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 كشـــــاف املحتــــويـــــات
 

 محور اإلدارة واالقتصاد واملحاسبة

 كورونا زمن البشري في املال رأس على وانعكاساته اإللكتروني التسويق
 أحمد العقيلي .. نصير رهام

"دراسة تجربة آلية  التمويل األصغر اإلسالمي للمزارعين في باكستان

 سلم املبتكرة ملؤسسة واصل"
 فاطمة بلخير .. رةإيمان بوق  

وآثرها على حماية البيئة والتنمية  اقتصاديات الطاقة املتجددة

 املستدامة
 حاجم سهير

معايير  في تشخيص مدى تطبيق بعض DMAIC استخدام منهجية

  االعتماد املؤسس ي:
 
اقية نموذجا  جامعة عر

 سالي سعيد .. عبد الرضــا البصري 

اقع استخدام تكاليف الرحالت الجوية "دراسة  في تسعير التذاكر و

 تطبيقية في شركة الُبراق للنقل الجوي"
 القنبري  قيس محمد  .. فيروز النعاس

 في تعزيز جودة املعلومات املحاسبية تأثير االبالغ املتكامل
 منال السلماني

مكانة النوع االجتماعي ومشاركته االقتصادية في ضوء نتائج املسح 

 2016يل لعام الجزائري حول التشغ الوطني؛
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 مهدي حطاب .. أسيا شريف

افز العمومية في تحسين مستويات االستثمار في الطاقات  أثر الحو

 "دراسة حالة الجزائر" املتجددة
 فؤاد بوفطيمة .. رابح بحشاش ي

 التجربة التنموية في الهند عوامل القوة وتحديات االستمرار
 نادية فاضل عباس فضلي

 دراسة" للمؤسسة الذهنية الصورة تدعيم في البيئية الحوكمة دور 

( Condor)كوندور  مؤسسة منتجات مستخدمي من عّينة على ميدانية

 ("الجزائر) آفلو بمدينة
 قورين فاطنة  .. قورين خديجة

 دراسة" التكافلي للتأمين البنكي للتسويق مدخل: البنكي التكافلي التأمين

 "اإلسالمية البنوك من مجموعة حالة
 عاشور  فلة

 "رهاناته، وسائله، أدواره" :املستدامة التنمية وتعزيز املسؤول االتصال
 عتــــــــيــــق معتز .. نواري  أمال

 قانون محور ال

من خالل فكرة  االستجابة القانونية للتحوالت السياسية واالجتماعية

 الحق في التغيير
 عمران محافظة
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لنصوص التشريعية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي بين ا

 والتحديات التقنية
 أسيا بوعمرة

 في ظل أحكام قانون األسرة الجزائري  املركز القانوني للمرأة
 راضية عيمور 

في العراق  السلطة التقديرية للجنه العليا للصحة والسالمة الوطنية

 وعالقه قراراتها بالحريات العامة
 مهند زغير

 ن التلوث باإلشعاعات النوويةالحماية الدولية للبيئة الطبيعية م
 فايزة بن ناصر .. حياة حسين

 نموذج جديد للعدالة الجزائية؟ :العدالة التصالحية
 مليكة بهلول 

 "دراسة مقارنة" املؤسسات الناشئة من منظور قانوني
 كريمة كريم

في بعض الدساتير  اآلثار القانونية املترتبة على الحنث باليمين الدستورية

 املقارنة
 محمد عبد جري 

قضاء التحكيم الدّولي ضمانة حمائية لحسم منازعات االستثمار 

 ر األجنبي: التشريع الجزائ
 
 ي أنموذجا

 بشرى زالس ي
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 حماية حق اللجوء في القانون الدولي
 علي بن جميلة

من االنساني تهديد األ  وتأثيرها علىاملناخ  لالجئقصور الحماية الدولية 

 العالمي
 فوزية زعموش

اقع) اإلرهاب بقضايا املختص القضائي لبناءا  (واملأمول  الو
 عيس ى بن ابتسام .. الكيالني فوزي

 التشريع يف البيئي التلوث عن املعنوي  للشخص الجزائية املسؤولية

 الجزائري 
 قرقور  حدة

 جائحة" اإلنساني العمل تعزيز في األحمر للصليب الدولية اللجنة دور 

ا كورونا  "أنموذج 
 وسعدأب سعاد

 علم االجتماع والديموغرافيا والخدمة االجتماعية محور 

في عدد من البلدان العربية  العمل التطوعي في ظل جائحة كورونا

 "دراسة وصفية"
 جاسم حسن .. حارث أيوب

 الطفل بين ثقافة العوملة وسيكولوجية املرأة
 دليلة بـــــدران .. وردة برويس

 اإلنسانّية السناجب "العالقات رقص ايةرو  في االجتماعّية األلفاظ
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"
 
 أنموذجا

 حنان جبير .. آس املوسوي 

 التنظيمي التأطير اجتماعي وضرورة كنسق التطوعي العمل
 بورني خديجة .. قمانة محمد

 "السنن فقه"املسلمين  عند املغيب والعلم كورونا وباء
 الصمد عبد الناصر عبد

 توطين إعادة في الالجئين لشؤون ةاملتحد لألمم السامية املفوضية دور 

 الالجئين
 فرحان محمد

CORONA AND SOCIAL INEQUALITIES IN FRANCE SOCIAL CHANGES 

AFTER THE CORONA PANDEMIC (COVID 19) 

Djamel BENTRAR .. Nacer BOUKROU 

 في االعاقة األشخاص ذوي  ودمج التكفل واستراتيجيات ذكرى  نادي

 (لألطفال االجتماعي الدمج في بةتجر )الليبي  املجتمع
 كتيف أبو حسن

 السمات الشخصية لربة األسرة وعالقتها بالصمت الزواجي 
 إلهام عبده محمد علي  .. عبير عبده محمد علي
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 محور التعليم العالي والبحث العلمي

اقع تطبيق مؤشرات جودة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية  :و

"
 
 "كلية اآلداب: جامعة طرابلس أنموذجا

 فائزة قريفة

 التعليم اإللكتروني وحقوق األستاذ الباحث
 حنان خوادجية

 بالتجارب العربية والعاملية  ودة في الجامعة الجزائريةضمان الج
 
مقارنة

 الناجحة
 طبوش صبرينة

وانعكاساتها  الفجوة الرقمية لدى طالب املاجستير بجامعة نزوى

 التربوية
 أحمد الزدجالي

اقع في قراءة املغربية الجامعات في الشاملة الجودة إدارة  على املمارسة و

 الدولية التجارب ضوء
 لدبس ديةالسع

 السور  في للمناقضات داللي تحليل الكريم القرآن في واآلخرة الدنيا ثنائي

 واملدنية املكية
 املالذنون  ربى
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STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARDS ONLINE ASSESSMENT IN 

HIGHER EDUCATION "CASE STUDY OF THE DEPARTMENT OF 

FOREIGN LANGUAGES, ENGLISH" DIVISION AT BISKRA 

Ahlem SALHI 

 محور التربية والتعليم

لدى املتعلمين:  الوعي الصرفي املبكر وأثره في بناء الكفاية املعجمية

 دراسة لسانية عصبية
 عبد اللطيف عبايل

صوِص األدبّية
ُّ
هِم الن

َ
وتفسيِرها التوقيعاِت  أثُر السياق االجتماعّي في ف

 
 

 مثاال
 كمال حسين .. كاظم ياسر

لدى األطفال من وجهة  الصحي وعالقته بقلق ما بعد الصدمةالحجر 

 نظر أولياء األمور 
 ضحى الالمي

درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات التفكير اإلبداعي وعالقتها 

بمهارات التفكير العلمي لدى طلبتهم في الصف الثاني عشر في محافظة 

 شمال الباطنة التعليمية بسلطنة عمان
 ميمحمد العج
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اقع التطبيق العملي لطلبة املرحلة الرابعة في كلية التربية جامعة  و

 كربالء من وجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية
 سعد كاظم زغير الشبالوي  .. علي صاحب عباس  

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE À L’HEURE DE LA COVID.19 ET SES 

RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ MENTALE DES ENSEIGNANTS DU 

SUPÉRIEUR EN ALGÉRIE  
Merıem DAHMANI ..  Mama DAHMANI 

املنهج الخفي ودوره في تعزيز الكفاءة األكاديمية واالجتماعية لدى طلبة 

 االبتدائية داخل الخط األخضر في لواء الشمال املرحلة
 نائلة حداد

DYNAMICS OF LEARNING MOTIVATION IN ELEMENTARY SCHOOL 

PUPILS OF ISRAEL ARAB SECTOR 

Nadıa GALI ..  Ahlam DARAWSHEH 

 بالكفاءات املقاربة ظل في التدريس
 نويري  سمير .. رماش صبرينة

 "الغائب املشترك ذلك" السماوية األديان في األخالقية القيم
 الرحيم عبد أيوب أبو

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES DANS LA PETITE ENFANCE: UN LEVIER 

MAJEUR POUR UN DÉVELOPPEMENT SAIN ET ÉQUILIBRÉ DES 

ENFANTS AU PRÉSCOLAIRE 

Ihsane DAHANE 
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 مرحلة خالل االجتماعية الكفايات اكتساب في العاطفية الكفايات أثر

 األطفال رياض
 الكتاني سالم

LE RÔLE DU JEU DANS LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

SOCIO-ÉMOTIONNELLES CHEZ LES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE 

Soumaya ES-SAOUABI .. Salam EL KETTANI 

 فترة خالل واألطفال األولي التعليم مربيات بين التواصلية العالقة

 التكنولوجية الوسائط عبر( 19 كوفيد) الصحي الحجر
 الزهراء فاطمة

 النقب منطقة في بعد عن التعليم تواجه التي املعاصرة التحديات
 شحادة مواهب

 سيناريوهات التعامل مع التعليم اإللكترونيي في ظل أزمة كورونا
 كفاح يحيى صالح العسكري ..   عمر مجيد عبد العاني

 محور األدب والنقد والترجمة

افع" ترجمة األدب العربي إلى اللغة العبرية  "أسباب ودو
 بيداء املندالوي 

 عهد الجديدللعهد القديم وال أسلوب الترجمة السبعينية
 هديل السعدون 

 
 
الجنس بين تشظي الهوية واستمرار النسق النساء اإليزيديات أنموذجا
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 "دراسة في ضوء النقد الثقافي"
 هند خضير

 "صالح الدين بوجاه" سلطة اآلخر في رواية النخاس
 بوشايب أسماء علجية

 أدب الرسائل املترجمة وتقنية الوصف

 رسائل )مارسيل بروست( أنموذج
 
 ا

   ياء حسين عليمل

L’HUMANISME DANS L’ŒUVRE D’EDGAR MORIN “L’HUMANISME, 

L’EDUCATION HUMANISTE ET L’HUMANISME CHEZ EDGAR 

MORIN” 

Ibrahım OUHENNOU 

 "نيومارك بيتر تصور  في قراءة" :الثقافية والعوملة التواصلية الترجمة
 ألحيان لطيفة

 الرهانات بين السترجة" الحديثة التواصل ووسائل الترجمي الخطاب

 "والتحديات
 خالف ابتسام

 عائشة"لـ" الجحيم في نساء" العربّية النسوية الرواية في التناص جمالية

ا" بنور   أنموذج 
 ربيعة حليتيم
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PRAGMATIC ANALYSIS OF NON- DETACHABLE IMPLICATURE IN 

SELECTED ENGLISH FICTIONAL DISCOURSE WITH SPECIAL 

REFERENCES TO TRANSLATION  

 
AHMED ADEL NOURI ..  ZAINAB SAAD MOHAMMED  

 محور االستدامة

اقع  مؤشرات قياس استدامة تسيير النفايات في الجزائر بين الو

 
 
 واملأمول: أداء الوكالة الوطنية للنفايات أنموذجا

 نبيهة سعيدي

 محور الترجمة ووسائل التواصل

 اإلسباني 27في شعر جيل  ي في ترجمة االستعارةالُبعد التداول
 تينهينان أيت حدة .. فالق عريوات مريم

 محور التهيئة والتخطيط

"نموذج  املدن الخضراء بين التهيئة العمرانية والتخطيط الحضري 

 مدينة مراكش"
 نرجيس الغوات
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 محور الدراسات العربية

 البحث العلمي تطوير في دور منهج الدراسة املصطلحية
 حورية بوايكادر

 محور الرياضة والشباب واأللعاب اإللكترونية

الرقابة واملتابعة الوالدية على األلعاب اإللكترونية وأثر تلك األلعاب 

لدى أطفال الروضة من وجهة على الجانب االنفعالي والسلوك العدواني 

 نظر أولياء األمور في مدينة القدس
 فراس اسمر

 لدى الحياة جودة تحسين على الرياض ي البدني النشاط ممارسة دور 

 "ميدانية إسقاطات" الجامعي األستاذ
 أمير جـــميلة

 العلوم السياسية والعالقات الدولية محور 

اسة في البنية وتطور السلط در  :2016-1963التاريخ النيابي املغربي 

 الدستورية للبرملان
 بوسلهام عيسات

 التكيف والتغير :أزمة الدولة وإعادة بناء الدولة
 جمال بن مرار .. نصيرة مالح
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 محور اللسانيات وتعليم اللغة

 في لغة الجيش اإلسرائيلي تأثير اللغة العربية
 زينة الوردي

 تجانشتاينتطور التحليل املنطقي للغة عند في

 من نظرية اللغة املثالية إلى ألعاب اللغة
   فريد زيداني..يسمينة قادوم  

 في النحو العربي قصدية استعارة الضمير
 مهند البيرماني

IRAQI EFL COLLEGE INSTRUCTORS’ AWARENESS OF SOME OF THE 

PROBLEMS OF APPLIED LINGUISTICS 

Muna DALAF 

USING COLLABORATIVE WRITING TECHNIQUE TO PROMOTE EFL 

LEARNERS’ NARRATIVE WRITING SKILLS 

Angham SALEH J. 

EFL COLLEGE STUDENTS’ USE OF CODE SWITCHING AS ASSESSED 

BY THEIR INSTRUCTORS 

Habar H. JASSIM 

غوي  واإلعجاز التقانة فضاءات
ّ
 دالالت" الكريم القرآن في الّرقمي الل

سق
ّ
 "الفرقان لغة في الّرقمي الن

 مهنه زاكية
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 هناء محمود إسماعيل

 االستعاذة في سورة الناس "دراسة صوتية"

 َعّزة عدنان أحمد ِعّزت

PRATIQUE LANGAGIÈRE ET DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE 

PLURILINGUE EN CLASSE FLE 

Lamıa ALI GUECHI .. Saadani BOUBA 

 تحليلية بالغية دراسة الشورى سورة
 النعيمي فاطمة

 اللساني الدرس نتائج باستثمار والحال الصفة ظاهرتي ريستد
 العمريني حفيضة

 كورونا جائحة ظل في أقيمت التي اإللكترونية الورش في الصرفيّ  الدرس
 الراوي   رجاء

 افعال) الشريف النبوي  والحديث املقدس الكتاب امثال بين التداولية

 (انموذجا األمرية الكالم
حمادي خلف براء  

 ور النصوص املسرحية والشعر والنثرمح

 تقنيات السرد في قصة حي بن يقظان البن طفيل
 محمد خضير .. صالحأحمد سرى 
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 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها محور 

في املراحل  املعجم املدرس ّي لتعليِم اللغة العربّية للناطقين بغيرها

 األساسّية بمالي
 عبد هللا درامي

 والتطبيق النظرية بين بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم
 فرج محمد حميدة

 لم النفس واألوبئةمحور ع

على عينة  IATالخصائص السيكومترية ملقياس يونج إلدمان االنترنت 

 من طلبة جامعة طرابلس
 ذهيبة قريفة

OPTIMISM AS A MEDIATOR VARIABLE OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND HAPPINESS IN CHRONIC RENAL 

FAILURE 

Huda AHMED 

THE INFLUENCE OF EMOTION ON COGNITIVE PROCESSES IN 

LEARNING CONTEXT 

 Youssef ABBOU 

 دور علماء الدين في زمن األوبئة
 فاطمة ميزاني

 العلوم الدينية وقيم فلسفة الدين عند اريك فروم
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 وليد مرياح  

إدراج الحوسبة الخاصة بالعلوم الشرعية ضمن مناهج الدراسات 

 اإلسالمية برنامج خادم الحرم
 
 ين الشريفين امللك عبد العزيز  أنموذجا

 رؤى علي رجب

 أنموذج الفعل التعاوني في الفلسفة املعاصرة:

 من دعوى استقاللية التفلسف إلى دعوى اشتراك التفكير

 محمد البوبكري 

 في ظل انتشار وباء كورونا الصحة النفسية لدى طاقم العمل الطبي
 جعفر جرادات .. فوقيه جرادات

اقع ال  لدى طلبة املرحلة الثانوية في األردن صالبة النفسيةو
ة الزعبوط  ُسمي 

 واملراهقين األطفال لدى( تعالى) هللا نحو العقلية الصورة تطور 
محمود قحطان وليد  

نعكاسات جائحة كورونا على األوضاع النفسية واالجتماعية للعائلة ا

 الكوردية:دراسة ميدانية في إقليم كوردستان/ العراق
 نيان نامق صابر  ...جاة محمد فرجن

 دراسة مفاهيمية :اضطراب طيف التوحد إعاقة معقدة ومركبة
   اتكة فخري خير هللاع
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 التاريخمحور 

 الحياة االجتماعية للمماليك البحرية في بالد الشام

 م(1382-1250هـ / 648-784)
 سحر أحمد

 الجغرافيا محور 

 وانتاج محصول القمح في محافظة املثنى أثر التغير املناخي على زراعة
 ماهر الجبوري

 الشنافية ناحية في املستدامة التنمية تحقيق في الريفي السكن مساهمة

 دراسة" الجزائرية الجمهورية في األخضرية وبلدية العراق جمهورية في

 "مقارنة
 بلعباس نوال .. الجبوري هاتف

 الصورة غياب ظل في الفلسطينية للمدن الخضراء املساحات تخطيط

ا طولكرم مدينة" املدينة مشهد الجمالية  "نموذج 
 لحمف نصر

 العراق في املناخية التغيرات على وأثره الهواء تلوث
 اللبهي عتاب .. الطفيلي حدود

 من الغااييمحور األ 

 كورونا جائحة ظل في وتداعياتها العالم في الغذاء أزمة
 الزهراء فاطمة



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 21ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 عالم واالتصالمحور اإل 

 خالل الجزائرية املستشفيات الصحية األزمات وإدارة العامة العالقات

ا 19 كوفيد أزمة  أنموذج 
 بوزيد بن نورة .. صبيات نصيرة

اقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعى األمني لقضايا   دور مو

السياحة  في الشرق األوسط: دراسة تطبيقية على التحدي االمني 

     لقضية  السياحة في الشرق األوسط )الفيس بوك(
 حليمه الحبيب أدم عمر                                   

VERIFYING NEWS DURING THE CORONAVIRUS OUTBREAK 

FACT-CHECKING JOURNALISM 
CHAIMAE BOULIFA 

TO WHAT EXTENT EXPRESSION IS FREE ON SOCIAL MEDIA 

IN MOROCCO? 
HAJAR NMIRACH ..  SKOURI HASSAN    

 دور صفحات املوتى في الفيس بوك 

 للبكاء على األطالل؟ هل هي للتخليد ام
   هديل عارف إجميل
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 الوسائل االتصالية والتغير الثقافي لدى األجيال الجديدة

 -بحث انثروبولوجي في مدينة بغداد -
   زهرة عباس هادي

 القياس والتقويم في الخدمات اإللكترونية للمكتبات: دراسة مقارنة
   عروبة حيدر خضر

 األبحاث التركيةمحور 

ÖMER SEYFETTIN’IN “PEMBE İNCILI KAFTAN” ADLI HIKÂYESINDE 

GEÇEN ARAPÇA KELIMELER ÜZERINE BIR SÖZLÜK ÇALIŞMASI 

Osman TÜRK 

HALIDE EDIB ADIVAR’IN “KALP AĞRISI” ROMANINDA YER ALAN 

ETMEK VE OLMAK YARDIMCI FIILLER 

Osman TÜRK 

AĞRIDAĞI EFSANESİ ROMANI’NDA ÜSLUB 

Ahmet ADIGUZEL 

ANADİLİ ARAPÇA OLMAYANLARA KONUŞMA BECERİSİNİN 

ÖĞRETİLMESİNE DAİR BİR BAKIŞ AÇISI 

Bekır MEHMETALI 

AHKÂMIN DEĞİŞMESİ PROBLEMİ VE BİLİMSEL YÖNTEM İHTİYACI 

İsmet KALKAN 

SURIYELI MÜLTECI KADINLARIN SÖZLÜ ANLATILARINDA SAVAŞ, 
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GÖÇ VE EVLILIK 

Muazzez HARUNOĞULLARI 

BAHTINYEN KAVRAMLAR IŞIĞINDA VECDÎ EL-AHDAL'IN BILÂD BILÂ 

SEMÂ' ADLI ROMANI 

Yusuf KÖŞELİ 

AZERBAYCAN EDEBİYATINDA ÖĞRETMEN İMAJININ SANATSAL- 

ESTETİK İŞLEVİ VE DEĞİŞİK MODİFİKASYONLARDA SUNUMU 

Sedaget ASGEROVA 

TÜRKİYE`DE SARI AŞIK ARAŞTIRMALARINA TOPLU BAKIŞ 

Könül MEMMEDOVA 
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 البشري  املال رأس على وانعكاساته اإللكتروني التسويق

 كورونا زمن في

 

 1نصير  رهام

 2 أحمد العقيلي
Orcid.org/0000-0002-5024-1887 

Orcid.org/0000-0002-2265-940X 

 

 ملخص
 

 املــال وواقــ  رأس، اإللكترونــي التســويق واقــ  علــى التعــرف إلــى الدراســة هــاه هــدفت

 إن. البشــري  ورأس املــال اإللكترونــي التســويق بــين العالقــة علــى والتعــرف، البشــري 

 القـــائم املســـح مـــن   مـــن اســـتفادوا البـــاح ين فـــ ن نظريـــة مهمـــة ذات هـــاه الدراســـة

 ويســتدل املــدروس املوضــوع صــدد فــي للبــاح ين آراء مــن كتــبو  قيــل ملــا االطــالع علــى

 فـــي البشـــري  املـــال ورأس اإللكترونـــي التســـويق دور  يبـــرز وبمـــا ســـيحدث مـــا لتوقـــ  بـــه

 .األعمال منظمات في وتطبيقاتهما التنظيمي والسلوك املنظمة علوم ميدان

 البحث: نتائج -

 رؤيــة مــن البــد اهنــةالر  الظــروف ظـل فــي واالزدهــار واالســتمرارية البقــاء أجــل مـن .1

 واملهــارة املتجــددة الخبــرة إلــى باإلضــافة عقليــة وقــدرات املــدى بعيــدة موضـوعية

 التفـــــوق  يحقـــــق بشـــــكل وأدائهـــــا املنظمـــــة علـــــى يـــــنعكس ذلـــــ  كـــــل ألن، العاليـــــة

                                                           
ماليزيا. ، جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، طالبة دكتوراه في كلية القيادة واإلدارة، الباح ة: رهام ارشيد سامي نصير 1

reham.nusair@yahoo.com 
، يةجامعة العلوم اإلسالمية املاليز ، طالب دكتوراه في كلية القيادة واإلدارة، الباحث: أحمد نادر محمود العقيلي 2

 aloqailyahmad@yahoo.comماليزيا. 
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 لبنـــــاء األساســـــية الركيــــزة باعتبـــــاره البشـــــري  مالهــــا رأس خـــــالل مـــــن والتنافســــية

 .خاصة بصفة نظمةامل ونجاح عامة بصفة االقتصادي التقدم

 حيــــــث املنظمــــــات تمتلكــــــه حقيقــــــي مــــــال رأس بم ابــــــة البشــــــري  املــــــال رأس ُيعــــــد .2

 قيمــــــة إلــــــى تحويلهــــــا املمكــــــن مــــــن والــــــاي والتعلــــــيم واملوهبــــــة املعرفــــــة يتضــــــمن

 هـــي الناجحـــة املنظمـــات وأن التســـويقي  األداء تحســـين ضـــرورات مـــن بوصـــفه

 الحدي ــــة التقنيــــات فــــرص وتســــت مر ورغبــــاتهم وحاجــــاتهم بعمالئهــــا تهــــتم التــــي

 أمـــــام التحـــــديات أكبـــــر مـــــن فـــــ ن لـــــاا، املحيطـــــة البيئـــــة فـــــي املوجـــــودة املتنوعـــــة

 وتنميــــة وتــــدري هم والخبــــرة املهــــارة ذو األفــــراد وجــــود مــــن التأكــــد هــــو املنظمــــات

 مهاراتهم.

 األداء علـــــــى وتعزيزهـــــــا وإدارتهـــــــا العقليـــــــة بالقـــــــدرات املنظمـــــــة اهتمـــــــام يـــــــنعكس .3

 وامليــــــــزة والتفــــــــوق  االســــــــتمرارية يحقــــــــق بشــــــــكل للمنظمــــــــة واالبــــــــدا ي الفكــــــــري 

 واملعرفــة األفــراد عقــول  فــي املوجــودة الجوهريــة القيمــة تحويــل عبــر التنافســية

ـــــــــى الجماعيـــــــــة  التغيـــــــــرات جميـــــــــ  مـــــــــ  التكيـــــــــف يســـــــــتطي  بشـــــــــري  مـــــــــال رأس إل

 .والعشرين الحادي القرن  يشهدها التي واملستجدات

  عالقــــــــة هنــــــــاك .4
 
 البشــــــــري  املــــــــال ورأس اإللكترونــــــــي التســــــــويق بــــــــين وثيقــــــــة جــــــــدا

عـــد البشـــري  املـــال رأس يمتلكهـــا التـــي واملهـــارة فاملعرفـــة
ُ
، محركـــة أساســـية قـــوة ت

 إلــــــى الحاجــــــة ولــــــد ممــــــا، العــــــالم يشــــــهدها التــــــي والتغييــــــرات التحــــــديات بجانـــــب

 البشـــري  املـــال رأس يمتلكهـــا التـــي واملهـــارة املعرفـــة لترجمـــة اإللكترونـــي التســـويق

 التنافســـــية امليـــــزة تحقـــــق، ومتطـــــورة دةجديـــــ( وعمليـــــات، خـــــدمات، ســـــل ) إلـــــى

 مكنــت البشــري  املــال رأس بهــا يتميــز التــي واملهــارات القــدرات أن كمــا، للمنظمــة

 إلـى باإلضـافة، منخفضـة وكلفـة بسـرعة جديـدة منتجات تسويق من املنظمات

 التســــــــويق بــــــــين الوثيقــــــــة العالقــــــــة جانــــــــب إلــــــــى، الجــــــــودة بمســــــــتويات االرتقــــــــاء

، املنافســـــة اســـــتراتيجيات صـــــياغة فـــــي وأثرهـــــا بشـــــري ال املـــــال ورأس اإللكترونـــــي
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 رأس دون  ألنــه، التنافســ ي ونجاحهــا وازدهارهــا املنظمــة اســتمرارية يعــزز  بشــكل

 .الحدي ة التقنيات استخدام ال يمكن واملؤهل الكفؤ البشري  املال

 البحث: توصيات -

 املــــال رأس إدارة كيفيــــة فــــي املنظمــــات كافــــة قبــــل مــــن الوافيــــة املعرفــــة ضــــرورة .1

 .عليه واملحافظة وتنميته لبشري ا

  باعتبــاره البشــري  املــال بــرأس االهتمــام ضــرورة .2
 
 مــن، التنافســية للميــزة مصــدرا

 إلــى باإلضــافة العاملــة البشــرية املــوارد لــدى والقــدرات الكفــاءات تطــوير خــالل

 القـــــــدرات عـــــــن والبحـــــــث، للمنظمـــــــات االســـــــتراتي ي للتوجـــــــه مهـــــــم مصـــــــدر أنــــــه

 .ةومبدع فاعلة لتكون  وتمكينها

 الشخصــــــية وقــــــدراتها مهاراتهــــــا تنميــــــة علــــــى العاملــــــة البشــــــرية املــــــوارد تشــــــجي  .3

 .جديد ما هو كل واستحداث لالبتكار لها املجال وإفساح

 والتوعيـــــة تطبيقـــــه إلـــــى والســـــ ي أكبـــــر بشـــــكل االلكترونـــــي بالتســـــويق االهتمـــــام .4

 ظهــــــور  ظــــــل فــــــي العــــــالم يعيشــــــها التــــــي الراهنــــــة الظــــــروف فــــــي وخاصــــــة بأهميتــــــه

 يظهـر ممـا الوقـت هـاا فـي االجتمـا ي التباعـد وأهميـة املسـتجد ورونـاك فايروس

 .الوباء انتشار من للحد، االلكتروني التسويق إلى الحاجة

، حدي ــة بأســاليب نشــاطاته وممارســة اإللكترونــي التســويق تطبيــق علــى العمــل .5

 املــــــال رأس امــــــتالك أهمهــــــا مــــــن والتــــــي تطبيقــــــه عمليــــــة تســــــهل آليــــــات وتفعيــــــل

 واملوهبة. واملهارة املعرفة ولديه باملدر  البشري 
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 باكستان في للمزارعين اإلسالمي األصغر التمويل

 "واصل ملؤسسة املبتكرة سلم آلية تجربة دراسة"

 

 3 بوقرة إيمان

 4 بلخير فاطمة
Orcid.org/0000-0002-9544-264X 

Orcid.org/0000-0002-1596-6188 

 

 ملخص
 

 االسـالمي األصـغر للتمويـل الفعالـة املسـاهمة زإبـرا إلـى البح ية الورقة هاه هدفت

 املبتكـرة سـلم آليـة باستخدام الباكستانية بنجاب والية في املزارعين صغار دعم في

، الوصـــــفي املــــن   اتبـــــاع تــــم الغايـــــة هــــاه ولتحقيـــــق، واصــــل مؤسســـــة تقــــدمها التــــي

 االستشــــارية املجموعــــة طــــرف مــــن املقدمــــة واالحصــــائيات البيانــــات علــــى باالعتمــــاد

 .سيجاب الفقراء ملساعدة

 البحث: نتائج -

  مـنح، بالسلم التمويل خيار أن .1
 
 اتخـاذ عمليـة فـي بنجـاب فـي للمـزارعين أكبـر دورا

 .القرار

 تســـــــليم مقابـــــــل مســـــــبق شـــــــراء اتفـــــــاق عـــــــن عبـــــــارة بالســـــــلم التمويـــــــل خيـــــــار إن .2

 .املستقبل في محصول 

                                                           
 تخصص، غرداية لوالية االقتصادية باملؤسسات لالرتقاء االدارية التنمية مخبر، أ محاضر، بوقرة إيمان: الدكتورة 3

. الجزائر، (UN4701) غرداية جامعة، التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية، ومصرفية مالية علوم

bouguerra.imane@univ-ghardaia.dz 
 العلوم كلية، دولية تجارة تخصص، واملؤسسات واإلقليم السياحة مخبر، ب محاضر، بلخير فاطمة: الدكتورة 4

 belkhir.fatima@univ-ghardaia.dz. الجزائر، (UN4701) غرداية جامعة، التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية
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 زارعيناملـــ احتياجــات يالئـــم بحيــث جيــد بشـــكل مهيــأ بالســـلم التمويــل خيــار إن .3

 .متعددة بطرق  ومبتكر

 و% 15 بـين تتـراوح بنسـبة للمـزارعين الغلة زيادة إلى بالسلم التمويل خيار أدى .4

30.% 

 االســـالمي األصـــغر التمويـــل ملؤسســـة مقبـــول  ربـــح بالســـلم التمويـــل خيـــار حقـــق .5

 .واصل

 نصـــه ينقـــل أن للمتـــرجم ويســـمح املقاصـــد تحليـــل فـــي مهـــم عنصـــر الســـياق ُيعـــد .6

 .السياق عن بعيدا القول  تأويل يمكن فال، بأمانة

 البحث: توصيات -

 .املمول  املحصول  نوع م  يتوافق بحيث املتاح التخزين مكان تهيئة .1

م بالنســــبة مســــتدام مســــبق شــــراء اتفــــاق خــــالل مــــن أوليــــة ســــلعة تمويــــل .2  ملقــــد 

  تتجه أو مستقرة إما األسعار تكون  عندما التمويل
 
  اتجاها

 
 .تصاعديا

 مـــــــ ، وبعـــــــده الحصـــــــاد قبـــــــل واملخـــــــاطر تلـــــــفال مـــــــن املحاصـــــــيل حمايـــــــة يجـــــــب .3

 التـــأمين مـــن املمـــول  واســـتفادة املحاصـــيل علـــى التـــأمين مـــن املـــزارعين اســـتفادة

 .املخزون على

 العامـــل املـــال رأس فـــي مســبقة اســـت مارات الخدمـــة هــاه نطـــاق توســـي  يســتلزم .4

 .التخزين ومنشآت

  القانونية االشتراطات فهم يجب .5
 
  فهما

 
 .جيدا
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 املتجددة ةالطاق اقتصاديات

 املستدامة والتنمية البيئة حماية على وآثرها

 

 

 5 حاجم سهير

 

 ملخص
 

 حيـث، آلخـر تطبيـق مـن تختلـف مختلفـة بصور  الحياة مناحي كل في الطاقة تدخل

 اآللـة اإلنسان اختراع فمنا، املتحضرة للمجتمعات الرئيسية املقومات أحد تعتبر

 معــــدالت فــــزادت، للطاقــــة نهمــــه فجــــرت، الصــــناعية ثورتــــه بــــال  مفتتحــــا البخاريــــة

 للطاقــة الرئيســ ي املصــدر وألن، مواردهــا نضــوب مــن القلــق معهــا ليتزايــد االســتهالك

 .العاملية

 تشـــير الطبي ـــي والغـــاز واملعـــادن والبتـــرول ـكــالفحم األحفوريـــة املصـــادر مـــن يتشـــكل

 البيئــي والتلــوث التقليديــة الطاقــة مصــادر نضــوب مشــكلتي أن الحدي ــة الدراســات

 لالرتبـــــاط نظـــــرا وهـــــاا االقتصـــــادي والنظـــــام البيئـــــي بالنظـــــام اإلخـــــالل شـــــأنهما نمـــــ

 التــي واالقتصــادية االجتماعيــة القضــايا مــن والعديــد الطاقــة بــين والوثيــق املباشــر

 وتغيــر والصـحة والعمــل الفقـر قبيــل مـن املســتدامة االقتصـادية التنميــة علـى تـؤثر

 .املناخ

 مــــن الطبيعيــــة املــــوارد اســــتخدام اســــتدامة وعــــدم البيئــــي التــــدهور  تفــــاقم أن كمــــا

ديــــــا أن شــــــأنهما
 
 فـــــــي الــــــدولي واملجتمــــــ   الحكومـــــــات امــــــام الصــــــعوبات ازديـــــــاد إلــــــى يؤ

                                                           
، املستدامة والتنمية البيئي الدولي القانون  في دكتوراه، الجامعة املصطفى كلية، نخيله حاجم ابراهيم سهير: .دأ.م. 5

 suheir57@gmail.com. اللبنانية الجامعة
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ــديات التصــدي ــ  مــن وألنــه، اإلنمائيــة للتح 
 
 العــالم فــي الســكان عــدد يصــل أن املتوق

 إنتـــاج إلـــى حاجـــة هنالـــ  تكـــون  فســـوف، 2050 العـــام بحلـــول  نســـمة بليـــون  8.9 إلـــى

تســم وضــ  خضــم فــي البشــر مــن إضــافية باليــين ثالثــة يقــارب مــا أجــل مــن الغــااء  ي 

 
 
 .العالم في والغاائية واملائية الطاقوية املصادر بتضاؤل  أيضا

 البحث: إشكالية -

 املتجــــــددة الطاقــــــات موضــــــوع ربــــــط أهميــــــة تبــــــرز الجوانــــــب هــــــاه كــــــل مــــــن انطالقــــــا

 التــي البحــث اليةإشــك فــي يتجســد والــاي املســتدامة االقتصــادية التنميــة بمســتقبل

 :يلي كما صياغتها يمكن

 االقتصـــــــــادية التنميـــــــــة تحقيـــــــــق فـــــــــي املتجـــــــــددة الطاقـــــــــات اقتصـــــــــاديات دور  هـــــــــو مـــــــــا

 املستدامة؟

 :التالية الفرعية األسئلة إدراج يمكن الرئيس ي التساؤل  هاا ضوء وعلى

 االقتصـادية نضـوبها آثـار هـي ومـا التقليديـة الطاقـات مـوارد أهميـة تتم ـل فيما .1

 اماتها اإليكولوجية؟واستخد

 هــــو ومــــا املتجـــددة الطاقــــات اقتصــــاديات تبنـــي واســــتراتيجيات سياســــات مـــاهي .2

 الدول؟ في املستدامة االقتصادية التنمية تحقيق في دورها

 املكاســــــــب تحقيــــــــق فــــــــي املتجــــــــددة الطاقــــــــات وتطبيقــــــــات أنشــــــــطة دور  هــــــــو مــــــــا .3

 هــدافوتحقيــق األ  الفقــر علــى والقضــاء العمالــة فــرص وفــي خلــق، االقتصــادية

 ال ال ة؟ لأللفية اإلنمائية

 البحث: نتائج -

 اإلنمــــايي املتحــــدة األمــــم وبرنــــام ، للبيئــــة املتحــــدة األمــــم برنــــام  تقــــارير أثبتــــت لقــــد

 واقعيـــــــــة، املنـــــــــاخ لتغيـــــــــر الدوليـــــــــة الحكوميـــــــــة واللجنـــــــــة، البشـــــــــرية التنميـــــــــة حـــــــــول 

 البيئــي الوضــ  أن وأكــدت، واالقتصــادية االجتماعيــة وتــداعياتها البيئيــة التحـديات

 . يتفـــــــاقم ســـــــوف املتـــــــدهور 
 
 النزاعـــــــات عـــــــن الناجمـــــــة البيئيـــــــة األضـــــــرار الـــــــى إضـــــــافة
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  العــالم يشــهد، والدوليــة الداخليــة والحــروب
 
  تــدهورا

 
  بيئيــا

 
  ونقصــا

 
 املــوارد فــي متزايــدا

 بالغـــــة عوامـــــل عـــــدة وجـــــود الـــــى اإلشـــــارة وينبغـــــي .وخطـــــرة ســـــريعة بـــــوتيرة الطبيعيـــــة

 فـــــي التـــــأثير شـــــأنها ومـــــن البيئـــــة حمايـــــة ضـــــوعمو  علـــــى بقـــــوة نفســـــها تفـــــر  األهميـــــة

 الحصـر علـى سـبيل اهمهـا املستدامة ومن والتنمية البيئة لحماية املتخاة التدابير

 م ال:

 واالقتصاد.السياسة  .1

 .البيئي والو ي االخالق .2

 البحث: توصيات -

  لــيس تقــدم كمــا .1
 
، عليهــا الحفــا  وضــرورة البيئــة ألهميــة اإلدراك ينقصــه أحــدا

 حياتنــا فــي بحيويتــه ونعتقــد، بــه نــؤمن مــا وتطبيــق االلتــزام هــو يــنقص مــا ولكــن

  ويترجمهـا هـاه قناعتـه يجسـد أن الفـرد مـن فاملطلوب، ووجودنا
 
 منتجـة أفعـاال

 البيئـــــة حمايـــــة وإن. البيئـــــة علـــــى الحفـــــا  فـــــي ثمارهـــــا تعطـــــي الواقـــــ  ار  علـــــى

 .القادمة لألجيال حق انه كما الحالية لألجيال حق العامة

 ومؤسســـــــات الدولـــــــة بـــــــين مســـــــؤولية مشـــــــتركة العامـــــــة البيئـــــــة ىعلـــــــ املحافظـــــــة .2

 واألفراد. املدني املجتم 

 هـــــاه إن، الطاقـــــة إنتـــــاج فـــــي النوويـــــة للطاقـــــة الســـــلمي االســـــتعمال الـــــى الـــــدعوة .3

عد أنها إال السلبية أثارها بعض من الرغم وعلى الطاقة
ُ
 علـى األنظـف الطاقة ت

  أن وحيــــث وغــــاز، طونفــــ فحـــم، األحفــــوري الوقــــود اســــتعمال مــــن البيئـــة
 
رطــــال

 
 
 الفحـم مـن ماليـين طـن ثالثـة تنتجـه مـا تعـادل طاقـة ينت  اليورانيوم من واحدا

 البيئة. لتلوث الرئيس ي السبب ُيعد الاي

 تنفيـــا مراقبـــة عاتقهـــا علـــى تأخـــا متخصصـــة دوليـــة منظمـــة إنشـــاء الـــى الـــدعوة .4

 قـــومت( ”Environmental Protection Agency “EPA) البيئيـــة االتفاقيـــات

 أن يمكـن املنظمـة هـاه إن. متخصصـة لجـان خـالل مـن البيئي التلوث بمراقبة
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 مـــن( IAEA) الاريـــة للطاقـــة الدوليـــة للوكالـــة مقـــرر  هـــو مـــا املهـــام مـــن اليهـــا يعهـــد

 التلـوث ملكافحـة املناسـبة اإلجراءات واتخاذ االتفاقيات عقد على قدرتها حيث

 .البيئي

  املتجددة الطاقة تلعب .5
 
  دورا

 
 وتسـاهم، املسـتدامة التنمية أبعاد ترجمة في هاما

األوضــــــــاع  وتحســــــــين االقتصــــــــادية املكاســــــــب تحقيــــــــق فــــــــي التنمويــــــــة مشــــــــاريعها

 .القادمة لألجيال البيئي املوروث على والحفا  االجتماعية

 الوقـود محـل لتحـل املرشحة( األن لحد) الوحيدة الطاقة هي الشمسية الطاقة ان

 الكهرباء. إنتاج في نضوبه( )بعد األحفوري
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 بعض تطبيق مدى تشخيص في DMAIC منهجية استخدام

اقية جامعة: املؤسس ي االعتماد معايير   عر
 
 نموذجا

 

 6 البصري  الرضــا عبد

 7 سعيد سالي
Orcid.org/0000-0001-5575-3657 

 

 ملخص
 

 املؤسسـ ي االعتمـاد معـايير مـن عدد تطبيق مدى معرفة إلى الدراسة تهدف :الهدف

 باسـتعمال بغـداد جامعـة فـي املنـاج (، العلمـي البحث، واإلدارة الحوكمة) لعراقيةا

 اليــــــة واقتــــــراح، والضـــــعف القــــــوة مــــــواطن تشـــــخيص خــــــالل مــــــن DMAIC من جيـــــة

 .الغاءها او الفجوة تقليص على التعليمية املؤسسة ملساعدة وإجراءات

 معـــــايير مــــن عــــدد تطبيـــــق بمــــدى املتم لــــة املشــــكلة مـــــن الدراســــة تنطلــــق املنهجيــــة:

 البحــــث ومعيــــار واإلدارة الحوكمــــة معيــــار)بـــــ  املتم لــــة العراقيــــة املؤسســــ ي االعتمــــاد

 اللقــاءات خـالل مـن عليهـا العمــل جـرى  اذ بغـداد جامعـة فــي( املنـاج  ومعيـار العلمـي

 العلميــة الحقــائق الــى الوصــول  وبقصــد، امليدانيــة واملعايشــة، واملالحظــة، املباشــرة

 الفحـص قائمـة باسـتعمال( Case Study) الحالة دراسة   من اعتماد تم والعملية

(Checklist )الشــامل التحليــل علـى يســاعدها بمـا واملعلومــات البيانـات لجمــ  كـأداة 

 .والواق ي

 بغــــداد لجامعــــة الفعلــــي الواقــــ  بــــين فجــــوة وجــــود الدراســــة نتــــائ  اظهــــرت :النتــــائج

 تشـــــمل والتـــــي لــــ الثا املحـــــاور  مـــــن محــــور  لكـــــل األـكــــاديمي االعتمــــاد معـــــايير وبعــــض

                                                           
 .، العراقالوسطى التقنية الجامعة، اإلدارية التقنية كلية، البصري  شفيـق الرضــا عبد: أ.د. 6
 .العراق، الوسطى التقنية ةالجامع، اإلدارية التقنية كلية، سعيد علي طه سالي: ةالباح  7
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 النتـــائ  اشـــارت اذ%( 15 املنـــاج ، %24 العلمـــي البحـــث، %18 واإلدارة الحوكمـــة)

 لضـــــمان مجلـــــس وجـــــود مـــــن الـــــرغم علـــــى%(56، %61.8، %71.29) التـــــوالي وعلـــــى

 كافـــــة فـــــي الجـــــودة إدارة نظـــــم تطبيـــــق علـــــى يشـــــرف الجامعـــــة فـــــي واالعتمـــــاد الجـــــودة

 االعتماديـة الـى الوصـول  بغر  الجهود لتك يف بحاجة انها اال الجامعة تشكيالت

 .خدماتها تقديم في

 التـي املقترحـة واالجـراءات التوصيات من مجموعة الدراسة تقدم :املضافة القيمة

 ضــرورة مــ ، بغــداد جامعــة منهــا تعــاني التــي الضــعف نقــاط معالجــة خاللهــا مــن يــتم

 فـــي أهميـــة مـــن هـــال ملـــا االعتمـــاد معـــايير تطبيـــق اليـــة فـــي الجـــودة أدوات واعتمـــاد تبنـــي

 تشخيصها. جرى  لتي إلغاءها او الفجوة تقليص

 البحث: نتائج -

 والتشــــريعات الوظــــائف وصــــف دليــــل مــــ  للجامعــــة التنظيمــــي الهيكــــل يتوافــــق .1

 وقلــة بــالجودة تتســم اعمالهــا يجعــل ممــا املعتمــدة العمــل وتعليمــات والقــوانين

 تمتلــ  فهــي اعمالهــا لتحســين عمــل خطـط علــى اعتمادهــا عــن فضــال، األخطـاء

 مقترحــــاتهم لتقــــديم الجامعــــة فــــي العاملــــة الكــــوادر ودعــــم تشــــجي  يكفــــل نظــــام

 ممــا، التحسـين عمليــة فـي قــدرتها مـدى وبيـان دراســتها بعـد بهــا واالخـا وافكـارهم

 العاملين. مشاركة مبدأ تتب  الجامعة في العليا اإلدارة ان على يدل

 الجهــــــات مــــــ  عاقــــــدوالت االختيــــــار فــــــي وضــــــوابط معــــــايير علــــــى الجامعــــــة اعتمــــــاد .2

 الجامعـة امتالك على يدل مما، خدماتها جودة تحسين في يسهم بما الخارجية

 .للجامعة االستراتيجية التطلعات في تأثيرها ومدى التجهيز إدارة حول  رؤية

 يــتم واملعــدات التقنيــات باســتعمال تتعلـق وقــوانين ضــوابط الجامعــة فــي توجـد .3

 فيمـــــا الخصـــــوص وجـــــه وعلـــــى هـــــاعمل ديمومـــــة لضـــــمان دوريـــــة بصـــــورة تقييمهـــــا

 .العلمي البحث بجانب يتعلق
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 سياسـة م ـل الطلبة بشؤون تتعلق موثقة وتعليمات ضوابط جامعة في توجد .4

 واحتـــــرام واملســـــاواة العدالـــــة يضـــــمن وبمـــــا وغيرهـــــا، الطلبـــــة انضـــــباط، القبـــــول 

 .للطلبة الحقوق 

 طلبــــةوال املســــتفيدة والجهــــات العمــــل اربــــاب اشــــراك فــــي الجامعــــة اهتمــــام قلــــة .5

، الكليــــــــة، الجامعــــــــة) االكاديميــــــــة املجــــــــالس تشــــــــكيالت ضــــــــمن العالقــــــــة وذات

 ومواصـــــــفات العمـــــــل ســـــــوق  متطلبـــــــات بـــــــين فجـــــــوة لوجـــــــود أدى ممـــــــا( القســـــــم

 بــــين العالقــــة توثيــــق علــــى تأثيرهــــا عــــن فضــــال الجامعــــة مــــن املقدمــــة الخــــدمات

 .واملجتم  الجامعة

 علــى ســلبا انعكــس الــاي املــالي التخطــيط عمليــة فــي ضــعف مــن الجامعــة تعــاني .6

 باالعتبـــــار تأخـــــا ال املـــــالي التخطـــــيط عمليـــــة ان علـــــى يـــــدل ممـــــا، الجامعـــــة أداء

 .والتطوير التحسين خطط

 تعـــدها اذ املشـــتركة والبحـــوث العلمـــي للبحـــث الســـنوية بالخطـــة الجامعـــة تهـــتم .7

 
 
 مـــــــــ  واألكاديميـــــــــة العلميـــــــــة العالقـــــــــات لتجســـــــــير انطالقـــــــــة فهـــــــــي مهمـــــــــا جانبـــــــــا

 اليـة العلمـي البحـث اعتبـار عـن فضـال والدوليـة املحليـة االكاديمية املؤسسات

 البـاح ين مـ  األفكـار تالقح خالل من للعلوم التدريسية الهيئة أعضاء ملواكبة

 .والدولي املحلي املستوى  على سواء الخارجيين

 الـــدعم تقـــديم خـــالل مـــن البحـــوث انجـــاز فـــي واســـاتاتها طلبتهـــا الجامعـــة تـــدعم .8

 وتقـــديم العلمـــي البحـــث اخالقيـــات معــايير حـــول  يالـــو  ونشـــر واملـــادي املعنــوي 

 املســــــتوعبات ضــــــمن العامليــــــة العلميــــــة املجــــــالت فــــــي للنشــــــر واإلرشــــــاد النصــــــح

 عـن فضـال، املسـتفيدة والجهـات املنظمـات الى تسويقها على والعمل، املعروفة

 علـى يـدل ممـا لباح يهـا املنشـورة بـالبحوث خاصـة بيانـات قاعـدة بأنشـاء قيامها

 للمجتمـ  العلمـي البحـث أهميـة علـى الجامعـة فـي العملية الشؤون إدارة إدراك
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 علـــــى والحصــــول  العامليـــــة التصــــنيفات ضــــمن الـــــدخول  فــــي أهميتـــــه عــــن فضــــال

 .متقدمة مراتب

 علـــــى يـــــدل ممـــــا، للبـــــاح ين والســـــالمة الصـــــحة بمعـــــايير الجامعـــــة اهتمـــــام قلـــــة .9

 ختبـرامل ممارسـات بتطبيـق تهـتم التـي املختبـرات اعتماد ووحدات شعبة ضعف

 .التعليمية املؤسسات في التعليمية باملختبرات الخاصة( GLP) الجيد

 ممــا، للبــاح ين امللكيــة بــالحقوق  تتعلــق تعليمــات او لضــوابط الجامعــة تفتقــر .10

 اثنـــــــاء تحـــــــدث التـــــــي العلميـــــــة املناقشـــــــات يتجنبـــــــون  البـــــــاح ين معظـــــــم يجعـــــــل

  الدراســـية الحلقـــات
 
 بــــاح ين مـــن اســـتغاللها يـــتم علميـــة فكـــرة طـــرح مـــن خوفـــا

 .إليهم وينسبوها اخرين

 ارتباطهــــــا وعـــــدم للمعلومــــــات بنـــــ  وجــــــود عـــــدم مــــــن الجامعـــــة مكتبــــــات تعـــــاني .11

 أدى ممــــا، العامليــــة الجامعــــات مكتبــــات مــــ  التعــــاون  وقلــــة معلومــــات بشــــبكات

 .الجامعة في مكتبات على لالرتداد التدريسيين بعض لعزوف

 التــــي التغييــــرات واكبــــةمل الدراســــية املقــــررات لتحــــديث آليــــة الجامعــــة فــــي توجــــد .12

 التـــــي املعلومـــــات علـــــى باالعتمـــــاد واملجتمـــــ  العمـــــل ســـــوق  متطلبـــــات علـــــى تطـــــرأ

 يوجـــد ال اذ، التقيـــيم عمليـــة فـــي الطلبـــة او التدريســـيين بعـــض مـــن تستحصـــلها

 تــأثير لــه ممــا األكـاديمي املجــالس ضــمن العمــل سـوق  او العمــل اربــاب يم ــل مـن

 تلــــــــ  يواكـــــــب بمــــــــا للطلبـــــــة ســــــــبةاملكت للمهـــــــارات التطــــــــوير عجلـــــــة علــــــــى ســـــــل ي

 .العالم في التطورات

 رؤيتهــا مــ  يتوافــق بمــا الدراســية املقــررات محتــوى  توصــيف فــي الجامعــة تعتمــد .13

 مجـــال فـــي األساســـية واملهـــارات املعـــارف الطلبـــة اكســـاب يضـــمن وبمـــا، ورســـالتها

 .واملجتم  الفرد حاجات بين التوزان مراعاة م  تخصصه

 بـرام  علـى وباالعتمـاد امليـداني التعلـيم مـ  كترونـياالل التعليم الجامعة تشرك .14

 علــــى يــــدل ممــــا، (Classroom ،Moddle) م ــــل متخصصــــة تعليميــــة ومنصــــات
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 استفســاراتهم علــى لإلجابــة الكــافي الوقــت طلبتهــا اكســاب علــى الجامعــة حــرص

 .التعاوني للتعليم أسلوبا باعتباره املناقشات وعمل

 الخاصــــة االحتياجـــات ذوي  وتعلـــم لــــيملتع الالزمـــة املتطلبـــات تلبيــــة فـــي ضـــعف .15

 (.املوازنة )اعداد للجامعة املالي التخطيط عملية ضعف على يدل مما

 املفتوحـــة التعليميـــة بـــالبرام  الخاصـــة الجـــودة نظـــم تبنـــي فـــي الجامعـــة ضـــعف .16

، الدراســـية للمقـــررات املحتـــوى  جـــودة تضـــمن التـــي( البرام ـــي االعتمـــاد )معـــايير

 جـــودة عـــن منتظمـــة لبيانـــات الجامعـــة امـــتالك مبعـــد النتـــائ  اظهرتـــه مـــا وهـــاا

 .العالم في الحاصلة التطورات يواكب وبما وتحسينه تطويره والية املن  

 أي علـى للمؤسسة منتظمة بصورة الداخلي التدقيق لعمليات اجراءات توجد .17

 .املناسب التحسين الى الوصول  لغر  عملية او اجراء او نشاط

 البحث: توصيات -

 املقدمــة التوصــيات مــن جملــة هنــاك اليهــا التوصــل تــم التــي اجاتاالســتنت ضــوء فــي

 كاالتي: وهي

 واشــــــراك واالعتمــــــاد الجــــــودة نظــــــم مجــــــال فــــــي الخبــــــرة ذوي  مــــــن لجنــــــة تشــــــكيل .1

 الوظـــائف وفـــق العمـــل إجـــراءات بتوثيـــق للقيـــام اإلداريـــة التشـــكيالت مســـؤولي

 ألداء ةاإلداريـــــ التشـــــكيالت وتـــــدريب، للجامعـــــة التنظيمـــــي الهيكـــــل فـــــي املتـــــوفرة

 فـــي اإلدارة مجلـــس ضـــمن واعتمادهـــا مناقشـــتها يـــتم ســـنوية خطـــط وفـــق عملهـــا

 .الجامعة

 بالتقنيــات الخاصـة واملعـايير والتعليمـات والضــوابط بـالقوانين االهتمـام زيـادة .2

 ديمومــــة ضــــمان بهــــدف املســــتفيدة الجهــــات لكــــل واتاحتهــــا وتوثيقهــــا واملعــــدات

 الجامعـــــــة فـــــــي املختصـــــــة ريـــــــةاإلدا التشـــــــكيالت دور  تفعيـــــــل خـــــــالل مـــــــن عملهـــــــا

 املختبرات(. إدارة، املختبرات اعتماد، املخازن  ادارة)بـ  واملتم لة
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 العالقــــــة وذات والطلبــــــة املســــــتفيدة والجهــــــات العمــــــل اربــــــاب اشــــــراك ضــــــرورة .3

 علـى للتعـرف( القسـم، الكليـة، )الجامعـة االكاديمية املجالس تشكيالت ضمن

 مــــــن املجتمــــــ  اســــــتفادة ل وبــــــا الطلبــــــة ومتطلبــــــات العمــــــل ســــــوق  احتياجــــــات

 .الجامعة قبل من املقدمة خدمات

 الجامعـة أداء تحسـين بخطـط خاصـة موازنـة تـوفير تضـمن ماليـة خطط وض  .4

 خارجهـــــا او الجامعـــــة داخـــــل مـــــن االستشـــــاريين او الخبـــــرات بـــــاوي  واالســـــتعانة

 .الجامعة مجلس ضمن مناقشتها

 مـــــــ  تركةاملشـــــــ والبحـــــــوث العلمـــــــي للبحـــــــث الســـــــنوية الخطـــــــة صـــــــياغة ضـــــــرورة .5

 مـــن للتأكـــد دوريـــة بصـــورة ومراجعتهـــا والدوليـــة املحليـــة االكاديميـــة املؤسســـات

 الــــــدعم تقـــــديم و البحــــــوث انجـــــاز بمراقبــــــة خاصـــــة إجــــــراءات ووضـــــ  فاعليتهـــــا

 البحـــــث اخالقيـــــات معـــــايير حـــــول  الـــــو ي نشـــــر علـــــى والتأكيـــــد واملـــــادي املعنـــــوي 

 ضــــمن العامليــــة ةالعلميــــ املجــــالت فــــي للنشــــر واإلرشــــاد النصــــح وتقــــديم العلمــــي

 والجهــــــــــات املنظمــــــــــات الــــــــــى تســــــــــويقها علــــــــــى والعمــــــــــل، املعروفــــــــــة املســــــــــتوعبات

 تواجــــه التــــي املشــــكالت حــــل فــــي العلمـــي البحــــث اهميــــة عــــن فضــــال، املســـتفيدة

 ورؤســاء العلميــة الشــؤون وشــعب اقســام بــين مــا االعمــال تنســيق مــن املجتمــ 

 .البح ية املراكز ومسؤولي العلمية األقسام

 والســـــــــالمة الصـــــــــحة بمتطلبـــــــــات الخاصـــــــــة 45001 االيـــــــــزو  فةمواصـــــــــ تطبيـــــــــق .6

 لحمايـــــة وصـــــحية امنـــــة بيئـــــة لتـــــوفير وذلـــــ ، GLP الجيـــــد املختبـــــر وممارســـــات

 .الباح ين

 الفكريــــــة امللكيــــــة حقــــــوق  حمايــــــة تــــــؤمن قــــــوانين تشــــــري  علــــــى العمــــــل ضــــــرورة .7

 واالســـتالل االنتحـــال العلميـــة او االفكـــار ســـرقة مـــ  للتعامـــل وذلـــ ، للبـــاح ين

 القانونيـــــــة الشـــــــؤون قســـــــم قبـــــــل مـــــــن للتعليمـــــــات مســـــــودة تقـــــــديم لخـــــــال مـــــــن

 الجامعة. مجلس ضمن واعتمادها ومناقشتها
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 مــــ  التعــــاون  أجــــل مــــن الالزمــــة البشــــرية واملــــوارد املعلومــــات تكنولوجيــــا تــــوفير .8

 املكتبــات لــربط خطــة لوضــ  عــام إطــار وتشــكيل، العامليــة الجامعــات مكتبــات

 .املطلوبة املصادر الى وصول ال عملية لتسهيل املعلومات بشبكات

 ذوي  ووحـدات شـعب دور  وتفعيـل الخاصـة االحتياجـات ذوي  متطلبات مراعاة .9

 .الجامعة في الطلبة شؤون لقسم التابعة الخاصة االحتياجات

 فــي قســم لكــل املنــاج  وضــ  عنــد البرام ــي االعتمــاد معــايير تطبيــق علــى التأكيـد .10

 للخــــــريجين العلمــــــي طــــــور الت زيــــــادة فــــــي سيســــــهم هــــــاا فــــــأن، املعنــــــي التخصــــــص

 .واملجتم  العمل سوق  احتياجات ومواكبة

 االقســــام فــــي التحســــينات واجــــراء الــــداخلي التــــدقيق عمليــــات اجــــراءات تقيــــيم .11

 التـدقيق بـرام  على باالعتماد، التدقيق عملية من برزت التي النتائ  وفق على

 عـاملينال وتأهيـل املختصـة املنظمـات مـ  التعاقـد خالل من والخارجي الداخلي

 جودة. مدققين ليكونوا واالعتماد الجودة مجال في
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اقع  التذاكر تسعير في الجوية الرحالت تكاليف استخدام و

 "الجوي  للنقل الُبراق شركة في تطبيقية دراسة"

 

 8 النعاس فيروز 

 9 القنبري  قيس محمد
Orcid.org/0000-0001-5613-6378 

Orcid.org/0000-0002-1817-2244 

 

 ملخص
 

  منتجاتهــا بتســعير أنواعهــا بمختلــف الشــركات قــومت
 
، اإلنتــاج تكــاليف علــى اعتمــادا

 فـــــي العمليـــــة هـــــاه وضـــــوح مـــــن الـــــرغم وعلـــــى، أخـــــرى  عوامـــــل االعتبـــــار فـــــي تأخـــــا ثـــــم

 غيــــر املنتجــــات فــــي الغمــــو  بعــــض يكتنفهــــا إنــــه إال، (الســــل ) امللموســــة املنتجــــات

 ، (الخـــــــدمات) امللموســـــــة
 
 مشـــــــكلة تكمـــــــن يـــــــهوعل، الجـــــــوي  النقـــــــل خـــــــدمات خاصـــــــة

 وفـــــق منتظمـــــة رـكــــاب لرحلـــــة التـــــااكر أســـــعار تحديـــــد كيفيـــــة إيضـــــاح فـــــي الدراســـــة

 النقـــل قطـــاع فـــي التكـــاليف طبيعـــة علـــى الضـــوء تســـليط مـــ ، الرحلـــة هـــاه تكـــاليف

 الجـــــوي  للنقـــــل الُبـــــراق شـــــركة فـــــي الجويـــــة الـــــرحالت وتكـــــاليف، عـــــام بشـــــكل الجـــــوي 

 ومــدى ليبيــا دولــة فــي ملوضــوعا حداثــة مــن أهميتهــا الدراســة وتســتمد، خــاص بشــكل

 تعتبــر أنهــا كمــا، الخــاص الجــوي  النقــل قطــاع نشــاط زيــادة ظــل فــي خاصــة ضــرورته
                                                           

، للكلية سابق وعميد، التطبيقية واملالية اإلدارية العلوم بكلية محاضر، النعاس الرحيم عبد فيروز  كتورة:دال 8

 .، ليبياالحوكمة، املحاس ي التعليم: التخصص في االهتمام مجاالت، القاهرة جامعة من املحاسبة في الفلسفة دكتوراه

fairouznaas@gmail.com 
 في التخصصية اإلجازة، الليبية باألكاديمية العالية اإلجازة مرحلة في باحث، القنبري  عادل قيس محمد: الباحث 9

 وآثارها الرابعة الصناعية ال ورة: التخصص في االهتمام مجاالت، التطبيقية واملالية اإلدارية العلوم كلية من املحاسبة

، ليبيا. الحكومية املحاسبة، اإلدارية املحاسبة، خليةالدا املراجعة، واملراجعة املحاسبة على

mrqaismk9@gmail.com 
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 ، بالبحــث املوضــوع تناولــت التــي األوليــة العربيــة الدراســات إحــدى
 
 كونهــا عــن فضــال

 القــرارات اتخــاذ فــي الجــوي  للنقــل الُبــراق شــركة بتوصــياتها تســاعد علميــة مســاهمة

 الدراسـة أهـداف تحقيـق سـبيل وفـي، املستقبل في التااكر سعارأ بتحديد املتعلقة

 فــــي الجويــــة الــــرحالت تكــــاليف اســــتخدام واقــــ  لوصــــف الوصــــفي  املــــن   اتبــــاع تــــم

 أمـــا، الحالـــة لدراســـات املناســـبة املنـــاج  أحـــد املـــن   هـــاا ويعتبـــر، التـــااكر تســـعير

 اإللكترونيــة واملنظومــة والســجالت الــدفاتر واقــ  مــن ُجمعــت فقــد الدراســة بيانــات

 عمليـة مسـئولي علـى األسـئلة بعـض طـرح م ، بالشركة التكاليف قسم في املوجودة

 وُحللـــــــــت، الجــــــــداول  بواســــــــطة البيانــــــــات ُعرضـــــــــت ثــــــــم، ذاتهــــــــا بالشــــــــركة التســــــــعير

 النظــــــــري  اإلطــــــــار استعرضــــــــه ومــــــــا بالشــــــــركة املســــــــئولين إجابــــــــات مــــــــن باالســــــــتفادة

 .للدراسة

ا األول  اإلطـار كـان، أطـر ثالثـة إلى الدراسة قسمت وقد  من جيـة واسـتعر  تمهيـديا

ــا ال ــاني واإلطــار، الدراســة ن حيــث نظريا  وخصــائص الجــوي  النقــل مجــال طبيعــة بــي 

 بتســــعير املتعلقــــة املفــــاهيم بعــــض تنــــاول  إلــــى باإلضــــافة، املجــــال هــــاا فــــي التكــــاليف

ــــا ـكـــان فقــــد ال الــــث اإلطــــار أمــــا، الجــــوي  النقــــل خــــدمات  واقــــ  وصــــف حيــــث، عمليا

 الــــرحالت تكــــاليف وتصــــنيفات عناصــــر عــــر  خــــالل مــــن الدراســــة حــــلم الشــــركة

 التــــــاكرة ســـــعر تحديـــــد كيفيــــــة إلـــــى تطـــــرق  ثـــــم، التــــــاكرة ســـــعر وعناصـــــر، الجويـــــة

 مجموعـــة إلــى الدراســـة توصــلت الختــام وفـــي، الجويــة الـــرحالت تكــاليف باســتخدام

 :التالي النحو على بيانها يأتي، والتوصيات النتائ  من

 البحث: نتائج -

، للرحلــــة املقــــدرة التكــــاليف هــــي التــــااكر تســــعير فــــي املســــتخدمة كــــاليفالت أن .1

 هــام  فــ ن وبالتــالي، بعــد تنطلــق لــم الرحلــة باعتبــار الفعليــة التكــاليف ولــيس

ا يعتبر الربح  .تقديري  هام  أيض 
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 مقاعــــــد جميــــــ  علــــــى الجويــــــة للرحلــــــة املقــــــدرة املباشــــــرة التكلفــــــة توزيــــــ  يــــــتم ال .2

 التكـــاليف توزيـــ  فـــي كأســـاس معينـــة امـــتالء نســـبة اســـتخدام يـــتم بـــل، الطـــائرة

 املختلفــــة للفئــــات الواحــــد للمقعــــد املباشــــرة التكلفــــة متوســــط علــــى للحصــــول 

 .للركاب

، املركبـــة التكلفـــة يســـمى مـــا خـــالل مـــن رـكــاب فئـــة لكـــل التـــاكرة ســـعر بنـــاء يـــتم .3

 التكلفـــــــة متوســـــــط إلـــــــى والرســـــــوم والتأمينـــــــات الضـــــــرائب إضـــــــافة يـــــــتم بحيـــــــث

 ، احــــــدالو  للمقعــــــد املباشــــــرة
 
 الجــــــوي  النقــــــل شــــــركات بأســــــعار ملقارنتهــــــا تمهيــــــدا

 خاللهـــــا مـــــن الشـــــركة تســـــ ى والتـــــي إضـــــافتها  املمكـــــن النســـــبة وتقـــــدير املحليـــــة

 .ربح هام  وتحقيق للرحلة املباشرة غير اإلضافية التكاليف لتغطية

 والسـوق  للعميـل يمكـن مـا التاكرة سعر تحديد عند االعتبار في الشركة تأخا .4

 نصـــــيب يكـــــون  عنـــــدما الطـــــائرة امـــــتالء نســـــبة فـــــي للـــــتحكم تلجـــــأ ولهـــــاا، تحملـــــه

 .مرتف  للرحلة املباشرة التكاليف متوسط من الواحد املقعد

 معينـة رحلـة تسـعير يـتم وإنمـا، حـدى علـى منفاة جوية رحلة كل تسعير يتم ال .5

 للقطــــاع الجويــــة الــــرحالت تكــــاليف متوســــط علــــى بنــــاء   معــــين وخــــط قطــــاع فــــي

، الخــــط هــــاا فــــي املنفــــاة الــــرحالت لكــــل موحــــد لســــعرا ويكــــون ، نفســــه والخــــط

 الرحلــــــة كتوقيــــــت األســــــعار علــــــى املــــــؤثرة األخــــــرى  العوامــــــل عــــــن النظــــــر بغــــــض

 .الطلب ومستوى  الحجز وأوقات الجوية واألحوال

 الجويــــة الــــرحالت تكــــاليف أســــاس علــــى التــــااكر بتســــعير تقــــوم ال الشــــركة أن .6

 علـــــى التســــعير: أهمهــــا، ذلــــ  جانــــب إلـــــى أخــــرى  أســــس تســــتخدم بــــل، فحســــب

 النقــل شــركات أســعار أســاس علــى التســعير، للعميــل الشــرائية القــدرة أســاس

 .النافاة التشريعات أساس على والتسعير، األخرى  املحلية الجوي 
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 البحث: توصيات -

، الــربح هــام  بزيــادة تســمح، وفاعليــة حداثــة أكثــر تســعير طــرق  وإتبــاع إيجــاد .1

مكـــــن
ُ
 بدراســـــات ذلـــــ  فـــــي االســـــتعانة ويمكـــــن، أفضـــــل بشـــــكل املنافســـــة مـــــن وت

 علــى رضــاهم مــدى لقيــاس العمــالء علــى االســتبيانات توزيــ  طريــق عــن، الســوق 

 بالدراســـــات باالســـــتعانة أو، األســـــعار تفضـــــيالت ومعرفـــــة، املقدمـــــة الخـــــدمات

 .الجوي  والنقل التسويق مجال في املتخصصة العلمية

 وال، الواحـد قعـدللم املباشـرة وغير املباشرة التكلفة متوسط احتساب يتم أن .2

 .فقط املباشرة بالتكاليف االكتفاء يتم

، التســعير فــي املــؤثرة والعوامــل التــااكر تســعير آليــة يشــرح داخلــي دليــل إعــداد .3

 بتنظـــيم العالقـــة ذات الدوليـــة املنظمـــات مـــن يصـــدر بمـــا ذلـــ  فـــي واالسترشـــاد

 (.IATA) الجوي  للنقل الدولي كاالتحاد، الجوي  النقل نشاط على واإلشراف

 أخــرى  إلــى رحلــة مــن التــاكرة ســعر اخــتالف فــي تتســبب التــي بالعوامــل االهتمــام .4

، وغيرهــــا الجويــــة واألحــــوال الحجــــز وأوقــــات الرحلــــة كتوقيــــت، معــــين خــــط فــــي

 ربـــــــح أقصـــــــ ى يحقـــــــق الـــــــاي بالشـــــــكل، التســـــــعير عنـــــــد االعتبـــــــار بعـــــــين وأخـــــــاها

 .املحلية الجوي  النقل شركات بين املنافسة من نوع ويخلق، للشركة

 تســــــــعير علــــــــى وانعكاســــــــاتها التكــــــــاليف أنظمــــــــة مجــــــــال فــــــــي التطــــــــورات بــــــــةمواك .5

 الكــــوادر وتنميــــة وتــــدريب تأهيــــل زيــــادة علــــى متــــوازي  بشــــكل والعمــــل، التــــااكر

 .بالشركة التكاليف بقسم العاملة البشرية

 النقــل مجــال فــي بالتكــاليف الصــلة ذات والدراســات البحــوث مــن املزيــد إجــراء .6

 التااكر. تسعير في استخدامها وكيفية، الجوي 
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 املتكامل االبالغ تأثير

 املحاسبية املعلومات جودة تعزيز في

 

 10 السلماني منال
Orcid.org/0000-0001-5516-0675 

 

 ملخص
 

 املحاســـــبية املعلومـــــات ان الـــــى واســـــتنادا الحدي ـــــة االقتصـــــادية التطـــــورات ظـــــل فـــــي

 اصــــبحت فقــــد، القــــرار ملتخــــاي القــــرارات وترشــــيد توجيــــه فــــي كبيــــرة اهميــــة تحتــــل

 ان الــــى ادت االقتصــــادية الوحــــدات قبــــل مــــن املقدمــــة املعلومــــات فــــي فجــــوة هنــــاك

 لوحــــدها وافيــــة غيــــر الوحــــدات لهــــاه املاليــــة القــــوائم فــــي الــــواردة املعلومــــات تكــــون 

 هــــاه مواكبــــة ولغــــر  لــــال ....  املعلومــــات ملســــتخدم بالنســــبة املطلــــوب بــــالغر 

 فــي املحاســبية املعلومــات مســتخدم تســاعد اســاليب ظهــرت االقتصــادية التطــورات

 ينظـــــر. املتكامـــــل بـــــاإلبال  يســـــمى مـــــا االســـــاليب هـــــاه ومـــــن، املناســـــب القـــــرار اتخـــــاذ

 والبيئيــــــة املاليــــــة املعلومــــــات خاللهــــــا مــــــن تــــــدم  وســــــيلة انــــــه علــــــى املتكامــــــل لإلبــــــال 

ـــــــــى ويهـــــــــدف، واحـــــــــد تقريـــــــــر فـــــــــي والحوكمـــــــــة واالجتماعيـــــــــة  االســـــــــهم حملـــــــــة ابـــــــــال  ال

 للفهـم قابـل بتقريـر واملسـتدام املـالي االداء ويـربط واملخـاطر مةاملنظ باستراتيجيات

                                                           
 الجامعة من املحاسبة علوم في الدكتوراه شهادة على حاصلة، السلماني صالح لفته حسين منال أ.م.د.: 10

 اساتالدر  استاذة/العراقية بالجامعة واالقتصاد االدارة كلية في تدريسية، العراق جمهورية، املستنصرية

/ العليا الدراسات واطاريح رسائل من العديد ومناقشة املاجستير رسائل من العديد على باإلشراف ساهمت/العليا

 والندوات املؤتمرات من العديد في شاركت/ االختصاص مجال في العلمية والدراسات االبحاث من العديد انجزت

 قسم رئيس) الكلية في القيادية املناصب من العديد تشغل/ العراق وخارج داخل التدريبية والبرام  العمل وورش

 .، العراق(الكلية عميد، الطلبة لشؤون العميد معاون ، العلمية للشؤون العميد معاون ، املحاسبة

d.manalalsalmany@gmail.com 
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 االبــــــال  ويواجــــــه املنظمــــــة. حــــــول  شــــــاملة مســــــتقبلية رؤيــــــة يــــــوفر الوقــــــت ذات وفــــــي

 قناعـــة مســـألة ومنهـــا تطبيقـــه امـــام عائقـــا تقـــف واشـــكاليات تحـــديات عـــدة املتكامـــل

 هـاا جـاء لال  ه.تكاليف تفوق  املتكامل االبال  فوائد بان الشركات ادارات مجالس

 لـــــدى القناعـــــات بعـــــض وتـــــوفير التحـــــديات مـــــن نمـــــط هكـــــاا علـــــى للتغلـــــب البحـــــث

 يــأتي ان يمكــن التــي االيجابيــة الجوانــب او املنــاف  بشــأن الشــركات ادارات مجــالس

 تعـزز  منـاف  مـن يقدمه ما خالل من وذل  الشركة مستوى  على املتكامل االبال  بها

 .املتكاملة التقارير لهيكلية وفقا يوفرها لتيا املعلومات وفائدة وجودة شفافية

 البحث: نتائج -

 بـين االرتبـاط معامـل ان االحصـايي والتحليـل امليدانيـة الدراسـة خـالل من ثبت .1

 مـــا بلـــ ( املحاســـبية املعلومــات جـــودة تعزيـــز) واملتغيــر( املتكامـــل االبـــال ) املتغيــر

 بـــين طرديـــة اطارتبـــ عالقـــة وجـــود الـــى تشـــير موجبـــة قيمـــة وهـــي( 0.868) قيمتـــه

 .املتغيرات

 وهــي (177.673) بلغــت قــد املحســوبة F قيمــة ان االحصــايي التحليــل مــن تبــين .2

 وهـاه (0.05) معنويـة مسـتوى  عند (3.15) والبالغة الجدولية F قيمة من أكبر

 املعلومــــات جــــودة تعزيــــز) فــــي( املتكامــــل االبـــال ) تــــأثير وجــــود الــــى تشــــير النتيجـــة

 االبـــال ) املتغيـــر ان توضـــح وهـــي( 0.754) بلغـــت قـــد( ²R) قيمـــة وأن( املحاســـبية

 املتغيـــــر علـــــى يطـــــرأ الـــــاي التغيـــــر مـــــن %(75.4) قيمتـــــه مـــــا فســـــر قـــــد( املتكامـــــل

ــــا( املحاســــبية املعلومــــات جــــودة تعزيــــز) ُتعــــزى  املتبقيــــة النســــبة أم 
َ
 إســــهام إلــــى ف

 قبـــــل مـــــن تناولهـــــا يـــــتم لـــــم االنحـــــدار أنمـــــوذج فـــــي داخلـــــة غيـــــر أخـــــرى  متغيـــــرات

 .الباحث

 البيئــة حمايــة فــي ودورهــا للشــركات االجتماعيــة باملســؤولية االهتمــام تزايــد دىأ .3

 عــن للتعبيــر املالئمــة املعلومــات الــى الحاجــة تزايــد الــى املجتمــ  اهــداف وتحقيــق
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 املعلومـــــــات جــــــودة تعزيـــــــز فــــــي يصــــــب والـــــــاي، االهــــــداف وتحقيـــــــق الــــــدور  هــــــاا

 .املحاسبية

 علــــــى قــــــدرتهم وفــــــي تخــــــاونهاي التــــــي القــــــرارات انــــــواع فــــــي القــــــرار صــــــناع يختلــــــف .4

 ذاتـــه بحـــد وهـــو، عليهـــا الحصـــول  يمكـــنهم او يمتلكونهـــا التـــي املعلومـــات معالجـــة

 .املتكامل التفكير ركائز أحد يم ل

 املــال رأس ملقــدمي املتاحــة املعلومــات جــودة تحســين الــى املتكامــل االبــال  يهــدف .5

 لتمكـــــــــين ةاالســـــــــتدام لتقـــــــــارير املاليـــــــــة وغيـــــــــر املاليـــــــــة املعلومـــــــــات وربـــــــــط املـــــــــالي

 املعلومات. هاه على مبنية قرارات اتخاذ من املست مرين

 االســـــــتدامة تقـــــــارير املتضـــــــمنة املتكاملـــــــة بالتقـــــــارير املنظمـــــــات التـــــــزام ضـــــــعف .6

 مجــــالس لــــدى القناعــــات تــــوفر عــــدم عــــن، منــــه جــــزء وفــــي، الناشــــ   والحوكمــــة

 .املتكامل باإلبال  املنظمات هاه داراتإ

 غيــــر باملعلومـــات املســــت مرين تزويـــد علــــى ســـتدامامل او املتكامــــل االبـــال  يســـاعد .7

 املـــــــالي التقريـــــــر مـــــــ  تـــــــدم  والتـــــــي واالجتماعيـــــــة البيئيـــــــة املقـــــــاييس عـــــــن املاليـــــــة

 .االست مارية القرارات اتخاذ لغر  التقليدي

 اداء علــــى الخاصــــة والشــــركات املنظمــــات املســــتدام او املتكامــــل االبــــال  يشــــج  .8

 بهـــــا تخـــــدم قيمـــــة ملواردهــــا وتضـــــيف افيهـــــ تعمـــــل التــــي املجتمعـــــات تجـــــاه واج هــــا

 .القادمة االجيال

 البحث: توصيات -

 االجيــــــــال ملصــــــــالح املنظمــــــــات مختلــــــــف فــــــــي الحاليــــــــة االجيــــــــال مراعــــــــاة ضــــــــرورة .1

 .والبيئية املجتمعية باملعايير االمر تعلق قدر اعمالها الستدامة املستقبلية

 .نظماتامل انواع لكل إلزاميا املتكاملة التقارير اعداد يكون  ان ينبغي .2

 وتـأمين املتكامـل بـاإلبال  املتعلقـة واملعـايير واالرشادات التنظيمات تهيئة ينبغي .3

 املتكاملــة التقــارير ب عــداد املنظمــات والــزام التــزام لضــمان القانونيــة الجوانــب
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 واالنشـــــطة االقتصـــــادي النشـــــاط مجمـــــل علـــــى ايجابيـــــة مـــــردودات مـــــن لهـــــا ملـــــا

 .االست مارية

 علــى التركيــز، املتكاملــة للتقــارير النــاجح التنفيــا دفوبهــ، املنظمــات علــى ينبغــي .4

 علـى والحفـا  املـدى طويـل املتكامـل التفكيـر وتعزيـز املـدى متوسطة االهداف

 لها. مستدام مستقبل

 تــأثير او ارتبــاط عالقــة وجــود تؤكــد نتــائ  مــن البحــث اليــه توصــل مــا علــى بنــاءا .5

 علــــــى ويؤكــــــد البحــــــث يوصــــــ ي، املحاســـــبية املعلومــــــات بجــــــودة املتكامــــــل لإلبـــــال 

 االخـرى  االتجاهـات لتـأمين املجـال هـاا فـي واالبحـاث بالدراسـات القيـام ضـرورة

 التفكيــــــر تبنــــــي بضــــــرورة الشــــــركات ادارات مجــــــالس لــــــدى قناعــــــات تــــــوفر التــــــي

 عـن فضـال تكاليفه تفوق  منافعه كون  املتكامل االبال  تطبيق ثم ومن املتكامل

 الحلــــول  وتقــــديم التطبيــــق امــــام عائقــــا تقــــف التــــي االخــــرى  التحــــديات مواجهــــة

 .لها املالئمة
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 املسح نتائج ضوء في االقتصادية ومشاركته االجتماعي النوع مكانة

 2016 لعام التشغيل حول  الجزائري ؛ الوطني

 

 11 شريف أسيا

 12 حطابمهدي 
Orcid.org/0000-0002-2241-8411 

Orcid.org/0000-0002-2768-6853 

 

 ملخص
 

 االجتمـــــــا ي النــــــوع مكانــــــة إبــــــراز إلــــــى التحليليـــــــة الوصــــــفية البح يــــــة الورقــــــة تهــــــدف

 التشــــغيل حــــول  الجزائــــري  الــــوطني املســــح نتــــائ  ضــــوء فــــي االقتصــــادية ومشــــاركته

 مختلــف خــالل مــن املــرأة بقضــايا الكبيــر الــدولي االهتمــام مــ  وبــاملوازاة. 2016 لعــام

 قيــود دون  الفعليــة رأةاملــ ومشــاركة لتمكــين تهــدف التــي وقراراتهــا الدوليــة املــؤتمرات

 مـن الجزائـر. الجنسـين بـين وباملسـاواة، املستويات جمي  وعلى املجاالت مختلف في

 مــن النسـاء تعـاني مازالـت ذلـ  رغـم لكـن املـرأة لتمكـين جهـود تبـال التـي الـدول  بـين

 بهـن الخاصـة واملؤشـرات مشـاركتهن خـالل مـن جليـا ذلـ  ويظهـر، الواق  في تهمي 

، رجــال% 82.36و نســاء% 17.63 بنســبة املشــتغلين يتــوزع ثحيــ. الشــغل ســوق  فــي

 العمــــــومي القطــــــاع املشــــــتغالت يفضــــــل. النســــــاء أضــــــعاف أربعــــــة الرجــــــال يم ــــــل أي

                                                           
 من الك ير بتأطير وقامت شاركت، ديموغرافيا تخصص االجتماع علم في الدولة دكتوراه، شريف أسيا: أ.د. 11

 من العديد على اشرفت كما املنشورة املقاالت من والعديد مؤلفات عدة لها كما الوطن وخارج داخل امللتقيات

 العالقات ومديرة التطبيقي واالقتصاد لإلحصاء العليا باملدرسة العالي التعليم أستاذة. الدكتوراه ورسائل املاكرات

 h_assia@hotmail.com .الجزائر، باملدرسة املتواصل والتكوين الخارجية
 واالقتصاد لإلحصاء العليا الوطنية باملدرسة تطبيقي واقتصاد احصاء تخصص دكتور ، حطاب مهدي: د. 12

 mehdihattabons@gmail.com. الجزائر، التطبيقي
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 ألول  العمـر متوسـط سجل أيضا .والخدمات التجارة قطاع في منهن% 75 ويتمركز

 الورقــــة هــــاه وقفــــت كمــــا. اإلنــــاث لفئــــة 24.89و ســــنة 19.97 الــــاكور  فئــــة فــــي عمــــل

 مـــــن بالحـــــد وتوصـــــ ي، التمكـــــين فـــــي املـــــرأة تواجـــــه التـــــي العقبـــــات أهـــــم علـــــى  يـــــةالبح

 .للمساهمة اقتراحات عدة وتعطي أشكالها بمختلف الجنسين بين الفوارق 

 البحث: نتائج -

 فــــــي تم ــــــل ال لكــــــن الجزائــــــر فــــــي الســــــكان مــــــن تقريبــــــا%  50 حــــــوالي املــــــرأة تم ــــــل .1

 .اإلجمالي من% 20 إال اقتصاديا الناشطين حجم إلى بالنسبة املتوسط

 .للرجال%  61.2 مقابل%  13.3 يفوق  ال تشغيل معدل النساء سجلت .2

%  88.2 مقابــــــل فقـــــط% 11.8 تقــــــارب الريفيـــــة املنــــــاطق فـــــي املشــــــتغالت نســـــبة .3

 .للرجال

 والخـدمات التجـارة قطـاع في اإلناث يتمركز االقتصادي النشاط قطاع حسب .4

 .ناملشتغلي إجمالي من% 21.8 سوى  يم لن ال أنهن إال

 املجمـــوع فـــي ســـنوات 5 فــارق  ســـجل الجـــنس حســب عمـــل ألول  العمـــر متوســط .5

 .الرجال من أكثر للنساء انتظار العام

 التـي الواقـ  وتعـري  الجنسـين بـين العادلة املساواة عدم تؤكد املؤشرات معظم .6

 الحيـــــاة وفـــــي االقتصـــــادية مشـــــاركتها وإمكانيـــــة الشـــــغل ســـــوق  فـــــي املـــــرأة تعيشـــــه

 .العامة

 البحث: توصيات -

 بنظـام والعمـل املجـاالت مختلـف فـي املـرأة لحصـص الكوطـة نظـام عن االبتعاد .1

 .الطرفين بين الفرص تكافئ يضمن فضاء في بالكفاءات املقاربة

 سياســات بوضــ  يكــون  خاصــة بصــفة الشــغل ســوق  فــي املــرأة لتمكــين بالنســبة .2

 خصــائص مراعــاة مــ  بالبيــت املاك ــة للمــرأة موجهــة املنطقــة بحســب تشــغيلية

 .طقةمن كل
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 تواجــه التــي التحــديات ملجابهــة اســتراتيجيات ووضــ  والعوائــق ال غــرات تحديــد .3

 وفعالــــة مشــــتركة رؤيــــة لوضــــ  العالقــــة ذوي  بمشــــاركة وذلــــ  االجتمــــا ي النــــوع

 .املرأة لدم 

 اجباريتـــــه وضـــــمان التعلـــــيم قطـــــاع إلـــــى الوجـــــول  مـــــن والفتيـــــات النســـــاء تمكـــــين .4

 .النائية املناطق في خاصة

 اهـــداف ضــمن واملســـاواة املــرأة تمكــين مجـــال فــي املحــرز  تقـــدمال بتقيــيم القيــام .5

 .املستدامة التنمية

 املجتمـــــ  شـــــرائح ملختلـــــف موجهـــــة وتحسيســـــية توعويـــــة ونـــــدوات دورات عقـــــد .6

 .الوطن املستوى  على املناطق وحسب

 القطاعــات فــي املــرأة تمكــين مشــاري  فــي وادمــاجهم الــدين رجــال اشــراك محاولــة .7

 عــن واملتطرفـة الخاطئـة الدينيـة التعــاليم مفـاهيم رلتغييـ، املختلفـة واملناصـب

 .دينية ومحاضرات توعوية حمالت ب قامة وذل  املرأة

 االجتمـا ي النوع لقضايا واملعطلة املحفزة للعوامل استشرافية دراسات وض  .8

 .تغييرها املراد القضايا تدارك قصد

 أكثـر وتمكنهـا املـرأة دمـ  علـى تسـاعد التـي األنظمة وتعزيز قوانين مشاري  وض  .9

 .القرار صن  كمناصب السياسية او االقتصادية الحياة في

 املجتمـ  مـ  مجتمعهـا ويتجـانس يتقـارب والتـي الناجحة البلدان بتجارب االخا .10

 النمــــاذج هــــاه م ــــل مــــن االســــتفادة ومحاولــــة الخصــــائص حيــــث مــــن الجزائــــري 

 الناجحة.
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افز أثر  االستثمار مستويات تحسين في العمومية الحو

 "الجزائر حالة دراسة" املتجددة الطاقات يف

 

 13 بحشاش ي رابح

 14 بوفطيمة فؤاد
Orcid.org/0000-0002-1817-9913 

Orcid.org/0000-0001-9846-7343 

 

 ملخص
 

 التــي األساســية املواضــي  ضــمن مــن املتجــددة الطاقــة فــي االســت مار موضــوع يعتبــر

 لــدوا ي املوجهــة الطاقــة علــى الطلــب تزايــد ظــل فــي خصوصــا العــالمي الــرأي تشــغل

 ال ناضـــبة طاقــة مصــادر علــى العــالم دول  اعتمـــاد يعتبــر كمــا، االقتصــادية التنميــة

                                                           
 بجامعة التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية، التسيير بقسم" أ"محاضر أستاذ، بحشاش ي رابح. د 13

 عبد األمير جامعة - وإدارة اقتصاد تخصص االقتصاد علم في العلوم الدكتوراه شهادة على متحصل الجزائر 1-باتنة

 بجامعة السياسية والعلوم الحقوق  كلية من كل في مشارك أستاذ، الجزائر -بقسنطينة اإلسالمية للعلوم القادر

، باتنة مركز املتواصل التكوين وجامعة، اإلسالمية للعلوم قادرال عبد األمير بجامعة واالقتصاد الشريعة وبكلية، باتنة

 دور  :بعنوان PRFUإطار في بحث مشروع رئيس، النائية املناطق وتموال املتجددة الطاقات بمخبر بحث فرقة رئيس

 علوم قسم رئيس مساعد، الجزائر في الزراعية الغاائية الصناعة وترقية تطوير في املتوسطة و الصغيرة املؤسسات

 واألبحاث الدراسات من وعدد، والوطنية الدولية العلمية واملؤتمرات امللتقيات في املداخالت من العديد له، التسيير

 مارس حيث 2007 غاية إلى 1997 سنة منا الجزائرية املالية بوزارة رئيس ي مفت ، محكمة علمية مجالت في املنشورة

. الجزائر، قسنطينة لناحية العقار والحفظ الدولة أمالك ديريةمل الخارجية للمصالح والرقابة التفتي  مهام

Rabah.behchachi@univ-batna.dz 
 بجامعة التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم بكلية، التسيير قسم" أ"محاضر أستاذ، بوفطيمة فؤاد .د 14

: شعبة، التسيير علوم في علوم كتوراهد شهادة على متحصل، 2005 سنة منا التسيير قسم رئيس، الجزائر 1-باتنة

، اإلدارة بمخبر عضو .الجزائر، 1-باتنة جامعة، التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية، املؤسسات تسيير

 ماكرات من عدد على أشرف، محكمة علمية مجالت في والدراسات املنشورة األبحاث من العديد له، واإلمداد النقل

 foued.boufetima@univ-batna.dz. الجزائر، التسيير علوم لقسم العلمية اللجنة عضو ،تخرج املاستر
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 نحـو تتجـه الجزائـر بينهـا ومـن الدول  من بك ير دف  الاي األمر، املتزايد الطلب تل ي

 مكمـــن علـــى تتـــوفر الجزائـــر أن باعتبـــار و، مجـــال هـــاا فـــي االســـت مار علـــى التشـــجي 

 الحقـول  مكامن أكبر بين من يعتبر والاي واط جيجا مليار 5 ب دريق كبير شمس ي

، ســــــنة/²م/كيلوواطــــــا 2650و 1700 بــــــين مــــــا تتــــــراوح شمســــــية وبطاقــــــة، العــــــالم فــــــي

 للطاقــات منــت  بلــدا لتكــون  الجزائــر تؤهــل ســاعة 3500 إلــى يصــل شمســ ي وإشــعاع

 خلــــــق وفــــــي، املحروقــــــات قطــــــاع عــــــن إســــــتراتي ي بــــــديال ليكــــــون ، وبامتيــــــاز املتجــــــددة

 نحــــو تتجـــه العامـــة بالسياســــة يـــدف  مـــا هـــاا، االقتصــــادي النشـــاط وتنـــوع، الثـــروة

 قطـاع فـي واألجن ـي املحلـي بنوعيـه االسـت مار تفعيـل دون  تحـول  التـي املعوقات إزالة

 الالزمـــة والرعايـــة الضـــرورية والتســـهيالت الحـــوافز تقـــديم مـــ ، املتجـــددة الطاقـــات

 قـــادر متنـــوع وطنـــي اقتصـــاد بعـــث فـــي قاالنطـــال  نقطـــة ســـتكون  والتـــي، للمســـت مرين

 .املضافة القيم خلق على

 وطنيـــــة هيئـــــات عـــــدة أنشـــــاء علـــــى قائمـــــة إســـــتراتيجية تنفيـــــا الجزائـــــر باشـــــرت لقـــــد

 وطنيـــــة إســـــتراتيجية وضـــــ  تـــــم كمـــــا، املتجـــــددة الطاقـــــات بمجـــــال خاصـــــة ومحليـــــة

 لــــدعم الــــوطني البرنــــام  خــــالل مــــن، املتجــــددة الطاقــــات اســــتغالل وترقيــــة لتطـــوير

 سياســة اعتمــاد تــم كمــا، أنواعهــا بمختلــف املســتدامة املتجــددة الطاقــات وتطــوير

 هــــاا فــــي لالســــت مار جبائيــــة وحــــوافز إعفــــاءات مــــنح علــــى قائمــــة تحفيزيــــة الجبائيــــة

 مـا: التاليـة اإلشـكالية علـى لتجيـب الدراسـة هـاه جـاءت املنطلـق هـاا ومن، القطاع

-املتجـددة الطاقـات فـي سـت ماراال  مسـتويات تحسـين فـي العموميـة الحـوافز أثـر هو

 .الجزائر حالة دراسة

 نتــــائ  هـــي الشمســــية الطاقـــة اســـتغالل مجــــال فـــي الجزائـــر حققتهــــا التـــي النتـــائ  أن

  متواضــعة
 
 ضــوئية فــولط كهربائيــة محطــة 14 مــن يقــرب مــا إنجــاز تــم حيــت، جــدا

 268 حــوالي بتــوفير تســمح والتــي، والجنــوب العليــا الهضــاب مــن منــاطق علــى موزعــة

 املحــــــددة ميجــــــا ميجــــــاواط 4525 ال مســــــتوى  إلــــــى ترقــــــى ال قــــــدرة وهــــــي، واط يجــــــام
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 إلــى يعــود قــد التبــاطؤ هــاا. 2020 - 2015 املرحلـة خــالل تحقيقــه إلــى يســ ى كهـدف

 الغـــاز باســـتغالل االهتمـــام فيـــه زاد وقـــت فـــي املتجـــددة للطاقـــات النظـــام رؤيـــة تغيـــر

 .الصخري 

 البحث: نتائج -

 الطاقـات فـي االسـت مار مجـال فـي الدوليـة املجموعة تجاها الجزائر التزامات إطار في

 عـن معبـر غيـر املحققـة النتـائ  تبقـى، املسـتدامة والتنميـة البيئـة املتجددة وحماية

مجمــــوع  عــــن وال للجزائــــر املتــــوفرة الطبيعــــة واإلمكانيــــات املاديــــة القــــدرات مســــتوى 

 :يةالتال النتائ  إلى الدراسة توصلت فقد لال ، املقدمة الحوافز

 أن يمكــن مــا علــى مقتصــرة الزالــت املتجــددة الطاقــات فــي لالســت مار النظــرة أن .1

 بقطــــاع ومقارنتهــــا ســــريعة أنيــــة أربــــاح مــــن أخــــرى  قطاعــــات فــــي االســــت مار يــــدره

 املتجددة. الطاقة

 حدي ـــة تعتبـــر الجزائـــر طـــرف مـــن املتبنـــاة الجديـــدة الطاقويـــة االســـتراتيجية أن .2

 أن يالحــــــظ كمــــــا. التقليديــــــة الطاقــــــات علــــــى املفــــــرط االعتمــــــاد بســــــبب النشــــــأة

 بسـبب املطلـوب املسـتوى  إلـى تصـل لـم زالـت مـا امليـدان هاا في املحققة النتائ 

 بالبحـــث أكثـــر االهتمـــام فـــي واملتم ـــل االســـتراتيجية هـــاه فـــي حـــدث الـــاي التغيـــر

 الصخري. الغاز استغالل مجال في والتطوير

 حيــث، املســتدامة التنميـة دأبعــا ترجمـة فــي هـام بــدور  املتجـددة الطاقــات تقـوم .3

 األوضــاع وتحســين االقتصــادية املكاســب تحقيــق فــي التنمويــة مشــاريعها تســهم

 القادمة. لألجيال البيئي املوروث على والحفا  االجتماعية

 مشـــترك هـــو مـــا فمنهـــا، الحـــوافز مـــن مســـتويات ثالثـــة للمســـت مر الجزائـــر تـــوفر .4

 التـي تلـ  أو املتميـزة األنشـطة لفائـدة مقـدم مـا هـو ومنهـا، املؤهلة لالست مارات

 األهميـة ذات االسـت مارات لفائـدة االسـتننائية مزايا وهناك، عمل فرص تخلق

 الوطني. لالقتصاد الخاصة
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 لالسـت مار الجبائية الحوافز من ومتنوعة، جدا مهمة مجموعة الجزائر تقدم .5

 لالشـــما منطقـــة بـــين ومبالغهـــا نســـ ها واالســـتغالل وتخلـــف اإلنجـــاز مرحلتـــي فـــي

 الجزائري. والجنوب

 100 مــن أكثـر تخلــق التـي املشــاري  خـص، إضــافية جبائيـة وشــبه جبائيـة املزايـا .6

 وتسـتفيد هـاه، التنميـة تسـتد ي التـي املناطق واملنجزة في، دائم شغل منصب

 .االستغالل مرحلة على سنوات 5 بي يقدر جبايي إعفاء مدة من املشاري 

 الجديــــدة الطاقــــة ســــتخداماتا ونشــــر تصــــني  مــــن معوقــــات مجموعــــة هنــــاك .7

 الطاقــــــة ملشــــــروعات الرأســـــمالية التكلفــــــة ارتفــــــاع مـــــ ، الجزائــــــر فــــــي واملتجـــــددة

 التمويل. آليات( غياب أو) قصور  م  املتجددة

 مجــــاالت فــــي االســــت مار قــــرو  مــــنح علــــى التمويــــل ومصــــادر البنــــوك تشــــج  ال .8

 أن ذلـــ  ويـــدعم، التقليديـــة الطاقـــة بمشـــروعات املتجـــددة باملقارنـــة الطاقـــات

 عينيــــــة قيمــــــة ذات تكــــــون  ال قــــــد املتجــــــددة الطاقــــــة مجــــــاالت فــــــي االســــــت مارات

 .االقتصادية الناحية من جاذبة تكون  ال وقد، واضحة

 البحث: توصيات -

 القـائمين مـن كـل توصـيات نقـدم أن يمكـن الدراسـة توصلت التي النتائ  خالل من

 فـــــي املتجـــــددة تالطاقـــــا فـــــي للمســـــت مرين وكـــــال  للـــــبالد االقتصـــــادي الشـــــأن علـــــى

 :اآلتي النحو على الجزائر

 علــى الضــرائب مــن التخفــيض أو اإلعفــاء م ــل بيئــي منحــى ذات سياســات وضــ  .1

 ضـــــــرائب ووضـــــــ  بالبيئـــــــة ضـــــــارة وغيـــــــر متجـــــــددة مصـــــــادر مـــــــن الطاقـــــــة إنتـــــــاج

  األكثر املصادر على وغرامات
 
 .تلوي ا

 نحـــــو تـــــدف  التــــي املشـــــاري  قــــرو  وضـــــمان املـــــالي والــــدعم املســـــاعدات تقــــديم .2

 .املتجددة املصادر استخدام



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 55ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

 واملتجــددة الجديــدة باملصــادر الصــلة ذات والتشــريعات املعــايير وتطــوير وضــ  .3

 ".معنيون  شركاء الكل" مفهوم ضمن

 .الوقود بجودة وربطها البترولية املنتجات تسعير نظم في النظر إعادة .4

 داعمـــــةال األجنبيـــــة املاديـــــة واملســـــاعدات الخارجيـــــة املـــــنح علـــــى االعتمـــــاد عـــــدم .5

 أو تقديمــه يــتم بمــا مرهونــة املشــروع تبقــى ال حتــى املتجــددة الطاقــة ملشــروعات

 مساعدات. من جلبه
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 التجربة التنموية في الهند عوامل القوة وتحديات االستمرار 

 

 15نادية فاضل عباس فضلي 
Orcid.org/0000-0003-1339-3694 

 

 

 ملخص

أنها بحاجة  1947ستقالل في العام قد أدركت القيادة السياسية في الهند منا اال 

إلى خلق ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية متميزة للسير في طريق التنمية 

 إلى ما تمتلكه الهند من مقدرات بشرية وطبيعية تؤهلها للوصول إلى 
 
استنادا

فأهم ما يميز السياسات العامة في الهند هي شمولية ، مصاف القوى الكبرى 

لشرائح واسعة من املجتم  الهندي مما حتم االهتمام بوض   نتائجها ومخرجاتها

استراتيجيات ذات مستويات عالية وفي مختلف القطاعات واالهتمام بالتحديات 

وانت جت الهند طريق التنمية وأصبحت دولة ، الداخلية والتهديدات الخارجية

 تنافس القوى الكبرى في املجال العلمي والتكنلوجي 
 
وأصبحت متقدمة اقتصاديا

 .متقدمة في مجال الطاقة املستجدة ودخلت إلى النادي النووي

 النتائج -

إن أهم ما ميز التجربة التنموية في الهند هو شمولية نتائجها ومخرجاتها لشرائح 

واسعة من املجتم  الهندي مما حتم االهتمام بوض  استراتيجيات ذات 

فالسياسات ، في الهند مستويات عالية وفي مختلف القطاعات و البنى التحتية

                                                           
  drnadia1927@gmail.com ، العراق، جامعة بغداد، نادية فاضل عباس فضليالدكتورة    15
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العامة اعتمدت في غالب األحوال على وجود معلومات ومعطيات حقيقية عن 

جمي  الواليات واملدن الهندية وتحديد مقدار االستفادة مما تقدمه اي مدينة 

 ملا تمتلكه من ثروات وامكانات وإقامة مراكز صناعية تجارية في 
 
من املدن وفقا

 مناطق معينه دون تل . 

د جاءت الحاجة ملحة في الهند بعد مرحلة ما بعد االستقالل بعد تشخيص لق 

التحديات التي تواجهها عملية التنمية بغية معالجتها والوقوف على أسباب العلل 

و انتشار األوبئة واألمرا  وانتشار اآلفات الزراعية ، فتم تشخيص مشكلة الفقر

انعدام الجسور وهي مشاكل و تلوث البيئة ونقص الغااء ومشاكل املوأصالت و 

 خلفتها مرحلة االستعمار.

 من كل ماتقدم نستنت  املعطيات اآلتية:

وجود قيادات سياسية كارزمية استطاعت النهو  بالهند من منا  .1

 االستقالل إلى يومنا.

وفرة الكفاءات العلمية إذ حقق الشعب الهندي تطور هائل في مجال  .2

 تكنولوجيا املعلومات.

