموطن أخر فقد يرتب 
جزءًا كبيرًا من استقراره وأمنه، إذ يواجه ضغوطًا نفسية ومهنية يوميًا  تؤثر عليه تأثيرًا 
واضحًا إن لم يتمكن من التكيف مع وضعه الجديد، وهذا التأقلم يظهر فى مكونات 

ابية، واالنبساط، واالنفتاح على الخبرات أو التفتح على الخبرات، شخصيته وأهمها: العص
والمقبولية، ويقظة الضمير وهى ما تسمى بالعوامل الشخصية الكبرى والتى تمتد إلى 
الشخصية ككل حيث يسعى أعضاء هيئة التدريس المغتربين ذكورًا وإناثا أو من جنسيات 

تخدام أساليب محددة متمثلة بالتفاعل مختلفة  فى التغلب على الضغوط الحياتية بإس
اإليجابى الذى يجعله أكثر تماسكًا وأخف اضطرابًا فى الشخصية، وإذا استخدم التفاعل 
السلبى كأسلوب لمواجهة تلك الضغوط كان أكثر عرضة لإلضطرابات النفسية التى تعوقه 

أم إيجابًا يظهر فى  عن التأقلم والتكيف مع الوضع الجديد، وكال األمرين سواءًا أكان سلباً 
 تصرفاته السلوكية.

 مشكلة الدراسة : 

ُتعد مهنة التدريس من أهم المهن التى يقع عليها تنمية وتطور المجتمع ككل، إذ ُتسهم فى  
تخريج عناصر بناء األمم والمجتمعات، لذا يتعرض عضو هيئة التدريس لضغوط حياتية 

أسرية تتعلق بالحياة اليومية،  قد تختلف عن أى مهنة أخرى، حيث يواجه ضغوطاً 
وضغوطًا نفسية تتصل به  إذ مطالب بتنمية قدراته البحثية والمهنية طوال الوقت، ناهيك 
عن الضغوط المهنية التى يتعرض لها، لذا وجب عليه أن يستخدم أساليب تعينه على 

ا العوامل مواجهة تلكم الضغوط والتى ترتبط يقينًا بسمات شخصية متعددة ومتنوعة وأهمه
الخمسة الكبرى، لذا تتضح مشكلة هذه الدراسة فى تحديد هذه األساليب فى التعامل مع 
ضغوط جديدة تضاف لما يعانيه من ضغوط أخرى يتعرض لها عضو هيئة التدريس حيث 
الغربة وتبعاتها المعروفة لكل مغترب قرر الهجرة لموطن أخر ألجل المساهمة فى تخفيف 

ألخرى أهمها الضغوط اإلقتصادية والتى تسهم لحد ما فى تحسين العديد من الضغوط ا
( بدراسة الضغوط النفسيىة وعالقتها بجودة 2062ظروفه الحياتية لذلك قام ) وائل حامد ، 

 الحياة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وقد تكونت عينة الدراسة من
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خدمة المجتمع  بإستخدام المنهج ( عضو هيئة تدريس من الكليات اإلنسانية و 640)
الوصفى ، وبعد تطبيق مقياسى الضغوط النفسية وجودة الحياة توصل لنتائج عدة أهمها 
وجود عالقة ارتباطية سالبة  بين الضغوط النفسية وجودة الحياة ، وأكدت نتائج الدراسات 

يصاحبه  العديدة على أن إدراك أعضاء هيئة التدريس السيئ لطبيعة عملهم، وظروفهم
ومن خالل الدراسة السابقة . انخفاض شعورهم بجودة الحياة، ويزيد من رغباتهم فى تركه

يتبين دور الضغوط فى التأثير على جودة الحياة ألعضاء هيئة التدريس فى جامعة الملك 
( جنسيات األعضاء التى تسهم ايضًا فى نتائج 2062سعود ولكن لم يحدد ) وائل حامد ، 

لك تهتم الدراسة الحالية بالمغتربين ومن جنسيات مختلفة إذ تؤثر الغربة على الدراسة، ولذ
( فى دراسته عن الصحة ,Patel   (2017أشار  صحة المغترب الجسمية والنفسية ولذلك

، زادت نسبة اإلكتئاب والقلق لدى 2061و  2064النفسية للمغتربين أنه بين عامى 
( ، %22ليها منطقة الشرق األوسط بنسبة )( ، ت%11المغتربين فى أوروبا بنسبة )

( وكانت النساء المغتربات %69(، وجنوب شرق آسيا بنسبة )%21واألمريكتان بنسبة )
سنة أكثر طلبا للدعم النفسى وفسر الباحث زيادة  49و  10اللواتى تراوحت أعمارهم بين 

لعربى  كما أكد هذه اإلضطرابات بسبب غياب شبكة العائلة واألصدقاء خاصة فى الوطن ا
على ضروة اتباع مناهج أكثر وقائية، وتقديم حلول نفسية لمواجهة الضغوط الحياتية التى 

 Towers Watson'sتواجه المغتربين. ولذلك  قام الباحث بتطبيق استبيان تاورز واتسون 

Global Benefits من العمال يعانون من مستويات عالية من % 55 (وتوصل إلى أن )
تقدموا مرارًا بطلبات استقالة، مع شعورهم باإلجهاد المستمر وذلك بسبب عدم التوتر و 

قدرتهم على مواجهة الحياة المهنية الضاغطة، لذلك قاموا بتطبيق برنامج إرشادى عن 
لدعم هؤالء  ) (Employee Assistance Program  EAPطريق الهاتف يسمى )
وبالرغم  ل ال يعلمون ابدًا تلقيهم لهذا البرنامج.أن أرباب العم على العمال نفسيًا وتم التأكيد

اال أنه لم يحدد جنسيات المغتربين التى يمكن أن تكون  (Patel, 2017 )من أهمية دراسة 
عاماًل مهمًا فى التعرف على أساليب مواجهة هذه الضغوط ، خاصة وأن منطقة الشرق 

كة الدراسة الحالية التى تحاول ( ومن هنا تأتى مشل%22األوسط أتت فى المرتبة الثانية )
اإلجابة عن دور الجنسية فى مواجهة هذه الضغوط المختلفة والمتنوعة، والتى يجب على 
المؤسسات النفسية والعالجية أن تهتم بتقديم البرامج العالجية المختلفة لتدريب العاملين 
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سيات مختلفة على كيفية تجاوز هذه الضغوط التى يمر بها أعضاء هيئة التدريس من جن
( بدراسة 2069)عبير الصبان، أريج محمد، ودينا خالد، ذكورًا كانوا أم إناثُا وقد قامت

التحصين النفسى وعالقته بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة من أعضاء هيئة 
( عضو هيئة 620التدريس بجامعة الملك عبد العزيز وقد تكونت عينة الدراسة من )

( من اإلناث بجامعة الملك عبد العزيز بإختالف 95( من الذكور، و)25تدريس بواقع )
الدرجات العلمية، وقد قامت الباحثات بتطبيق مقياسى التحصين النفسى من إعدادهم، 

( وتوصلت الدراسة 2066ومقياس أساليب مواجهة الضغوط الحياتية من إعداد )العنزى 
ستجابة أفراد العينة حول التحصين إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ا

النفسى والبعد النفسى واالجتماعى تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، ولم تجد الدراسة فروق ذات 
داللة إحصائية تبعا لمتغير العمر بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول أساليب 

ية وحل مواجهة الضغوط النفسية، وضبط النفس، والبحث عن الدعم، وتحمل المسؤل
المشكالت، ولم تجد الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة 

ومن خالل الدراسة ألساليب مواجهة الضغوط النفسية تبعًا إلختالف متغير الجنس.  
السابقة يتضح عدم وجود فروق بين الذكورواإلناث فى اساليب مواجهة الضغوط الحياتية 

لدراسة الحالية التأكد منه، ولم تتناول دراسة )عبير الصبان وأخرون، وهو ما تحاول ا
( متغير الجنسية والذى يسعى الباحثان لمعرفة تأثيره على اختيار أساليب مواجهة 2069

( 2060الضغوط الحيايتة. كما قام ) صالح بركات، عمار فريحات، وعبد الله العوالمة ،
التدريس فى جامعة البلقاء التطبيقية وعالقتها  بدراسة األمن النفسى لدى أعضاء هيئة

( عضو هيئة تدريس، 261بمركز السيطرة  وانعكاستها التربوية وتكونت عينة الدراسة من )
وقد طبق الباحثون مقياسى األمن النفسى ومركز السيطرة ، وأظهرت الدراسة عدم وجود 

لسيطرة بين الذكور واإلناث  فروق ذات داللة إحصائية فى الشعور باألمن النفسى ومركز ا
وتبين أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين الشعور باألمن النفسى ومركز السيطرة لدى 

( تتضح أهمية 2060أعضاء هيئة التدريس. ومن خالل دراسة ) صالح بركات وأخرون ، 
األمن النفسى الذى بالضروة ينتج عن استقرار واضح فى الظروف الحياتية لعضو هيئة 

لتدريس والذى يحدث لزامًا بإتباع أساليب تمكنه من التعامل مع الضغوط الحيايتة فتسهم ا
فى تحقيق األمن النفسى والذى يعد المصطلح الجامع المانع لكل متطلبات الصحة النفسية 
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( بدراسة الضغوط النفسية لدى عضوات 2061الجيدة. ولذلك قامت ) نادية بومجان، 
وقامت بإستخدام برنامج إرشادى لتخفيف هذه الضغوط لديهن  هيئة التدريس المتزوجات

( 602( استاذة جامعية متزوجة وتم اختيارهن من بين ) 54وقد بلغت عينة الدراسة ) 
استاذة جامعية حيث حصلن على درجات مرتفعة فى مقياسى مصادر الضغط النفسى 

المجوعتين المتكافئتين  واستجابة الضغط النفسى، وقد استخدمت المنهج التجريبى بتصميم
بإختبار قبلى وبعدى، ولمعرفة أثر المتغير التجريبى لهذه الدراسة ) برنامج إرشادى معرفى 
سلوكى (، قامت الباحثة  بضبط جميع المتغيرات الخارجية التى ال تريد دراسة أثرها غير 

ا وهى )السن، المتغير المستقل وذلك بالمزاوجة بين األفراد على المتغيرات المراد ضبطه
الخبرة المهنية، الدرحة العلمية، عدد األبناء( وتعيينهم بشكل عشوائى أحدهما إلى مجموعة 
ضابطة واآلخرى إلى مجموعة تجريبية، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن األستاذة 
المتزوجة تعانى ضغطًا نفسيًا وفقا لمقياس مصادر الضغط النفسى، وقد احتلت المصادر 

ة بالدرجة العلمية واألبناء، والمصادر العائلبة واإلجتماعية أعلى المراتب، تليها المتعلق
المصادر المتعلقة بالطلبة وفى المرتبة األخيرة المصادر المتعلقة بالزوج ، وتكون البرنامج 
اإلرشادى من عدة محاور ثالثة وهى: مرحلة التصور العقلى، ومرحلة اكتساب المهارات 

وقد استغرق البرنامج مدة قدرها شهر ونصف بما يعادل ستة أسابيع ومرحلة التطبيق 
بمعدل جلستين أسبوعيًا واستغرقت الجلسة الواحدة مدة ساعة ونصف واستخدمت فنيات 
عديدة منها: المحاضرة، والحوار والمناقشة حول أهمية التفاعل اإليجابى وتعديل األفكار 

لمناقشة الجماعية والتعزيز اإليجابى، وتوصلت الخاطئة، كما تم استخدام أسلوب الحوار وا
الدراسة  إلى وجود فروق قبل وبعد استخدام البرنامج اإلرشادى على عينة الدراسة مما 
يؤكد على تأثير البرنامج االرشادى فى تخفيف الضغط النفسى لدى األستاذة الجامعية. 

للضغوط وأساليب  وعامل الجنس ُيعد من العوامل التى قد تحدث فارقا فى التعرض
( بدراسة الفروق بين (Heinrich,  Maddock,2007مواجهتها فقد قام  كاًل من 

الجنسين فى مصادر التوتر واستراتيجيات المواجهة فى هاواى واعتبرا أن األجهاد مشكلة 
صحية عامة تتأثر بالتعرض للضغوط، وافترض الباحثان أن النساء ستبلغ مستويات أعلى 

رنة بالرجال كما أن ضغوط الرجال متعلقة بالماديات واألمور المتعلقة من التوتر مقا
بالعمل، بينما ضغوط المرأة متعلقة بسبب األسرة، وبينما تستخدم النساء استراتيجيات 
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التكيف بشكل مستمر تجد الرجال يستخدمون استراتيجيات سالبة ينتج عنها سوء التكيف 
( خالل ربيع وصيف 6562لهاتفى لعينة قوامها )وبشكل متكرر، وقد تم استخدام المسح ا

عام ، وتنوعت األجناس فى هذه الدراسة )قوقازي، هاواي،  62، وأعمارهم فوق  2001
دقيقة ، وتتكون اإلستبانة من عدة  21صيني، ياباني(. وكان وقت المقابلة عبر الهاتف 

بالصراع مع الزمالء فى محاور متعلقة بالدخل المادى لألسرة، والضغوط المهنية المرتبطة 
العمل، والصراعات األسرية والمشكالت الناجمة عن هذا الصراع من انفصال، ومخاوف 
عامة بشأن المستقبل وحركة المرور فى الشارع. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات 

ووجدت فروق ذات داللة احصائية داللة إحصائية بين الجنسين في  التعرض للضغوط، 
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا ين لصالح الذكور فى مستويات التوتر بين الجنس

اإلختالف يرجع بالفعل إلى اإلختالفات القائمة أو األعراف بين الجنسين حيث توجد 
كما لم يتم  .دراسات تشير إلى أن المرأة قد تكون أكثر استعدادًا لذلك يشعرون بالتوتر

لعوامل الخمسة للكبرى للشخصية مع متغيرى التوصل لدراسات سابقة تناولت متغير ا
أساليب مواجهة الضغوط الحيايتة والجنسية ولكن قامت بعض الدراسات بدراسة العوامل 
الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بإستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية. على عينة من 

( 2064رة عمامرة ، العاملين في المجال الطبى، فقد اتبع كال من ) محمد طعبلى ، وسمي
المنهج الوصفى، وقد تم تطبيق مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية إعداد كوستا 
وماكرى ومقياس استرتيجيات المواجهة والذى صممه فولكمان والزاروس وتكونت عينة 

( ممرضا. وتوصلت 50(  طبيبًا  و)40( طبيبًا وممرضًا منهم )  660الدراسة من ) 
ود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين العصابية وإستراتيجيات الدراسة إلى وج

المواجهة المركزة على االنفعال، فى حين التوجد عالقة ارتباطية بين العصابية 
وإستراتيجيات المواجهة المركزة على المشكل، كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة 

سترتيجيات المواجهة المركزة على المشكل ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين اإلنبساطية وإ
وعلى اإلنفعال، فكل من الطبيب والممرض يعيش إزعاجًا يوميًا ينجم عن الصعوبات 
البشرية والمادية واإلدارية التى تعرقل المساعدة الفعالة الموجهة للمريض، فيعتريه الشعور 

تراتيجيات المواجهة بالعجز على مواجهة متطلبات عمله، مما يؤدى به إلى استعمال إس
المركزة على االنفعال للتقليل أو التعديل من اإلنفعاالت والمعاناة التى يسببها الحدث 
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التجنب. وتتمثل فى الفرار من المهنة أو  –الضاغط وذلك باستخدام إستراتيجية التهرب 
 عدم اإلستقرار المهنى )تغيير المصلحة(، وفقدان الرغبة فى العمل. 

ق يتضح أن هناك تباين بين بعض الدراسات فى الفروق بين الذكور ومن خالل ماسب
واإلناث فى مدى تحملهم للضغوط الحيايتة واختالف بين األساليب المستخدمة لمواجهة 

فى إحدى البالد هذه الضغوط ، هذا باإلضافة لإلحساس بالمشكة حيث أقام الباحثان 
لم تزل تؤثر عليهما بل وعلى كل من العربية حيث مرا الباحثان بكل هذه الضغوط التى 

قرر الهجرة إلحداث تغيرات حيايتة تسهم فى تخفيف أعباء متطلبات الحياة اليومية 
والمهنية. باإلضافة لندرة الدراسات التى تناولت متغيرات الدراسة الحالية. ولذلك تحاول 

 الدراسة الحالية أن تجيب عن األسئلة التالية:
اللة إحصائية بين الذكور واإلناث )من أعضاء هيئة التدريس هل توجد فروق ذات د -6

المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل اإليجابي، 
 والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية( ؟.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين من  -2
فة في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل الجنسيات المختل

 اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية(؟.
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي االنفتاح على الخبرات -1

غطة )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضا
 )التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية( ؟.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي المقبولية )من أعضاء  -4
هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل 

 وكية(؟ اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السل
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي االنبساط )من أعضاء -5

هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل 
 اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية ( ؟ 
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رتفعي يقظة الضمير )من هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي وم -1
أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 

 )التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية(؟.
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين منخفضي ومرتفعي العصابية )من أعضاء  -5

ساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل هيئة التدريس المغتربين( في أ
 اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية ( ؟.

 أهداف الدراسة :

 تهدف الدراسة إلى ما يلى :
التوصل ألساليب مواجهة الضغوط الحياتية لدى أعضاء هيئة التدريس المغتربين من  -6

 إناثُا. الجنسيات العربية المختلفة ذكورًا أو
 الكشف عن العوامل الخمسة للشخصية لدى أعضاء هيئة التدريس المغتربين . -2
دراسة العالقة بين أساليب مواجهة الضغوط الحياتية والعوامل الخمسة للشخصية لدى  -1

 أعضاء هيئة التدريس المغتربين .
فى أساليب الكشف عن الفروق بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين الذكور واإلناث  -4

 مواجهة الضغوط الحيايتة. 
الكشف عن الفروق بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين من بعض الجنسيات فى -5

 أساليب مواجهة الضغوط الحيايتة. 
 أهمية الدراسة :

تنطلق أهمية هذه الدراسة فى تحقيق محورين رئيسين، أحدهما نظرى، واألخر تطبيقى  
 وذلك كما يلى :

 لنظرية:األهمية ا -أ
 تتناول الدراسة بعض المفاهيم المهمة فى مجال علم النفس الشخصية. -
إثراء األدبيات بتصور نظرى يوضح عالقة العوامل الخمسة للشخصية والجنسية  -

 بأساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة.
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 األهمية التطبيقية: -ب
 في: قد يكون لنتائج هذه الدراسة دور مهم

د وبناء برامج لمساعدة المغتربين من أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع ضغوط إعدا -
 الحياة اليومية والذي يؤثر على تعاملهم مع الطالب ويؤثر على سير العملية التعليمية.

العمل على توجيه نظر واهتمام المسئولين عن العملية التعليمية بتوضيح التشابه  -
 هيئة التدريس وثقافة المجتمع الذي انتقلوا للعمل فيه.واالختالف بين ثقافة أعضاء 

 إمكانية تصميم برامج وقائية.-
 إمكانية تصميم برامج إرشادية. -
 إمكانية تصميم برامج عالجية. -
 إمكانية تصميم برامج تأهيلية. -
 إمكانية تصميم برامج تدريبية. -

  مصطلحات الدراسة :
  Stressful life eventsط  اوال: أحداث الحياة اليومية الضاغ 

وتعندى  Stress( أن هناك عدة مصطلحات ينبغى تحديددها مثدل (Seley, 1983يرى      
وهددو التددوتر الجيددد الددذى يحفددز اإلنسددان علددى العمددل  eustressوالضددغوط بكافددة أشددكالها، 

ويعنددددى اإلرهدددداق والتعددددب، وعلددددى اإلنسددددان أن يواجدددده كددددل  hypostressواالنتدددداج، وهندددداك 
(  Selaye, 1983 , p20ط الحياتيدة التدى يتعدرض لهدا  ويسدعى لتحقيدق أهدافده )  الضدغو 

( علدددى أن هنددداك تطدددور لغدددوى لمصدددطلح الضدددغوط النفسدددية 2005ويؤكدددد )جمعددده يوسدددف ،
Distress   شاعت ترجمته فى العربية باسم الكدرب، وقدد كدان شدائعًا بدين البداحثين فدى علدم

وشداع اسدتخدامه،   Stressوهو ى المقطع الثدانى وبق Diالنفس ثم أسقط المقطع األول منه 
قددد يكددون سددلبيًا أو   Stressغيددر أن المددرجح أن هندداك اختالفددًا بددين المصددطلحين وهددو أن 

فهدو سدلبى دائمدًا ويحددث نتيجدة ألحدداث   Distressايجابيًا، ضارًا أو مفيددًا ، أمدا مصدطلح
 (.  1، ص2005غير سارة )جمعه يوسف ، 

أحددداث الحيداة اليوميددة الضداغطة بأنهددا أحدداث غيددر  ) (Carlson,2014ويعدرف كارلسدون 
مرغدددددوب فيهدددددا وغيدددددر متوقعدددددة، وال يمكدددددن السددددديطرة عليهدددددا أو الدددددتحكم فيهدددددا، ويندددددتج عنهدددددا 

 (.  (Carlson, 2014, p 362اضطرابات نفسية وجسمية واضحة تظهر على الشخص 
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اجهدادًا حقيقيدًا ممدا أن األحدداث الضداغطة تسدبب  (catteries , Arora,  2005 ) ويدرى  
يدددؤثر علدددى سدددالمة الفدددرد الفسددديولوجية والنفسدددية تجعلددده يفقدددد القددددرة علدددى التكيدددف مدددع البيئدددة 
المحيطددة بدده، وعدددم قدرتدده علددى تحمددل حدداالت اإلجهدداد وبالتددالى ينبغددى تدددريب الفددرد علددى 

 (.Catrteries, Aror, 2005,p 44) تحديد هذه األحداث وفهمها ليتجاوزها
 :   رائىالتعريف اإلج

ُيعرف مصطلح أساليب مواجهة الحياة الضاغطة بأنه الطريقة التى يسدتخدمها األشدخاص   
فددى التعامددل مددع كافددة الضددغوط الحياتيددة سددواءًا أكانددت نفسددية أو أسددرية أو مهنيددة ، وتتنددوع 
هذه الطدرق بدين التعامدل اإليجدابى أو السدلبى مدع هدذه الضدغوط، ويدتم تحديدد هدذه األسداليب 

 قياس أساليب مواجهة الحياة الضاغطة كأداة بحثية مستخدمة فى هذه الدراسة.من خالل م
: يعرفهدا تدامر شدوقي باعتبارهدا ومجموعدة مدن السدمات العوامل الخمسة للشخصية: ثانيا     

الشخصددية التددي يتميددز بهددا األشددخاص، وتتمثددل فددي ميددولهم ألن ُيظهددروا أنماًطددا متسددقة مددن 
تتضدددمن العوامدددل الخمسدددة التاليدددة:   )تدددامر شدددوقي إبدددراهيم، األفكدددار والمشددداعر واألفعدددالو و 

2061 ،219 ،240  ) 
: وتشير إلى ميل الفرد إلى الجد واالجتهاد  Conscientiousness يقظة الضمير-6

 والمثابرة، وإلى الترتيب والتنظيم والتخطيط، والسلوك الموجه نحو تحقيق الهدف.
الفرد لإلندماج النشيط في بيئته وبصفة  : يشير إلى ميل Extraversion االنبساط-2 

خاصة البيئة االجتماعية، واالستمتاع بصحبة اآلخرين وتفضيل التجمعات، وأن يكون 
 نشيًطا ومتحدًثا، ومحًبا لإلستثارة والمرح واإلبتهاج والتفاؤل.

: ويشير إلى ميل الفرد إلى  Openness to experience االنفتاح على الخبرات- 1
الع والتخيل واإلبداع، وتفضيل التنوع، والسعي نحو الخبرات واألفكار الجديدة حب االستط

 وتقديرها، وتفضيل المناقشات العلمية، وتقدير الفنون والجمال.
: وتشير إلى ميل الفرد إلى إدراك العالم على أنه مليء  Neuroticism العصابية-4 

خوف والقلق والتشاؤم، وميله إلى بالمشكالت ومهدًدا له، ومثيرا للضغوط، والشعور بال
 الحيرة واإلندفاع، وسرعة التأثر والقابلية لإلنقياد.

: وتشير إلى ميل عام لدى الفرد إلمتالك خصائص  Agreeableness المقبولية-5
 إيجابية مثل اإليثار والتعاطف مع اآلخرين واآلراء اإليجابية عنهم والرغبة في مساعدتهم.
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:  هو مهاجر طوعى لبلد أخر من أجل تحقيق غرض معين Expatriateالمغترب : ثالثا
 (.(Jung Huang, et al ,2005,p.1659 سواء أكان علميًا او اقتصاديًا ثم يعود لوطنه 

: هو الذى هاجر طواعية من بلده إلى خارجها ليقوم بالتدريس فى إحدى التعريف اإلجرائى
 الجامعات السعودية.

: هو الحاصل على درجة الدكتوراة ، Faculty memberعضو هيئة التدريس : رابعا  
 ويقوم بالتدريس داخل الجامعات.

: هى تعريف قانونى لشخص فى القانون الدولى كمواطن Nationality: الجنسية خامسا
  Bollفى دولة ذات سيادة  فيمنح الوالية على الشخص ويوفر له متطلبات حياته )

,2007, p.114)الجنسية هى التى تشير لموطن عضو هيئة  :. التعريف اإلجرائى
 التدريس وميالده.

 اإلطار النظرى :
 أوال : الضغوط النفسية والحياتية وأساليب مواجهتها:   
لقد بدأت األبحاث المتخصصة بدراسة الضغوط النفسية فى العشرينيات من القرن  

لنفسى على أنه الذى فسر الضغط ا Canonالماضى على يد العالم الفسيولوجى كانون  
أن لدى معظم  ((Selye,1996سبب محتمل من أسباب اإلضطرابات الجسمية، ويرى 

األفراد ردود فعل للعوامل الضاغطة تتمثل فى استجابات غير تكيفية، يمكن أن تؤدى 
، ص 2062بدورها إلى أعراض جسمية وانفعالية، كاأللم والقلق واإلحباط ) وائل حامد ، 

إلى أن الوافدين فى كافة المجاالت يضيفون ميزة  (Huang et al., 2015)(. وأشار 21
تنافسية قوية للمؤسسات التى تتعاقد معهم حيث تتوقع تلك المؤسسات التى تقوم بتعيين 
الوافدين نجاحًا فى مناصبهم وفى المهام المكلفون بها  كما تتوقع سرعة تكيفهم مع البيئة 

لى ما يواجهونه من ضغوط مختلفة ومتنوعة تمكنهم الجديدة ومحاولتهم الدائمة للتغلب ع
 ,Brown, 1994; Klaus, 1995; Solomon)من اإلستمرارية فى أداء مهامهم 

دما يواجه الفرد األحداث الضاغطة تحدث متالزمة التكيف على ثالث مراحل وعن  (1994
 وهى كالتالى:(Mitterere, 2013 ) كما بينها  
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لمرحلة تحدث عدة تغيرات فسيولوجية مختلفة مثل زيادة نسبة مرحلة اإلنذار: فى هذه ا-6
  اإلدرينالين،  وزيادة توتر العضالت، وانخفاض الحساسية لأللم وارتفاع ضغط الدم.

مرحلة المقاومة : يتهيأ الجسم لمواجهة الضغوط المحتملة باستخدام أساليب تمكنه من -2
  . التوافق مع الضغوط

تنزاف : يستنزف الجسم طاقته الجسمية والتى كان يعتمد عليها مرحلة اإلرهاق أو االس-1
فى مواجهة اإلجهاد فتظهر عليه عالمات القلق والتوتر ، ثم يتجنب المسؤوليات والعالقات 
المدمرة للذات وسوء الحكم، كما تظهر العديد من اضطرابات فسيولوجية واضحة مثل: 

 ,   Mitterer & Dennis)  اض األوردةاتساع حدقة العين، إفراز االدرينالين، وانقب

2013 p.446  )   وكل هذه المراحل تتواجد مع التعرض لمصادر الضغط التى يواجهها
( فى دراستها عن مصادر 2061عضو هيئة التدريس وقد  حددتها )عائشة السوالمة ، 

الضغط النفسى وإستراتيجيات التعامل معها لدى أعضاء هيئة التدريس فى جامعة 
( عضوًا وعضوة من أعضاء هيئة التدريس، 262رموك، وقد تكونت عينة الدراسة من )الي

وقد قامت الباحثة بتطوير مقياسى الضغط النفسى ومقياس استراتيجيات التعامل مع 
الضغوط، وأشارت النتائج إلى أن أبرز مصدرين للضغط النفسى لدى أعضاء هيئة 

واإلقتصادية ، وتوصلت أيضًا إلى أن ابرز   التدريس هما: بيئة العمل والضغوط المالية
استراتيجيات التعامل مع مصادر الضغط النفسى لديهم كانت المواجهة فى حين أن 

 استراتيجيات العادات السلوكية  غير المالئمة هى اإلستراتيجية األقل ظهورًا . 
ة وهو مغترب عندما يتعرض الفرد لهذا الكم الهائل من الضغوط الحياتية خاصة المهني   

فى وطن أخر غير وطنه،  فعليه أن يواجهها بأساليب تعينه على تخفيف حدتها  حتى ال 
 يصاب باإلحباط والذى يعد اللبنة األولى لإلضطراب النفسى. ولذلك يرى ليونارد بون 

Bon, 2008   أن األساليب التى يستخدمها الفرد فى مواجهة أحداث الحياة اليومية
قوماتها اإليجابية أو السلبية نحو اإلقدام أو اإلحجام طبقًا لقدرات الفرد، الضاغطة تتوقف م

وإطاره المرجعى للسلوك، ومهاراته فى تحمل أحداث الحياة اليومية الضاغطة، وطبقًا 
الستجاباته التكيفية نحو مواجهة هذه األحداث دون إحداث أية أثار سلبية جسمية أو 

التفاعل اإليجابى،  التفاعل السلبى  والتصرف السلوكى  نفسية  وتلك األساليب متمثلة فى
 (. 66، ص 2002) ليونارد بون، 
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حيث قام بدراسة الفروق بين الجنسين فى   (( Matud,  2004 وقد فطن لهذه األهمية  
( 6511( رجاًل و ) 2261الضغوط الحياتية المختلفة والتأقلم معها على عينة قوامها ) 

عامًا بإختالف الخصائص اإلجتماعية والديموغرافية،  51و 62بين  سيدة تراوحت أعمارهم
وتوصلت الدراسة إلى أن النساء سجلن درجات أعلى فى الضغوط من الرجال على الرغم 
من التشابه الكبير فى الظروف الحياتية المختلفة، كما أن الرجال اكثر إصابة باألمراض 

ة وجود جمود عاطفى لدى الرجال أكثر من الجسمية عن النساء. كما سجلت نتائج الدراس
النساء وذلك بسب ضغوط العمل التى يتعرضون لها ، والتى كان لها األثر الكبير فى هذا 

  .(Kelly,2008)الجمود. وقام 
بدراسة الفروق بين الجنسين فى استخدام أساليب واستراتيجيات المواجهة للضغوط  

( مقسمة على 605قد تكونت عينة الدراسة من )الحيايتة وعالقتها باإلكتئاب والقلق، و 
عامًا وتم تطبيق قائمة بك  51إلى  62مجموعتين ذكورا وإناثا وتراوحت أعمارهم بين 

لإلكتئاب ومقياس القلق لسبيلبيرجر، وأظهرت النتائج أن النساء أكثر اكتئابًا من الرجال، 
م الذاتى مقارنة بالرجال كما كما توصلت الدراسة إلى أن النساء استخدمن المزيد من اللو 

أنهن استخدمن استراتيجيات المواجهة التى تهدف لتغيير استجابتهن العاطفية إلى المواقف 
العصبية. فى حين يستخدم الرجال أساليب أكثر تركيزًا على المشكالت أو أساليب مفيدة 

 للتعامل مع التجارب المجهدة. 
طلب مزيدًا من استراتيجيات مواجهة حقيقية من خالل ماسبق يتضح أن ادارة الضغوط تت 

للتغلب عليها، وتعود جذور مفهوم المواجهة إلى ميدانيين نظريين هما: التجريب الحيوانى 
وسيكولوجية األنا فى التحليل النفسى، ففى المقاربة التجريبية على الحيوانات، وسيرًا على 

ال ميلر وأورسين أن غريزة درب المنظور التطورى لداروين أوضح بعض الباحثين أمث
البقاء لدى الحيوان ترتبط بقدرته على اكتشاف ما هو قابل للتنبؤ وما يمكن السيطرة عليه 
فى بيئته ليتفادى أو يتغلب على المخاطر التى تهدده، ووفقًا لالزاروس وفولكمان فالمواجهة 

ف البيئية القاهرة عند الحيوان عبارة عن ميكانيزم حيوى يقوم على الفعل لمراقبة الظرو 
بهدف اختزال أى اضطرابات سيكوفسيولوجية محتملة وذلك بواسطة الهروب أو التجنب 

 (. 605،ص 2062أساسًا ) في: جالل العاطى ، 
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إلى أنه قد تم تحديد بعدين للتعامل مع ( Parker& Wood, 2008كل من  )  وأشار
ركز على المشاعر واألخر يركز الضغوط الحياتية على أختالف اشكالها وتنوعها أحدهما ي

على المشكلة التى تتضمن المواجهة المباشرة والمركزة مع المشكلة أو إعادة تصورها أو 
تقليل النتائج السيئة المترتبة عليها، أما استخدام المشاعر فهو ينصب بالضرورة على 

ثالثًا  االنشغال الذاتى، والتخيل وقد تطورت األبحاث فى وقت الحق حيث وجدت بعداً 
لمواجهة الضغوط الحياتية متمثاًل فى التجنب وعدم المواجهة المباشرة مع المشكالت. وهذه 
األساليب متعلقة بسمات الشخصية وأبعادها المختلفة ، حيث يوجد رصيد كاف من 
التحديات الداخلية التى ال تفطن إليها الشخصية إال عند الشعور بالخطر خاصة على 

ئلته، وبالتالى تصبح هذه الزخيرة األكثر فاعلية فى مواجهة الضغوط حياته وعلى حياة عا
( كما توجد أساليب أخرى تشتمل   (Parker  & Wood, 2008, p.504-506المحتلفة

 على ثالثة أبعاد رئيسية هى: 
 التفاعل االيجابى فى مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة.  -6
 الحياة اليومية الضاغطة.  التفاعل السلبى فى مواجهة أحداث -2
 التصرفات السلوكية.  -1

والتفاعل اإليجابى فى التعامل مع الضغوط اليومية خاصة لدى أعضاء هيئة التدريس يقلل 
  ) من التأثيرات الجسمية والنفسية السلبية الناتجة عن هذه الضغوط ولذلك ذكر 

Galindo ,et al, 2020)  اإلرهاق وذلك بإستخدام أن هذا التفاعل يقلل من مستويات
المرونة كوسيط بين الكفاءة الذاتية واإلرهاق حيث وجد من خالل دراسته التى أجراها على 

 ( معلمًا عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين هذه المتغيرات الثالثة . 124)
      -ويمكننن اسننتخدام أسنناليب أو اسننتراتيجيات مختلفننة لمواجهننة الضننغوط منهننا مننا يلننى :

(Moss , Schafer,1986:p 28) 
 -:االستراتيجيات اإليجابية -أ
وهي تلدك التدي يوظفهدا الفدرد فدي اقتحدام األزمدة وتجداوز أثارهدا، وذلدك مدن خدالل األسداليب  

  اإليجابية اآلتية:
 التحليل المنطقي للموقف الضاغط بغية فهمه والتهيؤ الذهني له وألثاره . -6
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لموقف حيث يحاول الفرد معرفيدًا اسدتجالء الموقدف وإعددادة بنائده إعادة التقييم اإليجابي ل -2
  بطريقة إيجابية مع محاولة تقبل الواقع كما هو.

البحث عن المعلومات المتعلقة بالموقف الضاغط والمدساعدة مددن اآلخددرين أو مؤسسدات -1
  . المجتمع المتوقع ارتباطهما بالموقف الضاغط

 للتصدي لألزمة بصورة مباشرة .استخدام أسلوب حل المشكلة  -4
 :  االستراتيجيات السلبية -ب

وهي تلك التي يوظفهدا الفدرد فدي تجندب األزمدة واإلحجدام عدن التفكيدر فيهدا وذلدك مدن خدالل 
  -األساليب السلبية اآلتية:

  .اإلحجام المعرفي لتجنب التفكير الواقعي والممكن في األزمة -6
 ض النفس على تقبلها . التقبل االستسالمي لألزمة وتروي -2
البحددددث عددددن اإلثابددددات أو المكافددددأت البديلددددة عددددن طريددددق االشددددتراك فددددي أندددددشطة بديلدددددة  -1

ومحاولددة االندددماج فيهددا بهدددف توليددد مصددادر جديدددة لإلشددباع والتكيددف بعيددددًا عدددن مواجهددة 
    .األزمة

السدارة، وفعليدًا عددن التنفيس والتفريغ االنفعالي بالتعبير لفظيًا عن المشاعر السلبية غير  -4
 طريق المجهودات الفردية المباشرة لتخفيف التوتر.                                           
ويرى الباحثان أن التفاعل السلبى مع هذه الضغوط يمثل عبئًا على عضو هيئة التدريس 

السلوكية حيث يؤثر على حالته النفسية والجسدية بالطبع مما يؤثر ذلك على تصرفاته 
المختلفة التى تنتهى بتقديم استقالته فى بعض األمور ويقرر العودة لموطنه كنوع من 

 تخفيف تلك الضغوط .

 ثانيا : العوامل الخمسة للشخصية: 

 مفهوم الشخصية : 
)والتى تترجم  personalityال يكاد علم النفس ُيذكر إال وُذكرت معه كلمة الشخصية 

الدم الذى يجعل من علم النفس روحا وشأنًا،  ومن خالل هذا بالقناع(  وكأنها شريان 
القناع اختلفت الكثير من النظريات فى تفكيك رموزه وقد تعددت أراءهم ووجهات نظرهم 
فى الكشف عن خبايا هذا القناع فتنوعت هذه النظريات حيث الصراع الحميم بين الظاهر 
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ث أهتمت العديد من النظريات والباطن وال تخرج كل نظريات الشخصية عن هذين حي
بالسلوك وهذا ما يعرف بالظاهر، واألخرى بالالشعور وهو ما يعرف بالباطن وما بين 
هذين انطلقت بينهما نظريات أخرى اعتمدت على الدمج بينهما أو ترجيح أحداهما على 

عام ، بدًءا من أبقراط تم اقتراح  2000وقد تمت دراسة الشخصية ألكثر من  األخرى .
نظريات شخصية أكثر حداثة ، بما في ذلك منظور فرويد الديناميكي النفسي، الذي يرى 
أن الشخصية تتشكل من خالل تجارب الطفولة المبكرة  ثم ظهرت وجهات نظر أخرى كرد 
فعل للمنظور الديناميكي النفسي  بما في ذلك وجهات النظر التعليمية واإلنسانية 

 .والبيولوجية والسمات والثقافية
( إلى أن كلمة الشخصية مشتقة من 2000: أشار ) ابن منظور ،  التعريف اللغوى 

الًشخص وهو سواد اإلنسان وغيره تراه من بعيد ، وكل شيئ رأيت جسمانه فقد رأيت 
شخصه، وَشُخَص الرجل بالضم فهو شخيص أى جسيم، وَشَخَص بالفتح ارتفع، وشخص 

وشخص الرجل بصره إذا سما وطمح )  السهم يشخص شخوصًا فهو شاخص عال الهدف،
 (.1422،ص 2000ابن منظور ، 

من خالل التعريف اللغوى يتضح أن الكلمة تشير للمكون الخارجى الظاهرى باإلضافة  
أن  6990للمكون العقلى المتمثل فى التفكير والطموح . ويرى جابر عبد الحميد ، 

صية، حيث توجد تعريفات تعريفات الشخصية تنوعت واختلفت بإختالف نظريات الشخ
بيولوجية وفيزيقية وتكاملية، حيث تخضع كل نظرية ألسس توضح بنية الشخصية 

 ووظيفتها حيث انقسمت هذه النظريات فى تناول الشخصية لمحكات أربعة وهى:
 التأمل الفلسفى: -6
هى التأمل الفلسفى، أى يالجظ الباحث نفسه ويالجظ األخرين حيث يستخدم تحليله  

 لى للتوصل إلى مجموعة متسقة ومترابطة من التعميمات التى تؤلف نظرية. العق
 المالحظة الكلينيكية: -2

هى المالحظة الكلينيكية ودراسة الحالة، وهنا نجد المعالجين النفسيين يفكرون ويتأملون فى 
 مالحظاتهم عن المرضى، ويطورون نظرياتهم بترشيد ممارساتهم.
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 : قياس الفروق الفردية -1
وهذه الطريقة تفترض أن الشخصية تتألف من عدد من السمات أو العناصر التى يمكن 
قياسها باإلحتبارات النفسية، والمنظرون لهذه الطريقة يقضون أوقتًا طويلة فى بناء 

 اإلختبارت وفى تحليل نتائجها بأسلوب معامالت اإلرتباط والتحليل العاملى. 
 الطريقة التجريبية : -4

بتغيير شرط أو ظرف مع إبقاء جميع الشروط األخرى ثم تبين ما إذا كان هذا وتقتضى 
التغيير يرثر فى النتيجة أم ال يؤثر فيها وهو ما يعرف بالمتغير المستقل والتابع ) جابر 

 ( 65-65، ص 6990عبد الحميد، 
ح وبالرغم من أن اغلبنا لديه تصور بديهى لمعنى الشخصية إال أن تعريف هذا المصطل 

علميا فى مجال علم النفس من الصعوبة بمكان ألنه مصطلج متعدد الوجوه، فقد تلقى 
الضوء على الجوانب أو المظاهر الجسمية الخارجية للشخصية، أو الجانب اإلجتماعى 

والتى تعنى  Personaمشتق من الكلمة الالتينية  Personalityفمصطلح الشخصية 
تشبه القناع الموضوع على وجه الممثل أثناء أداء  القناع. وتعريف الشخصية هكذا بأنها

الدور يعنى أنه من المقبول لنا أن نختار ما نظهره أو نكشفه لألخرين من شخصيتنا، هذا 
التعريف يعكس وبوضوح أن هناك بعض الصفات الشخصية تبقى لسبب أو ألخر طى 

ة ومن خالل هذا التباين الكتمان، ويويد هذا النوع من التعريفات أنصار المدرسة التحليلي
بين وجهات النظر المختلفة يمكن تعريف الشخصية بأنها التفاعل المتكامل للخصائص 
الجسمية والعقلية واإلنفعالبة واإلجتماعية التى تميز الشخص وتجعل منه نمط فريد فى 

 (.21-25، ص 6995سلوكه ومكوناته النفسية ) محمد عبد الرحمن ، 
صية بأنها كٌل ال يتجزأ فهى محصلة هذا التفاعل بين جميع ويعرف الباحثان الشخ 

 مكوناتها الجسمية والعقلية واإلجتماعية واإلنفعالية والسلوكية .
 المكونات الخمسة للشخصية :

يعد نموذج العوامل الكبرى للشخصية لكوستا وماكرى من أهم النماذج والتصنيفات التى  
فضال عن أنه تصنيف شامل ودقيق لوصف فسرت سمات الشخصية فى وقتنا الحاضر، 

الشخصية اإلنسانية التى أثبتت صحته األدلة العلمية للبحوث التجريبية كما يعد هذا 
النموذج من أكثر نماذج الشخصية انتشارًا، حيث تناولته العديد من الدراسات فى مجال 
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نشأة هذه علم نفس الشخصية، وعلم النفس اإلجتماعى، وعلم النفس الصناعى، وترجع 
الذى استخرج خمسة عوامل للشخصية عن طريق التحليل    Fiskالعوامل إلى   فيسك

العاملى لقائمة تم تطبيقها على عينات مختلفة بإستخدام التقارير الذاتية وتقديرات 
عن   Christalوكريستال    Tupesالمالحظين واألقران، كما توصل كل من تيوبس

كاتل إلى خمسة عوامل للشخصية أطلقا على العامل األول  طريق التحليل العاملى لقائمة
اإلنبساط أو اإلستبشار، والثانى الطيبة والثالث اإلتكالية  والرابع اإلتزان اإلنفعالى والخامس 
التهذيب، وقاما كل من كوستا وماكرى بتطوير العوامل الكبرى للشخصية خيث أضافا عام 

ى الخبرة  ثم تطور المقياس ليشتمل على العوامل بعدًا جديدًا أسماه اإلنفتاح عل 6925
(. ويقوم نموذج العوامل الخمسة على تصور 42، ص 2069الخمسة )في: ريم كاتبة،

مؤداه إنه يمكن وصف الشخصية وصفًا اقتصاديًا كاماًل من خالل خمسة عوامل هي: 
ر. وهناك الكثير العصابية، واالنبساط، واالنفتاح على الخبرات، والمقبولية، ويقظة الضمي

 Taxonomyمن المحاوالت تستخدم التحليل العاملى للوصول إلى انسب إطار وصفي 
للشخصية يعين العوامل الضرورية والكافية ألكثر األوصاف اقتصادًا ومالئمة )فيصل 

(. واستمد نموذج العوامل الخمسة 555 - 554،ص 2005يونس، وإلهام خليل، 
ة من خالل المراجعة النظرية األمبيريقية للتصورات النظرية للشخصية بنيته وأصوله النظري

 & Costaالتي تناولت عوامل الشخصية مثل تصور جيلفورد، حيث قدم  كل من  

McCrea  1985  ،نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية )هشام حبيب الحسينى
 (. ويمكن تحديد العوامل الخمسة للشخصية على النحو التالي:64، 2004

 (McCrae , Costa, 2006, 4;    60 -9، 2004) هشام حبيب الحسينى  
يقيس هذا العامل درجة األفراد في النظام  Conscientiousnessيقظة الضمير -6

والواقعية فى سلوك التوجه نحو الهدف، والمرتفع على هذا العامل: مثابر، ومنظم بشكل 
المنخفض: يتميز بعدم القدرة على جيد، ودقيق، وطموح، ويعمل بجد، وواعي. بينما 
 المثابرة، وغير منظم، وكسول، وغير دقيق، ومهمل.

وُيعد  يقظة الضمير من العوامل المهمة التى ترتبط باالداء األكاديمى بصفة عامة لدى  
إلى أن يقظة الضمير  ((Thompson, 2008الطالب وأعضاء هيئة التدريس فقد أشار 

ز صاحبها بالقيام بأداء مهامه على أكمل وجه، كما أحد سمات الشخصية التى يتمي
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يتسمون دومَا باإلنضباط الذاتى والتصرف بإخالص، مع الحذر الشديد عند مواجهة 
 ,Zer &Martínezالمشكالت واألزمات دون تسرع فى اتخاذ القرار. وقد أشار كل من 

الضمير  ( إلى أن األشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة فى يقظة   (2006
 هم أقل تركيزًا على الهدف ، وأقل دافعَا للنجاح، ويميلون فى تصرفاتهم نحو العدوانية.

يقيس هذا العامل قوة التفاعالت االجتماعية، ومستوى  Extraversionاالنبساط -2
األنشطة، والحاجة لإلثارة، والقدرة على االبتهاج والمرح، والمرتفع على هذا العامل: يتميز 

واجتماعي، ولبق، ونشط، ومحب  للمرح، ولديه توجه نحو اآلخرين. بينما  بالرقة،
) هشام  المنخفض: متحفظ، ومنعزل، ويتميز بالصمت، وخامل ، وغير مرح وخجول 

 (.McCrae , Costa, 2006, 4;    60 -9، 2004حبيب الحسينى 
حث عن يقيس هذا العامل الب Openness to experienceاالنفتاح على الخبرات -1

الخبرات الجديدة، وإدراك الخبرة من مصدرها، والرغبة فى االستكشاف، وتحمل الغموض. 
و المرتفع على هذا العامل لديه ميول واسعة ) تحررى (، وحب استطالع، ومبدع، ويتميز 
باألصالة، والتخيل، ويفضل التنوع فى األشياء. بينما المنخفض : لديه ميول ضيقة ) 

بعدم الميل إلى حب االستطالع، وغير إبداعي، ويتميز بالتقليدية أو محافظ (، ويتميز 
 التمسك بالعادات والتفكير المنغلق،  ويفضل الروتين.

ويرى البعض أن عامل االنفتاح على الخبرة مرتبط بالحاجة للفهم خاصة عندد مدوراي  
مفهدوم االنفتداح أنه بمراجعة التدراث الدسيكولوجي يالحدظ أن  2062ولكن ترى إيمان ذيب،

علدى الخبدرة يدرتبط بمفهدوم الددافع المعرفدي بينمدا رأى أخرون أن االنفتداح علدى الخبدرة 
مدرتبط بمفهدوم الحاجدة الدى المعرفدة والمتأمدل فدي العديدد مدن الدراسدات التدي اهتمدت بدراسدة 

دضح فدي الخيدال، الحدساسية عوامدل الشخدصية الكبدرى يجدد أن االنفتداح علدى الخبدرة يت
الجماليدة، عمدق المدشاعر،  المروندة الدسلوكية، واالتجاهدات الحديثدة غيدر التقليديدة واألفكدار 

 (.496، ص2062الجديددة ) إيمان ذيب، 
يقيس هذا العامل التوافق فى مقابل عدم الثبات االنفعالى  Neuroticismالعصابية - 4

يهم أفكار غير واقعية، واالستجابات االندفاعية وسوء تكيف. ويحدد األفراد الذين لد
والمرتفع على هذا العامل قلق، ولديه لوم للذات، وانفعالى. بينما المنخفض هادئ، ولديه 
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، 2004) هشام حبيب الحسينى  رضا عن ذاته، ومعتدل المزاج، وغير منفعل، و جرئ 
9- 60    ;McCrae , Costa, 2006, 4.) 
يقيس هذا العامل كفاءة الفرد االجتماعية على مدى واسع  Agreeablenessية المقبول-5

يبدأ من الشفقة حتى الجفاء فى األفكار والمشاعر واألداءات. والمرتفع على هذا العامل: 
ذو طبيعة جيدة، وواثق من ذاته، ورحيم باآلخرين، وكريم، ومتسامح، ومتساهل. بينما 

ضب،  نزاع للشك، وقاس، وبخيل، ومعاد لآلخرين، المنخفض: قابل لإلثارة أو الغ
 , McCrae;    60 -9، 2004) هشام حبيب الحسينى   وانتقادي، وغير متعاون 

Costa, 2006, 4.) 
يعد اإلغتراب أحد اهم الضغوطات التى تواجه عضو هيئة التدربس باإلضافة للعديد من 

، ففى دراسة                    لى شخصيتهوالتى تؤثر بالضروة عالضغوطات المهنية التى يمر بها 
(Huang et al., 2005)  والتى قام فيها بدراسة السمات الشخصية للمغتربين وعالقتها

بأداء وظائفهم المهنية وقد ركزوا على العوامل الخمسة الكبرى )يقظة الضمير، اإلنبساط، 
مقياس العوامل الشخصية  االنفتاح على الخبرات، العصابية والمقبولية ( وقاموا بتطبيق

( امريكى مغترب مقيم بتايوان، وأظهرت النتائج وجود 21الكبرى على عينة قوامها ) 
عالقة ارتباطية موجبة بين التكيف المعيشى واالنفتاح على الخبرات ، كما أظهرت النتائج 

ع السكان ايضًا عالقة ارتباطية موجبة بين االنبساط والمقبولية مع العالقات األجتماعية م
المحليين، عالوة على ارتباط عمل المغتربين بشكل إيجابى بإإلنفتاح على الخبرات على 

وألهمية هذه السمات الخمس عكس الدراسات السابقة التى أتت خالف نتائج هذه الدراسة  
  (Zamani &Pouratashi, 2017)وأثرها على أعضاء هيئة التدريس قام كاًل من   

ن سمات الشخصية واألداء التعليمى والبحثى ألعضاء هيئة التدريس على بدراسة العالقة بي
( من أعضاء هيئة التدريس فى جامعة طهران، وأظهرت النتائج أن 126عينة قوامها )

العصابية لها تأثير سلبى على األداء األكايمى والتربوى والبحث لعضو هيئة التدريس، 
إحصائية بين الذكور واإلناث من أعضاء وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

هيئة التدريس فى العصابية واالنبساط ويقظة الضمير وذلك لصالح الذكور، ولم تكن هناك 
بين الذكور واإلناث فى اإلنفتاح على الخبرات بين الذكور واإلناث،   دالة إحصائيافروق 

ية من الذكور، وهذا وقد توصلت الدراسة إلى أن اإلناث لديهن مستوى أعلى من العصاب
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يعنى أن العصابية أظهرت ارتباطات سالبة مع األداء البحثى والتربوى، وهذا يؤكد على 
أنه مع إنخفاض العصابية قد يكون األداء البحث والتربوى أفضل، وأخيرا أظهر االنفتاح 

 على الخبرات عالقات إيجابية مع أداء البحث.  
 : الجنسية ثالثا :

الجنسية  تؤثر على استخدام األساليب التى يتم استخدامها لمواجهة يرى الباحثان أن 
الضغوط الحيايتة لدى أعضاء هيئة التدريس، حيث معايشة الجنسيات العربية لثقافات 
متعددة أكسبتهم  خبرات فى التعامل مع المواقف الضاغطة الجديدة، فدول شمال أفريقيا 

واضح على طرق تفكير هذه البالد، وهذا تعرضت لثقافات أجنبية متنوعة أثرت وبشكل 
واضح فى استخدام لغات غير العربية فى دراساتهم، وفى تعامالتهم داخل أوطانهم، 
خاصة اللغة الفرنسية التى تعتبر أحد اللغات األم فى تلك البالد، مما يشير إلى ارتباط 

 هذه الثقافات العربية بثقافات أوروبية أخرى.

 الطريقة واإلجراءات:
 وال : منهج الدراسة:أ

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، الدراسات االرتباطية والتي تفيد في دراسات التنبؤ 
 (.110، 6919ڤان دالين، والسبب والنتيجة )ديوبولد 

 ثانيا: العينة:
 عينة األدوات:-أ

سنة 55إلى  29( عضو هيئة تدريس حيث تمتد أعمارهم من 10تكونت هذه العينة من )
(. في العام الدراسي 1094( سنة وانحراف معياري قدره )44011ط عمري قدره )بمتوس
( ومن جنسيات متعددة تشمل 20( وعدد الذكور )60. عدد اإلناث )2026 -2020

 الجنسية )المصرية، األردنية، الجزائرية، التونسية، السودانية(.  
 العينة األساسية:-ب

سنة 55إلى  29ريس حيث تمتد أعمارهم من ( عضو هيئة تد651تكونت هذه العينة من )
( يوضح 6(. والجدول )1055( سنة وانحراف معياري قدره )45021بمتوسط عمري قدره )

 أعداد عينة الدراسة األساسية.
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 ( أعداد العينة األساسية6جدول )

 المجموع إناث ذكور الجنسية م

 20 69 16 مصري  6
 65 2 61 جزائري  2
 65 2 61 أردني 1
 65 - 65 ريتانيمو  4
 69 5 62 سوداني 5
 62 1 9 تونسي 1

 651 11 621  المجموع
 % 26بنسبة 11وعدد اإلناث  %59بنسبة  621( أن عدد الذكور 6يتضح من الجدول )

 من إجمالي عدد العينة.
 ثانيا: أدوات الدراسة:

 :  مقياس أساليب مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة -3
(  تعريدب وإعدداد علدى عبدد السدالم    (Poon, 1980تأليف ليونارد بدون  هذا المقياس من

 (. ويشتمل المقياس على ثالثة أبعاد رئيسية هى : 2002على )
 التفاعل االيجابى فى مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة .  -6
 التفاعل السلبى فى مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة .  -2
 سلوكية . التصرفات ال -1

( 10ويطبق المقيداس بصدورة فرديدة أو جماعيدة ويتكدون المقيداس فدى صدورته النهائيدة مدن )
عبدددددددارة تقددددددديس األبعددددددداد الثالثدددددددة ويرمدددددددز لهدددددددا ) ت ج ( ،) ت س ( ، ) ت ص( ويجيدددددددب 
المفحوص على عبارات المقياس بتنطبق تمامدا وتأخدذ ثدالث درجدات وتنطبدق إلدى حدد مدا ، 

 وتأخذ درجة واحدة .  وتأخذ درجتان ، وال تنطبق
 ثبات المقياس : 

( فدردًا يمثلدون شدرائح مختلفدة 600تم حساب معامدل ثبدات المقيداس علدى عيندة قوامهدا )    
 من المجتمع المصرى من طالب وموظفين وعمال واتسم معامل الثبات باإلرتفاع.
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 صدق المقياس : 
تخصصدددين مدددن ثدددم حسددداب الصددددق الظددداهرى بعدددرض المقيددداس علدددى مجموعدددة مدددن الم   

أعضدداء هيئددة التدددريس فددى علددم الددنفس وأقددر المحكمددون بددأن أبعدداد المقيدداس تقدديس أسدداليب 
مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة وكذلك تم حسداب الصددق العداملى وتبدين أن درجدة 

وقددام الباحثددان الحدداليين بحسدداب الثبددات للمقيدداس باسددتخدام معامددل صدددق المقيدداس مرتفعددة. 
 للقائمة وذلك باستخدام عينة األدوات وكانت النتائج كالتالي.   ألفا كرونباخ 
 ( : مقياس أساليب مواجهة احداث الحياة اليومية الضاغطة 2جدول )  

 معامل ألفا كرونباخ العامل

 0051 التفاعل االيجابي
 0015 التفاعل السلبي

 0051 التصرفات السلوكية
 0011 المقياس ككل

( أن معدالت ثبات مقياس أساليب مواجهة احداث الحياة 2)يتضح من الجدول رقم 
 اليومية الضاغطة وأبعاده الثالثة مقبولة.

 & Costaإعداد  NEO-FFIالقائمة المختصرة لنموذج العوامل الخمسة للشخصية -2
McCrae 3333  25: 2066)محمد أحمد هيبة،  3333تعريب محمد أحمد هيبه- 

91.) 
اس العوامل الخمسة للشخصية  وهى : العصابية ، واالنبساط، تهدف هذه القائمة إلى قي

واالنفتاح على الخبرات، والمقبولية، ويقظة الضمير، وتتكون القائمة كما فى صورتها 
مفردة ، وأمام كل مفردة مقياس  62مفردة بحيث يشتمل كل عامل على  10األصلية من 

البديلو موافق بشدة و وأربع ليكرت  خماسى. ويأخذ المفحوص خمس درجات إذا اختار 
درجات إذا اختار البديلوموافق و وثالث درجات إذا اختار البديل و محايد و ودرجتين إذا 
اختار البديل و معارض و ودرجة واحدة إذا اختار البديل و معارض بشدة و بالنسبة 

 للمفردات اإليجابية والعكس بالنسبة للمفردات السلبية.
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بالتحقق من الخصائص السيكومترية للقائمة من صدق وثبات، فقد  وقد قام معرب القائمة
اعتمد في حساب الصدق على آراء المحكمين، والصدق العاملي، وتم حساب االتساق 
 الداخلي، ثم قام بحساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ للقائمة وكانت قيمه كالتالي: 

 الخمسة للشخصية ( ثبات القائمة المختصرة للعوامل 1جدول ) 

 معامل ألفا كرونباخ العامل

 0021 يقظة الضمير
 0026 العصابية
 0052 المقبولية
 0059 االنبساط

 0054 االنفتاح على الخبرات
 0016 المقياس ككل

وأشار محمد أحمد هيبة إلى أن قائمة العوامل الخمسة المختصرة للشخصية في صورتها 
لذى يؤكد توافر شرطا الصدق والثبات، ويمكن استخدامها العربية تتميز بصدق البنية وا

( 55علمًيا داخل البيئة العربية. والقائمة في صورتها العربية النهائية أصبحت مكونة من )
( 62( مفردة، والمقبولية )65( مفردة، والعصابية )65مفردة، ويشمل عامل يقظة الضمير )

 ( مفردات. 1ى الخبرات )( مفردات، واالنفتاح عل5مفردة، واالنبساط )
وقام الباحثان الحاليين بحساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ للقائمة وذلك باستخدام 

 عينة األدوات وكانت النتائج كالتالي.   
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 ( ثبات القائمة المختصرة للعوامل الخمسة للشخصية 4جدول ) 

 معامل ألفا كرونباخ العامل

 0021 يقظة الضمير
 0026 العصابية
 0052 المقبولية
 0059 االنبساط

 0055 االنفتاح على الخبرات
 0010 المقياس ككل

 ( أن معدالت ثبات قائمة العوامل الخمسة للشخصية مرتفع.4يتضح من الجدول رقم )

 ثالثا: إجراءات الدراسة:
 ات.تطبيق مقاييس الدراسة على عينة التحقق من الخصائص السيكومترية لألدو -6
 تطبيق مقاييس الدراسة على العينة األساسية.-2
 تصحيح استجابات أعضاء هيئة التدريس على أدوات الدراسة.-1
حسددداب الفدددروق بدددين الجنسدددين والجنسددديات المختلفدددة وبدددين مرتفعدددي ومنخفضدددي العوامدددل -4

الخمسدددددة للشخصدددددية )يقظدددددة الضدددددمير، واالنبسددددداط، االنفتددددداح علدددددى الخبدددددرات، العصدددددابية، 
يددددة(  فددددي أسدددداليب مواجهددددة أحددددداث الحيدددداة اليوميددددة الضدددداغطة)التفاعل اإليجددددابي، والمقبول

 .(SPSS 22)باستخدام الحزمة اإلحصائية  والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية(.
 مناقشة النتائج وتفسيرها.-5
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
مننن أعضناء هيئننة التنندريس توجند رننروق ذات داللنة إحصننائية بننين الناثور واإلننناث  -أوال  

المغتننربينف رننا أسنناليب مواجهننة أحننداث الحينناة اليوميننة الضنناغطة  التفاعننل اإليجننابا  
 والتفاعل السلبا  والتصررات السلوثيةف.