االجور م  توافر االيدي العاملة وانخفا  مستوى انخفا  مستوى  .3

 مماجعل الهند توفر املاليين من االيدي العاملة الرخيصة.، املعيشة

كفاءة الشركات الهندية من حيث التكلفة وسرعة االنجاز وتنوع اإلنتاج في  .4

مجاالت البرمجة و التطوير وخدمات الهندسة والتصميم مما جعلها تنافس 

 ملية.في األسواق العا

 استخدام االقمار الصناعية الهندية فائقة السرعة. .5
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وأخيرا نرى أن التجربة التنموية الهندية اثبت حكمة القيادات السياسية 

املتعاقبة على حكم الهند إذ تميزوا بوجود عقل حكيم وض  اللبنات األساسية 

الضيق  لعملية التنمية إذ تمتعوا برؤية ثاقبة وثابتة وقامت بالتخلص من االفق

ووضعت الخطط الطموحة التي قادت إلى وصول الهند إلى مصاف القوه العظمى 

 إذ أصبحت ساب  اقتصاد في العالم اليوم وتنافس الصين في ذل .
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 للمؤسسة الذهنية الصورة تدعيم في البيئية الحوكمة دور 

 مؤسسة منتجات مستخدمي من عّينة على ميدانية دراسة"

 "(الجزائر) آفلو بمدينة( Condor)كوندور 

 

 16 قورين خديجة

 17 قورين فاطنة
Orcid.org/0000-0003-1910-307X 

Orcid.org/0000-0002-7146-1600 

 

 ملخص
 

ــــه أصـــبح ــــة بـــارزة مكانــــة يحتــــل البيئــــي التوج   حيــــث، املؤسســــات إهتمامــــات فــــي ومهم 

 ديــــــدةع إيجابيــــــة أثــــــار مــــــن لــــــه ملــــــا نشــــــاطاتها مختلــــــف فــــــي إدراجــــــه ضــــــرورة أدركــــــت

نة البيئيـة الحوكمـة ظهـرت عليـه بنـاءا. ككـل واملجتمـ  واملسـتهل  للمؤسسة  متضـم 

د وقـوانين قواعـد مجموعة ـا بيئتهـا مـ  املؤسسـة إلتـزام كيفيـة تحـد   ثقـة مـن يزيـد مم 

ـــن بهـــا املســـتهل  ف الدراســـة هـــاه هـــدفت لـــاا. لديـــه الاهنيـــة صـــورتها وتتحس   للتعـــر 

                                                           
 ثلي ي عمار جامعة -التسيير وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم بكلية محاضرة أستاذة، قورين خديجة الدكتورة: 16

، الخدمات تسويق ماستر تخصص مسؤولة، والتسويق األعمال إدارة مجال في مقاييس در ست، (الجزائر) األغواط

 في اإللكتروني التسويق أهمية" بعنوان سابق بحث مشروع في عضوة، التجارية العلوم لقسم العلمية اللجنة في عضوة

ز  مشاري ، علمية بحوث نشر، ملتقيات، ندوات) العلمية نشطةاأل من العديد في شاركت، "الجزائرية املؤسسات تمي 

 ملاكرات مناقشة عضوة أو لجنة رئيسة وكاا املاستر ماكرات من مجوعة على اإلشراف إلى باإلضافة، (إلخ...، دكتوراه

 gourinek@yahoo.fr. الجزائر، ماستر
 الجام ي املركز-التسيير وعلوم التجاريةو  اإلقتصادية العلوم بمعهد مساعدة أستاذة، قورين فاطنة: أستاذة 17

 العلمية األنشطة من العديد في شاركت، البشرية واملوارد األعمال إدارة مجال في مقاييس در ست، (الجزائر)آفلو

 لجنة رئيسة وكاا املاستر ماكرات من مجوعة على اإلشراف إلى باإلضافة، (إلخ...، دكتوراه مشاري ، ملتقيات، ندوات)

 gourinef@gmail.com. الجزائر، ماستر ملاكرات مناقشة عضوة أو
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ـــا املؤسســـات ثـــم   ومـــن مـــاتالحكو  إنت جتهـــا التـــي الســـبل أحـــد علـــى  أجـــل مـــن لهـــا ِتَبع 

ــا مســؤولة مجتمعــات إرســاء لــة، األصــعدة جميــ  علــى بيئي 
 
 الحوكمــة" ن ــ  فــي واملتم 

د الــــــاي" البيئيــــــة ــــــل التــــــي والقواعــــــد األنشــــــطة مــــــن مجموعــــــة: "يحــــــد   ب رســــــاء تتكف 

نــات علــى للحفــا  الالزمــة الضــوابط ــال بشــكل فيســاهم، "البيئــة مكو   تكــوين فــي فع 

 تكــــوين وبالتــــالي املجتمعــــات ألفــــراد اإليجــــابي الســــلوك وخلــــق الااتيــــة طباعــــاتاإلن

دة الاهنية الصورة ـزة املؤسسـات معظـم إليهـا تس ى التي الجي  ـالع. املتمي 
 
 أكثـر ولإلط

ف إلـى الدراسـة هـاه سعت العملي الواق  في الن   هاا تطبيق مدى على  علـى التعـر 

 آفلـــو بمدينـــة كونـــدور  ملؤسســـة الاهنيـــة الصـــورة تـــدعيم فـــي البيئيـــة الحوكمـــة دور 

ل وتم  ، (الجزائر) لـة) البيئية للحوكمة إحصائية داللة ذو دور  وجود إلى التوص 
َّ
 ُمَم 

 الاهنيـــة صـــورتها تـــدعيم فـــي بـــآفلو كونـــدور  ملؤسســـة( األخضـــر التســـويقي املـــزي  فـــي

 ."األخضر املنَت " هو األكبر الدور  له الاي والعامل، %5 الداللة مستوى  عند

 البحث: نتائج -

ــــز كونـــدور  ملؤسســــة الخضـــراء املنتجــــات أن   علـــى العمــــالء يوافـــق .1  بتصــــميم تتمي 

 صــــديقة أنهــــا علــــى يوافقــــون  كمــــا، الوقــــت ذات فــــي اإلســــتخدام وســــهل جــــااب

عاتهم. إحتياجاتهم م  وتتوافق للبيئة
 
 وتوق

 مـــــ  تتناســـــب كونـــــدور  ملؤسســـــة الخضـــــراء املنتجـــــات أســـــعار بـــــأن   العمـــــالء يــــرى  .2

ز التي الخصائص وم  عليها يحصلون  التي املنفعة  بها. تتمي 

هاتهـا توضـيح علـى تحـرص كونـدور  مؤسسـة أن   علـى العمـالء يوافق .3  البيئيـة توج 

ر التـــي البيئيــــة املزايـــا وكـــاا
 
 الترويجيــــة رســـائلها خــــالل مـــن منتجاتهــــا عليهـــا تتــــوف

 املختلفة.

 تســليم عيــدبموا اإللتــزام علــى تحــرص كونــدور  مؤسســة أن   علــى العمــالء يوافــق .4

، (مهتـــر   وغيــر للبيئـــة صــديق منــَت  تســـليم) آمنــة وبطريقـــة الخضــراء منتجاتهــا

 املدينة. عبر مختلفة أماكن في البي  نقاط تنتشر كما
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 مؤسســـة تطرحهـــا التـــي الخضـــراء املنتجـــات حـــول  دائـــم فضـــول  لـــديهم العمـــالء .5

دة صورة يعكسون  لديها البي  رجال أن   كما، كوندور   عنها. جي 

د اإلنطباع .6  العمـالء دفـ  كونـدور  ملؤسسـة الخضـراء املنتجـات جودة حول  الجي 

 كمــــــا، كونــــــدور  مؤسســــــة مــــــ  التعامــــــل علــــــى واألصــــــدقاء األقــــــارب تشــــــجي  إلــــــى

ر باإلرتياح يشعرون
 
 .البي  بعد ما خدمات لتوف

 البحث: توصيات -

، التــــدوير إلعــــادة قابلــــة كونــــدور  منتجــــات كانــــت إن يعرفــــون  ال ممكــــن العمــــالء .1

 كانــت إذا منتجاتهــا بخصــائص عمالئهــا توعيــة علــى تعمــل أن ليهــاع يجــب لــال 

 التدوير. إلعادة قابلة

 للقــــــدرة ومناســــــبة معقولــــــة األســــــعار كــــــون  حــــــول  أقــــــل بشــــــكل العمــــــالء يوافــــــق .2

 مناسـبة جعلهـا ومحاولـة النقطـة هـاه فـي النظـر إعـادة عليهـا لاا، لهم الشرائية

 األوفياء. لعمالئها تحفيزات وتقديم أكثر

م كونـــدور  مؤسســـة كـــون  حـــول  أقـــل بشـــكل لعمـــالءا يوافـــق .3 ـــق عـــرو  تقـــد 
 
 تتعل

 النقطــــــة هــــــاه علــــــى أكثــــــر التركيــــــز عليهــــــا لــــــاا، الخضــــــراء للمنتجــــــات باقتنــــــائهم

ين بتل  عمالئها لتحفيز  لها. إقتنائهم وزيادة مواصلة على املنتجات املهتم 

هـــ أو األخضـــر بـــالرقم اإلتصـــال ثقافـــة لـــديهم لـــيس كونـــدور  مؤسســـة عمـــالء .4  مأن 

 األمــر، أصــال رد هنالــ  يكــن لــم أو الــرد فــي إطالــة هنــاك ـكـان ولكــن إتصــلوا قــد

، إجـابتهم فـي محايـدين كـانوا حيـث للمؤسسـة الاهنيـة بالصـورة يضـر   قد الاي

 علــــى والبقــــاء النقطــــة هــــاه لتحســــين أكبــــر بجهــــد تعمــــل أن عليهــــا يجــــب: لــــال 

 أفعـــالهم ردود ملعرفـــة ملنتجاتهـــا شـــرائهم بعـــد حتـــى العمـــالء مـــ  مســـتمر تواصـــل

مونها التــي اإلقتراحــات مــن واإلســتفادة  يطرحونهــا التــي الشــكاوى  ومعالجــة يقــد 

الــة بطريقــة ــخون  وتجعلهـــم العمــالء ترضـــ ي فع   عنهـــا إيجابيــة ذهنيـــة صــورة يرس 

 .منتجاتها إقتناء في ويستمرون
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 التكافلي للتأمين البنكي للتسويق مدخل: البنكي التكافلي التأمين

 "اإلسالمية البنوك من جموعةم حالة دراسة"

 

 18 عاشور  فلة
Orcid.org/0000-0002-2106-4535 

 

 ملخص
 

، تكامــــل عالقــــة التكــــافلي التــــأمين وشــــركات اإلســــالمية البنــــوك بــــين العالقــــة تعتبــــر

 ترســـيخ إلـــى األمـــر نهايـــة فـــي تـــؤدي بخـــدمات اآلخـــر تزويـــد علـــى منهمـــا كـــل يعمـــل حيـــث

 .اإلسالمي املالي النظام ونجاح

 عــن نيابــة التكــافلي التــأمين خــدمات اإلســالمية الفــروع أو اإلســالمية البنــوك تقــدم

 بــــــــــ يعـــــــــرف فيمـــــــــا، تمامـــــــــا منفصـــــــــلة أو لهـــــــــا تابعـــــــــة كانـــــــــت ســـــــــواء التكافـــــــــل شـــــــــركات

Bancatakaful ،تقـــوم التجاريـــة البنـــوك فحتـــى التكافليـــة الخـــدمات ألهميـــة ونظـــرا 

 التمويليــــة دماتهابخــــ مرفقــــة أو إســــالمية فــــروع فــــي ســــواء، الخــــدمات هــــاه بتقــــديم

 بــــــنفس أو لعمالئهــــــا أقـــــل بتكلفــــــة الخـــــدمات هــــــاه البنــــــوك تقـــــدم وقــــــد، التقليديـــــة

 .التكافل شركة لدى املقدمة التكلفة

 

 

                                                           
 شهادة على متحصلة، 2005 سنة منا الجزائر خيضر محمد بجامعة أ محاضر أستاذ، عاشور  فلة: كتورةدال 18

 مجموعة لها، والتمويل النقود تخصص 2005 في املاجستير وشهادة، 2014 سنة في االقتصادية العلوم في الدكتوراه

 ووطنية دولية ملتقيات ضمن ومساهمات، الدولية التجارة في الدف  ووسائل الدولية التجارة مجال في الكتب من

 Fella.achour@univ-biskra.dz. التخصصات ومتعددة متخصصة
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 البحث: نتائج -

 الـــــدول  مختلـــــف فـــــي بنـــــ  50 عـــــن يزيـــــد مـــــا دراســـــة تضـــــمن الـــــاي بح نـــــا خـــــالل مــــن

 :التالية للنتائ  توصلنا العربية

 .التكافل شركات خدمات لتسويق اةالناف دور  تلعب البنوك غالبية .1

 تعمـــــل فقـــــط وقلـــــة تـــــأمين شـــــركة مــــ  التكافـــــل خـــــدمات تقـــــدم البنـــــوك غالبيــــة .2

 .تأمين شركة من أكثر م  بالشراكة

 تكافــل شــركات لهــا قليلــة وقلــة عنهــا مســتقلة شــركات مــ  تعمــل البنــوك غالبيــة .3

 .لها تابعة

 نفسـها افليـةالتك الخـدمات تقـدم نفسـها التكافـل شـركة مـ  تعمل بنوك هناك .4

 الشـــــركات نفـــــس مـــــ  تتعامـــــل بنـــــوك وهنـــــاك، وإســـــالمية ربويـــــة: اختالفهـــــا رغـــــم

 .كليا مختلفة تكافلية خدمات وتقدم

 البنــــــوك مختلــــــف تقــــــدم التــــــأمين بشــــــركة عالقتهــــــا طبيعــــــة عــــــن النظــــــر بغــــــض .5

 مختلفـة ألغـرا  ادخاريـة بـرام ، التمويـل تـأمين: التكافلية الخدمات مختلف

، الصـــــــحة، الســـــــفر، الســـــــيارات تـــــــأمين، االدخاريـــــــة  البـــــــرام تـــــــأمين، ومتنوعـــــــة

 .الخ...الخدم، الحياة

 نوعيــة علــى بالبنــ  التــأمين شــركة عالقــة لطبيعــة وقــوي  واضــح تــأثير يوجــد ال .6

 .البنكي التكافل خدمات

 البحث: توصيات -

 البنــــــــــوك أنشـــــــــطة ودعـــــــــم ملســـــــــاعدة تكـــــــــافلي تـــــــــأمين شـــــــــركات إنشـــــــــاء ضـــــــــرورة .1

 .التقليدي التأمين شركات م  مضطرة خيرةاأل  هاه تتعامل ال حتى، اإلسالمية

 شــركة ب نشــاء مقارنــة البنــ  مســتوى  علــى تكــافلي تســويق نافــاة نظــام تفضــيل .2

 .لصالحه للخدمة البن  تقديم او، للبن  تابعة تكافل
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 عــــن البحــــث ألن، شــــ يء كــــل قبــــل اإلســــالمية الشــــريعة بمبــــاد  االلتــــزام ضــــرورة .3

 عمـــا الشـــ يء بعـــض تحيـــد إلســـالميةا املاليـــة املؤسســـات جعـــل والعوائـــد األربـــاح

 فـــــروع لـــــدى التكافليـــــة الخـــــدمات تســـــويق عنـــــد خاصـــــة، بهــــــا تلتـــــزم أن يفتـــــر 

 .التقليدية البنوك

 التكافــــل شــــركة فــــي املســــاهمين صــــندوق  فــــي املشــــتركين أمــــوال اخــــتالط تجنــــب .4

 .ربوية قرو  لتأمين أقساط من تأتي بأموال

 فـي األمـوال وتفاصـيل ةحقيقـ للمشـتركين توضـح أن التكافـل شركات على يجب .5

 عـن يبح ـون  فهـم التكافـل شـركة علـى األفـراد يلجـأ فعندما، االشتراك صندوق 

 فـــــي يـــــرون وقـــــد الشـــــريعة بقواعـــــد وااللتـــــزام احتـــــرام ظـــــل فـــــي االحتيـــــاط تحقيـــــق

 هــــاه توضــــيح حقهــــم فمــــن، الحــــرام شــــ هة الربويــــة بــــاألموال أمــــوالهم اخــــتالط

 .االختيار وعليهم الحقائق
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 :املستدامة وتعزيز التنمية ؤولاملس االتصال

 "رهاناته، وسائله، أدواره"

 

 19 نواري  أمال

 20 عتــــــــيــــق معتز
Orcid.org/0000-0002-0831-5467 

 

 ملخص
 

 التنميــــــة لتنــــــاول  املقدمــــــة وثالثــــــة عناصــــــر خصصــــــت مقدمــــــة مــــــن البحــــــث تهيكــــــل

 مــــن اولنــــاح فقــــد، املفــــاهيمي الشــــق يم ــــل والــــاي، األول  العنصــــر أمــــا. املســــتدامة

وكــــاا  املســــتدامة والتنميــــة املســــؤول االتصــــال مفهــــوم مــــن كــــل إلــــى التطــــرق  خاللــــه

 ال ــاني العنصــر جــاء فيمــا، املســؤول االتصــال واســتراتيجية االجتماعيــة املســؤولية

 ألهـم رصـد مـ ، االقتصـادية املؤسسـة فـي املسـؤول االتصـال على موضحا للقائمين

العنصــر  ينــاق  حــين فــي، املســؤولة رســائلال تمريــر فــي يســتخدمونها التــي الوســائل

 ممارســـــــته تعتـــــــر  التـــــــي والتحـــــــديات االشـــــــكاليات األدوار الفعالـــــــة. وأبـــــــرز  ال الـــــــث

 .االقتصادية باملؤسسات

 

 

                                                           
 كلية، عالي تعليم أستاذ: العلمية الرتبة، واالتصال اإلعالم علوم في جام ي وتأهيل دكتوراه، نواري  أمال الدكتورة: 19

-amel.nouari@univ. ، الجزائرأهراس سوق  مساعدية الشريف محمد جامعة واإلنسانية اإلجتماعية ومالعل

soukahras.dz 
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 البحث: نتائج -

 ميــزة تحقيــق مــن يمكنهــا والبيئــي واإلجتمــا ي األخالقــي اإللتــزام املؤسســة إعتمــاد .1

 تنافسية.

 اإلســـتجابة مـــن املؤسســـة تـــتمكن لكـــي يينـكــاف الفائـــدة وتعظـــيم الـــربح يعـــد لـــم .2

 لكسـب السـ ي إلـى هـدفها تحـول  وبـال ، بقائهـا علـى والحفا  املجتم  ملطالب

 .االجتماعية الحاجات وإشباع محيطها وثقة ود

 مرهـون ( محيطهـا وثقـة ود وكسـب التنافسـية امليزة) السابقين الهدفين تحقيق .3

 املرجـوة والنتـائ  ملؤسسـةا بـين وصـل حلقة يعتبر الاي اإلتصال نسق بتفعيل

 .املستدامة التنمية من

 وخادمـــــة مواطنـــــة مؤسســـــة تكـــــون  أن مـــــن املؤسســـــة يمكـــــن إتصـــــال كـــــل لـــــيس .4

 أداة يعــــــد إذ، ذلــــــ  لتحقيــــــق املســــــؤول اإلتصـــــال إعتمــــــاد يجــــــب بــــــل ملجتمعهـــــا

 والشـــــرعية والشـــــفافية املصـــــداقية تحـــــديات مواجهـــــة إلـــــى تهـــــدف إســـــتراتيجية

 .واملساءلة

 

 البحث: توصيات -

 مــــن العديــــد فيــــه تصــــب وعــــاء كونــــه، متميــــز معرفــــي حقــــل املســــؤول اإلتصــــال عــــدي

 منظـور  يعتبـر كمـا .االتصـالي الفعـل يتعـدى شـامال إطارا ليكون  أهلته التخصصات

 الســياقات لــتالمس املؤسســة حــدود أبعـاده تتجــاوز  األبعــاد متعــدد ومتكامــل شـامل

 والحفــا  جهــة مــن نميتــهوت املجتمــ  تطــوير شــأنها مــن التــي والتنمويــة االجتماعيــة

 التواصـل املؤسسـة علـى وجب ذل  وألجل، أخرى  جهة من املؤسسة استدامة على

 :هما ألنشطتها مهمين مسارين بشأن املصلحة اصحاب م 

 متسـقة املؤسسـة تجعـل ثقة عالقة اقامة بهدف محيطها وبين بينها عقد إبرام .1

 .منها متوق  هو ما وخطابها م  صورتها في
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 العامـــة بال قـــة الشـــعور  مـــن ويزيـــد املؤسســـة قـــدر مـــن يرفـــ  قـــيم مي ـــاق إعـــداد .2

 بالســلوك املؤسسـة التــزام إظهـار طريــق عـن التميــز ثقافـة علــى يشـج  كمــا. فيهـا

 .املسؤول األخالقي
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 واالجتماعية السياسية للتحوالت القانونية االستجابة

 التغيير في الحق فكرة خالل من

 

 

 21 محافظة عمران
Orcid.org/0000-0002-4789-9610 

 

 ملخص
 

 فـي الحـق ويرادفـه، السياسـ ي النظـام تغييـر فـي الشعب حق التغيير في بالحق قصديُ 

 قــام إذا إال مشــروعيته الحــق هــاا يكتســب وال، ال ــورة فــي والحــق الطغيــان مقاومــة

 تناولــت وقــد. والقهــر والجــور  الظلــم يســوده اقتصــادي سياســ ي اجتمــا ي واقــ  علــى

 :مبح ين خالل من التغيير في قالح موضوع الدراسة هاه

 العوامـــل مــن مجموعـــة أوجدتــه الـــاي النــاس بـــين التفــاوت ظـــل فــي الســـلطة ظهــرت

رت، والااتيـــــة واالجتماعيـــــة الطبيعيـــــة   لتأخـــــا وتطـــــو 
 
 وحشـــــية بـــــل، قاســـــية أشـــــكاال

 وإخضـــاعهم للنـــاس واالســـتغالل االســـتعباد طريـــق عـــن اإلنســـانية للكرامـــة ومهينـــة

 ســـــلطتهم تعـــــززت الـــــاين الحكـــــام بـــــين الهـــــوة توســـــي  فـــــي ذلـــــ  ســـــاهم وقـــــد. بـــــالقوة

 وأســــاليب وأدوات وأجهــــزة وفكريــــة وسياســــية اقتصــــادية وســــائل وتطــــوير بــــامتالك

 .والخضوع الطاعة عنصر غير من املجردين املحكومين وبين، قم 

 كانـــت، األوروبيـــة النهضـــة بـــدء مـــ  وبخاصـــة، الحقوقيـــة املفـــاهيم انتشـــرت وعنـــدما

 
 
 بـــدأ الـــاي التمـــرد هـــاا ســـاهم وقـــد، امللـــوك طغيـــان علـــى ردالتمـــ أشـــكال مـــن شـــكال

 
 
 تغيـــرات إحـــداث فـــي، وال ـــورة املقاومـــة جســـدتها عمليـــة أشـــكال إلـــى تطـــور  ثـــم، فكريـــا

 اإلنســان حقــوق  مفــاهيم وترســيخ السياســية األنظمــة وفــي، الحكــم أنمــاط فــي كبيــرة

                                                           
 amranm@jadara.edu.joاألردن. ، جدارا جامعة، القانون  كلية، عمران محافظةمشارك دكتور:  أستاذ 21
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 قـــــانون ال فـــــي ثـــــم ومـــــن، الدســـــتورية القانونيـــــة القواعـــــد صـــــلب فـــــي العامـــــة وحرياتـــــه

 .الدولي

 مــــــا بفعــــــل لــــــيس، قــــــوة يــــــزدادون  املحكــــــومين ـكـــــان حقوقيــــــة معركــــــة كــــــل أثــــــر وعلــــــى

 فرديــة إرادة مــن انتقلــت التــي الحــرة وإرادتهــم السياســ ي وعــيهم بفعــل بــل، يمتلكــون 

 بـــين مـــن أساســـ ي مبـــدأ تشـــكيل فـــي ســـاهم مـــا وهـــو، ثـــائرة جماعيـــة إرادة إلـــى رافضـــة

 .  الشعب سيادة مبدأ أي العامة حرياتوال للحقوق  الضامنة الدستورية املباد 

 فكــــرة علـــى ذلـــ  وقبـــل، املبـــدأ هـــاا علـــى تأســـس قـــد الـــديمقراطي النظـــام ـكــان وإذا

 أن فــي األولــى بالدرجــة يتعلــق ذلــ  مــن اســتنتاجه يمكــن مــا فــ ن االجتمــا ي  العقــد

  يؤســــس الــــاي هــــو املبــــدأ هــــاا
 
 الحــــق هــــاا ـكـــان إذا هــــاا، التغييــــر فــــي للحــــق قانونيــــا

  بحاجـــة
 
 للســـلطة يمـــنح الـــاي هـــو الشـــعب ـكــان فـــ ذا، القانونيـــة للمشـــروعية أصـــال

 مـــن ذلـــ  يمكنـــه ال وحيـــث، تغييرهـــا ب مكانـــه يكـــون  أن أولـــى بـــاب فمـــن، مشـــروعيتها

 اآلفـاق فـ ن، السـلمية الطـرق  حتـى أو، الـداخلي القـانون  يوفرها التي اآلليات خالل

 عـــن تعبيـــر ســـوى  يســـتل وال ـــورة، ال ـــورة عبـــر يمكـــن مـــا بكـــل للقيـــام مفتوحـــة تكـــون 

 وهـــو، الشـــعب إرادة عـــن املعبـــرة القـــوى  منهـــا تنطلـــق التـــي املختلفـــة الـــرفض مظـــاهر

 مــن بالحريــة التزامهــا حيــث مــن، الصــحيح نصــابها الــى االمــور  اعــادة الــى يهــدف تعبيــر

، الشــعب الــى الســلطة يعيــد بمــا، أخــرى  جهــة مــن ممارســتها امــام املجــال وفــتح جهــة

 .حرية بكل رادتها عن يعبر ان للشعب ويتيح

 القـــانون  فـــي اقـــراره تـــم قـــد املقاومـــة فـــي الحـــق مبـــدأ ـكــان اذا انـــه، ايضـــا القـــول  مكــني

، االضــطهاد اشــكال وكــل العنصــري  والتمييــز واالســتعمار االحــتالل مقاومــة، الــدولي

، دوليـــــة حقوقيـــــة وثيقـــــة فـــــي واضـــــحة بصـــــورة تبنيـــــه الـــــى يصـــــار ان اولـــــى بـــــاب فمـــــن

 فانـه ذلـ  جانـب والى، املصير تقرير في الحق عن يرالتعب اشكال من شكل باعتباره

 بحيـــث، الشـــعب ســـيادة مبـــدأ عـــن كتعبيـــر، التغييـــر فـــي الحـــق تبنـــي مـــن ايضـــا بـــد ال

، عنــه النــاجم الحكــم شــرعية علــى والتأكيــد، ملمارســته مقبولــة صــيغة وضــ  يتنــاول 
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 وضــ  مهمتهــا تكــون ، االنتخــاب عبــر تأسيســية هيئــة انشــاء فــي الحــق اقــرار خــالل مــن

، جديــــــد انتخــــــاب قــــــانون  واقــــــرار، عــــــام اســــــتفتاء عبــــــر اقــــــراره يــــــتم، جديــــــد دســــــتور 

 .دولية هيئة اشراف تحت عامة انتخابات اجراء خالل من، الحكم اجهزة وتكوين

 لألمــم العامــة الجمعيــة خــالل مــن، "التصــويت حريــة لضــمان دوليــة هيئــة" وانشــاء

 عنــــدما واجرائهــــا، عليهــــا فواالشــــرا االنتخابــــات مراقبــــة فــــي مهمتهــــا تتحــــدد، املتحــــدة

 ضــــمانة بم ابــــة وتكــــون ، دولــــة اي فــــي السياســــية لالزمــــة كحــــل ضــــروريا ذلــــ  يكــــون 

 االعــــالن لهـــا اشـــار التـــي، للنـــاخبين الفعليـــة االرادة عـــن تعبـــر نزيهـــة حـــرة النتخابـــات

 .والسياسية املدنية بالحقوق  الخاص الدولي والعهد االنسان لحقوق  العالمي
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ـة حياتنـا فـي الحدي ـة التقنيـة دخول  إن  أجهـزة مـن املهـام متنوعـة أجهـزة عبـر اليومي 

 حـــل فأينمـــا شـــفاف مجتمـــ  فـــي نعـــي  وكأننـــا لهـــا مضـــادة أجهـــزة الـــى دقيقـــة تصـــوير

 مـن وكـم، البيـوت وحتـى املتـاجر، املؤسسة، السيارة في مراقب فهو ارتحل او دالفر 

 مـــا وهـــو، املحــاكم أرضـــية علــى الحدي ـــة التقنيـــات باســتعمال الصـــلة ذات القضــايا

 القـول  الـى مـوريس فرانـ  واشـنطن Epstein Becker green بمكتـب باملحـامي دفـ 

 االخـــرون امـــا االمـــر ورةبخطـــ يشـــعرون مؤملـــة لتجربـــة تعرضـــوا الـــاين أولئـــ  فقـــط"

 التصـوير حـد عنـد األمر يقف ال حيث، "ألهميتها واعين غير منهم األعظم فالغالب

 االصـــطناعية األقمـــار بمســـاعدة، املعلوماتيـــة بـــاألجهزة املراقبـــة أجهـــزة دمـــ  فـــي بـــل

 حلقــة ترصــد أخــرى  بصــرية تقنيــات علــى فضــال الخاصــة الحيــاة حرمــة يقــو   ممــا

 وعليـــه، النـــانو بمقـــاس وهـــي والجـــدران ـكــاملالبس الرقيقـــة الحـــواجز وتختـــرق  العـــين

 أداة الحدي ـــــة والتكنولوجيـــــا االتصـــــال وســـــائل كانــــت ملـــــا: التاليـــــة اإلشـــــكالية نطــــرح

                                                           
، كريةف ملكية الخاص القانون  تخصص القانون  في دكتوراه على حاصلة أ محاضرة أستاذة، بوعمرةأسيا  الدكتورة: 22

 دراسة– االلكترونية للتجارة القانوني النظام الدكتوراه أطروحة عنوان، 2007 جانفي منا أستاذة منصب أشغل

 رئيسة، سنوات ثالث ملدة. 1الجزائر جامعة الحقوق  بكلية ليسانس األولى السنة قسم رئيس منصب شغلت-مقارنة

 assiabouamra@yahoo.fr. الفكرية امللكية مخبر في الصناعية والنماذج الرسوم فرقة
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ــــة ة فــــي الفــــرد حــــق علــــى اثارهــــا هــــي فمــــا، منهــــا البــــد حياتي   حياتــــه وحرمــــة الخصوصــــي 

ة؟  .الخاص 
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، والعلمـاء والفقهـاء، املفكـران بهـا اهـتم التي املواض  أهم من املرأة تعد موضوع ان

   الكتابات فتعددت

 ســـــل ها مـــــن فمـــــنهم، ومـــــدحض ومســـــاند، ومعتـــــرف منكـــــر نيبـــــ واختلفـــــت النظريـــــات

 .بال  لها اعترف ومنهم من، حقوقها

 تـدفن كانـت ثيـح، الجاهليـة فـي و القديمـة الحضـارات فـي ك يرا تعان املرأة أن كما

، تهــاحري وأطلــق املــرأة ودقيــ وفــ  اإلســالم فجــاء، أهلهــا علــى عــارا تعتبــر وكانــت، ةحيــ

 مكانـــة ذات، وشــريفة محترمـــة ـكـامرأة هــاال النظـــرة ضــبط و تصــحيح علـــى ســهر كمــا

 أســس وضــ  علـى ماإلســال  حــرص كمـا، عامــة اةالحيـ فــي و الرجــل اةحيـ فــي ريـكب ودور 

 وانزلهـا اإلكـرام ةغايـ وكرمهـا، اجسـدي استغاللها ومن ، املرأة كرامة تصون  وقواعد

 أصــل مــن خلقــا واملــرأة الرجــل نيبــ املســاواة، التكــريم هــاا دالئــل ومــن، ةطيبــ منزلــة
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 ."َوِنَساء   ك يرا ِرَجاال

                                                           
 رئيس نائب املناصب من العديد تقلدت األغواط بجامعة الخاص القانون  بقسم محاضر أستاذ، عيمور  راضية أ.د.: 23

 العلمي بالبحث املكلفة العمادة ونيابة بالدراسات املكلفة العمادة بنيابة وكلفت الحقوق  قسم رئيس ثم الحقوق  قسم

 الوطنية املجالت من العديد في وخبير محكم وعضو والوطنية الدولية امللتقيات من ديدالع في شاركت الجامعة باات

 radiaaimour@gmail.com. والدولية
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 عــن دافعــت الدوليــة املنظمــات مــن العديــد هنــاك الــدولي القــانون  الناحيــة مــن أمــا

، املـــرأة حقـــوق  ةيـــبحما متعلقـــة دوليـــة ومعاهـــدات اتفاقيـــات وكـــال ، املـــرأة حقـــوق 

 هاتـه مـن العديـد علـى وصادقت الجزائر وانظمت، ضدها يزتمال أشكال كافة ومن 

 التــي، املـرأة ضـد التميــز أشـكال جميـ  علـى للقضــاء" سـدداو" كاتفاقيـة، االتفاقيـات

 الجزائــــر هــــاعلي صــــادقت والتــــي، 1979 ديســـمبر فــــي املتحــــدة األمــــم منظمــــة أصـــدرتها

 للقــــــانون  ومواكبتهــــــا، املــــــرأة مكانــــــة تعزيــــــز علــــــى منهــــــا حرصــــــا، 1996 ســــــنة بــــــتحفظ

 االســتقالل منــا الجزائــري  املشــرع حــرص فقــد الــداخلي الصــعيد علــى وأمــا، الــدولي

 فــــــي ســــــواء التشــــــريعية منظومتــــــه فــــــي وتكريســــــها املــــــرأة حقــــــوق  علــــــى الحفــــــا  علــــــى

 نالقـــواني خـــالل مـــن أو الحـــالي للدســـتور  وصـــوال نصوصـــه عبـــر الجزائـــري  الدســـتور 

 .املجتم  جوانب مختلف تنظم التي

 ســ ى املجتمــ  فــي املــرأة تمــس التــي نالقــواني أهــم مــن هــو األســرة نون قــا أن وباعتبــار

 املعــدل 05/02 األمــر خــالل مــن للمــرأة القــانوني املركــز تعزيــز إلــى الجزائــري  املشــرع

 بالخصـوص ذلـ  وتتجلـى مظـاهر، األسرة بقانون  واملتعلق 84/11 للقانون  واملتمم

 .وانحالله الزواج بعقد املتعلقة األحكام في

 املتعلقــــة االحكــــام فــــي لبالتعــــدي الــــزواج عقــــد انشــــاء فــــي مركزهــــا زبتعزيــــ مقــــا ثحيــــ

 .ةمالي رغي أو كانت ةمالي عنه املترتبة واآلثار، رهاغيو ... ةالواليو  ةباألهلي

 البحث: نتائج -

 فــي متكــافئ كطــرف بــاملرأة املتعلقــة الجوانــب لالتعــدي فــي الجزائــري  املشــرع را ــى .1

 أو مخطوبـــة صـــفتها كانـــت مهمـــا لقـــانونيا مركزهـــا بـــال  مـــدعما، الـــزواج عقـــد

 باملســـاواة املطالبـــة والـــدعوات تماشـــ ىي بمـــا وهـــاا، ذلـــ  روغيـــ مطلقـــة أو زوجـــة

 .نهمابي العالقة نواحي كل في واملرأة الرجل نبي
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 الرجــــل حــــق فــــي ســــنة عشــــر التاســــعة ســــن إلــــى الــــزواج ســــن برفــــ  املشــــرع قــــام .2

 زواجهـــا عقـــد إلبـــرام الرجـــلك  الكاملـــة ةاألهليـــ للمـــرأة عطـــيي وذلـــ  حتـــى، واملـــرأة

 .ةالقانوني تصرفاتها كافة ولتباشر

 وسـواء، املـرأة أو للرجـل سواء وذل  اإلرادة سلطان حكمهي الزواج عقد أصبح .3

 معــــــا همــــــاعلي الــــــولي مــــــن اإلجبــــــار لســــــلطة مجــــــال ال اذ قاصــــــرة أو راشــــــدة كانــــــت

 .ج.أ.ق من 7 املادة في هاعلي املنصوص ودالقي باستنناء

 التـوازن  قلتحقيـ الـزوج  م ـل ةحريـ بكـل زواجهـا عقـد فـي شـروط إدراج فـي حقها .4

 قــــام، نالــــزوجي نبــــي املســــاواة قــــدم علــــى األدوار  وتوزيــــ األســــرة داخــــل والعــــدل

 م ةوالعائليـــ ةواملاليـــ ةالزوجيـــ لتزامـــاتواال الحقـــوق  مجـــال فـــي دبالتوحيـــ املشـــرع

 .ج أ ق 36

 فــــي ةطبيــــ هادةشــــ ملتقــــدي نالــــزوجي فأخضــــ  ةالتطــــورات العلميــــاملشــــرع  ســــاير .5

 .مكرر 7 م الزواج عقد

 ألحكــام لــهتعدي بعــد الجزائــري  املشــرع أظهرهــا التــي ةوالحمايــ االهتمــام مــن وبــالرغم

 قاملواثيـ بـه تنـادي مـا مـ  مـا حد إلى تنسجم تكاد والتي باملرأة املتعلقة األسرة قانون 

 ةمياإلســـال  عةالشـــري أحكـــام وكـــاا املـــرأة بحقـــوق  الصـــلة ذات ةالدوليـــ اتواالتفاقيـــ

 واملــــرأة الرجـــل نبـــي املســـاواة مبـــدأ توكرســـ عــــززت هامـــة جـــةنتي عـــن أســـفرت والتـــي

 ةالناحيـ مـن أنـه إال، الجزائـري  األسرة قانون  أحكام في الواردة الحقوق  خصي مافي

 ونهيــب املشــرع هـاعلي ؤاخــاي التـي والنقــائص ال غـرات بعــض تبـق ةوالعمليــ ةالواقعيـ

 .توصيات شكل في سيكون  ما اأهمه ومن :االعتبار نبعي يأخاها بأن

 البحث: توصيات -

 فــي بــالزواج لهــا املـرخص للقاصــرة األدنــى الســن تحديـد الجزائــري  باملشــرع نهيـب .1

 الزواج. عقد
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 أو باملخطوبـــــة بالـــــدخول  الرجـــــل تماطـــــل االعتبـــــار بعـــــين األخـــــا باملشـــــرع نهيـــــب .2

 ربــــط علــــى 74 املــــادة فــــي فقــــط الــــنص وعــــدم البلــــوى  بهــــا عمــــت التــــي بهــــا الخلـــوة

  فقط. بها بالدخول  للنفقة الزوجة تحقاقاس

 امـرأة تبقـى واملـرأة رجـل بقـىي الرجـل شـ يء كـل إنـه رغـم القـول  يمكـن راألخيـ وفي .3

 وهـــاا نهمـــابي مـــا اخـــتالف وعلـــى مطلقـــة مســـاواة رغيـــ علـــى وجـــل عـــز هللا خلقهمـــا

 وضـروري  تكامـل اخـتالف عتبـري االخـتالف هـاا ألن، األمـر قةحقي في العدل هو

 املـــــودة وســـــر نالجنســـــي نبــــي التكامـــــل ســـــر عتبـــــري ثحيــــ نقـــــص اخـــــتالف سولــــي

 .نهمابي ما والرحمة
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 الوطنية والسالمة للصحة العليا للجنه التقديرية السلطة

 بالحريات العامة قراراتها وعالقه العراق في

 

 

 24 زغير مهند
 

 

 ملخص
 

 االقتصــادية الطارئــة الظــروف مــن بالعديــد العصــور  مــر علــى املجتمعــات مــرت لقــد

 علـــــــى اثـــــــرت التـــــــي االســـــــتننائية الحـــــــوادث مـــــــن وغيرهـــــــا االجتماعيـــــــة او الصـــــــحية او

 لحقيقـــــة االنســـــان ادراك وازيـــــاد املجتمعـــــات وبتطـــــور  فيهـــــا الحيـــــاه نـــــواحي مختلـــــف

 تخفيـــف الـــى الســـ ي اختالفهـــا علـــى املجتمعـــات حاولـــت فقـــد بـــه املحيطـــة الظـــواهر

 ومـن اخـر الـى مجتمـ  نم اختلفت بطرق  االستننائية والظروف الحوادث تل  تأثير

 تحقيــق اســتهدف ح يــث ســ ي فــي اخــرى  مرحلــة الــى البشــر حيــاه فــي تطوريــه مرحلــة

 الظــــروف تلــــ  حــــدوث او حصــــول  مــــن ابتــــداءا الوقايــــه الــــى الســــ ي مضــــمونها غايـــه

 مـن االسـتننايي حـدوث امكانيـه االعتبـار بعـين االخـد مـ  املستطاع قدر االستننائيه

 للحــد يلــزم مــا كــل اتخــاذ فــي يتم ــل للوقايــة يالســ  بجانــب هــدف ألضــافه الظــروف

 عرفــــت تحديـــدا بح نـــا مجـــال وفـــي امل ـــال ســـبيل فعلـــى االســـتننايي الظـــرف اثـــار مـــن

 الحيـاة نـواحي كل على مؤثرة اجتاحتها التي واالمرا  اآلفات من انواعا املجتمعات

 خالتــاري مــر علــى بعضــها نظيــر قــل انســانيه كــوارث الــى املجتمعــات تلــ  معرضــة فيهــا

 االنتشـار صـعيد علـى وأخطرهـا اخرهـا 19 كوفيـد فـايروس عـن الناشـ   املر  وكان
                                                           

 جامعة، 2014 سنة، العام القانون  في الدكتوراه شهادة، الجامعة املصطفى بكلية مدرس، زغير قاسم مهند :.د.م 24

، الدولي املصرفيين اتحاد، العراقيين املحامين نقابة عضوالنهرين،  جامعة، القانون  في املاجستير شهادةالنهرين، 

 Dr.Mohanad72@gmail.com. ، العراقالعراقيين االقتصاديين جمعية عضو، العربية املصارف اتحاد عضو
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 التوقـــف مرحلـــة الـــى االمـــور  اوصـــل فقـــد الحيـــاه نـــواحي مجمـــل علـــى الســـل ي والتـــأثير

 تلــــ  مــــن وادراـكـــا لإلنســــان االجتمــــا ي النشــــاط جزئيــــات لكــــل التــــام شــــبه او التــــام

 واثـــــار النـــــاس بـــــين وانتشـــــارها الوبائيـــــة االمـــــرا  حصـــــول  امكانيـــــه الـــــى املجتمعـــــات

 فـي يتم ـل اسـمى هـدف تحقيـق محاولـه الـى اختالفهـا علـى الـدول  سـعت فقد املدمرة

 الــــى الســــ ي فــــي يتم ــــل االول  عــــن ســــموا يقــــل ال وهــــدف االمــــرا  تلــــ  مــــن الوقايــــة

 تحقيـق محاولـة وان االنسـان حيـاة على اثارها من والحد االوبئة تل  انتشار تقليل

 لعمــــل املنظمـــة القــــوانين خـــالل مــــن وجليـــا واضــــحا ـكــان اليهــــا ااشـــرن التــــي االهـــداف

 تحقيـق الـى السـ ي القـوانين تلـ  فتبنـت الـدول  فـي مختلفـة واجهـزه قطاعـات وجهد

 للســـلطة يتـــيح ممــا االداري  الضـــبط ملمارســة عامـــا اطـــارا ليكــون  التشـــري ي الضــبط

 العـام نظـامال علـى املحافظـة فـي املتم ـل االداري  الضـبط اهداف تحقيق التنفياية

 النظــام عناصــر لتعــدد ونظــرا ملشــروعيته الضــبط نشــاط دلــ  مــن يكتســب بحيــث

 فقــد العامــة والســكينة العامــة والصــحة العــام االمــن يتضــمن فهــو التقليــدي العــام

 نجــد لـدا العـام النظــام علـى للحفـا  الســ ي بهـا املنـاط الجهــات لـدل  تبعـا تعـددت

 قــرار فكــان كورونــا جائحــة مواجهــهب مختصــه جهــة تكــوين الــى ســ ى قــد العــراق ان

 تــــم الــــدي/2020/3فــــي املنعقــــدة عشــــرة ال انيــــة جلســــته فــــي العراقــــي الــــوزراء مجلــــس

 الخطــــــط وضــــــ  تتــــــولى الوطنيــــــة والســــــالمة للصــــــحة عليــــــا لجنــــــه تأســــــيس بموجبــــــه

 العــراق فــي 19كوفيــد فــايروس مكافحــة لغــر  االخــرى  الدولــة اجهــزة مــ  بالتنســيق

 الســــــلطة فـــــي البحــــــث هللا علـــــى التوكـــــل بعــــــد قررنـــــا هـــــاوقرارات اللجنــــــة هـــــاه وألهميـــــة

 البحــث فــي متنــاولين العــراق فــي الوطنيــة والســالمة للصــحة العليــا للجنــه التقديريــة

 اختصاصـــاتها وتحديـــد اللجنـــة هـــده لتشـــكيل والدســـتوري القـــانوني االســـاس بيـــان

 لـــ ت كانـــت ادا فيمـــا بيـــان دلـــ  مـــن مســـتهدفين لقراراتهـــا القانونيـــة الطبيعـــة وبيـــان

 الظــــــــروف ظــــــــل فــــــــي اختصاصــــــــاتها ممارســــــــة فــــــــي تقديريــــــــه بســــــــلطه تتمتــــــــ  اللجنــــــــة

 .العامة والحريات قراراتها بين ما العالقة وبيان البالد على تمر التي االستننائية
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 :املقدمة -

 االقـــل علـــى او انتشـــاره مـــن دولـــة تســـلم فلــم عـــالمي صـــعيد علـــى كورونـــا وبـــاء انتشــر

 لـــدل  ونتيجـــة الفوضـــ ى الـــى تصـــل ان ـكــادت حالـــه خلـــق ممـــا فيهـــا انتشـــاره امكانيـــه

 الــــــدول  لــــــدى والترقـــــب القلــــــق مـــــن حالــــــه خلــــــق ممـــــا الحيــــــاه نـــــواحي اغلــــــب تعطلـــــت

 للحـد االخـر الـبعض مـن محاولـة وفـي الوبـاء لتجنـب بعضها من محاوله في وشعوبها

 تســارعت الــدول  ان نجــد لــد للحيــاة املختلفـة النــواحي علــى املــدمرة انتشــاره اثــار مـن

 والعـــالج ابتـــداء الوقايـــة فـــي واملتم لـــة اليهـــا اشـــرنا التـــي االهـــداف تحقيـــقل الســـ ي فـــي

 التــي اإلنســانية الكارثــة لهــده الكبيــر للحجــم ونظــرا انتهــاء للوبــاء االنتشــار مــن والحــد

 تــدابير اتخــاد مــن والــدول  للمجتمعــات البــد ـكـان الحســبان فــي او املتوقــ  فــي تكــن لــم

 وفـي والـدول  املجتمعـات تلـ  كيـان علـى للحفـا  ح يث س ي في سابقا معهوده غير

ـــا العــــراق  ظــــرف هكــــاا م ــــل عــــن النــــات  الخطــــر بحجــــم واجهــــزه الدولــــة مــــن وادراـك

 والــــدي 2020 لســــنة 55 رقــــم الــــديواني االمــــر الــــوزراء مجلــــس عــــن صــــدر اســــتننايي

 تلـــــ  واتخـــــات الصـــــحة بـــــوزير رئاســـــتها انيطـــــت ازمـــــة خليـــــه تشـــــكيل تـــــم بمقتضـــــاه

 الحدوديــــة للمنافــــد وغلــــق للســــفر ومنــــ  للتجــــوال رحظــــ منهــــا عــــدة قــــرارات الخليــــة

 لقــــرارات الفعاليــــة ومحدوديــــة الوبــــاء انتشــــار عــــن الناشــــئة املشــــاكل لحجــــم ونظــــرا

 يتــــــــــــــاريخ2020 لســــــــــــــنة 79 رقــــــــــــــم الــــــــــــــوزراء مجلــــــــــــــس قــــــــــــــرار صــــــــــــــدر االزمــــــــــــــه خليــــــــــــــة

 الوطنيــة والســالمة للصــحة العليــا اللجنــة تــأليف عنــه تمخــض والــدي2020/3/26

 الدسـتوري االسـاس بيـان ولغـر  املسـتجد كورونـا يـروسف جائحـة مكافحة بهدف

 تـأثير ومـدى اللجنـة لهـده التقديريـة السـلطة وبيـان اللجنـة هـده لتشـكيل والقانوني

 الجائحـة اثـار وامتـداد االصابات نسبة تصاعد ظل في العامة الحريات على قراراتها

 ريــــــاتبالح مباشــــــر تمــــــاس ذات اللجنــــــة قــــــرارات جعــــــل ممــــــا الحيــــــاه نــــــواحي ألغلــــــب

 .العامة
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 :البحث هيكليه -

 بعنـــــوان ـكــــان االول  مبح ـــــين املبحـــــث الـــــى البحـــــث تقســـــيم تـــــم تقـــــدم مـــــا علـــــى وبنـــــاء

 الوطنيــة والســالمة للصــحة العليــا اللجنــة لتشــكيل والقــانوني الدســتوري االســاس

 الدســـــتوري االســـــاس بعنـــــوان ـكــــان االول  مطلبـــــين تضـــــمن ي<وال  مكافحـــــة بهـــــدف

 املسـتجد كورونـا فيـروس جائحـة الوطنية والسالمة للصحة العليا اللجنة لتشكيل

 لتشـــــكيل الدســـــتوري القـــــانوني االســـــاس بعنـــــوان ـكــــان ال ـــــاني واملطلـــــب العـــــراق فـــــي

 فـــــي املســـــتجد كورونـــــا فيـــــروس جائحـــــة الوطنيـــــة والســـــالمة للصـــــحة العليـــــا اللجنـــــة

 .العراق

 يــــــاالعل اللجنـــــة قـــــرارات فـــــي التقديريـــــة الســـــلطة بعنـــــوان فكـــــان ال ـــــاني املبحـــــث امـــــا

 االول  مطلبـين ايضـا العامـة وتضـمن وعالقتها بالحريات الوطنية والسالمة للصحة

 والســـــــالمة للصـــــــحة العليـــــــا اللجنـــــــة قـــــــرارات فـــــــي التقديريـــــــة الســـــــلطة بعنـــــــوان ـكــــــان

 قـــرارات عالقـــة بعنـــوان ـكــان ال ـــاني واملطلـــب االســـتننائية الظـــروف ظـــل فـــي الوطنيـــة

 الظـــــروف فـــــي العامـــــة الحريـــــات لـــــىع التقديريـــــة لســـــلطتها اســـــتنادا املتخـــــاة اللجنـــــة

 .االستننائية

 :البحث هميهأ -

 الســيما القــانوني املجــال فــي بالغــة اهميــه لهــا التــي املوضــوعات مــن البحــث هــدا يعــد

 الظــــــــــــروف فــــــــــــي تشــــــــــــكيالتها احــــــــــــدى او اإلدارة ســــــــــــلطات يســــــــــــتعر  البحــــــــــــث وان

 تالحريــــا علــــى ذلــــ  وتــــأثير اتســــاعها ومــــدى التقديريــــة ســــلطتها لبيــــان االســــتننائية

 .املجتم  في وممارستها العامة

 :البحث اهداف -

 االســـــتننائية الظـــــروف فـــــي لســـــلطاتها االدارة ممارســـــة ان بيـــــان الـــــى الدراســـــة تهـــــدف

 فتتســـ  القـــانون  فـــوق  الشـــعب ســـالمه ان مقـــدمتها فـــي قواعـــد قانونيـــة علـــى تؤســـس

 ســــــلطتها اتســـــاع ورغـــــم انهـــــا اال الختصاصـــــاتها ممارســـــتها فـــــي االدارة ســـــلطات دائـــــرة
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 قررهـــــا اســـــتننائية مشـــــروعية انهـــــا اال املشـــــروعية بمبـــــدأ محكومـــــة تظـــــل قديريـــــةالت

 الــــــالزم النزيــــــر بالقــــــدر اال العامــــــة الحريــــــات علــــــى تتعــــــدى فــــــال االســــــتننايي الظــــــرف

 .البالد به تمر اعتيادي غير ظرف ظل في العام النظام على للحفا 

 :البحث منهجيه -

 املتعلقــة املختلفــة الجوانــب فوصــ خــالل مــن التحليلــي الوصــفي املــن   اعتمــاد تــم

 والســـــــالمة للصـــــــحة العليـــــــا اللجنـــــــة ســـــــلطات وتحديـــــــدا اإلدارة ســـــــلطات بموضـــــــوع

 .العامة الحريات على وتحليل قراراتها وأثرها الوطنية

  



  مؤمتر رميار أكادميي

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 82
 

 الطبيعية للبيئة الدولية الحماية

 النووية باإلشعاعات التلوث من

 

 25 حسين حياة

 26 بن ناصر فايزة
Orcid.org/0000-0003-1556-5365 

Orcid.org/0000-0003-1106-4758 

 

 ملخص
 

، وتســهيلها اليوميــة حياتــه تطــوير فــي إيجابيــا التكنولــوجي التطــور  اإلنســان اســتغل

 األجهـــــــــزة مختلـــــــــف خـــــــــالل مـــــــــن التطـــــــــور  هـــــــــاا مـــــــــن ك يـــــــــرا البيئـــــــــة اســـــــــتفادت كمـــــــــا

 التـي النوويـة الطاقة وكال  املتجددة كالطاقات مختلفة مجاالت في واالكتشافات

 الطاقـــة كتوليـــد ســـلمية ألغـــرا  فاســـتعملها، ملحوظـــا تقـــدما اإلنســـان فيهـــا قـــقح

 كغــزو  االستكشــاف ألغــرا  أو الطــب فــي الســينية األشــعة اســتعمال أو الكهربائيــة

 .عسكرية ألغرا  أو الصناعية األقمار إطالق أو الفضاء

 يةســـلب أخــرى  اســـتعماالت فــي املتســـارع التطــور  هـــاا اإلنســان اســـتغل باملقابــل لكــن

 النظـــام تـــدهور  إلـــى التســـلح أجـــل مـــن التنـــافس أدى حيـــث، وببيئتـــه بنفســـه فأضـــر

 التجـارب طريـق عـن عمـدا الصـناعية املصـادر عـن النـاجم التلـوث خالل من البيئي

 بســــبب النوويــــة املنشــــآت كحــــوادث الخطــــأ بطريــــق أو، النوويــــة وصــــناعة األســــلحة

 .وغيرها الالزمة االحتياطات اتخاذ عدم
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 ومالـه الحـرب زمـن أو السـلم زمـن سـواء النوويـة باإلشـعاعات البيئـي وثالتل آثار إن

 دفـــ ، معـــا والبيئـــة اإلنســـان علـــى - والطويـــل القصـــير املـــدى علـــى -كارثيـــة  نتـــائ  مـــن

 للطاقــــة الســــلبية االســــتعماالت مــــن للحــــد آليــــات عــــن البحــــث إلــــى الــــدولي املجتمــــ 

 العـــالم تجنيـــب بغـــر  اتهيئـــ وأنشـــأ املـــؤتمرات وعقـــد االتفاقيـــات فـــأبرم، النوويـــة

 .القادمة األجيال ثمنها تدف  أخرى  بيئية كوارث

 مكافحــــة فــــي فعاليتهــــا ومــــدى اآلليــــات هــــاه فــــي البحــــث حاولنــــا مــــداخلتنا خــــالل مــــن

 التطــور  ظــل فــي ســيما النوويــة باألشــعة البيئــة تلويــث عــن الناجمــة البيئيــة الجريمــة

 هـاه تشـكله ومـا، التسـلح نحـو والسـباق النوويـة الطاقة مجال في واملتسارع املاهل

 .غيرها م  مقارنة أخطار من بالتحديد الطاقة

 اإلشــعاعات عــن النــاجم التلــوث وخطــورة أهميــة فــي املداخلــة موضــوع أهميــة وتبــرز

 ســواء يسـب ها التـي الخطيــرة للمخلفـات نظـرا التلــوث أنـواع مـن خــاص كنـوع النوويـة

 للكائنـات بالنسـبة املسـلحة اعـاتالنز  حـاالت فـي ذلـ  مـن األكثـر أو السـلم أوقـات في

 .خاصة بصفة للبيئة بالنسبة وكال ، اإلنسان فيها بما عموما الحية

 التلـوث عـن الناجمـة البيئيـة علـى الخطيـرة اآلثـار إبراز الدراسة هاه من الهدف إن

 التلـوث مـن النـوع هـاا ملواجهـة الدوليـة اآلليـات أهم في والبحث، النووي اإلشعا ي

 .ذل  في فعاليتها ومدى

، واملوضـوعية الشخصـية الـدواف  بعـض علـى بنـاء املوضوع هاا اختيار ارتأينا وقد

 اإلشـعاعات ومخـاطر آلثـار دقيقـة معرفة في الرغبة في الشخصية دوافعنا فتم لت

 التـــي العامــة اآلثــار عــن بعيــدا اإلنســان علــى وبالتــالي البيئــة علــى ومخلفاتهــا النوويــة

 فــي نوويــة لتجــارب ضــحية كانــت الجزائــر وأن اصــةخ، عامــة ك قافــة جميعــا نعرفهــا

 وبالتــالي الدراســة مــن حقهــا تــوفى ولــم األضــواء عليهــا تســلط لــم الجزائريــة الصــحراء

 فــتكمن املوضــوعية الــدواف  أمــا، املوضــوع هــاا خبايــا فــي للخــو  فرصــة اعتبرناهــا

 لآلثـار العـام الـرأي وتنبيـه، النوويـة املنشـآت حوادث بشأن التوعية في املساهمة في
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 الناجمــــة واآلثــــار النوويــــة والتفجيــــرات التجـــارب عــــن والناجمــــة البيئــــة علــــى املترتبـــة

 .املسلحة النزاعات خالل النووية األسلحة استعمال عن كال 

 بــــــــالتلوث املقصــــــــود مــــــــا: التاليــــــــة اإلشــــــــكالية طرحنــــــــا البحــــــــث بموضــــــــوع ولإلحاطــــــــة

 مـن البيئـة حمايـة في وليةالد القانونية اآلليات نجاعة مدى وما النووي؟ اإلشعا ي

 التلوث؟ هاا

 حيـــث، مبح ـــين إلـــى املداخلـــة موضـــوع بتقســـيم قمنـــا اإلشـــكالية هـــاه علـــى ولإلجابـــة

 أمــــا، النـــووي اإلشـــعا ي والتلـــوث للبيئـــة املفــــاهيمي اإلطـــار املبحـــث األول  فـــي تناولنـــا

 بيئـةال لحمايـة الدوليـة القانونيـة اآلليـات أهـم إلـى خاللـه مـن تطرقنـا ال ـاني املبحث

 .النووي اإلشعا ي التلوث من

 ومـــــن الطبيعيـــــة البيئـــــة لحمايـــــة الدوليـــــة االليـــــات موضـــــوع فـــــي البحـــــث خـــــالل ومـــــن

 واالقتراحـــــــات يمكـــــــن النتـــــــائ  مـــــــن لجملـــــــة خلصـــــــنا النوويـــــــة باإلشـــــــعاعات التلـــــــوث

 :يلي فيما تلخيصها

 البحث: نتائج -

 أضـرار مـن خلفـهت ملـا نظـرا للبيئـة الخطيـرة امللوثـات من اإلشعاعية املواد تعتبر .1

 الحية. الكائنات وعلى عليها

 وهــــاا صــــناعية وأخــــرى  طبيعيــــة مصــــادر بــــين النــــووي اإلشــــعاع مصــــادر تتنــــوع .2

 .بالبيئة إضرارا أكثر األخير املصدر

 وتبقـى الحيـة الكائنـات وعلى البيئة على خطيرة أضرارا النووي اإلشعاع يخلف .3

 .الزمن من لعقود آثارها

 اتفاقيـــات بـــين النوويـــة اإلشـــعاعات مـــن البيئـــة ايـــةلحم الدوليـــة اآلليـــات تتنـــوع .4

 إلــــى الــــدولي املجتمــــ  توعيــــة فــــي مــــا حــــد إلــــى ســــاهمت دوليــــة وأجهــــزة ومــــؤتمرات

 أكثـــر تفعيلهـــا والبـــد كافيـــة غيـــر تبقـــى أنهـــا إال املشـــعة املـــواد اســـتخدام مخـــاطر

 .ودعمها
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 البحث: توصيات -

 املــــواد ســــتخداما بحظــــر املتعلقــــة االتفاقيــــات علــــى املوقعــــة الــــدول  علــــى يجــــب .1

 للتكنولوجيــــا املالكــــة الــــدول  توقــــف يتعــــين كمــــا بأحكامهــــا االلتــــزام اإلشــــعاعية

 الـدوليين واألمـن للسـلم تهديـدا تم ـل لكونهـا بها تقوم التي التجارب عن النووية

 .للبيئة تسب ها التي األخطار عن ناهي 

 ل الـــــدو  علـــــى ضـــــغط أداة هـــــي الكبــــرى  الـــــدول  لـــــدى املوجـــــودة النوويـــــة األســــلحة .2

 .منها التخلص وجب لاا الضعيفة

 .النووية للطاقة السلمي االستخدام تشجي  .3

 .الشمسية كالطاقة للبيئة الصديقة املتجددة بالطاقات العمل تشجي  .4

 .السلمية لألغرا  النووية املنشآت في والسالمة األمن وسائل تحقيق .5

 الخطيــر االســتخدام عــن الناجمـة البيئيــة األضــرار إلصـالح التعــاون  الــدول  علـى .6

 .النووية لإلشعاعات

 إصـــــــالح تعـــــــار إذا النوويـــــــة التجـــــــارب مـــــــن املتضـــــــررة الـــــــدول  تعـــــــويض ضـــــــرورة .7

 .األضرار

 املتحــدة األمــم منظمــة برعايــة الــدوليين واألمــن الســلم دعــم الكبــرى  الــدول  علــى .8

 .الدولي األمن ومجلس

، هـةج مـن البيئـة علـى تؤثر والتي، لالنشطار والقابلة املشعة املواد إنتاج حظر .9

 أبعـــد إلـــى تنتشـــر والتـــي، ثانيـــة جهـــة مـــن األخـــرى  الحيـــة الكائنـــات علـــى وتـــنعكس

 .عدة لسنوات السلبية آثارها وتبقى الواحدة الدولة حدود لتتعدى الحدود

 .عليها الرقابة وتشديد املشعة للمصادر العقالني االستخدام .10

 ادرمصــ مــن مصــدرا تشــكل كونهــا آمنــة بطريقــة النوويــة النفايــات مــن الــتخلص .11

 .النووي اإلشعاع

 .السلمية لألغرا  النووية املنشآت في والسالمة األمان قواعد تطبيق .12
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 .النووي املجال في للدول  والتنظيمية القانونية البنية تقوية .13

 املســلحة النزاعــات عــن واالبتعــاد ســلمية بطــرق  الدوليــة النزاعــات حــل ضــرورة .14

 .النووي السالح ومنها ادولي املحرمة االسلحة أنواع شتى فيها تستخدم التي

 تســتخدم التــي للــدول  والجنائيــة منهــا املدنيــة الدوليــة املســؤولية قواعــد تفعيــل .15

 الدوليـــــة العقوبـــــات وتشـــــديد الحـــــرب أو الســـــلم زمـــــن ســـــواء اإلشـــــعاعية املـــــواد

 .الدول  لباقي رادعا تكون  حتى عليها
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 :التصالحية العدالة

 الجزائية؟ للعدالة جديد نموذج

 

 

 27 ل بهلو  مليكة
 

 

 ملخص
 

 احتكــار فيهــا تســبب أزمــة املعاصــرة القانونيــة األنظمــة فــي الجزائيــة العدالــة عرفــت

 جعـل ممـا وقضـايي تشـري ي تضـخم مـن ذلـ  عـن ترتـب وما العقاب لسلطة الدولة

 العدالــــــة أنمــــــاط فــــــي فاستخلصــــــوها األزمــــــة لهــــــاه حلــــــول  عــــــن يبح ــــــون  املختصــــــين

 .التصالحية العدالة يف وبالتحديد القديمة املجتمعات في السائدة

 الفعليـة املسـاهمة فـي الجريمـة أطـراف إشراك عملية في التصالحية العدالة تتم ل

 جـــــاورها تضـــــرب التـــــي العدالـــــة فهـــــاه، عنهـــــا الناتجـــــة لإلشـــــكاالت حلـــــول  إيجـــــاد فـــــي

 الشــــريعة وأحكــــام املتعاقبــــة والحضــــارات القديمـــة املجتمعــــات عمــــق فــــي التاريخيـــة

 املاديــــة األضــــرار إصــــالح مبــــدأ فــــي تتجســــد أساســــية  مبــــاد علــــى تقــــوم، اإلســــالمية

 اإلشـكاالت حـل فـي الجريمـة أطـراف مسـاهمة مبـدأ، الجريمـة عـن الناتجة واملعنوية

 .الجريمة مرتكب مسؤولية ومبدأ عنها املترتبة

 اعتبــاره يمكــن ال، الجزائيــة التشــريعات فــي للعدالــة املســتحدث الــنمط هــاا أن غيــر

 فـي سلطتها على الكلي التنازل  تقبل ال الدولة أن اعتبار على العقابية للعدالة بديال

                                                           
 والعلوم الجنايي القانون  في دكتورة، 1الجزائر جامعة الحقوق  كليةبة محاضر  ةأستاذ، بهلول  مليكة الدكتورة: 27

 رسائل تأطير، وراهالدكت تأطير لجنة في عضوة، الجنائية العلوم مخبر في عضوة، باح ة محاضرة أستاذة، الجنائية

، العلمية ومقاالت مطبوعات نشر، ودولية وطنية ملتقيات عدة في املشاركة، واملاستر املاجستير وماكرات الدكتوراه

 malika.bahloul79@gmail.com. الجزائر
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 التصـــالحية العدالـــة أن   القـــول  يمكـــن لـــال ، املجتمـــ  فـــي واالســـتقرار األمـــن حفـــظ

 رضــــائية بطريقــــة الجريمــــة محاربــــة فــــي جان هــــا إلــــى وتعمــــل العقابيــــة العدالــــة تكمــــل

 .اتفاقية

 البحث: نتائج -

 :أهمها من ناكر النتائ  بعض ىإل املوضوع هاا دراسة خالل من توصلنا

 عــن عبــارة هــي بــل تشــريعيا نصــا لــيس التصــالحية للعدالــة األصــلي املصــدر إن .1

 بطريقـة النزاعات حل في القديمة املجتمعات ميزت ملمارسات وتحديث تجديد

 .املجتم  أعضاء بمساهمة واتفاقية رضائية ودية

 علـــــى العقابيـــــة لـــــةللعدا البديلـــــة اآلليـــــات أهـــــم مـــــن التصـــــالحية العدالـــــة تعـــــد .2

 يسـاعد ممـا املجتمـ  أفـراد بـين والعفو واالتفاق الحوار ثقافة تنمي أنها اعتبار

 .االجتماعية العالقات على الحفا  على

 بعيـــدا الرســـمي غيـــر االتفـــاقي الـــودي القضـــاء علـــى التصـــالحية العدالـــة اعتمـــاد .3

د التي الشكليات عن  .الحلول  عن البحث مسار تعق 

 فــي لهــا مكانــا وجــدت فقــد التصــالحية العدالــة نظريــة كــامأح اكتمــال عــدم رغــم .4

 .الجزائية التشريعات أغلب

 التصــالحية العدالــة أحكــام تطبيــق فــي الحدي ــة الجزائيــة التشــريعات اختلفــت .5

 تطبيقـــــات لهـــــا أوردت األخـــــر والـــــبعض عـــــام كمبـــــدأ عليهـــــا نصـــــت منهـــــا الـــــبعض

 .فقط

 ليســت أنهــا رغــم الحيةالتصــ العدالــة فكــرة تجســيد فــي الجزائــري  املشــرع تــأخر .6

 الشــــــــريعة أحكـــــــام خـــــــالل مــــــــن يعرفهـــــــا الـــــــاي الجزائــــــــري  املجتمـــــــ  عـــــــن غريبـــــــة

 األعـــــــراف وبعـــــــض الحــــــدود جـــــــرائم غيــــــر فـــــــي التصـــــــالح تشــــــج  التـــــــي اإلســــــالمية

 املناطق. بعض في السائدة
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 البحث: توصيات -

 مكانـــة لهـــم يمـــنح بحيـــث وأطرافهـــا الجريمـــة مـــ  التعامـــل ومنطـــق فلســـفة تغييــر .1

 .الجريمة عن الناجمة لإلشكاالت حلول  عن بحثال في ودور 

 وتوســــــي  التصــــــالحية العدالــــــة لتجســــــيد الجزائيــــــة التشــــــريعات علــــــى اإللحــــــاح .2

 ســيما ال الخطيــرة الجــرائم باســتنناء الجــرائم كــل تشــمل بحيــث تطبيقهــا نطــاق

 .الدولة بأمن املاسة

 تميــــ تطبيقهــــا اســــتحالة حالــــة وفــــي التصــــالحية العدالــــة ألحكــــام األولويــــة مــــنح .3

 .العقابية للعدالة اللجوء

 تــدرس التــي املنــاج  ضــمن بجعلهــا والتصــالح التســامح ثقافــة نشــر علــى العمــل .4

 .املتخصصة واملعاهد الجامعات في

 تـأطير مـن يتمكنـوا حتـى املجـال هـاا فـي املـدني املجتمـ  أفـراد تكوين على العمل .5

 التصالحية. تدابير تطبيق عملية

  



  مؤمتر رميار أكادميي

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 90
 

 انونيق منظور  من الناشئة املؤسسات

 "مقارنة دراسة"

 

 

 28 كريم كريمة
Orcid.org/0000-0003-4578-4323 

 

 ملخص
 

 وخاصـــــة واملتوســـــطة الصـــــغيرة املشـــــاري  بأهميـــــة الجزائريـــــة الحكومـــــة مـــــن اقتناعـــــا

 ألســــــعار التبعيــــــة مــــــن للخــــــروج وذلــــــ ، واالبتكــــــاري  اإلبــــــدا ي املجــــــال فــــــي الناشــــــطة

 الناشـــئة للمشــاري  االهتمــام لــتأو  قــد ف نهــا، كبيــرا انخفاضــا شــهدت التــي البتــرول

 باســـــــتعمال تـــــــرتبط مـــــــا غالبـــــــا والتـــــــي واالبتكاريـــــــة اإلبداعيـــــــة بأفكارهـــــــا تمتـــــــاز التـــــــي

 عـدة خـالل مـن ذلـ  وكان. وانتشارها انتاجها في تساهم أو الحدي ة التكنولوجيات

 مـدة خـالل ضـريبية امتيازات منحها الاي 2020 لسنة املالية قانون  منها تشريعات

 عالمــــة مــــنح شــــروط يحــــدد الــــاي 254-20 رقــــم التنفيــــاي املرســــوم يضــــاوأ، معينـــة

 باعتبـــار وذلـــ  البحـــث هـــاا ضـــمن وتحليلهـــا دراســـتها تمـــت والتـــي، ناشـــئة مؤسســـة

 ارتفــــــاع رغــــــم النمــــــو ســــــري  نشــــــاط ذو الحجــــــم صــــــغير مشــــــروع الناشــــــئة املؤسســــــة

 ءاتاإلجــرا اتبــ ، ســنوات ثمانيــة مــدة تتجــاوز  ال ملــدة نشــاطه مــارس، فيــه املخــاطرة

 قــــد املشــــرع أن مــــن الــــرغم وعلــــى. ناشــــئة مؤسســــة عالمــــة علــــى للحصــــول  القانونيــــة

 .لخصوصيتها املناسب القانوني الشكل يحدد لم لكنه تجارية شركة اعتبرها

 

                                                           
، ليابس يالجيالل جامعة السياسية والعلوم الحقوق  بكلية املشارك التجاري  القانون  أستاذ، كريم كريمة الدكتورة: 28

 Krimkarima_22@yahoo.fr. الجزائر
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 البحث: نتائج -

 :في تتم ل، الناشئة للمشاري  تنظيمه من الجزائري  القانون  موقف دراسة نتائ 

 مارســـــــت متوســـــــطة او صـــــــغيرة شـــــــاري مل تمـــــــنح عالمـــــــة هـــــــي الناشـــــــئة ملؤسســـــــةا .1

 ســــري ، ابتكــــاري  ابــــدا ي نشــــاط ذات، ســــنوات ثمانيــــة تتجــــاوز  ال ملــــدة نشــــاطها

 تمويلها. تعيق التي الكبيرة املخاطرة رغم النمو

 الحريـــــة علـــــى يرتكـــــز ســـــهل مـــــرن  قـــــانوني شـــــكل عـــــن الناشـــــئة املؤسســـــة تبحـــــث .2

 حقـــــوق ل حمايـــــة مـــــ  للشـــــركاء الســـــلس والخـــــروج بالـــــدخول  يســـــمح، التعاقديـــــة

 النشـــاط احتياجـــات مـــ  بســـهولة ويتـــأقلم، املاليـــة وذمـــتهم املؤسســـين الشـــركاء

 لهـــاه تنظيمهـــا مـــن األشـــخاص شـــركات تســـتبعد لـــال ، املشـــروع تطـــور  خـــالل

 صـــــفة يكتســـــبون  الـــــاين للشـــــركاء املحـــــدودة غيـــــر املســـــؤولية بســـــبب، املشـــــاري 

 الشركة. افالس نتيجة اإلفالس يلحقهم التاجر

 مناســبة غيــر أنهــا إال املحــدودة املســؤولية ذات الشــركة اتمميــز  مــن الــرغم علــى .3

 مسـؤولية تحديـد علـى تقـوم كانـت فـاذا، املشـاري  هـاه الحتياجـات كامل بشكل

 عــــن التنــــازل  الحــــاالت بعــــض فــــي تقيــــد لكنهــــا، املاليــــة ذممهــــم وحمايــــة الشــــركاء

 ســــــتلزم فهــــــي نشــــــاطها بدايــــــة فــــــي املشــــــاري  مــــــ  تتــــــأقلم كانــــــت فــــــ ذا، حصصــــــها

 فيهـــا الشـــركاء عـــدد وتجـــاوز  املشـــروع توســـ  عنـــد مســـاهمة شـــركة الـــى بـــالتحول 

 شريكا. الخمسين

 حلقــــة يعتبــــر الشــــركات مــــن اخــــر شــــكال نظــــم الــــاي الفرنســــ ي القــــانون  عكــــس .4

 بــــين تجمــــ ، املســــاهمة وشــــركة املحـــدودة املســــؤولية ذات الشــــركة بــــين وســـطى

 وحتـى، يـدوح بشـري  تكـون  ان يمكـن، الكبيـرة وحتى الصغيرة املشاري  مميزات

 تنظــــيم فــــي للشــــركاء واســــعة حريــــة مــــنح مــــ ، األطــــراف يحــــدده رمــــزي  برأســــمال

 املبسطة. املساهمة شركة وهي التسيير طريقة
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 البحث: توصيات -

 تتم ـــل، الناشـــئة املؤسســـات بموضـــوع تـــرتبط، املقترحـــات مـــن جملـــة تقـــديم يمكــن

 :في

 ب نشــــاء طــــةاملرتب تلــــ  خاصــــة اإلداريــــة التعــــامالت رقمنــــة فــــي اإلســــراع ضــــرورة .1

 البوابـــــــــــة عبـــــــــــر إلكترونيـــــــــــا اإلجـــــــــــراءات جميــــــــــ  تـــــــــــتم بـــــــــــأن، الناشـــــــــــئة املشــــــــــاري 

 املبتكــرة الفكــرة صــاحب علــى التســهيل اإلداريــة العراقيــل وإلزالــة، االلكترونيــة

 املجـــــــال فـــــــي الناشـــــــطة تلـــــــ  خاصـــــــة، بتوســـــــيعه واالنشـــــــغال مشـــــــروعه انشـــــــاء

 جعلـــت صوصـــيتهافخ، املشـــاري  لهـــاه مالئـــم قـــانوني اطـــار وضـــ  ، التكنولـــوجي

 بتنظـــــيم وذلـــــ ، متطلباتهـــــا جميـــــ  لهـــــا تحقـــــق ال للشـــــركات القانونيـــــة االشـــــكال

 مــــن عــــدد أكبــــر جــــاب قصــــد، لهــــا مناســــب كشــــكل املبســــطة املســــاهمة شــــركة

 ظهــــــــور  مــــــــ  خاصـــــــة أجانــــــــب أو وطنيــــــــين التكنولـــــــوجي املجــــــــال فــــــــي املســـــــت مرين

: طريـــــــــق عـــــــــن الحيـــــــــاة مجـــــــــاالت مختلـــــــــف فـــــــــي االصـــــــــطنا ي الـــــــــاكاء اســـــــــتعمال

 أنترنــــــت، الاكيــــــة البرمجيــــــات او، الاكيــــــة اآلالت او، االلكترونيــــــة لتطبيقــــــاتا

 نتـــائ  تطبيـــق فـــي الـــراغبين الجامعـــات خري ـــي علـــى أيضـــا وللتســـهيل، ...االشـــياء

 مشــاري  ذلــ  بعــد لتصــبح ناشــئة ثــم ابتكاريــة مشــاري  ب نشــاء تخــرجهم أبحــاث

 .ضخمة

 بالشــــركات املتعلقــــة اماالحكــــ بعــــض باســــتبعاد، املشــــاري  بهــــاه أكثــــر االهتمــــام .2

 املتعلقــــــة خاصــــــة الناشــــــئة املشــــــاري  خصوصــــــية مــــــ  تناســــــ ها لعــــــدم التجاريــــــة

 الدف . على القدرة وعدم باإلفالس

 بــــين املقاوالتيــــة وثقافــــة الــــو ي بنشــــر املشــــاري  بهــــاه أكثــــر االهتمــــام يجــــب كمــــا .3

 تــم متــى للتجســيد قابلــة اإلبداعيــة أفكــارهم ان اعتبــار علــى الجامعــات خري ــي

 هــــــي الجامعــــــة كانــــــت إذا خاصــــــة، الصــــــحيحة بالطريقــــــة ومرافقتهــــــا تضــــــانهااح

: التخصصــات جميــ  وفــي علميــة كفــاءات مــن بــه تزخــر ملــا ملشــاريعهم الحاضــنة
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 وكلهــــا..... جبايـــة، قـــانون ، وتســـيير محاســـبة، ميكانيـــ ، الكترونيـــ ، الـــي اعـــالم

 نمـ باالسـتفادة مشـروعه لتنفيا الناش   املشروع صاحب يحتاجها تخصصات

 الخبرات. تل 

 :كريم كريمة للدكتورة مختصرة ذاتية سيرة -

 املشـــــارك التجـــــاري  القـــــانون  أســـــتاذ، 2011ســـــنة الـــــدكتوراه شـــــهادة علـــــى متحصـــــلة

 قسـم رئـيس، 2014 منـا ليابس الجياللي جامعة السياسية والعلوم الحقوق  بكلية

 عـــةللجام العلمــي واملجلــس للكليـــة العلمــي املجلــس عضـــو، ســابقا الخــاص القــانون 

 عـــــدة درســـــت. ســــابقا الجامعـــــة ادارة ومجلــــس الكليـــــة ادارة مجلــــس عضـــــو، ســــابقا

، مدنيــــــــة اجــــــــراءات، مــــــــدني، تجــــــــاري  قــــــــانون ) الخــــــــاص القــــــــانون  ضــــــــمن مقــــــــاييس

 فـــــــي الـــــــدكتوراه فـــــــي للتكـــــــوين أـكــــــاديمي مشـــــــروع عـــــــن مســـــــؤولة، ...(عقـــــــود، التزامـــــــات

 او( قـالم 13حـوالي) وطنيـة مجـالت فـي مقـاالت عـدة نشـر. االعمـال قـانون  تخصص

 ودوليـــة( 13مـــؤتمر) وطنيـــة مـــؤتمرات عــدة فـــي املشـــاركة، (مقـــاالت10 حـــوالي) دوليــة

 تـأثير، املسـتدامة والتنميـة القانون ، املؤسسة قانون : البحث مجاالت(. مؤتمر 12)

 املشـــــروع: بحـــــث مشـــــاري  عـــــدة عـــــن مســـــؤولة. القـــــانون  علـــــى املعلومـــــات تكنولوجيـــــا

 .والقانون  االصطنا ي الاكاء بعنوان حثب مشروع، وحاليا، املستدامة والتنمية
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 الدستورية باليمين الحنث على املترتبة القانونية ثاراآل

 املقارنة الدساتير بعض في

 

 

 29 جري  عبد محمد
 

 

 ملخص
 

 كــل وحــدد قســم بصــيغة عليهــا ونصــت الدســتورية اليمــين الدســاتير معظــم تناولــت

 وقــد يمارســها التــي طاتالســل بحســب القســم هــاا بــأداء املكلــف الشــخص، دســتور 

 لكـــل مســـتفيض بشـــكل البـــاح ين قبـــل مـــن الدســـتورية اليمـــين موضـــوع دراســـة تـــم

 القانونيـة النصـوص وفـق الدسـتورية اليمـين علـى ترتبت التي االثار وماهي، جوان ها

 الرسمية. بصفته يؤديها الاي للشخص ملزمة كونها

 يــتم لــم عنهــا اهميــه قــلي وال الدســتورية بــاليمين متعلــق اخــر موضــوع هنــاك ان اال

 هــــي ومــــا الدســــتورية بــــاليمين الحنــــث وهــــو معمــــق بشــــكل دراســــته او اليــــه التطــــرق 

 بــــــاليمين الناكــــــل محاســــــبة ســــــيتم وكيــــــف ذلــــــ  علــــــى تترتــــــب التــــــي القانونيــــــة االثــــــار

 واعضــــاء ورئــــيس الجمهوريــــة رئــــيس وضــــ  هــــو كمــــا بهــــا نكولــــه حــــال فــــي الدســــتورية

 مباشـرتهم قبـل اليمـين يـؤدون  الـاين رملانالب واعضاء رئيس وكال  الوزراء مجلس

 ان ام النافـــاة القـــوانين فـــي لهـــم رادعـــه عقوبـــات هنـــاك وهـــل الدســـتورية لواجبـــاتهم

 لتلـــــــ  آثـــــــار ايـــــــة نصوصـــــــها فـــــــي تـــــــنظم ولـــــــم خاليـــــــه مازالـــــــت العراقيـــــــة التشـــــــريعات

 بهـــا والحنـــث الدســـتورية اليمـــين دراســـة البحـــث هـــاا فـــي ســـنحاول  لـــال  املســـؤولية
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  املهمـة االمـور  مـن كونـه بهـا الحنث على ترتب التي القانونية االثار وماهي
 
 لكـون  جـدا

 ت يـــر االوامـــر مخالفـــة ان يعنـــي ممـــا أمـــر بصـــيغة بالدســـتور  تـــرد الدســـتورية اليمـــين

 مــــن خطيــــرة تــــداعيات بــــاليمين للحنــــث ان كمــــا خالفهــــا الــــاي الشــــخص مســــؤولية

 اليمــــين ان حيــــث دبلـــ ألي الدســــتورية االوضـــاع علــــى مباشــــر بشـــكل تــــؤثر ان شـــانها

 ملــا الدســتور  بـه يحظــى الـاي بالســمو تحظـى دســتوريه بنصـوص جــاءت الدسـتورية

 نســـتطي  لـــال  الدســـتورية ومؤسســـتها الدولـــة تجـــاه والتـــزام خاصـــه اهميـــة مـــن لهـــا

 الك يـــر ي يـــر ســـوف منهـــا التنصـــل محاولـــة او الدســـتورية بـــاليمين الحنـــث ان القـــول 

 وبالتــــــالي الرســــــمية الواجبــــــات اداء فــــــي ااخفاقــــــ تؤشــــــر التــــــي الســــــلبية الحــــــاالت مــــــن

  تــــنعكس
 
 الدولـــــة عمــــل تعطيـــــل الــــى ويـــــؤدي الدســــتورية املؤسســـــات اداء علــــى ســـــلبا

 مسـؤولية ملعرفـه هـو الدراسـة هـاه فـي سـنبح ه مـا وهاا والخارجي الداخلي واداؤها

 االول  مبحـــث فـــي الدســـتورية بـــاليمين الحنـــث عنـــد الدولـــة ســـلطات مـــن ســـلطة كـــل

 واملبحــث بهــا االخــالل وعناصــر الحنــث ومفهــوم الدســتورية ليمــينا مفهــوم لدراســة

 .بها الحنث عند الدستورية اليمين بأداء املكلفين االشخاص ملسؤولية ال اني

 البحث: نتائج -

 مـــن اليهـــا اشـــرنا والتـــي الدســـتورية اليمـــين املتضـــمنة الدســـاتير نصـــوص قـــراءة عنـــد

 بــــــاليمين الحنــــــث وضــــــوعةم الــــــى تتطــــــرق  لــــــم غالبيتهــــــا ان نســــــتنت ، البحــــــث خــــــالل

 بالتزامـــــه اخـــــل الـــــاي الشـــــخص وتحـــــاكم تـــــتهم التـــــي والجهـــــة عليـــــه املترتـــــب والجـــــزاء

 بـــاليمين الدولـــة رئـــيس حنـــث الـــى خجولـــة اشـــارة ســـوى  الدســـتورية اليمـــين بعناصـــر

 لجميــ  الدسـتورية اليمــين اداء علـى نصـت الدســاتير غالبيـة ان حــين فـي الدسـتورية

 عملهـم ملهـام مباشـرتهم وقبل عليها املنصوص غةوبالصي السلطات واعضاء رؤساء

 حــال فــي بجــزاء يقابــل لــم دســتوري التــزام هنــاك ان يعنــي ممــا الدســتورية وواجبــاتهم

 .املقارنة الدساتير لنصوص وتحليل بالبحث استعراضه تم ما وبعد ، مخالفته
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 البحث: توصيات -

 الحصـــر ســـبيل علـــى جنـــايي بجـــزاء الدســـتورية بـــاليمين الحنـــث عقوبـــة تحديـــد .1

 مناسـب الجـزاء يكـون  ان علـى( بـنص اال عقوبة وال جريمة ال) مبدأ من للخروج

 تحــــت وهــــو اليمــــين بــــأداء املكلــــف الشــــخص يرتكبــــه الــــاي الســــلوك او للفعــــل

 .القسم

 والــوزراء الــوزراء مجلــس رئــيس)الدســتورية  الســلطات واعضــاء رؤســاء شــمول  .2

 ان املعقـــول  غيـــر مـــن أذ االهميـــة بـــاات ألنهـــا( النـــواب مجلـــس واعضـــاء ورئـــيس

 بموجـــب شـــكلية صـــالحيات ذو وهـــو البرملـــاني النظـــام فـــي الـــرئيس محاســـبة تـــتم

( والتشــــريعية التنفيايــــة)االخــــرى  الســــلطات واعضــــاء رؤســــاء ويتــــرك الدســــتور 

 الدستورية. اليمين بعناصر اخاللهم حال في جزاء بدون 

 يمينبـــــــال بالحنـــــــث املتهمــــــين االشـــــــخاص بمحاكمـــــــة الخاصــــــة القـــــــوانين تشــــــري  .3

 امــــــــام محــــــــاكمتهم وتكــــــــون  واالجرايــــــــي املوضــــــــو ي املســــــــتويين علــــــــى الدســــــــتورية

 مــــن بــــات قرارهـــا ويكــــون  النــــواب مجلـــس مــــن اتهــــامهم بعـــد االتحاديــــة املحكمـــة

 .النواب مجلس الى اخرى  مرة الرجوع دون 

  املقـــررة االنضـــباطية العقوبـــات اعتمـــاد .4
 
 بـــأداء املكلفـــين االشـــخاص بحـــق قانونـــا

 عنـــد عليهـــا اقســـموا التـــي اليمـــين بعناصـــر اخاللهـــم حـــال فـــي الدســـتورية اليمـــين

 االلتـزام يكـون  ال حتـى بـاليمين للحنـث جـزاء تحـدد عقابيـة نصـوص وجـود عدم

 .فقط معنوي  باليمين
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 االستثمار منازعات لحسم حمائية ضمانة الدّولي التحكيم قضاء

  ي ر الجزائ التشريع :األجنبي
 
 أنموذجا

 

 30 زالس ي بشرى 
Orcid.org/0000-0003-0634-697X 

 

 

 

 

 ملخص

 

ال واإلشـــــارة التعـــــر   منـــــي تقتضـــــ ي الدراســـــة أهميـــــة إن  خرجـــــت التـــــي الـــــدول  أن أو 

 تتكفــل دوليــة مؤسســات إنشــاء علــى عكفــت، ال انيــة العامليــة الحــرب بعــد منتصــرة

اميـة الـدول  منهــا وخاصـة، العـالم دول  لجميــ  االقتصـادية التنميـة بتطـوير  حتــى الن 

" الـــدولي البنـــ "، املؤسســـات هـــاه بـــين ومـــن، وتطـــويره اقتصـــادها بنـــاء مـــن تـــتمكن

ـــبل أهـــم أحـــد األجن ـــي االســـت مار اعتبـــر الـــاي  الـــدول  أمـــوال رؤوس تجلـــب التـــي السُّ

اميــة الــدول  إلــى املتقدمــة  الــدولي التحكــيم آليــة االســت مار لهــاا تســخير تــم ولقــد. الن 

، "االســــت مار منازعــــات ويةلتســــ الــــدولي املركــــز" يتوالهــــا محايــــدة كآليــــة التجــــاري  أو

 .وهاا األخير األجن ي للمست مر املضيفة الدول  بين االطمئنان يسود حتى

                                                           
 من 2015 عام الخاص القانون  في دكتوراه درجة على وتحصلت عنابة جامعة من تخرجت، زالس ي بشرى : الدكتورة 30

 والعلوم الحقوق  بكلية الخاص القانون  في( أ) محاضرة أستاذة/التدريس هيئة عضو حاليا تعمل، جزائرال جامعة

 الدولية املؤتمرات من العديد في شاركت، للنشر واملقبولة املنشورة البحوث بعض لها، -2-البليدة جامعة، السياسية

 chromdz@gmail.com. ، الجزائرالنشاطات من ذل  غير إلى العلمية املجالت بعض لدى معتمدة ومراج ، والوطنية
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اميــة الــدول  بــين مــن تعــد والجزائــر  املســت مر لجلــب املنافســة هــاه خاضــت التــي الن 

 الـاي، الحـر   االقتصـاد سياسة ظل في، االقتصادية مشاريعها لتمويل إليها األجن ي

 تعلــق مـا سـواء، القانونيـة منهـا، اإلصـالحات مــن بجملـة لجزائـري ا املشـرع فيهـا بـرهن

 مــــا أو، 2016 ســــنة 16/09 قــــانون  آخرهــــا ـكـــان والــــاي، االســــت مار وترقيــــة بتطــــوير

 القــوانين هــاه، 2008 لســنة 08/09 رقــم واإلداريـة املدنيــة اإلجــراءات بقــانون  تعلـق

نت التــــــي  كدولــــــة ائــــــرالجز  فــــــي األجن ــــــي املســــــت مر لحقــــــوق  حمائيــــــة ضــــــمانات تضــــــم 

 الـدولي التحكـيم قضـاء الضـمانات هاه أهم من كان ولقد، أمواله لرؤوس مضيفة

ســـه الــاي التحكـــيم هــاا، األجن ـــي االســت مار منازعـــات لحســم  الجزائـــري  املشــرع كر 

 لـه ومنافسـا األصـيل الـوطني القضاء اختصاص بعد يأتي، استننائيا نظاما واعتبره

 مـــن تخلـــو ال التـــي الدوليـــة التجـــارة عقـــود تنـــامي ظـــل فـــي، املنازعـــات هـــاه حســـم فـــي

 .التحكيم شرط

 الـدولي التحكـيم قضـاء الجزائـري  املشرع تبنى هل: التالية اإلشكالية طرح تم   وعليه

 اختصـــــــاص علـــــــى اعتـــــــداء يشـــــــكل األجن ـــــــي االســـــــت مار منازعـــــــات لحســـــــم كضـــــــمانة

 منازعات؟ هكاا لحل الوطني القضاء

ولي للتحكــــيم رفضــــها رغــــم الجزائــــرإن  نقــــول  اإلشــــكالية هــــاه علــــى ولإلجابــــة  فــــي الــــد 

، القضـائية منهـا خاصـة ومؤسسـاتها الوطنيـة بسـيادتها يمس   ألنه، استقاللها بداية

ته الر فض وهاا  االتفاقيـات لـبعض االنضـمام رفضـها إلـى إضـافة، قوانين عدة أكد 

ـــــت التـــــي الدوليـــــة
 
لي التحكـــــيم نظـــــام تبن . األجن ـــــي االســـــت مار منازعـــــات حـــــل فـــــي الـــــدو 

 للقضــاء إال يمــنح ـكـان الــاي االشــتراكي لن جهــا راجــ  التحكــيم لهــاا الجزائــر ورفــض

 .املنازعات هاه حل اختصاص الوطني

 أثبتــــت العمليــــة ممارســــاتها ألن، نظريــــا ـكـــان الــــدولي للتحكــــيم الجزائــــر رفــــض أن إال

 .استقاللها كحداثة ضعف موقف في كانت كونها املحروقات مجال في ذل  خالف
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لـــــت، االقتصـــــادية الضـــــرورة وبـــــداف  اإلصـــــالحية للمســـــيرة واســـــتكماال  الجزائـــــر فع 

 قضـــــاء يشـــــترط منهـــــا العديـــــد أصـــــبح التـــــي الدوليـــــة اتفاقياتهـــــا فـــــي الـــــدولي التحكـــــيم

لي كاختيار الدولي التحكيم  .األصيل الوطني القضاء اختصاص حساب على أو 

مــا شــ يء علــى هــاا دل   وإن
 
ل إن ، الســيادية ئهــامباد بعــض عــن الجزائــر تنــازل  علــى يــد 

 .القضائية السلطة وهي أال

 البحث: نتائج -

 بالتنميـــــــــة للنهـــــــــو  االســـــــــت ماري  مناخهـــــــــا لتحســـــــــين اهتمامـــــــــا الجزائـــــــــر أولـــــــــت .1

 جاذبـــــــة لضـــــــمانات تســـــــخيرها طريـــــــق عـــــــن، للـــــــبالد واالجتماعيـــــــة االقتصـــــــادية

 .األجن ي لالست مار

، تـدريجيا ااعترافـ الـدولي التجـاري  أو الـدولي بـالتحكيم الجزائـري  املشرع اعترف .2

ســـه أن إلـــى  بعـــد تـــأتي واختياريـــة بديلـــة كآليـــة واعتبـــره. الداخليـــة قوانينـــه فـــي كر 

 .االست مارية املنازعات حل في أصيل كاختصاص الوطني القضاء

 القضـــــاء لســـــلبيات نظـــــرا، الـــــدولي التحكـــــيم إجـــــراء األجن ـــــي املســـــت مر تفضـــــيل .3

 .أمامه عائقا تقف قد التي الوطني

 ولــو، الدوليــة االتفاقيــات فــي الــدولي التحكــيم قضــاء ريــةالجزائ الســلطة تفعيـل .4

 بــــين املفقــــود التــــوازن  يتحقــــق وحتــــى .الــــوطني القضــــاء حســــاب علــــى ذلــــ  ـكـــان

 األجن ي. واملست مر الجزائرية الدولة مصالح

 البحث: توصيات -

 الســـوق  ومتطلبـــات يســـتجيب بمـــا، الجزائـــري  القضـــايي الجهـــاز رســـكلة ضـــرورة .1

 وانعكاســـــا الوطنيـــــة التنميـــــة لخدمـــــة كآليـــــة يكـــــون ل، التشـــــريعية واملســـــتجدات

ائدة بالدولة باالستعانة وذل ، الوطنية للسيادة  .الر 

 يكـــون  حتـــى، االســـت مار مجـــال فـــي التشـــري ي االســـتقرار مـــن نـــوع إيجـــاد محاولـــة .2

 .االست مار منازعات في النظر في تفهما أكثر الدولة قضاء
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 القضـــــاء إلـــــى يلجـــــأ ألجن ـــــيا املســـــت مر تجعـــــل جديـــــدة ســـــبل إيجـــــاد فـــــي التفكيـــــر .3

 ويتحقــــق، فيــــه ثقتــــه تســــتقر ثــــم   ومــــن، االســــت مارية منازعاتــــه حــــل فــــي الــــوطني

 املتنازعة. األطراف مصالح بين املفقود التوازن 
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 الدولي القانون  في اللجوء حق حماية

 

 

 31 علي بن جميلة
 

 

 ملخص
 

 حقـا باعتبارهـا االنسـان حقـوق  مدونـة فـي االساسـية املسـائل مـن اللجـوء مسالة إن

 حيـث االقليميـة وأكدتـه املواثيـق الدوليـة املواثيـق عليـه نصـت االنسـان حقـوق  من

 .خاصة حماية له خصصت

 والبروتوكــــــول الخـــــــاص 1951 لســـــــنة الالجئــــــين بحمايـــــــة الخاصــــــة االتفاقيـــــــة وتعــــــد

 فـــان هـــاا الـــى اضـــافة اللجـــوء حـــق لتجســـيد اساســـية مرجعيـــة 67 لســـنة بـــالالجئين

 نـــــص خـــــالل مـــــن اللجـــــوء حـــــق حمايـــــة فـــــي بـــــدوره ســـــاهم نســـــانياال الـــــدولي القـــــانون 

 .1949 لسنة الرابعة جنيف اتفاقية

 البحث: نتائج -

 ضـــمن مـــن الـــدول  بـــين العالقـــات إطـــار فـــي ك يـــرة اشـــكاالت اللجـــوء مســـالة ت يـــر .1

 .السيادة مبدا م  اللجوء حق تصادم االشكاالت هاه

 العديــــد نضـــماما دون  حـــائال والعراقيــــل تقـــف الصـــعوبات مـــن العديـــد هنالـــ  .2

 .بالالجئين املتعلقة الدولية للصكوك الدول  من

                                                           
 الدولي القانون  فرقة رئيسة، االنسان حقوق  مخبر عضو، دولي قانون  تخصص محاضرة أستاذة، علي بن جميلة: أ. 31

، واملغرب وتركيا مصر في دولية مؤتمرات في املشاركة، الحقوق  لكلية العلمي باملجلس سابق عضو، االنسان لحقوق 

-الجزائر جامعة - الحقوق  كلية، (اليونسكو) والعلوم وال قافة التربية ملنظمة التابعة معابر مجلة رتحري هيئة عضو

 docteurbenali@outlook.fr. ، الجزائر1
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 الالجئــــــين حشــــــود امــــــام الــــــدول  بعــــــض تفرضــــــها والقيــــــود التــــــي العراقيــــــل كثــــــرة .3

 فـــي الـــدول  بعـــض تنت جهـــا التـــي االنتقائيـــة االســـاليب الـــى اضـــافة اليهـــا القـــادمين

 .اللجوء ملفات معالجة

 عــــــدد وازديــــــاد االوضــــــاع بتــــــدهور  مقارنــــــة الحمايــــــة اليــــــات فــــــي الكبيــــــر الــــــنقص .4

 خاصــــــة معينــــــة منــــــاطق والصــــــراعات فــــــي الحــــــروب مخلفــــــات بســــــبب الالجئــــــين

 .االوسط الشرق  منطقة

 اال االنســاني والقــانون الـدولي الدوليـة املواثيــق فـي اللجــوء حـق علــى الـنص رغـم .5

 والتجاوزات. االختراق عوامل تواجهه املطلوب بالشكل الحق هاا تفعيل ان

 البحث: توصيات -

 عــــــن بعيــــــدا االنســــــاني الجانــــــب مــــــن اللجــــــوء مســــــالة الــــــى النظــــــر يــــــتم نا يجــــــب .1

 الحلول. ايجاد يسهل حتى السياسية االعتبارات

 الجهـــــود بتظـــــافر اال يتـــــأتى ال وهـــــاا لالجئـــــين الدوليـــــة الحمايـــــة ســـــبل مراجعـــــة .2

 فـــــي الفاعلـــــة املنظمـــــات خـــــالل مـــــن او املؤسســـــاتي اإلطـــــار فـــــي مجتمعـــــة الدوليـــــة

 االنسان. حقوق  مجال

 قياســـــــا وهـــــــاا االحمـــــــر للصـــــــليب الدوليـــــــة ودور اللجنـــــــة اختصاصـــــــات  توســـــــي .3

 مسـاعدة فـي الجبـار ودورهـا االنسـاني الـدولي القـانون  إطـار وتجربتها في بكفاءتها

 .عام بوجه وحماية املدنيين

 اساســية قانونيــة مرجعيــة تشــكل الزالــت بــالالجئين الخاصــة 1951 اتفاقيــة ان .4

 ومســـــالة الزمنـــــي القيـــــد مســـــالة ينمســـــالت بســـــبب القصـــــور  شـــــابها ومهمـــــة لكـــــن

 الحماية. فرص من ضيقت املعوقات هاه وكل املكاني القيد

 اللجــوء طلــب فــي البــت انتظــار فــي الــالزم القــانوني بــاملركز اللجــوء طالــب تمكــين .5

 .اللجوء ودولة االصلية الدولة بين حقوقه ال تضي  حتى
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 ومراعـــــات اللجـــــوء دول  علـــــى االعبـــــاء تخفيـــــف اجـــــل مـــــن ســـــبل ايجـــــاد محاولـــــة .6

 اقتصــادياتها علــى الســلبية االنعكاســات تحمــل حيــث مــن الــدول  هــاه مصــلحة

 واالمنية. االجتماعية وعلى اوضاعها

 واكبــــــت التـــــي الالجئـــــين لشـــــؤون الســـــامية للمفوضـــــية الكبيـــــر بالـــــدور  االشـــــادة .7

 هاا. يومنا الى ظهورها منا واحتوتها اللجوء مسالة
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 املناخ لالجئ الدولية الحماية قصور 

 الدولي اإلنساني مناأل  تهديد على أثيرهاوت

 

 32 زعموش فوزية
Orcid.org/0000-0002-7679-6258 

 

 

 ملخص
 

 و الحاليــة لألجيــال بالنســبة األهميــة بــال  موضــوعا البح يــة الورقــة هــاه تســتعر 

 والبحــــــــث بالدراســــــــة أكثــــــــر التزامــــــــا الــــــــدولي املجتمــــــــ  مــــــــن يســــــــتوجب ممــــــــا، املقبلــــــــة

 لظــــاهرة وتحولهــــا املنــــا ي التغيــــر لظــــاهرة املســــتمر و داملرصــــو  فــــالتطور ، والتحليــــل

 التقليـــديين لالجئـــين مغـــايرة الالجئـــين مـــن جديـــدة فئـــة افـــرز ، للحـــدود عـــابرة عامليـــة

 إقــــــامتهم محــــــل عــــــن والتخلــــــي ملغــــــادرة يضــــــطرون الــــــاين و، املنــــــاخ بالجــــــئ يســــــمون 

 الدوليــــــة الجهــــــود تــــــأخر و، الك يــــــرة املناخيــــــة التغييــــــرات ضــــــغط تحــــــت وســــــكناهم

 انعــــدام اســــتمرارو ، لالجئــــين القانونيــــة الطبيعــــة تغيــــر فــــي التطــــور  هــــاا ســــتيعابال 

 إنتـــاج إلـــى حتمـــا يـــؤدي، الحـــدوث مؤكـــدة ظـــاهرة آثـــار مـــن لهـــم دوليـــة حمايـــة إقـــرار

 .برمته العالمي اإلنساني الوجود تهدد دولية صراعات

 البحث: نتائج -

، عامـة حمايـة وهـي لالجـئ التقليديـة الدوليـة الحمايـة مـن املنـاخ الجـئ استفادة .1

 .املناخ الجئ حقوق  خصوصية إلى تستجيب ال

                                                           
 اإلخوة جامعة الحقوق  بكلية العام الدولي القانون  أستاذ، "أ" قسم محاضر أستاذ، زعموش فوزية الدكتورة 32

، الكلية بنفس املتوسط األبيض والبحر العربي املغرب حول  وبحوث دراسات بمخبر عضو، الجزائر قسنطينة منتوري

 باللجنة سابق عضو، ودولية وطنية ملتقيات عدة في ومشارك، وخارج الجزائر داخل علمية مجالت بعدة خبير

 Zaamouchefouzia@gmail.com. الجزائر، الكلية بنفس العلمي للمجلس العلمية



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 105ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

 حمايـــة مجـــال فـــي عامـــا ســـبعون  مـــن ألكثـــر املمتـــدة الـــدولي املجتمـــ  تجربـــة رغـــم .2

 كالجـــــئ املنـــــاخ بالجـــــئ االعتـــــراف فـــــي بعـــــد تســـــاهم لـــــم تجربـــــة أنهـــــا إال، الالجئـــــين

 .املناسبة الدولية الحماية يستحق

 والبشــرية املاديــة التكلفــة مــن رفــ  لعــالما فــي الطبيعيــة الكــوارث حــدوث تســارع .3

 اإلنســـــاني األمـــــن تهديـــــد تزايـــــد إلـــــى أدي ممـــــا، 2019-2000 فتـــــرة خـــــالل خاصـــــة

 .دولي املناخ الجئي حماية ونقص املناخية ال جرة بتزايد العالمي

 البحث: توصيات -

 الخاصـــــة جنيـــــف التفاقيــــة القـــــانوني البنــــاء ضـــــمن املنــــاخ الجـــــئ تعريــــف إدراج .1

 فئــات كـل يضـم موحـد قـانوني نظــام إقـرار لهـدف خدمـة 1951 ملعـا بـالالجئين

 لرعايــــة الســـامية املتحـــدة األمـــم ملفوضـــية األساســـ ي النظـــام وضـــمن، الالجئـــين

وتقـــديم  التكفــل فـــي مجــال خــدماتها مــن االســتفادة اجـــل مــن، الالجئــين شــؤون

 .اإلنسانية املساعدات

 الدوليــة االتفاقيــات ى مســتو  علــى املنــاخ لالجــئ القانونيــة املعاملــة نفــس انتهــاج .2

 .الدولية الجهود ملسار وتفعيال تدعيم األخرى  اإلقليمية
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 اإلرهاب بقضايا املختص القضائي البناء

اقع)  (واملأمول  الو

 

 

 33 الكيالني فوزي

 34 عيس ى بن ابتسام
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 فــــرغم، اإلرهــــاب مكافحــــة بشــــأن 2014 لســــنة 3 رقــــم قــــانون  اللي ــــي املشــــرع أصــــدر

 هــــاه بمكافحــــة املخــــتص القضــــايي بالبنــــاء يهــــتم لــــم أنــــه إال انون القــــ هــــاا حداثتــــه

 عنــدما الــوراء إلــى خطــوة اتخــا اللي ــي املشــرع أن اســتغراب األمــر ي يــر ومــا، الجــرائم

 العقوبـــــــــات قــــــــانوني أحكــــــــام تعـــــــــديل بشــــــــأن، 2017 لســــــــنة 4 رقـــــــــم قــــــــانون  أصــــــــدر

 مـــةمحاك مهمـــة العســـكري  للقضـــاء أنـــيط الـــاي العســـكرية واإلجـــراءات العســـكرية

 نجاعــة تصـور  يمكــن ال الـاي األمــر، منـه ال ال ـة املــادة فـي اإلرهابيــة الجـرائم مرتك ـي

 مســـالة فـــي النظـــر ب عـــادة االهتمـــام دون  الـــراهن الوقـــت فـــي وفعاليتـــه القـــانون  هـــاا

 حيــث، أخــرى  ناحيــة مــن القضــاة عمــل ظــروف مســالة وفــي، ناحيــة مــن االختصــاص

 مـــــن العديـــــد إحـــــداث ضـــــاياالق فـــــي الفصـــــل وســـــرعة القضـــــاة ســـــير حســـــن يقتضـــــ ي

 ودعهمــــــا القضــــــائية األجهــــــزة قــــــدرات رفــــــ  يلــــــزم كــــــال ، األجهــــــزة لهــــــاا التطــــــويرات

 فاملــأمول . املجــال هــاا فــي املتقدمــة الــدول  بخبــرات واالســتعانة املتطــورة باإلمكانيــات

                                                           
 .، ليبياالكيالني محمد سالمعبدال فوزي: أستاذ 33
  ebtisam.eisa@gmail.com. عيس ى، ليبيا بن سالم حسن ابتسام: أستاذة 34
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 العادلــة واملحاكمــة الــدفاع حقــوق  مبــاد  مــ  يــتالءم بمــا القضــاة جهــاز تأهيــل أذن

 .الجنائية العدالة لنظام السماوية وكال  الدستورية ابتال و  من باعتبارها

 البحث: نتائج -

 العادلــة املحاكمــة ضــمانات بكــل يتمتــ  متخصــص جنــايي قضــاء خلــق يمكــن كيــف

  الجرائم هاه ملكافحة
 
 العسكري؟ القضاء عن بعيدا

 البحث: أهمية -

 افـةك  فيـه تتـوافر الجـرائم مـن النـوع هاا ملكافحة متخصص قضاء انشاء في تتم ل

 مـــــن النـــــوع هـــــاا فـــــي الفصـــــل يتولـــــوا الـــــاين القضـــــاة فـــــي توافرهـــــا الواجـــــب الشـــــروط

 .القضايا

 البحث: أهداف -

  قضاء إنشاء هو
 
 .العدالة يحقق ناجعا

 البحث: منهج -

 اإلرهــــاب مكافحــــة قــــانون  بــــين واملقارنــــة التحليلــــي منه ــــي بح نــــا دراســــة فــــي اعتمــــدنا

 إلـــــــى الدراســـــــة هـــــــاه تقســـــــيم وســـــــيتم. التونســـــــ ي اإلرهـــــــاب مكافحـــــــة وقـــــــانون  اللي ـــــــي

 فيـــه نتنـــاول  ســـوف الـــاي، القضـــاء جهـــاز تطـــوير األول  املطلـــب فـــي نتنـــاول ، مطلبـــين

 بــأدائهم االرتقــاء يــتم حتــى القضــاة ظــروف تحســين ناحيــة مــن القضــاء جهــاز تأهيــل

 القضـاة مـن الكـافي العـدد تـوفير خالل من البشرية املوارد بتطوير وذل  لوظائفهم

 والتكنولـــوجي املعلومـــاتي بـــالتطور  االســـتعانة وكـــال  إلنابـــاتل اللجـــوء يقـــ  ال حتـــى

 الســـــلكية كاالتصـــــاالت املتطـــــورة والتقنيـــــة والعلميـــــة، الفنيـــــة الوســـــائل واســـــتيعاب

 دون  ضـــــوابط وضـــــ  مـــــ  اإللكترونيـــــة واألســـــاليب الفنيـــــة واالختبـــــارات والالســـــلكية

  اسـتعمالها في تعسف
 
 قضـاة صـصتخ وكـال ، القضـاء ووقـار النزاهـة ملبـدأ ضـمانا

 وكــــال  القاضــــ ي فـــي الكفــــاءة فاشـــتراط، القضــــاة كفـــاءة رفــــ  ناحيـــة مــــن املحاكمـــة

، القضــايا هـاه فــي القضـاة اختيــار أسـلوب مراجعـة يتعــين وهـاا، لديــه الخبـرة تـوفر
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 مبــــاد  مــــ  يــــتالءم بمــــا املتقاضــــين ضــــمانات تعزيــــز، ال ــــاني املطلــــب فــــي نتنــــاول  ثــــم

 وكـــــال ، الدســـــتورية ال وابـــــت مـــــن هـــــاباعتبار  العادلـــــة واملحاكمـــــة الـــــدفاع حقـــــوق 

  الجنائيــة العدالــة لنظــام الســماوية
 
 أن شــأنها مــن الجنائيــة اإلجــراءات أن   إلــى ونظــرا

 شــكل فــي املترجمــة بالضــمانات كفالتهــا يتعــين ف نــه والحريــات الحقــوق  بعــض تطــال

 فـــــي دورة للقاضـــــ ي وترســـــم اإلرهـــــاب مكافحـــــة قـــــانون  فـــــي مكانهـــــا تأخـــــا عامـــــة مبـــــاد 

 بضـــمانات االهتمـــام ضـــرورة علـــى دراســـتنا تؤكـــد املجـــال هـــاا وفـــي. يتهـــاحما ضـــرورة

 دســـتور  مـــ  معظمهـــا فـــي تـــتالءم وال منقوصـــة ضـــماناته تعتبـــر حيـــث جهـــة مـــن املـــتهم

 اهتمامـه كقـدر القانون  بها يهتم لم التي أخرى  جهة من املتضرر  وضمانات، الدولة

 مـــن فاملتضـــرر ، وعةاملشـــر  بحقوقـــه التمتـــ  لـــه تكفـــل ضـــمانات عـــدة ومنحـــه بـــاملتهم

 .الخطوة نفس له تكن لم الجريمة

 البحث: خطة -

 .القضائية الهياكل تطوير: األول  املطلب

 .القضائية الهياكل تأهيل: األول  الفرع

 .املحاكمة هيئة تخصص: ال اني الفرع

 .املتقاضيين ضمانات تعزيز: ال اني املطلب

 .املتهم ضمانات: األول  الفرع

 .املتضرر  ضمانات: ال اني الفرع

 البحث: توصيات -

 قـــانون  إن لنـــا تبـــين، اإلرهـــاب بقضـــايا املخـــتص القضـــايي للبنـــاء دراســـتنا خـــالل مـــن

 الضــمانات بكــل يتمتــ  ال إنــه، اإلرهــابيين بمحاكمــة املخــتص العســكرية اإلجــراءات

 ال الـــاي، اإلرهـــاب جـــرائم إطـــار فـــي واملتضـــرر  للمـــتهم حمايـــة تضـــمن التـــي القانونيـــة

 فــي النظــر ب عــادة االهتمــام دون  وفعاليتهــا القضــائية الوظيفــة نجاعــة تصــور  يمكــن

 .االختصاص مسألة
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 التوصـل تـم التـي واملقترحـات النتـائ  أهـم لالستعرا  الدراسة هاه ختام في ونأتي

 هـاه مـن األساسـ ي الهـدف باعتبـاره، اللي ـي التشـري  في القصور  أوجه لتفادي، إليها

 :اآلتي النحو على وذل ، الدراسة

 البحث: جنتائ -

 تعتبـــــر التـــــي وهـــــي اإلرهـــــابين بمحاكمـــــة( العســـــكرية الدائمـــــة املحكمـــــة) تخـــــتص .1

 النظــر القــانون  إليهــا أوكــل التــي فهــي، املســلح بالشــعب للقضــاء الفقــري  العمــود

 تمـــارس التـــي هـــي الدائمـــة فاملحـــاكم، معـــدودة اســـتنناءاتة عـــدا الجـــرائم كـــل فـــي

 املسلح. الشعب في القضائية الوظيفة جل

 وبالتـالي، معينـة درجـة مـن يكـون  أن القضـائية الهيئة لعضو املشرع طيشتر  لم .2

 أو عامــة نيابــة معـاون  مــن ابتـداء درجــة أي مـن املنتــدب العضـو يكــون  إن يصـح

 بدرجــــة مستشــــار وحتــــى الشــــعبية املحامــــاة بــــ دارة الرابعــــة الدرجــــة مــــن محــــام

 .القضائية والهيئات، االستئناف محكمة رئيس

 تحديــد مـن خلـت الشـعب محـاكم بتشــكيل القـانون  نصـوص أن للنظـر امللفـت .3

 بحســـب مـــنهم كـــل الخدمـــة مـــدة بتحديـــد واكتفـــت، املحكمـــة هـــاه أعضـــاء رتـــب

 العســــكرية اإلجـــراءات قـــانون  عليـــه يـــنص ـكــان مـــا خـــالف وعلـــى، املحكمـــة نـــوع

 فـاكتفى الحـالي القـانون  أمـا. الضـباط فئـة مـن املحكمـة هـاه تشكيل من امللغي

 مـن يخرجـه الـاي اللي ـي املشـرع عليه يؤاخا عيب ليشك وهاا، أعضاء بتعبير

، كافيـــة تكـــون  ال املجـــال هـــاا فـــي القانونيـــة الخبـــرة إذ، الطبي ـــي القاضـــ ي دائـــرة

  تم ل وكال  ال
 
 .الدفاع في حقه في للمتهم ضمانة

 عليهـــا للطعـــن العســـكرية املحـــاكم عـــن الصـــادرة األحكـــام اللي ـــي املشـــرع أخضـــ  .4

 قان املقررة الطعن طرق  بكافة
 
 .العادية الجرائم في باألحكام ونا
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 البحث: توصيات -

 اختصـــاص يلغـــي أن فـــي اإلجرايـــي بالجانـــب أكثـــر االهتمـــام اللي ـــي باملشـــرع نهيـــب .1

  بـــه املعمـــول  القـــانون 
 
 يصـــدر وإن، الجـــرائم لهـــاه واملحاكمـــة التحقيـــق فـــي حاليـــا

 .الجرائم لهاه التصدي في فعال دور  له يكون  قانون 

 جـــرائم مجـــال فـــي قضـــاة تخصـــص علـــى يـــنص أن ةضـــرور  علـــى مشـــرعنا نوصـــ ي .2

 .اإلرهاب

 بهـاه االختصـاص مسـالة فـي التونس ي بقانون  االقتداء اللي ي مشرعنا من نأمل .3

 كـــــــل لهـــــــا تكـــــــون  العاصـــــــمة مقرهـــــــا يكـــــــون  مركزيـــــــة محكمـــــــة أنشـــــــأ فـــــــي الجـــــــرائم

 مراحـل جمي  في الجرائم هاه في بالتحقيق تتعلق التي والصالحيات السلطات

 بعـــــــد مـــــــا مرحلـــــــة أم املحاكمـــــــة قبـــــــل مـــــــا مرحلـــــــة فـــــــي ســـــــواء يـــــــةالجنائ الـــــــدعوى 

 هــي معينــة لجهــة تخصيصــه فــي التونســ ي املشــرع حكمــة ترجــ  حيــث. املحاكمــة

 إطـــــــار فـــــــي ينـــــــدرج وهـــــــاا اإلنجـــــــاز وســـــــرعة املعلومـــــــة إلـــــــى النفـــــــاذ سيضـــــــمن أنـــــــه

 .اإلرهاب ملكافحة واضحة استراتيجية

  اللي ـــــي مشـــــرعنا نوصـــــ ي .4
 
 اشـــــتراطها بخصـــــوص ن املقـــــار  بقـــــانون  االقتـــــداء أيضـــــا

 مـــن ذلـــ  يم ـــل ملـــا واملحاكمـــة التحقيـــق لســـلطة توافرهـــا يجـــب معينـــة شـــروط

 .اإلرهاب جرائم في العمل في وحنكة خبرة

 النيابــــــة أعضــــــاء اختيــــــار أســــــلوب مراجعــــــة إعــــــادة إلــــــى اللي ــــــي مشــــــرعنا نــــــدعوه .5

  بهـــا املعمـــول  الطريقـــة فـــي النظـــر وإعـــادة وتعنيـــنهم واملحاكمـــة
 
 يكـــون  وأن، حاليـــا

 ضــمانات تعزيـز إضـافة، املجــال هـاا فـي والخبــرة الكفـاءة مـن عــال مسـتوى  ىعلـ

 .املبالغة أو ضماناتهم إهدار دون  بيهم املتشبه

، الجريمـة هـاه وضـحايا، املتضـرر  ضمانات لحماية تدخل اللي ي باملشرع نهيب .6

 .ضماناتهم تهدر الحماية هاه بدون  التي
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 البيئي لوثالت عن املعنوي  للشخص الجزائية املسؤولية

 الجزائري  التشريع في
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 ملخص
 

 والقــانون  الفقــه اهتمــام محــل املواضــي  مــن التلــوث مــن البيئــة حمايــة موضــوع ان

 املجتمــــ  أســــس أهــــم مــــن تلوثــــا واقــــل أمنــــا أكثــــر بيئــــة إقــــرار الن، والــــداخلي الــــدولي

 البيئة. بسالمة وثيقا مرتبطة ارتباطا ادمةالق األجيال وحياة اإلنسان فحياة

 واالقتصــــادية االجتماعيــــة الحيــــاة صـــاحب والتكنولــــوجي الــــاي الصــــنا ي فـــالتطور 

 التطـــــــور  هـــــــاا أعبـــــــاء بمواجهـــــــة بمفـــــــرده القيـــــــام عـــــــن الطبي ـــــــي الشـــــــخص وعجـــــــز

 صــــــــاحب املعنــــــــوي  الشــــــــخص فكــــــــرة ظهــــــــرت، ديمومتــــــــه وعــــــــدم قدرتــــــــه ملحدوديــــــــة

 إلـــى والداخليـــة الدوليـــة التشـــريعات دفـــ  الـــاي األمـــر واملســـتمرة الهائلـــة اإلمكانيـــات

 املكــونين األفــراد شخصــية عــن املســتقلة القانونيــة الشخصــية ومنحــه بــه االعتــراف

 .له

                                                           
 القانون  في ماجستير، باتنــــــــة جامعة 1989 اإلدارية والعلوم الحقوق  في ليسانس، قــــــــــرقــــــــور  حدة: محاضرة أستاذة 35

 محاضرة أستاذة، 1الجزائر جامعة الجنائية والعلوم الجنايي القانون  في دكتوراه، باتنـــــــــــــة جامعة 2004 الجنايي

 في مكلفة استاذة، املسيلة بجامعة التخرج ورسائل ماكرات من للعديد ومناقشة مشرفة، 2004 منا املسيلة بجامعة

، واالجتماعية االنسانية لعلومل الدولية االمريكية املجلة في عضوة، املسيلة بجامعة الحقوق  بكلية prfu بحث مشروع

 ومحكمة الدولة ومجلس العليا املحكمة لدى معتمدة محامية، للمؤتمرات العلمية اللجان من العديد في عضوة

 محمد جامعة السياسية والعلوم الحقوق  كلية، 1991 منا الجزائر سطيف ناحية املحامين بمنظمة التنازع

 maitre.guergour@gmail.com. الجزائر، املسيلة، بوضياف
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ــــان وان هـــــاا  تـــــالزم وخاصـــــية بالغـــــة أهميـــــة ذو اليـــــوم أضـــــحى املعنـــــوي  الشـــــخص ـك

 مجـــــاالت شـــــتى فـــــي دوره وتعـــــاظم كبيـــــرة أعبـــــاء مـــــن بـــــه يـــــنهض ملـــــا الحـــــديث املجتمـــــ 

 واملنشـــــآت الكبـــــرى  املشـــــاري  علـــــى مرتكـــــزة أصـــــبحت االقتصـــــادية فالحيـــــاة، الحيـــــاة

 وعلـى الطبيعيـة واملـوارد البيئـة علـى سـل ي تـأثير لهـا كانت التي الخدمات و العمالقة

 الجزائــــــر ولكــــــون ، مخاطرهــــــا وتفاقمــــــت التلــــــوث ظــــــاهرة فتزايــــــدت اإلنســــــان صــــــحة

 األولــى وبالدرجــة التصــني  لــىع القــائم التنمــوي  النمــوذج االســتقالل بعــد اعتمــدت

 ســن حاليــا منهــا تطلــب ممــا البيئيــة املعــايير احترامــه عــدم وثبــت ال قيلــة الصــناعات

 .البيئي للجانب األولوية ب عطاء إصالحات ومباشرة تشريعات

 مـن أنواعـه إحصـاء املتعار من أصبح الاي التلوث بسبب البيئي التوازن  فاختالل

 فـي الصـناعية األنشـطة زيـادة وتعتبـر، بيولـوجي وثوتلـ حراري  وتلوث كيميايي تلوث

 الهــواء فــي امللوثــات النبعــاث رئيســ ي مصــدر التنميــة تحقيــق اجــل مــن األخيــرة اآلونــة

 بضـوابط تلتـزم ال املصان  معظم أن كما، ومضرة سامة مركبات تحتوي  أبخرة من

 وا امليــــاه مجــــاري  فــــي الســــائلة الصــــناعية بالنفايــــات تلقــــي حيــــث الصــــنا ي الصــــرف

 .التنظيمية النصوص بال  مخالفة لال  مخصص غير أماكن في منها التخلص

 ضـرر  العموميـة املرافق بعض تسيير عن الناتجة النفايات من التخلص الحق كما

 شـخص أنـواع علـى املعنـوي  الشـخص ولكون ، الطبية النفايات م ل بالبيئة جسيم

 ســــــؤوليةامل يقــــــر قـــــانوني نــــــص غيـــــاب وفــــــي، خـــــاص معنــــــوي  وشـــــخص عــــــام معنـــــوي 

 فعــــدم، التلــــوث أفعــــال فــــي دور  لــــه يكــــون  الــــاي العــــام املعنــــوي  للشــــخص الجزائيــــة

 باإلضـافة. العدالـة أمـام املسـاواة ملبـدأ إهدار يعد البيئة تلوث عن جزائيا مساءلته

 تتشـــــاب  ثـــــم ومـــــن مختلفـــــة وجهـــــات إدارات عـــــدة يضـــــم املعنـــــوي  الشـــــخص أن إلـــــى

 و الجريمـــــــــة مرتكـــــــــب دتحديـــــــــ معـــــــــه يصـــــــــعب نحـــــــــو علـــــــــى وتتعقـــــــــد االختصاصـــــــــات

 يمكــن محــدد ســبب أو بفعــل الجريمــة ربــط يتعــار أي العــاملين مــن فيهــا املســاهمين

 الــــاي املعنــــوي  الشــــخص ســــوى  يبقــــى ال وبالتــــالي بعيــــنهم أفــــراد أو فــــرد إلــــى إســــناده
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 إقــــــــرار مــــــــن البــــــــد لــــــــال ، لسياســــــــته ووفقــــــــا ولحســــــــابه باســــــــمه الجريمــــــــة ارتكبــــــــت

 .بوتهاث على بناء   وعقابه جزائيا مسؤوليته

 البحث: نتائج -

 الجريمـــة فـــي فـــاعال يكـــون  ان يمكـــن خـــاص او عـــام ســـواء املعنـــوي  الشـــخص ان .1

 عامة. بصفة والبيئة العامة الصحة على وتهديدا خطرا يشكل مما، البيئية

 الضـــــرر  وإصـــــالح البيئـــــة حمايـــــة فـــــي فعـــــاال دورا تلعـــــب ال املدنيـــــة املســـــؤولية ان .2

 .وي املعن الشخص فيه يتسبب الاي االيكولوجي

 يعـــد الجزائيـــة املســـاءلة مـــن العامـــة املعنويـــة واألشـــخاص الدولـــة اســـتبعاد ان .3

 .القانون  أمام املساواة ملبدأ خرقا

 البحث: توصيات -

 الــى البيئيــة الجــرائم فــي املعنــوي  للشــخص الجزائيــة املســؤولية إخضــاع ضــرورة .1

 .الجرائم هاه لطبيعة نظرا خاصة قواعد

 .منها املرفقية خاصة الجزائية مساءلةلل العامة املعنوية األشخاص إخضاع .2

 األشــــــــخاص مســــــــؤولية معــــــــايير بوضــــــــوح الــــــــداخلي التشــــــــري  يحــــــــدد ان يجــــــــب .3

 .املعنوي  الشخص لحساب يعملون  الاين الطبيعيين
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 نسانياإل العمل تعزيز في حمراأل  للصليب الدولية اللجنة دور 

ا" كورونا جائحة"  أنموذج 

 

 36 أبوسعد سعاد
Orcid.org/0000-0002-4786-8523 

 

 

 ملخص
 

 التـــي( كورونـــا جائحـــة) انتشـــار تـــأثير مـــدى معرفـــة فـــي البحـــث موضـــوع أهميـــة تكُمـــن

فتـه وما، األرواح من االالف حصدت
 
 الوبـاء هـاا انتشـار مـن املخـاوف تنـامي مـن خل

ســـهم الـــاي الـــدور  ومعرفـــة، والجماعـــات األفـــراد حيـــاة علـــى وانعكاســـه، القاتـــل
ُ
 بـــه ت

 املاليــين منهــا يعــاني التــي الــويالت مــن التخفيــف فــي الحمــرا للصــليب الدوليــة اللجنــة

 تـأثير ومـدى، اإلنسـاني املجتمـ  أفـراد على الجائحة تركتها التي النفسية واملشكالت

 بـــــه ســـــاهمت الـــــاي األثـــــر ومـــــدى، اإلنســـــانية ومســـــتقبل واقـــــ  علـــــى الجائحـــــة هـــــاه

 خـــالل مـــن وذلـــ ، اإلنســـانية لحمايـــة املســـتجد الفيـــروس هـــاا انتشـــار ملنـــ  اللجنـــة

 أن لنـــا يتضـــح طرحـــه تـــم مـــا خـــالل ومـــن، االنســـاني العمـــل تعزيـــز فـــي دورهـــا تحديـــد

 الحكوميـة الوكـاالت عـن يميزانها القانوني ووضعها اللجنة مهمة وخصوصية أهمية

                                                           
 قانون  ماجستير على متحصلة، ليبيا، طرابلس بجامعة تدريس هيئة عضو، أبوسعد محمد سالم سعاد: ةالباح  36

 تدريس هيئة عضو، الدولي القانون  في فخرية دكتوراه، أعمال ب دارة مصغر وماجستير، دولي قانون  تخصص، عام

 ال قافية العالقات قسم رئيس، بتركيا ريمار أكاديميةب العلمية الهيئة عضو، طرابلس بجامعة محاضر برتبة

  واملؤتمرات
 
 على متحصلة، بليبيا والفنون  واآلداب للعلوم الدولي املرأة معهد مكتب مدير، الشرعية العلوم بكلية سابقا

 في خبرة، ةعلمي بحوث ُمحكم، معتمد دولي ُمدرب، (2020) بليبيا القانوني التعليم تطوير ملبادرة الفكرية امللكية

  املنشورة القانونية البحوث من عدد لها، سنوات 10 مدة الليبية بالجامعات القانون  بكليات تدريس
 
  داخليا

 
، ودوليا

. ودولية داخلية مؤتمرات في مشارك عضو، بليبيا واملؤتمرات القانونية الندوات من لعديد علمية لجنة عضو

Suaadsalmm@gmail.com 
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 وهـــي تتبناهــا التــي األساســية املهمــة علــى تركيزهـــا خــالل مــن وذلــ ، الحكوميــة وغيــر

 ."بأمانة النسانيا الدولي القانون  تطبيق" على العمل

 البحث: نتائج -

 االضـطرابات أو املسـلح العنـف وحـاالت القهريـة الظـروف في تتدخل اللجنة أن .1

 التــــدخل فكــــرة أســــاس علــــى وإنمــــا جنيــــف اتفاقيــــات أســــاس علــــى ال الداخليــــة

 ســياق فــي املحتجــزين األشــخاص بــين عملهــا فــي تفــرق  ال اللجنــة وأن، اإلنســاني

 مــــن تمييــــز دون  اإلنســــانية مهمتهــــا وتــــؤدي، ةالداخليــــ والتــــوترات االضــــطرابات

 .أنفسهم عن الدفاع عن عجز حالة في هم من جمي  خدمة أجل

 املســـــتوى  علـــــى بهـــــا قامـــــت مناشـــــط عـــــدة االحمـــــر للصـــــليب الدوليـــــة للجنـــــة أن .2

 .املسلحة النزاعات ضحايا حماية في ودورها الوقايي العمل أبرزها، امليداني

فـــت (19 - كوفيـــد) أزمـــة أن .3
 
 مجـــال فـــي لالحتياجـــات مســـبوقة غيـــر ياتمســـتو  خل

 الفيــــروس ضــــحايا لــــدى االجتمــــا ي -النفســــ ي والــــدعم النفســــية الصــــحة دعــــم

 .وغيرهم الصحة مجال في والعاملين وعائالتهم

 البحث: توصيات -

 االســـتجابات مـــن األولـــى املوجـــة ضـــمن النفســـية الصـــحة دعـــم إدراج مـــن بـــد ال .1

 الحكومـــــات علـــــى وينبغـــــي، (ونــــاكور  جائحـــــة) ذلـــــ  فــــي بمـــــا، العاجلـــــة اإلنســــانية

 الحصــــول  ويمكــــن، للجميــــ  متاحــــة الصــــحية الرعايــــة لتصــــبح التــــدابير اتخــــاذ

 .الطب مهنة أخالقيات وتحترم، معقولة وبتكلفة، تمييز دون  عليها

 لقوافـــل والســري  اآلمــن املـــرور بتســهيل والــدول  النـــزاع أطــراف تســمح أن يجــب .2

 وقيــــــود االغــــــالق قواعــــــد يلتعــــــد خــــــالل مــــــن بــــــال  االذونــــــات وإعطــــــاء االغاثــــــة

 بالسـل  وامدادهم الضحايا إلى الوصول  يمكنها حتى بالجائحة املتعلقة التنقل

 .الصحية والخدمات
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 أشــكال لكــل الســلمية الحلــول  إيجــاد أجــل مــن الدوليــة الجهــود تظــافر ضــرورة .3

 .كورونا جائحة تفش ي في واضح تأثير من لها ملا العالم يشهدها التي النزاعات
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 كورونا جائحة ظل في التطوعي العمل

 "وصفية دراسة" العربية البلدان من عدد في

 

 37 يوبأ حارث

 38 حسن جاسم
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، اكثـر املناعـة قلـت كلمـا الخوف زاد فكلما االول  املنا ي الجهاز سرطان هو الخوف

 املبالغــة مــن العــالم فـي اليــوم يحــدث مـا ان، ـكـالخوف املنــا ي الجهـاز يقتــل شــ يء فـال

 الصـــحة علـــى العكســـية الســـلبية نتائجـــه لـــه كورنـــا فيـــروس مـــن العامـــة يـــفتخو  فـــي

 العـالم بلـدان مـن الك يـر تتخـاه الـاي والكلـي الجزيـي الحظـر الـى باإلضـافة، العامة

  وينعكس، واعمالهم الناس ارزاق على يؤثر الاي
 
  سلبا

 
 مـن واسـعة فئـات علـى غالبا

 النـــــاس حاجـــــة مـــــن يزيـــــد بـــــدوره وهـــــاا، الجائحـــــة هـــــاه فيـــــه تنتشـــــر الـــــاي املجتمـــــ 

 وأهمهــا الحيــاة وادامــة الســتمرار والضــرورية االساســية املســاعدات علــى للحصــول 

 امـــا مواطنيهـــا يلـــزم مـــا كـــل تقـــديم فـــي الـــدول  حكومـــات اغلـــب عجـــزت، واملـــاء الطعـــام

 املنظمــــات مــــن الك يــــر ان الدراســــة هــــاه خــــالل مــــن وتبــــين، جزئيــــة او كليــــه بصــــورة

 كانــت ســواء النــداءات لهــاه اســتجابت العــالم حــول  التطوعيــة والفــرق  والجمعيــات

                                                           
 الدكتوراه شهادة على حاصل، االجتماع علم قسم، داباآل  كلية، املوصل جامعة في تدريس ي، وبيأ حازم حارث :أ.د. 37

 قسم كرئيس االدارية املناصب مختلف بين تنقل، املوصل جامعة في التنمية اجتماع علم استاذ، بغداد جامعة من

 واملشاركات البحوث من الك ير لديه ،زال وال املاجستير طلبة من الك ير على أشرف، العلمية للشؤون للعميد ومعاون 

 harith.h.a@uomosol.edu.iq. والنشاطات
 جامعة من االجتماعية الخدمة اختصاص االجتماع علم في املاجستير شهادة على حاصل، حسن جاسم :.م.م 38

  يعمل، املوصل
 
 جامعة في االجتماع علم قسم في دكتوراه طالب، عقد بصفة الحويجة التربية كلية في محاضر حاليا

 Jasimmm2014@gmail.com. املوصل
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 التكافـــل مبـــدأ علـــى يـــدل فهـــو شـــ يء علـــى هـــاا دل ان، مصـــلحية او انســـانية بـــدواف 

 اســــتطاع اخــــر جانــــب ومــــن، عليــــه واكــــد وعــــززه االســــالم بــــه جــــاء الــــاي االجتمــــا ي

 وبـــــين املختلفـــــة الشـــــعوب بـــــين ال قـــــة جســـــور  ربـــــط او مـــــد اعـــــادة التطـــــو ي العمـــــل

 مـــن الخـــوف فـــأن االجتمـــاع علـــم رؤيـــة وحســـب، الواحـــد للشـــعب تلفـــةاملخ الفئـــات

 اجـل مـن والتكـاتف االجتماع الى تدف  التي العوامل احد الطبيعة قوى  او املجهول 

 مــــن( covid-19) كورونــــا فيــــروس مواجهــــة فــــي حــــدث مــــا وهــــاا، واالســــتمرار البقــــاء

 .العالم بلدان مختلف في اآلخر البعض لبعضهم الناس ومساعدة التكافل حيث

 البحث: نتائج -

 وغيــــر الكارثيــــة كورونــــا أزمــــة أوجــــدتها التــــي الهائلــــة التحــــديات مــــن الــــرغم علــــى .1

 الحقيقيــــة الثــــروة أن وهــــو مهــــم آخــــر جانــــب عــــن كشــــفت قــــد ف نهــــا املســــبوقة

 تســـمو األوطـــان مصـــلحة أن ومعنـــى أهميـــة يـــدركون  الـــاين أبنائهـــا فـــي هـــي لألمـــم

 .الجمي  فوق 

 األزمـــــــات تعـــــــد والتـــــــي الـــــــوطن إزاء فـــــــرد كـــــــل قعـــــــات علـــــــى تقـــــــ  مســـــــؤولية هنـــــــاك .2

ا والكوارث ا اختبار   تميزهـا الـدول  مـن العديـد أثبتـت الـاي األمـر وهـو لها حقيقي 

 البنــاء يمكــن راســخ أســاس وجــود يعنــي بمــا األزمــة تلــ  إبــان واضــح بشــكل فيــه

  عليه
 
 لـديهما ويكـون  املجتمعية نظيرتها م  الحكومية الجهود لتتكامل مستقبال

 يكـون  ثـم ومـن خطورتهـا كانت مهما طارئة مستجدات أي م  للتعامل يةالجاهز 

 .تجاوزها على بالقدرة يقين هناك

 وحتـى تـاريخهم طـوال اجتماعيـا الشـعوب تعارفتهـا التي التطوعية االعمال تدل .3

 العمـــــل نحـــــو النـــــزوع فـــــي كبيـــــرا أثـــــرا الدينيـــــة لألعـــــراف أن إلـــــى كورونـــــا وبـــــاء أزمـــــة

 بعـض فـي تحمـل التـي تلـ  خاصـة واملخـاطر ألزمـاتا بعض في السيما، التطو ي

 .وأخروية إلهية أبعادا يعدونه ما الوجوه
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 البحث: توصيات -

  أكثـــر بدراســـات القيـــام .1
 
 العمــــل صـــورة توضـــيح اجـــل مـــن املجـــال هـــاا فـــي تعمقـــا

 .الجديد الن ء اهتمامات مقدمة في وجعله التطو ي

 تتعلـــق اختصاصـــاتو  اهتمامـــات هكـــاا م ـــل الـــى املجتمـــ  نظـــرة تغييـــر محاولـــة .2

 املجال. بهاا
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 املرأة وسيكولوجية العوملة ثقافة بين الطفل

 

 39 بـــــدران دليلة

 40 برويس وردة

 

 

 ملخص
 

 فـــي الطفـــل بيئـــة أن وبمـــا، بخبـــرات األولـــى حياتـــه مراحـــل خـــالل الطفـــل ســـلوك يتـــأثر

 الــــدور  تعتبــــر البيئــــة هــــاه فــــ ن واألســــرة البيــــت محــــيط عــــن تخــــرج ال حياتــــه بدايــــة

 االجتمـا ي بـالنمو الطفـل سـيكولوجية تـرتبط حيـث، شخصـيته تكـوين فـي لرئيس يا

 وغــرس وعــادات ســلوكيات تلقنــه حيــث املتباينــة النمــو مراحــل خــالل مــن، لألفــراد

 ممارســـة نتيجـــة مقاومـــة تجـــد ولكنهـــا، فيـــه يعـــي  الـــاي املجتمـــ  مـــ  تتماشـــ ى قـــيم

 فــــي املشــــكالت والســــيما توالجماعــــا األفــــراد حيــــاة علــــى تأثيراتهــــا االجتماعيــــة الــــنظم

 هــاا فــي االجتماعيــة التنشــئة مشــكالت لكــن، ألجيالهــا االجتماعيــة التنشــئة تحقيــق

 بحيــــث، تعقيــــدا وأشــــد صــــعوبة أكثــــر بــــدت والتكنولوجيــــا العوملــــة ظــــل فــــي العصــــر

 و العوائـق وكسر االجتماعية النظم مختلف بين وصل حلقة الرقمي العالم أصبح

 ويـــؤثر حتميـــا أمـــر معهـــا األطفـــال تعامـــل أصـــبح اممـــ، الشـــعوب بـــين التواصـــل ســـير

 إلــــى يصــــل الطفــــل يجعــــل ممــــا، والتربيــــة االجتماعيــــة التنشــــئة علــــى مباشــــر بشــــكل

 موضــــوع مــــن أهميتهــــا الدراســــة هــــاه وتســــتمد، والخطــــر األمــــن بــــين الطــــرق  مفتــــرق 

 االجتماعيــــــة املشـــــكالت مـــــن ك يـــــر عـــــن ينفصـــــل أن يكـــــاد ال الـــــاي األســـــرية التربيـــــة

 ســـيكولوجية علــى تغيــرات طـــرأت وقــد وخاصــة، مجتمـــ  أي يعيشــها تــيال وال قافيــة

                                                           
 dalilamouh@yahoo.fr. الجزائر، األغواط ثلي ي عمار جامعة، "أ" محاضر أستاذ، بـــــدران دليلة :الدكتورة 39
 berouis.w@gmail.com. الجزائر، سكيكدة 1955 اوت 20جامعة ، "أ" محاضر أستاذ، برويس وردة :الدكتورة 40
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 االتجاهـــات وتنميـــة القـــيم غـــرس تلقـــين مســـؤولية عليهـــا تقـــ  التـــي األســـرة ودور  األم

 اإلعـــــــــالم كتكنولوجيـــــــــا العوملـــــــــة ثقافـــــــــة، ال قافيـــــــــة الوســـــــــائط تنازعهـــــــــا وأصـــــــــبحت

 التنشــئة أهميــة تتحــدد كمــا. الطفــل ثقافــة بنــاء فــي كبيــرا دورا تلعــب التــي واالتصــال

الســـلبية  التـــأثيرات مواجهــة أجـــل مـــن وهــاا، وإعـــداد الطفـــل تكــوين فـــي االجتماعيــة

، املـــــاهل التكنولـــــوجي التطـــــور  فهـــــاا، ال قافيـــــة العوملـــــة الخصـــــوص وعلـــــى للعوملـــــة

 أصــــبحت والتــــي الرقميــــة مجــــال فــــي، الناشــــ   شخصــــية فــــي مباشــــرا تــــأثيرا أثــــر الــــاي

 .األحوال من حال أيةب عنه االستغناء يمكن ال هاما عنصرا

 .العوملة، االجتماعية التنشئة، األسرة، األم، الطفل املفتاحية: الكلمات

 :الدراسة أهداف -

 إلــــــى نســــــ ى األهــــــداف مـــــن مجموعــــــة مــــــن تنطلــــــق دراســـــتنا فــــــ ن علمــــــي بحــــــث ككـــــل

 :التالية النقاط في تكمن والتي تحقيقها

 وسيكولوجية املرأة. الطفل التعريف بمفهوم .1

 االســـرة فـــي ودور املـــرأة للطفـــل االجتماعيـــة التنشـــئة بـــين قـــةالعال عـــن الكشـــف .2

 واملجتم .

 فـــي وثقافـــة الطفـــل االجتماعيـــة التنشـــئة بـــين الكائنـــة العالقـــة طبيعيـــة تحديـــد .3

 العوملة. ضل

 البحث: نتائج -

 االســرة قــدرة مــدى علــى اثــرت والتــي التغيــرات مــن مجمعــو بــرزت العوملــة ظــل فــي .1

 التوصــل تــم وقــد ســليمة  تنشــئة تنشــئتهو  الطفــل توعيــة االم وخاصــة عمومــا

 :يلي ما أبرزها ناكر النتائ  من مجموعة الى

  بــــات حاليــــا الطفــــل عليــــه أصــــبح الــــاي الواقــــ  إن .2
 
  مخيفــــا

 
 خلــــف فلهــــ هم، جــــدا

 متـدافعا أصبح، األعمى التقليد جانب إلى، السريعة والتغيرات «التكنولوجيا»

 .به يلحقوا أن الوالدين على الصعب من أصبح بشكل
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 .والبالغين الكبار وسلطة مكانة زعزعة .3

 ال مضـامين علـى ينكشـفون  األطفـال ألن األهـل  جانـب مـن والحيرة القلق زيادة .4

 .والسلبية اإليجابية الرسائل بين ُيميزون فال، تناس هم

 مــــــا تب ــــــه حــــــول  عليــــــه والحــــــرص الحــــــوار تضــــــم ان يجــــــب بالطفــــــل االم عالقــــــة .5

 القناعــــة الطفــــل تعلــــيم مــــ  وغيرهـــا وســــل  اعالنــــات مــــن االلكترونيــــة الوســـائط

 ســـــلوك يكـــــون  وان االســـــتغناء علـــــى والقـــــدرة واالكتفـــــاء االســـــتهالك فـــــي والرشـــــد

 .به يحتاى ونموذج قدوة الوالدين

 البحث: توصيات -

 ينشــــــطها االعــــــالم وســــــائل فــــــي والتكــــــوين لــــــالم التوعيــــــة بــــــرام  تك يــــــف ضــــــرورة .1

 .التربية في وخبراء تصون مخ

 االلكترونيـة الوسـائط مشـاهدة او اسـتعمال عنـد لطفلهـا االم مشـاركة ضرورة .2

 .املراقبة بدل

 وان وتجديــدها وادوارهــا مكانتهــا اســترجاع الــى مــدعوة العوملــة عصــر فــي االســرة .3

 .الجديد الواق  م  التكيف على حريصة تكون 

 علــى وتحــافظ الطفـل حاجيــات تل ـي مبدعــة اعالميـة تربيــة صـناعة علــى العمـل .4

 .القيمية الضوابط

 توعيـــــة علـــــى الحـــــرص مـــــ  الطفـــــل ثقافـــــة مجـــــال فـــــي عربيـــــة تراتيجيةاســـــ تـــــوفير .5

 .االلكترونية ال قافة م  التعامل ترشيد إطار في واالباء التربويين الفاعلين

 وســـــــائل اهـــــــم أحـــــــد باعتبارهـــــــا واليـــــــافعين االطفـــــــال وســـــــط فـــــــي القـــــــراءة ت مـــــــين .6

 التكنولوجيـــــــة الوســـــــائط بـــــــاقي مـــــــن االســـــــتفادة ترشـــــــيد الـــــــااتي. مـــــــ  الت قيـــــــف

 البصرية. معيةالس
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 السناجب رقص رواية في االجتماعّية األلفاظ

  اإلنسانّية العالقات"
 
 "أنموذجا

 

 41 املوسوي  آس

 42 جبير حنان

 

 

 ملخص
 

 انتقاالتهــا الن وذلــ  تفصــيالتها  بكــل اجتماعيــة روايــة الســناجب رقــص روايــة تعــد

 هــاه تتبــ  فــي أم ــل نموذجــا يجعلهــا تنوعــا بهــا تتنــوع الشخصــية والعالقــات الزمنيــة

 .األلفا 

 تصــــورا تعطــــي متنوعــــة زمنيــــة مرحلــــة تم ــــل روايــــة فــــي االجتماعيــــة األلفــــا  دراســــة

 داللتهـا وتغيـر، املختلفـة الزمنيـة الفتـرات هاه في املستعملة األلفا  لتطور  واضحا

 فـي املسـتعملة األلفا  بحسب االجتماعية العالقات وعمق الخطابية ومستلزماتها

 .الرواية

 العالقـات فـي البحـث سـيتحدد ك يـرة اجتماعيـة باأللفـا  الرواية اكتناز انف وعليه

 .خاصة واألسرية العامة اإلنسانية

 ال التـــي خــان مصــطفي الشــاهبندر بســتان حكايـــات) للروايــة ال ــانوي  العنــوان ومــن

 البســــتان وذكــــر الحكايــــات ســــرد فــــي العالقــــات أهميــــة تتضــــح( الــــااكرة عنهــــا تغيــــب

 عالقاتـــه فـــان، املجتمـــ  فـــي واملرموقـــة املعروفـــة لشخصـــياتا مـــن الشـــاهبندر وكـــون 

                                                           
 .العراق، امل نى تربية مديرية، املوسوي  مكاظ عقيل آس: م.م 41
 .العراق، امل نى تربية مديرية، جبير فاضل حنان: الباح ة 42



  مؤمتر رميار أكادميي

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 124
 

 وخـــارج داخـــل شخصـــيات مـــ  وتجارتـــه بأعمالـــه عالقـــة لـــه مـــا حســـب وتتـــوزع تتنـــوع

 .البستان

 ســير فــي املب وثــة الشخصــيات وبعــض والصــديق والجــد واألم األب شخصــية فنجــد

 .الرواية أحداث

 مــدلوالتها وبيــان الروايــة يفــ وردت التــي االجتماعيــة األلفــا  جمــ  إلــى البحــث يهــدف

 حــــاول  التــــي الخفيــــة وإشــــاراتها األحــــداث وســــير الروايــــة نســــق فــــي وأثرهــــا واختالفهــــا

 فــي االجتماعيــة اإلنســانية الصــورة لرســم أهميــة أكثــر معــان إلــى بهــا التلمــيح املؤلــف

 .البلد في عامة اجتماعية حالة تصور  التي الزمن من الحقبة تل 

 بــــين بالضـــياع أحــــس منفـــي أول  وحــــده آدم ربمـــا:  وايــــةالر  مـــن بــــنص البـــدء ويمكننـــا

 بأننـــــا، لــــدينا اإلحســـــاس يضــــاعف مــــا وهـــــاا، األثيــــر والفـــــردوس االضــــطراري  منفــــاه

 وإذا، خرائ هــا مــن تنب ــق دائمــا الحيــاة بــأن القــول  علــى يتجــرأ ال مــن، األخطــاء أســرى 

، اناإلنســـ، الغيـــب) الـــ الث املطلقـــات بـــين نـــربط كيـــف، والقـــدر القـــدرة نعـــي  كنـــا

 الروايــة فــان القــول  هــاا مــن انطالقــا( والجهــل الخــوف ظــل فــي حقيقــة ال( الطبيعــة

 ال الثــــي هــــاا والطبيعــــة واإلنســــان الغيــــب بــــين الترابطــــي االجتمــــا ي مســــارها تحــــدد

 بــــاملجتم  الخاصــــة والتســــميات األلفــــا  ويولــــد االجتماعيــــة النظــــرة يؤســــس الــــاي

 .العناصر هاه من املؤسس

 الــنص فيطالعنــا املجازيــة األم وبــين الحقيقيـة األم بــين تتنــوع األم لفظــة نجــد فمـ ال

 النصـر روح لبـث الحـروب أبطـال بـه يتغنى نشيد وهو، "الگاع گالتلي أم  آنا" األول 

 بالل جـة( الگـاع) األر  علـى األم لفـظ أطلق وصف فقد، االنتماء وزرع املقاتلين في

 .واألصل واالرتباط حتواءاال  إلى إشارة مجازية األم فهنا، العامية العراقية

 هــاا مـن األمهـات مـن أي تتنصـل أن يمكـن فــال جميعـا األمهـات سـلوك هـي األم ومـرة

 الفـراق؟ شـهقة مـن الحلـم وجـوه يعتصرن  وهن أمهاتنا خدع من: )قوله نحو الدور 

 الـروح( فهـو لصـفاء تسـلقها الخاويـة فـي الجـدران وشـي  لهـا وحشـتها الليـل مقابض
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 املطلقــــــة معرفتــــــه مــــــن متأصــــــل ثابــــــت يقــــــين علــــــى كنــــــهل واحــــــدة أم ســــــلوك يصــــــف

 نفسه. امه سلوك لهن أن   وعصره قريته في األمهات بسلوكيات

 األحـــداث بســـابق العـــارف الحكـــيم هـــو األب مـــرة نجـــد إذ فتنوعـــت األب صـــورة وأمـــا

ـــــان بينمــــــا: )قولــــــه فــــــي كمــــــا والحقهــــــا  العربيــــــة بعباءتــــــه األول  فيصــــــل امللــــــ  يظهــــــر ـك

ـــــى  يضـــــ، املعكـــــوف وصـــــولجانه  يســـــتجيب وهـــــو، الفضـــــية القبضـــــة علـــــى يديـــــه كم 

 ملجريـــــات إيـــــاه من هـــــا، للعـــــراق أبنـــــاءه يصـــــطحب ال بـــــأن، لـــــه مشـــــيرا، األب لنصـــــيحة

 هلـــــ  وتوجيهاتـــــه بكالمـــــه االبـــــن يلتـــــزم لـــــم إن الـــــاي املرشـــــد هـــــو األب فهنـــــا التـــــاريخ(

 .الضالل طريق وسل 

 عليـــه حزنـــت لـــايا) قولـــه: فـــي كمـــا واضـــحة لفظهـــا فـــي تم لـــت أيضـــا األخـــت وصـــورة

ــــا التعــــويض فيــــه تــــرى  كانــــت ألنهــــا، الخنســــاء حــــزن  أبيــــه مــــن أختــــه بــــدور  األميــــرة  عم 

 غيـر أختـه كونهـا كبيـرا إنسـانيا ملمحـا فيهـا أبيـه مـن أختـه أنهـا إلـى اإلشـارة نجـد( فاَت 

 وكمــدها وحزنهــا ألخيهــا الخنســاء كــود وتــوده عليــه تحــن نجــدها هــاا فمــ ، الشــقيقة

 .فراقه بعد عليه

 العالقـــــــات مـــــــن جملـــــــة علـــــــى الروايـــــــة اســـــــتناد تصـــــــور  يمكـــــــن النمـــــــاذج هـــــــاه فمـــــــن

 للعــر  املخصــص املسـاحة لضــيق املـاكورة وغيــر ســابقا منهـا املــاكورة االجتماعيـة

 .ومصنفة ومقسمة البحث في مفصلة سنجدها إذ

 البحث: نتائج -

 ســــير مقومــــات ومــــن الروايــــة فـــي الحبكــــة أساســــيات احــــدى كانــــت العالقـــات إن   .1

 .األحداث

 تصـــــويرها الروايـــــة أرادت صـــــورة أوضـــــح فـــــي املجتمـــــ  بينـــــت العالقـــــات هـــــاه ن  إ .2

 .وتأثرا تأثيرا ومشاعرها وسكونها بحركتها

 العــــام أطارهــــا فــــي الروايــــة تكــــاد فــــال األخــــرى  التمــــ الت علــــى طغــــت األم تمــــ الت .3

 .والحزينة القوية الحانية املضحية األم صورة من تخرج أن والخاص
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 املنقـا إلـى لإلشـارة أيضـا الروايـة فـي واضحات ديقةوالص الصديق تم الت نجد .4

 .والعبرة للمواساة األنسان عليه يستند الاي الخارجي
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 اجتماعي كنسق التطوعي العمل

 التنظيمي التأطير وضرورة

 

 43 قمانة محمد

 44 بورني خديجة
Orcid.org/0000-0001-6915-9763 

 

 ملخص
 

 التنظيمـــي التـــأطير بمتطلـــب هتمـــاماال  تركيـــز ضـــرورة تبيـــان إلـــى البحـــث هـــاا يهـــدف

 الــوظيفي اإلســهام فــي دوره فعاليــة أكــد، اجتماعيــا نســقا باعتبــاره، التطــو ي للعمــل

 الوبائيــة الجائحــة واقعــة جــراء املفــرو  الــوظيفي الخلــل فجــوة ســد علــى املســاعد

 الشــريحة إن حيــث. خصوصــا الجزائــري  واملجتمــ  عمومــا املجتمعــات فــي 19كوفيــد

 وال تنتســب ال الواقــ  فــي هــي، التنظيمــي التــأطير متطلــب يســتهدفها التــي املجتمعيــة

 فـــي للتطـــوع اســـتعدادها مـــ ، املـــدني املجتمـــ  هيئـــات مـــن هيئـــة ألي االنتســـاب تريـــد

 .بالتنمية تتعلق التي تل  خاصة، املجاالت عديد

 نحـو متجهـا والتركيـز االهتمـام مجمل كان، 19 كوفيد الوبائية الجائحة وقوع قبيل

 وجـــب الواقعـــة هـــاه حـــدوث بعـــد أنـــه بيـــد، التطوعيـــة ال قافـــة وتعزيـــز نميـــةت فكـــرة

 تطوعيـة مجتمعيـة جهـود بـروز فنـدتها التـي، التوجهـات تلـ  فـي النظـر إمعان إعادة

. الــنقص بمـربط لـيس وأنـه، ومعـزز  موجــود التطـو ي الحـس أن أكـدت، لهـا نظيـر ال

 للعمـــل التنظيمـــي أطيرالتـــ ضـــرورة علـــى البح يـــة الورقـــة هـــاه فـــي التركيـــز جـــاء ومنـــه

                                                           
 الجزائر.، جامعة غرداية، مخبر الجنوب الجزائري للبحث في التاريخ والحضارة اإلسالمية، الدكتور: محمد قمانة 43
ــي باح ــــة، بــــورني خديجــــةالباح ــــة:  44 ــي للبحــــث الجزائــــري  الجنــــوب رمخبــــ، التنظــــيم اجتمــــاع علــــم فــ  والحضــــارة التــــاريخ فــ

 Borni.khedidja@univ-ghardaia.dz .الجزائر، غرداية جامعة، اإلسالمية
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 للعمـــل الت مـــين ثـــم التعزيـــز، االســـتقطاب: ثالثيـــة تضـــمين يســـتلزم الـــاي. التطـــو ي

 .الجزائري  املجتم  في التطو ي

 البحث: نتائج -

 فــــي التطــــو ي العمــــل أهميــــة عــــن 19 كوفيــــد الوبائيــــة عــــن الجائحــــة أبانــــت لقــــد .1

 .االستننائية واملواقف األزمات مواجهة في بيدها واألخا باملجتمعات النهو 

 لـــه اجتمـــا ي كنســـق 19 كوفيـــد الوبائيـــة الجائحـــة أثنـــاء التطـــو ي العمـــل ظهـــر .2

 الظـــرف هـــاا أحدثــه الـــاي الخلــل ســـد فــي ســـاعدت، تلقائيــة وظيفيـــة مســاهمة

 .االستننايي

، مـــ ال ـكــالجزائر، الـــدول  مـــن الك يـــر عنـــد مبـــرم  غيـــر التطـــو ي العمـــل يـــزال مـــا .3

 املـــورد، األزمـــات ومواجهــة التطـــور  ةمعادلــ فـــي طـــرف أهــم بأحـــد يتعلــق أنـــه رغــم

 .البشري 

 البحث: توصيات -

 طــــرح فــــي تلــــح التــــي الضــــروريات مــــن بــــات الــــاي التطــــو ي العمــــل فــــي االســــت مار .1

 .األزمات في وتواليا تنوعا يشهد والعالم خاصة، نفسها

 علــــى باألســــاس تركــــز، الحــــر التطــــو ي بالعمــــل خاصــــة وبــــرام  سياســــات وضــــ  .2

 التــــــــي والت مــــــــين التعزيــــــــز، االســــــــتقطاب:  الثيــــــــةب التنظيمــــــــي التــــــــأطير متطلــــــــب

 .أهمية املعادلة هاه أطراف أكثر كونه البشري  املورد تخاطب
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 املسلمين عند والعلم املغيب كورونا وباء

 "السنن فقه"
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 ملخص
 

 لإلصــــالح طريــــق وكــــل، عقــــيم ســــبيل يبقــــي الســــنن بفقــــه فيــــه يؤخــــا لــــم ســــبيل كــــل

 علــــم الــــزوال. ألن إلــــى ومصــــيره مســــدودا ســــيبقى العلــــم هــــاا عبــــر يمــــر ملــــ والنهضــــة

 هللا حضـور  تم ـل والتـي القـرآن فـي هللا ب هـا التـي والعهـود املواثيـق جملة يم ل السنن

 .الكون  في

 الـــاي العلـــم لهـــاا الالزمـــة اللفتـــة وإعطـــاء الكـــريم للقـــرآن الصـــادق الرجـــوع يكفينـــا

 يتجنبـــوا وحتـــى املفقـــود الحضـــاري  الشـــهود لهـــم ليـــتم فيـــه وفرطـــوا املســـلمون  غيبـــه

 واإلبـــــداع التطـــــوير فـــــرص وفـــــتح، املجـــــاالت جميـــــ  فـــــي والعمليـــــة الفكريـــــة الفوضـــــ ى

 .الحقيقية والنهضة

 أن العلـــــم لهـــــاا حاجتنــــا أظهـــــرت التــــي كورونـــــا وبـــــاء إفــــرازات بعـــــد خاصــــة األوان آن

 نطاقـــه نمـــ نمـــدد وأن الكاملـــة الحجيـــة نبلغـــه وأن العلـــوم ســـلم مـــن األوليـــة نعطيـــه

 التـــاريخ فـــي هللا وســـنن اإلنســـان فـــي هللا ســـنن لدراســـة بـــل املاديـــة للســـنن فقـــط لـــيس

                                                           
 بزاويـة الكـريم القـرآن حفـظ، الجزائر مسيلة جامعة الحقوق  كلية جام ي أستاذ، الصمد عبد الناصر عبد: باحثال 45

 مسـيلة جامعـة الحقـوق  فـي ليسـانس، 2007 سـنة بسـكرة عقبـة ديبسـي األئمة تكوين بمعهد مدرس امام تخرج، طولقة

 ثلي ــــــي عمــــــار جامعــــــة ومســــــؤولية عقــــــود تخصــــــص الحقــــــوق  فــــــي ماســــــتر، مســــــيلة جامعــــــة2015 املحامــــــاة شــــــهادة، 2011

 تخصـص الحقـوق  كليـة 2020 تلمسـان بلقايـد بكـر ابـو جامعـة دكتـوراه رابعـة السـنة فـي التسجيل، 2016 سنة االغواط

 الــدين صــالح مســجد أســتاذ إمــام، 2017 ســنة باتنــة جامعــة الشــريعة كليــة املقــارن  الفقــه أصــول  ماســتر، العقــود قــانون 

 khalilabdessemed3@gmail.com. الجزائر، املسيلة والية عامر سيدي األيوبي
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 مــن أكثــر هللا معرفــة علــى الدالــة األحكــام لهاتــه الحاجــة أمــس فــي فــنحن والحضــارة

 .غيرها

 توصيات البحث:و  نتائج -

 بمختلــف اإللهيــة الســنن فــي مســتقل علــم تأســيس خطــوات فــي البحــث ضــرورة .1

 .وشعبه فروعه

 والعلـــــــــوم التاريخيـــــــــة للدراســـــــــات الســـــــــنية الدراســـــــــات نطـــــــــاق تمديـــــــــد جـــــــــوبو  .2

 .اإلنسانية

 وواقــ  والســنة القــرآن فـي اإللهيــة الســنن بــين الـربط علــى قــادرين بــاح ين تكـوين .3

 .العقبات كل لتجاوز  األمة

 مـــــن معاملـــــه واســـــتنباط العلـــــم هـــــاا يـــــةمأله والتنويـــــه الســـــننية ال قافيـــــة نشـــــر .4

 .القرآن
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 الالجئين لشؤون املتحدة لألمم ساميةال املفوضية دور 

 الالجئين توطين عادةإ في
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 ملخص
 

 الســــامية املفوضــــية بــــه تضــــطل  الــــاي الحيــــوي  الــــدور  الجميــــ  لــــدى" معلومــــا بــــات

 إحــــــدى باعتبارهــــــا الالجئــــــين حقــــــوق  حمايــــــة فــــــي لشــــــؤون الالجئــــــين املتحــــــدة لألمــــــم

 الالجئــــــــين ارواح انقــــــــاذ عاتقهــــــــا ىعلــــــــ يقــــــــ  والتــــــــي الشــــــــأن بهــــــــاا املعنيــــــــة املنظمــــــــات

 والبحــث اللجـوء التمـاس فـي الحـق وضـمان لهــم أفضـل مسـتقبل بنـاء فـي واملسـاهمة

 .والكوارث والحروب االضطهاد من" هربا امن مالذ عن

 تعـــرف نجــدها الالجئـــين بوضــ  الخاصـــة 1951 عــام اتفاقيـــة ألحكــام الرجـــوع ولــدى

 مــــــن مبــــــرر تخــــــوف بســــــبب جنســــــيته دولــــــة خــــــارج يوجــــــد شــــــخص كــــــل بانــــــه الالجــــــئ

 لعضـوية انتمائـه او جنسـيته او ودينـه عرقـه الـى ترجـ  ألسـباب لالضطهاد التعر 

 الــى يفتقــر التخــوف ذلــ  بســبب واصــبح، السياســية اراءه او معينــة اجتماعيــة فئــة

 ذل . في الرغبة لديه تعد لم او دولته بحماية يستظل ان على القدرة

                                                           
 من الحقوق  في البكلوريوس شهادة، الجامعة املصطفى كلية مدرس، التميمي محمد فرحان قحطان محمد: دكتور ال 46

ــهادة، النهــــرين جامعــــه الحقــــوق  كليــــه ــي املاجســــتير شــ ــهادة، النهــــري  جامعــــه الحقــــوق  كليــــه مــــن القــــانون  فــ ــي الــــدكتوراه شــ  فــ

ــي العمــــل، النهــــرين جامعــــه الحقــــوق  كليــــه مــــن القــــانون  فلســــفة ــي التخصــــص و االن لغايــــه 1994 العــــام منــــا املحامــــاة فــ  فــ

 مــن الكثــر قــانوني كمشــاور  العمــل، الوطنيــه و االجنبيــه تالشــركا مــن للعديــد قــانوني كمشــاور  العمــل، الجزائيــه القظايــا

 فـــي قـــانوني كمشـــاور  العمـــل، العامـــه االنتخابـــات مجـــال فـــي الدوليـــه املنظمـــات مـــن العديـــد مـــ  العمـــل، بغـــداد فـــي مصـــرف

 Mohammad_low2000@yahoo.com. العراق، القدم كره اتحاد
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 تحقـــــق تتطلـــــب انمـــــا الالجـــــئ صـــــفة ان" جليـــــا يتضـــــح اعـــــاله التعريـــــف خـــــالل فمـــــن

 اللجـــــــوء صــــــفة الالجــــــئ علــــــى تســــــب  ان قبـــــــل الفعلــــــي اللجــــــوء او القســــــرية ال جــــــرة

 مـن تمكـن الـاي الشـخص اخـراج الى سيؤدي التحديد هاا فأن وبالتالي، القانونية

 انطبـــــاق لعـــــدم الالجـــــئ صـــــفة مـــــن املـــــالذ دولـــــة فـــــي اللجـــــوء طلـــــب قـــــدم ثـــــم ال جـــــرة

 القانوني. ضعهو  على الصفة هاه متطلبات

 1967 لعـام بهـا امللحـق والبروتكـول  اعـاله االتفاقيـة نصـوص اسـتعرا  خالل ومن

 يتضـح الالجئـين لشـؤون السـامية باملفوضـية املناطـة الوالية نطاق من وس  والاي

 مـــن التنقــل حريـــة، العقيــدة حريـــة) اهمهــا لعــل لالجـــئ محــددة حقـــوق  وجــود" جليــا

، السـفر وثـائق على الحصول  في الحق، تعليمال على الحصول  في الحق، ألخر مكان

 ضــمن ال يـدخل التـوطين اعـادة ان نجــد التحديـد هـاا خـالل ومــن( العمـل فـي الحـق

 الدائمـة الحلـول  احـد هـو وانمـا الالجئـين حقـوق  من" حقا ال يعد ألنه الحقوق  هاه

 الــى ال ــاني البلـد مــن الالجــئ لنقـل الالجئــين لشــؤون السـامية املفوضــية توفرهــا التـي

 اعـــــادة بعـــــدم يتم ـــــل مهـــــم التـــــزام املضـــــيفة الدولـــــة عـــــاتق علـــــى ويقـــــ  ال الـــــث البلـــــد

 بحضــــر مــــا يســــمى وهــــاا االضــــطهاد مــــن فيــــه الالجــــئ علــــى يخشــــ ى بلــــد الــــى الالجئــــين

 .الرد او الطرد

ال  االعـــادة هـــاه م ـــل ان ذلـــ  االســـتيطان اعـــادة الجـــئ لكـــل لـــيس ان بالـــاكر جـــدير

 اعــــــادة لغــــــر  محــــــددة معــــــايير تــــــوافر يوينبغــــــ العصــــــيبة الحــــــاالت فــــــي اال تحصــــــل

 النســـــــاء، الحرجـــــــة الطبيـــــــة الحالـــــــة، العنـــــــف مـــــــن الهـــــــروب: اهمهـــــــا لعـــــــل التـــــــوطين

، والحمايــة االمنيــة املشــاكل، والتعــايب االعتقــال ضــحايا، الخطــر تحــت واالطفــال

 يمكـــن املعـــايير هـــاه مـــن معيـــار اي يتحقـــق فعنـــدما. االخـــتالف عـــن النـــاجم الخطـــر

 بدقـــة منهـــا وتتحقـــق الالجــئ بحالـــة تنظـــر ان الالجئــين ؤونلشـــ الســـامية للمفوضــية

 امللفـــــات اصــــحاب مــــ  املقـــــابالت بــــ جراء تتم ــــل االجــــراءات مـــــن العديــــد خــــالل مــــن

 هـــاا ضـــمن ملفـــه يـــدخل مـــن كـــل لـــيس اذ، التـــوطين اعـــادة برنـــام  ضـــمن الداخلـــة
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 نمـ لـيس" جـدا محـدودة قبولهـا يـتم التـي االعـداد ألن للسفر" مخوال يكون  البرنام 

 مـــن اخـــرى  مجموعــة عـــن" فضـــال، املستضــيفة الدولـــة قبـــل مــن بـــل املفوضـــية قبــل

 التـي املقابلـة الـى اضـافة الغـر  لهـاا املفوضـية بهـا تضـطل  التـي الالزمـة االجراءات

 ألعـــادة األولـــي بـــالتقييم املباشـــرة ثـــم ومـــن املفوضـــية لـــدى التســـجيل" حتمـــا يســبقها

 اجــــــــراء اهميــــــــة عــــــــن" فضــــــــال طينالتــــــــو  اعــــــــادة دولــــــــة فــــــــي امللــــــــف وتقــــــــديم التــــــــوطين

 موعـــد بتحديـــد" انتهـــاء التـــوطين اعـــادة دولـــة مـــن املقابلـــة قبـــل الطبيـــة الفحوصـــات

 .الدولة تل  الى املغادرة

 الحلـــــول  او األصـــــيلة الخـــــدمات احـــــد هـــــو التـــــوطين إن اعـــــادة القـــــول  يمكـــــن لـــــال 

 بلـــدال مــن الالجـــئ لنقــل الالجئـــين لشــؤون الســـامية املفوضــية توفرهـــا التــي الدائمــة

 الخدمـــة هـــاه او الحـــل هـــاا مـــن يســـتفيد ان لالجـــئ ويمكـــن ال الـــث البلـــد الـــى ال ـــاني

 .اعاله املاكورة املحددة املعايير وتحقق توافر عند

 بيـــان يتطلـــب ذلــ  فـــان ســـليمة علميــة من جيـــة وفـــق البحــث موضـــوع تنـــاول  وبغيــة

 املــراد دتحديـ ثــم ومـن الالجئـين حمايــة فـي الالجئـين لشــؤون السـامية املفوضـية دور 

 اعـــــادة حالـــــة لتحقـــــق الالزمـــــة والشـــــروط املعـــــايير ومـــــاهي التـــــوطين اعـــــادة بمفهـــــوم

 تفشـ ي جـراء البرنـام  اصـاب الـاي الكبيـر األثـر بيـان نحـاول  ثـم، الالجـئ في التوطين

 .الجديد الظرف هاا م  املفوضية تعامل وكيفية املستجد كورونا وباء

 شــروطه بيــان مــ  باأليضــاح التــوطين اعـادة بتنــاول  يتم ــل انمــا البحــث مــن فالهـدف

 هــاا فــي الالجئــين لشــؤون الســامية املفوضــية دور  علــى الوقــوف ثــم ومــن ومتطلباتــه

 تنفيــا تعتـر  التــي املشـاكل ملعالجــة الواقعيـة املقترحــات لتقـديم نســ ى ثـم املجـال

 والتوصـــيات األســـتنتاجات بـــأهم البحـــث نخـــتم ثـــم وفعـــال مناســـب بشـــكل البرنـــام 

 .فيقالتو  هللا ومن
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 :الخاتمة -

 بظاللهــا ترمــي والتــي، العصــر مشــاكل اهــم مــن لواحــدة البحــث هــاا فــي لقــد تطرقنــا

 تـــؤرق التــي املســائل اعظــم مــن تــزال ومــا كانــت اللجــوء فظــاهرة، الــدول  جميــ  علــى

 االنســـان حقـــوق  وانتهاـكــات االضـــطهاد واشـــكال صـــور  زيـــادة بســـبب الـــدولي املجتمـــ 

 ظــل فـي لالجئـين القــانوني الوضـ  تبيـان علــى ملنـاع وبعـد، الالجئــين لهـا يتعـر  التـي

 حقوقـــه وضـــمان الالجـــئ وضـــعية لتحســـين الـــدولي املجتمـــ  وجهـــود االنتهاـكــات هـــاه

 واالقليمية. الدولية املواثيق من مجموعة ابرام طريق عن

  باملشـردين املعنيـون  اإلنسـاني الحقـل موظفو اليوم فيها يعمل التي البيئة إن
 
 قسـرا

 ومتناســـقة حاســـمة اســـتجابة فيهـــا العـــاملين مـــن تقتضـــ ي، التعقيـــد بالغـــة بيئــــة هـــي

 وقــــد. الــــدول  ســــيما ال، املعنيــــة األطــــراف جميــــ  مــــ  الـــــشراكة إطـــــار فــــي وُمخصصــــة

 مرحلـــــــة ٢٠٠٦ عـــــــام فـــــــي انطلقـــــــت الــــــــتي واإلداري  الهيكلــــــــي اإلصــــــــالح عمليـــــــة بلغـــــــت

  التـــدعيم
 
ـــه األداء  بنــــ  بأســــرها املنظمــــة فيهــــا تلتــــزم مرحلــــة وهـــي، حاليـــا  نحـــو املوجَّ

 مــن املزيـــد عـــن ُيغنيهـــا مـــا الِعلـــم مـــن بلغــت قــد املفوضــية أن ذلــ  يعنــي وال. النتــائ 

م
ُّ
  عملهــــا فــــي تمضـــــ ي وهــــي، املفوضـــــية فستواصــــل. الــــتعل

 
ـــــدما

ُ
 طرائـــــق اســــتعرا ، ق

 إلــــى نحــــو أفضــــل علــــى االســــتجابة بهــــدف الحــــال مقتضــــ ى بحســــب وتعديلـــــها العمــــل

 جــــــاورهم مـــــن املجت ـــــين العـــــالم ســــــكان أي خــــــدماتها مـــــن املســـــتفيدين احتياجـــــات

 .الجنسية من واملحرومين

 توصيات البحث: -

 حلــول  لهــا لــيس دائمــة مشــكلة انهــا علــى الالجئــين مشــكلة مــ  التعامــل مــن بــد ال .1

 املــدى علــى املســألة لهــاه حلــول  الــى الوصــول  اجــل مــن وذلــ ، القريــب املــدى فــي

 البعيد.

، عامليـــة بطبيعتهـــا هـــي الالجئـــين مســـألة ان تبـــاراالع بعـــين تأخـــا ان الـــدول  علـــى .2

 .فقط وطنيا او إقليميا حلها يمكن ال ثم ومن
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 ملشـــــــاكل املناســـــــبة الحلــــــول  إليجـــــــاد بينهــــــا فيمـــــــا تتعـــــــاون  ان الــــــدول  علـــــــى بــــــد ال .3

 استنناء. دون  الجمي  تطال للمشكلة الخطيرة اآلثار ألن، الالجئين

، البيئيــــين الالجئــــين شــــمللي، 1951 اتفاقيــــة فــــي الالجــــئ تعريــــف تعــــديل يجــــب .4

 للتغيــرات نظــرا، للجــوء واملبــرر الخــوف اســباب مــن الطبيعيــة الكــوارث واعتبــار

 .الالجئين من الصنف هاا اعداد وارتفاع العالم تجتاح التي املناخير

 الحقــوق  تحــدد التــي، الدوليــة االتفاقيــات الــى االنضــمام علــى التشــجي  ضــرورة .5

 الخاصـــة، 1951 التفاقيـــة املكملـــة قليمـــياال املســـتوى  علـــى لالجئـــين االساســـية

 .الالجئين بوض 

 التــي العربيــة االتفاقيــة مشــروع علــى للتوقيــ  املبــادرة العربيــة الــدول  علــى يجــب .6

 الالجئـــين اوضـــاع لتنظـــيم، 1993 عـــام العربيـــة الـــدول  جامعـــة اسســـها وضـــعت

 .1994 عام مصر إال عليه توق  والتي
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CORONA AND SOCIAL INEQUALITIES IN FRANCE Social 

CHANGES AFTER THE CORONA PANDEMIC (COVID 19) 

 

 

DJAMEL BENTRAR  47  

NACER BOUKROU 48 
Orcid.org/0000-0002-7291-9361 

 

Abstract 
 

The health crisis linked to the Covid-19 epidemic and its economic 

consequences raised two major issues in terms of social inequalities. 

On the one hand, the exposure to the risk of contamination as well as 

the risk of developing serious forms and dying are unevenly 

distributed in European societies. On the other hand, this crisis reveals 

inequalities in death, disease and confinement. The mechanisms, 

which can be found in the Covid-19 crisis, concern at the same time 

differential exposure to the virus, greater fragility to infectious diseases 

or their complications, as well as unequal access to health care. As a 

                                                           
47 Dr. Djamel BENTRAR, PHD in Philosophy at the University of Picardie Jules Verne in France, PHD 

Student in Sociology at the University of Maine in France, PHD Student in Education Sciences at The 

University of Rouen in France, Researcher and member of laboratories: Habiter le Monde EA4287, 

VIPS² STAPS EA 4636 § CIRNEFF EA 7454. bentrardjamel@yahoo.com 
48 Dr. Nacer BOUKROU, PHD in History at the University of Rouen in France, Professor at the 

University de Medea and of Algiers, Researcher and member of laboratory GRHIS EA 3831. 

nassr_ed@yahoo.fr 
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matter of fact, the Covid-19 pandemic is affecting populations 

worldwide. Although everyone is susceptible to the virus, there are 

numerous accounts of the pandemic having a greater impact on lower 

socioeconomic groups and minorities. We affirm in this paper that it is 

reasonable to assume many disparities in social determinants of health 

which contributed to a differential exposure to the virus, differential 

vulnerability to the infection and differential consequences of the 

disease. We propose in this contribution to make a first inventory of 

social inequalities in this health crisis and to present the social factors 

in the French context. To do this, we will use several concepts such as 

the risk society, globalization, norm and deviance. By subscribing this 

phenomenon in the frame of the interactionist approach of the 

Chicago School, we take account of the accumulation of inequalities to 

draw up a picture of vulnerable populations. 

Keywords: Corona, Inequalities, Disparity, health, Norm, Deviance, 

Immigration. 

Results: 

1. First inequality: confined or unconfined. 

2. Second inequality: neighborhood and city center. 

3. Third inequality: teleworking. 

4. Fourth inequality: status in the country. 
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Recommendations: 

1. It is necessary to rethink a public health service, with a large part 

given to prevention or the precautionary principle, to relocate the 

pharmaceutical industry. 

2. There is a need to rebuild a more egalitarian social protection 

system. 

3. Finally, it is a question of taking charge of the human in all its 

dimensions. 
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 االشخاص ودمج التكفل واستراتيجيات ذكرى  نادي

 الليبي املجتمع في االعاقة ذوي 

 (لألطفال االجتماعي الدمج في تجربة)

 

 49 كتيفأبو  حسن
Orcid.org/0000-0003-0291-0457 

 

 ملخص
 

 مـــن اقـــرانهم مـــ  االعاقـــة ذوي  لألطفـــال االجتمـــا ي الـــدم  فـــي تجربـــة البحـــث ينـــاق 

 عمليـة فـي ايجابيـة نتـائ  وظهـور  االطفـال سـلوك علـي االنـدماج أثـر وتبيـان العـاديين

 .الدامجة الصيفية النوادي عبر االندماج

 النـوادي، ذكـرى  نـادي، االندماج أثر، األطفال، االجتما ي الدم  مفتاحية: الكلمات

 .الصيفية

 البحث: نتائج -

 .العاديين االطفال بين االعاقة لحاالت واضح تفهم .1

 مـن اقـرانهم مـ  باالنـدماج وفـرحتهم عاقـةاال  ذوي  االطفـال مـن وتوافـق انسجام .2

 .العاديين االطفال

 األنشطة. مختلف في ومشاركتهم وتفاعلهم والرهبة الخوف اعرا  انحسار .3

                                                           
ــال لرعايــــة ذكــــرى  جمعيــــة ادارة مجلــــس رئــــيس مهنيــــة ادارة ماجســــتير، كتيــــفأبــــو  محمــــد حســــن: لباحــــثا 49  ذوي  االطفــ

 جامعـــة بعـــد عـــن التعلـــيم مشـــروع اداري  ممـــارس، الطفـــل لحقـــوق  الليبييـــة الشـــبكة عضـــو، ســـ ها الخاصـــة االحتياجـــات

 Hmoha44@yahoo.com .، ليبياس ها
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 .السلوك تعديل لحاالت مرضية نتائ  .4

 .االهداف وتحقيق واملشاركة التفاعل لنتائ  النادي منظمي من ارتياح .5

 البحث: توصيات -

 .الدامجة الصيفية النوادي فكرة وتطوير تعميم .1

 اإلعاقة. ذوي  االطفال اسر دعم على العمل .2

 .امل  والحي الدام  والنادي الدامجة واملدرسة الدام  الفصل سياسة تبني .3

 نــــــدوات عمــــــل ورش مــــــؤتمرات الوســــــائل مختلــــــف طريــــــق عــــــن الخبــــــرات تبــــــادل .4

 اجتما ي. تواصل
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 السمات الشخصية لربة األسرة وعالقتها بالصمت الزواجي 

 

 50عبير عبده محمد علي 

إلهام عبده محمد علي
51 

Orcid.org/0000-0001-5793-8233 

Orcid.org/0000-0003-0651-3213 

 

 

 ملخص
 

ف البحث بصورة أساسية التعرف على العالقة بين السمات الشخصية يستهد

 –السمات العقلية  –للمبحوثات بأبعادها املدروسة )السمات االجتماعية 

السمات القيادية( وبين الصمت الزواجي بأبعاده املدروسة  –السمات النفسية 

 (االنفصال الجنس ي –نفصال الفكري اال  –)االنفصال العاطفي 

 –خا عينة عشوائية منتظمة من ربات األسر الريفية بقرية طوخ الخيل وتم أ 

محافظة املنيا  –ومركزمطاي ، محافظة املنيا لتم ل القطاع الريفي –مركز املنيا 

( ربة 246بواق  )، ( ربة أسرة568وبل  حجم العينة )، ليم ل القطاع الحضري 

ات بواسطة املقابلة وتم جم  البيان، ( ربة أسرة حضرية322و)، أسرة ريفية

وقد استخدمت العديد من األساليب االحصائية في وصف وتحليل ، الشخصية

واختبار ، واالرتباط البسيط، والنسب املئوية، البيانات وهي: التوزيعات التكرارية

 واالنحدار الخطي املتعدد.، ت

                                                           
  efsr1234@gmail.com ، مصر، جامعة األزهر، عبير عبده محمد علي الدكتور   50
51
 Dr.ElhamAbdu123@gamil.com ، مصر، جامعة األزهر، الدكتور إلهام عبده محمد علي 
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األولى أحتل االنفصال العاطفي املرتبة  -ويمكن ايجاز نتائ  الدراسة فيما يلي: 

توجد عالقة ارتباطية متعددة ، يليه بعدي االنفصال الفكري واالنفصال الجنس ي

بين املتغيرات املستقلة الكمية املدروسة مجتمعة وبين درجة الصمت الزواجي 

وأن متغير إجمالي السمات الشخصية ، للمبحوثات في األبعاد ال الثة املدروسة

يليه متغير ، ى درجة االنفصال العاطفييحتل املرتبة األولى من حيث التأثير عل

 عدد سنوات تعليم املبحوثة، سن املبحوثة
 
وأن متغير إجمالي السمات ، وأخيرا

الشخصية أحتل املرتبة األولى من حيث التأثير على درجة االنفصال الفكري يليه 

، يليه متغير عدد سنوات تعليم الزوج، متغير سن املبحوثة أحتل املرتبة ال انية

 متغير حجم األسرة أحتل املرتبة االخيرة من حيث التأثير على درجة وأ
 
خيرا

وإن متغير إجمالي السمات الشخصية أحتل املرتبة األولى من ، االنفصال الفكري 

حيث التأثير على درجة االنفصال الجنس ي يليه متغير الدخل الشهري لألسرة 

 متغير عدد سنوات تع، أحتل املرتبة ال انية
 
 .ليم الزوجوأخيرا

 توصيات الدراسة:  -

اتضح من النتائ  أن متغير السمات الشخصية يسهم في تفسير التباين في  - 1

جمي  أبعاد الصمت الزواجى وهم االنفصال العاطفى واالنفصال الفكرى 

واالنفصال الجنس ي لال  توص ي الباح تان بضرورة مناشدة الجهات املهتمة 

يمية الكساب املراة السمات التي من شانها ان باملراه لعمل برام  ارشادية تعل

 تساهم في الحد من الصمت الزواجى .

عمل برام  توعوية في وسائل اإلعالم املختلفه للتوعية بخطورة الصمت  – 2

 الزواجى وما يتبعه من اثار سلبية على األسرة بصفة خاصة واملجتم  بصفة عامة. 
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الدراسة قاعدة علمية بح ية عمل املزيد من البحوث بحيث تكون هاه  -3

لالنطالق إلى بحوث مستقبلية للعمل على كشف باقي السمات عند ربات األسر 

 التي بمقتضاها العمل على الحد من ظاهرة الصمت الزواجي

إفادة األسر بشكل عام واملرأة بشكل خاص بان تحقيق السعاده لن يتاتى اال  •

ت الزواجى و التي تعكر صفو في اختفاء تل  املشكالت التي تؤدى إلى الصم

 الحياة الزوجية وتحولها إلي تصحر في املشاعر وعزلة كال من الزوجين .

أظهرت نتائ  الدراسة ان املبحوثات األصغر سنا هن األكثر تعرضا للصمت  •

الزواجى عن غيرهن لاا يجب مناشدة جمي  املؤسسات املهتمة بشئون املراة 

ات التوافق الزواجى والحد من الصمت لعمل برام  توعوية الكسابها مهار 

 الزواجى ملا لة من اثار سلبية تنعكس على األسرة واملجتم 
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اقع  :بيةاللي بالجامعات التدريس هيئة عضاءأ جودة مؤشرات تطبيق و

  طرابلس جامعة :اآلداب كلية"
 
 "أنموذجا

 

 

 52 قريفة فائزة
Orcid.org/0000-0003-3919-1441 

 

 ملخص
 

 هيئــــــة أعضــــــاء جــــــودة مؤشــــــرات تطبيــــــق واقــــــ  علــــــى التعــــــرف إلــــــى الدراســــــة هــــــدفت

 مؤشــرات تطبيــق دون  تحــول  التــي املعوقــات ومعرفــة، الليبيــة بالجامعــات التــدريس

 هـــاه أهميـــة درجـــة تقـــدير فـــي اخـــتالف هنـــاك وهـــل، التـــدريس هيئـــة أعضـــاء جـــودة

  املعوقـــات
 
، الخبـــرة وســـنوات, الدراســـ ي واملؤهـــل، األكاديميـــة الدرجـــة ملتغيـــرات تبعـــا

، الدراســـة أهــداف لتحقيـــق التحليليــة الوصـــفية الدراســات نمـــط الباح ــة وأتبعــت

 عينـــة مـــن البيانـــات جمـــ  بهـــدف, وثباتهـــا صـــدقها اختبـــار وتـــم اســـتبانة تصـــميم وتـــم

 ( 50) حجمهـــا بلــ  التـــي ةالدراســ
 
 اآلداب كليـــة فـــي التــدريس هيئـــة أعضـــاء مــن عضـــوا

 .عرضية بطريقة اختيارها تم، طرابلس بجامعة

 البحث: نتائج -

 إن التــــــــــدريس هيئــــــــــة أعضــــــــــاء جــــــــــودة بمؤشــــــــــرات الخاصــــــــــة النتــــــــــائ  أظهــــــــــرت .1

 كانـــــــت املحــــــور  هــــــاا مؤشــــــرات جميــــــ  علـــــــى الدراســــــة عينــــــة أفــــــراد اســــــتجابات

، %(52.38)بلغــت  حيــث، للمحــور  النســبية القــوة مــا أوضــحته وهــاا، ضــعيفة

                                                           
، املرقب جامعةاآلداب،  كلية، االجتماع وعلم الفلسفة قسمب محاضر أستاذ، قريفة فرج سالم فائزة: الدكتورة 52

 خدمة ماجستير، اإلسكندرية جامعة( اجتماعية خدمة تخصص) اآلداب في الفلسفة دكتوراه على متحصلة

 Qrifa@yahoo.com. ، ليبياطرابلس جامعة اجتماعية
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 تـوافر تـدني علـى يـدل ممـا( 3.14) معياري  وانحراف، (78.57) مرجح بمتوسط

 التدريس. هيئة أعضاء جودة تحقيق مؤشرات

 إن، التـــدريس هيئـــة أعضـــاء جـــودة تطبيـــق بمعوقـــات الخاصـــة النتـــائ  أظهـــرت .2

، عاليـة كانـت املحـور  هـاا مؤشـرات جميـ  علـى الدراسـة عينة أفراد استجابات

 بمتوســـط%( 86.15) بلغــت حيـــث، للمحــور  النســـبية القــوة مــا أوضـــحته وهــاا

 تـــوافر مســـتوى  أن علـــى يـــدل ممـــا( 0.983)معيـــاري  وانحـــراف، (129.23)مـــرجح

 عالية. جاءت التدريس هيئة أعضاء جودة مؤشرات تطبيق معوقات

 معوقـــــات أهميـــــة درجـــــة تقـــــدير فـــــي تبـــــاين وجـــــود عـــــدم الدراســـــة نتـــــائ  أظهـــــرت .3

  التـــــــــدريس هيئـــــــــة أعضـــــــــاء جـــــــــودة مؤشـــــــــرات تطبيـــــــــق
 
 الدرجـــــــــة ملتغيـــــــــرات تبعـــــــــا

 الداللـــــة مســـــتوى  إلـــــى يصـــــل الخبـــــرة وســـــنوات، الدراســـــ ي واملؤهـــــل، األكاديميـــــة

 املعنوية.

 البحث: توصيات -

، العـالي التعلـيم مؤسسـات اعتماد ومؤشرات معايير تطبيق تفعيل على العمل .1

 التعليميـــــة املؤسســـــات واعتمـــــاد ةجـــــود لضـــــمان الـــــوطني املركـــــز مـــــن الصـــــادرة

 .والبرام ي املؤسس ي بشقيها والتدريبية

، اإلداريــــة أم األكاديميــــة الناحيــــة مــــن ســــواء األداء فــــي الجــــودة فلســــفة ترســــيخ .2

  لتصبح
 
  أسلوبا

 
 .مستقلة وظيفة وليس، ومن جا

 القــــرارات وصــــن  اتخــــاذ فــــي الفرصــــة الجامعــــة فــــي التــــدريس هيئــــة أعضــــاء مــــنح .3

 وعضـــــوية، أكبــــر بصـــــورة اإلداريــــة العمليـــــة جوانــــب فـــــي كهمإشــــرا علـــــى والعمــــل

 .واملؤقتة الدائمة اللجان

  ســــواء العلمــــي البحــــث دعــــم .4
 
 وإنشــــاء، اإلداريــــة التســــهيالت طريــــق عــــن أو ماديــــا

 .التدريس هيئة ألعضاء املهنية للتنمية مراكز
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 التعليم اإللكتروني وحقوق األستاذ الباحث

 

 

 53 خوادجية حنان
Orcid.org/0000-0002-1253-4910 

 

 

 ملخص
 

أضــحى التعلـــيم اإللكترونــي خيـــارا اســـتراتيجية وأمــرا حتميـــا فــي مختلـــف املؤسســـات 

وتنميــــة ، ملــــا يســــهم فــــي تكــــوين بيئــــة تعليميــــة وتفاعليــــة محفــــزة للتعلــــيم، التعليميــــة

ال بــد مــن ، أمــام هــاه املحاســن التــي بوفرهــا التعلــيم اإللكترونــي، املهــارات والخبــرات

قـــــــوق امللكيـــــــة الفكريـــــــة علـــــــى املحاضـــــــرات والعـــــــرو  اإللكترونيـــــــة البحـــــــث عـــــــن ح

)الباروبوينـــــت( للـــــدروس وغيرهـــــا مـــــن املـــــواد والتمـــــارين املســـــاعدة للطـــــالب. ويجـــــدر 

أن البلـــــدان اعتمـــــدت مقاربـــــات مختلفـــــة لتنظـــــيم امللكيـــــة الفكريـــــة لهـــــاه ، اإلشـــــارة

ات املالــــــ  فمنهــــــا تتجــــــه نحــــــو مــــــنح األســــــتاذ الباحــــــث أو الجامعــــــ، املـــــواد التعليميــــــة

الوحيـــد لحـــق املؤلـــف ملـــواد التـــدريس التـــي أنجزهـــا موظفوهـــا األـكــاديميين فـــي إطـــار 

كــــال  تكتســــب حقــــوق عليهــــا ألن اســــتخدام املــــواد التعليميــــة يــــدخل فــــي ، مهــــامهم

 نطاق االستخدام املشروع يعر  اإليضاح التعليمي أو بغر  النقد والتحليل.

 البحث: نتائج -

                                                           
، 1ألخوة منتوري، قسنطينة ا جامعةالحقوق،  كليةة بمحاضر  ةأستاذحنان سميحة خوادجية، : الدكتورة 53

التخصص قانون الخاص، مسؤولة سابقا على تخصص قانون التهيئة والتعمير وقانون التوثيق، وحاليا رئيسة فرقة 

. ، الجزائر1في مخبر الدراسات القانونية والتطبيقية، كلية الحقوق، جامعة قسطنطينية 

samihahanene@yahoo.fr 
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ي للبلـــــدان الغربيـــــة فـــــي مجـــــال تنظـــــيم التعلـــــيم عـــــدم مواكبـــــة التطـــــور التشـــــري  .1

حيــث تبيــين أن الــدول األوروبيــة كانــت ســباقة منــا عشــرية طويلــة ، اإللكترونــي

وقـــــانون امللكيـــــة الفكريـــــة الجزائريـــــة مـــــازال متـــــأخرا بســـــنوات ، فـــــي هـــــاا املجـــــال

 ضوئية.

عــدم كفايــة النصــوص القانونيــة املرتبطــة بــاحترام حقــوق املؤلــف للمصــنفات  .2

 التعليم اإللكتروني.في إطار 

 البحث: توصيات -

ســـــن نصـــــوص قانونيـــــة خاصـــــة بـــــاحترام حقـــــوق املؤلـــــف للمصـــــنفات فـــــي إطـــــار  .1

ال ســـيما ســــن نصـــوص قانونيـــة لتـــدعيم التــــدابير ، نشـــاط التعلـــيم اإللكترونـــي

وإقامـــــة مســـــؤولية مختلفـــــة ، التكنولوجيـــــة بهـــــدف مواجهـــــة مخـــــاطر القرصـــــنة

ي فــــــي إتاحــــــة ومراقبــــــة قرصــــــنة الوســــــطاء فــــــي اإلنترنــــــت الــــــاين لهــــــم دور جــــــوهر 

 .املحتوى املنشور عبر االنترنت

اســـــت مار املؤسســـــات التعليميـــــة والتكوينيـــــة فـــــي التـــــدابير التقنيـــــة واملصـــــنفات  .2

اإللكترونيــة املشــفرة التــي ال تســمح ب تاحــة املعلومــات الشخصــية ملســتخدميها 

وتفــــــــادي األســــــــاتاة ، ألنهــــــــا تم ــــــــل وســــــــيلة أمنــــــــة لحمايــــــــة املصــــــــنفات الفكريــــــــة

ألـكـاديميين اســتخدام فــي املصــنفات اإللكترونيــة البريــد اإللكترونــي الشخصــ ي ا

وتوعيــــــة الطلبــــــة والتالميــــــا ، وأســــــماء النطاقــــــات املعروفــــــة عنــــــد فــــــتح حســــــاب

 .ملباد  احترام حقوق امللكية الفكرية
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 الجزائرية في الجامعة الجودة ضمان

 
 
 الناجحة والعاملية العربية بالتجارب مقارنة

 

 

 54 بوشط صبرينة
Orcid.org/0000-0002-0712-4300 

 

 ملخص
 

 التــي التحــديات أبــرز  مــن العربيــة الجامعــات واعتمــاد الجــودة ضــمان موضــوع يعــد

، اآلن وحتــى املاضــ ي القــرن  مــن التســعينيات منــا الجــام ي التعلــيم تواجــه أضــحت

 مؤسســـات فـــي الكبيـــر التوســـ  نتيجـــة األكاديميـــة املعـــايير انخفـــا  إلـــى ذلـــ  ويرجـــ 

 املاليــــــة لالزمــــــات نتيجــــــة للتعلــــــيم الحكــــــومي التمويــــــل وانخفــــــا ، العــــــالي لــــــيمالتع

 بـين التنـافس وزيـادة، واملسـالة املحاسـبية نحـو االتجـاه وتزايـد، الدوليـة والضغوط

 كمــا، التعلــيم خصخصــة نحــو االتجــاه زيــادة مــ  خاصــة العــالي التعلــيم مؤسســات

، الحيـــاة مـــدى والـــتعلم، رةاملســـتم كالتربيـــة التعلـــيم فـــي جديـــدة مفـــاهيم ظهـــرت أنـــه

 طرائـــــــق فـــــــي طفـــــــرة وحـــــــدوث، املســـــــتقبلية املســـــــتدامة والتربيـــــــة البشـــــــرية والتنميـــــــة

 فـــــي االرتكـــــاز بـــــؤرة وانتقـــــال، والـــــتعلم التعلـــــيم مصـــــادر وتنـــــوع، وأســـــاليبه التـــــدريس

 مـــن والتحـــول ، املـــتعلم إلـــى املعلـــم ومـــن الـــتعلم إلـــى التعلـــيم مـــن التعليميـــة العمليـــة

 الجـــودة معـــايير بنـــاء ضـــرورة إلـــى دعـــا ممـــا النتـــائ  علـــى التركيـــز إلـــى املـــدخالت قيـــاس

Quality Standards العالي التعليم ملؤسسات. 

                                                           
 رئيس نائبة هاا يومنا إلى 2018 من التربية وعلوم النفس علم بكلية ب محاضرة ةأستاذ، طبوش صبرينة: الدكتورة 54

 سنة التربية علوم تخصص مسؤولة هاا يومنا إلى 18/09/2019 منا العليا بالدراسات املكلف التربية علوم قسم

 عضو، باملغرب لخاصةا للتربية عطاء أكاديمية في عضو، بتركيا االجتماعية للعلوم ريمار أكاديمية في عضو 2020

 Sabristar1@hotmail.fr. الجزائر، مهري  الحميد عبد، 2 قسنطينة جامعة، الدولي الجامعات باتحاد
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 تبـال حيـث، والعامليـة العربيـة الجامعـات في الجودة ضمان موضوع البحث يعال  

 كانـــــت وإذا الحادثـــــة التغيـــــرات ملواكبـــــة مشـــــهودة جهـــــودا حاليـــــا العربيـــــة الجامعـــــات

 إشــارة أي مــن خلــت املتقــدم العــالم جامعــات صــنفت التــي لعامليــةا التقــارير بعــض

 لتكـون  وتخطـط، التقـدم بركب لاللتحاق تس ى جامعة كل نف ، عربية جامعة لىإ

 عامليــــة مبــــدأ ٕالــــى تلتفــــت أن عليهــــا املتميــــزة العــــالم جامعــــات ضــــمن قريــــب وقــــت فــــي

 .العالي التعليم

 فـــــي الجـــــودة املطبقـــــة يرومعـــــاي علـــــى أســـــس الوقـــــوف البحـــــث خـــــالل مـــــن أردنـــــا كمـــــا

 كبـــــــاح ين مـــــــا دفعنـــــــا هـــــــاا عامليـــــــة. أخـــــــرى  بتجـــــــارب ومقارنتهـــــــا الجزائريـــــــة الجامعـــــــة

 .الجودة مجال في طبقت التي بالتجارب لالهتمام

 البحث: نتائج -

 وإن الجــــودة نظــــام تبنــــي انخرطــــت فــــي الجزائــــر فيهــــا بمــــا الــــدول  مــــن العديــــد إن .1

 واملــــوارد التشــــريعية نظومــــةامل تــــوفير وفــــي، تجســــيده ودرجــــة وتيــــرة فــــي اختلفــــت

 ذل . في املساعدة واملالية البشرية

 املنــوط بــدورها والقيــام للجامعــة االعتبــار إلعــادة معتبــرة جهــود الجزائــر بــالت .2

 املاضــــية الســــنوات خــــالل الوصــــاية قامــــت وقــــد خريجهــــا بجــــودة والنهــــو  بهــــا

 كـل مسـتوى  علـى الجـودة خاليـا وكـاا الجـودة لضمان الوطنية اللجنة بتشكيل

 لتحقيــــق طريــــق خارطــــة وضـــ  ألجــــل جاهــــدة تعمـــل وهــــي الجامعيــــة املؤسســـات

 التـــــي املاليـــــة املخصصـــــات إلـــــى باإلضـــــافة هـــــاا، العـــــالي التعلـــــيم جـــــودة ضـــــمان

 الوطنيــة الجامعــات ربــط إلــى والســ ي"PNR للبحــث الوطنيــة للبــرام  اعتمــدت

 لنقـــــ أجـــــل مـــــن وهـــــاا بـــــالجزائر البحـــــث بمراكـــــز بالخـــــارج الوطنيـــــة واإلطـــــارات

 كــل تــزامن وقــد، املشــاري  لهــاه الدوليــة الخبــرات مــن واالســتفادة التكنولوجيــا

 فــــي تطبــــق دوليـــة تجربــــة هـــو الــــاي د-م– لLMD" التعلــــيم نظـــام بتطبيــــق هـــاا

 .املتقدم العالم دول  أغلب
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 التعلـــيم العـــالي مؤسســـات فـــي الجـــودة ضـــمان تطبيـــق فـــي الجزائـــر تجربـــة تعتبـــر .3

 التعلـــــيم مؤسســـــات فـــــي الجـــــودة بضـــــمان االهتمـــــام بـــــدأ حيـــــث النشـــــأة حدي ـــــة

 مـــــن والتـــــي CNE للتقيـــــيم الوطنيـــــة اللجنـــــة ب نشـــــاء 2008-02-13 :يـــــوم العـــــالي

 إلنشـــــاء والتحضـــــير العـــــالي التعلـــــيم مؤسســـــات وظـــــائف جميـــــ  تقيـــــيم مهامهـــــا

 فــــــي الجــــــودة تطبيــــــق خطــــــوات وضــــــ  تــــــم حيــــــث باالعتمــــــاد تهــــــتم أخــــــرى  لجــــــان

 الجامعة.