وللتحقدددق مدددن هدددذا الفدددرض قدددام الباحثدددان بتقسددديم العيندددة إلدددى مجمدددوعتين مجموعدددة 
مدن أعضداء  ومجموعدة اإلنداث( 621من أعضاء هيئة التدريس المغتربين وعدددهم ) الذكور

( وتددم حسدداب المتوسددط واالنحددراف المعيدداري للددذكور 11هيئددة التدددريس المغتددربين وعددددهم )
واإلناث )من أعضداء هيئدة التددريس المغتدربين(  فدي أسداليب مواجهدة أحدداث الحيداة اليوميدة 

( 5الضدددداغطة )التفاعدددددل اإليجددددابي، والتفاعدددددل السدددددلبي، والتصددددرفات السدددددلوكية( والجددددددول )
 يوضح ذلك. 

 (5جدول )                                       
المتوسط واالنحراف المعياري للذكور واإلناث )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين(  في 

 أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة
 اإلناث الذكور  

أساليب مواجهة أحداث الحياة 
 اليومية الضاغطة

نحراف اال المتوسط
 المعياري 

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

 2,99 15,24 2,91 10,99 التفاعل اإليجابي
 4,41 64,25 1,62 61,14 التفاعل السلبي

 4,52 21,11 2,99 20,61 التصرفات السلوكية
 

لمجموعتين مستقلتين حيث تمت   T-testوللتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار وتو
ور واإلناث )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة المقارنة بين الذك

أحداث الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات 
السلوكية(. ونظًرا الختالف العدد في المجموعتين تم حساب تجانس التباين بين الذكور 

( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية واإلناث )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين



 م2222عشرون / يوليو  مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي وال
 

   433 

( 1الضاغطة )التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية( والجدول )
 .ة بينهما باستخدام اختبار وتويوضح مدى تجانس التباين بين المجموعتين ونتيجة المقارن

 (1جدول )
ة التدريس المغتربين(  في أساليب نتائج اختبار وتو بين الذكور واإلناث )من أعضاء هيئ

 مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة
أساليب مواجهة 
أحداث الحياة 
اليومية 
 الضاغطة

 الفروق بين متوسطي المجموعتين تجانس المجموعتين

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 قيمة ت الداللة

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 0,06 654  5,109 غير دالة 0,214 التفاعل اإليجابي
 غير دالة 46010 6,415 0,05 60,621 التفاعل السلبي
التصرفات 
 السلوكية

20,92 0,06 1,205 19014 0,06 

 
بين  0006( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 1يتضح من الجدول رقم )

أحداث الحياة  الذكور واإلناث من أعضاء هيئة التدريس المغتربين في أساليب مواجهة
وعدم وجود  اليومية الضاغطة التفاعل اإليجابي والتصرفات السلوكية وذلك لصالح اإلناث

فروق دالة إحصائيا بينهما في التفاعل السلبي. وتشير تلك النتيجة إلى وجود فروق بين 
أعضاء هيئة التدريس المغتربين الذكور واإلناث وذلك لصالح اإلناث في التفاعل اإليجابي 

ومتوسط اإلناث في التفاعل  10099حيث أن متوسط الذكور في التفاعل اإليجابي 
ويتضح من ذلك إن أعضاء هيئة التدريس اإلناث أكثر إيجابية من  15024اإليجابي 

الذكور في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة وتشير تلك النتيجة أيضا إلى 
المغتربين الذكور واإلناث وذلك لصالح اإلناث في  وجود فروق بين أعضاء هيئة التدريس

ومتوسط  20061التصرفات السلوكية حيث أن متوسط الذكور في التصرفات السلوكية 
وهذه النتيجة تشير إلى تبني اإلناث ثصرفات أكثر  21021اإلناث في التصرفات السلوكية 
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لتدريس المغتربين الذكور. إيجابية في التعامل مع ضغوط الحياة اليومية من أعضاء هيئة ا
المرأة  تتقبل الوضع كما هو وهى أحدى عناصر االستراتيجيات ويشير الباحثان إلى أن 

اإليجابية لمواجهة الضغوط الحياتية، خالفا للرجال حيث معظمهم ال يتقبل الوضع كما هو 
بل هو مضطر إليه، وهذا ما جعل درجات اإلناث مرتفعة فى التفاعل اإليجابي 

تصرفات السلوكية أكثر من الرجال. أما عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور وال
الذكور واإلناث من أعضاء هيئة  واإلناث فى التفاعل السلبى، يشير الباحثان إلى أن

التدريس المغتربين يتعرضان معًا لنفس الضغوط المهنية والحياتية، فيبررون ما هم فيه 
 نتيجة لضغوط إقتصادية اضطرتهم للهجرة.

( حيث لم يجدوا فروق 2069عبير الصبان وآخرون، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة  )
ث فى أساليب مواجهة الحياة الضاغطة. وتتفق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلنا

فى    (Col & McNulty,2011)نتائج الدراسة الحالية ضمنا مع ما أشار إليه  كل من 
دراستيهما لماذا المغتربات أفضل من الذكور فى التكيف االجتماعى والثقافى وذلك  من 

( من النساء  16ل و)( من الرجا15خالل دراستها على عينة من الذكور واإلناث عددها ) 
من  من دول وجنسيات مختلفة من كندا واستراليا وجنوب شرق أسيا ) سنغافورة والفلبين(  

خالل اإلتصال بمجموعة متنوعة من المنظمات بما فى ذلك جمعيات المغتربين والشركات 
متعددة الحنسيات، وتمت استجاباتهم على مقاييس متعددة منها مقياس تسوية المغتربين 

ومقياس التكيف االجتماعى والتفاعل   Black , Stephens (1989)لذى أنشأه  ا
وتوصلت   Schwartz (1992)األيجابى ومقياس السمو الذاتى وقد تم تطويره بواسطة 

التفاعل اإليجابى بين الذكور واإلناث و نتائج الدراسة إلى وجود فروق فى السمو الذاتى 
 لذاتى هى أكثر أهمية لإلناث من الذكور. لصالح اإلناث .كما أن قيم السمو ا

توجننند رنننروق ذات داللنننة إحصنننائية بنننين أعضننناء هيئنننة التننندريس المغتنننربين منننن -ثانينننا :
الجنسنننيات المختلفنننة رنننا أسننناليب مواجهنننة أحنننداث الحيننناة اليومينننة الضننناغطة  التفاعنننل 

 اإليجابا  والتفاعل السلبا  والتصررات السلوثيةف. 
مدن أعضداء هيئدة  م الباحثدان بتقسديم العيندة إلدى سدت مجموعداتوللتحقق من هذا الفدرض قدا

التدريس المغتربين حسب الجنسية وتم حساب المتوسط واالنحدراف المعيداري ألعضداء هيئدة 
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التددددريس المغتدددربين مدددن الجنسددديات المختلفدددة فدددي أسددداليب مواجهدددة أحدددداث الحيددداة اليوميدددة 
، 60، 2تصدرفات السدلوكية( والجدداول )الضاغطة )التفاعدل اإليجدابي، والتفاعدل السدلبي، وال

( توضدددح ذلدددك. وللتحقدددق مدددن هدددذا الفدددرض تدددم اسدددتخدام أسدددلوب تحليدددل التبددداين البسددديط 62
للمقارنددة بددين أعضدداء هيئددة التدددريس المغتددربين فددي أسدداليب مواجهددة أحددداث الحيدداة اليوميددة 

، 5داول رقدم )الضاغطة )التفاعدل اإليجدابي، والتفاعدل السدلبي، والتصدرفات السدلوكية(. والجد
( توضدددددح نتيجدددددة تحليدددددل التبددددداين للمقارندددددة بدددددين أعضددددداء هيئدددددة 61، 62، 66، 60، 9، 2

التددددريس المغتدددربين مدددن الجنسددديات المختلفدددة فدددي أسددداليب مواجهدددة أحدددداث الحيددداة اليوميدددة 
 الضاغطة.  

 (5جدول )
لمختلفة نتيجة تحليل التباين للمقارنة بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين من الجنسيات ا

 في التفاعل اإليجابي
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

بين 
 المجموعات

1110129 5 150112 

داخل  0,06 10521
 المجموعات

64220459 650 90921 

  655 62250645 الكلي
بين  0006ة إحصائية عند مستوى ( وجود فروق ذات دالل5يتضح من الجدول رقم )

أعضاء هيئة التدريس المغتربين من الجنسيات المختلفة في التفاعل اإليجابي ولمعرفة 
لصالح من تكون هذه الفروق تم عمل مقارنات بعدية بين الجنسيات المختلفة )المصرية 

، 65، الجزائرية ن= 62، التونسية ن= 65، األردنية ن= 69، السودانية ن= 20ن=
  -( باستخدام طريقة شيفيه وكانت النتائج كالتالي:65الموريتانية ن= 
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 (2جدول )
نتيجة تحليل التباين للمقارنة بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين من الجنسيات المختلفة 

 في التفاعل اإليجابي
الجنسيات موضوع المقارنة )التفاعل 

الفرق بين  اإليجابي(
 المتوسطين

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

الفرق 
لصالح 
 المتوسط الجنسية المتوسط الجنسية الجنسية

  غير دالة 0,04 12015 السودانية 12046 المصرية
  غير دالة 2026 1002 األردنية 12046 المصرية
  غير دالة 0024 1102 التونسية 12046 المصرية
  غير دالة 0059 11 الجزائرية 12046 المصرية
 المصرية 0006 4046 22 الموريتانية 12046 المصرية
  غير دالة 2065 1002 األردنية 12015 السودانية
  غير دالة 0022 1102 التونسية 12015 السودانية
  غير دالة 0011 11 الجزائرية 12015 السودانية
 السودانية 0006 4015 22 الموريتانية 12015 السودانية
  غير دالة 1005 1102 التونسية 1002 األردنية
  غير دالة 2020 11 الجزائرية 1002 األردنية
  غير دالة 2020 22 الموريتانية 1002 األردنية
  غير دالة 0025 11 الجزائرية 1102 التونسية
 التونسية 0005 5025 22 الموريتانية 1102 التونسية
 الجزائرية 0005 5 22 الموريتانية 11 الجزائرية

بين أعضاء هيئة  0006( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 2م )يتضح من الجدول رق
التدريس المغتربين المصريين والموريتانيين وذلك لصالح المصريين في التفاعل اإليجابي 
كأسلوب لمواجهة األحداث اليومية الضاغطة حيث أن متوسط المصريين في التفاعل 

يتضح أن المصريين يتفاعلون بشكل وبذلك  22ومتوسط الموريتانيين  12046اإليجابي 
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إيجابي مع ضغوط الحياة اليومية مقارنة بالموريتانيين. ويتضح أيضا وجود فروق وجود 
بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين السودانيين  0006دالة إحصائيا عند مستوى 

جابي والموريتانيين وذلك لصالح السودانيين حيث أن متوسط السودانيين في التفاعل اإلي
وبذلك يتضح أن السودانيين يتفاعلون بشكل  22ومتوسط الموريتانيين هو  12015هو 

إيجابي مع ضغوط الحياة اليومية مقارنة بالموريتانيين. ويتضح أيضا وجود فروق دالة 
بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين التونسيين والموريتانيين  0005إحصائيا عند مستوى 
 1102ن حيث أن متوسط التونسيين في التفاعل اإليجابي هو وذلك لصالح التونسيي

وبذلك يتضح أن التونسيين يتفاعلون بشكل إيجابي مع  22ومتوسط الموريتانيين هو 
ضغوط الحياة اليومية مقارنة بالموريتانيين. ويتضح أيضا وجود فروق دالة إحصائيا عند 

ئريين والموريتانيين وذلك لصالح بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين الجزا 0005مستوى 
ومتوسط الموريتانيين  11الجزائريين حيث أن متوسط الجزائريين في التفاعل اإليجابي هو 

وبذلك يتضح أن الجزائريين يتفاعلون بشكل إيجابي مع ضغوط الحياة اليومية  22هو 
 مقارنة بالموريتانيين.

جنسية فى التعامل مع الضغوط  ويفسر الباحثان هذه الفروق تبعًا لمدى لخبرات كل 
الحياتية المتربطة بالغربة وتبعاتها حيث يبلغ عدد الجاليات المصرية فى خارج مصر طبقًا 

( مليون شخض في الدول العربية أي بنسبة )  102لجهاز التعبئة واإلحصاء بلغ ) 
 905(  والبالغ عددهم نحو) 2061(  من إجمالي المصريين بالخارج في نهاية ) 1502%

حتل المملكة العربية السعودية المرتبة األولي من حيث عدد المصريين وت ( مليون شخص.
( مليون شخص بنسبة)  209العاملين بها إذ يبلغ عدد المصريين بالسعودية نحو ) 

وبالتالى  ( s)https://alwafd.new( من المصريين المقيمين في الدول العربية 4109%
اكتسبت الجاليات المصرية خبرات التعايش مع هذه التحديات . بينما عدد الجالية 

منهم في  %15( ألف شخص نسبة 10الموريتانية بالمملكة العربية السعودية قرابة ) 
 في مكة المكرمة والبقية موزعة على باقي مدن المملكة عامة ) %25المدينة المنورة و

http://echarah.info  وهذه األعداد الكبيرة بالطبع تنقل خبراتها السلبية واإليجابية )
 لألخرين ليأخذوا حذرهم.

 

https://alwafd.news)/
http://echarah.info/
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 (9جدول )
نتيجة تحليل التباين للمقارنة بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين من الجنسيات المختلفة 

 في التفاعل السلبي
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

1510612 5 550222 

داخل  0,06 50154
 600206 650 65100226 المجموعات

  655 69010159 الكلي
بين  0006( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 9يتضح من الجدول رقم )

س المغتربين من الجنسيات المختلفة في التفاعل السلبي ولمعرفة أعضاء هيئة التدري
لصالح من تكون هذه الفروق تم عمل مقارنات بعدية بين الجنسيات المختلفة )المصرية 

، 65، الجزائرية ن= 62، التونسية ن= 65، األردنية ن= 69، السودانية ن= 20ن=
  -نتائج كالتالي:( باستخدام طريقة شيفيه وكانت ال65الموريتانية ن= 
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 (60جدول )
نتيجة تحليل التباين للمقارنة بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين من الجنسيات المختلفة 

 في التفاعل السلبي
الجنسيات موضوع المقارنة )التفاعل 

الفرق بين  السلبي(
 المتوسطين

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

الفرق 
لصالح 
 المتوسط الجنسية وسطالمت الجنسية الجنسية

  غير دالة 0001 64015 السودانية 64041 المصرية
  غير دالة 6042 61 األردنية 64041 المصرية
  غير دالة 2012 6102 التونسية 64041 المصرية
  غير دالة 6042 61 الجزائرية 64041 المصرية
 المصرية 0006 4042 60 الموريتانية 64041 المصرية
  غير دالة 6015 61 األردنية 64015 السودانية
  غير دالة 2012 6102 التونسية 64015 السودانية
  غير دالة 6015 61 الجزائرية 64015 السودانية
 السودانية 0005 4015 60 الموريتانية 64015 السودانية
  غير دالة 1055 6102 التونسية 61 األردنية
  غير دالة 0 61 الجزائرية 61 األردنية
  غير دالة 1 60 الموريتانية 61 األردنية
  غير دالة 1055 61 الجزائرية 6102 التونسية
 التونسية 0006 1055 60 الموريتانية 6102 التونسية
  غير دالة 1 60 الموريتانية 61 الجزائرية

بين أعضاء  0006( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 60يتضح من الجدول رقم )
ريس المغتربين المصريين والموريتانيين وذلك لصالح المصريين في التفاعل هيئة التد

السلبي كأسلوب لمواجهة األحداث اليومية الضاغطة حيث أن متوسط المصريين في 
وبذلك يتضح ارتفاع مستوى التفاعل  60ومتوسط الموريتانيين  64041التفاعل السلبي 
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ارنة بالموريتانيين الذين يتفاعلون بشكل أقل السلبي للمصريين مع ضغوط الحياة اليومية مق
سلبية ويشير الباحثان إلى أن متوسط درجة المصريين في التفاعل السلبي بالنسبة لدرجة 

( مفردات وأعلى درجة 5بعد التفاعل السلبي هي متوسطة وذلك ألن هذا البعد يتكون من )
د فروق دالة إحصائيا (. ويتضح أيضا وجو 5( وأقل درجة هي )26على هذا البعد هي )

بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين السودانيين والموريتانيين وذلك  0005عند مستوى 
ومتوسط  64015لصالح السودانيين حيث أن متوسط السودانيين في التفاعل السلبي هو 

وبذلك يتضح أن السودانيين يتفاعلون بشكل أكثر سلبية مع ضغوط  60الموريتانيين هو 
اليومية مقارنة بالموريتانيين. ويتضح أيضا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  الحياة
بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين التونسيين والموريتانيين وذلك لصالح التونسيين  0006

 60ومتوسط الموريتانيين هو  6102حيث أن متوسط التونسيين في التفاعل السلبي هو 
يتفاعلون بشكل بشكل أكثر سلبية مع ضغوط الحياة اليومية  وبذلك يتضح أن التونسيين

 مقارنة بالموريتانيين. 
ويرجع الباحثان تلك النتيجة لطبيعة المقياس حيث أن التفاعل اإليجابي يمثل بعدا   

أن التفاعالت السلبية تشمل  Lincoln,2000 )ويرى ) مستقال عن بعد التفاعل السلبي.
يط المشاعر، كما تشمل الفشل فى تقديم المساعدة لآلخرين عدة أعراض مضطربة مثل تثب

وقد تنوعت مصطلحات التفاعل السلبى بين الباحثين فمنهم من استخدم مصططلح الصراع 
 , Ruehlman ومصطلح العائق اإلجتماعى( Abbey et al. 1985اإلجتماعى )

Wolchik 1988 ) )والتفاعالت االجتماعية اإلشكالية (Brenner  ،Norvell  ،and 

Limacher 1989  ؛Davis and Rhodes 1994  ؛Rhodes  ،Ebert  ،and 

Meyers 1994  ؛Davis  ،Rhodes  ،Hamilton-Leaks 1997 )  )،والروابط 

  ( Ray 1992 ) والدعم االجتماعي السلبي ( Finch et al. 1989 ) االجتماعية السلبية
لنفسية التى يعانى منها األفراد، وقد وتمثل كل هذه المصطلحات نوعًا من الضغوط ا

تباينت نتائج البحوث والدراسات المختلفة حول العالقة بين التفاعل اإليجابى والسلبى فقد 
إلى عدم وجود عالقة بين التفاعل اإليجابى والسلبى وهو  (Finch et al. 1989) توصل 

 20راجعتها توصلت دراسة تمت م 22ما اتفق وتفسير الباحثين لهذا الفرض، فمن بين 
إلى وجود عالقة ارتباطية بين التفاعل اإليجابى والسلبى فى حين لم  %56دراسة بنسبة  
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تتوصل بقية الدراسات ألى عالقة تجمع المتغيرين ومن الواضح أن العالقة بين التفاعل 
اإليجابى والسلبى تتطلب مزيدَا من البحث وذلك بالتركيز على العالقات األسرية 

  ماعية للشخص المغترب.واإلجت
ومن خالل تجربة الباحثان فى الغربة اتضح أن التفاعل السلبى ظهر بإستخدام التنفيس 
والتفريغ االنفعالي بالتعبير لفظيًا عن المشاعر السلبية غير السارة، وفعليًا عدن طريق 

 المجهودات الفردية المباشرة لتخفيف التوتر. 
بدراسة مستوى التوتر والضغوطات التى تواجه   (Colacion, et al. 2016)قام ) وقد   

( 55أعضاء هيئة التدريس فى حرم جامعة والية جانواى وقد تكونت عينة الدراسة من )
عضو هيئة التدريس. وتوصلت الدراسة إلى أن العمل الورقى والعمل البحثى والتحضير 

ساعات الطويلة  والتى تعد للمؤتمرات واإلجتماعات باإلضافة للجلوس أمام الكمبيوتر بال
من  أهم الضغوط المهنية التى يعانى منها أعضاء هيئة التدريس،  والتى  تسببت فى 
االصابة ببعض اإلضطرابات السيكوسوماتية مثل إرتفاع الضغط، باإلضافة الى عدم 

 وجود فروق بين الذكور واإلناث فى هذه الضغوط.
 (66جدول )

بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين من الجنسيات المختلفة  نتيجة تحليل التباين للمقارنة
 في التصرفات السلوكية

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

بين 
 المجموعات

2410699 5 6190240 

داخل  0,06 260112
 المجموعات

66220012 650 50920 

  655 20140216 الكلي
بين  0006( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 66يتضح من الجدول رقم )

أعضاء هيئة التدريس المغتربين من الجنسيات المختلفة في التصرفات السلوكية ولمعرفة 
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لصالح من تكون هذه الفروق تم عمل مقارنات بعدية بين الجنسيات المختلفة )المصرية 
، 65، الجزائرية ن= 62، التونسية ن= 65، األردنية ن= 69، السودانية ن= 20ن=

  -( باستخدام طريقة شيفيه وكانت النتائج كالتالي:65الموريتانية ن= 
 (62جدول )

نتيجة تحليل التباين للمقارنة بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين من الجنسيات المختلفة 
 في التصرفات السلوكية

التصرفات الجنسيات موضوع المقارنة )
الفرق بين  السلوكية(

 المتوسطين

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

الفرق 
لصالح 
 المتوسط الجنسية المتوسط الجنسية الجنسية

  غير دالة 2055 6901 السودانية 2206 المصرية
 المصرية 0006 4011 6502 األردنية 2206 المصرية
  غير دالة 2011 2402 التونسية 2206 المصرية

  غير دالة 2061 20 الجزائرية 2206 صريةالم
 المصرية 0006 1061 61 الموريتانية 2206 المصرية
  غير دالة 6052 6502 األردنية 6901 السودانية
 التونسية 0006 5065 2402 التونسية 6901 السودانية
  غير دالة 0042 20 الجزائرية 6901 السودانية
 السودانية 0005 1052 61 الموريتانية 6901 السودانية
 التونسية 0006 1095 2402 التونسية 6502 األردنية
  غير دالة 2020 20 الجزائرية 6502 األردنية
  غير دالة 6020 61 الموريتانية 6502 األردنية
 التونسية 0005 4055 20 الجزائرية 2402 التونسية
 التونسية 0006 2055 61 الموريتانية 2402 التونسية

 الجزائرية 0005 4 61 الموريتانية 20 ئريةالجزا
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بين أعضاء  0006( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 62يتضح من الجدول رقم )
هيئة التدريس المغتربين المصريين واألردنيين وذلك لصالح المصريين في التصرفات 

ن في السلوكية كأسلوب لمواجهة األحداث اليومية الضاغطة حيث أن متوسط المصريي
وبذلك يتضح  6502ومتوسط األردنيين في التصرفات السلوكية  2206التصرفات السلوكية 

أن المصريين يلجأون إلى التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل مع ضغوط الحياة اليومية 
بين أعضاء  0006مقارنة باألردنيين. ويتضح أيضا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

لمغتربين المصريين والموريتانيين وذلك لصالح المصريين في التصرفات هيئة التدريس ا
السلوكية كأسلوب لمواجهة األحداث اليومية الضاغطة حيث أن متوسط المصريين في 

وبذلك يتضح أن المصريين  61ومتوسط الموريتانيين هو  2206التصرفات السلوكية هو 
مل مع ضغوط الحياة اليومية مقارنة يلجأون إلى التصرفات السلوكية اإليجابية للتعا

بين أعضاء  0006بالموريتانيين. ويتضح أيضا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 
هيئة التدريس المغتربين السودانيين والتونسيين وذلك لصالح التونسيين في التصرفات 

في  السلوكية كأسلوب لمواجهة األحداث اليومية الضاغطة حيث أن متوسط السودانيين
وبذلك يتضح أن التونسيين  2402ومتوسط التونسيين هو  6901التصرفات السلوكية هو 

يلجأون إلى التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل مع ضغوط الحياة اليومية مقارنة 
بين أعضاء هيئة  0005بالسودانيين. ويتضح أيضا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

انيين والموريتانيين وذلك لصالح السودانيين في التصرفات التدريس المغتربين السود
السلوكية كأسلوب لمواجهة األحداث اليومية الضاغطة حيث أن متوسط السودانيين في 

وبذلك يتضح أن السودانيين  61ومتوسط والموريتانيين هو  6901التصرفات السلوكية هو 
ضغوط الحياة اليومية مقارنة  يلجأون إلى التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل مع

بين أعضاء هيئة  0006بالسودانيين. ويتضح أيضا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 
التدريس المغتربين األردنيين والتونسيين وذلك لصالح التونسيين حيث أن متوسط األردنيين 

وبذلك يتضح أن  2402ومتوسط التونسيين هو  6502في التصرفات السلوكية هو 
التونسيين يلجأون إلى التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل مع ضغوط الحياة اليومية 

بين أعضاء  0005مقارنة باألردنيين. ويتضح أيضا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 
هيئة التدريس المغتربين التونسيين والجزائريين وذلك لصالح التونسيين حيث أن متوسط 
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وبذلك يتضح أن  20ومتوسط الجزائريين هو 2402ات السلوكية هو التونسيين في التصرف
التونسيين يلجأون إلى التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل مع ضغوط الحياة اليومية 

بين  0006مقارنة بالجزائريين. ويتضح أيضا وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 
تانيين وذلك لصالح التونسيين حيث أن أعضاء هيئة التدريس المغتربين التونسيين والموري
وبذلك  61ومتوسط الموريتانيين هو 2402متوسط التونسيين في التصرفات السلوكية هو 

يتضح أن التونسيين يلجأون إلى التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل مع ضغوط الحياة 
 0005ند مستوى اليومية مقارنة بالموريتانيين. ويتضح أيضا وجود فروق دالة إحصائيا ع

بين أعضاء هيئة التدريس المغتربين الجزائريين والموريتانيين وذلك لصالح الجزائريين حيث 
وبذلك  61ومتوسط الموريتانيين هو 20أن متوسط الجزائريين في التصرفات السلوكية هو 

 يتضح أن الجزائريين يلجأون إلى التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل مع ضغوط الحياة
 اليومية مقارنة بالموريتانيين.

ويرى الباحثان أن التصرف السلوكى نتيجة حتمية للتفاعل اإليجابى والسلبى حيث وجدا 
الفروق لصالح الجنسيات المصرية والجزائربة والتونسية ويفسران هذا الفرق نتيجة لما 

، وبالتالى اكتسبوه من خبرات وثقافات مختلفة قد اكتسبوها أثناء تواجدهم فى أوطانهم
 حاولوا تطبيقها أثناء الغربة بقدر المستطاع. 

( حيث بلغت عينة دراسته Branin,2004دراسة ) وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية 
( مشاركًا من جنسيات مختلفة، حيث توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين 210)

  (. in: Platanitis,2017) ية الجنسيات المختلفة فى التعامل مع الضغوط الحياتية والمهن
توجنند رننروق ذات داللننة إحصننائية بننين منخفضننا ومرتفعننا االنفتنناح علننى الخبننرات -ثالثننا  

 منننن أعضننناء هيئنننة التننندريس المغتنننربينف رنننا أسننناليب مواجهنننة أحنننداث الحيننناة اليومينننة 
 الضاغطة  التفاعل اإليجابا  والتفاعل السلبا  والتصررات السلوثيةف.

الفددرض قددام الباحثددان بتقسدديم العينددة إلددى مجمددوعتين مجموعددة المنخفضددين وللتحقددق مددن هددذا 
في االنفتاح على الخبرات ومجموعة المرتفعين في االنفتاح على الخبدرات مدن أعضداء هيئدة 

( 25التدددريس المغتدددربين وذلددك باسدددتخدام اإلرباعيددات، حيدددث كانددت قيمدددة اإلربددداعي األول )
وسدددط واالنحدددراف المعيددداري لمنخفضدددي ومرتفعدددي ( وتدددم حسددداب المت16واإلربددداعي الثالدددث )

االنفتاح على الخبرات )مدن أعضداء هيئدة التددريس المغتدربين(  فدي أسداليب مواجهدة أحدداث 
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الحيدددداة اليوميددددة الضدددداغطة )التفاعددددل اإليجددددابي، والتفاعددددل السددددلبي، والتصددددرفات السددددلوكية( 
 ( يوضح ذلك. 61والجدول )

 (61جدول )                                       
المتوسط واالنحراف المعياري لمنخفضي ومرتفعي االنفتاح على الخبرات )من أعضاء هيئة 

 التدريس المغتربين(  في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة

 
االنفتاح على الخبرات  منخفضو

 15ن= 
مرتفعو االنفتاح على الخبرات ن= 

50 
أساليب مواجهة 
أحداث الحياة 
اليومية 
 الضاغطة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 6021 15,52 6015 25016 التفاعل اإليجابي
 4,54 64,22 1,55 62056 التفاعل السلبي
التصرفات 
 4,16 22021 2,55 65011 السلوكية

حيث تمت  لمجموعتين مستقلتين  T-testوللتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار وتو
المقارنة بين مجموعة المنخفضين في االنفتاح على الخبرات ومجموعة المرتفعين في 
االنفتاح على الخبرات )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث 
الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية(. 

العدد في المجموعتين تم حساب تجانس التباين بين مجموعة المنخفضين  ونظًرا الختالف
في االنفتاح على الخبرات ومجموعة المرتفعين في االنفتاح على الخبرات )من أعضاء 
هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل 

( يوضح مدى تجانس 64السلوكية( والجدول )اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات 
 التباين بين المجموعتين ونتيجة المقارنة بينهما باستخدام اختبار وتو .  

 (64جدول )
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نتائج اختبار وتو بين مجموعة المنخفضين في االنفتاح على الخبرات ومجموعة المرتفعين 
في أساليب مواجهة  في االنفتاح على الخبرات )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين( 

 أحداث الحياة اليومية الضاغطة
أساليب مواجهة 
أحداث الحياة 
اليومية 
 الضاغطة

 الفروق بين متوسطي المجموعتين تجانس المجموعتين

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 قيمة ت الداللة

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 0,06 220101  24021 0,05 1002 التفاعل اإليجابي
 غير دالة 260221 6,52 0,05 1045 التفاعل السلبي
التصرفات 
 السلوكية

5021 0,05 10041 220111 0,06 

بين  0006( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 64يتضح من الجدول رقم )
مجموعة المنخفضين في االنفتاح على الخبرات ومجموعة المرتفعين في االنفتاح على 

ضاء هيئة التدريس المغتربين في التفاعل اإليجابي كأحد أساليب مواجهة الخبرات من أع
أحداث الحياة اليومية الضاغطة حيث أن متوسط مرتفعي االنفتاح على الخبرات في 

ومتوسط منخفضي االنفتاح على الخبرات في التفاعل  15052التفاعل اإليجابي هو 
على الخبرات حيث أن مرتفعي وذلك لصالح مرتفعي االنفتاح  25016اإليجابي هو 

االنفتاح على الخبرات يتوجهون نحو التفاعل اإليجابي كأسلوب للتعامل مع ضغوط الحياة 
من منخفضي االنفتاح على الخبرات. وأيضا توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بين مجموعة المنخفضين في االنفتاح على الخبرات ومجموعة المرتفعين في  0006
نفتاح على الخبرات من أعضاء هيئة التدريس المغتربين في التصرفات السلوكية كأحد اال

أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة وذلك لصالح مجموعة المرتفعين في 
االنفتاح على الخبرات حيث أن متوسط مرتفعي االنفتاح على الخبرات في التصرفات 

االنفتاح على الخبرات في التصرفات السلوكية ومتوسط منخفضي  22021السلوكية هو 
وذلك لصالح مرتفعي االنفتاح على الخبرات حيث أن مرتفعي االنفتاح على  65011هو 
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الخبرات يتوجهون نحو التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل مع ضغوط الحياة من 
عة منخفضي االنفتاح على الخبرات. وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجمو 

المنخفضين في االنفتاح على الخبرات ومجموعة المرتفعين في االنفتاح على الخبرات من 
 أعضاء هيئة التدريس المغتربين في التفاعل السلبي.

( والتى أشار فيها لدراسة Bhatti, et al ,2018وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة ) 
(Hertil,2007 حيث وجد أن اإلنفتاح على الخبر ) ات يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالرضا

الوظيفى فاألفراد المنفتحون على الخبرات أكثر خبرة فى التعامل مع المواقف الضاغطة 
(  على Bhatti, et al ,2018الجديدة، ودومًا يحبون التحديات الجديدة. واجريت دراسة )

المملكة العربية ( من أعضاء هيئة التدريس العاملين فى قطاع التعليم العالى فى 252)
السعودية؟ وذلك بفحص السمات الخمسة للشخصية، وتوصل الباحثون إلى أن البعد 
األخير وهو االنفتاح على الخبرات هو األكثر صعوبة فى التصنيف واألكثر تعقيدًا وذلك 
بناءًا على تصنيف نورمات، ألنه يرتبط بالرضا المهنى والوظيفى. وقد استخدم الباحثون 

وامل الخمسة الكبرى ومقاييس الرضا الوظيفى وتم تطبيقه على أفراد العينة مقياس الع
( منهم خبرة دولية سابقة وتألف الوافدون من 16( أنثى وكان لدى )15( ذكر و)226)

مواطنين من تسع دول منها الجزائر وبنغالديش وكندا والسودان واليمن ومصر وباكستان 
ثر من عامين. وتوصل الباحثون إلى أن الجنسيات والهند واألردن ويعملون بالمملكة أك

التى تنفتح على الثقافات المتعددة أكثر رضا وظيفى من غيرها كالجنسية المصرية 
( والذى توصل Huang,2005والجزائرية والهندية. كما اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )
ف المعيشى وذلك فى دراستهم إلى أن االنفتاح على الخبرات يرتبط ارتباطًا إيجابيًا مع التكي

مغترب أمريكى مقيم بتايوان حيث أظهر االمريكان تكيفًا مع حياتهم الجديدة  21على 
وذلك بسبب خبراتهم الحياتية فى التعامل مع الضغوط. حيث لم تتناول هذه الدراسات 

 متغيرات الدراسة بشكل مباشر.
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ومرتفعا المقبولية  من أعضاء  توجد رروق ذات داللة إحصائية بين منخفضا-رابعا   
هيئة التدريس المغتربينف را أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة  التفاعل 

 اإليجابا  والتفاعل السلبا  والتصررات السلوثيةف.
وللتحقددق مددن هددذا الفددرض قددام الباحثددان بتقسدديم العينددة إلددى مجمددوعتين مجموعددة المنخفضددين 

لمدرتفعين فدي المقبوليددة مدن أعضداء هيئدة التددريس المغتدربين وذلددك فدي المقبوليدة ومجموعدة ا
( وتدم 44( واإلربداعي الثالدث )12باستخدام اإلرباعيات، حيث كانت قيمة اإلربداعي األول )

حسددداب المتوسدددط واالنحدددراف المعيددداري لمنخفضدددي ومرتفعدددي المقبوليدددة )مدددن أعضددداء هيئدددة 
الحيدددداة اليوميددددة الضدددداغطة )التفاعددددل التدددددريس المغتددددربين(  فددددي أسدددداليب مواجهددددة أحددددداث 

 ( يوضح ذلك. 65اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية( والجدول )
 (65جدول )                                       

المتوسط واالنحراف المعياري لمنخفضي ومرتفعي المقبولية )من أعضاء هيئة التدريس 
 أحداث الحياة اليومية الضاغطة المغتربين(  في أساليب مواجهة

 44مرتفعو المقبولية ن=  10المقبولية ن=  منخفضو 
أساليب مواجهة 
أحداث الحياة 
اليومية 
 الضاغطة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 6022 15,95 6044 25020 التفاعل اإليجابي
 4,19 64,20 1,15 61065 التفاعل السلبي

رفات التص
 السلوكية

65090 2,22 22050 4,11 

لمجموعتين مستقلتين حيث تمت   T-testوللتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار وتو
المقارنة بين مجموعة المنخفضين في المقبولية ومجموعة المرتفعين في المقبولية )من 

مية الضاغطة أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليو 
)التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية(. ونظًرا الختالف العدد في 
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المجموعتين تم حساب تجانس التباين بين مجموعة المنخفضين في المقبولية ومجموعة 
المرتفعين في المقبولية )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث 

ليومية الضاغطة )التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية( الحياة ا
( يوضح مدى تجانس التباين بين المجموعتين ونتيجة المقارنة بينهما 61والجدول )

 باستخدام اختبار وتو .  
 (61جدول )

ولية نتائج اختبار وتو بين مجموعة المنخفضين في المقبولية ومجموعة المرتفعين في المقب
)من أعضاء هيئة التدريس المغتربين(  في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية 

 الضاغطة
أساليب مواجهة 
أحداث الحياة 
اليومية 
 الضاغطة

 الفروق بين متوسطي المجموعتين تجانس المجموعتين

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 0,06 500109 22092 0,05 4026 عل اإليجابيالتفا
 غير دالة 500154 6,05 0,05 1011 التفاعل السلبي
التصرفات 
 0,06 56095 5041 0,05 5066 السلوكية

بين  0006( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 61يتضح من الجدول رقم )
لمقبولية من أعضاء هيئة مجموعة المنخفضين في المقبولية ومجموعة المرتفعين في ا

التدريس المغتربين في التفاعل اإليجابي كأحد أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية 
ومتوسط  15095الضاغطة حيث أن متوسط مرتفعي المقبولية في التفاعل اإليجابي هو 

وذلك لصالح مرتفعي المقبولية حيث  25020منخفضي المقبولية في التفاعل اإليجابي هو 
مرتفعي المقبولية يتوجهون نحو التفاعل اإليجابي كأسلوب للتعامل مع ضغوط الحياة أن 

بين  0006من منخفضي المقبولية. وأيضا توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
مجموعة المنخفضين في المقبولية ومجموعة المرتفعين في المقبولية من أعضاء هيئة 
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لسلوكية كأحد أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية التدريس المغتربين في التصرفات ا
الضاغطة وذلك لصالح مجموعة المرتفعين في المقبولية حيث أن متوسط مرتفعي المقبولية 

ومتوسط منخفضي المقبولية في التصرفات السلوكية  22050في التصرفات السلوكية هو 
قبولية يتوجهون نحو وذلك لصالح مرتفعي المقبولية حيث أن مرتفعي الم 65090هو 

التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل مع ضغوط الحياة من منخفضي المقبولية. ولم تجد 
الدراسة فروق دالة إحصائيا بين مجموعة المنخفضين في المقبولية ومجموعة المرتفعين 

 في المقبولية من أعضاء هيئة التدريس المغتربين في التفاعل السلبي.
( بوجود ( Huang, et al ,2005الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة  وتتفق نتائج هذه

ارتباط موجب دال إحصائيا بين عمل المغتربين واإلنفتاح على الخبرات والمقبولية . ويرى 
الباحثان أن منخفضى المقبولية ليس لديهم أى دافع للتعاون أو ابداء المساعدة مع اآلخرين 

الناتجة عن اإلغتراب من ناحية والضغوطات المهنية وذلك بسبب اإلحباطات المتتالية 
والوظيفية من ناحية أخرى لذلك يتسم تفاعلهم دوما بالسلبية وبالتالى يظهر ذلك فى 

 تصرفاتهم السلوكية السلبية تجاه الضغوطات الحيايتة المختلفة.

توجد رروق ذات داللة إحصائية بين منخفضنا ومرتفعنا االنبسناط  منن أعضناء -خامسا  
هيئة التدريس المغتربينف را أساليب مواجهة أحنداث الحيناة اليومينة الضناغطة  التفاعنل 

 اإليجابا  والتفاعل السلبا  والتصررات السلوثيةف.
وللتحقددق مددن هددذا الفددرض قددام الباحثددان بتقسدديم العينددة إلددى مجمددوعتين مجموعددة المنخفضددين 

هيئدة التددريس المغتدربين وذلدك في االنبساط ومجموعة المدرتفعين فدي االنبسداط مدن أعضداء 
( وتدم 16( واإلربداعي الثالدث )25باستخدام اإلرباعيات، حيث كانت قيمة اإلربداعي األول )

حسددداب المتوسدددط واالنحدددراف المعيددداري لمنخفضدددي ومرتفعدددي االنبسددداط )مدددن أعضددداء هيئدددة 
التدددددريس المغتددددربين(  فددددي أسدددداليب مواجهددددة أحددددداث الحيدددداة اليوميددددة الضدددداغطة )التفاعددددل 

 ( يوضح ذلك. 65اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية( والجدول )
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 (65جدول )                                       
المتوسط واالنحراف المعياري لمنخفضي ومرتفعي االنبساط )من أعضاء هيئة التدريس 

 المغتربين(  في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة
 42مرتفعو االنبساط ن=  24االنبساط ن=  منخفضو 

أساليب مواجهة 
أحداث الحياة 
اليومية 
 الضاغطة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 6022 11,05 6051 25 التفاعل اإليجابي
 4,52 64,65 1,51 61055 التفاعل السلبي
التصرفات 
 السلوكية

62011 2,99 22055 4,41 

لمجموعتين مستقلتين حيث تمت   T-testوللتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار وتو
المقارنة بين مجموعة المنخفضين في االنبساط ومجموعة المرتفعين في االنبساط )من 
أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 

عل السلبي، والتصرفات السلوكية(. ونظًرا الختالف العدد في )التفاعل اإليجابي، والتفا
المجموعتين تم حساب تجانس التباين بين مجموعة المنخفضين في االنبساط ومجموعة 
المرتفعين في االنبساط )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث 

اعل السلبي، والتصرفات السلوكية( الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل اإليجابي، والتف
( يوضح مدى تجانس التباين بين المجموعتين ونتيجة المقارنة بينهما 62والجدول )

 باستخدام اختبار وتو.  
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 (62جدول )
نتائج اختبار وتو بين مجموعة المنخفضين في االنبساط ومجموعة المرتفعين في االنبساط 

في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية   )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين(
 الضاغطة

أساليب مواجهة 
أحداث الحياة 
اليومية 
 الضاغطة

 الفروق بين متوسطي المجموعتين تجانس المجموعتين

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 0,06 14 20042 غير دالة 2012 التفاعل اإليجابي
 غير دالة 550161 0019 0,05 1025 التفاعل السلبي
التصرفات 
 0,06 120625 4012 0,05 1022 السلوكية

بين  0006( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 62يتضح من الجدول رقم )
مجموعة المنخفضين في االنبساط ومجموعة المرتفعين في االنبساط من أعضاء هيئة 

ن في التفاعل اإليجابي كأحد أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية التدريس المغتربي
ومتوسط  15001الضاغطة حيث أن متوسط مرتفعي االنبساط في التفاعل اإليجابي هو 

وذلك لصالح مرتفعي االنبساط حيث أن  25منخفضي االنبساط في التفاعل اإليجابي هو 
كأسلوب للتعامل مع ضغوط الحياة عن مرتفعي االنبساط يتوجهون نحو التفاعل اإليجابي 

بين  0006منخفضي االنبساط. وأيضا توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
مجموعة المنخفضين في االنبساط ومجموعة المرتفعين في االنبساط من أعضاء هيئة 
التدريس المغتربين في التصرفات السلوكية كأحد أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية 

لضاغطة وذلك لصالح مجموعة المرتفعين في االنبساط حيث أن متوسط مرتفعي ا
ومتوسط منخفضي االنبساط في التصرفات  22055االنبساط في التصرفات السلوكية هو 

وذلك لصالح مرتفعي االنبساط حيث أن مرتفعي االنبساط يتوجهون  62011السلوكية هو 
مع ضغوط الحياة عن منخفضي االنبساط.  نحو التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل
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وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة المنخفضين في االنبساط ومجموعة 
 المرتفعين في االنبساط من أعضاء هيئة التدريس المغتربين في التفاعل السلبي.

ى والذى توصل إل     Bhatti, et al ,2018) (وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة  
أن اإلنبساط يشير لألفراد النشطين والمتحمسين والحازمين، حيث يرون أن المواقف 

 الصعبة فرص ويرون أنه يمكن حل  كل المشكالت بالعمل الجاد والجهود المستمرة.

توجنند رننروق ذات داللننة إحصننائية بننين منخفضننا ومرتفعننا يقظننة الضننمير  مننن -سادسننا  
ليب مواجهنة أحنداث الحيناة اليومينة الضناغطة أعضاء هيئة التدريس المغتنربينف رنا أسنا

  التفاعل اإليجابا  والتفاعل السلبا  والتصررات السلوثيةف.
وللتحقددق مددن هددذا الفددرض قددام الباحثددان بتقسدديم العينددة إلددى مجمددوعتين مجموعددة المنخفضددين 
فدددي يقظدددة الضدددمير ومجموعدددة المدددرتفعين فدددي يقظدددة الضدددمير مدددن أعضددداء هيئدددة التددددريس 

( واإلربدداعي 55ذلددك باسددتخدام اإلرباعيددات، حيددث كانددت قيمددة اإلربدداعي األول )المغتددربين و 
( وتم حساب المتوسدط واالنحدراف المعيداري لمنخفضدي ومرتفعدي يقظدة الضدمير 15الثالث )

)مددددن أعضدددداء هيئددددة التددددددريس المغتددددربين(  فددددي أسدددداليب مواجهدددددة أحددددداث الحيدددداة اليوميدددددة 
( 69سددددلبي، والتصددددرفات السددددلوكية( والجدددددول )الضدددداغطة )التفاعددددل اإليجددددابي، والتفاعددددل ال

 يوضح ذلك. 
 (69جدول )                                       

المتوسط واالنحراف المعياري لمنخفضي ومرتفعي يقظة الضمير )من أعضاء هيئة 
 التدريس المغتربين(  في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة

 40مرتفعو يقظة الضمير ن=  26= يقظة الضمير ن منخفضو 
أساليب مواجهة 

أحداث الحياة اليومية 
 الضاغطة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 6020 11,65 6012 21021 التفاعل اإليجابي
 4,21 64,01 1,22 64005 التفاعل السلبي

 4,45 22055 2,99 62012 التصرفات السلوكية
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لمجموعتين مستقلتين حيث تمت   T-testهذا الفرض تم استخدام اختبار وتو وللتحقق من
المقارنة بين مجموعة المنخفضين في يقظة الضمير ومجموعة المرتفعين في يقظة 
الضمير )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية 

لبي، والتصرفات السلوكية(. ونظًرا الختالف الضاغطة )التفاعل اإليجابي، والتفاعل الس
العدد في المجموعتين تم حساب تجانس التباين بين مجموعة المنخفضين في يقظة 
الضمير ومجموعة المرتفعين في يقظة الضمير )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في 

اعل السلبي، أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل اإليجابي، والتف
( يوضح مدى تجانس التباين بين المجموعتين ونتيجة 20والتصرفات السلوكية( والجدول )

 المقارنة بينهما باستخدام اختبار وتو .  
 (20جدول )

 نتائج اختبار وتو بين مجموعة المنخفضين في يقظة الضمير ومجموعة المرتفعين في
ين(  في أساليب مواجهة أحداث الحياة يقظة الضمير )من أعضاء هيئة التدريس المغترب

 اليومية الضاغطة
أساليب مواجهة 
أحداث الحياة 
اليومية 
 الضاغطة

 الفروق بين متوسطي المجموعتين تجانس المجموعتين

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

درجات  قيمة ت
 الحرية

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 0,06 59 69051 غير دالة 6041 التفاعل اإليجابي
 غير دالة 490215 0002 0,05 5045 التفاعل السلبي
التصرفات 
 السلوكية

1052 0,05 4029 550115 0,06 

بين  0006( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 20يتضح من الجدول رقم )
مجموعة المنخفضين في يقظة الضمير ومجموعة المرتفعين في يقظة الضمير من أعضاء 

المغتربين في التفاعل اإليجابي كأحد أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية  هيئة التدريس
 11065الضاغطة حيث أن متوسط مرتفعي يقظة الضمير في التفاعل اإليجابي هو 
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وذلك لصالح مرتفعي  21021ومتوسط منخفضي يقظة الضمير في التفاعل اإليجابي هو 
ون نحو التفاعل اإليجابي كأسلوب يقظة الضمير حيث أن مرتفعي يقظة الضمير يتوجه

للتعامل مع ضغوط الحياة عن منخفضي يقظة الضمير. وأيضا توجد فروق ذات داللة 
بين مجموعة المنخفضين في يقظة الضمير ومجموعة  0006إحصائية عند مستوى 

المرتفعين في يقظة الضمير من أعضاء هيئة التدريس المغتربين في التصرفات السلوكية 
ليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة وذلك لصالح مجموعة المرتفعين في كأحد أسا

 22055يقظة الضمير حيث أن متوسط مرتفعي يقظة الضمير في التصرفات السلوكية هو 
وذلك لصالح  62012ومتوسط منخفضي يقظة الضمير في التصرفات السلوكية هو 

وجهون نحو التصرفات السلوكية مرتفعي االنبساط حيث أن مرتفعي يقظة الضمير يت
اإليجابية للتعامل مع ضغوط الحياة عن منخفضي يقظة الضمير. وعدم وجود فروق دالة 
إحصائيا بين مجموعة المنخفضين في يقظة الضمير ومجموعة المرتفعين في يقظة 

 الضمير من أعضاء هيئة التدريس المغتربين في التفاعل السلبي. 
ير والذى يتمثل فى التنظيم والبقاء والصمود واإلتقان والمثابرة ووفقًا لمتغير يقظة الضم

والمواظبة والمسئولية واألخالق والتوجه نحو اإلنجاز والدافعية للسلوك الموجه نحو الهدف 
( وكل هذه السمات ترتبط بتصرفات ايجابية 649، 2061)السيد الفضالى، ميمى السيد ، 

تؤثر على الشخص نفسه، وبالتالى فإن مرتفعى يقظة مع الضغوط الحيايتة المتنوعة والتى 
الضمير يتوجهون نحو التصرفات اإليجابية خاصة وأن تفاعالتهم إيجابية مع الواقع الذى 
يعيشون فيه،  ومن المالحظ أن المثابرة عنصر فعال فى يقظة الضمير والذى بدوره يسهم 

خارجية، بخالف منخفضى  فى مواجهة كافة مصادر اإلحباط سواءًا أكانت داخلية أو
يقظة الضمير الذين سرعان ما يرفعون راية الحصر والقلق مما يشير بإنهزامية نفسية 
داخلية قبل أن تظهر فى سلوكياتهم السلبية، والمتمثلة فى الرغبة الدائمة فى ترك العمل 

من  والعودة للوطن سريعًا أو اإلصابة ببعض األمراض السيكوسوماتية كما أشارت العديد
( حيث سرعان ما يستخدمون (Colacion, et al. 2016الدراسات السابقة مثل دراسة 

العديد من الميكانيزمات الدفاعية مثل الكبت والذى بدوره يسهم فى اإلصابة بهذه 
(  الى أن يقظة الضمير تقابل األنا 2065األمراض. وقد أشارت )إيمان المطيرى ، 

، ويتميز أصحاب هذا البعد بالنظام والكفاح من أجل األعلى فى نظرية التحليل النفسى
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التفوق والقدرة العالية على ضبط الذات والشعور بالواجب ويتميزون بالدقة فى سلوكهم 
والتمسك باألخالق والقيم، ولها مظاهر عدة منها: الكفاء، الترتيب، الكفاح من أجل 

(. وهو ما 512، 2065طيرى ، اإلنجاز، اإلنضباط الذاتى والتفكير المتأنى )إيمان الم
 يتفق وأسلوب التفاعل اإليجابى الذى يستخدمه أعضاء هيئة التدريس.

توجد رروق ذات داللة إحصنائية بنين منخفضنا ومرتفعنا العصنابية  منن أعضناء -سابعا  
هيئة التدريس المغتربينف را أساليب مواجهة أحنداث الحيناة اليومينة الضناغطة  التفاعنل 

 عل السلبا  والتصررات السلوثيةف.اإليجابا  والتفا
وللتحقددق مددن هددذا الفددرض قددام الباحثددان بتقسدديم العينددة إلددى مجمددوعتين مجموعددة المنخفضددين 
في العصابية ومجموعة المرتفعين في العصابية من أعضداء هيئدة التددريس المغتدربين وذلدك 

( وتدم 41ثالدث )( واإلربداعي ال14باستخدام اإلرباعيات, حيث كانت قيمدة اإلربداعي األول )
حسددداب المتوسدددط واالنحدددراف المعيددداري لمنخفضدددي ومرتفعدددي العصدددابية )مدددن أعضددداء هيئدددة 
التدددددريس المغتددددربين(  فددددي أسدددداليب مواجهددددة أحددددداث الحيدددداة اليوميددددة الضدددداغطة )التفاعددددل 

 ( يوضح ذلك. 26اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية( والجدول )
 (26جدول )                                       

المتوسط واالنحراف المعياري لمنخفضي ومرتفعي العصابية )من أعضاء هيئة التدريس 
 المغتربين(  في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة

 69مرتفعو العصابية ن=  15العصابية ن=  منخفضو 
أساليب مواجهة 
أحداث الحياة 
اليومية 
 الضاغطة

النحراف ا المتوسط
 المعياري 

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

 6011 21054 6055 11012 التفاعل اإليجابي
 1055 64,45 5 61029 التفاعل السلبي
التصرفات 
 السلوكية

22095 4051 62029 1002 
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لمجموعتين مستقلتين حيث تمت   T-testوللتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار وتو
المنخفضين في العصابية ومجموعة المرتفعين في العصابية )من  المقارنة بين مجموعة

أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية الضاغطة 
)التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية(. ونظًرا الختالف العدد في 

ة المنخفضين في العصابية ومجموعة المجموعتين تم حساب تجانس التباين بين مجموع
المرتفعين في العصابية )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين( في أساليب مواجهة أحداث 
الحياة اليومية الضاغطة )التفاعل اإليجابي، والتفاعل السلبي، والتصرفات السلوكية( 

بينهما  ( يوضح مدى تجانس التباين بين المجموعتين ونتيجة المقارنة22والجدول )
 باستخدام اختبار وتو .  

 (22جدول )
 نتائج اختبار وتو بين مجموعة المنخفضين في العصابية ومجموعة المرتفعين في

العصابية )من أعضاء هيئة التدريس المغتربين(  في أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية 
 الضاغطة

أساليب مواجهة 
أحداث الحياة 
اليومية 
 الضاغطة

 الفروق بين متوسطي المجموعتين موعتينتجانس المج

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

درجات  قيمة ت
 الحرية

 مستوى الداللة
 اإلحصائية

 0,06 54 69012 غير دالة 6005 التفاعل اإليجابي
 غير دالة 410220 0049 0,05 1042 التفاعل السلبي
التصرفات 
 السلوكية

2052 0,05 1095 50012 0,06 

بين  0006( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 22ن الجدول رقم )يتضح م
مجموعة المنخفضين في العصابية ومجموعة المرتفعين في العصابية من أعضاء هيئة 
التدريس المغتربين في التفاعل اإليجابي كأحد أساليب مواجهة أحداث الحياة اليومية 

ومتوسط  21054التفاعل اإليجابي هو الضاغطة حيث أن متوسط مرتفعي العصابية في 
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وذلك لصالح منخفضي العصابية  11012منخفضي العصابية في التفاعل اإليجابي هو 
حيث أن منخفضي العصابية يتوجهون نحو التفاعل اإليجابي كأسلوب للتعامل مع ضغوط 

 0006الحياة من مرتفعي العصابية. وأيضا توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بين مجموعة المنخفضين في العصابية ومجموعة المرتفعين في العصابية من أعضاء 
هيئة التدريس المغتربين في التصرفات السلوكية كأحد أساليب مواجهة أحداث الحياة 
اليومية الضاغطة وذلك لصالح مجموعة المرتفعين في العصابية حيث أن متوسط مرتفعي 

ومتوسط منخفضي العصابية في التصرفات  62029 العصابية في التصرفات السلوكية هو
وذلك لصالح منخفضي العصابية حيث أن منخفضي العصابية  22095السلوكية هو 

يتوجهون نحو التصرفات السلوكية اإليجابية للتعامل مع ضغوط الحياة من مرتفعي 
العصابية. وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعة المنخفضين في العصابية 

جموعة المرتفعين في العصابية من أعضاء هيئة التدريس المغتربين في التفاعل السلبي. وم
( والتى تشير إلى أنه مع (Costa et al.,  2001واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

إنخفاض العصابية قد يكون األداء أفضل. ومن خالل هذه النتائج يمكن القول بأن 
تتحكم فى استجابة عضو هيئة التدريس لما يواجهه من السمات الخمسة للشخصية 

 تحديات وضغوط. 

 توصيات الدراسة:
من خالل ما اطلع عليه الباحثان من أدبيات وما تم التوصل إليه من نتائج، يمكن 

 التوصية بما يلي:
 زيادة وعي أعضاء هيئة التدريس بثقافة المجتمعات الجديدة التى سينتقلون للعمل فيها.-
ة وعى أعضاء هيئة التدريس المغتربين بالمشكالت التى يمكن أن يواجهوها وبيان زياد-

 كيفية التعامل معها. 

 البحوث المقترحة:
 يقترح الباحثان إجراء البحوث التالية:

 تأثير برنامج إرشادى فى تخفيف حدة العصابية لدى أعضاء هيئة التدريس المغتربين. -6
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اث الحياة اليومية الضاغطة لدى أعضاء هيئة التدريس الرضا الوظيفى وعالقته بأحد -2
 المغتربين.

 مستوى الطموح وعالقته بالضغوط المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس المغتربين. -1

 المراجننننننع
 دار الحديث ، القاهددددددددددددددددددددددددددددددددرة. لسان العرب (.  2001ابن منظور )

ليب مواجهنننة أحنننداث الحيننناة الضننناغطة وعالقتهنننا بالصنننحة  أسنننا(. 2004آمدددال جدددودة )  
. مجلددة كليددة التربيددة ، النفسننية لنندى عينننة مننن طننالب وطالبننات جامعننة األقصننى

التربيددددة فددددى فلسددددطين  -، المددددؤتمر التربددددوي األول  الجامعددددة االسددددالمية فلسددددطين
عمدددادة كليدددة التربيدددة والبحدددث  -غدددزة  -ومتغيدددرات العصدددر ، الجامعدددة اإلسدددالمية 

 .191 - 115، 2 علمي،ال
(.  فاعليدددة الدددذات والعوامدددل الخمسدددة الكبدددرى وعالقتهدددا فدددى إتخددداذ 2065ايمدددان المطيدددرى )

جامعدة سدوهاج  - المجلنة التربوينةالقرار لددى مدديرات المددارس بمديندة الريداض ، 
 .144-525. 45كلية التربية،  -

الشخصدددية علدددى وفدددق (. التفكيدددر الجددانبي وعالقتددده بسدددمات 2062إيمددان عبدددد الكدددريم ذيدددب)
مجلنننة االسنننتاذ  أنمدددوذج قائمدددة العوامدددل الخمسدددة للشخصدددية لددددى طلبدددة الجامعدددة.