 البحث: توصيات -

 الجزائــــر فــــي العــــالي التعلــــيم مؤسســــات فــــي الجــــودة ضــــمان مــــن   تبنــــي ضــــرورة .1

 أصـــــــبح، وال قافيـــــــة االجتماعيـــــــة، السياســـــــية الخصوصـــــــيات مـــــــ  واملتجـــــــانس

 أو املحلـــــي الصـــــعيد علـــــى ســـــواء التحـــــديات مختلـــــف ملواجهـــــة حتميـــــة ضـــــرورة

 .العالمي

 ضــــمان خليــــة ومهــــام مجهــــودات علــــى يعتمــــد الجــــودة ضــــمان وأفــــاق مســــتقبل .2

 رغــــــــم التــــــــي، الجزائريــــــــة الجامعيــــــــة املؤسســــــــات كــــــــل مســــــــتوى  علــــــــى املوجــــــــودة

 فيمــا أهــدافها بعــد تبلــ  مهامهــا لــم ملزاولــة لهــا الالزمــة املاليــة املــوارد تخصــيص

 .التكوين برام  تقويم وعملية الااتي التقويم عملية يخص

 العمــــــل وتقيــــــيم األكاديميــــــة الهيئــــــة ألعضــــــاء والبحثــــــي األـكـــــاديمي األداء تقيــــــيم .3

 التصــحيحية اإلجــراءات اتخــاذ مــن ذلــ  عــن يترتــب ومــا عــام بشــكل املؤسسـاتي

 .املناسبة

 والبرامجيـــــة املؤسســـــية املعـــــايير ببنـــــاء تقـــــوم وطنيـــــة لهيئـــــة مقتـــــرح نمـــــوذج بنـــــاء .4

 .خاصة والجزائر عامة العربية للجامعات

 فــــي العربيــــة والجامعــــات الجزائريــــة الجامعــــة تواجههــــا التــــي الصــــعوبات تحديــــد .5

 .هاالجودة ومعالجت معايير تطبيق
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، الجــودة نظـم بنـاء فــي فعاليـة األكثـر األدوات مــن األداء مؤشـرات اعتمـاد يعتبـر .6

 وشـــاملة دقيقـــة ومعلومـــات بيانـــات قواعـــد مـــن املؤشـــرات هـــاه تـــوفره ملـــا نظـــرا

 السياســـــات إقـــــرار مـــــن املقتـــــرح الجـــــودة نظـــــام تمكـــــن النظـــــام عـــــن ومختصـــــرة

 نظـــــم لكـــــل محـــــوري هـــــدف هـــــو الـــــاي والتحســـــين بـــــالتطوير الكفيلـــــة والبـــــرام 

 .الجودة

 الجزائريـــــــة أهـــــــداف الجامعـــــــة لـــــــى تحقيـــــــقإ للوصـــــــول  مســـــــتقبلية خطـــــــة وضـــــــ  .7

 .الخاصة وأولويتها ثقافتها على الحفا  م  املنشود

 تســتطي  وســيلة يعــد الجــودة ضــمان أهــداف ضــمن التعلــيم عامليــة مبــدأ دمــ  .8

 فــي تكــون  أن فــي أهــدافها وتحقيــق أدائهــا تطــوير خاللهــا مــن الجزائريــة الجامعــة

 .املتقدم العالم جامعات ضمن قريب قتو 

 منصــــــات وعبــــــر بعــــــد عــــــن والتعلــــــيم الحدي ــــــة بالتكنولوجيــــــات العمــــــل تفعيــــــل .9

 بــــين مــــن يعتبـــر العــــالم يعيشــــها التـــي الصــــحية األزمــــة ظـــل فــــي خاصــــة التواصـــل

 .التعليم في الجودة ضمان مؤشرات

 وسـيلة هي بل ذاتها حد في غاية ليس الجامعات في الجودة ضمان إننقول:  كخاتمة

 وتصـــميمها األكاديميـــة واملؤسســـات اإلدارات أداء وتعزيـــز وتحســـين بتقـــويم تســـمح

 مــن ذلــ  العــالي التعلــيم وتحســين لتطــوير وســيلة باعتبارهــا الجــودة يضــمن بشــكل

 .الجامعات في الجودة بضمان املرتبطة الوظائف على التركيز خالل
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 ملخص
 

 لــدى الرقميــة للفجــوة التربويــة االنعكاســات علــى التعــرف الــى الدراســة هــاه هــدفت

 النفـــــــاذ واقــــــ  علـــــــى التعــــــرف إلــــــى وهـــــــدفت كمــــــا. نــــــزوى بجامعـــــــة املاجســــــتير طــــــالب

 واقــــــ  علــــــى والتعــــــرف. الرقميــــــة الفجــــــوة ظــــــل فــــــي التربويــــــة املصــــــادر الــــــى والوصــــــول 

، (التربويـــــــــة للمصـــــــــادر واســـــــــتخالص تنظـــــــــيم) مـــــــــن التربويـــــــــة الكفايـــــــــات عاباســـــــــتي

 التربويــة االحتياجــات وانتــاج توليــد علــى املاجســتير طــالب قــدرة مــدى علــى والتعــرف

 الـــاي التحليلـــي الوصـــفي املـــن   علـــى الدراســـة اعتمـــدت، الرقميـــة الفجـــوة ظـــل فـــي

 املاجســــتير البطــــ لــــدى الرقميــــة الفجــــوة للتعــــرف وأهــــدافها الدراســــة مــــ  يتناســــب

 املتعلــــــق النظــــــري  األدب باســــــتعرا  وذلــــــ  التربويــــــة وانعكاســــــاتها نــــــزوى بجامعــــــة

 املــن   أمــا، الدراســة بموضــوع الصــلة ذات الســابقة والدراســات، الرقميــة بـالفجوة

 باســــتخدام وذلــــ  وتحليلهــــا اســــتبانة إعــــداد علــــى قــــام، الدراســــة هــــاه فــــي الوصــــفي

 املاجســــتير طــــالب مــــن الدراســــة مجتمــــ  تكــــون ، SPSS االحصــــايي التحليــــل برنــــام 

 للعــــــــام وطالبــــــــة طالــــــــب( 606)  عــــــــددهم والبــــــــال  عمــــــــان بســــــــلطنة نــــــــزوى بجامعــــــــة

 عينـــة اختيــار تــم، نــزوى جامعــة احصــائيات حســب وذلــ ، 2019-2018 الدراســ ي
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 بجامعـــة املاجســـتير حملـــة مـــن وطالبـــة طالـــب( 235) مـــن مكونـــة بســـيطة عشـــوائية

 .عمان بسلطنة نزوى

 البحث: نتائج -

 لتجويــــد بكفــــاءة الرقميــــة املكتبــــات مــــن املعلومــــات علــــى الحصــــول  علــــى القــــدرة إن

 منجـــزات مـــن االســـتفادة علـــى القـــدرة وأن، مرتفعـــة بدرجـــة جـــاءت التربـــوي  البحـــث

 أن كمــــا، مرتفعـــة بدرجـــة جــــاءت التربـــوي  البحـــث واتمـــام انجــــاز فـــي الرقمـــي العصـــر

 البحثـي والتحيـز الااتيـة عـن والبعـد املوضـو ي التفكيـر مهارات امتالك على القدرة

 الطالـب امـتالك وأن، مرتفعـة بدرجـة جـاءت التربويـة االخرين آراء م  التعامل عند

 إن. متوســطة بدرجــة جــاءت البحــث انتــاج فــي واالبتكــاري  االبــدا ي التفكيــر ملهــارات

 وتل ـــــــي والتكنولـــــــوجي العلمـــــــي التقـــــــدم تواكـــــــب تربويـــــــة معرفـــــــة انتـــــــاج علـــــــى القـــــــدرة

 .متوسطة بدرجة جاءت املحلي للمجتم  بويةالتر  االحتياجات

 البحث: توصيات -

 ملخرجـــات االلكترونـــي العلمـــي واملحتـــوى  البحـــث مصـــادر وجمـــ  وتغايـــة تـــوفير .1

 علـى واحـد إلكتروني موق  أو واحد سقف أو مكان تحت السعودية الجامعات

 .العالي التعليم ملخرجات الرقمية املكتبة مسمى تحت اإلنترنت

 يجعلهـــــم بشـــــكل الرقمـــــي العصـــــر فـــــي املاجســـــتير طـــــالب ادإعـــــد تطـــــوير ضـــــرورة .2

 الالزمــــــة ومهــــــاراتهم قــــــدراتهم تطــــــوير اجــــــل مــــــن الحدي ــــــة التقنيــــــة بكــــــل ملمــــــين

 .الرقمي العصر م  للتعامل

 ممـا املاجسـتير طـالب لـدى الرقمية الفجوة سد على تساعد واجراءات آليات وض 

 .الرقمي العصر في أدائهم تطوير في يسهم
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 ملخص
 

، والحاســمة الجديـة املعالجـة إلــى طريقهـا بعـُد  تجــد لـم أزمـة، الــراهن املغـرب فـي ثمـة

 العموميـــــة السياســـــات ســـــعت وإن التـــــي. العـــــالي التعلـــــيم منظومـــــة مخرجـــــات أزمـــــة

ـــدث لـــم ف نهـــا، اإلصـــالحية واملبـــادرات باملشـــاري  الحتوائهـــا ةاملتعاقبـــ ح 
ُ
 ولـــم، الفـــرق  ت

 بمـــا، البنــاء وإعـــادة والتطــوير للتقــويم آليـــات اســتحداث فــي فاعلـــة مســارات تشــكل

 اإلقـــالع فـــي تســـاهم، وتعلميـــة تعليميـــة مخرجـــات إلنتـــاج والكفـــاءة الفاعليـــة يحقـــق

 .التنموية الدولة لتطلعات الحقيقي

، العامليـة للمتغيـرات، السـريعة االسـتجابة علـى املغربيـة الجامعات ةقدر  ضعف إن

 اسـتقرار شـروط وتـأمين العوملـة تفرضها التي والتكنولوجية ال قافية، االقتصادية

 صـــيغة عبـــر املـــرور يســـتوجب، واألمنـــي السياســـ ي، واالقتصـــادي االجتمـــا ي الدولـــة

 طــــرح ولعــــل، إلنجــــازا وقيمــــة الجــــودة أســــاس علــــى العلــــم مــــ  التعامــــل فــــي متقدمــــة

 إدراج خــــــالل مــــــن العــــــالي التعلــــــيم مؤسســــــات فــــــي الشــــــاملة الجــــــودة إدارة موضــــــوع

 مؤسســــــاتها فــــــي والتــــــدبيري  التنظيمــــــي اإلخفــــــاق تطويــــــق فــــــي نجحــــــت دوليــــــة تجــــــارب

 مــــن، بــــاملغرب العــــالي التعلــــيم نقــــل فــــي املغربيــــة الجامعــــات فــــرص يعــــزز ، التعليميــــة

 وتحسـين بنـاء لعمليـة النـاظم الخـيط ويكـون  الحـديث التـدبير إلى التقليدي التدبير
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ــــي وفعاليــــة بكفـــــاءة أهدافــــه تحقيــــق و الجـــــام ي التعلــــيم أداء وتطــــوير ِ
ل  
ُ
 توقعـــــات ت

 .املستفيدين

 وفـي املجتمـ  فـي اإلصـالح وممكنـات اإلصـالحية النظريـة البرام  بين املساحة، لال 

 مــــــا إذا، خــــــرآ بمعنــــــى. لهـــــا الفعــــــال التبنــــــي نحــــــو حاســـــما انعطافــــــا تســــــتد ي الواقـــــ 

، مختلفــــة دوليــــة تجــــارب فــــي وتطبيقاتهــــا الجــــودة أنظمــــة ومبــــاد  معــــايير اســــتقرأنا

، املعرفـة مجتمـ  نحـو التحـول  فـي التجارب بعض لدى ساهم ن جها خيار أن يـتأكد

 .الجامعية مؤسساتها أداء في النو ي التغيير صن  أخرى  وفي

 مــن املجتمــ  خدمــة فــي الحقيقــي الجامعــة دور  اســتعادة علــى، العمــل مــن يجعــل مــا

 املعرفــة علــى املبنــي التفــوق  أســاس علــى املجتمــ  ألبنــاء املقــدم املنــت  تجويــد، خــالل

 الدولـة طـرف مـن الجهـود مضـاعفة تفر ، وطنية أولوية الفرص وتكافئ واملساواة

 الحاصــل التقــدم ليســتوعب العلمــي التقــدم منهــاج خريطــة رســم إلعــادة والحكومــة

 املتعلقــــة التعليميــــة السياســــة عناصــــر بــــين محكــــم تــــرابط علــــى بنــــاء   ، املجتمــــ  فــــي

 كأنظمــــة ولــــس متكامــــل كنظــــام، الشــــمولي إطارهــــا فــــي واألساســــ ي الجــــام ي بالنظــــام

ــد شــاملة وطنيــة خطــة إطــار فــي وذلــ ، فرعيــة  أولويــة علــى التنمويــة اختياراتهــا تقع 

 مــــن للكلمـــة الـــدقيق بـــاملعنى اقتباســـا لـــيس. الشـــاملة الجـــودة ضـــمان بنظـــام األخـــا

 قبـــــول  ولكــــن، الجــــودة ضــــمان أنظمــــة نجاحهــــا ركيــــزة كانــــت التــــي الدوليــــة النمــــاذج

 تــــدعمها اســــتراتيجية رؤيــــة ووفــــق، املجتمــــ  قــــيم مــــ  اتســــاقا املعرفــــة ونقــــل التغييــــر

 .الجامعة إليها وتبادر الدولة

ن وأن، للقطـــــاع املرصـــــودة امليزانيـــــة مـــــن ترفـــــ  أن الحكومـــــة علـــــى لــــال   املـــــوارد تـــــأم 

 إثــــارة طائلــــة تحــــت، الالزمــــة اإلنفــــاق عمليــــة علــــى اإلشــــراف إدارة تــــؤمن نوأ املاليــــة

 موضـــــوع فـــــي املفتقـــــد املزاحمـــــة عنصـــــر تحقيـــــق يمكـــــن ال إذ. واملحاســـــبة املســـــؤولية

 لعمليـة وتنظيمـي مرج ـي إطـار وجـود ودون . متـدني تمويـل بمسـتوى  العلمـي البحث

 .والخارجية الداخلية الجامعة ملردودية والتقييم التدقيق
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ـــس أن عليهـــا كمـــا أس 
ُ
 اســـتراتيجيا تخطيطـــا يتضـــمن، الجامعـــات إلدارة عـــام لنظـــام ت

 الدولــــــة توجهــــــات مــــــ  أهدافــــــه تتســــــق العــــــالي التعلــــــيم فــــــي التعلميــــــة للُبنيــــــة شــــــامال

 عامــــة إدارة نظــــام تأســــيس وبالقيــــاس. والجهويــــة الوطنيــــة والتنمويــــة االقتصــــادية

ضـــبط الشـــاملة للجـــودة
ُ
 إطـــار فـــي وذلـــ ، والتنفيـــا طـــيطوالتخ اإلدارة فـــي معـــاييره ت

، بعينهــــا جامعــــات علــــى وتطبيقــــه واإلجرائيــــة التشــــريعية وآلياتهــــا السياســــات نســــق

 املتحصــــل والتقييمــــات النتــــائ  ضــــوء علــــى املتبقيــــة الجامعــــات علــــى الحقــــا ليطبــــق

 ...عليها

 البنــى تقويــة فــي فعالــة بخطــوات بالقيــام الدولــة إلــى الطلــب يجــب، ذلــ  مــ  بــاملوازاة

 التشـريعية النصـوص مـن العديـد بتنزيل، أوال، املتعلقة اإلصالح لعملية يةاألساس

 لهيئـــــة العلمـــــي البحـــــث مقومـــــات بضـــــمان، وثانيـــــا، التطبيـــــق واقـــــ  إلـــــى والتنظيميـــــة

 ثـــــم، واللوجســــتيكي املــــادي املســـــتوى  علــــى االشــــتغال ظـــــروف لهــــم وتهييــــ  التــــدريس

 وتـــــــــــوفير، واملتابعـــــــــــة التقـــــــــــويم آليـــــــــــات وبتفعيـــــــــــل بـــــــــــالبرام ، اإلجرائيـــــــــــة املســـــــــــاندة

 ...العلمية البحوث لنتائ  والتسويق والتكنولوجية القانونية االستشارات

ِي ، الجامعـــــة مســـــتوى  علـــــى أمــــا
 مســـــارات وتصـــــحيح تطـــــوير فـــــي تشـــــارك أن بهـــــا فحـــــر 

 برامجهـــــــا وفـــــــي مردوديتهـــــــا فـــــــي التغييـــــــر وإحـــــــداث، العـــــــالي التعلـــــــيم النظـــــــام انحــــــراف

 شخصـــــيتها تفعيـــــل فـــــي مســـــؤوليتها تتحمـــــل نوأ، التنظيميـــــة ثقافتهـــــا وفـــــي الدراســـــية

 ماليـــــة مــــوارد علـــــى والحصــــول  محيطهـــــا علــــى وانفتاحهـــــا املــــالي واســـــتقاللها العلميــــة

ـَل  حتــى، شـركائها وتنويـ  الشــركات رأسـمال فـي واملســاهمة، بهـا خاصـة ِ
فع 

ُ
 الوظــائف ت

 اقتنــــاع مبــــدئيا يقتضــــ ي الــــاي األمــــر. االســــتراتيجية مخططاتهــــا وترســــ ي بهــــا املنوطــــة

 واتخــاذ، الشــاملة الجــودة إدارة بفلســفة الجامعيــة املؤسســة إدارة فــي القــرار  صــان

 التحـــديات ملواجهـــة واإلرادة واملبـــادرة املســـؤولية روح يتطلـــب وهـــاا تبنيهـــا فـــي القـــرار

 انطالقــا مصــيره فــي الــتحكم علــى القــدرة يمتلــ  مجتمــ  أجــل مــن، بــالتميز وااللتــزام

 .الراهن التاريخي الشرط إرهاصات من
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 ملخص
 

جرَيــت التــي اللغويــة الدراســات خــالل مـن
ُ
 أنــه لنــا يتبــين، الكــريم القــرآن كتــاب علــى أ

 علــــوم تبقــــى، فيــــه العلــــوم بقيــــة بــــربط وفهمــــه تعــــالى هللا كتــــاب دراســــة بلغــــت مهمــــا

 مفهــــوم))بـــــ املوســــوم البحــــث فــــورد. ســــبحانه هللا كتــــاب فهــــم فــــي العلــــوم أهــــم اللغــــة

 املكيــة الســور  فــي للمناقضــات داللــي تحليــل-الكــريم القــرآن فــي واآلخــرة الــدنيا ثنــايي

 (( -واملدنيــــة
 
 ألســــنية قاعــــدة علــــى القــــائم( اللغــــة علــــم لســــانيات) يســــمى بمــــا مرتبطــــا

 ، العربيـــة لغتنـــا فـــي للجملـــة تركي ـــي نظـــام علـــى ةمبنيـــ
 
  الداللـــة علـــم متخـــاا

 
 فـــي من جـــا

  موضوعة هي كما املفردة يتناول  الاي الدراسة
 
 املفـردات مـ  بعالقتهـا ثم ، معجميا

                                                           
 االختصاص، العربية اللغة مادة في إختصاص، إختصاصية مشرفة، املالذنون  مصطفى يونس ذنون  ربى: .د.م 57
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 وهــــاا، الــــنص أو الجملــــة داخــــل الخاصــــة داللتهــــا إلــــى التوصــــل ألجــــل، لهــــا املجــــاورة

 بالكلمـــــــة املحيطـــــــة املفـــــــردات دمهاتقـــــــ التـــــــي الدالليـــــــة الوظـــــــائف خـــــــالل مـــــــن يكـــــــون 

 .املستقلة داللتها فتعطيها

 لفـظ كـل يضـم الـاي، البحـث هـاا فـي املناقضـات حقـل تناولنـا الداللـة حقـول  ومن

 محـــــددة تـــــرد العالقـــــة وهـــــاه املفهـــــوم مـــــ  الضـــــدية معنـــــى يحمـــــل بمعنـــــى أي، ســـــل ي

  بمجاورتهـــــا ال بالســـــياق
 
 إلـــــى حـــــثالب هـــــاا فـــــي الدراســـــة فأشـــــارت املفهـــــوم مـــــ  مكانيـــــا

 اآليــة فــي وردا كلفظــين واآلخــرة الــدنيا ثنــايي فــي التنــاقض عالقــة علــى التركيــز أهميــة

 .نفسها

 البحث: نتائج -

  الكريم القرآن في واآلخرة الدنيا ثنايي ورد .1
 
 إليصـال، واحـدة آيـة فـي بينهمـا جامعـا

 بــــــالفهم يؤخــــــا أن ينبغــــــي ال بــــــاآلخرة والترغيــــــب الــــــدنيا مــــــن التحــــــاير أن فكــــــرة

  الــدنيا مــن يقــف أال اإلنســان فعلــى، الخــاط 
 
  موقفــا

 
  جملــة ســلبيا

 
 إذ، وتفصــيال

 .قلبه في ال يديه بين فيجعلها الدنيا من املتوازن  املوقف اتخاذ هو املراد

 ذات ليســت الــدنيا أن لبيــان، لآلخــرة كمنــاقض الكــريم القــرآن فــي الــدنيا وردت .2

 علـى كـدليل ريمالكـ القـرآن مواض  جمي  في ظهرت فقد، اآلخرة جنب في قيمة

، فيهــا إال ال تكــون  التامــة الحيــاة وأن بــاآلخرة اإليمــان معناهــا الطيبــة الحيــاة أن

 ومســـــتقر القـــــرار دار وهـــــي، شـــــقاءوال  فيهـــــا مـــــوت ال، الحقيقيـــــة الحيـــــاة إنهـــــا إذ

 فيهــا والنشــاط الحركــة تكــون  التــي الــدنيا عــن مــا يميزهــا وهــاا، األبــدي اإلنســان

 .حدودها في

 الـــدنيا خيـــر ألن، واآلخـــرة الـــدنيا خيـــري  بـــين الجمـــ  فضـــل املناقضـــات أوضـــحت .3

 بـه أخبـر قـد ويتبـاهى اإلنسـان بـه مـا يتفـاخر وكـل واألبنـاء فـاألموال، زائـل وحده

ن مما بأنه الكريم القرآن َزيَّ
َ
 العمـل يكـن لـم إن   اآلخـرة فـي ينفـ  وال الدنيا في به ُيت

 .لآلخرة الوصول  ألجل به
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 ذاتهــــا فــــي الــــدنيا فــــي ممــــا خيــــر أنهــــا علــــى للداللــــة ،للــــدنيا كمنــــاقض اآلخـــرة وردت .4

اتها
َّ
  ولــا

 
  زمانــا

 
 اذخــره مــا إلــى بالنســبة الــدنيا شــأن تقليــل علــى دلــت فقــد، ومكانــا

 .اآلخرة في املؤمنين لعباده تعالى هللا

 ورأي نظــر ســوء علــى ذلــ  دلَّ ، لآلخــرة كمنــاقض ظهــرت التــي الــدنيا مواضــ  فــي .5

  نعكسفـا، وبمغرياتها بها تمسَّ  َمن  
 
، ودوامهـا بقائهـا بعـدم مفهومهـا علـى سـلبيا

 والــــــدوام بالبقـــــاء متســــــمة فهـــــي منهــــــا انتقـــــال وال لهــــــا زوال مـــــاال هــــــي اآلخـــــرة وأن

 .لها العاملين املؤمنين ألهلها شائبة كل من والصفاء

 فـوردت، لآلخـرة األكبـر النصـيب وكـان واآلخـرة الدنيا ثنايي في املناقضات وردت .6

 
 
  مناقضــا

 
 اإليمــان ســمة تحديــد فــي األقــوى  هــي العقيــدة فرابطــة، دنياللــ عقائــديا

 بــــــاه ارتباطــــــه ومــــــدى عقيدتــــــه فــــــي اإلنســــــاني الفكــــــر فتجســــــد، اإلنســــــان عنــــــد

  بورودهـــــا فـــــاآلخرة، وبـــــاآلخرة
 
 فـــــي بكثـــــرة مواضـــــعه تعـــــددت قـــــد للـــــدنيا مناقضـــــا

 مــن بهـا للفـوز  لآلخـرة يسـ ى َمـن   خطـورة إلدراك إال هـاا كـان ومـا الكـريم القـرآن

 باألعمـال إال إليهـا الوصـول  ومـا، والظلم والشرك الكفر من شرعية غير ائقطر 

 الدنيا. في الصالحة

 البحث: توصيات -

 الدراسـات طلبـة مـن االختصـاص نوصـ ي، نتـائ  مـن البحث إليه توصل ما على بناء  

 القـــــرآن كتـــــاب فـــــي معمقـــــة لغويـــــة دراســـــات نحـــــو القرآنيـــــة بحـــــو هم بتوجيـــــه العليـــــا

 فـــي واآلخـــرة الـــدنيا لفظتـــي لدراســـة الدالليـــة الحقـــول  نظريـــة اذباتخـــ وذلـــ ، الكـــريم

 آيتهــا فــي حــدا علــى لفظــة كــل أو واحــدة آيــة فــي ال نــايي بشــكلها ســواء   الكــريم القــرآن

  الوقــوف مــن للــتمكن، فيهــا الــواردة الخاصــة
 
 الــدنيا علــى اآلخــرة أفضــلية علــى دالليــا

 فيهمــا اإلنســاني التفكيــر وكيفيــة منهمــا اإلنســان موقــف وتحديــد الكــريم القــرآن فــي

 .ماهيتهما على للوقوف

  



  مؤمتر رميار أكادميي

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 160
 

STUDENTS’ PERCEPTIONS TOWARDS ONLINE ASSESSMENT 

IN HIGHER EDUCATION "CASE STUDY OF THE DEPARTMENT 

OF FOREIGN LANGUAGES, ENGLISH" DIVISION AT BISKRA 

UNIVERSITY 

 

 

AHLEM SALHI  58  
Orcid.org/0000-0002-8188-5423 

 

Abstract 
 

Incorporating technology into assessment in university framework can 

transform educational practices by developing self-regulated learning 

and facilitate interactivity and involvement among students. Recently, 

development in information and communication technologies (ICT) 

has played an important role in improving the Internet tools that can 

be applied for learning and research. The present paper investigates 

students’ perceptions of online assessment. It seeks to answer the 

following questions: 

1. What are the students’ perceptions towards the use of online 

assessment used at the Department of Foreign Languages, English 

Division at Biskra University? 

2. What features of online assessment do students find helpful? 
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An exploratory study was carried out to investigate the students’ 

perceptions of online assessment at the Department of Foreign 

Languages, English Division at Biskra University. A Sample of 40 

Master 1 students from the Division of English who had experienced 

online assessment during the lockdown due to the Covid 19 was 

chosen for this study. Only 30 responded, which made a response rate 

=75%. Data were collected by an online survey which included 15 

items to collect data about the students’ opinions of online 

assessment. 

Results: 

Also revealed that most students are motivated in using online 

assessments because: 

1. It is accessible and flexible. 

2. It provides instant and detailed feedback in a variety of formats. 

3. It is beneficial to students with special needs. 

4. It enjoyable and interactive 

Results also revealed that students hold a POSITIVE ATTITUDE and 

appreciated online assessment. However, there are still some 

challenges they faced as time allotted, Internet signal, Difficulty to ask 

questions or contest answers. 

Recommendations: 

1. Onboarding onto New Technology; 
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a. Both teachers and students need a training at the beginning of 

the transition from pen-and-pencil examination to the online 

examination in order to be familiar with E-assessment. 

2. Infrastructural Barriers; 

a. The government should supply necessary equipment to set up 

E-assessment in Higher education. 

b. Give the student a longer time period to take the test in case of 

issues with technology or Wi-Fi. 

3. Open Book; 

a. Teachers should formulate questions in a way that students 

can express their readiness to understand the material as well 

as applying what they have learned. In fact, questions should 

aim to assess student’s understanding of the subject matter. 

b. Teacher should be aware of the virtual learning environment 

that is not suitable for collaborative evaluations or group 

projects. This is because the nature of the platform is objective, 

rejecting subjective evaluations. 
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 علـــــى تنبنـــــي، نســـــقية عمليـــــات علـــــى أساســـــه فـــــي يعتمـــــد العربـــــي الصـــــرفي النظـــــام إن

 بنـــــاء فـــــي يســـــهم الـــــاي األمـــــر، واللواصـــــق والصـــــي  الجـــــاور  بـــــين التعالقـــــات أســـــاس

 خـالل مـن ونـروم، البشـري  الدما  اشتغال واستراتيجيات تتماش ى ممنسقة معرفة

 لــــدى املعجميــــة الكفايــــة ءبنــــا فــــي الصــــرفي الــــو ي أهميــــة عــــن الكشــــف املقــــال هــــاا

، صــرفية امليتـا املتعلمــين مهـارات تطـوير فــي املبكـر الـتعلم أهميــة مبـرزين، املتعلمـين

ـــــى النفـــــاد عمليـــــة يســـــهل الصـــــرفي بـــــالتنظيم فاملعرفـــــة  والـــــتحكم الـــــاهني املعجـــــم إل

 .واإلنتاج الفهم مهارتي في الجيد

 مراحـــل وأهـــم لصـــرفيا الـــو ي مفهـــوم األول  املحـــور  فـــي نوضـــح، ـكــاآلتي مـــنظم املقـــال

 بعــــض نتنــــاول  ال ــــاني املحــــور  وفــــي، املتعلمــــين لــــدى املورفولوجيــــة املعرفــــة اكتســــاب

 مبينـين، الداخليـة بنيته إلى الولوج وآليات الاهني املعجم بتنظيم املتعلقة النقاط

                                                           
 ال انوي  التعليم أستاذ، املغرب، الرباط، الخامس محمد جامعة، اآلداب كلية، يلعبا اللطيف عبد: أستاذ 59

 والعلوم اآلداب بكلية العربية اللغة وديداكتي  اللسانيات تخصص الدكتوراه سل  في باحث وطالب، التأهيلي

 العربية اللغة لأج من واألبحاث للدراسات تاشفين بن يوسف مركز عضو، بالرباط الخامس محمد جامعة اإلنسانية

 املكون  في تحديدا تنصب البح ية واهتماماتي، والباح ين لألكاديميين العلمية املنصات من العديد عضو، باملغرب

 تطبيقات إلنجاز الرقمية التقنيات على االنفتاح م  والبيداغوجية التوليدية املقاربة است مار خالل من املعجمي

 abailabdelatif@gmail.com. اللغة تدريس هامن يعاني التي الهفوات تسد حاسوبية
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 مــن املعنــى إلــى والولــوج الــاهني للمعجــم التم يليــة البنيــة علــى الصــرفي الــو ي تــأثير

 رســم علــى ركزنــا وأخيــرا. الــاهن فــي العربيــة للكلمــة اللســانية كونــاتامل تفاعــل خــالل

 ومعرفـة للكلمـات الصرفية بالبنية الو ي من انطالقا املعجمية الكفاية بناء معالم

 .التواصل عملية في وتوظيفها الداللية والعالقات النسقية الترابطات

 البحث: نتائج -

 وبالخصــوص، املعجميــة لــااكرةا تنظــيم فــي مهمــا دورا يم ــل الصــرفي الــو ي إن .1

 إدراك خــالل مـن العربيــة اللغـة بهـا تتميــز التـي الصـرفية بالخصــائص يـرتبط مـا

 .الاهني املعجم في وتنظيمها اشتغالها أنماط

 أســـاس علـــى تنبنـــي نســـقية عمليـــات علـــى أساســـه فـــي يعتمـــد العربـــي الصـــرف إن .2

 معرفــة بنــاء فــي يســهم الــاي األمــر، واللواصــق والصــي  الجــاور  بــين التعالقــات

 .منظمة رياضية مباد  تحكمها ممنسقة

 الكفايــــات لبنــــاء مــــدخل هــــو، العربيــــة للغــــة الصــــرفية الخصوصــــية ترســــيخ إن .3

 اكتســـاب عمليـــة لتيســـير املعجميـــة القـــدرة بنـــاء وفـــي، املكـــون  هـــاا فـــي األساســـية

 ومـا لغتـه إلـى ينتمي ما بين التمييز من ويمكنه، الفصيح اللغوي  لنسقه املتعلم

 .إليها تميين ال

 ومعرفــة املفــردات تعلــم خــالل مــن باألســاس ينطلــق املعجميــة الكفايــة بنــاء إن .4

  تحكمها. التي الداللية والعالقات النسقية الترابطات
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هِم  في االجتماعيّ  السياق أثُر 
َ
صوِص  ف

ُّ
 األدبّية الن

  التوقيعاِت  وتفسيِرها
 

 مثاال

 

 

 60 حسين كمال

 61 كاظم ياسر
 

 ملخص
 

ـــة التوقيعـــات دراســـة عنـــد ثالبحـــ هـــاا يقـــف ـــات إحـــدى ضـــوء فـــي العربي   علـــم نظريَّ

غـــــة
ُّ
ـــــة وهـــــي الحـــــديث  الل ظريَّ ـــــياقية النَّ ِ

ت التـــــي الس   املـــــدارس أشـــــهر مـــــن واحـــــدة ُعـــــدَّ

 اختـــــرت وقـــــد، اإلبداعيـــــة النصـــــوص علـــــى تطبيقهـــــا يمكـــــن التـــــي الحدي ـــــة اللســـــانية

  التوقيعات
 

سُم  ملا للتطبيق  مجاال
َّ
ـا غمـو  نمـ التوقيعـات هـاه بـه تت  وعـدم، حين 

م الطلــــب وبــــين بينهــــا تــــرابط ــــا املقــــد  ــــا، أخــــرى  أحيان   الســــياق إلــــى الرجــــوع يتطلــــب مم 

ا، أفضـــــل نحـــــو علـــــى فهمهـــــا أجـــــل مـــــن أنتجهـــــا الـــــاي االجتمـــــا ي   ـــــز  ِ
 
 معرفـــــة علـــــى مرك

ة النصوص فهم في الحال سياق عناصر  .وتفسيرها األدبي 

  اللغــــة ولكــــون 
 
 املجتمــــ  أبنــــاء بــــين االتصــــال وســــائل مــــن ووســــيلة اجتماعيــــة ظــــاهرة

 بـــــين تـــــربط التـــــي العالقـــــة إغفـــــال يمكـــــن ال لـــــاا متكلميهـــــا  وظـــــروف ألحـــــوال تخضـــــ 

طلــق مــا وهــو الكالمــي الحــدث تصــاحب خارجيــة ظــروف مــن بــه يحــيط ومــا الكــالم
ُ
 أ

 النصـوص فهـم فـي العملـي   التطبيـق فـي البحـث أهميـة تبـرز وهنا، الحال سياق عليها

                                                           
ة/ فقه لغة، أ.د.: كمال حسين أحمد السامرايي   60 جامعة ، جهة العمل: تدريس ي في كلية التربية، التخصص: لغة عربي 

ة، سامراء وإشراف على العديد من الرسائل واألطاريح ، لديه منشورات علمية، ومعاون رئيس الجامعة للشؤون العلمي 

 liqaa.alsamaraa@gmil.comة. العلمي
، تدريس ي في دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية، طالب دكتوراه، تخصص لغة عربية، م.م.: ياسر عناد كاظم 61

 yassirinad@gmail.comرسالة املاجستير بعنوان: جمهرة األم ال دراسة في ضوء نظرية السياق. ، الوقف السني  
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ـــــة غيـــــر صـــــرالعنا باســـــتعمال األدبيـــــة ن وقـــــد، اللغوي   جانـــــب: جـــــانبين البحـــــث تضـــــم 

 :عناصر ثالثة على التطبيقي   الجانب واشتمل، تطبيقي   وآخر نظري  

 .التوقيعات فهم في الكالم طرفي معرفة أثُر  .1

 .التوقيعات فهم في الحدث معرفة أثر .2

 .التوقيعات فهم في واملعتقدات واألعراف والعادات واملكان الزمان معرفة أثر .3

 البحث: ائجنت -

ـــــا بوصـــــفه - التوقيـــــ  نفهـــــم أن يمكننـــــا ال .1 ـــــا نصا ي    لغوَّ
ا

 معرفـــــة دون  مـــــن -مســـــتقال

ة غير عناصره نة اللغوي   .بينها فيما وتفاعلها، له املكو 

ة مرآة األدبي   النص   .2 مه لشخصي 
 
 .كاتبه أو متكل

ة معرفـــــة هـــــو واألدبـــــي اللغـــــوي   الـــــنص   لفهـــــم طريـــــق أقصـــــر .3 م شخصـــــي 
 
 أو املـــــتكل

 .الكاتب

ة النصوص من ك ير فهم في املخاطب معرفة ساهمت .4  .وتفسيرها األدبي 

ـا أنَّ  .5 فهـم أن يمكــن ال التوقيعـات مــن بعض 
ُ
 القصــة أو موقفهــا معرفـة دون  مــن ت

 .منه املحاوفة األجزاء مقام يقوم املوقف فسياق، فيها قيلت التي

 النصــــــــوص مـــــــن ك يـــــــر فهـــــــم فـــــــي مســـــــاعدان عـــــــامالن واملكـــــــان الزمـــــــان عنصـــــــرا .6

 .اوتفسيره

ا فهــــــم أن   .7  االجتماعيـــــــة الحيــــــاة طبيعـــــــة معرفــــــة يتطلـــــــب التوقيعــــــات مـــــــن عــــــدد 

ة ِتَجت التي العربي 
 
ن
ُ
ه فيه  ا رها. ما أفضل ألنَّ ِ

 يفس 
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 الصدمة بعد ما بقلق وعالقته الصحي الحجر

 مور األ  ولياءأ نظر وجهة من طفالاأل  لدى

 

 

 62 الالمي ضحى
 

 

 ملخص
 

 الصـــحي الحجـــر يســـب ها التـــي والصـــحية نفســـيةال االثـــار فـــي الدراســـة اشـــكالية تبـــرز

 وبــــاء تفشــــ ي بعــــد احتــــرازي  ـكـــأجراء العــــالم دول  فــــي النــــاس جميــــ  علــــى فــــر  الــــاي

 يم لـون  االطفـال ان اال اسـتنناء دون  االعمـار جميـ  يصيب والاي املستجد كورونا

 االطفــال جعــل ممــا واملتنزهـات والحــدائق واملــدارس الريــا  غلـق بعــد خاصــة حالـة

 احــد بكونــه تعريفــه يمكــن الــاي الصــدمة مــا بعــد باضــطراب لإلصــابة ةعرضــ اكثــر

 حـدود تتخطـى صـدمة بشـكل لحـادث الفـرد تعـر  عـن الناتجـة النفسية االمرا 

 ـكــالخو وجســـديا نفســية اثـــار الحقـــا عليــه تتـــرك بحيـــث لإلنســان الطبيعيـــة التجربــة

 كونـــــهل النظريـــــة نـــــاحيتين مـــــن البحـــــث اهميـــــة وتبـــــرز النـــــوم واضـــــطراب املفـــــاجئ ف

 علـى السـلبية واآلثـار الصـحي الحجـر فـر  إجـراءات بهـا تسـببت التـي اآلثـار يناق 

 الســابعة ســن دون  اطفــال عينــه علــى البحــث تطبيــق باعتبــار والتطبيقيــة االطفــال

 اعتبارهــــا ضــــافة فــــيمكن الصــــحي الحجــــر وضــــ  عاشــــوا والــــين بغــــداد محافظــــة فــــي

 .لالطفال لنفسيةا والصحة النفس علم مجال في منها االستفادة يمكن

 البحث: نتائج -

                                                           
 Duhaallamy38@gmail.com. ، العراقبغداد جامعة، للبنات التربية كلية، الالمي بدر ضحى: .د.م 62
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 عــــزل  إجــــراءات مــــن صــــاحبه ملــــا االطفــــال علــــى نفســــية اثــــار لــــه الصــــحي الحجــــر .1

 مـــ  وتكـــيفهم االطفـــال تعـــاطي لصـــعوبة االجتمـــا ي التباعـــد ومـــا يخـــص وقائيـــة

 فــــي التجمــــ  ومنــــ  واملــــدارس االطفــــال ريــــا  تعطيــــل مــــ  خاصــــة األوضــــاع تلــــ 

 .العامة والحدائق املتنزهات

 الحجــــر بســــبب الصــــدمة مــــا بعــــد قلــــق مــــن يعــــانون  البحــــث عينــــه لاالطفــــا ان .2

 .امورهم اولياء نظر وجهة من الصحي

 مــــا بعــــد قلــــق فــــي الجــــنس ملتغيــــر تبعــــا إحصــــائية داللــــة ذات فــــروق وجــــود عــــدم .3

 .امورهم اولياء نظر وجهة من االطفال بين الصدمة

 البحث: توصيات -

 إجـــراءات ظـــل فـــي فـــالهماط مـــ  التعامـــل بضـــرورة االمـــور  اوليـــاء الباح ـــة توصـــ ي .1

 مــن االك ـار تجنـب لـديهم القلـق حـدة مـن للتقليـل كورونـا فـايروس مـن الوقايـة

 األطفال. امام ومخاطره ومضاعفاته الفايروس عن الحديث

 مــــدى االعتبـــار بنظـــر تأخـــا اوســـ  نطــــاق علـــى تكامليـــة دراســـات اجـــراء ضـــرورة .2

 هــم ممــن ةخاصــ االطفــال علــى الضــاغطة والظــروف النفســية الصــدمات تــأثير

 .املبكرة الطفولة مرحلة في

 ملســاعدتهم الصــدمة مــا بعـد لقلـق تعرضــوا ممكـن لالطفــال تأهيـل بــرام  وضـ  .3

 بشــكل املســتقبل فــي علــيهم تــوثر قــد نفســية حالــة مــن بــه مــا يمــرون تخطــي علــى

 .سل ي
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 وعالقتها اإلبداعي التفكير ملهارات العربية اللغة معلمي ممارسة درجة

محافظة  في عشر الثاني الصف في طلبتهم لدى العلمي التفكير بمهارات

 عمان بسلطنة التعليمية الباطنة شمال

 

 

 63 العجمي محمد
Orcid.org/0000-0002-6882-7608 

 

 ملخص
 

 التفكيــر ملهــارات العربيــة اللغــة معلمــي ممارســة درجــة تعــرف إلــى البحــث هــاا هــدف

 الباطنـــــــة شـــــــمال محافظـــــــة فـــــــي عشـــــــر ال ـــــــاني الصـــــــف طلبـــــــة تـــــــدريس فـــــــي اإلبـــــــدا ي

 طلبـــــة لـــــدى العلمـــــي التفكيـــــر مســـــتوى  عـــــن والكشـــــف، عمـــــان بســـــلطنة التعليميـــــة

 بــــين العالقــــة ومعرفــــة، التعليميــــة الباطنــــة شــــمال بمحافظــــة عشــــر ال ــــاني الصــــف

 عشــر ال ــاني الصــف طلبــة تــدريس فــي العربيــة اللغــة معلمــي لــدى اإلبــدا ي التفكيــر

 ذلــــ  وألجــــل طلبــــتهم  لــــدى علمــــيال والتفكيــــر التعليميــــة الباطنــــة شــــمال بمحافظــــة

ن ، االرتبــــاطي الوصــــفيَّ  املــــن   الدراســــة اعتمــــدت  طلبــــة جميــــ  مــــن مجتمعهــــا وتكــــو 

 655 مـــن فتكونـــت الدراســـة عينـــة أمـــا، 6550 عـــددهم البـــال  عشـــر ال ـــاني الصـــف

 العشــوايي التعيــين ثــم العنقوديــة بالطريقــة العينــة اختيــار تــم وقــد، وطالبــة طالبــا

                                                           
 بسلطنة ُصحار جامعة في تدريسها وطرائق العربية اللغة مناج  مساعد أستاذ، العجمي صالح بن محمد: كتور دال 63

ـشرت، العربية للغة الدولي املجلس وعضو، عمان
ُ
 العلمية ورياتالد من عدد في العلمية األبحاث من العديد له ن

 الدولي املؤتمر في املتميزة البحوث جائزة آخرها كان منها جوائز وحصد، الدولية املؤتمرات من عدد في شارك، املحكمة

ة وشارك، 2018 العربية للغة الساب   كتاب آخرها كان العلمية املنشورات بعض تأليف في الباح ين من نخبة بمعي 

 للعام ُصـحار جامعة في املتميز التدريس جائزة على حصل، مقارنة دراسات: عربيال الوطن في العربية اللغة تعليم

 Majmi3@su.edo.om. 2018 الجام ي
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، اإلبـدا ي التفكيـر مهـارات استبانة تطبيق تم الدراسة افأهد ولتحقيق، البسيط

 .العلمي التفكير مهارات اختبار إلى باإلضافة

 البحث: نتائج -

 محافظـة فـي العربيـة اللغة معلمي عند اإلبدا ي التفكير مهارات ممارسة درجة .1

 بمتوســط، متوســطة ممارســة بمســتوى  جــاء الطلبــة تــدريس فــي الباطنــة شــمال

 تنازليــــا مرتبــــة اإلبــــدا ي التفكيــــر مهــــارات جــــاءت وقــــد(. 3.32) مقــــداره حســــابي

 عــال بتقـدير الطالقـة مهــارة األولـى املرتبـة فـي: ـكـاآلتي الحسـابي املتوسـط حسـب

 حســــــــابي بمتوســـــــط املرونـــــــة مهـــــــارة تلتهــــــــا، (4.25) مقـــــــداره حســـــــابي ومتوســـــــط

 املرتبـــــة فـــــي للمشـــــكالت الحساســـــية مهـــــارة ثـــــم، عـــــال بمســـــتوى ( 4.22) مقـــــداره

 املرتبـــــــة وفـــــــي، متوســـــــط بمســـــــتوى ( 3.31) مقـــــــداره حســـــــابي بمتوســـــــط ال ال ـــــــة

 بمســـــــتوى ( 2.65) مقـــــــداره حســـــــابي بمتوســـــــط األصـــــــالة مهـــــــارة حلـــــــت الرابعـــــــة

 بمتوســـــــط التوضـــــــيح أو التوســـــــ  مهـــــــارة األخيـــــــر املركـــــــز فـــــــي وجـــــــاءت، متوســـــــط

 .منخفض بمستوى ( 2.43) مقداره حسابي

 مـادة فـي عشـر ال ـاني الصـف طلبـة لـدى العلمـي التفكيـر مهارات ممارسة درجة .2

، متوســطة بدرجــة جــاءت التعليميــة الباطنــة شــمال محافظــة فــي العربيــة اللغــة

 الفرعيـة العلمـي التفكير مهارات لترتيب بالنسبة أما(. 1.51) حسابي بمتوسط

 حســـابي بمتوســـط األولـــى املرتبـــة فـــي املشـــكلة تحديـــد مهـــارة جـــاءت فقـــد الســـب 

 فـــي املالحظـــة مهـــارة حلـــت حـــين فـــي ،متوســـطة ممارســـة بمســـتوى ، 1.80 مقـــداره

، متوســـطة ممارســـة بمســـتوى ، 1.74 مقـــداره حســـابي بمتوســـط ال انيـــة املرتبــة

، 1.30 مقــــداره حســــابي بمتوســــط التصــــنيف مهــــارة حلــــت ال ال ــــة املرتبــــة وفــــي

 التفســــــــير مهــــــــارة حلــــــــت الرابعــــــــة املرتبــــــــة وفــــــــي، متوســــــــطة ممارســــــــة بمســــــــتوى 

 املرتبــــــة أمــــــا، متوســــــطة ةممارســــــ بمســــــتوى ، 1.15 مقــــــداره حســــــابي بمتوســــــط

، 1.05 مقــــداره حســــابي بمتوســــط التنبــــؤ مهــــارة نصــــيب مــــن فكانــــت الخامســــة



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 171ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

 التعمـــــيم مهـــــارة جـــــاءت األخيـــــر قبـــــل املركـــــز وفـــــي، متوســـــطة ممارســـــة بمســـــتوى 

 املرتبــــــة وفــــــي، ضــــــعيفة ممارســــــة وبمســــــتوى ، 0.95 مقــــــداره حســــــابي بمتوســــــط

، 0.51 ارهمقــــــد حســــــابي بمتوســــــط الفرضــــــيات صــــــياغة مهــــــارة جــــــاءت األخيــــــرة

 .ضعيفة ممارسة بمستوى 

 التفكيـــــر مهـــــارات بــــين إحصـــــائيا دالــــة ضـــــعيفة طرديـــــة ارتباطيــــة عالقـــــة توجــــد .3

 .الطلبة لدى العلمي التفكير ومهارات اإلبدا ي

 البحث: توصيات -

 أجــل مــن التــدري ي  أثرهــا ومتابعــة بجودتهــا واالعتنــاء التدريبــة البــرام  تك يــف .1

 طرائــق فــي العلمــي التفكيــر ومهــارات بــدا ياإل  التفكيــر مهــارات ممارســات تعزيــز

 .العربية اللغة تدريس

 مــــن   تطــــوير عنــــد العلمــــي التفكيــــر ومهــــارات اإلبــــدا ي التفكيــــر مهــــارات تعزيــــز .2

 .املستقبل في عشر ال اني للصف العربية اللغة

 اإلبـدا ي التفكيـر مهـارات من عشر ال اني الصف طلبة بتمكين االهتمام زيادة .3

 املدرســة داخــل ســواء التعليميــة املمارســات جميــ  فــي العلمــي التفكيــر ومهــارات

 خارجها. أو



  مؤمتر رميار أكادميي

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 172
 

اقع التطبيق العملي لطلبة املرحلة الرابعة في كلية التربية جامعة  و

 كربالء من وجهة نظر طلبة قسم اللغة العربية

 

 64سعد كاظم زغير الشبالوي 

 65 علي صاحب عباس
Orcid.org/0000-0003-3475-8680 

Orcid.org/0000-0003-3633-913X 
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ف واق  التطبيق العملي لطلبة املرحلة الرابعة في كلية  هدف البحث إلى التعر 

وذل  للوقوف على الجوانب اإليجابية والسلبية في ، التربية في جامعة كربالء

, اختيرت بالطريقة 100وتكونت عينة البحث من )، عملية التطبيق
 
ا وطالبة ( طالب 

وألغرا  البحث استخدم الباحث املن   الوصفي وأعد  استبانة العشوائية, 

  ( فقرات, وتوصل البحث إلى النتائ  اآلتية:10تكونت من )

إن فترة التطبيق غير كافية وكلما كانت فترة التطبيق مناسبة ف ن الطلبة  .1

 يستطيعون أن يتقنوا مهارات التدريب بشكل أفضل.

طبقين غير كافية لتقييم أدائهم بشكل إن زيارات املشرفين على الطلبة امل .2

 .أفضل

 

 

                                                           
 Saad.sa2011@yahoo.com ، العراق، وزارة التربية العراقية سعد كاظم زغير الشبالوي،  الباحث 64
  lyalysary043@gmail.com ، العراق، وزارة التربية العراقية ، علي صاحب عباس الباحث 65
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 االستنتاجات: -

 من خالل عر  النتائ  ومناقشتها استنت  الباحث ما يلي:۔ 

إن نسبة كبيرة من الطلبة يؤكدون على زيادة فترة التطبيق لغر  االستفادة  .1

 منها وزيادة خبراتهم في هاا املجال

ا .2 لبة املطبقين خالل فترة إيجابية م  الط اظهرت إدارات املدارس تجاوب 

 التطبيق. 

امكانيات أغلب املدراس ال انوية ضعيفة جدا من ناحية توفير األجهزة  .3

 واألدوات الالزمة إلنجاح الدرس.

عدم اهتمام أغلب السادة املشرفين على عملية التطبيق بمساعدة الطلبة  .4

زام املطبقين في تجاوز املعوقات واملشاكل املوجودة وكال  ملتابعة وإلت

 الطالب املطبقين في الدوام في املدراس.

 عدم اهتمام املدارس والهيئات االدارية باألنشطة الصفية والالصفية. .5

إن املدرسين ال يواكبون التطور الحاصل في طرائق التدريس بل ظهر مؤشر  .6

على ضعف تأثيرهم في الطلبة نتيجة ضعف الطريقة املستخدمة في اداء 

 الدرس.

 التوصيات: -

أن ي بت التدريس ي املشرف مالحظاته بشكل دقيق في دفتر املطبق كل  ضرورة .1

 زيارة يقوم بها ويالحظ التقدم الحاصل عند املطبق في كل زيارة. 

ضرورة أن ال تقل عدد زيارات التدريس ي املشرف للطلبة املطبقين على ثالثة  .2

 زيارات خالل فترة التطبيق.

يفية وض  الخطة الدراسية يجب تعليم وتدريب الطلبة املطبقين على ك .3

 ولجمي  املراحل الدراسية في املتوسطة واألعدادية.
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التأكد على أن يكون التطبيق على مدار السنة وبمعدل يومين في االسبوع  .4

 وليس يوم واحد.

التأكد على الزيارات امليدانية واملشاهدات خالل فترة أعداد الطلبة في الكلية  .5

 ية.إلى املدارس املتوسطة واألعداد

توفير التجهيزات واألدوات التي يحتاجها املطبق في الدرس كي يتم تحقيق  .6

 األهداف التربوية.
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Présentation de l’étude 
 

Suite à la propagation de la pandémie COVID .19, et dans le cadre de la continuité 

pédagogique, les pratiques enseignantes ont été transformées et reconfigurées d’une 

façon urgente et non préparées. Elles sont passées du présentiel caractérisé par la 

rencontre physique avec l’étudiant à l’enseignement à distance fondé sur le numérique. 

En effet, les enseignants se retrouvent dans l’obligation de s’adapter avec cette situation 

inédite sans aucune initiation à ce mode d’enseignement ni formation en matière de 

Technologies de l’Information et de la Communication TIC. 

Cependant, plusieurs difficultés liées notamment à la distance et à l’usage des TIC ont 

provoqué chez les enseignants universitaires un certain recul de leur bien être 

professionnel et ont affecté leur santé mentale et leur équilibre psychologique. 

Notre étude s’est intéressée, donc à démontrer dans quels conditions les enseignants 

ont effectué leurs enseignements à distance et dans quelle mesure la COVID 19 a pu 
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affecter leur santé mentale tout en identifiant les différents symptômes 

psychopathologiques ressentis par les sujets interrogés. 

- Résultats: 

1. Les enseignants expriment une insatisfaction ou peu de satisfaction de 

leurs enseignements à distance et ils déclarent qu’ils n’ont pas encore 

réussi à s’y adapter vu les difficultés rencontrées. 

2. Le manque de formation en matière de TIC, les problèmes liés à la 

connexion internet, les conditions de travail non convenables à une 

telle méthode d’enseignement, la difficulté à maitriser et à évaluer les 

étudiants à distance ... sont des facteurs qui ont impacté la réussite du 

téléenseignement et l’efficacité du métier professoral. 

3. La quasi-totalité des enseignants ont senti un recul de leur bien-être 

professionnel et une charge de travail alourdie et plus importante que 

d'habitude pendant le confinement. 

4. Le recours au télé-enseignement a affecté la santé mentale des 

enseignants et a généré des troubles psychopathologiques 

considérables comme la pression, la psychasthénie, les maux de tète, la 

dépression, les troubles de sommeil… 

5. La totalité des sujets interrogés pense que l'enseignement à distance à 

l'heure de la COVID.19 pourrait être une expérience positive qui 

permet de regarder autrement l’activité professionnelle habituelle. 

- Recommendations: 

1. Il faut investir dans les ressources humaines en donnant plus de chance 

aux jeunes chercheurs d’apporter plus d’efficacité en matière pratiques 

enseignantes. 
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2. Il faut également intégrer les TIC comme étant une matière à part 

entière dans les programmes officiels et former les formateurs et les 

initier au monde numérique. 

3. Les méthodes d’enseignement doivent être actualisées pour qu’elles 

soient plus compatibles avec le monde actuel « numérique »et 

répondent encore plus aux besoins des étudiants et à leurs attentes. 
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 ملخص
 

 االجتماعيــــة املهــــارات الطلبــــة اكســــاب فــــي املهمــــة العوامــــل أحــــد الخفــــي املــــن   يعــــد

 االيجابيـــة واملعـــان واالتجاهـــات بـــالقيم الطلبـــة رفـــد فـــي دوره خـــالل مـــن واألكاديميـــة

 تربيـــة فـــي دوره يبـــرز كمـــا، والحياتيـــة االجتماعيـــة املهـــارات اكســـابهم فـــي تســـاهم التـــي

 الطلبــــة الخفيــــة برســــالته الخفــــي املــــن   يكســــب كمــــا، النــــواحي جميــــ  مــــن الطلبــــة

 الخفـــي فـــاملن  ، الرســـمي   املـــن مـــ  متفقـــة احيانـــا تكـــون  والتـــي واملواقـــف املفـــاهيم

 العمليـــة علـــى تـــؤثر ان يمكـــن منظـــورة غيـــر خفيـــة صـــامتة تربويـــة فعاليـــات يتضـــمن

 دور  علــى التعــرف إلــى الدراســة هــاه تتمحــور  حيــث املدرسةـــ فــي التعلميــة التعليميــة

 املرحلـــة طلبــة لـــدى واالجتماعيــة األكاديميــة الكفـــاءة تعزيــز فـــي ودوره الخفــي املــن  

، املعلمــــــين نظــــــر وجهــــــة مــــــن الشــــــمال لــــــواء فــــــي األخضــــــر الخــــــط لداخــــــ االبتدائيــــــة

 الوصـــــفي املـــــن   اســــتخدام تـــــم أســــئلتها عـــــن ولإلجابـــــة الدراســــة أهـــــداف ولتحقيــــق

ـــا اإلســـتبانات توزيـــ  خـــالل مـــن البيانـــات لجمـــ ، املســـحي  وتحليلهـــا وجمعهـــا الكتروني 

ا  شـــــوائيةالع بالطريقـــــة الدراســـــة عينـــــة اختيـــــار تـــــم، املناســـــبة باألســـــاليب إحصـــــائي 
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 نسـبته بمـا( 2021-2020) الدراسـ ي العـام خـالل، الدراسة ملجتم  مم لة البسيطة

ا( 254) على العينة اشتملت حيث، الدراسة مجتم  من%( 5)  .  ومعلمة معلم 

 البحث: نتائج -

 واالجتماعيـة األكاديميـة الكفـاءة تعزيز في الخفي املن   دور  أن النتائ  أظهرت .1

ا كان الشمال لواء في األخضر الخط داخل ئيةاالبتدا املرحلة طلبة لدى  .كبير 

 مســـــتوى  عنـــــد إحصـــــائية داللـــــة ذات فـــــروق وجـــــود عـــــدم النتـــــائ  أظهـــــرت كمـــــا .2

 املـن   دور  حـول  الدراسـة أفـراد استجابات متوسطات بين( ≤0.05) الداللة

 االبتدائيـة املرحلـة طلبـة لـدى واالجتماعيـة األكاديمية الكفاءة تعزيز في الخفي

 املؤهــــل، الجــــنس) متغيــــرات إلـــى تعــــزى  الشــــمال لــــواء فـــي األخضــــر خــــطال داخـــل

 (.العلمي

 الفــروق وكانــت، الخبــرة ســنوات حســب علــى فــروق وجــود النتــائ  أظهــرت بينمــا .3

 .سنوات 10 من أكبر فئة لصالح

 البحث: توصيات -

 .الخفي املن   أهمية على املعلمين تدريب .1

 لصــــــالح اســــــتغالله فيــــــةوكي الخفــــــي للمــــــن   النظــــــري  باألســــــاس املعلــــــم تزويــــــد .2

 .التعليمية العملية

 هــــــاه تؤكـــــد حيــــــث الخفـــــي املـــــن   بمفهــــــوم املعرفـــــة فائـــــدة علــــــى الضـــــوء إلقـــــاء .3

ا ليكـــــون  املربـــــي إعـــــداد أهميـــــة املعرفـــــة ، الســـــلوك مســـــتقيم، نفســـــه فـــــي صـــــالح 

 
 

 .التربوية والعملية، التربوية األهداف م  متفاعال

، جهــة مــن العناصــر متناســقة وأنشــطتها ومحتواهــا بأهــدافها املنــاج  تكــون  أن .4

 .أخرى  جهة من املجتم  وحاجات البيئة م  ومتوافقة

 يكـــون  وأن مناســـبة حـــال فـــي تكـــون  أن وتجهيزاتهـــا املدرســـية األبنيـــة فـــي يرا ـــى أن .5

 .وأخرى  مدرسة بين املستوى  متقارب ذل 
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 التفكيـر مهـارات علـى وبالتربيـة... واألخالقيـة الروحيـة بالقيم االهتمام يكون  أن .6

 .املحتوى  بتقرير االهتمام من أكثر ناقدال

 .املناج  رسم لدى املدرسين من نخبة آراء تؤخا أن .7

 وأسـاليب جديـدة مهـارات اكسـابهم علـى قـادرة تدريبيـة بـدورات املعلمين إلحاق .8

 .منهم الجدد وخاصة، للتعليم متعددة

 األهـداف تحقيـق حساب على واالستهالكية املظهرية النزعة م  االنسياق عدم .9

 املدرسة. في التربوية
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Abstract 

Thesis volume and structure: introduction, three chapters, general 

conclusions and recommendations, bibliography (68 sources), basic text 

pages, 23 tables, 5 figures. 

Publications on the theme of the thesis. 9 scientific papers, one of which 

has been published abroad, 2 articles in national journals of C-category, 2 

articles at international conferences, 1 article at a national conference and 3 

electronic publications. 

Key words: motivation, motivation, types of motivation, learning 

motivation, types of motives, motivational strategies, psycho-pedagogical 

conditions, principles of stimulating motivation, elementary school pupils. 

The research purpose is to identify the pedagogical benchmarks and to 

develop the pedagogical model of forming learning motivation in 

elementary school pupils. 

Research objectives: 

1. Analysis of the theoretical approaches regarding leqrning ,otivqtion in 

ele,entqry school pupils; 

2. Conceptualizing the formation of leqrning motivation in elementary 

school pupils; 

3. Determination of pedagogical principles, factors and conditions of 

forming and increasing learning motivation in elementary school 

pupils; 

4. Elaborating the strategy of forming learning motivation in elementary 

school pupils; 
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5. Developing, implementing and validating the Pedagogical model of 

forming learning motivation in elementary school pupils. 

Research novelty and originality: 

1. conceptual delineation of learning motivation in elementary school 

pupils from a psychological, pedagogical and methodological 

perspective; 

2. Substantiation of the concept of learning motivation in elementary 

school pupils: principles, factors and general conditions, educational 

conditions, specific conditions. 

3. Developing the Pedagogical model of increasing learning motivation 

dynamics in elementary school pupils, based on methodological and 

procedural dimensions, determined by a set of psycho-pedagogical 

psycho- pedagogical benchmarks. 

4. Implementing the psycho-pedagogical strategy of forming learning 

motivation in elementary school pupils, through the combination of 

interactive methods with the theories of motivation. 

The solved scientific problem lies in the establishment of a learning 

dynamics through the elaboration and implementation of the pedagogical 

model for increasing the dynamics for learning in elementary school pupils, 

through learning situations based on the formative program. 

The theoretical significance of the research consists in developing the 

theory and methodology of forming and increasing learning motivation in 

elementary school pupils through the substantiation of the pedagogical 

model, the determination of some situations for learning motivation 

formation in elementary school pupils. 
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The applicative value of the research is represented by the identification 

and substantiation of the strategy of learning motivation formation in 

elementary school pupils; the elaboration and implementation of the 

Pedagogical model of learning motivation formation in elementary school 

pupils; designing and implementing specific strategies for learning 

motivation formation in elementary school pupils. 

The approval of the research results took place within the sittings of the 

Chair of Pedagogy and General Psychology of TSU, theoretical-practical 

conferences and through scientific publications. Also, the scientific value of 

the research results has been confirmed at national and international 

scientific conferences. 

- Resultants: 

1. The reactional motivational approach is based on the necessity 

stipulated by learning, which, firstly, involves the acquisition of a 

sufficient number of terms in order to structure a reactive 

terminological system. The correlation of needs, valences in the 

learning motivation process facilitates the free passage of pupils from 

theory to practice based on motivation. In logical and structural order, 

these elements manage the pivotal elements that underpin educational 

technology. 

2. Learning considered an intentional activity can be successfully applied 

in school activity due to its characteristics, which recommend it as an 

activity that transcends the strict intentions of knowledge and focuses 

on the achievement of motivated learning with notable results 
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regarding the motivational level of pupils involved in such activity of 

knowledge and training. 

3. The role of the teacher in schooling is emphasized by the fact that the 

changes and the progress recorded largely depend on how the latter is 

actively involved in mediating and motivating the pupil to learn. It is the 

teacher who has to set his or her own goals, according to the contents 

taught, the types of didactic sequences made in the classroom, or the 

directions of the practical action, and the pupil will be thus encouraged 

to set certain goals as related to his own motivated learning activity 

[46]. 

4. Pupil’s learning activity is determined by multiple motivational 

structures: needs, tendency, reason, interest, persuasion, aspiration, 

dream and ideal as well as their components. For good intellectual 

functioning both teachers and parents must act in order to optimize 

these structures so as to ensure their presence at any schooling stage, 

which will prevent school demotivation and school failure respectively 

[43]. 

5. Pupils’ cognitive development is dependent on the presence or lack of 

learning motivation. Among the strategies for motivating pupils to 

learn, with effect on their cognitive development, is the stimulation of 

epistemic curiosity. Epistemic curiosity can be stimulated and 

maintained by the following factors: surprise, unusual, perplexity, 

contradiction, doubt, use of tools emphasizing pupils’generative 

capacity as well as creativity [48, p.308]. 
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6. At the level of specific didactic activities, we consider it important to 

capitalize on previous acquisitions, through actions aimed at 

integrating in a systemic way new knowledge, skills, competencies, etc. 

among which learning through cooperation promoted by means of the 

strategy of motivational stimulation. 

7. The pragmatic aspect of the proposed experimental approach consists 

in structuring the relevant information, specific to the effective 

achievement of the motivational level increase in relation to learning, 

providing a model in this field, elaboration or adaptation of 

investigative tools specific to the age segment concerned. The role of 

learning stimulation strategy was to provide an efficient and systematic 

conceptualization model in order to optimize the didactic process in 

terms of developing a motivated attitude towards learning. 

- Recommendations: 

1. Institutions of Initial and Continuing Professional Training: train 

educational staff into using the strategy of forming learning motivation; 

implement the Pedagogical Model of increasing the dynamics of 

learning motivation in elementary school pupils. 

2. Researchers in the field of education sciences / socio-human sciences, 

etc: expand the perspectives of approaching learning motivation in the 

school environment. 

3. Curriculum designers: develop and adapt curricula, textbooks, guides to 

with strategies of forming learning motivation. 
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 بالكفاءات املقاربة ظل في التدريس

 والتعليم التربية

 

 71 رماش صبرينة

 72 نويري  سمير
Orcid.org/0000-0002-3533-6658 

 

 ملخص
 

 الجزائريــة املدرســة تبنتهــا التــدريس فــي جديــدة طريقــة هــي بالكفــاءات املقاربــة تعتبــر

 الـنظم إصـالح فعمليـة، الجزائريـة التربويـة املنظومـة عرفتهـا التي اإلصالحات نتيجة

 املعرفيــة ومحتوياتهــا مناججهــا وتطــوير التربويــة أهــدافها صــياغة وإعــادة التعليميــة

 وأرقــــى املرجــــوة النتــــائ  أحســــن تحقيــــق أجــــل مــــن العامليــــة الــــنظم مــــ  يتماشــــ ى بمــــا

 املقاربــة جــوهر هــو فهــاا العصــر متطلبــات مــ  يســتجيب بمــا التعليميــة املســتويات

 .بالكفاءات

 البحث: نتائج -

 .املتعلمين لدى الدافعية عنصر ت ير .1

 .للمعلومات املتعلمين زيادة حفظ على تساعد .2

                                                           
 اإلنسانية العلوم كلية 2009 مند قسنطينة بجامعة دائمة أستاذة، رماش صبرينة: (أ) محاضرة أستاذة 71

 قسم رئيس نائب، واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية – عنابة جامعة- 2007 منا( أ) محاضرة أستاذة، واالجتماعية

 واالنحراف التربية مخبر في عضو، الدكتوراه في التكوين فرقة عضو، 2012-2010 قسنطينة جامعة اإلجتماع علم

 sabriranim23@gmail.com. األسري  العنف حول  بحث مشرع في عضو، والجريمة
 أستاذ، االجتماع علم قسم ابةعن مختار باجي جامعة ال ال ة السنة دكتوراه طالب، نويري  سمير: دكتوراه طالب 72

. متعاقد، االبتدايي التعليم أستاذ شغل، أهراس سوق ، مساعدية الشريف محمد بجامعة مؤقت

nouirisamir7@gmail.com 
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 املهــــارات املــــتعلم واكتســــاب اليوميــــة الحيــــاة بواقــــ  التعلــــيم ربــــط علــــى تســــاعد .3

 .مستقبال الحياتية

 .والحوار املناقشة عنصر تنمية .4

 البحث: توصيات -

 .التعليمية باألهداف املقدمة العلمية املادة ربط ضرورة .1

 .التعليم في الحدي ة التكنولوجية الوسائل استخدام ةضرور  .2

 .الفردية الفروقات مراعات ضرورة .3
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 السماوية األديان في األخالقية القيم

 "الغائب املشترك ذلك"

 

 73 الرحيم عبد أيوب أبو
Orcid.org/0000-0003-2986-8279 

 

 ملخص
 

 علـــى املجتمعـــات أغلـــب فـــي االجتماعيـــة للعالقـــات الشـــديد االنهيـــار حـــول  خـــالف ال

 رهـــين وفســـادها العالقـــات هـــاه صـــالح أن علـــى أيضـــا خـــالف وال، املســـتويات جميـــ 

، تتغيــر ال ثابتــة كونيــة فطريــة األخــالق كانــت وإذا .األخالقيــة القــيم فســاد أو بصــالح

 إذن؟ املشكل فما، اإلنسان بني بين ومشتركة

 لعـدم أم، خالقيـةاأل  للقـيم املجتمعـات تلـ  تشـريعات شمولية عدم في املشكل هل

 بها؟ أفرادها التزام

، صـــحيح تشـــري  مـــن القـــيم تلـــ  الســـتنباط كبيـــر لجهـــد نحتـــاج، معـــا الحـــالتين وفـــي

 لإلنسـانية نجـاة سـبيل باعتبارهـا، بهـا والتعـاي  لتقبلهـا الجميـ  أما طريقها وتمهيد

 .كلها

 قتصـاراال مـ  – مجتمـ  لكـل التشـريعية املصـادر إلى الرجوع علينا يحتم األمر وهاا

 فـــي أم نفســـه املصـــدر فـــي املشـــكل هـــل ملعرفـــة واســـتقراءها – الســـماوية األديـــان علـــى

 به؟ امللتزم

 البحث: نتائج -

 :التالية األسباب إلى راج  العالم مستوى  على األخالقية املنظومة انهيار

                                                           
 اإلسالمي والفكر العقيدة تخصص دكتوراه باحث طالب، اإلسالمية التربية أستاذ، الرحيم عبد أيوب أبو: كتور دال 73

 abouayyoub8alansari@hotmail.com. املغرب، فاس، هللا عبد بن محمد سيدي عةجام، األديان ومقارنة
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 مرجعيتهـــا انحـــراف ســـببه، خصائصـــها وفقـــدان األخـــالق قـــيم مفهـــوم انحـــراف .1

 .شريعيةالت مصادرها بعض وتحريف

 بمبــــدأ األخــــالق ربــــط عــــدم إلــــى راجــــ  األخالقيــــة التزامــــاتهم مــــن الــــبعض تفلــــت .2

 .االلتزام

 مجتمعـــــات جعلـــــت، املختـــــار هللا شـــــعب عقيـــــدة مـــــن النابعـــــة الدونيـــــة النظـــــرة .3

 .قومية أخالق إلى أدى مما. إنسانا ليست أنها على أخرى  تعامل

( األيسـر خـدك له أدر األيمن لخدك ضرب  من) األخالق بعض معقولية عدم .4

 .ي جرها مجتمعها جعل

 وشــــمولها بــــالجزاء وربطهــــا ثباتهــــا علــــى األخــــالق حافظــــت، القرآنــــي الخطــــاب فــــي .5

 لكـن، املسـلم غيـر حقـوق  مـن املعـامالت فـي مصـنف يخلـوا فـال ككل  لإلنسانية

 .التنزيل مستوى  على خلل هناك

 البحث: توصيات -

 بعـــــــض علـــــــى للحكـــــــم معيـــــــار تصـــــــلح فهـــــــي، تتغيـــــــر ال ثابتـــــــة األخـــــــالق دامـــــــت مـــــــا .1

 والقتـــل والخـــداع الغـــ  إلـــى تـــدعوا التـــي كالتشـــريعات، بـــالتحريف التشـــريعات

 .حيوانات أنهم على الناس ومعاملة، حق بغير

 تهديـــــــده قبـــــــل، نفســـــــه تصـــــــلح التـــــــي األخـــــــالق علـــــــى اإلنســـــــان بتربيـــــــة االهتمـــــــام .2

 .الطرق  بشتى منها التفلت يستطي  التي بالقوانين

 منظومـــــة إلحيـــــاء العـــــالم فـــــي األخـــــالق موضـــــوع فـــــي البـــــاح ين بـــــين الجســـــور  مـــــد .3

 .جديد من األخالق
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LES FONCTIONS EXÉCUTIVES DANS LA PETITE ENFANCE: 

UN LEVIER MAJEUR POUR UN DÉVELOPPEMENT SAIN ET 

ÉQUILIBRÉ DES ENFANTS AU PRÉSCOLAIRE 

 

IHSANE DAHANE 
74 

Orcid.org/0000-0002-6326-8691 

 

 

Résumé 

Un consentement entier parait être formé sur le rôle crucial de la période de 

la petite enfance sur le développement harmonieux et sain de l’enfant. C’est 

au cours de cette phase que les différentes compétences affectives, 

cognitives, langagières, motrices, sociales se développent. Nombreux sont 

les études qui stipulent que l’investissement dans la période préscolaire a 

des effets miraculeux sur la santé, le bien-être, sur les capacités 

d’apprentissage de l’enfant au futur. Les enfants bénéficiant d’un 

préscolaire de qualité auront plus de chance à avoir de bons résultats 

scolaires au futur,restent à l’école plus longtemps et obtiennent une 

carrière professionnelle meilleure. 

L’enfant en bas d’âge est en pleine évolution, les expériences vécues 

façonnent son apprentissage et développe ses fonctions exécutives 

(mémoire de travail- inhibition- flexibilité mentale- la planification...) qui lui 
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permettent de s’adapter à des situations non routinières et de s’ajuster aux 

exigences de l’environnement pédagogique. 

Notre objet de recherche met le point sur un diagnostic de l’état des lieux 

des fonctions exécutives des enfants préscolarisés dans le réseau d’écoles 

de la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement 

préscolaire afin de recenser les points forts et les points faibles pour une 

meilleure intervention future. 

Résultats de la recherché: 

1. Toutes les éducatrices ont dévoilé que la mémoire de travail est une 

fonction qui doit être retravaillée et pratiquée dans des activités 

éducatives et ludiques. 

2. Les enfants faisant partie de notre échantillon présentent des diffcultés 

dans le contrôle inhibiteur, ce qui exprime la nécessité d’introduire des 

exercices pour apprendre à se contrôler, à se concentrer, à prêter 

attention à ses limites. 

3. L’école préscolaire doit inclure des pratiques afin que l’enfant 

développe des stratégies pour apprendre à s’organiser. 

4. Les enfants présentent un déficit de planification et identifier un 

objectif d’action ce qui démontre l’urgence d’implanter des stratégies 

de planification et d’organisation efficaces afin d’atteindre un but. 

Recommandations de la recherché: 

1. Une nécessité de former les éducatrices dans le domaine des fonctions 

exécutives, les sensibiliser à l’importance d’enseigner les méthodes, les 

techniques et les activités qui renforcent le développement de la 
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mémoire de travail, la flexibilité mentale, le contrôle inhibiteur pour 

assurer une meilleure éducation au future. 

2. L’importance d’inclure officiellement les compétences cognitives dans 

les curricula dès la petite enfance. 

3. Approfondir la recherche scientifique , les études empiriques et les 

enquêtes périodiques  dans la thématique précitée. 

4. Accentuation de la conscience sociale sur la thématique des fonctions 

exécutives ignorées par la plupart. 

5. İmplémentation des programmes d’interventions par des 

neuropsychologues dans les écoles et suivi des enfants présentant des 

dysfonctionnements cogntifs. 
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 االجتماعية الكفايات اكتساب في العاطفية الكفايات أثر

 األطفال رياض مرحلة خالل

 

 

 75 الكتاني سالم
Orcid.org/0000-0003-4621-9449 

 

 ملخص
 

 املهـــارات مـــن مجموعـــة األطفـــال الكتســـاب أساســـية مرحلـــة املبكـــرة الطفولـــة بـــرتعت

 وتكـــــــيفهم االجتمـــــــا ي وانـــــــدماجهم النفســـــــ ي تـــــــوازنهم لتحقيـــــــق الالزمـــــــة والكفايـــــــات

 .األكاديمي

، أسـاس حجـر هـي املبكـرة الطفولة مرحلة أن الدراسات من العديد تؤكد حين وفي

 ـكـــــان، الحقــــــة أوقــــــات فــــــي تعويضــــــه يمكــــــن ال الفتــــــرة تلــــــ  فــــــي اكتســــــابه يــــــتم مــــــا وأن

 بجوانــــب وتـــنهض األطفـــال حاجـــات ترا ـــي مبكــــرة طفولـــة بـــرام  بصـــياغة االهتمـــام

 املعرفــــي النمــــو علــــى فقــــط تركــــز البــــرام  تعــــد فلــــم. األطفــــال لــــدى املختلفــــة النمــــو

 وقواعـد االجتماعيـة املهـارات مـن مجموعـة لتشـمل تطـورت بـل والجسـدي واللغوي 

 .املشترك العي 

 الــــدور  واحتــــرام واإلنصــــات والتعــــاطف التعــــاون  م ــــل مهــــارات علــــى لتركيــــزا فأصــــبح

 أسـاس علـى. املبكـرة الطفولـة بـرام  فـي أساسـية مهـارات وتقـديمها املساعدة وطلب

 مـــ  القســـم داخـــل أو املدرســـة داخـــل االنـــدماج فـــي الطفـــل تســـاعد األخيـــرة هـــاه أن

  .الحق وقت في املجتم  وم  ومربيه زمالءه، أصدقاءه
                                                           

 اآلداب كلية، بالرباط الخامس محمد بجامعة الدكتوراه سل  من ال انية بالسنة طالبة، الكتاني سالم: الباح ة 75

 النمو في ومتخصصة األولي بالتعليم للنهو  املغربية املؤسسة في املبكرة الطفولة مجال في باح ة، اإلنسانية والعلوم

 s.elkettani@fmps.ma. األطفال عند العاطفي االجتما ي
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 النمـو لجوانـب لها املرافق واالهتمام التربية برام  في الحاصل التطور  هاا ظل وفي

. للطفــل العــاطفي بــالنمو االهتمــام فــي كبيــر نقــص هنــاك يــزال ال، للطفــل املختلفــة

  ذاتــه بحــد املصــطلح يــزال فــال
 
 واملعلمــين املــربين عنــد، التعليميــة األوســاط فــي م همــا

  داتهومحد ومهاراته، بمفهومه. واإلداريين
 
 .املبكرة الطفولة مرحلة في خصوصا

 
 
 ملختلـف التأسـيس فـي العاطفيـة الكفايات وأهمية بدور  الكبير إيماننا من وانطالقا

 ، األخـــــرى  الكفايـــــات
 
  ـكــــان االجتماعيـــــة الكفايـــــات خصوصـــــا

 
 فـــــي البحـــــث علينـــــا لزامـــــا

 .الجانبين هاين بين تربط التي العالقة

 اليــــوم تطالــــب التربيــــة علــــوم فــــي خبــــراءوال البــــاح ين أصــــوات مــــن العديــــد أن حيــــث

 املهــــــــارات منهــــــــا واملقصــــــــود للنجــــــــاح الالزمــــــــة الحياتيــــــــة باملهــــــــارات األطفــــــــال بتزويــــــــد

 تـــام تنـــاس فـــي. العمـــل وســـوق  مجتمعـــاتهم فـــي األطفـــال النـــدماج الالزمـــة االجتماعيـــة

 ذاتــه مــ  للطفــل الســليم النفســ ي النمــو تحقــق لكــي الالزمــة العاطفيــة املهــارات عــن

 
 
 .املحيط واملجتم  باآلخرين عالقته إلى االنطالق ثم ومن أوال

  :تساؤلنا هذا انطلق كل من

 األطفال؟ عند االجتماعية الكفايات تنمية في دور  العاطفية للكفايات هل

 لقيـــاس SEAM والعاطفيـــة االجتماعيـــة الكفايـــات مقيـــاس علـــى الدراســـة اعتمـــدت

 وهـي التـاب  املتغيـر علـى أثـره لرؤيـة مسـتقل كمتغير العاطفية املتغيرات بين العالقة

 االســــتداللي اإلحصـــاء علـــى االعتمــــاد تـــم بحيـــث، االجتماعيــــة الكفايـــات دراســـتنا فـــي

 فـــــي شــــارك وقــــد(. البســــيط الخطــــي االنحـــــدار ومعامــــل، بيرســــون  االرتبــــاط معامــــل)

 األطفـال ريـا  مـن وال انيـة األولـى املرحلة في طفل 191 األطفال من عينة الدراسة

(. األطفــال ريــا ) األولــي بــالتعليم للنهــو  املغربيــة املؤسســة مــدارس شــبكة ضــمن

 الكفايــات أن علــى تؤكــد دالليــة إيجابيــة عالقــة هنــاك أن إلــى الدراســة خلصــت وقــد

 للكفايــــــــات عاليــــــــة ومؤسســــــــة بدرجــــــــة مــــــــؤثرة كفايــــــــات هــــــــي العاطفيــــــــة ومحــــــــدداتها

 .ومحدداتها االجتماعية
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  ماعيــــةواالجت العاطفيــــة الكفايــــات تحديــــد تــــم وقــــد
 
 النظــــري  النمــــوذج مــــن انطالقــــا

 فـــــي العـــــاطفي واالجتمـــــا ي األـكــــاديمي للـــــتعلم التعـــــاوني األبحـــــاث مركـــــز طـــــوره الـــــاي

 تحتهــــــا تنخــــــرط التــــــي املؤشــــــرات مــــــن مجموعــــــة الكفايــــــات تناولــــــت حيــــــث شــــــيكاغو

 .املحددات من كبيرة مجموعة

 ورةصـــــ أبـــــداء، املشـــــاعر عـــــن الســـــليم التعبيـــــر: علـــــى العاطفيـــــة الكفايـــــات فشـــــملت

 االســتجابة تنظــيم، واالجتماعيـة العاطفيــة االســتجابة تنظـيم، الــاات عــن إيجابيـة

 .واالنتباه النشاط ومستوى 

 إظهـــار، اآلخـــرين مـــ  الســـليم التفاعـــل: علـــى االجتماعيـــة الكفايـــات شـــملت حـــين فـــي

 اليـــــــومي الـــــــروتين مـــــــ  والتعـــــــاون  التعامـــــــل، االســـــــتقاللية، اآلخـــــــرين مـــــــ  التعـــــــاطف

 .التكيفية السلوكات من واس  نطاق إظهار، واملتطلبات

 البحث: نتائج -

 ويتنبــأ فيهــا يــؤثر تــاب  كمتغيــر االجتماعيــة الكفايــات محــددات أن الدراســة أظهــرت

 وتتنبــــأ تــــؤثر مســــتقلة كمتغيــــرات العاطفيــــة الكفايــــات محــــددات مــــن مجموعــــة بهــــا

 :أن حيث. التابعة باملتغيرات

 ترابطيــة عالقــة وجــود يؤكــد اممــ موجبــة قيمــة هــي بينهــا االرتبــاط معامــل قيمــة .1

 .قوية طردية

 .1 إلى أقرب أنها أذ مرتفعة إيجابية نسب هي BETA بمقياس التأثر نسبة وأن .2

  عاليـة إحصائية داللة ذات عالقات هي اإلحصائية العالقات هاه وأن .3
 
 إذ جـدا

 .SIG = .000 تساوي  أنها

Sig. Variation 
de F 

ddl1  نسبةR 
 الكفايات االجتماعية

 ير تابعكمتغ
الكفايات العاطفية 

 كمتغير مستقل

,000 1 ,769
a

 الوعي االجتماعي 

 الوعي بالذات

,000 1 ,868
a

 جودة العالقات االجتماعية 
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,000 1 727
a

 الوعي االجتماعي 

 تنظيم الذات

,000 1 ,791
a

 جودة العالقات االجتماعية 

 علــــــى، األكبـــــر لتـــــأثيرا لهـــــا العاطفيـــــة الكفايـــــات أن نالحـــــظ، ماســـــبق كـــــل علـــــى بنـــــاء  

  األكثـــر املحـــددات النســـب أن حيـــث، االجتماعيـــة الكفايـــات
 
 التابعـــة تلـــ  هـــي تـــأثيرا

 للكفايـــــات وتطـــــوير تنميـــــة عـــــن الحـــــديث عنـــــد ف ننـــــا، وعليـــــه. العاطفيـــــة للكفايـــــات

  انطالقنـــــا نقــــط تكـــــون  أن يجـــــب، األطفــــال لـــــدى واالجتماعيـــــة العاطفيــــة
 
 مـــــن دومـــــا

، الــــاات تقـــدير، املشـــاعر عــــن التعبيـــر، بالـــاات يالــــو  أم ـــال العاطفيـــة الكفايـــات

  الـــــــاات تنظـــــــيم، االســـــــتقاللية
 
  عاطفيـــــــا

 
 عليهـــــــا تنبنـــــــي التـــــــي األســـــــس فهـــــــي. ومعرفيـــــــا

، اآلخـــــرين مـــــ  التعـــــاطف، بـــــاملحيط االجتمـــــا ي الـــــو ي مـــــن، االجتماعيـــــة الكفايـــــات

 .التكيفية والسلوكات، والتعاون  املشاركة

 :الخالصة -

 هـاا أن إال، اآلخـرين مـ  والتفاعل باللعب يتعلم، يازبامت اجتما ي كائن الطفل إن

 وصـــــحية جيــــدة أســـــس ذي يكــــون  أن يمكــــن ال اآلخـــــرين مــــ  التفاعـــــل وهــــاا الــــتعلم

 إيجابيــــة عالقــــة فــــي ذاتــــه مــــ  الطفــــل أن وهــــي أساســــية قاعــــدة مــــن االنطــــالق بــــدون 

 وأن مشــاعره وعــن عنهـا يعبــر أن يســتطي ، ذاتـه تجــاه إيجابيــة وصـورة شــعور  ولديـه

 .نشاطه ومستوى  وانتباهه ذاته ظمين

 منفــتح طفــل عــن الحــديث يمكــن ال أنــه تأكــدنا الســابق بح نــا خــالل ومــن، هــاا كــل

 . ذاتــــــه مــــــ  متوافــــــق طفــــــل عــــــن الحــــــديث دون  اآلخــــــرين علــــــى
 
 مرحلــــــة فــــــي خصوصــــــا

 املنــزل  فـي ســواء، سـلوكياته ويكتســب يـتعلم فيهــا الطفـل أن حيــث، املبكـرة الطفولـة

 تكمـن الجيـد التفاعل هاا أسس ولكن، اآلخرين م  تفاعلال خالل من املدرسة أو

 .ذاته م  إيجابية عالقة في

 بـرام  فـي وإدراجهـا االجتماعية الكفايات أهمية على التأكيد خضم في ف ننا، وعليه

 التأســــيس فــــي العاطفيــــة الكفايــــات أهميــــة علــــى نؤكــــد أن لنــــا البــــد، املبكــــرة التربيــــة
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 الطفولـــــــة مرحلـــــــة فــــــي األخـــــــرى  مـــــــاتيالتعل ميــــــ لج وبالتـــــــالي االجتماعيـــــــة للكفايــــــات

 .املبكرة

 البحث: توصيات -

 والتأكيـــد علـــى واألطفـــال األفـــراد صـــحة فـــي العـــاطفي النمـــو بأهميـــة الـــو ي رفـــ  .1

 .األسرة ضمن أو التربوية املؤسسات في أهميته

 ومراحـــــل املبكـــــرة الطفولـــــة مرحلـــــة فـــــي العـــــاطفي النمـــــو ملفهـــــوم أوضـــــح تحديـــــد .2

 .الحقة

  العاطفيــة الكفايــات ومؤشــرات محــددات تحديــد .3
 
 إدراجهـــا يســهل حتــى إجرائيــا

 .التربية برام  في تدعمها أنشطة وإدراج

 فـــــي العاطفيـــــة والكفايـــــات العـــــاطفي النمـــــو تـــــدعم وقائيـــــة تـــــدخل بـــــرام  بلـــــورة .4

 .الحقة ومراحل املبكرة الطفولة مرحلة

 خـرى األ  الكفايـات علـى العاطفيـة الكفايات أثر حول  األبحاث من بمزيد القيام .5

 .الصلة ذات

 التربيــة بــرام  فــي لــتعمم العــاطفي االجتمــا ي الــتعلم بــرام  جميــ  وتطــوير دعــم .6

 .والوطنية العاملية
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Résumé 

Partant de l’idée que le jeu développe les compétences socio-émotionnelles 

des enfants, ce travail a consisté en une collecte et analyse de données 

relatives aux pratiques éducatives des éducatrices notamment celles liées 

au jeu, et ce à travers des questionnaires qui ont été remplis auprès des 

éducatrices dans différentes écoles préscolaires relevant de la Fondation 

Marocaine pour la promotion de l’enseignement préScolaire FMPS ainsi 

qu’un outil de mesure des compétences socio-émotionnelles chez les 

enfants d’âge préscolaire. 
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Résultats de la recherché: 

1. Les percepctions des éducatrices par rapport au rôle du jeu dans le 

développement de l’enfant: Toutes les éducatrices s’accordent pour dire 

que le jeu a un rôle très important sur le développement intégral de 

l’enfant (social, affectif, cognitif et psychomoteur) de l’enfant. 

2. La place du jeu dans les pratiques éducatives quotidiennes: Toutes les 

éducatrices questionnées ont déclaré avoir intégrer le jeu dans toutes 

les activités d’apprentissage au préscolaire. 

3. La grande majorité d’éducatrices questionnées ont déclaré avoir 

proposé une diversité d’activités de jeu avec une fréqeunce élevée pour 

amener l’enfant à devenir actif dans la construction des ses 

appretissages tout en éveillant sa motivation pour apprendre. 

4. L’outil de mesure relative au développement des compétences socio-

émotionnelles a démontré un très bon niveau d’aqcuisition de ces 

compétences chez les enfants faisant partie de notre échantillon 

notamment ceux qui ont bénéficié d’une expérience de préscolaire 

dépassant deux ans. 

Recommandations de la recherché: 

1. Intégrer le jeu dans toutes les activités éducatives pour éveiller la 

motivation des enfants. 

2. Diversifier les activités de jeu proposées pour répondre aux spécificités 

de chaque enfant au préscolaire. 

3. Concevoir des outils de mesure plus développés pour évaluer la qualité 

des jeux éducatifs proposés aux enfants. 
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4. Concevoir des outils de mesure pour étudier l’impact du jeu sur le 

développement personnel global des enfants. 

5. Mettre en place des programmes d’intervention individualisés basés sur 

le jeu pour les enfants présentant des difficultés d’apprentissage ou des 

difficultés de comportements. 

6. Repenser l’organisation de l’espace au préscolaire au service de 

l’intégration du jeu dans toutes les activités d’apprentissage. 

7. Repenser la formation des éducatrices et éducateurs du préscolaire et 

intégrer des modules qui concernent le jeu au préscolaire. 
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 واألطفال األولي التعليم مربيات بين التواصلية العالقة

 التكنولوجية الوسائط عبر (19 كوفيد) الصحي الحجر فترة خالل

 

 

 78 الزهراء فاطمة
Orcid.org/0000-0003-3263-238 

 

 ملخص
 

 عمليــة إلـى اللجـوء العـالم عبــر املتعلمـين مـن املاليـين علــى 19كوفيـد جائحـة فرضـت

 مواكبـــــــة التعليميـــــــة املؤسســـــــات ألـــــــزم قياســـــــ ي زمنـــــــي ظـــــــرف فـــــــي بعـــــــد عـــــــن التعلـــــــيم

 املغربيــة املؤسســة وتعتبــر. التعليميــة املســتويات لجميــ  الــدروس إعطــاء واســتمرار

 وإنشـــاء خلـــق علـــى عملـــت التـــي التربويـــة املؤسســـات إحـــدى األولـــي بـــالتعليم للنهــو 

 بــــةاملواك طريــــق عــــن ســــواء، املدرســــ ي قبــــل مــــا التعلــــيم أطفــــال مــــ  تفاعليــــة قنــــوات

 طريــــق عــــن أو االجتمــــا ي التواصــــل منصــــات عبــــر األطفــــال مــــ  للمربيــــات املباشــــرة

، "اليوتيـوب" قنـاة عبـر أو" أطفالنـا" برنـام  بها أصدرت التي املحلية التلفزية القناة

 هــاه. املحــدد وقتـه فــي إنهائــه علـى والعمــل الدراسـ ي البرنــام  مواكبــة أجـل مــن وذلـ 

                                                           
 بن محمد سيدي بجامعة والتواصل واآلداب اللغات، الدكتوراه مختبر عضو، منصف الزهراء فاطمة: كتور دال 78

/ األولي بالتعليم للنهو  املغربية باملؤسسة باح ة/ التربوي  والشأن واللساني األدبي النقد في باح ة / املغرب-هللا عبد

 -شمال)  واألبحاث للدراسات املتوسطي باملركز عضو/ واالجتماعية الخيرية املؤسسات من العديد في جمعوية فاعلة

 تنمية في املسرح دور " التربوي  للمجتم  عشر ال الث املؤتمر تركيا: *األخيرة ةالدولي العلمية املشاركات(/ جنوب

 التربية"  بلندن"./ *سنوات6-4 من املدرسة قبل ما مرحلة خالل الطفل عند واللغوية والتواصلية اإلبداعية الكفاية

 وعالقتها البيئية التربية" بمصر"* ال ال ة األلفية خالل باملغرب إعاقة وضعية في األولي التعليم ألطفال الدامجة

 عند التواصلية الكفايات بناء في ودورها التربوية املؤسسات" ، تركيا" *األولي التعليم مرحلة خالل املستدامة بالتنمية

 الواق . املدرس ي قبل ما للتعليم املغربي والتعليمي التربوي  النظام" ، تونس". *املدرسة قبل ما مرحلة خالل الطفل

 خالل الطفل عند اللغوية القدرة تنمية"  املغرب"* األجناس ي والتداخل املعاصرة املغربية الرواية" ، املغرب". *قواآلفا

 fmonsef@fmps.ma. والكتابة القراءة: األولي التعليم مرحلة
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 التعليميـــــــة العمليـــــــة قلـــــــب فـــــــي املربيـــــــة لـــــــتجع األطفـــــــال مـــــــ  التواصـــــــلية القنـــــــوات

ميــــــة
 
 البــــــرام  هــــــاه مــــــن األطفــــــال اســــــتفادة مــــــدى ومراقبتهــــــا ملواكبتهــــــا وذلــــــ ، التعل

 يواجههــــــا التــــــي الصــــــعوبات ومعرفــــــة، معــــــارفهم تنميــــــة علــــــى ومســــــاعدتهم اليوميــــــة

 . الصحي الحجر فترة طيلة بعد عن الرقمي املحتوى  فهم في األطفال

 فـــي بعـــد عـــن التعلـــيم دور  مـــن البـــاح ين تقريـــب فـــي بح يـــةال الدراســـة أهميـــة وتكمـــن

 الحجــر فتــرة خــالل األولــي التعلــيم وأطفــال املــربيين بــين التواصــلية العالقــة توطيــد

 مـ  التكنولوجيـة الوسـائط عبـر التواصـل أهميـة مـدى وتوضيح، 19كوفيد الصحي

 .العمرية الفئة هاه

 التعلــيم، التكنولوجيــة لوســائطا، األطفــال، املربيــات، التواصــل :الكلمــات مفتاحيــة

 .األولي

 البحث: نتائج -

 واســتعمال الســتخدام األمــور  وأوليــاء املربيــات مــن بــه بــأس ال عــدد إتقــان عــدم .1

 .القروي بالعالم خاصة التكنولوجية الوسائط

 فـي والقرى  املناطق من الك ير مستوى  على لألنترنيت العالي التدفق وجود عدم .2

ب ممــــــا، اململكــــــة جهــــــات بعــــــض  املربيــــــة بــــــين واملواكبــــــة التواصــــــل عمليــــــة صــــــع 

 .الصحي الحجر فترة خالل واألطفال

 .املدرسية قبل ما األنشطة على الحصول  سهولة .3

ميــــــة التعلميــــــة العمليــــــة جعـــــل .4
 
 وأكثــــــر لألطفــــــال بالنســــــبة وشــــــيقة ممتعــــــة التعل

 .وأسرهم مربياتهم م  تفاعلية

 فــي ســاعتين لبرنــام ا يتعــدى ال بحيــث ولألطفــال للمــربيين الكــافي الوقــت تــوفير .5

 .اليوم

 مــــــ  التواصــــــل فــــــي وعدالــــــة دقــــــة أكثــــــر ومختلفــــــة متنوعــــــة أســــــاليب اســــــتخدام .6

 .الصحي الحجر فترة خالل األطفال
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 بصـورة" اليوتيـوب" قنـاة عبـر أو" أطفالنـا" قنـاة عبـر املبرمجـة األنشطة توضيح .7

 والشـــــــرح التقـــــــديم عمليـــــــة فـــــــي اإللكترونيـــــــة الوســـــــائط اســـــــتخدام عنـــــــد جيـــــــدة

 .معهم التواصل طريق عن وذل  لألطفال

 األنشـــــــطة تتبـــــــ  علـــــــى األطفـــــــال تحفيـــــــز فـــــــي التكنولوجيـــــــة الوســـــــائط ســـــــاهمت .8

 فتـــرة هــاه خــالل مربيـــاتهم مــ  الــدائم االتصــال ربـــط علــى وتشــجيعهم املبرمجــة

 .الصحي الحجر

، واألطفــــال املربيــــات بــــين والتواصــــل االنفتــــاح التكنولوجيــــة الوســــائط أتاحــــت .9

 مــــــن الجائحــــــة فرضــــــته ملــــــا نظــــــرا يــــــومي بشــــــكل متاحــــــا التواصــــــل أصــــــبح حيــــــث

 .بعد عن للتعليم استخدام

 البحث: توصيات -

 تعليميـة بيئـة خلـق على بالقدرة الصحي الحجر فترة خالل اإللكتروني التعليم تميز

ميـــــــة
 
 البــــــــرام  فـــــــي والتنـــــــوع. الحدي ـــــــة الرقميـــــــة الوســـــــائط خـــــــالل مـــــــن تفاعليـــــــة تعل

 وتقويـــــة تعزيـــــز فـــــي الفتـــــرة هـــــاه خـــــالل ســـــاهم كمـــــا، إلكترونيـــــا املبرمجـــــة واألنشـــــطة

 .األمور  وأولياء واألطفال املربية بين العالقة

 فـــــــي مهمـــــــا دورا الصـــــــحي الحجـــــــر فتـــــــرة خـــــــالل التكنولوجيـــــــة الوســـــــائط لعبـــــــت كمـــــــا

 التعليميـــــــة الوســـــــائط الســـــــتخدام التقنيـــــــة املهـــــــارات واألطفـــــــال املربيـــــــات اكتســـــــاب

 الوســـيط باعتبارهـــا، التعلميـــة يـــةالتعليم العمليــة فـــي املربيـــة دور  وتعزيـــز، الحدي ــة

 بــــاملغرب األولــــي التعلــــيم وتقــــديم، بعــــد عــــن التعلــــيم عمليــــة فــــي الرئيســــ ي املحــــور  أو

دة بصورة  .جي 

 تمـــارين عـــن عبـــارة إلكترونيـــة بأنشـــطة بعـــد عـــن التعلـــيم عمليـــة تعزيـــز ضـــرورة .1

ق وأخرى  رياضية
 
 .والكتابة بالقراءة تتعل

مــات لطفــلا اكتســاب مــدى حــول  اختبــارات وضــ  ضــرورة .2
 
 الوســائط عبــر للتعل

 .بعد عن التكنولوجية
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 املعاصرة التحديات

 النقب منطقة في بعد عن التعليم تواجه التي

 

 

 79 شحادة مواهب
Orcid.org/0000-0001-6704-5287 

 

 ملخص
 

 فـــي بعـــد عـــن التعلـــيم تواجـــه التـــي التحـــديات مســـتوى  الـــى التعـــرف الدراســـة هـــدفت

 عـــــن والكشـــــف، املعلمـــــين نظـــــر وجهـــــة مـــــن لنقـــــبا منطقـــــة فـــــي االعداديـــــة املـــــدارس

 فـــــي بعـــــد عـــــن التعلـــــيم تواجـــــه التـــــي التحـــــديات نحـــــو نظـــــرهم وجهـــــات فـــــي االخـــــتالف

 ســــــنوات، العلمــــــي املؤهــــــل، الجــــــنس) متغيــــــرات بــــــاختالف النقــــــب منطقــــــة مــــــدارس

، بالعينـــة االجتمـــا ي املســـح مـــن   أهـــدافها لتحقيـــق الدراســـة اســـتخدمت(. الخبـــرة

 تـــم ومعلمـــة معلـــم( 302) الدراســـة عينـــة وتكونـــت، البيانـــات لجمـــ  أداة واالســـتبانة

 عبـر االسـتبيان تطبيـق تـم وقـد، النقب منطقة في اإلعدادية املدارس من اختيارهم

 .للدراسة املستهدفة الفئة على االلكترونية املواق 

 البحث: نتائج -

 فـــــي بعـــــد عـــــن التعلـــــيم تواجـــــه التـــــي للتحـــــديات العـــــام املســـــتوى  أن النتـــــائ  أظهـــــرت

 االقتصـــــــــادية والتحـــــــــديات واملعلـــــــــم بالطالـــــــــب املتعلقـــــــــة النقـــــــــب منطقـــــــــة مـــــــــدارس

 جــــاء حيـــث، (3.818) حســـابي بمتوســـط، مرتفــــ  بمســـتوى  جـــاء قـــد والتكنولوجيـــة

  االقتصــــادية التحــــديات مجــــال
 
، مرتفـــــ  ومســــتوى ( 4.208) حســــابي بمتوســــط اوال

                                                           
 بئر في كي اسم على املعلمين إلعداد التربية كلية في تربوية ومرشدة محاضرة، شحادة القريناوي  مواهب: كتور دال 79

 من التربوية باإلدارة الدكتوراه لقب على حاصلة. والتعليم التربية بوزارة اإلعدادية املرحلة في عبرية لغة معلمة. السب 

 mawahebali@gmail.com. باألردن اليرموك جامعة
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  وجــــاء
 
 توى ومســــ( 4.119) حســــابي بمتوســــط التكنولوجيــــة التحــــديات مجــــال ثانيــــا

  وجـــاء، مرتفـــ 
 
( 3.580) حســـابي بمتوســـط بـــاملعلم املتعلقـــة التحـــديات مجـــال ثال ـــا

 بالطالـب املتعلقـة التحـديات محـور  واألخيـر الراب  الترتيب وفي، متوسط وبمستوى 

 وجــــود عــــدم النتــــائ  اظهــــرت كمــــا، متوســــط ومســــتوى ( 3.365) حســــابي بمتوســــط

 إجابــات متوســطات فــي( a=0.05)الداللــة مســتوى  عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق

 مــــدارس فــــي بعــــد عــــن التعلــــيم تواجــــه التــــي التحــــديات حــــول  الدراســــة عينــــة أفــــراد

 النتـــــائ  أظهـــــرت بينمـــــا، العلمـــــي واملؤهـــــل الجـــــنس متغيـــــر بـــــاختالف النقـــــب منطقــــة

 الخــتالف تعــزى  (a=0.05)الداللــة مســتوى  عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود

 .الطويلة الخبرة ذوي  ولصالح الخبرة سنوات عدد متغير

 البحث: توصيات -

 مــن بعــد عــن للتعلــيم التكنولوجيــة األدوات الســتعمال التعليمــي الجهــاز تأهيـل .1

 التعلـيم فـي والطلبـة املعلمـين تواجـه التي املشكالت ملعالجة خطط وض  خالل

 .بعد عن

 املجتمــ  فـي التحتيـة بالبنيـة املتعلقـة املشــاكل وحـل املخصصـة امليزانيـات زيـادة .2

 لعـــــدد كافيـــــة ذكيـــــة تلفـــــون  اجهـــــزة حاســـــوباو أجهـــــزة تـــــوفير .النقـــــب فـــــي العربـــــي

  فاعلـــه إنترنـــت شـــبكة وجـــود يشــــترط هـــاا، بيـــت كـــل فـــي الطـــالب
 
 فــــي وخصوصـــا

 .بها املعترف غير القرى 

 التعلــيم ومؤسســات املعــارف وزارة مــ  التــام بالتنســيق املحليــة الســلطات قيــام .3

 .مشكالته وحل بعد عن التعليم فاعلية لزيادة واألمهات اآلباء ولجان العالي

 ظـــــــل فـــــــي الطـــــــالب أوضـــــــاع مـــــــ  يـــــــتالءم تعليمـــــــي وبرنـــــــام  إضـــــــافية بـــــــرام  بنـــــــاء .4

 الجســـيم الضـــرر  أن حقيقـــة علـــى بنـــاء. طويلـــة ألشـــهر الدراســـة عـــن انقطـــاعهم

ــــان بـــــالطالب لحـــــق الـــــاي  وبســـــبب، متـــــدني واقتصـــــادي اجتمـــــا ي وضـــــ  مـــــن ـك
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 خطـــة بنــاء يجــب، الطــالب هــؤالء مســـتقبل علــى الضــرر  لهــاا الك يــرة العواقــب

 .الطالب هؤالء احتياجات مجمل تتناول 
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 سيناريوهات التعامل مع التعليم اإللكترونيي في ظل أزمة كورونا 

 

 80كفاح يحيى صالح العسكري 

 81عمر مجيد عبد العاني 
Orcid.org/0000-0001-8446-4686 

Orcid.org/0000-0003-3168-0902 

 

 ملخص
 

( الاي انتشر في 19-فيروس كورونا املستجد)كوفيد  يعاني العالم من جائحة

معظم دول العالم في الفترة الحالية. ال ش  أن جمي  البشر تأثروا بشكل مباشر 

وغير مباشر بهاه الجائحة إذ بل  عدد املصابين ما يقارب من املليونين شخص 

 والوفيات ما يزيد عن مئتي ألف حالة.

ل اآلتي: ما السيناريوهات التعامل م  ويمكن تلخيص مشكلة البحث بالتساؤ 

 التعليم اإللكترونيي في ضل أزمة كورونا ؟

يتحدد البحث الحالي بسيناريوهات التعامل م  التعليم اإللكترونيي خالل حقبة  

فايروس كورونا وهناك عدة سيناريوهات التعامل م  التعليم اإللكترونيي في ضوء 

 فايروس كورونا في العالم وأشهرها:

 االنموذج اإلماراتي -5ايطاليا, -4بريطانيا, -3الصين, -2األمم املتحدة -1

 ومن ثم سلطنا الضوء على التعليم اإللكترونيي العراقي ومشاكله. 
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 السيناريوهات املمكنة. فحين ، في عالم األمرا  املعدية
َ
د الجائحة أسوأ تع 

وهناك جوانح  ،يتجاوز الوباء حدود دولة ما يتحول املر  رسميا إلى جانحة

 غيرت مجرى التاريخ وأفنت بعض الشعوب .

( الاي انتشر في 19-و يعاني العالم من جائحة فيروس كرونا املستجد)كوفيد 

معظم دول العالم في الفترة الحالية. ال ش  أن جمي  البشر تأثروا بشكل مباشر 

ن شخص وغير مباشر بهاه الجائحة إذ بل  عدد املصابين ما يقارب من املليوني

 (10: 2020، والوفيات ما يزيد عن مئتى ألف حالة.)علي

إن عاملنا يواجه اليوم عدوا مشتركا. ونحن في حرب ضروس م  فيروس. ففيروس 

فضال عن مهاجمته االقتصاد الحقيقي في الصميم أي ، يفت  بالناس 19-كوفيد

وهناك  والوظائف.، واألعمال التجارية، وسالسل التوريد، في مجاالت التجارة

مدن وبلدان بأكملها أعلنت اإلغالق التام. وأخات الدول تغلق حدودها. وهناك 

في حين تكافح األسر لكي ال تتدا ى تحت وطأة ، شركات تكافح من أجل البقاء

 األزمة. 

بأبعاد ربما تبل   -ويطل شبح الكساد االقتصادي العالمي وتكاد احتماالت حدوثه 

فقد أفادت منظمة العمل الدولية بأن العاملين  تكون مؤكدة. -مستوى قياسيا 

تريليونات دوالر  3,4في جمي  أنحاء العالم قد يخسرون دخوال تصل قيمتها إلى 

أزمة إنسانية. ، في املقام األول ، أمريكي بحلول نهاية هاا العام.إن هاه األزمة هي

 تحت ضغط شديد في حين يتمزق نسيجها االجتم
 
ا ي. فأسرتنا البشرية واقعة

 والناس يعانون أو هم مرض ى وخائفون. 

فلسوف نرى أن تعطل الحياة في املجتم  له ، وإذا تأملنا األوضاع من زاوية أوس 

 -مليون طفل عن مدارسهم  800فقد انقط  اآلن أكثر من ، تأثير عميق

 والك يرون . 
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 أمام هول األزمة 
 
املتم لة  يقف النظام التعليمي اليوم في كل دول العالم ماهوال

في انتشار )وباء كورونا( حيث فاقت هاه األزمة التوقعات وكانت خارج حسابات 

 
 
غلقت املؤسسات ، املخططين التربويين للتهديدات املحتملة مستقبال

ُ
فقد أ

 لتزايد خطر هاا الوباء باعتبار أن 
 
التعليمية في معظم دول العالم تجنبا

اا الوباء وأشارت اليونسكو إلى أن التجمعات التعليمية بيئة خصبة النتشار ه

وقد ، مليون طفل وشاب آخرين قد تضرر وفق املنظمة 500تعليم أكثر من 

وجاءت هاه األزمة متعددة ، كشفت هاه األزمة عورات األنظمة التعليمية الهشة

 ناجعة كشرط ضروري الستيعاب هاا الحدث 
 
الجوانب األمر الاي يتطلب حلوال

مامه موقف املتفرج بل البد من طرح الحلول السريعة الصادم وعدم الوقوف أ

والعملية التي تقود سفينة العملية التعليمية إلى بر األمان. ويمكن تلخيص 

مشكلة البحث بالتساؤل اآلتي: ما السيناريوهات التعامل م  التعليم اإللكتروني 

 في ضل أزمة كورونا ؟

 النتائج

اليه باالعتماد على التعليم اإللكتروني ال يمكن لوزارة التعليم تطبيق ما دعت 

، فضال عن أسباب تتعلق باألساتاة والطلبة، ألسباب تقنية وأخرى إدارية

والوزارة التي اطلقت فكرة التعليم ، وحداثة النظام الاي لم يتعاملوا معه سابقا

اإللكتروني للطلبة يبدو انها خلطت بين التعليم اإللكتروني الجام ي القائم على 

ونحن بأمس الحاجة ، والتعلم الااتي املنتشر حاليا في مواق  اإلنترنت، تنظيمال

إلى التعليم الجام ي اإللكتروني ألنه يفتر  ان يبنى على أسس علمية وخطة 

.مدروسة توصل الطلبة إلى اهداف محددة تقدم في النهاية خدمة عامة للبلد  
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 العبرية اللغة لىإ العربي دباأل  ترجمة

افعو  سباب"أ  "دو

 

 

 82 املندالوي  بيداء
Orcid.org/0000-0002-4266-883X 

 

 ملخص
 

 قيــــام قبــــل مــــا الــــى  العبريــــة اللغــــة الــــى الحــــديث العربــــي االدب ترجمــــة عمليــــة بــــدأت

 األولـــى املعاهــد مـــ  الشــرقية الدراســـات مدرســة أنشـــئت عنــدما وتحديـــدا، اســرائيل

 املــــادة العربيـــة راســــاتالد احتلـــت فقــــد، ۱۹۲۹ عـــام بالقــــدس العبريـــة الجامعــــة فـــي

 والحضـــارة الكالســـيكية العربيـــة اللغـــة تـــدريس فيهـــا يـــتم حيـــث، فيهـــا اهميـــة االكثـــر

 واألدب مـــــن اللغـــــة كـــــال ادخـــــال تـــــم وبعـــــدها، الـــــخ....  والفلســـــفة والـــــدين اإلســـــالمية

 ان بعـــد تتزايـــد العمليـــة هـــاه اخـــات ثـــم، الدراســـة هـــاه ضـــمن الحـــدي ين العـــربيين

 علـــى يخفـــى العربيـــة. وال املجتمعـــات طبيعـــة لفهـــم ضـــرورةوال امللحـــة الحاجـــة بـــرزت

 تمــــت قــــد الحــــديث العصــــر فــــي العبريـــة الــــى – العربيــــة الترجمــــة نشــــاط ان، الجميـــ 

 الفلســطينية الوطنيــة والحركــة إســرائيل بــين واملواجهــة املطولــة الصــراع ظــل تحـت

 غلبيــةلأل  واالجتماعيــة واالقتصــادية السياســية الهيمنــة ظــل وفــي، العربيــة والــدول 

 يمكـن ال، لـال . إسـرائيل فـي تعـي  التي الفلسطينية العربية األقلية على اليهودية

، األقليـات-األغلبيـة وعالقـات، السياسـ ي الصـراع عـن اللغتـين بين الترجمات فصل
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 أو نفسـها الترجمـات تعتمـدها أن يفتـر  التـي املصاحبة اإليديولوجية والخطابات

 .تقوضها

 ثالثـــة علـــى إســـرائيل فـــي عـــام بشـــكل العبريـــة إلـــى العربيـــة مـــن الترجمـــة عمليـــات وتـــتم

 وهي: رئيسية محاور 

 العربـــي كالشـــعر( واالســـالمي )الجـــاهلي القـــديم العربـــي األدب ترجمـــة :األول  املحـــور 

 القـــــــرآن ترجمـــــــة عـــــــن فضـــــــال، عصـــــــوره اخـــــــتالف علـــــــى اإلســـــــالمي واألدب الجـــــــاهلي

 .النبوية والسيرة والحديث

 اإلسـرائيلي العربـي الصـراع حـول  تـدور  التـي السياسـية الكتب ترجمة :الثاني املحور 

 الخارجيــة ووزارة اإلسـرائيلي الـدفاع كجـي  املعنيــة الحكوميـة املؤسسـات قبـل مـن

 .املختلفة البح ية واملؤسسات

 النتاجـــــــات واختيـــــــار، واملعاصـــــــر الحـــــــديث العربـــــــي األدب ترجمـــــــة :الثالـــــــث املحـــــــور 

 ومازالـت عشـر التاسـ  القـرن  نهايـة رجمـةالت هـاه بـدأت وقـد، للجـدل امل يرة االدبية

 .هاا يومنا الى مستمرة

 البحث: نتائج -

 العبريــة ال قافــة لــدوائر الكبيــر االهتمــام مــدى عــن الكشــف إلــى البحــث هــاا يهــدف

، الفتــــرات اخــــتالف واملعاصــــر. علــــى الحــــديث او منــــه القــــديم ســــواء العربــــي بــــاألدب

 واألهــــداف االســــباب عــــن فللكشــــ، بعــــدها أو إســــرائيل دولــــة قيــــام قبــــل مــــا ســــواء

 .أخرى  ناحية من، وإنجازاته، ناحية من االهتمام هاا خلف الكامنة

 إلـى الحـديث العربـي األدب مـن الترجمـة أنشـطة إجـراء ان جليـا لنـا يتضـح سبق مما

 الــدواف  اســاس علــى حــدثت قــد والــوطني املســتمر القــومي الصــراع ظــل فــي العبريــة

 وفــــق حــــدثت قــــد انــــه اي. النشــــطين جميناملتــــر  واهــــواء الترجمــــة سياســــات وحســــب

 خصائصــها حيــث ومــن الترجمــات مــن الغــر  حيــث مــن اإليديولوجيــة االعتبــارات

 – علـــــــيهم التركيـــــــز اختـــــــرت الـــــــاين ال الثـــــــة املترجمـــــــون  يم ـــــــل. واألســـــــلوبية اللغويـــــــة
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ــــــابليوك  عـــــــن أعربـــــــوا كمـــــــا، متعارضـــــــة أيديولوجيـــــــة مواقـــــــف - وشـــــــماس بـــــــالس، ـك

 .مختلفة ترجمة سياسات

 للمصــنفات اإلعالميــة القيمــة علــى ـكـابليوك اتبعــه الــاي االستشــراقي ن ــ  أكــد فقــد

 بنيتهــــا عــــن الكبيــــر وانحرافهــــا الفنيــــة قيمتهــــا مــــن وتقليــــل، العربــــي لــــألدب املترجمــــة

 بوجـود تكمـن كـابليوك بهـا اصـطدم التي األساسية الصعوبة إن اذ .األصلية الفنية

 الدالــة األلفـا  القبيـل هـاا ومـن، عبريـةال فـي لهـا مقابـل ال العربيـة فـي معينـة ألفـا 

 بعــض فــي التجــأ فقــد لــاا الااتيــة  أو املنعكســة واملشــاعر والعواطــف األخــالق علــى

  الــنص فيهـا يكــون  التــي الحرفيــة الترجمــة الــى االحيـان
 
  ركيكــا

 
 االلتــزام بســبب وغامضــا

 الحــرة الترجمــة أو املعنــى ترجمــة عــن فضــال، ذاتهــا بحــد مســتقلة كلمــة كــل بترجمــة

 الــــنص فــــي املوجــــودة األصــــلية املعــــاني ذكــــر مــــ  التعبيــــر فــــي التصــــرف مــــن شــــ يء مــــ 

 .األصلي

 املترجمــة األعمــال قيمــة علــى الحفــا  بــين التالعــب حــاول  فقــد بــالص شــمعون  امــا

 واإليديولوجيـــة السياســـية الروايـــات علـــى والتأكيـــد األدبـــي وتفردهـــا عليهـــا والتأكيـــد

 املصـطلحات ترجمـة ففـي. ومشوشـة تـرددةم ترجمـة سياسـة يخلق مما، تم لها التي

 اإلســـــالمي للمصـــــطلح مــــرادف إيجـــــاد فــــي صـــــعوبة بـــــالص وجــــد اإلســـــالمية ال قافيــــة

 إلـى الحرفيـة مـن الترجمـة أسـلوب مـن غيـر فانه لاا، العبرية اللغة إلى ترجمته املراد

 دقــة بقــاء بهــف العبريــة  اللغــة فــي حاضــرة األصــلي الــنص روح ب بقــاء، املعنــى ترجمــة

 .العبرية اللغة في التعابير لدقة مماثلة العربية ابيرالتع

 العبريــة ال قافــة فــي املترجمــة األعمــال قبــول  إن شــماس محاولــة جــاءت، املقابــل وفــي

 إلــــى دفعــــه اإلســــرائيلي العــــام الــــو ي بــــاختراق الفلســــطيني البــــديل للســــرد والســــماح

 تميــــزه علــــى كيــــدوالتأ الفلســــطينية االدبيــــة للنتاجــــات الفنيــــة القيمــــة علــــى التأكيــــد

 اذ. العبريـة واللغويـة األدبيـة مواهبـه أفضـل بتوظيـف قـام الغـر  ولهاا، األسلوبي

 الـــى دفعتـــه العربيــة  اللغـــة وبالغــة ومرونـــة قـــوة مجــاراة عـــن العبريــة اللغـــة فشــل ان
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 أو بــــــالتنكير التزامــــــه عــــــدم نجــــــد حيــــــث. باألصــــــل األحيــــــان بعــــــض فــــــي االلتــــــزام عــــــدم

 بعـــض وفـــي، والجمـــ  بـــاإلفراد مـــ  الحـــال كـــال ، ربـــيالع الـــنص فـــي الـــوارد التعريـــف

  االحيــــان
 
 اللغــــة الــــى أن التزامــــه عــــدم ســــبب ويعــــزو ، ايضــــا العطــــف بمســــألة أحيانــــا

 احتــــواء يمكنهــــا لغــــة وجــــود عــــدم يؤكــــد مــــا وهــــاا، العربيــــة اللغــــة أخــــت هــــي العبريــــة

 .اللغة تل  إلى ترجمتها عند العربية اللغة دالالت

 البحث: توصيات -

 الترجمـة نشـاط وغـر  وضـ  مسألة يشحا ال الثة املترجمين عمل ان الحقيقة في

ــا تخلــق وقنــاة، ناحيــة مــن األيديولوجيــة امليــول  ومنــ  إهمــال خــالل مــن ــا خطاب   أدبي 

ا  دوائــر اهتمــام مــدى كبيــر حــد إلــى تكشــف القائمــة وهــاه .اخــرى  ناحيــة مــن - م مــر 

 أمهـــات مـــن العديـــد جمـــةبتر ، إســـرائيل فـــي القديمـــة العربيـــة وال قافـــة األدب دراســـة

 كتابـــة مـــ  مترجمـــة كلهـــا وهـــي، العبريـــة إلـــى القـــديم العربـــي والفكـــر التـــراث فـــي الكتـــب

 هـــؤالء تعمـــل مـــدى عـــن كبيـــر حـــد إلـــى تكشـــف املتـــرجم العمـــل عـــن وافيـــة مقـــدمات

 جهــــد وعــــن، للترجمــــة اختاروهــــا التــــي األعمــــال هــــاه وفهــــم دراســــة فــــي املتخصصــــين

 .مبكر إسرائيلي استشراقی
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 السبعينية الترجمة وبأسل
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 83 السعدون  هديل
Orcid.org/0000-0002-6767-2755 

 

 ملخص
 

 ـكـانوا اليهــود وألن التــاريخ. عرفــه مقــدس نــص أول  هــو القــديم للعهــد العبريــة التــوراة

ا مشتتين  إلـى املقدسـة أسـفارهم لترجمـة حاجـة هنـاك كانت فقد، أرضهم عن بعيد 

 للعهــــد التــــراجم إحـــدى عــــر  تــــم هـــاا بح نــــا وفـــي الوقــــت. ذلــــ  فـــي شــــايعةال اللغـــة

  تــــاريخي بشــــكل عرضــــها تــــم وقــــد القــــديم
 
 لــــدى الســــبعينية الترجمــــة أهميــــة موضــــحا

 مـــن العبـــري  للـــنص الســـبعينية الترجمـــة تعتبـــر حيـــث. واملســـيحية اليهوديـــة الطائفـــة

 اســــتعارتها لتــــيا الدينيــــة واللغــــة املقــــدس الكتــــاب عليهــــا اعتمــــد ترجمــــة وأهــــم أقـــدم

  تعتبـر كمـا وخـدماتها. طقوسـها ملباشـرة املسيحية الديانة
 
 االساسـية القاعـدة الحقـا

  تحتـــل االن حتـــى ومازالـــت، القـــديم العهـــد فـــي املهمـــة للترجمـــات
 
  دورا

 
 مجـــال فـــي هامـــا

 يجمــــ  الســــفر ـكـــان العبــــري  األصــــل فــــي. والتاريخيــــة والتفســــيرية النقديــــة الدراســـات

 ففصـلت، األسـفار بـين وفصـلت السـبعينية الترجمـة اءتفجـ سـفر مـن أكثر داخله

ا منها كل ليكون  بينها ا سفر   .بااته قائم 

 البحث: نتائج -

 العبري. املقدس للكتاب األولى الترجمة هي اليونانية السبعينية الترجمة .1

                                                           
، بغداد جامعة، اللغات كلية، العبرية اللغة قسم، جامعية تدريسية، السعدون  سامي سلوان ديله: املدرس 83

 سنة( الحديث العبري  االدب) العبرية اللغة في املاجستير، و 2003 سنة العبرية اللغة في بكالوريوس شهادةحاصلة على 

 hadeelsalwan@colang.uobaghdad.edu.iq .2020_2014 سنة مدرس العلمي اللقب على والحاصلة، 2006
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 فأســـــفار، متباينـــــة القـــــديم العهـــــد ملجمـــــل اليونانيـــــة للترجمـــــة العلميـــــة القيمـــــة .2

 السـبعينية أفضـل الترجمـة بقيـت ذلـ  ومـ ، العبـري  الـنص فـي الخمسة موس ى

 الحدي ـة املسـيحية النسـخ أمـا، منهـا العبرية حتى التوراة مخطوطات بعض من

 القديمـة واملخطوطـات النسـخ كافـة على عام بشكل فتعتمد القديم العهد من

 .الكتاب لهاا املتوفرة

 اليونانيــة اللغــة وهــي ال تم ــل( koine) الكــوين لغــة هــي الســبعينية الترجمــة لغــة .3

 الترجمــة لغــة وتختلــف الفتــرة. تلــ  فــي الســائدة الحــديث لغــة هــي االدبيــة وانمــا

 والتداولي. الصوتي املستويين على القديم العهد لغة عن السبعينية

 االول  االصـــحاح مـــن االولـــى الكلمـــة مـــن اســـفارها أســـماء القـــديم العهـــد أخـــات .4

 اســـــماء أخـــــات حيـــــث الســـــبعينية الترجمـــــة مـــــن العكـــــس علـــــى، ســـــفر كـــــل مـــــن

 .سفر كل في املاكورة ألحداث تبعا أسفارها

 البحث: توصيات -

 الـى العبـري  الـنص) مـن القـديم للعهد السبعينية الترجمة عن هاا بح نا كتابة بعد

 الــاي الشــتات بســبب العبريــة اللغــة ضــيعوا قــد اليهــود أن وجــدنا، اليونانيــة( اللغــة

  ندريةويهـــود االســـك البـــابلي الســـ ي بعـــد لـــه تعرضـــوا
 
 الترجمـــة ســـاهمت حيـــث. ايضـــا

  تعـد أنهـا كمـا عامليـة. ديانـة إلى اليهودية الديانة تحويل في السبعينية
 
 مشـروعا أيضـا

 
 
 العهــــد ترجمــــة الــــى باليونانيــــة املتحــــدث اليهــــودي املجتمــــ  حاجــــة عــــن نــــت  جماعيــــا

 النســـــــــخ" أن املعـــــــــروف ومـــــــــن، والعبـــــــــادات التعـــــــــاليم ممارســـــــــة أجـــــــــل مـــــــــن القـــــــــديم

 االختالفــات بعــض مــن تخلــو لــم فأنهــا ولــال ، واحــدة نســخة تكــن لــم "الســبعينية

، والنســــخ املخطوطــــات مقارنــــة عنــــد لنــــا اتضــــحت والتــــي، العبــــري  الــــنص وبــــين بينهـــا

 التحريـف وأخطـاء( وأسـمائها عـددها) القـديم العهـد أسـفار ترتيـب اختالفـات ومنهـا

. وغيرهــــا تــــرجمينامل وأســـلوب بلغــــة أيضـــا وتأثرهــــا، ذاتهـــا اللغــــة طبيعـــة عــــن الناتجـــة

 بالترجمـــــة وقـــــام مختلفـــــة فتـــــرات فـــــي النســـــخ مـــــن سلســـــلة االختالفـــــات هـــــاه نتجـــــت
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 تتتـــاب  املجهــودات هـــاه وظلــت واللغــة واملعتقـــدات االفكــار فـــي مختلفــون  مترجمــون 

 العهـد مـ  تشـكل التـي القـديم للعهـد الكاملـة اليونانيـة الترجمـة تل  في تبلورت حتى

 اليهــود واملســيح مـن الك يــرين إن اال. املســيحية يةللكنسـ( املقــدس الكتــاب) الجديـد

 باألســف يشــعرون وـكـانوا، الســبعينية الترجمــة مــن معاديــا موقفــا اتخــاوا قــد ـكـانوا

 .الترجمة هاه لوجود
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 اإليزيديات النسق النساء واستمرار الهوية تشظي بين الجنس

 أ
 
 "الثقافي النقد ضوء في دراسة" نموذجا

 

 

 84 خضير هند
 

 ملخص
 

 
ُ
لت

 
ســاتية ال قافــة ســطح علــى تيمتهــا طفــت ثقافيــة أيقونــة األزيديــة املــرأة شــك ، املؤس 

  فهـــي
 
قصـــيت شـــريحة
ُ
 إلـــى تنظـــر زالـــت ومـــا كانـــت التـــي األنســـاق قبـــل مـــن وُهمشـــت أ

  اإليزيديـــــة
 
  مســـــتهلكا

 
  ثقافيـــــا

 
قت وعليـــــه، شـــــاءت متـــــى لهـــــا مســـــتحال  اإليزيـــــديات ُســـــو 

 
 
ا  تعـر   إبـادة كـل   فـي املهـيمن الطـرف رفكـ فرضـه التـي الهويـة تنكيـر وعاشـت جنسي 

لغيـــت ثـــم ومـــن، األيزيـــديين جنســـها أبنـــاء لهـــا
ُ
  بوصـــفها كينونتهـــا أ

 
ـــا   أم 

 
  وبنتـــا

 
، وزوجـــة

رت ردت فُ ج 
ُ
 .واغتصبت وش

 البحث: نتائج -

ـــــات إن   .1 ياتها دينهـــــا عـــــن النظـــــر بغـــــض األقلي  ما وال ومســـــم  ـــــة ســـــي   اإليزيديـــــة األقلي 

 األمـــــــم توارثتهـــــــا التـــــــي النســـــــقية جياتواآليـــــــديولو  ال قافـــــــات مترســـــــبات تعـــــــي 

قتها سات وطب   .املؤس 

ة (٧٢) مــــــدار علـــــى .2 ضــــــت إبــــــادة، مــــــر  ما األيزيديــــــة القوميــــــة لهــــــا تعر   إبــــــادة والســــــي 

 عـن فعزلهـا، األولـى والضـحية، منهـا اإليزيدية املرأة حصة كانت، األخيرة داع 

 واغتصابها. وبيعها سبيها ثم ومن، وأبنائها بيتها

                                                           
 .العراق، خضير كامل هند: م.م. 84
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  الســتباحتها األولــى الاريعــة ي ولــوجيامل العامــل ـكـان .3
 
 لــه وجــود ال بوصــفه جنســيا

ر دين او  اإلسـالمي الـدين سـلوك وفـق علـى ثـم ومن، اإلسالمي الدين قبال مكف 

بــق - املفتــر  -
ُ
 غايــة الــديني الــواعز ـكـان ثــم ومــن، النكــاح جهــاد قــانون  عليهــا ط

  اإليزيديات وفقه على عوملت ووسيلة
 
ا   مادي 

 
 .ومعنويا

  تماهــت ذلــ  وبعــد، هويــة وال صــفة بــدون  للعــي  خترضــ فهــي .4
 
  نفســيا

 
 وذهنيــا

 
 
ــــهن، واجتماعيـــا ــــلن وبعض   التمــــاهي أو، الهــــروب اآلخــــر والـــبعض، االنتحــــار فض 

 .تختزل  لدرجة الجنس وظيفة إداء من عليه هي ما على

 البحث: توصيات -

 املــــــرأة شخصــــــية معهــــــا تماهــــــت التــــــي التنكيــــــر نبــــــرة علــــــى الضــــــوء تســــــليط مــــــن البــــــد  

 واالجتماعيـة النفسـية الـدوال دراسـة التوصيات من لاا وجودها  نكران إليزيديةا

  النكاح جهاد عليها مورس او املغتصبة اإليزيدية املرأة معها تأقلمت التي
 
 عـن فضال

  انجبــــــت التــــــي تلــــــ 
 
  ُرفضــــــت احتوائهــــــا وعليــــــه، النســــــب مجهــــــولي أطفــــــاال

 
 اجتماعيــــــا

 
 
 ومـــا النفســـ ي الجانـــب حيـــث مـــن وءالضـــ عليهـــا يســـلط لـــم موضـــوعات فهـــي، ودينيـــا

  األهل من املرأة عانته
 
  املجتم  ومن أوال

 
  الدولة ومن، دينها ومن، ثانيا

 
 .أخيرا
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 النخاس رواية في اآلخر سلطة

 "بوجاه الدين صالح"
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 ملخص
 

 روايـــات ظهـــرت األدبيـــة الســـاحة فـــي حققتـــه مـــا و الروايـــة عرفتـــه الـــاي التطـــور  بعـــد

 العـالم فـي االسـتعماري  للتغلغـل واملعاصـر الحـديث العربي أدبنا في" اآلخر" و" األنا"

 واجتماعيـــا اقتصـــاديا واســـتغالله، سياســـيا فيـــه الـــتحكم قصـــد واإلســـالمي العربـــي

 عقــــديا وتشــــكيكه، وحضــــاريا دينيــــا وتغريبــــه وإعالميــــا عســــكريا وأضــــعافه، وثقافيــــا

 فعرضـت، وتخيـيال وإبـداعا فكرا والغرب الشرق  إشكالية طرحت هنا ومن، وفكريا

، والتخلــف التقــدم ثنائيــة ســيما وال الواســ  والجــدال والبحــث النقــاش مائــدة علــى

 واضـــــحة الغربـــــي التفـــــوق  أمـــــام العربـــــي التعجـــــب عقـــــدة ذلـــــ  عبـــــر أيضـــــا بـــــرزت ثـــــم

 .بالخصوص األولى السردية الكتابات في العيان

 هـــــدا يومنـــــا إلـــــى 19 القـــــرن  أوســـــاط فـــــي ظهورهـــــا منـــــد العربيـــــة يـــــةالروا تمتـــــاز حيـــــث

 العلــــــم، والتخلــــــف التقــــــدم، واألنوثــــــة الــــــاكورة، والغــــــرب الشــــــرق  ثنائيــــــة بتجســــــيد

 ...والروح املادة، والجهل

 وفــر  تــونس قلــب مــن صــوته نبــ  فقــد بح نــا محــور  وهــو" بوجــاه الــدين صــالح"و

 لكــن، العربــي القــار   علــى داجديــ اســما يبــدو فقــد، العربــي الشــرق  أدب علــى نفســه

                                                           
، املتوسط طور  في عربية لغة أستاذة، قديم مغاربي أدب تخصص دكتوراه طالبة، علجية أسماء بوشايب: الباح ة 85

 Aldjiaasma73@gmail.com. ودولية وطنية ملتقيات في وشاركت، الحدي ة والدراسات املغاربي التراث بقضايا مهتمة
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 ألســــرار ومعايشــــته العبــــارة ألســــاليب تمرســــه علــــى تــــدل فكتاباتــــه اللغــــة علــــى لــــيس

 لهـــا كانـــت التـــي أعمالـــه أهـــم باعتبارهـــا" النخـــاس" روايـــة أدبـــه مـــن فانتقيـــت، الكلمـــة

 عنصــــر تناولــــت حولهــــا العلميــــة الدراســــات ولقلــــة العربــــي العــــالم فــــي واســــعا صــــدى

 ."الرواية هده في اآلخر سلطة"

 البحث: نتائج -

 صــــــدمة مــــــ  إال تتحقــــــق لــــــم املغاربيــــــة العربيــــــة للروايــــــة الحقيقيــــــة البدايــــــة إن .1

 ".واألخر األنا" والغرب أو الشرق  ثنائية استوجبت التي الحداثة

 علـى ترتكـز أنهـا خاصـة" النخـاس“وروايـة  واألخـر عامـة األنا روايات على يالحظ .2

 منهـــــا والتـــــي تجعـــــل، ت البنيويـــــةواملقومـــــات وال وابـــــ الخصـــــائص مـــــن مجموعـــــة

 .واملعاصر الحديث العربي أدبنا في الرواية نظرية في متميزا أدبيا جنسا

 .الرحالت أدب إلى الرواية يقرب مما، واالرتحال السفر تيمة حضور  .3

 .والغرب الشرق  ثنائية على للتأشير كرمز األوربية املرأة تشغيل .4

 تقابلهمــــــا والغــــــرب فــــــي الشــــــرق  لــــــىإ واألنوثــــــة لإلحالــــــة الرجولــــــة ثنائيــــــة توظيــــــف .5

 .وال قافي الحضاري 

 اعتبــــاره أو...حضــــاريا حلمــــا اعتبــــاره إمــــا، املكــــاني الفضــــاء عنصــــر علــــى التركيــــز .6

 .{الرواية في املتوسط البحر نجد والعدوان }حيث للصراع فضاء

 البحث: توصيات -

 .وواقعية حداثية رؤية أصحاب باعتبارهم املغاربة الروائيين على االطالع .1

 ألنـــــه الغربـــــي للعـــــالم ووجـــــداني عميـــــق وفهـــــم واســـــتيعاب عقلـــــي إدراك رورةضـــــ .2

 الشــرق  إلــى االنتمــاء والــتخلص مــن التهــرب عــدم بشــرط لكــن، منــا قريبــا أصــبح

 للصــــــــراع ضــــــــمني فهــــــــم طريــــــــق عــــــــن إنمــــــــا، واإليجابيــــــــة الســــــــلبية حاالتــــــــه بكــــــــل

 الغربي. الحضاري  بالتفوق  االعتراف والغرب م  الشرق  بين املتقد الحضاري 
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 هــــده تعــــال  التــــي الروايــــات أغلــــب والغــــرب فــــي الشــــرق  بــــين اللقــــاء أن االعتــــراف .3

وال قافيـــــــــة واالقتصـــــــــادية  االجتماعيـــــــــة امليـــــــــادين جميـــــــــ  القضـــــــــية اكتســـــــــحت

 والسياسية.
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 أدب الرسائل املترجمة وتقنية الوصف

 
 
 رسائل )مارسيل بروست( أنموذجا

 

 86 ملياء حسين علي
Orcid. org/0000-0001-7748-8698 

 

 

 ملخص
 

 وقفـــُت فيـــه علـــى بعـــض رســـائل )مارســـيل بروســـت( املترجمـــة
 
نـــُت ، هـــاا بحـــث وقـــد بي 

فيـــه أثـــر الترجمـــة ودور املتـــرجم فـــي إيصـــال فكـــرة املؤلـــف ومبتغـــاه فـــي تلـــ  الرســـائل 

 الخاصة.

 من تل  الرسائل التي بلغـت إحـدى وأربعـين ومئتـين
 
وكـان سـبب ، وقد أخترت بعضا

هــا ركــ وبخاصــة  الســرد الوصــفي ، زت علــى تقنيــات الوصــفاالختيــار علــى بعضــها  إنَّ

والنفســـــ ي  الـــــاي يقـــــ  بـــــين املنولـــــوج الـــــداخلي والتـــــدا ي فـــــي شخصـــــية ، واالجتمـــــا ي

 عــن بيــان أثــر الــااكرة لديــه فــي تلــ  التقنيــات علــى الــرغم مــن أن ، )مارســيل(
 
فضــال

 .املر  قد الزمُه طوال عمرهِ 

 النتائج -

 :توصلت في هاا البحث إلى نتائ  منها

ها وثائق ، رسائل )مارسيل بروست( دليل على سعة اطالعه .1 ويمكن عدَّ

 .سياسية معبرة عن حالة اجتماعية في ذل  الوقت

                                                           
، قسم اللغة العربية )أدب مقارن(جامعة بغداد، كلية العلوم اإلسالمية، ، ملياء حسين علي الدكتورة 86

hussainlameaa@gmail.com 
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رسائل مارسيل حوت على العديد من الشخصيات ولكل منها اختالجاتها  .2

خاط ها )مارسيل( بأسلوب متنوع م  مراعاة جوان ها ، وانفعاالتها الخاصة

 .النفسية

 كانت أشبه بعالج نفس ي الرسائل املرسل .3
 
ة من )مارسيل( التي لم يرد فيها جوابا

 .لحالته حيث اسقط ك يرا من أزماته النفسية فيها

هيمن الوصف لألشخاص واألماكن واألشياء في معظم رسائل )مارسيل(  .4

 .فضال عن تدوين الزمن املرسل واملستلم لتل  الرسائل

شخاص املرسل إليهم كادت ترجمة الرسائل النصية من دون ترجمة سيرة األ .5

 .أن تعر  الرسائل لحالة من الغمو  واللبس

بقيت الشخصيات املؤثرة في حياته متكررة في أكثر رسائله وبخاصة األم  .6

 .والسيدة )شتراوس( صديقته املقربة

إذ تمكن من استفرا  حالته ، كان للااكرة القوية أثر في تقنية تيار الو ي .7

 .ي بتوقف مسيرة تدفق األحداثالنفسية في رسائل كانت توح

رسائل) مارسيل بروست( أرخت الك ير من الحوادث وبخاصة األحداث التي  .8

 .ورصدت األوضاع التي كانت سائدة في فرنسا، سبقت الحرب العاملية األولى
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L’HUMANISME DANS L’ŒUVRE D’EDGAR MORIN 

“L’HUMANISME, L’EDUCATION HUMANISTE ET L’HUMANISME 

CHEZ EDGAR MORIN” 

 

 

 IBRAHIM OUHENNOU  87  
Orcid.org/0000-0003-0781-4245 

 

Résumé 
 

Vous allez vous interroger pourquoi nous avons choisi précisément ce 

thème ? Mais la réponse est très facile et simple, elle est le résultat de la 

question : qu’est-ce que l’homme? Comme question philosophique, et 

est-ce que l’homme à l’ère de la robotisation, de l’intelligence 

artificielle et de la technisation est encore Homme ? La réponse 

définitive n’existe pas. Car, soit qu’ils soient les efforts des chercheurs 

d’y répondre, la philosophie ne comporte pas des recettes concrètes 

pour faire face aux problèmes, mais seulement des questions qui 

problématisent la problématique. Sous la tyrannie de ces questions qui 

nous sont un faix alourdissent nos épaules, nous tentons, ipso facto, de 
                                                           

87 Chercheur. Ibrahim OUHENNOU: Doctorant à la faculté des sciences de l’éducation, à l’université 

Mohammed V Rabat (Maroc). 2018: Master de recherche: Littérature Générale et Comparée (Genres et 

Théories).2016: Licence en digitalisation et enseignement du français, Ecole Normale Supérieure.2015: 

Licence en études françaises, Faculté polydisciplinaire Er-Rachidia. 2014: DEUG en Etudes françaises, 

Faculté polydisciplinaire Er-Rachidia.2012: Baccalauréat, Lycée Zaid OUSKOUNTI. 

osmanturkgau@gmail.com 
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chercher une issue par laquelle nous pouvons échapper avec moins de 

dégâts. Pour cela, nous en essayant le plus possible d’y arracher au 

moins quelques jalons qui peuvent nous guider à comprendre la 

situation dans laquelle nous nous trouvons. Ainsi, ce travail, sinon 

humble, va au chemin de faire jaillir la situation de l’Homme, ou plutôt 

l’humanité tout au long de l’histoire, dès l’Antiquité jusqu’à nos jours. 

La philosophie grecque est la pensée la plus ancienne du monde, elle 

est unanimement reconnue. Cette philosophie a déjà posé des 

questions qui tournent autour de l’homme. Lorsque Protagoras disait : 

« L’homme est la mesure de toute chose ».Il n’avait pas tort selon son 

temps et ses circonstances où il l’a dit. Cette phrase, oui, comporte une 

partie s’intéressant à l’homme, mais, c’est un appel sérieux pour faire 

face à la nature et à ses dangers qui se mettent toujours et sans cesse à 

occire l’espèce humaine sinon l’anéantir complètement sur terre. De 

l’Antiquité au temps d’alors, l’homme a parcouru plusieurs étapes de 

développement ou de l’enveloppement, on n’en sait rien. Mais, 

l’essentiel ici, c’est ce mouvement qui le pousse sempiternellement à 

être ce jour ce qu’il n’était pas hier comme disait Héraclite « Tout 

change, mais ce qui ne change pas est le changement continu». 

(Traduit par nous). 

Mots clés: Homme, Education, Humanisme, Education humaniste, 

Interaction, Condition humaine. 
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Résultats de recherche: 

J’ai le plaisir de vous présenter les résultats de recherche. Nous allons 

faire une recherche fourragée sur la pensée humaniste à travers 

l’œuvre d’Edgar Morin : La présentation des œuvres, leurs points 

communs en général, aperçu sur Enseigner à vivre et les sept savoirs 

nécessaires à l’éducation du futur d’Edgar Morin. Le champ de 

l’humanisme mêle à la fois une étude sociologique, littéraire, 

psychologique et les sciences humaines et sociales en général. Si la 

pensée humaniste est toujours basée sur les autres disciplines, et les a 

toujours pris comme référence, est ce qu’il n’est pas temps que celle-ci 

se focalise son appartenance ? A vrai dire, ne doit-elle pas constituer 

une source de valorisation de la culture comme élément identitaire qui 

n’est jamais neutre ? Sans verser bien évidemment dans la négation de 

toute ouverture et de tout progressisme. Ce qui nous intéresse 

beaucoup plus dans ce travail, c’est de comprendre à quel point la 

culture peut-elle passer sur la littérature sans que celle-ci ne perde de 

son identité. Et la portée évolutive qui pourrait en découler dans un 

contexte de la globalisation et la mondialisation? Telle est la question à 

laquelle nous tenterons d’apporter des réponses, en nous appuyant sur 

des œuvres littéraires, sociologiques et des auteurs du monde tout 

entier. Ce sera alors l’occasion de chercher à répondre également à 

l’interrogation d’Edgar Morin lorsqu’il pose la question de la condition 

humaine: est-ce l’humanisme selon des codes culturels et 
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épistémologiques européens peut être véritablement un humanisme 

du Nord d’Afrique ? Un débat qui a été ouvert il y a longtemps par 

d’autres auteurs, à l’instar d’E .Said et H.Bhabha. Cela interpelle 

beaucoup d’éléments, notamment la question de l’Homme. Pour 

aborder de fond la question qui concerne l’humanisme, nous allons 

exploiter la production littéraire et sociologique des auteurs qui 

pourront qualifier le mot Humanisme, et dont les corpus de base 

constitueront le substrat de notre analyse. Les œuvres en questions à 

présent sont : Enseigner à vivre et Les sept savoirs nécessaires à 

l’éducation du futur. Autrement dit, on va procéder par la méthode, 

avant d’en venir à ce que nous trouvons comme éléments factuels 

dans les œuvres en question. Ces éléments d’acquisition sont d’ordre 

historique, sociologique et ses facteurs acculturant, la situation de la 

pensée et de la culture, pour maitriser finalement les outils 

méthodologique tout court. 

Donc à partir de tous ces éléments se dégagent deux dimensions. La 

première montre que chaque culture comporte des aspects positifs et 

des aspects négatifs, qu’elle soit orientale ou occidentale. On a noté 

nécessairement les apports de l’Occident en termes d’avancement 

comme l’écriture, la technologie, mais aussi les effets pervers de la 

culture occidentale sur les sociétés du Nord d’Afrique, que les auteurs 

ont foncièrement dénoncés. Du point de vue de la culture 

l’humanisme est l’élément important, notamment les comportements 
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liés au respect des anciens et la vie en communauté etc. Mais aussi 

certaines croyances et institutions non fondées qui participent au 

poids des préjugés comme les discriminations ethniques, les refus 

culturels et tous les points qui bloquent l’évolution de la culture 

humaniste. La deuxième dimension, c’est qu’il y a bel et bien 

possibilité de converger, de se retrouver, car c’est dans la diversité se 

trouve la richesse, pourvu qu’elle soit une diversité constructive. 

Comme le décline clairement Edgar Morin, dans son livre la voie pour 

l’avenir de l’humanité, l’universel ne peut être qu’un universel partagé, 

tout en honorant l’homme dans l’homme et le reste en sa diversité. 

Pour conforter finalement cette démarche scientifique, nous avons 

procédé une analyse dialectique mais aussi de comparaison à travers 

les essais que nous avons explorés. Cette analyse nous a permis sans 

doute de mesurer l’impact d’une telle interaction des cultures et 

pourrait aussi nous mener vers des perspectives de recherches 

scientifiques beaucoup plus approfondies. Elle nous a permis 

également de voir en quoi l’humanisme constitue une source de 

richesse culturelle. En d’autres termes, non seulement cette démarche 

va nous permettre de déceler et de comprendre les problèmes 

d’identité culturelle, pour montrer que l’humanisme ou l’interaction 

des cultures n’est pas seulement un rejet d’une culture ou la 

supériorité d’une culture sur une autre, mais plutôt un moyen de 

dialogue, d’ouverture et à la fois de frontière. Voilà des perspectives 
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qui servent des parties et des résultats de la recherche jusqu’à présent. 

Voici en quelques lignes l’essentiel de ce qui constitue ce travail de 

recherche et les étapes par lesquelles nous comptons passer pour 

mener ce travail. Durant toutes ces étapes de métamorphoses, 

d’évolutions et de dévolutions qu’a subies l’Homme, plusieurs 

pensées, tant d’études jaillissent traitant cet Homme. Dès Aristote 

jusqu’à Edgar Morin, le domaine de l’humanisme a connu plusieurs 

effervescences qui nous engendre, partant, plusieurs solutions 

essayant de remédier à tant de problèmes posés dans le domaine des 

recherches contemporaines. 

Les recommandations du chercheur: 

1. La situation de l’homme à l’antiquité. 

2. L’avènement de la religion chrétienne. 

3. L’humanisme dans l’Islam. 

4. L’humanisme d’une théorie à une pratique. 

5. L’humanisme dans le mouvement de l’Humanisme. 

6. L’humanisme des Lumières : voltaire en l’occurrence. 

7. L’humanisme et l’éducation humaniste (Edgar Morin). 

  



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 231ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

 :الثقافية والعوملة التواصلية الترجمة

 "نيومارك بيتر تصور  في قراءة"

 

 

 88 ألحيان لطيفة
Orcid.org/0000-0002-5964-4850 

 

 ملخص
 

 فـــي العشـــرين القـــرن  بدايـــة فـــي اللســـانيات عرفتهـــا التـــي العميقـــة التحـــوالت أســـهمت

 إشــكاالت ارتبطــت التــي الترجمــة مجــال فــي اوتطبيقاتهــ اللســانية النظريــات اســت مار

 هــاه تجلــت وقــد. وثقافيــة ولغويــة معرفيــة قضــايا طــرح الــاي بــالتطور  لهــا التنظيــر

، والتواصـــلية الدالليـــة للمقـــاربتين أســـس الـــاي' نيومـــارك بيتـــر' أبحـــاث فـــي العالقـــة

 عـــــن الترجمـــــي الفعـــــل عـــــزل  عـــــدم محورهـــــا فكـــــرة علـــــى الترجمـــــة فـــــي نظريتـــــه فشـــــيد

 فــــي التــــأثير إلــــى تســــ ى باعتبارهــــا التواصــــلية للـــــترجمة تعريفــــا قــــدم قــــدف. التواصــــل

 بينمـا، األصـلي الـنص قـراء علـى يق  الاي باألثر، املستطاع قدر، شبيها تأثيرا قرائها

 مـا بقـدر األصـلي للـنص املضـبوط السـياقي املعنـى تنقـل أن الدالليـة الترجمـة تحاول 

 أن شــــــ  ال أخــــــرى  جهــــــة ومــــــن. دفالهــــــ للغــــــة والنحويــــــة الدالليــــــة البنــــــى بــــــه تســــــمح

 األمـــم مـــن العديـــد بـــين الحـــدود، العوملـــة زمـــن فـــي، معـــا كســـرانت وال قافـــة الترجمـــة

 تيســــــر التـــــي الوســــــائل أهـــــم ومــــــن، لتوحيـــــدها أداة الترجمــــــة باعتبـــــار والحضـــــارات 

 .وتوسيعها األخرى  ال قافات نحو نظرهم وجهات الناس تعميق
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 مــن تتيحانـه عمـا والكشـف، الترجمــة فـي ركنيومـا بمقـاربتي التعريــف بح نـا فـي نـروم

 األبحـــــــاث بـــــــين والحضـــــــاري  واإلنســـــــاني العلمـــــــي التواصـــــــل جســـــــر إلقامـــــــة إمكانـــــــات

 معــــايير مــــن يقترحــــه بمــــا التعريــــف علــــى ذلــــ  فــــي وســــنركز. واملجتمعــــات األكاديميــــة

 املتلقـــــي فـــــي التواصـــــلية الترجمـــــة تحـــــدث كيـــــف إلبـــــراز وأولوياتـــــه النصـــــوص تحليـــــل

 وكيـــف. األصـــل متلقيـــه فـــي املصـــدر الـــنص يحدثـــه الـــاي لألثـــر المعـــاد أثـــرا الهـــدِف 

 آليــــات مــــن االســــتفادة تهيئــــه عمــــا الكشــــف عبــــر ومــــداه الــــدقيق التواصــــل يتحقــــق

 .الخطاب تحليل

 توصيات البحث:و  نتائج -

 مـ  لبنتـه ُوضـعت والـاي التواصـلية الترجمـة حـول  سـقناه الاي نيومارك طرح يعد

 اسـتفادت التـي األطروحـات عـن نموذجـا ناديـا مـن مفاهيمـه واسـترفد، وورف سابير

 األكبـــر اإلســـهام إن تقـــديرنا وفـــي. الخطـــاب تحليـــل وبعـــدها اللســـانية الدراســـات مـــن

 ملجــــال الــــدقيق اللغــــوي  الوصــــف أدوات تقــــديم فــــي ـكـــان الطــــرح هــــاا فــــي للســــانيات

 مســـت مر هــو مــا لــبعض املتضــمنة واآلليـــات املفــاهيم واســتلهام، الترجمــة دراســات

 يكــون  الترجمــة ملنه ــي وبطرحــه. الخطــاب وتحليــل اللســانيين والتفســير الوصــف فــي

 تـــــم مـــــا حـــــدود فـــــي الترجمـــــة بعلـــــم املهتمـــــة األكاديميـــــة األبحـــــاث إثـــــراء فـــــي أســـــهم قـــــد

 إلعـــــادة أفقـــــا ويفـــــتح خصـــــبا يبقـــــى طرحــــه أن نـــــرى  أننـــــا غيـــــر، آنـــــااك إليـــــه التوصــــل

 .التدوير

ـــــى أعـــــاله دراســـــتنا تميـــــل  دامـــــت مـــــا نيومـــــارك طـــــرح بـــــرع ال قافـــــة ترجمـــــة إمكانيـــــة إل

 التقنيــات تــوفر العوملــة أن وبمــا. ال قافــات بــين عبــور  وجســر تواصــل قنــاة الترجمــة

 فــــي املنظــــور  هــــاا عــــزوف نســــجل ذاتــــه الحــــين فــــي لكننــــا، املســــافات وتلغــــي الحدي ــــة

 وتـــاويب ال قافيـــة والتعدديـــة بالخصوصـــية واملســـاس ال قافـــة عوملـــة عـــن الترجمـــة

 .اآلخر في األنا
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ن الهــــدف الــــنص متلقــــي عمقــــه فــــي التصــــور  هــــاا يســــائل ِ
 التواصــــل ملطالــــب املتضــــم 

 األصـــلي القصـــد فهـــم قضـــية تطـــرح املســـاءلة هـــاه وعبـــر، الكـــوني اإلنســـاني ال قـــافي

 كانــت إذا إال يتحقــق ال مــا وهــو، الهــدف املتلقــي فعــل رد عبــر مقياســه يتحــدد الــاي

 املتلقـــــــي بـــــــين املشـــــــيدة العالقـــــــة تنـــــــاظر املنقولـــــــة والرســـــــالة املتلقـــــــي بـــــــين العالقـــــــة

 .املصدر والرسالة

 التـــي الترجمـــة أو لل قافـــة الكونيـــة النظـــرة إطـــار فـــي نيومـــارك طـــرح تصـــنيف يمكننـــا

 تتماســ  متعـددة  متنوعـة ثقافـات بـل واحـدة عامليــة ثقافـة هنـاك ليسـت بأنـه تقـر

 التواصـــلية الترجمـــة تمنحـــه مـــا وبقـــدر. خصوصـــياتها تلغـــى ال حتـــى إراديـــا أو تلقائيـــا

 حـوار فـي تسـهم مـا بقـدر وتتحـاور  الـبعض بعضها على ال قافات تنفتح إمكانات من

 وتقـارب وظيفـي تقـارب عالقـة العوملـة مـ  للترجمـة املحلـي للمنظـور  بينمـا. ال قافات

 مــ  واآلخــر األنــا بــين التواصــل جســور  بنــاء علــى تــنهض الترجمــة إن إذ، األهــداف فــي

 كمـــا، الكـــوني ال قـــافي الخطـــاب رفـــض وبالتـــالي ال قافيـــة الخصوصـــية علـــى الحـــرص

 ال قافيــــة والخصوصــــية واآلخــــر األنــــا بــــين الفاصــــل الخــــط محــــو إلــــى العوملــــة ترمــــي

 التواصـل مسـاحة بسـط أفـق في... والدينية واالجتماعية والفنية الفكرية بتجلياتها

 .األقوى  هيمنة ملصلحة الشعوب بين

 اإلمكانــــات وحـــدود الفكـــري  البشـــر عـــالم بمحدوديـــة واقعيـــا القـــول  ممكنـــا يعـــد لـــم

 املفــــــاهيم فــــــي للتــــــرادف االفتقــــــار مشــــــكل حــــــل أن ونعتقــــــد. األم اللغــــــة تقــــــدمها التــــــي

 فـــي الهـــدف واللغـــة املصـــدر اللغـــة بـــين أو، املختلفـــة اللغـــات بـــين الحاصـــل ال قافيـــة

 اللغـــة تعبيـــر احتمـــال فـــي نتعمـــق أن مـــن اللســـاني التجريـــد ُيَمكننـــا إذ، وارد الترجمـــة

 املفــاهيم مجمــوع فــي تحصــل التــي التغيــرات باعتبــار، فيهــا مــةقائ تكــن لــم أشــياء عــن

 حــــاف التغيــــر هــــاا تجليــــات ومــــن. ولواقعيتهــــا اللغــــة لهــــاه العاملــــة للرؤيــــة املجســــدة

 تعيشـها التـي الالمتناهيـة ال قافيـة بالتحوالت ارتباطا غيرها وإلحاق املفاهيم بعض
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 مــــن مــــزي  هــــي يــــةبين ثقافــــة تولــــد مــــن أيضــــا هــــاا يتمظهــــر أن ويمكــــن، املجتمعــــات

 .الهدف وال قافة املصدر ال قافة

 اسـتداللنا هـاا ويسـتتب ، ال قافيـة الكتابـة فـي األنـواع بعـض تشكل في دور  للترجمة

 إمكانـــــات أمـــــام جامـــــدا ثابتـــــا مفهومـــــا ليســـــت لل قافـــــة الخصوصـــــية الرؤيـــــة أن علـــــى

  قافيـةوال عامـة بصـفة املفاهيم ألن، والتحول  الدينامية على متعال وغير، التبدل

 مـــا بفضـــل غيرهـــا مـــ  واالســـتقطاب الجـــاب عالقـــات فـــي تـــدخل خاصـــة بصـــفة منهـــا

، قبـــــل مـــــن عالقاتهـــــا فـــــي الخاصـــــة والخبـــــرة الواقـــــ  مـــــ  اإلنســـــانية التجـــــارب تطرحـــــه

 .بعد من العوملة وبفضل

 تصـــور  وضـــ  فـــي إســـهامه هـــو، ظننـــا حســـب نيومـــارك طـــرح إليـــه يفضـــ ي مـــا أهـــم إن

 الهــدف يحقــق بــال  وهــو ال قافيــة صوصــيةالخ علــى املتــرجم حفــا  ضــرورة حــول 

 يفصـح وبـال ، مشـتركة إنسـانية قـيم تصـور  يخلـق أنـه مـ  املحلية لل قافة األسمى

 الترجمــــة دراســـات واعتبــــار ال قافـــة علـــى الترجمــــة بانفتـــاح مســـبق و ــــي عـــن طرحـــه

 بـين تميـز أن ظننـا حسـب ينبغـي التـي ال قافيـة الدراسـات علـى نفسـه يفر  مدخال

 املركـــــز ثنائيـــــة إلبطـــــال وســـــيلة الترجمـــــة تكـــــون  ال ولـــــم، ال قـــــافي نـــــفوالع الت ـــــاقف

 فقط؟ اآلخر فهم في أهميتها اختزال بدل املقدسة املسلمات وإقصاء والهام 
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 ملخص
 

 أخــرى  لغــة إلــى لغــة مــن مكتوبــة بنصــوص مرتبطــة الحــالي وقتنــا فــي الترجمــة تعــد ملــ

منهــــــا:  نــــــاكر والصــــــورة الصــــــوت بــــــين جمعــــــت وشــــــملت نصوصــــــا، ذلــــــ  تعــــــدت بــــــل

 ووـكـــاالت واملجــــالت واألفــــالم والعــــرو  املســــرحية والبــــرام  التلفزيونيــــة الحصــــص

 فــي الترجمــة مــن جديــدة أنــواع ظهــور  إلــى دفــ  مــا، املتحركــة واالوبــرا والرســوم االنبــاء

 وســـــينما تلفــــاز مــــن أشـــــكالها بمختلــــف الشاشــــات علــــى اإلقبـــــال فيــــه أصــــبح عصــــر

 بـال  فظهـر مضـ ى. وقـت أي مـن أكبـر الكترونية ولوحات وحاسوب وهواتف ذكية

 ".البصرية السمعية بالترجمة" يعرف ما

 أنواعهـــا وتعريـــف البصـــرية الســـمعية الترجمـــة تعريـــف إلـــى الحـــالي بح نـــا فـــي نتطـــرق 

 شـــــهدت التـــــي الســـــترجة فـــــي أنواعهـــــا املتم ـــــل أحـــــد بالدراســـــة ونخـــــص، عشـــــر االثنـــــا

 تخاطـب أنهـا فميزتهـا، الفـرد حيـاة فـي مهمـا وأصبحت جـزءا العالم في واسعا انتشارا

 تكتســـ ها التـــي الوظـــائف بفضـــل فعـــاال دورا إن للســـترجة. أذنـــه ولـــيس املشـــاهد عـــين

                                                           
ـــالف ابتســــام: دكتورةالــــ 89  بجامعــــة وآدابهــــا العربيــــة اللغــــة بمخبــــر عضــــو، علــــي لونيســــ ي 2- البليــــدة بجامعــــة أســــتاذة، خـ

 العــدل وزارة لــدى معتمــدة رســمية مترجمــة، الجامعــة بمجلــة املقــاالت مــن عــدد لــي نشــر، بهــا بحــث بفرقــة وعضــو البليــدة

 Ibkhellaf@gmail.com. ، الجزائرانجليزية/ةفرنسي/ عربية ترجمة تخصص
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، آخـــر إلـــى مجتمـــ  مـــن مـــا ثقافـــة نقــل علـــى تعمـــل التـــي التواصـــلية وخاصــة الوظيفـــة

 والنفسـية والفســيولوجية التقنيــة املشـكالت مــن عـددا تطــرح الوقـت نفــس فـي وهـي

 باالعتبار. السترجة أخاها على القائمين على التي ينبغي والفنية

 .السترجة، البصرية السمعية الترجمة، الترجمي الخطاب املفتاحية: الكلمات

 البحث: نتائج -

 .وأنواعها البصرية السمعية بالترجمة التعريف .1

 .السترجة وظائف بيان .2

 السترجة. مشاكل عر  .3

 البحث: توصيات -

 األخطـــــاء مـــــن للتقليـــــل األصـــــل وكـــــاا اللغـــــة الهـــــدف اللغـــــة فـــــي الـــــتحكم ضـــــرورة .1

 .وال قافية والتاريخية اللغوية

 الزمنيـــة املـــدة تقريـــب خـــالل واملقـــروء مـــن امللفـــو  بـــين الزمنيـــة القيـــود احتـــرام .2

 .بينهما

 .الحوارات نقل واألمانة في والسهولة وتحري الدقة البساطة اداعتم .3

 جــودة فــي فعــاال دورا تلعــب والتاريخيــة التــي ال قافيــة بالخلفيــات اإلملــام ضــرورة .4

 .الترجمة

 تحميـل فـي وعـدم االفـراط املتـرجم والجمالية للعمـل الفنية القيمة على التركيز .5

 .الترقيم بعالمات النص
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 العربّية النسوية وايةالر  في التناص جمالية

 اأنموذج  " بنور  عائشة"لـ" الجحيم في نساء"

 

 

 90 حليتيم ربيعة
Orcid.org/0000-0002-7402-5038 

 

 ملخص
 

، التنـــــاص آليـــــة علـــــى وتشـــــكيالته أبنيتـــــه اخـــــتالف علـــــى الروايـــــي املـــــتن اشـــــتغل لقـــــد

 فــةاملختل النصــوص امتصـاص علــى قـدرة األدبيــة األجنــاس أكثـر الروايــة أن باعتبـار

 والـنص، ومرونـة انفتاحـا األكثـر الشـكل بـال  وهي، خطابها ضمن تشكيلها وإعادة

ِســــُس  ال املعاصــــر الروايــــي
َ
 وبأنمــــاط متغيــــرة بخطابــــات متعلقــــا يكــــن لــــم إن كيانــــه ُيؤ

 جماليــة دراســة حاولنــا البحــث هــاا وفــي..... والتاريخيــة الدينيــة الكتابــة مــن متنوعـة

ناصفي ة الرواية الت  ةالعرب النسوي   عايشـة"لــ" الجحـيم فـي نسـاء" روايـة مـن جاعلين ي 

 والتـــاريخ الكـــريم القـــرآن مـــن اتخـــات التـــي املعاصـــرة الكاتبـــة هـــاه، أنموذجـــا "بنـــور 

 .العربية املرأة معاناة عن والتعبير لكتابتها أرضية األدبي واإلنتاج

 البحث: نتائج -

 مـن مجموعـة يحـوي  وعـاء الـنص تجعـل جماليـة إن للتنـاص نقول  أن نستطي  .1

 .والبقاء اإلبداع يحاكي نصا لتلد بينها فيما تتالقح التي النصوص

نـــــاص توظـــــف أن" بنـــــور  عايشـــــة" الروائيـــــة اســـــتطاعت .2  فـــــي نســـــاء" روايتهـــــا فـــــي الت 

 قوته. من ويزيد املعنى يخدم توظيفا" الجحيم

                                                           
 rabiaahalitim28@gmail.com .خيضر محمد جامعة، ومعاصر حديث جزائري  أدب، حليتيم ربيعة: الباح ة 90
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 عنصــر مــن وزاد الســرد عــبء مــن خفــف" الجحــيم فــي نســاء" روايــة فــي التنــاص .3

 .املتلقي لدى التشويق

 البحث: توصيات -

نــــاص علـــى دراســــة الضــــوء تســــليط ضـــرورة .1  مــــن لــــه ملـــا الســــردية األعمــــال فـــي الت 

 الغائبـة النصـوص باستحضـار وذل  النص في اإلبداع مواطن إظهار في أهمية

 الحاضر. النص في واملبددة

نــــــــاص حــــــــول  الدراســــــــات تك يــــــــف .2  فوضــــــــ ى مــــــــن يعــــــــاني املصــــــــطلح هــــــــاا ألن الت 

 النقــدي الواقــ  بســبب وهــاا العربيــة راســاتالد أوســاط فــي عارمــة اصــطالحية

 .املتعددة وإشكاالته الراهن

 روايــة ألنهــا بنــور  عايشــة للكاتبــة" الجحــيم فــي نســاء" روايــة علــى الضــوء تســليط .3

 .والفكر بال قافة مشحونة بالفن زاخرة
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PRAGMATIC ANALYSIS OF NON- DETACHABLE 

IMPLICATURE IN SELECTED ENGLISH FICTIONAL DISCOURSE 

WITH SPECIAL REFERENCES TO TRANSLATION  

 

AHMED ADEL NOURI 91 

ZAINAB SAAD MOHAMMED 92 
 

 

 

 

 

Abstract 

Non-detachability is said to be a peculiar feature to conversational 

implicature. This study endeavors to inspect this claim which is 

consummated by means of substituting the expressions with others of 

the same meaning. It also aims to analyze whether this criterion holds 

over when translating the same sample into Arabic. 

It is hypothesized that conversational implicature is non-detachable, 

hence replacing the expression by its equivalence will not alter the 

implicature. Moreover, the translation process is hypothesized to hold 
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over the same features of the source text, and hence the implicature is 

hold over since it is a feature of the source text . 

The problem of the study is that the translation versions are similar to 

certain extent since the chosen text use simple expressions. 

It is found that replacing the chosen expressions with other 

expressions of similar meaning will keep the implied meaning and the 

same thing is true when using different translations to translate the 

same text. 

Data Collection, Discussion and Analysis  

 The data are collected from Nelson, Osborne, Stevenson and Carloni’s 

Kung Fu Panda/ Part One. Only utterances that serve to be analyzed in 

this research are included, i.e., utterances with implied meaning 

(conversational implicature .) 

  Likewise, there is a reference to the context in which each utterance is 

uttered so as to make things go clearly. 

 In discussing the data, the researchers suggested different 

synonymous expressions to scrutinize the non- detachability test or 

property. Moreover, when referring to the translation of these 

utterances as a part of the procedures the researchers intended to do in 

this research, the data (the translation) are dealt with not by 

relexicalization or rewording but by choosing four different 

translations of the same text into Arabic so as to see whether the 
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differences in translating these utterances keep the implicature or it 

will be detached it.  

  It is important to summarize the story of this movie to help in 

understanding the discussion. The story is about a panda whose father 

is dreaming of making him the heir of his shop and career (noodle 

maker). The panda, however, has another dream which is to become a 

warrior like the five Chinese legends (Tigress, Monkey, Mantis, Viper 

and Crane) but he has no chance as he has a bulky body which makes 

it impossible for him to be trained by anybody. It is only the accident 

that lead the big master Oogway to choose him to be the dragon 

warrior and this agitate Shiffu (the Warrior’s master) because, 

according to the myth, the chosen Warrior has to fight TaiLung 

(another warrior trained by Shiffu but turned to be evil) who has 

unlimited power and was imprisoned . 

 At the end, Shiffu succeeds to train the Panda by discovering his weak 

point (food) and the Panda succeeds in fighting TaiLung. 

Conclusions 

It is concluded that using synonymous expressions cannot change or 

affect the implied or intended meaning of speaker which is in turn is a 

prove that conversational implicature is non- detachable . 

Moreover, after checking the translation of the selected data, it is 

concluded that despite the diversity in choosing the words to refer or 
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translate the choosing data, yet the intended meaning is adhered. This 

reinforces the first finding and proves that the translation versions 

have saved the intended meaning. 
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اقع بين الجزائر في النفايات تسيير استدامة قياس مؤشرات  الو

  للنفايات الوطنية الوكالة أداء: واملأمول 
 
 أنموذجا

 

 

 93 سعيدي نبيهة
Orcid.org/0000-0003-0683-0948 

 

 ملخص
 

 األخيـــرة هــاه اســتدامة ولتعزيــز، للنفايــات املنــدم  التســيير سياســة الجزائــر تبنــت

 للنفايــات الوطنيــة الوكالــة تأســيس تــم، 175-02 رقــم التنفيــاي املرســوم وبموجــب

 للجماعـــات املســاعدة تقــديم مـــن وجــه أكمــل علـــى بمهامهــا القيــام علـــى تســهر والتــي

 الفـــــرز  بـــــرام  وتعمـــــيم النفايـــــات حـــــول  للمعلومـــــات وطنـــــي بنـــــ  تكـــــوين إلـــــى املحليـــــة

 اخترنــــــا، القطــــــاع هــــــاا فــــــي املســــــتدامة التنميــــــة تحقيــــــق مــــــدى ولقيــــــاس. والرســــــكلة

 فــي للفــرد الصــلبة النفايــة أطنــان: ومؤسســية واقتصــادية بيئيــة مؤشــرات وعــةمجم

 للتنميــــة الوطنيــــة االســــتراتيجية، تصــــنيعها املعــــاد الصــــلبة النفايــــات نســــبة، اليــــوم

 .املستدامة

 البحث: نتائج -

 هـــــاا فـــــي الفـــــاعلين مختلـــــف بـــــين الـــــربط حلقـــــة هـــــي للنفايـــــات الوطنيـــــة الوكالـــــة .1

 املســتدامة للتنميــة الوطنيــة االســتراتيجية تجســيد علــى تســهر بحيــث، القطــاع

2016 -2030. 

                                                           
 حول  والعملي األكاديمي مسارها تمحور ، العاصمة بيئية بالجزائر جمعوية وناشطة باح ة، سعيدي نبيهة: الباح ة 93

، (2011) منظمات تسيير ماجيستر، (2007) أعمال إدارة ليسانس: خصوصا البيئي واالقتصاد عموما األعمال إدارة

 nabiha.saidi41@gmail.com. دكتوراه رسالة تحضر وايضا، 3الجزائر بجامعة أستاذة اليوم الى 2014 ومنا
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 تســـــيير  سلســــلة فـــــي حلقــــة أضــــعف هـــــي الجزائــــر فــــي النفايـــــات جمــــ  عمليــــة ان .2

 للنفايات. متكامل

 مـــــا، النصـــــف الـــــى الحاويـــــة حجـــــم تخفـــــض القبليـــــة للنفايـــــات قـــــد املعالجـــــة ان .3

 الشــــــع ي وت يــــــر الــــــو ي 2030 املســــــتدامة التنميــــــة اهــــــاف تحقيــــــق فــــــي سيســــــهم

 .وفاعل فعال بشكل اإلرادة السياسيةو 

 البحث: توصيات -

 .البالستيكية االكياس على السهم قيمة رف  .1

 الصــحراء مــن م جــورة أمــاكن فــي ودفنهــا النفايــات لرمــي مناقلــة نظــام اســتعمال .2

 تحويل وسيطية. مراكز في النفايات فرزه بعد

 حلقـة امةاسـتد لتحقيق نفاياتهم تدوير على األسماك ومربي الفالحين تشجي  .3

 والصحراوية. السهبية املناطق في خاصة غاائية

  



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 245ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

 االستعارة ترجمة في التداولي عدالبُ 

 اإلسباني 27 جيل شعر في

 

 94 حدة أيت تينهينان

 95 مريم عريوات فالق
Orcid.org/0000-0001-9274-1989 

 

 ملخص
 

 قتعلـــ إذا مـــا خصوصـــا، الترجمـــات أنـــواع وأعقـــد أصـــعب مـــن األدبيـــة الترجمـــة تعـــد

، تعبيريـة أداة الصـور  هـاه كـون ، يحملها التي البيانية والصور  الشعر بترجمة األمر

 بـــرز  الـــاي الجيـــل، اإلســـباني 27 جيـــل شـــعراء أبيـــات تتصـــدر االســـتعارة أن نجـــد إذ

 فبسـبب، غـونغرا دي لـويس الشـاعر لوفـاة ال ال ـة املئويـة بالاكرى  االحتفال عقب

 الجنــرال نظــام فتــرة خــالل لهــا خضــعوا التــي والرقابــة يعيشــونها ـكـانوا التــي الظــروف

 امللمــوس تــربط والتــي، املعــاش الواقــ  عــن للتعبيــر وســيلة االســتعارة كانــت، فرانكــو

 العســـيرة املضــمرة األقـــوال نتيجــة الفكـــر إعمــال إلـــى القــار   تســـتد ي كمــا، بــاملجرد

، األخـرى  للغـة النقل يكون  فكيف الفهم صعب األصلي النص كان ف ذا، الفهم عن

                                                           
 املتخصصة الترجمة مقياس تدرس الترجمة معهد 2 ئرالجزا جامعة في مؤقتة أستاذة، حدة أيت تينهينان: باح ةال 94

 مقياس تدرس الترجمة معهد 2 الجزائر جامعة في مؤقتة أستاذة، 2 الجزائر جامعة الترجمة معهد، إسباني– عربي

 في السريالية الصورة ترجمة إستراتيجيات عنوان تحت الدكتوراه رسالة تحضر، إسباني– عربي املتخصصة الترجمة

. ، الجزائراإلسباني 27 جيل قصائد ملجموعة وصفية تحليلية دراسة، بانياإلس الشعر

thinhinane.aithadda@univ-alger2.dz 
 عربي ترجمة منها مقاييس عدة تدرس، الترجمة معهد 2 الجزائر جامعة في أ محاضر أستاذ، مريم عريوات فالق: أ.د. 95

 تدرس، الترجمة معهد 2 الجزائر جامعة في أ محاضر أستاذ، 2 الجزائر جامعة الترجمة معهد، الترجمة تاريخ، اسباني–

 تخصص 2017 سنة الدكتوراه في التكوين ومسؤولة، الترجمة تاريخ، اسباني– عربي ترجمة منها مقاييس عدة

 meriem.fellagariouat@univ-alger2.dz. الجزائر، ال قافي والتفاعل الترجمة إستراتيجيات
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 فـي الصـياغة وإعـادة اسـتعارة كـل محتـوى  ترميـز لف  تعقيدا األمر فيها سيزداد لتيا

 تشــغل التــي املســائل أهــم بــين مــن االســتعارة ترجمــة فــ ن وبهــاا، إليهــا املنقــول  اللغــة

 .والتطبيقي النظري  بقسميها الترجمة

 رةاســتعا لترجمــة التــداولي البعــد دراســة إلــى تطرقنــا ف ننــا املداخلــة هــاه خــالل ومــن

 ولقـــد نقلـــه عنـــد املتـــرجم كفـــاءات دراســـة علـــى ذلـــ  فـــي مركـــزين، 27 جيـــل شـــعر فـــي

 علـــــى تســـــاعد التـــــي والترجميـــــة اللغويـــــة األدوات هـــــي مـــــا: التاليـــــة اإلشـــــكالية طرحنـــــا

 وتحقيــق األصــلي الــنص فــي االســتعارة محتــوى  ترميــز فــ  فــي التــداولي البعــد تقصــ ي

 األدوات هـاه إبـراز إلى األخير في الوصول  هو البحث هاا من وهدفنا الكاتب؟ غاية

 .والتأثير املعنى بنفس الصور  من النوع هاا ونقل عمله في املترجم تساعد التي

 جيــل، التداوليــة، اإلســباني األدب، االســتعارة، األدبيــة الترجمــة الكلمــات املفتاحيــة:

 .اإلسباني 27

 البحث: نتائج -

 :التالية النتائ  إلى األخير في توصلنا ولقد

 بـــــــين الجمـــــــ  علـــــــى وإنمـــــــا، واحـــــــد نمـــــــط علـــــــى تقتصـــــــر ال االســـــــتعارة رجمـــــــةت إن .1

 متســـــعة وقـــــدرات كفـــــاءات امـــــتالك تتطلـــــب فترجمتهـــــا، أكثـــــر أو إســـــتراتيجيتين

 .مجاالت عدة وفي وعميقة

 أن عليــــه يتوجــــب بــــل فقــــط الــــنص بنــــى نقــــل علــــى يقتصــــر ال املتــــرجم عمــــل إن .2

 الـــاي الـــنص يكـــون ل الكاتـــب مقاصـــد علـــى حفاظـــه مـــ  والداللـــة التركيـــب ينقـــل

 .والجمال األهمية وبنفس األصلي النص أسلوب بنفس أنتجه

 تســــتوجب الخصــــوص وجــــه علــــى واالســــتعارة عمومــــا األدبــــي الــــنص ترجمــــة إن .3

، الضــمني واملعنــى املضــمر تحليـل إلــى للوصــول  عليهــا االرتكـاز يــتم كفــاءات تـوفر

 مـــا مفهـــ علـــى قـــادر متـــرجم لـــنص قـــار   كـــل لـــيس ألن ضـــروري  األمـــر هـــاا ويعـــد

 .الكاتب قصده
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 نصـــه ينقـــل أن للمتـــرجم ويســـمح املقاصـــد تحليـــل فـــي مهـــم عنصـــر الســـياق ُيعـــد .4

 .السياق عن بعيدا القول  تأويل يمكن فال، بأمانة

 البحث: توصيات -

 التـي النتـائ إن  نقـول  أن فيمكننـا، بح نـا فـي نتـائ  مـن إليـه التوصـل تـم ما على بناء  

 تحقيـق فـي تسـاعده قـد والتـي لالستعارة رجمتهت في للمترجم حال تعتبر إليها توصلنا

 املجــــال وتفــــتح ثريــــة الدراســــة هــــاه أن كمـــا، املتلقــــي عنــــد األصــــلي الــــنص أثــــر نفـــس

 فـي يحمـل ال الشـعر أن كـون  آخر جانب من إليها التطرق  تستد ي، أخرى  لدراسات

 قافيـــة، وإيحـــاءات أســـلوب مـــن العناصـــر مـــن العديـــد بـــل، فقـــط االســـتعارة طياتـــه

 لدراســـــات بدايـــــة هـــــاا بح نـــــا يكـــــون  أن فنأمـــــل، وغيرهـــــا ثقافيـــــة ماتســـــ، وعـــــرو 

 .اإلسباني 27 جيل شعر ترجمة في أخرى 
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 الحضري  والتخطيط العمرانية التهيئة بين الخضراء املدن

 "مراكش مدينة نموذج"

 

 

 96 الغوات نرجيس
Orcid.org/0000-0002-4012-1259 

 

 ملخص
 

 علـــى الضـــوء ســـلط حيـــث، الحضـــرية الجغرافيـــة مجـــال ضـــمن البحـــث هـــاا ينـــدرج

 إطــــار فـــي الجغرافيــــة الزاويـــة مــــن إليهـــا التطـــرق  تــــم والتـــي، الخضــــراء املـــدن موضـــوع

 الفــاعلين طــرف مــن املباولــة الجهــود ومــدى، الخضــراء املــدن مفهــوم علــى الوقــوف

 .املدن وتسيير تخطيط على يسهرون الاين الترابيين

 العــالم وذلــ  تشــغل باتــت لتــيا القضــايا أهــم مــن الخضــراء املــدن قضــية أصــبحت

 والتوســ ، ـكـالتلوث العوامــل مــن مجموعــة بســبب، املناخيــة التغيــرات ملشــكل نظــرا

 ســبب الــاي الشــ يء النبــاتي الغطــاء مــن مهمــة مســاحات علــى قضــ ى الــاي العمرانــي

 علــــى ســــلبا انعكــــس ممــــا الحضــــرية املجــــاالت داخــــل البيئيــــة التوازنــــات فــــي اخــــتالال

 .الحضرية الساكنة

 وضـــ  أجـــل مـــن جديـــدة طـــرق  عـــن تبحـــث املغـــرب بينهـــا ومـــن العـــالم دول  لجعـــ هـــاا

 مـــــن مجموعـــــة وعقـــــد وضـــــ  إلـــــى أدى ممـــــا، البيئـــــة علـــــى للحفـــــا  مســـــتدامة تنميـــــة

 .املناخية التغيرات من الحد إلى تهدف التي الدولية االتفاقيات

                                                           
. ، املغربالقنيطرة طفيل ابن جامعة االنسانية والعلوم اآلداب كلية، دكتوراه طالبة، الغوات نرجيس: ةالباح  96
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 مدينـــــة هـــــي الخضـــــراء املـــــدن مخطـــــط شـــــملها التـــــي املغربيـــــة املـــــدن أبـــــرز  مـــــن ولعـــــل

 وبالتحديـد األخيـرة السـنوات فـي خصوصـا مهمـا حضـريا توسـعا عرفـت التي مراك 

 االقتصــــادي التطــــور  نتيجــــة جــــاء التوســــ  وهــــاا، األن حــــدود إلــــى 2000 ســــنة منــــا

، وسـري  كبيـر بشـكل يتوسـ  العمرانـي املجـال جعـل ممـا للمدينة الديمغرافي والنمو

 علـــى ســـلبا أثـــر ممـــا وثالتلـــ ارتفـــاع منهـــا ك يـــرة جانبيـــة آثـــار لـــه كانـــت التوســـ  وهـــاا

، االختنـــاق مـــن نوعـــا يعـــرف الحضـــري  املجـــال وجعـــل، املدينـــة داخـــل الحيـــاة جـــودة

 بعــــض فــــي خصوصــــا، الهــــوايي التلــــوث عــــن الناتجــــة الرطوبــــة نســــبة ارتفــــاع بســــبب

 الحيويـــة الخـــدمات جـــل تتركـــز حيـــث بالخـــدمات واملعروفـــة املدينـــة داخـــل املنـــاطق

 .جليز كمنطقة

 البحث: نتائج -

 العمرانــــــي التوســـــ  بســـــبب 2000 ســـــنة منــــــا بمـــــراك  النبـــــاتي غطـــــاءال تراجـــــ  .1

 .والطرق 

 .الطرق  وتوسي  إلنشاء، 2015 سنة خالل شجرة 190.000 على القضاء .2

 .%59 بنسبة األوكسجين نسبة وانخفا ، باملدينة التلوث نسبة ارتفاع .3

 .الخضراء املدن ومفهوم الحالية املخططات تالؤم عدم .4

 .البيئي بالجانب الخاصة انونيةالق الترسانة كفاية عدم .5

 .العقاريين واملنعشين املست مرين لدى البيئي البعد غياب .6

 .الخضراء املدن تخص واضحة استراتيجية وجود عدم .7

 البحث: توصيات -

 :التدابير من بمجموعة القيام يجب باملغرب خضراء مدن إقامة أجل من

 .املتجددة الطاقات في االست مار تعزيز .1

 .خضراء تجزيئات تصميم على العقاريين ناملنعشي تشجي  .2

 .األخضر املجال حماية بهدف وتجديدها قوية قانونية ترسانة وض  .3
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 .األخضر باملغرب املتعلقة االستراتيجيات تعزيز .4

 .الحضرية باملدارات الخضراء املجاالت مراقبة لجن انشاء .5

 .البيئة بموضوع تعنى التي التحسيسية الحمالت تعزيز .6

 علــــى واملحافظــــة األخضــــر املجــــال حمايــــة إلــــى يهــــدف اتي ياســــتر  مخطــــط وضــــ  .7

 .الحضري  بالوسط البيئية التوازنات

 .املستدامة التنمية مخططات إنجاز مجال في الترابيين الفاعلين تكوين .8

 بالبيئة. املهتمة املدني املجتم  جمعيات تشجي  .9
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 املصطلحية الدراسة منهج دور 

 العلمي البحث تطوير في

 

 

 97 كادربواي حورية
Orcid.org/0000-0002-0437-9586 

 

 ملخص
 

 املصـطلحية الدراسـة مـن   عـن الحـديث إلـى البح يـة الورقـة هـاه خـالل مـن نس ى

 بـه يتوسـل الـاي املسـل  باعتبارهـا، للدراسـة خـام كمـادة املصـطلحات يتخـا الاي

 معلـوم هـو وكما، التصورات وفهم املفاهيم لضبط معرفية وأدوات، العلم باب إلى

 مــن. بدقــة معانيهــا وتحقيــق مصــطلحاتها بتحديــد رهــين وازدهارهــا العلــوم تطــور  نأ

 الشــــــــاهد الــــــــدكتور  يتزعمهــــــــا التــــــــي الفاســــــــية املدرســــــــة أهــــــــل ارتــــــــأى، املنطلــــــــق هــــــــاا

 املصــــطلحات لدراســــة األم ــــل النمــــوذج املصــــطلحية الدراســــة مــــن   أن البوشــــيخي

 العــر  هــاا حاول فــيوســن. متكامــل علمــي مــن   وفــق معانيهــا بيــان إلــى يهــدف الــاي

 والحضـــــارية العلميـــــة ضــــرورته ونجلـــــي، املصـــــطلحية الدراســــة مـــــن   عـــــن الحــــديث

 .العلمي البحث تطوير في املصطلحية الدراسة من   دور  بيان إلى ذل  بعد ونعرج

 توصيات البحث:و  نتائج -

، الفاســـية املدرســـة مـــن   وفـــق ودراســـتها املصـــطلحات بتحديـــد أكثـــر االهتمـــام .1

 دقيقــة علميــة بطريقــة املصــطلح يــدرس ألنــه واألقــوم األم ــل وذجالنمــ باعتبــاره

 وبيــــــان الخلــــــط وإزالــــــة املصــــــطلحات عــــــن االلتبــــــاس رفــــــ  مــــــن تمكــــــن متكاملــــــة

                                                           
 اإلعالم واللسانية وعلوم األدبية الدراسات بمختبر الدكتوراه بسل  باح ة طالبة: بوايكادر حورية: الباح ة 97

. املغرب، بفاس هللا عبد بن محمد سيدي جامعة، سايس نيةاالنسا والعلوم اآلداب بكلية باح ة وطالبة، والتواصل

houriabouiygader2016@gmail.com 
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 بسـوء أو الفهـم بسوء ذل  كان سواء املصطلحات بعض طال الاي التحريف

 .القصد

 قيتعلــ مــا كــل يم ــل ألنــه، بــه والعنايــة مكوناتــه بكــل التــراث إلــى الرجــوع ضــرورة .2

 والعلميـة املعرفية كنوزه من لالستفادة، مصطلحاته دراسة خالل من بالاات

 .يحويها التي

، الحـالي عصـرنا فـي الشـائكة املشـكالت لحـل التراث نصوص إلى الرجوع ضرورة .3

 .للتكرار تجنبا السلف علماء وأبحاث دراسات انتهت حيث من واالنطالق

 فهمــه لتيســير دقيــق علمــي  مــن  وفــق ودراســته، جديــدة بطريقــة التــراث قــراءة .4

 .منه واالستفادة

 كونهــــــا فــــــي املتم لــــــة العلميــــــة ولضــــــرورتها ألهميتهــــــا األصــــــل مصــــــطلحات دراســــــة .5

 يتعلــــق مــــا وكــــل التــــاريخ تعكــــس لكونهــــا الحضــــارية وضــــرورتها، للعلــــوم مختزلــــة

 .النصوص هاه في الكامنة، وغيرها ال قافية الدينية بالخصوصيات

 علــــى تحتـــوي  التـــراث نصـــوص ألن، منـــه فادةواالســـت األصـــل املصـــطلح توظيـــف .6

 أكثــر واالســتعمال التــداول  تســتحق، قويــة مفاهيميــة وذخيــرة مصــطلحية ثــروة

 .أخرى  علوم من الوافدة املصطلحات من
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 على األلعاب تلك وأثر لكترونيةاإل األلعاب على واملتابعة الوالدية الرقابة

 نظر وجهة من الروضة أطفال لدى العدواني والسلوك االنفعالي الجانب

 القدس مدينة في األمور  أولياء

 

 

 98 اسمر فراس
Orcid.org/0000-0002-1216-3267 

 

 ملخص
 

 مـــــن ويكتســـــب، يتمرســـــها التـــــي األلعـــــاب الطفـــــل علـــــى املـــــؤثرة البيئيـــــة العوامـــــل مـــــن

، شخصـياته مالمـح علـى واضـحة بصـمات وتتـرك، حياته سلوكيات من جزء خاللها

 فــي حقيقيــة ظـاهرة ليــوما االلكترونيـة األلعــاب وتعــد، االلكترونيـة االلعــاب وخاصـة

 وفـي، االلكترونيـة األلعـاب يعـر  مكـان مـن يخلـو شـارع أو بيت يكاد فال، مجتمعنا

 تلـــــ  وألهميـــــة، البب ـــــي لعبـــــة م ـــــل األلعـــــاب تلـــــ  لـــــبعض حظـــــر تـــــم الـــــدول  بعـــــض

 تلـــ  اســـتخدام فـــي وللمدرســـة لألســـرة مهـــم دور  مـــن بـــد ال ف نـــه ومخاطرهـــا األلعـــاب

 الرقابــــــة تــــــأثير عــــــن الكشــــــف إلــــــى الدراســــــة فتهــــــد ولــــــال ، االلكترونيــــــة األلعــــــاب

 وتـأثير، الطفـل يلع هـا التـي االلكترونيـة األلعـاب علـى األمـور  أوليـاء قبل من واملتابعة

 أوليـــــاء نظـــــر وجهــــة مـــــن العـــــدواني والســــلوك االنفعـــــالي الجانـــــب علــــى األلعـــــاب تلــــ 

 .املحتلة القدس مدينة في األمور 

                                                           
 محمد جامعة، التربية علوم كلية، الدكتوراه سل  في باحثو محاضر ، اسمر محمد توفيق فراس: حاضرامل 98

 في الدكتوراه ببرنام  ملتحق، التربية في املاجستير درجة احمل، اسمر محمد توفيق فراس اضراملح، الرباط، الخامس

 في، فلسطين– القدس/ الجامعية االمة بكلية محاضرا اعمل، الشقيق املغرب بدولة الخامس محمد بجامعة التربية

 احاضر، والدولية املحلية املؤتمرات من عدد في مشارك، املنشورة واالبحاث املقاالت من عدد لدي، الطفل تربية قسم

 Feras_1979a@hotmail.com. التربية مجال في الفلسطينية والجامعات الكليات من بعدد
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 البحث: نتائج -

 إحصــــائ دالـــة فــــروق وجــــود عـــدم .1
 
 علــــى الوالــــدين مــــن واملتابعـــة الرقابــــة لتــــأثير يا

 الروضة. أطفال يلع ها التي االلكترونية األلعاب

  دالـــــة فـــــروق وجـــــود عـــــدم .2
 
 الجانـــــب علـــــى االلكترونيـــــة األلعـــــاب لتـــــأثير أحصـــــائيا

 .األمور  أولياء نظر وجهة من الروضة أطفال لدى االنفعالي

  دالـــة فـــروق وجـــود .3
 
 الســــلوك جانـــب علـــى رونيـــةااللكت األلعـــاب لتــــأثير إحصـــائيا

 ســـــل ي بشـــــكل األمـــــور  أوليـــــاء نظـــــر وجهـــــة مـــــن الروضـــــة أطفـــــال لـــــدى العـــــدواني

 كبيرة. وبدرجة

 البحث: توصيات -

 يلع هـــا التـــي االلكترونيـــة األلعـــاب علـــى األهـــل قبـــل مـــن واملتابعـــة املراقبـــة تعزيـــز .1

 .الزمن تحديد أو املشاركة أو باملراقبة سواء، الطفل

 لعبــة أي تحميــل تمنــ  والتــي، حمايــة ببــرام  االلكترونيــة األجهــزة تزويــد ضــرورة .2

 .لألطفال أخالقية وغير سامة أفكار تحمل

 األجهــــزة اســــتعمال عنــــد األبنــــاء علــــى واملراقبــــة املتابعــــة بضــــرورة األهــــل توعيــــة .3

 علـــى كبيـــر ضـــرر  مـــن األجهـــزة لتلـــ  ومـــا، ذلـــ  غيـــر أو للعـــب ســـواء االلكترونيـــة

 .الطفل شخصية

 ومنــــــ ، األجهــــــزة علــــــى وتحميلهــــــا، لألبنــــــاء والتربويــــــة ناســــــبةامل األلعــــــاب اختيــــــار .4

 علــــى التأكيــــد مـــ ، الوالــــدين ب شـــراف إال التحميــــل بعمليــــة القيـــام مــــن الطفـــل

 .وشخصيته الطفل على اإليجابية اآلثار ذات األلعاب نوعية

 وتنمـــــي، والـــــاكاء التفكيـــــر تنمـــــي التـــــي األلعـــــاب ممارســـــة علـــــى األطفـــــال تشـــــجي  .5

 العنــــــــف وتجنــــــــب التســــــــامح علــــــــى تحــــــــث والتــــــــي، املناســــــــبة االجتماعيــــــــة القــــــــيم

 .للطفل والسلوكي االنفعالي بالجانب تضر وال، والعدوان
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 الحــواس كــل تخاطــب متنوعــة أنشــطة فيــه يمــارس للطفــل يــومي برنــام  وضــ  .6

 .الحركي الحس ي الجانب على وتركز، فقط االلكتروني الجانب على تقتصر وال

، تـــداولها يـــتم التـــي االلكترونيـــة األلعـــاب علـــى رقابيـــة ومؤسســـات جهـــات إنشـــاء .7

 الالزمـــة القـــوانين وســـن، األخـــرى  اإلعـــالم وســـائل علـــى الرقابيـــة بالجهـــات أســـوة

 .األلعاب تل  عبر استغالل أي من األطفال لحماية

 توعيـــــة فـــــي، ومعلمـــــات معلمـــــين مـــــن التربويـــــة األســـــرة دور  أهميـــــة علـــــى التأكيـــــد .8

 وكيفيــة، االلكترونيــة األلعــاب رســةمما علــى اإلدمــان بمخــاطر واألهــل األطفــال

 .األلعاب لتل  الصحيحة املمارسة

 تحقيــــــق علــــــى املســــــاعدة فــــــي التعليميــــــة األلعــــــاب بــــــدور  تتعلــــــق دراســــــات عمــــــل .9

 فئــــات علــــى ولكــــن املوضــــوع نفــــس تتنــــاول  ودراســــات، األطفــــال ريــــا  أهــــداف

 .لألهل العمل وطبيعة كالجنس أخرى  متغيرات وتتناول ، اخرى  عمرية
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 الحياة جودة تحسين على الرياض ي البدني النشاط سةممار  دور 

 "ميدانية إسقاطات" الجامعي األستاذ لدى

 

 

 99 أمير جـــميلة
Orcid.org/0000-0003-3795-0133 

 

 ملخص
 

 البــدني النشــاط يلعبــه الــاي الــدور  مســتوى  علــى التعــرف إلــى الدراســة هــاه هــدفت

، الجــــــام ي لألســــــتاذ الحيــــــاة جــــــودة وتحســــــين تحقيــــــق مســــــاهمته ومــــــدى الرياضــــــ ي

 عينــــة وعلــــى، التحليلــــي الوصــــفي املــــن   اســــتخدام تــــم الدراســــة أهــــداف ولتحقيــــق

 بشـــــــكل اختيارهـــــــا تـــــــم 03 الجزائـــــــر جامعـــــــة مـــــــن، وأســـــــتاذة أســـــــتاذ 40 مـــــــن تتكـــــــون 

 وكـاظم منسـ ي) لـدى الحيـاة جـودة مقيـاس علـى البيانـات جم  في اعتمدنا، عشوايي

 .استبيانيه واستمارة، بعادأ ستة على موزعة فقرة 60 من يتكون ( 2006

 مــــن تحســــين فــــي فعــــال دور  لــــه الرياضــــ ي البــــدني النشــــاط أن إلــــى النتــــائ  وأســــفرت

 .الجام ي األستاذ لدى الحياتية الصحة جودة مستوى 

 األســـــتاذ، الحيـــــاة جـــــودة، الصـــــحة، الرياضـــــ ي البـــــدني النشـــــاط :املفتاحيـــــة الكلمـــــات

 .الجام ي

 البحث: توصيات -

                                                           
 من إبراهيم دالي والرياضية البدنية التربية معهد، 03الجزائر جامعة من كتوراهد طالبةأمير،  جـــميلة: الباح ة 99

 وشهادة، 2013 الليسانس شهادة على متحصلة، املدرس ي قبل ما الرياض ي البدني النشاط تخصص، الجزائر

 djamilaamir015@gmail.com. املتوسط، الجزائر التعليم في أستاذة، 2015املاستر



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 257ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

 تطـوير علـى العمـل خـالل املناسـبة الجامعيـة البيئـة فيرتـو  بضـرورة الباح ة أوصت

 اليوميــة حيــاتهم فــي تــواجههم التــي املشــكالت وحــل األســاتاة تعلــيم فــي تســهم بــرام 

 .املادية أو والنفسية واالجتماعية األكاديمية بالنواحي واملتعلقة
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 100 عيسات بوسلهام
Orcid.org/0000-0001-7748-8698 

 

 ملخص
 

 الدســتوري التــاريخ مــن جانــب علــى الضــوء تســليط البح يــة املســاهمة هــاه تحــاول 

 الجانــــب ســــيما املغربــــي البرملــــان تشــــكيلة تطــــور  مقاربــــة خــــالل مــــن، املغربــــي النيــــابي

 التـــي التطـــورات مختلـــف تحديـــد عبـــر، للبرملـــان الدســـتورية الســـلط بتطـــور  املتعلـــق

 .املتعاقبة الستة املغربية الدساتير عرفتها

 دســـتور  منـــا، املغربـــي للبرملـــان الدســـتوري التطـــور  مراحـــل مختلـــف تحديـــد وســـيتم

 علــى الضــوء تســليط عبــر، 2011 ســنة اململكــة عرفتــه دســتور  آخــر إلــى 1962 ســنة

 املســــــاهمة لهــــــاه وعيةاملوضــــــ الحــــــدود أن إلــــــى اإلشــــــارة مــــــ ، املغربــــــي البرملــــــان بنيــــــة

 اعتبــار علــى، ال انيــة الغرفــة دون  املغربــي البرملــان مــن األولــى الغرفــة فقــط ستشــمل

 .املجلية وال نائية األحادية نظام بين تأرجحت املغربية البرملانية التجربة أن

                                                           
 القانونية العلوم كلية، االقتصاد و القانون  في الدكتوراه دراسات بمركز باحث، عيسات بوسلهام: الدكتور  100

 في للباح ين املغربي املنتدى رئيسة نائب، بالرباط الخامس محمد جامعة، الأكد االجتماعية و واالقتصادية

 بال قافة املهتمة والجمعيات البح ية املراكز من العديد وعضو جمعوي  فاعل، بالرباط والدولية السياسية الدراسات

 من مجموعة وأنجز، طنيةالو  والندوات اللقاءات و الورشات و التكوينات من العديد في شارك، املستدامة والتنمية

 من ولعدد، محكمة دولية ملجالت العلمية باللجان عضو أنه كما، السياسية والعلوم العام القانون  مجال في املقاالت

 aissatstudies2018@gmail.com. ، املغربدوليا املنشورة الجماعية املؤلفات
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 ملبــــدأ امتــــدادا األصــــل فــــي تشــــكل، النــــواب مجلــــس مســــتوى  علــــى التم يليــــة أن وبمــــا

 غيــر وبشــكل، االســتفتاء عبــر مباشــر بشــكل تمــارس والتــي، "ةاألمــ ســيادة" دســتوري

 الدسـتوري التـاريخ عبـر التطـور  هـاا بسـط فـ ن، بالبرملان مم ليها طريق عن مباشر

 .املوضوعية الناحية من كان بما باألهمية يعتبر، املغربي

 ومــا، جهـة مــن التطـور  هـاا عناصــر مختلـف رصــد إلـى، املسـاهمة هــاه تسـ ى لـال 

 ومــــن، بنيتهــــا حيــــث مــــن تطــــورات مــــن( النــــواب مجلــــس)البرملانيــــة  سســــةاملؤ  عرفتــــه

 املتعاقبــــة الدســــاتير علــــى بنــــاء، أخــــرى  جهــــة مــــن لهــــا املســــندة الســــلط تطــــور  حيــــث

 .النواب ملجلس واألنظمة الداخلية

 البحث: نتائج -

 والنتــــــائ  الخالصــــــات مــــــن مجموعــــــة إلــــــى التوصــــــل يمكــــــن الدراســــــة هــــــاه نهايــــــة فــــــي

 :يلي كما إدراجها يمكن والتي الجوهرية

 علــى 1996 دســتور  منــا املغــرب عمــل، املجلســية ال نائيــة نظــام تبنــي حيــث مــن .1

، بــاملغرب الجهـوي  التنظـيم مواكبـة فــي ذلـ  أهميـة إلـى بــالنظر الخيـار هـاا تبنـي

 املوســــــعة الجهويــــــة دســــــترة خــــــالل مــــــن 2011 دســــــتور  بعــــــد الخصــــــوص وعلــــــى

 مســـتوى  علـــى تم يليـــة وجـــود يقتضـــ ي بمـــا، الترابـــي للتنظـــيم سياســـية كفلســـفة

 باملستشـــــارين األخـــــرى تســـــمى الهيئـــــات وبـــــاقي الترابيـــــة الوحـــــدات تم ـــــل البرملـــــان

 ال انية. الغرفة مستوى  على البرملانيين

 الدســــــتورية الســــــلط أن إلــــــى اإلشــــــارة تجــــــدر الدســــــتورية الوظــــــائف حيــــــث مــــــن .2

 بموجـــب ممارســـتها طـــرق  فـــي التفصـــيل مـــ ، الدســـتور  بموجـــب محـــددة للبرملـــان

 الوجوبيــــــة للمراقبــــــة يخضـــــعان اللــــــاان، البرملــــــان ملجلســـــ ي الداخليــــــة ةاألنظمـــــ

 القـــــوانين شـــــأن شـــــأنهما، الدســـــتورية املحكمـــــة قبـــــل مـــــن دســـــتوريتهما لفحـــــص

 الدستورية. الكتلة داخل أهميتهما يوضح بما التنظيمية



  مؤمتر رميار أكادميي

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 260
 

 تبنـــي خـــالل أنـــه إلـــى اإلشـــارة تجـــدر، النـــواب ملجلـــس العدديـــة البنيـــة حيـــث مـــن .3

ــــــان، الواحـــــــدة رفـــــــةالغ لنظـــــــام املغـــــــرب  منتخ ـــــــي تم ـــــــل فئـــــــة املجلـــــــس يضـــــــم ـك

 باإلضــــــافة املــــــأجورين ومم لــــــي املهنيــــــة والغــــــرف( الترابيــــــة)املحليــــــة الجماعــــــات

 .املباشر العام باالقتراع املنتخبين للنواب

 مـن مجموعـة مصـالح عن للتعبير فضاءا الغرفة هاه تركيبة من يجعل بشكل

 ويطلـق، ...(املـأجورين، املهنيـة غـرفال، الجماعـات منتخ ـي، املـواطنين) الفئات

 مــن مباشــر غيــر بشــكل منتخبــة فئــة وجــود مــن الــرغم علــى النــواب اســم علــيهم

 ذلــــ  يــــودي وقــــد، ...املهنيــــة والغــــرف( الترابيــــة)املحليــــة الجماعــــات مم لــــي قبــــل

 درجتين. أمام يجعلها بما األمة سيادة بمبدأ للمساس

 تعزيـــز أجـــل ومـــن، النـــواب جلـــسمل العديـــة البنيـــة بديناميـــة أيضـــا يتعلـــق فيمـــا .4

 نظــــام اعتمــــاد البرملــــان تــــم فــــي وخصوصــــا السياســــية الحيــــاة فــــي املــــرأة مشــــاركة

 بمجمــــوع، 2002 لســــنة التشــــريعية االنتخابــــات منــــا للنســــاء الوطنيــــة الالئحــــة

، 2011 ســـنة خـــالل مقعـــدا( 60) لســـتين العـــدد هـــاا مـــن الرفـــ  مـــ  مقعـــدا 30

 كــال مــن للشــباب مقعــدا 30 خصــيصت عبــر الشــباب حضــور  لتعزيــز باإلضــافة

 سنة. أربعين من أقل الجنسين

 ينتخـــــب النـــــواب ومجلــــس، مجلســـــين بوجــــود يســـــمح املجلســــية ال نائيـــــة نظــــام .5

 األمـــة قبـــل مـــن تفـــويض بم ابـــة يعتبـــر ذلـــ  إن حيـــث، املباشـــر العـــام بـــاالقتراع

 مــن يقـوي  مـا وهـو، مم ليهــا عبـر مباشـرة غيـر بطريقــة مم ليهـا ملصـلحة لسـيادتها

 التم يلية. للديمقراطية وامتداد، دستوري كمبدأ األمة سيادة دأمب

 تـــدري ي بشـــكل( النـــواب مجلـــس)املغربـــي  للبرملـــان الدســـتورية الوظـــائف تقويـــة .6

 الدســـــتوري املشـــــرع مواكبـــــة يكـــــرس بمــــا، تصـــــاعدي بشـــــكل، 1962 ســـــنة منــــا

 التجــــــــارب مســــــــتوى  علــــــــى النيابيــــــــة للمجــــــــالس الدســــــــتورية للوظــــــــائف املغربــــــــي
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 ويتمظهـر، للمملكـة واملؤسسـاتي الـديمقراطي املسـار وتعزيـز، املقارنة ةالبرملاني

 .2011 دستور  في الخصوص وجه على ذل 

 ضـــرورة تتطلــب( النـــواب مجلــس)املغربـــي  للبرملــان املســـندة الجديــدة الوظــائف .7

 بـين التنسـيق يضـمن بمـا، املجلـس دور أعضـاء ملواكبـة جديـدة بآليـات تعزيزهـا

 مجـــــاال تعتبـــــر وال، البرملـــــان مجلســـــ ي مشـــــترك بـــــين مـــــراأل  أن باعتبـــــار املجلســـــين

 للبرملان. الدبلوماس ي الدور  سيما النواب ملجلس حصريا

 اململكـــــة لســــــنة دســـــتور  فـــــي عليهـــــا املنصـــــوص التشـــــاركية للديمقراطيـــــة تعزيـــــزا .8

 علـــــــى االنفتــــــاح خــــــالل مــــــن املواطنـــــــة املشــــــاركة تعزيــــــز بضــــــرورة نوصــــــ ي 2011

 علــــــى ومقترحـــــاتهم آرائهـــــم بتقـــــديم لهــــــم يســـــمح بشـــــكل، واملواطنـــــات املـــــواطنين

 فـــي بهـــا املعمـــول  الفضـــلى باملمارســات إســـوة، للبرملـــان التشـــري ي العمـــل مســتوى 

 املقارنة. البرملانية الدولية التجارب
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 :الدولة بناء وإعادة الدولة أزمة

 والتغير التكيف

 

 101 مرار بن جمال

 102 مالح نصيرة
Orcid.org/0000-0001-5903-4668 

Orcid.org/0000-0003-2420-2013 
 

 ملخص
 

 الســـــياقات مجـــــال فـــــي تحـــــوالت بعـــــدة ارتـــــبط الدولـــــة بنـــــاء وإعـــــادة الدولـــــة أزمـــــة إن

 التطــورات أفرزتــه مــا خاصــة، واملن جيــة النظريــة والتطــورات، النقديــة واملراجعــات

 ضــرورة بــرزت ثــم ومـن، املعاصــرة الدولــة تواجــه التـي والتحــديات للعوملــة املتسـارعة

 وهــــو مــــا، الدولــــة بنــــاء إعــــادة وأبعــــاد وخصــــائص مرتكــــزات فــــي النظــــر ةإلعــــاد ملحــــة

 الظــــاهرة هــــاه دراســــة فــــي مــــنهم املعاصــــرة السياســــية النظريــــة أصــــحاب إليــــه ســــ ى

  النموذج الدولة بناء إعادة خالل من وذل 
 
 .واملجتم  الفرد الستجابة وفقا

                                                           
قسم العلوم السياسية. ، ميس مليانة/الجزائربجامعة الجياللي بونعامة خ، أستاذ محاضر )أ(: جمال بن مرار 101

. الدراسات الجامعية 3الليسانس من جامعة الجزائر، املاجستير، دكتوراه علوم، متحصل على التأهيل الجام ي

متحصل ، من الغرفة الجزائرية التجارية والصناعية، شهادة مصرح لدى الجمارك، 1التطبيقية من جامعة الجزائر

عضو في مختبر األمن القومي ، ريا  مجال البحث في تخصص العلوم السياسية والعالقات الدوليةعلى شهادة الباكالو 

الجزائري: الرهانات والتحديات  مسؤول فريق اختصاص "عالقات دولية" ماستر  عضو في فرقة البحث املوسومة بـ 

ن الجام ي املوسوم بـ "بناء الدولة "األمن ال قافي ومسألة الهوية الحضارية للجزائر"  عضو في مشروع بحث التكوي

 G02L01UN440120120001 .d.benmerar@univ-dbkm.dzالحدي ة" تحت رقم 
 قسم، السياسية والعلوم الحقوق  كلية، خميس بونعامة الجياللي بجامعة، مالح نصيرة(: بأستاذ محاضر ) 102

 شهادة على متحصلة  3الجزائر جامعة انسالليس املاجستير ، علوم دكتوراه شهادة على متحصلة، السياسية العلوم

 :الجزائري  القومي األمن مختبر في عضوة، الدولية والعالقات السياسية العلوم تخصص البحث في مجال الباكالوريا 

 n.mellah@univ-dbkm.dzالجزائر. /مليانة خميس بونعامة الجياللي بجامعة والتحديات الرهانات
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 ألزمــة لحقيقــيا املفهــوم إلــى للوصــول  الدولــة مفهــوم فــي النظــر إعــادة ضــرورة وعليــه

 واملتغيـرات الواقـ  مـ  املفهـوم مطابقـة خـالل مـن الحاصـلة املتغيـرات ظل في الدولة

 .الراهنة

 البحث: نتائج -

 مــــــا بعــــــد الدولـــــة بنــــــاء فــــــي وعجزهـــــا فشــــــلها أتبتــــــت قـــــد التقليديــــــة املقاربـــــات إن .1

 التاريخيـــــــة الخصوصـــــــيات ترا ـــــــي مقاربـــــــات إيجـــــــاد يجـــــــب وعليـــــــه، االســـــــتعمار

 .الدولة بناء عادةإ لعملية وال قافية

 متفاوتــــــة بــــــدرجات البنائيــــــة األزمــــــة مــــــن كبيــــــر بشــــــكل تعــــــاني الــــــدول  بعــــــض إن .2

 وفـــي داخليـــا أجهزتهـــا وفاعليـــة الدولـــة أداء فـــي تأثيراتهـــا وتتـــرك مختلفـــة وأشـــكال

 عــــــدم فــــــي الدولــــــة بنــــــاء مظــــــاهر أبعــــــاد أهــــــم وتتجلــــــى، خارجيــــــا عالقاتهــــــا نمــــــط

 بـــاملجتم  الدولــة تــأزم إلــى ضــافةباإل ، للدولــة املؤسســاتي بنــاء عمليــة اســتكمال

 .سياس ي ككيان الدولة شرعية واهتزاز

 التســـــــوية: مســـــــتويات ثـــــــالث تشـــــــمل دول  بنـــــــاء إلـــــــى تســـــــ ى الغربيـــــــة الـــــــدول  إن .3

 تكـــــــون  بحيـــــــث املتوقـــــــ  والوظـــــــائف، واالســـــــتمرار وظـــــــائف البقـــــــاء، السياســـــــية

 .للمساءلة خاضعة

 وُبناهـــــا دولــــة كـــــل بطبيعــــة أساســــا يـــــرتبط مســــارا تتخــــا الدولـــــة بنــــاء إعــــادة إن .4

 وتشـــكيلها الدولـــة لتكـــوين التاريخيــة الســـياقات فـــي تم التهــا تجـــد التـــي الهيكليــة

 الطبيعيــــة الــــدورة دمــــرت التــــي االســــتعمارية الحقبــــة تــــأثير بســــبب أيضــــا ولكــــن

 بعـــــد مـــــا بدولـــــة مـــــا يســـــمى او وفاشـــــلة هشـــــة دوال أنتجـــــت التـــــي الدولـــــة لتطـــــور 

 .االستعمار

 البحث: توصيات -

، والفشـــل الهشاشــة محرـكـات بمعالجـــة أساســا مرتبطــة الدولـــة ءبنــا عمليــة إن   .1

 .االقليمي أو الداخلي املستوى  على سواء
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 البنــاء محرـكـات لتشــاب  نظــرا التعقيــد مــن بنــوع اتســمت الدولــة بنــاء إعــادة إن .2

 فــي بدايــة ينصــب التركيــز لــاا، وخارجيــا داخليــا والهشاشــة الفشــل محرـكـات مــ 

 بنــاء لعمليــة االقليميــة بالبيئــة املــرتبط خليــادا األمــن بنــاء هندســة علــى العمــل

 علـــى الســيطرة علـــى قــادرة مرنـــة دولــة دعــائم إلرســـاء الوصــول  ســـبيل فــي الدولــة

 .أدنى كحد االجتماعية التوقعات وتل ي الجغرافية رقعتها

 بنـــاء إعـــادة عمليـــة اســـتكمال أجـــل مـــن الالتماثليـــة التهديـــدات مجابهـــة ضـــرورة .3

 .الدولة

 الدولـــــة فشـــــل احتمـــــاالت خلـــــق إلـــــى أدت والعوامـــــل راتاملؤشـــــ مـــــن العديـــــد إن .4

 وضـــــعف االقتصـــــادي والعجـــــز االجتمـــــا ي االنـــــدماج ضـــــعف إلـــــى راجـــــ  وذلـــــ 

 .الدول  لهاه واملؤسساتي السياس ي البناء

 الرســــــمية غيــــــر والفواعـــــل املــــــدني املجتمــــــ  دور  وتقويـــــة مؤسســــــات بنــــــاء يجـــــب .5

 علــى تســيطر التــي الــاهنيات فــي تغييــر إحــداث أجــل مــن الفــرد بــدور  واالهتمــام

 .الدولة

الـــــة أليـــــات بلـــــورة .6  واألوبئـــــة الفقـــــر علـــــى القضـــــاء أجـــــل مـــــن تنميـــــة تســـــتهدف فع 

 .الراشد الحكم سبل ودعم والتهمي 

 بكـــــل املجتمعـــــات خصوصـــــيات احتـــــرام تقتضـــــ ي الدولـــــة بنـــــاء إعـــــادة متطلبـــــات .7

 .وطني والء إلى ات الوالء وتحول ، ال قافية ومكوناتها تنوعها

 والتهديــــدات التحــــديات حــــول  القــــرار صــــناع لــــدى قيقــــيح و ــــي وجــــود ضــــرورة .8

 .املختلفة

 والبـرام  الـرؤى تقديم األساسية مهمتها واألفكار األبحاث مراكز انشاء ضرورة .9

 .ومستوياته أبعاده بجمي  األمن بتحقيق الكفيلة
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 العربية اللغة تأثير

 سرائيلياإل  الجيش لغة في

 

 

 103 الوردي زينة
Orcid.org/0000-0001-8956-3472 

 

 ملخص
 

 متبـادال تـأثيرا لهـا كـان العربيـة اللغـة ان، القول  يمكننا بح نا من تقدم ما على بناءا

 جميـــ  وفـــي االصـــعدة مختلـــف وعلـــى العصـــور  مـــر علـــى العبريـــة اللغـــة علـــى ومســـتمرا

 الجــي  لغــة وهــو الحيــاة مجــاالت احــد فــي جليــا ـكـان التــأثير هــاا ان ونــرى ، مراحلهــا

 املســــتوى  علــــى املوضــــوع تنــــاول  تــــم لقــــد. اســــرائيل فــــي حيويــــا مجــــاال اهــــم يعــــد الــــاي

 كلمـات اقتـرا  خـالل مـن االسـرائيلي العسـكري  املعجـم اغنـاء تـم وكيـف، املعجمـي

 العســــكري  املعجــــم علــــى العربيــــة اللغويــــة التــــأثيرات أشــــكال ايضــــا وتناولنــــا، عربيــــة

 الجــــي  لغــــة الــــى العربيــــة اللغــــة مفــــردات دخــــول  اســــباب هــــي ومــــا، خاصــــة بصــــورة

، والصـــــوتية والدالليـــــة الصـــــرفية الناحيـــــة مـــــن تغييرهـــــا طـــــرق  هـــــي ومـــــا، اإلســـــرائيلي

 التــــي االقتــــرا  انــــواع ايضــــا وتناولنــــا، اإلســــرائيلي العســــكري  املعجــــم الــــى ودخولهــــا

 .العسكري  املعجم داخل العربية املصطلحات من الك ير عبرنة بواسطها تمت

 االقتـــــــرا ، االســـــــرائيلي الجـــــــي  لغـــــــة، العربيـــــــة اللغـــــــة تـــــــأثير املفتاحيـــــــة: الكلمـــــــات

 .الداللية التغييرات، الصوتية التغييرات، املورفولوجية التغييرات، اللغوي 
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 البحث: نتائج -

 التـي واالجتماعيـة والسياسـية وال قافيـة الجغرافيـة االسـباب مـن الك يـر هناك .1

 وضـــــ  عصـــــر منـــــا العبريـــــة اللغـــــة علـــــى العربيـــــة اللغـــــة تـــــأثير اســـــتمرار الـــــى أدت

 .الحاضر وقتنا حتى اةالتور 

 وكــال ، ونثــرا شــعرا العربــي ألدبابــ، العبريـة اللغــة نشــأة اليهــود بدايــة تــأثر لقـد .2

 وباألنظمـة، الصـوتية وباألنظمة، العربية وبالقواعد، العربي االبجدي بالنظام

 الخ....... و، النحوية

 تاملفـردا اقتـرا  علـى االسـرائيلي الجـي  لغـة فـي اللغـوي  االقترا  يقتصر ال .3

 الـى اللجـوء يـتم بـل، فحسـب وتركي ها لفظها بنفس العربية اللغة من املعجمية

 عســـــكرية مصــــطلحات اســــتحداث تــــم فأحيانــــا، تعقيــــدا اكثــــر لغويــــة اســــاليب

 البنيـــة اعتمـــاد أو، معانيهـــا توســـي  أو، اصـــواتها وتغييـــر عربيـــة كلمـــات بـــاقترا 

 العربية. للغةا قواعد بحسب للتصريف خضاعهاا أو، العربية للغة النحوية

 نـــوع تضـــفي االســـرائيلي الجـــي  لغـــة فـــي العربيـــة مـــن االقتـــرا  اســـتخدام كثـــرة .4

 الـــى ادى ممـــا، والـــتهكم والســـخرية، املـــألوف عـــن والخـــروج واملتعـــة التســـلية مـــن

 الرتـــب تســـميات وفـــي، العســـكريةاألوامـــر  وفـــي، الجنـــود بـــين اســـتخدامها شـــيوع

 .العسكرية والعمليات

 البحث: توصيات -

 تفضـيل هنـاك االسـرائيلي الجي  لغة في ان نرى  نتائ  من اليه ما توصلنا ىعل بناء

 وتغييــــــر عبرنتهــــــا بعــــــد عربيــــــة كلمــــــات مــــــن جديــــــدة عبريــــــة كلمــــــات اشــــــتقاق لعمليــــــة

 هــــــاه ان مــــــن الــــــرغم وعلــــــى، عليهــــــا جديــــــدة دالالت واضــــــافة، وقواعــــــدها اصــــــواتها

 يمكننـــا لكـــن ريـــة.العب اللغـــة قواعـــد عـــن االنحـــراف إلـــى األغلـــب علـــى تقـــود الظـــواهر

 اقتـرا  علـى العسـكرية اللغة في االقترا  من النوع لهاا تفضيل هناك ان القول 

 مــــن الك يــــر هنــــاك ان نجــــد ذلــــ  الحرفــــي. ومــــ  معناهــــا مــــ  العربــــي بشــــكلها الكلمــــة
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 تعـــويض فـــي الكبيـــر لـــدورها العربـــي ومعناهـــا شـــكلها بـــنفس بقيـــت التـــي املصـــطلحات

 املســـــتمرة والحاجــــة الـــــزمن بمــــرور الجــــي  لغـــــة فــــي الكلمــــات فـــــي الحاصــــل الــــنقص

 .والتطور  للتجديد
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 تطور التحليل املنطقي للغة عند فيتجانشتاين

 من نظرية اللغة املثالية إلى ألعاب اللغة

 

 

يسمينة قادوم 
104 

 105فريد زيداني 
 

 

 ملخص

غر  هاا املقال تبيان التطور الاي حصل في فلسفة فتجنشتاين، فبعد أن كان 

يعتبر اللغة الطبيعية تعاني من عيوب ك يرة وال توفي بالغر  الاي  في الرسالة،

يصبوا إليه، وهو الوصول إلى لغة كاملة منطقيا دقيقة لوض  حد ملا يمكن أن 

يقال في مقابل ما ال يمكن قوله وذل  عن طريق ضبطها بحيث ال يكون لكل 

ى اعتبار اللغة موضوع إال اسما واحدا داال عليه. تطور موقفه، في البحوث، إل

 -اليومية ذات أهمية خاصة الستعماالتها غير املتناهية والتي تأخا صورة "لعبة

لغوية" وكل لعبة تتم وفقا لقواعد منطقية تنظمها. هاا التحليل الديناميكي 

الجديد للغة في البحوث، مقابل التحليل الستاتيكي في الرسالة، أعاد للخطاب 

غماتي حتى يبق مبدعا وخالقا، وفتحت آفاقا واسعة الطبي ي بعده الداللي والبرا

                                                           
ة/ فقه لغة، أ.د.: كمال حسين أحمد السامرايي   104 جامعة ، جهة العمل: تدريس ي في كلية التربية، التخصص: لغة عربي 

ة، سامراء إشراف على العديد من الرسائل واألطاريح و ، لديه منشورات علمية، ومعاون رئيس الجامعة للشؤون العلمي 

 liqaa.alsamaraa@gmil.comالعلمية. 
تدريس ي في دائرة التعليم الديني والدراسات ، طالب دكتوراه، تخصص لغة عربية، م.م.: ياسر عناد كاظم 105
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ومتعددة الستعماالت املنطق. فما الاي يميز النظريتين؟ وما هي النتائ  

 .الفلسفية التي ترتب عنها؟ هاا ما سنحاول إبانته

 :التحليل املنطقي للغة في البحوث

الصمت انتهى فيتجنشتاين في الرسالة إلى أن "ما ال نستطي  الحديث عنه يجب 

ن له بعد عقدين من الزمن تقريبا (Wittgenstein, L., 1922, § .7) "عنه ، لكن تبي 

أن مشروعه املتم ل في لغة م الية يكون فيها لكل اسم مسمى واحد يشير إليه 

يستحيل تحقيقه ، ألن معنى اللفظ "يتحدد بناء على الظروف الخاصة التي 

و"أن  (Wittgenstein, L., 2005, § 117)"استعملت الكلمة في حدودها بالفعل

، ومن ثمة (Wittgenstein, L., 2005, § 197) "معنى الكلمة يكمن في استخدامها

فال يمكن حصر وظيفة اللغة فقط في تصوير العالم املوضو ي، بل وظائفها 

متعددة، ونطاقها أوس  ألنها صورة من صور الحياة اليومية ووسيلة اتصال بين 

واستخدامات متنوعة أوجدتها حاجات اإلنسان عبر مراحله  الناس ولها أغرا 

  .التاريخية

 يظهر بوضوح أن فتجنشتاين تخلى في البحوث عن الجانب األنطولوجي

Ontology  زا الرسالة، ليتبنى موقفا أكثر والعقالنية الجارية الجارفة، اللاان مي 

 -سماه بنظرية "ألعاببراغماتية واملتم ل في أن للغة استعماالت مختلفة، وهو ما 

 .، والتي تندرج ضمن قالب من القواعد"Language Games اللغة

 :اللغوية -مفهوم اللعبة

البحوث جزأين كالهما عبارة عن مالحظات دونها فتجنشتاين عن األوجه  تتضمن

الالمتناهية التي يمكن أن نستعمل فيها لغتنا في مختلف مناحي الحياة، كما 

ا ورسومات استعملها للتعبير عن مفهومه الرئيس ي في تتضمن أشكاال ورموز 
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 نظرية في املعنى تبراللغة" والتي تع -نظريته التي يطلق عليها اسم: "ألعاب

(Dumoncel, J. C. 1991. p. 49.). 