 540-411.  206،جامعة  بغداد ،  للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بننناء برنننامج ارشننادى معررننى سننلوثى لتخايننف الضننغط اانفسننى (. 2061بومجددان ناديددة )

وراة . غيدر منشدورة . جامعدة محمدد . رسدالة دكند لدى األستاذة الجامعية المتزوجة
 خيضر بسكرة. كلية العلوم األنسانية واالجتماعية. قسم العلوم االجتماعي

(. النمذجة البنائية للتسامح النفسي في عالقته بكل مدن العرفدان 2061تامر شوقي إبراهيم )
مجلننة وعوامددل الشخصددية الخمددس الكبددرى، والهندداء الددذاتي لدددى طددالب الجامعددة، 

 160-216(  ،  1) 41، جامعة عين شمس ،النفسا اإلرشاد
نظريننات الشخصننية   البننناء   الننديناميات   النمننو   طننرق (.6990جدابر عبددد الحميددد  )  

 دار النهضة العربية . القاهرة .البحث   التقويم .
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.المجلددة العربيددة اسننتراتيجيات االحتننراق  النفسننى لنندى المنندرس( .  2062جددالل العدداطى )
 662-6,605. دولة المغرب، لعلم النفس 
، مركدز تطدوير الدراسدات العليدا والبحدوث فدى  إدارة الضنغوط(. 2005جمعة السيد يوسف )

 جامعه القاهرة . -كلية الهندسة  -العلوم الهندسية 
ديوبولددد ڤددان دالددين )ترجمددة( محمددد نبيددل نوفددل وسددليمان الخضددري الشددي  و طلعددت منصددور 

منننناهج البحنننث رنننا التربينننة وعلنننم (. 6919غبريدددال مراجعدددة سددديد أحمدددد عثمدددان )
 (، القاهرة : األنجلو المصرية.2005) الطبعة الثانية للترجمة  النفس

العوامننل الخمسننة الكبننرى للشخصننية وعالقتهننا بنندارع اإلنجننا  (. 2069ريدم غالددب كاتبددة ) 
، رسددالة ماجسددتير ) غيددر منشددورة (.  لنندى المرشنندين التربننويين بمحارظننة الخليننل

 ليل . فلسطينجامعة الخ
(. البندداء العدداملي للعوامددل السددتة الكبددرى للشخصددية 2061السدديد الفضددالى ، ميمددى السدديد )

وعالقته بمعنى الحياة لددى طلبدة جامعدة الزقدازيق،   HEXACOفي ضوء نموذج 
 622 - 619( . 602)  25، جامعة بنها -مجلة ثلية التربية

(. األمدن النفسدى لددى أعضداء 2060)  صالح بركات ، عمار فريحدات ، عبدد اللده العوالمدة
هيئددة التدددريس فددى جامعددة البلقدداء التطبيقيددة وعالقتهددا بمركددز السدديطرة وانعكاسدداتها 

 651-665.  5.الجزائر، حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعيةالتربوية. 
مصننادر الضننغط النفسنننى وجسننتراتيجيات التعامننل معهننا لننندى (. 2061عائشددة السددوالمة ) 

، رسدددددالة ماجسدددددتير ) غيدددددر  يئنننننة التننننندريس رنننننى جامعنننننة اليرمنننننو أعضننننناء ه
 منشورة(.كلية التربية . جامعة اليرموك

التحصننين النفسننى وعالقتننه ب سنناليب (. 2069عبيددر الصددبان ، أريددج طالتددى ،دينددا خالددد )
مواجهة الضغوط النفسية لندى عيننة منن أعضناء هيئنة التندريس بجامعنة الملن  

-184،  24،، القدداهرة ة للدراسددات المتخصصددة الجمعيددة المصددري   عبنند العزيننز
196 

دليننل تطبينني مقينناس أسنناليب مواجهننة أحننداث لحينناة اليوميننة (. 2002علدي عبددد السددالم )
 . مكتبة االنجلو المصرية، القاهرةالضاغطة"
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(. نمدددوذج العوامدددل الخمسدددة 2005فيصدددل عبدددد القدددادر يدددونس، وإلهدددام عبدددد الدددرحمن خليدددل )
. مجلننة دراسننات دق و إعددادة اإلنتدداج عبددر الحضداري للشخصدية : التحقددق مددن الصد

 .521 - 551(،65) 1، نفسية
، دار قبدداء للطباعددة والنشددر والتوزيددع.  نظريننات الشخصننية(. 6995محمددد عبددد الددرحمن ) 

 القاهرة
العوامددل الخمسددة الكبددرى للشخصددية وعالقتهددا بالرضددا ( .  2065نددافز أحمددد عبددد بقيعددي ) 

المجلنننة . لغدددوث الدوليدددة فدددي منطقدددة إربدددد التعليميدددةالدددوظيفي لددددى معلمدددي وكالدددة  ا
 445- 425( ، 4) 66،  األردنية را العلوم التربوية

العوامننل الخمسننة للشخصننية وعالقتهننا باال تئنناب (. 2065نضددال عبددد اللطيددف الشددمالي )
برنامج غدزة للصدحة النفسدية.  -لدى المرضى المترددين على مرثز غزة المجتمعا

 نشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. رسالة ماجستير غير م
نمننوذج العوامنننل الخمسننة للشخصنننية: التحليننل النظنننر  (. 2004هشددام حبيددب الحسدددينى )

 رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس. والقياس.
ة (. الضددغوط النفسددية وعالقتهددا بجددودة الحيدداة لدددى أعضدداء هيئدد2062وائددل السدديد حامددد ) 

، المجلنننة الدولينننة للدراسنننات النفسنننية والتربوينننة التددددريس بجامعدددة الملدددك سدددعود. 
 42.-25( ، األردن . 1) 6مركز رفاد للدراسات والبحوث،
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سنة على  11-7تقنين بطارية قياس الذاكرة العاملة للفئة العمرية 
 تشخيصية(-)دراسة ميدانية البيئة الكويتية

 مستخلص
 ومعدايرر التنندر  السديوومترية الالصداص  اسدتالص  إلد  الفراسدة الااليدة هدفت 

 إعدفاد تدم الهدف،، هدذا ، ولتانرد (1)سدنة 11-7عمرية لبطارية قياس الذاكرة العاملة للفئة ال
 البرئدة مد  يدتصم  بمدا االختباريدة الفندرا  الختبدار الدذاكرة العاملدة، وتفريد  كويتيدة صدورة
 المسدا/ الوصدف/  المدنه  الباد  واتبد  خدا ، بشدول والبرئدة الفويتيدة عدا  بشول العربية

التطبرد  علد  ثدصي عرندا  اسدتطص ية  جدر   إذ المراحدل  متعدفدة العشواصية بأسلوب العرنة
( طالبدا  وطالبددةق منسددمة بالتسداوا علدد  الملموعددا  الاصثدة،  رنمددا تفوندد  066تفوند  مدد  )
( طالب وطالبة، وأسدفر  نتداص  العرندا  االسدتطص ية الاصثدة عد  1601)م  عرنة التننر  

وحددذ، بعددر  خددر،آلتددوتر افددامة عاليددة لددبعر االختبددارا  ولددرورة تعددفيل  نددود الددبعر ا
ند  مدد   االختبدارا  التد/ ال تدتصم  مد  خصداص  العرندةا وتيمددا يتعلد  بعرندة التنندر  تدم الت ا 
ثبددا  وصددفت اختبددارا  الددذاكرة العاملددة جميعهددا، واست الل صدد  البنددود الالاصددة بوددل اختبددار، 

عوامدل نهاصيدة للبطاريدة وهد/م المودوص البصدرا  ثصثدة وجدود التالردل العدامل/ نتاص  وأظهر 
يماله )اختبار الذاكرة الموانية التسلسلية واختبار الذاكرة الموانية العوسية( والمودوص اللفيد/ و 

ويمالدده )اختبددار الددذاكرة الرلميددة التسلسددلية، واختبددار إعددادة اللمددل(، أمددا الموددوص الاالدد م هددو 
المسدمو  المعال  المراز التنفرذا ويماله )اختبار الذاكرة الرلمية العوسية، واختبدار اسدتفعام 

(ا وهددذا التالرددل يابدد  صددفت االختبددارا  جميعهددا تدد/ قيدداس الملدداال  الندداصم علددرهم اختبددار 
 الذاكرة العاملة المنن  عل  البرئة الفويتيةا

، البرئة الفويتية، الالصاص  السيوومترية، التننر ، الذاكرة العاملة: الكلمات المفتاحية
  معايرر التننرر ا

 
 

                                                 
لعمل على هذه البطارية ضمن فريق مكون من أبو الديار، مسععد اايرعرا ، جعون، االبي،عري، جعا ، أُجري ا (1)

 اميروظي، عبد الستار.
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Standardization of the Battery Measuring 

ears 11 Y-Working Memory for the Age Group 7

nvironmentEKuwaiti  in  

(A Field & Diagnostic Study)  

Prof .Mosaad Nagaah Abu Al-Diyar 

Professor of Psychology 

Faculty of Arts, Suez University 

Abstract 

The current study aimed to extract psychometric characteristics 

and rationing standards for battery working memory measurement 

for the age group 7-11 years to achieve this goal, a Kuwaiti image 

was prepared to test working memory, and adapt the test paragraphs 

in line with the Arab environment in general and the Kuwaiti 

environment in particular, The research followed the 

descriptive/survey method using a multi-stage random sample 

method. The application was carried out on three survey samples 

consisting of (600) students divided equally on the three groups, 

while the Standardization sample consisting of (1264) male and 

female students.The results of the factor analysis showed the 

presence of three Final factors of the battery: the visual component 

and its representation (Forward Spatial Span Test and Backward 

Spatial Span Test), the verbal component and its representation 

(Forward Digit Recall Test and Sentence Repetition Test), and the 

third component: the executive center processor and its 

representation (Backward Digit Recall Test and Listening Span 

Test). This analysis proves the veracity of all the tests in measuring 

the fields based on the standardized working memory test on the 

Kuwaiti environment. 

Keywords: Standardization,  Working Memory, Kuwaiti 

environment, psychometric characteristics, rationing standards.  
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 :مقدمة

تماددل الددذاكرة العاملددة أحددف المفدداةيم الافياددة تدد/ علددم الددنفس المعرتدد/ التدد/ ينب دد/ 
ي عددف الددذاكرة العاملددة أحددف Baddeley  (6666 )قياسددها وتشاليصددها، ممددا جعددل  بدداديل/ 

برتنددا المولددوعا  المهمددة تدد/ الددتعلم، تفددل تعلددم يتإددم  ذاكددرة، تدد ذا لددم نتددذار  ددرئا  مدد  خ
 السابنة تل  نستطي  تعلم أا  /ما

لف  عفد م  علمام النفس، النماذج الت/ تاداو  تفسدرر عمليدة اكتسداب المعلومدا  
،  ولفدد/ Montgomery et al., 2021).) (6)وتالزينهددا واسددترجاعها تدد/ الددذاكرة العاملددة

سدليمة تندو   نستطي  الاوم عل  افامة الذاكرة العاملة ال  ف م  ول  طراصد  قياسدية علميدة
عل  ماوا  معيارية م  خص  المنداييس واالختبدارا  النفسدية والتربويدة، التد/ ت عدف مد  أهدم 
وسددداصل االختصاصددد/ النفسددد/ والتربدددوا تددد/ تشدددالي  الاددداال  التددد/ يتناولهدددا ويعدددف إتنانددده 
إلجراصهددا وتفسددررها مدد  أهددم عوامددل نلاحدده تدد/ مهنتدده، تدداإلجرام السددليم لصختبددار يدد دا إلدد  

  علدد  نتدداص  صددادلة، تعبددر عدد  سددلوج الطفددل تدد/ ملددا  االختبددار ولدد  إجراصدده، الاصددو 
والتفسدددرر اللردددف لنتددداص  االختبدددار ي فردددف تددد/ إر ددداد الطفدددل، و موددداص ولددد   رندددام  عصجددد/ 

(ا ومدد  هنددا ادداص التأكرددف المسددتمر علدد  أهميددة االختبددارا  6611إر ددادا لدده )أ ددو الددفيار،
 .(Kibby et al., 2004)ة أو خارجهاا النفسية والتربوية سوام داخل المفرس

اللل ت/ الوظاصف المعرتية لف  اارر مد  طدصب المراحدل اال تفاصيدة نتيلدة ويأت/ ال
لإعف ت/ معاللة المعلوما  ت/ الذاكرة العاملة، حر  تبر  وجدود ارتبداق لدوا  در  افدامة 

لدددعف  عمدددل الدددذاكرة ولدددفرة الفدددرد علددد  معاللدددة المعلومدددا ا امدددا يعدددان/ ا  دددالا  ذوا 
 Cantor et)النرامة ذاكرة عاملة ذا  سعة ص ررة، وهذه النفرة ليس  مافدة تماما  للنرامة 

al., 1991; Conway et al., 2003). ، وبالتدال/م ي عدان  لدعا، الندرامة ذاكدرة عاملدة
لعيفة منارنة بالنرام الماهري  وليس نتيلة لإعف مهدارا  الندرامةا ولفد   ص لدفيهم سدعة 

 ,Swanson, &Siegel). اكرة العاملة لألدام الصايح للنرامة وللمها  ا خر  ألل ت/ الذ

2001) 
ويمو  النو  أص الاللل ت/ الذاكرة العاملة يرتبط ارتباطا  وثيندا  باللدل الدتعلم، وادذل  

                                                 
 اإلصععدار السععابل للةمع،ععة اةمريك،ععة لعلععت العع ر  APAتععت توق،ععق المراجععل فععي البيععف اليععالي اف ععا  ل  ععا   (2)

American Psychological Association 
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با نشددطة الروميددة تدد/ الفصدددل الفراسدد/، ومدد  دوص التددفخل المبودددر ال يمودد  النإددام علددد  
 ، وسيسدددتمر التدددفهور تددد/ النلددداأل الفراسددد/  ا كددداديم/  للطفدددل، خلدددل الدددذاكرة بمدددرور الولددد

والتفخل ت/ الصف الفراس/ ي صمم لتنلرل العلدز والفشدل المدرتبط بالدذاكرة، وهدو الدذا يمادل 
لدذل  اداص الدفات    (Pauls & Archibald ,2022) السدبب اللدذرا لصدعوبا  الدتعلم

ا  تقددديس مهدددارا  الدددذاكرة العاملدددة الندددوا إلجدددرام هدددذه الفراسدددة هدددو تصدددميم بطاريدددة اختبدددار 
 سنةا 11-7جميعها لطصب المرحلة اال تفاصية م  أعمار

 لدوح  تندف ومناييسها، الذاكرة مولو  تناول  الت/ السابنة بالفراسا  يتعل  وتيما
ومد  هدذه الفراسدا  دراسدة  الدذاكرة، لقيداس اختبدارا  تناولد  التد/ العربيدة الفراسدا  للدة

واسدددتهفت  التانددد  مددد   الالصددداص   Kerry & Emily   (2019) كردددرا وايملددد/ 
مددددد  تصمردددددذ المدددددفارس ( 176( لدددددف  )WMPTالسددددديوومترية للدددددذاكرة العاملدددددة لألطفدددددا  )

ددا(ا وتبددر  أص لصختبددار درجددا  عاليددة مدد  الصددفت والابددا   11-8ا سددترالية  عمددار ) عام 
تدددد/ النددددرامة والاسدددداب  المرتفدددد  اددددم تبددددر  أص االختبددددار أداة لويددددة للتنبدددد  باإلنلددددا  المتولدددد 

 والهلاما
للصدورة  السديوومترية الالصداص  ا دتنات ( إلد 6612 عدواد  ) وهدفت  دراسدة

 الفراسدة الاانية، واتبعد  النسالة – والتعلم للذاكرة المف  واسعة االختبارا  لبطارية ا ردنية
 الصورة تطبر  جر   إذ المراحل  متعفدة العشواصية بأسلوب العرنة المسا//الوصف/ المنه 

 ا طفدا ، ( مد 600مد ) مووندة عرنة عل  ا ولية،خصاصصها  التوصل إل  بعف ا ردنية،
 ثصثدة وجدود التالردل العدامل/ نتداص  وأظهدر سدنوا ،  8-5أعمدارهم مد  تتدراوأل  الدذي 

 تاند  النتداص  امدا ألدر الفلد/،  التبداي  مد  (% 60.934)  مندفاره مدا تسدر  عوامدل،
 للابدا ، تندف بالنسدبة لبطاريدة اختبدارا  الدذاكرة، أمدا ا ردنيدة صدورةلل بالنسدبة البعدف أحاديدة
 -0.866والفر يدة ا ساسدية االختبدارا  اإلعدادة تد/ بطريندة الابدا  معدامص  قديم تراوحد 

0.654)  )  
المعمدرا ومامدود   "أجدر   الدذاكرة ورام مدا لقيداس سديوومترا  ولعمدل مقيداس

 وتم النصيم، جامعة طلبة م  طالبا ، وطالبة  ( 200موونة م  ) عرنة عل  ( دراسة6612)
 المقياس، لعبارا  الفاخل/ واالتسات الياهرا  الصفت طري  ع  المقياس صفت م  التأكف

 درجدا   در  االرتبداق معدامص  حسداب تد/  ررسدوص  ارتبداق معامدل علد  االعتماد حر  تم
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 تيمدا بعدف كدل بدارا   اتسدات وتلدانس مد  للتأكدف إليده المنتميدة البعدف درجدة مد   بدارة كدل
 المنتميدة للبعف الفلية والفرجة المقياس  بارا  درجا   ر  االرتباق معامص  تفان   رنها،
مد  الفرجدة  وتماسدوها  رنهدا تيمدا بعدف كدل  بدارا  وتلدانس اتسدات ي ادف مدا العبارة وهدو إليه

 معدامص  باسداب  رنهدا تيمدا المقيداس أبعداد تلدانس مد  التاند  تدم كدذل  الفلية للمقياس،
مد  معدفال  ثبدا   التاند  تدم كمدا الفليدة للمقيداس، والفرجدة البعف درجة  ر   ررسوص  ارتباق
 كرونباخا ألفا ثبا  معامل باستالفا  الفر ية وأبعاده للمقياس مرتفعة

( عل  الفشف ع  الفروت  ر  التصمردذ 6666  راةيم  )  ور، و كما عمل  دراسة 
صمردددذ المتفدددولر  والتصمردددذ ذوا عسدددر الندددرامة، والدددفالال  المتفدددولر  ذوا عسدددر الندددرامة والت

ددا التعددر، علدد  االخددتص، تدد/  روترددل التصمرددذ المتفددولر  ذوا عسددر النددرامة  التمررزيددة وأيإ 
والتصمردددذ ذوا عسدددر الندددرامة والتصمردددذ المتفدددولر  تددد/ ادددل مددد  االسدددتفال  اللفيددد/ والدددذاكرة 

( تصمرددذ مدد  المتفددولر  ذوا عسددر تعلددم، 16)العاملددة اللفييددةا وتفوندد  عرنددة الفراسددة مدد  
( م  التصمرذ ذوا عسر الندرامة، تراوحد  أعمدارهم  در  16( تصمرذ م  المتفولر ، و)16و)
( عامددددا، وط بددددد  اختبدددددار الددددذاام المصدددددور ، ومقيددددداس التنددددفير التشاليصددددد/ لدددددذوا 8-16)

لفيدد/ للددذاكرة، صددعوبا  الددتعلم، ومقيدداس أوتدديس لصسددتفال  اللفيدد/، واختبددارا  الموددوص ال
واشددف  نتدداص  الفراسددة عدد  عددف  وجددود تددروت ذا  داللددة إحصدداصية  ددر  متوسددطا  درجددا  
التصمرددذ ذوا عسددر النددرامة والتصمرددذ المتفددولر  ذوا عسددر النددرامة والتصمرددذ المتفددولر  علدد  
اختبددارا  الموددوص اللفيدد/ للددذاكرة العاملددة، واددذل  ينبددي ا دام علدد  مقيدداس الددذاكرة العاملددة 
اللفييددة واختباراتدده الفر يددة  وجددود دالتددر  تمررددزيتر  يمودد  االعتمدداد علرهمددا تدد/ الفصددل  ددر  
ملموعا  الفراسة الاصثة )التصمرذ ذوا عسر النرامة والتصمردذ المتفدولر  ذوا عسدر الندرامة 
والتصمرددذ المتفددولر ، امددا تددم الاصددو  علدد   روترددل اددل ملموعددة مدد  الملموعددا  الاصثددة 

 .ر االستفال  اللفي/ والمووص اللفي/ للذاكرة العاملةعل  اختبا
(ا إلددد   ندددام مقيددداس لتمردددز الطلبدددة 6661وهدددفت  دراسدددة  سدددي  الدددفي ، وبرهددداص  )

المتفدددولر ، تددد/ الدددذاكرة البصدددرية العاملدددة تددد/ المراحدددل العمريدددة المالتلفدددة بالمملفدددة العربيدددة 
انيددة، تدد/  نددام مقيدداس الددذاكرة السددعودية، ولتانردد  ذلدد  تددم اسددتالفا  الموونددا  البصددرية المو

( تنددرة، ولددف تددم التأكددف مدد  خصاصصدده 16، والموددوص مدد  ) (VWMT) البصددرية العاملددة
السددديوومترية عددد  طريددد  عرلدددده علددد  ملموعدددة مدددد  الماومدددر  المالتصدددر ، وباسددددتالراج 
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معدددامص  صدددفت البندددام للمقيددداس، حرددد  جدددام  معدددامص  االرتبددداق  دددر  الفندددرا  والفرجدددة 
والسددتالراج معددامص  الابددا  للمقيدداس، تددم تطبردد  المقيدداس  .(α≤0.05) الفليدة دالدده عنددف

( مفاوصدددا، و عدددادة تطبينددده بفدددارت  منددد  مفتددده أربعدددة 50علددد  عرندددة اسدددتطص ية لوامهدددا )
(، اما  لغ معامل الفدا ارومبداخ 6772أسا ي   ر  التطبينر ، واان  درجة الابا  للمقياس )

(ا ممدا يبدره  علد  67855ينة التلزصدة النصدةية )(، وبلغ معامل الابا  الفل/ بطر 67820)
 صاة المقياس وموثولرتها

 للدذاكرة السدلواية للدفالال  اختبدار  ندام إلد  ( 6661دراسدة  الندر) ) واسدتهفت 
 البندام مد  والتاند  ،Savant Syndrome سداتن  للمصداب بمتص مدة اللفييدة العاملدة
علد   الباحاداص واعتمدف ، Factor Analysisالعدامل/  التالردل باسدتالفا  لصختبدار العدامل/
 32م  ) العرنة الفراسة، وتفون  عرنة النتنام Geweke & Singleton (1980) مفخل

 بصدورة تطبينده وتدم اللفييدة العاملدة الدذاكرة اختبار الباحااص أعف بمتص مة ساتن  ( مصاب
 الاصدة واسدتمر ال التربيدة ملدا  تد/ الدزمصم مد  االسدتعانة بأربعدة طريد  عد  الفترونيدة
 عامدل علد  االختبدار مفدردا  تشدب  النتداص  إلد  وتوصدل   ،أ هر تسعة التطبر  إجراما 

 إلد  التواردفا نتداص  التالردل وتوصدل  ، االستفشدات/ العدامل/ التالردل لدوم تد/ عدا 
 عدا  علد  عامدل الداصي العوامدل تشدب  و موانيدة ا ول ، الرتبة م  الاصثية البنية مصفاقية

 .ا ول  ةالرتب م 
وللتعر، عل  تدأثرر التاسد  تد/ مهدا  الدذاكرة العاملدة علد  المهدارا  الروميدة مادل 

( دراسدة باسدتالفا  المدنه   (Pauls & Archibald ,2022كالل دة أو التاصدرل أجدر  
جلسددة تفريبيددة نددت   66( سددنة وتعرلددوا لددد 11-8( أطفددا   عمددار مدد  )7التلريبدد/ علدد  )

 نرامة والرياليا  اعنها تاسرنا  ت/ الل ة وال
 عد  الفشدف طدرت  حرد  مد  السدابنة الفراسدا  اخدتص،مما سبب  عرهبي الحظحب  

 استالف  ما ومنها التص م/، الصفت دالال  لقياس جام ما تمنها السيوومترية  الالصاص 
 المنداييس  در  مد  ارتبداق معدامص  اسدتالراج خدص  مد  الابدا  وقيداس العدامل/، التالردل

 العاملدة، الدذاكرة مقيداس مد  كويتيدة صدورة لتدوترر الفراسدة الااليدة م جدا ولدف المسدتهفتة،
 تعز  سيوومترية مصصمة، بالصاص  تتمت  بار  القياس، أدوا  ت/ يسف النن  أص يمو 

 ا واسطتها علرها الاصو  يمو  الت/ الفرجا  صفت وثبا 
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 مشكلة الدراسة:
 Information  )تعددددف الددددذاكرة العاملددددة جددددزما  مهمددددا  تدددد/ معاللددددة المعلومددددا

Processing ولددف توصددل  الفراسددا  التدد/ أجريدد  علرهددا إلدد  مددف  أهمرتهددا تدد/ التمررددز  )
التدد/  (Kroesbergen et al.,2003) ددر  ذوا صددعوبا  الددتعلم والعددادير ا تفدد/ دراسددددة 

وصددف  العلددز المعرتدد/ الماددفد للطلبددة الددذي  لددفيهم صددعوبا  تدد/ تعلددم الريالدديا ، حردد  
زا  تدد/ الددذاكرة العاملددة، وتدد/ تالددزي  الاندداص  الريالددية واسددتعادتها مدد  أظهددر الطددصب علدد

الدددذاكرة بعردددفة المدددف ، امدددا أظهدددروا علدددزا  تددد/ معاللدددة ا رلدددا  ومهدددارا  حدددل المشدددوص ، 
 باإللاتة إل  انالفاض درجاتهم ت/ االختبارا  المتعلنة بالتنييم واإلدراج الاس/ا 

  أص العلدز أو النصدور تد/ الدذاكرة إلد Baddeley ((2003 ولدف أ دار  بداديل/  
العاملة ي دا إل  علز ت/ عفد م  الوظاصف المعرتية، وييهر ذلد  تد/ الصد ار والفبدار، 
وأص الددذاكرة العاملددة هدد/ المسدد ولة عدد  عمليددة الل ددة والتففرددر، وعدد  ظهددور صددعوبا  الددتعلم 

 الالاصةا
ة الدذاكر  تقديس التد/ االختبدارا  ندفرة الباحد  مصحيدة مد  الفراسدة مشدولة وتنباد 

 هنداج بشدول خدا ، تلديس الفويتيدة والبرئدة عدا  بشدول العربيدة البرئدة تد/ والدتعلم العاملدة
 الت/ تافي الت ررا  عل  يتعرتوا لف/ العصب/ اللها  تا  الباحاوص  يستطي   ها وسرلة
 .الت ردرا  هدذه كفدامة تسدتمر وايد  ،(Woolfolk & Hoy,1993) للدتعلم نتيلدة تيده

 التد/ منفار المعلومدا  لتافيف اختبارا  يصمم أص تنط الملا  هذا ت/ النفس ويمو  لعالم
 ا(  لذل  ونير  6612لف  المفاو  )عواد،  نسيانها تم الت/ المعلوما  ومنفار تذارها، تم

العاملدة  الدذاكرة ت عند  بعمليدا  مصصمدة منداييس مننندة تدواتر وعدف  الطفولدة، مرحلدة  هميدة
 العرب/ا والوط  الفويتية البرئة ت/ العمرية الفئة لهذه

 ومعايرر تننر ، سيوومترية بالصاص  تتمت  قياس أدوا  توترر إل  للااجة ونيرا  
 لبطاريدة كويتيدة صدورة إعدفاد  هدف، الااليدة، الفراسة إجرام إل  الااجة جام  تنف مصصمة،
 لدف  التعلم يةعمل تأسيس ت/ ، ودورها( سنة11-7)للذاكرة العاملة للفئة العمرية  اختبارا 

 للموتبدة جفيدفة إلداتة يعدف بداآلخر، ممدا منهمدا كدل وتدأثر بالدذاكرة، الدتعلم الطالدب وارتبداق
 سديوومترية بالصداص  تتمتد  قيداس أداة  والمهتمدر  البداحار  أيدفا  در  ويإد  العربيدة،
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 البرئة الفويتية والعربيةا ت/ مصصمة
 :ةاآلتي وتنبث  من المشكلة عدد من التساؤالت الفرعية

هدددل تتمردددز  ندددود اختبدددارا  الدددذاكرة العاملدددة للعرندددة االسدددتطص ية ا ولددد   ا1
 ( سنة؟11-7بمعفال  سيوومترية عالية للفئة العمرية )

هددددل تتمرددددز  نددددود اختبددددارا  الددددذاكرة العاملددددة للعرنددددة االسددددتطص ية الاانيددددة  ا6
 ( سنة؟11-7بمعفال  سيوومترية عالية للفئة العمرية )

الددددذاكرة العاملددددة للعرنددددة االسددددتطص ية الاالاددددة  هددددل تتمرددددز  نددددود اختبددددارا  ا0
 ( سنة؟11-7بمعفال  سيوومترية عالية للفئة العمرية )

 لبطارية الفويتية  صفت وثبا  مرتفعة للفرجا  عل  الصورة دالال  ما ا1
 ( سنة؟11-7اختبارا  الذاكرة العاملة لعرنة التننر  للفئة العمرية )

 أهداف الدراسة:
يدداس افدامة عمددل الدذاكرة العاملددة بأنواعهدا، مدد  خدص  تصددميم هدفت  الفراسددة إلد  ق

ددا تدد/  بطاريدة منننددة، تتددوتر ترهددا  دروق قياسددية عاليددة، حردد  تد دا الددذاكرة العاملددة دور ا مهم 
تعلددم المهددارا  ا ساسددية التدد/ يعتمددف علرهددا الددتعلم، وتسددتطي  أص تفددوص م  ددرا  للتفرلددة  ددر  

–7يميدة، وت طد/ البطاريدة المدف  العمدرا مدا  در  )الطصب العدادير  وذوا المشدوص  التعل
 ( سنةا11

 أهمية الدراسة:
 ت/ اآلت/م إموانية ت/ الفراسة أهمية تتمال

 لفراسدا  ندواة  باعتبارهدا الفراسدة إلد  النيدر مد  خدص  البداحار  مدف  اسدتفادة ا1
 الفويتية الصورة عل  معتمفة متواصلة دراسا  عمل مشا هة  وبالتال/ أخر  

 دالال  إيلداد مد  اختبدارا  مالتلفدة، مد  لدذاكرة العاملدة ومنارنتهدالبطاريدة ا
 سنةا 11-7للفئة العمرية  الفويتية للبرئة مناسبة وثبا  صفت

والمعددايرر  والابددا  الصددفت دالال  إليلدداد الفراسددة للمهتمددر  مواصددلة ا6
 .عمرية أخر   لفئا  لصختبارا  والمناييس 
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ت عطددد/ مسددداحة للعمدددل الدددذهن/ التددد/  تفتسدددب الدددذاكرة العاملدددة أهمرتهدددا   نهدددا .3
امددا ناددتف  ترهددا بالمعلومددا ،  رنمددا ننشدد ل ذهنيددا  بأنشددطة أخددر  ذا  صددلة، 

تددفخل الددذاكرة العاملددة تدد/ اارددر مدد  المهددا  العنليددة والتاصددرلية المعنددفة ماددل 
 .  ((Alloway & Gregory, 2013النرامة والفهم والاساب 

دعدددم تعلدددم ا طفدددا  علددد  مدددف  سدددنوا  تددد دا الدددذاكرة العاملدددة دورا  رصيسدددا  تددد/  .4
الفراسدة، ومددا وراصهدا تدد/ مرحلدة البلددورا والددذاكرة العاملدة لهددا أهميدة حاسددمة تدد/ 
تالدددزي  المعلومدددا ، امدددا أص الطفدددل ذا الدددذاكرة العاملدددة الإدددعيفة ذا  السدددعة 
الإددينة لالبددا  مددا يعددان/، واارددرا  مددا يفشددل تدد/ ماددل هددذه ا نشددطة المفرسددية، 

 اAndreas, 2002) التعلم ) ويتعطل ويتأخر ت/

 حدود الدراسة:
 حفود بشريةم التصر تطبر  مناييس الفراسة عل  عرنة ا خترر  اختيارا  عشواصيا ا  -1
حفود موانيةم لا  الباح  بالتطبر  المرفان/  دوا  الفراسة ت/ بعر مفارس  -6

 مااتيا  الفوي ا
  6610فراس/ )حفود  منيةم لا  الباح  بالتطبر  المرفان/ خص  العا  ال -0

6611 ) 

 الذاكرة العاملة والنيريا  المفسرة لهام
 تعريف الذاكرة العاملة: -1

إلد/ أص الدذاكرة العاملدة هد/ عمليدة  (,.Andreas et al)أ دار  أندفريس ورخدروص  
تمودددد  الشددددال  مدددد  االحتفددددا  بالمعلومددددا  وهدددد/ تدددد/ حددددا  نشددددطة، سددددوام أكاندددد  هددددذه 

، (Andreas et al., 2002,p. 6)المشدوص   المعلومدا  خاصدة بدالفهم، أ  التعلديم وحدل
( بأنهددام   النددفرة علدد  الددتاوم تدد/ ماتددو  الددذاكرة لصددررة المددف  6611وعرتهددا أ ددو الددفيار )

وت ررددددرها وتعمددددل الددددذةاكرة العاملددددة عمددددص  ديناميددددا  نشددددطا  مدددد  خددددص  التةرارددددز التزامندددد/ علدددد  
ل المعلوما  م  الدذةاكرة لصدررة متطلبا  عمليةا  التةلهرز والتةالزي ، حر  تعمل عل  تاوي

المدددف  إلددد  الدددذةاكرة طويلدددة المدددف ، وتددد دا دورا  بدددار ا  مددد  خدددص  تفدددوي  اميةدددة  صددد ررة  مددد  
المعلومددددا  لتلهرزهدددددا، وتعمدددددل علددددد  تفاملهدددددا ومعاللتهددددا مددددد  معلومدددددا   أخدددددر  إلددددداتية  
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 (ا160) ا
 نيا  : اأنه تذار العاملة للذاكرة تعري  (Spencer, 2020)  سبنسر  واستالل 

 المعرتيددة العمليددا  لتسددهرل تعددا  بشددول االعتبددار تدد/ المعلومددا  يإدد  معرتدد/،
 ا(p.545)ا خر  
 نماذج الذاكرة العاملة ومكوناتها: -4

 تيما يل/ بعر النيريا  المفسرة لعمل الذاكرة العاملةم
يزخدر علدم الدنفس المعرتد/ بالعفيدف مد  النمداذج التد/ ولدعها مد  خدص  العفيدف مد  

 يا ، وذل  لوصف الذاكرة العاملة ومووناتها، وم  أهم هذه النماذج ما يل/م النير 
  (Baddeley & Hitch,1974) نموذج باداللي وهتش األول -1

لددف   بدداديل/ وهددتم  النمددوذج ا صددل/ للددذاكرة العاملددة علدد  أنهددا تتددألف مدد  الموددوص 
لمرادزا هدو وحدفة تاودم التنفردذا المرادزا مد  اثندر  مد  الدنيم الفر يدة، واللهدا  التنفردذا ا

 & Pauls)تددد/ الدددذاكرة العاملدددة، ومهمتددده ا ساسدددية هددد/ معاللدددة المعلومدددا  وتالزينهدددا

Archibald ,2022) ، ،وهددددو الددددذا ياددددفد أهميددددة المعلومددددا  الددددواردة وياددددفد أولوياتهددددا
باإللاتة إل  أنه عنفما ترد المعلوما  اللفيدفة إلد  النيدا ، تد ص اللهدا  التنفردذا المرادزا 

 & Wright)ذا ينددرر تنسدديم المددوارد اإللدداتية لمعاللددة هددذه المعلومددا  الددواردة )هددو الدد

Shisler,2005ا 
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 (1440( مكونات الذاكرة العاملة نقًظ عن "باداللي" )1شكل )

 نموذج باداللي المطور:  -6
وجود نيدا  أساسد/ مسدئو  عد  الدتاوم تد/ الدذاكرة  (Baddeley)اتترض  باديل/  

وناتهددا جميعهددا وسدماه  المنفددذ المراددزا  وأ دار إلدد  أص هندداج عدفة أنيمددة تر يددة العاملدة ومو
تسدداعف النيددا  ا ساسدد/ سددماها  أنيمددة الالفمدددة، ومدد  مددرور السددنر  اسددتطا   بددداديل/  أص 
يإدددي  عنصدددرا  رابعدددا  لدددم يتإدددمنه النمدددوذج ا صدددل/ وهدددو  الاددداجز العرلددد/ أو مصدددفر 

تاتددو  علدد  أربعددة موونددا  تعمددل معددا  تدد/ تفامددل ا حددفاي ، وبددذل  تفددوص الددذاكرة العاملددة 
 ا يعرلها الباح  الاال/ عل  الناو التال/م (Baddeley,2000)واتسات
 المكاني:  –المكون البصري  -أ

الموددوص البصددرا الموددان/ بأنددهم   نيددا  لفيدده  (Baddeley,2002)عددر،  بدداديل/  
موانيددة ، وأدام الددفور المهددم ال -النددفرة علدد  االحتفددا  الم لدد  ومعاللددة المعلومددا  البصددرية

ت/ التوجيده المودان/ وتد/ حدل المشدوص  البصدرية الموانيدة، وذلد  مد  خدص  اإلحسداس أو 
 ا(p. 85)ع  طري  الذاكرة طويلة المف   
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 المكون اللفظي: -ب
حر  اداص يطبد  عليده اسدم  1226لم ييهر مصطلح المووص اللفي/ إال ت/  فاية 

، ثدم أعردف تسدمرته بالندة التسدمي  1271( تد/ نمدوذج  بداديل/ )المنطنة الصدوتية الفونولوجيدة
المودوص الصدوت/ اللفيد/  (Baddeley,2003)، وعَّر،   باديل/   1280أو التردد الل وا 

علددد  أنددده مودددوص متطدددور تطدددورا  أتإدددل لنمدددوذج الدددذاكرة العاملدددة، وهدددو يفتدددرض أنددده يشدددمل 
تددد/ تسدددترج  المعلومدددا  التددد/ المالدددزص اللفيددد/ الم لددد  حرددد  مسدددارا  الدددذاكرة السدددمعية ال

 فاخلها بعف ثواص  للرلة، وهو يعمل عل  االحتفا  بالمعلومدا  المتتابعدة التد/ تدفخل المالدزص 
الصوت/ ع  طري  السلل الاس/ أو ع  طريد  جهدا  الدتاوم تد/ النطد  أو عد   واسدطة 

 (اCohen et al.,2000استرجا  المعلوما  اللفيية م  الذاكرة طويلة المف  )
 الج المركزي:المع -ج

هدددو جهدددا  للدددتاوم تددد/ االنتبددداه يرالدددب عمدددل العناصدددر ا خدددر  وينسدددنها، وهدددو أهدددم 
عناصددر النمدددوذج الالددا  بالدددذاكرة العاملددة   نددده يتددفخل تددد/ اددل العمليدددا  المعرتيددة، ولدددف 
أطلددد  عليددده اسدددم المعدددال  المرادددزا   نددده يالصددد  االنتبددداه للمدددفخص ، ويوجددده عمليدددا  

 (ا70،  ا6665العناصر ا خر   ) فيوا،
وي نيدددر إلددد  المعدددال  المرادددزا علددد  أنددده المعمدددل العنلددد/ للمعاللدددة الفوريدددة وتالدددزي  
المعلوما  باإللاتة إل  وظيفة أخر  ه/ اب  المعلومدا  لردر المرتبطدة بالمهمدة الااليدة 
كددددد/ ال تددددد ثر علددددد  أدام المهمدددددة، وهدددددو يسدددددترج  المعلومدددددا  المطلوبدددددة ويوبددددد  خدددددص، 

 (.(Linck et al., 2014ذلك
 Episodic Buffer مكون مصد األحداث: -د

يمال مصف ا حفاي نيا  تالزي  ذا  فرة متعفدة الموونا  ينو   تلميد  ا حدفاي 
المترابطددة وذا سددعة ماددفودة، وي نشددط مصددادر عفيددفة للمعلومددا  تدد/ رص واحددف ممددا يسدداعف 
ا علدددد  تفددددوي  نمددددوذج والددددح للمولددددف ومدددد  ثددددم معاللتهددددا امددددا يعددددال  المعلومددددا  وياللهدددد

Baddeley,2002,p.4).) 
ولعدددل هددددذه الوظيفدددة هدددد/ التددد/ جعلدددد  بدددداديل/ ينترحددده موونددددا  تر يدددا  رابعددددا  للددددذاكرة 
العاملددددددددة، ويتاددددددددو  النمددددددددوذج النددددددددفيم ثصثدددددددد/ الموونددددددددا  إلدددددددد  نمددددددددوذج حددددددددفي  ربدددددددداع/ 

 (.(Gathercole et al.,2006الموونا 
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 eley,2000)(Baddوبببذلي يصبببن النمببوذج المعببدل للببذاكرة العاملببة و قببًا لتصببور 
 :كاآلتي

 

 
 ( النموذج المعدل للذاكرة العاملة 4شكل )

  روض الدراسة:
تتمرز  نود اختبارا  الذاكرة العاملة للعرندة االسدتطص ية ا ولد  بمعدفال   ا1

 ( سنة11-7سيوومترية عالية للفئة العمرية م  )
فال  تتمرز  نود اختبارا  الدذاكرة العاملدة للعرندة االسدتطص ية الاانيدة بمعد ا6

 ( سنة11-7سيوومترية عالية للفئة العمرية م  )
تتمرز  نود اختبدارا  الدذاكرة العاملدة للعرندة االسدتطص ية الاالادة بمعدفال   ا0

 ( سنة11-7سيوومترية عالية للفئة العمرية م  )
 الفويتيدة  صدفت وثبدا  مرتفعدة للدفرجا  علد  الصدورة دالال  توجدف ا1

( 11-7عرنة التننر  للفئة العمريدة مد  )اختبارا  الذاكرة العاملة ل لبطارية
 سنةا
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 اجراءات الدراسة:

 أواًل: منهج الدراسة
 متعدفدة العرندة العشدواصية بأسدلوب المسدا/،/الوصدف/ المدنه  الفراسدة هدذه تتبد 

الفراسدة  عرندة علد  العاملدة الدذاكرة بطاريدة اختبدارا  مد  الفويتيدة الصدورة إلعدفاد، المراحدل
سدنة ، ويتناسدب  11-7  طصب المرحلة اال تفاصية لألعمدار مد  م  ملتم %5الت/ مال  

الالصداص   اسدتالص  تد/ والمتمالدة الااليدة الفراسدة أهدفا، اسدتالفا  هدذا المدنه  مد 
 مراعداة الدذاكرة العاملدة مد  اختبدارا  لبطاريدة الفويتية للصورة ومعايرر التننر  السيوومترية 

  ية(ا والمنطنة الل رات والصف المت ررا  )اللنس

 ثانيًا: عينات الدراسة:

( مددداصت/ طفدددل مددد  دولدددة 666العرندددة االسدددتطص ية ا ولددد م اختردددر  عرندددة مددد  ) -1
وعددد/ إدراج مت ردددرا اللنسدددية)الفويت/ لرر الفدددويت/( والندددو )ذار   الفويددد ، ولدددف ر 

سدنة )الصدفو، مد  الادان/ إلد  الالدامس  11إلد   7أنا (، وتراوح  أعمدارهم مد  
 ( سنةا6716( وانارا، معيارا )2768را لفره )اال تفاص/( بمتوسط عم

العرنة االستطص ية الاانيةم ط بد  المقيداس علد/ عرندة تلريبيدة ثانيدة مماثلدة للعرندة  -6
( مدداصت/ مدد  طددصب المرحلددة اال تفاصيددة )للصددفو، مدد  الاددان/ 666ا ولدد   ل دد  )

  حت  الالامس( ت/ بعر المفارس الاوومية  فولة الفوي ا وتراوح  أعمدارهم مد
 ( سنةا6761( وانارا، معيارا )2711سنةا بمتوسط عمرا لفره ) 11إل   7

العرنددة االسددتطص ية الاالاددةم اخترددر  عرنددة تلريبيددة ثالاددة مماثلددة للعرنتددر  ا ولدد   -0
والاانيددددة ولفنهددددا مدددد  مددددفارس مالتلفددددة عدددد  المددددفارس المطبدددد  علرهددددا تدددد/ العرنددددة 

المرحلة اال تفاصيدة، مد  دولدة ( ماصت/ م  طصب 666االستطص ية الاانية،  ل   )
 7الفويددد ، ولدددف روعددد/ إدراج مت ردددرا اللنسدددية والندددو  ، وتراوحددد  أعمدددارهم مددد  

سددنة )الصددفو، مدد  الاددان/ إلدد  الالددامس اال تددفاص/( بمتوسددط عمددرا لددفره  11إلدد 
 ( سنةا1722( وانارا، معيارا )2700)

 11-7( طالددددب وطالبددددة ا مدددد  عمددددر 1601تفوندددد  العرنددددة مدددد  ) عرنددددة التننددددر م -1
( سدددنة، ا ختردددروا 6711( وانادددرا، معيدددارا )2707سدددنوا  بمتوسدددط عمدددرا لدددفره )
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مفرسددددة ا تفاصيددددة مالتلفددددة عدددد   61عشددددواصيا  )مناصددددفة   ددددر  الددددذاور واإلندددداي( مدددد  
( مندددداط  0المددددفارس التدددد/ ا ددددترا  تدددد/ العرنددددا  االسددددتطص ية، مو ةعددددة علدددد  )

الدددامس اال تدددفاص/ا تعليميدددة، للسدددنوا  الفراسدددية مددد  الصدددف الادددان/ حتددد  الصدددف ال
وت شددرر أعمددار الطددصب إلدد   يددادة متولعددة تدد/ ا عمددار تتناسددب مدد   يددادة سددنوا  
الفراسددة، ولفدد  هندداج لددفر مدد  التددفاخل تدد/ ا عمددار  ددر  السددنوا  الفراسددية، وهددو 
ا مددر الشدداص  تدد/ النيددا  التعليمدد/ الفددويت/ا وادداص تددو يعهم وتدد  اللددنس والصددف 

 اآلت/م والمنطنة التعليمية عل  الناو 
 44( توزيب  عينبة التقنبين و ب  الصبج والجبنن والمنطقبة التعليميبة )1جدول )

 مدرسة بالمناط  التعليمية الست بدولة الكويت(

اختردر  عرندة التنندر  لتفددوص ممالدة للملتمد  الطص د/ الفددويت/ بفئداتهم جميعهدا تدد/ 
نددو   نددام علدد  التنريددر تلدد  المرحلددة العمريددة، ولددف ا سددتالفم  البيانددا  الالاصددة باللنسددية وال

اإلحصدددداص/ السددددنوا لددددو ارة التربيددددة الفويتيددددة التدددد/ مصددددفرها لطددددا  التالطدددديط والمعلومددددا  
(، ولنددف ولدد  تدد/ االعتبددار عنددف اختيددار ا طفددا  لرددر الفددويترر  أص تفددوص 6611 6610)

ل ددتهم ا   الل ددة العربيددة، امددا أخددذ تدد/ االعتبددار نسددبة تو يدد  الطلبددة والطالبددا   نددام علدد  
لمندداط  التعليميددة، واللددنس، واللنسددية، وبمددا أندده ال توجددف معلومددا  موثنددة عدد  المسددتويا  ا

االجتما يددددة وااللتصددددادية المالتلفددددة، وعدددد  المسددددتويا  التعليميددددة للوالددددفي  تلددددم تإددددم تلدددد  
العوامددل، ولفدد  روعدد/ عنددف اختيددار المددفارس أص تفددوص مدد  مسددتويا  اجتما يددة والتصددادية 

تالصصددر ، حردد  طبدد  االختبددار تدد/ أربدد  مددفارس لفددل منطنددة مالتلفددة وتدد  إر ددادا  الم
 تعليمية مالتلفة م  حر  المستو  االجتماع/ وااللتصاداا 
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 ثالثًا: أدوات الدراسة:
اختبددار الددذاكرة العاملددة يسددتالف  لتشددالي  مهددارا  الددذاكرة العاملددة، وأص الاللددل تدد/ 

صيسدددة لصدددعوبا  الدددتعلم، واحددفة أو أكادددر مددد  تلددد  المهدددارا  يعدددفه الدددبعر أحدددف ا سدددباب الر 
حردد  تسدداعف مهددارا  ومهددا  الددذاكرة العاملددة تدد/ تعلددم النددرامة والاسدداب والمهددارا  الاياتيددة، 
ددددمم االختبددددار بفروعدددده المالتلفددددة ليسدددداعف علدددد  تعددددر، ا طفددددا  مدددد  الصددددف الاددددان/  لنددددف ص 

سددددددنة( الددددددذي  لددددددف ينتفعددددددوص مدددددد   11-7اال تددددددفاص/ حتدددددد  الصددددددف الالددددددامس اال تددددددفاص/ )
  المفعمة لمهدا  الدذاكرة العاملدة والتد/ لدف تفدوص م  در لوجدود صدعوبا  تعلدم، االستراتيليا

وياتوا اختبار الذاكرة العاملة عل  سدتة اختبدارا  تر يدة وهد/م الدذاكرة الموانيدة التسلسدلية، 
والذاكرة الموانية العوسية، الذي  يشالصوص مها  الذاكرة البصرية الموانيدة، واختبدارا  إعدادة 

رة الرلميدددة التسلسدددلية، والدددذاكرة الرلميدددة العوسدددية واسدددتفعام المسدددمو  اللدددذي  اللمدددل، والدددذاك
 يشالصوص مها  الذاكرة اللفييةا 

 :  أواًل: المهارات المتضمنة  ي بطارية االختبارات
الدددذاكرة الموانيدددة هددد/ الندددفرة علددد/ االحتفدددا  بعدددفد مددد  البببذاكرة المكانيبببة التسلسبببلية: -1

 عدددادتهم تددد/ الولددد  نفسدددها وتقددديس اختبدددارا  الوحدددفا  المنفصدددلة تددد/ رص واحدددف و 
الفدرد علد  إعدادة ملموعدة اسدتلابا  مالتلفدة بعدف   الذاكرة الموانية التسلسلية لدفرة

تندددددفيمها لددددده مبا دددددرة مادددددل أرلدددددا ، وحدددددرو،، والمدددددا ، وأصدددددوا ا وتعمدددددل هدددددذه 
وعدد/ تدد/ اختيدددار تنددرا  الدددذاكرة  االسددتلابا  علدد  قيددداس السددعة الموانيددةا ولدددف ر 

لتسلسددددلية أص تتما دددد  مدددد  أعمددددار الطددددصب ومسددددتواهم الفراسدددد/ وذلدددد  الموانيددددة ا
 باستالفا  تفريبا  وتنرا  تتفرج م  السهولة إل  الصعوبةا  

( تدد/ دراسددة لدده إلدد  أص Maxine,2000)م أ ددار ماكسددر  الببذاكرة المكانيببة العكسببية-4
ص ا طفدا  الدذي  لددفيهم الدطراب تد/ الل ددة لدفيهم مشدوص  تدد/ الدذاكرة العاملددة وأ

هذه المشوص  تيهر تد/ صدورة لدعف تد/ تتبد  االتلاهدا  والسديما االتلاهدا  
وعددد/ عندددف ولددد  هدددذا االختبدددار الفرعددد/ البدددفم مددد  ا سدددهل إلددد   العوسدددية، ولدددف ر 

 ا صعب وأص تفوص عفد تنرا  المقياس مناسبة حت  ال يشعر الطفل بالمللا
ة لهدا عصلددة بمشددوص  تهددم هنداج أدلددة علدد  أص الدذاكرة العاملددة الشددفهيإعببادة الجمببل: -4
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 Siegel & Ryan,1989; Cain)المنروم ولررها مد  صدعوبا  الدتعلم ا خدر  

et al.,2004) وتددا يو )  وتدد  دراسدده لددا   هددا باربدداره  (Barbara & 

Fazio,1997   و جف أص استفعام الفلما  واللمل يعتمدف  فرجدة ابردرة علد  سدعة
الدذاكرة العاملدة يد د  إلد  الدطراب الذاكرة العاملة، وأص حفوي لصدور تد/ سدعة 

تدددد/ لددددفرة الطفددددل الل ويددددة وأص ا طفددددا  ذوا صددددعوبا  الددددتعلم يعددددانوص صددددعوبة 
ددر  أص تفددوص  الفلمددا   اسددتعادة اللمددل الطويلددة بالمنارنددة باللمددل النصددررةا وح 
التددد/ تتفدددوص منهدددا اللمدددل هددد/ مددد  الفلمدددا  التددد/ درسدددها الطالدددب تددد/ المنددداه  

مدد  مواممددة التراكرددب الناويددة لللمددل المسددتو  الفراسدد/  المفرسددية، امددا تددم التأكددف
 للطالبا 

تنتمد/ الدذاكرة الرلميدة إلد  الدذاكرة لصدررة المدف ، وتد  الذاكرة الرقمية التسلسبلية:  -4
وجدف أص اسدتفعام   Barbara & Fazio,1997) وتدا يو )  دراسده لدا   هدا باربداره

وعلدد  المددادة التدد/ يسددتنبلها  ا رلددا  يعتمددف  فرجددة ابرددرة علدد  سددعة الددذاكرة العاملددة
الطفل، وتم مراعاة تسلسدل ا رلدا  مد  ا سدهل إلد  ا صدعب ومناسدبة عدفد تندرا  

 المقياس حت  ال يشعر الطفل بالمللا
تنتمد/ الددذاكرة الرلميدة العوسدية هدد/ ا خدر  إلد  الددذاكرة البذاكرة الرقميبة العكسببية:  -4

 تفاصيدددة يعدددانوص لدددعف ا لصدددررة المدددف  ألدددف إلددد  ذلددد  أص الطلبدددة تددد/ المرحلدددة اال
 ددددفيفا  تدددد/ عمليدددددة التشددددفرر واالسدددددترجا  للمعلومددددا  سدددددوام بالطرينددددة العاديدددددة أو 
العوسية، تبعر ه الم ا طفدا  ييهدروص صدعوبا  والداة تد/ تدذار مدا  داهفوه 
أو سمعوه بعف تاصل  من/ لاواص  عفة أو دلاص  أو ساعا  للرلة7 ويعف هذا مشدولة 

وعددد/ تسلسدددل تددد/ الدددذاكرة لصدددررة المدددف ا  وامدددا ت عدددل تددد/ االختبدددار السدددا   تندددف ر 
ا رلددا  مدد  ا سددهل إلدد  ا صددعب ومناسددبة تنددرا  المقيدداس حتدد  ال يشددعر الطفددل 

 ((Montgomery et al., 2021 بالمللا
ت عدددف الدددذاكرة السدددمعية مهمدددة لدددتعلم تسلسدددل ا صدددوا  تسلسدددص   اسبببتدعاء المسبببمو : -4

يالدية تد/ عمليدا  اللمد  والطدرأل والإدرب مناسبا ، واذل  ت ص حف  الاناص  الر 
والنسددمة تعتمددف جميعددا علدد  الددذاكرة السددمعيةا وبالماددل تدد ص الطلبددة ذوا صددعوبا  
التعلم يعانوص مشوص  ت/ الذاكرة البصدرية التد/ تعدف لدرورية تد/ رسدم ا  دوا  
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الهنفسدددية والتعامدددل مددد  الصدددور والرسدددوما  وحدددل المشدددوص  المالتلفدددةا وهدددذا مدددا 
( إلد  أص سددعة الدذاكرة العاملددة Ghon et al.,2000جددوص ورخدروص)توصدل إليده 

تعطد  ا تدراد الندفرة علد  االسدتفعام واالسددتنتاجا وامدا ت عدل تد/ بقيدة االختبددارا  
تددم التأكددف مدد  أص الفلمددا  التدد/ يسددتفعرها الطالددب هدد/ مدد  الفلمددا  التدد/ درسددها 

راكردب الناويدة لللمدل الطالب ت/ المناه  المفرسية، اما تم التأكف م  مواممدة الت
 للمستو  الفراس/ للطالبا 

 ثانيًا: مراحل بناء بطارية الذاكرة العاملة:
مددر  نددام االختبددار بعدددفة مراحددل  ددفما  مدد  تلميددد  المفددردا  الالاصددة بوددل اختبدددار 
ترعدد/ إلدد  تفددوي  ملموعددة مدد  الفنددرا  ثددم اختبددار هددذه الفنددرا  وتعددفيلها و عددادة اختبارهددا 

ار ت/ صورته النهاصية تمهرفا  للتطبر  النهاص/ علد  عرندة التنندر ا وتيمدا وأخررا  ول  االختب
 يأت/ خطوا  تفصرلية لمراحل  نام االختبارم

 تجمي  مفردات االختبار:   -أ
مم ال اختبار ترع/  نام  عل  نتاص  الباوي والفراسدا  السدابنة التد/ بااد  تد/  ص 

 & ,Hasher  6616أ دو الدفيار، (ملدا  الدذاكرة العاملدة، حرد  روجعد  تلد  ا د يدا  

Zack, 1988 ؛ Baddeley,2000 ؛Baddeley,1996  ؛ Helena & 

Xavier,2006 ؛ (Grundy& Timmer 2017 
وتنرديم المهدا  المتبعدة ترهدا لتإدمر  أكارهدا تعاليدة تد/ االختبدار الادال/ا ولدف مددر  

 االختبارا  الفر ية بعفة مراحل تيما يأت/م 
إددمن  عددفد مدد  ا سددئلة علدد  عرنددة الالبددرام تدد/ التربيددة تطبردد  اسددتبانة مفتوحددة ت -1

وعلدددم الل دددة، وصدددعوبا  الدددتعلم، وعلدددم الدددنفس المعرتددد/، وعلدددم الدددنفس االكلرنيوددد/، 
اسددتهفت  تعددر، موونددا  ومهددارا  الددذاكرة العاملددة مدد  جهددة، وسددما  الطفددل تدد/ 

 المرحلة اال تفاصية م  جهة أخر ا
  سبرل الماا م عل ، االختبارا  السابنة بعر االستعانة  -6

اختبار مف  ا رلا  الفرع/ م  واسلر باإللاتة الد  لدواصم المدا  ي سدتقم   -أ
الرهددددددا واسددددددتعادتها بالترترددددددب نفسدددددده وبطرينددددددة معووسددددددة، وتددددددذار ا لددددددواص 
وتسددمرتهاا ولددف أ ددار  النتدداص  إلدد  وجددود عصلددة  ددر  سددعة الددذاكرة العاملددة 
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 تبارا  السمعيةاوبر  أدام ا طفا  عل  االختبارا  والسيما االخ
وهددو اختبددار نفسدد/ يقدديس  Corsi Block Tapping Taskاختبددار  -ب

الددذاكرة الموانيددة البصددرية لصددررة المددف ، تبددفأ باسددتالفا  حددراتر  ثددم أكاددر 
 وتصبح أكار تعنرفا ا

مدددد  االختبددددارا  العصددددبية للبطاريددددة اآلليددددة وهددددو اختبددددار الددددذاكرة الموانيددددة  -ج
ي قددديم سدددعة الدددذاكرة العاملدددة ، و ((CANTABeclipseللامعدددة اامبريدددفج 

 &,Luciana والدددذاكرة الموانيدددة البصدددرية واختبدددار الدددذاكرة الرلميدددةا

Nelson ,2002).) 
لددددل مإدددددموص بعددددر ا دوا  السددددديوومترية الالاصدددددة وماتواهددددا بقيددددداس الدددددذاكرة  -0 ح 

العاملددة والتدد/ أعددف  مدد  لبددل علدد  عرنددا  أخددر  مشددا هة، مدد  ولدد  أكبددر عددفد 
لدد  العددفد المطلددوب حتدد  يوددوص هندداج ملددا  لاددذ، ممودد  مدد  المفددردا  يزيددف ع

الفنرا  أو تعفيلها عنف تلريبها، ولف حفد  دول االختبدار وماتدواه  امدا روعد/ تد/ 
صيالة البنود أص تفوص  ل ة عربية بسيطة وسهلة، وأص تفدوص مد  الفلمدا  ا كادر 

موداص،  روعا  ت/ المنه  الفدويت/ لهدذه المرحلدة العمريدة، وأص تفدوص لصدررة لدفر اإل
كددذل  ال تتإددم  أكاددر مدد  تفددرة واحددف، وأص تناسددب االسددتالفا  مدد  الفئددة العمريددة 

 لهذه الفراسةا 
تإددددمن  تعليمددددا  االختبددددار  يانددددا   الصددددية ا ددددتمل  علدددد  )اسددددم المفاددددو ،  -1

وعمره، وصفه الفراس/، وتداري  التطبرد ، والعمدر الزمند/، واللنسدية(، وروعد/ تد/ 
والباايدددة والمنهليدددة، مدد  تافيدددف  مددد  لصختبدددار، بقيددة التعليمدددا  الندددواح/ التربويددة 

ولتانردد  ذلدد  ط بدد  االختبددارا  علدد  عرنددة عشددواصية مدد  ا طفددا ، وسددلل الددزم  
 المست رت  دام االختبار لفل ترد منهما

تإددددم  االختبددددار تدددد/ صددددورته ا ولدددد  )اختبددددار الددددذاكرة لصددددررة المددددف ، واختبددددار  -5
السدددريعة لألرلدددا ، واختبدددار التسدددمية التسدددمية السدددريعة للادددرو،، واختبدددار التسدددمية 

السددددريعة لأل ددددوا ، واختبددددار الددددذاكرة طويلددددة المددددف ، واختبددددار الددددذاكرة البصددددرية، 
واختبددار الددذاكرة الرلميددة التسلسددلية، واختبددار إعددادة اللمددل، واختبددار الددذاكرة الرلميددة 

 العوسية(ا
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اصت/ مد  ( مد666تطبر  بطارية االختبارا  ت/ صورتها ا ول/ عل  عرنة  ل د  ) -0
طصب المرحلة اال تفاصية )للصفو، م  الاان/ حت  الالدامس( تد/ بعدر المدفارس 
الاوومية  فولة الفويد  اتلربدة اسدتطص ية أولد   وذلد  لتعدر، ثدصي ننداق هد/م 
)مف  ولوأل التعليما  أو لمولها، مف  ولدوأل العبدارا  أو لمولدها، ومدف  

الفلمدا ، ومدف  مناسدبة طدو   مصممتها للتعريد  اإلجراصد/، ومدف  تهمهدم لمعدان/
االختبدددار( ولتانرددد  ذلددد  ط بددد  المقيددداس علددد/ عرندددة إجدددرام المعاللدددة اإلحصددداصية، 
واستالص  النتاص  وتالردل الفندرا ، وعوامدل الابدا  والصدفت للعرندة االسدتطص ية 
ا ولدد ، ثددم عددرض نتدداص  التالرددل علدد  عرنددة مدد  الالبددرام المتالصصددر  ممدد  تددم 

(، إل ددفام الددرأا حددو  مددا أسددفر عندده تالرددل البنددود، 1رلددم) االسددتعانة  هددم بددالالطوة
( مدددد  اتفددددات %26وأبندددد  علدددد  العبددددارا  التدددد/ حصددددل  علدددد  نسددددبة تزيددددف عدددد  )

دددفل  تندددرا  بعدددر االختبدددارا  وتدددم حدددذ، بعدددر  الماومدددر ، وبندددام علددد  ذلددد  ع 
 االختبارا  وتم الاتة اختبارا  جفيفة ، وبذل  اْنت ن ل إل  المرحلة الاانيةا

بطاريددة االختبددارا  بعددف إجددرام المعاللددة اإلحصدداصية، واسددتالص  النتدداص  تإددمن   -7
وتالرددل الفنددرا ، ومعددامص  الابددا  والصددفت للعرنددة االسددتطص ية ا ولدد  )اختبددار 
الددددذاكرة الموانيددددة التسلسددددلية، واختبددددار الددددذاكرة الموانيددددة العوسددددية، واختبددددار إعددددادة 

واختبددددار الددددذاكرة الرلميددددة العوسددددية، اللمددددل، واختبددددار الددددذاكرة الرلميددددة التسلسددددلية، 
واختبدددار الددددذاكرة البصدددرية، واختبددددار اسدددتفعام المسددددمو (ا )راجددد م اللددددفاو  أرلددددا  

6،0،1،5،0) 
تطبرددد  بطاريدددة االختبدددارا  تددد/ صدددورته الاانيدددة علددد  عرندددة مددد  طدددصب المرحلدددة  -8

( مدداصت/ مدد  طددصب 666اال تفاصيددة اتلربددة اسددتطص ية ثانيددة  علدد  عرنددة  ل دد  )
لددددة اال تفاصيددددة )للصددددفو، مدددد  الاددددان/ حتدددد  الالددددامس( تدددد/ بعددددر المددددفارس المرح

الاووميدددة،  هدددف، إعدددادة التانددد  مددد  صدددفت وثبدددا  ولدددوة تندددرا  االختبدددارا  بعدددف 
التعفيص  الت/ تم  علرهدا تد/ العرندة االسدتطص ية ا ولد ، وبعدف إجدرام المعاللدة 

ابددددا  والصددددفت اإلحصدددداصية، واسددددتالص  النتدددداص  وتالرددددل الفنددددرا ، ومعددددامص  ال
للعرنددددة االسددددتطص ية الاانيددددة، واسددددتالص  أرام الالبددددرام المتالصصددددر  ممدددد  تددددم 

ددفل  تنددرا  1االسددتعانة  هددم بددالالطوة رلددم) ( حددو  مددا أسددفر عندده تالرددل البنددود، ع 
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بعر االختبارا ، وأثبت  االختبارا  جميعها افامة عاليدة وبدذل  تإدمن  بطاريدة 
الاانيدددة )اختبدددار الدددذاكرة الموانيدددة التسلسدددلية، االختبدددارا  بعدددف العرندددة االسدددتطص ية 

واختبددار الددذاكرة الموانيددة العوسددية، واختبددار إعددادة اللمددل، واختبددار الددذاكرة الرلميددة 
التسلسددلية، واختبددار الددذاكرة الرلميددة العوسددية، واختبددار اسددتفعام المسددمو (ا )راجدد م 

 (7،8،2،16،11اللفاو  أرلا  
( مداصت/ مد  طدصب 666لد  عرندة مووندة مد  )أجري  دراسة اسدتطص ية ثالادة ع -2

المرحلة اال تفاصية )للصفو، م  الاان/ حت  الالامس( ت/ بعر مدفارس الفويد ، 
وذلددد  للتأكدددف مددد  افدددامة هدددذه االختبدددارا  المستاللصدددة وعرلددد  مدددرةة أخدددر  علددد  

(، وبعددددف إجددددرام 1الالبددددرام والمتالصصددددر  ممدددد  تددددم االسددددتعانة  هددددم بددددالالطوة رلددددم)
ية، واسددددتالص  النتدددداص  وتالرددددل الفنددددرا ، ومعددددامص  الابددددا  المعاللددددة اإلحصدددداص

والصفت للعرنة االستطص ية الاالاة، وعرض نتاص  التالرل عل  عرندة مد  الالبدرام 
المتالصصددر  تدد/ القيدداس وصددعوبا  الددتعلم والل ويددا ، وعلددم الددنفس، وبنددام علدد  

مناسددبة،  ذلدد  عددفل  تنددرا  بعددر االختبددارا  وأثبتدد  أص تنددرا  االختبددارا  السدد 
وتمتلدددد  ثباتددددا  وصددددفلا  بوفددددامة عاليددددة، وبددددذل  ا نتنددددل إلدددد  مرحلددددة التننددددر ا )راجدددد م 

 (16،10،11،15اللفاو  أرلا  
تإدددم  االختبدددار تددد/ صدددورته النهاصيدددة لعرندددة التنندددر  )اختبدددار الدددذاكرة الموانيدددة  -16

التسلسددددلية، واختبددددار الددددذاكرة الموانيددددة العوسددددية، واختبددددار إعددددادة اللمددددل، واختبددددار 
لدددذاكرة الرلميددددة التسلسددددلية، واختبددددار الدددذاكرة الرلميددددة العوسددددية، واختبددددار اسددددتفعام ا

 (17،18المسمو (ا )راج م جفول/ 
 :ثالثًا: نقطة البدء والحد السقفي

 يالتلف الاف السنف/ لفل اختبار ترع/ ع  اآلخر وتيما يأت/  رأل لذل م
الفندددرا  التفريبيدددة  تيمدددا يتعلددد  باختبدددار الدددذاكرة الموانيدددة التسلسدددليةم تددد/  ندددود -1

جميعهددددا سددددوام أجدددداب المفاددددو  إجابددددة صدددداياة أو لرددددر صدددداياة ينتنددددل 
الفددداح  إلددد   ندددود االختبدددار ويدددتم إيندددا، االختبدددار إذا أخطدددأ المفادددو  تددد/ 

 اإلجابة ع  أربعة  نود متتابعة، أو أظهر عف  الرغبة ت/ إتما  االختبارا
 نددددود الفنددددرا  التفريبيددددة  تيمددددا يتعلدددد  باختبددددار الددددذاكرة الموانيددددة العوسدددديةم تدددد/ -6
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جميعهددددا سددددوام أجدددداب المفاددددو  إجابددددة صدددداياة أو لرددددر صدددداياة ينتنددددل 
الفددداح  إلددد   ندددود االختبدددار ويدددتم إيندددا، االختبدددار إذا أخطدددأ المفادددو  تددد/ 

 اإلجابة ع  أربعة  نود متتابعة، أو أظهر عف  الرغبة ت/ إتما  االختبارا
لمفاددو  إجابددة لرددر صدداياة تيمددا يتعلدد  باختبددار إعددادة اللمددلم إذا أجدداب ا -0

عل  جمي   نود اللمل التفريبية ال ت لر  االختبار، لف  إذا أجداب علد   جملدة 
تفريبية واحفة   يتم إجرام االختبار7 ويتم إينا، االختبدار إذا أظهدر المفادو  

 عف  الرغبة ت/ إجرام االختبار أو إتمامها
أخطددأ المفاددو  تدد/ البنددود  تيمددا يتعلدد  باختبددار الددذاكرة الرلميددة التسلسددلية إذا -1

التفريبية جميعهدا مد  تندفيم التعليمدا  باسدتمرار ال ت لدر  االختبدار7 ويدتم إيندا، 
االختبددار إذا أخطددأ المفاددو  تدد/ أربعددة  نددود متتابعددة، أو أظهددر عددف  الرغبددة 

 ت/ إتما  االختبارا
 تيمددا يتعلدد  باختبددار الددذاكرة الرلميددة العوسدديةم إذا أخطددأ المفاددو  تدد/ البنددود -5

التفريبية جميعهدا مد  تندفيم التعليمدا  باسدتمرار ال ت لدر  االختبدار7 ويدتم إيندا، 
االختبددار إذا أخطددأ المفاددو  تدد/ أربعددة  نددود متتابعددة، أو أظهددر عددف  الرغبددة 

 ت/ إتما  االختبارا
تيما يتعل  باختبار استفعام المسدمو م إذا أخطدأ المفادو   تد/ اإلجابدة  علد   -0

ا ال ت لر  معه االختبار، ولفد  إذا أجداب  اندة ومد  دوص البنود التفريبية  جميعه
جملددة تفريبيددة واحددفة   بطرينددة صدداياة يددتم إجددرام االختبددار،  مسدداعفة علدد  

ويددتم إينددا، االختبددار إذا أخطددأ المفاددو  تدد/ أربعددة  نددود متتابعددة، أو أظهددر 
 .عف  الرغبة ت/ إتما  االختبار

 رابًعا :إجراءات تطبي  االختبار:
دقيندددة، ولفددد/ ال يسددددت رت  06-66طبرددد  اختبدددار الدددذاكرة العاملددددة مددد  يسدددت رت ت

االختبار ولتا  طويص  يلب عل  الفاح  أص يشدل  المفادو  علد  تأديدة الفندرا  مد  دوص 
 تأخرر أو مماطلة ت/ إجابة بعر الفنرا ا

ولف روع/ عنف تصميم االختبار أص تولد  ثدصي تندرا  تفريبيدة، ويمود  للفداح  
ة راجعة للطفل ت/ أثنام تأديته للفنرا  التفريبية اندو  مد  التعلديم والتأكردف علد  أص ينف  ت ذي
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أص الطفدددل يفهدددم المهمدددة المطلوبدددة، وهنددداج بعدددر االختبدددارا  تتطلدددب أنددده تددد/ حالدددة عدددف  
تلاوب الطالب ت/ الفنرا  التفريبيدة أو تنفيمده إلجابدا  خطدأ علد  الفداح  أص يتولدف وال 

سدددددة، امدددددا أص أللدددددب االختبدددددارا  يدددددتم التولدددددف ترهدددددا إذا أخطدددددأ يندددددف  تندددددرا  االختبدددددار الرصي
المفادو  تدد/ أربد  تنددرا  متتاليدة،  لنددف اتبعد  هددذه الطريندة للتأكددف مد  أص الطالددب لدف تهددم 
التعليمدددا  المطلوبدددة لفدددل اختبدددار ترعددد/ حرددد  إص الطالدددب إذا أظهدددر الدددوع/ التدددا  بالمهمدددة 

 اقيقية ت/ الذاكرة العاملةا المطلوبة يووص القياس ت/ هذه الاالة لنفراته ال
 خامسًا: وصج بطارية اختبارات الذاكرة العاملة:

 وصج االختبارات: التكون االختبار من ستة اختبارات  رعية: -أ
م  يتفدوص Forward Spatial Span Testاختبار الذاكرة الموانية التسلسدلية  -1

  وعنددفما دواصددر(، ي شددرر إلرهددا الفدداح   ترترددب معددر 2مدد  عددفد مدد  الددفواصر )
ينتهدد/، ي شددرر المفاددو  إلدد  الددفواصر نفسددها بالترترددب الددذا لددا  بدده الفدداح  

( 1نفسه ويفوص الفاح  النتاص  ت/ ورلة اإلجابة، ويعطد  المفادو  درجدة )
إذا أجدداب إجابددة صدداياة  تتبدد  الترترددب نفسدده الددذا لفمدده الفدداح ، ويعطدد  

رجدة الفليدة هد/ ملمدو  ( إذا لم يتتب  الترتردب نفسده المعطد  لدها والف6درجة )
 (ا18اإلجابا  الصاياة م  الملمو  الفل/ لصختبار وه/ )

م يتفدوص Backward Spatial Span Testاختبار الذاكرة الموانية العوسدية  -6
دواصددر(، ي شددرر إلرهددا الفدداح   ترترددب معددر  وعنددفما  2مدد  عددفد مدد  الددفواصر )

ا ويددفوص الفدداح  ينتهدد/، ي شددرر المفاددو  إلدد  الددفواصر نفسددها  ترترددب عوسدد/
( إذا أجدددداب إجابددددة 1النتدددداص  تدددد/ ورلددددة اإلجابددددة ويعطدددد  المفاددددو  درجددددة )

( إذا اان  اإلجابة لردر صداياةا والفرجدة الفليدة 6صاياة، ويعط  درجة )
 (ا18ه/ ملمو  اإلجابا  الصاياة م  الملمو  الفل/ لصختبار وه/ )

( 15مدد  )يتفددوص  Sentence Repetition Test :اختبددار إعددادة اللمددل  -0
ا لنرامتهدددا )كدددل جملدددة علددد  حدددفة(، ثدددم ياددداو   جملدددة يسدددتم  المفادددو  جردددف 
المفاددو  تددذارها و عادتهددا جملددة امددا هدد/ بالإددبط وبالترترددب نفسدده، بأسددر  
ولدد  ممودد ا وي عطدد  المفاددو  درجددة واحددفة لفددل المددة صدداياة ذارهددا تدد/ 
كددل جملدددة  ترتردددب صددايح، ويوتدددب الفددداح  اللملددة التددد/ ذارهدددا المفادددو  
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الإبط، ثم ينتنل الفاح  وينرأ اللملدة التد/ تلرهدا، وتتدرج للمفادو  ترصدة ب
اإلجابدددة، وتاسدددب الفرجدددة الفليدددة لفدددل جملدددة مددد  خدددص  جمددد  عدددفد الفلمدددا  
الصددددداياة التددددد/ ذارهدددددا المفادددددو   ترتردددددب صدددددايح، وال تاسدددددب الفلمدددددا  
المناربددددة تدددد/ المعندددد   ددددل الفلمددددة نفسددددها، وتاسددددب الددددواو المددددة، و ذا أخطددددأ 

ص المفاددددو    تدددد/ ترترددددب الفلمددددة تدددد/ اللملددددة تاسددددب اإلجابددددة خطددددأا ويددددفوة
الفدداح  الولدد  الددذا اسددت رله المفاددو  تدد/ إعددادة اللملددة أمددا  اددل جملددةا 

( درجددددة هدددد/ ملمددددو  الفلمددددا  الصدددداياة 127ملمددددو  درجددددا  االختبددددار )
 بالترترب الصايحا

دا اختبار الذاكرة الرلمية التسلسليةم ملموعة م  ا رلدا ، تدأت/ هدذه ا  -1 رلدا  رلم 
تلدو اآلخدرا يسددتم  إلرهدا الطالدب، ثددم ي طلدب إليده إعادتهددا بالترتردب نفسده الددذا 

( لإلجابدددة لردددر 6( لإلجابدددة الصددداياة، والفرجدددة )1سدددمعه وتولددد  الفرجدددة )
الصددداياةا والفرجدددة الفليدددة هددد/ ملمدددو  اإلجابدددا  الصددداياة مددد  الملمدددو  

 (ا61الفل/ لصختبار )
م Backward Digit Recall Testية اختبدددار الدددذاكرة الرلميدددة العوسددد -5

ملموعة م  ا رلا ، تأت/ هذه ا رلا  رلم ا تلدو اآلخدرا يسدتم  إلرهدا الطالدب، 
( 1ثددم ي طلددب إليدده إعادتهددا  بالترترددب العوسدد/ الددذا سددمعها وتولدد  الفرجددة )

( لإلجابدة لردر الصداياةا الفرجدة الفليدة هد/ 6لإلجابة الصداياة، والفرجدة )
 (ا61اياة م  الملمو  الفل/ لصختبار )ملمو  اإلجابا  الص

م ملموعدة  مد  العبدارا  Listening Span Testاختبار استفعام المسمو    -0
والمطلوب أص يستم  المفاو  لفل  بارة، ويففر ترهدا، ويندو م إذا مدا ااند  
صاياة ولها معند ، أ  لردر صداياة ولديس لهدا معند ، ثدم يدذار رخدر المدة 

أالة يبددفأ المفاددو  تددد/ االسددتفعام إالة بعدددف أص تدد/ اددل جملدددة بالترترددب  دددرق 
( لإلجابددة الصدداياة، والفرجددة 1يشددرر إليدده الفدداح   رأسددها وتولدد  الفرجددة )

( لإلجابدددة الالطدددأا والفرجدددة الفليدددة هددد/ ملمدددو  اإلجابدددا  الصددداياة مددد  6)
 (ا0الملمو  الفل/ للفرجا  )
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة  ي تحليل البيانات.

  صداة تدروض الفراسدة أ جريد  بعدر التالدرص  اإلحصداصية باسدتالفا  للتان  مد
المعروتدة   (Statistical Package For Social Sciences)حزمدة البدرام  اإلحصداصية 

 ( وتم استالفا  الطرت وا سالرب اإلحصاصية اآلتيةمS.P.S.Sباسم الد  )
 معامص  الصعوبة والسهولة والتمررز -1
 المعيارية المتوسطا ، واالناراتا  -6
 معامل االرتباق المستقيم لد  ررسوص  -0
 معامل ألفا ارونباخ -1
 التالرل العامل/ -5
   للتعر، عل  داللة الفروت  ر  الملموعا ا  T. testاختبار     -0

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 :ومنالشتها الاالية الفراسة بفروض المتعلنة للنتاص  عرض يل/ تيما

ارات البذاكرة العاملبة للعينبة االسبتطظعية األولبى بمعبدالت الفرض األول: تتميز بنبود اختبب
 ( سنة11-7سيكومترية عالية للفئة العمرية من )

للتانددد  مددد  هدددذا الفدددرض تدددم التعدددر، علددد  معدددامص  الصدددعوبة والتمرردددز بلاندددب 
معامل الابا  والصفت لصختبار ويهف، صعوبة العامل إل  معرتدة الفندرا  ا كادر صدعوبة 

 Nannally (1967)ترب الفنرا   نام  عل  صعوبتها، ووتنا  لمدا يدذهب إليده أو سهولة ولتر 
تدددد/ هددددذا الصددددفد، تدددد ص مددددف  قدددديم )ج( تيمددددا يتعلدددد  بددددالبنود المتإددددمنة تدددد/ أدوا  القيدددداس 

(ا وتعددف البنددود التدد/ تنتددرب قدديم )ج( الالاصددة  هددا 1 675الشالصددية ينب دد/ أص يتددراوأل  ددر  )
حرددد  إص ذلددد  يعنددد  أص هدددذه البندددود ال يفهمهدددا  –(  ندددودا  لامإدددة إلددد  حدددف ابردددر0.5مددد  )

المفاوصددوص تهمددا  جرددفا  ادد/ يتسددن  لهددم تافيددف مددولفهم حيالهددا، سددوام بددالنبو  أ  الددرتر، 
ولف/ تعف البنود أكار تافيفا  عل  التمررز يتعدر  أص يتدراوأل مدف  قديم )ج( الالاصدة  هدا  در  

ار تبددداي  البندددف، وبالتدددال/ ج( تددد/ التانددد  مددد  مندددف -1( وتسدددتالف  المعادلدددة ج )6,85 6,7)
( ويودوص تبداي  البندف يسداوا 6,5يمو  الاصو  عل  ألص  تباي  للبنف عندفما تفدوص )ج   

 (ا  1)صفر( عنفما )ج   
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أمددا تيمددا يتعلدد  بعامددل التمررددز تهددو  بددارة عدد  لددفرة الفنددرة علدد  التمررددز  ددر  أتددراد 
 & Anastasi)العرندددددة علددددد  أسددددداس السدددددلوج الدددددذا ولدددددع  مددددد  أجدددددل قياسددددده 

Urbina,1997)،  وهدددددو  بددددددارة عدددددد  معددددددامص  ارتبدددددداق )معامددددددل ألفدددددداAlpha  ومعامددددددل
Corrected Item –Total Correlation ر  البندف والفرجدة الفليدة علد   ندود االختبدار  )

الددذا يعددف م  ددرا  لتلددانس البنددود المتإددمنة تدد/ االختبددار، امددا يعددف هددذا المعامددل إ ددارة إلدد  
اسدتالفا  هدذا اإلجدرام اإلحصداص/ تيمدا يتعلد   بياندا  العرندة صفت ا داةا وااص الهف، مد  

المسددتالفمة تدد/ هددذه المرحلددة هددو الاصددو  علدد  ملموعددة مدد  البنددود ذا  ارتباطددا  عاليددة 
 م  )الفرجا ( الفلية عل  االختبار، وتتمال ماوا  معامص  التمررز وقيمها تيما يأت/م 

  إذا اان  قيمةD ( ت ص 6,16أكبر م  أو تساوا ) الفنرة منبولة، وتمرزها جردفا  وي نصدح
 ب بناصها ت/ االختبارا

  إذا اان  قيمةD (  ت ص الفنرة منبولة، ولدف تاتداج إلد  تعدفيل 6,02( و)6,06تن   ر )
 طةي  جفا ، وي نصح ب بناصها ت/ االختبارا

  إذا اان  قيمةD (  ت ص الفنرة تاتاج إل  تعفيل معنو ا6,62( و )6,66تن   ر ) 
 ن  قيمة إذا ااD (  ترنصح باذ، الفنرة أو تعفيلها جوهريا ا6,66أص ر م ) 
  إذا اان  قيمةD سالبة تتاذ، وال مان  م  دراستها ثانيةا 

سددددب ثبددددا   ألفددددا ارونبدددداخ  وثبددددا  التلزصددددة النصددددةية وذلدددد  لصددددعوبة لددددبط  وح 
 اليدددرو، تدددد/ تطبيندددر  متتددددالرر  السددددتالفا  ثبدددا  االختبددددار أو لصدددعوبة تصددددميم اختبدددداري 
متفدداتئر  لقيدداس الددذاكرة العاملددة )وهددو مددا يتطلبدده ثبددا  الملموعددا  المتفاتئددة( أو لصددعوبة 
تفدات  ا سدئلة الفرديدة والزوجيدة تد/ االختبدارا  جميعهددا )وهدو مدا يعتمدف عليده ثبدا  التلزصددة 

 النصةية(، واللفو  اآلت/ يولح قيم ثبا   ألفا ارونباخ  لصختبارا  الفر يةا
( معدامص  الصدعوبة والتمرردز 7، و6، و 5، و 4، و3، و2لدا  )وتبر  اللفاو  أر 

 والابا  والصفت لفنرا  االختبارا  بعف تطبر  العرنة االستطص ية ا ول ا
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أواًل: حساب معامظت الصعوب  والتمييز والثببات والصبدل لبنبود االختببار للعينبة 
 االستطظعية األولى
لذاكرة قصيرة وطويلة المدى للعينة ( نتائج تحليل بنود اختبار ا4جدول )

 االستطظعية األولى
 تحليل بنود اختبار الذاكرة طويلة المدى تحليل بنود اختبار الذاكرة قصيرة المدى

رقم 

 البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط 

الفقرة 

بالدرجة 

 الكلية

معامل 

 التمييز

معامل ألفا 

 كرونباخ

رقم 

 البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط 

الفقرة 

درجة بال

 الكلية

معامل 

 التمييز

معامل 

ألفا 

 كرونباخ

1 0.58 0.08 1.00 0.277 1 0.32 0.25 1.00 0.357 

2 0.89 0.03 0.40 0.294 2 0.70 0.12 1.00 0.397 

3 0.45 0.14 1.00 0.361 3 0.62 -0.11 1.00 0.461 

4 0.35 0.03 1.00 0.299 4 0.44 0.07 1.00 0.411 

5 0.29 0.05 1.00 0.290 5 0.26 0.16 0.90 0.385 

6 0.29 0.08 0.98 0.335 6 0.41 0.05 1.00 0.417 

7 0.44 0.09 1.00 0.275 7 0.31 0.21 1.00 0.369 

8 0.25 0.16 0.92 0.252 8 0.19 0.24 0.70 0.367 

9 0.34 0.23 1.00 0.223 9 0.30 0.16 1.00 0.383 

10 0.30 0.18 1.00 0.243 10 0.25 0.15 0.90 0.388 

11 0.37 0.04 1.00 0.294 11 0.31 0.09 1.00 0.403 

12 0.28 0.22 1.00 0.229 12 0.23 0.24 0.80 0.364 

13 0.51 0.08 1.00 0.227 13 0.42 0.08 1.00 0.407 

14 0.33 0.18 1.00 0.242 14 0.22 0.19 0.80 0.348 

15 0.42 0.15 1.00 0.253 15 0.30 0.15 1.00 0.386 
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الرقمية   ( نتائج تحليل بنود اختبار الذاكرة البصرية واختبار الذاكرة4جدول )
 التسلسلية  للعينة االستطظعية األولى

 الرقمية التسلسلية   اختبار الذاكرة البصرية

رقم 

 البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط الفقرة 

بالدرجة 

 الكلية

معامل 

 التمييز

معامل ألفا 

 كرونباخ

رقم 

 دالبن

معامل 

 الصعوبة

ارتباط 

الفقرة 

بالدرجة 

 الكلية

معامل 

 التمييز

معامل 

ألفا 

 كرونباخ

1 1.00 0.00 0.00 0.407 1 1.00 0.00 0.00 0.815 

2 0.97 0.17 0.10 0.393 2 1.00 0.00 0.00 0.815 

3 0.94 0.11 0.20 0.396 3 1.00 0.00 0.00 0.815 

4 0.97 0.08 0.10 0.401 4 0.99 0.12 0.01 0.815 

5 0.57 0.04 1.00 0.414 5 0.98 0.10 0.05 0.815 

6 0.97 0.08 0.10 0.401 6 0.99 0.12 0.01 0.815 

7 0.71 0.03 1.00 0.414 7 0.97 0.25 0.10 0.811 

8 0.64 0.16 1.00 0.381 8 0.91 0.31 0.30 0.809 

9 0.66 0.27 1.00 0.350 9 0.91 0.22 0.30 0.813 

10 0.71 0.15 1.00 0.383 10 0.59 0.55 1.00 0.796 

11 0.66 0.15 1.00 0.384 11 0.64 0.50 1.00 0.799 

12 0.52 0.19 1.00 0.371 12 0.57 0.58 1.00 0.793 

13 0.45 -0.01 1.00 0.428 13 0.26 0.65 0.00 0.786 

14 0.82 0.25 0.80 0.364 14 0.32 0.69 1.00 0.783 

15 0.41 0.11 1.00 0.395 15 0.24 0.63 0.80 0.788 

16 0.45 0.15 1.00 0.384 16 0.07 0.48 0.30 0.801 

17 0.59 0.17 1.00 0.378 17 0.11 0.50 0.05 0.799 

18 0.51 0.08 1.00 0.402 18 0.05 0.48 0.20 0.802 

19 0.37 0.06 1.00 0.408 19 0.01 0.29 0.05 0.811 

20 0.28 0.08 1.00 0.401 20 0.02 0.30 0.07 0.810 

21     21 0.01 0.24 0.04 0.812 
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( نتائج تحليل بنود اختبار إعادة الجمل  واختبار الذاكرة الرقمية 4جدول )
 العكسية للعينة االستطظعية األولى

 اختبار الذاكرة الرقمية العكسية اختبار إعادة الجمل  

رقم 

 البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط 

الفقرة 

بالدرجة 

 الكلية

معامل 

 التمييز

معامل ألفا 

 كرونباخ
 رقم البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط 

الفقرة 

بالدرجة 

 الكلية

معامل 

 التمييز

معامل 

ألفا 

 كرونباخ

1 0.17 0.138 0.20 0.813 1 0.95 0.46 0.15 0.722 

2 0.36 0.061 0.18 0.813 2 0.95 0.46 0.15 0.722 

3 0.99 0.188 0.45 0.812 3 0.94 0.47 0.20 0.720 

4 1.00 0.255 0.38 0.809 4 0.67 0.43 1.00 0.721 

5 0.99 0.335 0.40 0.805 5 0.58 0.43 1.00 0.723 

6 0.87 0.340 1.00 0.806 6 0.62 0.46 1.00 0.718 

7 0.90 0.593 0.39 0.787 7 0.19 0.43 0.70 0.719 

8 0.79 0.522 0.86 0.794 8 0.14 0.46 0.70 0.715 

9 0.38 0.524 0.38 0.792 9 0.03 0.45 0.54 0.737 

10 0.35 0.459 0.35 0.800 10 0.04 0.21 0.13 0.727 

11 0.40 0.504 0.16 0.795 11 0.04 0.39 0.15 0.731 

12 1.00 0.548 1.00 0.790 12 0.01 0.33 0.15 0.740 

13 0.60 0.421 0.80 0.799 13 0.00 0.17 0.04 0.741 

14 0.58 0.455 1.00 0.797 14 0.00 0.12 0.02 0.742 

15 1.00 0.411 0.60 0.801 15 0.00 0.08 0.02 0.740 

16 1.00 0.458 0.29 0.798 16 0.00 0.18 0.02 0.740 

17 0.50 0.428 0.35 0.803 17 0.00 0.18 0.02 0.743 

18 0.70 0.493 0.30 0.795 18 0.00 0.00 0.00 0.743 

     19 0.00 0.00 0.00 0.743 

     20 0.00 0.00 0.00 0.743 

     21 0.00 0.00 0.00 0.743 
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 ثانيًا: حساب معامظت الثبات ألبعاد االختبار للعينة االستطظعية األولى
( معامظت الثبات والصدل لمكونات اختبار الذاكرة العاملة والدرجة الكلية 4جدول )

 الستطظعية األولىلظختبار للعينة ا

 أبعاد المقياس

 العينة االستطالعية األولى

 قيمة ثبات ألفا
قيمة ثبات التجزئة 

 النصفية

 0.610 0.513 الذاكرة قص،رة المدى

 0.541 0.613 الذاكرة طويلة المدى

 0.701 0.720 الذاكرة البصرية

 0.816 0.840 الذاكرة الرقم،ة التسلسل،ة

 0.792 0.851 س،ةالذاكرة الرقم،ة العك

 0.718 750,.0 إعا ة الةمل

( بينما تراوح 0544 –0541البين الجدول الساب  أن قيمة ثبات ألفا تتراوح بين )
 (. 0541 -0544معامظت ثبات التجزئة النصفية بين )

 ثالثًا: حساب معامظت الصدل ألبعاد االختبار للعينة االستطظعية األولى
دراسدددددا  صددددفت التفددددوي  الفرلدددد/ اعتمددددادا علددددد   تتعددددف الطددددرت المسددددتالفمة تدددد/

االرتباطا ، م   ر  هذه ا سالرب هدو التمرردز  در  الملموعدا م وتهدف، هدذه الطريندة إلد  
المنارنة  ر  ملموعتر  مالتلفتر  ت/ لوم الفرجا  التد/ ياصدل علرهدا ا تدراد تد/ اختبدار 

مددددددددوعتر  معددددددددر ، حردددددددد  يتولدددددددد  اخددددددددتص، درجددددددددا  ا تددددددددراد تدددددددد/ االختبددددددددار  ددددددددر  المل
(Crocker,1986  &Algina, وتم  المنارنة هندا  در  ملمدوعتر  مالتلفتدر  مد  ذوا ، )

والعدددادير   والسدددبب تددد/ اختيدددار صدددعوبا  الدددتعلم أص الاللدددل تددد/ الدددذاكرة  (0)صددعوبا  الدددتعلم
،  (Pauls &Archibald ,2022) العاملدة يدرتبط ارتباطدا  وثيندا  باللدل الدتعلم والدطرابه 

ور مهدددا  الدددذاكرة العاملدددة أحدددف م  دددرا  اإلصدددابة بصدددعوبا  الدددتعلم )أ دددو وبالتدددال/ ي عدددف تدددفه
(، وحدددددددر  الباحدددددد  أص تماثدددددددل حلددددددم عرندددددددة صددددددعوبا  الدددددددتعلم العرندددددددا  6616الددددددفيار،

 االستطص ية المستالفمة ت/ هذه الفراسةا

                                                 
( كمعا اُطلعل علعى السعةل 2112لتعلت عبر م ،اس صععوبا  العتعلت أبعو العديار)تت تشخ،ص طالب صعوبا  ا (3)

 االرشا ي للطالب بالمدرسة.
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( نتددداص  الصدددفت التمرردددزا  دددر  الملموعدددا  المتبايندددة الختبدددار 0ويولدددح جدددفو  )
نتددداص  صدددفت االتسدددات الدددفاخل/ لصختبدددار الدددذا يعتمدددف علددد  اشدددف  الدددذاكرة العاملدددة وادددذل 

 راأبعاد االختبار وبعإهما البعر، والفرجة الفلية لصختبااالرتباطا   ر  
 ( المتوسطات واالنحرا ات المعيارية وقيمة )ت( وداللتها4جدول )

ة بين الطظب العادالين وذوي صعوبات التعلم على مقياس الذاكرة العاملة للعين 
 االستطظعية األولى

 المجموعة   

 

 المتغير

صدق  الصدق التمييزي بين المجموعات المتباينة

االتساق 

 (4)الداخلي
ذوو صعوبات 

 (200التعلم )ن=

 العاديون 

 (200)ن= 
 قيمة

 )ت(
 ع م ع م

 0.223 1.108 1.44 10.80 1.68 9.46 الذاكرة قص،رة المدى

 0.219 0.898 1.42 8.89 1.74 9.63 الذاكرة طويلة المدى

 0.525 **2.65 2.70 14.67 1.56 12.74 الذاكرة البصرية

 0.541 **10.99 1.46 11.72 0.97 6.80 الذاكرة الرقم،ة التسلسل،ة

 0.350 **13.13 4.98 45.41 2.29 30.68 الذاكرة الرقم،ة العكس،ة

 0.390 **3.03 2.18 4.45 2.09 3.08 إعا ة الةمل

( إل  وجود تروت دالة إحصاصيا  در  الطدصب العدادير  وذوا 0جفو  ) تشرر نتاص 
صدددعوبا  الدددتعلم علددد  اختبدددار الدددذاكرة البصدددرية والدددذاكرة الرلميدددة التسلسدددلية و عدددادة اللمدددل 
الدددذاكرة الرلميدددة العوسدددية للعرندددة االسدددتطص ية ا ولددد  تددد/ اتلددداه العدددادير ، ممدددا ي ادددف لدددفرة 

ا  المتبايندددة، ولدددم يتدددب  تدددروت دالدددة  رنهمدددا تددد/ اختبدددار المقيددداس تددد/ التمرردددز  دددر  الملموعددد
الذاكرة لصررة المف  والذاكرة طويلة المف ا وعل  اللاندب اآلخدر تبدر  أص معدامص  ارتبداق 

(  ددر  اختبددارا  الددذاكرة البصددرية والددذاكرة الرلميددة التسلسددلية و عددادة 6761دالددة عنددف مسددتو )
الفليددة الختبددار الدددذاكرة العاملددة، ممدددا يددف  علددد   اللمددل الددذاكرة الرلميدددة العوسددية ، والفرجدددة

تمرزهمدا باالتسددات الددفاخل/ تيمددا  رنهمددا، والفرجددة الفليددة لصختبددارا ولددم تتإددح أا ارتباطددا  
 دالة  ر  اختبارا الذاكرة لصررة المف ، والذاكرة طويلة المف  والفرجة الفلية لصختبارا

السددتطص ية ا ولدد  جميعدده، يشددرر وبنددام  علدد  مددا أسددفر عندده نتدداص  تالرددل العرنددة ا
تالرل البنود إل  توتر افامة عالية لبعر االختبارا  ولرورة تعدفيل  ندود الدبعر ا خدر  

                                                 
رغت اختالف الباحث،ن حول ك، ونة االتساق العداخلي ) الصعدق الب عا ي( كونعق صعدقا  أ  قباتعا  ، إال أن الباحعف  (4)

 ج الدراسعة، ايع ا ر معا توصعل إل،عق في هذه الدراسة فضعل االسعتعانة بعق ك حعد أنعواد الصعدق التعي ت يعد نتعا

 الصدق العاملي االصدق ال اهري اصدق الميتوى المستخد  في هذه الدراسة.
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 وحذ، لبعر االختبارا ، ويمو  تلاليصها تيما يأت/م
أكاددر االختبددارا  التدد/ جددام   نتدداص  جرددفة يلددب اإلبنددام علرهددا هدد/م اختبددار  ا1

 بار الذاكرة الرلمية العوسيةاالذاكرة الرلمية التسلسلية  واخت
 أهم االختبارا  الت/ جام   نتاص  جرفة ولف  سو، ت عف  بعر  نودهدا هد/م ا6

اختبددار الددذاكرة البصددرية وأهددم التعددفيص  التدد/ تناولهددا هددذا االختبددار هدد/م )أص 
(، و عدددادة ترتردددب بعدددر البندددود 5 -1ي إدددا،  دددول ثالددد  علددد  البندددود مددد  )

 11، ادذل  تدم تصدعرف البندف رلدم  18البنف رلدم  إل  5مالم) تصعرف البنف رلم 
  عادة ترتب البنود  نام  عل  التعفيلر  السابنر (او  ، 0إل  البنف رلم 

اختبار الذاكرة العاملة وأهم التعدفيص  التد/ تناولهدا هدذا االختبدار هد/م اختبدار  ا0
 نددف  البنددفوي   (ا 11،  6، 1إعددادة اللمددل  ويددتم تيدده اآلتدد/م )ت اددذ، البنددود ) 

مددد  اختصددداره  17إلددد  رلدددم  18، امدددا ي ندددف  البندددف رلدددم  2إلددد  رلدددم  16رلدددم 
ليوددوص عددفد  10اختصددار البنددف رلددم و  المددة(ا  60لياتددوا علدد  عددفد المددا  )

وبذل  يووص عدفد تندرا  اختبدار إعدادة  المة( 60المة  فال  م   61الفلما  )
 جملة تنطا 15اللمل هو 

مدددد  البطاريددددة نيددددرا  لإددددعف ثباتهددددا  أهددددم االختبددددارا  المنتددددرأل حددددذتها نهاصيددددا   ا1
اختبددار و  وصددفلها وهدد م اختبددار االسددتفعام اللايدد/ا) الددذاكرة لصددررة المددف (

 االستفعام الم جل أو )الذاكرة طويلة المف (
أهدددددم االختبدددددارا  المنتدددددرأل إلددددداتتها وبناصهدددددا وهددددد م اختبدددددار الدددددذاكرة الموانيدددددة  ا5

تبدددار االسدددتفعام النراصددد/   اخو  اختبدددار الدددذاكرة الموانيدددة العوسددديةاو التسلسدددليةا 
 المسمو ا 

وبنددددددام  علدددددد  اددددددل مددددددا سددددددب  ا تفدددددد  بعددددددف اجددددددرام المعاللددددددا  االحصدددددداصية للعرنددددددة 
اختبدددددار الدددددذاكرة الموانيدددددة االسدددددتطص ية ا ولددددد  أص يودددددوص ترتردددددب االختبدددددارا  امدددددا يل/م)

اختبددار الددذاكرة الموانيددة العوسدديةا ، و (Forward Spatial Span Testالتسلسددليةا )
(Backward Spatial Span Test)  اختبدددار إعدددادة اللمدددلا )، وSentence 

Repetition Test)  اختبدار الدذاكرة الرلميدة التسلسدليةا )، وForward Digit Recall 
Test ) و ،( اختبار الذاكرة الرلميدة العوسديةاBackward Digit Recall Test) اختبدار ، و
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 Visualالدددذاكرة البصدددرية ) اختبدددار، و (Listening SpanTest) اسدددتفعام المسدددمو 

Memory Test) 
الفرض الثاني : تتميز بنود اختبارات الذاكرة العاملة للعينة االسبتطظعية الثانيبة بمعبدالت 

 ( سنة11-7سيكومترية عالية للفئة العمرية )
( طالبددددا  مدددد  طددددصب 666ط بدددد  االختبددددار علدددد/ عرنددددة اسددددتطص ية ثانيددددة  ل دددد  )

هدددا )للصدددفو، مددد  الادددان/ حتددد  الالدددامس( تددد/ بعدددر المدددفارس المرحلدددة اال تفاصيدددة وطالبات
 الاوومية  فولة الفوي ا

أواًل: حسبببباب معببببامظت الصببببعوب  والتمييببببز والثبببببات والصببببدل لبنببببود االختبببببار للعينببببة 
 االستطظعية الثانية
  واختبار الذاكرة الذاكرة المكانية التسلسلية( نتائج تحليل بنود اختبار 7جدول )

 يةالمكانية العكس
   تحليل بنود اختبار الذاكرة المكانية العكسية تحليل بنود اختبار الذاكرة المكانية التسلسلية

رقم 

 البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط 

الفقرة 

بالدرجة 

 الكلية

معامل 

 التمييز

معامل ألفا 

 كرونباخ
 رقم البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط 

الفقرة 

بالدرجة 

 الكلية

معامل 

 التمييز

معامل 

ا ألف

 كرونباخ

1 0.99 0.244 0.05 0.716 1 0.98 0.032 0.09 0.849 

2 0.98 0.049 0.07 0.722 2 0.98 0.167 0.09 0.846 

3 0.96 0.155 0.14 0.718 3 0.95 -0.083 0.18 0.854 

4 0.89 0.240 0.39 0.714 4 0.45 0.494 1.00 0.836 

5 0.91 0.325 0.34 0.706 5 0.80 0.365 0.75 0.842 

6 0.97 0.257 0.11 0.714 6 0.77 0.343 0.85 0.844 

7 0.63 0.310 1.00 0.711 7 0.41 0.648 1.00 0.825 

8 0.72 0.388 1.00 0.699 8 0.30 0.684 1.00 0.823 

9 0.70 0.404 1.00 0.697 9 0.36 0.737 1.00 0.819 

10 0.52 0.441 1.00 0.693 10 0.23 0.578 0.84 0.830 

11 0.48 0.467 1.00 0.689 11 0.30 0.793 1.00 0.815 

12 0.56 0.561 0.11 0.675 12 0.20 0.649 0.75 0.826 

13 0.03 0.195 0.55 0.717 13 0.07 0.383 0.25 0.840 

14 0.15 0.365 0.27 0.702 14 0.15 0.629 0.57 0.828 

15 0.73 0.368 0.03 0.704 15 0.07 0.401 0.25 0.840 

16 0.01 0.136 0.05 0.720 16 0.02 0.269 0.07 0.845 

17 0.01 0.168 0.11 0.718 17 0.00 0.148 0.02 0.847 

18 0.03 0.266 0.00 0.713 18 0.00 0.000 0.00 0.848 

19 0.00 0.000 0.00 0.722      

20 0.00 0.000 0.00 0.722      

21 0.00 0.000 0. 0.722      
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 بنود اختبار إعادة الجمل واختبار الذاكرة البصرية( نتائج تحليل 4جدول )
 تحليل بنود اختبار الذاكرة البصرية تحليل بنود اختبار إعادة الجمل

رقم 

 البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط 

الفقرة 

بالدرجة 

 الكلية

معامل 

 التمييز

معامل ألفا 

 كرونباخ

رقم 

 البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط 

الفقرة 

بالدرجة 

 الكلية

ل معام

 التمييز

معامل 

ألفا 

 كرونباخ

1 1.00 0.183 0.00 0.823 1 0.100 .000 1.00 .407 

2 1.00 0.355 0.00 0.819 2 0.97 .169 .11 .393 

3 0.99 0.359 0.02 0.816 3 0.94 .113 .20 .396 

4 0.99 0.177 0.02 0.822 4 0.97 .085 .09 .401 

5 0.97 0.505 0.13 0.808 5 0.75 .040 .00 .414 

6 0.81 0.454 0.70 0.812 6 0.95 .085 .09 .401 

7 0.90 0.622 0.39 0.896 7 0.71 .030 .00 .414 

8 0.78 0.569 0.80 0.800 8 0.64 .160 .00 .381 

9 0.75 0.584 0.91 0.799 9 0.66 .271 .00 .350 

10 0.64 0.474 1.00 0.808 10 0.71 .153 .00 .383 

11 0.44 0.639 1.00 0.797 11 0.67 .150 .00 .384 

12 0.36 0.523 1.00 0.806 12 0.61 .195 .00 .371 

13 0.23 0.521 0.86 0.811 13 0.45 .011 .00 .428 

14 0.35 0.571 1.00 0.804 14 0.81 .247 .68 .364 

15 0.17 0.272 0.63 0.820 15 0.41 .110 .00 .395 

     16 0.45 .150 .00 .384 

     17 0.59 .170 .00 .378 

     18 0.50 .084 .00 .402 

     19 0.37 .063 .00 .408 

     20 0.28 .085 .00 .401 
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( نتائج تحليل بنود اختبار الذاكرة الرقمية التسلسلية والعكسية واختبار 4جدول )
 استدعاء المسمو 
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ألبعباد اختببار البذاكرة العاملبة العينبة االسبتطظعية  ثانيًا: حساب معامظت الثبات والصدل
 الثانية

( معامظت الثبات والصدل لمكونات اختبار الذاكرة العاملة والدرجة الكلية 10جدول )
 لظختبار العينة االستطظعية الثانية

 أبعاد المقياس

 العينة االستطالعية الثانية

 قيمة ثبات ألفا

قيمة ثبات 

التجزئة 

 النصفية

معامالت االرتباط بين 

 البند والدرجة الكلية

 0.362 0.75 0.76 الذاكرة المكان،ة التسلسل،ة

 0.474 0.71 0.70 الذاكرة المكان،ة العكس،ة

 0.422 0.72 0.71 إعا ة الةمل     

 0.312 0.61 0.69 اختبار الذاكرة البصرية

 0.383 0.74 0.71 الذاكرة الرقم،ة التسلسل،ة

 0.348 0.77 0.78 رقم،ة العكس،ةالذاكرة ال

 0.413 0.71 0.74 استدعاء المسمود

(،  رنما تراوأل معامص  6778 –6702يبر  اللفو  السا   أص قيمة ثبا  ألفا تتراوأل  ر )
(، وعل  اللانب اآلخر تبر  أص معامص  6777 -6701ثبا  التلزصة النصةية  ر )

(  ر  أبعاد االختبار وبعإهما البعر، 6761)االرتباق جميعها دالة إحصاصيا  عنف مستو  
والفرجة الفلية لصختبار، مما يف  عل  تمرزهما باالتسات الفاخل/ تيما  رنهما، والفرجة 

 الفلية لصختبارا

 ثالثًا: حساب معامظت الصدل ألبعاد اختبار الذاكرة العاملة العينة االستطظعية الثانية
رزا  در  الملموعدا  المتبايندة الختبدار الدذاكرة يولح اللفو  التال/  الصفت التمر

العاملددددة للعرنددددة االسددددتطص ية الاانيددددة علدددد  طددددصب مدددد  لرددددر الم سددددتعاص  هددددم تدددد/ العرنددددة 
االسددتطص ية ا ولدد ، واددذل  نتدداص  صددفت االتسددات الددفاخل/)البناص/( لصختبددار الددذا يعتمددف 

 رافرجة الفلية لصختباأبعاد االختبار وبعإهما البعر، والعل  اشف االرتباطا   ر  
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 ( المتوسطات واالنحرا ات المعيارية وقيمة )ت( وداللتها11جدول )
بين الطظب العادالين وذوي صعوبات التعلم على اختبار الذاكرة العاملة العينة  

 االستطظعية الثانية
 المجموعة   

 

 المتغير

صدق  الصدق التمييزي بين المجموعات المتباينة

االتساق 

 خليالدا
ذوو صعوبات 

 (200التعلم )ن=

 العاديون 

 (200)ن= 
 قيمة

 )ت(
 ع م ع م

 0.561 **5.31 1.24 10.50 1.60 7.12 الذاكرة المكان،ة التسلسل،ة

 0.353 *2.71 1.32 8.47 1.44 6.23 الذاكرة المكان،ة العكس،ة

 0.511 **6.65 2.70 11.61 1.50 8.99 إعا ة الةمل     

 0.514 **7.99 1.46 11.72 0.87 7.81 رقم،ة التسلسل،ةالذاكرة ال

 0.351 **13.23 3.94 13.40 2.20 8.62 الذاكرة الرقم،ة العكس،ة

 0.350 **3.03 2.28 5.95 2.04 3.28 استدعاء المسمود

 0.343 0.784 1.22 9.99 1.94 9.23 اختبار الذاكرة البصرية

إحصددداصيا  ددر  الطددصب العدددادير   ( إلددد  وجددود تددروت دالددة11تشددرر نتدداص  جددفو  )
وذوا صددعوبا  الددتعلم علدد  مقيدداس الددذاكرة العاملددة للعرنددة االسددتطص ية الاانيددة تدد/ اتلدداه 

وعلددد  اللاندددب العدددادير ، ممدددا ي ادددف لدددفرة المقيددداس تددد/ التمرردددز  دددر  الملموعدددا  المتبايندددة، 
بعدداد االختبددار (  ددر  أ6761اآلخددر تبددر  أص معددامص  االرتبدداق دالددة إحصدداصيا  عنددف مسددتو )

وبعإهما البعر، والفرجة الفلية لصختبار، ممدا يدف  علد  تمرزهمدا باالتسدات الدفاخل/ تيمدا 
  رنهما، والفرجة الفلية لصختبار

بمراجعة اللفاو  السابنة لنتاص  العرنة االستطص ية الاانية يشرر تالردل البندود إلد  
ود الددددبعر ا خددددر ، ويمودددد  تددددوتر افددددامة عاليددددة لددددبعر االختبددددارا  ولددددرورة تعددددفيل  ندددد

 تلاليصها تيما يأت/م
 يتولف االختبار بعف ثصي أو أرب  مااوال   خطام متتاليةا ا1
يعاد النير ت/ اختبار استفعام المسمو  نيرا لعدف  ارتفدا  معدفال  ثباتده  ا6

 وصفله ويلب تلريبه مرة أخر ا
 ي وص  باذ، اختبار الذاكرة البصريةا ا0
العوسددددية والتسلسددددلية والموانيددددة العوسددددية  تيمددددا يتعلدددد  باختبددددارا  الرلميددددة ا1

والموانيدددة التسلسدددلية واعدددادة اللمدددل تيلدددب الافدددا  علرهدددا نيدددرا  الرتفدددا  
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 معامص  ثباتها وصفلهاا
بشول عا  تفوص اختبارا  الذاكرة العاملة الها جاهزة للتلريدب مدرة أخدر   ا5

 باستانام اختبار الذاكرة البصرية تيستبعفا
ود اختبارات البذاكرة العاملبة للعينبة االسبتطظعية الثالثبة بمعبدالت الفرض الثالث: تتميز بن

 ( سنة11-7سيكومترية عالية للفئة العمرية )
اختردددر  عرندددة تلريبيدددة ثالادددة مماثلدددة للعرندددة الاانيدددة وا ولددد  ولفنهدددا مددد  مدددفارس 

( طفددص ، 666مالتلفددة عدد  المددفارس المطبدد  علرهددا تدد/ العرنددة االسددتطص ية الاانيددة،  ل دد  )
 7مددد  دولدددة الفويددد ، ولدددف روعددد/ إدراج مت ردددرا اللنسدددية والندددو ، وتراوحددد  أعمدددارهم مددد  

سددددنة )الصددددفو، مدددد  الاددددان/ إلدددد  الالددددامس اال تددددفاص/(، وبعددددف إجددددرام المعاللددددا   11إلدددد 
اإلحصدداصية الالاصددة بالصددعوبة، والهددف، مدد  العرنددة االسددتطص ية الاالاددة هددو إعددادة تلريددب 

رب سدددو  مدددرة واحدددفة تندددط وهددد  )اختبدددار الدددذاكرة الموانيدددة االختبدددارا  اللفيدددفة التددد/ لدددم ت لددد
التسلسدددلية، واختبدددار الدددذاكرة الموانيدددة العوسدددية، واختبدددار اسدددتفعام المسدددمو ( والتمرردددز تبدددر  

 اآلت/م
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أواًل: معامبببل الصبببعوبة والتمييبببز والثببببات والصبببدل لبنبببود اختببببار البببذاكرة العاملبببة )عينبببة 
 استطظعية ثالثة(
 ( نتائج تحليل بنود اختبار الذاكرة المكانية التسلسلية والعكسية14)جدول 

 تحليل بنود اختبار الذاكرة المكانية التسلسلية

 )عينة استطالعية ثالثة( 

 تحليل بنود اختبار الذاكرة المكانية العكسية

 )عينة استطالعية ثالثة( 

رقم 

 البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط الفقرة 

بالدرجة 

 الكلية

عامل م

 التمييز

معامل ألفا 

 كرونباخ

رقم 

 البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط الفقرة 

 بالدرجة الكلية

معامل 

 التمييز

معامل 

ألفا 

 كرونباخ

1 1.00 0.001 0.02 0.688 1 0.97 0.249 0.10 0.797 

2 0.99 -0.120 0.05 0.694 2 0.96 0.115 0.14 0.801 

3 0.97 0.063 0.12 0.688 3 0.94 0.156 0.17 0.800 

4 0.94 0.325 0.21 0.670 4 0.46 0.347 1.00 0.796 

5 0.94 0.277 0.23 0.674 5 0.79 0.466 0.98 0.783 

6 0.98 0.187 0.07 0.682 6 0.77 0.467 0.84 0.783 

7 0.75 0.313 0.91 0.669 7 0.38 0.562 1.00 0.775 

8 0.72 0.426 1.00 0.652 8 0.31 0.574 1.00 0.774 

9 0.73 0.339 0.98 0.666 9 0.34 0.554 1.00 0.775 

10 0.54 0.486 1.00 0.642 10 0.16 0.351 0.58 0.791 

11 0.49 0.411 1.00 0.655 11 0.27 0.648 0.00 0.767 

12 0.59 0.446 1.00 0.649 12 0.16 0.488 0.05 0.782 

13 0.08 0.217 0.28 0.678 13 0.05 0.321 0.17 0.793 

14 0.15 0.360 0.57 0.663 14 0.12 0.460 0.45 0.784 

15 0.08 0.252 0.30 0.675 15 0.05 0.381 0.19 0.791 

16 0.02 0.200 0.07 0.681 16 0.01 0.152 0.01 0.800 

17 0.01 0.194 0.05 0.682 17 0.00 0.000 0.00 0.802 

18 0.04 0.158 0.16 0.683 18 0.00 0.000 0.00 0.802 

19 0.00 0.000 0.00 0.687      

20 0.00 0.000 0.00 0.687      

21 0.00 0.000 0.00 0.687      
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( نتائج تحليل بنود اختبار استدعاء المسمو )عينة استطظعية 14جدول )
 ثالثة(

رقم 

 البند

معامل 

 الصعوبة

ارتباط الفقرة 

 بالدرجة الكلية

معامل 

 التمييز

ا معامل ألف

 كرونباخ

1 0.89 0.391 0.41 0.678 

2 0.94 0.396 0.59 0.676 

3 0.92 0.343 0.29 0.684 

4 0.50 0.280 1.00 0.697 

5 0.32 0.412 1.00 0.675 

6 0.41 0.501 1.00 0.660 

7 0.32 0.508 1.00 0.659 

8 0.67 0.533 1.00 0.655 

9 0.01 0.093 0.02 0.701 

10 0.13 0.415 0.46 0.675 

11 0.05 0.293 0.19 0.689 

12 0.03 0.102 0.11 0.701 

13 0.00 0.000 0.00 0.702 

14 0.00 0.000 0.00 0.702 

15 0.01 0.155 0.04 0.699 

16 0.00 0.000 0.00 0.702 

17 0.00 0.000 0.00 0.702 

18 0.00 0.000 0.00 0.702 

19 0.00 0.000 0.00 0.702 

20 0.00 0.000 0.00 0.702 

21 0.00 0.000 0.00 0.702 

22 0.00 0.000 0.00 0.702 

23 0.00 0.000 0.00 0.702 

24 0.00 0.000 0.00 0.702 
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ثانيًا: حساب معامظت الثبات والصدل ألبعباد اختببار البذاكرة العاملبة العينبة االسبتطظعية 
 الثالثة

ر الذاكرة العاملة والدرجة ( معامظت الثبات والصدل لمكونات اختبا14جدول )
 الكلية لظختبار العينة االستطظعية الثالثة

 أبعاد المقياس
 العينة االستطالعية الثالثة

 قيمة ثبات التجزئة النصفية قيمة ثبات ألفا

 0.75 0.72 الذاكرة المكان،ة التسلسل،ة

 0.87 0.73 الذاكرة المكان،ة العكس،ة

 0.82 0.71 استدعاء المسمود

(،  رنمددا تددراوأل 6770 –6771بددر  اللددفو  السددا   أص قيمددة ثبددا  ألفددا تتددراوأل  ددر )ي
(، وعلددد  اللاندددب اآلخدددر تبدددر  أص 6787 -6775معدددامص  ثبدددا  التلزصدددة النصدددةية  دددر  )

(  ر  أبعداد االختبدار وبعإدهما 6761معامص  االرتباق جميعها دالة إحصاصيا  عنف مستو )
، ممددا يددف  علدد  تمرزهمددا باالتسددات الددفاخل/ تيمددا  رنهمددا، الددبعر، والفرجددة الفليددة لصختبددار

 والفرجة الفلية لصختبارا

 ثالثًا: حساب معامظت الصدل ألبعاد اختبار الذاكرة العاملة العينة االستطظعية الثالثة

يولح اللفو  التال/  الصفت التمررزا  در  الملموعدا  المتبايندة الختبدار الدذاكرة 
طص ية الاالاددددة علدددد  طددددصب مدددد  لرددددر الم سددددتعاص  هددددم تدددد/ العرنددددة العاملددددة للعرنددددة االسددددت

االسدددتطص ية الاانيدددة، وادددذل  نتددداص  صدددفت االتسدددات الدددفاخل/ لصختبدددار الدددذا يعتمدددف علددد  
 راأبعاد االختبار وبعإهما البعر، والفرجة الفلية لصختباكشف االرتباطا   ر  
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 وقيمة )ت( وداللتها( المتوسطات واالنحرا ات المعيارية 14جدول )
بين الطظب العادالين وذوي صعوبات التعلم على مقياس الذاكرة العاملة للعينة  

 االستطظعية الثالثة
 المجموعة   

 

 المتغير

صدق  الصدق التمييزي بين المجموعات المتباينة

االتساق 

 الداخلي
ذوو صعوبات التعلم 

 (200)ن=

 العاديون 

 (200)ن= 
 قيمة

 )ت(
 ع م ع م

الذاكرة المكان،ة 

 التسلسل،ة
8.46 1.68 11.80 1.44 5.47** 0.486 

الذاكرة المكان،ة 

 العكس،ة
6.23 1.74 8.79 1.42 2.69* 0.361 

 0.394 **3.46 2.14 5.15 2.02 3.68 استدعاء المسمود

( إلددد  وجددود تددروت دالددة إحصددداصيا  ددر  الطددصب العدددادير  15تشددرر نتدداص  جددفو  )
الددتعلم علدد  مقيدداس الددذاكرة العاملددة للعرنددة االسددتطص ية الاالاددة تدد/ اتلدداه وذوا صددعوبا  

وعلد  اللاندب العادير ، مما ي اف عل  لفرة المقياس ت/ التمررز  ر  الملموعا  المتبايندةا 
(  ددر  أبعدداد 6761اآلخددر تبددر  أص معددامص  االرتبدداق جميعهددا دالددة إحصدداصيا  عنددف مسددتو )

الفرجدددة الفليدددة لصختبدددار، ممدددا يدددف  علددد  تمرزهمدددا باالتسدددات االختبدددار وبعإدددهما الدددبعر، و 
 االفاخل/ تيما  رنهما، والفرجة الفلية لصختبار

بمراجعة اللفاو  السابنة لنتاص  العرنة االستطص ية الاالاة يشدرر تالردل البندود إلد  
تددددوتر افددددامة عاليددددة لددددبعر االختبددددارا  ولددددرورة تعددددفيل  نددددود الددددبعر ا خددددر ، ويمودددد  

 ا تيما يأت/متلاليصه
أص يولف الفاح  االختبار بعف أربعة اخطام متتالية تد/ ادل االختبدارا  مدا عدفا  -1

 اختبار اعادة اللملا
 تبر  أص ترترب البنود وثباتها جرف ت/ االختبارا  جميعهاا -6
تبر  وجود ارتباق دا   ر  اختبار الذاكرة الموانية والذاكرة الموانيدة العوسدية، امدا  -0

دا  لوا  ر  اختبار الذاكرة الموانية العوسية واختبدار اسدتفعام  تبر  وجود ارتباق
المسددمو ، وذلدد  علدد  عوددس االرتبدداق الإددعي   ددر  الددذاكرة الموانيددة التسلسددلية 

 واختبار استفعام المسمو ا
أثبد  اختبدار اسدتفعام المسددمو  ثباتدا  وصدفلا  مرتفعددا  موا نده  بالعرندة االسددتطص ية  -1
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 الاانيةا
تفدوص اختبدارا  الدذاكرة العاملدة  نتداص  العرندة االسدتطص ية الاالادةعا  وبعف  بشول -4

 كلها جاهزة للتننر ا
 لبطاريببة الكويتيببة  صببدل وثبببات مرتفعببة علببى الصببورة الفببرض الراببب : توجببد دالالت

 سنة 11 -7اختبارات الذاكرة العاملة لعينة التقنين من سن 
ياه، وتفسدرر نتداص  االختبدار التننر  هوم توحردف إجدراما  تطبرد  االختبدار، وتصدا

بطرينددة موحددفة، حتدد  لددو اختلددف الفاحصددوص وتعددفد المفاوصددر  وتنوعدد  موالددف االختبددار 
وتفددرر  مددرا  القيدداس وتشددملم )توحرددف إجددراما  تطبردد  االختبددار، وتوحرددف عمليددة تفسددرر 

فدوص دالال  الفرجا  الالدا ، وعدف  ت ردر نتداص  االختبدار  ت رردر النداصم  تطبينده( ويلدب أص ت
عرندة التننددر   داملة تئددا  الملتمدد  الموجده إلرهددا االختبدار جميعهددا  لفدد/ يتسدن  لنددا التعمدديم 

 (ا6616)أ و الفيار، 
ل ن  اختبار الذاكرة العاملة المنن  لألطفدا  علد  عرندة ممالدة للملتمد  الفدويت/ مد  

( سدنة، 11 -7الطصب والطالبا  م  المناط  التعليمية المالتلفة  فولة الفويد ، مد  سد  )
( 1601أا مدد  الصددف الاددان/ حتدد  الالددامس اال تددفاص/، وبلددغ عددفد العرنددة المنننددة بالفويدد )

 مفرسة ا تفاصية مالتلفةا 61طالب وطالبة م  
 أواًل: الصدل لعينة التقنين لبطارية اختبار الذاكرة العاملة:

( قيدداس السددمة 1صدفت االختبددار تدد/ قيداس مددا ولدد  مد  أجلدده يوددوص مرتبط دا  دددم )
طبيعدة العرندة أو الملتمد  المدراد دراسدة السدمة  (6لمدراد دراسدتها أو الوظيفدة التد/ يقيسدهاا)ا

( ارتبددداق االختبدددار  دددبعر الماودددا ، وا سدددتالف  صدددفت الماتدددو ، 0) كعرندددة ممردددزة  تدددرادها
 وصفت التعليما ، وصفت الما  التنب ا، والصفت البناص/ ت/ تننر  االختبار الاال/ا 

طندد/(م  يعتمددف صددفت الماتددو  علدد  منطقيددة ماتويددا  االختبددار صددفت الماتددو  )المن -أ
ومف  ارتباطها بالياهرة المناسدة، وهدو يمادل الشدول العدا  لصختبدار أو ميهدره الالدارج/ 

ومولددوعرتها وولددوأل تعليماتهددا مدد  خدص  العددرض علدد  سددبعة مدد   مد  حردد  مفرداتدده
فص/ لماتويدا  االختبدار الماومر  والالبرام ت/ الملا ا وهدذا الندو  يتطلدب الفاد  المبد

والنير إل  تنرا  االختبار ومعرتة مداذا تقديس ثدم مطابندة ذلد  بالوظداصف المدراد قياسدها 
(، وبلددغ عددفد الماومددر  سددبعة مدد  االختصاصددرر  تدد/ الملددا  6665)مددراد  وسددليماص، 
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، وبنددام  %26وتدد/ القيدداس النفسدد/، وال تنددل درجددة االتفددات علدد  اددل  نددف مدد  البنددود عدد  
م الماومر  وا د يا  النيرية لصختبارا واوص معيم ا د يدا  النيريدة المفسدرة عل  ررا

للددذاكرة   (Baddeley & Hitch)للددذاكرة العاملددة تعتمددف علدد  نمددوذج بدداديل/ وهرددتم
العاملدددة الدددذا يتإدددم  ثصثدددة مووندددا  رصيسدددة تندددف روعددد/َّ عندددف ولددد   ندددود االختبدددارا  

 الفر ية ما يل/م
 /ويتإددددم  عددددفد مدددد  االختبددددارا  هدددد/م اختبددددار الددددذاكرة  الموددددوص البصددددرا الموددددان

الموانية التسلسلية واختبدار الدذاكرة الموانيدة العوسدية، وي عدف اختبدار الدذاكرة الموانيدة 
اختبددار لرددر لفيدد/ مندداظرة باختبددار الدددذاكرة الرلمدد/ الددذا يقدديس الددذاكرة البصدددرية 

 ا)Kessels et al.,2008(الموانية 
 مدد  االختبددارا  هدد/م إعددادة اللمددل والددذاكرة الرلميددة  الموددوص اللفيدد/ ويتإددم  عددفد

التسلسليةا ويعف هذا المووص هدو المسدئو  تد/ الدذاكرة العاملدة عد  القيدا  بملموعدة 
العمليا  الص مة لافد  المعلومدا  اللفييدة وتالزينهدا واسدترجاعها، سدوام اداص ذلد  

طويلددة المددف   الافدد  م لتددا  تدد/ الددذاكرة لصددررة المددف  أو بشددول ثا دد  تدد/ الددذاكرة
 (ا6661)كامل،

  وتقيسددددده اختبدددددار الدددددذاكرة الرلميدددددة العوسدددددية واختبدددددار م المعدددددال  )المنفدددددذ( المرادددددزا
استفعام المسمو ا وهو جها  للتاوم ت/ االنتباه ، ويرالب المعدال  المرادزا عمدل 
العناصددر ا خددر  البصددرية واللفييددة وينسددنها، وهددو أهددم عناصددر النمددوذج الالددا  

ة   نددده يتدددفخل تددد/ ادددل العمليدددا  المعرتيدددة، ولدددف أطلددد  عليددده اسدددم بالدددذاكرة العاملددد
المعدددال  المرادددزا   نددده يالصددد  االنتبددداه للمدددفخص ، ويوجددده عمليدددا  العناصدددر 

 ا خر ا
 الصدل التمييزي بين المجموعات المتباالنة، وصدل االتسال الداخلي-ب

ختبدددار ( نتددداص  الصدددفت التمرردددزا  دددر  الملموعدددا  المتبايندددة ال10يولدددح جدددفو  )
 الذاكرة العاملة واذل  نتاص  صفت االتسات الفاخل/ لصختبار لعرنة التننر ا
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 ( المتوسطات واالنحرا ات المعيارية وقيمة )ت( وداللتها14جدول )
 بين الطظب العادالين وذوي صعوبات التعلم على مقياس الذاكرة العاملة لعينة التقنين 

 المجموعة   

 

 المتغير

صدق  زي بين المجموعات المتباينةالصدق التميي

االتساق 

 الداخلي
ذوو صعوبات 

 (200التعلم )ن=

 العاديون 

 (200)ن= 
 قيمة

 )ت(
 ع م ع م

الذاكرة المكان،ة 

 التسلسل،ة
8.36 1.14 13.72 1.42 9.75** 0.416 

 0.393 *2.72 1.51 10.75 1.04 7.23 الذاكرة المكان،ة العكس،ة

 0.516 **7.65 2.87 12.67 1.50 9.17 إعا ة الةمل     

 0.524 **11.99 1.46 11.72 0.98 6.80 الذاكرة الرقم،ة التسلسل،ة

 0.307 **12.23 4.81 14.42 2.27 8.28 الذاكرة الرقم،ة العكس،ة

 0.392 **3.54 2.27 6.95 2.19 4.12 استدعاء المسمود

  الطددصب العدددادير  ( إلددد  وجددود تددروت دالددة إحصددداصيا  ددر10تشددرر نتدداص  جددفو  )
وذوا صددعوبا  الددتعلم علدد  مقيدداس الددذاكرة العاملددة لعرنددة التننددر  تدد/ اتلدداه العددادير ، ممددا 

وعلدد  اللانددب اآلخددر تبددر  أص ي اددف لددفرة المقيدداس تدد/ التمررددز  ددر  الملموعددا  المتباينددة، 
إدهما (  ر  أبعداد االختبدار وبع6761معامص  االرتباق جميعها دالة إحصاصيا  عنف مستو )

الددبعر، والفرجددة الفليددة لصختبددار، ممددا يددف  علدد  تمرزهمددا باالتسددات الددفاخل/ تيمددا  رنهمددا، 
 والفرجة الفلية لصختبارا

 صدل التحليل العاملي:  -ج
تبر  وجود مستو  م  التدرابط أ كة دفق بفعدل التالردل العدامل/، ولدوح  وجدود أكادر مد  

 الذاكرة العاملة وه/ اما يأت/م احتما  ت/ أثنام عمل التالرل العامل/ الختبار
ا يقددديس الدددذاكرة -1 ا مشدددترا   .توصدددل التالردددل العدددامل/ إلددد  أص هنددداج عدددامص  واحدددف 

 وأطل  عليه العامل العا  تنفرج تاته االختبارا  جميعهاا
وجددود  نددام لدداصم علدد  عدداملر ، ولددف تسددر التالرددل العددامل/ الندداصم علدد  عدداملر   -6

ص االختبدددددارا  الموانيدددددة  نوعرهدددددا   مددددد  التبددددداي ، وأ دددددار إلددددد  أ ٪76حدددددوال/ 
مددل علدد  العامددل ا و  وأطلدد  عليدده الموددوص البصددرا  التسلسددلية والعوسددية  ت اة
أما االختبارا  اللفيية المتمالة ت/  إعادة اللمدل والرلميدة التسلسدلية ، ت املد  
علددد  العامدددل الادددان/ وأطلددد  عليددده المودددوص البصدددراا ولدددف يبدددفو أنددده ا سدددلوب 
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 هذا االختبار  نام عل  بعر تفسررا  عفد م  الباحار  أماا  منبوال  لتفسرر
( (Baddeley,1996 

عندف تالرددل البيانددا  بفعددل التالرددل العددامل/ الندداصم علدد  ثصثددة عوامددل  نلددْف أص  -0
اختبار الذاكرة الرلمية العوسية واختبار اسدتفعام المسدمو   يامدل علد  عامدل 

 ،  در  نتداص  العرندة االسدتطص ية ثال  ، مما ي شول مرة أخر  نوع ا مد  الابدا
الاانيددة، وعرنددة التننددر  النهاصيددة، حردد  ادداص هددذا التالرددل الندداصم علدد  العوامددل 

 الاصثة الال ا تإلا والمتناسب م  أللب التفسررا  النيريةا
 Daneman, 1991وهددددذه النتيلددددة ا خرددددرة تفسددددر مددددا توصددددل إليدددده اددددل مدددد  )

Pickering & Gathercole 2001,  ؛(Pauls & Archibald ,2022   تد/ أص المهدا
تسددتالف  تددد/ العددادة لقيددداس اللهددا  الدددوظيف/  listening spanالمرتبطددة بفهددم المسدددمو  

المراددددددزا، والعمليددددددا  التالزينيددددددة المرتبطددددددة بالوظدددددداصف المعرتيددددددة المعنددددددفة، لهددددددذا المعددددددال   
هددذه المهددا  تتطلددب  والتفدداعص  التدد/ تددتم  ددر  ا جهددزة الفر يددة  الفونولوجيددة والوظيةيددة  وأص

الافددا  علدد  الفددمة المتزايددف مدد  المفددردا  اللفييددة )جانددب مدد  ا جهددزة الفر يددة للتالددزي ( تدد/ 
أثنددام معاللددة المعلومددا  ادد/ يددتم تهمهددا، والتدد/ تتطلددب الددتاوم )الددذا يتإددم  المعاللددة، 

لمهدا  والمراقبة( للمعلوما  ت/ اللهدا  الفرعد/ للتالدزي   واسدطة هدذا اللهدا  الدوظيف/ا إص ا
ا خر  مال إعدادة ا رلدا  بشدول عوسد/، ياتداج إلد  معاللدة المعلومدا  اللفييدة المالزندة، 
وم  ثم ت نه سو، يووص له تأثرر عل  الدفور الالدا  بالمعاللدة تد/ المعدال  التنفردذا  تد/ 

 (Oberauer et al., 2003)حر  لف ال يتأثر بول م  اللوانب الالاصة بالمراقبة والمن  
اج ندو  مد  اللدفا  تد/ أد يدا  الباد  العلمد/، تيمدا يالد  العوامدل هن بشول عا 

المستاللصددددة للددددذاكرة العاملددددة البصددددرية والعوامددددل اللفييددددة، وأيهمددددا يددددوتر التفسددددرر البسدددديط 
الختبددارا  الددذاكرةا أمددا إذا مددا ااندد  احتياجددا  المعاللددة الوظيةيددة المرازيددة يلددب إلدداتتها 

ا  إص هندددددددداج إموانيددددددددة بددددددددأص تتددددددددأثر هددددددددذه كعامددددددددل ثالدددددددد  أ  ال   تص ددددددددف أص نعددددددددر، جرددددددددف
المناييس)البصددرية واللفييددة( بالوظدداصف المالتلفددة التدد/ ينددو   هددا المعددال  التنفرددذا المراددزا، 
كما أص هناج إموانية لوجود أجهدزة تر يدة تد دا دور ا تد/ عمليدا  الدذاكرة العاملدة، والتد/ لدف 

لردل العدامل/(ا ومد  المدألو، ت دا إل  احتما  وجدود أكادر مد   ندام عدامل/ )ندات  عد  التا
أص ا بااي الت/ تناول  التالردل العدامل/ المدرتبط بالدذاكرة العاملدة لدف أسدفر  عد  عداملر ، 
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لفد/ تدر     (Halee et al., 2011) أو ثصثة، أو أربعة عوامدل مرتبطدة  بعإدها الدبعرا
يالد/ا تعلد  سدبرل ما تناولته م   نية عاملية للذاكرة العاملة ت/ الفراسا  ذا  النموذج الر 

 Episodicالماا  توصل باديل/ م خرا  إل  عامل راب  للذاكرة العاملة وهو مصف ا حفاي 
Buffer  أو حداجز ا حدفاي الاياتيددة حرد  يفتدرض أندده يدربط المعلومدا  مدد  الدذاكرة طويلددة

ا مدددف مددد  تلددد  المعلومدددا  النادمدددة مددد  مالدددا ص الدددذاكرة العاملدددة، ويعتمدددف ذلددد  علددد  المنفدددذ 
مراددددزا، لددددذل  ال توجددددف روابددددط مبا ددددرة  ددددر  مصددددف ا حددددفاي والمنيومددددة الفر يددددة لددددفاصرة ال

 التوظي  الصوت/ أو المنيومة الفر ية للمعاللة البصرية الموانيةا
ويتمادددل الفدددرت ا ساسددد/  دددر  هدددذه التالدددرص  العامليدددة تددد/ مدددف  تعنردددف أو بسددداطة 

لعامليدة مد  عفمدها ومد   يدادة ا باداي النمدوذج، وايةيدة ارتبداق العمليدا  المعرتيدة بالبنيدة ا
ا، ولفدد  تدد/   اد تهمندا للمعددال  التنفرددذا المراددزا، تدد ص هددذه النمداذج لددف تصددبح أكاددر ولددوح 
الول  الاال/ ينب / علرنا أص نتول  بعر الش  ت/ البنام العامل/، والذا يتإدم  منداييس 

تدددد/ أثنددددام تفسددددرر  العمليددددا  التنفرذيددددة، حتدددد  إذا ادددداص مدددد  الممودددد  قيدددداس هددددذه العمليددددا 
 السلوايا  المعنفةا  

لذلي وبعد الشرح الساب   النموذج المستخلص من هذه البطارية يمكبن تصبنيفي 
 كما اللي:

المودددددوص البصدددددرا يمالددددده )اختبدددددار الدددددذاكرة الموانيدددددة التسلسدددددلية واختبدددددار الدددددذاكرة 
ة، الموانيددددددددة العوسددددددددية( وعامددددددددل الموددددددددوص اللفيدددددددد/ )اختبددددددددار الددددددددذاكرة الرلميددددددددة التسلسددددددددلي

واختبددددددار اعددددددادة اللمددددددل(، أمددددددا الموددددددوص الاالدددددد  هددددددو المعددددددال  المراددددددز التنفرددددددذا ويمالدددددده 
)اختبددددار الددددذاكرة الرلميددددة العوسددددية، واختبددددار اسددددتفعام المسددددمو  ( تامددددل علدددد  العدددداملر  
ددددددداا وهدددددددذا التالردددددددل يابددددددد  صدددددددفت االختبدددددددارا  تددددددد/ قيددددددداس الملددددددداال  النددددددداصم علدددددددرهم  مع 

( التددد/  6612عدددواد) طفدددا ا وهدددو مدددا اتفددد  مددد  دراسدددةاختبدددار الدددذاكرة العاملدددة المندددن  لأل
 ا ردنيددة للصددورة عوامددل، بالنسددبة ثصثددة وجددود التالرددل العددامل/ نتدداص  أظهددر 

 لبطارية اختبارا  الذاكرة العاملةا
 الثبات لعينة التقنين لبطارية اختبار الذاكرة العاملة: ثانيا: 

سددب ثبددا   ألفدددا ارونبدداخ  وثبدددا  التلزصددة النصدددةية  واللددفو  اآلتددد/ يولددح قددديم ح 
 الابا  لصختبارا  الفر يةا
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( ثبات اختبار الذاكرة العاملة المقنن لألطفال بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة 17جدول )
 النصفية

 قيمة ثبات التجزئة النصفية قيمة الثبات ألفا أبعاد المقياس

 0.71 0.913 الذاكرة المكان،ة التسلسل،ة

 0.94 0.863 عكس،ةالذاكرة المكان،ة ال

 0.93 0.950 إعا ة الةمل     

 0.87 0.940 الذاكرة الرقم،ة التسلسل،ة

 0.99 0.951 الذاكرة الرقم،ة العكس،ة

 0.99 0.852 استدعاء المسمود

(،  رنمددا تددراوأل 6725 –6785يبددر  اللددفو  السددا   أص قيمددة ثبددا  ألفددا تتددراوأل  ددر )
 (ا6722 -6771معامص  ثبا  التلزصة النصةية  ر  )

ددا منطقي ددا تدد/ الددفرجا ، تدد/ سددنوا   بشددول عددا ، أظهددر  المندداييس جميعهددا تو يع 
الفراسددة جميعهددا التدد/ طبندد  علرهددا االختبددارا ا ولددف أظهددر  التالددرص  اإلحصدداصية تاسددن ا 
ت/ الفرجا ، مرتبط ا بالسنوا  الفراسدية لألطفدا ، مد  عدف  وجدود مشدوص  مد  تدأثرر الادف 

  تيمددا عددفا اختبددار اسددتفعام المسددمو  الفرعدد/، وااندد  هندداج حالددة واحددفة السددنف/ للددفرجا 
تنط، حر  إص أحف المفاوصر  لف حصل علد  الفرجدة النصدو  تد/ اختبدار الدذاكرة الرلميدة 
التسلسددلية، وحصددل عددفد ابرددر علدد  درجددة  صددفر  تدد/ اختبددار الددذاكرة الرلميددة العوسددية أا 

 أكار م  المتول  ا ٪66 حوال/ 
نود وصفت االختبار جرةفاص تد/ المنداييس الفر يدة لصختبدار جميعهدا، ولدف ترترب الب

ا ابرددر ا مدد  العرنددة االسددتطص ية الاانيددة، ممددا ي شددرر إلدد  أننددا نقدديس  ددرئ ا ثا ت ددا،  تشددا قها تشددا  ه 
وذلدد  رلددم أصة درجددة الصددفت ليسدد  مرتفعددة اارددرا  تدد/ االختبددارا  ا خددر   ونعتنددف أص هددذا 

هددذه المندداييس الالاصددة بالددذاكرةا وتتفدد  هددذه النتيلددة مدد  مددا توصددل  ا مددر طبيعدد/ مدد  ماددل
( دراسدة  سدي  الدفي ، وبرهداص  6612)   Kerry & Emilyإليده ادل مد   كردرا وايمرلد/ 

( ت/ أص لصختبار درجا  عالية م  الصفت والابا  المرتفد  امدا تبدر  أص االختبدار 6661)
مة والاسدددداب والهلددددام وهددددو مددددا ي عددددف م  ددددرا  أداة لويددددة للتنبدددد  باإلنلددددا  المتولدددد  تدددد/ النددددرا

 لصعوبا  التعلما
 



 م2222مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  
 

   444 

ند  مد  ثبدا  وصدفت اختبدار الدذاكرة العاملدة واست الل صد   مما سدب  نسدتنت  أنده ت ا 
البنود الالاصدة بودل اختبدار بعدف التاند  مد  الشدروق السديوومترية لهدا حتد  وصدل  بشدولها 

 النهاص/ اما يأت/م
 

البندود لفدل اختبدار ترعد/ مد  اجمدال/  ندود االختبدارا   النسبة المئوية، تمال نسدبة عدفد*
 الفر ية ملتمعةا

( تمثيل بياني الوهن نسب توزي  بنود اختبار الذاكرة العاملة المقنن حسب كل 4شكل)
 مجال من المجاالت الست
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 :المقترحات البحثيةالتوصيات و 
 للدفرجا  والابدا  الصدفت  دالال مد  الااليدة الفراسدة تد/ إليده الوصدو  تدم مدا علد   ندام  
( سدنة، 11-7لبطاريدة اختبدارا  الدذاكرة العاملدة للفئدة العمريدة مد ) الفويتيدة الصدورة علد 

 توص/ هذه الفراسة بما يل/م
 تدد/ اختبددارا  الددذاكرة العاملددة وتطبينهددا لبطاريددة الفويتيددة اعتمدداد الصددورة ا1

 أجلها م  ولع  الت/ االستالفاما 
 مد  يعدانوص  الدذي  والطلبدة ا سدويام للطلبدة لعمريدةا الفئدا   در  عمدل المنارندة ا6

  الذاكرة العاملةا عل  تأثررها مف  لمعرتة بالفمار، إصابا 
 االختبدار يتإدم  أص حرد  نفسده، لصختبار منا  م  أكار تتناو  دراسا  إجرام ا0

 وبدر   رنده ب يلداد االرتبداق يسدمح مدا واختياريدة، وأساسدية تر يدة متعدفدة اختبدارا 
 .ولررها والذاام، النفرا  المعرتية، كمناييس المنننة، المناييس م  لرره

اختبددارا  الددذاكرة العاملددة أداة جرددفة اتشددالي  تددارل/  ددر  العددادير  وذوا  بطاريددة ا1
 صعوبا  التعلما

 عنف دورا  وور) عمل عل  بطارية الذاكرة العاملةا ا5
ة العاملددة الصددورة لددرورة اجددرام دراسددة تهددتم بالددفالال  اإلكلرنيويددة الختبددار الددذاكر  ا0

 الفويتيةا
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 قائمة المراج 
 أواًل: المراج  العربية:

دلرددددل االختبددددارا  (ا 6611أ ددددو الددددفيار، مسددددعف، والبارددددرا، جدددداد والاطدددداب، سددددالما )
 ا الفوي ا مراز تنويم وتعليم الطفلاالتشالصية ت/ الل ة العربية

لددددداموس (ا 6616) أ دددددو الدددددفيار، مسدددددعف والباردددددرا، جددددداد ومافدددددوظ/، عبدددددف السدددددتارا
 ا الفوي ا سلسلة مراز تنويم وتعليم الطفلاصعوبا  التعلم ومفرداتها

(ا الفويددد ا 0)قالدددذاكرة العاملدددة لدددذوا صدددعوبا  الدددتعلما )6611أ دددو الدددفيار، مسدددعفا)
 سلسلة مراز تنويم وتعليم الطفلا

 (ا6615أ و الدفيار، مسدعف وايفدرا ، جدوص، والباردرا، جداد، ومافدوظ/، عبدف السدتارا)
 الفوي ا مراز تنويم وتعليم الطفلااختبار الذاكرة العاملة المنن  لألطفا ا 

أثدر بعدر الالصداص  التراربيدة لللملدة وسدعة الدذاكرة العاملدة (ا 6665) ا فيوا، داليا
عل  أسدلوب معاللدة المعلومدا  تد/ الل دة االنللرزيدة ال دة ثانيدة لدف  عرندة 

 رة(ا جامعة طنطاا، )رسالة ماجسترر لرر منشو م  طصب اللامعة
 االختبدارا  لبطاريدة ا ردنيدة للصدورة السديوومترية (ا الالصداص 6612) .عدواد، مهدا

 العلو  ت/ ا ردنية المللة ا8-5 العمرية للفئة والتعلم للذاكرة المف  واسعة
 ا 435-457(، 1) 15 ،التربوية

رزيدددددة (ا الدددددفالال  التمر6666 دددددور، إيمددددداص جمعدددددة تهدددددم، و  دددددراةيم، صدددددباأل السدددددرفا)
لصسددتفال  اللفيدد/ والددذاكرة العاملددة اللفييددة تدد/ اكتشددا، التصمرددذ المتفددولر  

 ا115-005( ، 16)1االعلو  اإلعالة والموةبةذوا عسر النرامةا مللة 
(ا  ندام مقيداس لتمردز الطلبدة المتفدولر  تد/ الدذاكرة 6661سي  الفي ،  رهداص، هدف ا )

فددة بالمملفددة العربيددة السددعوديةا البصددرية العاملددة تدد/ المراحددل العمريددة المالتل
 ا011-527(ا 6)2ا الفولية للفراسا  التربوية والنفسيةالمللة 
 السديوومترية (ا الالصداص 6612) .مامدف علد/ ومامدود ، تتاد/ المعمدرا، أحمدف

 والنفسدية العلدو  التربويدة مللدةاللامعدة،  طلبدة لدف  الدذاكرة ورام مدا لمقيداس
 ا116-167(، 11)0
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 الدذاكرة لمقيداس السديوومترية (ا الالصداص 6661) .إسدماعرل اةيمإ در  الندر)، هشدا 
لمللة الفولية للباوي تد/ العلدو  اساتن ،  متص مة لمصا / اللفيية العاملة
 ا176-107،  1 (1، )التربوية
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 الخفية عند كيث دونيالن نظرية األوصاف
 مستخلص

ددا قدمدد  كيثثث دونثثيالنقددم      تحلديا  للُععددد اولطولددوجر لناألوددة اوتلداع َّاتلدده عم 
غيدددألن مدددا المناالسدددة تغاسددداة اللزدددة  تتدددا  أبدددأل  ذلدددي التحليدددم التمييددد  بددديا ما ألودددد المدددت ل  

  اإلحددددالر الددددد لر  تا سددددتادا  اإلشدددداري  ليدددد  بدقددددة  أت  سددددناد لدددداة  لدددد   ت دددديا ا سددددتادا
ل د    اإلسنادي لألتلاع  تقد العكس هذا التمييد  غدر اسدتادا  ال،مدم  تاسدتعماا أسدمال الع 
تالاددألب بين ددا ت دديا اوتلدداع المحددددير غندداق  دتر توقعدداح المسددتم  غددر تحد ددد الولدده 

ة  من ددا اعتسدداد اإلحددالر الددد لر المحدددد  تأشددار  لددأل أ  هددذا اومددأل  ددت  تغددق اعتُدداراح  عمليدد
المستم   تدتر غعم ال ا  الدذي َّسدو   د  المتحددد عندد ال دا   تمدا رأا أ  معدالر أسدمال 
العل    تتعلق بتحليم هذن اوسمال  ال لمداح  تنلمدا تنطلدق مدا السدوي اإلسدنادَّة لل ُداري  تقدد 

تعمدددي    اسدددتحالة الناألودددة الاالادددة أت المسدددتسلة لةشددداري اللزوودددة  ت وجدددوب دونثثثيالنقددداا 
المادددا ي  المألت ودددة تالحدددد الادددألدي تاإلحالدددة  لددددأل مددداهو أ عدددد مدددا تط يس دددا علدددأل المتحدددددد 
اوللر تاللزة المكتو ة  تما أشار  لأل أ  المتحدد قد  ن،ح غر اإلشداري  لدأل تيدا     َّادر 
ا بديا اإلشداري تالد لدة مدا يداا لاألوتد  ال،د ددي لةشداري    الوله المحدد  لدذلي غدألمب جيدد 

أكددد علددأل دتر التاسدديأل التدداروار غددر ا سددتادا  اإلسددنادي لألتلدداع المحددددي الا يددة  كمددا 
اومددأل الددذي  تعلددق  ال ااددياح التاروايددة    ال ااددياح اودبيددة للألتاَّددة  تمددا  دد  َّمكددا 
للسائدددم أ  َّ ددديأل  لدددأل شدددرل  غيدددأل موجدددود مدددا يددداا أغعددداا ال دددا  تذلدددي  مدددا أدا  ددد   لدددأل 

وة تالاطاب عا الواق   تاستادا  ال ُداراح التوتيدَّدة  أي أ  التميي  بيا الاطاب عا الألات 
 لاألوت  عا اوتلاع غيأل التامة هر لاألوة اوتلاع الا ية 

اوتلدداع الت امنيددة  محددددي  ألددوي  مألج يددة د ليددة      غعددم الكلمثثاا الماتاةيثثة  
 ال ا  
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Abstract 

Keith Donnellan presented an analysis of the ontological 

dimension of the theory of descriptions that differs from that 

presented by other logicians and philosophers of language. And the 

use of proper names, and the difference between them and the 

definite descriptions, he discussed the role of the listener’s sentences 

in determining the specific semantic reference description, and 

pointed out that this matter is done according to practical 

considerations, including the listener’s belief, and the role of the 

speech act that the speaker performs when speaking. He also saw 

that the meanings of the proper names are not related to the analysis 

of these names in words, but rather stem from the attributive  power 

of the sentence. Donnellan argued that the pure or independent 

theory of linguistic reference is impossible, and that central nptions 

such as the singular term and reference must be generalized beyond 

their application to the original speaker and written language, and he 

also indicated that the speaker may succeed in referring to an entity 

that does not meet the definite description, so there is a good 

difference between semantic and reference. Through his new theory 

of reference, he also emphasized the role of historical interpretation 

in the attributive use of Concealed specific descriptions, which 

relates to historical figures and not to the literary characters of the 

fiction, and then the speaker can refer to something that does not 

exist, through speech acts, which led him to distinguish between 

Discourse on the fiction and discourse on actuality, and the use of 

assertion sentences. That is, his theory of incomplete descriptions is 

the theory of Concealed descriptions. 

Keywords: Concealed descriptions, syncategorematical, 

egocentric, semantic reference, perlocutionary. 
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 الخفية عند كيث دونيالن نظرية األوصاف
 إشكالية البحث 

  مددددا لاألودددددة كيثثثثثث دونثثثثيالنتتمثددددم  شددددكالية الُحددددع غدددددر الوقددددوع علددددأل موقدددده  
اوتلدداع  تتي يددة اسددتادام ا   ددكم  َّاتلدده عمددا سددُسون  تدترهددا غددر معاملددة أسددمال العلدد  

لُاحدع أ  َّ،يدع عدا تالحدتد غر المنطق  تأغعاا ال ا  غر غلساة اللزة  تمدا  د  َّحداتا ا
 عدد  ما التساؤ ح التر تتعلق ب ذا الموضوع أهم ا:

 ما لاألوة اوتلاع؟ دونيالنما موقه  -أ
 تا ستادا  اإلسنادي  Referentialما الاألب بيا ا ستادا  اإلحالر الد لر  -ب

attributive لألتلاع؟ 
إلسددددنادي مددددا المساددددود  ددددالتميي  بدددديا ا سددددتادا  اإلحددددالر الددددد لر تا سددددتادا  ا  -ج

 وسمال اوعا ؟
 ما دتر المستم  غر تحد د د لة الوله المحدد تاإلشاري؟ -د
 ما المساود  الناألوة ال،د دي لةشاري  تما عاقت ا  السوي اإلسنادَّة لل ُاري؟ -ه
 ماالاألب بيا اوسمال تالحدتد تالم يألاح الساالعة ؟ -ت
سدتادا  اإلسدنادي ما المساود  التاسديأل التداروار لألتلداع؟ تمدا هدو دترن غدر ا  - 

 لألتلاع الا ية؟
 ما المساود  الُععد اولطولوجر لاستادا  اإلحالر تاإلسنادي لألتلاع؟ -ح
 ما عاقة اوتلاع تأغعاا ال ا   اإلشاري  لأل غيأل الموجود؟ -ط

 .تهذن اوسئلة سوع َّ،يع عن ا الُاحع دايم لاحاح هذا الُحع
                                                 

كيث سدجويك دونيالن Kieth Sedgwick Donnellan فيلسوف تحليلي ولد في واشنطن بالواليات المتحدة(

(. استخدم 5112العشرين من فبراير عام  ، وتوفي في1391األمريكة في الخامس والعشرين من يونية عام

" الوصف غير التام مع الوصف غير المحدد، فقد رأى أن الوصف غير المحدد يكون وصفًاغير تام، دونيالن"

" يستخدم القاتليستخدم دالليًا القضية التي ال تعبر عن دمج المحتوى الوصفي للوصف، على سبيل المثال الوصف "

شخٍص معين، على افتراض أن سياق المتكلم تام، وبالتالي يترتب على ذلك غموض الفرض في اإلشارة داللًيا إلى 

" بشكٍل وصفي، وتقوم العبارة بالتعبيرعن المحتوى القاتلدالليًا، مع مراعاة أي سياٍق يستخدم فيه المتكلم وصف "

غيره كذا وكذا، مع مراعاة أي سياٍق الداللي أن القاتل كذا وكذا مجنون، حيث يكون من المفترض أنه قاتٌل واحد وليس 

بديل يستخدمه المتكلم للوصف الداللي لإلشارة، أي أن العبارة تعبر عن قضيٍة فرديٍة عن قاتٍل مجنون، يمثل محتواها 

 الداللي، انظر:  

Salmon, Nathan: the Paragmatic Fallacy, Philosophical Studies, 63:83-97, Printed  in 

The Netherlands, Received in 4 December, 1990, P.85.    
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 :مقدمة
 B.Russell(2781-2781)رسل"  دبرترانحا ح لاألوة اوتلاع التر قدم ا  

مكالة   ار ي  غر المنطق تغلساة اللزة  يالة  فيما  تعلق  ألواع اوتلاع تأسمال اإلشاري  
تأسمال العل   ت  ذن اوشيال التر ت ولت الناألوة  ت عاقت ا الواليدي بناألوة حساب الائاح 

   كيث دونيالنين ا ما قدم   ظ ألح العد د ما ال تا اح التر تناتلت ا  التانيد  تتا  ما ب
سوال ما ياا اتااق  أت ايتاغ  م   عض أغ ارها  علأل النحو الذي لألان دايم لاحاح 

 هذا الُحع 
 موقف دونيالن من نظرية األوصاف  -أ

غددر سلسددلة او حدداد التددر تت ددت يدداا السددتينياح تالسددُعينياح مددا السددأل  الماضددر 
  روث باركان مثاركو م    -Kieth.Donnellan(2712-1122) كيث دونيالن"هاج   

Ruth. Barcan. Marcus(2712-1121   )"هثثثيالرت بتنثثثامHilary Putnam 

  سثثثور كريبثثث   ،David Kaplan(2711-      )ديايثثد كثثثابالن" (   1121 -2711)
Saul Kripke(2791-        ) تثاللور بيثر   Tyler Burg(2791-       تآيدألوا  )

 Singular لعمم اوتلاع المحددي )تغيألها ما الحدتد الاألدَّة هاجموا التاسيأل المحدد -

terms  )(2)اويألا  
 بدم غحسدع برترانثد رسثل"   قددم ا التدر الناألوداح   أبدأل األوصثافلاألودة   تععدد ت 

 تدأ مألهن  لدأل الناألودة ل ذنرسل  تأسيس توألج  المعالألوا  تالمنطق الالساة تعع دُّ أه  لاألواح
  هيثوم ديايثد"أمثداا  مدا المحدد يا سوال الت،ألو ييا  الااساة عند  قعبالوا اإلةسا  ا ألي  

)David hume2822-2881  أرنسثثثا مثثثا "(  أت المعالدددألوا مدددا أمثدددااErnest 

Mach(2717-2721تتذلي  ) د ع  الدذي التسليددي الادوري  للمنطدق لسددن  لددب علدأل َّ حكع
قولد :  علدأل  غر رسل  ؤتدن ما تهذا النحووة  لورت ا علأل غسط السضاَّا  ا عتماد كذب أت

دا  وجدد ال،مدم  علدأل تال دذب  نطُسدا  أ  الاددب اعتُدار  مدا الدألا ا  المعألغدة لناألودة تغس 
 ال،مدم  مدا  زيألهدا النحووة عاقات ا ما كذب ا أت لدق ا استنُاط َّمكا ال،مم: تلي التر

                                                 
(1)Dozudic, Dusan.Reference in Context: On Donnellan’s Essays on Reference, 

Language, and Mind, Prolegomena 12 (1) 2013: 121–140, Centre for Croatian Studies, 

University of Zagreb, Borongajska, 2013, P.122. 
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 الم دكاحغ  "ةقيقةَّسمأل   أ  َّمكا   رل العاقة ما  وا ا أت لدق ا التر َّع ت قع  تتلي
 عألغندا  ذا  حيدع الثدالر  الطدألا  مدا التدر لل،مدم  النسدُة غسدط تن دأ حالي دا  ل دت  ب دا التدر

 المنطدق  أت النحدو  لدأل تنتمدر التدر تتُسدأل الم دكاح غدن  ال،مدم  هدذن لددب تتدذب
  (2)"الذ رمهي  الطألا  ما الد لة ذاح ال،مم غر  ذ  غلنحاأل ألاسنا

ا غتألاض  أ  اإلس    معنأل ل  ما ل   ددا علدأل  أي –كذلي غن  اإلحساس  الواق  
لدددد   عندددد  اغتددددألاض آيددددأل تهددددو أ  ال ُدددداراح الدالددددة )اوتلدددداع المحددددددي تغيددددأل  -موضددددوع

المحددددي( تسددو  بوظياددة اإلسدد   مددا هنددا تضدد  لاألوتدد  غددر اوتلدداع لي دديا أ  اوتلدداع 
  (1)المحددي تغيأل المحددي   تستاد  تأسمال

ال ُداراح الدالدة )اوتلداع( مثدم )مؤلده اوَّدا ( دتر  أضه  لأل هدذا ألد   ذا لع دت
ا سددد  )الددد  حسددديا(  لدددا َّكدددو  للسضدددية )مؤلددده اوَّدددا  هدددو الددد  حسددديا( مدددا معندددأل سدددوا 
التع يأل عا ال ووة: )ال  حسديا هدو الد  حسديا(   تدذلي  ذا تالدت ال ُداري تسدمر موضدوعا  

  َّ،ددع أ  ت ددو  تتددم مددا َّسدداا عددا موضددوع مددا َّ،ددع  مددا أ  َّكددو  لددادقا  أت تاذ ددا   غنلدد
 حددددا السضددديتيا التددداليتيا لدددادقة: )الملدددي الحدددالر لاأللسدددا ألدددل (  )الملدددي الحدددالر لاأللسدددا 
ليس أللعا (  تلما ل  َّكا هندا  غدر غأللسدا )ملدي( مدا حيدع أل دا جم ورودة  غدن  الادعو ة 

  (1)ت ما غر تي ية جعم الاكيا  موضوعا  غر قضية
اوتلدداع المحددددي التددر قدداا ب ددا لاألوددة  كيثثث دونثثيالن  تحدددا 2711تغددر عددا  

( علددددأل تلددددي 2727-1111)P.F.Strawson"ستراوسثثثثون"   اإلضدددداغة  لددددأل تعليددددق رسثثثثل
  قدددد أياسدددا غدددر ماحادددة تجدددود ستراوسثثثون   ت رسثثثلالناألودددة  تيلدددأ  لدددأل أ  تدددا  مدددا  

  (9)استاداميا ماتلايا لألتلاع المحددي
  اوتلداع هدو اسدتادا  غدر ت ندر لاألوتد رسثل   الزاَّة الألئيسية التر الطلق من دا 

بنددال مددا الماددا ي  التددر تتواغددق مدد  العددال  الددذي ل ي دد    حيددع َّمكننددا مددا امددتا  معألغددة 
                                                 

، مجلة منتدى األستاذ، الفلسفة التحليلية المعاصرة من اللغة الصورية إلى اللغة العاديةمحمد بن سباع:   (1)

 .83، ص5112، الجزائر، 11-14،81المدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار قسنطينة، العدد

لفتاح، اإلسكندرية، دار ، ترجمة بهاء درويش، مراجعة إمام عبد االفلسفة في القرن العشرينالفريد جولس آير: )5(

 .34، ص 5112الوفاء، 

 .34-31، ص صالمرجع السابق )9(

(4)Abbott.Barbara.Reference. Michigan State University (emerita); Departments of 

Linguistics and Germanic, Slavic, Asian, and African 5 Languages; and 

Philosophy,USA,2008, P.20. 
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موضددوةية مسددتسلة عددا غ أللددا  تهددو بددذلي َّعنددر يألتجدد  عددا المثاليددة  تدحضدد  ل ددار حيددع 
تعتمددد لاألوتدد  غددر المعألغددة علددأل الحددس تالمعألغددة اإلدراكيددة المُاشددألي  علددأل اعتُددار أ  هددذن 

عألغددة ةُدداري عددا عاقددة بدديا العسددم ت دديا مددا هددو يددارج العسددم  تمددا ألدد  أراد من ددا ا بتعدداد الم
عددا ال لمدداح الميتاغي وايددة التددر   تمتلددي عن ددا أت من ددا أي تجددود حسددرم  حايسددر   اعتُارهددا 

   اإلضدداغة  لددأل ا بتعدداد عددا ال ُدداراح تالسضدداَّا تالتددر شددعأل Objectsليسددت موضددوعاح 
ح مددد  الواقددد  الدددذي ل ي ددد   مثدددم:  ملدددي مادددأل ألدددل   أت ال، دددم بتعارضددد ا الواضددد رسثثثل

الددذه ر  أت المثلددع المسددتد أل ر ول ددا ةُدداراح   تس ددم الحمددم علددأل موضددوع ا تول ددا ذاح 
  (2)تله  غامض ليس ل  تجود َّمكا  دراك 

 َّمكدا شدرل كدم      غدر اوتلداع مدا السدوارسثلتمدا  د  تنطلدق لاألودة     
ا أت لد   بدد   —  ليد  Reference شداريتاإل تسميت  — عن  التحدد أ  َّكدو   مدا موجدود 

 لسولد  مدا لدار تن  تسداتي الوجدود    ال ينولدة تلدي كالدت لدو حتدأل مدا لدوع     مداكينونثة 
ا   (1)المعنأل ما م،ألد 

                                                 
، 19، مجلة آداب الكوفة، المجلدأثر فلسفة المنطق في فلسفة اللغة عند برتراند رسلواد كاظم الساعدي: ج  (1)

 .212، ص5151، العراق، 83العدد
  يُستخدم مصطلحReference  عن المعنى فتجنشتين أحيانًا بمعنى إشارة، وأحيانًا أخرى بمعنى داللة، ومنها فكرة

هب إلى أن األسماء ال معنى لها، بل هي فقط ذات داللة، بينما القضايا ال تكون ذات داللة، التي تأثر فيها بفريجه، فقد ذ

 بل ذات معنى فقط. 

 .89، ص1322، دارالمعارف، القاهرة، لدفيج فتجنشتينانظر: عزمي إسالم: 

نظريتين منفصلة وال تنفصل نظرية المعنى عن الداللة؛ فمن الصعب على أصحاب النزعة المفهومية تخيل أيًا من ال

عن األخرى، فالشيء المشار إليه له لتقدم المنطقي على االسم وباألولى على الداللة، وقد كان فالسفة اليونان قبل 

ال يميزون بين االسم والمسمى، ويعتبرون أن العالم المحسوس هو ما نعبرعنه باألصوات، ومن ثم كل اسم  سقراط

موصوفًا، وعلى ذلك يكون ترتيب األلفاظ وترتيب األشياء مع خصائصها أمًرا  يحدد ويعيّن شيئًا ما، وكل صفة تقابل

" في المحاورة األفالطونية "إن معرفة األشياء ينحصر في معرفة مسمياتها." وواضح هنا كراتيلوسواحدًا.ويقول "

وعند ترتيب األلفاظ ، سقراطأن الحديث عن تمايز الداللة واإلشارة ضرب من الوهم؛ ولم تظهرهذه التفرقة إال مع 

وتركيبها اضطرت الحاجة إلى أن يكون هناك انتظام يخضع له الجميع.وليس هذا الترتيب والتنظيم على نسق 

مخصوص إال قواعد النحو، فالنحو ظهر أول األمر لكي يحكم ترتيب األشياء أوالً ويخضعها إلى نظام.وإذا كان 

" سقراطمنطق األسماء هو منطق اللغة، كانت اللغة منطقًا. فلما جاء "ترتيب األسماء والمسميات أمًرا واحدًا، وكان 

كسر عالقة االسم بالمسمى، أي عالقة اللفظ بما يدل عليه في الواقع، ألن اللفظ عنده أصبح دااًل على جنس عام كما أن 

" لوال وجود أفالطوند "الصفة دالة على النوع، وبذلك انفصلت الداللة عن اإلشارة. ولم تكن نظرية المثل ممكنة عن

الثنائية بين االسم والمسمى، فانشطر العالم أقساًما: عالم المعنى والمثل والدالالت، وعالم الواقع المشار إليه المحسوس 

 وعالم اللغة.

مجلة هرمس مركز اللغات والترجمة، جامعة القاهرة،  ،النظرية اإلشارية في المعنىانظر: عبير عبدالغفار حامد: 

 .5، ص5118، أبريل5، العدد9دالمجل

، ترجمة: إيمان جمال الدين الفرماوي، مؤسسة هنداوي للطباعة والنشر مقدمة قصيرة جًداإيه سي جرايلينج:  (5)

 .83، ص5118، مدينة نصر، القاهرة، 1والثقافة، ط
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 موضدوع ل دا ق دم الحدد ع عدا اوتلداع تاإلشداري تالد لدة َّ،دع التنوود   لدأل أ   
الاارجيدةر لدذا  السدياب مدا عوامدم الما ومدة اللزوودة  الحايسدة أحيال دا  تعلدق اللزدوي  التوالدم

 ت ول دا التأل تاومور تعييا اوشيال علأل قادروا َّكولوا أ  المت لميا علأل الواجع ما كا 
 إليهثا تشير األشياء التي جملة أو فالشيءللزة   اإلشاروة الوظياة هر تهذن الحايسة  تلي

 المعدألتع ال درل هدذا هدر  الضدألتري الواقعة ليست هذن أ    غيألمرجعها. يكّون  ما عبارة
 عدال     ل دال علدأل السددري الط ي يدة غللزداح تمدا  التحد دد  المحددد العدال  تهدذا المعألغدة  تمدا 
المتايدم   الاطداب  تالسدوا عدال  تالدق أ  اللزدة تسدتطي  هدذن اللزدة   ذ  تلدي  ليد  ت ديأل
دااللزدة تالمناالسد تعلمدال الااساة ألح   ما تغالُ ا ا ة  لحاح   مدا بديا التمييد  ضدألتري علدأل شدد د 
  (2) معناهامدلول ا   ت يا الد لة   لأل  ألج 

 مدا تج دة لادأل syncategorematical تالتع يألاح التر َّكو  ال دت غي دا ت امني دا 
  تع يألاح ذاح معنأل  تا  غسط  ت  ال ت غي دا  دالت اما مد  تع يدألاح  ضدمنية  علدأل الدألغ  رسل

دي تحددت   سدد ام ا  َّسدددم ا الولدده قاا ت  لسضدداَّا َّع ددأل عن ددا مددا يدداا مددا أ  هنددا  قاعدد
جمم تحتوو ا  هذا المكو  النحوي   َّ يأل  لأل أي مضمو   د لر مستسم ما تلسدال لاسد   

دا ل دا   Constituent   ت  تضد  مكول دا "و هي هثثتالسضية َّع أل عن ا د لي ا  ال دكم  مطا س 
َّمكدا  سدساال ا دت  يسداري المزد ا  تمدا َّمكدا ا حتادا   رسثلتمي ي هذا الدألأي الدذي قدمد  

غر مسولة اوسوار ال ليدة  علدأل سد يم  رسلالووا   المي اح اوكثأل اهتمام ا تأهمية  لتحلياح 
                                                 

 .9، صالمرجع السابقعبير عبدالغفار حامد: )1(

 syncategorematical الترجمة يصعب ترجمته بكلمة واحدة أو كلمتين، ولكن يمكن : هو مصطلح غير محدد

، ومعناها متزامن، أو متواقت، وكلمة synترجمته من السياق الذي يرد فيه، وهو عبارة عن كلمة ذات مقطعين: كلمة 

categorical لمات ومعناها باّت )قاموس المورد(، وبالتالي يصبح معناه "تزامنية البت" )الباحث(. ويشير إلى الك

التي ال يتم معناها بذاتها، وتحتاج إلى كلماٍت أخرى عند االستعمال كي تحدث عملية الترابط، ومعناه في المنطق 

ألنه ال يالئم الموضوع أو المحمول في القضية، ولكن أرسطو، المدرسي وصف ال يخضع ألي مقولة من مقوالت 

قائٌم بذاته، وأمثلة هذه الحدود كلمات مثل "كل، و، إذا. يمكن استخدامه مع حدوٍد أخرى ليشكل قضية، أي أنه ليس 

 انظر:

Grant,Edward,God and Reasonin The Middle Ages,Cambridge University Press, July, 30, 

2001. 

ا أو واالتجاه التقليدي في المنطق أن الحد بمفرده مكّون ذو مغزى لقضيٍة ما، أما الحدود التي يكون البت فيها تزامنيً 

التي تعمل على إتمام المعنى فتحتاج إلى حدوٍد أخرى لتكون وحدةً ذات معنى، على سبيل المثال ال يتم تفسير األقواس 

(" على أنها تشير إلى أي شيء عند تقييم هذا التعبير، على الرغم من أنها تلعب دوًرا في 9+8) × 5الموجودة في "

يحدد تفسيًرا لمصطلحات مثل "و" و "ال" والتي تعتبر تقليديًا البت فيها تحديد كيفية تقييمها. لكن المنطق الحديث 

 متزامنًا. 

 انظر:

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100547345.  

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100547345
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ا قاا ت  َّمكددا اعتُارهددا  رسثثلالمثدداا قكددم ت   ق عددض ت   تقمعادد  ت   مددا يدداا تسدددَّ  
ما ت و  يالية التما اح التر تع دأل عن دا تع يأل ا عا يالية  لوجود مما م  ما ياا أَّ ا 

  كم  استثنائر  أت لوجود دالة السضية التر ت ديأل  لدأل قضدية  لدادقة  لموضدوع     أَّ دا تدا  
  (2)هذا الموضوع

أ  ال،ملددة التددر تتضددما تلددا ا ت امني ددا غددر حدددد  أتلددر تسددتل   جملددة   رسثثللسددد رأا 
غسددد  دونثثيالن  ذلددي  أمدا ستراوسثثوض تجودَّدة   ددأ   عدض ال يالدداح تادر  الولدده  تقددد رغد

تاغددق علددأل أ  العاقددة   ددكم  لددحيح هددر  حدددا ا غتألاضدداح المسددُسة ترال أغعدداا ال ددا   
   ح،دة أ  ا غتألاضداح المسدُسة الماتلادة ت دألح حايسدة  تهدر ستراوسثون غسا  بتعد م تاسديأل 

  الوصثفيةاإلسدنادَّة     ت الداللية أو اإلةالية اإلشثارية أ  تا  ما ا ستاداماح المألج ية 
تاتددألض مسددُس ا جمددا  تجودَّددة  تواتددألض ا سددتادا  اإلحددالر الددد لر لولدده  محدددد معدديا 
جملة  تجودَّة  ت ار الوله لم،ألد أ  ال اأ غر ظم الاألتع العادَّة لل دا  َّحداتا أ  

  ددكم  لددحيح مددا  ألوددد أ  َّ دديأل  ليد   و  هددذن هددر أغضددم الألوسددة ل،عددم جم ددورن  َّاده
 ما تت  اإلشاري  لي   تعألع علأل 

تمدد  ذلددي  قددد َّكددو  مددا الممكددا لل،م ددور تحد ددد موقدد  اإلشدداري   ددكم  مسددتسم  عددا 
كااَّة المعلوماح الول يةر لذلي ليس هنا  ما  تألتع علأل ذلي  ما لاحية  أيدألا  َّاتدألض 

                                                 
(1)Soames,S.Why Incomplete Definite Descriptions do not Defeat Russell’s Theory of 

Descriptions, teorema,Vol. XXIV/3, 2005, PP.7-30, p.8.  
  :من النظرية الوصفية إلى  المعنى واإلحالة:تسمي باالستخدامات اإلحالية الداللية أيًضا، انظر: حسان الباهي

 .51، ص5114، مؤتمر كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، منوبة، تونس، ةاإلحالة الجديد

  381)ابن فارسأشارت المعاجم العربية القديمة إلى أن الصفة مأخوذة من الفعل الثالثي )وصف(. فقد ذكر-

ة الالزمة م(: أن "الواو والصاد والفاء أصل واحد، وهو تحلية الشيء. ووصفته أصفه وصفًا. والصفة: األمار1118

م( الصفة بقوله: هو "وصفك الشيء، تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه". 1911-1595")ابن منظورللشيء". ويعرف "

 ابن يعيشأما من الناحية االصطالحية، فإن النحاة استعملوا ثالثة مصطلحات: النعت، والصفة، والوصف. يقول "

وقد ذهب بعضهم إلى أن النعت يكون بالحلية، نحو:  م(هذا الصدد: "الصفة والنعت واحد،1582-123")النحوي

طويل، وقصير. والصفة تكون باألفعال، نحو: ضارب، وخارج". وذهب بعضهم إلى أن "النعت اصطالح الكوفيين، 

م( أن الصفة هي: "االسم الدال على 1188-1112")الزمخشريوالصفة، والوصف اصطالح البصريين. ويذكر "

في هذا التعريف، قائالً: "الصفة لفظ يتبع الموصوف في إعرابه تحلية  ابن يعيشع بعض أحوال الذات". وتوس

ابن وتخصيًصا له بذكر معني في الموصوف أو في شيء من سببه، وذلك المعنى عرض للذات الزم له". بينما يذكر "

يه معنى الوصفية، م(، أن "الصفة تطلق باعتبارين عام وخاص، والمراد بالعام، كل لفٍظ ف1583-1118")الحاجب

جرى تابعًا أوالً، فيدخل فيه خبر المبتدأ والحال في نحو: "زيد قائم." و"جاءني زيد راكبًا"، ]...[ ونعني بالخاص: ما 

فيه معنى الوصفية إذا جرى تابعًا، نحو جاءني رجٌل ضارب. وعليه تتحدد داللة مصطلح الصفة أو النعت عند العرب 

 و الصفة. الصفة تتبع الموصوف. القدماء، كما يلي: النعت ه

، معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، الصفة في اللغة العربية من منظور النحو العربي القديمانظر: حسن مدان: 

 .5، ص5112الرباط، المغرب، 
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ا ستادا  اإلسنادي لوله  محدد أ  شيئ ا ما َّادر  الولدهر ولد   ذا لد  َّكدا هندا  شدرل  
)التسألودأل  أت  Speech actالولده  غسديت   حُداط الزدألض اللزدوي مدا غعدم ال دا   ناسع 

تالددت ب دددع تعددد م لاألوددة  دونثثيالن السددؤاا  أت الطلددع(     هددذن التمييدد اح التددر لدداغ ا
تهددددر لاألوددددة تناشدددددد  -مألج يددددة  definiteالسائلددددة  ددددأ  اوتلدددداع المحدددددددي  ستراوسثثثثون 

مدددا  ذا تالدددت ال ُددداراح التدددر تتضدددما أتلددداغ ا ا غتألاضددداح المسدددُسة وغعددداا ال دددا  ل دددألح 
  (2)محددي ذاح قيمة  حاياية  أ  أل ا بُساالة تؤدي  لأل ايتاا غعم ال ا  المعنرم 

أ  أغضددم الناألودداح المعألتغددة عددا اوتلدداع المحددددي  لاألوتددر  دونثثيالنتقددد أكددد 
دا  تق دم أ   ندستراوسثون ت رسل اق  الادألب   ل ند  رأا أ  تلتاهمدا ليسدتا علدأل لدواب  مطلس 

بين مددا مددا حيدددع ا سددتادا   ذتدددأل  عددض الميددد اح التددر تتعلدددق ب ددذن الناألوددداح ب ددا   دددكم  
 ياص 

 موقف دونيالن من نظريتي األوصاف عند "رسل وستراوسون"
:   ذا تالت  رسلما تج ة لاأل   ةُداري د لدة ع  قد َّ يأل الوله المحدد  لأل تيا  

) حيدع   َّمكدا أ  ك  غسدد  وجدد تيدا  تاحدد قحيع  ت  تعألوف اوتلاع المحددي  التحد د 
َّكددو  هنددا  أكثددأل مددا تيددا ( حيددع ت ددو  السضددية    متطددابق مدد  ع  لددادقة    تقددد لسددوا 

   تعندد اسدتادا  تلده محددد  قدد َّسدتاد  عهو د لة علأل ال ُداري   ك عد ذلي أ  ال يا  
يا هدددذا ال يدددا  المتحددددد تع يدددأل ا َّ ددديأل  لدددأل تيدددا   مدددا  تل دددا هدددذن هدددر العاقدددة الوحيددددي بددد

أ  هندا   -مد  ذلدي-غيألا  دونيالن  أما رسلتاستادا  الوله المحدد الذي  تعألع علي  
  رسثثلا ندديا مددا اسددتاداماح اوتلدداع المحددددي  نط ددق علي مددا تعألوددف الد لددة الددذي قدمدد  

 تل ا غر أحدهما   ل   اوتلاع المحددي أ  تاعم شيئ ا أكثأل 
ا  َّسددتاد  المددت ل  الولدده المحدددد لةشدداري  لددأل ألدد  غددر هددذا ا سددتاد دونثثيالنَّسددوا 

  لولده  محددد  ت التدالر  ذا تدا  االستخدام الدالليشرل  ما  توطلق علأل هذا ا سدتادا   
 الد لة  تلا  ت  التعألع علأل لاس ا  هر  ت و   لا   اإلشاري  غن  هذا الوله لادق ا  

                                                 
(1)Landini, Gregory. Russell’s Theory of  Definite Descriptions as a Paradigm for 

Philosophy. in,ed., Dale Jacquette, A Companion to Philosophical Logic,Blackwell 

2002, pp.194-223, Blackwell Publishing Ltd,2002,P.201. 
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  (2)رسلا ستادا  الد لر لألتلاع المحددي ما تج ة لاأل 
ا األوصثثثاف اإلةاليثثثة الدالليثثثة والمحثثثددة   حث دددا  اسددد  دونثثثيالنهدددذا تقدددد قدددد       مايدددد 

للزاَّدددددة  غسدددددد ميددددد  فيددددد  بددددديا مدددددا َّسدددددمأل  ا سدددددتعما ح اإلحاليدددددة الد ليدددددة  تا سدددددتعما ح 
اإلسدددددنادَّة)النعتية( لألتلددددداع المحدددددددي  تهدددددو تمييددددد   َّعمدددددم بدقدددددة  شدددددد دي علدددددأل  ظ دددددار 

  عددددا ستراوسثثثثون   ت رسثثثثلال ااَّددددة تعددددد  ال ااَّددددة النسدددد ية آلرال   ا يتاغدددداح ال  يددددألي بدددديا
    (1)اوتلاع المحددي

حدوا تي يدة  رسثلمد   دونثيالن     تادق األوصاف اإلةالية الدالليثة والمحثددةتغر  
ألدد    َّمكددا اسددتادا  اوتلدداع  رسثثلعمددم اوتلدداع المحددددي  اللزددة اإلل،لي وددة  َّعتسددد 

فيعتسددد ألدد  َّمكددا اسددتادا  اوتلدداع  دونثثيالنا تاقعددر  أمددا المحددددي    لةشدداري  لددأل تددائ
ا  لأل تائا  ما لديس لد  تجدود  تمد  ذلدي   -المحددي غر اللزة اإلل،لي وة العادَّة لةشاري أَّض 

غدا  نُزدر أ  َّح،دع ذلدي حايسدة أ   -دونثيالن أ رسثل  زض الناأل عما هو علدأل حدق  
تما يدة الدد  حر غادر ل اَّدة  -لاا   بأساس د  ح او -كلي ما  تاسا  غر أمألوا هما: أ

ا عا رأي  دونيالنترقت  الُحثية   ؤتد    (1)رسللاس   عد تم شرل أ  رأَّ  ليس  عيد 
ا حددددوا مسددددألة تي يددددة عمددددم اوتلدددداع  ستراوسثثثثون ت رسثثثثلتقددددد   ددددا م ددددتألت  اغتألاض 

المحددددي: َّمكنندددا أ  لسدددأا تيدددف َّعمدددم الولددده المحدددد غدددر جملدددة  مدددا   دددكم  مسدددتسم  عدددا 
 سُة  معينة  ت  استادام  غي ا منا

علأل الدألغ  مدا ألد  َّمكدا  رسل،ضد  ستراوسون هذا ا غتألاض ل   ت  رغض  حس ا غر ح،ج 
أو "اإلشارة" ليس شيًئا ياعله التعبيثر  إنثه   Mentioningالذكر"أ   لاأ موقا   سول :  

 ل دار  تالمسادود مدا هدذا السدواشيٌء يمكن لشخٍص مثا أن يسثتخدمه كتعبيثر عثن فعلثه"، 
   لددد   شددداري  تدا ح لةشددداري الحقيقثثثيتج ددة النادددأل الألادَّكاليدددة السائلدددة  ددأ  تع يدددأل اإلشددداري  

مستسلة عا سياب  عض استاداماح التع يأل  تم  ذلي  غن   ل دار هدذا الدألأي   َّسدتل   أ  

                                                 
(1)Donnellan, Keith. S. Reference and Definite Desscriptions. First published in The 

Philosophical Review, 1966, 75: 281–304, In Keith  S. Donnellan. Essays on Reference, 

Language, and  Mind. Edited by Joseph Almog& Paolo Leonardi, Oxford University 

Press, Inc.,New York, 2012, PP.3-4. 

(2) Joseph Margolis& Evan Fales. Donnellan on Definite Descriptions. Philosophia Vol. 