عبة لغوية، والتي ال  هاه
ُ
املالحظات التي رقمها تصاعديا في معظمها توصيف ِلل

كونه يرتبط ببساطة بعدد استعماالتنا  يمكن تحديد عددها ألنه غير متناهي

للغة. وهكاا  فبعد أن كان مجال اللغة ضيقا ومحصورا، حيث ال يأخا بعين 

االعتبار إال العبارات الخبرية املعبرة عن الوقاي  التي تنتمي الى عاملنا املحسوس، 

يتساءل فتجنشتاين عن باقي أنواع العبارات والجمل، ويقترح سلسلة منها بفضلها 

هدفها  Semiotic يتبن لنا انقسام هاه األلعاب، والتي هي ممارسة سميوتيقية

التنظيم، أين تلعب اللغة دورا أساسيا، م ل: إعطاء أوامر، وصف موضوع، حل 

 مشكلة حسابية أو رياضية، النهي، االستفهام، التحية، اإلثبات، النفي، التم يل

رة باستمرار حيث تختفي هاه الكثرة ليست متنوعة فحسب، بل متغي إن ...

 أنماط وتظهر أنماط جديدة وألعابا لغوية أخرى من االستخدامات الجديدة

(Wittgenstein, L., 1986, § 23).  لال  فلم تعد ماهية اللغة التعبير عن األشياء

بل أصبحت  فقط،املوجودة في الواق  وتعيين قيمة الصدق بالنسبة للقضايا 

 ي ڤستعماالت الالمحدودة التي تؤديها )لودكال  تتم ل في الوظائف واال 

(، بل يعتبر أن لغتنا اليومية 22، الفقرة 1فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ج

صالحة كما هي، وال يحق للفلسفة مطلقا التدخل في طريقة استعمالنا الفعلي لها 

فتجنشتاين، بحوث  ي ڤ)لود اوكل ما يمكن للفلسفة القيام به هو وصفه

(، لال  يدعو إلى مراجعة موقف الفلسفة التحليلية 124لفقرة ، ا1فلسفية، ج

الاي حصر نطاقها بما في ذل  موقفه الاي تبناه في الرسالة، فمن "املهم مقارنة 

تعدد أدوات اللغة وطريقة استعمالها، وتعدد أنواع الكلمات والقضايا م  ما 
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املنطقية("  يخص بنية اللغة )بما فيهم مؤلف الرسالة ميقوله املناطقة في

 (23، الفقرة 1فتجنشتاين، بحوث فلسفية، ج ي ڤ)لود

فتجنشتاين هاا املفهوم الجديد الاي أدخله في فلسفة اللغة بقوله:  يعرف

م  -"فاملقصود "من مصطلح ))لعبة
ُّ
اللغة((، إبراز حقيقة معينة، هي أن تكل

نشتاين، فتج ي ڤاللغة، هو جزء من الفاعلية، أو صورة من صور الحياة" )لود

لقواعد مرنة  خض (. فاللعبة اللغوية نشاط ي23، الفقرة 1بحوث فلسفية، ج

، ونظام معين (Cavaillé, C., 2016, p. 63) ومفتوحة لها دور وأهمية مختلفة

يتضمن وصف ألعاب واقعية تقدم بصورة منتظمة وسؤال عن القواعد واختراع 

 مختلفة كما ذكرنا سابقا، تعليمات جديدة. وتتخا هاه اللعبة صورا وأشكاال 

 :اللغوية -قواعد اللعبة

، وكل نوع من Grammar اللغة هو النحو -مفتاح تفكير فتجنشتاين في ألعاب إن

أنواع النحو له صلة بالعالمات، ووظيفته إخبارنا بالصنف الاي ينتمي إليه أي 

 بقةش يء، ألننا نعبر عن جوهر الش يء بواسطة االستعمال النحوي للكلمة املطا

Wittgenstein, L., 1986, § 373)). 

اللغة يعني أنه يمكننا االنتقال من قضية إلى أخرى،  -الحديث عن ألعاب إن

ووصفها، بتطبيق قواعد منطقية انطالقا مما كنا نعرفه بالفعل، وبما أن اللغة 

الطبيعية لها وظائف متعددة، فقد شبه فتجنشتاين قواعدها بلعبة الشطرن   

  .طعة من هاه اللعبة ميزتها الخاصةبحيث لكل ق

الناحية املنطقية ال يمكن استخدام املل  إال إذا حددناه بالفعل، أي يجب  فمن

أن نكون متمكنين بالفعل من قواعد لعبة الشطرن ، حتى نعرف دور هاه 

 ,Wittgenstein القطعة في اللعبة، فقط  اللعبة هي اآلن قواعد للعبة الشطرن 
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L., 1975, p. 306))لعب بنفس قواعد لعبة  رى ، لال  يمكننا أن نخترع لعبة أخ
ُ
ت

 .الشطرن ، فنكون بال  قمنا بتوسي  وفتح آفاق جديدة في لعبة واحدة

اللغة" بلعبة الشطرن  يبين عن اإلمكانات التي  -تشبيه فتجنشتاين "ألعاب إن

رغم من أن تحتويها اللغة للتعبير عن مختلف حاالت االستعمال املمكنة، فعلى ال

قطعة لكل العب، إال أن عدد  16عدد قواعد وقط  لعبة الشطرن  محدودة، 

قطعة واحد سواء  ري احتماالت طريقة اللعب المتناهية، وتتغير بمجرد تح

كانت ثانوية، م ل البيدق، )الجندي( أو أساسية، م ل الوزير )امللكة(، وكل 

ددناها سابقا. وكال  األمر خطوة نقوم بها يجب أن تكون وفقا للقواعد التي ح

بالنسبة للغة الطبيعية، فهي تتألف من مجموعة من الكلمات املحدودة وكاا 

املرات التي نستعملها غير محدودة وتتغير في  عدداألمر بالنسبة لقواعدها، لكن 

لغوية جديدة، إال أنه يجب على كل لعبة جديدة أن  -كل مرة، أي م  كل لعبة

ضمن القواعد -د. وبما أن لكل لعبة قواعدها الخاصة تكون ضمن هاه القواع

وطرائق استخدامها، التي تختلف من لعبة إلى أخرى فهاا األمر يؤدي  -املحددة

إلى االستعمال اإليجابي للغة دون الفصل بين الداللة والتركيب، ومن ثم  فعال

ياة، فان مفهوم الصدق في هاه الحالة هو التطابق بين صورة اللغة وصورة الح

 .ومن هنا فاملشاكل الفلسفية تتغير بتغير قواعد اللعبة

 :عالقة ألعاب اللغة باملنطق الحواري 

املقاربة البرغماتية التي تعتبر أن للغة الطبيعية استعماالت ووظائف  هاه

اللغة، أعادت االعتبار ملجموعة من املفاهيم لها صلة  -متعددة، سماها ألعاب

د أن استبعدها الطاب  البرهاني الاي اتخاه املنطق بعالم الخطاب واملحاجة بع

 .منا أرسطو
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 :النتيجة

من كل ما سبق أن تأثير فلسفة فيتجنشتاين على فلسفة القرن العشرين  يتبين

لم يتوقف فقط على كتاب رسالة منطقية فلسفية بل امتد ليشمل كتابه 

األلعاب البحوث الفلسفية الاي كان تأثيره هاما في تطور بعض نظريات 

 تعملهاواألنساق املنطقية. يظهر ذل  جليا من خالل عدد املفاهيم التي اس

فتجنشتاين في كتابه بحوث فلسفية والتي نجدها موظفة بصفة أساسية سواء 

في نظرية األلعاب السيمنطيقية أو في املنطق الحواري، من بين هاه 

، Frame ، سياقGame املصطلحات، على سبيل امل ال ال الحصر: مفهوم اللعبة

 أساسية عدة، قاRule ، قاعدةRhetoric ، خطابةDialog حوار Move خطوة

Essential Ruleقاعدة غير أساسية ، Non-essential Rule.  هاا التأثير ناجم

عن العودة إلى اللغة الطبيعية أي لغة الخطاب والربط من جديد بين املنطق 

املنطق من خالل ألعاب اللغة املختلفة والحوار باإلضافة إلى توسي  استخدامات 

 .ترسم حدود املعنى غةلتشمل أفعال اإلنسان ووض  قواعد لل
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 الضمير استعارة قصدية

 العربي النحو في

 

 

 106 البيرماني مهند
 

 ملخص
 

 املوقـــــ  وفـــــي الداللـــــة فـــــي يغـــــايره آخـــــر بضـــــمير ضـــــمير ابـــــدال هـــــي الضـــــمير اســـــتعارة

 املجـــــرور الضـــــمير أو املرفـــــوع الضـــــمير ضـــــ مو  املنصـــــوب الضـــــمير كوقـــــوع االعرابـــــي

 أن األفضـل وكـان" ب يـاي مـررَت : "القائـل كقول  ذل  وغير املنصوب الضمير موض 

 ".  أكرمته:" تقول  أن والصواب" إياه أكرمُت :" قول  ونحو", بي مررَت :" يقول 

( العربــــي النحــــو فــــي الضــــمير اســــتعارة قصــــدية) بـــــ املوســــوم البحــــث هــــاا فــــي اتبعــــُت  

 
 
  من جا

 
 اشـكال مـن فيهـا مـا وتوضـيح املسـألة بعـر  أقـوم إذ مسائله بيان في واضحا

ـــــــدها التـــــــي والشـــــــواهد فيهـــــــا العلمـــــــاء آراء وادراج ِ
 باملوضـــــــوع عالقتهـــــــا بيـــــــان ثـــــــم تعض 

 املبحـث فـي أوردت مبح ـين علـى البحـث قسـمُت  وقـد ,الضمير استعارة وهو الرئيس

 اســـتعارة وفائـــدة بينهمـــا فـــرق وال وااللتفـــات الضـــمير اســـتعارة مـــن كـــل مفهـــوم األول 

 فــي وتطبيقاتــه الضــمير اســتعارة مواضــ  لبيــان ال ــاني املبحــث وخصصــُت , الضــمير

 إليهــــا توصــــل التــــي النتــــائ  مــــن جملــــة فيهــــا عرضــــُت  التــــي الخاتمــــة وبعــــدها,  العربيــــة

 القرآنيـــة والقـــراءات الكـــريم القـــرآن فـــي وردت قـــد الضـــمير اســـتعار إنَّ : منهـــا البحـــث

 .وكالمهم العرب وأقوال العربي الشعر في ورودها على عالوة بويةالن واألحاديث

                                                           
 كلية، بابل بجامعة مدرس، الدكتوراه مرحلة في طالب، عربية لغة ماجستير، البيرماني حسين ناصر مهند: الباحث 106

 أحدها منشورة بحوث سبعة لدي، لغة: الدقيق التخصص، عربية لغة: العام التخصص، اإلنسانية للعلوم التربية

 وزارة، العربية اللغة في( كتب) مؤلفات ثالثة ولديا ، بعد تنشر لم بحوث ثالثةو  االلفا  داللة في رسالتي من مستل

 assd63981@gmail.com. العراق، بابل تربية مديرية التربية
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 البحث: نتائج -

 مـن ك ير في العربي النحو في وردت التي النحوية الظواهر من الضمير استعارة .1

 أو مباشـــر بصـــورة والعلمـــاء النحـــويين مـــن ك يـــر إليهـــا وأشـــار، النحويـــة املســـائل

 .مباشرة غير

 واألحاديـــــــث القرآنيـــــــة والقـــــــراءات لكـــــــريما القـــــــرآن فـــــــي الضـــــــمير اســـــــتعار وردت .2

 .وكالمهم العرب وأقوال العربي الشعر في ورودها على عالوة النبوية

 بقصـد املـتكلم إليهـا يلجـأ لال  العربية  شجاعة من نوع الضمير استعارة تعد .3

  بهـا ليسـل  الضـمائر إبـدال فـي اللغويـة ملكتـه بيان
 

 املـألوف السـبيل غيـر سـبيال

 .النحوية والقواعد األعراف يتحدى كأنه األصل غير ىعل بالضمير ويأتي

 :منها عديدة أسباب الضمير الستعارة .4

 يقصـــــده الـــــاي املعنـــــى إفـــــادة فـــــي نفســـــه الضـــــمير بخاصـــــية تتعلـــــق أســـــباب -

 فــــي يفيــــد واألخيــــر إيــــاك مــــن أكثــــر النــــداء فــــي يفيــــد أنــــت فالضــــمير، املــــتكلم

 .أنت في منه أكثر املفر  االستنناء

، بالكلمـات املتصـلة الضـمائر بعـض نطـق سـهولة فـي لتتم  صوتية أسباب -

 والتـي، اسـتعارة دون  مـن املنطوقـة الكلمـات مـن نطقهـا في أسهل تكون  التي

 .الخفة بقصد املتكلم إليها يلجأ

 .الصفات في املتقاربة األصوات أو الضمائر بعض في االستعارة تكون  وقد

، امللـــــــل عـــــــن ادواالبتعـــــــ الســـــــام  ذهـــــــن تنشـــــــيط الضـــــــمير اســـــــتعارة فوائـــــــد مـــــــن .5

 ، اللغة في واالتساع
 
 .البالغية الفوائد على زيادة

 مــدى علــى تــدل النحويــة املســائل بعــض بيــان فــي القــدماء النحــويين اخـتالف إن   .6

 االهتمـام غيـر مـن إليهـا يـدعون  التـي النحويـة مـااه هم إلى العلماء هؤالء انحياز

ا صـــعب ممـــا، عدمـــه مـــن الـــرأي هـــاا مقبوليـــة بنســـبة  بيـــان لدارســـينا علـــى ك يـــر 

 الصحيح. الوجه
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 البحث: توصيات -

 ومــــا العربيــــة الجملــــة تركيـــب فــــي وأثــــره املــــتكلم بـــدور  القــــدامى العلمــــاء يهــــتم لـــم .1

 فــــي تغيـــر مـــن عليـــه يترتـــب ومـــا تعبيـــر أو كـــالم مـــن ويقصـــده املـــتكلم إليـــه يهـــدف

 تركيــــب فــــي املــــتكلم دور  علــــى يحرصــــوا أن البــــاح ين أدعــــوا لــــاا، العــــام الســــياق

 لعربية.ا الجملة

 بيـــان فـــي اهميـــة مـــن لهـــا ملـــا، صـــوتية دراســـة الضـــمير اســـتعارة ظـــاهرة تـــدرس أن .2

 الظاهرة. لاه الصوتية املقاط  في التحوالت
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IRAQI EFL COLLEGE INSTRUCTORS’ AWARENESS OF SOME OF 

THE PROBLEMS OF APPLIED LINGUISTICS 

 

 

MUNA DALAF 
107 

Orcid.org/0000-0002-7296-949X 

 

Abstract 

Applied linguistics is one of the most influential disciplines that appeared in 

the twentieth century. This discipline received a major interest in many 

western countries. In many Arab countries; this discipline started to receive 

the attention gradually. This research is an attempt to investigate Iraqi 

instructors’ background knowledge of applied linguistics at AL- 

Mustansiryiah University- English Department. It tries to explore how this 

discipline is received by them and the position of this discipline among the 

other disciplines. With this study, it is hoped that Iraqi EFL college 

instructors can have a better understanding of applied linguistics and 

realize its significance to be included as a main discipline with the other 

disciplines that are being taught at the universities. It is also hoped that 

college students can also benefit from this study and to see the role of 

applied linguistics more obviously. To collect the data, some instructors 

gave their opinions through a questionnaire, while, other instructors 

contributed through an interview. 

                                                           
107 Instructor: Muna DALAF, AL- Mustansiryiah University, College of Basic Education, Department of 

English. Muna.dalaf@gmail.com 
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The results of this study showed a variation in the answers of the 

instructors. That is different and contradictory opinions were given 

regarding some of the questions in the field. 

As a result, it is really preferable and recommended to do workshops to 

enhance the background knowledge of the instructors regarding this field. 
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USING COLLABORATIVE WRITING TECHNIQUE TO PROMOTE EFL 

LEARNERS’ NARRATIVE WRITING SKILLS 

 

 

ANGHAM SALEH J. 
108 

Orcid.org/0000-0002-2126-4318 

 

Abstract 

Writing, as one of the productive skills, is considered a complex process 

that allows learners to make their thoughts and ideas visible and concrete. 

It is a cognitive act that encourages thinking and makes thoughts available 

for reflection. When thoughts are written down, ideas can be examined, 

reconsidered, added to, rearranged, and changed (Tompkins, 1994: 13). 

Despite that writing is generally considered an individual activity through 

which ideas are transmitted from an addressor to an addressee, 

collaboration in writing has been drawing an increasing attention in 

language teaching and assessment. (Storch, 2005:161) collaborative 

writing strategy can defined as one of appropriate teaching writing 

strategies to improve students’ writing ability as well as enhance their 

motivation, confident, critical thinking, and so forth in pair or group 

discussion. As a result, students can produce a good piece of writing with 

their cooperation with their peers. Being able to properly write a narrative 

                                                           
108 Instructor: Angham Talib Saleh J., Department of English language, College of Basic Education, 

Mustansiriyah University 2019-2020. azuredew12@gmail.com 



  مؤمتر رميار أكادميي

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 280
 

paragraph is an essential skill for anyone who wants to write or tell stories, 

from authors to journalists to advertisers and beyond. 

The present study aims at using collaborative writing as a technique to 

promote Iraqi EFL college learners’ performance in writing a paragraph 

narratively. To achieve the purpose of this study, 88 second –year students 

were chosen to be the sample of the present study. Forty four students 

were enrolled in an experimental group in which the collaborative writing 

was the desired treatment. The other forty four students were enrolled in a 

control group, in which individual writing is used. As a result, the findings 

indicate that the experimental group subjects’ performance in writing has 

been found to be better than that of the control group subjects on the 

writing a narrative paragraph post-test. On the basis of the results obtained, 

it has been found that collaborative writing is effective on promoting Iraqi 

EFL learners’ abilities in writing narratively. Therefore, it is recommended 

that: 

1. Collaborative Writing Technique should be applied in the classroom to 

make learners enjoy their learning. 

2. Apply this technique with other types of writing like expository, 

persuasive, and descriptive styles. 

3. Further and similar studies may be conducted with other different 

skills, samples and conditions. 
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EFL COLLEGE STUDENTS’ USE OF CODE SWITCHING AS ASSESSED 

BY THEIR INSTRUCTORS 

 

 

HABAR H. JASSIM 
109 

Orcid.org/0000-0002-4752-7403 

 

Abstract 

Code-switching is the system of moving back and forward between two 

languages or between two dialects or files of the same language at one 

time. Code-switching happens far more often in communication than in 

writing. It is also called code-mixing and style-shifting. It is considered by 

linguists to examine when people do it, such as under what situations do 

bilingual speakers switch from one to another, and it is studied by 

sociologists to determine why people do it, such as how it relates to their 

belonging to a group or the surrounding context of the conversation 

(casual, professional, etc.). 

The English language has gotten an essential part in social orders like Iraq 

since it is viewed as a worldwide language that is utilized among non-local 

speakers around the world with the end goal for them to discuss viably 

with one another. English in Iraq appreciates an esteemed status as it’s 

utilized in various areas of the general public like school, work and media. 

                                                           
109 Instructor: Habar H. Jassim, Ministry of Higher Education and Scientific Research, Al-Mustansiryah 

University, College of Basic Education, English Department. habarjassim20@gmail.com 
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The present study aims to explore why and when student’s code switches 

to Arabic. and to know the professors ’evaluation of students in the way 

they speak and the way they use English with Arabic in the lecture, in other 

words, it aims at finding out the functions of code-switching and the impact 

of code-switching on the linguistic aspects of Arabic and English. 

To achieve the goals of the study, the researcher used questionnaires after 

checking their validity and reliability. The sample included 65 instructor at 

the university of Iraq. The Statistical analysis was conducted for the 

collected data. The percentages and means were calculated for the 

questionnaires. The results elucidated different topics on which code 

switching takes place. The most prominent topics were religion and 

emotional issues. 

According to the findings of the study, the researcher recommended that 

the sample may be expanded to cover different occupations and ages for 

the purpose of differentiating various speech communities (i.e. a group of 

people sharing a common language or dialect). For pedagogical purposes, 

the sample can be expanded to include parents and teachers along with 

students to cover all the domains that can affect students‟ learning 

environments and their linguistic behaviors, and to address the students” 

needs and their different linguistic abilities. 

The result of this study showed a variation in the answers of the instructors. 

That is different and contradictory answers and opinions were given 

regarding some of the questions in the field. It indicated that most of the 

students tend to or prefer to use two languages when speaking between 
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them. It is possible to do such a study at different age stages, for example on 

schoolchildren. 

The recommendations from this research are that teachers need to be 

aware of the functions and reasons on the use of code switching so that 

code switching can be used as a great tool to facilitate students learning. 

Code switching is not an escape for teachers whose language proficiency is 

low, but it is a teaching and learning facilities when it is used correctly and 

appropriately can help students learn better and help teachers teach more 

effectively. In foreign language classes, code switching is encouraged to be 

used since it can promote students’ learning. However, precautions should 

be taken when using L1 in the classroom so that it may not overtake the 

target language. 
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غوي  واإلعجاز التقانة فضاءات
ّ
 الكريم القرآن في الّرقمي الل

سق دالالت"
ّ
 "الفرقان لغة في الّرقمي الن

 

 

 110 مهنه زاكية
Orcid.org/0000-0002-2547-7724 

 

 ملخص
 

 الجانـب سـيما، ككـل والخلـق الوجـود، الكون  في جلي   بشكل هللا كتاب مكانة تتبلور 

 ظـــاهرة علـــى الضـــوء تســـليط البحـــث هـــاا فـــي ارتأينـــا لـــاا، املعرفـــي والعلمـــي حيـــاتيال

 بح نــا خــالل مــن، والرياضــيات الدقيقــة بــالعلوم املرتبطــة الرقمــي اللغــوي   اإلعجــاز

غـوي  واإلعجـاز التقانـة فضاءات: ب املوسوم
 
قمـي الل  دالالت - الكـريم القـرآن فـي الر 

ســق
 
قمــي الن  نوعيــة قفــزة مــن اليــوم عــالم يشــهده مــا مــ  خاصــة -الفرقــان لغــة فــي الر 

غة نحو
 
 األمـر تعلق سواء، املعاصر التكنولوجي العصر ظل في والتقانة الرقمية الل

غــــــوي  باملســــــتوى 
 
اللي الل  املترِجمـــــــة الرقمــــــي الرياضــــــ ي باملســــــتوى  أو ومشـــــــموالته الــــــد 

 حتميــة الرقمــي التواصــل أصــبح إذ، الــواق ي فضــاءه فــي اإلنســاني الوجــود لحقــائق

ـــا فكـــان، تفرعاتهـــا بـــاختالف امليـــادين شـــتى فـــي وأولوياتـــه العصـــر  مواكبـــة علينـــا لزام 

 لل ـــورة املعطيـــات هـــاه وأمـــام، اإلنســـانية والقـــيم العلـــم يخـــدم مـــا ســـيما متطلباتـــه

                                                           
 نقد) العربي واألدب اللغة الليسانس شهادة، 2006(واقتصاد تسيير) الباكالوريا شهادة، مهنه زاكية: ةدكتور ال 110

(. الخطاب وتحليل سيميائية)2018 الدكتوراه شهادة. 2011( جزائري  أدب) ماستر شهادة. 2009( الخطاب وتحليل

غات املك ف والتعليم التكوين بمركز عضو
 
- 2015.ال انوي  التعليم أستاذة: 2019-2013، الجزائر، بجاية بجامعة لل

ة في املشاركة، "الخطاب وتحليل التأويل" مخبر في االنخراط: 2020-2018. بجاية، بجامعة جامعية أستاذة: 2019  عد 

ة نشر، ودولية طنيةو  ومؤتمرات ملتقيات . الجزائر، بجاية، ميرة الرحمان عبد جامعة، علمية مقاالت عد 

zakiamehenna@gmail.com 
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 العـددي والنظـام الرقميـة اللغـة ورود أسـبقية إلـى هنا نشير، الرقمية التكنولوجية

 .الكريم القرآن في املحكم الرياض ي

 البحث: نتائج -

ــة الشــيفرة أن نســتنت  .1 ــة العددي  ـــدة الرقمي   يقـــوم الــاي الرياضــ ي   والنظــام املعق 

حــــن مــــن يصــــونه هللا كتــــاب عليــــه
 
 الكــــريم القــــرآن أن معادلــــة بــــال  لتصــــبح الل

 الحياتيـــة األمـــور  مـــن العديـــد ف مـــة، بامتيــاز صـــحيحة ومكـــان زمـــان لكـــل صــالح

 هـــــاا دفتـــــي بـــــين واكتشـــــافها كشـــــفها نحـــــو اإلنســـــاني الفكـــــر يســـــ ى اإلعجازيـــــة

 .املعجز الكتاب

 والدراســـــــات اإلنســـــــانية العلـــــــوم فـــــــي التكنولوجيـــــــة التقنيـــــــات اعتمـــــــاد ضـــــــرورة .2

عنـــى التـــي خاصـــة األدبيـــة
ُ
 الـــدالالت معاينـــة فعـــل لتيســـير وذلـــ  القـــرآن بعلـــوم ت

، التركيبيــــة، الدالليــــة مســـتوياته عبــــر القرآنــــي الخطـــاب فــــي الكامنــــة واملـــدلوالت

 .والتفاعلية الرقمية، نيةالتق، الصوتية

 نحـــــو القـــــرآن فـــــي الســـــبق لهـــــا ـكــــان والخوارزميـــــات الرياضـــــية الرقميـــــة األنظمـــــة .3

 األرقـام لـبعض ال نائيـة مبـدأ كال ، وتطابق توافق من جاء وما 19 و 7 العدد

ة في الرقمي للنسق جوهرية لدالالت الحاملة  .فضاءات عد 

غوية بالدراسات اإلملام وجوب .4
 
 جانـب مـن الكـريم القـرآن نظـم في البحث م  الل

 كشــف مـ ، الكلـم ومعـاني البيـان مـن بــه يتشـب  ومـا والعميقـة السـطحية بنيتـه

 فيه. اإلعجازية البالغة

 البحث: توصيات -

ــــــم ضــــــرورة .1
ُ
عل
َ
ــــــيم ت ــــــاطقين ودالالتهــــــا الكــــــريم القــــــرآن لغــــــة وتعِل  وبغيرهــــــا بهــــــا للن 

 أســـس وترســـيخ العربيـــة اللغـــة نهضـــة علـــى والعمـــل، اللســـانية امللكـــة الكتســـاب

ــة  بطــرق  علميــة يــة بالعنايــة وذلــ  بيداغوجي   بــه جــاء ومــا الكــريم بــالقرآن الجد 

غوي   اإلعجاز لكشف
 
ظم الرقمي الل  .القرآني   للن 
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 وتقنينهــا املميــزة ســماتها وإدراك الفصــيحة العربيــة صــناعة علــى العمــل ضــرورة .2

 حىوالفصـــــ العاميـــــة بـــــين تفصـــــل بـــــرام  إنشـــــاء يجـــــب كمـــــا، التقانـــــة عصـــــر فـــــي

ــا
 
ا األصــل علـــى حفاظ  عمليـــة ضــبط يتوجـــب كمــا، الدخيلـــة للكلمــات واســـتبعاد 

 .فعال بشكل الفورية والترجمة التعريب

 البحـث فـرص وخلـق أفكـارهم تجسـيد من الكفاءات وتمكين البحث آفاق فتح .3

 .العلمي والتواصل للتفاعل الخبرات تبادل م ، واإلبداع العلمي

 والتكنولوجيــــا البصــــرية الســــمعية ســــائلكالو  الرقمــــي العصــــر وســــائل اعتمــــاد .4

 .الكريم القرآن وإعجاز أسرار لكشف، الحدي ة
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111هناء محمود إسماعيل   
Orcid. org/0000-0003-0544-3591 

 

 

 

 ملخص
 

مت النظرية اللسانية الحدي ة منها : ثنائية ، ِإشكاالت لسانية معرفية متعددة قد 

ا من أن اللغة قبل كل ، اللغة واللسان
 
ووظيفية اللغة وعالقتها بالفكر....وانطالق

وهي في جوهرها بنية ، ش يء ظاهرة إنسانية قابلة للوصف والتشكيل والترميز

استقراء تل  اإلشكاالت وتتبعها في التراث تصوغها الداللة واالستعمال حاولنا 

ضَ  ولم يَ 
َ
حترق(  فقد أثبتت متونه اللغوي العربي... ذل  التراث الاي هو)علم ن

  -على مر  األزمان -ونصوصه العميقة ، اللغوية
َ
قدرتها على محاورة األفكاَر اللغوية

 املعاصرة .
َ
 والنظريات اللسانية

 هـ( في ))حد اللغة392عالم العربية ابن جني)ت ومن تل  املقوالت اللسانية مقولة

، ( وعمدنا فيها إلى استنطاق النص التراثي  أصوات يعبر كل قوم عن أغراضهم (

واستنباط أصول النظر اللساني الحديث منها في ضوء املقاربة املعرفية واتفاق 

                                                           
ـــــة  111 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق، الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطى، ة فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هللاعاتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباح ـــ

hum.hodoud.mohemad@uobabylon.edu.iq 
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فصل أغلب الدارسين املحدثين على وجوه التالقي في النظر اللساني  الحديث. وست

وتتلخص في ، للسانية املعاصرة املستنبطة منهامباحث البحث األبعاد واألنظار ا

والبعد ، ي اللغوي والبعد الفلسف، : البعد االصطالحيثالثة أبعاد متم لة بـ

 ة التي تتفرع إلى عدة وظائف منها:: بالوظيفة االجتماعيالوظيفي املتم ل

 .خاتمة تجمل نتائ  البحثالتواصلية .َويختم ب، التداولية، التعبيرية

 

 نتائج البحث:

، أثبتت هاه املقاربة اللسانية ذات املنحى الوصفي )الهوية اللغوية التراثية( .1

 فهي كيان لغوي له خصوصيته ال قافية والحضارية املتجانسة واملتكاملة.

، ومنفتح، كشف تحديد ابن جني ملفهوم اللغة وهويتها عن بناء معرفي أصيل .2

ا من مراج  بما ، ومتجدد ا أساسي  يجعل التراث اللغوي العربي مرجع 

 أوالغاؤه . ، املعاصرة الاي ال يمكن تجاوزه الدراسات اللسانية

الو ي ال قافي العربي في درس اللسانيات  أظهرت مقولة ابن جني التراثية .3

وبنظرياته املتعددة بشكل خاص : من ثنائية اللغة ، املعاصرة بشكل عام

، والنظرية االجتماعية، والنظرية الوظيفية، ة االصطالحونظري، واللسان

 .والتواصلية

، تعدد قراءات الباح ين العرب والغرب لوظيفة اللغة وتباينها بين : التعبير .4

والتفاهم والتواصل بما يشكل نقطة التقاء علمي ومعرفي سبق إليها ابن 

 .جني
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 "االستعاذة في سورة الناس "دراسة صوتية

 

 112َعّزة عدنان أحمد ِعّزت 
Orcid.org/0000-0001-6648-3330 

 

 

 

 ملخص

 

، التراكيبوعلم ، والنحو، وعلم الصرف، تدرس اللسانيات العامة )علم األصوات

أما دراسِتنا فتناولت ذل  مجتمعا  العتقادنا بعدم جدوى فصلها ، وعلم الداللة(

 في الكشف عن بالغة النص
 
ابتداء  بأثر األصوات في الجرس وااليقاع من ، رغبة

مرورا بأثر الصي  ، واملقاط  الصوتية، ومخارجها، وصفاتها، حيث أعدادها

ا املختلفة املتناغمة م  التراكيب واألساليب الصرفية املجردة واملزيدة بدالالته

وانتهاء  بداللة األلفا  املستعملة بدل مترادفاتها التي تتغير فيها ، النحوية

من خالل النسبة املئوية لصفات األصوات واملقاط  ، األصوات والصي 

ا أثَرهما في املعنى والسياق، الصوتية  لنخرج بنتيجة التقبل الش  وهي: إنَّ ، وبين 

وكلَّ تركيب لم يرد اعتباطا في السورة  ألننا ، وكلَّ صيغة، وكلَّ كلمة، كلَّ صوت

ته ا منها لم يكن ِليتعار  م  اآلخر بل سانده وزاد من قو  واللطيف ، وجدنا أن أي 

أن ُيرسم املعنى أحيانا بشكل الفم عند النطق بالصوت كما في صوت )السين( 

فهو صوت ال يستطي  االنسان ، صل االياتاملهموس املتكرر بشكل طا   في فوا

                                                           
ة عدنان أحمد ِعز ت أ. د   112  azza.ezzat@uoz.edu.krd ، .، جامعة زاخو، العراقَعز 
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فتناغم تكراره في السورة م  الوسوسة املهموسة ، النطق به وهو مفتوح الفم

رت قلة نسبة األصوات الشديدة عن ، التي يخافت بها أهل الجرائم واملكائد كما عبَّ

ة والهم والضيق وتناسب املد بصائت الواو في لفظة )أعوذ( بدل ، إزالة الشد 

 ا م  شكل الفم عند النفث بعد االستعاذة.غيره

وأما ارتفاع أو انخفا  نسبة املقاط  الصوتية املتناغم م  املعنى والسياق 

فأما انخفا  نسبة املقط  املفتوح في  ، فيبدو م ال في اآليتين الرابعة والخامسة

ـاِس( إلى ) نَّ
َ
خ
 
َواِس ال َوس 

 
ِ ال

ر 
َ
وانعدام الحركة فيتناغم ، %(0اآلية الرابعة )ِمن  ش

ألنَّ الحركة ، ويرسم الوسواس بخنوسه وسكونه وانعدام حركته، السريعة

يعضد ذل  صرفيا استعمال صيغة املبالغة ، السريعة ال تتناسب م  الخنوس

ر مبالغة خنوس الوسواس ِ
ال( فيصو  في مقابل هاا نرى ازدياد الحركة ، )فع 

ِاي وسرعتها بارتفاع نسبة املقاط  املفتوحة السر 
َّ
يعة في اآلية الخامسة )ال

اِس( إلى ) ِوُس ِفي ُصُدوِر النَّ %( م  استعمال فعل الوسوسة بصيغة 41.6ُيَوس 

لترتف  باا نسبة املقاط  املفتوحة بنوعيها القصيرة ، املضارع الاي يفيد التكرار

%( وهي أعلى نسبة لهاين املقطعين في السورة  ألن هاه 66.6والطويلة إلى)

 .ي ما يستعاذ منهاالحركة ه

 النتائج:  -

أظهرت الدراسة جانبا من اإلعجاز الصوتي في القرآن من خالل النظر بصفات 

ا ونوعا، أصوات األلفا  املستعملة بدل مرادفاتها ، ومقاطعها الصوتية كم 

وأن استبدال أي لفظ بآخر أو  ، وتوصلت إلى دقة انسجامها م  املعنى والسياق

ملعنى والسياق  ألنه يخل بالنسب املئوية لألصوات أو صيغة بأخرى سوف يخل با

 املقاط  الصوتية املنضوية تحت هندسة صوتية محبوكة ب عجاز إلهي. 
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 التوصيات:  -

اعتماد الدراسة الصوتية في التحليل الداللي والدراسات األسلوبية والسيما 

ملسموع من الدراسة التطبيقية ملا فيها من موسيقى تعطي أبعادا خفية مؤثرة با

حيث القبول أو النفور ابتداء باختالف أصوات املترادفات والنظر في صفاتها من 

مرورا بالتغيرات الصوتية التي تحدث  ، حيث الهمس والجهر والشدة وغير ذل 

باملستوى الصرفي فكل زيادة أو نقصان أو استبدال في املفردة يؤدي إلى تغيير 

كيب واالساليب التي تؤثر في الداللة والصوت وانتهاء بالتغيير في الترا ، صوتي

واملقاط  الصوتية وداللة أنواعها من فتح أو غلق أو طول أو قصر وهاا يتضح 

   بشكل الفت للنظر في الدراسات القرانية التي تتناول أحكام التالوة.
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PRATIQUE LANGAGIÈRE ET DÉVELOPPEMENT DE LA 

COMPÉTENCE PLURILINGUE EN CLASSE FLE 

 

LAMIA ALI GUECHI 
113 

SAADANI BOUBA 114 
Orcid.org/0000-0002-7820-0091 

 

Le résumé 

Le plurilinguisme constitue un véritable défi de la didactique, cependant, de 

nouvelles tentations de franchir d’autres pas sur le plan théorique et 

notamment sur les pratiques en classe de langues qui consistent à aider 

l’apprenant à développer une compétence communicative, il ne s’agit plus 

de  se pencher sur l’aspect linguistique mais l’appréhension d’autres aspects 

culturels semble nécessaire pour le développement d’une compétence 

                                                           
113 Chercheure: Ali Guechi Lamia, université BADJI Mokhtar Annaba, Maitre Assistant A, Ecole Normale 

Supérieure de Constantine. Publications: L’accompagnement du geste à la parole dans 

l’enseignement/apprentissage du FLE: une étude descriptive de la gestuelle des enseignants, Synergies 

Algérie N 23, 2016, p, 263-272. Le rôle de la communication gestuelle dans le développement des 

compétences des jeunes apprenants : cas des élèves extrascolaires en Algérie. 
114 Chercheure: Saadani BOUBA, Doctorante à l’université d’alger2 Bouzaréah, Publications: Aspect 

interculturel et dynamique interactionnelle en classe de fle. Alep.Langues, médias et sociétés, université 

d’Alger N° 31-2019, L’interculturel et la représentation identitaire des participants aux interactions 

verbales en classe de fle: cas des apprenants algériens en milieu extrascolaire. Les pratiques 

langagières, université de Tizi ouzou N°11-2020. Communications: L’usage des TICE à l’épreuve du 

développement de la représentation socioculturelle dans l’enseignement-apprentissage de 

l’interculturel. Colloque d’Algeré2 ; octobre 2019. L’interculturel et l’aspect identitaire en classe de 

langue. Colloque el Jadida Maroc Novembre 2019. saadanibouba@gmail.com 
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plurilingue. Ainsi, la pratique langagière en classe s’avère utile pour un 

plurilinguisme fonctionnel dans un milieu sécurisant. 

Notre réflexion s’inscrit dans un cadre de recherche qui s’intéresse aux 

pratiques langagières comme outils pédagogiques importants pour 

l’apprentissage d’une nouvelle langue étrangère permettant aux 

apprenants d’élargir les connaissances linguistiques et culturelles en 

situation de communication authentique, ainsi notre étude vise à répondre 

à la question suivante: 

Dans quelle mesure le participant peut-il réinvestir d’autres connaissances 

linguistiques contribuant au développement de la compétence plurilingue 

lors d’une interaction verbale? 

Pour répondre à cette question, nous avons supposé que: 

1. C’est dans un processus relationnel et dynamique que l’apprenant peut 

mobiliser d’autres acquis linguistiques et culturels  pour le 

développement de la compétence communicative. 

2. La pertinence dans le choix des thèmes permet de faire de l’activité 

communicative un outil pédagogique important pour l’acquisition de la 

compétence plurilingue en classe de fle. 

Méthodologie de recherché: 

Nous avons choisi comme échantillon un groupe d’étudiants de l’Ecole 

Normale Supérieure de Constantine, niveau 1ére année, un groupe de 16 

étudiants, hétérogènes, pour eux l’oral est une matière indispensable. 

Pour analyser leurs pratiques langagières, nous avons utilisé des 

enregistrements sonores, et nous avons suivi l’analyse interactive selon les 



  مؤمتر رميار أكادميي

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 294
 

principes de K.C.Orrechionni (1990), R.Vion (1992), I.Gauffman (1998) et 

V.Traverso (2004). 

Conclusion: 

L’étude de l’analyse interactionnelle de ces extraits, nous révèle que les 

participants projettent des attitudes discursives qui soulignent leurs recours 

au phénomène de l’alternance codique, en abandonnant toute tentative de 

réduire leur production orale à un seul répertoire linguistique. 

En l’occurrence, La pratique langagière en classe de FLE rend le participant 

capable de réinvestir des codes linguistiques dans des conversations, ce qui 

lui permet de construire des rapports entre les langues utilisées lors de 

l’interaction. Cependant, ce réinvestissement d’un répertoire plurilingue 

permet de développer la compétence communicative du locuteur. 
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 تحليلية بالغية دراسة الشورى سورة

 

 

 115 النعيمي فاطمة
Orcid.org/0000-0002-5212-9186 

 

 ملخص
 

 املختلفـة البالغيـة األسـاليب وبـوفرة، معجـز بالغـي بأسـلوب الشـورى سورة امتازت

 احتضــــــان مالحظــــــة إلــــــى تهــــــدف الســــــورة لهــــــاه البالغيــــــة والدراســــــة. آياتهــــــا نظــــــم فــــــي

 وكيـــــف، متنـــــاغم نحـــــو علـــــى املطروحـــــة واملوضـــــوعات لألفكـــــار البالغيـــــة األســـــاليب

 وحيويــــة إيحــــاء ذات األســــاليب تلــــ  خــــالل مــــن واملوضــــوعات فكــــاراأل  هــــاه تتجلــــى

 الفنيــــة القــــدرة أي، بالجمــــال واالمتنــــاع بــــاملعنى الوفــــاء تعنــــي فالبالغــــة، تــــأثير وقــــوة

 عهــــدها فــــي والــــدعوة نزلــــت قــــد الســــورة هــــاه أن والســــيما فيــــه النفســــية والجماليــــة

 .املكي

 وبيــان. الكـريم للقـرآن غـيالبال اإلعجـاز جوانـب فهــم إلـى الوصـول  إلـى البحـث يهـدف

  القرآني التعبير
 
 .واشتقاقها الصيغة على يؤثر ما غالبا

 القرآنيـة اآليـات تتبـ  خـالل مـن وذل ، االستقرايي ملن   املن   على البحث ويعتمد

  املوضــــوع بهــــاا املتعلقــــة
َّ
  نصــــا

 
 خــــالل مــــن وذلــــ ، البالغــــي التحليلــــي واملــــن   وروحــــا

                                                           
 كلية في والسنة القرآن بقسم القرآن وعلوم التفسير أستاذة، النعيمي الجفالي بادي سعد فاطمة: ةدكتور ال 115

 على وحصلت، م2010 عام قطر بجامعة الدين أصول  قسم في يوسالبكالور  مرحلة أنهت، قطر بجامعة الشريعة

 شهادة على النعيمي. د حصلت وقد، م2014 عام األردنية بالجامعة القرآن وعلوم التفسير قسم في املاجستير شهادة

 عام اشميةاله األردنية اململكة في األردنية الجامعة من القرآن وعلوم التفسير تخصص القراءات في بامتياز الدكتوراه

 الدراسات قسم في كمحاضر النعيمي. د وعملت، م2014 -2011 بين ما قطر جامعة في معيدة عملت وقد .م2017

 من قطر بجامعة والسنة القرآن قسم في مساعد أستاذ عملت ثم، م2017 -2014 بين ما قطر بجامعة اإلسالمية

 fatmasalnaimi@qu.edu.qa. قطر جامعة في ريعةالش بكلية العلمية اللجان بعض في عضوة وهي، اآلن إلى 2017
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 مــــن وذلـــ ، االســــتنباطي واملـــن   مضـــمونها  ســــبح وتقســـيمها اآليــــات تلـــ  تحليـــل

 .وتوجيهات ودالالت ومعان   بالغة من الكريمة اآليات في ما استخراج خالل

 للقـرآن البالغـي اإلعجاز من جوانب فهم إلى الوصول  أن إلى النهاية في توصلت وقد

 والشـــعور  العميـــق النظـــر علـــى املعتمـــد البالغـــي األســـلوب بفهـــم إال يكـــون  ال الكـــريم

 .القرآنية لآليات الفني والتاوق 

 البحث: نتائج -

  القرآنــــي التعبيـــر أن .1
 
 الكتــــاب ذكــــر فــــي واشــــتقاقاتها( نــــزل ) صـــيغة يــــؤثر مــــا غالبــــا

 واالهتمـــام واملبالغـــة والتك يـــر التـــدرج إلـــى إيحـــاء مـــن الصـــيغة لهـــاه ملـــا وصـــفاته

 فــــي الكــــريم القــــرآن آثرهــــا التــــي البالغيـــة األســــاليب أهــــم ومــــن، التوكيــــد وكـــال 

 .والتناسب اإلي ار وصفاته الكتاب تنزيل ذكر

 مقتضــــ ى مــــ  ينســــجم عنــــدما الــــنفس فــــي أثــــر مــــن لــــه ملــــا والتــــأخير التقــــديم أن .2

  الحال
 
  الكالم يكسب أنه عن فضال

 
  جماال

 
 فـي املعـاني نقـل إلـى سـبيل ألنه وتأثيرا

  الحـال واقـ  م  ومتناسبة مرتبة هي كما املخاطبين إلى ألفاظها
 
 إلشـباع تحقيقـا

 .نفوسهم في لرغبةا

 فــي سـيما وال والتناسـب اإلي ـار مـ  وتعالقهمــا التـاييل مـ  االحتـراس فـن تـداخل .3

 خــــواتيم فــــي الحســــنى واألســــماء اإللهيــــة للصــــفات القرآنــــي التعبيــــر اختبــــار دقــــة

 .القرآنية اآليات

  أحــدهما يكــون  وكيــف والتنكيــر التعريــف مــ  والتــأخير التقــديم تــداخل .4
 
 مكمــال

  لــ ذ ظهــر وقــد، لآلخــر
 
  منهــا لعبــاده هللا وهبــة الاريــة نعمــة ذكــر فــي جليــا

 
 ذكــورا

 
 
 .أحدهما أو وإناثا

 تضـــمن التـــي اآليـــات خـــواتيم فـــي ســـيما وال التـــاييل مـــ  القصـــر أســـلوب تـــداخل .5

 وأولهــــــا الك يــــــرة هللا بــــــنعم اإليمــــــاء مــــــن فيهــــــا عمــــــا فضــــــال، باملشــــــركين تعريضــــــا

 .الهداية
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 خــالل مــن وذلــ  لحمتهــا نســي  دةووحــ وأســالي ها وفنونهــا البالغــة شــعب وحــدة .6

 القصــر تواشــ  ظهــر فقــد، بعضــها مــ  البالغيــة األســاليب تواشــ  علــى التأكيــد

ـوا َوَمـا: )تعـالى قولـه فـي العقلـي واملجاز االحتراس م 
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
ـِد  ِمـن   ِإال ت  َجـاَءُهُم  َمـا َبع 

ُم 
 
ِعل
 
ا ال ي 

 
َنُهم   َبغ  (.َبي 

ِلَ  : )تعــــالى قولــــه فــــي اإلي ــــار مــــ  والتــــأخير التقــــديم أســــلوب تــــداخل .7
َ
ــــا ِل

َ
عُ  ف ــــاد 

َ
 ف

ـــَتِقم    التـــاييل واقتـــران بالتـــاييل الفصـــل اقتـــران علـــى الســـورة أكـــدت كمـــا، (َواس 

 .والتناسب باإلي ار

 مــ  الحـال ملقتضـ ى مراعـاة اإلنكـاري  االسـتفهام أسـلوب القرآنـي السـياق يعتمـد .8

 النفــــي معنــــى مــــن اإلنكــــاري  االســــتفهام يتضــــمنه مــــا يخفــــى وال الظــــاهر مخالفــــة

 
 
 الصريح. النفي في نجدها ال أخرى  دالالت من فيه عما فضال

 البحث: توصيات -

 علــــى اإلســــالمية والدراســــات العربيـــة اللغــــة طــــالب وتأهيـــل تــــدريب علــــى التركيـــز .1

 .التدريس أثناء البالغة تفعيل

  البالغـة ملدرسـ ي التدريسـية الكفايـات في متخصصة عمل ورش عقد .2
 
 خصوصـا

 .الكريم القرآن في والبالغة لنحوبا الخاصة املجاالت في

 القـــرآن فـــي البالغـــة فنـــون  بمالحظـــة تهـــتم البالغيـــة الدراســـات فـــي بحـــوث إجـــراء .3

 لغيــر فـروق عــن والكشـف اتقــانهم ودرجـة الطلبــة بتحصـيل ذلــ  وربـط الكـريم

 .الكريم القرآن بالغة وفهم ملعرفة املتخصصين
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 ملخص
 

تكمــن أهميــة هــاه الدراســة فــي بلــورة نمــاذج تعليميــة تعتمــد الدقــة فــي عمليــات  -

باســــــتهداف درســـــ ي الصــــــفة ، النقـــــل الديـــــداكتيكي حتــــــى ترقـــــى ملســــــتوى املـــــتعلم

محـــــاولين تبســـــيطهما آملـــــين أن يصـــــيرا بـــــين يديـــــه يســـــيرا الفهـــــم قريبـــــا ، والحـــــال

وجعلهــا وســيلة ، مفــاهيم الــدرس اللســاني التوليــدي وذلــ  باســت مار، املتنــاول 

 مساعدة في التدريس.

ونهــدف مــن هــاه الدراســة معالجــة مشــكل صــعوبة تمييــز املتعلمــين بــين درســ ي   -

لنحــــدد إشــــكالية هــــاه الدراســــة بــــاالنطالق ممــــا نالحظــــه مــــن ، الصــــفة والحــــال

وبة وصــع، مشــاكل عــدم الــتحكم فــي فهــم الــدروس اللغويــة فــي املدرســة املغربيــة

توظيفهــــا وعــــدم التمييــــز بــــين أغل هــــا. ومــــا تســــتدعيه هــــاه اإلشــــكالية مــــن إثــــارة 

 تساؤالت تتحدد في:

إلـــــى أي حـــــد سيســـــهم فهـــــم الـــــدروس الداعمـــــة فـــــي تمكـــــين املـــــتعلم املتعثـــــر مـــــن - -

 مهارتي الفهم واالست مار؟ 
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هــل تجويـــد تــدريس ظـــواهر اللغــة سيســـهم فـــي جعــل املـــتعلم يطــور تعاملـــه مـــ  - -

 لها استعماال جيدا وسليما؟لغته باستعما

وسنجيب على هاه التسـاؤالت مـن خـالل مـا يتوصـل إليـه مـن نتـائ  لعـل أهمهـا  -

أن تنويــــ  أســــاليب التــــدريس وإعــــداد نمــــاذج تعليميــــة جديــــدة ترا ــــي فروقـــــات 

ســيؤثر بشــكل إيجــابي علــى عمليــة تحقــق الفهــم الجيــد الــاي يــؤدي ، املتعلمــين

 إلى االست مار الجيد

 البحث: نتائج -

 ظــــرف أو والحــــال الصــــفة درســــ ي بــــين والتفريــــق التمييــــز ضــــعف معالجــــة مــــتت .1

 إعــداد خــالل مــن املغربيــة املدرســة فــي اإلعداديــة املرحلــة متعلمــي لــدى الكيــف

 نتـائ  مـن واسـتفدناه اكتسـبناه ما فيه نست مر أن حاولنا، جديد درس نموذج

 .الحديث اللساني الدرس

 مـن املتعثـرين املتعلمـين فئـة لـدى همـابين والتمييـز والحال الصفة درس ي فهم تم .2

 الـاي والشـيق امل يـر األسـلوب هـاا، القصـة فـي يتم ل آخر نموذج إعداد خالل

 حالتهمـــــا مـــــن إخراجهمـــــا وبالتـــــالي وتم يلهمـــــا الدرســـــين هـــــاين تصـــــوير إلـــــى أدى

 .التجريدية

 م ـــل تربويـــة ملبـــاد  إخضـــاعها تـــم التـــي املقدمـــة الـــدروس مـــ  املتعلمـــين تجـــاوب .3

 بيداغوجيـــة بوســـائل االســـتعانة وكـــال ، والتم يـــل والتقابـــل الترتيـــبو  التـــدرج

 .الفهم لعملية تسهيال والجداول  الخطاطات م ل

 حيــــث مــــن تنويعهـــا تــــم التـــي املقترحــــة الداعمـــة التمــــارين مـــ  املتعلمــــين تجـــاوب .4

 للتواصـل تحقيقـا والشـفهية الكتابيـة األنشـطة بين واملزج، والتركيب البساطة

 .الشفهيو  الكتابي بشقيه

 والتواصـــــل االســـــت مار كفايـــــة بتحقـــــق والحـــــال الصـــــفة الدرســـــين فهـــــم ارتبـــــاط .5

 الــدروس فهــم بــين موجبــة ارتباطيــة عالقــة هنــاك أن نســتنت  وبالتــالي، الفعــال
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 والعكــــــس جيــــــد إنتـــــاج إلــــــى يـــــؤدي الجيــــــد فــــــالفهم، توظيفهـــــا وحســــــن املقترحـــــة

 صحيح.

 البحث: توصيات -

 تعـــد التـــي التقليديـــة املقاربـــة بتجـــاوز ، حدي ـــة نظـــرة اللغـــوي  الـــدرس إلـــى النظـــر .1

 اللغويــة القواعــد حفــظ علــى تركــز التــي، التربويــة والبــرام  املنــاج  جــل مصــدر

 مـــــــن والعديـــــــد الـــــــتعلم فـــــــي وأســـــــلوبه املـــــــتعلم معرفـــــــة وتتجاهـــــــل، واســـــــتظهارها

 الكيــــف ظـــرف أو الحـــال درســــ ي تـــدريس أن ليســـتخلص، بــــه املرتبطـــة العوامـــل

 مـــن كبيـــر عـــدد تحصـــيل مـــن املـــتعلم يمكـــن التقليـــدي النمـــوذج وفـــق والصـــفة

 مهاراتــــــه تطــــــوير وعلــــــى، بينهمــــــا التمييــــــز علــــــى ذلــــــ  يســــــاعده ال لكــــــن القواعــــــد

 .بها والو ي التوظيفية

 علـــى باالعتمـــاد جديـــدة لغويـــة دروس إعـــداد علـــى وتشـــجيعهم املختصـــين حـــث .2

 ازإنجـ وبالتـالي، املتعلمـين وقـدرات تالؤمـا األكثر اللساني الدرس نتائ  است مار

 .والتعلم التعليم جودة من للرف  جديدة ومقررات مناج 

 املراحــــــــل جميــــــــ  فــــــــي - العربيــــــــة اللغــــــــة ملدرســــــــ ي املســــــــتمر بــــــــالتكوين االهتمــــــــام .3

 النظريـــات بعـــض تعرفهـــا التـــي التحـــوالت مواكبـــة يســـتطيعوا حتـــى - التعليميـــة

 .التعلمي التعليمي باملجال املرتبطة واللسانية املعرفية

 .الدراس ي بالبرنام  الصلة الشديدة سانيةالل املراج  توفير .4

 اإلبـــدا ي الطـــاب  إضـــفاء خـــالل مـــن، الـــدرس تقـــديم طرائـــق فـــي األســـاتاة تنويـــ  .5

 .وامللل الرتابة جو تكسر التي الرقمية الوسائل إدراج وضرورة، عليها

 العـالم فـي وخاصـة اللغويـة الدروس لحصص املخصص الزمن في النظر إعادة .6

 .كبير بشكل اللغوية الدروس فهم في صعوبات ماتهتال  يعاني التي القروي

 .األخرى  املهارات باقي تبنى أساسها على ألن الفهم ملهارة بالغة أهمية إعطاء .7
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 الفرصـة إتاحته خالل من واستراتيجياته قدراته اكتشاف على املتعلم تشجي  .8

 وحــل، اللغويــة دروســه لفهــم تؤهلــه وإمكانــات معــارف مــن يمتلكــه عمــا للبحــث

 .عامة تواجهه التي التعليم تمشكال 
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 ملخص
 

ــــة علــــوم بــــين ورفيعــــة عاليــــة بمنزلــــة يتمتــــ  الصــــرف علــــم  إليــــه ُيحتــــاج. فهــــو، العربي 

. فــي ذلــ  أـكـان ســواء عنــه غنــى ال علــم   فهــو ،الخطــأ مــن بنيتهــا وســالمة اللغــة لحفــظ

ـــه الخصـــوص  وجـــه علـــى الصـــرفي   الـــدرس فـــي أو، اللغـــوي   الـــدرس
 
 العربيـــة ميـــزان ألن

. ماسـة الحاجـة كانـت لـاا عليهـا  الداخلـة الزوائد من العرب كالم أصول  تعرف وبه

 علــم عقــد انــتظم فمــا عليــه واعتمادهــا إليــه العلــوم الحتيــاج الفــن  هــاا معرفــة إلــى

نـــا غيـــر,  قاعدتـــه وهـــو إال منـــاره ارتفـــ  وال، واســـطته والصـــرف إال  هـــاا أنَّ  وجـــدنا أنَّ

 الـــــورش منســـــقي مـــــن والعنايـــــة الحـــــظ وافـــــر ينـــــل لـــــم كورونـــــا جائحـــــة خـــــالل العلـــــم

ــة  حضــر مــن الجائحــة وهــاه تزامنــت التــي الظــروف بســبب انتشــرت التــي اإللكتروني 

 دفعنــا مــا وهــاا,  العامليــة لصــحةا منظمــة فرضــتها التــي األمــور  مــن وغيرهــا للتجــوال

ت التـي األسباب عن للبحث  أفضـل إلـى للوصـول  الحلـول  ووضـ  العـزوف هـاا إلـى أد 

 .ذل  في يوفقنا أن   نسأل وهللا النتاجات
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 البحث: نتائج -

 كانــــــت كورونــــــا جائحــــــة أثنــــــاء فــــــي ُعرضــــــت التــــــي اإللكترونيــــــة الــــــورش أغلــــــب أنَّ  .1

ث ة اآلثار على تتحد  ثت، التعليم على آثارهاو  للجائحة النفسي    وتحد 
 
 علـى أيضـا

ـــــة املنصـــــات  كيفيـــــة، الوقـــــت إدارة وكيفيـــــة، معهـــــا التعامـــــل وكيفيـــــة اإللكتروني 

 االختبــــــارات عمــــــل وكيفيــــــة احترافيــــــة بطريقــــــة اإللكترونيــــــة الــــــدروس تصــــــميم

 وآليــــــــات الرقميـــــــة املســــــــتودعات، والتواصـــــــل االتصــــــــال مهـــــــارات، اإللكترونيـــــــة

 بها. النشر

ا .2 ـة اللغـة خصي ما في أم  ـة الـورش موضـوعات أغلـب دارت فقـد العربي   فـي العلمي 

ة أكانت سواء األخطاء ة أم كتابي  ة أم إمالئي  ، اللفظـي   املشـترك على عالوة، لغوي 

ة. املفردة مرونة، وعالجها النحو مادة تدريس ومشكالت  املعجمي 

ـــــــة اللغـــــــة تخصـــــــص ذات الجامعـــــــات فـــــــي الغالـــــــب فـــــــي التركيـــــــز ـكــــــان .3  علـــــــى العربي 

ـــة املوضـــوعات وعلـــى، اللســـانيات   تالقـــي املوضـــوعات وهـــاه األدبي 
 
  جمهـــورا

 
 كبيـــرا

 الورش. منسقو يبتغيه ما وهو

 الصـــرف مـــادة عـــن العـــزوف ســـبب اإللكترونيـــة الـــورش منســـقي مـــن ك يـــر يعلـــل .4

 لها. جمهور  وجود وعدم وجفافها وتعقيدها املادة صعوبة

 البحث: توصيات -

ـــة الـــورش منســـقي مـــن الصـــرف بموضـــوعات العنايـــة .1  مـــن العلـــم لهـــاا ملـــا العلمي 

 .الشأن عظيم، جليل علم   فهو، منه يتجزأ ال وجزء النحو من فرع فهو أهمية

ــة الــورش منســقي علــى .2 ــن الصــرف أعــالم استضــافة العلمي   فــي أبحــاث لــديهم مم 

  لهم يكون  لكي الصرف تسهيل
 
  دورا

 
 مـا وفـق علـى الصـعوبة تلـ  تاليل في فاعال

 .يزعمون 
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ــة الــورش منســقي علــى .3 ــن الصــرف أعــالم استضــافة العلمي   فــي أبحــاث لــديهم مم 

  لهم يكون  لكي الصرف تسهيل
 
  دورا

 
 مـا وفـق علـى الصـعوبة تلـ  تاليل في فاعال

 .يزعمون 
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 الشريف النبوي  والحديث املقدس الكتاب امثال بين التداولية

 (انموذجا األمرية الكالم فعالأ)

 

 

 118 يحماد خلف براء
 

 ملخص
 

 نطـاق فـي الالزمة الشروط جمي  يتضمن إذ، املالئم سياقه في إال له معنى ال الكالم

 والكفــــاءة، اللغــــة اســــتخدام موضــــوع م ــــل بنجــــاح الكــــالم هــــاا إلصــــدار التداوليــــة

اللغــة  مــن لجــزء الســام  وتفســير، اللغويــة لألشــكال واختيــاره، للمــتكلم التواصــلية

 معظـم فـي كبيـرة اهميـة السـمات هـاه وتشكل. الصوت وسام  املتكلم بين والعالقة

 بنيتهـا فـي تم لـه ملـا الشـريف النبـوي  والحديث املقدس الكتاب في الدينية النصوص

 الناحيــة ومــن ومقــارن. مــن   وصــفي وفــق دراســتها تمــت والتــي والتركيبيــة التداوليــة

 أن مـن واملناشـدات والطلبـات املطالـب عـن األوامـر تختلف، والنفسية االجتماعية

 أن ويتوقــ  للمتلقــي املتعمــد الســلوك علــى الســيطرة ســلطة لديــه أنــه يعتقــد" اآلمــر

 أخــرى  أنـواع عـن ولتمييــزه، الكالمـي الفعـل مــن معـين كنـوع القــول  ولتحديـد". يطيـ 

 النــوع هــاا م ــل أن تحــدد معينــة معينــة شــروط هنــاك تكــون  أن يجــب، األقــوال مــن

 املقــــدس الكتــــاب ام ــــال يخــــص فيمــــا اوامــــ بنجــــاح. تنفيــــاه يــــتم الكــــالم الفعــــل مــــن

 مخطــط: مكـونين مـن تجري ـي عملـي تحليـل إجـراء الشـريف ينبغـي النبـوي  والحـديث

 التحليــــل ذلــــ  وســــيغطي. التركي ــــي التحليــــل وعنصــــر اآلمريــــة الكــــالم افعــــال تمييــــز

 فــــ ن، الحــــال وبطبيعــــة التركي ــــي. واملســــتوى  والتــــداولي الــــداللي املســــتوى : مســــتويين

                                                           
 والبحث العالي التعليم وزارة، بغداد جامعة، اللغات كلية، العبرية اللغة قسم، حمادي خلف براء درسباحث: املال 118

 Baraa.Hammadi@colang.uobaghdad.edu.iq. العلمي، العراق
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 يقـــوم معـــين خطـــاب فعـــل أداء كمـــا امل ـــل مـــن( املقصـــود املعنـــى) ةبراغماتيـــ تحقيـــق

. األصــلية الكتابيــة الســياقات فــي جاريــا امل ــل ذلــ  مــن( الحرفــي) األصــلي املعنــى علــى

 املـتكلم مـنح بالخارج يتعلق فيما يمتد أن يمكن األصلي للنص الحرفي املعنى أن أي

 خـــــالل مـــــن ينقلـــــه أن تكلماملـــــ يريـــــد الـــــاي املعنـــــى مـــــن النـــــوع هـــــاا. املقصـــــود املعنـــــى

، جزئيــا األقــل علــى، كبيــر بشــكل يكــن لــم إن، الواقــ  فــي هــو املعــين امل ــل اســتخدام

 وإن مترابطــان املعنــى مــن النــوعين هــاين أن وبمــا. للم ــل األصــلي بــاملعنى صــلة ذات

 فـــــ ن، العملـــــي املعنـــــى علـــــى للحصـــــول  يســـــتعمل الـــــداللي املعنـــــى وأن، مختلفـــــين كانـــــا

 .واحد مستوى  في يدمجان والبراغماتي الداللي الوصفين
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 قصة في السرد تقنيات

 طفيل البن يقظان بن حي

 

 119 خضير محمد

 120 صالح أحمد سرى 
Orcid.org/0000-0002-1093-8700 

Orcid.org/0000-0003-3585-1799 

 

 ملخص
 

 
 
، وأصـــالة ابـــداع مـــن مـــا فيـــه تظهـــر ثانيـــة قـــراءة إلـــى العربـــي تراثنـــا بحاجـــة منـــا إيمانـــا

 وقـد األنـدلس في املهمة األدبية النصوص من تعد والتي يقظان بن حي قصة رناإخت

 كونهــا إثبــات ولغــر ، قصــة بأنهــا آخــرون وعــدها رســالة بأنهــا ك يــرون علمــاء عــدها

 أن اثبــات هــو اآلخــر والشــ يء، عليهــا الســرد تقنيــات تطبيــق اخترنــا، قصــة أو رســالة

 عنهـــا تحـــدث الـــاي الســـرد عناصـــر كـــل علـــى تحتـــوي  القـــديم العربـــي االدب قصـــص

 دون  كانـــت وإن التقنيـــات هـــاه يعرفـــون  وأدباؤنـــا أدبنـــا أن ذلـــ  معنـــى الغربـــي األدب

 .الغرب فعل كما، لها تنظير

 :عدة محاور  إلى البحث قسم -

 طفيل؟ ابن هو من .1

                                                           
 شهادة على حاصل، الكردية اللغة قسم، رشد ابن تربية كلية، بغداد جامعةب دريس يت، خضير صائب محمد :.د.م.أ 119

 وخارج داخل املنشورة االبحاث عديد له، االدب/العربية اللغة بتخصص نفسها والكلية الجامعة من الدكتوراه

 mohammed.saab@ircoedu.uobaghdad.edu.iq. العلمية والورش والندوات املؤتمرات عديد شارك، العراق
 شهادة على حاصلة، العربية اللغة قسم، االهلية الجامعة الدين اصول  كلية في تدريسية، صالح أحمد سرى  :.د.م 120

 املنشورة البحوث من العديد لديها، العربية اللغة قسم، اآلداب كلية، بغداد جامعة من العربية اللغة في الدكتوراه

 sura@ouc.edu.iq. علمية وورش وندوات مؤتمرات عدة في وشاركت
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 يقظان؟ بن حي ما .2

 ؟بها العلماء وآراء القصة من الغر  ما .3

 معنـى عـن مـوجز بحديث بها مهدنا والتي يقظان بن حي قصة في السرد عناصر .4

، خاصـة بصـورة يقظـان بـن حـي بقصـة وعناصره عامة بصورة وعناصره السرد

 والحــوار فيهـا واملكـان والزمــان وشخصـية حـدث مـن الســرد عناصـر تناولنـا وقـد

 .والصراع والوصف واالسلوب

 التــــأثير بــــين االندلســــ ي )االدب كتابــــه فــــي بيــــومي رجــــب محمــــد قالــــه مــــا نؤيــــد ونحــــن

 التحليـــــــل مــــــن التــــــام نصـــــــي ها يقظــــــان بــــــن حــــــي قصـــــــة تأخــــــا لــــــم( "137ص والتــــــأثر

 ".والتوضيح

 البحث: نتائج -

 كـــــــل ضـــــــمت حيـــــــث، رســـــــالة كونهـــــــا مـــــــن أقـــــــرب قصـــــــة هـــــــي يقظـــــــان بـــــــن حـــــــي إن .1

 .السردية البنية مقتضيات

 وزمـــان حـــدث مـــن الســـردية التقنيـــة جوانـــب كـــل القصـــة هـــاه فـــي اســـتخدم قـــد .2

 وشخصيات. ومكان

ــــان .3  تسلســــــل الـــــى هــــــاا أدى واالحـــــداث الشخصــــــية بـــــين كبيــــــر تماســـــ  هنــــــاك ـك

 .القصة أجزاء بين كبير وترابط

 للســـــرد اســـــتخدامه فـــــنالحظ املتعـــــدد الســــرد قصـــــته فـــــي طفيـــــل ابـــــن اســــتخدم .4

 اســــتخدامه يطالعنــــا كمــــا، لهــــا املنتمــــي غيــــر لألحــــداث الــــراوي  هــــو فكــــان األولــــي

 نفسه. عن حي حديث خالل من الااتي للسرد

 فظهــر شخصــياته علــى باالعتمـاد والــدين لســفةالف علـى يعتمــد حــوار اسـتخدم .5

 .ودين فلسفة بين انما شخصيتين بين حوار ليس وكأنه
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 البحث: توصيات -

 يـــالالع الدراســات طلبـــة وخصوصــا طلبتنـــا نــدعو جامعـــات اســاتاة بصـــفة أننــا .1

 العباســـــــ ي إلـــــــى( االســـــــالم قبـــــــل) الجـــــــاهلي مـــــــن بعصـــــــوره األدب الـــــــى العـــــــودة إلـــــــى

  واالندلســــــ ي
 
 النظريــــــات علــــــى قائمــــــة قــــــراءة وقراءتــــــه واالمــــــوي  ميباإلســــــال  مــــــرورا

 الحدي ة.

 مختبـــــــر فكـــــــرة كمـــــــا القـــــــديم العربـــــــي االدب لدراســـــــة مختبـــــــر إقامـــــــة إلـــــــى دعـــــــوة .2

 التــراث هـاا وتقـرأ تنـاق  ونـدوات عمــل ورشـات عقـد بـال  )أقصـد السـرديات

 ثانية(. قراءة
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 بغيرها للناطقين العربّية اللغة لتعليِم  املدرس يّ  املعجم

 بمالي األساسّية راحلامل في
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 اللغـــــات تعلـــــيم عليهـــــا يســـــتند التـــــي األساســـــية الـــــدعائم مـــــن املدرســـــ ي املعجـــــم يعـــــد

 وداللتهـــا اللغويـــة بـــاملفردات األجن ــي املـــتعلم تزويـــد فـــي قصــوى  أهميـــة ولـــه، لألجانــب

ة مهاراتـه وتنمـي، املجازيـةو  واالجتماعيـة وال قافية الحقيقية  إذا خاصـة، التواصـلي 

 للنــــاطقين اللغــــات تعلــــيم وأســــس معــــايير وفــــق وألــــف، لألجانــــب أعــــد املعجــــم ـكـــان

 اللغــة تعلــيم وأهــداف، العمريــة والفيئــة العصــر تواكــب بالكلمــات ممــدودا، بغيرهــا

 ، العربيـــة
 
 لفـــا واأل، العامـــة واملعلومـــات، وال قافيـــة االجتماعيـــة باملعـــاني ومزخرفـــا

ات مــــن وألفاظــــا وتعــــابير تراكيــــب ويتضــــمن، والعربيــــة املحليــــة الحضــــارية ، املحســــن 

 وال قـافي العمري  مستواهم وتناسب، وعلميا وثقافيا لغويا املتعلمين حاجيات تل ي

 .والعلمي
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 البحث: نتائج -

 العربيــة بغيــر للنــاطقين املعجميــة بالصــناعة تهــتم التــي الدراســات قلــة الحظنــا .1

 معــاجم جوانــب تتنــاول  أعمــال غيــاب كــال  الحظــت إنــي بــل ،وتفصــيال جملــة

 غـرار علـى اإلفريقيـة اللغات وخاصة، األخرى  واللغات العربية بين اللغة ثنائية

 .العالم لغات من الك ير في موجود هو ما

، املعاصــرة التعليميــة املنــاج  اعتبــارات مــن فهــي، املعجــم تــدريس بيداغوجيــة .2

 مـــــن املـــــتعلم وتمكـــــين، املعجـــــم لتـــــدريس ســـــبةاملنا الوســـــائل ايجـــــاد إلـــــى تســـــ ى

 مواقـف فـي اسـتخدامها فـي وتعيـنهم، اللغوية للمفردات املختلفة املعاني معرفة

 اليومية. الحياة

 البحث: توصيات -

 العلميـــــــة األســـــــس علـــــــى اســـــــتنادا تســـــــتوجب املدرســـــــ ي املعجـــــــم إعـــــــداد عمليـــــــة .1

 بدراســــة تمتهــــ التــــي والتعليميــــة التطبيقيــــة اللســــانيات القواعــــد مــــن املســــتمدة

 .امليدانية الدراسة نتائ  على مرتكزا، بغيرها للناطقين اللغات تعليم قضايا

 اللغــــوي  املعجــــم قبــــل إعــــداد، املناســــب اللغــــوي  الرصــــيد كتــــاب انجــــاز ضــــرورة .2

 علــــــــى املســـــــــح االنجــــــــاز عمليـــــــــة تقــــــــوم أن وينبغــــــــي، املدرســـــــــ ي الكتــــــــاب وتــــــــأليف

 مـ ، منهـا شـيوعا األكثـر وانتقـاء، األلفـا  تـواتر لتحديد، الشامل واالستقصاء

 .التلميا فيها يعي  التي اللغوية البيئة مراعاة

 مــــن انطالقــــا، بغيرهــــا للنــــاطقين اللغويــــة املعــــاجم صــــناعة فــــي الجهــــود تك يــــف .3

 تســــهيل أجــــل مــــن، لألجانــــب والبيئيــــة واالجتماعيــــة واللغويــــة ال قافيــــة الهويــــة

 فـــي وتعزيـــزه لعربـــيا التعلـــيم تطـــوير وســـائل مـــن يعـــد ألنـــه، لهـــم العربـــي التعلـــيم

 اإلفريقي. املجتم 
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 بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم

 والتطبيق النظرية بين
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 والوسـائل العلميـة واألسـاليب الطرق  فضلأ عن الكشف في الدراسة أهمية تكمن

 تطــوير فــي تســهم أن يمكــن دراســة مـن يقدمــه ومــا، العربيــة اللغــة لتعلــيم التعليميـة

 أفضـــل اســتخدام فـــي األهميــة هـــاه تكمــن كمــا، العـــرب لغيــر العربيـــة اللغــة تــدريس

 وإزالــة، الصــعاب تــاليل ســبيل فــي العربيــة اللغــة تعلــيم فــي العلميــة الطــرق  وأحــدث

 واإلملـــــام، لتعلمهــــا بجــــد الــــراغبين أمــــام الطـــــرق  بتســــهيل الوســــائل بشــــتى قيــــلالعرا

 طريـــق عـــن اللغـــوي  النشـــاط وصـــف هـــو الهـــدف ـكــان حـــين فـــي، وقواعـــدها بأســـالي ها

 لغيـــر العربيـــة اللغـــة تـــدريس فـــي الطـــرق  أفضـــل عـــن والكشـــف، واملعايشـــة املالحظـــة

 مـن، األجانـب طلبـةال عنـد اللغـوي  الضـعف معالجـة بهـا يـتم التـي والكيفيـة، العرب

 نتـائ  إلـى يـؤدي أن تطبيقـه حـال فـي يتوق  وواضح جيد تعليمي برنام  اعداد خالل

 لغيـــــر العربيـــــة اللغـــــة تـــــدريس فـــــي الســـــابقة التجـــــارب علـــــى واالطـــــالع، ايجابيـــــة طيبـــــة

 الخبـــــــرات مـــــــن واالســـــــتفادة، ( معمليـــــــة دروس_مطبوعـــــــة مـــــــاكرات_كتـــــــب) العـــــــرب

 .املتنوعة األخطاء في الوقوع لتفادي دةاملفي والتمرينات الناجحة والتجارب

 الصـــعوبات علـــى التعـــرف هـــو، البحـــث توصـــل إليهـــا التـــي أهـــم التوصـــيات فمـــن لـــاا

 تعلمـــه عنـــد األجن ـــي الـــدارس تواجـــه التـــي الصـــعوبات تلـــ ، بهـــا والتعريـــف اللغويـــة
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 التعليميـــة املـــادة فيـــه تقـــدم، هـــادف مناســـب تعليمـــي برنـــام  لوضـــ  العربيـــة اللغـــة

 .وواضحة يحةصح بطريقة

 .اللغة، النظرية، التطبيق، الناطقين، العربية، تعليم :املفتاحية الكلمات

 نتائج البحث: -

ن والقار  ، الباح ة الدراسة الحظت خالل من ِ
 :اآلتي الورقة هاه في املتمع 

 زمـــان لكـــل صـــالحة حيـــة لغـــة وهـــي، عريـــقّ   حضـــاري  تـــراث ذات العربيـــة اللغـــة .1

 .ومكان

 .بالتراث املتعلقة الطالب معارف في الشديد الفقر .2

 كـل   تقـديم فيجـب، والكتابـة، والقـراءة، والتحـدث، االسـتماع: هـي مهارات للغة .3

 .املعقد إلى البسيط من مرتبة، بجزئياتها مهارة

 توصيات البحث:و  -

 للنـاطقين العربيـة اللغـة بتعليم املتعلقة السابقة املصنفات االطالع على خالل من

 :آلتيا على وأنبه أوص ي، بغيرها

: العربيــــــة اللغــــــة عــــــن يعرفونــــــه عمــــــا طالبـــــه يســــــأل أن اللغــــــة معلــــــم علــــــى يجـــــب .1

 اللغةالعربيــــة بــــين واالخــــتالف الشــــبه وأوجــــه، ومفرداتهــــا(، تراكي هــــا، أصــــواتها)

 .األم   ولغتهم

، اكتسـ ها التـي واملهـارات، العربيـة اللغـة تعلـيم أهـداف الطالـب يعـرف أن يجـب .2

ـــة فمواقـــ فـــي اللغويـــة املعلومـــات وتقـــديم  وكلمـــات أصـــواتا تقـــديمها ولـــيس، حي 

 .معنى ال وتراكيبب

 التـــي واملهـــارات، العربيـــة تعلـــيم اللغـــة بأهـــداف الطالـــب تعريـــف األســـاتاة علـــى .3

 .اكتس ها
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 تواجـــه التـــي الصـــعوبات تلــ  بهـــا  والتعريـــف اللغويــة الصـــعوبات التعــر ف علـــى .4

مـــه عنـــد األجن ـــي الـــدارس
 
، هـــادف بمناســـ تعليمـــي برنـــام  لوضـــ  العربيـــة  تعل

 .وواضحة صحيحة بطريقة التعليمية املادة فيه تقدم

 بخـالف اليسـار  إلـى اليمـين مـن تبـدأ العربيـة أن   اعتبـاره فـي يض  أن املعلم على .5

 .األخرى  اللغات

 واسـت جان واسـتبعاد، األساتاة قبل من التدريس في الفصحى استعمال يجب .6

 .سوقية ألفا  أو، عامية تراكيب أية

 فــــي الجــــاد   - املعلــــم مــــن صــــادرا االقتــــراح يكــــون  أن واألولــــى – اتاملقترحــــ تقــــديم .7

 .العربية اللغة تعليم برنام  في العمل تطوير مجال
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 من عينة على IAT االنترنت إلدمان يونج ملقياس السيكومترية الخصائص

 طرابلس جامعة طلبة
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 مشـــــكلة بـــــروز الـــــى أدى االنترنـــــت يســـــتخدمون  الـــــاين األفـــــراد أعـــــداد فـــــي التزايـــــد إن

 مــن جعــل الــاي االمــر، العصــر هــاا مشــاكل مــن كمشــكلة اســتخدامه علــى اإلدمــان

 واالســــتخدام الطبي ــــي االســــتخدام بــــين للتمييــــز موضــــوعية أداة تــــوفير الضــــروري 

 أهـم مـن االنترنـت إلدمـان يـون  مقيـاس يعتبـر املجـال هاا وفي، دقيق بشكل املفرط

 علــى قيـاسامل وثبـات صـدق تقيــيم تـم قـد أنـه مــن الـرغم وعلـى. األدوات هـاه وأشـهر

 البيئـــــة علـــــى وثباتـــــه صـــــدقه عـــــن معلومـــــات تتـــــوافر لـــــم فانـــــه البيئـــــات مـــــن العديـــــد

 يــون  مقيــاس صــدق مــن التحقــق( 1) :الــى الدراســة هــاه هــدفت فقــد عليــه، الليبيــة

 ثبـات مـن التحقـق( 2)، طـرابلس جامعـة طلبـة مـن عينـة علـى االنترنـت علـى لإلدمـان

 تـــرجم. طـــرابلس جامعـــة طلبـــة مـــن ةعينـــ علـــى االنترنـــت علـــى لإلدمـــان يـــون  مقيـــاس

 يــــــون  مقيــــــاس صــــــدق دالالت هـــــي مــــــا( 1: )التــــــاليين الســـــؤالين الــــــى الهــــــدفان هـــــاان

 معـــامالت هـــي مـــا( 2) طـــرابلس؟ جامعـــة طلبـــة مـــن عينـــة علـــى االنترنـــت علـــى لإلدمــان

 بواســـــطة الـــــداخلي االتســـــاق بطريقـــــة االنترنـــــت علـــــى لإلدمـــــان يـــــون  مقيـــــاس ثبـــــات

 تـم طـرابلس؟ جامعـة طلبـة مـن عينـة علـى النصـفية تجزئـةوال ألفـا-كرونبـاخ معامل

                                                           
. ، ليبياطرابلس جامعة، اآلداب كلية، النفس وعلم التربية، قسم قريفة ذهيبةالدكتورة:  123
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 مــــن طالــــب بكــــل الخــــاص االيميــــل الــــى اإلنترنــــت علــــى لإلدمــــان يــــون  مقيــــاس ارســــال

 مبحوثــا 105 مــن الدراســة عينــة تكونــت. طــرابلس بجامعــة الجامعيــة املرحلــة طلبــة

 31-18 مــــن العينــــة ألفــــراد العمــــري  املــــدى تــــراوح وقــــد. طالبــــة 27و، طالبــــا78 مــــنهم

 املتوســـــــــط ـكــــــــان وقــــــــد، 3.03 معيـــــــــاري  وانحـــــــــراف 22.97حســــــــابي بمتوســـــــــط عامــــــــا

 عمــــر ومتوســــط، 2.99 املعيــــاري  واالنحــــراف عامــــا23.58 الــــاكور  ألعمــــار الحســــابي

 مقيـــــاس الباح ـــــة اســـــتخدمت وقـــــد. 2.75 املعيـــــاري  واالنحـــــراف عامـــــا 21.5 االنـــــاث

، (اختيـــاري ) ماالســـ: تضـــمنت عامـــة بيانـــات واســـتمارة، االنترنـــت علـــى لإلدمـــان يـــون 

 .الدراسة لهاه كأدوات األكاديمي التخصص، الجنس، العمر

 البحث: نتائج -

 قبــل مــن AIT مــن املعربــة الصــورة مراجعــة تــم AIT محتــوى  صــدق مــن للتحقــق .1

 علـــى املحكمـــون  اتفـــق وقـــد الـــنفس وعلـــم التربيـــة مجـــال فـــي البـــاح ين مـــن عـــدد

 .اهبمحتو  االنترنت على لإلدمان يون  مقياس فقرات ارتباط

 مـــــدى مـــــن التحقـــــق تـــــم AIT ل الفرضـــــ ي التكـــــوين صـــــدق دالالت مـــــن للتحقـــــق .2

 علــــى الــــدرجات بــــين االرتبــــاط معــــامالت ب يجــــاد وذلــــ  املقيــــاس فقــــرات فاعليـــة

 جميـــ  ارتبـــاط الـــى الدراســـة نتـــائ  أشـــارت. للمقيـــاس الكليـــة والدرجـــة الفقـــرات

 الكليــــة ةبالدرجـــ جوهريــــا ارتباطـــا االنترنـــت علــــى لإلدمـــان يــــون  مقيـــاس فقـــرات

 .0.416الى0.741من تراوحت والتي املقياس على

 إدارة: هــــي عوامــــل أربعــــة عــــن للمقيــــاس االستكشــــافي العــــاملي التحليــــل كشــــف .3

 .واالعتمادية، الشغف، االجتما ي االنعزال، الوقت

 العوامــــل هـــاه مـــن عامـــل لكـــل ألفــــا-كرونبـــاخ بطريقـــة AIT ثبـــات معامـــل تـــراوح .4

، 0.761الشــــــــغف، 0.633االجتمــــــــا ي نعــــــــزالاال، 0.891الوقــــــــت إدارة: كالتــــــــالي

 معامــــــل أمــــــا، 0.881 ككــــــل للمقيــــــاس ال بــــــات معامــــــل أمــــــا، 0.871االعتماديــــــة
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 بـراون -سـبيرمان قيمة فكانت ككل للمقياس النصفية التجزئة بطريقة ال بات

 .0.810 جوتمان ومعامل. 818

 البحث: توصيات -

 وهـاا جيـدة ريةسـيكومت بخصـائص AIT اتصاف الى الدراسة نتائ  اشارت لقد .1

 وأداة االنترنـــــت علـــــى اإلدمـــــان لتشـــــخيص ـكــــأداة عليـــــه االعتمـــــاد إمكانيـــــة يؤكـــــد

 .العلمي للبحث

 الـى حاجـة هناك فان الدراسة هاه اليها توصلت التي املهمة النتائ  من بالرغم .2

 باالعتمــــاد AIT ل الســــيكومترية الخصــــائص حــــول  الدراســــات مــــن املزيــــد اجــــراء

 .ل باتوا للصدق أخرى  دالالت على

 .متنوعة عمرية مراحل تتناول  الليبية البيئة على الدراسات من املزيد اجراء .3
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OPTIMISM AS A MEDIATOR VARIABLE OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND HAPPINESS IN CHRONIC 

RENAL FAILURE 

 

 

HUDA AHMED 
124 

Orcid.org/0000-0003-2044-0612 

 

 ملخص
 

Aim of study: explore role of optimism as a moderator variable of the 

relationship between social support and happiness in a sample of patients 

with (CRF), and differences between patients with CRF, and healthy 

persons in Optimism, Social support and Happiness in Upper Egypt. 

Methods: This cross- sectional study, 188 participants (94 patients with 

CRF, and 94 apparently healthy persons) completed questionnaires 

assessing optimism, social support, and happiness. 

- Results: 

1. There were positive correlation levels between optimism and 

happiness, Social support correlated with happiness. 

2. Optimism was found to be a partial mediator variable on effect of social 

support at happiness. 
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3. There are differences, which were statistically significant between 

patients with CRF and healthy persons in optimism and happiness 

towards healthy persons but without differences in social support 

between them. 

- Recommendations: 

1. Improving the optimism help in coping with patient burden and better 

happiness. 

2. Benefiting from the results of the current study in preparing counseling 

and treatment programs for patients with renal failure. 

3. Attention should be paid to studying renal failure in different samples, 

especially the psychological aspect. 
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THE INFLUENCE OF EMOTION ON COGNITIVE PROCESSES IN 

LEARNING CONTEXT 

 

 

YOUSSEF ABBOU 
125 

Orcid.org/0000-0002-6163-7115 

 

Abstract 
 

This article aims to highlights the importance of emotional variables in 

students’s learning and acquisition processes, through the improvement of 

mental functioning and academic performance. With focusing on the influence 

of affective states on motivating students, and enabling them to be aware of 

their abilities and capabilities. As well as the impact of emotional variables on 

their higher cognitive processes, such as perception, thinking, language, 

attention, and problem solving.., and metacognitive such as planification and 

controle. Which is what’s known today of emotional learning, in emotional 

sciences paradigme, as a new cognitive paradigme. On this basis, the students 

can't learn if they doesn’t have a positive and warm relationship with school 

environment, a tendency to the subjects that they studies, and a love for their 

teacher. Thus, good learning and education requires taking into account the 

emotional aspect, as it’s the key of students’s cognitive functioning, which 

enables them to access their cognitive and percepective processes. To effect a 

positive change in their behavior and cognitive structure, in order to ensure their 

compatibility with the educational context. 
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- Results: 

As a result intimidation and frustration must replaced by 

encouragement, dialogue and flexibility reject repression. Toughness 

and isolation let the floor for interaction and participation. Positivity 

becomes one the main goals that we seek to achieve in learning in 

order to emphasize the importance of student’s motivation, the 

necessity of educational motivational communication, the 

attractiveness of the cognitive material in school subjects, as well as 

giving importance to the students and make them the center of the 

teaching-learning process so that he becomes self-independent, free 

and able to be more creative while thinking. 

- Recommendations: 

Emotions play an important role in store and retrieve memories, over 

the past decade. Good learning is based on enabling students to be 

aware of their abilities and capabilities, by employing the teacher for 

various motivational strategies that target the student's emotional 

dimension, relying on didactic styles, and effective pedagogical 

methods, in order to motivate them, and build a desire to learn in them. 