6 No. 2PP. 289-302 June 1976,P.289. 

(3)Capuano, Antonio.Op.cit,P.21. 
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اوتلاع المحددي   َّمكا اعتُارها تع يألاح مألج ية غر جملدة  مدا لد   دت  اسدتادا  ال،ملدة  
 ثلما َّمكننا التحددد عدا تظيادة  وداي   تدؤدي تظيات دا غدر الوقدت الحدالر     تج دة لادألم

تسمح لنا  التحدد عا تظياة  مألج ية لولده  محددد غدر  -دونيالنكما  ؤتد - ستراوسون 
 ال،ملة حتأل عندما    ت  استادام ا  تهذا اومأل يطأ 

تله اوتلداع المحدددي غر  ستراوسون ت رسلتا غتألاض الثالر الذي َّ تأل  في  
أ  ال اأ الذي َّستاد  الوله غيأل الاحيح َّاتألض أت َّ يأل ضمني ا  لدأل تجدود شدرل 
مددا غددر الولددهر غددنذا قعلددت أ  الملددي علددأل عألشدد   غألددا أغتددألض مسددُس ا أت أعنددر أ  هنددا  

 مل  ا  )علأل أي حاا  سيكو  هذا أمأل ا ال ي ي ا وي شاأ  َّ ي غر تجود ملي(  
قددددد اغتألضددددا أ  ا غتددددألاض المسددددد ق أت  ستراوسثثثثثون ت رسثثثثل أ دونثثثثيالن  تقددددد رأا

  غددن  ال ُدداري لرسثثلالضددمنر تدداذب  تأ  قيمددة الادددب تتددأ أل  مددا َّسولدد  المتحددددر فُالنسددُة 
  غنل دا ليسدت ل دا قيمدة لددبر غدنذا ستراوسثون التر ت  اإلد ل ب ا تاذ دةر أمدا  النسدُة  لدأل 

د تتأ أل قيمة الادب   كم  ماتلده  كدذب كا  لد نا اآل  استاداما  لألتلاع المحددي  غس
-ا غتددألاض المسدد ق أت الضددمنر غددر تددم الحددا ح  تسددوع  تضددح أ  أحددد تج تددر الناددأل 

ة   دأ  ا سدتادا  غيدأل اإلحدالر الدد لر  -ستراوسون أت  رسلتج ة لاأل  قد ت و  لدحيح 
لده دة لألتلاع المحدددي  تل دا    وجدد أي اسدتادا   مألجعدر  تهدذا اومدأل    ددعو  لدأل ا

ر ول  ل   در  مثم هذا ا ستادا   أي حاا  مدا اوحدواا  رسل ذا تعلق اومأل بوج ة لاأل 
و  ا سددتادا  اإلحددالر الددد لر هددو مددا  ستراوسثثون تل ددا مددا  ثيددأل الده ددة أ  َّسددتادم  

ددا لحسدداب    غددن  لتي،ددة عددد  ستراوسثثون َّحدداتا شددألح  تالدددغاع عندد   عدداتي  علددأل ذلددي  تغس 
ا  تجود أي شرل  غر دا اتضدح ألد  لديس لدحيح  الوله معنان غ م اإلشاري  تهذا الألأي أَّض 

  (2) ذا ما تعلق اومأل  ا ستادا  اإلحالر الد لر لألتلاع المحددي
تسدداؤ ح حدوا المعنددأل  ادداة   -حدوا شددسيا أساسدييا: أ ستراوسثثون تتددتر تسدداؤ ح 

السددد ع قدددا  بتسسدددي  تسددداؤ ح حدددوا معدددالر ال لمددداح تال،مدددم تال ُددداراح  تل دددذا  -عامدددة  ب
أسددئلة الائددة اوتلددأل تالتددر تدددتر  -اوسددئلة التددر تدددتر حددوا المعنددأل  لددأل غئتدديا أساسدديتيا: أ

                                                 
(1)Ackerman, Diana. Proper Names, Essenes And Intuititve  Beliefs. Theory and 

Decision 11 (1979) 5-26, Copyright _9,1979 by D. Reidel Publishing Co.,Dordrecht, 

Holland, and Boston, U.S.A,1979, PP.5-6. 
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حدددوا معدددالر التع يدددألاح اللزوودددة مثدددم معندددأل ال لمدددة  تمعندددأل شدددُ  ال،ملدددة  تمعندددأل ال،ملدددة  
 العبثثاراا  ت طثثه ةسثثين  ت العقثثادتأبددأل  أمثلددة هددذن التع يددألاح معددالر أسددمال اوعددا  مثددم  

   مؤلثف دعثاء الكثروان  ت مؤلف عبقريثة محمثدمثم   descriptive phrases  الوصفية
تتألتُط ب ذن اوسئلة أسئلة أيألا ما ق يم تيف تس   ال لماح غدر معدالر ال،مدم؟ تاوسدئلة 

  Semanticsغر هذن الائة تنتمر  لأل عل  الد لة 
ا ألطولوجيددددة أسددددئلة الائددددة الثاليددددة  تالتددددر تدددددتر حددددوا المعنددددأل لاسدددد   ت عضدددد  -ب

ontological ت عض ا ما ومية  conceptual(2)  
بددديا أتلددداع  On Referring  عثثثن اإلةالثثثة  غدددر تتا ددد   ستراوسثثثون تقدددد ميددد   

دا  غتا دأل أمثلدة  تستاد  لدذتأل الادألد  تأتلداع تسدتاد  لسدوا شدرل  مدا عدا غدألد  تد  ذتدألن حس 
 لسوا: لألتلاع المحددي محمولي ا  ل ن ا ليست ل ُة اإلَّ،اد  غعندما

 محمد الألجم المناسع للوظياة  -أ
عندددما  ددت  ا ست دد اد علددأل الحالددة المحموليددة للولدده مددا يدداا تقائع ددا غددر 

 سياقاح   ت  تحد دها للمحمو ح: َّعت أل محمد الألجم المناسع للوظياة 
 تهنا  مثاا  آيأل:

 معسعد ليس أغضم الُاخ غر المد نة   -ب
ا ما غيأل معسعد هو أغضم  الُاخ  غر المد نة  تغر السألالي التدر ر ما َّعنر أ  شاا 

تثيأل التُاهنا هنا  الألوسدة للسدوا  ر مدا َّكدو  معناهدا بدت ك  أ  معسدعد أسدوأ الُداخ  تغدر هدذا 
التع يددأل اوييددأل َّكددو  لددد نا محمددوا َّعددارض اوتا الددذي لسددوا فيدد  أ  هنددا  جملددة  مضددادي 

 للتطابق 
ي َّمكدا أ  تا دأل  ادداة    أ  اوتلداع المحدددستراوسثون ل دا النسطدة المؤتددي عندد  

)  ددكم  تدداع   ل ددذا َّمكددا ال ألهنددة علي ددا مددا يدداا مددا أكدتدد    ددا تمحمو ح  دلليثثا عامددة تمام 
ددددا ب ددددذن Delia  Graff(2717-1128  جثثثثراف ( أ  اوتلدددداع َّ،ددددع أ  تؤيددددذ دائم 

 الطألوسة( 
                                                 

 ،52االجتماعية، الحولية  والعلوم اآلداب ، حولياتجرايس عند المعني في القصدية النظريةح إسماعيل: صال )1(

 .53، ص5112، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 591 الرسالة
  ديليا جراف فاراDelia Graff Fara في جامايكا ، كوينز ونشأت  1323أبريل  54: فيلسوفة أمريكية ولدت في

العمل في  فارا، وبدأت 1331. حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة هارفارد عام لونج آيالند، ت نيكجريفي 
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أي أ  اوتلدددداع تا ددددأل   ددددكم  محمددددولر حتددددأل تن  تالددددت غيددددأل تافيددددة مددددا يدددداا 
تمدا عندد  الرجل المناسب للوظياثة"،تا أل   كم  ياص   علأل س يم المثاا  ال لياح  تر ما

(  مثدم هدذن المحمدو ح ا سدمية       -2722)Nathan .U.Salmon ناثثان سثالمون  
َّ،ددددددع أ  ت ددددددو  ممكنددددددة  و  ح،ددددددج  َّكددددددو  ص   ا  َّ،ددددددع أ  ت ددددددو  عامددددددة  أت أتلدددددداغ ا 

    (2)لعتية) سنادَّة(
أل الحاجددة  لددأل تعددد م   ضدداغر  تالددذي قددد  ددت  تسدَّمدد    في دديأل تسألوددألن  لدددونثثيالنأمددا  

  غدر اولدم  لدأل تادحيح الحددتد مدا تج دة لادأل ستراوسون  الألتح لاس ا التر سعأل ب ا  
  ت دداويأ ستراوسثثون مددا يدداا عألضدد  لوج ددة لاددألن  اإلضدداغة  لددأل تج ددة لاددأل  رسثثل،

ألوة تشداملةر عندما قا  بتادنيف اسدتعما ح اوتلداع المحدددي   دكم    َّمثدم بددائم حاد
غ نددددا  حددددا ح تسدددديطة ت،مدددد  بدددديا سددددماح معينددددة لاسددددتعما ح الد ليددددة تا سددددتعما ح 

غدددر أحسدددا اوحدددواا علدددأل  لددداح ل اَّدددة سلسدددلة  دونثثثيالناإلسدددنادَّة  لدددذلي تعمدددم لمددداذج 
  (1)متالة ما الحا ح

 الارق بين االستخدام اإلةالي الداللي واالستخدام اإلسنادت لألوصاف  -ب
ا سددددتادا  اإلحددددالر الددددد لر  ا سددددتاداماح اإلسددددنادَّة لألتلدددداع  الندونثثثثيَّسددددار  

 طألب  متنوعدةر غادر  عدض اوحيدا   ؤتدد علدأل دتر الولده غدر تحد دد ال درل الدذي  ددتر 
حولدد  الحددد ع  تأحيال ددا  ألتدد  علددأل دتر الولدده غددر ال ُدداري المنطوقددة عنددد اسددتادا  جملددة  

المتحدددد غددر الموضددوع الددذي  تحدددد عندد  تحتددوي عليدد   تأحيال ددا  ألتدد  علددأل تي يددة تا يددأل 
مدا يال دا  دونثيالن  كم  حاس   تمدا  د  َّمكدا السدوا أ  هندا  عددي الدألب ماتلادة حداتا 

 توضيح الاألب بيا اإلشاري تاإلسناد 
                                                                                                                         

، بهدف التركيز على الفلسفة السياسية. ومع ذلك، في بداية مسيرتها المهنية بعد التخرج، هارفاردقسم الفلسفة بجامعة 

فة اللغة، وفي ذلك الوقت انتقلت إلى برنامج الدراسات تحولت اهتماماتها من الفلسفة االجتماعية إلى المنطق وفلس

العليا في اللغويات والفلسفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. حصلت على درجة الدكتوراه في الفلسفة من معهد 

في أطروحة بعنوان "ظواهر الغموض"،  1331ماساتشوستس للتكنولوجيا مع تخصص ثانوي في اللغويات عام 

.  George Boolosوجورج بولوس  Robert Stalnakerروبرت ستالناكرنتهاء منها تحت إشراف والتي تم اال

للفلسفة في  سيج، وانتقلت إلى مدرسة 1331بوصفها أستاذًا مساعدًا في عام  برينستونإلى قسم  فاراوانضمت 

ة أستاذة وبقيت فيها ؛ حيث تمت ترقيتها إلى درج5112في عام  برينستون، ثم عادت إلى 5111كورنيل في عام 

 . انظر:5111يوليو 14حتى وفاتها المبكرة في 

https://philosophy.princeton.edu/about/great-and-good/delia-graff-fara.  

(1)May, Robert.Comments on Nathan Salmon"Are General Terms Rigid". Princeton 

Semantics Workshop,17 May, 2000,PP.15-16. 

(2) Joseph Margolis& Evan Fales.Op.cit,P.289.  

https://philosophy.princeton.edu/about/great-and-good/delia-graff-fara
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ا  تحدددد   ددكم   سددنادي  دونثثيالنكمدا  ددألا  أ  المتحددد الددذي َّسددتاد  تلددا ا محدددد 
متحددددد الدددذي َّسدددتاد  تلدددا ا مألج ي دددا عندددد تأكيددددن علدددأل شدددرل  مدددا عدددا أي شددداأ   أمدددا ال

ا غددر تأكيدد شددرل  مدا عددا أي شدداأ  غنلد  َّسددتاد  الولده مددا لاحيدة  أيددألا لتمكدديا  محددد 
جم ورن ما ايتيار م ا أت ما  تحدد عن   غيذتأل شيئ ا عا هذا ال اأ أت ال رل
(2)    

    ددكم   سددنادي  غددنذا لدد    حيددع  ددت  اسددتادا   هددو تعندددما َّسددوا المتحدددد  
  غاددر هددذن الحالددة   َّمكننددا تسألوددأل مددا َّسولدد  المتحدددد   ددكم  لددحيح عددا هددذا ا هنددا  َّكدد

  تل ا  ذا ت  استادا  الوله المحدد مألج ي دا  فيمكنندا ال اأ أت ذا   أت عا ال رل
 لدأل شدرل  مدا  تقدد ل ديأل  لدأل مدا أشدار  ليد   التسألوأل   كم  لحيح أ  المتحدد قد لسع 

  (1) ناسع غألضناالمتحدد  أي تله  أت اس  
تفيمدددا  تعلدددق  ا سدددتادا  اإلحدددالر الدددد لر  غدددن  الولددده   َّكدددو  غيدددأل ضدددألتري 

: حيدع الولده هندا الولده قالمحددد  هدو م،دألد تسديلة لتحد دد هوودة دونثيالنغسدط  توتدا   
دا  جدألال التحد دد الادحيح علدأل الدألغ   ال اأ الذي لألود التحدد عند    ت مدا الممكدا تمام 

لدده المسددتاد    أمددا غددر ا سددتادا  اإلحددالر الددد لر غددا  لدد   تط يددق مددا عددد  مالمددة الو 
الولدده   ددكم  لددحيح علددأل العناددأل المحدددد  تهددذا  ثيددأل قضددية اوتلدداع الااالئددة     

  (1)دونيالنالتميي  بيا ا ستاداميا َّا أل  لأل حد  ت يأل ما ياا أمثلة  َّسدم ا 
الساددددددَّة أت الُاالنيدددددة   تتولددددده الناألودددددة اإلسدددددنادَّة أت الولددددد ية  اسددددد  الناألودددددة

 مادطلحاح  عامددة أت Proper Names تالمسدألة   تتعلدق  نمكاليدة تحليدم أسدمال العلد  
Frege(2797-2712 ) فريجثهكلية  تل  َّسدم أي لداحع لاألودة تلد ية ب دذن الا دألي    

  (9)ستراوسون أت حتأل  رسلت  
متحدددد  تتدد اما  ؤتددد علددأل ضددألتري مألاعدداي الولدده المحدددد   شدداري ال دونثثيالن"    

ا ضددألتري تطددابق مددا َّ دديأل  ليدد  المتحدددد مدد  اإلشدداري الد ليددة  علددأل  اإلشدداري الد ليددة  مؤتددد 

                                                 
(1)Bach,Kent. Refrential /Attributive. Synthese 49 (1981) 219-244, D. Reidel 

Publishing Co., Dordrecht, Holland, and Boston, U.S.A.1981,PP.219-220. 

(2)Soames,Scott. Op.cit,P.150. 

(3)Mendelsohn, Richard L. Reflections on Russell’s Theory of Descriptions. Logica 

Yearbook 2004, ed. Marta Bilkova and Libor Behounek, Filosofia, Prague, 2005, P.8. 

، ترجمة: أحمد األنصاري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، لعقلالقصدية بحث في فلسفة اجون سيرل:  (8)

 .531، ص5113
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تجدد  الااددوص غددر الحددا ح التددر   تتناسددع غي ددا اإلشدداري مدد  الولدده  لددذلي قددد َّ دديأل 
ا ما لوع  ص   التع يأل  لأل الايزة  ص   لأل شرل  ليس غألود 

للمتحدددد     ددت  تحد ددد  شدداري للولدده المحدددد  تغددر الحددا ح التددر توجددد غي ددا  شدداري
 ما ياا المعنأل الولار لذلي التع يأل  بم  ما َّا أل في  المتحدد 

 العامة غر: دونيالنتتتمثم استألاتي،ية 
( السددوا  ألدد  غددر غئددة معينددة مددا الحددا ح  غددن   شدداري المتحدددد تحدددد اإلشدداري الد ليددة 2) 

 لألتلاع المحددي  
توجد غألتب لزووة تتعلق بيا هذن الحا ح تالحالة العامة التدر توجدد غي دا  ( السوا  أل   1)

  (2) شاري المتحدد م  مألاعاي الوله المحدد
( اسدددددتألاتي،يتيا      -2717)Michael Devitt"مايكثثثثثل ديايثثثثا" تقددددد ت ندددددأل 

  دونيالنأساسيتيا غر الدغاع عا اوهمية الد لية لتميي  
 دونثثثيالنت ددددت مدددا يال دددا اوهميدددة الد ليدددة لتمييددد  أت  : قدددد   تج دددة لادددأل لاألودددة 

 معسولة  
دددا مضدددادي لح،دددج   المحدددددي لادددالح التاسددديأل العملدددر لتمييددد   كريبثثث " الي دددا: قدددد  ح،، 

  دونيالن
الناألي الا ألي ال،وهألودة المتمثلدة غدر  تجدود شداأ  مدا أت  "ديايا"تقد شألح مناور 

حيددع التددأ يأل السدد  ر لل يئددة علددأل شددرل مددا غددر ا عتُددار  عنددد اسددتادا  تلدده محدددد مددا 
علدددأل أتلددداع تأسدددمال تماددداهأل  "دونثثثيالن"المتحددددد  تقدددا  بتوسدددي  م،ددداا تط يدددق تمييددد  

  كريبث   غدر التعامدم بن،داح  مد  العد دد مدا ح،دج  ديايثا   تمد  ذلدي غ دم  ناقصةمحددي  
عسدو     الي دا: التداتلر تالحايسر  الذي   دت تمييد  ا م بيا"دونيالن" اوكثأل أهمية  س ع تميي  
ددا مضددادي لح،ددج    شددألح دونثثيالنالمحددددي مددا أجددم التاسدديأل العملددر لتمييدد   كريبثث قددد  ح،، 

                                                 
(1) Oldfield, Edward. on an Argument of Donnellan’s. Philosophical Studies: An 

International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol. 39, No. 2 (Feb., 

1981) pp. 199-207, by D. Reidel Publishing Co.,Dordrecht, Holland, and Boston, U.S,A. 

1981,P.199. 

https://www.jstor.org/stable/i395898?refreqid=excelsior%3Ae0c7c7b44b07e3799bda931669cd5bd8
https://www.jstor.org/stable/i395898?refreqid=excelsior%3Ae0c7c7b44b07e3799bda931669cd5bd8
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وجثود شثخص مثا أو شثيء مثا النادألي تدذلي الا دألي ال،وهألودة المتمثلدة غدر   ديايامنادور 
  (2)  عند استادا  تله محدد ما حيع التأ يأل الس  ر لل يئة علأل المتحددفي االعتبار
أطثور شثجرة فثي   ت ملث  مصثر الحثاليأ  اوتلاع المحددي  مثم   الندونيترأا 

ا علددأل المناسددُة الاالددة التددر مصثثر   تمددا  لددأل ذلددي  قددد تددؤدي تظياتدديا ماتلاتدديا اعتمدداد 
ا عندد  ا  غن  هنا  لُس    دأ   دونيالنتستاد  غي ا لتوضيح شرل ما  )كما هو معألتع جيد 

دا لزوو دا(  تعندد تسألودأل المتحددد الدذي اوهمية الد لية لتميي ن الااص  ل ن   د ع  تمييد  ا م م 
ا َّعدد ا  لدددأل الولدده  ددت  هدددذا اومددأل   دددكم  أساسددر    ألن المتحثثثدث َّسددتاد  تلددا ا محددددد 

   أمدا غدر لرغب فثي تقريثر شثيء مثا ةثور أت شثيٍء أو أت شثخٍص لناسثب هثذا الوصثف
ا  مددا لاح يددة  أيددألا  غددن  الولدده تسألوددأل المتحدددد الددذي َّسددتاد  تلددا ا  حالي ددا د لي ددا محدددد 

 َّكو  م،ألد أداي  تاحدي للايا   عمم  معيا  ت،ذب ا لتُان  لأل شاأ  أت شرل  مدا  ت  دكم  
دددا   ح  أ  الألمددد   عدددا  غدددن  أي آداي أيدددألا للايدددا   الم مدددة لاسددد ا    سدددتار  دددالزألض أَّض 

ل  مدا الممي  للمتحدد لوله  ما هو يالية  تغس ا لدتليا    ذا تا   ألغدع غدر تسألودأل شدر
عددا أي شدداأ   ناسددع الولدده  حتددأل لددو تددا  َّعتسد)  ددكم  لددحيح  أت غيددأل لددحيح( أ  

ا معين ا  ناسع هذا الوله   (1)شاا 
ا سدتادا   -اسدتادام  لألتلداع المحدددي التدر َّا دأل غي دا  اسد : أ دونثيالنتوسمر 

  تا سدددتادا  اإلحدددالر الددد لر   تحددددد المتحددددد الدددذي َّسدددتاد -العدد تي أت اإلسدددنادي  ب
ا   كم   سنادي غر تأكيدن علأل شرل  ما عا أي شاأ   أت أَّ ا تدا  تدذا تتدذا  تلا ا محدد 

ا غدددر التأكيدددد   -مدددا لاحيدددة  أيدددألا - َّسدددتاد  المتحددددد الدددذي َّسدددتاد  تلدددا ا مألج ي دددا محددددد 
الوله لتمكيا جم ورن ما ايتيار م ا أت ما  تحدد عند   تودذتأل شديئ ا عدا هدذا ال داأ 

دددا و  المتحددددد أت ال دددرل  غدددر الحالدددة  اوتلدددأل  قدددد َّعسددداا    الولددده المحددددد َّحددددد أساس 
 ألغددع غددر تأكيددد شددرل مددا حددوا أي شددرل أت أي شدداأ   ناسددع هددذا الولددهر تل ددا غددر 

 -ا سددتادا  اإلحددالر الددد لر المحدددد َّكددو  الولدده م،ددألد أداي  تاحدددي  للايددا   عمددم  معدديا 
آداي  أيدألا للايدا  بدناس الوظيادة  ت  دكم  عدا   أي  -َّستدعر ا لتُان  لأل شاأ  أت شرل 

                                                 
(1) Mckie , John R. Donnellan's Distinction: Semantics Versus Pragmatics. 

pragmatics".  Philosophia 22, n. 1-2 (gennaio 1993): 139–53. 

https://doi.org/10.1007/BF02379812, P.139. 

(2)Ibid,PP.139-140. 
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ا غر ا سدتادا  اإلسدنادي تعدد سدمة تدو  غدا  تدذا أت  أت تله أت اس  آيأل  سياعل  أَّض 
كذا أمأل ا م م ا  غر حيا أل ا تزيع عا ا ستادا  اإلحالر الد لر
(2)  

التمييثثثي بثثثين االسثثثثتخدام اإلةثثثالي الثثثداللي واالسثثثثتخدام اإلسثثثنادت ألسثثثثماء  - 
 األعالم  
 توعدد المادألداح اوساسدية   لدأل ت ديأل التدر الحددتد    أعدا   أسدمال رسثل َّس دم  

 أل دا  الاي وائيدة الموضدوعاح تعألودف تومكدا  "األساسثية الماثردااهدر   المعطيداح الحسدية
 معطيداح   مدا Logical Constructionsمنطايدة  بندالاح لمعطيداح  حسدية  غ در دا ح
 رسثل غعندد المنطايدة  الذرودة ميتاغي وسدا َّسمأل أ  َّمكاما  هذا  لي ا  تنحم أ  َّمكا حسية
 معد تا عدا هدو كمدا ال دم مدا جد ل هدو معديا  بدم تقدت   غدر متاح للحدس هو ما كم ليس

 اوحدداد أت المادَّدة تحليم الموضوعاح غر َّكما ذلي ما ال دع كا  تقد ا لتُان  الألوق
 عنالدألها  لدأل اعلي د المسدتدا الموضدوعاح رد كدا    ددع حيدع حسديةر معطيداح    لدأل

  (1)الُسيطة
 ال،ملة علأل الوحدي عمما َّضار  والحقيقة المعنى وراء ماكتا     غر رسل تتسالا

  تمثدم ا رتُاط تهذا ال،ملة  أج ال بيا منطاي ا هنا  ارتُاال ا أ  غر ما شي ليس المايدي؟
 وسدةالأل  غدر َّكمدا رسثلعندد  غدالمعنأل لدذلي ال،ملدة  دايدم تألتيدع  المادألداح"غدر الألوسدة 

  (1)كذلي هر حيع ما غر الماألداح   الماألداح  ب ا تنا  التر التألتيع
غسدد مي د  بديا ا سدتادا  اإلحدالر الدد لر تا سدتادا  اإلسدنادي وسدمال  دونثيالنأمدا 

الانثثان العلد   تلتوضديح هددذا التمييد   غددر حالدة ال،ملددة الواحددي  ضدد  غدر اعتُدار  ال،ملددة   
   اغتدألض أت   ألندا لدادغنا رؤودة التمثداا وتا مصثر عبقثرت الذت قام بنحا تمثثار نهةثة 

مألي عند جامعة الساهألي  ترأ نا معال  ال،ماا تاضحة  غر شكم الااحة المادألوة التدر تضد  
الانثان الثذت قثام  دها علأل رأس أبر ال وا  ت حانا بدقة تااليم لحت التمثاا  قد لسدوا: 

ل ر َّكو  اومأل أكثأل  سداالة   ألندا    الندوني    َّاتألضبنحا تمثار نهةة مصر عبقرت 
                                                 

(1)Donnellan, Keith. S.Reference and Definite Desscriptions.,P.7. 

، مجلة األكاديمية للدراسات رسل نموذًجاالفلسفة التحليلية وبنية التحليل اللمنطقي شريف حسني خليل:  (5)

 .521، ص5151، الجزائر، 5،العدد15االجتماعية واإلنسانية، المجلد
  وبعدها رفض مصطلح المعطيات الحسية وذهب إلى االعتقاد بإمكانية حل الذات إلى سلسلة  1351كان هذا حتى

 .111، ترجمة بهاء درويش، صالفلسفة في القرن العشرينمن الخبرات. راجع "الفريد جولس آير: 

 .525، صالمرجع السابق(9)
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دا مددا الدذي قددا  بنحدت التمثدداا المدذتور)علأل الددألغ  مدا أ  هددذا  لعدألع  دالمعنأل العددادي تمام 
لدددديس ضددددألترو ا غددددر الن اَّددددة للسضددددية(  تهددددذا  تمددددا َّسددددوا  هددددو اسددددتادا   سددددنادي للولدددده 

  (2)المحدد
التر لتوقد  غي دا تلعتد       التناقض م  مثم هذا ا ستادا  لل،ملة هو أحد المواقه

مددا جم ورلددا )متلسينددا( أ   دددرتوا مددا  دددتر غددر ذهننددا عندددما لتحدددد عددا الانددا  الددذي قددا  
بنحدت تمثداا ل ضدة مادأل  تاوهد  مدا ذلدي  أ  لعدألع أ  هدذا هدو ال داأ الدذي سدنسوا 

 عن  شيئ ا 
علدددأل سددد يم المثددداا  لناتدددألض أ  عمليدددة لحدددت تمثددداا ل ضدددة مادددأل قدددد لعسددد ت  لدددأل 

محمثثود (  بددد   مددا لدداحُ  اولددلر الانددا   1122-2799 )إبثثراميع عبثثد المثثالك  الانددا 
(  تألد  قدد اسدتدعر  لدأل حادم  ت يدأل  لت ألومد    د  تايدم سدلوت  أ ندال 2719-2772)ر مختا

الانثثان الثثذت قثثام بنحثثا تمثثثار نهةثثة ا حتاداا  قددد للاددأ الطُاعنددا عددا سددلوت   ددالسوا:  
   مصر عبقرت 

 دديأل  ليدد    اسددتادا  هددذا الولدده  غددن  اإلجا ددة هنددا هددر تنذا سددأا شدداأ  عمددا ل
هددو ا سددتادا  اإلشدداري للولدده غيددأل  -دونثثيالنكمددا َّسددوا -   تهددذا إبثثراميع عبثثد المثثالك 

 المحدد 
دا ماتلادا   د غدر ال،ملدة لاسد ا ل،دد أل مدا حس  تغر هذ ا ا سدتاداميا للولده المحدد 

ددا  ر مددا َّكددو  مددا اوغضددم  بألا همددا مددا يدداا ال ناددأل غددر لتددائج ا غتددألاض السائددم  ددأ  تمام 
 بألا ي  ع د الما  ل  َّس  بنحت تمثاا ل ضة ماأل)علأل س يم المثاا  أ  الذي قدا  بنحتد  

الانثان الثذت قثام بنحثا محمود ماتار(  غر تلتا الحدالتيا  عندد اسدتادا  الولده المحددد  
  (1)   َّاتألض المتحدد أت َّ يأل  لأل تجود غنا تمثار نهةة مصر

نددما لاتدألض أ  ا غتدألاض المسد ق أت الضدمنر تداذب  غ ندا  لتدائج ماتلادة تل ا ع
لاسدتاداميا  غاددر تلتدا الحددالتيا اسددتادمنا المحمدوا  ةُسددألي   ل ددا غدر الحالددة اوتلددأل   ذا 
لدد  َّكددا هنددا  غنددا   غددا  وجددد شدداأ  َّمكددا أ   نسددع  ليدد    ددكم  لددحيح  لدداة ال ُسألوددة 

لدأل مثدم هدذا ال داأ )  ددكم  لدحيح( غسدط غدر حالددة التدر لسد ناها  ليد   تومكدا التعددألع ع
                                                 

(1)Donnellan, Keith. S.Reference and Definite Desscriptions.,PP.7-8. 

(2)Ibid,P.8.  
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تجدددود شددداأ  مدددا  تواغدددق مددد  الولددده المسدددتاد   تل دددا غدددر الحالدددة الثاليدددة  حيدددع َّكدددو  
دا  الوله المحدد م،دألد تسديلة لتحد دد ال داأ الدذي لألودد التحددد عند   غمدا الممكدا تمام 

لدددذي  جدددألال التحد دددد الادددحيح  علدددأل الدددألغ  مدددا عدددد  تجدددود أي شددداأ   ناسدددع الولددده ا
  علددأل الددألغ  مددا ألدد  لدد  َّسدد  غددر الواقدد  إبثثراميع عبثثد المثثالكاسددتادمنان  تنددا لتحدددد عددا 

بنحددت تمثدداا ل ضددة ماددأل  تغددر الاددألتع المتايلددة  تددا  سددلوت  هددو مددا لعلددق عليدد   تقددد 
  علددأل سدد يم المثدداا   سددوا أشدديال  تاذ ددة عندد  عندددما لسدد نا  ليدد  إبثثراميع عبثثد المثثالك ت منددا 

ددا  تمددا  ؤتددد لحددت تمثدداا  لدد  َّسدد     و  الولدده الددذي دونثثيالنبنحتدد   تلددا َّكددو  هددذا دغاع 
   غ ددم غدر تلدا   عدداتي  علدأل ذلددي  الانثثان الثذت قثثام بنحثا تمثثثار نهةثثة مصثرقددمنان  

دا أ  َّعدألع جم ورلدا مدا ل ديأل  ليد  غدر الحالدة الثاليدة  علدأل الدألغ  مدا أ   ما الممكا تمام 
المسدتم  قدد َّعدألع مدا يداا السدياب ألندا لتحددد  المستعميا   َّ ارتولنا اغتألاضنا     أ 

علدأل الدألغ  مدا ألد     إبثراميع عبثد المثالكعا ال اأ الذي  تايل   أي ألنا لتحدد عدا 
  (2)َّعتسد أل  غنا 

  وتلاع  محددي   َّ تأل  م  استادا   آيدأل ل دا علدأل اإلةالي الدالليتا ستادا   
  َّمكدددا اعتُارهمدددا اإلسثثثنادت سدددتادا   ا دونثثثيالن   تالدددذي سدددمان جثثثون ماكثثثاتحدددد  عددد   

 متطا سيا م  غألضيا محتمليا قد َّستادم ما المتحدد غر استادا  تله  محدد 
ت الناأل  لأل ا ستادا  اإلحدالر الدد لر أت    قدد  ألغدع المتحددد غدر  سدناد يالدية 

لدأل لديطألح سؤا   حوا  لدار أمأل   تعلق   اأ  معديا  أت شدرل  مدا  أت موقده مدا  تمدا  
ذلددي  َّمكننددا أ  لناددأل  لددأل م متدد  علددأل أل ددا م مددة  َّ،دداد تلدده مناسددع للسددماح ل،م ددورن 
بتحد د هذا ال داأ  أت الموضدوع  أت الموقده  تمدا  لدأل ذلدي  ت   لد   أ  َّكدو  الولده 

ار غزالُ ا ما َّسدتاد  المتحددد  عدض اوتلداع مثدم تلمدة       د   تدأل  الجثدورالماتار غألود 
مدا  ألوددد معألغتد  مددا السدياب  أت مدا يدداا معألغدة مددا  ألوددن المتحدددد اومدأل ل،م دورن ليسددألر 

علدددأل اورجدددح  أت مدددا يددداا معتسداتددد  عدددا ذلدددي ال،ددددتا الدددذي َّ ددديأل  ليددد   تقدددد َّاتلددده 
أ  المتحدددد  ألوددد أ   -علددأل سدد يم المثدداا-الولدده الماتددار  ددايتاع ال،مدداهيأل  اغتددألض 
ددا قددا   دد  شدداأ  مددا تلدديكا  الرجثثل  دددأ رتا تدد  ل،م ددور تاحددد   ر غسددد  عمثثر ددألتي شدديئ ا ممتع 

                                                 
(1)Ibid,PP.8-9.  



 نظرية األوصاف الخفية عند كيث دونيالن                                  أ.م.د. محمد سيد محمد أبوالعال
 

  044 

  السددمة الرجثثل الثثذت تثثرا. هنثثاك....    صثثديقنا المشثثترك...    الثثذت قدمتثثه لثث  بثثاألمس...
المميدد ي لاسدددتادا  اإلحددالر الدددد لر هددر تجدددود تيددا   ألودددد المتحدددد التحددددد عندد  توتعلدددق 

  (2) ايتيار تله  توسيلة لةشاري  لي 
ماتدار غيدأل ضدألتري  تن  لد  َّكدا ذا لدلة  مدا تهنا  شعور  أ  الوله المحدد ال

  تمدا  لدر هدو لدوع مدألوع مدا عمثرَّحسس  المتحدد  غر هذن الحالدة  تهدو َّا دأل شديئ ا عدا 
المحاد ددةر حيددع َّعا ددأل المتحدددد اسددتعدادن للتالددر عددا تلدده  لاددالح تلدده  آيددأل عندددما 

متحددددد  تضدددح أ  اوتا   َّادددر  دددالزألض منددد   تالمتمثدددم غدددر تحد دددد  شددداري ماحاددداح ال
 لل،م ور: 

ال أتثثذكر أنثث  قثثدما لثثي أت     الرجثثل الثثذت قدمتثثه لثث  بثثاألمس فعثثل شثثيًئا مسثثلًيا 
ةسًنا، ربمثا لثع أفعثل، لكثن أال تتثذكر الرجثل الثذت كثان لرتثدت البدلثة اليرقثاء "     شخص

  (1) "نعع، اآلن أعرف من تقصد
 الوصف المحدد واإلشارة ودور المستمع في تحدلد الداللة  -د 
لاستادا  اإلحدالر الدد لر  دونيالن نَّ،ا  دتر المستم  غر لاألوة  أولدفيلد"ق   لا

منددذ ال داَّددةر حيددع  دونثثيالنلألتلدداع المحددددي  ترأا أ  المسددتم   لعددع دتر ا غددر لاألوددة 
 َّسوا:

   الساد ما اإلشاري  لأل شرل  ما  استادا  تله محدد هو ايتألاع معسدد  تضدما 
ا  غنلدد   نددوي توقعدداح تتعلددق  المسددتم   غع ندددما َّسددتاد  المتحدددد تلددا ا  حالي ددا د لي ددا محدددد 

 أ  َّأيذ مستمع  الوله علأل أل  َّاه ما  نوي التحدد عن  
ا  غمدا الضدألتري أ   ندوي  ت التالر  ل ر َّستاد  المتحدد تلا ا  حالي ا د لي ا محدد 

     الصحيحالمتحدد أ  َّاتار مستمع  ال رل  
أ  تددت  اإلشدداري  لددأل ذلددي حتددأل عندددما   َّاتددار  نثثيالندو مددا لاحيددة  أيددألا  َّسددمح 

المسددتم  ال ددرل الاددحيح   ألددا   أغ ددم غددر اإلشدداري لم،ددألد أ  مسددتمعر   َّاتددار   ددكم  
  (1)لحيح  ما أشيأل  لي  

                                                 
(1)Donnellan, Keith.Putting Humpty Dumpty Together Again,P.32-33. 

(2)Ibid,PP.33. 

(3)Oldfield,Edward.Op.cit,PP.204-205.  
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أ   شدددداري المتحدددددد َّمكددددا أ  تحدددددد اإلشدددداري الد ليددددة لألتلدددداع  دونثثثثيالنتوددددألا 
َّكدددددو  لولددددده  محددددددد مسدددددد  شدددددألط المحدددددددي  توحددددددد هدددددذا  علدددددأل حدددددد  عمددددد   عنددددددما 

antecedent :َّمثم تلا ا غيأل محدد  تودلم علأل رأَّ   المثاا اآلتر 
 الرجل الذت جاء إلى المكتب اليوم ةاور أن لبيع لي موسوعة. (4)

( )أي لطددددق تلتددددا 2 احدددد  دتلدددديا  ألدددد  غددددر  عددددض الحددددا ح غددددر لطددددق ال،ملددددة )
عر دتلديا  ألد   ذا تدا  غدر لطدق (( قد  ت،  التا يأل  لأل شاأ  معيا   د2ال،ملتيا غر)

( حدا ح لددب ل،ملدة  مادألدي  أي 2( َّا أل غدر شداأ  معديا   ذ  َّكدو  لل،ملدة)2ال،ملة)
ددددا غددددر ال،ملددددة) ا  ذا تغسددددط  ذا جددددال ذلددددي ال دددداأ  لددددأل 2أ  هنددددا  شاا  ( َّكددددو  لددددحيح 

( غدر هدذن 2المكتع )غر اليو  المعنر( تحاتا بيد  المتحددد موسدوعة  تهكدذا غدن  ال،ملدة )
 األتع     وجد ب ا حا ح لدب للتعمي  الوجودي ال

ددددا لدددددتليا   دالددددة  لااددددائأ أت لددددااح 2تومكددددا أ  ت ددددو  حايسددددة ال،ملددددة) ( تغس 
ا   شدداأ مددا  هددذا ال دداأ هددو ال دداأ الددذي َّا ددأل فيدد  المتحدددد  تنذا تددا  هددذا لددحيح 

َّا دددأل   ذ  سددديت  تحد دددد اإلشددداري الد ليدددة لدددد  الألجدددم  مدددا يددداا  شددداري المتحددددد  أي فددديما
 المتحدد 

هم دتليا  محق غر هذا؟ اغتألض أ  ال اأ الذي َّا أل في  المتحدد هدو جمداا 
ددا أ  المتحدددد قددد  تأ  جمدداا لدد  َّددأحه  لددأل مكتددع المتحدددد غددر اليددو  المعنددر  لناتددألض أَّض 
ددا آيددأل قددد جددال  لددأل مكتددع المتحدددد غددر ذلددي اليددو  تحدداتا بيدد  المتحدددد  لسددر أ  شاا 

  (2)ذ  لادقة أ  تاذ ة؟(  2موسوعة  هم ال،ملة )
أ  هدددذا اومدددأل لدددحيح   معندددأل ألددد   Edward.Oldfieldتوعتسدددد   دتارد أتلدغيلدددد  

( لد  تع دأل 2(  تال،ملدة)2حتأل لو تدا  لددا المتحددد تج دة لادأل تاذ دة غدر لطدق ال،ملدة )
 عا هذا السضية ل ن ا ت دت  النسُة حا ح لدب لتعمي   تجودي 

  دددأ  هدددذا  غي ددددت أ  دتلددديا    ندددر ح،تددد  علدددأل تحتدددأل لدددو تدددا  أتلدغيلدددد ماطئ دددا 
مثم استنتاج   تليس مدا الواضدح أ  حايسدة جملدة  -تلألسُاب لاس ا-غألضية  مثيألي لل،دا 

                                                 
(1) Ibid,P.200. 

إدوارد أولدفيلد Edward.Oldfield أستاذ المنطق وفلسفة اللغة بجامعة ماساتشوستس بالواليات المتحدة :

 .University of Massaschusetts, USAاألمريكية
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( هددر تظياددة لمددا  دددتر غددر ذهددا المتحدددد أكثددأل ممددا هددر عليدد  غددر الحددا ح التددر 2مثددم )
 تنطوي علأل أتلاع محددي 

أل أ  تعتمددد ح،تدد  علددأل مدد اع  حددوا   َّحتدداج دتلدديا   لدد -تمدد  ذلددي-غددر الواقدد  
جمم مثم ال،ملة السا سةر غ نا  بنال َّ ُ   لأل حد  ت يدأل تلدا ا غيدأل محددد )أت ر مدا َّكدو  
ال نددال م،ددألد لدددوع يدداص تاحدددد مددا الولددده غيددأل المحددددد( تالددذي ت دددو  ادعالاتدد  لدددادقة 

ا  اغتألض أل  بد   ما لطق ال،ملة )  ( َّسوا المتحدد:2  كم  أكثأل تضوح 
 جم   لأل المكتع اليو   حاتا الألجم أ    ي  لر موسوعة جال ر  (1)

( 1اآل  غر الموقه المتايم  حيع ل  َّأحه جماا  لأل المكتع غدر اليدو  المناسدع  )
( تعدد دالدة لمدا َّا دأل فيد  المتحددد  1َّعتسد أتلدغيلد أل  يطأ  تاضدحر غايمدة لددب ال،ملدة)

ضدددددُط مدددددا َّعتسدددددد دتلددددديا  أ  تاسددددتادا  التع يدددددألاح مدددددا الاددددديزة  ص المحدددددددي  تاعدددددم  ال
اوتلاع المحددي تاعل   ت التالر َّعتسد أتلدغيلد أ  هذا    ؤ أل علأل ح،تد   حتدأل لدو تدا  

 دتليا  ماطئ ا   أ  اوتلاع غيأل المحددي 
( َّعدد 1تهنا  تعسيد  ال يدف َّ،دع ماحاتد    تمثدم غدر أ  اغتدألاض لددب ال،ملدة )

رجدم معديا  َّ،عدم دتلديا    َّس دم تج دة لادأل دالة  علأل ما َّسادن المتحدد تحدد مكالة  
السائلة  دأ  اوتلداع غيدأل المحدددي حددتد غألدَّدة  Charles Chastain  ت ارل  شاستيا  

تما    َّمكدا اسدتااص ت دا   هندا بديا موقاد  تموقده رسدم مدا اوتلداع المحدددير غسدد 
ا غألدَّدة  تل ن دا ت ديأل  لدأل ةُد  -ت المثدم–اراح رأا رسم أ  اوتلاع المحددي ليست حدتد 

غن  دتليا  ملت   غسط بوج ة الناأل السائلة  دأ  اوتلداع غيدأل المحدددي تسدد  ةُداراح  ت  
  (2)َّسوا  الألأي السائد أل ا حدتد غألدَّة

غر المسابم    َّمكدا ا سدتزنال عدا الولده المحددد المسدتاد  علدأل لحدو   سدنادير 
ددا مددا قددا  بألهددا   مع ددأل ا مددا غمددا الضددألتري لزددألض غعددم ال ددا  التوضدديح  اغتددألض أ  ش اا 

تدا  َّسدود  1121مددرب تدألي السدد  الادائ  بُطولدة أغألوايدا عدا  " جالُ  عدا الألهدا   ال لمداح:

                                                 
تشارلز شاستين :Charles Chastain " اإلشارة والسياقأحد فالسفة اللغة، له مقال بعنوان"erence and Ref

Context . 

(1) Ibid,PP.200-201. 
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فدديمكا أ  َّكددو  المددت ل  َّساددد أ  َّا دد  تامدد  علددأل ألدد  "  سددياري تعمددم  الطاقددة ال مسددية
   رها   علأل أحد  علأل س يم المثاا  حسا شحاتة  أت أي مدرب تألي قد  آيأل 

ا حتدددأل لدددو تدددا  لدَّددد  اعتسددداد   دددأ  مدددا غدددا   الُطولدددة  تومكددا أ  َّكدددو  هدددذا لدددحيح 
  َّحتددداج  لدددأل أي شدددرل(  لناتدددألض ألددد  َّعتسدددد أ  حسدددا  - دددالطُ –)رغددد  ألددد   1121عدددا 

ر تم  ذلدي   توقد  حتدأل لدو تدا  هدذا ا عتسداد ياالئ دا أ  1121شحاتة قد غا   الُطولة عا 
دددا بددديا المددددرب الادددائ   الُ   تقائدددد السدددياري  الالمدددا أ  مدددا غدددا  1121طولدددة عدددا هندددا  جمع 

َّسددود سددياري تعمددم  الطاقددة ال مسددية  تسددوع َّاسددأل الألهددا   ذا تددا   1121 الُطولددة عددا  
الاددائ   الُطولددة المددذتوري َّسددود سددياري  عادَّددة  علددأل الددألغ  مددا أ  سددياري حسددا شددحاتة تالددت 

ة  بألهددا  المتحدددد أ  تعمددم  الطاقددة ال مسددية  تسدديكو  مددا غيددأل المناسددع تغيددأل ذي لددل
ا  علأل س يم المثاا   الألجم الذي غر السدياري الحمدألال  عنددما  ت ديا لد   -َّ،ألب تلا ا جد د 

 -أ  اعتسددادن  مددا غددا   الُطولددة يدداالرل  ت المثددم   ذا لدد  َّكددا هنددا  غددائ  بُطولددة  غألوايددا 
مددا غعددم   َّمكددا للمتحدددد أ   ل،ددأ   ددكم  مناسددع  لددأل تلدده  آيددأل  ت - عددد  لزائ ددا مددثا  

  (2)المتحدد غر المثاا السابق عندما اتضح أل  ل  َّسد  أي شاأ
تقددد أتضددح  شاسددتيا  غددر حد ثدد  عددا السددياب تاإلشدداري تتيددف تددؤ أل السددياقاح علددأل 
اإلشاري  أ  أتا تسد   ت يأل غر هذا الادد  عد رسدم تدا  علدأل  دد دتلديا  مدا يداا  حثد  

أل العد ددد مددا اومثلددة الاغتددة للناددأل لةشدداري  اإلشدداري تاوتلدداع المحددددي   الددذي احتددوا علدد
 الاألدَّة التر   َّمكا تاسيألها ما حيع الم دأ  حدتد رسم أت ستألاتسو    

أت  المسدتسلة   Pureترأا  شاستيا  أ  عمدم دتلديا  َّعا دأل أ  الناألودة  الاالادة  
autonomous لةشددددددداري اللزوودددددددة مسدددددددتحيلة  تأ  المادددددددا ي  المألت ودددددددة ) الحدددددددد الادددددددألدي   

( َّ،ع تعميم ا  لأل ما هو أ عد  كثيأل مدا تط يس دا علدأل المتحددد اولدلر Refer اإلحالة 
 تاللزة المكتو ة 

كمدددا ذهدددع شاسدددتيا  لدددأل ألددد  َّ،دددع دمدددج لاألودددة اإلشددداري اللزوودددة مددد  سدددألد  من ،دددر 
systematic  account  أغ ددارن  معتسداتدد   تاددورات    –لحددا ح  دايليددة معينددة للمتحددد

                                                 
(1)Donnellan, Keith.Putting Humpty Dumpty Together Again,PP.33-34. 
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تهددر   ذا جددا  التع يددأل  رتا ددط تسدديطة تددأل ط الحدددتد الاألدَّددة التددر  - لددأل ذلددي ذتألواتدد   تمددا
  (2) نطق ب ا  نشارت  غر العال 

أما التميي  اوتضح  للوله المحدد  ذا تا  َّستاد    كم   حدالر د لدر أت   دكم  
  سنادير غنل  َّعود  لأل تظياة لوع غعم ال ا  الذي َّسو     المتحدد عند التحدد 

ا عتُددددار عملددددر تلدددديس د لي ددددا  تومكددددا قددددوا ال ددددرل لاسدددد  عددددا العد ددددد مددددا تهددددذا 
ا عتألاضددداح اويدددألا علدددأل لاألودددة رسدددم لألتلددداع المحدددددي التدددر أ ددددها ستألاتسدددو      
منتسد  ا َّعتمدت  علأل التاسيأل غيدأل السدلي  للعنالدأل التداتليدة للدد  ح  ت دالطُ  َّمكدا أ  

ا َّكو  التميي  بيا التداتلية تالد  ح غ  امض 
تقدددد اغتألضدددت ألطولوجيدددا رسدددم المُكدددألي تجدددود  قضدددية  لدددادقة أت تاذ دددة علدددأل أل دددا 
 معندددأل  جملدددة  مؤتددددي   تومكدددا الالدددط  سددد ولة مددد  اغتدددألاض ال دددا  الدددذي َّاسدددأل علدددأل ألددد  
 معددا    لددوع  معدديا مددا أغعدداا ال ددا   توميددم اللزووددو   لددأل اغتددألاض أ  اللزددة َّ،ددع أ   ددت  

  (1)ألتيُاح العسليةتحليم د لت ا ما حيع الت
 النظرية الجدلدة لإلشارة والقوة اإلسنادية للعبارة  -هث 
 معنى االسع والقوة اإلسنادية للعبارة   -4

ددا مددا  ددت  التع يددأل عددا م ددكلة اسدد  العلدد   السددؤاا التددالر: هددم وسددمال اوعددا   دائم 
جا ددة  َّ،ابيددة   -معندأل؟ تتوجددد  جابتدا  متسار تددا  غدر الالسدداة المعالددألي عدا هددذا السدؤاا: أ

ددا ل ددا َّ دديأل ا سدد   - سددنادَّة دونثثيالنالتددر تسددمأل عنددد -  الوصثثفيةتسدددم ا الناألوددة   تالُس 
ددا حدديا  ددألتُط بولدده  معدديا أت  م،موعددة أتلدداع  ب   جا ددة سددل ية تسدددم ا الناألوددة -دائم 

ددا ل ددا   َّ ديأل ا سدد  للموضددوع     سد ع تجددود  السثثببية    تددأل ط سلسثثلٍة سثثببية  تالتدر الُس 
ا سدد   حاملدد   أت علددأل اوقددم  المناسددُة التددر حاددم ب ددا حاملدد  علددأل هددذا ا سدد   منطددوب 

ل ددا    وجددد علددأل اورجددح مددا  ألضددأل ب ددذن التسددمياح  لددذلي َّميددم الددُعض للسددوا  ألدد  مددا 
  (1)اوغضم تله الناألوة الس  ية  اس  الس  ية الاارجية لناألوة ا تااا

                                                 
(1)Chastain,Charles.Reference and Context. University of Minnesota Press, 

Minneapolis, Vol.7,PP.194-269,1975, PP.198-199. 

(2)Landini, Gregory. Op.cit, P.202. 

 .531، صمرجع سابقشريف حسني خليل: (9) 

https://conservancy.umn.edu/handle/11299/184277
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سمال اوعا   ال لماح علدأل اإلالداب  ت  تتعلق مسألة معنأل أسمال العل  بتحليم أ
   التعألودددف اإلسدددنادي الوحيدددد الدددذي  دددأل ط المتحددددد  ا سددد  قدددد َّكدددو  م،دددألد السددددري علدددأل 

 التعألع علأل الموضوع 
   ددألت  أ  أسددمال اوعددا  اإلسثثنادتتوعتسددد  عددض الما ددألوا أ  ألاددار الولدده  

الما ددو  الددذي  ددالمله توجددد  ملدده )دتسددي ( غددر عسددم المددت ل   تت ددو  المسددألة بدديا تاددور 
تتادددور اسدددتادا  اسددد  العلددد  تمطدددابق لةشددداري  تهدددذا التادددور يددداالرل للولددد يةر غوغدددق 
التاسددديأل اإلسدددنادي  تعدددد الد لدددة اإلشددداروة ةُددداري عدددا مثددداا   ناسدددع موضدددوع   الالمدددا أ  

 التحد د   َّمكا أ   ن،ح     س ع مسالد الم يأل لاحع التحد د 
ا  دددالألجوع  لدددأل سثثثناديةالصثثثورة اإل  عدددا  كريبثثث َّسدددوا    : َّعطدددر  لسدددا  معددديا اسدددم 

أغ ارن الاالة  أ  اإلشاري هر ال رل الاألود المحددد للادااح  ت  تسدوا أي لاألودة تلد ية 
 بذلي 

تنذا تالددددت هددددذن التاسدددديألاح السددددا سة قددددد أيطددددأح غددددر تاسدددديأل الناألوددددة اإلسددددنادَّة  
الادداع  تمثدم بُسدداالة  تتوضديح الاداع بدديا الناألوداح الولدد ية تالناألوداح السدد  يةر غدن 

غر السدؤاا التدالر: هدم أسدمال العلد  ت ديأل  لدأل الموضدوع بوضد  شدألتط  للتحسدق  تتسدق مد  
التاسدديأل العددا  الددذي قدمتدد  السادددَّة؟ أ  أل ددا ت دديأل  لددأل موضددوعات ا  سدد ع عاقددة يارجيددة 
معيندددة؟    الادددألب بددديا النادددألوتيا أ  لددداحع ا ت،دددان الولدددار َّسدددوا:  لندددا لحتددداج لتاسددديأل 

 ية  شاري اس  العل   لأل موضوع  لأل أ  ل يا تي ية  شدُاع الموضدوع للمضدمو  الساددي كي
  (2)للوله المألتُط ب ذا ا س  غر عسوا المتحد يا

أمددا  النسددُة لدددتليا   غددن  المسددألة ل ددا أهميددة مددا تج ددة لاددأل التاسدديأل التدداروارر 
علدأل تجد  الاادوص أسدمال  ول ا تنار تجود العد د ما الحددتد الاألدَّدة غدر اللزدة العادَّدة 

  غاسد  رسثل  تأ  هدذن م دكلة ت،ن  دا concealedالعل   تاعت أل أسمال العل  أتلاغ ا ي ية 
أدهثثثع صثثثبرت غيثثثر   علددأل سددد يم المثددداا لددد  تلددده  ياددر غدددر ال ُددداري  أدهثثثع صثثثبرت العلدد   
 ر ولد    َّ ديأل  لدأل شداأ  مدا فيسدوا عند  شديئ ا  تل دا لم،دألد التأكيدد علدأل أ  غئدة موجود

  لديس هثوميرو عينة ما اوشيال  ما غارغة أت تحتوي علأل أكثأل ما عضدو  تاحدد  ل دا  م

                                                 
 .535-531، ص صالمرجع نفسه(1)
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تأغلددع الااسدداة المعالددألوا  رسثثل      مؤلثثف قصثثاود هثثوميرو تلددا ا ي ي ددا مثددم قولنددا  
الذ ا لاق وا أسمال العل  )العادَّة( اعت ألتها بددائم لألتلداع  غ در  النسدُة لألسدم ايتادار 

  (2)لوله  محدد
 علع واألوصاف المحددة الخفية )الارق بين الداللة واإلشارة( اسع ال -4

    َّع دأل عدا اوالألتحدة السائلدة  دأ  أسدمال مبدأ تحدلد األوصافأ    دونيالن دألا 
العلد  ل دا معندأل )أت معندأل أت د لددة(   ل دا تعدالر مدا غمددوض  ظ دار معندأل التع يدأل  تمددا 

معنددددأل  تواغددددق مدددد  م دددددأ تحد ددددد  شددددُ  المؤتددددد أ  أي شدددداأ  َّعتسددددد أ  أسددددمال العلدددد  ل ددددا
( غدر    -2711)John Searle  جثون سثيرراوتلاع  ل ا علأل العكس مدا ذلدي بددأ  

  تالت دأل  لدأل هثل أسثماء األعثالم لهثا معثاٍن    السدؤاا:  أسماء العلثعترقت  الُحثية المؤ ألي  
َّالدو مدا    علأل الألغ  مدا ألد  لدا سيررالسوا  أل ا تذلي  معنأل  أت  آيأل  تم  ذلي غن   

  َّعدد دونثيالن  تما  دألا  جون سيررال االي الحادي التر تنسع المعنأل  لأل أسمال العل   ت 
دا مد     غدر عدد  "فريجثهأحد اومثلة الألئيسية لايلسوع   داغ  عدا م ددأ تحد دد اوتلداع متاس 

 تجود رد غعم غر الحد ع عا معنأل اس  العل  
 دددت  تط يسددد   التأكيدددد غدددر لادددأل     أ سدددط تط يدددق لم ددددأ تحد دددد اوتلددداع َّمكدددا أ 

       رسثثثثثل  الدددددذي َّعتسدددددد أ  أسدددددمال العلددددد  هدددددر أتلددددداع محدددددددي ي يدددددةر َّسدددددوا:  رسثثثثثل 
    تل ند  لدوع مدا الولده بثالمعنى المنققثي الةثي ليس حس ا اسدم ا قأي    رومولو اس  

  ريمثثو    لدد  َّ دديأل  لددأل ال دداأ الددذي غعددم تددذا تتددذا  تالددذي قتددم truncatedالماتاددأل
كثثثان :   -علدددأل سددد يم المثددداا-مدددا  تمدددا  لدددأل ذلدددي   ت معندددأل  آيأل عنددددما أقدددوا تأسدددس رت 

   عددض الولدده  تمددا أقددوا مؤلدده هثثوميرو    غألددا أعنددر مددا ق ددم  هثثوميرو  موجثثوًدا
 عض استادا  الوله المحدد  ا س   الولده الدذي  رسل        أل ط  هوميرو قاائد 

                                                 
(1)Donnellan, Keith. S. Speaking of Nothing. Hockney et al. (eds.J, Contemporary 

Research in Philosophical Logic and Linguistic Semantics, 93-118.Vol.4, Dordrecht- 

Holland \Boston-U.S.A,1975, PP.101-102. 
 مؤسسا مدينة روما. كانوا أبناء ريا سيلفيا  ريموسوشقيقه التوأم  رومولوس: في األساطير الرومانية، رومولوس

من قبل العديد من المؤلفين بما في ذلك  ومريخ )أو في بعض االختالفات ، بطل نصف اإلله هرقل( وتم تسجيل قصتهم

 فيرجيل الذي يزعم أن والدتهم ومغامراتهم كانت مصيرها من أجل تأسيس روما.

 انظر:

https://www.worldhistory.org/Romulus_and_Remus/.  

https://www.worldhistory.org/Romulus_and_Remus/
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السضدية لاسد ا  ،ملدة  تحتدوي علدأل ا سد   َّكو  ا س  بدد ا   سديط ا لد   تسديت  التع يدأل عدا 
  (2)كما غر ال،ملة المكولة من  عا الألوق است داا الوله المألتُط  ا س 

-أما  النسُة لسيألا غن  اوسمال تألتُط  م،موعدة مدا اوتلداع  تمدا َّسولد  المدألل 
محموا  التر تسدتاد  اسد  علد  هدر أ  تدم  -ال،ملة الُسيطة  موضوع -علأل س يم المثاا

  (1) ناسع هذن اوتلاع ل  أي يالية َّحددها المحمواما 
ددا مددا ق ددم  تهددذا ا رتُدداط الو يددق بدديا أسددمال اوعددا  تاوتلدداع المحددددي تددا  معحسس 

 -  َّحدتا  بددع  اوتلداع تهدذن تعمدمسثيرر   تمد  ذلدي مدا اا  أسثماء العلثع  غر  سيرر 
تن  تددا  ذلددي  طألوسددة أكثددأل  تمعددا يأل لتحد ددد اإلحالددة الد ليددة  - رسثثلكمددا هددو الحدداا عنددد  
  (1)مألتلة تأكثأل اتساع ا

اوكثأل مألتلدة  أت  سيرر  أت ما تج ة لاأل رسلتاوتلاع سوال ما تج ة لاأل 
غيألهمددا  َّعتسددد أل ددا أقنعددة اسدد  العلدد  تحاددم علي ددا مددا اوشددااص الددذ ا َّسددتادمول ا مددا 

ت،سدد هدذن الناددألي يداا الحدد ع  تمدا يداا  جددابت   عدا السدؤاا  لمدا  تنلدأل مدداذا ت ديأل؟ 
    (9) مبدأ تعريف األوصاف  دونيالنما َّسمي   genuineوسمال العل  الحاياية 

  أ   ددذتألتا مددا َّعت ألتلدد  حسددائق أرسثثقولناتددألض ألنددا لطلددع مددا مسددتادمر ا سدد   
أساسية ت ابتة عن   غست و   جا ات   ةُاري عا م،موعة ما ال ُاراح الول ية التدر ت ديأل 

هثذا هثثو لل ُداري   القثوة اإلسثثناديةاآل  هدو أ   دونثيالنتمدا َّ،دادا   ددأل     دكم  غألودد  ليد  
ا تافي ددا تل دا غيددأل محدددد  حتدأل اآل  مددا هددذن أرسثقو   هددر  مثا ددة تأكيدد علددأل أ  هنددا  عددد 

  (2)ال ُاراح تنط ق علأل هذا الموضوع
اة  ما قه م العد دد مدا الااسد رسلأل  قد ت  ق وا ال ثيأل ما لاألوة  دونيالنوعتسد ت 

  دأ  الحدددتد رسثثل مد  ا عتسداد بتطورهدا تلمائ ددا   دكم    َّمكدا ت،اهلدد   تمدا تحادأل آرال 
تقدد تد   الاألدَّة العادَّة  تاوتلاع المحددي  تأسمال اوعا  غر اللزة العادَّدة  س دوا  تاسد  

                                                 
(1)Donnellan, Keith.S. Proper Names and Identifying Descriptions.In"Semantics of 

Natural Language", Edited by;Donald Davidson& Gilbert Harman, D. Reidel Publishing 

Company,2nd edition, Dorderecht-Holland/Boston-U .S . A.1972, P.357. 

(2)Donnellan, Keith. S. Speaking of Nothing, P.102. 

(3)Donnellan, Keith.S. Proper Names and Identifying Descriptions, P.357. 

(4)Donnellan, Keith. S. Speaking of Nothing, P.102. 