Cognitive awareness makes students more active and cognitively 

involved, which suggests that they will think deeply and critically about 

the task's content, as well as their ability to complete this task 

successfully. On this basis lies the importance of taking into account 

the stuents's mental functioning and emotional dimension to bring 

about a change at their behavior and knowledge structure, in order to 

ensure its compatibility with the educational context. 
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 األوبئة زمن في الدين علماء دور 

 

 

 126 ميزاني فاطمة
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 ملخص
 

 أحقـــــاب فـــــي ظهـــــرت فقـــــد، والكـــــون  اإلنســـــانية قـــــدم، قـــــديم موضـــــوع األوبئـــــة تعتبـــــر

-2019 كورونــــا...  م165 ســــنة األنطــــواني كالطــــاعون  مختلفــــة أزمنــــة مــــن، متعــــددة

 مـــــن وهنـــــاك هللا غضـــــب إلـــــى يعيـــــدها نمـــــ فهنـــــاك. تفســـــيرات عـــــدة واخـــــدت م2020

 مـــن أو الصـــين مـــن مـــؤامرة أنهـــا يـــراى ومـــن، بيولـــوجي وآخـــر، فلكيـــا تفســـيرا يفســـرها

 .بيولوجية حرب ضمن أمريكا

 فعلـى، واألدب والشـعر الـدراما عبـر ال قافات مختلف في الفن من حظها نالت وقد

 زمـــن فـــي الحـــب" اأســـماه روايـــة مـــاركيز غارســـيا غابرييـــل الروايـــي كتـــب امل ـــال ســـبيل

 ".الكوليرا

، الســــلوكي، االقتصـــادي، الصـــحي املســـتوى  علـــى البشــــرية علـــى كبيـــرة آثـــار ولألوبئـــة

 ... الديني وحتى

 الـــاي ســـينا ابـــن كالطبيـــب تفاعـــل أيمـــا األوبئـــة مـــ  املســـلمون  العلمـــاء تفاعـــل ولقـــد

 بواســطة وتنتشــر تنشــأ املعديــة األمــرا  جميــ  بــأن تفيــد لنتيجــة توصــلت:" يقــول 

 وهـــي، هائلـــة وأعـــدادها املجـــردة بـــالعين مرئيـــة وغيـــر( فيروســـات) جـــدا صـــغيرة ادمـــو 

 يـــدي ) شــ يء بكـــل املــواد هـــاه وتلتصــق( .. الطـــاعون ) األســود واملـــوت الحمــى تســبب

                                                           
، منتيسوري من   ديبلوم، ال انوي  في سابقا أستاذة، إسالمية علوم ليسانس، ميزاني الزهراء فاطمةالباح ة:  126

 eyluleylul2964@gmail.com. الجزائر، مستقلة باح ة، الدراس ي التفوق  في ديبلوم



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 323ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

 40 ملـــدة النـــاس لعـــزل  طريقـــة إلـــى ســـينا ابـــن توصـــل( .. ومالبســـ  وشـــعرك ووجهـــ 

 علــــى ممـــر  يـــورد ال" :قـــال أنـــه - وســـلم عليـــه هللا صـــلى– الرســـول  عـــن وثبـــت. يـــوم

 وأنـتم بـأر  وقـ  وإذا، عليـه تقدموا فال بأر  به سمعتم إذا:" أيضا وقال". مصح

 تفشــا ملــا - علــيهم هللا رضــوان– الصــحابة اختلــف وقــد". منهــا فــرارا تخرجــوا فــال بهــا

 الخـروج عـن النهـي مفهـوم فـي الخطـاب ابـن عمر عهد في هـ18 سنة عمواس طاعون 

 .الحديث بتأويل عمل من وهناك، الحديث بظاهر عمل من فمنهم والدخول 

 بــأمر الحـديث علمـاء عنــى فقـد، األوبئـة مــ  وحـدي ا قـديما الــدين علمـاء تفاعـل كمـا

 عــن تحــدث صــحيحه فــي البخــاري  كاإلمــام مصــنفاتهم فــي أبوابــا لــه فخصصــوا الوبــاء

 كتـــــاب" فـــــي عنـــــه تحـــــدث صـــــحيحه فـــــي مســـــلم واإلمـــــام" الطـــــب كتـــــاب" فـــــي الطـــــاعون 

 ".السالم

 :عدة جوانب من األوبئة م  حدي ا الدين علماء وتعامل

 املقاصــــــدياإلفتــــــايي  الفقهـــــي، الســــــلوكي القيمــــــي، العقـــــدي، التربــــــوي  الجانــــــب مـــــن

 .العلمي والجانب

 البحث: نتائج -

 .النفوس في األمل وزرع الطمأنينة نشر في الدين عالم دور  .1

 .الزلل في الوقوع نسبة يقلل الجما ي االجتهاد .2

 .تكاملي تعاوني صحي اختالف فهو الشروط استوفى إذا الفتوى  في االختالف .3

 .الفتاوى  إصدار في أساس ي شرط الحرية .4

 واالجتمـــــاع والطـــــب الشـــــريعة علمـــــاء بـــــين املعرفـــــي والتكافـــــل الجمـــــا ي التــــداول  .5

 .واالقتصاد والقانون 

 والبلــــــدان العقــــــول  فــــــي والتنــــــوع االخــــــتالف ملراعــــــاة الفقهــــــي للتعــــــدد التأســــــيس .6

 .رافواألع والنظم
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 عاملــا، باالعتـدال متسـما دينـه فـي صـلبا، ورعــا يكـون  أن لإلفتـاء يتصـدر ملـن البـد .7

 واملقاصد. املصالح بين موازنا، مهابا ذكيا، بالواق 

 البحث: توصيات -

 .والقيم الدين دور  تعزيز .1

 وتهدئة األزمات هاه م ل في املجتمعية الجاهزية توفير في العلماء دور  .2

 .الطمأنينة ونشر األوضاع

 والتضرع أقضيته على والصبر عليه والتوكل باه ال قة على النفوس حمل .3

 .الخيرات في واملسارعة هللا إلى

 .بينهما تعار  وال والدين العلم تكامل على العمل .4

 .وسلم عليه هللا صلى للرسول  باإلساءة التنديد .5

 .عبر من فيها ملا السير ودراسة قراءة في التعمق .6

 .اإلسالمي ابالخط في الوسطية عتمادا .7

 التعليمي الفرا  مللء جهودهم مضاعفة إلى والدعاة العلماء كافة حث .8

 .األزمات أثناء والدعوي 

 .الناس أوساط في الو ي لنشر الدراما استخدام .9

 .مواطنيها اتجاه مسؤوليتها تحمل بضرورة السلطات إلى بالنصح التوجه .10

 .االنتهازيين طرف من اراألسع وزيادة للسل  واملضاربة االحتكار ظاهرة محاربة .11

 أوساط في والاعر الفتن نشر في االجتما ي التواصل لوسائل السماح عدم .12

 .األزمة حول  الزائفة األخبار وعر ، الناس

 .والوظيفة األسرة بين املوازنة إلى واألمهات اآلباء دعوة .13

 اختلفت مهما للبشر اإلغاثة مباد  وإرساء الخيري  بالعمل املجتم  إحياء .14

 .مديانته
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 والكرامة الحرية وترسيخ االستبداد ونبا الدولة إلحياء وسيلة الوباء .15

 .ال قافية والخصوصية والهوية واالحترام والعدالة واملواطنة

 .والتنمية باالقتصاد وقبله بالتعلم االهتمام .16

 . الحضارية قيمتها وإبراز واالتحادات الفقهية باملجام  االهتمام .17

 ضغوطات عن بعيدة الفتوى  على تحاسب مستقلة احتسابية هيئة إيجاد .18

 .النفوذ وأصحاب الحكام

 ملجال قوية ميزانية وتخصيص اإلنفاق على العربي عاملنا في السلطات حث .19

 .العلمي البحث

 .األزمات وتحليل الواق  لفهم مخابر إنشاء .20

 . لإلفتاء جما ي عمل إحياء على العمل .21

 .العالم القبأخ واالتصاف االختالف حالة في التجريح اجتناب .22

 .الجمود وعدم الواق  يطلبه ما حسب آلخر حين من الفتوى  تحيين .23

 إلى الخالف فقه وإضافة تكوينهم وطرائق العلماء تخري  مناج  مراجعة .24

 .التكوين محتوى 

 .املجتهدين وظهور  االجتهاد تفعيل إلى يؤدي املقاصد تحكيم .25

 االنتماءات يتجاوز  لعاما اإلنساني والتعامل للتعاون  مشتركة أرضا توفر املقاصد

  والعرقية. والطائفية الدينية
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 عند اريك فروم العلوم الدينية وقيم فلسفة الدين

 

 

 127 وليد مرياح
 

 

 

 ملخص

موازيــــة ومواكبــــة للوجــــود اإلنســــاني عبــــر كــــل مراحــــل ، يعتبــــر الــــدين فطــــرة إنســــانية

ة اإلنتـــاج إلـــى عبـــادة ملكـــ، فمـــن عبـــادة الطبيعـــة وظواهرهـــا كآلهـــة مقدســـة، تطـــوره

، مـــــرورا بالـــــديانات التوحيديـــــة وأبعادهـــــا امليتافيزيقيـــــة، ومخرجاتهـــــا كـــــوثن مجســـــد

وصوال إلى التقنية وإسقاطاتها ك له جديد أو كمدخل إلله جديـد تدفعـه رأسـمالية 

وعلى هـاا األسـاس أحتـل الـدين وفلسـفة الـدين املكانـة الهامـة ، احتكارية متوحشة

إذ أن تتبـــ  ، املعاصـــر منـــه علـــى وجـــه الخصـــوصفـــي تـــاريخ الفكـــر الفلســـفي عمومـــا و 

، نشـــأت فلســـفة الـــدين هـــو تقصـــ ي أنطـــو لـــوجي لكينونـــة اإلنســـان وتاريخـــه العميـــق

فكلمـا تطـور الـو ي البشـري ونمـى ، فالدين نمى وتطور بشكل مـوازي للـو ي البشـري 

فاإلنسـان املعاصـر املغتـرب ، تطور معه الشكل الديني وجوهر العبـادة فـي حـد ذاتـه

وقــرر أن ، أن يقفــز علــى األنمــاط البدائيــة للــدين الطبي ــي وحتــى التوحيــدياختــار 

، يكــون هـــو صـــان  قيمـــه وفـــق مقاربـــة دينيـــة إنســـانية مليئـــة بقـــيم الحـــب والتضـــامن

تتجــاوز املقاربــة التســلطية التــي تجعــل اإلنســان فــي فلكهــا عــاجز مفــر  الــاات .فلــم 
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مــــــن قـــــوى فائقــــــة بــــــل أمــــــام نعـــــد اليــــــوم أمــــــام اإلنســــــان املتلقـــــي للتشــــــري  والتنظيــــــر 

 .اإلنسان املشرع أو اإلنسان اإلله صان  قيمه باملفهوم األخالقي

 البحث: نتائج -

إن املتأمل في تاريخ الدراسات النفسية الحدي ة واملعاصرة سيلحظ إهتماما بالغا 

إذ أن السلوك اإلنساني هو في أساسه إنعكاس جوهري ، بشخصية اإلنسان

ا من هاا عمق *سيغموند فرويد*اإلهتمام وإنطالق، لشخصية اإلنسان

مركزا على التوجه الغريزي الليبيدي املتحكم في ظاهر ، بالشخصية اإلنسانية

األنا ، األنا، وفق خلفية داخلية تجزء النفس البشري إلى )الهو، اإلنسان وباطنه

ونظرا ألهمية الشخصية في تحديد توجهات الفرد السلوكية ، الالشعور(، األعلى

، م ل:نظرية كاتيل، فقد ظهرت كال  عدة نظريات مواكبة، ردية والجماعيةالف

 نظرية يون  ونظرية إري  فروم .

تناول الشخصية البشرية وفقا لحاجتين أساسيتين -فروم-هاا األخير

مركزا على معيار "االنتاج" في تحديد ، هما:الحاجة للحرية والحاجة لإلنتماء

مجتم  معاصر محكوم موبوء *باإلغتراب*و أنماط الشخصية االنسانية داخل 

فالفرد أضحى في ظله مجرد سلعة يشبه األشياء ، *االنقسامات الوجودية*

وقد وس  اري  فروم إهتمامه الى إعطاء وتحديد ، الخاضعة للعر  واالستهالك

، متطرقا الى الشخصية التلقفية، أنماط تحكم التوجه والشخصية االنسانية5

ونمط الشخصية ، ونمط الشخصية التسويقي، ةوالشخصية اإلدخاري

ليتطرق *فروم*الى ، وكل هاه االنماط تندرج في خانة الغير املنت ، االستغاللي

 التوجه اإلنتاجي اإليجابي .
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تجعل من اإلنسان ذل  ، في ظل رؤية تحليلية نفسية ذات خلفية فرويدية هادفة

، في عالقاته م  االخر والعالم الكائن اإلجتما ي املال  لااته واملنت  واإليجابي

 .واملتوازن ذاتيا وإجتماعيا
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إدراج الحوســــــبة الخاصــــــة بــــــالعلوم الشــــــرعية ضــــــمن منــــــاهج الدراســــــات 

 أاإلسالمية برنامج خادم الحرمين الشريفين امللك عبد العزيز  
 
 نموذجا

 

رؤى علي رجب
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وم اآللة وهي التي تعين على دراسة علوم ن العلوم الشرعية تنقسم الى إلى علإ

ُل  من ِخاللها الى فهم مقاصد  الغاية وفهمها ، والى علوم الغاية والتي ُيَتَوص 

 الشريعة والعمل وفق مراد هللا تعالى ومراد رسوله صلى هللا عليه وسلم .

ة الحديث دون 
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 الخاتمة

خري  االلكتروني  وما م ل الباحث وبعد هاه الجولة السريعة في أهم مزايا الت 

عليه ببرنام   جام  خادم الحرمين الشريفين لم يكن القصد من هاا البحث 

ا بيان ضرورة و االنتقاص من قدر الكتاب الورقي وال تزهيد طالب العلم فيه و إنم

، إضافة للكتاب الورقي تدريس ومحاكاة  الواق لكترونية في الأهمية البرام  اإل

ب الطالب حين التعامل معه معرفة وفهم ومعلومات تراكمية قد ال الاي يكس

  .لكترونية فقطن حصر تعامله م  البرام  اإلأيتمكن من الحصول عليها 

 التوصيات

لكترونية ) الشاملة و برنام  خادم الحرمين يوص ي الباحث ب دراج البرام  اإل

منفصلة ليكسب  الشريفين ( ضمن  مفردات مادة التخري  أو أفرادها كمادة

 البحاث على مدار األرب  سنوات دربه ومهاره تعينه اذا تأهل للدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 331ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

 أنموذج الفعل التعاوني في الفلسفة املعاصرة:

 من دعوى استقاللية التفلسف إلى دعوى اشتراك التفكير

 

 

محمد البوبكري 
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ة تتعلـق بحـدود وممكنـات بنـاء أنمـوذج يحاول هاا البحث معالجـة إشـكالية محـدد

لفعـــــل تعـــــاوني فـــــي الفلســـــفة مـــــ  بـــــاقي التخصصـــــات اإلنســـــانية. وتـــــأتي أهميـــــة هـــــاا 

االشــكال مــن الرهانــات امللقــاة علــى عــاتق الفلســفة املعاصــرة اليــوم وبعــض مباحــث 

العلوم اإلنسانية في معالجة نسقية وكلية لبعض النوازل التي غيـرت مالمـح العـالم 

لــــــــي أو جزيــــــــي علــــــــى جميــــــــ  األصــــــــعدة )اقتصــــــــادية، قيميــــــــة، نفســــــــية، إن بشــــــــكل ك

دينية،ؤاجتماعية وسياسية( ممـا يسـتد ي، بـل يسـتلزم بنـاء تصـور نسـقي وتعـاوني 

بـــين هـــاه التخصصـــات لفهـــم عـــالم اليـــوم. مـــا أكثـــر مـــا عبـــر نيتشـــه  عـــن عـــدم رضـــاه 

اجعـــة  بمســـار االســـتمرارية فـــي التفكيـــر الفلســـفي الـــاي ال يخضـــ  للتقطـــ  وال للمر 

ودعوتــــه إلــــى أن يكــــون الفيلســــوف منصــــتا باســــتمرار ملبــــدأ الحيــــاة. ولعــــل هــــاا إنمــــا 

يؤكـــد شـــيئا واحـــدا وهـــو أن الفلســـفة لـــيس ب مكانهـــا أن تـــد ي بشـــكل مســـتمر مزيـــة 

االســتقاللية املفرطـــة، بــل لـــيس ب مكــان أي علـــم ضــمن العلـــوم االنســانية املعروفـــة 
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لفلســـفة بعلـــم الـــنفس وتطعـــيم الـــدين اليـــوم أن يـــد ي هـــاه االســـتقاللية...تطعيم ا

بالفلسـفة وبعلــم الـنفس ضــرورة ملزمـة لفهــم أبسـط مشــكالت عاملنـا املعاصــر. إننــا 

نســـتغرب أشـــد مـــا يكـــون االســـتغراب مـــن تأســـيس مجـــام  فقهيـــة ومـــؤتمرات علميـــة 

دينية فـي إطـار تخصصـ ي ضـيق بمعـزل عـن االقتصـاد واالنثربولوجيـا وعلـم الـنفس. 

دود بـــين التخصصـــات وادعـــاء الواحـــدة قـــدرتها علـــى إيجـــاد والحـــال أن انغـــالق الحـــ

حلـول ملشـكالت عاملنــا املعاصـر هـو محــض وهـم. وهكـاا نفتــر  فـي هـاا البحــث أن 

املسل  الاي ينبني على تعدد التخصصات وفق مبدأ تعاوني مفيـد لفهـم اشـكاالت 

 عاملنا املعاصر التي هي سائرة إلى "االستعصاء الكوني"

26.  
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 الطبي العمل طاقم لدى النفسية الصحة

 كورونا وباء انتشار ظل في

 

 130جرادات  جعفر

 131 جرادات فوقيه
Orcid.org/0000-0002-2180-9234 
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 ملخص
 

 تســكن أي  28 الرعــد" القلــوب تطمــئن هللا بــاكر آال قلــوبهم وتطمــئن آمنــوا الــاين"

 محــيط فــي واســتقراره اإلنســان ةســعاد مصــدر هــي النفســية الصــحة إن  ، وتســتأنس

ـــــف مـــــن حالـــــة وهـــــي. واألزمـــــات املشـــــاكل فيـــــه تنـــــدر متـــــوازن  مـــــنظم  والتوافـــــق التكي 

 وبيئتـه نفسـه م  سالم في الشخص يعيشها التي واملواقف الظروف على واالنتصار

 ضــعفت فــ ذا الجسـمية الصــحة شـأن شــأنها النفسـية والصــحة. حولـه مــن والعـالم

 فجــأة تختــل ال وهــي، لديــه الضــعف نقطــة حســب يةنفســ باضــطرابات الفــرد أحـس

 أو إيجابيــة ومواقــف خبــرات مــن الفــرد لــه يتعــر   مــا فكــل   فجــأة تظهــر ال أنهــا كمــا

                                                           
ــي باحــــث، جــــرادات عــــارف محمــــد جعفــــر: الباحــــث 130  الخــــامس محمــــد جامعــــة، التربيــــة علــــوم بكليــــة الــــدكتوراه ســــل  فــ

 ومشــرف تعليميــة لبنــات مصــمم، دسالقــ جامعــة فــي الطفــل معهــد فــي الــتعلم صــعوبات فــي أداة ومطــور  باحــث، بالربــاط

ــي الـــتعلم للبنـــات فريـــق  مركـــز فـــي تربـــوي  نفســـ ي ومعـــال  اخصـــايي، الفلســـطينية والتعلـــيم التربيـــة ووزارة بيرزيـــت جامعـــة فـ

 jafar_m_76@hotmail.com .فلسطين، التعايب ضحايا وتأهيل عالج
، النفســ ي واإلرشــاد النفســية الصــحة صــصتخ التربيــة فــي الفلســفة دكتــوراه باح ــة، جــرادات محمــد فوقيــه: الباح ــة 131

 أخصـائية، القـدس جامعـة والتربـوي  النفسـ ي اإلرشـاد ماجسـتير علـى حاصـلة، بالقـاهرة شـمس عين جامعة التربية بكلية

. فلســطين، املفتوحــة القــدس جامعــة فــي متفرغــة غيــر محاضــرة، الفلســطيني اإلرشــاد مركــز فــي وتربويــة نفســية ومرشــدة

jaradatfawqia@hotmail.com 
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 الصــــحة تحقيــــق فــــي كبيــــر بقــــدر تســــهم الحاضــــر وقتــــه وحتــــى طفولتــــه منــــا ســــلبية

 .اختاللها أو النفسية

 قـــد العامليـــة الصـــحة منظمـــة وكانـــت، ســري  بشـــكل كورونـــا وبـــاء العـــالم اجتـــاح وقــد

 الكبيــر االنتشــار ظــل وفــي، جائحــة بأنــه الوبــاء 2020 العــام مــن أيــار شــهر فــي أعلنــت

 الحــــزن  ومشــــاعر والتـــوتر والقلــــق والهلــــ  الخـــوف مــــن لحالــــة ذلـــ  أدى الوبــــاء لهـــاا

 وافــر نصــيب لفلســطين وـكـان. لحيــاتهم النــاس مــن العديــد فقــدان مــ  ترافقــت التــي

، الوفيـــات وكـــال  املصـــابين أعـــداد وارتفعـــت بشـــكل كبيــر فانتشـــر املـــر  هـــاا مــن

 املؤسســــات فــــي والعــــاملين اإلســــعاف طــــواقم مــــن أفــــراد املصــــابين ضــــمن مــــن وـكـــان

ل  الـدفاع خـط الط ـي املجـال فـي العـاملون  وألن، الطبيـة  املـر  هـاا مواجهـة فـي األو 

ل وهـاا، العـدوى  وانتقـال بـه لإلصابة عرضة األكثر فهم
 
  يشـك

 
  عبئـا

 
ضـهم كبيـرا  ويعر 

ـــــة النفســـــية الضـــــغوط مـــــن لعديـــــدل  جانـــــب مـــــن فهـــــم. واإلرهـــــاق والتعـــــب واالنفعالي 

 أكمــل علــى ملرضــاهم الطبيــة الخــدمات وتقــديم اإلنســاني بــواج هم بالقيــام مكلفــون 

 جانــــب ومــــن، منــــه والوقايــــة املــــر  مــــ  التعامــــل وطريقــــة التوجيهــــات وكــــال  وجــــه

 مــن بــد فــال ذلــ  ضــمخ وفــي. وأقــاربهم لعــائالتهم العــدوى  نقــل مــن قلقــون  هــم آخــر

  يعتبـــــر الـــــاي النفســـــ ي التـــــدخل
 
  جـــــزءا

 
 مـــــن عنـــــه ينـــــت  ومـــــا الوبـــــاء مواجهـــــة فـــــي هامـــــا

 .  نفسية الضطرابات أعـرا 

 .الط ي العمل طاقم، كورونا وباء، النفسية الصحة :املفتاحية الكلمات

 البحث: نتائج -

 النفســية الصــحة امــتالك متوســطات فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال .1

 .الجنس ملتغير تبعا الط ي العمل طاقم لدى

 النفســية الصــحة امــتالك متوســطات فــي إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال .2

  الط ي العمل طاقم لدى
 
 .العمر ملتغير تبعا



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 335ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

 املقيــــــاس لفقـــــرات املعياريــــــة واالنحرافـــــات الحســــــابية املتوســـــطات حســــــاب فـــــي .3

 فقراتبــــــال مقارنــــــة عــــــال   حســــــابي متوســــــط علــــــى االســــــتجابات بعــــــض حصــــــلت

 .املستجيبين قبل من عالية موافقة درجة على حصلت إذ األخرى 

 املقيــــــاس لفقـــــرات املعياريــــــة واالنحرافـــــات الحســــــابية املتوســـــطات حســــــاب فـــــي .4

 بــالفقرات مقارنــة مــنخفض حســابي متوســط علــى االســتجابات بعــض حصــلت

 املستجيبين. قبل من عالية رفض درجة على حصلت إذ األخرى 

 البحث: توصيات -

 في والعاملين الطبية الطواقم لتشمل النفس ي الدعم برام  دور  تفعيل .1

 غير من املواطنين على الخدمة تقديم اقتصار وعدم، الصحية املراكـز

 .املوظفين

 التحصيـن وبرام ( الجما ي اإلرشاد) الجما ي العمل جلسات تخصيص .2

 .واألزمات الضغوط م  للتعامل النفس ي

 .الااتية لكفايةا وتحقيق الاات دعم برام  توفير .3

 الط ي املجال في والعاملين الطبية الطواقم ألفراد املناسب الوقت توفير .4

 .البدنية األنشطة ملمارسة

 الكافي الوقت وتوفير تغاية أخصائيي ب شراف صحي غاايي نظام إتباع .5

ة الوجبات لتناول   املزاجية الحالة تحسين في إيجابي دور  من له ملا الصحي 

 .واالنفعالية

 عن الناجمة النفسية والضغوط األزمات م  للتعامل ت قيفية دورات عقد .6

 .الوباء انتشار

 انتشار نتيجة الشايعة النفسية واملشكالت النفسية الصحة دراسات إجراء .7

 .املدارس وطلبة كاملعلمين األخرى  املجتم  فئات على كورونا وباء
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 وباختالف العمل مكان ملتغير الط ي الطاقم أفراد بين مقارنة دراسات عمل .8

 .الدولة

 الصحي. البروتوكول  م  يتوافق بما التدخل لبرام  تقيمية دراسات .9
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اقع  النفسية الصالبة و

 األردن في الثانوية املرحلة طلبة لدى

 

 

 132 الزعبوط ُسمّية
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 البحث: نتائج -

 ال انويـة املرحلـة طلبة لدى النفسية الصالبة واق  حيازة البحث نتائ  أظهرت .1

 %(.67.67) بنسبة املتوسط املستوى  على باألردن البلقاء محافظة في

 املرحلــــة طلبــــة لــــدى وممارســــة ومعرفــــة درايــــة األكثــــر هــــو االلتــــزام بعــــد أن تبـــين .2

 بنســــــــبة األولــــــــى الرتبــــــــة علـــــــى حــــــــاز إذ بــــــــاألردن  البلقـــــــاء محافظــــــــة فــــــــي ال انويـــــــة

 %(.69) بنسبة ال انية الرتبة على حاز الاي التحدي بعد يليه، %(72.33)

 وممارســــة ومعرفــــة درايــــة األقــــل هــــو النفســــية للصــــالبة الــــتحكم بعــــد أن تبــــين .3

 الرتبــــة علـــى حـــاز إذ بـــاألردن  البلقـــاء محافظـــة فـــي ال انويـــة املرحلـــة طلبـــة لـــدى

 .%(62) بنسبة األخيرة

 حـــــول  العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات فـــــي فـــــرق  يوجـــــد ال أنـــــه البحـــــث نتـــــائ  أظهـــــرت .4

 محافظــــــة فــــــي ال انويــــــة املرحلــــــة طلبــــــة لــــــدى النفســــــية الصــــــالبة واقــــــ  مســـــتوى 

ا باألردن البلقاء  للجنس. تبع 

 البحث: توصيات -

 لطلبـة الفعلية النفسية باالحتياجات والتعليم التربية بوزارة املعنيون  يهتم أن .1

 .لديهم النفسية الصالبة بمستوى  النهو  أجل من ال انوية  املرحلة
                                                           

ة: أ.د. 132  .الزعبوط ُسمي 
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 النفسـية الصـالبة توظيف لىع أنواعها باختالف التربوية املؤسسات تعمل أن .2

 ال قـــــــــافي الجانـــــــــب لتعزيـــــــــز العلمـــــــــي  والبحــــــــث والتعلـــــــــيم الـــــــــتعلم عمليـــــــــات فــــــــي

شير التي السليمة الصحية للممارسات
ُ
 .النفسية الصالبة إلى ت

 فــــي األســــري  الجانــــب إشــــراك إلــــى والتعلــــيم التربيــــة وزارة فــــي املعنيــــون  يســــ ى أن .3

، لــديهم السـليمة الصــحية ارسـاتواملم واملبـاد  القــيم لترسـيخ توعويـة  دورات

 .وبناتهم أبنائهم لدى النفسية الصالبة ُيعزز  بشكل  

 الح ي ــة املتابعــة طريــق عــن للطلبــة النفســ ي بالجانــب املــدارس معلمــو يهــتم أن .4

 .الطلبة لدى النفسية الصالبة مستوى  لتعزيز وخارجه  الصف داخل

 تكـــون  بحيـــث، ةالنفســـي الصـــالبة حـــول  والدراســـات البحـــوث مـــن املزيـــد إجـــراء .5

 كافة. املجتم  لفئات شاملة
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 (تعالى) هللا نحو العقلية الصورة تطور 

 واملراهقين األطفال لدى

 

 133 محمود قحطان وليد
Orcid.org/0000-0002-7477-4178 

 

 

 ملخص

 هللا نحـــــو العقليـــــة الصـــــورة ملتغيـــــر دراســـــته خـــــالل مـــــن الحـــــالي البحـــــث أهميـــــة تبـــــرز

(Image of God )متــأثرة معرفيــة نيــةتم يــل ب التــي  
 
 وثيقــا ارتباطــا تــرتبط، عاطفيــا

، لألفــــراد واملعرفيــــة النفســــية الخصــــائص وفــــي الســــلوك فــــي تــــؤثر، الــــاات بمفهــــوم

 االجابـــة الحـــالي البحـــث ويحـــاول ، والبدنيـــة النفســـية بصـــحتهم مرتبطـــة أنهـــا كـــال 

 عليهــــا اإلجابــــة البحــــث يحــــاول  إشــــكاليات بم ابــــة تعــــد والتــــي التســــاؤالت بعــــض عــــن

 هــل. 2 طبيعتهــا؟ ومــا، هللا عــن عقليــة صــورة واملــراهقين األطفــال يمتلــ  هــل.1: يوهــ

 وفــق، مجتمعنــا فــي الصــورة هــاه طبيعــة مــا. 3 الصــورة؟ هــاه فــي تــأثير العمــر ملتغيــر

 القيميـــــــة الجوانـــــــب فـــــــي تـــــــؤثر التـــــــي واالجتماعيـــــــة االقتصـــــــادية والتغيـــــــرات االزمـــــــات

 البحـــث أســـتهدف وعليـــه. جتماعيـــةواال  النفســـية الجوانـــب فـــي ثـــم ومـــن والعقائديـــة

  واملــــراهقين األطفــــال لــــدى هللا نحــــو العقليــــة الصــــورة. 1: علــــى التعــــرف الحــــالي
 
 تبعــــا

 األطفـــــال لـــــدى العقليـــــة الصـــــورة فـــــي الفـــــروق داللـــــة. 2. والجـــــنس( )العمـــــر ملتغيـــــري 
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 فــي املاجســتير أكمــل دراســة ثــم، بتفــوق  1996 عــام بغــداد جامعــة/ اآلداب كليــة مــن الــنفس علــم فــي البكــالوريوس دراســة

 2013 عــام النمــو الــنفس علــم فــي الــدكتوراه دراســة أكمــل ثــم، بتفــوق  املستنصــرية الجامعــة نمــ 2007 عــام الــنفس علــم

 ومــدير نفســيا باح ــا ســابقا وعمــل، ازال ومــا ســنوات( 10) وملــدة جامعيــة اســتاذا يعمــل، أيضــا بتفــوق  بغــداد جامعــة مــن

ــي األيتـــــــــــام لـــــــــــدار ـــــه، ســـــــــــنوات( 7) ملـــــــــــدة العمـــــــــــل وزارة فـــــــــ ــــ  .االنجـــــــــــاز قيـــــــــــد واملؤلفـــــــــــات املنجـــــــــــزة البحـــــــــــوث مـــــــــــن الك يـــــــــــر لديــ

Waleedqahtan173@gmail.com 
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  واملـــــــراهقين
 
 أعتمـــــــد البحـــــــث أهـــــــداف ولتحقيـــــــق. والجـــــــنس( )العمـــــــر ملتغيـــــــري  تبعـــــــا

 Scale for children's) التركيــة النســخة ه األطفــال تخيــل مقيــاس علــى الباحـث

Imagination of God,2012 )بــــدائل( 5) أمامهـــا فقــــرة( 28) مـــن يتكــــون  الـــاي ،

عتمـد هللا: هـي صـور  أو أبعاد أربعة وللمقياس
 
، والقلـق للخـوف امللهـم وهللا، عليـه امل

( 320) البالغـــة بح ـــه عينـــة علـــى الباحـــث طبقـــه الـــاي(. املحـــرر  وهللا، املســـاعد وهللا

 أعمــــــــار وفـــــــق مــــــــوزعين الطبقيـــــــة العشــــــــوائية بالطريقـــــــة اختيــــــــروا، وطالبـــــــا تلميـــــــاا

 األجنبيــة املصــادر مــن مجموعـة الباحــث وأســتعمل، ســنة( 13، 12، 11، 10)أربعـة

 وموضوعية لنتائ  دقيقة وصوال بحداثة بح ه إلنجاز فقط

 البحث: نتائج -

، والقلـــق للخـــوف امللهـــم وهللا، عليـــه عتـــدامل هللا) األربعـــة العقليـــة الصـــور  تطـــور  .1

 .بالعمر تقدمنا كلما( املحرر  وهللا، املساعد وهللا

 .األربعة الصور  في واالناث الاكور  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .2

 .األربعة العقلية الصور  جمي  في والجنس العمر بين تفاعل يوجد ال .3

 ألكبر.ا العمر لصالح الصور  جمي  في الداللة كانت .4

 البحث: توصيات -

 باملفــاهيم تغــايتها خــالل مــن هللا نحــو االيجابيــة العقليــة الصــورة وتقويــة دعــم .1

 واملحافظــــة واملدرســــين واملعلمــــين اآلبــــاء قبــــل مــــن العلميــــة والدينيــــة االخالقيــــة

 .قدسيتها على

 كافــــة شــــرح خــــالل مــــن والطلبــــة التالميــــا بــــين وتوضــــيحه املفهــــوم هــــاا اشــــاعة .2

 والعقليــة البدنيــة الصــحة تحســين فــي االيجــابي دوره وتبيــان ومعطياتــه جوانبــه

 .والنفسية
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 املفهـوم هـاا فهـم أجـل مـن والـدين الـنفس علـم مجـال في البح ية الجهود دعم .3

 الـــــنفس لل قافـــــة أفضـــــل لفهـــــم العالقـــــة ذات املفـــــاهيم علـــــى التعـــــرف وكشـــــفه

 .دينية
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لعائلة انعكاسات جائحة كورونا على األوضاع النفسية واالجتماعية ل

 الكوردية:دراسة ميدانية في إقليم كوردستان/ العراق

 134 نجاة محمد فرج

 135نيان نامق صابر
Orcid.org/0000-0003-2858-2826 

Orcid.org/0000-0002-6772-3030 
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على  (COVID-19) استهدف البحث التعرف على انعكاسات جائحة كورونا

و تم ، كوردية ب قليم كوردستان/العراقاألوضاع النفسية واالجتماعية للعائلة ال

و قد ، استخدام من   النظرية املجزرة ك حدى طرق البحث الكيفي )النو ي(

 على األوضاع الصحية 
 
 وإيجابا

 
توصل البحث إلى أن جائحة كورونا انعكست سلبا

ومن انعكاساتها اإليجابية: إتباع ، والنفسية واالجتماعية للعائلة الكوردية

أما انعكاساتها ، والتقارب العائلي، واكتشاف الاات املكنونة، صحيةالعادات ال

السلبية فكانت فقدان األمن الصحي والسالم الداخلي واالجتما ي. إال أن 

 لتدهور الوض  اإلقتصادي ، انعكاساتها اإلقتصادية كانت سلبية فقط
 
نظرا

 .يةوانعكست ذل  على أوضاعهم الصحية والنفسية واالجتماع، للعائالت
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 nian.sabir@univsul.edu.iq، جامعة السليمانية العراق، نيان نامق صابر أ.د. 
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 :التوصيات -

 على النتائ  التي توصل اليها البحث توص ي الباح تان ب
 
 :بناءا

  .فتح مراكز لإلستشارات النفسية و االجتماعية في املناطق السكنية .1

 .تخصيص جزء من املناج  الدراسية لتعليم كيفية التعامل م  األزمات .2

 .تخصيص جزء من ميزانية الحكومة ملواجهة الظروف الطارئة .3

 .عم املاليألصحاب الدخل املحدود في وقت األزماتالد .4

 :املقترحات -

 للبحث الحالي و بهدف دراسة جوانب أخرى للموضوع
 
تقترح الباح تان ، إمتدادا

 :ما يأتي

إجراء بحث مماثل لدراسة األوضاع النفسية و االجتماعية للعاملين في  .1

 .القطاع الصحي أثناء جائحة كورونا

عالقة الوالدين باألبناء في الحجر املنزلي أثناء  إجراء بحث مماثل لدراسة .2

 .جائحة كورونا

 .إجراء بحث مماثل لدراسة األمن التعليمي أثناء جائحة كورونا .3
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 اضطراب طيف التوحد إعاقة معقدة ومركبة

 ميةدراسة مفاهي

 

 136عاتكة فخري خير هللا 
Orcid. org/0000-0002-4851-3337 

 

 

 

 ملخص
 

يس ى البحث الحالي إلى اإلجابة على التساؤالت األكثر شيوعا واملطروحة من قبل 

األباء واملهتمين بموضوع اضطراب طيف التوحد عبر توظيف املعلومات العلمية 

ب العلمية في معظم النظرية املبنية على كم كبيرمن الدراسات والتجار 

بهدف  –النفسية والسلوكية ، التربوية، الطبية -التخصصات العامة والفرعية 

زيادة تمكين جمي  شرائح املجتم  من فهم علمي دقيق ملاهية االضطراب ومن ثمَّ 

 املساهمة في الية الكشف والتأهيل املبكر للحاالت.

عد الزيادة امللحوظة في فقد بات موضوع اضطراب التوحد أمرا" ملحا السيما ب

عدد الحاالت املشخصة على مستوى العالم والتي شكلت النسبة بحسب تقرير 

م بعد أن كانت طفل 2017والدة حية عام  36ملنظمة الصحة العاملية طفل لكل 

وتل  الزيادة تخض  العتبارات وعوامل ك يرة  م1970لكل عشرة آالف والدة عام 
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بير من قبل املؤسسات واملنضمات الرسمية وغير لعل في مقدمتها االهتمام الك

الرسمية الدولية واملحلية في حث الجهات األكاديمية والعلمية على إجراءاملزيد 

من البحوث والدراسات وعقد الندوات واملؤتمرات بهدف تبادل وبلورة املعلومات 

التي من شأنها الوصول إلى أسباب االضطراب ومدى فاعلية طرائق الكشف 

السيما وأنه يصيب ، تدخل املبكرين والحد من تداعيات اإلصابة باالضطرابوال

األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة اي في مرحلة النمو والتطور التي تم ل الركيزة 

 األساسية لبناء اي انسان.

انطالقا من ما تقدم جاء البحث املوسوم )اضطراب التوحد إعاقة معقدة 

 ليسلط الضوء من خالل أهمية وأهداف البحث على:ومركبة( دراسة مفاهيمية 

 تم تحديد مفهوم اضطراب التوحد واملعايير التشخيصية وفقا للـ  .1
 
نظريا

DSM-IV وDSM-5  واالختالف الاي طرأ بين التشخيصين فضال عن بعض

 املفاهيم املتداولة واملستحدثة.

ت تحديد بعض األسباب التي جعلت من اضطراب التوحد أكثر اضطرابا .2

 النمو الشاملة تعقيدا التي تصيب األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة.

 ملاذا يوصف اضطراب التوحد بانه إعاقة مركبة. .3

 تم حصر األسئلة األكثر شيوعا وتكرارا في طرحها من قبل أولياء أمور  .4
 
ميدانيا

 األطفال واملهتمين في هاا املجال بغية االجابة عليها.

لتاريخي واملقارن فضال عن املن   امليداني خدمتا" ألهداف لقد تم توظيف املن   ا

 .ومحاورالبحث
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 االستنتاجات:

اليزال اضطراب التوحد أحدث أعقد االضرابات النمائية وأكثرها تأثيرا في  -1

القدرت النمائية املتباينة للطفل واملتم لة بالعجز االجتما ي الشديد الاي يظهر 

وان نسبة األطفال الاين يعانون ، من عمر الطفل خالل السنوات ال الث االولى

من االضطراب في تزايد مستمر مقارنة م  باقي االضطرابات النمائية واإلعاقات 

خرى 
ُ
واليزال سبب حدوث االضطراب والعوامل املهيئة لحدوثه غير ، العقلية األ

معروفة إلى االن والبحوث مستمرة الماطة الل ام عن الغمو  الاي يحيط 

 ضطراب.باال 

( بوصفه ألول مرة 1943أطلق على االضطراب تسميات عدة منا ان قام )كانر  -2

االنغالق الااتي ، االوتيسية، التوحدية، االجترارية، من هاه التسميات الااتوية

 Infantileوأخيرا فصام الطفولة املبكرة ، الاهان الااتوي ، )االنشغال بالاات(

Schizophrenia تم إدراجها ضمن الدليل التشخيص ي ال اني  وهي التسمية التي

DSM-2 1980والبد من األشارة إلى انه تم استبعاد التسمية عام ، في الستينيات 

األبحاث العلمية عدم وجود الخاصية التشخيصية للفصام  بعد أن أثبتت

خرى 
ُ
، واملتم لة بوجود هالوس وأوهام واالبقاء على الخصائص التشخيصية األ

اعتقاد كانر بان االضطراب سببه نفس ي مرتبط بطبيعة العالقة  وبهاا تم دحض

 بين األم والطفل والاي اطلق عليه األم ال الجة.

هناك تغيير واضح مبني على نتائ  كم البحوث والدراسات العلمية في الوصول  -3

إلى تحديد تسمية لالضطراب متطابقة م  املعايير التشخيصية الواردة في الدليل 

والاي تم إدراج خمسة اضطرابات فرعية 1994عام  DSM-IVالراب   التشخيص ي

، التفككي التراج ي، متالزمة ريت، اسبركر، هي)اضطراب التوحدالكالسيكي

، واالضطراب غير املحدد( كما تم تحديد ثالث محكات تشخيصية لالضطراب
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، اسبركر، فيما تم إدراج ثالث اضطرابات فرعية وهي )التوحد الكالسيكي

ضطراب غير املحدد( تحت مسمى اضطراب طيف التوحد كما تم واال 

في مجالين بدل ثالثة في الدليل التشخيص ي الخامس  حصرمحكات التشخيص

DSM-5 كما تم إدراج اضطراب جديد تحت مسمى االضطراب  2013عام

 السلوكي.

يتصف اضطراب طيف التوحد بعدم التجانس والتباين في شدة ونوع  -4

ت السلوكية املميزة لكل طفل ويمتد هاا التباين عبر املراحل األعرا  والسما

 العمرية للمصاب األمر الاي يزيد من صعوبة التشخيص.

يعد اضطراب التوحد من اعقد اضطرابات النمو بسبب مزامنة عدد من  -5

اضرابات األكل ، املشاكل الصحية واألمرا  الجسمية والعصبية كالصرع

، اضطراب النوم، الوسواس القهري ، االكتئاب، قلقال، واضراب الجهاز الهظمي

كما قد ترافق االضطراب اعاقات متنوعة ومتعددة ، فرط الحركة ونقص االنتباه

والتخلف العقلي الاي يتراوح ما بين البسيط واملتوسط ، فقدان البصر، كالصمم

البحوث والدراسات بان هناك نسبة تصل إلى حوالي  فقد أثبتت، إلى الشديد

من األطفال يعانون من تخلف عقلي مصاحب لالضطراب والتي دحضت 75%

اعتقاد كانر للمرة ال انية حول امتالك األطفال املصابين باضطراب التوحد 

 قدرات عقلية طبيعية.

التشخيص كان واليزال يعتمد على الفحص االكلينيكي الظاهري ومالحظة  -6

متنوعة وم  م يرات حسية  في ظل ظروف بيئية، السلوك املضطرب ومدى تكراره

بمعنى انه قد تخض  نتائ  التشخيص للمعايير الااتية للقائم  متعددة

بالتشخيص ومدى املهارة ومستوى التدريب الحاصل عليه للقيام بم ل هكاا 

فعلى الرغم من وجود مقاييس عاملية مترجمة تتصف بدرجة عالية من ، تقييم
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نقاط القوة والضعف لدى  ال قة وال بات لتشخيص االضطراب وتقويم

املفحوص إال ان عدد األشخاص املدربين على تطبيقها اليزال قليل جدا كما انها 

تحتاج إلى وقت كافي لالجابة على فقرات املقياس من قبل الفاحص والقائم على 

 رعاية الطفل.

إن عدم وجود أساس بايولوجي إلى االن يفسر سبب االضطراب وما يرافقه من  -7

التقليد واالستخدام الوظيفي ، التاكر، قدان للمهارات املعرفية كاالنتباهعجز وف

جماع على عدم وجود عالج دوايي محدد لالضطراب وان ما إن يتبعه أالبد ، للغة

موجود وما يتم تداوله من عالجات هي خاصة باالضطرابات واألمرا  املتزامنة م  

بعض املظاهر السلوكية  اضطراب التوحد والتي من شأنها التخفيف من حدة

التي ربما تكون عائقا أمام تطورالطفل واالستفادة من برام  التدريب املقدمة على 

 اختالف أنواعها.

أخيرا باالمكان تلخيص مجموعة استنتاجات ومالحضات مبنية على مقابلة  -8

عدد من أولياء أمور األطفال املشخصين باضطراب التوحد تعبر عن حجم 

انات املترتبة على تشخيص الطفل باالضطراب بعضها مرتبط الضغوط واملع

السيما في البلدان العربية م  قلة ، االجتماعية، االقتصادية، بالجوانب النفسية

الخدمات املقدمة لفئة ذوي االحتياجات الخاصة واضطراب التوحد إلى جانب 

في  اضف إلى ذل  عدم وجود قوانين تكفل حقهم، قلة املتخصصين في املجال

 الرعاية.

فقدان ال قة بسبب فوض ى املعلومات م  قلة املعرفة باالضطراب وتعقيداته  -

ومتطلباته التشخيصية التي تحتاج إلى كلفة مالية عالية نسبيا والتي تعود إلى 

خرى.
ُ
 حداثة املعرفة بخصائص االضطراب وتداخالته م  اعاقات واضطرابات أ
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م يبدأون بالبحث عن حلول سحرية وغالبا معظم األباء يرفضون قبول الواق  ث -

ما يكون طل هم دواء ينهي متاع هم لهاا نجدهم دائمي السؤال عن وجود عالج 

كما ان االضطراب اصبح ، دوايي األمر الاي يجعلهم فريسة سهلة لتجار االوهام

وسيلة للكسب املادي بالنسبة للك ير سواء مراكز رعاية أو متخصصين كما فسح 

بعض من غير املتخصصين من اصدار احكام بعضها تشخيص ي كأن املجال لل

ن الطفل يحفظ أيكون الطفل مصاب باضطراب اسبركراو توحد خفيف ملجرد 

يات القران الكريم متناسين االهم من آبعض املقاط  الغنائية أو الجمل أو بعض 

خرى وصف لعالجات معينة سواء طبية ، الحفظ توظيف مايحفظ وتعميمه
ُ
وأ

 ائية أو عشبية ملجرد انها جاءت بنتائ  جيدة لحالة ما. اوغا

ن يكون اسبركر أصرار أولياء األمور على معرفة نوع التشخيص رغبة منهم في إ -

كما ان اهتمامهم ، لكثرة ما سمعوا وما تم التروي  له على انه اضطراب العباقرة

كاديمي دون يصب في قدرة الطفل على الدخول إلى املدرسة لتلقي التعليم األ

التفكير بأساليب التهيئة لال  واحتياج الطفل إلى ان يعي  بشكل مستقل 

والعمل على اكتشاف القدرات الخاصة للطفل تبعا لنظرية ، ومتكيف م  البيئة

 الاكاءات املتعددة.

 

 التوصيات واملقترحات: -

رف  درجة الو ي املجتم ي بخصائص وسمات األطفال املصابين باضطراب  -1

وحد لغر  الكشف املبكر للحاالت املشتبه بانها مصابة بأي نوع من الت

املبكرة بضمنها اضطراب التوحد التخاذ مايلزم ابتداء  من  اضطرابات النمو

إلى جانب نشر الو ي بسبل ، التشخيص الدقيق وانتهاء  بالرعاية والتأهيل

املجتم ي من أثر  ملا للت قيف، التعامل م  الطفل في املواقف والظروف امل يرة له
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تقبل االختالف  نساني نحوفكاروالتصورات وتوجيه السلوك اإلفي صياغة األ 

 نساني.إبشكل 

تو ي الحار إلى جانب الدقة قبل اصدار احكام تشخيصية تسبق اخضاع  -2

الطفل إلى عدد من االختبارات التقييمية والتشخيصية بما اليقل عن مقياسين 

إلى جانب ، ون نتائ  كال املقياسين متطابقةلتشخيص االضطراب على أن تك

خرى وعالج ما 
ُ
إجراء فحص ط ي شامل الستبعاد الحاالت املرضية واإلعاقات األ

 يمكن عالجه.

تحييد رغباتنا في الحصول على نتائ  عالجية سهلة وسريعة يجنبنا الوقوع  -3

 فريسة للوثوق بتجارب وأساليب عالجية وهمية.

مق لالضطراب من خالل االطالع على ما يقدمه أشخاص الحاجة إلى فهم أع -4

مصابين باالضطراب من تفسيرات للمظاهر السلوكية التي يعاني منها تبعا 

للمواقف والظروف املختلفة ومعاناتهم في التغلب على تل  املشاكل والكيفية التي 

 يفهم بها سلوك وتعابير وكالم اآلخرين.

مية على عدد من األطفال املصابين باالضطراب إجراء البحوث التتبعية التقوي -5

من الاين خضعوا لبرام  تدريبية ملعرفة وقياس مستوى التقدم والتطور 

 الحاصل عليه الطفل وتراكم وتعميم تل  املهارات عبر املراحل العمرية.

تسهم املالحظة واملراقبة الدقيقة والطويلة نسبيا للطفل السيما من قبل اهالي  -6

في فهم وظيفة ودواف  السلوك لنتمكن من إيجاد عالقة ارتباطية بين األطفال 

االست ارة والسلوك للعمل على الحد من السلوك غير املرغوب بتقليل اوحجب 

 عوامل االست ارة وفق خطة محددة ومدروسة.

االبتعاد عن تعميم النتائ  إال بعد إجراء دراسة معمقة مبنية على التجريب  -7

 ملؤثرة في النتائ .وظبط العوامل ا
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تبني نظرية الاكاءات املتعددة في اكتشاف مواهب وقدرات كل طفل على حدة  -8

 وعدم التركيز على الاكاء املنطقي واألكاديمي فقط.

اشراك العاملين في مجال التربية الخاصة في دورات تدريبية متخصصة على  -9
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 ملخص
 

 بمعنـــــــى البحــــــث بــــــدانا وقـــــــد، تحديــــــدا البحريــــــة اململوكيـــــــة الدولــــــة حــــــثالب يتنــــــاول 

  لغــــة املماليــــ 
 
 الــــاي بــــاململوك نعنــــي ومــــاذا، العبــــد عــــن اململــــوك لتميــــز واصــــطالحا

 كـانوا الـاين العبيـد عـن تميـزا، احـرارا يكونـون  ابويـه ان أي، والديـه دون  من يسترق 

 .بالوراثة ابائهم طريق عن امتالكهم يتم

 وهــــي الجــــركس بــــالد او القبجــــاق بــــالد فهــــي منهــــا جلــــ هم يــــتم التــــي كناالمــــا عــــن امــــا

 وقــد االســود البحــر علــى مســتعمرات لهــا ايطاليــة مــدن وكانــت، منغوليــا او القوقــاز

 او، الحـــروب فـــي االســـر طريـــق عـــن امـــا جلـــ هم يـــتم وـكــان املماليـــ  بيـــ  فـــي تخصصـــت

 او، اســرهم هبــ تمــر الــاي والفقــر العــوز  نتيجــة اســرهم قبــل مــن بــيعهم طريــق عــن

 مصـــر فـــي بـــيعهم اســـواق وكثـــرت ابنـــائهم يبيعـــون  فكـــانوا، واالوبئـــة االمـــرا  انتشـــار

 اســــم ان املصــــادر وتــــاكر، األبــــيض الرقيــــق النــــوع هــــاا يســــمى وـكـــان، الشــــام وبــــالد

 واســـكنهم البحـــر طريـــق عـــن يجلبـــون  اذ، جلـــ هم طريـــق الـــى نســـبة البحريـــة املماليـــ 

 مــــــن بــــــالقرب بناهــــــا التــــــي الروضــــــة جزيــــــرة مــــــنهم اكثــــــر الــــــاي ايــــــوب الصــــــالح امللــــــ 

                                                           
، البصرة جامعة، وتصوف فكر تخصص، يإسالم تاريخ دكتوراه، دكتور  مدرس، أحمد مهدي سحر: الدكتورة 137

 saharalnagafi702@gmail.com. العراق
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 عـددهم بلـ  حتـى مـنهم اكثـر وقد,  النيل نهر مقابل وفي الجنوب اقص ى في، املقياس

 مملوك. الف من اكثر

 الخليفـــــــة هـــــــو بهـــــــم اســـــــتعانوا الـــــــاين الخلفـــــــاء اول  ان تـــــــاكر التاريخيـــــــة واملصـــــــادر

 .كمقاتلين بهم لالستعانة جل هم من أكثر اذ( هـ 227 ت) باه املعتصم العباس ي

 الدولــــة ان خصوصــــا الحــــروب فــــي املماليــــ  اســــتخدام الــــزمن بمــــرور ازداد وعمومــــا

 وتحـــــديات االمـــــراء بـــــين بـــــالفتن متم لـــــة داخليـــــة معـــــارك تخـــــو  كانـــــت االســـــالمية

 منــــاطقهم مــــن جلــــ هم فكثــــر، الصــــلي ي واالحــــتالل املغــــولي بــــالغزو  متم لــــة خارجيــــة

 للقتال. قويا جيشا ليشكلوا

 اعــداد وجلــب بهــم اســتعان قــد االيــوبي الــدين صــالح ان التاريخيــة دراملصــا وتــاكر

 ابنائـــه مـــ  الشـــ   ونفـــس الصـــالحية باملماليـــ  وســـموا الصـــليبيين لقتـــال مـــنهم كبيــرة

، باسـمه يسموا منهم جي  منهم واحد لكل وأصبح، منهم أكثروا وفاته بعد واخوته

 عـــين معركـــة فـــي املغـــول  علـــى وانتصـــارهم القتـــالي تفـــوقهم اثبـــات مـــن تمكنـــوا ان الـــى

 املماليـــــ  قـــــوة امـــــام املغـــــولي الجـــــي  وانـــــدحار، م( 1260/  هــــــ 658) ســـــنة جـــــالوت

 مصـــر ويوحـــدوا قـــوة دولـــة يكونـــوا ان املماليـــ  أســـتط  وبـــال ، قطـــز امللـــ  بقيـــادة

 الشام. وبالد

 الـــى اخـــرى  مـــرة نعـــرج جلـــ هم وطريقـــة املماليـــ  أصـــل عـــن النبـــاة هـــاه تقـــديم وبعـــد

 علــــى الضــــوء تســــليط شـــملت والتــــي البحريــــة اململوكيـــة للدولــــة يــــةاالجتماع الحيـــاة

 عـــــدة مـــــن يتـــــألف وـكــــا، بالطبقيـــــة امتـــــاز اذ اململـــــوكي للمجتمـــــ  االجتماعيـــــة البنيـــــة

 طبقات:

 السـيوف اربـاب وهـم االجتمـا ي السـلم رأس على واملمالي  السلطان االولى: الطبقة

 الهامة. املناصب واصحاب

 الم.االق أرباب الثانية: الطبقة

 وخطباء. قضاة من العلماء الثالثة: الطبقة
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 التجار. الرابعة: الطبقة

 الناس. سائر الخامسة: الطبقة

 هــو مــا ومنهــا دينــي هــو مــا منهــا واملناســبات االعيــاد فهــو االخــر االجتمــا ي الجانــب امــا

 لـــدى االعيـــاد اهـــم مـــن االضـــحى وعيـــد الفطـــر عيـــد وـكــان عامـــة مناســـبات او رســـمي

 االطعمـة تحضـير مـن االعيـاد هاه في تمارس وتقاليد عادات هناك وكانت املسلمين

 املولــد عيــد وهنــاك، االقــارب وزيــارة االضــحى عيــد خصوصــا القبــور  وزيــارة وااللبســة

 االعياد. من وغيرها القدر بليلة واالحتفال الشريف النبوي 

 هـو مـا منهـا االعيـاد مـن وغيرهـا السـلطان لـدى مولود ووالدة زواج من املناسبات اما

 املمالي . زمن في استحدث ما ومنها متوارث

 الـــــزي  الشـــــعب افـــــراد مـــــن طبقـــــة لكـــــل ـكــــان فقـــــد منتشـــــرة كانـــــت التـــــي االلبســـــة امـــــا

 واالثريــاء االمــراء فكـان، االجتماعيــة مكانتـه علــى يـدل والــاي، بـه الخاصــة واملالبـس

 طبقـــة اختلفـــت وكـــال ، وصـــناع فالحـــين مـــن العاملـــة الطبقـــات عـــن زيهـــم يختلـــف

 النســـــاء علـــــى ينطبـــــق وهـــــاا، االجتماعيـــــة مكــــانتهم علـــــى تـــــدل التـــــي بازيـــــائهم لمــــاءالع

 املجتم . في وثرائها مكانتها على تدل ازياء ترتدي فكانت

 ومســـاجد مـــدارس املماليـــ  ملـــوك شـــيد فقـــد، العمرانيـــة الناحيـــة الـــى بالنســـبة امـــا

 دليـل قـاتوخان وزوايـا ربـط مـن عبـادتهم امـاكن وتشييد باملتصوفة اهتمامهم وكان

 الشرعية. الصفة حكمهم على ليضفوا الدينية بالناحية االهتمام على

 التـي الهوايـات اهـم مـن الصـيد وكان، ووسائلها بالتسلية االهتمام االخرى  والناحية

 مـن وغيرهـا والتسـلية البدنية الرياضة من كنوع يمارسوها وكانوا املمالي  استهوت

 التسلية. وسائل

 الســيدات مــن الك يــر ظهــرت اذ اململــوكي العصــر فــي املــرأة دور  هــو االخــرى  والناحيــة

 فــي مرموقــة مكانــة لهــا وكانــت واالجتماعيــة الفكريــة الحيــاة فــي بــارز  دور  لهــا ـكـان التــي
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 وحيــوي  ايجــابي دور  فــي وســاهمت مشــرقة بنمــاذج الحيــاة رفــد فــي واســهمت املجتمــ 

 االصعدة. مختلف على للمجتم 

 االجتماعيـة ظـواهره ودراسـة التعمق من بد ال رعص اي دراسة ان القول  وخالصة

 كمـا اليسـير بـاألمر لـيس الدراسـة مـن النـوع وهـاا املجتمـ  وو ـي تطور  درجة ملعرفة

 مــــــا ملجتمــــــ  االجتماعيــــــة الحيــــــاة ملعرفــــــة الصــــــحيح هــــــو فــــــالعكس الــــــبعض يتخيــــــل

 اجـــــــل مـــــــن االدبيـــــــة وحتـــــــى التاريخيـــــــة الكتـــــــب ثنايـــــــا فـــــــي والتعمـــــــق الغـــــــوص يتطلـــــــب

 والعلمي. املقبول  بالشكل إلظهارها ودراستها علوماتامل استخالص

 البحث: نتائج -

 جميــ  شــمل وهــاا، الحيــاة نــواحي جميــ  فــي باالختالفــات اململــوكي العصــر تميــز .1

 ش يء. كل في مختلفة املجتم  طبقات فكانت، النواحي

 والقــــــــــادة واالمــــــــــراء الســــــــــالطين وخصوصــــــــــا املماليــــــــــ  طبقــــــــــة بتســــــــــلط امتــــــــــاز .2

 بهم. خاصة استننائية امتياز على وحصولهم، العسكريين

 وظهــور ، املتصــوفة طبقــة وخصوصــا، الــدين ورجــال بالعلمــاء املماليــ  اهتمــام .3

 الن ســــببه وهــــاا، املشــــهورين التصــــوف ورجــــال الصــــوفية الطــــرق  مــــن العديــــد

 مـــــن انهـــــم خصوصـــــا، لحكمهـــــم الدينيـــــة الصـــــفة يضـــــيفوا ان حـــــاولوا املماليـــــ 

 عربية. غير اصول 

 الخاصــــــــة واالمــــــــاكن املســــــــاجد وبنــــــــاء العمرانيــــــــة ناحيــــــــةبال املماليــــــــ  اهتمــــــــام .4

 وتـوفير بـالطرق  واالهتمـام االسـواق وبنـاء وخانقـاة صـوفية ربط من باملتصوفة

 بها. االمان

 االعيـاد هـاه واهـم الرسـمية وغيـر الرسـمية واملناسـبات باألعيـاد املماليـ  اهتم .5

 مـــــــ ، بهـــــــم خاصـــــــة اعيـــــــاد واســـــــتحدثوا، االضـــــــحى وعيـــــــد املبـــــــارك الفطـــــــر عيـــــــد

 .للسلطة مجيئهم قبل السكان بها اهتم التي القديمة باألعياد تمسكهم
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 البحث: توصيات -

 النــواحي دراســة ويتطلــب، كبيــرة اهميــة لــه االجتماعيــة الحيــاة يتنــاول  الــاي البحــث

 بالحيــــــــــاة االملــــــــــام للقــــــــــار   ليتســــــــــنى والدينيــــــــــة والسياســــــــــية االقتصــــــــــادية االخــــــــــرى 

 معرفـــة خاللهـــا مـــن ويمكـــن، والشـــعوب دول للـــ االساســـ ي املحـــرك ألنهـــا االجتماعيـــة

 الدراســة وهــاه، البلــدان لهــاه والــديني ال قــافي الــو ي ودرجــة الشــعوب تطــور  مــدى

 تعـم ودراسـة اراء ألعطـا املتناهيـة والدقـة والحياديـة املوضـوعية الباحث في تتطلب

 الناس. لجمي  فائدتها
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 ملخص
 

، الزرا ــي القطــاع علــى تــأثير لــه ملــا البيئيــة التحــديات اخطــر مــن املنــا ي التغيــر يَعــدُّ 

( 2018-1980) للمــدة الســماوة محطــة بيانــات علــى الدراســة هــاه فــي االعتمــاد وتــم

ـــــر معـــــدل تحليـــــل واجـــــري   الدراســـــة مـــــدة خـــــالل التغيـــــر معـــــدلو  فيهـــــا الســـــنوي  التغي 

 وللتعــــرف املنـــاخ لعناصـــر( نيســـان – ال ـــاني تشـــرين) القمـــح محصـــول  نمـــو لفصـــل

، الصـــــغرى ، العظمـــــى، االعتياديـــــة) الحـــــرارة بــــــدرجة واملتم لـــــة العـــــام اتجاههـــــا علـــــى

، النـــتح – التبخـــر، التبخـــر، الفعالـــة االمطـــار، االمطـــار، الريـــاح ســـرعة، (املتجمعـــة

ــرات وجــود تبــين اذ( العــالق الغبــار، ةالغباريــ العواصــف  تتجــه واضــحة مناخيــة تغي 

 مــــــن كــــــل معــــــدالت فــــــي االنخفــــــا  نحــــــو تتجــــــه تغيــــــرات وجــــــود مــــــ ، االرتفــــــاع نحــــــو

( املـــايي العجـــز، املتصـــاعد الغبـــار، النســـبية الرطوبـــة، الفعلـــي الشمســـ ي الســـطوع)

 نمـــــو لفصـــــ خـــــالل املائيـــــة االحتياجـــــات تقـــــدير فـــــي كبيـــــر تـــــأثير لهـــــا املتغيـــــرات وهـــــاه

 ، املنطقــــة فــــي القمــــح محصــــول 
 
 فــــي الحاصــــلة املناخيــــة التغيــــرات معرفــــة عــــن فضــــال

                                                           
 بكالوريوس شهادة على حاصل، ال انية الكرخ، بغداد تربية مديرية، التربية وزارة، الجبوري كاظم حمود ماهر :د.م 138

ناخ، الطبيعية الجغرافية في ماجستير وشهادة 2011 عام في جغرافية
ُ
 الجغرافية في وراهدكت وشهادة 2015، امل

( scopus) عاملية مجالت وحوث في، 3 عدد العراق داخل منشورة بحوث ولدي، 2019 مورفومنا ي – الطبيعية

األردن. ، 1 العراق وخارج، 3 عدد العراق داخل مؤتمرات في ومشاركة، 2 عدد وعربية

maherhamood123@yahoo.com 
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 تـم اذ القمـح محصـول  وإنتاج زراعة على وأثرها املناخية الظواهر وبعض العناصر

 خـــالل واملائيـــة والحراريـــة الضـــوئية الســـيما للمحصـــول  املناخيـــة املتطلبـــات تحديـــد

 لتحقيـق املحصـول  زراعة تطوير في تساعد معلومات لتوفير املحصول  نمو مراحل

 .املنطقة في مهم اقتصادي ومردود أهمية ذو محصول  لكونه انتاج اعلى

 
 
 الباحــــث اتبــــ  املائيــــة االحتياجــــات تقــــدير فــــي املنــــا ي العامــــل دور  لبيــــان اســــتكماال

 مسـتقلة متغيـرات بوصـفها املنـاخ عناصـر بـين لالرتبـاط اإلحصايي التحليل أسلوب

  بوصــــــفهما املقــــــدر للمحصــــــول  املزروعــــــة واملســــــاحة لصــــــافيا املــــــايي واملقــــــنن
 
 متغيــــــرا

 
 
 التحليـــــــــــل نتـــــــــــائ  اظهـــــــــــرت اذ( SPSS) اإلحصـــــــــــايي البرنـــــــــــام  باســـــــــــتخدام معتمـــــــــــدا

 القمـــــح محصـــــول  انتـــــاج كميـــــة بـــــين قويـــــة طرديـــــة ارتبـــــاط عالقـــــة وجـــــود االحصــــايي

 عالقــــة وتوجـــد، االعتياديـــة الحـــرارة درجــــة ومعـــدل باملحصـــول  املزروعـــة واملســـاحة

 الريـــــاح وســـــرعة العظمـــــى الحـــــرارة ودرجـــــة الصـــــافي املـــــايي املقـــــنن بـــــين قويـــــة وجبـــــةم

 االنتــاج لكميــة املتعــدد الخطــي االنحــدار نمــاذج خــالل مــن واتضــح النــتح - والتبخــر

 واجريــــت، الرأســــ ي املحــــور  مــــ  التقــــاط  موجبــــة النمــــاذج ان الصــــافي املــــايي واملقــــنن

 R2 قيمــــة ان الدراســــة مــــن تبــــينو %( 99) معنــــوي  بمســــتوى ( t,fاالختبــــارات ) عليــــة

  االكثــر املناخيــة للعناصــر
 
  تــأثيرا

 
 82) وبلغــت املنطقــة فــي التــاب  املتغيــر علــى وتفســيرا

 الدراسـة فـي املستخدمة النماذج لكل( 2) قيمة من قريبة D-W واختبار%(  %99 ,

 تراوحـــت اذ املتغيـــرات بـــين الـــااتي االرتبـــاط فـــي مشـــكلة وجـــود عـــدم علـــى يـــدل وهـــاا

 نمـــــوذج علـــــى االعتمـــــاد امكانيـــــة الـــــى الدراســـــة توصـــــلت كمـــــا( 1.63, 1.86) مـــــاقيمته

 فــي القمــح ملحصــول  الصـافي املــايي بــاملقنن للتنبــؤ الدراسـة ملنطقــة املتعــدد االنحـدار

 املستقبل.
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 البحث: نتائج -

 الدراســة منطقــة فــي املناخيــة العناصــر مســار فــي تغيــرات وجــود الدراســة اثبتــت .1

  عــدها ويمكــن اســةالدر  مــدة خــالل اســتمرت
 
  مؤشــرا

 
 بدايــة حــدوث علــى واضــحا

 .املستقبل في االتجاه هاا استمر ما إذا منا ي تغير

 نمـــــو فصـــــل خـــــالل الفعلـــــي الشمســـــ ي للســـــطوع االنخفـــــا  نحـــــو اتجـــــاه وجـــــود .2

%(  -9.945) بمقــدار الدراســة مــدة خــالل تغيــر معــدل وُســجل القمــح محصــول 

، العظمــــــــى، االعتياديــــــــة) ةالحـــــــرار  لدرجــــــــة االرتفــــــــاع نحـــــــو اتجــــــــاه يوجــــــــد بينمـــــــا

 (.14.235, 4.017, 9.516)% نحو بمقدار( الصغرى 

 نمــــــو فصــــــل خــــــالل االرتفــــــاع نحــــــو الريــــــاح ســــــرعة معــــــدالت فــــــي تغيــــــرات ظهـــــرت .3

 النسـبية الرطوبـة معـدالت فـي تغير ويوجد%(  16.38) بمقدار القمح محصول 

 (.14.859-)% بمقدار االنخفا  نحو

 فصــل خــالل االرتفــاع نحــو الفعالــة مطــارواال  االمطــار كميــات فــي تابــاب وجــود .4

 ان الدراســــــة واثبتــــــت%( 25.935%, 51.753) بمقــــــدار القمــــــح محصــــــول  نمــــــو

 االرتفـــــاع نحـــــو يســـــير( النـــــتح، التبخـــــر، التبخـــــر) ملجمـــــوع العـــــام االتجـــــاه خـــــط

 التغيـــر معـــدل ســـجل حيـــث تـــام مـــايي عجـــز ويوجـــد%( 9.828, 6.903) بمقـــدار

  املناخيــة املائيــة املوازنــة نتــائ  واعطــت، %(-67.431)
 
  مؤشــرا

 
 للحاجــة حقيقيــا

 لعـــــدم املحصـــــول  لزراعـــــة جوفيـــــة او ســـــطحية ســـــواء امليـــــاه الســـــتخدام املاســـــة

 .املنطقة في كافية امطار وجود

  املنطقة في املايي االستهالك مقادير ظهرت .5
 
  ارتفاعا

 
  ملحوظا

 
 قـيم الرتفـاع نتيجـة

 الرطوبــــــة انخفــــــا و  الحــــــرارة درجــــــات ارتفــــــاع بســــــبب املمكــــــن النــــــتح -التبخــــــر

 .الرياح سرعة زيادة الى باإلضافة النسبية

 املـايي املقـنن، اإلنتـاج) فـي واملفسرة املؤثرة للعوامل( R2) التفسير معامل قيمة .6

 املتغيـــر ان عليهـــا املتحصـــل التقـــديرات توضـــح والتـــي القمـــح ملحصـــول ( الصـــافي
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 والســطوع، ســاحةامل)بـــ  املتم لــة املتغيــرات علــى االســاس بالدرجــة يعتمــد التــاب 

، الفعالـــة االمطـــار، الريـــاح ســـرعة، الصـــغرى  الحـــرارة درجـــة، الفعلـــي الشمســـ ي

 (T,f) اختبــــارات بموجــــب املتغيــــرات هــــاه معنويــــة اثبتــــت وقــــد( النــــتح، التبخــــر

 .التوالي على%( 99) ثقة وبدرجة السماوة ملحطة

 البحث: توصيات -

نــاخين مــن مختصــة لجــان تشــكيل .1
ُ
 املنــا ي التغيــر يةقضــ ملتابعــة والــزراعيين امل

 .الزراعة قطاع على وأثره

 النـتح -التبخـر  بعمليـة املفقـود مـن للتقليـل املعمـرة األشـجار زراعـة في التوس  .2

 .القمح ملحصول  املايي االستهالك تقليل وبالتالي

 مقـــــدار تحديـــــد لغـــــر  املحافظـــــة مســـــتوى  علـــــى زراعيـــــة انـــــواء محطـــــات نشـــــر .3

 املزارعين. على نشرهاو  الزرا ي للمحصول  املائية االحتياجات
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 ناحية املستدامة في التنمية تحقيق في الريفي السكن مساهمة

 الجمهورية في وبلدية األخضرية العراق جمهورية في الشنافية

 مقارنة" الجزائرية "دراسة

 

 139الجبوري  هاتف

 140 بلعباس نوال
Orcid.org/0000-0002-9637-9443 

Orcid.org/0000-0002-6492-7249 

 

 صملخ
 

 فــي الريفــي للســكن الحقيقــي الواقــ  عــن الكشــف إلــى البحــث هــاا خــالل مــن نهــدف

 لهـــــــاا الراهنـــــــة الوضـــــــعية ودراســـــــة لتطـــــــويره الكفيلـــــــة والســـــــبل الدراســـــــة منطقتـــــــي

 تطـوير إلـى والراميـة عليـه املطبقـة والبـرام  السياسـات نماذج حسب تكون  القطاع

 علـــــى والقضـــــاء ســـــكانال توزيـــــ  فـــــي التــــوازن  تحقيـــــق بهـــــدف الحســـــاس الجانـــــب هــــاا

 الدراســــــة منطقتــــــي تعــــــد. الريفيــــــة للمنــــــاطق الحيــــــاة وإعــــــادة املــــــدن فــــــي االكتظــــــا 

 حظيـت تميزهـا وقـد التـي املميـزات بفضـل األولـى بالدرجة زرا ي طاب  ذات منطقتين

 التخطيطيــــة البـــرام  بعــــض خـــالل مـــن، الريفــــي الســـكن مجـــال فــــي الدولـــة باهتمـــام

 للقــــــرى  أساســـــية مخططـــــات وإعـــــداد عصــــــريةال القريـــــة إنشـــــاء م ـــــل واالقتصـــــادية

                                                           
 الدكتوراه شهادة على حاصل، العراق/ امل نى جامعة/ التربية كلية، يالجبور  لفته هاتف: ستاذ املساعد الدكتور األ  139

 والعراقية العربية باملجالت املنشور  البحوث من العديد ولدي املستدامة الريفية التنمية تخصص الجغرافيا في

 hateefjebori@gmail.com. العراق وخارج العراق داخل املؤتمرات من العديد في ومشارك
 في املاجستير شهادة على حاصلة، الجزائر/بومدين هواري –والتكنولوجيا العلوم جامعة، بلعباس والن: ةالباح  140

. الجزائر، ثانوي  تعليم أستاذة، دكتوراه وطالبة مستدامة ريفية تنمية تخصص العمرانية والتهيئة الجغرافيا

nawalbellabes2015@gmail.com 
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 االقتصــادي واإلنعــاش العــراق جمهوريــة فــي الشــنافية ناحيــة فــي للتطــوير املرشــحة

 جعـــل بهـــدف الجزائريـــة الجمهوريــة فـــي االخضـــرية بلديــة فـــي الخماســـية واملخططــات

 .لهما املميز الجغرافي املوق  بسبب للسكان الجاذبة املناطق من الدراسة منطقتي

 بحث:ال نتائج -

 الزراعـة كليـات خري ـي علـى الشـنافية ناحيـة في العصرية القرى  انشاء اقتصار .1

 لهـم ويقـدم سـكنية وحـدة مـ  للزراعـة صـالحة الخريجين للشباب أر  وتأجير

 .األخرى  واملستلزمات واملبيدات واألسمدة املحسنة الباور  من الكامل الدعم

 منـا املنت جة الجديدة غةللصي الجزائر في الريفي املجتم  شرائح جمي  إقبال .2

 .دج700.000 قيمتها بلغت مباشرة مالية إعانة في والتي تم لت، م2002 سنة

 االخضــــــرية بلديــــــة فــــــي األريــــــاف ســــــكان بعــــــض لــــــدى العقاريــــــة امللكيــــــات غيــــــاب .3

 .االستفادة من حرمهم مما القانونية للشروط واملستوفون 

 مخططــــــات ودلوجــــــ وذلــــــ  للتطــــــوير الشــــــنافية ناحيــــــة فــــــي قريتــــــان ترشــــــيح تــــــم .4

 .للتطوير قرى ( 4) نقترح حين في ق القرى  لهاه اساسيه

 تتشــكل فغالبيتــه الســكان طموحــات تل ــي ال الريفــي للســكن الجديــدة الصــيغة .5

 ممـــا حضـــري  وذات تصـــميم ²م100 مســـاحتها وال تتجـــاوز  ثالثـــة أو غـــرفتين مـــن

 الريفيــة األســرة حجـم مــ  تماشـيا باتســاعه الريفــي واملعـروف السـكن بنيــة شـوه

 .والغاز واملياه كالكهرباء الضرورية التجهيزات توفر وعدم

 البحث: توصيات -

 محــــرك هــــو البــــرام  فاإلنســــان هــــاا تجســــيد عمليــــة فــــي املجتمــــ  أفــــراد إشــــراك .1

 حيـث مـن الريفـي السـكن بنـاء حـول  باقتراحاتـه األخـا طريـق عـن وذل  التنمية

 .واملظهر الحجم

 .تطويرها اجل من املستقرات من عدد وترشيح اقتراح تم .2

 ججرتهم. من والحد الريفية بمناطقهم االستقرار على الشباب تشجي  .3
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 طريـــق عـــن وذلـــ  الزرا ـــي النشـــاط ممارســـة علـــى وتشـــجيعهم الفالحـــين تحفيـــز .4

 .الزراعة مواد ومختلف اآلالت توزي 

 إنجــاز كيفيــات إليجــاد وذلـ  الريفــي العمــران فـي املختصــين الجــامعيين إشـراك .5

 .الريفية املناطق في السكان شاطن م  يتالءم ريفي سكن

 بأســـعار توفيرهـــا علـــى والعمـــل، البنـــاء مـــواد أســـعار فـــي للـــتحكم ضـــوابط وضـــ  .6

 تشـــــــجي  مـــــــ  البنـــــــاء عمليـــــــة تســـــــري  اإلعانـــــــة مـــــــن املســـــــتفيد ليـــــــتمكن معقولـــــــة

 .محلية مواد لصناعة التقليدية الورشات

 وذلـــ ، املســـتفيدين واختيـــار البنـــاء عمليـــة فـــي للبلـــديات أكبـــر صـــالحية إعطـــاء .7

 الســكن بوضــعيات الكافيــة الدرايــة ولــديها املــواطن إلــى األقــرب هــي البلديــة ألن

 ملواطنيها.
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 الفلسطينية للمدن الخضراء املساحات تخطيط

 املدينة مشهد الصورة الجمالية غياب ظل في

ا" طولكرم "مدينة  نموذج 

 

 

 141 مفلح نصر
Orcid.org/0000-0003-2896-4816 

 

 ملخص
 

 جهـة مـن العمرانـي النشـاط بين املوازنة في ضرورية حاجة الخضراء تاملساحا تعد

 وضــــ  يتطلـــب ممـــا، أخــــرى  جهـــة مـــن والجماليـــة والصــــحية الســـكنية املدينـــة وبيئـــة

 الســـــــكاني النمـــــــو بـــــــين التـــــــوازن  حالـــــــة علـــــــى الحفـــــــا  فـــــــي تســـــــاعد تخطيطيـــــــة رؤيـــــــة

 .املدينة في الخضراء واملساحات والعمراني

 الفلســـــــطينية املـــــــدن فـــــــي التخطـــــــيط واقـــــــ  علـــــــى رفالتعـــــــ إلـــــــى تهـــــــدف الدراســـــــة إن

 وقـدرتها اإلسـرائيلية بـاإلجراءات الخضراء املساحات تأثر ومدى( نموذجا طولكرم)

 تــــم، املدينـــة مشـــهد علـــى الجماليـــة الصــــورة وإضـــفاء الســـكان متطلبـــات تلبيـــة علـــى

 فـــــــي االختصـــــــاص جهـــــــات مـــــــ  واملقـــــــابالت امليـــــــداني املســـــــح إجـــــــراء خـــــــالل مـــــــن ذلـــــــ 

 للمعلومــــــات الجيومــــــول  نظــــــم واســــــتخدام، والتنفيايــــــة التخطيطيــــــة املؤسســــــات

 .الجيومكانية

 املخطــــط فــــي العمرانــــي النمــــو زيــــادة مفادهــــا رئيســــية نتيجــــة إلــــى الدراســــة توصــــلت

 توســــي  علـــى القــــدرة عـــدم نتيجــــة، الخضـــراء املســــاحات ونقـــص، للمدينــــة الهيكلـــي

                                                           
. ط، املغربالربا، الخامس محمد جامعةاه، الدكتور  سل  في باحث، مفلح محمد عبداللة نصر الباحث: 141

Abumajd99.nn@gmail.com 
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 اإلجـــــــراءات بســـــــبب( م2006) العـــــــام فـــــــي تخطيطـــــــه تـــــــم الـــــــاي، الهيكلـــــــي املخطـــــــط

 مـن الفـرد حصـة وتـدني، للمدينة الجمالية الصورة تشوه إلى أدى مما، اإلسرائيلية

البالغـــة  الهيكلـــي املخطـــط مســـاحة مـــن، (²م0.4) بلغـــت حيـــث الخضـــراء املســـاحات

 والتوصــــــيات النتــــــائ  مــــــن عــــــدد إلــــــى الدراســــــة توصــــــلت وقــــــد دونــــــم( 13790.351)

 املشكلة. حل في للمساهمة

 البحث: نتائج -

 للمســـــاحات الهيكليـــــة املخططـــــات وتحليـــــل واملقـــــابالت امليـــــداني املســـــح خـــــالل مـــــن

 :التالية للنتائ  التوصل تم طولكرم مدينة في الخضراء

، نســـــمة( 61.941) حـــــوالي( 2007)العـــــام فـــــي طـــــولكرم مدينـــــة ســـــكان عـــــدد بلـــــ  .1

( 13397.351) العــــام نفــــس فــــي إعــــداده تــــم الــــاي الهيكلــــي املخطــــط ومســــاحة

 التـــي تقديراتـــه بلغـــت وعمرانيـــا ســـكانيا نمـــوا املدينـــة دتشـــه ذلـــ  عقـــب، دونـــم

 دون ، نسـمة( 76.621) حـوالي( 2018) العـام فـي املركزيـة اإلحصـاء دائرة أجرتها

 املســــــــاحات حجــــــــم علــــــــى زيــــــــادة أو الهيكلــــــــي املخطــــــــط مســــــــاحة علــــــــى تغيــــــــر أي

 .فيه الخضراء

 وهنـاك، الهيكلـي املخطـط مسـاحة مـن%( 0.228) الخضـراء املساحات شكلت .2

 منظمــة غيــر لكنهــا، مالعــب عــن عبــارة أنهــا علــى املخطــط عرفهــا أخــرى  فراغــات

 .اإلجمالية املساحة من%( 0.162)مساحتها  شكلت، لال 

 الكتــــــل تغزوهـــــا، عمرانيـــــة مزدحمــــــة منطقــــــة( القديمـــــة البلــــــدة) املدينـــــة مركـــــز .3

، والصــــورة الجماليــــة الخضــــراء املســــاحات عنهــــا تغيــــب، والحجريــــة اإلســــمنتية

، التجـــــــــارة، الســـــــــكن)اســـــــــتخداماتها  اخـــــــــتالف علـــــــــى، ماديـــــــــا يمـــــــــةالق مرتفعـــــــــة

 (.الخ... الخدمات

 .للمدينة الهيكلي املخطط في الخضراء املساحات وقلة الجغرافي التوزي  سوء .4
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 املصــنفة الفلســطينية للســيادة تخضــ  التــي املنــاطق بتخطــيط املخطــط اهــتم .5

 بســـــــبب وذلـــــــ ، (ج) املصـــــــنفة املنـــــــاطق علـــــــى تخطـــــــيط قدرتـــــــه وعـــــــدم، (ب، أ)

 الواقـــ  العنصــري  الفصــل جـــدار ووجــود، اإلســرائيلية الســـيطرة تحــت وقوعهــا

 .الهيكلي تخطيطها حدود توس  أعاق الاي األمر، املدينة أراض ي على

 قلـــب فـــي يقـــ ، الهيكلـــي املخطـــط مـــن% 1.189 مســـاحته نســـبة طـــولكرم مخـــيم .6

 وااالونــر  عليــه تشــرف، ومزدحمــة متالصــقة إســمنتية كتــل مــن يتشــكل، املدينــة

 طــــولكرم بلديــــة لــــه وتقــــدم، (الفلســــطينيين الالجئــــين وتشــــغيل الغــــوث وكالــــة)

 .املدينة ملشهد الجمالية الصورة ملوثات أحد ويعتبر كما، الخدمات بعض

 الجماليــــة الصــــورة فقــــدان إلــــى أدى، املدينــــة فــــي األراضــــ ي اســــتعماالت اخــــتالط .7

 الهيكلـي املخطـط فـي تقـ  التـي املنـاطق بعـض امل ـال سبيل فعلى، املدينة ملشهد

 ألغــرا  الواقــ  ار  علــى اســتخدامها تــم، التجاريــة املعــار  تصــنيف ضــمن

 .الصناعة

 فـــي تعـــديات حـــدوث إلـــى أدى، املدينـــة فـــي التخطيطيـــة القـــوانين تطبيـــق ضـــعف .8

 إلـى البلديـة تلجـأ حيـث، املـواطنين قبـل من( االستخدام مختلفة) األبنية إقامة

 .التعديات إزالة من بدال املادية املخالفات تحرير

 أمــاكن وجــود ضــعف فــي ســاهم، الدراســة منطقــة فــي الخضــراء املســاحات قلــه .9

 دفـــ  بـــدون  إليهــا الـــدخول  مـــن األشــخاص جميـــ  يـــتمكن التــي، والترفيـــه الراحــة

 .مقابل

 حيـث، كورونـا جائحـة ظل في جليا ظهر املدينة في والسكاني العمراني االزدحام .10

، مغلقـة أمـاكن فـي إقامتهـا تـم التـي اعيـةاالجتم واملناسـبات النشـاطات اغلب أن

 .السكان حياة على سلبا أثرت
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 البحث: توصيات -

 املســـــاحات ونقصـــــا فـــــي، متســـــارعا وعمرانيـــــا ســـــكانيا نمـــــوا طـــــولكرم مدينـــــة شـــــهدت

 :التالية التوصيات وض  تم املشكلة هاه وملعالجة، الخضراء

، الســـكاني واحتياجـــات النمـــو يتناســـب بمـــا، الهيكلـــي املخطـــط توســـي  ضـــرورة .1

 التخطيطيـة املعـاير حسب الخضراء املساحات تخطيط االعتبار بعين واألخا

 حاجــه لتل ــي، الهيكلــي املخطــط مســاحة إجمــالي مــن% 7 والبالغــة فلســطين فــي

 .األفراد

 عمليــة بعــد املــواطنين مــن البلديــة عليهــا تحصــل التــي األراضــ ي فــي تبادليــة عمــل .2

 اســــت مارها يمكــــن، مناســــبة بعــــادبأ فراغــــات هنــــاك يكــــون  لكــــي وذلــــ ، إفرازهــــا

 .املواطنين تخدم خضراء مساحات إلقامة

 املعمــاري  التــراث علــى للحفــا ( القديمــة البلــدة) املدينــة مركــز تخطــيط إعــادة .3

 تالئــــم تخطيطيــــة قـــوانين ووضــــ ، القديمـــة املبــــاني تــــرميم إعـــادة عبــــر، األصـــيل

 .فيها البناء

 املنطقــة فــي الواقعــة راضــ ياأل  تخطــيط منــ  فــي اإلســرائيلية السياســات مواجهــة .4

 .الدولية واملؤسسات املدني املجتم  مؤسسات إشراك خالل من، (ج)

 لهـا سياسـية العتبـارات، املدينـة قلب في املوجود طولكرم مخيم على املحافظة .5

 خضـراء مسـاحات تـوفير فـي النظر ضرورة م ، ساكنيه لجوء أسباب في عالقة

 .بهم املحيط املناطق في املخيم لسكان

 حـــــددها كمـــــا األراضـــــ ي اســـــتخدامات علـــــى الحفـــــا  فـــــي القـــــانون  ســـــيادة فـــــر  .6

 الهيكلي. املخطط

 وعــدم، املــواطنين بهــا يقــوم التــي التعــديات ب زالــة التخطيطيــة القــوانين تطبيــق .7

 .املادية باملخالفات مقايضتها
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 حاجــة تل ــي، خضــراء مســاحات تــوفير لصــالح البلديــة قبــل مــن األراضــ ي شــراء .8

 األنشـطة إلقامـة تسـتخدم التـي، املفتوحـة واألمـاكن العامة كالحدائق السكان

 بيئـــة لتكـــون ، املغلقـــة األمـــاكن عـــن عوضـــا، والترفيهيـــة االجتماعيـــة واملناســـبات

 .والجوائح الظروف كافة ظل في صحية

وتطـــــوير ، الفلســــطينية املــــدن مخططــــات لدراســـــة عليــــا وطنيــــه هيئــــه تشــــكيل .9

 املخططــــات فــــي الخضــــراء حاتاملســــا لتــــوفير حلــــول  إيجــــاد علــــى تســــاعد آليــــات

 .املواطنين حياه على وظيفي أثر من لها ملا، الهيكلية

واملسـاحات  األراضـ ي علـى الحفـا  فـي املـواطنين لـدى املجتمعيـة ال قافـة تعزيز .10

 املجتمــــ  مؤسســــات عمــــل نشــــاطات تك يــــف خــــالل مــــن، وتطويرهــــا الخضــــراء

 الفلسطينية. املدن في بال  تعنى التي املدني
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 ملخص
 

 حظيــت التــي املواضــي  مــن املناخيــة التغيــرات علــى وأثــره الهــواء تلــوث موضــوع يعــد

 البحـث اشـكالية وحددت. واس  لبشك واملحلي العالمي الصعيد على كبير باهتمام

  الهـــواء لتلـــوث مـــا
 
 لكـــون  البحـــث اهميـــة وتبـــرز. العـــراق فـــي املناخيـــة التغيـــرات فـــي دورا

 ويعــود, هــاا يومنــا فــي البشــرية تواجــه التــي العامليــة املشــكالت ابــرز  مــن الهــواء تلــوث

 تالغــــازا تـــأثير فـــأن وبالتـــالي, املناخيـــة العناصــــر طبيعـــة علـــى القويـــة لتأثيراتـــه ذلـــ 

                                                           
 ـ املاجستير. الجغرافية قسم ــ اآلداب كلية – الكوفة جامعة ـ بكالوريوس. الطفيلي عبود محمد حدود م.أ: الباح ة 142

 للعلوم التربية كلية - جغرافيةال قسم في العمل: تدريسية مكان. الجغرافية قسم ــ اآلداب كلية – الكوفة جامعة

 والندوات املؤتمرات من بعدد واشتركت، وعاملية محلية بمجالت البحوث من العديد نشر تم. بابل جامعة -اإلنسانية

 على وحصلت. الكلية في العلمية اللجان من العديد في كعضو وعملت األولية الدراسة مرحلة بتدريس العلمية. قمت

. العلمية الكليات وعمداء الجامعة ورئيس العلمي والبحث العالي التعليم وزير من والتقدير الشكر كتب من العديد

 Itab.alluhaibi@uokfa.edu.iq. والندوات التعليمية الدورات من بعدد اشتركت
. يةالجغراف قسم ــ للبنات التربية كلية – الكوفة بكالوريوس: جامعة: اللهي ي كريم يوسف عتاب د.م.أ الباح ة: 143

 ــ للبنات التربية كلية – الكوفة الدكتوراه: جامعة. الجغرافية قسم ــ للبنات التربية كلية– الكوفة جامعة املاجستير:

 من العديد نشر تم. الكوفة جامعة-للبنات التربية كلية الجغرافية قسم في العمل: تدريسية مكان. الجغرافية قسم

 الدورات من بعدد اشتركت العلمية. والندوات املؤتمرات من بعدد واشتركت، وعاملية محلية بمجالت البحوث

. الجغرافية قسم ـ للبنات التربية كلية في والدكتوراه واملاجستير األولية الدراسة مرحلة بتدريس قمت التعليمية.

 وزير من والتقدير الشكر كتب من العديد على وحصلت. الكلية في العلمية اللجان من العديد في كعضو وعملت

 قسم في العليا للدراسات مقررة عملت. العلمية الكليات وعمداء الجامعة رئيس العلمي والبحث العالي التعليم

 hum.hodoud.mohemad@uobabylon.edu.iq. الجغرافية لقسم كرئيس تعمل وحاليا الجغرافية
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 علـــى كبيـــر خطـــر ذات لكونهـــا إليهـــا التوجـــه ينبغـــي مشـــكلة يعـــد البيئـــة األنظمـــة علـــى

 علـــــى التعـــــرف خـــــالل مـــــن يكمـــــن البحـــــث هـــــدف امـــــا، املتعـــــددة البشـــــرية األنشـــــطة

 الجغرافــــــي التوزيــــــ  ومعرفــــــة, املناخيــــــة التغيـــــرات علــــــى الهــــــوايي التلــــــوث اثــــــر طبيعـــــة

 , الهـــــوايي التلـــــوث رصـــــد ملحطـــــات
 
 فـــــي املناخيـــــة التغيـــــرات نلبيـــــا الســـــ ي عـــــن فضـــــال

 لوضـــ  والتوجـــه, املناخيـــة للتغيـــرات البيئيـــة االثـــار ابـــرز  بيـــان علـــى والعمـــل, العـــراق

 التغيــرات علــى الهــوايي التلــوث اثــر مــن التقليــل الــى تســ ى التــي الســبل مــن مجموعـة

 الزراعيــــة املنــــاطق فــــي والتوســــ  املتجــــددة الطاقــــة علــــى اعتمادهــــا الســــيما املناخيــــة

 هـاا فـي كبيـر اهتمـام مـن العـراق شـهده مـا ايضـاح تم البحث خالل منو . واالشجار

 لتراكيـــــز واملراقبـــــة الرصـــــد محطـــــات مـــــن مجموعـــــة توزيـــــ  خـــــالل مـــــن وذلـــــ  املجـــــال

 العــراق فــي الــدائم التلــوث مصــادر او مراكــز بيــان تــم أذ, الجــو فــي وامللوثــات الغــازات

 , مســــــبباتها وابــــــرز 
 
 قــــــيم علــــــى الهوائيــــــة امللوثــــــات تــــــأثير دراســــــة تــــــم ذلــــــ  عــــــن فضــــــال

  ذلــ  وبــرز , املناخيــة العناصــر
 
 الســمة كانــت التــي املناخيــة التغيــرات خــالل مــن جليــا

 مـــــن كـــــل فـــــي املطـــــري  التســـــاقط وقلـــــة الحـــــرارة درجـــــات فـــــي االرتفـــــاع هـــــو لهـــــا البـــــارزة

 أدى حيـــث البيئـــة علـــى بوضـــوح ذلـــ  وانعكـــس, والبصـــرة وبغـــداد املوصـــل محطـــات

 مـــــن الجنوبيـــــة االهـــــوار منـــــاطق فـــــي الســـــيما نـــــاتللحيوا واملـــــوت الجفـــــاف بـــــروز الـــــى

 الهـــــواء تلـــــوث مـــــن الحـــــد ألجـــــل الســـــبل مـــــن مجموعـــــة الدراســـــة ووضـــــعت, العـــــراق

 ألجــل الوســائل مــن مجموعــة اعتمــاد خــالل مــن, املناخيــة التغيــرات علــى والســيطرة

, هشــة بيئيــة بأنظمــة تتمتـ  التــي الــدول  بـين مــن العــراق صـنف وبهــاا, معهــا التكيـف

 .الهوائية بامللوثات يرالتأث سريعة

 البحث: نتائج -

 عــدم نتيجــة الهــواء فــي التلــوث نســبة ارتفــاع مــن األخيــرة اآلونــة فــي العــراق يعــاني .1

  اآلبــــار فـــي الــــنفط اســـتخراج مــــن املنبع ـــة الغــــازات علـــى الســـيطرة
 
 فــــي خصوصـــا
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 فـــــي املنتشـــــرة املولـــــدات مـــــن الســـــموم انبعـــــاث بـــــالتزامن، الجنوبيـــــة املحافظـــــات

 .العراقية دنامل جمي  شوارع

 أو ماديـــة لجســـيمات الجـــوي  الغـــالف بســـب ها يتعـــر   ظـــاهرة الهـــواء تلـــوث يعـــد .2

ــــــــة مــــــــواد ــــــــة مركبــــــــات أي   أو كيماوي  ب بيولوجي   وإضــــــــرار أذى حــــــــدوث فــــــــي تتســــــــب 

ة لإلنسان
 
ب أو الحية الكائنات وكاف ة البيئة في ضرر  تسب   .الطبيعي 

 األسـلحة مصـان  م ـل العـراق فـي األخـرى  التلـوث مسـببات من العديد هناك أن .3

 الاريـــــــة الطاقـــــــة وكالـــــــة ومواقـــــــ  الســـــــابق النظـــــــام زمـــــــن فـــــــي الســـــــابقة العراقيــــــة

 ، الحـــــروب خـــــالل والـــــاخائر األســـــلحة أنـــــواع مختلـــــف واســـــتخدام
 
 عــــــن فضـــــال

 ومعامــــــــل الكهربــــــــاء توليــــــــد ومحطــــــــات االســــــــمنت ومصــــــــان  النفطيــــــــة املصــــــــافي

 .الطابوق 

 رصــد محطــة فــي ملحــة ةضــرور  املناخيــة العناصــر قيــاس أجهــزة اســتخدام فــأن .4

 علـــى الهـــواء ملوثـــات تمارســـه الـــاي التـــأثير ملقارنـــة يعـــود وهـــاا، الهـــواء ملوثـــات

 ، املســـجلة املناخيـــة العناصـــر مقـــادير
 
 الظـــواهر طبيعـــة علـــى تأثيرهـــا عـــن فضـــال

 .وغيرها كالضباب الحدوث املمكنة املناخية

، التلـــوث الســـريعة الهشـــة البيئيـــة األنظمـــة ذات الـــدول  مـــن العـــراق يصـــنف إذ .5

  هنـــــاك أن أذ. البيئـــــة لحمايـــــة والقواعـــــد القـــــوانين تطبيـــــق لعـــــدم وذلـــــ 
 
 تزايـــــدا

 
 
 .الهواء في السامة الغازات في واضحا

 جودتــه وانخفــا  العــراق فــي الجــوي  الهــواء تلــوث نســبة فــي االرتفــاع ســبب يعــد .6

 فـي أسـبو ي بمعـدل تهـب التـي الترابيـة العواصـف كثرة أبرزها، أسباب جملة إلى

 أغلــب بهــا تتميــز التــي الصــحراوية الطبيعــة بســبب الدراســة منطقــة حــاءأن كافــة

 .العراقية األرض ي
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 الحـــرارة درجــة ملعــدل العــام االتجــاه فــي ارتفـــاع العــراق فــي الحــرارة درجــة تشــهد .7

بمقـدار ( م2010_ 1926) مـن للمـدة والبصـرة وبغـداد املوصل ملحطة السنوي 

 .التوالي على( 1.6، 0.1، 0.5)

 بنســـــب املنـــــا ي بـــــالتغير العـــــراق فـــــي األحيـــــايي والتنـــــوع لطبيعيـــــةا الـــــنظم تتـــــأثر .8

 .املنا ي املؤثر أو الجغرافي موقعها وبحسب، متفاوتة

 البحث: توصيات -

 لضــــمان معـــه للتكيـــف إجـــراءات واتخـــاذ املنــــاخ لتغيـــر الســـلبية اآلثـــار معالجـــة .1

 املســــــتقبلية اآلثــــــار استشــــــراف علــــــى العلمــــــي البحــــــث وتركيــــــز، الغــــــاايي األمــــــن

 امليــــاه فــــي الجــــاد االســـت مار إلــــى واالتجــــاه، مواجهتهـــا وكيفيــــة املناخيــــة يـــراتللتغ

 ، الجوفيــــة
 
 .أراضــــيها بخصــــوبة تتميــــز التــــي املتجــــدد الخــــزين منــــاطق فــــي خاصــــة

 ، الجوفيــــة امليــــاه فــــي الجــــاد االســــت مار إلــــى واالتجــــاه
 
 الخــــزين منــــاطق فــــي خاصــــة

 .أراضيها بخصوبة تتميز التي املتجدد

 اإلسـكان وزارة املائيـة وزارة املائيـة املـوارد وزارة ومنها لتنفيايةا الجهات مفاتحة .2

 القـــــــوانين وإصــــــدار توعيــــــة لعمــــــل، وغيرهـــــــا املحافظــــــات ومجــــــالس والبلــــــديات

  واعتباره البيئة على املتجاوزين على والعقوبات
 
  حقا

 
 .عاما

 املحافظـــات وبالخصـــوص املحافظـــات كـــل فـــي األخضـــر الحـــزام مشـــروع تفعيـــل .3

 .األتربة لصد الغربية

 كـــــل فــــي الكهربائيــــة الطاقـــــة توليــــد محطــــات مـــــن الصــــادرة االنبعاثــــات معالجــــة .4

 االنبعاثـــات مـــن لتقليـــل للحـــد املتجـــددة بالطاقـــة للعمـــل والســـ ي، املحافظـــات

 .الكبيرة الكهربائية املولدات من الصادرة

 مــن وذلــ ، الهــواء بيئــة تلــوث فــي تســاهم التــي املروريــة االختناقــات مــن التقليــل .5

 مــا ومعالجــة املروريــة االختناقــات فــ  ألجــل وقــوانين قواعــد علــى اعتمــاد لخــال

 منها. يصدر
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 وتداعياتها العالم في الغذاء أزمة

 كورونا جائحة ظل في
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 ملخص
 

 وصــل حيـث، اإلطـالق علــى بالبشـرية تعصـف أزمــة أكبـر الغـااء ازمــة اليـوم أضـحت

 فـي فيـه ُينـت  وقـت فـي، شـخص مليـون  820 يفـوق  مـا الغـااء نقـص يعـانون  مـن عدد

 مـن كميـات أكبـر ب نتـاج وعـود وفـي ظـل. املعمـورة سـكان كـل إلطعـام يكفـي مـا العالم

 كـون ، النـدرة مـن نعـاني ال نحـن، الكبـرى  الزراعيـة القـوى  طـرف مـن الغاائية السل 

 مكنــــت الزرا ــــي امليــــدان فــــي وتطبيقاتهــــا والتكنولوجيــــة املعرفيــــة العلميــــة ال ــــورة أن

  الغاائية. السل  في تجاوز الندرة من املجتمعات

، السـوق  اسـعار تحمـل عـن عـاجزين النـاس ان إال الرفوف على موجود الطعام ان 

 نطــاق اوســ  علــى وســوء التغايــة وانتشــار نقــص الغــااء تــوفر: املفارقــة وأمــام هــاه

 تجعـــــل التـــــي الخلـــــل مكـــــامن فـــــي البحـــــث توجـــــب، العـــــالمي الغـــــاايي وانعـــــدام لألمـــــن

 بالفناء. جزء منها يهدد الاي الخطير هاا الوض  تعي  شريةالب

مـم التابعـة املتخصصـة الوكـاالت بمختلـف الوضـ  تفاقم أدى وقد
ُ
 و      املتحـدة لأل

 التقـارير تشـير حيـث، الخطـر أجـراس دق إلـى الحكومية غير و الحكومية املنظمات

 واألمــرا  الجــوع بببســ يـوم كــل بــاملوت مهــددون  العـالم فــي املاليــين عشــرات أن إلـى

 تــــوفير اي الخفــــي الجــــوع فيــــه بمــــا، اشــــكاله بمختلــــف التغايــــة ســــوء عــــن الناجمــــة
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 للكفـاءة انخفـا  مـن عنـه ينـت  وما، املغاية العناصر على يحتوي  ال الاي الغااء

 الســليم والنمــو الــتعلم علــى األطفــال قــدرة فــي وانخفــا  كــال ، العاملــة اليــد لــدى

 .مريضة أو سليمة غير كاملة أجيال بناء خطر أمام أننا أي، وجسديا فكريا

وهــي  اال، قبــل مــن العــالم دول  وقعهــا تشــهد لــم صــحية ازمــة املعضــلة لهــاه أضــيف

 القــدرة دون  والــاهول حــال العجــز مــن حالــة فــي العــالم ادخلــت كورونــا التــي جائحــة

 تأزما. الدولي الغاايي الوض  والاي سيزيد، املستجد الوباء على التحكم في

 الغذاء: بأزمة املرتبطة اهيماملف -

ومعقـــد  متشـــعب موضـــوع لتنـــاول  يـــدفعنا الغـــااء ازمـــة أو عـــن الغـــااء الحـــديث إن

 :يشمل األبعاد متعدد

 الغااء. في فرد كل حق في واملتم ل والقانوني اإلنساني البعد .1

 بالقــــــدر وتــــــوفير الغــــــااء إلنتــــــاج الســــــبل الكفيلــــــة االقتصــــــادي ويتنــــــاول  البعــــــد .2

 الكافي.

 الغاائية. وثقافته مجتم  كل ويشمل خصوصية وال قافي تما ياالج بعده .3

 بصـحة االفراد تمت  يكفل الصحي الاي الغااء والقاض ي بتوفير الصحي بعده .4

 التقـــــــدم فــــــي تســــــاهم ســـــــليمة أجيــــــال وبنــــــاء، لألطفـــــــال والنمــــــو الســــــليم جيــــــدة

 واالزدهار.

ولوجيـــات والتكن الحدي ـــة الوســـائل تحديـــد واملنـــا ي واملتم ـــل فـــي وشـــقه البيئـــي .5

 والتقلبات املناخية. الكوارث من الزرا ي اإلنتاج لحماية املتقدمة

 والنزاعــــات التــــي الصــــراعات مــــن للحــــد الســــ ي واملتم ــــل فــــي البعــــد األمنــــي وكــــاا .6

 فــــي الجيــــاع مــــن املزيــــد فــــي والتــــي تســــاهم، للشــــعوب الغــــااء وصــــول  دون  تحــــول 

 علـــى را  معانـــاةواألمـــ الجـــوع ليزيـــد، الحـــرب ويـــالت مـــن يعـــانون  العـــالم الـــاين

 معاناتهم.