(5)Donnellan, Keith.S. Proper Names and Identifying Descriptions,P.358. 
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ددا  اعتُارهددا الحألاغدداح ميتاغي وايددة  ةقيقيثثةت،اهددم  ضدداغت  وسددمال      لددأل التاددنيف عموم 
  لدديس رسثثل   تمددا تلددا ا الحقيقيثثةألدد  لدديس هنددا  شددي غددر أ  اوسددمال   دونثثيالند توعتسدد

فثثي غددر تتا دد    رسثثل ل ددا مكددا  غددر لاألوددة   حاليددة  د ليددة لددحيحة  تل ددا منددذ ال داَّددة قددار  
حسدا   لتلدي الحددتد الاألدَّدة التدر قددمت On Denoting   داللثة األلاثاع علثى مسثمياتها

ا  المتعلسددة  اإلشدداري  لددأل لددوع  آيددأل مددا الحددد الماددألد  تهددو لاألوتدد  الألوسددة للاددألتج مددا اولزدد
  (2)   تالذي   دت أل  َّ عأل بوجود حاجة  لاألوة  ل الحقيقيا س   

  غددر تتا دد  المددذتور  ألوددد أ   ؤتددد أ  هنددا   دداد حددا ح  َّمكددا أ  لميدد  رسثثل    
أصثثثثور غي ددددا ال ُدددداراح الدالددددة  تمددددا  ألوددددد أ   ؤتددددد علددددأل لدددددب م دددددأن الددددذي ذتددددألن غددددر  

  مددا أ  ال لمدداح الدالددة  بددد تأ  تددألد غددر مسدددمت ا ال ُدداراح أت اولاددا  )جميدد   الرياضثثياا
 كم  اا  أي  آداي التن يأل(  تال ُاراح التر تردح غي ا هذن اولاا   ما:

 تدا تل ن ا   ت يأل  لأل أي شرل مثم  ملي ماأل الحالر   -2
 الحالر  ةُاري تدا تت يأل  لأل شرل  محدد مثم  ملي اورد    -1
ال ُاري التر ت يأل  لأل أي شرل  غدامض مثدم )رجدم   رجدم  مدا( ت دذلي اكتسد ت  -1

ا ما الزموض   (1)هذن ال ُاراح لوع ا تاضح 
الحددالرر غددن  المتحدددد َّمكندد  مددا يدداا ا سددتادا   دونثثيالنأمددا  النسددُة  سددتادا  

   تعلددأل الددألغ  اإلحددالر الددد لر أ   ددن،ح غددر اإلشدداري  لددأل تيددا     َّاددر  الولدده المسددتاد
مددا ذلددي َّسددتطي  أ  َّسددد  ةُدداري حايايددة عندد ر غددنذا قددد  المتحدددد اسددتادام ا  حالي ددا د لي ددا 

:  قاتل سميرة موسىلادعال   أ    البثد أن قاتثل سثميرة موسثى   علأل س يم المثاا  قدائا 
ا  ذا تددا  السددااح م،نول ددا  الاعددم سددوال قتددم سددميسثثااٌ  مجنثثون  ألي   غنلدد  َّسددوا شدديئ ا لددحيح 
 موسأل أ    

لديس أكثدأل مدا ا يدتاع  دونثيالنهدذا ال،الدع ليسدوا    تمييد   كريب تقد اسدتاد  
بدديا  شدداري المتحدددد )ا سددتادا  اإلحددالر الددد لر( تاإلشدداري الد لية)ا سددتادا  اإلسددنادي(  

                                                 
 :د كامل، جالل العشري، عبد الرشيد الصادق، : فؤاالموسوعة الفلسفية المختصرةحول سبب هذه التسمية انظر

، وسوف يشير إليه الباحث باسم 212، ص1329مراجعة: زكي نجيب محمود، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 

 ".في داللة األلفاظ"

(1)Donnellan, Keith. S. Speaking of Nothing, PP.97-98. 

، 1، ج84، مجلة آداب الكوفة، العددرية الداللة عند رسلأثر فلسفة المنطق في نظجواد كاظم الساعدي:   (5)

 .281-281، ص ص5151العراق، 



 م2222مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  
 

   044 

دددا مما لدددة مدددا سدددول ا سدددتادا  أت اويطدددال َّمكدددا أ  تن دددأ مددد  أسدددمال  تأشدددار  لدددأل أ  ألواع 
    (2)ل ا   ذا لاأل  لي ا علأل أل ا د لية دونيالن   تالتر   َّمكا التذرع بتميي  اوعا

تميي ن بيا ا ستادا  اإلحالر الد لر تا سدتادا  اإلسدنادي  مثداا   دونيالنتووضح 
لدد  لمسددة  مثيددألي لاهتمددا   ممددا  دددعو  لددأل ال ددي مددألي  أيددألا غددر  كريبثث آيددأل  تالددذي أعطددأل 

المسددكينة مستولددة  سثثميرة موسثثى  اغتددألض ألنددا لددادغنا دونثثيالنيدد  ا سددتيعاب ال ائددم لتمي
قاتثثثل سثثثميرة موسثثثى   دددكم    ددد   غسدددط علدددأل أسددداس الطألوسدددة الوح دددية للستدددم قدددد لاددديح:  

قتثل سثميرة    تلاأل ا لعد  تجود أحد غر ذهننا علأل تج  التحد د  غدن  اسدتادامنا لدد  مجنون 
ا  تمددا لاحيددة  أيددألا  اغتددألض أ موسثثى قددد تدد  ات امدد   ستل ددا  تتدد  تسدَّمدد   أنثثور   َّعددد  سددناد 

قاتثثل سثثميرة للمحاكمددةر غسددد للاددأ الطُاعنددا عددا سددلوت  الزألوددع غددر المحاكمددة  ددالسوا:  
  َّعدد  حالي دا  تمد  ذلدي  َّسدأا قاتل سميرة موسى   تهنا َّكو  استادامنا لد  موسى مجنون 

  موضد  اتل سثميرة موسثىقعما  ذا تا  ا ستادا  اإلحالر الد لر أت اإلسنادي لد   كريب 
ياع  عندما ت و  أسُاب المتحددد  سدتادا  الولده ماتلطدة  تعنددما  نطدق المتحددد: 

  لدديس غسددط علددأل أسدداس الطألوسددة الوح ددية للستددم  تلدديس غسددط قاتثثل سثثميرة موسثثى مجنثثون  
 ذا لدد  َّكددا أي  -علددأل أسدداس ماحاتدد  ولددور غددر المحاكمددة  تل ددا علددأل أسدداس تلي مددا 

هددم َّعددد هددذا ا سددتادا   حالي ددا أ   سددنادَّ ا ؟  ذا تالددت اللزددة اإلل،لي وددة هددر  -من مددا تافي ددا 
 -Michael Devitt (2717  مايكثثثل ديايثثثات  دونثثثيالن"   تمدددا َّاتدددألض   اللزدددة  
قاتثثل (  غي دددت ألنددا مضددطألت  للسددوا أ  المتحدددد م ددتت   ددأ  اسددتادام  لولدده  1117

كدددا تاددددَّس :  حيدددع   ددددت مدددا غيدددأل  دددألا أ  هدددذا أمدددأل   َّم كريبثثث    ل دددا سثثثميرة موسثثثى
المعسدددوا للزاَّدددة أ  لاتدددألض أ  المتحددددد م دددتت تغيدددأل متأكدددد   دددأ  المعندددأل الدددذي َّعطيددد  

دددددا  ذا اغتألضدددددنا أ  اللزدددددة اإلل،لي ودددددة     لزدددددة   لولدددددا ر تل دددددا مددددداذا َّمكنندددددا أ  لسدددددوا أَّض 
  (1)غامضة؟
 النظرية الجدلدة لإلشارة واألوصاف الخفية  -1

اري الدددذي َّعمدددم  الطألوسدددة آلادددة الدددذتأل  المسدددمأل غدددر حدددد َّسدددمر دتلددديا  تع يدددأل اإلشددد
ذات    تالح،ة الألئيسدية ل دذا الدألأي مدا الماتدألض أ  ت دو  تج دة النادأل  الط ي يدة  مدا ق دم 

                                                 
(1)Abbott.Barbara.Op.cit,P.22. 

(2)Mckie ,John R. Op.cit, PP.148-149. 
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الناألوة   هكذا َّسوا دتليا  ما ق م النادألي  أت تج دة النادأل الط ي يدة هدر أ  قالتسدمياح 
 -علددأل سدد يم المثدداا-ذلي  ذا قدداا أحددده  غدر حددد ذات ددا  تحدددد غالُ ددا غددر ال ددا  العددادير لدد

 سددسألاط أغطددس اولدده   غددن  الناددألي الط ي يددة ت دددت لدد  أ  التع يددأل الماددألد  سددسألاط  م،ددألد أداي  
َّسددتادم ا المتحدددد  لتسددال أت ايتيددار مددا  ألوددد التحدددد عندد   بينمددا تع ددأل  ايددة ال،ملددة عددا 

   المل ية أت الااة التر  ألغع غر أ   نس  ا  لأل ذلي الاألد 
 تومكا توضيح هذا اومأل   كم  أكثأل دقة   السوا:

أت  : أ  الناددألي الط ي يددة هددر ألدد  غددر اسددتادا      ال،مددم التددر تحتددوي علددأل أسددمال 
دا    َّمكدا تحليلدد    دكم  لددحيح  مسداعدي اوسدوار  ت الي ددا: ألد  غددر  العلد    لسدوا شدديئ ا عام 

السضدية لاسد ا مدا يداا قأسدمال  مثم هذن الحدا ح َّمكدا للمتحددد          أ  َّع دأل عدا
عل   ماتلاة  الالما أل ا تستاد  غدر اإلشداري  لدأل الادألد لاسد    الناألي الط ي يدة  أت مدا ق دم 
الناألوددة َّمكددا ا لتُددان  لي ددا  اعتُارهددا الألوسددة محدددددي لتمثيددم مددا تع ددأل عندد  السضددية  علدددأل 

طدس اولده  تد تج  مألتدع  س يم المثاا  َّمكا تمثيم قالسضية المع أل عن ا  ةُداري  سدسألاط أغ
تيالدية     تولد  أغطدس اولده       -الألجم الاعلر     ليس اسدم   - ت و  ما سسألاط 

غددن  ال ووددة ا غتألاضددية   ددالناأل  لددأل المحمددوا لاسدد   سددت و  بُسدداالة دالددة لمددا َّع ددار  ليدد  
ل ددددا  دددالاألد     قهددددذا   تالألوسددددة التمثيددددم تعطددددر أ    المعنددددأل الددددذي قددددد َّكددددو  فيدددد  الاددددألد مكو 

  (2)للسضية
ا مدددا ا لتسددداداح  مدددا بين دددا ألددد  لددد   ددددر   مكاليدددة  تقدددد تاج دددت لاألودددة رسدددم عددددد 
: ت دددداهد تمثددددا    اسددددتادا  اوتلدددداع  طددددألوستيا ماتلاتدددديار غلنتأمددددم الحددددالتيا اآلتيتدددديار أت  
َّع،ُددددي  غتسددددوا:     الانددددا  الددددذي قددددا  بنحددددت هددددذا التمثدددداا ةُسددددألي   هنددددا ألددددت   تعددددألع 

 لي تنسع  لي  ال ُسألوة  النحاح  تم  ذ
 الي دا: التمثداا هدو تمثداا  ل ضدة مادأل الدذي َّادور غتداي  غدر  ي غاحدة تضد   دددها 
علددأل رأس أبددر ال ددوا   تألددت تعلدد  أ  الانددا  محمددود ماتددار هددو مددا قددا  بنحددت التمثدداا  
تتتمدددت   ال،ملدددة لاسددد ا غدددر  ع،دددابر غادددر الحالدددة اوتلدددأل َّعسدددتاد  الولددده اسدددتادام ا  َّايدددد 

 اد   أما غر الحالة الثالية فيعستاد  الوله استادام ا َّايد  الد لة  اإلسن

                                                 
(1)Ackerman, Diana. Op.cit,PP.6-7. 



 م2222مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                  العدد الحادي والعشرون / يوليو  
 

   044 

غدن  رؤودة رسدم تتعل دق غسدط  —تهو الذي تج   هذا ا لتسداد  —تتما َّسوا  دتليا   
 ا سدددتاداماح التدددر تعاهيدددد النعدددت  تهدددذن ج ئيدددة م مدددة لادددأل ا لوجدددود حدددا ح َّمكدددا اسدددتادا  

ا لةح الة  لأل شاأ  ما حتأل  ذا ل  َّكا  نط دق عليد ر فديمكا الوله غي ا استادام ا لاجح 
اسددتادا  ال،ملددة  الألجددم الددذي َّ ددألب الس ددوي هنددا  ألددل   لسددوا معلومددة لددحيحة حتددأل  ذا 

  (2)كالت ال أس التر غر  د الألجم اولل    تحتوي    علأل مال
  the new theory ofت ندال  علدأل ذلدي قدد  دتلديا   الناألودة ال،د ددي لةشداري  

Reference  تلي الناألوة التر ألُحت تدرو،ي ا الطألوسدة  السدائدي غدر التا يدأل غدر اإلشداري  
أت علأل اوقدم التحددي الدذي   مادأل مند  عندد مناق دت ا  غسدد قدا  دتلديا  غدر الاتدألي مدا بديا 

 ا شددددتألا  مدددد   رتد  اراكددددا  مددددارتوس    سددددوا تألوُددددي    هددددياري  2781ت2711عددددامر
 التسددداد  -تمدددا أشدددألح غدددر بداَّدددة الُحدددع –ج    دَّايدددد تدددابا    تآيدددألوا بتندددا     تدددا لور بيدددأل 

التاسددديأل الم،مدددم لعمدددم لاألودددة اوتلددداع المحدددددي )تالحددددتد الاألدَّدددة اويدددألا(  ت دددذلي تددد  
دددا بدددد الناألوة ال،د ددددي لةشددداري   تألدددُحت الناألوددددة  تضددد  اوسدددس لمدددا ألدددُح َّعدددألع  حس 

ي  أت علدددأل اوقدددم التحددددي الدددذي   مادددأل منددد  تددددرو،ي ا الطألوسدددة السدددائدي للتا يدددأل غدددر اإلشدددار 
لمعارضددي ا  تجمدد  دتلدديا  سددُعة أ حدداد  أساسددية غددر تتا دد   مسددا ح عددا المألجدد  تاللزددة 

وتا مألي غر هذا ال تداب   Essays on Reference, Language, and Mind "تالعسم
 تالتر َّمكا تسسيم ا   كم  موضوعر  لأل  اد غئاح:

  attributive  اإلحالر الد لر/ اإلسنادي غئاح تتعامم م  التميي -أ
 غئاح تتعامم م  لاألوة التاسيأل التاروار لةشاري   -ب
  (1)غئاح تتعامم م  الم ود ما النتائج المتألتُة علأل مثم هذن الناألوة  -ج

بوضددوح غددر لاألوتدد  ال،د دددي بدديا اإلشدداري  -علددأل غددألار رسددم  -تقددد ميدد   دتلدديا   
ع اإلحاليدة الد ليدة تالتعألو يدة :     الد لدة تاإلشداري  تمدا تالد لةر حيع َّسوا غدر  اوتلدا

أتضحت الما و  اوييأل  هما أمألا  ماتلاا      عاتي علأل ذلي    دت لدر أ  هدذن لتي،دة 
ياهمهثا مألحع ب ا  ت   نُزر الالط بيا الد لة تاإلشاري      السمة المألت وة لةشاري  تما 

                                                 
 .29-25، ص ص: مرجع سابقإيه سي جرايلينج)1(

(2)Dozudic, Dusan.Op.cit,P.122. 
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ا مثال  ال  يأل الدذي لدوق  تثيدأل ا غدر اودبيداح الالسد ية دتليا    ت  لسل ا بوضوح ما يا
 عا  الألجم الذي َّ ألب ال اي :

ددا مثيددأل ا لاهتمددا  َّحمددم تو  ددا مددا ال دداي   لناتددألض أ  أحددده  غددر حاددم   ترأا شاا 
مما جعل  َّسأا: ما َّكو  الألجم الذي َّ ألب ال اي؟ ر غنذا اتضح أل     وجد سدوا المدال 

ال دداأ سددؤا   علددأل الددألغ  مددا ذلددي حددوا شدداأ معدديا  تهددو  غددر ال ددوب  غسددد الددألح هددذا
  (2)سؤاا َّمكا ل اأ ما أ  َّ،يع عن 

(:     اسددددتادا  دتلدددديا       -2791)Scott Soamesَّسددددوا  سددددكوح سددددوم  
ا علدددأل الدددألغ  مدددا أ   ا مألج ي دددا  قدددد َّسدددوا المتحددددد مدددا يالددد  شددديئ ا لدددحيح  تلدددا ا محددددد 

تالمعندأل الدذي  ألودد مدا يالد  أ  َّسدوا شديئ ا الوله    نط ق   كم  لحيح علدأل شدرل  
حاياي دددا هدددو المعندددأل الدددذي قدددد َّسدددوا فيددد  شددديئ ا حاياي دددا عدددا شددداأ  مدددا أت شدددرل مدددا   تهدددذا 
المعنأل مثيأل لاهتما  توحتاج  لأل التحسيدق  تاسدتُعادن هدو أحدد النتدائج الثالوودة للتمييد  بديا 

محددي     المعندأل الدذي َّسدتاد  فيد  ا ستاداماح اإلسنادَّة تاإلحالية الد لية لألتلاع ال
ا عا الاألد   (1)المتحدد تلا ا مألج ي ا عند دتليا  َّسألر شيئ ا ما لحيح 

كمددا  ددألا دتلدديا  ألدد  عندددما َّسددتاد  المددألل تلددا ا  طألوسددة اإلسددناد غددر تسألوددأل  مددا  
ا مدد     دذتأل شدديئ ا عدا أي شدداأ  أت أَّ دا تددا  هددو غدا  تغددا     تواغدق هددذا ا سدتادا  جيددد 
ا أساسدي ا مدا الا دألي التدر  دت  التع يدأل عن دا   لاألوة رسم  تغر هذن الحالة  َّعد الوله ج ل 
تقددد تالدددت النسطدددة الألئيسدددية فيمدددا قدمددد  دتلددديا  تتمثدددم غدددر قولددد   اسدددتادا   مألجعدددر متميددد  
دددا أت مدددا  وتلددداع  محدددددير  حيدددع َّسدددتاد  المدددألل الولددده لتمكددديا جم دددورن مدددا ايتيدددار م 

ا عددا هددذا ال دداأ أت ال ددرل   غددر هددذن الحالددة  َّكددو  الولدده  تحدددد عندد   توددذتأل شدديئ  
المستاد  م،ألد ج ا  ل،عم المألسم  لي   تعألع علأل مدا أت مدا الدذي  تحددد عند   تلديس 

ا أساسي ا ما ال ا  ج ل 
(1)  

                                                 
(1) Capuano, Antonio. The Ground Zero of Semantics.in Having in Mind The 

Philosophy of Keith Donnellan. Edited by Joseph Almog and Paolo Leonardi, Oxford 

University Press, Oxford New York, 2012,  PP.19-20. 

(2)Soames,Scott. Donnellan’s Referential /Attributive Distinction . Philosophical 

Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol. 73:149-

168, 1994. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands,1994,PP.149-150. 

(3)Abbott.Barbara.Op.cit,P.20.  

https://www.jstor.org/stable/i395898?refreqid=excelsior%3Ae0c7c7b44b07e3799bda931669cd5bd8
https://www.jstor.org/stable/i395898?refreqid=excelsior%3Ae0c7c7b44b07e3799bda931669cd5bd8
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تعلأل الألغ  ما أ  دتلديا   دت ل  عدا اوتلداع المحدددي  ترسدم  دت ل  عدا أسدمال 
ستادا  دتليا  اإلحالر الد لر تأسمال العلد  عندد رسدم مناسدُة العل      أ  المسارلة بيا ا

 الاعددمر حيددع  ؤتددد تددم من مددا علددأل مطلددع   دراكددر: هددو أ  اويددذ غددر ا عتُددار مطلددوب 
لاسددتادا  اإلحددالر الدددد لر لدددتليا   تأ  المعألغددة مطلو دددة غددر اسددتادا  رسدددم  سدد  علددد  

ع يددأل اللزددوي لاسدد   مدد  تحليددم  د لددر  حايسددر  تأ  تاهمددا َّاددأل علددأل تجددود اسددتاداميا للت
تاحددد للحالددة التددر َّكددو  غي ددا المطلددع اإلدراكددر معألضددي ا  رغدد  تسدددَّ  تحليددم د لددر ماتلدده 

تمام ا للحالة التر   َّكار غي ا استياال المطلع اإل ستمولوجر
(2)  

توألا دتلديا  ألد    شدي غدر أ  تج دة النادأل السدا سة تنحدألع بندا   دكم  ت يدأل عدا 
 لاأل رسم التُسيطية تج ة 

 ل ا تسمح  نمكالية اكت اع أ  أرسطو لد  َّكدا معلد  اإلسدكندر اوك دأل دت  الحاجدة 
 لدددأل  ل دددار تجدددود أرسدددطو  تهدددو مدددا سددديكو  مسدددتحيا  مدددا تج دددة لادددأل رسدددم  ذا تدددا  هدددذا 
ا مددا تحد ددد الولددهر غالولدده المددألتُط  اسددتادامنا لددد  أرسددطو  َّكددو  غسددط  الولدده جدد ل 

ا تافي ددا مددا اوشدديال التددر لددؤما ب ددا عددا أرسددطو  تمددا  دد   sufficient number"  عدددد 
ا  النسددُة ل دداأ  مددا حتددأل َّكددو  هددذا ال دداأ هددو أرسددطو  ل ددا  َّ،ددع أ  َّكددو  لددحيح 
المألتلددة المسدمددة محدددتدي  تغي ددا ال ثيددأل مددا الزمددوض تعددد  التحد ددد  ولنددا قددد لتددأل  غ ددألي 

 سد   تالتدر مدا  الدت تعمدم لتحد دد   العدد ال اغر  لم،موعدة  مدا اوتلداع ترال اسدتادامنا
المألجدد   أمددا م دددأ تحد ددد اوتلدداع الددذي قدمدد  دتلدديا  فيسددمح  اددياغة اسددتادا  سدديألا 
دددا بددديا اوسدددمال  بليولدددة توسدددأل  توسدددمح تدددذلي  دددأ  ت دددو  تج دددة لادددأل رسدددم اوكثدددأل  حكام 

  (1)تاوتلاع
الحدددا ح     أسدددمال اوعدددا  ت ددديأل  لدددأل اوغدددألاد تم،موعدددة المحمدددو ح التدددر ت ادددر 

تل ددذا غنلدد   النسددُة ل،ملددة  مثددم   َّحيددأل َّ،ددألي   ددت  التسددلي   حالددة الادددب أ   َّحيددأل َّ،ددألي  
ت ددو  ت ددو  لددادقة   ذا تغسددط  ذا  ذا تددا  التحد ددد لددد َّحيأل  شددرل َّكاددر لددد َّ،ألي   تمددا قددد 

                                                 
(1)Kaplan.David. An Idea of Donnellan. In Having in Mind “The Philosophy of Keith 

Donnellan” ,edited by: Almog. Joseph& Leonardi. Paolo,Oxford Universit Press, 

December 2, 2011, P.123. 

(2)Donnellan, Keith.S. Proper Names and Identifying Descriptions.,P.358. 
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ا أتلية مثم أل ا توضدح ميد ي  بنائيدة ر مدا تتضدمن ا لاألودة الد لدة  ذلدي أ  هندا  غألق دا أساسدي  
ي  التر تسو   التحد د  ت يا غئة  أيألا ليست تذلي   (2)بيا الحدتد المحددمه

غر حيا أ  تله  قاتم سدميألي موسدأل  الدذي َّعدد تلدا ا  حالي دا د لي دا عندد دتلديا  
 ناددأل  ليدد   لا ددا  سددالمو   عنددد مألاعدداي السددياب   ال ددكم الولددارر حيددع َّسددتاد  المددت ل  

  ددكم  تلددار لي دديأل  لددأل مددا َّسادددن  adjectival definite descriptionsاوتلدداع 
الاددألد المتحددددد)دت  مألاعدداي اإلشددداري  لددأل أ   عدددض اوغددألاد َّعتسددددت   ددأ  السدددااح هددو الادددألد 
الوحيددد الددذي قتددم سددميألي موسددأل  غالولدده لاسدد  َّ دديأل مدد  مألاعدداي السددياب الددذي َّسددتادم  

الدة  لدأل الادألد الاداص المت ل   لأل الوله اإلحالر الد لر الذي  ألجد  أت َّ ديأل  اداة  ي
الددذي  وجددد غددر عسددم المددت ل   تالددذي َّعتسددد ألدد  الاددألد الوحيددد الددذي قتددم سددميألي موسددأل( حتددأل 

 تن  تا  هذا الاألد  السااح  ل  َّستم سميألي موسأل 
تقد اعتألض تثيدأل مدا الااسداة علدأل ألد  مدا غيدأل المعسدوا أ  لاحد  ال ُداري  قاتدم 

ر ول دا  عيددي  سميألي موسأل  تما لو تالت ت ديأل  لدأل شداأ   مدا لد  َّستدم سدميألي موسدأل غعدا 
عددا المعسوليددة  غلسددد اسددتنت،وا أ  ال ُدداري تألجدد   لددأل أت ت دديأل  لددأل أت تعدديما      لدد  مددا قتددم 
دا آيدأل  غلسدد أ دد  سدوا تألوُدي   سميألي موسأل  حتأل تما َّستادم  المت ل  الذي َّساد شاا 

مددددت ل  تاإلحالددددة المألج يددددة مددددا يدددداا التمييدددد  بدددديا مألج يددددة ال intuitationهددددذا الحدددددس 
دا أت مدا َّ ديأل  ليد  المدت ل   أت مدا َّسادد اإلشداري semantic referenceالد لية    تهدر م 

دا   لي   تاغتألاض  عدض اوشدااص أت اوشديال الاالدة غدر العسدم   الي دا: مدا ت ديأل  ليد  تم 
مددا أت مددا ت دديأل  ليدد  تلمدداح المددت ل  تحالددة لسواعددد الدالددة التددر تحكدد  اللزددة  زددض الناددأل ع

 بدايم عسم المت ل  
الولدده غيددأل التددا  الددذي َّمكددا اسددتيعا   غددر ال ُدداري التوضدديحية  كريبثث لسددد اقتددألح 

Howard  هثوارد فتشثتين   ت ديايثا) تلدي المنضددي (   د  تُعد    دونثيالنالمسابلدة ل ُداري 

                                                 
(1)May, Robert.Op.cit,P.2. 
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Wettstien(2798-    تآيدددألت  مدددا الدددذ ا بألهندددوا علدددأل لدددحة اسدددتيعاب اوتلددداع  )
     (2)اوتلاع الا ية دونيالنالتر سماها  امةغيأل الت

أ  ا سددتادا  اإلحددالر الددد لر للولدده عنددد  دونثثيالنتعلددأل هددذا اوسدداس َّا أللددا 
اإلشاري  لأل الاألد  ع  هو استادا  َّسوا في  المتحدد:  ع  هذا تذا تتذا  تقدد لسدأا: مداذا 

: هدو أ  السدوا عدا الادألد سثوميَّعنر أ  لسوا عا الاألد ألد  تدذا تتدذا؟ تال،دواب تمدا  ؤتدد 
  (1)أل  تذا تتذا َّعنر تأكيد ا غتألاض الاألدي الذي َّسند تذا تتذا  لأل ذلي الاألد

غدر أ  اوتلداع   ت ديأل  لدأل اوحدداد الاألدَّدة عندد  دونثيالن"  مد   فتشتينت   تادق      
سددد بددألها مألاعدداي ا سددتادا  اإلحددالر الددد لر للسددياب  تعندددما    ائدد  الولدده ذلددي الاددألدر غ

علأل أ  المألل ما الممكا أ   ؤتد  الدليم أ  ايتاع اوتلاع اإلحالية الد ليدة َّكدو  ذا 
   حتددأل دونثثيالنمزدد ا  د لي ددا دت  التأكيددد  الدددليم علددأل هددذا ال،الددع الااغددر لوج ددة لاددأل  

دا مدا َّكدو  مسدؤت   عدا الولده عندد     تنذا فتشثتين"تن  تالت اإلشاري موضدوع ا  غنلد  دائم 
ا  الوله غيأل المحدد غيأل تا   غنل  َّستاد   عد ذلي  حالي دا السضدية التدر   تع دأل عدا ك

    (1)دمج المحتوا الولار للوله
بيا ا سدتادا  اإلحدالر اإلشداري تالدد لر تدا   عتُداراح  عمليدة  دونيالن    تميي 

تاج دت  تليس د ليدة  تومكدا قدوا ال درل لاسد  عدا العد دد مدا ا عتألاضداح اويدألا التدر
   ل ددا تعتمددد علددأل النسددم ستراوسثثون  تمددا تُع ددا عنددد رسثثل، اوتلدداع المحددددي عنددد لاألوددة

  (9)غيأل السلي  للعنالأل التداتلية )ال ألاجماتية( للد  ح
تو عأل معامنا أ  الحايسة م،ألد ضأل  ا ما اإلل ا   تسمح لنا  ادياغة الساعددي دت  

اعد الد لية لألسمال تما ت ديأل  ليد    دكم  اعتألاض  تل  َّكا ما الس م اكت اع ال يعة السو 
م ا    ل ننا لتُ  هذن السواعد  التأكيد  معنأل  ما  أي أ  السواعد التر لتُع ا غدر حالدة حددتد 

                                                 
 أستاذ فلسفة اللغة وفلسفة العقل والدين، حاصل على درجة الماجيستير من جامعة يشيفا كوليج عام هوارد فتشتين :

 .1312ي بنيويورك عام ، وعلى درجة الدكتوراه من جامعة سيت1322

(1)Salmon, Nathan.the Paragmatic Fallacy.P.84. 

(2)Soames,Scott. Op.cit,P.150. 

(3)Salmon, Nathan. The Paragmatic Fallacy, PP.84-85. 

(4)Landini, Gregory. Op.cit, P.202. 
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اولددواع الط ي يددة ر مددا ت دد د علددأل ذلددي مددا يدداا قددوي الحدددس حددوا مددا َّمكددا أ  لسولدد  غددر 
  (2)هذن الحالة المتايلة أت تلي

  التددر نظريثثة الوصثثف   ل ندد  اتاددق مدد   مبثثدأ تحدلثثد األوصثثاف  دونثثيالنتقددد هدداج  
تمدا َّ د   ا   اإلضداغة  لدأل ألد  لد   ل،دأ غدر اولدم  لدأل ا عتُداراح ال دكلية   كريبث قدم ا 

  تلدددي المتعلسدددة  ال، دددم تالاطدددأ  ت التأكيدددد كريبثثث    أ   عدددض ح،،ددد  تدددوا ي أقدددوا ح،دددج 
دا   حيدع َّادأل تاهمدا علدأل دتر التدارو  هنا   عض التناقضاح غر ال،الع اإلَّ،دابر أَّض 

 غر تحد د اإلشاري  لأل لاة اس  العل  
 كريبثث تمدد  ذلددي   دددت ألدد  قددد تمددت المُالزددة غددر تسددد أل أتجدد  الت ددا   بدديا حسددا اح 

ددا غددر التاسدديألاح التاروايددةدونثثيالنت  ذا  -  تمددا الم دد  أ  لدددر  أل مددا تددا  ل مددا رأَّ ددا ماتلا 
ذي العكدس علدأل الطألوسدة التدر تندات  ب دا أسدمال العلد   ذاح الادلة  اومدأل الد -جا  التع يأل

اإلحدددالر الدددد لر  تهدددر ظددداهألي م عومدددة  borrowingمدددا يددداا التألتيددد  علدددأل ا قتُددداس 
 كريبثثث تتعلددق  اسددتادا  أسددمال العلدد  )تغيألهددا مددا الحدددتد اإلحاليددة الد ليددة( التددر َّعت ألهددا 

  (1)دونيالن أساسية  علأل عكس التاسيألاح الم ياروة لا أل
 األسماء والحدود والمشيراا القاطعة  -و

: عندددما َّسددتاد  المتحدددد اسددم ا َّساددد  دد  اإلشدداري  لددأل غددألد  معدديا  دونثثيالنتوسددوا 
توحمم علي  لاة  معينة  غن  ل،اح اإلشاري َّحدد حديا  وجدد غدألد َّاسدأل تارواي دا مدا َّسادد 

أت تدذب ال ُداري     المتحدد أت ما َّحمم لداات  عليد   تودؤدي تجدود هدذا الادألد  لدأل لددب
 تغس ا لمطا ست  للاااح المحددي غي ا تما تحمم علي   

تلاحددد  أ  الاسدددألي ب دددا غ ألتدددا : )أ( الا دددألي اوتا عدددا التاسددديأل التددداروار الادددحيح  
)ب( الا دددألي الثاليدددة عدددا هوودددة ال ددداأ الدددذي َّسادددد المتحددددد حمدددم شدددرل عليددد ؟ َّسدددوا 

   للتددارو  عددال    كددم شددرل   توعلدد  هددذا : لمسدداعدتنا علددأل غ دد  )أ(    هنددا   معاحدددونثثيالن

                                                 
(1)Donnellan, Keith. S. There Is a Word for that Kind of Thing:An Investigation of 

Two Thought Experiments. Philosophical Perspectives, Vol. 7, Language and Logic. 

(1993), pp. 155-171, Ridgeview Publishing Company,1993,P.158.  

(2)Bianchi, Andrea& Bonanini, Alessandro. Is there room for reference borrowing in 

Donnellan’s 

historical explanation theory?. Linguist and Philos (2014) 37:175–203, Published 

online: 18 July 2014,  Springer Science+Business Media Dordrecht 2014, P.176. 
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الماح  تم شرل  غدر العدال   َّعلد  مدا الدذي لساددن  تمدا الدذي لعنيد  حديا   لعاادح عدا 
المضددمو  السادددي المناسددع لمددا لسادددن أت لعتسدددن  أمددا  النسددُة  لددأل ال ددرل الددذي َّحسددق 

سثثثقرا       )ب( تتيدددف لعألغددد  تممدددا  ت دددو   تمدددا الدددذي  وجدددد لدددد نا   ؤتدددد لندددا حددديا لسدددوا
هددو ال دداأ الددذي لساددد حمددم حايسددة  معينددة  عليدد  أت تلددا ؟  سثثقرا    أ  أفقثثس األنثثف

ألدد  لدديس هنددا  شددرل   تعلددق  الحايسددة    تجددود السلسددلة دونثثيالن مددا الواضددح تغددق تاسدديأل 
  (2)الس  ية التر تأل ط قولنا عا سسألاط
بناسدد   عندددما   هددو مددا أتضددح  اوييددأل دونثثيالن  ت كريبثث ل ددا أتضددح اتادداب بدديا  

ا  تالتددر قددد   غي ددا  Substancesالجووواهر  حددوا معاملددة بتنثثامتددا   مدد اع    بولددا   أغددألاد 
 سددتادا  حدددتد  تألددواع مثددم  مددال  ذهددع  لمددأل       لدد   تدالددة  تهددر لاألوددة   تتسددق مدد  
ارتُددداط اغتألاضددديا حدددوا المعندددأل الدددذي َّمكدددا العثدددور عليددد  غدددر أي مكدددا   تسألوُ دددا غدددر تدددارو  

ا مددا تلددي التددر الورهددا  بتنثثام ح الالسدد يةر حيددع أشددار الددد   لددأل أ  هددذن الناألوددة قألوُددة جددد 
عدا المع ديألاح الساالعدة  كريبث بناسد  ألد   اسدتادا  غ دألي  دونثيالن  تهندا لدألح سور كريبث 

علددأل سددد يم - المثثاءتلاألوتدد  هدددو شااددي ا  ددالسوا:    الحددد   كريبثث  قددد لع ددأل عددا لاألوددة 
ا ر حيع -المثاا ا قاالع    فيمدا التسثمية والةثرورة  غر  حث   ُمشيراٍا قاطعةٍ   كريب قد   حد 

 تعلق  الحدتد الاألدَّة  تعلأل تج  الااوص أسمال العل   تالحد الساال  هو حدد  َّ ديأل  لدأل 
  (1)الاألد لاس  غر تم عال   ممكا

ا غألدَّدة تمدا  دألا  سدالمو    الدذي تدأ أل     أسمال اوعدا  تاوتلداع المحدددي حددتد 
ل ددا لدديس تددم الحدددتد تمثددم م دديألاح قاالعددةر غ نددا  حدددتد  تسددمأل أتلدداغ ا محددددي   كألوُددي 

 :  تل ية  غنذا قلت مثا 
 ما تعشقه عيني ةًقا لون السماء (أ)

ا غألدَّ ا  تمدا  د  اشدتألط أ  َّكدو  لون السماء   ؤتد أ   سالمون غن    ا عام ا تليس حد    حد 
 .(4)الوله ما ياا حدن العا 

                                                 
 .532-532،ص صمرجع سابقجون سيرل:   (1)

(2)Donnellan, Keith .Substances as Individuals. The Journal of Philosophy, Vol. 70, No. 

19, Seventieth Annual Meeting of the American Philosophical Association Eastern 

Division. (Nov. 8, 1973), pp. 711-712,1973,P.711. 

(3)May, Robert.Op.cit,PP.8-9. 
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ا لموقده تألوُدي ت،دان أسدمال العلد  غدر التسدمية  ؤتد أ  مو  دتليا إن  قا  م ا    جد 
تالضددألترير غعلددأل سدد يم المثدداا   تسددالا دتلدديا  مددا العاقددة  الضددُط بدديا مالدددب ما ددو  
السط يدددة  النسدددُة  لدددأل أسدددمال ال،دددواهأل تاولدددواع  تمدددا الألحددد  تألوُدددي حدددوا ال يعدددة ال،دددواهأل 

َّسولدد  بتنددا  ألدد  َّ دديأل  لددأل أ   المددال  م دديأل تاولددواع التددر قدددم ا بتنددا ؟ قددد َّعتسددد المددألل ممددا 
قدداال   تأ  لاألوتدد  ت،ددذب ا لتُددان   ددكم  أساسددر  لددأل تي يددة عمددم الحددد  ل ددا   دددت أ  هددذا 

  (2)يطأ
دا ت،ألو ي دا مسددُس ا    نادأل  بتندا    لدأل الحددتد تالمدال علددأل سد يم المثداا  أ  ل دا اغتألاض 

  (1)ا التألاجعددداح  النسدددُة للمدددت ل َّ،دددع أ  َّكدددو  تافي دددا  تن  ألدددُح ةُددداري عدددا سلسدددلة  مددد
توتضددح  ذ  أ  موقادد  مددا تندداتا الحدددتد َّ ددُ   لددأل حددد   عيددد موقدده  كددوا ا  مددا الاددي ر 
حيددع رأا  كددوا ا  أ  الاددي  التددر تاددلح أ  ت ددو  م ألهندداح هددر تلددي التددر   تددت لددحت ا 

  Signs- Primitive(1)ما ياا تاسيألاح  ماتألضة معسُس ا للعاماح اوتلية 
تلمة  النمأل  تمثداا  سد  جدوهأل/ لدوعر غمدا الضدألتري أ  لدألا أ  الادألد َّعحددد  ويذ

)اوغددألاد( لاسدد ا تحددد  قدداال   غددر جميدد  العددوال  الممكنددة التددر َّحددددها علددأل اإلالدداب  تو،ددع 
ا  تمدا أاللدق علي دا  جدو  سدتيوارح مدم    John Stuartاعتُدار تلمدة  النمدأل  اسدم ا  م،دألد 

Mill(2711- 2781  تلدددديس اسددددم  )  ددددا   مددددا هددددو اسدددد  العلدددد   concreteا  تاق ي ددددا ملموس 
كاس  أرسددطو  مددثا ؟    الددذي َّعيندد    ددكم  قدداال  هددو مددا َّ دديأل  ليدد   توكددو  معنددان غددر هددذن 
الحالة الألجم أرسطور تل ا عندما  ت  أيذ تلمة  لمدأل  تاسد   ملمدوس  غ در   تحددد   دكم  

ددا غسددط عندددما  ددت  قدداال   مددا ت دديأل  ليدد  النمددور الاألدَّددة  عددد ذلددير ل ن دد ا تاددُح م دديأل ا قاالع 
  (9)أيذها تاس  م،ألد للد لة علأل النمور أت ألواع النمور

تومكا  جألال هذا التمييد  لاسد  مد  جميد  ألدواع اوسدمال الم دتألتةر غدنذا أيدذلا اسدم ا 
ددا  علددأل سدد يم المثدداا  غددن  تلمددة  أعدد ب  ت دديأل  لددأل عدددد  مددا الألجدداا اوغددألاد تليسددت  ملموس 

ددا  ل ددا  ذا لاأللددا  لددأل ا سدد  الم،ددألد  الع ت يددة   غي دددت ألدد  َّععدديمها   ددكم  قدداال   م دديأل ا ق االع 
                                                 

(1)Donnellan, Keith .Substances as Individuals,P.712. 

(2)Putnam.Hilary. Meaning and Reference.the Journal of  Philosophical Association  

Eastern  Division,Nov . 8. , 699 – 711 1973, p.702. 

(3) Quine. W . V. From Alogical point of  View. Harvard University press, Cambridge, 

Massachusetts , 2nd ed ,1961, p.89. 

(4)Donnellan, Keith .Substances as Individuals.P.712. 
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حالة  معينة   حالة هر لاس ا غر جمي  العوال  الممكنة  ل دا دتلديا  َّعتسدد أ  لاألودة بتندا  
حوا أسمال ال،واهأل/ اولواع  مثم  النمأل  أت  المال   ما الماتألض أ  تاال   عدا أسدمال  

ل دا مثدم  الع ت يدة   تمد  ذلدي      ددت أ  قط يدة اوسدمال تاعدم ذلدي  تلدذا   ددت    أساس
  (2)ما المضلم التأكيد علأل اوقم علأل قط ية اوسمال  مال  ت لمأل 

تقدددد رأا  سدددوم   حدددا  ل دددذا اإلشدددكاا  سولددد :    الاددداة المع دددألي عدددا ال دددرل ت دددو  
ألأي تنسسد  المحمدو ح  لدأل قاالعدة  لاة  جوهألودة  وي شدرل  تتاده  د    تمدا يداا هدذا الد

ا علددأل الاددااح  سددوال  ذا تالددت تع ددأل عددا لددااح  قاالعددة أ     تنذا  تغيددأل قاالعددة   اعتمدداد 
كدا  الموضددوع َّحتوو ددا أ     تالت دأل غددر تتا دد   لددأل عاقدة المحمددو ح بتحليددم المتطا سدداح 

لدأ اسددتنتاج   الناألودة  تيادأ الاادليا اوييددألوا ل ندال تحليدم مثدم هددذن ال ُداراح  تمدا
  ددأ  السط يددة علددأل عددد  تجددود مالدددب لما ددو  قط يددة الحدددتد الاألدَّددة َّمكددا مددا يالدد  
ا عتألاع  ادب قط ية الحددتد العامدة  تمدا أجدم ت،ندع هدذا الالدط رأا ألد  مدا اوغضدم 

    (1)ا حتاا   الحدتد السط ية   كم  حاألي للحدتد الاألدَّة
لألتلدداع المحددددي التددر   تحمددم أي توددألا دتلدديا  أ  هنددا   عددض ا سددتاداماح 

تلمدديح   سددتادا    حددالر د لددر  ت  أي اغتددألاض  أت  شدداري  ضددمنية   لددأل تجددود شددرل  مددا غددر 
الولددده    ددددت ألددد  َّمكدددا التعدددألع علي دددا   دددكم  عدددا  مدددا  الدددار ال،ملدددة التدددر َّحددددد غي دددا 

 الوله 
مددددا  تل ندددد   ددددألا ألدددد  -علددددأل حددددد تلددددا -ت    ددددت  دتلدددديا  ب ددددذن ا سددددتاداماح 

 الضألتري اإلشاري  لي ا حتأل تن  ت  تضع ا جالُ ا 
تمددا اومثلددة الواضددحة علددأل ذلددي ال،ملددة  الملددي الحددالر لماددأل غيددأل موجددود   علددأل 

 س يم المثاا  لتاحيح ا لطُاع الااالئ لدا شاأ  ما  أ  السيسر هو ملي ماأل 
لسيسددر ملددي هددذا هددو المثدداا اوكثددأل   دداري  لاهتمددا   لناتددألض أ  أحددده  سددأا   هددم ا

ماددأل؟  هددذا هددو ال ددكم الط يعددر لل لمدداح التددر َّسددتادم ا ال دداأ الددذي َّ ددي غددر تددو  
دا  ا لمادأل  ت دالناأل  لدأل هدذن الال يدة للسدؤاا   ددت ألد     وجدد اغتألاض  السيسر مل  ا أ  رئيس 

                                                 
(1)Ibid,P.712. 

(2)May, R. Comments on Nathan Salmon "Are General Terms Rigid". Princeton 

Semantics Workshop,17 May, 2000,PP.4-5. 
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دا مددا هدو ملددي مادأل  ت  َّحضددأل ال داأ لةشدداري  لدأل شدداأ   دا  ددأ  شاا  مسدُس ا أت   م 
لدده المحدددد  تمددا لاحيددة  أيددألا  قدد   عكددس ا سدد  تالولدده غددر السددؤاا  مددا  اسددتادا  الو 

 تر ما َّععتسد أ  المتحدد َّاتألض أت َّ يأل  لأل ذلي:  هم ملي ماأل هو السيسر؟ 
 ل  السؤاا الط يعر الدذي َّ،دع أ  َّسدأل  المدألل الدذي  تسدالا عمدا  ذا تدا  السيسدر 

ا آيأل َّحتم عألش ماأل   تليس شاا 
ددا ل ددا غددر تثيددأل  مددا اوحيددا    تمدد  ذلددي  غددن  اسددتادا  تلدده  محدددد  َّحمددم اغتألاض 

 مسُس ا أت ل تم ا  أ  هنا  شيئ ا ما غر الوله 
 ذا تا  لألتلاع المحددي دتر ا مألج ي ا  غسيكو  هنا  تل دا دتلديا  أعتسدد ألد  مدا 

دت  م وددد مددا   -كمددا اعتسددد تددم مددا رسددم تستألاتسددو  -الاطددأ محاتلددة تسددووة هددذا اومددأل
  (2)ا هو مطلوب  غر اعتساد دتليا   هو التميي اللزط  و  م

ت المثددم َّسددوا تألوُددي:  علددأل اوقددم  ذا لدد  َّكددا المددألل علددأل دراَّددة   اودبيدداح الالسدد ية 
حوا هذن المسدألة  غدن  المدألل َّ دعأل   درل  مدا السدذاجة فيمدا  لدر حدوا أسدمال العلد   أت  : 

مي ا   غنلد  َّسدتاد  ا سد   ال دي   ذا قاا شاأ ما  ال ي  متولر ال عألاتي تا  داةية  سا
ال عألاتي  غر تلي ال ُاري بُساالة  يتيار موضوع  معيا   د   سدناد يالدية ل دذا ال دائا    
تنذا اسددتاد  شدداأ آيددأل اسددم ا آيددأل  علددأل سدد يم المثدداا   أمدديا ال ددعألاتي   غ ددو    دد اا 

 أمديا ال دعألاتي   تحدد عا الألجم لاس   مدا اا  نسدع الاالدية أت الاداة لاسد ا   ذا قداا
كا  داةية   سامي ا   لأل الألجم لاس   تنذا جدا  التع يدأل  غدن  الحايسدة أت الحالدة التدر تمثل دا 

ا  أت قدداا:  ال ددي  السضددية هددر لاسدد ا سددوال قدداا المددألل:  أمدديا ال ددعألاتي تددا  داةيددة   سددامي  
متدولر ال دعألاتي تدا  داةيدة   سدامي ا ر لدذلي   ددت أ  تظيادة اوسدمال هدر م،دألد اإلشدداري    

     
توتألتددع علددأل تج ددة الناددأل السائلددة  ددأ  اوسددمال غددر حددد ذات ددا تسددمياح أ  أي اسدد  
 مستاد  غر جملة  تع أل عا قضية  َّمكا اسدت دال   دأي اسد   حدالر د لدر  تسدتعت أل ال،ملدة
النات،ة عا السضية لاس ا مثم ا س  اوللر  تما ت يأل المساال  المستُسة  تمدا  د  َّمكدا 

  (1)السوا أل    دت أ  تا  ما دتليا  تتألوُي قد تولا  لأل هذا ا ستنتاج لاس 
                                                 

(1)Donnellan, Keith. S. Reference and Definite Desscriptions. PP.6-7. 

(2)Ackerman, Diana.Op.cit,P.7. 
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ا ال ي ي دددا آلرائددد  حدددوا     تج دددة لادددأل دتلددديا  غدددر عمدددم أسدددمال العلددد  تعدددد امتدددداد 
دا أ  ماحاداح دتلديا  حدوا ا سدتاداماح اوتلاع المحددي  تقد تا  ت ألوُدي َّعتسدد دائم 

اإلحالية الد لية لألتلاع المحددي   عاقة ل ا بد  ح اولاا   غر حيا ألد  َّاتدألض أ  
تج ة لاألن الاالة  عمم أسمال العل  تالت تدذلي فيمدا  تعلدق بدد  ح أسدمال العلد   تمدا 

ا غر الن اَّدة  بدم علدأل العكدس     غن  الألأ يا )رأي دتليا  ترأي تألوُي( ليسا مت اب يا جد 
  (2)ما ذلي  غن  ا يتاغاح بيا الألأ يا عميسة علأل المستوا التأسيسر

تالطاق ددا مددا هدددذن الا ددألي  دددألا دتلدديا  ألدد  عنددددما تتضددما الحددددتد الاألدَّددة أتلددداغ ا 
قددد قددد  حددا  محددددي ر غنلدد   ددألا أ  مسدداا غر د لددة اولاددا  علددأل مسددميات ا  الددذي قدمدد  رسددم 

للزدد وا المددذتوروا  تالددذي تددا  غددر الوقددت لاسدد  ايتألاق ددا لمعال،ددة هددذن التع يددألاح  تنرضددال  
للتاسدددديأل المتماسددددي الددددذي قدمدددد  دتلدددديا   تمددددا أ  لاألوددددة رسددددم المطددددوري  ال امددددم للحدددددتد 

 Lectures on Logicalالاألدَّة  التر قدم ا ما ياا  محاضألاح غر الذرودة المنطايدة  
Atomism متددد لت ددمم الحددم المستددألح وسددمال اوعددا  العادَّددة تordinary proper 

names  النسُة ل ذن اوتلاع المحدددي الا يدة concealed definite descriptions  
أمدددا تج دددة لادددألن التدددر قددددم ا غدددر مسالددد   غدددر د لدددة اولادددا   َّمكدددا  جألاؤهدددا لتزطيدددة معاددد  

د  ا  الاعددم  تعدداتي  علددأل ذلددي    دددت ألدد  قددد اسددتاداماح الحدددتد الاألدَّددة غددر اللزددة تمددا لتحدد
اجتا  ما يال ا ايتُار حم اولزدا  الماتلادة حدوا اإلشداري  ل دا تج دة لادألن التدر الورهدا 
دددا غئدددة  مدددا التع يدددألاح المادددألدي  تالتدددر تددد  ا عتدددألاع بنددددرت ا غدددر ال دددا    ال امدددم قددددمت أَّض 

قيق  أت اوسددددمال  اولددددلية  اليددددومر  تقددددد أاللددددق علي ددددا اوسددددمال   ددددالمعنأل المنطسددددر الددددد
genuine(1)  
 التاسير التاريخي ودور. في االستخدام اإلسنادت لألوصاف الخفية  -ز

 The Historical Explanation Theoryعنددما ل دت  بناألودة التاسديأل التداروار

  َّميدم الدُعض  لدأل سندباد:  علأل س يم المثاا عندما لت ل  عا الُحار دونيالن"كما َّسوا  
ا ألدد  شاادية حايايددة ل دا تجددود  غدر حدديا ألد  أحددد شاادياح ألدده ليلدة تليلددة  َّكددو  السدو 

                                                 
(1)Capuano, Antonio. In Defense of Donnellan on Proper Names. Erkenntnis (2020) 

85:1289–1312,  Received: 20 April 2017 / Accepted: 15 October 2018 / Published online: 

31 October 2018,Springer Nature B.V. 2018, P.1290. 

(2)Donnellan, Keith. S. Speaking of Nothing,P.94. 
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  غاددر التددارو  شااددياح تثيددألي سثثندبادمددا شددأ  ذلددي أ   ددت  التأكددد مددا تددم مددا َّعسددند  لددأل 
  دددت مددا المحتمددم  -بنددال  علددأل اودلددة-َّعتسددد الندداس أل ددا تالددت موجددودي أت حايايددة  تل ددا 

ا  تمد  ذلدي غ ندا  عددد مدا المعتسدد ا بوجدودن  سندبادأل   ليسوا تذلي  تأ   ل  َّكا موجود 
   سادددد التوتيدددد علدددأل يادددائأ ماتلادددة السثثثندبادمدددا الدددذ ا قددددموا ةُددداراح تسدددتاد  اسددد   

ر ما قاا شاأ  ما:  أ  السند اد  حدار  مدا العدألاب  -علأل س يم المثاا-ل ااية تارواية 
ددا مددا  ت لدد  عددا  مد نددة العدداج  تلحددا لعددألع اآل  مكال ددا  مددا الممكددا أ  َّكددو  هنددا  لوع 

ددا آيددأل مددا اوسددئلة –عددد  ا تسدداب  ددا تمددا لطددألح لوع  عنددد مثددم هددذا المتحدددد عندددما  -تمام 
 ؤتددد  عددد ذلددي عددد  تجددود السددند اد  توتندداقض هددذا مدد  الاطدداب حددوا الألتاَّددةر حيددع َّمكددا 

أل دا قدد علأل س يم المثاا  أ   ن أل أحدده  تجدود بيضدال الدثلج  غدر الوقدت الدذي  دذتأل فيد  
 تعلدق  ال اادياح التاروايدة     اادياح العمدم  دونثيالنر غالااال عند (2)أغألح اوميأل 

 اودبر تالألتاَّة 
دددا مدددا ألدددواع الاادددال  توعدددود هدددذا الاادددال  لدددأل يادددال ال،مدددم ا سدددمية  تالتدددر تعدددد لوع 

الدذي  تطلدع  intensional verbاإلدراكدر المعدألتع  دالموقه الت ميلدر للاعدم الما دومر 
وضدوع ا ما ومي دا تح،ددة  د ليدة   الطألوسددة لاسد ا التدر َّمكددا مدا يال ددا اسدتااص الاعددم م

الما دددومر َّمكدددا اسدددتااص الموضدددوع الما دددومر مدددا ما دددو  أت مالددددب ال،مدددم ا سدددمية 
الت ميلية  لذا َّمكا معألغدة اشدتساب هدذا الموضدوع الما دومر مدا ما دو  أت مالددب اوسدئلة 

ا سددمية  ت التددالر َّمكددا السددوا أ  المعألغددة غعددم ما ددومر  الزامضددة التددر تطددألح عددا ال،مددم
 تطلدددع موضدددوع ا ما ومي دددا َّسدددو  بددددتر الح،دددة الد ليدددة  ل دددا المسدددألة المثيدددألي لاهتمدددا  هدددر 
كي ية اشتساب حا ح الادب ما السألالاح الماتلادة دت  مُالزدة  غدر توليدد السدألالاح التدر   

َّكددو  غعددا  ما ومي ددا غددن  ذلددي  تعلددق  موضددع     عتيح ددا الددنأ  ت النسددُة للسددوا أ  التحد ددد
تالاعددم الما ددومر  تطلددع موضددوع ا ما ومي ددا َّكددو   مثا ددة ح،ددة د ليددة  تمددا غددر غمددوض 

 معألغة ا يتيار بيا ما و  تمالدب الموضوعاح المحددي لل،مم ا سمية 

                                                 
(1) Ibid,P.95. 
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 أ  الموضدوعاح دونثيالنغسدد رأا  beتفيما  تعلق  ال،الع الما ومر للاعم  َّكدو   
  (2)المحددي ليست مألج ية تنلما  سنادَّة

    ددكم  مؤتددد ما ددو  فثثي داللثثة األلاثثاع علثثى مسثثمياتهاغددر مسدداا   رسثثلتوددألغض 
عددا المعنددأل   ددكم  عددا   تما ددو  معنددأل ال،ملددة   ددكم  يدداص  تغددر غضددو  تقددت   فريجثثه

ا   عددد يمددس سددنواح  غسددط  لددأل ح  غددر مسا تدد  الالسدد ية  مددا تددا  َّ،ددع أ   رسثثلقادديأل جددد 
 ل  الواا الوقت:َّسو 

  ليسددت تاملددة المعنددأل غددر حددد ذات ددا  تأ  فثثالن وفثثالن  دددت مددا الواضددح أ  ةُدداري  
(  سثثقرا الددذي سدديمكن  مددا اإلشدداري  لددأل تددائا  محدددد تمددا تاعددم علددأل سدد يم المثدداا تلمددة )

 غيددأل مكتملددة غددر اوسدداس  تأل ددا ت تسددع غسددط أهميددة  هثثذا صثثحيح وهكثثذال ددعأل أ  ةُدداري  
أعتقثثد أن   علددأل سدد يم المثدداا:  judgmentل لمدداح للتع يددأل عددا حكدد  كاملددة عنددد  ضدداغة ا

   هددذن هددر تج ددة الناددأل آمثثل أن فثثالن وفثثالن    ال أعتقثثد أن فثثالن وفثثالن   فثثالن وفثثالن"
  (1)التر  تطل  ا التحليم النحوي لألتلاع التر اقتألح ا

  علدأل الدألغ     داغ  هنا عدا الحالدة ال املدة لناألودة التاسديأل التداروار دونيالنل ا 
ما أل  حاتا تسدَّ  سمات ا الألئيسديةر ل ند  اعت ألهدا تمألون دا علدأل الاألضدية:  ذا تالدت الناألودة 

  (1)لحيحة غ يف ت و  هنا   شاري تاضحة  لأل الاموجود؟
تتحاأل لاألودة الحددتد الاألدَّدة لألسدم  ا هتمدا  بناألودة التاسديأل التداروار  لديس غسدط 

غالعد دد مدا المناق داح الحد ثدة  -ضداَّاها الألئيسدية  س ع التناقضاح الواضدحة غدر  عدض ق
ددا  سدد ع  عددض الم ددكاح تالسضدداَّا التددر مددا الواضددح أل ددا  -تاددد  هددذا الزددألض تل ددا أَّض 

التر  ت  ت،اهل ا أت التا يأل غي ا غر الوقت الحاضأل   دكم  عدا    رسلحا ح سماح لاألوة 
سدديأل التدداروارر حيددع َّا ددأل مددألي  أيددألا مددا يدداا لاألوددة التا رسثثلتمددا الواضددح أ  يطددأ 

مددا قه ددم العد ددد مددا الااسدداة  مدد   رسثثلألدد  قددد تدد  ق ددوا ال ثيددأل مددا لاألوددة  دونثثيالنَّعتسددد 
ا عتسددداد بتطورهدددا تلمائ دددا   دددكم    َّمكدددا ت،اهلددد   تمدددا تحادددأل آراؤن عدددا الحددددتد الاألدَّدددة 

ت،اهدم  العادَّة  تاوتلاع المحددي  تأسمال اوعا  غر اللزة العادَّة  س دوا  تاسد   تقدد تد 
                                                 

(1)Maribel Romero.Concealed Questions And Specifcational Subjects. Linguistics and 

Philosophy (2005) 28:687–737, Springer,2005,P.690. 

(2)Mendelsohn, Richard L.Op.cit, P.7. 

(3)Donnellan, Keith. S. Speaking of Nothing,P.94.  
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دددا  اعتُارهدددا الحألاغددداح ميتاغي وايدددة  توؤتدددد أصثثثلية ضددداغت  وسدددمال       لدددأل التادددنيف عموم 
لديس ل دا مكدا  غدر  -رسثلتلدا ا - األصثليةأل  ليس هنا  شي غدر أ  اوسدمال   دونيالن

  حسدا   فثي داللثة األلاثاعغدر مسالد    رسل لاألوة  مألج ية  لحيحة  تل ا منذ ال داَّة قدار  
الاألدَّددة التددر قدددمت لاألوتدد  الألوسددة للاددألتج مددا اولزددا  المتعلسددة  اإلشدداري  لددأل لتلددي الحدددتد 

   تالذي   دت ألد  َّ دعأل بوجدود حاجدة  لاألودة األصليلوع  آيأل ما الحد الماألد  تهو ا س   
  (2)ل 

  هنا  لزد ا  أهد  مدا غيألهمدا  أحددهما رسلتما بيا العد د ما اولزا  التر ذتألها 
ا  م كلة ال  On Sense  فثي المعنثى والداللثةمسال    فريجه ُاراح التر بدأ ب ا َّعألع جيد 

and Reference   َّمكددا أ  أ لتقثثاب  مثثع بالسددؤاا عددا تيددف أ  ال ُدداري مددا ال ددكم   
عندددما ت ددو  لددادقة  عددا ةُدداري cognitive value  قيمتهثثا اإلدراكيثثة تاتلدده غددر  

  (1) أ لتقاب  مع بالتطابق ما ال كم العادي الواضح  
د  بيا معاملة أسمال العل  تاوتلاع المحدددي  غدألأا أ  تاهمدا َّ ديأل  فريجهلسد تحم

غسدددد رأا أ  هندددا  غ،ددوي  هائلدددة  بددديا أسددمال العلددد  تاوتلددداع  رسثثثل لددأل الموضدددوعاح  أمددا 
المحددير حيع َّمكا اإلشاري  لأل أسمال العل   أما الوله المحدد غتميد ن الد لدة  غدر حديا 

:   ل  َّمكا استادا  تدم مدا أسدمال العلد  تاوتلداع  ضد فريجهي الثور  دونيالن َّكمم قائا 
  (1)المحددي لةشاري 

اللزدددد  الثددددالر: َّ دددديأل المت لمددددو  بوضددددوح غددددر عدددددد  ت يددددأل مددددا المواقدددده  لددددأل غيددددأل 
  تأتضح مثداا  علدأل ذلدي هدو اسدتادا  الحددتد الاألدَّدة غدر ةُداراح non-existentالموجود

ُجحثثا غيثثر   أت  غيثثر موجثثودأبثثو النصثثن الاثثيارت مثدداا   الوجددود السددل ية  علددأل سدد يم ال
     موجود

                                                 
(1)Ibid,PP.97-98. 

  المعنى اإلدراكي هو العامل الرئيسي لالتصال اللغوي، والممثل الحقيقي للوظيفة األساسية للغة، وهي التفاهم ونقل

 .92، ص1334، القاهرة، 2، عالم الكتب، طعلم الداللةاألفكار، انظر: أحمد مختار عمر: 

(2)Ibid,P.93.  

(3)Capuano, Antonio.Op.cit,P.21. 
 الجاحظ: تنسب إليه شخصية ُجحا، وشخصية جحا من التراث العربي، أشار إليه "أبو الغصن ُدجين الفزاري "

"، لكنه لم يترجم له ولم يحدد هويته بوضوح، إذن هو من الشخصيات القول في البغالم( في كتابه "112-424)

القرن األول الهجري، وقيل أن هذه الشخصية ترجع إلى التاريخية الخالفية في التراث العربي القديم التي تعود إلى 

 ". انظر:نصر الدين خوجةأحد ظرفاء بني أمية، وقيل إنها تعود إلى التركي " أبي الغصن الفزاري

6art/2018/03/0-and-https://www.alarabiya.net/culture. 

https://www.alarabiya.net/culture-and-art/2018/03/06
https://www.alarabiya.net/culture-and-art/2018/03/06
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ا  دالطُ   تألدل ا قددَّ :   ددت أ  مثدم هدذن ال ُداراح ت ديأل  لدأل  الم كلة معألتغدة جيدد 
شرل  ما غسط لتسوا عن  أل  غيأل موجود  غ يف َّمكا للمألل أ  َّسوا شيئ ا عا ما هو غيدأل 

د    نط دق علدأل المألجد  المسادود؟ هندا َّ،يدع   السؤاا: ماذا َّحدد  ذا تا  الح(2)موجود؟
ددا(  دونثثيالن أ  المتحدددد    دد اا  نمكالدد  أ  َّ دديأل بن،دداح )تمددا  دد  َّسددوا شدديئ ا حاياي ددا أَّض 

  (1)عندما َّحدد هذا
 البعد األنقولوجي لالستخدام اإلةالي واإلسنادت لألوصاف  -  

حددوا  يالندونثث عددض اوشدديال التددر قال ددا  John R. Mckieجثثون ماكثثات"قددار   
 دونثثيالنغددر المعنددأل  ترأا أ   هثثامبتي دمبتثثياوتلدداع المحددددي  تاإلشدداري  لددأل لاألوددة  
   ؤتددد أ  "ألثثيس )ال يضددة( مدد  هثثامبتي دمبتثثيَّعتسددد أ  الم دددأ الددذي اسددتمدن مددا محاد ددة  

الددطاحاح لزددة المددألل تملددر معنددأل تلماتدد   تأ  النواَّددا لدديس ل ددا دتر غددر معنددأل ال لمدداح  
هثامبتي   غدر اللزدة التدر تتحددد ب دا  ضربة قاضية لقياة    َّعنر  ح،دة لمجدالاأل ا و   

  ذلددي غددر مجثثد   ت  َّمكددا أ  تعنددر تلمددة  مجثثد   غددا َّمكددا أ  َّساددد ذلددي  كلمددة  دمبتثثي
المحاد ددة   زددض الناددأل عددا النواَّددا التددر قددد ت ددو  لدَّدد   هددذا لدد  أهميددة تت،ددات  أي تط يددق 

لاألوداح المعندأل التدر ت،عدم مدا مسالدد المتحدد يا بدائيدة    لادأل ا و  دونثيالنعلأل مسالدة  
( غدر 2721-2777)Grice Paul  هربثرا بثور جثرايس)علأل س يم المثاا  تج ة لادأل  

  (  ما أ  تن أل الم دأ  أت أ  تعا أل تي ية ت،نع التعارض مع   المعنىمسالت   

                                                 
(1)Ibid,P.93.   

(2)William K.Blackburn.Wettstien on Definited Descriptions. Philosophical Studies 53 

(1988) 263-278, Kluwer Academic Publishers.,1988,P.264.   
 ل لغًزا : شخصية ترد في ترانيم يتغنى بها األطفال االنجليز في الحضانة، وربما كانت في األصهامبتي دمبتي

وواحدة من أشهر الشخصيات في العالم الناطق باللغة اإلنجليزية، يتم تصويره عادةً على شكل بيضة مجسمة، على 

الرغم من عدم وصفه صراحةً على هذا النحو، ويعود تاريخ أول نسخ مسجلة لهذه الترنيمة إلى أواخر القرن الثامن 

الوطنية ألغاني الحضانة وأغاني الحضانة التي ألفها وجمعها في أغاني الحضانة  1411عشر في إنجلترا إلى عام

( الذي ُعرف بجمعه ألغنيات 1499-1312)James William Elliott" جيمس ويليام إليوتالشاعر االنجليزي "

وترانيم األطفال، وأصول هذه الشخصية غامضة، وقد تم تطوير العديد من النظريات القتراح معاني أصلية. انتشرت 

"جورج إل في الواليات المتحدة في برودواي من خالل مسرحية إيمائية موسيقية للممثل  هامبتي دمبتية شخصي

كشخصية إشارة أدبية   هامبتي دمبتي ، بعد ذلك أشيرإلى1423إلى عام  1424استمر عرضها من عام  فوكس"

لويس ، وال سيما كتاب المؤلف اإلنجليزي "ظهرت أو تمت اإلشارة إليه في العديد من األعمال األدبية والثقافة الشعبية

 من خالل النظرة الزجاجية، والذي وصف فيه بأنه بيضة.  1411" عامكارول

 انظر:

Emily Upton.the Origin of Humpty Dumpty"" .What I Learned Today". 
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ع    غسددددط  زدددألض الت دددد ي   تلدددديس هنددددا  سدددد هثثثثامبتي دمبتثثثثي  ماكثثثثاتلسدددد اسددددتاد  
عا اإلشاري  عل م   أي لاألوة عا المعنأل  تم  ذلدي   ددت ألد   دونيالن غتألاض أ  ما قال  

فيتجنشثثتين   تعددا تحدددي ألثثيسمدد   هثثامبتي دمبتثثيَّسددوا شدديئ ا عددا المزدد ا مددا محاد ددة 
   ولد  مدا السد م ارت داب يطدأ الجو ةثار هنثاتهو َّساد أ    الجو بارد هنا"عندما َّسوا  

ا  لتسادا  لةشاري  دونيالنلمعال،ة  ماكاتح ش ي  جد 
عدددا اإلشددداري  ماكثثثات ألودددد أت   مددد  ذلدددي مناق دددة العاقدددة بددديا مدددا َّسولددد   دونثثثيالن   

تمسالددد   لسدددد تدددا  الزدددألض مدددا المسالدددة التدددر  ناق ددد ا التمييددد  بددديا لدددوعيا مدددا ا سدددتادا  
د   مدا ذلدي غا  تعامم م  التميي  لاس   تنلمدا  نتسدد بد ماكاتلألتلاع غيأل المحددي  أما 

عددا اإلشدداري أ نددال لددياغت ا  تمدد  ذلددي قددد   دددت أ  مددا دونثثيالن  عددض اوشدديال التددر قال ددا 
َّسولددد  َّ دددكي غدددر تجدددود ايدددتاع بددديا لدددوعر اسدددتادا  اوتلددداع المحدددددي  تقدددد اتضدددح أ  

َّمكددا  ظ ارهددا علددأل أل ددا تاتددألض مسددُس ا التمييدد   لسددد تددا  الزددألض مددا  ماكثثاتتج ددة لاددأل 
 دد ا التمييدد  بدديا ا سددتاداماح اإلحاليددة الد ليددة تا سددتاداماح اإلسددنادَّة المسالددة التددر  ناق

   تعامدددم مددد  التمييددد  لاسددد ر تنلمدددا  نتسدددد  ماكثثثاتلألتلددداع غيدددأل المحدددددي  تالواضدددح أ  
  (2)عا اإلشاري أ نال لياغت ادونيالن  عض اوشيال التر قال ا 

اإلحاليدددددة الد ليدددددة بددددديا ا سدددددتاداماح كيثثثثثث دونثثثثثيالن ل دددددا مدددددا المسادددددود بتمييددددد  
 تا ستاداماح اإلسنادَّة لألتلاع المحددي عند تم  ما المت ل  تالسام ؟ 

أ  اوتلددداع المحدددددي ل دددا تظياتدددا  محتملتدددا   دددت  اسدددتادام ا غدددر  دونثثثيالن دددألا 
دا   دكم  ماتلده  اإلشاري  لأل ما  ألغع المتحدد غر التحدد عن   تل ا  دت  اسدتادام ا أَّض 

أ  الوله المحدد قد َّحدد غدر جملدة  تاحددي  تغدر مناسدُاح  ماتلادة تمام ا   اإلضاغة  لأل 
 ستادام ا  َّمكا أ  َّعمم  أي  مدا الطدألوستيا  تالا دم غدر التعامدم مد  ا دتاجيدة الوظيادة 

  (1)هذن َّح،ع ا ستادا  الد لر الحايسر لألتلاع المحددي
سدتادا  اإلحدالر  ت يا أ  لوع التع يدأل اوقدألب ودال تظيادة ا  رسلتما تج ة لاأل 

المعنثثثى المنققثثثي الدددد لر لألتلددداع المحدددددي  تمدددا قدددد َّ دددي المدددألل  هدددو اسددد  مناسدددع )بدددد 

                                                 
(1)Donnellan, Keith.Putting Humpty Dumpty Together Again. First published in The 

Philosophical Review77: 213–15, 1968,PP.31-32. 

(2)Donnellan, Keith. S.Reference and Definite Desscriptions.,P.3.  
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عدا أسدمال اوعدا   رسثلأ  العد دد مدا اوشديال التدر قال دا  دونثيالن  ( تل ذا َّعتسد الةي 
َّمكا أ  تعساا عا ا ستادا  اإلحدالر الدد لر لألتلداع المحدددي مدا غيدأل  ج داد الحدواس 

أ  رأَّ  غر اوسمال تاوتلاع المحدددي أضديق  رسلداع   ت التالر غن  الثزألي غر غ أل دت  
 مما تا  َّعتسد 

ا سدتادا  اإلحدالر الدد لر للتعألواداح المحدددي   ستراوسثون ما لاحية  أيألا  عدألع 
ددا  دونثثيالنتل دا مددا َّعتسدددن   -ألد  لدد   ددأل  أ  الولدده المحدددد قددد َّكددو  لدد  دتر ماتلدده تمام 

 دام    كم  غيأل  حالر  حتأل تما َّحدد غر ال،ملة لاس ا َّمكا استا
 لددأل ا سددتاداماح غيددأل اإلحاليددة الد ليددة لألتلدداع المحددددي   ستراوسثثون لسددد أشددار 

تل ا   ددت أ  اسدتادا  الولده المحددد  النسدُة لد  دالدة مدا لدوع ال،ملدة التدر تحددد غي دار 
اسدتاداما  محدتما  لولده   غر حيا أل   ذا تا  علأل لوابر غنل  َّمكا أ  َّكو  هنا 

   تحدد عا التع يدألاح المسدتادمة عن اإلةالةمحدد غر ال،ملة لاس ا  ت التالر غن  تتا    
لةشدداري   أي تع يددأل مددا أي غئددة مددا هددذن الائدداح قأحدددها هددو اوتلدداع المحددددي  َّمكددا أ  

سدتادا  َّحدد تموضوع  تسليدي ل،ملدة  غألدَّدة محموليدة  تسي،سدد غدر حالدة حددتد ذلدي  ا 
روثيس الجمهوريثة غدر مناق دت ر لدذا غدن  الولده المحددد غدر ال،ملدة   دونيالنالذي  ألغع 

   علدأل سد يم المثداا  َّعاتدألض ألد  َّمثدم ا سدتادا  اإلحدالر كثان قاوثًدا عسثكرًيا 4464عام
الد لر  تل ا الحق أل    َّمكنندا قدوا هدذن ال،ملدة  معد ا  عدا مناسدُة  معيندة تسدتاد  غي دا 

رل مددددار تمددددا  دددد  قددددد  تضددددح أت    تضددددح أ  الولدددده المحدددددد لدددد  اسددددتادا  لتوضدددديح شدددد
  (2) حالر

  كأما  ذا استعاد  الوله المحدد   كم   سنادي  غلا َّكو  هنا  مثم هدذا ال يدا   
هدذن الاادائأ الاالدة  ماكثات)حتأل تن  ل   َّساد المتحدد تجدودن(  ل دذا السد ع التسدد 

  استادا  اوتلاع المحدي 
 أل  َّمكا تلايأ رأَّ  غر النساط اور   التالية: يالن"دونتوألا  

    اإلشاري تعد الألوسة  ما بيا الألب  أيألا لمعألغة ما  تحدد عن  المتحدد  -أ

                                                 
(1)Ibid,P.4. 
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عنددد اسددتادا  تلدده محدددد لةشدداري   ددن،ح المددألل غددر اإلشدداري غسددط  لددأل شددرل    -ب
  ( األخقاء ناسع الوله المستاد  )ر ما  استثنال  

 عن  المألل قد   ائ  تمام ا الوله المستاد   تم  ذلي  غن  ما  تحدد  -ج
غددر هددذن الحالددة   ددالناأل  لددأل )ب(     ددن،ح المددألل غددر اإلشدداري  لددأل مددا  تحدددد  -د

 عن   علأل الألغ  ما أل  قد  ن،ح غر جعم ما  تحدد عن  معألتغ ا 
َّادددده اسددددتادام ا وتلدددداع  ماكثثثثات ددددالناأل  لددددأل النسطتدددديا)ج( ت )د(  لاحدددد  أ  

 ا تميي  تيا    تحدد عن  المتحددد   دكم  مسدتسم  عدا الولده الدذي محددي َّمكا ما أجل
أي َّسدددتاد  تيال دددا قدددد    تناسدددع مددد  الولددده  تمدددا أ  اسدددتادا  اوتلددداع  –َّسدددتادم  

   ددوغأل مثددم هددذا ا حتمدداا  تنذا أمكددا   ُدداح تجددود إةاليثثة دونثثيالن المحددددي التددر َّسددمي ا 
( التر    وجدد ل دا مثدم هدذا اف اإلسناديةاألوصاستاداماح لألتلاع المحددي غر الواق  )

أي أ  التمييد  ذاتد  بديا ا سدتادا  اإلحدالر   ماكثاتا حتماا  غنل ا تؤدي  لأل تج ة لادأل 
ا  دالطُ   تسدتام هندا   دونثيالنالد لر لألتلاع المحددي الذي أراد قدم   سديام لدحيح 

ا  غنل  سياتسأل  لأل تاحدي   علأل اوقم مدا الميد اح التدر  م كلةر غنذا تا  هذا التميي  لحيح 
  ل دددا التمييددد  غدددر حدددد ذاتددد  لدددا  ددددت  غدددر مواج دددة لسددددن غحسدددع  بدددم دونثثثيالناعتسدددد ب دددا 

  (2)سياتألض  غر الواق 
 ذ  غر مناق ت  احتماا غ م المتحدد غر تسدَّ  تلده   ناسدع مدا  ماكاتتوستاد  

ح أعدان  ل،دد أ   تحدد عن   ل ا  دالناأل  لدأل مثداا ا سدتادا  اإلسدنادي للولده الموضد
المثدرب هذا ا حتماا غيدأل موجدودر غدنذا تد   جدألال رهدا  مدثا    دت  التع يدأل عند   ال لمداح   

   غسدينعسد الألهدا  لركب سثيارة تعمثل بالقاقثة الشمسثية 4444الااوي ببقولة أفريقيا لعام 
ةب إذا وفقثثإ إذا كثثان المثثدرب الاثثاوي بالبقولثثة صثثاأت ال،مدد  بدديا الاددااح  أت التايددم   
    زددض الناددأل عددا السددائق الددذي قددد َّكددو  تددذلي     السثثيارة التثثي تعمثثل بالقاقثثة الشثثمية

   تهدددذا تع يدددأل مدددأل  للزاَّدددة تلددد  مثثثا كثثثان لتحثثثدث عنثثثه المتحثثثدثَّسدددتاد  ما دددو    ماكثثثات
استاداماح عد دي غر المثاا المذتور  تو دت مدا الط يعدر السدوا أ  المتحددد تدا   تحددد 

)تأ  الألهددا  تددا  رهال ددا علددأل المدددرب الاددائ  1121أغألوايددا لعددا عددا المدددرب الاددائ  بُطولددة 

                                                 
(1)Donnellan, Keith.Putting Humpty Dumpty Together Again.,PP.35-36. 
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 ر ولد  َّ،دد التط يدق غدر هدذا المثداا    كان لتحدث عثن  ب ذن الُطولة(  ل ا التع يدأل  
ا أت      النسُة لد  ص   اغتألض أ  حسا شدحاتة تدا  مددر  ا غدر غامض إةالًياسياق ا مساود 

متحدددد عددا حسددا شددحاتة؟  ذا لدد  َّكددا حسددا الُطولددةر غ ددم تددا  مددا الممكددا أ   تحدددد ال
شحاتة هو المدرب الاائ  غر الُطولة  غما المؤتد أل      دت أ  هندا  أي معندأل لمدا تدا  
 تحدددددد عندددد  المتحدددددد )تلددددا َّكددددو  الألهددددا  رهال ددددا علددددأل حسددددا شددددحاتة(  حتددددأل لددددو اعتسددددد 

 دونثيالنسدد المتحدد غر تقت الألها  أ  حسا شحاتة هو المدرب المدرب الادائ   لدذلي َّعت
ألدد  لدد   تحدددد عندد   تهددذا َّكاددر إل ُدداح ألدد  غددر هددذا ا سددتادا  لولدده  محدددد     وجددد 
احتماا أ  َّكو  المتحدد  تحدد عا تيا   َّا م غر مالمة الوله الدذي َّسدتادم  غدر 
الواقدد   تعدداتي  علددأل ذلددي حتددأل لددو تددا  حسددا شددحاتة هددو المدددرب الاددائ  غددر الُطولددةر غددن  

المتحثدث كثان لتحثدث عثن المثدرب الاثاوي تحدد عن   غما ياا قولنا  المتحدد ل  َّكا  
ةسثثن شثثحاتة كثثان المثثدرب الاثثاوي تقولنددا  -دونثثيالن النسددُة لمكدداي تمددا  ددألا –  بالبقولثثة
       ل   غر هذن الحالة أ  المتحدد تا   تحدد عا حسا شحاتة بالبقولة

أل عددا تج ددة لاددألن حددوا   للتع يددمالتحثثدث عنثثه المتحثثدثغ ددألي   ماكثثاتلسددد اسددتاد  
اإلشدداري  تتعألوددف اوتلدداع المحددددي  تهددر غ ددألي مالدددقية  تسددمح  نمكاليددة أ  َّكددو  مددا 

  تحدد عن  المتحدد تيال ا    ائ  الوله الذي استادم  
ل ددا هددذن الا ددألي   تنط ددق    علددأل  عددض اسددتاداماح اوتلدداع المحددددي  تو،ددع 

ذلددي غددن  العمددم علددأل هددذا التمييدد  سدديعطينا  تميي هددا عددا تلددي التددر   تنط ددق علي ددا  تمدد 
  تا سدددتادا  اإلةثثثالي الثثثدالليبُسددداالة الألوسدددة  أيدددألا للتعدددألع علدددأل الادددألب بددديا ا سدددتادا   

  (2)  لألتلاع المحددياإلسنادت 
   ددألغض المددداغعو  عددا لاألوددة اوتلددداع ستراوسثثثون غددر ردن علددأل  رسثثلت اتُدداع 

 دددت م نيددة علددأل سددول غ دد  مسالددد الناألوددة مثددم هدذن ا عتألاضدداحر ول ددا ت رسثثلالتدر قدددم ا 
   لاألوددة اوتلدداع   ت دددع  لددأل تاسدديأل ا سددتادا   -رسثثلعلددأل حددد تع يددأل  -تأغألاضدد ا

ال لمدداح التددر تعتمددد  حالت ددا علددأل الاددألتع العمليددة   -لل لمدداح egocentric   األنثثوت  
س  حددوا   لاغتددألاض المسدد ق َّسددتند  لددأل حدددستراوسثثوتاوتقدداح  تأمدداكا النطددق     تأ يددد 

                                                 
(1) Ibid,PP.36-37. 
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 Kent  كنثا بثا ألواع التأكيداح التر َّاددرها ال دا  غدر مناسدُة ا سدتادا   تمدا َّسدوا  
Bach(2791-    )(:     وجد ما و  شألعر لاغتألاض الد لر )كاالية لل،مم 

تهنددا  عدددي ألددواع ماتلاددة للتداتليددة ماتألضددة مسددُس ا  تددم  من ددا َّمثددم يالددية  لل ددا   
 دونثثيالن  تتعلددق  اولاددا  أت التأكيددداح  أمددا تمييدد   رسثثلعنددد تلاألوددة اوتلدداع المحددددي 

  لألتلاع المحددي غينط ق   دكم  لدحيح  علدأل اإلسنادية  ت اإلةالية الدالليةبيا الوقائ   
  (2)استادا  اوتلاع المحددي

ت مدا  دونثيالنأ  اإلجا اح عا اوسئلة السدا سة التدر الألح دا سكوا سومي" توألا  
ة اسددتادا  المتحدددد ل،ملددة  تحتددوي علددأل تلدده  لتأكيددد قضددية غألدَّددة حددوا غددر مناق ددة تي يدد

   للوله االستخدام اإلةالي الدالليغألد   تطابق م  هذا الوله  تهو ما َّسمأل ب  
  هددددو  هددددو     غددددر جملدددة   تالمسادددود  ا سددددتادا  اإلحددددالر الدددد لر لولدددده  

   ألغددع غددر تأكيدددن حددوا    لدَّدد  تلدده غددر ذهنددفاسددتادا   َّا ددأل فيدد  المتحدددد غددر غددألد   
   علددأل فال دداأ الددذي َّا ددأل فيدد ر توسددتاد  المتحدددد هددذا الولدده لتحد ددد أت ايتيددار  

   لاددأل ا    هددو  ف ر  معنددأل أ   فحددوا   رسثثلأسدداس ألدد   ؤتددد قضددية  غألدَّددة  مددا قضدداَّا 
   هددذا    هددو  ف   أت السددوا أ   فو  الزددألض اوساسددر للمتحدددد هددو قددوا شددرل عددا  

    ددكم  لددحيح  ف    َّادده   ج  لددأل الدددغاع حتددأل لددو تددا  الولدده  الزددألض   َّحتددا
ددألع ألدد  لدديس   ددا عنددد مطا سددة فتحتددأل  ذا عع    غسددد َّاددم اسددتادا  المتحدددد للولدده لاجح 

المسددتم   ليدد   ال دداأ الددذي  ألغددع غددر اإلد ل بتأكيددد    ددأل   تغددر هددذن الحالددة قددد  ددن،ح 
  (1)    هر  فالمتحدد غر تأكيد السضية الاألدَّة أ   

 األوصاف وأفعار الكالم واإلشارة إلى غير الموجود  - 
َّميم اللزووو   لأل اغتألاض أ  اللزة َّ،ع أ   ت  تحليل دا د لي دا مدا حيدع التألتيُداح 
العسليددةر غددر حدديا َّاضددم الااسدداة المندداهج اولطولوجيددة التددر تسددد  التحلددياح الد ليددة للزددة 

ثددددم الااددددائأ تا غتألاضدددداح تاوشدددديال غيددددأل الط ي يددددة غددددر حدددددتد  ال يالدددداح الما وميددددة م
الموجددددودي تمددددا شددددا    تتددددا الن ،دددديا غددددر علدددد  الد لددددة  تألتددددا  لاسددددي ما ماتددددوحيا لتمييدددد  
الد  ح/التداتليدة  تقدد ت ددت السضداَّا علدأل سد يم المثداا تتأل دا أقدواا أت تأكيدداح أت أغعداا 

                                                 
(1)Landini, Gregory. Op.cit, P.202. 

(2)Soames,Scott. Donnellan’s Referential /Attributive Distinction ,P.149. 
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   تهمددا ما ومددا  الصثثدق  ت اإلشثثارةكاميدة مددا لددوع  مددا  دت   جألاؤهددا عنددد ا سددتادا   ل ددا  
د ليا  عدادي  ليسدا د ليديا   دكم  لدحيح عنددما  دت  اعتُارهمدا يادائأ ولادا   تمدا  د  
َّ،ددع ا لتُددان لمثددم هددذا الالددط  تتتضددما اولاددا   لتدداج الألمددو  المميدد ي ولمدداط  معينددة مددا 

ا  تليدة المتحددد أغعاا ال ا   تالتر تنتمر  لأل الدراسة التداتلية ل ي ية مساهمة سياب ال د
-John.L Austin(2722 أوسثتن جثون غر  َّااا المعنأل غر لاألوة أغعاا ال ا  عندد  

تعبيثثثر فعثثثل ( علدددأل سددد يم المثددداا  تادددنه اوقدددواا غدددر ال،مدددم التامدددة علدددأل أل دددا  2711
     إنجثثاز فعثثل الكثثالمأت  القثثوة المثثؤثرة لاعثثل الكثثالمأت    locutionary الكثثالم

illocutionary   م فعل الكالمالز أت  perlocutionary (2)  
 descriptive المنالقثثثة الوصثثثفيةأت األغلوطثثثة تتا ددد  بنسددده  أوسثثثتنتاسدددت م 

Fallacy  تالتددددر غضددددم تسددددميت ا  المزالطددددة الا ألوددددةConstative تماادهددددا أ  اللزددددة أت  
ة المسددو ح التددر  تددداتل ا مسددتعملو اللزددة شددااه ا تتتا ددة    تسددتعمم سددوا لولدده حالددة  معيندد

  (1)أت للتاألوح  حايسة معينة

 loutionary    دالمعنأل الواسد   ل،دا  غعدم ال دا  الثتكلع بشثيٍء مثاتوسدمأل غعدم  
act تمدا هددذا السددياب غددن  دراسددة ال ُدداراح المدتلا  ب ددا غددر الحايسددة  تللسدد ع لاسدد  دراسددة  

زدوي  تنذا الل speechأغعاا ال ا   َّمكا تسميت ا دراسدة الوحدداح ال داملة لعنالدأل الدت ل  
ددا  لددأل غعددم ال ددا ر غددن  ذلددي  ط يعددة اومددأل  لمددا لزاَّددة تمييدد ن عددا سددائأل  كدا  اهتمامنددا مت،  

  (1)اوغعاا اويألا التر ت زلنا غر المحم اوتا
الخقثثاب    ت دديا  الخقثثاب عثثن الروايثثةغسددد ميدد  غددر المسددا  اوتا بدديا   دونثثيالنأمددا 
   الوجثود  مدا ةُداراح  التوكيدية  ال ُداراح  ر ت الي ا: بيا استاداactuality  عن الواقعية

تاسدددتُعد الاطددداب عدددا الألتاَّدددة لددديس لعدددد  أهميتددد   تل نددد  عنددددما ت لددد  عدددا الاطددداب حدددوا 
الألتاَّددددة َّعنددددر تضددددميا هددددذن المناسددددُاح  حيددددع تعت ددددأل ا غتألاضدددداح المسددددُسة للاطدددداب أ  

ا  أت أماكا  أت أشيال ييالية  أت أسطوروة   ل  قيد المناغ ة   أشاال 

                                                 
(1)Landini, Gregory. Op.cit, P.202. 

رية الفعل الكالمي بين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية في التراث العربي نظهشام عبد الله الخليفة:   (5)

 .81،ص5111، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، لبنان، واإلسالمي

الشرق، الدار  ، ترجمة: عبد القادر قنيني، أفريقيانظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء بالكالمأوستن:  (9)

 .112-112، ص ص1331البيضاء، المغرب، 



 نظرية األوصاف الخفية عند كيث دونيالن                                  أ.م.د. محمد سيد محمد أبوالعال
 

  444 

أ  ال ُدداراح التاليددة التددر قيلددت  ساددد  لددحيح علددأل سدد يم المثدداا   دونثثيالنتاعتسددد 
بيةثاء     سثيارة الثدبور األخةثر تسثمى الجمثار األسثودسوع تع أل عدا قضداَّا لدادقة:  
 للوصور إلى العالع السثالي يجثب عبثور نهثر سثتيكس   ت الثلج تعيش مع األقيام السبعة

Styx * 
ي أ  المدددت ل   ألغدددع غدددر أ   نادددأل  ليددد  علدددأل ألددد    أالقصثثثد الصثثثحيح)مدددا يددداا  

ألد  مدا الاددب  دونيالن تحدد عا يياا  أت أسااليأل أت يألاغاح(  غر الوقت لاس   َّعتسد 
ألدد  لدد  َّكددا هنددا  أي مددا  الدددبور اويضددأل أت سدديارت   أت بيضددال الددثلج  أت ل ددأل سددتيكس  

ددا  تهنددا  أت لدد  ت ددا موجددودي علددأل اإلالدداب  تمدد  ذلددي  غددن  هددذ ا المعتسددد ا متسددسا  تمام 
َّكما اللز : تيف َّمكا أ  ت و  هندا  قضداَّا لدادقة تتضدما يادائأ توتيدَّدة وشديال  

  (2)  تجود ل ا؟
علدددأل أ  عدددألض الناألودددة السددد  ية   َّعندددر عدددألض  دونثثثيالنتوواغسددد   كريبثثث توؤتدددد 

لددي   ل ي يددة عمددم أسددمال العلدد   تمدد  ذصثثورةلاألوددة تاملددة غددر السدد  ية  تنلمددا َّعنددر تسدددَّ   
لستطي  عا الألوق تضد  أمثلدة مضدادي معألغدة مددا دقدة هدذن الادورير أي تضد  م،موعدة 

 كريبث ما أسمال العل  التر   تعمم تغس ا ل ا  هم الناألودة السد  ية )الادوري( التدر لداغ ا 
تسدددد  لندددا شدددألتال ا تافيدددة لةشددداري الناجحدددة  اسدددتادا  أسدددمال العلددد ؟ مدددا الواضدددح أ  اإلجا دددة 

غثثارث العد ددد مددا اومثلددة المعتددادي غددر اودب  تر مددا أهم ددا غددر تتدداب  السددلعر حيددع  وجددد 
مثاركو َّطلدق علدأل جد ل  مدا أغألوايدا  تر مدا غ دأل   Madagascar مدغشثقرتا  اس   إياان
 اسدتادا  ا سد   كريبث ( غر تحسيق شدألط السادد عندد 2129-2119)Marco Polo بولو

   تمد  ذلدي ل،ددن ا سثمعها مثن المتحثدث"أت كمثبناس اإلشاري أت الد لة اإلحالية اإلشداروة 
قد أشار  لأل ج ودألي  عيددي عدا السداحم اوغألوسدر  تألدُحت هدذن ال، ودألي اآل  هدر مدا لعنيد  

ال دددألط السددد  ر الدددذي  أل طددد   ددداورض  مدغشثثثقر اسددد  مدغ دددسأل  لدددذا َّحسدددق اسدددتادا  اسددد  
  (1)رض او اوغألواية او   تم  ذلي   َّعد ذلي تافي ا لتمكيا ا س  لةشاري  لأل او

                                                 
يطلق عليها الجمال األسود، كما  1322سيارة الدبور األخضر سيارة أمريكية سوداء ماركة كريسلر موديل عام  *

نطلق على بعض سيارات فيات القديمة لفظ "القردة"، ونهر ستيكس في الميثولوجيات اإلغريقية يجري سبع مرات 

 األموات، وهو النهر الوحيد في العالم السفلي في اإللياذة. )الباحث(. حول عالم 

(1)Donnellan, Keith. S. Speaking of Nothing, PP.94-95. 

 .532ص المرجع السابق،  (5)
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َّحمددم ا غتددألاض المسدد ق  ددأ  المتحدددد  دونثثيالن   الاطدداب حددوا الواقدد  تمددا  ددألا 
 تحدددد عددا أشددااص  أت أمدداكا أت أشدديال تحدددد غددر تددارو  عالمنددا  تون ددأ اللزدد  عندددما   
ا أ   نسدع يالدية   لدأل شدرل    وغق المتحدد بدرجة  تافية غر استادا  تع يأل غدألدي  قالدد 

 استادام  ل ذا التع يأل  َّا م غر اإلشاري  لأل أي شرل ما  ل ن  َّا م غر 
تسدد ع اللزدد  تمددا غددر ال ُدداراح التوتيدَّددة غددر الاطا دداح التددر تدددتر حددوا الواق يددة  
بتع يأل  غألود ت  توجد  شاري أكثأل دقة ما الناحية الالس ية ما اللزد  حدوا الاطداب الألتائدر  

 َّمكدددا للمتحددددد أ  َّعتدددألع  عدددد  حيدددع   توجدددد اإلمكاليدددة لاسددد ا لسدددوا شدددرل حايسدددر  ت 
  (2)تجود ما  تحدد عن 

تمدددا الم ددد  أ  لأيدددذ غدددر ا عتُدددار أ  الادددألب بددديا الاطددداب عدددا الألتاَّدددة  تالاطددداب 
مددا غعددم ال ددا   تلدديس  intentionحددوا الواقدد  هددو مسددألة اغتألاضدداح مسددُسة حددوا الساددد 

كا تاوشددددديال معندددددأل هدددددذا أ  ال اادددددياح الألتائيدددددة أت الاياليدددددة ضدددددما اوشدددددااص تاومدددددا
 الحاياية اويألا 

ا قدددد اعت دددأل غددديل    اسثثثماعيل ياسثثثين فثثثي تر مدددا َّكدددو  ال ددداأ غيدددأل المطلددد  جيدددد 
مخثالي شثل يثا   غيلم ا ت ائاي ا  لذا غن  تاألوح  أت جملة ال داتو  عطيدة السائلدة:  األسقور
  ست و   عد ذلي لوع ا ما الحد ع عا الواق   علأل الدألغ  مدا أ  ال داتو  عطيدة عسكرت 

شاادددية يياليدددة غدددر الواقددد   تمدددا لاحيدددة  أيدددألا  غدددن  هدددذن ال،ملدددة لاسددد ا التدددر َّسدددتادم ا 
ددا علددأل الادديل   تقلدديا  مددا الحددد ع  شدداأ  شدداهد الادديل   أكملدد  مددا المحتمددم أ  ت ددو  تعليس 

 عا الاياا 
غددر تثيددأل  مددا اوحيددا   لددأل التا يددأل غددر ال ُدداراح التوتيدَّددة حددوا  دونثثيالنتوحتدداج 
تلددي التددر تحتددوي  مددا  - الوجثثودة التددر  ألوددد التألتيدد  علي ددا تتعلددق   ُدداراح  الواقدد   تالم ددكل
ر حيددع ت ددو  ةُدداراح الوجددود - موجثثودأت  non-existent   غيثثر موجثثودعلددأل لمددوذج   

   علأل الناديض مدا ال ُداراح التوتيدَّدة  التدر ت دو  لدحيحة عنددما تعبيراا ماردةالسل ر  
 ر جحثثا غيثثر موجثثثودغددنذا قعلددت الحايسدددة غددر ال ُدداري    َّكددو  هنددا   شدداري للتع يددأل الماددألد  

ددا  أ  حايسددة مددا أقولدد  تعتمددد  غسأشدديأل  لددأل مددا هددو غيددأل موجددود  تل ددا مددا الماارقدداح أَّض 

                                                 
(1)Ibid, P.95. 
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   عدداتي  علددأل ذلددي  غددن  هددذا حددد ع  جحثثا  ددكم  مُاشددأل علددأل عددد  تجددود  شدداري مألج يددة لددد  
  (2)عا الواق ر ولنر   أقاد الحد ع عا شااية ييالية

ألدد  غددر عدددد  ت يددأل  مددا المواقدده َّ دديأل المت لمددو  بوضددوح   لددأل غيددأل  دونثثيالنتددد توؤ 
الموجود  تأتضح مثاا  علأل ذلي استادا  الحدتد الاألدَّة غر ةُداراح الوجدود السدل ية  علدأل 

     رجل المستحيل غير موجود  أت  أدهع صبرت غير موجودس يم المثاا   
ا  الطُ   تألدل  ا قددَّ :   ددت أ  مثدم هدذن ال ُداراح ت ديأل تهذن الم كلة معألتغة جيد 

 لأل شرل  ما غسط لتسول  عن  أل  غيأل موجود  غ يف َّمكا للمألل أ  َّسوا شديئ ا عدا مدا هدو 
 غيأل موجود؟

 كدم تأكيددد أ  هدذن التسدداؤ ح تعدد ميدد ي  لناألوتد  عددا اوتلداع المحددددي  رسثثلاعتسدد   
م هدددذن اإلشددداراح الواضدددحة  لدددأل الدددا )تآرائددد  ال املدددة المتطدددوري حدددوا التع يدددألاح الاألدَّدددة( مثددد

 تجود ت  شألح ا دت  الحاجة  لأل  ضاغة غ ألي اإلشاري للحدتد الاألدَّة غيأل الموجودي 
األلاثثاع علثثى  فثثي داللثثةعندددما تتضددما الحدددتد الاألدَّددة أتلدداغ ا محددددير غددن  تتدداب  

ال،ددة هددذن   َّسددد  حددا  للزدد وا المددذتوروا  تالددذي تددا  غددر الوقددت لاسدد  ايتألاق ددا لمعمسثثمياتها
  (1)دونيالنالتع يألاح  تنرضال  للتاسيأل المتماسي الذي قدم  

تهنددا   ا ددة مواقدده مميدد ي ت ددو  اإلشدداري غي ددا تاضددحة  لددأل الاموجددود  لددحيح  أ  
ا مدا المواقده غدر سدياب دونثيالنا يتاغاح م مة غر حد ذات دا  ل دا   دا تاحدد    َّسدتُعد لوع 

 حد ث  عا الا موجود 
  حسا شحاتة هدو المددرب الادائ   الُطولدة  غدا  د اا  نمكدا  المدألل أ  أييأل ا   ذا تا

 َّسوا  ل  لو تا  حسا شحاتة هو المدرب الاائ   الُطولة  غما لوع السياري التر قادها؟
هدددددذا هدددددو ا يدددددتاع المألتددددد ي بددددديا اسدددددتادامر اوتلددددداع المحدددددددي فيمدددددا  تعلدددددق 

 ألددد  مدددا تدددا   تحددددد عنددد  المتحددددد غدددر  ا سدددتادا  اإلسدددنادي   ذا أردلدددا تحد دددد تيال دددا مدددا 
استادا  الوله المحدد  غسيكو  المألشح الوحيد هو ال رل الذي  تاق مد  الولده  تمد  

أ  ال يددددا  الددددذي  تحدددددد عندددد   -ذلددددي َّسددددمح ا سددددتادا  اإلحددددالر الددددد لر  احتمدددداا  آيددددأل
الولده  المتحدد   َّكار الوله تاق ي ا  تعندما    تناسدع ال يدا  الدذي تد  تحد ددن مد  

                                                 
(1)Ibid,P.96. 

(2)Ibid,P.93. 
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غددا َّمكددا السددوا ألدد  مددا اا ال ددرل لاسدد  الددذي  تحدددد عندد  المتحدددد  تغددر  عددض اوحيددا  
لألوددد أ  لسددوا شدديئ ا مددا عددا تيددا   مددا  تلحدداتا تحد دددن ل،م ورلددا مددا يدداا تلددانا لدد   ممددا 
َّ،عددم مددا الممكددا أ   تطددابق ال يددا  مدد  الولدده  تغددر أتقدداح  أيددألا  لألوددد التحدددد عمددا 

ا )  ددكم  غألوددد(  تمددا  دد  َّمكددا السددوا ألدد    توجددد  مكاليددة ل يددا   َّمكددا  ناسددع تلددا ا معين دد
  (2)ال ا  عن  تغر الوقت لاس    َّمكا تلا    كم  لحيح

ا مدا غلسداة العسدم  هذا ما  ؤتدن ألاار غلساة اللزة  الذ ا َّعت ألت  غلساة اللزدة جد ل 
ددا من ددار فيعت ددألت  غلسدداة اللزددة ماددا ي  لزووددة معينددة مثدد م المعنددأل تس ددم التحليددم غددر أت غألع 

ضول م،موعة ما الماا ي  الناسية اوساسية تالمعتسداح تالألغُداح تالمسالدد  ت دالألغ  مدا 
شددديوع هدددذن اوغ دددار تالت دددارها غدددر الالسددداة     أ  هندددا  ياغ دددا ت يدددأل ا بددديا ألدددحاب هدددذن 

لمادا ي  اللزوودة اوغ ارر  ذ  ألا غألوق  من   أل  ليس  الضألتري ا عتماد علأل العسم لتحليم ا
تد  ح اولاددا   توددألا معادد  ألددحاب هددذا الددألأي أ  المتحدددد َّكددو  لدَّدد  م،موعددة مددا 
المسالد حيا َّط ق ةُاري معينة  توج  ب ا  لأل مسدتم   غعلدر أت ممكدا  تنذا أراد المتحددد 
أ  َّعنددر شدديئ ا   ُارتدد   غابددد أ   نطس ددا  ساددد  حددداد تددأ يأل معدديا علددأل مددا َّسددتم   ليدد   

تالر تمي  ألحاب هذن الناألي  اعتُدار مادا ي  السادد تالاعدم تا عتسداد تالألغُدة   تس دم ت ال
  (1)التحليم

توؤتددد ألدددحاب لاألودددة قادددد ا تاددداا ألندددا   لسدددتطي  أ  لوضدددح غ دددألي التسألودددأل أت 
التوتيدددددد    غدددددر حددددددتد السادددددد الموجددددد   لدددددأل المسدددددتم ر و  الحالدددددة اوساسدددددية للتسألودددددأل أت 

ة لنطدق جملدة  سادد  معدديا  تعلدأل هدذا النحدو ل،دد أ  الاددب ضددألتري التوتيدد    هدر حالد
دا  ذا شددئنا  للمعندأل تل ند  لديس تافي دا  تمدا  د   بدد مدا ا سدتعالة  سادد مسدتعمم اللزدة أَّض 

غ م ا تافي ا للمعنأل
(1)  

تفيمدا  تعلدق  ا سدتادا  اإلحدالر الدد لر   ألوددد المتحددد اإلشداري  لدأل شداأ  معدديا 
سددديلة إلل دددال هدددذن اإلشددداري   دددكم  حاسددد   تمدددا ت ددددت حايسدددة المحتدددوا توسدددتاد  الولددده تو 

                                                 
(1)Donnellan, Keith.Putting Humpty Dumpty Together Again,P.34. 

 .518،  صمرجع سابقجون سيرل:  )5(

 .91، صمرجع سابقصالح إسماعيل:  (9)
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الولددار حاسدددمة  النسدددُة لحالدددة الولددده اإلسدددنادي  غدددر حددديا أل دددا ت ددددت  الوودددة غدددر حالدددة 
  (2)ا ستادا  اإلحالر الد لر

تلتي،ددة ل ددذا ا يددتاع  بدددا لدددتليا  أ  العد ددد مددا اوشدديال لددحيحة فيمددا  تعلددق 
 الد لر   فيما  نط ق علأل ا ستادا  اإلسنادي  ا ستادا  اإلحالر 

 ر لددذلي سدديت  "ماكثثاتتتمددت مناق ددة هددذن بددُعض التاالدديم غددر المسالددة التددر  نتسدددها 
ا مألج ي ددا   م دراج ددا هنددا غسددط   ذا تددا  المتحدددد )    تسدديكو  ار( َّسددتاد  تلددا ا محدددد 

ي سددديكو  مدددا  لدددر   )أت علدددأل اوقدددم  سدددوع َّسادددد المتحددددد تجدددودن( تالدددذكهندددا  تيدددا   
ا   أل  )َّاتألض  أل  ت  التأكيد  ت التالر ست و  التزييدألاح المناسدُة مطلو دة  دونيالنلحيح 

 لألسئلة تاوتامأل تما  لأل ذلي( 
 غر الواق  أ     φ  ك  سوال تا   ك   لأل  م( سي يأل  2)
ر الواقد    أ  ل  ت ا غدك  سوال تالت  ك  شيئ ا لادق ا أت تاذ  ا   أ   م( سيسوا  1)

φ  ) ألط أ  َّكو  تم شرل  علأل ما  ألا  فيما  تعلق بُاقر غعم ال ا  ( 
   سديكو  قدد اغتدألض مسدُس ا أت ضدمني ا أ  ك  لةشداري  لدأل  φ   م( غر اسدتادا   1)

  φ  هو ك 
   سدديكو  مددا الاددحيح السددوا  لدد  م( عنددد اإلبددا  عددا غعددم ال ددا  الادداص بددد  9)

  أت    اداع  م  عا هذا  ستادا  التع يألاح لةشاري  لدأل    تغر اإلبامذتأل شيئ ا عا  
  (1)المألادغاح الاالة   

 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) Gutzmann, Daniel& McCready, Eric. Using Descriptions. Empirical Issues in Syntax 

and Semantics 10, ed. Christopher Piñón, 55–72 ,http://www.cssp.cnrs.fr/eiss10/. Daniel 

Gutzmann and Eric McCready, 2014, P.55. 

(2)Donnellan, Keith.Putting Humpty Dumpty Together Again.34-35. 
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 نتاوج البحث 
الُدداب أمددا  عدددد  مددا ألددواع الناألودداح  رسثثلغتحددت لاألوددة اوتلدداع التددر قدداا ب ددا 

   تالتددر تالددت دونثثيالنالولدد ية اويددألا  تددا  من ددا لاألوددة اوتلدداع الا يددة التددر قدددم ا  
   لتائ، ا ما  لر:ما أبأل 

ا مدا لاألودة اوتلداع عندد رسدم  بدم  لد  عدألع  دونثيالنتقده   -2 دا محا دد  موقا 
  ترغدد  اعتألاغدد   ايمددة تلددواب لاألوتي مددا عددا ستراوسثثون ت رسثثلبنسدددن آلرال 

اوتلدددداع     ألدددد  ات م مددددا  اإلياددددداب غددددر ماحاددددة اسددددتاداميا ماتلاددددديا 
ي مددددا لاألوتدددد  عددددا لألتلدددداع المحددددددي  همددددا ا سددددتاداميا اللددددذ ا رتدددد  عل

اوتلددددداع  أتل مدددددا: ا سدددددتادا  المألجعدددددر أت اإلشددددداري الدددددد لر  ت الي مدددددا: 
تنطلدق مدا السدوا  دأ  تدم  رسثلا ستادا  اإلسنادي  تقد رأا أ  تج ة لاأل 

ا أت لدد   شدرل  َّمكددا التحددد عندد  تتسددميت  تاإلشداري  ليدد   بددد أ  َّكدو  موجددود 
ألاح ذاح معندأل  تدا  تتد اما مد  تع يد رسثل كينولةر و  اوتلاع المحددي عند

 تع يألاح  ضمنية 
 ضألتري تطابق ماَّ يأل  ليد  المتحددد مد  اإلشداري الد ليدة  تمدا  دونيالنقاا  -1

   تجد أ  هنا  حا ح   تناسع غي ا اإلشاري الوله  تهدو مدا دغعد  للسدوا 
  سادَّة المت ل   تالذي َّساد ما ترالن استحالة الناألوة الاالاة لةشاري 

-Leonard Bloomfield(2778  بلومايلثدغدر رأَّد  السدابق   دونيالنَّ ُ   -1
دا للمعندأل2797 دا دقيس  علدأل -(  لأل حد  ت يأل  الدذي قداا  ألندا ل در لعطدر تعألوا 

 النسددُة ل ددم لديزة غددر اللزددة   بددد أ  ل ددو  علددأل  -أسداس الناألوددة اإلشدداروة
قدم مدا هددذا علد   دقيدق   كدم شددرل  غدر عدال  المددت ل   تل دا المعألغدة اإللسددالية أ

  (2) كثيأل 
أ  الدددذي َّسدددتاد  الولددده غيدددأل الادددحيح َّاتدددألض أت َّ ددديأل  دونثثثيالنرأا   -9

  َّعندر أ  الملث  علثى العثر ضمن ا  لأل تجود شرل ما غدر الولدهر غسولندا  
سددعأل  لددأل تاددحيح الحدددتد  دونثثيالنهنددا  اغتددألاض مسدد ق لوجددود ملددي  ل ددا 

                                                 
 .52ص مرجع سابق،انظر: أحمد عمر:  )1(
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ناألودة اإلشداروة   تغر س ي  لتاحيح تلي الحدتد ال ق الرسلما تج ة لاأل 
  كم  قاال   تالتر  ألا ألحاب ا أ  معنأل ال لمة هدو  شدارت ا  لدأل شدر  غيدأل 

رأي  دددألا أ   -  تالدددذي لدددتج عنددد  رأَّدددا : أ-تن  ايتلددده قلددديا  عدددن  -لاسددد ا
ترأي  ددألا أ  معناهددا هددو العاقددة بدديا  -معنددأل ال لمددة هددو مددا ت دديأل  ليدد   ب

ا عندد ألادار الناألودة ال،د دددي   هدو مددا ل،ددن تاضدح  (2)التع يدأل تمدا َّ ديأل  ليد  
   غدر سدياب حد ثدد  عدا معندأل ا سد   اسدتادا  الولدده كريبث لةشداري  مثدم  

اإلسددنادي  قددائا  بوجددود ملدده أت دتسددي  غددر عسددم المددت ل   دترن غددر اسددتادا  
اسددد  العلددد  أ  َّطدددابق اإلشددداري التدددر غدددر عسدددم المدددت ل  بندددال  علدددأل مدددا َّساددددن 

أكددد علددأل أهميددة التاسدديأل التدداروار التددر تعت ددأل  غسددددونثثيالن المددت ل   أمددا عنددد 
 أسمال العل  أتلاغ ا ي ية   ت يأل  لأل شاأ  ما  عين   ت  تسوا عن  شيئ ا 

تألتدد ح تج ددة لاددألن علددأل ا سددتعما ح الد ليددة تاإلسددنادَّة لألتلدداع  تمددا   -2
أكد علأل دتر الوله   اإلضاغة  لأل دتر المتحددد غدر اسدتعماا اللزدة  تمدا 

ولددده غدددر ا سدددتادا  اإلحدددالر الدددد لر لددديس ضدددألترو ار ولددد  َّعدددد رأا أ  ال
م،دددألد تسددديلة لتحد دددد هوودددة ال ددداأ الدددذي لألودددد التحددددد عنددد   تألددد     لددد   
تط يدددددق الولددددده   دددددكم  لدددددحيح علدددددأل العنادددددأل المحددددددد  ت التدددددالر تدددددؤدي 

  تظياتدددديا ماتلاتدددديا عنددددد ملثثثث  فرنسثثثثا الحثثثثالياوتلدددداع المحددددددي  مثددددم  
المناسُة الاالة التر اسدتادمت غي دا لتوضديح شدرل    تعتمدا  علألدونيالن

تمددا  –ال،الددع التدداروار لألتلدداع  علثثىمددا  اومددأل الددذي دغعدد   لددأل التألتيدد  
أت التاسددديأل التددداروار الدددذي ميددد  مدددا يالددد  بددديا شاادددياح الألتاَّدددة  -ذتدددألح

 كسند اد غر أله ليلة تليلة  ت يا ال ااياح الواق ية 
سدددنادي وسدددمال اوعدددا  الدددواردي غدددر جملدددة  ميددد  بددديا ا سدددتادا  اإلحدددالر تاإل -1

   الانثثان الثثذت قثثام بنحثثا تمثثثار نهةثثة مصثثر عبقثثرت تاحدددي   مثددم قولنددا  
دا لولده  محددد   نطوودا  علدأل ا غتدألاض  تاعت ألهما استاداميا ماتلاديا تمام 
المس ق أت الضمنر ال اذب  ذا أردلا السدوا أ  الاندا  الدذي قدا  بنحدت التمثداا 

                                                 
 .22، صالمرجع السابق )1(
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   تمدا محمثود مختثار   ل ند  غدر الواقد   إبراميع عبد المالك الم ار  لي  هو 
  تهدو دونثيالن    تا  الحد ع عا لتدائج ا سدتاداميا هدو أهد  مدا َّميد  غ دأل

اومدددددأل الددددددذي دعدددددان  لددددددأل الحدددددد ع عددددددا ال،الدددددع اولطولددددددوجر لألتلدددددداع  
تا سدتاداماح اللزووددة وغعدداا ال دا   غددر ر ددط  تاضدح بدديا الناألوددة تلاألودداح 

للزددة  توا ددأل مددا يدداا الحددد ع عددا     غعددم ال ددا   تالسددوي المددؤ ألي غلسدداة ا
لاعدددم ال ددددا   تالادددددب تاإلشددداري  مددددا يدددداا  ل،دددا  غعددددم ال ددددا   تالناألوددددة 

  تال ُداراح التوتيدَّدة تدترهدا  النسدُة للمسدتم  كريبث الس  ية التر تعدألض ل دا 
 تالمت ل  

سددياب تثيدأل ا دايدم هددذا أ دار م دكلة المعندأل مددا يداا السدياب  تتردح تلمدة ال -8
الُحددع  ل ندد  لدد   ألتدد     علددأل السددياب الولددار  تقادددَّة المددت ل   تعاقددة 
السددددياب  الحددددد ع عددددا الددددا موجددددودر حيددددع أراد مددددا يدددداا ذلددددي أ   وضددددح 
اسددتساا دا ح اإلشدداري تاإلشدداري عددا سددياب  عددض اسددتاداماح التع يددأل  مددا 

غالسددياب   دديا مددا  ألودددن  يدداا تحد ددد المحمددو ح )ول ددا ت دديأل  لددأل الاددااح(ر
المتحدددد مددا يدداا معتسداتدد  أت ليتدد   غددر حدديا    ألتدد  علددأل ألددواع السددياب 
اويدألا  مثددم السددياب اللاادر  تالسددياب اللزددوي  تمدا ألدد  لدد  َّ ديأل  لددأل عاقددة 

 السياب بتألادع المعنأل    شذر ا رغ  أهميت  اللزووة   
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 ها ثانيًا  المراجع باللنة العربية والمترجمة إلي

  2777  الساهألي  2  عال  ال تع  طعلع الداللةأحمد ماتار عمأل:  (2)
  تألجمددة ب ددال درتودد   مألاجعددة  مددا  الالسثثاة فثثي القثثرن العشثثرينالاألوددد جددولس آ ددأل   (1)

  1112ع د الاتاح  اإلسكندروة  دار الوغال  
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  تألجمدة: ع دد السدادر نظريثة أفعثار الكثالم العامثة كيثف ننجثي األشثياء بثالكالمأتسدتا:  (1)
  2772قنينر  أغألوايا ال ألب  الدار ال يضال  المزألب  

تألجمدة:  َّمدا  جمداا الدد ا الاألمداتي  مؤسسدة مقدمثة قصثيرة جثًدا،  َّ  سدر جدألا لينج:  (9)
  1129  مد نة لاأل  الساهألي  2هنداتي للطُاعة تالن أل تالثساغة  ط

م،لدة   أثثر فلسثاة المنقث  فثي فلسثاة اللنثة عنثد برترانثد رسثلجواد تاظ  الساعدي:  (2)
  1112  العألاب  97  العدد21آداب ال وغة  الم،لد

  م،لدة آداب أثثر فلسثاة المنقث  فثي نظريثة الداللثة عنثد رسثلجواد تاظ  الساعدي:  (1)
  1112  العألاب  2  ج97ال وغة  العدد

  تألجمدة: أحمدد اولاداري  دار ال تداب القصثدية بحثث فثي فلسثاة العقثلجو  سيألا:  (8)
  1117العأل ر  بيألتح  ل نا   

  مع دددد الصثثثاة فثثثي اللنثثثة العربيثثثة مثثثن منظثثثور النحثثثو العربثثثي القثثثديعحسدددا مددددا :  (7)
  1121الدراساح تاو حاد للتعألوع  الأل اط  المزألب  

  مدؤتمأل المعنى واإلةالة  مثن النظريثة الوصثفية إلثى اإلةالثة الجدلثدةحسا  الُداهر:  (7)
  1127كلية اآلداب تالانو  تاإللسالياح  منو ة  تولس  

 الالسثثاة التحليليثثة وبنيثثة التحليثثل اللمنققثثي رسثثل نموذًجثثا،يليددم: شددألوف حسددنر  (21)
  ال، ائدددددأل  1  العدددددد21م،لددددة اوكادَّميددددة للدراسدددداح ا جتماةيدددددة تاإللسددددالية  الم،لددددد

1111  
 اآلداب   حولياحجرايس عند المعني في القصدية النظريةلاح  سماعيم:  (22)

الن أل العلمر  جامعة   م،لس 111 الألسالة  12ا جتماةية  الحولية  تالعلو 
  1112ال ووت  

م،لة هألمس مألت  اللزاح   النظرية اإلشارية في المعنىع يأل ع دالزاار حامد:  (21)
  1129  أبألوم1  العدد1تالتألجمة  جامعة الساهألي  الم،لد

  2712  دارالمعارع  الساهألي  لدفيج فتجنشتينع مر  سا :  (21)
اللنثثة الصثثثورية إلثثى اللنثثثة  الالسثثثاة التحليليثثة المعاصثثثرة مثثنمحمددد بددا سددُاع:  (40)

م،لدددددة منتددددددا اوسدددددتاذ  المدرسدددددة العليدددددا لألسددددداتذي آسددددديا جُدددددار قسدددددنطينة   العاديثثثثثة،
 .1121  ال، ائأل  81-98 27العدد
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  نظريثة الاعثل الكالمثي بثين علثع اللنثة الحثدلث والمباةثث ه ا  ع د اللد  الاليادة (22)
ال دألتة المادألوة العالميدة   مكتُة ل ندا  لاشدألت   اللنوية في التراث العربي واإلسالمي

  1118للن أل  لول،ما   ل نا   
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 رابًعا  الموسوعاا ودواور المعارف 

: غددؤاد تامددم  جدداا الع ددألي  ع ددد الألشدديد الاددادب  الموسثثوعة الالسثثفية المختصثثرة (2)
  2711مألاجعة:  تر ل،يع محمود  مكتُة اول،لو الماألوة  الساهألي  

 امًسا  معلوماا من شبكة المعلوماا الدولية )اإلنترنا(خ
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3- https://philosophy.princeton.edu/about/great-and-good/delia-

graff-fara.  
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قائمة مرتبة أبجديًا  بأسماء السادة الأساتذة

الثانيالجزء -م(2222محكمي بحوث  العدد الحادي والعشرين  )يوليو   

 م الأسماء التخصص والانتماء المؤسسي

براهيم عبدالرحمن عودةأ .د/  قجامعة الزقازي –كلية الآداب  –أ س تاذ علم االجتماع المتفرغ   1 ا 

  –كلية الآداب  –أ س تاذ الجيومورفولوجيا والخرائط 

 جامعة بورسعيد 
براهيم محمد صابر  2 أ .د/ أ حمد ا 

 3 أ .د/ ا سماعيل يوسف ا سماعيل يوسف جامعة المنوفية –كلية الآداب  –أ س تاذ بقسم الجغرافيا 

 4 أ .د/ الس يد بهاء جالل درويش ة المنياجامع –كلية الآداب  –أ س تاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة 

 5 أ .د/ جبر محمد جبر جامعة بورسعيد –كلية الآداب  –أ س تاذ علم النفس 

 6 أ .د/ جودة فتحي متولي التركماني اهرةجامعة الق –كلية الآداب  –أ س تاذ متفرغ بقسم الجغرافيا 

 –كلية الآداب والعلوم اال نسانية  -أ س تاذ بقسم علم الالجتماع

 جامعة قناة السويس
 7 أ .د/ حسين أ نور جمعة

 8 نوفل عبد السالم عبد الس تارأ .د/  جامعة بورسعيد - كلية الآداب - أ س تاذ الجغرافيا

 9 أ .د/ عبدالمنعم شحاتة محمود  جامعة المنوفية –كلية الآداب  –أ س تاذ علم النفس 

 12 عبدالوهاب جودة الحايسأ .د/  جامعة عين شمس –كلية الآداب  –أ س تاذ علم االجتماع 

 11 أ .د/ فاطمة ا سماعيل محمد ا سماعيل جامعة عين شمس –كلية البنات  –أ س تاذ فلسفة العلوم 

 12 أ .د/ محمد حسن محمد حسن غانم جامعة حلوان –كلية الآداب  –أ س تاذ علم النفس 

 13 أ .د/ محمود صادق سليمان بورسعيدجامعة  –كلية الآداب  –أ س تاذ علم االجتماع 

 14 أ .د/ منير بس يوني سالم الهيتي جامعة المنصورة –كلية الآداب  –أ س تاذ بقسم الجغرافيا 

 15 أ .د/ وهبه حامد حامد شلبيي جامعة بورسعيد –كلية الآداب  -أ س تاذ الجغرافيا 
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