 التغذية: سوء -
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م الهــــزال) التغايــــة نقــــص أشــــكاله جميــــ  فــــي التغايــــة ســــوء يشــــمل  ونقــــص والتقــــز 

 غيــر واألمــرا ، والســمنة، الــوزن وفــرط، املعــادن أو الفيتامينــات ونقــص، (الــوزن

 لألمــم التابعــة والتجــارة األغايــة منظمــة وتؤكــد. الغــاايي بالنظــام املرتبطــة الســارية

، غاائيــة قيمــة أقــل أطعمــة نحــو االتجـاه إلــى بالنــاس يــؤدي الفقــر زيــادة أن حـدةاملت

 أو قصــيرة الصــحة علــى انعكاســات مــ ، توازنــا وأقــل الفيتامينــات ناحيــة مــن وأفقــر

 ســــــــن دون  طفــــــــل مليــــــــون  155 يعــــــــاني اإلحصــــــــائيات وحســــــــب اخــــــــر. طويــــــــل األمــــــــد

 كمـــا البدانـــة. نمــ مليــون بـــال  461و الهـــزال مــن مليـــون  52و، التقــزم مـــن الخامســة

 وفيـــات مــن% 45وتــرتبط  الــدم. فقـــر مــن االنجــاب ســن فـــي النســاء مــن% 32 تعــاني

 علـى التغايـة ونقـص سـوء يـؤدي كمـا. التغايـة بـنقص الخامسـة سن دون  األطفال

 فيزيـد الجسـم مناعـة ويخفـض مـن املـوت إلـى وحتـى، عـدة أمرا  إلى الطويل املدى

 .معدية بأمرا  اإلصابة خطر من

 علـى كبيـر بشـكل العـالم فـي والغـااء الحيـاة أنظمـة علـى يطـرأ الـاي لتغييـرويسـاعد ا

 املتزايــد وباالســتهالك بالســمنة املرتبطــة األمــرا  الســيما، أخــري  دون  أوبئــة  تفشــ ي

 أمـرا  فـي بارتفاع التغاية في العوملة آثار تظهر حيث .السريعة وللمأكوالت للحوم

 الــــدول  علــــى حكــــرا طويلــــة لفتــــرة بقيــــت أمــــرا  وهــــي، والســــكري  والشــــرايين القلــــب

 .النامية للدول  العام االتجاه اليوم أصبحت أنها غير الغنية

 اإلمكانـات األوقـات كـل فـي و النـاس لجميـ  تتـوافر أن بـه فيقصـد الغـاايي األمن أما

، ومغايـــة وســليمة كافيـــة اغايــة علـــى للحصــول  واإلقتصـــادية واالجتماعيــة  املاديــة

 موفــــــورة بحيــــــاة للتمتــــــ  الغاائيــــــة أذواقهــــــم وتناســــــب التغاويــــــة احتياجــــــاتهم تل ــــــي

 معيشـ ي مسـتوى  وفـي، الغـااء علـى الحصـول  فـي الحـق فـرد فلكل، والصحة النشاط

 مــن التحــرر  وفــي، املعيشــية لظروفــه متواصــل تحســين فــي وبــالحق، وآلســرته لــه ـكـاف

 الجوع.
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 الغذاء: زمةأ أسباب -

 متعددة: المالع في الغااء ازمة تفاقم إلى ادت التي األسباب إن

 املســتدامة غيــر والتنميــة املنصــفة غيـر والتجــارة املنحرفــة الزراعيــة السياسـات .1

 فــي الفقــر نشــر متقلبــة وهشــة وســاهمت فــي العامليــة الغــااء أنظمــة مــن جعلــت

 في: السياسات وتتم ل هاه، النامي العالم

 الــــــدول  قبــــــل مــــــن املنـــــت   املباشــــــر غيــــــر و املباشـــــر الكبيــــــر الزرا ــــــي الـــــدعم . أ

 والـــاي، األمريكيـــة املتحـــدة الواليـــات و أوروبـــا مـــن األخـــص وعلـــى دمـــةاملتق

 أســــواق إلــــى دخولهــــا و، املدعمــــة الســــل  أمــــام الحــــواجز الغــــاء ظــــل فــــي أدى

 و الزرا ـي اإلنتـاج تـدمير إلى، التكلفة سعر من بأقل بأسعار النامية الدول 

 عامليـةال الشـركات منافسـه علـى قـادرين غيـر بـاتوا الـاين املحليـين املنتجين

 العـــــالمي الغـــــاايي النظـــــام هـــــو الغـــــااء ألزمـــــة الحقيقـــــي فالســـــيب، الكبـــــرى 

 املتكـــون ، العـــالمي الغاائيـــة للزراعـــة الصـــنا ي املجمـــ  ســـيطرة علـــى القـــائم

 للبـــــــاور  العمالقـــــــة والشـــــــركات املتعـــــــدد والجنســـــــيات الحبـــــــوب تجـــــــار مـــــــن

 ام ـــــال مـــــن، العامليـــــة الســـــوبرماركت وسالســـــل واملخصـــــبات والكيماويـــــات

 وشيكيتا. وكارجيل سانتومون

 وصــــندوق  الــــدولي البنــــ ، طــــرف مــــن الهيكلــــي التخطــــيط سياســــات فــــر  . ب

 الزراعيــــــة التعاونيــــــات عــــــن للتخلــــــي األفريقيــــــة الــــــدول  علــــــى الــــــدولي النقــــــد

 افريقيـــا فـــي الزراعـــة وتوجيـــه، العائليـــة الزراعيـــة املســـت مرات أي، الصـــغيرة

 و الخارجيـــة ديونهـــا لتـــدف ) والقطـــن الكاـكــاو - القهـــوة (التصـــدير اجـــل مـــن

 غاائها. لشراء الصناعة مداخيل تستخدم

 لألمـم التابعـة( فـاو) والزراعـة األغايـة منظمـة تشير الغااء: واملهدر من الفاقد .2

 أميركـا دول  فـي سـيما ال، سـنويا يضـي  الكلـي الغـااء إنتـاج مـن% 14 أن املتحـدة

 فقــــــدانا املنــــــاطق أكثــــــر قائمــــــة تتصــــــدر التــــــي آســــــيا وجنــــــوب وأوروبــــــا الشــــــمالية
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 وملــــوارد لألراضــــ ي اســــتنزافا الطعــــام ويم ــــل إهــــدار. العــــالم فــــي املنتجــــة لألغايــــة

 الدفيئة. الغازات وانبعاث التلوث في واملتسبب، املياه

 لألزمــات الرئيســ ي املحــرك األخيــرة هــاه كانــت والنزاعــات حيــث الحــروب انتشــار .3

، الـــيمن، انالســـود جنـــوب تضـــررا االكثـــر وتبقـــى االقـــاليم، 2019 فـــي  الغاائيـــة

 الكونغو. جمهورية، سوريا، أفغانستان

 الســــكر الســــل  كقصــــب بعــــض مــــن انطالقــــا حيــــوي  كوقــــود الغــــااء اســــتخدام .4

 الوقـــــود مـــــن% 10 ادراج كبدايـــــة املتقدمـــــة الـــــدول  نجبـــــر حيـــــث، الـــــارة وزيـــــوت

 زراعــــتهم بغــــر  املزارعــــون يوجهــــون  أصــــبح وقــــد الســــيارات. بنــــزين فــــي الحيــــوي 

 أكبر. امواال يدر ألنه الوقود الحيوي  استخدامات

 حيــث، الحــراري  االحتبــاس بفعــل تزايــدت التــي والكــوارث البيئيــة املنــاخ تقلبــات .5

 إلــى اتــالف الصــين ضــربت والفيضــانات التــي اســتراليا فــي الجفــاف موجــات ادت

 الزراعية. املحاصيل

 األزمة: حل في الدولية الجهود فشل -

 فــي التحــرك إلـى الــدولي املجتمــ  دفعـت العــالم يشــهدها التـي الغــااء أزمــة خطـورة أن

 :ومنتديات عاملية تنموية مشاري  إطار

 الغــــــااء مــــــؤتمر ويتعهــــــد، النــــــامي العــــــالم بلــــــدان فــــــي مليــــــون جــــــاي  1974-500 .1

 .سنوات 10 خالل األطفال جوع على العالمي بالقضاء

لألغايـــــــة  العـــــــالمي القمـــــــة مـــــــؤتمر ويتعهـــــــد، جـــــــاي  إنســـــــان مليـــــــون  1996-830 .2

 .2015 عام بحلول  النصف ىإل الجياع بخفض عدد

 بصــــفة الجــــوع علــــى بالقضــــاء 2008 لســــنة رومــــا قمــــة الــــدول فــــي التــــزام ظــــل فــــي .3

 مـــن لعـــدد ذلـــ  ارتفـــاع مـــن العكـــس علـــى نشـــهد، 2030 عـــام حلـــول  مـــ  نهائيـــة

 يصـعب ممـا، نسـمة مليـون  821 إلـى 2017 سـنة وصل العالم في الجوع يعانون 
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 التنميـة وتجسـيد التغايـة علـى سـوء القضـاء فـي هدف القمة تحقيق مهمة من

 .املستدامة

 إلـــى تعـــود وصـــفها يـــتم التـــي الحلـــول  أن كـــون  إلـــى الدوليـــة الجهـــود هـــاه ويعـــود فشـــل

، الغاائيـة املسـاعدات زيـادة املشـكلة: تخلـق التـي والتكنولوجيـات السياسات نفس

 واملزيــد، الزراعيــة والســل  الغــااء فــي العامليــة التجــارة تــنظم التــي التنظيمــات وإلغــاء

 .والجينية التكنولوجية اإلصالحات من

 الشــــركات عليــــه تســــيطر الــــاي الــــراهن الوضــــ  فقــــط التــــدابير هــــاه وبالتــــالي تعــــزز 

 .العاملية

 فــي الرســمية الجهــود مــن ضــئيل قــدر ســوى  اآلن حتــى هنــاك يكــن لــم، الســبب ولهــاا

 الحقيقيــــة األســــباب حــــول  مســــتنيرة عامــــة مناقشــــة أي تشــــهد ولــــم. األزمــــة مواجهــــة

 أنظمتنـا مسـتقبل إن. ذلـ  حيـال بـه القيـام يمكننـا ما أو، الجياع أعداد ناميت وراء

، منظمــــة غيــــر عامليــــة أســــواق بواســــطة األمــــر واقــــ  فــــي يتقــــرر  - والوقــــود - الغاائيــــة

 العاملية. واالحتكارات، املاليين وباملضاربين

 العالم: في الغذاء ازمة على كورونا وباء تداعيات -

، يــــوم كـــل ارواح مـــن يحصـــده ومـــا 19 كوفيـــد وبــــاء مـــن وماليـــ العـــالم بـــه يمـــر مـــا إن

 العـــالمي الغـــاايي الوضــ  تفـــاقم مــن زاد، مواجهتـــه عــن عظمـــى الــدول  حتـــى عجــزت

 :تداعيات عدة عنه ترتبت مما، ال الث العالم دول  في خاصة

 الجزيــي واإلغــالق الصــحي الحجــر قواعــد وضــ  بســبب التوريــد سلســلة تبــاطوء .1

 ففــي. الشــحن صــناعة فــي لوجســتية عقبــات حــدوث فــي تتســبب والتــي، للمــوان 

 الزراعيــــــة املحاصــــــيل اتلفــــــت بالشــــــاحنات النقــــــل وتوقــــــف الحــــــدود غلــــــق ظــــــل

 .افريقيا في االقاليم من العديد في خاصة

ر فقـــد: املـــزمن الجـــوع يعـــانون  مـــن عـــدد تضـــاعف .2
 
 العـــالمي األغايـــة برنـــام  حـــا

 قـــــد الغـــــااء فـــــي الحـــــاد للـــــنقص املعرضـــــين عـــــدد أن مـــــن املتحـــــدة لألمـــــم التـــــاب 
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 الوظـــــائف فقــــدان مــــ  خاصـــــة، مليونــــا 265 إلــــى ليصـــــل العــــام هــــاا يتضــــاعف

 .الجائحة بسبب

 بــــل، للوبــــاء الوحيــــدة الغاائيــــة العاقبــــة يكــــون  لــــن الجــــوع: االقتصــــادي الركـــود .3

 األكثـر باألشـخاص الخاصـة الغاائيـة الوجبـات علـى دائـم تـأثير للركود سيكون 

 .باألغاية املرتبطة األمرا  زيادة من املخاوف ي ير مما، وهشاشة ضعفا

 زيـــــادة إلـــــى يـــــؤدي االجمـــــالي املحلـــــي النـــــات  فـــــي انخفـــــا  كـــــل أن التقـــــديرات وحســـــب

 األغايــــــة منظمــــــة وحســــــب. النمــــــو فــــــي تــــــأخر مــــــن يعــــــاني طفــــــل مليــــــون  0.7 بمعــــــدل

 ركــود حــدث حــال فــي التغايــة فــي نقــص مــن شــخص مليــون  14.4 ســيعاني والزراعــة

 .االقتصادي االنكماش زاد كلما كبير ارتفاع في والنسية، %2 بـ اقتصادي

 الغنيـة البلـدان فـي جيـدة بتغايـة يتمتعـون  الـاين املواطنـون  يتحمـل قـد الواق  وفي

 النــامي العــالم فــي ولكــن، املســتوردة أو الطازجــة املنتجــات بعــض دون  أشــهر بضــعة

 مــــدى التقـــزم مـــن صـــغيرة ســـن فـــي التغايــــة ســـوء مـــن يعـــاني الـــاي الطفـــل يتعـــر 

 االسـتيراد وعوائـق الغـااء امـداد سالسـل بط  من املحارة األصوات وترتف . الحياة

 وغينيا م ل بنغالداش األقاليم بعض في مأساوي  فالواق ، التصدير وقيود

 املقترحات: -

 :يتطلب وهاا العالمي الغاايي النظام نصلح أن علينا يتعين الغااء أزمة لحل

 .الزرا ي لقطاعها النامية الدول  دعم .1

 الزرا ـــي املجـــال فـــي تجــاريتين قـــوتين أكبـــر طـــرف مــن الصـــدارة مركـــز تاللاحــ إن

 هائلـة ويمبـال  الكبيـر دعمهـم والواليات املتحـدة مرجعـه األوروبي وهما االتحاد

% 65 وشـكلت 2012 سـنة دوالر مليار300 بحوالي قدرت والتي الزرا ي للقطاع

 وهـــــو، صـــــادياالقت والتعــــاون  التنميـــــة منظمــــة فـــــي املقـــــدم الــــدعم مجمـــــوع مــــن

 تقـــتحم ان مكنهـــا مـــن والـــاي اليـــوم الصـــاعدة القـــوة تتبعـــه الـــاي الـــن   نفـــس

 .املنافسة سوق 
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 كبيــرة بصـفة تـدعم أن عليهـا الغاائيـة ازمتهــا الناميـة الـدول  تتجـاوز  حتـى وعليـه

 مجــال فــي الكبــرى  القــوى  ان. العامليــة التجــارة منظمــة بقواعــد تهــتم ال و زراعتهــا

، للتجــــارة العامليــــة املنظمــــة فــــي هــــي تضــــعها التــــي عــــدقوا علــــى تتحايــــل التصــــدير

 الــداخلي الـدعم إلــى الصـادرات دعــم مـن، أخــر إلـى شــكل مـن الــدعم تغيـر حيـث

 الكـــــوارث علــــى التامينــــات وحزمـــــة الريفيــــة التنميــــة دعــــم إلـــــى االخيــــر هــــاا ومــــن

 .السوق  اسعار وتقلب الطبيعية

 فـال، الزرا ـي القطـاع خصوصـية مـن ناب  وهاا الغاائية للسيادة األولوية منح .2

 للســـيادة مـــرادف الزراعـــة تعتبـــر إذ، األخـــرى  الســـل  كبـــاقي الغـــااء اعتبـــار يمكـــن

 قطـــــاع وهـــــو. شـــــعوبها تغايـــــة الحكومـــــات تـــــؤمن خاللهـــــا مـــــن، للـــــدول  الغاائيـــــة

 أن كمـــا، الطبيعيـــة والكـــوارث املناخيـــة للتقلبـــات خضـــوعه بفعـــل أيضـــا خـــاص

 اهتمــام يفــر  ممــا األســعار خريــةلتب متعرضــة املرونــة قليلــة الزراعيــة الســوق 

 .النامية الدول  حكومات طرف من كبير ودعم خاص

 اشــــكال مختلــــف فــــر  خــــالل مــــن الداخليــــة ألســــواقها الناميــــة الــــدول  حمايــــة .3

 .املحليين املزارعين لحماية الحدود على القيود

، األيكولوجيـة العائليـة الصـغيرة الزراعيـة والحيـازات املـزارع إلـى العودة تشجي  .4

 اســــعار اســــتقرار علــــى ويبقــــي، الصــــحي الغــــااء علــــى الحصــــول  مــــن يمكننــــا ممــــا

 حـــــال فـــــي خاصـــــة النقـــــل تكـــــاليف بســـــبب ارتفاعـــــا تعـــــرف التـــــي الزراعيـــــة الســـــل 

 املحروقات. اسعار ارتفاع

 الغاائيــــــة وال قافــــــة العــــــادات وتشــــــجي  الطعــــــام علــــــى املحلــــــي الطــــــاب  إضــــــفاء .5

 املحلية.

 .لعامليةا التجارة منظمة من الزراعة ملف اخراج .6
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 مــــن، واملســــتهلكين والعمــــال للمــــزارعين ثمنهــــا وضــــمان العادلــــة األســــعار ت بيــــت .7

 اململوكــــــة الوطنيــــــة الحبــــــوب ومخــــــازن  األراضــــــ ي أســــــعار تحديــــــد إعــــــادة خــــــالل

 .والخارج الداخل في العام للقطاع

 .فيه واالست مار التجارة وتعليق الزرا ي الوقود استخدام توس  وقف .8

 .الزراعية السل  قطاع في لالست مار اليامل القطاع تنظيم إعادة .9
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 الصحية األزمات وإدارة العامة العالقات

ا 19 كوفيد أزمة خالل الجزائرية املستشفيات  أنموذج 

 

 145 صبيات نصيرة

 146 بوزيد بن نورة
Orcid.org/0000-0003-4832-6192 

Orcid.org/0000-0003-0066-1215 

 

 ملخص
 

 آثارهــا مــن كلــه العــالم يعــاني التــي 19 كوفيــد زمــةبأ الصــحية املؤسســات ارتبــاط أن

 تســـيير علـــى ملزمـــة بهـــا العامـــة العالقـــات إدارة يجعـــل املســـتويات كـــل علـــى الســـلبية

م ومحاولة األزمة
 
 وأن سـيما، املمكنـة األضرار بأقل منها للخروج والس ي فيها التحك

 بكامله. الصحي النظام انهيار يعني عجزها

                                                           
 شـهادة علـى متحصـلة .3الجزائـر جامعـة، واالتصـال اإلعـالم علـوم بكليـة محاضـرة أستاذة، صبيات نصيرة :الدكتورة 145

ــى ومتخرجــــة 1987 ســــنة البكالوريــــا ــي الدفعــــة رأس علــ ــهادة فــ  نالــــت، 1991 عــــام مكتوبــــة صــــحافة تخصــــص ليســــانس شــ

 جريـدة الجزائريـة الصـحافة فـي املـدني الوئـام" بعنـوان بحـث عـن 2004 عام تصالواال اإلعالم علوم في املاجستير شهادة

 الصـحافة فـي األمريكيـة املتحـدة الواليـات صـورة" موسـوم بحـث عـن 2015 عـام الـدكتوراه درجة لتنال ".نموذجا" الخبر"

 هيئــة فــي عضــو احاليــ وهــي .نموذجــاEl watan" ،"El Moudjahid، "الخبــر"، "الشــعب"العــراق حــرب الجزائريــةخالل

ــي التكــــوين لهيئــــة وعضــــو التــــدريس ــي وعضــــو الــــدكتوراه فــ ــال" مجلــــة تحريــــر هيئــــة فــ ـــالم علــــوم لكليــــة التابعــــة" االتصــ  اإلعـ

 mus_aidaoui@yahoo.fr. .واالتصال
 شـــهادة علـــى حاصــلة .3الجزائـــر جامعــة، واالتصـــال اإلعــالم علـــوم بكليــة محاضـــرة أســتاذة، بوزيـــد بــن نـــورة: الــدكتورة 146

 واالتصـال اإلعـالم علـوم لكليـة التـدريس هيئـة فـي عضـو وهـي، 3الجزائـر جامعـة مـن واالتصال اإلعالم علوم في اهالدكتور 

ــي التكـــــوين لهيئـــــة وعضـــــو ــي. للكليـــــة التـــــأدي ي املجلـــــس فـــــي وعضـــــو الـــــدكتوراه فـــ  ألســـــئلة اإلعـــــداد لجنـــــة فـــــي عضـــــو أيضـــــا وهـــ

 nora benbouzid@hotmail.com. .التصحيح لجنة في وعضو، الدكتوراه مستوى  على املسابقات
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ف البح يــــة قــــةالور  هــــاه تســــتهدف ثــــم ومـــن  إلــــى املســــندة األدوار طبيعــــة علــــى التعــــر 

 أزمـــــة إدارة فـــــي الجزائريـــــة اإلستشـــــفائية املؤسســـــات فـــــي العامـــــة العالقـــــات ممارســـــ ي

لــة والصــالحيات، 2020 عــام خــالل 19 كوفيــد  التــي واألســاليب والوســائل لهــا املخو 

 عياتهاتــــدا الحتــــواء رســــمت التــــي واالســــتراتيجيات األزمــــة هــــاه إدارة فــــي اســــتخدمت

 الصــحية املمارســة واقــ  فــي فاعليتهــا علــى املــؤثرة والعوامــل، املمكنــة الخســائر بأقــل

 .بالقطاع

 تؤديهـــا التـــي األدوار طبيعـــة مـــاهي مفادهـــا محـــددة إشـــكالية مـــن تنطلـــق بـــال  وهـــي

 إدارة فــــي الدراســــة محــــل، الجزائريــــة املستشــــفيات داخــــل العامــــة العالقــــات أجهــــزة

 ؟19 كوفيد أزمة

 :أهمها التساؤالت من مجموعة اإلشكالية هاه عن وتتفرع

 باملؤسســــــــــــات العامــــــــــــة العالقــــــــــــات املســــــــــــندة إلدارة األنشــــــــــــطة نوعيــــــــــــة مــــــــــــاهي .1

 ؟19كوفيد أزمة خالل االستشفائية

 العينــــــة فــــــي ممــــــ ال العامــــــة العالقــــــات ممارســــــو بــــــه يقــــــوم الــــــاي الــــــدور  مــــــا هــــــو .2

 ؟19كوفيد أزمة إدارة في املدروسة

 مــــن رســــمت التــــي االســــتراتيجية ضــــمن تخدمةاملســــ والوســــائل األســــاليب مــــاهي .3

 األزمة؟ هاه تداعيات الحتواء العامة العالقات جهاز قبل

 الصـــــحية املمارســـــة واقـــــ  اإلدارة فـــــي هـــــاه فاعليـــــة علـــــى املـــــؤثرة العوامـــــل مـــــاهي .4

 بالقطاع؟

 األزمـات مرحلـة خـالل الجهـاز هـاا أداء لتحسـين الدراسة عينة مقترحات ماهي .5

 الصحية؟

 يعتـــــــري  الـــــــاي القصـــــــور  تســــــد   أن تحـــــــاول  كونهـــــــا فـــــــي الدراســــــة ههـــــــا أهميـــــــة وترجــــــ 

 علــى الصــحية األزمــات إدارة فــي العامــة العالقــات بــدور  املتعلقــة العلميــة الدراســات

 محليـا كبيـر وقـ  لـه موضـوعا تعال  كونها من أهميتها تستمد كما، الخصوص وجه
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 نفسـية هاقـاتوإر  بشـرية خسـائر مـن تسـببه ومـا 19 كوفيـد فأزمـة، ودوليـا وإقليميـا

 التـــي العلميـــة للدراســـات يمـــنح واالقتصـــادية االجتماعيـــة الحيـــاة علـــى ســـلبية وآثـــار

 .مضافة قيمة أبعادها تعال 

 الصـحي القطاع في العامة العالقات ممارس ي إدارة كيفية دراسة إلى الس ي أن كما

 مـةالعا العالقـات إدارة دور  لتفعيـل أفقا يفتح أن أيضا شأنه من الصحية لألزمات

ل ما وهو، األزمات حل في
 
 .البح ية الورقة هاه أهداف جوهر يشك

 املســـحي املـــن   الوصـــفية الدراســـات ضـــمن تـــدخل التـــي الدراســـة هـــاه اســـتخدمت

 املرتبطــــــة الحقــــــائق لتقصــــــ ي هامــــــة كتقنيــــــة االســــــتبيان بــــــأداة ذلــــــ  فــــــي واســــــتعانت

 .باملوضوع

 العينــة علــى2020 رســبتمب شــهر خــالل تمــت التــي امليدانيــة الدراســة اعتمــدت وقــد

 عــــن واملســــؤولين، اإلدارة بمـــوظفي املتعلقــــة البحـــث مفــــردات اختيـــار فــــي القصـــدية

 املؤسســــــــــتين داخــــــــــل باالتصــــــــــال واملكلفــــــــــين والتنفيــــــــــا والتســــــــــيير اإلشــــــــــراف أمــــــــــور 

 مســوس بنــي ومستشــفى -ســابقا  بــارني - حمــود نفيســة العمــوميتين االستشــفائيتين

 وبلــــ ، الجزائــــر فــــي صــــحية أقطابــــا همــــاباعتبار ، الصــــدرية األمــــرا  فــــي املتخصــــص

 مـن مفـردات اختيار في العشوائية العينة على االعتماد تم كما، مفردة13 تعدادها

 مــــ  يتعــــاملون  أنهــــم بحكــــم 19 كوفيــــد بأزمــــة املعنيــــين الط ــــي وشــــبه الط ــــي الســــل 

 وبلــــــ  الخــــــارجي جمهورهــــــا وبــــــين بينهــــــا الوصــــــل همــــــزة ويم لــــــون ، العامــــــة العالقــــــات

 .فردةم 26 تعدادهم

 البحث: نتائج -

 خـــــالل مــــن األزمــــة إدارة إلــــى ســــعت الدراســــة محــــل الصــــحيتين املؤسســــتين أن .1

، مؤسســة لكــل الــداخلي املســتوى  علــى األوضــاع ملتابعــة مصــغرة خليــة تشــكيل

ر  متابعــة مهمتهــا متخصصــين وأطبــاء إداريــين مــن تتشــكل  اإلصــابة حــاالت تطــو 

 .باملستجدات بانتظامو  يوميا املؤسسة مسؤولي وإبال ، كورونا بفيروس
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 إدارتهـا خـالل الدراسة عينة تمارسه الاي النشاط أوجه أبرز  الدراسة حددت .2

 بهـــاا املصـــابين املرضـــ ى بعـــدد الخاصـــة للمعلومـــات جمعهـــا فـــي 19كوفيـــد ألزمـــة

 املســـجلة الوفيـــات ونســـبة لهـــم املقـــدم للعـــالج اســـتجابتهم ومســـتويات، املـــر 

 والســـكان الصـــحة وزارة مســـتوى  علـــى ةاألزمـــ لخليـــة تقـــدم بيانـــات إلـــى وتحويلهـــا

لــة وحيــدة رســمية كهيئــة املستشــفيات وإصــالح  لوســائل البيانــات ب صــدار مخو 

 التناقضــات لتجنــب قبلهــا مــن املتبنــاة املعلومــات مركــزة سياســة ضــمن اإلعــالم

د عملية تفرزها قد التي  .الطبية املصادر تعد 

 والتخطــــــيط البحــــــث فـــــي العامــــــة العالقــــــات دور  انعـــــدام علــــــى الدراســــــة أكـــــدت .3

 وظـائف أداء فـي أدوارهـا وانحصـار القـرارات اتخاذ في واملساهمة االستراتيجيين

 األقســـــام رؤســـــاء مـــــ  والتواصـــــل املعلومـــــات وحصـــــر جمـــــ  تتعـــــدى ال محـــــدودة

 تطرقـت التـي اإلعالم وسائل على والرد   لإلدارة باألزمة املرتبطة التقارير وإعداد

 أثنــــــاء العامــــــة العالقــــــات أدوار فهــــــم فــــــي قصــــــور  وجــــــود يعنــــــي ممــــــا، ألوضــــــاعهم

 .األزمات

 االتصـــال فـــي العامـــة للعالقـــات املحـــدود الـــدور  إلـــى أيضـــا الدراســـة نتـــائ  تشـــير .4

 االتصـــال فقنـــوات، األزمـــات أثنـــاء الصـــحيتين للمؤسســـتين والخـــارجي الـــداخلي

 الـــــاي بالشـــــكل مفتوحـــــة ليســـــت العامـــــة العالقـــــات وجهـــــاز العليـــــا اإلدارة بـــــين

 غيـاب، الداخليـة االجتماعـات محدودية بدليل، داخلها زمةاأل  وض  يستدعيه

 واملرضـــــــ ى القطـــــــاع فـــــــي العـــــــاملين وســـــــط توعويـــــــة ت قيفيـــــــة منشـــــــورات إصـــــــدار

 شـــكاوى  لتـــدوين املخصـــص املالحظـــات كتـــاب أهميـــة تفعيـــل عـــدم، وعـــائالتهم

 .وعائالتهم املرض ى من الزوار

 األوامـــر لغـــة ىعلـــ قـــائم املستشـــفى داخـــل املتبـــ  األســـلوب أن النتـــائ  أوضـــحت .5

 الرضــــــا تحقــــــق أن شــــــأنها مــــــن التــــــي املشــــــاركة علــــــى ولــــــيس الفوقيــــــة والقــــــرارات

ـز بـالغبن يشــعرهم قـد ممـا، لألزمــة املواجـه للطـاقم الـوظيفي  والالمبــاالة والتحي 
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ومـــن  بـــل، القاســـية والعمـــال الطبيـــة وشـــبه الطبيـــة واألســـالك اإلدارة لظـــروف

دها لحمتها يفقدها أن شأنه  .األزمة أمد طال إن رباالنهيا ويهد 

 الدراســـــة محـــــل املؤسســـــتين فـــــي العالقـــــات أجهـــــزة تواجـــــه التـــــي املعوقـــــات أكثـــــر .6

 املؤهــــــــــل البشــــــــــري  الكــــــــــادر فــــــــــي "عجــــــــــز وجــــــــــود هــــــــــو املســــــــــتجوبين رأي حســــــــــب

 مـن ليسـوا املؤسسـتين داخـل العامـة العالقـات ممارسـ ي فغالبية واملتخصص"

 "يخضـعوا" ولـم، أخـرى  تخصصـات مـن وإنمـا واالتصـال اإلعـالم كليـات خري ـي

 العامـة للعالقـات كممارسـين مهـاراتهم تطـور  على سلبا أثر مما تدريبية لدورات

 .بها

نهــا التــي املــوارد" "نقــص يشــكل كمــا
 
 تضــاف كبيــرة معضــلة أدوارهــا أداء مــن تمك

 املســؤول بيــد جعلتهــا والتــي األزمــة معالجــة عنــد'' القــرارات مركزيــة'' مســألة لهــا

 .األزمة هاه بحل املنوطة الحلقات بقية يضعف ما وهو، باإلدارة األول 

 العامــة العالقــات وفاعليــة أداء لتحســين الدراســة عينــة مقترحــات أبــرز  جــاءت .7

 :اآلتي الترتيب وفق األزمة إدارة في بها يعملون  التي

 لألزمات. املبكر بالتخطيط االهتمام . أ

 األزمات. إدارة موضوع في متخصصة ومؤتمرات دورات عقد ضرورة . ب

 أنسـنة بمسـألة واالعتنـاء، أدائهـم وتحسـين البشرية الكوادر تأهيل ةإلزامي . ت

 .األزمات ظروف في خاصة الصحي القطاع

 العالقـــات تـــتمكن حتـــى الالزمـــة املاديـــة واإلمكانيـــات البشـــرية املـــوارد وضـــ  . ث

 األزمات. حدوث عند وجه أكمل على أدوارها أداء من العامة

 الالزمـــــــة الطبيـــــــة داتباملعـــــــ وتهيئتهـــــــا جديـــــــدة أجنحـــــــة تخصـــــــيص ضـــــــرورة . ج

 الطوار . لحاالت

 والخــــارجي الــــداخلي الجمهــــور  مــــ  جديــــدة اتصــــال قنــــوات فــــتح فــــي التفكيــــر . ح

 وتحســــين الصــــحية للتوعيــــة الحدي ــــة التكنولوجيــــة الوســــائط كاســــتغالل
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 وفـتح اليوتوب في وقنوات بوك الفايس في صفحات كفتح املؤسسة صورة

 املجتمـــ  فـــي الصـــحي الـــو ي نشـــر فـــي تســـاهم إلكترونيـــة متخصصـــة صـــحف

 .الجزائري 

 البحث: توصيات -

 العامــة العالقــات إدارة قبــل مــن األزمــات مــ  التعامــل بأســاليب االهتمــام زيــادة .1

 .أدوارها وتفعيل الصحية املؤسسات في

 وتطــــــوير بتــــــدريب يعنــــــي الصــــــحية األزمــــــات إلدارة وطنــــــي مركــــــز إنشــــــاء ضــــــرورة .2

 .األزمات إدارة في العامة العالقات ممارس ي قدرات

 األزمــات حــاالت بالحســبان تأخــا جديــدة معــايير علــى مستشــفيات بنــاء ضــرورة .3

 علـــى تعمـــل متخصصـــة لكفـــاءات بهـــا العامـــة العالقـــات مهمـــة تســـند والطـــوار  

 بالبحـث تهـتم، حـدو ها انتظـار ال أزمـات فـي الصـحية املؤسسـات دخـول  تجنيـب

 لـــدى ملستشـــفياتنا الســـلبية الصـــورة لتغييـــر وتســـ ى، اإلســـتراتي ي والتخطـــيط

 الجزائريين.
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اقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعى األم ني لقضايا  دور مو

مني دراسة تطبيقية على التحدي اال  :وسطالسياحة  في الشرق األ 

 وسط )الفيس بوك(لقضية  السياحة في الشرق األ 

          

 

 147دم عمرأحليمه الحبيب 

 

 ملخص
 

ثورة االتصاالت  الرقمية ، انداحت  هاه األعالم الجديد هو املوجة  ال ال ة  من 

وتسابق   منياأالتقنية  وشغلت العالم سياسيا  واجتماعيا واقتصاديا  وفكريا  و 

عالمى  في ظل شبكات  التواصل االجتما ي ولإلعالم كل العالم  في السبق اإل 

 الجديد تحدياته  في الشرق االوسط  له اهمية من ناحيتين 

 ة .ـ الناحية االقتصادي1

 ـ الناحية االستراتيجية .2

يتناول هاا البحث  تناول دور وسائل التواصل االجتما ي  في تشكيل الو ى األمني  

سباب أه الدراسة  و همية هاأوسط. تكمن لقضايا السياحة  في الشرق األ 

لى ان مواق  التواصل  االجتما ي  تساعد في توفير املعلومات لتوفير إاختيارها  

 .عام إيجابي وسمى باألعالم األمنيالسياحة وتكوين رأى  االمن لقطاع

والتحدي االعالم الجديد وأهميته ووظائفه هدفت الدراسة  الى الغاء الضوء على 

من السياحي والتعرف على تشكيل  الو ى األمني واأل األمني لقضايا السياحة  
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الدراسة   ، وخلصت منيةاالوسط ومعرفة التحديات األ للسياحة  بمنطقة الشرق 

السياحي في منطقة  منعالم الجديد قضايا األ حديد  الكيفية  التي عال  بها اإل لى تإ

وكال  تنمية  الو ى األمني  للسياحة في الشرق االوسط  واالعالم  وسطالشرق األ 

تم  األمني  فرع مهم في قضية السياحة التي تعنى  بدراسة هاه القضية  في مج

 .ستناوسط  موضوع دراالشرق األ 

واستخدمت الباح ة من   االستقراء  والتحليل إليجاد عالقات بين االتصال 

االجتما ي واألمني والنفس ي  وفق نظريات علم النفس االجتما ي واألمني  وفق 

تحليل علمي لاا جاءت هاه الدراسة بمدخل  االعالم الجديد وقضايا السياحة 

 .ق  التواصل االجتما يوالتحديات االمنية  في الشرق االوسط عبر موا

 هم النتائج أ -

ـ مواق  التواصل االجتما ي  تسهم في تشكيل  االتجاهات االمنية  ملجتم  1

 البحث .

 ـ تسهم مواق  التواصل االجتما ي  في طرح  قضايا  االمن وتحدياته .2

 ـ شبكات  التواصل االجتما ى تلعب دورا كبيرا  بتحري  الو ى األمني للسياحة .3

 صيات التو  -

 ـ نشر ثقافة  االمن السياحي .1

 ـ التسامي فوق الخالفات  لتوفير جو امنى لسالمة السياحة .2

عالم  الجديد نحو االصالح األمني السياحي في الشرق االوسط  ـ است مار اإل 3

واخضاع االعالم الجديد  ملزيد من الدراسات املتعمقة التحليلية  وامليدانية  

ات الرأي عن القضايا الحيوية  الخاصة باإلعالم األمني لالستفادة من  اتجاه
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والسياحة  في الشرق االوسط  ودواف  االستخدامات  واإلشباعات املتحققة في 

 هاا املوضوع .

ن تواكب مناج  كليات االعالم  كل املستحدثات واملستجدات لألعالم الجديد إـ  4

 وبكل تخصصات الجديدة 

دور االعالم األمني  تقنياـ  االتفاق على خطط تفعيل   
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VERIFYING NEWS DURING THE CORONAVIRUS OUTBREAK 

FACT-CHECKING JOURNALISM 

 

CHAIMAE BOULIFA 148 

 

 
 

 

Abstract 

Over the past two decades, fact-checking has expanded from internal 

media function to 237 independent organizations that actively check 

and verify the statements of public figures and track disinformation 

across 78 countries. This study investigates the role of watchdog 

reformers and fact-checkers as an emerging movement that seeks to 

secure the accuracy of information by holding accountable public 

figures and media networks for any errors or the dissemination of false 

claims across the globe. Three of these organizations located in US. 

Europe, and Africa are operating as non-profit organizations, and 

analyzed for this research study: Factcheck.org, Full Fact, and Africa 

Check. This study conducts textual analysis with a close reading of 

articles dealing with the coverage of coronavirus from the three 
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websites. The study aims to analyze how these dedicated fact-checking 

organizations are operating, and how the functions encompassed   by 

social responsibility theory guide their motives. The data is gathered 

through the collection of fact-checking articles on the organizations’ 

websites. It is showed that the selected functions of social 

responsibility theory guide the objectives of the three fact-checking 

organizations analyzed, which are to supply public affairs information, 

enlighten society, keep watch against the governments. This study 

approaches different mechanisms to map areas of convergence as well 

as divergence within these fact-checking outlets. 

Conclusion 

The paper analyzed the textual coverage of coronavirus by 

Factcheck.org, Full Fact, and Africa Check and the application of social 

responsibility theory. This study portrays how “trust” is a keyword 

governing the ethical charter between journalists and the public since 

if “the press does not have the trust of the people it strives to inform, 

enlighten, and occasionally, inspire or enrage, it ceases to fulfill the 

lofty role it claims in a democratic society (Silverman, 2007, p. 3). 

Mistakes, errors and misleading news destroy the fundamental role to 

be carried believably by journalists, an issue to be considered during 

this era of post-truth and fake news that are shaped by the existence of 

advanced technologies and social media. The post-truth era raises the 
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awareness of media “credibility” that can be damaged, contaminated, 

and destroyed by deceiving media and political statements. It then 

forces the flourishing of press criticism and the establishing of new 

forms of accountable journalism. Thus, a larger “outbreak” in 

verification and fact-checking organizations have started to take place, 

globally, in the search of professional media practices and norms. 

Taking into consideration that lies are the vital source of destruction in 

the level of trust in the press, the concept of verifying news and fact-

checking information is a significant part of the ecology and news 

environment. This study aimed at explaining how checking facts is an 

old habit for media organizations to verify their information before 

being published. Thus, fact-checking was a key element within 

traditional newsrooms, and it was carried out by the work of dedicated 

journalists whose main job is to verify information such as; wrong 

numbers, names, addresses, titles. It was the checking of journalists’ 

facts, that spread within the journalistic environment in an internal 

mode. Today, the external model of fact-checking organizations has 

become an influential and significant power for “accountability 

journalism” and “watchdog journalism” around the world, forcing 

politicians to change their behaviors. Today politicians are constantly 

being checked by media and fact-checking organizations, thus, “they 
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are more careful what they say because they know they are being fact-

checked — and this is the term they used — “PolitiFacted (Adair, 

2016). These institutions aim to make politicians and people who are 

in power accountable for their statements. 

Fact-checking invaded all forms of media, starting with print sources to 

traditional and digital media outlets which to evaluate the accuracy of 

the information and enhance the powerful position of media. The 

motives pushing media organizations to adopt the fact-checking as 

one of its practices while dealing with political and health issues are 

from one side, to reinforce the core values of journalism as a fourth 

power, and its ability to account for political issues, thus it is a way 

leading to maintain the ideals of the journalistic profession. On the 

other side, this adoption of fact-checking can be viewed as a way to 

enhance the social responsibility within the public sphere, by 

appealing to consumers’ interests and wishes for accurate information. 

It is a way for journalists to be more sensitive to their audience's 

demands. A matter that confirms the concern over reviving watchdog 

journalism as a practice in the media field. Overall, this study’s analysis 

is consistent with the function of social responsibility theory applied 

by the three organizations which emerged as reformers in the 

journalistic field. FactCheck.org, Full Fact, and Africa Check. Those fact-
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checking websites are taking the road of earlier examples of 

journalistic “field repair,” and “public journalism movement” of the 

1990s. Their purpose is to promote and improve the quality of public 

and civic life, therefore, when journalists are living in an era where 

objective reporting is failing, they are forced to explore new and 

innovative techniques for checking facts. 
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TO WHAT EXTENT EXPRESSION IS FREE ON SOCIAL MEDIA 

IN MOROCCO? 

 

 

SKOURI HASSAN 149 

HAJAR NMIRACH 150 
 

 

Abstract 

Since the emergence of social media, they have become the most 

common worldwide platforms of information and exchange. They did 

not only make the world smaller and access to information and news 

easier but they also provided a safe ground for people to express their 

ideas, share their thoughts and voice out their opinions. Throughout 

the past few years, social media have given out voices to millions of 

people with no boundaries. The main aim of this research paper is to 

study the current web regulations in Morocco and the status of the 

freedom of speech on social media in Morocco. To approach to the 

subject empirically, a survey was undertaken for a total number of 100 

respondents. The paper puts together findings on people’s attitudes 

towards free speech, the limits of freedom of expression, and in which 

                                                           
149 Pr.Dr. Skouri HASSAN , Ibn Zohr University, Morocco 
150 Researcher Hajar NMIRACH, Ibn Zohr University, Morocco, hajar.nmirach@gmail.com 



  كتاب ملخصات املؤمتر      

  
 

 397ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 

areas limitations of freedom of expression might be acceptable. 

Overall, the majority of the people supports the principle of the 

freedom of speech. Yet, at the same time they support the existence of 

some restrictions for various reasons. Hence, they are with a free 

speech as long as people’s integrity is protected. 

Discussion of findings 

This research aims at exploring to what extent citizens are free to 

express themselves on Moroccan social networks. Citizens’ 

assessments of the social media might reasonably be assumed to 

influence their opinion about limiting freedom of expression. More of 

the respondents uses Facebook and the average time spent on social 

networks is more than 3 hours a day which shows how often social 

media is used. 

 It was also found out that majority share entertainment and fun on 

social media and also uses social networks to communicate, connect 

with friends and family, and also to know what’s going on in the world 

for easy access to valuable information, all this point to the fact that 

legal act is been carried out on social media by the Moroccans  . 

The study also showed that freedom of expression over social media is 

perceived to be their civil right as citizens and that social issues 

(poverty, divorce) needs to be tackled more over social networks. 
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However, it was discovered that online freedom of expression is being 

restricted by both government/state entity and corporate entity in 

morocco. 

Lastly, the study showed that speech should be free to a moderate 

extent over social networks in order to create a balance between civil 

right and violation of social media ethics. The 2011 constitution-

adopted by a referendum- honors freedom of expression and 

guarantees “freedom of thoughts”, opinion, and expression in all its 

forms”. It also recognizes freedom of creativity and publishing in the 

domains of literature, art and scientific research, while it bans any 

violation of the privacy of personal communication unless via judicial 

order in due cases.  From all that has been discussed about social 

media freedom in this study and people’s opinions about it, we have 

come to the conclusion that though individuals should have the 

freedom to express their opinions on social media, the government 

would not be wrong to regulate social media activity to an extent in 

order to preserve harmony among people and communities. 
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 دور صفحات املوتى في الفيس بوك

 هل هي للتخليد ام للبكاء على األطالل؟

 

 151هديل عارف إجميل 
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املوت أحد أصعب املواضي  التي ُيمكن لإلنسان التحدث عنها  فاإلنسان 

 مشغول بكيفية استمرار حياته وتحسين ظروفها. 

الع على كتابة صفحات ا
 
 هاه الدراسة تهدف باالط

 ملوتى بالفيس بوك.إن 

أستخدم في البحث املن   النو ي من خالل آلية تحليل محتوى، حيث تم اإلطالع  

ت بعينة قصدية، وقد 50على ) ( منشور في خمسة عشر صفحة شخص مي 

أظهرت نتائ  البحث أنَّ كتابة األشخاص في صفحات املوتى تضمنت اتجاهيين، 

ن إبقاء جاورهم على قيد الحياة.  أما االتجاه األول رغبة بتخليد املوتى ونوع م

االتجاه االخر فكان بكاء  على أطاللهم وإظهار نهاية موت الشخص وانقطاعه عن 

 الحياة. 

                                                           
(، 2000-1999( ،شـهادة تــدريس بـالعلوم االجتماعيــة )1999-1996لقـب اول تربيــة وعلـم اجتمــاع الجامعـة العبريــة ) 151

(، لقـب ثـان فـي "البحـث 2007-2006(، دبلـوم توجيـه مجموعـات )2002-2000وية جامعة حيفـا )لقب ثان استشارة ترب

ــة اليرمــــوك فــــي  –(. دكتــــوراة إدارة تربويــــة 2017-2014فــــي ثقافــــة األطفــــال" ) (. ابحــــاث فــــي ثقافــــة 2020-2016ربــــد )أجامعــ

زمــات لــدى مــديري مــدارس منطقــة املركــز االطفـال. نشــر مقــال بعنــوان " واقــ  البيئــة املاديــة املدرســية وعالقتــه بــ دارة األ 

 التعليمية داخل الخط األخضر" في املجلة التربوية األردنية
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ا أي  "استخدام حساب  هناك من اختار باملنشور عينه تضمين االتجاهيين مع 

امليت من قبل أهله من خالل تغيير الصورة الشخصية للميت وباات الوقت 

 صدقاء امليت من خالل صفحته لحفل تأبينه".  دعوة أ

االشخاص يكتبون على صفحات املوتى من أجل البكاء على أطاللهم من جهة 

 ومن أجل تخليد ذكراهم من جهة أخرى.

الفيسبوك كمنصة اجتماعية وتعامل االشخاص م  صفحات املوتى ُيظهر  

البحث في هاا املجال التفاعل االجتما ي الكبير الاي يحُدث في هاه املساحة، و 

ا مؤقتة وإما  عاء واحد ووحيد، فبعض املنشورات تكون إم  غير ثابت على اد 

ة  وعليه فقد قمت باستخدام تقنية تصوير الشاشة) ( من screenshotدومي 

 أجل جم  املعلومات واالحتفا  بها.

ح تضمنت صفحات املوتى االشارة اليهم، كتابة تأبين واشتياق وغيرها  فقد أصب 

الفيسبوك منصة اجتماعية تتيح املجال بمن يفقد شخصا عزيزا أن يشارك 

 حزنه من خالله، وتمكنه من التعامل م  املوت والتخفيف من أمله
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 الوسائل االتصالية والتغير الثقافي لدى األجيال الجديدة

 -بحث انثروبولوجي في مدينة بغداد -
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Orcid.org/0000-0001-7811-9157 

 

 ملخص
 

يس ى البحث ِإلى كشف تأثير الوسائل االتصالية والتغير ال قافي لدى األجيال 

الجديدة وانعكاسها على طبيعة التكوين ال قافي لديهم. وتكمن أهمية البحث في 

معرفة الوسائل االتصالية الحدي ة التي تشكل تهديدا للقيم والعادات 

ملجتم  أمام مشكالت جديدة والسيما لدى األجيال االجتماعية التقليدية وتض  ا

الجديدة وثانيهما أنها من أكثر الوسائل فعالية في إحداث تغيرا ثقافيا يدف  

وقدرتها على تهديد ، املجتم  للتفاعل م  ثقافة العصر وكسر الحواجز التقليدية

مخاطر  وما يمكن أن تتركه من، منظومة القيم االجتماعية التقليدية في املجتم 

على القيم االجتماعية واألخالقية في املجتم  والسيما على الشباب ما يجعل هاه 

املخاطر تنعكس على تفك  املشاعر الوطنية لدى الشباب وإتجاههم ِإلى 

اهتماماتهم الفردية والبحث عن الحرية واإلنجازات الفردية وثقافة االهتمام 

 .باملسائل الكلية في املجتم 
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 النتائج: -

 النتائج الخاصة بالخصائص املميزة لعينة البحث:-أ 

كشفت معطيات البحث امليداني أن أعمار املبحوثين بالنسب لعينة الاكور  -1

%( بينما كانت أقلها في فئة 29( )29-20بلغت أعلى نس ها في الفئة العمرية )

ت ( بلغ39-30وأعلى نسبة لإلناث في الفئة العمرية )، %(5( )69-60العمرية )

%(. أما عن خصائص 3( وقد بلغت )69-60%( واقلها في الفئة العمرية)33)

الحالة االجتماعية فكان أكثر الاكور من العزاب إذ بلغت نسبتهم من عين 

%(.أما اإلناث فقد بلغت 5%( واقل فئة بالنسبة لهم في حالة أرمل )36الاكور)

اإلناث غي حالة % واقل نسبة في عينة 40أعلى نسبة في حالة أعزب أيضا )

 %(.2منفصل )

تبين من امليدان أن أعلى مستوى تعلمي لعينة الاكور كان عند مستوى  -2

واقلها في الشهادة االبتدائية وبلغت نسبتها ، %(34الشهادة الجامعية إذ بل  )

%( 27%( وبلغت أعلى نسبة لعينة اإلناث في الشهادة الجامعية وقد بلغت )10)

الشهادة االبتدائية والعليا وجاء نسبتهما على التوالي  واقلها كان عند مستوى 

فكان أكثر ، %(. واتضح أيضا بالنسبة للمرجعية ال قافية ألفراد العينة8%( و8)

%( وأعلى نسبة بالنسبة لإلناث حضر أيضا وبلغت 66الاكور حضر وبلغت )

(81.)% 

فين العاملين في تبين من نتائ  الدراسة أن اغلب أفراد عينة البحث من املوظ -3 

%( واقلها 52الدولة والقطاع الخاص إذ بلغت نسبتهم من مجموع عينة الاكور )

%( وبلغت أعلى نسبة بالنسبة 14كان في حالة )عاطل عن العمل( وقد بلغت)

%( واقلها في حالة إعمال حرة 55لعينة اإلناث في مهنة موظف أيضا وقد بلغت)

لى نسبة مستوى اقتصادي في عينة كما اتضح أيضا أن أع، %(17وقد بلغت)
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%( واقلها عند مستوى جيد 46الاكور كان عند مستوى)ضعيف( وقد بل )

%( وعند عينة اإلناث بل  أعلى مستوى اقتصادي عند مستوى 21وبنسبة)

 %(.17وبلغت)، %( واقلها عند مستوى جيد أيضا48ضعيف أيضا وبنسبة)

 النتائج الخاصة بموضوع البحث األساس ي: -ب

 ال: الوسائل االتصالية الحديثة والتقليدية وتأثيراتهما في املجتمعأو 

كشف امليدان أن املبحوثين من الاكور واإلناث أكثر استخداما للفيسبوك  -1

خرى نظرا لسهولة االشتراك في هاه الخدمة كما 
ُ
مقارنة بالوسائل االتصالية األ

مجموع حجم العينة غلب النشاطات تتم من خالل وقد بلغت نسبة ذل  من أأن 

%( ثم تليها مواق  اإلنترنت بما فيها موق  اليويتوب اذ بلغت نسبتها 42.5الكلية)

 %(.28.5من مجوع العين الكلية)

اتضح من امليدان أن الوسائل االتصالية لإلعالم الجديد قد طغت بشكل  -2 

سرعة كبير على وسائل اإلعالم التقليدي نظر ملا يتم  به اإلعالم الجديد من 

ومرونة في االشتراك الواس  من الفئات املختلفة اذ بلغت نسب كال الجنسين من 

 %(.82مجموع العين الكلية الاي يرون ذل )

تبين من العمل امليدان تراج  الوسائل التقليدية ك يرا أمام نفوذ وفعالية  -3

ك كل الوسائل االتصالية الحدي ة نظرا ملا يتمت  به من تطور تكنولوجي واشترا

فئات املجتم  فيه فضال عن فسحه املجال واسعا أمام اإلنسان للتواصل م  

العالم في أقص ى األر  ما انعكس ذل  على بناء تصورات وأفكار جديد عما 

يجري في العالم من إحداث وتطورات وقد ساهم بشكل كبير في تنمية الو ي 

حدة أو األفكار املوجه السياس ي لدى األجيال الجديد خارج إطار األيدلوجية الوا

وقد بلغت نسبة من يرى ذل  من كال الجنسين من مجموع عينة البحث 

 %(67.5الكلية)
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 ثانيا: دور اإلعالم الجديد على التنشئة السياسية وتنمية الوعي

تبين من امليدان للوسائل االتصالية الحدي ة قدرة فائقة في التنشئة  -1

كثرة املعلومات واألفكار والتصورات التي السياسية لألجيال الجديدة نظرا ل

يحصلون عليها من مصادر مختلفة ون كل إنحاء العالم وبلغات مختلفة مما ولد 

وعيا سياسيا لدى هاه األجيال نتيجة هاا االستخدام الواس  لها وقد بلغت 

، %(78.5نسبة من يؤيد ذل  من كال الجنسية من مجموع عينة البحث الكلية)

، تنمية الو ي السياس ي قد نقل اإلنسان ِإلى حالة جديدة من الحراك كما أن تأثير

فهو قد تعدى في اطالعه ووعيه الحدود املحلية )األحادية( ِإلى العاملية )التعددية( 

وقد بلغت نسبة الاكور واإلناث املؤيدين لال  من مجموع عين البحث الكلية 

(83)% 

ائل االتصالية الحدي ة القرة على اتضح من نتائ  البحث امليداني أن للوس -2

إسقاط الحواجز ال قافية التقليدية وان ذل  سبب في أزمة اجتماعية في 

املجتم  الحديث عندما أصبحت األسرة واملجموعة القرابية أمام تحدي جديد 

وقد بلغت نسبة من يرى ذل  من مجموع عينة البحث ، لبنائها وترا ها ال قافي

 %(.67الكلية)

 لوسائل االتصالية الحديثة والتغير السياس ي في املجتمعثالثا: ا

كشف العمل امليداني أن تأثير وسائل اإلعالم الجديد امتدت ِإلى الشارع والى  -1

مختلف الفئات االجتماعية وهي تنظم نفسها في احتجاجاتها للمطالبة بحقوقها 

ت األخيرة وقد قاد الشباب هاه التظاهرات في املجتم  العراقي خالل السنوا

وقد بلغت نسبة من يرى ذل  من ، موظفين هاه الوسائل للتواصل فيما بينهم

 %(.85.5مجموع العين الكلية للبحث من كال الجنسين)
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بينت معطيات امليدان أن وسائل اإلعالم الحديث قد فاق بك ير اإلعالم  -2

ان بحقوقه التقليدي في بلورة و ي سياس ي قاد ِإلى حراك اجتما ي وقد و ى اإلنس

وقد بلغت نسبة كال الجنسين الاين يرون ذل  من مجموع ، وتطلعه ِإلى الحرية

 %(.69.5عينة البحث الكلية)

تبين أن اإلعالم الجديد أكثر فعالية في تغير طريقة التفكير السياس ي لإلنسان  -3

 وجعله أكثر شموال وانفتاحا من اإلعالم التقليدي الاي غالبا ما يض  اإلنسان في

وبلغت نسبة كال الجنسين من عينة البحث الكلية ، قالب محدد من األفكار

%(. كما اتضح أن اإلعالم الجديد قد زاد من اطالع اإلنسان على تجارب 62.5)

املجتمعات وتجاربها الديمقراطية وفي التنمية ما زاد وعيه بحقوقه املدنية 

يرى ذل  من مجم   والسياسية واالقتصادية والقانونية وقد بلغت نسبة من

 %(.57.5عينة البحث الكلية لكال الجنسين )

رابعا: مخاطر اإلعالم الجديد على البنية الثقافية والسياسية لألجيال 

 الجديدة

تبين من معطيات البحث امليداني الوسائل االتصالية الحدي ة املختلفة  -1

ية وان هاا اإلعالم وبرامجياتها املتطورة باتت مصدر تهديد لبنية املجتم  ال قاف

يحمل في كل لحظة فكرة جديدة ما يؤثر في القيم االجتماعية ويخرجها عن 

%( من مجموع 60.5قد بلغت من يؤيد ذل )، مسارها التي سارت عليه زمنا طويال

 الهينة الكلية من كال الجنسين.

ِإلى تبين من امليدان انه بفعل االستخدام للموبايل واإلنترنت طول الوقت ادى  -2

تعزيز القيم الفردية نتيجة انشغال كل فرد باهتماماته الخاصة. وقد بلغت نسبة 

 %(.71من تؤيد من كال الجنسين من عينة البحث الكلية)

%( من كال الجنسين من عينة البحث 51اتضح من العمل امليداني أن نسبة) -3

لة في الساحة الكلية ال يرون أن هناك تأثيرا كبيرا على البنى السياسية الفاع
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العراقية إال أن هناك وعيا متزايد في طريقه للتبلور بعدم جدوى ومقبولية هاه 

وهاا ما دعا نسبة كبيرة من املبحوثين من كال الجنسين ِإلى تأييد تأثير ، القوى 

الوسائل االتصالية الحدي ة في توعية الجمهور بعدم جدوى ك ير من هاا القوى 

مجتم  ما يجعل هاه الوسائل مصدر تهديد لها في تحقيق مكاسب ملموسة لل

 %(:49وقد بلغت نسبة من يريد ذل  من مجموع العينة الكلية من كال الجنسين)

 

 التوصيات  -

على وزارة التخطيط والتعاون اإلنمايي التعاون الجاد والح يث م  الجهات -1

 .الرسمية وغير الرسمية املعنية بمستقبل التنمية اإلنسانية في العراق

ضرورة بناء إستراتيجية للتنمية ال قافية تأخا بنظر االعتبار التغيرات  -2

 السريعة التي تحصل في املجتم .

ضرورة تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية في رسم خارطة طريق لتحقيق  -3

 التنمية البشرية من اجل إشباع الحاجات اإلنسانية لتعزيز الهوية الوطنية.

عالم املختلفة الحكومية والخاصة نشر ثقافة التسامح ومحاربة على وسائل اإل  -4

 األفكار املتطرفة .

ضرورة تحديث مؤسسات اإلعالم التقليدي والنهو  به وجعله يتفاعل م   -5

 التطور اإلعالمي في العالم.

ضرورة تنمية تربوية أسرية لفهم حاجات األجيال الجديدة والخروج من نطاق  -6

التي لم تعد تحظى باهتمام هاه األجيال بمقدر اهتمامها البنى التقليدية 

 بالخبرات والحاجات الفردية وبلورة ثقافة حوارية ايجابية في املجتم .

على وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات العمل على تحديث املناج  -7

 التعليمية كافة والخروج من األساليب القديمة بأساليب تربوية عملية يكون 

 .تدريب العملي وامليداني أساسا لهال
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 دراسة مقارنة :القياس والتقويم في الخدمات اإللكترونية للمكتبات

 

 153عروبة حيدر خضر 
Orcid.org/0000-0002-4452-5277 

 

 

 ملخص
 

، يعد القياس واللتقويم من املستلزمات األساسية التي ترف  من قيمة العمل

 أ
 
 كان أم علميا

 
 أدبيا

 
ساتي  ولال  نرى أغلب الدراسات تتجه سواء عمال م مؤس 

ومن هنا انطلقت الباح ة العتماده في محور املكتبات ، نحو هاا املجال

ومن خالل هاه الدراسة هدف ، اإللكترونية وبيان مدى االستفادة من خدماتها

وتم  ، البحث إلى بيان الخدمات اإللكترونية التي تقدمها املكتبات العاملية والعربية

ختيار نماذج من هاه املكتبات م ل مكتبة جامعة ميشغان ومكتبة جامعة ا

أكسفورد ومكتبة الجامعة األردنية ومكتبة جامعة االسكندرية لتتضح املقارنة 

 .بين هاه الخدمات من خالل القياس والتقويم

كان األول منها لبيان معنى ، اقتضت طبيعة البحث ان تكون على ثالثة مباحث

في حين ضم  املبحث ال اني الخدمات ، قويم والفرق بينهماالقياس والت

مها ، اإللكترونية وتناولت في املبحث ال الث الخدمات اإللكترونية التي تقد 

لت  إليها ، املكتبات العاملية والعربية وانتهى البحث بجملة من النتائ  التي توص 

 .الباح ة
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 النتائج -

 بحث وقد توصلت إلى عدة نتائ :الحمد ه الاي أعنني على إتمام هاا ال

 في الحصول على احكام دقيقة .1
 
 القياس والتقويم مهم جدا

 تعد الخدمات اإللكترونية ضرورية جدا في زماننا الحالي .2

 حصول طفرة نوعية في تقديم الخدمات اإللكترونية في املكتبات العاملية .3

 بدأت املكتبات العربي تقدم خدمات إلكترونية متميز للباح ين .4

جود مؤشرات ايجابية من خدمات املعلومات اإللكترونية املقدمة وتم لت و  .5

باقبال املستفيدين على زيارة مواق  املكتبة للحصول على املعلومات بنسبة 

كبر من زيادة املكتبة نفسها بسبب سهولة الوصول ملوق  املكتبة من أ

 اإلنترنت فيكل زمان ومكان.

دمات املعلومات اإللكترونية استطاعت املكتبات الجامعية توظيف خ .6

النشاء الفهارس العامة على الخط املباشر للمستفيدين بغض النظر عن 

 االتاحة على اإلنترنت.

املكتبات الرقمية الغربية متطورة اكثر مكتبات الجامعات العربية بسبب  .7

 .ال ورة املعلوماتية الهائلة
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ÖMER SEYFETTIN’IN “PEMBE İNCILI KAFTAN” ADLI 
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Özet 
 

Sözlük, bir dilin kullanımında başvuru kaynağı olarak kullanılır. Her 

dilin bünyesinde yer alan yabancı kökenli kelimelerin bulunması, 

sözlüklerin kullanımı daha önemli kılmıştır. Bu çalışmada Ömer 

Seyfettin’in “Pembe İncili Kaftan” eseri esas alarak kullandığı 

kelimelerin tespitini yaparak inceleme konusunu oluşturur. Ömer 

Seyfettin Türk Edebiyatında olay hikâyesinin en büyük 

temsilcilerinden olan, son derece üretken bir yazardır. Ömer Seyfettin, 

kaleme aldığı hikâyelerinde arı bir Türkçe kullanmış, bununla birlikte 

olay hikâyelerinin en önemli unsurlarından olan fiil çekimlerine 

sıklıkla yer vererek, kendine has akıcı bir üslup oluşturmuştur. Zengin 

kelime varlığına sahip olan Türkçe, karşılaştığı dış etkilere rağmen 

sözcük unsurlarını asırlar boyu muhafaza etmiş, işleyerek 
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zenginleştirmiştir. Bu bakımdan sözcükler, Türkçe için özel bir anlam 

taşımaktadır. Çalışmada, Ömer Seyfettin’in “Pembe İncili Kaftan” 

hikâyesindeki sözcükler incelenmiş ve konumuzun asasını oluşturan 

Arapça kelimeler tespiti edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ömer Seyfettin, olay hikâyesi, sözlük, kelime. 

Sonuç: 

Maupassant tarzı hikâyenin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi olan 

Ömer Seyfettin, “Pembe İncili Kaftan” hikâyesinde, hem akıcılığı hem 

de ahengi sağlamak amacıyla farklı sözcüklere başvurarak oluşturulan 

sıralı cümlelere fazlasıyla yer vermiştir. Pembe İncili Kaftan 

hikâyesinde 325 Arapça kelime tespit edilmiştir. Hacim olarak kısa bir 

hikâyede bu kadar fazla kelime unsurunu aktif olarak kullanması, 

Ömer Seyfettin’in hikâyeciliğinin yapıca sağlamlığını fazlasıyla 

kanıtlamaktadır. 

Öneriler: 

Ömer Seyfettin, “Pembe İncili Kaftan” adlı hikâyesinde yer alan Arapça 

sözcüklerin tespiti yapılmıştır. Bu araştırma hikâyesinde tespit edilen 

kelimeler vasıtasıyla ortaöğretim öğrencilerine Ömer Seyfettin, 

“Pembe İncili Kaftan” hikâyesinde kullanmış olduğu dil ve üslubu 

hakkında bilgi verme yönünden yardımcı kaynak niteliği taşıyabilir. 

Araştırmada çıkarılan bulgular göz önünde bulundurulduğunda eserde 

yer alan sözcüklerin farklı türleri kullanıldığı görülmektedir. Kelime 

hazinesi konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları açısından bu çalışma 
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kaynak niteliği taşıyabilir. Ömer Seyfettin, “Pembe İncili Kaftan” 

hikâyesinde öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırma, anadilin 

sağlıklı bir şekilde kullanabilme, hayata geniş çevreden bakabilme gibi 

nitelikler kazanmasını sağlayabilir. İnsanlar yaşamalarında her türlü 

eylem ve etkinliklerini, iletişimlerini belli bir zaman süreci içerisinde 

gerçekleştirirler. Bu insanlar içinde bulundukları zamanı doğru ve 

düzgün kullanmaları için sözcüklerin önemini kavramaları 

germektedir. Bu yönüyle yapılan çalışma insanlara ön kaynak niteliği 

taşıyabilir. Yapılan bu çalışma ileriki zamanlarda buna benzer 

yapılacak çalışmalara da ön kaynak niteliği taşıyacağı umulmaktadır. 
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HALIDE EDIB ADIVAR’IN “KALP AĞRISI” ROMANINDA YER 

ALAN ETMEK VE OLMAK YARDIMCI FIILLER 

 

 

OSMAN TÜRK  155  
Orcid.org/0000-0002-9379-6225 

 

Özet 
 

Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Halide Edib, Türkiye’nin 

imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecinde, Türk halkı ve 

toplumunun yaşadığı değişim ve dönüşümleri içyapısında yaşamış ve 

yaşadıklarını söylemlerine, eserlerine taşımış; entelektüel bir kadın, 

fikir ve eylem insanıdır. Yaşadığı dönemin sorumluluğunu üstlenen ve 

kadim tarihinin köklerine bağlı olan yazar, dönem ve edebi eser 

arasındaki çift yönlü ilişkiyi güçlü bir anlayış, okuma ve gözlemleriyle 

eserlerine yansıtır. Halide Edip, kaleme aldığı eserlerinde arı bir Türkçe 

kullanmış, bununla birlikte olay hikâyelerinin en önemli unsurlarından 

olan fiil çekimlerine sıklıkla yer vererek, kendine has akıcı bir üslup 

oluşturmuştur. Zengin fiil varlığına sahip olan Türkçe, karşılaştığı dış 

etkilere rağmen fiil unsurlarını asırlar boyu muhafaza etmiş, işleyerek 

zenginleştirmiştir. Bu bakımdan fiiller, Türkçe için özel bir anlam 
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taşımaktadır. Çalışmada, Halide Edip’in Kalp Ağrısı romanın yer alan 

yardımcı filleri incelemiş ve bu fiillerin kullanım sıklıklarına göre 

kategorize edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Halide Edip Adıvar, Kalp Ağrısı, roman, fiiller, yardım 

fiiller. 

Sonuç: 

Çalışma sonucunda Halide Edib Adıvar’ın “Kalp Ağrısı” isimli romanı 

incelenmiştir. Romanda geçen “etmek” yardımcı fiillerin âdetine 

bakıldığında isim soylu kelimelerle kullanılan yardımcı fiillerin sayısı 

490, fiilimsi ile kurulan yardımcı fiillere 4, deyimleşmiş olarak 

kullanılan yardım fiiller ise 5 tanedir. “olmak” yardımcı fiillerin âdetine 

bakıldığında isim soylu kelimelerle kullanılan yardımcı fiillerin sayısı 

210, fiilimsi ile kurulan yardımcı fiillere 4, deyimleşmiş olarak 

kullanılan yardım fiiller ise 4 tane tespit edilmiştir. Bu anlamda 

bakıldığında cümleye anlatım yönünde derinlik katmıştır. Roman son 

derece güzel bir yalınlık içindedir. Romandaki olaylar anlatırken 

gerçekçi bir tarz ve doğalcılık akımı göze çarpmaktadır. Romanda 

sürükleyici bir akış vardır, yani konunun gelişimini yalnızca olayların 

akışına bırakılmıştır. Halide Edib Adıvar’ın “Kalp Ağrısı isimli eserini dil 

ve anlatım özelliği bakımından değerlendirdiğimizde yazar, romanın 

dili sade, açık ve yalındır. 

Öneriler: 
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Halide Edib Adıvar’ın “Kalp Ağrısı” isimli romanını ele aldığımız bu 

çalışmadan daha detaylı çalışma yapmak isteyenlere bir ön malzeme 

olarak önerilmektedir. Elde edilen sonuçların fiiler konusunda çalışma 

yapmak isteyen araştırmacıların veri kaynağı olacağını 

düşünülmektedir. Bu araştırmada romanda tespit edilen yardımcı fiiler 

vasıtasıyla ortaöğretim öğrencilerine Halide Edib Adıvar’ın “Kalp 

Ağrısı” romanında kullanmış olduğu dil ve üslubu hakkında bilgi 

verme yönünden yardımcı kaynak niteliği taşıyabilir. Halide Edib 

Adıvar’ın “Kalp Ağrısı” adlı romanı öğrencilere okuma alışkanlığını 

kazandırma, anadilin sağlıklı bir şekilde kullanabilme, hayata geniş 

çevrenden bakabilme gibi nitelikler kazanmasını sağlayabilir> 

- Öğrencilerin yardımcı fiiller konusundaki bilgilerini arttırmak için 

kaynak olarak verilebilir. 

- Öğretmen, öğrencilere yardımcı fiiller hakkında inceleme konusu 

olarak verilebilir. 

- Yardımcı fiillerin dil ve anlatımına ne gibi özellik ve zenginlikler 

kattığı, katabileceği konusunda öğrencilere açıklama yapmada, 

öğretmenler tarafından bu konuda yardımcı eser olarak 

kullanılabilir. 

- Titizlikle yapılan bu çalışma ileriki zamanlarda buna benzer 

yapılacak çalışmalara da ön kaynak niteliği taşıyacağı 

umulmaktadır. 
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AĞRIDAĞI EFSANESİ ROMANI’NDA ÜSLUB 

 

 

AHMET ADIGUZEL  156  
Orcid.org/0000-0002-8438-5598 

 

Özet 
 

Bu makalede, Yaşar Kemal’in dili ve üslubu değerlendirilmiştir. Bu 

bağlamda eserde işlenen dil ve söz varlığı konuları, işlevleri, 

yöntemleri, amaçları ve özellikleri üslupbilim/biçembilim/ stilistik 

bakımından değerlendirilmiştir. Nesir dili, Yaşar Kemal’de Türk 

cümlesi anlaşılır bir biçimdedir. Çünkü nesir dilinde yazarın kendisine 

özgü yaptığı örüntülerde cümle unsurları tam bir serbestlikte 

yazılmıştır. Belirli bir kalıba, ölçüye sığdırmak, onları sınırlamak 

mecburiyeti yoktur. Cümlenin bütünlük oluşturan yapısını, 

örüntüsünü bozmadan o unsurları elastik bir biçimde istenildiği kadar 

esnetmek, genişletmek mümkündür. Kemal, Anadolu Türkçesinin 

zengin olan söz varlığı ve onun dizim olanaklarıyla kendisine özgü bir 

dil ve anlatı üslup örmüştür. İşte Yaşar Kemal cümle örüntülerini, 

unsurlarını nesir dilinde kendine özgü bir serbestlikle inşa etmektedir. 

Yani, YK nesir dilindeki serbestlik cümle unsurlarının çerçevesi ve 
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örüntüsüyle sistematik, estetik ve ahenkli bir biçimde genişletmiştir. 

YK’in kendisine özgü inşa ettiği bu nesir dilinin oluşumunda yazarı 

beslendiği zengin sözlü edebiyatın, yerelliğin, sözlü edebiyatın, 

folklorun ve geleneklerin de önemli bir etkisi vardır. Yazar genelde 

çoğu eserinde özellikle Ağrıdağı Efsanesinde dilin tüm zengin yerel 

olanaklarını; ikileme/tekrar, deyim, atasözü ve kalıplaşmış ifade ve söz 

varlığı hazinesini kullanarak sürükleyici ve akıcı üslubunu inşa etmiştir. 

Yazarın işlediği hususi dil ve şahsi kullanımı eserde işlediği dile özel 

biçimler yapması ona öz, bireysel üslubu kazandırmıştır. Cumhuriyet 

devri Türk nesrinin, romanının köşe taşlarından biri olan Yaşar 

Kemal’in dil üslubu üslupbilim/biçembilim/stilistik bakımından 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Türk edebiyatının, nesrinin en 

üretken şahsiyetlerinden biri olan Yaşar Kemal’in Ağrıdağı Efsanesi adlı 

romanında teşkil ettiği dil ve anlatı üslubu üzerine çalışıldı. Yaşar 

Kemal eserlerin temel özellikleri konularının sosyal ve didaktik 

olmasıdır. Çoğu roman olan bu eserlerin dili halkın anlayabileceği 

sade, temiz ve açık bir Türkçedir. Bu eserlerde yabancı ifade, tamlama, 

kelime ve gramer biçimlerine yer verilmemiştir. Eserlerinde, halk dili 

yani sade, temiz bir dil kullanması Kemal’in başlıca amacı olmuştur. 

Üslubun ölçütü olan metindeki sözvarlığından, malzemeden hareketle 

yazarın dili ve anlatı üslubu incelenmiştir. 
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Sonuç: 

Çalışmada “Kelime uzunluğu” metodu, İstatistiğe dayalı metot, Sözlük 

metodu gibi pek çok metot kullanıldı. Üslûptan sanatçıya, sanatçıdan 

üslûba ulaşmanın da hedeflendiği bu çalışmada Yaşar Kemal’in üslubu 

en doğru biçimde tespit edilmeye çalışıldı. Batıdaki üslûp çalışmaları ve 

geleneksel üslup çalışmaları değerlendirilerek bu konuda en sağlam, 

doğru sonuç verebilecek bakış açıları ve metotlar kullanıldı. 

Çalışmada çözümlemeye konu edinilen temsilî metin, Yaşar Kemal’in 

eseri Ağrıdağı Efsanesi adlı eserinin yapısal ve dilsel kurgusu hakkında 

pek çok önemli ipuçları barındırmaktadır. AE’nin anlatımında sade, 

açık ve anlaşılır bir dilin yanında yabancı kelime ve terkiplerden 

oldukça arınmış, sanat kaygısından uzak, külfetsiz ve elastik bir üslûp 

kullanılmıştır. Yer yer tekraralar, atasözleri, deyimler, folklorik unsurlar 

ve kalıplaşmış ifadelerle örülen metin sürükleyici, ahenkli ve 

yapmacıktan uzak bir ifade ile eser kaleme alınmıştır. 

Eserde yazarın kendine özgü imlâsına rastlamakla beraber yazarın 

ürettiği kelimelere de tesadüf edilmektedir. Bunun yanında eserde 

daha çok diyalog kaynaklı konuşma diline oldukça yer verilmiştir. 

Sözlü edebiyattan alınan söz varlığının; kelime, deyim ve tekrarların 

bolluğu müşahede edilmektedir. Bu tarz bir üslûp tercihi eserin sözlü 

edebiyat kaynaklı olması, metnin kalabalık kahraman kadrosu ve 

konunun sosyal yaşamdan alınmasından ötürü üretildiğini, inşa 
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edildiğini göstermektedir. Ayrıca eserde destansı bir dil ve anlatı 

üslubu kullanılmıştır. 

Öneriler: 

Yaşar Kemal’in “Ağrıdağı Efsanesi” isimli romanını ele aldığımız bu 

çalışmadan daha detaylı çalışma yapmak isteyenlere bir ön malzeme 

olarak önerilmektedir. Elde edilen sonuçların üslup konusunda çalışma 

yapmak isteyen araştırmacıların veri kaynağı olacağını 

düşünülmektedir. Bu araştırmada romanda tespit edilen gramatik 

veriler vasıtasıyla ortaöğretim öğrencilerine Yaşar Kemal, Ağrıdağı 

Efsanesi romanında kullanmış olduğu dil ve üslubu hakkında bilgi 

verme yönünden yardımcı kaynak niteliği taşıyabilir. Yaşar Kemal, 

Ağrıdağı Efsanesi adlı romanı öğrencilere okuma alışkanlığını 

kazandırma, anadilin sağlıklı bir şekilde kullanabilme, hayata geniş 

çevrenden bakabilme gibi nitelikler kazanmasını sağlayabilir. 
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ANADİLİ ARAPÇA OLMAYANLARA KONUŞMA BECERİSİNİN 

ÖĞRETİLMESİNE DAİR BİR BAKIŞ AÇISI 

 

 

BEKIR MEHMETALI  157  
Orcid.org/0000-0003-2783-8543 

 

Özet 
 

Dil hayatın içerisinde yer alan çok önemli bir konudur. Nitekim dil 

olmazsa insanlar birbirleriyle iletişim kuramazlar. Eski çağlarda 

Araplar, Arapça anadilleri olduğu için bu dili eğitim almaksızın 

konuşurlardı. İslam’ın zuhur etmesiyle ve Arap olmayanların İslam’a 

dahil olmasıyla birlikte Arap âlimleri Arapçanın kurallarını belirlediler. 

Dillerini, Arap olmayan Müslümanlara öğretmeye başladılar. O 

dönemden günümüze kadar anadilleri Arapça olmayanlara Arapça 

öğretimi çok önem kazanmış ve ilgi görmüştür. Ancak buna rağmen 

anadilleri Arapça olmayanlara (Türkiyede) konuşma becerisinin 

öğretilmesinde ister özel kurumlarda isterse de devlet kurumlarında 

istenilen seviye elde edilememiştir. Bu konuda ciddi araştırmalar 

yapılmamış, tespitler ve çözüm önerileri sunulmamıştır. Arapça 

konuşma becerisinde Türkiye’de hala ciddi sıkıntılar ve sorunlar 
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mevcuttur. Çünkü Arapça öğrencisi Arapça bölümünden mezun 

olmasına rağmen istenilen bir şekilde Arapça konuşamamaktadır. Bu 

nedenle bu araştırma, anadili Arapça olmayanlara yönelik olarak 

konuşma becerisini ele alır ve çözüm yolları sunar. Araştırmacının özel 

deneyimini ve görüşünü öne sürer. Arapça konuşma becerisi nasıl 

öğretilmeli, metinler nasıl yazılmalı, cümle yapısı nasıl olmalı ve ders 

nasıl yürütülmeli, hoca öğrenciye nasıl davranmalı ve hangi metod ve 

yöntemleri kullanmalı. 

İlgili araştırma bu sorulara cevap vermeye çalışacak, çözüm önerileri 

sunacak ve Arapça konuşma öğretimindeki sıkıntıları belirleyecek. 

Araştırmanın metodu ise bu konuda yazılan makaleler, kitaplar ve 

uygulama esnasındaki deneyimler üzerinden yorumlamak olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Arapça, Konuşma, Arap Olmayanlar. 
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AHKÂMIN DEĞİŞMESİ PROBLEMİ 

VE BİLİMSEL YÖNTEM İHTİYACI 

 

 

İSMET KALKAN  158  
Orcid.org/0000-0003-3964-3006 

 

Özet 
 

İslam hukukunun ana kaynak, gaye ve teşrî’ prensiplerine uygun 

olarak zannî cüz’î delillerden istinbat yöntemiyle elde edilmiş ahkâmın, 

üzerine bina edildiği örf ve şartların değişmesine paralel olarak, -kat’i 

delillerle çatışmayacak şekilde- yeniden değerlendirilip 

yorumlanmasının (ictihad) gerekliliği hususunda islam âlimleri 

arasında bir fikir ayrılığı bulunmamaktadır. Zira İslam hukukunun; 

adaletin temini, zarar ve mefsedetin def’i, harac’ın giderilmesi ve 

kolaylık prensipleri gibi fert ve toplum maslahatını tesise dayalı bir 

hukuk sistemi olması, örfe dayalı ictihadlarda gerekli düzenlemelerin 

yapılmasını da zorunlu kılmaktadır. İslam fıkıh literatürümüz, bu tarz 

evvelce verilmiş hükümlerin yeniden ictihada konu edilebildiğine 

ilişkin pek çok örnekle doludur. ‘Ezmânın tağayyuru ile ahkâmın 

tağayyuru inkâr olunamaz’ küllî kâidesi, hükümlerde değişimin bir 
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özeti ve bildirgesi niteliğindedir. Ancak ne var ki, dinin evrenselliğinin 

en mühim dinamiği olan bu esneklik payını, İslam fıkıh usulünün 

tahammül edemeyeceği boyutlara taşımaya çalışanlar da yok değildir. 

O kadar ki, dinde en geniş ölçekte değişiklik talep eden revizyonist 

oryantalistler başta olmak üzere bazı çevreler, sübut ve delâlet 

yönünden kat’î delillerle sabit olan hükümleri bile ictihad konusu 

haline getirmeye çalışmakta, hatta günümüze kadar furû’ fıkıh üretme 

mekanizması olarak tüm ulemanın itibar ettiği İslam fıkıh usulünün 

tarihsel olması ve işlevsizleştiği iddiası ile tartışmaya açmak 

istemektedirler. Bu ve benzeri taşıdığı söz konusu riskler sebebiyle 

konunun suiistimale son derece açık olduğu söylenebilir. Bu nedenle 

hüküm ve fetvalarda değişmenin kapsam ve sınırlılıkları ile yönteminin 

tahdit ve tespiti, değişmenin imkân ve lüzumunu ispattan daha da 

önemli ve öncelikli olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar kelimeler: Ahkâm, Değişiklik, Fetvâ, İctihâd, İhtilâf, Tağyîr, 

Tebdîl, Usûl, Metot. 

Sonuç: 

Değişen şartlar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar sebebiyle sosyal dokuyu 

oluşturan organlarda büyük ölçüde değişimin olduğu insanlık tarihi 

boyunca örneklerine sıkça rastladığımız bir olgudur. Bu nedenle 

değişim, birey ve toplum hayatının iyi ya da kötü yöne doğru evrilip 

dönüşmesini ifade etmesi bakımından oldukça önemli bir kavramdır. 

Ancak şurası da unutulmamalıdır ki, değişimin iyi ve faydalı 
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yanlarından istifade edebilmek için, kötü yan ve etkilerine karşı da 

müteyakkız olmak gerekir. Ayrıca her şeyi sınırsız değişimin alanı 

haline getirmek son derece yanlıştır. 

Değişim, dönüşüm, gelişim, tecdîd ve teceddüd gibi kulağa hoş gelen 

ifadelerin, bireyi, eski yeni tüm kazanım ve değerleri ile mensubu 

olduğu toplumun hafızasını tümden reddetmeye ve sonunda her bir 

bireyin ortaya çıkan soru ve sorunları kendi heva ve hevesine uygun 

yöntemlerle çözmeye kalkıştığı bir çatışma ortamına itebileceği 

ihtimali de göz ardı edilmemelidir. 

İnsanlık hayatına olumlu katkıları olduğu gibi olumsuz ve kötü 

anlamda da etkileri bulunduğuna tarihin defeatle şahitlik ettiği değişim 

kuramının teklif ettiklerinin risk analizleri iyi yapılmalı, hiçbir sebep 

yokken değil, ancak bir ihtiyaç ve değişimi kaçınılmaz kılan zorunlu bir 

saik sebebiyle ve sadece adil ve ehil olan ilim adamlarınca yapılmalıdır. 

İslam hukukunun değişime açık olan hükümlerinde değişikliğin fıkıh 

usûl ve stratejisine uygun olan yapılmasının cevazı hususunda İslam 

alimleri arasında bir görüş ayrılığı da bulunmamaktadır. Ancak 

değişime ilişkin verilen cevaz sınırsız değil, bilakis değişim araçları, 

değişim alan ve sınırlılıkları gibi hususlarda fıkıh usulünce belirlenmiş 

ilkelere uygunluk şartına bağlıdır. 

Hüküm ve fetvaların değişmesi bağlamında sıkça dile getirilen farklı 

görüş sahibi guruplarla ilgili şunlar söylenebilir: Fetvaların değişmesi 

hususunda alimler arasında bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Ancak, 
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hükümlerde değişikliği kabul eden ve etmeyen, ilki tarihselci ve 

revizyonist metot ile ikincisi fukahâ metodu olmak üzere iki aykırı 

görüş ve metottan bahsedilebilir. Fetvaların değişmesini kabul ettiği 

halde hükümlerin değişmesini reddeden fukâha metodunun, fetvaları 

bile kutsallaştırarak değişmesini kabul etmeyen mutaassıp cahil 

kimselerle bir tutulması ve aynı kefeye konulmaları kanaatimize göre 

ilmi tenkit etiği ile uyuşmamaktadır. 

Fıkıh usulünce belirlenmiş meşru şartları taşıması şartıyla, örf, 

maslahat ve benzeri değişim araçları ile meydana gelmesi muhtemel 

değişim alan ve sınırlılıkları ile ilgili de kısaca şunlar söylenebilir: Zan 

ifade eden delillerle sabit ictihad ve fetvaların bizzat kendileri 

(maksatları) değişebilirken, kat’î nass’larla sabit olan hükümlerde bir 

değişiklik söz konusu olmayıp, sadece vesâil ve edâ keyfiyyeti ile ilgili 

bir farklılık söz konusu olabilir. 
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SURIYELI MÜLTECI KADINLARIN SÖZLÜ ANLATILARINDA 

SAVAŞ, GÖÇ VE EVLILIK 

 

 

     MUAZZEZ HARUNOĞULLARI  159  
   Orcid.org/0000-0001-9515-7833 

 

Özet 
 

Giriş: 

Orta Doğu’da yaşanan silahlı çatışmalar/iç savaşlar özellikle 2011 

yılından sonra yaşanan insani krizlerle birlikte dikkat çekici bir hal 

almıştır. Suriye’deki ekonomik etkenler, halkın eşit haklar, özgürlük ve 

demokrasi talepleri, dış müdahaleler; iç savaşın çıkmasında etkili etkili 

olan faktörlerdir. İç savaşlarda sivil nüfus; ülke içinde ölüm, yaralanma, 

engellilik, hastalık riskini arttıran koşullara farklı derecelerde daha 

fazla maruz kalır. Uzun süren kanlı iç savaşlarda büyük nüfus kitleleri, 

onurlu, güvenli ve daha iyi hayat şartlarına sahip olmak için, 

yerlerinden edilerek mülteci durumuna düşer. Dünyada yaşanan iç 

savaş/ silahlı çatışma gibi olaylardan kadın ve çocukların etkilenme 

durumları ve deneyimleri erkeklerden farklılık gösterir. Kadınlar, savaş 

ve göç sürecinde karşılaştıkları kendilerine özgü sorunlar sebebiyle 
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daha fazla mağdur edilmektedirler. Suriye’de yaşanan iç savaşla 

birlikte dünyadaki en büyük mülteci göçlerinden biri yaşanmış, 

milyonlarca Suriyeli dünyanın farklı ülkelerine göç etmek zorunda 

kalmıştır. Mültecilerin yarısına yakını kadın olan 3.6 milyon 

dolayındaki Suriyeliye Türkiye güvenli bir sığınak olmuştur. Özellikle 

sınır illerinde ikamet edenlerin sayısı oldukça fazladır. Bu sınır 

illerinden biri olan Kilis’in %76’sını Suriyeli göçmenler 

oluşturmaktadır. 

Çalışmanın Amacı ve Metodolojisi: 

Bu çalışmada Suriye iç savaşından kaçarak Kilis’e gelen ve burada 

evlilik yapan “Suriyeli kadınlar”ın savaş ve göç esnasında yaşadıkları ile 

evlilikleri, hayat hikayeleri temelinde ele alınmıştır. Diğer bir ifadeyle 

araştırmamızda, kadın sığınmacıların ülkelerinde yaşadıkları savaş 

durumu, savaştan kaçış, göç ve ev sahibi toplumda yeni bir yaşam inşa 

etme mücadelesinde aldıkları evlilik kararları, anlatıları doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın alanını, Türkiye-Suriye sınırında yer 

alan Kilis şehri oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, 2018 yılının bahar 

ve yaz aylarında yapılan saha çalışmasında Türk erkekler ile evlilik 

yapan 15 Suriyeli gelinle yapılan derinlemesine görüşmelerle ve 

katılımcı gözlem tekniğiyle elde edilmiştir. Suriyeli gelinlere yerel ağlar 

aracılığıyla kartopu yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. Görüşme yapılan 

Suriyeli gelinlerden 5’i Suriyeli Türkmen olduğu için bu kişilerle Türkçe 

konuşulmuştur. Diğer 10 Suriyeli gelin ile Arapça bilen bir kadın 
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tercümandan destek alınarak iletişim kurulmuştur. Çalışmaya katılan 

Suriyeli kadınların yaşları 17 ila 40 arasında değişmektedir. 

Görüşmecilere kişisel bilgiler edinmeye yönelik sorular ile savaş 

öncesi, göç ve ev sahibi toplumda yaşadıkları ve evlilikleri ile ilgili 

sorular da sorulmuştur. Görüşmecilerin sorulan soruları yanıtlarken 

kendilerini rahat hissetmeleri için görüşmeler sohbet havasında 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kadınların tamamı sorulan 

soruları yanıtlamaktan çekinmemiştir. Çalışmada görüşmecilerin 

güvenliği ve özel hayat gizliliği dikkate alınarak isimleri 

kullanılmamıştır. Katılımcılar K1, K2, K3… şeklinde ifade edilmiştir. 

Saha çalışmasında görüşmecilerimiz arasında, medyada sıklıkla dile 

getirilen çok eşli evliliklerle karşılaşılmamıştır. 

Bulgular: 

Katılımcıların Demografik Özellikleri: 

Görüşme yapılan katılımcıların yaşları 17 ila 40 yaş aralığındadır. 

Kadınların 5’i Suriyeli Türkmen, 10’u ise Arap kökenlidir. Katılımcıların 

eğitim seviyesi eşleriyle farklılık göstermekle birlikte 6 katılımcının 

eğitim seviyesi eşinden daha yüksektir. 2 katılımcı dışında diğer tüm 

katılımcılar ev hanımıdır. Eşleri farklı iş kollarında çalışmaktadırlar. 

Türk erkeklerle evlilik yapan Suriyeli kadınlardan 7’sinin ikinci 

evliliğidir. Kendileri gibi ilk eşlerini kaybeden veya yıllar önce onlardan 

ayrılan Türk erkekler ile evlilik yapmışlardır. Yapılan görüşmelerin 

hepsinde evliliklerin bürokratik engellerden ötürü imam nikahlı 
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yapıldığını ancak resmi nikah işlemleri için Suriye’deki kurumlardan 

yasal belgelerini edinmek gelinler için zahmetli ve uzun zaman almış 

olsa da yasal belgeler edinildikten sonra resmi nikah için başvuruda 

bulundukları bazı görüşmecilerin resmi evlilik cüzdanını aldığı 

belirlenmiştir. 

Suriyeli Kadınlar, Savaş ve Göç: 

Kadınların göç etmesine savaş, çatışma, karmaşa, kıtlık, ekonomik 

güçlükler, tabii afetler ve insan hakları ihlalleri gibi durumlar neden 

olabilir. Aynı zamanda şiddet, geleneksel kadın rollerinin baskısı gibi 

sosyal ve kültürel nedenler de kadınları göç etmeye zorlar (Anker, 

2002:6). Silahlı çatışmalarda kadınlar evlerini terk etmeye ve ilticaya 

zorlanmakta ayrıca savaşanlar tarafından daha fazla hedef haline 

getirilmektedir. Yaşanan savaş ve çatışmalarda sivil kayıplar 

yaşanmakta sivil kayıpların neredeyse %90’ına yakın kısmını kadın ve 

çocuklar oluşturmaktadır (Gürpınar, 2017:474). Kadınlar göç sürecine, 

toplumsal cinsiyet rolleri gereği üstlendikleri sorumluluklar ile 

katıldıklarından göçün ve kadın olmanın mağduriyetini bir arada 

yaşarlar, bu açıdan çifte dezavantajlı ve hassas grupturlar (Sam, 

2006:408). Mart 2011'den Mart 2020'ye kadar Suriye'de öldürülen 

sivillerin 226.247’sinden 28.394’ü kadındır. Bunların 16.062’si 

yetişkin kadın iken, 12.332’si ise 18 yaşından küçük kız çocuklarıdır 

(Syrian Network for Human Rights, 2020). 
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Suriyeli Kadınlar ve Evlilik: 

İç savaş, evlilik modellerinin değişmesinde en önemli faktörlerin 

başında gelmektedir. Komşu ülkelerde Suriyeliler ile ev sahibi toplum 

arasında evliliklerin sayısı hızla artış göstermiştir. Türkiye, Lübnan ve 

Ürdün’de çok sayıda Suriyeli kadın, ev sahibi ülkeden erkeklerle evlilik 

yapmıştır. Zorunlu göçün toplumsal etkilerinden biri de Suriyeli 

kadınların Türk erkeklerle evlilikleri olmuştur. Türkiye’de TÜİK 

verilerine göre 2019 yılında yabancı gelinler içinde %14,5 ile Suriyeli 

gelinler birinci sırada yer alırken Suriyeli gelinleri %11,7 ile 

Azerbaycanlı gelinler ve %10,5 ile Alman gelinler takip etmiştir. 

Yapılan çalışmada Suriyeli gelinlerin Kilis şehrindeki Türk erkekleriyle 

evlenme nedenleri 7 başlık altında toplanmıştır . 

Bunlar: 

1. Güvenli bir yaşam isteği. 

2. Daha iyi hayat koşullarına erişim. 

3. Toplumsal kabul görme. 

4. Özgür yaşama isteği. 

5. Çocuklu kadınların çocuklarına güvenli bir gelecek sağlama isteği. 

6. Türk erkeklerinin Suriyeli erkeklerden daha anlayışlı ve duyarlı 

olması. 

7. Eşleri tarafından değerli görülme arzusu. 
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Sonuç: 

Suriye’deki savaş ve güvensizlik ortamı, aile ve akrabalarda yaşanan 

kayıplar, kadınların hayatını oldukça zorlaştırmıştır. Kilis’e gelen 

sığınmacıların büyük kısmı Suriye’nin kuzeyindeki kırsal kesimlerden 

göç etmişlerdir. Suriye’nin kırsal kesimlerindeki geleneksel yapı 

şehirlere göre daha etkili bir biçimde kadınların yaşamında kendini 

göstermektedir. Kırsal kesimlerdeki kadınların giyim tarzları, eğitim 

durumları, sosyal yaşamları, çalışma şartları bunun açık bir ifadesidir. 

Eşleri ölen veya savaşta kaybolan herhangi bir sebeple eşi olmadan göç 

etmek zorunda kalan kadınların hayata tutunmaları da güç olmaktadır. 

Görüşme yapılan Suriyeli gelinlerin tamamı yaptıkları evliliklerden 

memnundurlar. Yaşadıkları mahallelerde güvenlik ve sosyal açıdan 

herhangi bir sorun yaşamamaktadırlar. Yaşadıkları mekanlara ve 

kültüre, yeni girdikleri ailenin bireylerine uyum sağlamışlardır. 

Kendilerini Kilis’te daha özgür, daha rahat, daha huzurlu ve güvenli 

hissettiklerini belirtmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Suriyeli mülteciler, Suriyeli kadınlar, göç, Suriyeli 

gelinler, sınır ötesi evlilik. 
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BAHTINYEN KAVRAMLAR IŞIĞINDA VECDÎ EL-AHDAL'IN 

BILÂD BILÂ SEMÂ' ADLI ROMANI 

 

 

YUSUF KÖŞELİ  160  
Orcid.org/0000-0003-3386-0763 

 

Özet 
 

Mihail Bahtin özellikle Dostoyevski'nin eserlerinden hareketle roman 

kuramına dahil ettiği diyaloji, heteroglossia, polifoni, gibi kavramlarla, 

roman inceleme metotlarına farklı bir boyut kazandırmıştır. Sonradan 

postmodernistlere de ilham olan bu kavramların kabul görüp 

yaygınlaşması, klasik ve modern romanın monolojik yapısını kırmış ve 

topluma ayna tutan romanın, ait olduğu toplumun gerçekliğini nesnel 

olarak yansıtabilmesi için, her kesimden farklı seslerin ve farklı bakış 

açılarını içermesini gerekli kılmıştır. Bu tür romanlar genellikle, 

Bahtinyen estetiğe ait diğer kavramlarla birlikte düş ile gerçeği, zaman 

ile zamansızlığı mistisizm potasında eritirken modern bir peri masalı 

izlenimi verirler. Aynı zamanda mistisizm ve fantezi öğeleriyle büyülü 

gerçekçiliğe, pastiş, parodi, metinlerarasılık gibi kavramlarla da 

postmodern romana ciddi bir yakınlık arzederler. 
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Vecdî el-Ahdal'ın Bilâd Bilâ Semâ' (Semasız Ülke) adlı romanı, ansızın 

ortadan kaybolan ancak bütün çabalara rağmen bulunamayan 

üniversite öğrencisi bir genç kızı arama çalışmaları etrafında döner. 

Kaybolan kız da dahil, toplumun farklı kesimlerinden altı anlatıcı 

tarafından nesnel bir bakış açısıyla aktarılan eserde, erkek egemen 

Yemen toplumunun kadına bakışı, cinsiyet bunalımı ve kusurlu 

cinsellik gibi temaları ön planda tutarak, bilim üretmesi gereken 

üniversitelerin amaçsızlığı, adaleti sağlaması gereken kanun 

adamlarının zayıflığı ve korkaklığı, din ve inancın basitleştirilip, din 

adamlarının yozlaşması gibi konular kara mizah tarzı bir üslupla ele 

alınır. 

Bu çalışmada, Bilâd Bilâ Semâ' adlı romanın; yarı komik yarı ciddi 

eserleri merkeze alan Bahtinyen kavramlar ışığında analizi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Yemen Romanı, Vecdî el-Ahdal, Bilâd Bilâ 

Semâ', Diyaloji, Heteroglossia, Polifoni, Karnavalesk. 
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AZERBAYCAN EDEBİYATINDA ÖĞRETMEN İMAJININ 

SANATSAL- ESTETİK İŞLEVİ VE DEĞİŞİK 

MODİFİKASYONLARDA SUNUMU 

 

 

  SEDAGET ASGEROVA  161  
  Orcid.org/0000-0002-2811-1234 

 

Özet 
 

Bu makalede öğretmen imajı Azerbaycan edebiyatı bağlamında 

incelenmektedir. Öğretmen isminin çeşitli modifikasyonlarda (“molla”, 

“ustad”, “şeyh”, “usta”, “mürşit”, “hoca”, “lokman” vb.) sunumu bireysel 

örneklere dayalı olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Öğretmenin 

imajının farklı modifikasyonlarla sunulmasında iki ana problem 

çözülmüştür. Birincisi, Azerbaycan alfabesine ve edebi diline defalarca 

değişiklik olması, ikincisi, toplumu aydınlatan ve değiştiren 

öğretmenin geleneksel didaktik noktalardan uzaklaşmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, mürşit, hoca, XX Yüz yıl, edebiyyat. 

Sonuç: 

Bu karşılaştırmalardan, Azerbaycan edebiyatında bir öğretmen isminin 

farklı modifikasyonlarda ortaya çıkmasının iki ana nedeni olduğu 

                                                           
161 Doç. Dr. Sedaget ASGEROVA. Bakü Slavyan Üniversitesi, Azerbaycan (Bakü). 

konulsurxayqizi27@mail.ru 
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sonucuna vardık. Birincisi dil tarihi problemidir. “... “Dede Korkut 

Dünyası”nı okurken, bir dilin ne kadar büyük servet olduğunu fark 

ediyorsunuz ve aslında tarihte dilde mevcut olmayan hiçbir şey yok.” 

(7, 101) Azerbaycancanın birkaç aşamadan geçmesi ve Arapça-Farsça 

kökenli kelimelerin Azerbaycan dilbiliminde ve Orta Çağ 

edebiyatındaçoğunluk oluşturmasıdır.Bu normaldir.Çünkü saf bir dil 

yok. Türetilmiş kelimeler herhangi bir dilde mevcuttur. Bu varoluşun 

Azerbaycan dilbilimi üzerinde de derin bir etkisi olmuştur.Örneğin, 

Profesör Nizami Hudiyev haklı olarak “Azerbaycan edebi dilinin ulusal 

dil temelinde oluşum ve gelişim döneminin aşağıdaki aşamalardan 

geçtiğini belirtmektedir: 

1. XVII-XVIII. Yüzyıllar. 

2. XIX. Yüzyıl. 

3. XX. Yüzyılın başlangıcı. 

4. XX. Yüzyılın 20-30'lu yıllarından sonraki dönem. 

XVII-XVIII.Yüzyıllarda Azerbaycan edebi dili ulusal dil temelinde 

organize edilmiş ve XIX-XX. Yüzyıllarda bu süreç devam edilmiş ve 

bugüne kadar devam etmektedir. Genel olarak, Azerbaycan ulusal 

edebi dilinin oluşumuna ulusal kültürün ve bir bütün olarak ulusun 

oluşumu eşlik eder. XIX. Yüzyılda ve özellikle XX. Yüzyılın başlarında 

Azerbaycan halkının sosyo-politik yaşamındaki karmaşık olaylar-

Azerbaycan'ın Doğu ile Batı arasında bir anlaşmazlık nesnesine 

dönüşmesi, ulusal edebi dilin kaderi üzerinde belirli bir etkiye sahip 
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olması, aynı zamanda, Azerbaycan edebi dili XIX. Yüzyılın sonlarında 

ve XX. Yüzyılın başlarında çeşitli politik ve teorik düşüncelerin konusu 

haline gelir.Bununla birlikte, 1930'lardan beri ulusal edebi dilin 

demokratikleşmesi ve normalleşmesi dikkat çekmiştir - bir bakıma, 

“modern Azerbaycan edebi dilinin” işlevsel tipolojisi o yıllardan beri 

tanımlanmıştır. (1, 6-7). Şöyle ki, XIX. Yüzyılda ve özellikle XX. Yüzyılın 

başlarında, Azerbaycan halkının sosyo-politik yaşamındaki karmaşık 

olaylar- Azerbaycan'ın Doğu ile Batı arasında bir anlaşmazlık 

nesnesine dönüşmesi, aynı zamanda, ulusal edebi dilin kaderi üzerinde 

de belli bir etkiye sahip olmuştur. 

Azerbaycan edebiyatında çeşitli modifikasyonlarda öğretmen isminin 

temel sorunu dildirse, ikinci çözümün ele alınması ise XX. Yüzyılın 

başlarında Azerbaycan edebiyatında milliyetçi aydınlanma ortaya 

çıkmıştır ve bu aşamanın ana ve öncü yönü ulusal idealler ve 

modernleşme idi. Hem edebiyatın kendisinde (dramatik bir türün 

yaratılmasında, Azerbaycan edebiyatında yeni bir nesrin ortaya 

çıkmasında vb.), hem de bir öğretmen imajının ortaya çıkarılmasında 

yeni bir estetik görüş sunulmaktadır.Aydınlanma gerçekçiliğinin temel 

gereksinimlerinden biri olan somut zaman ve mekan sorunu, 

öğretmenin imajının sunumunda daha açık bir şekilde 

görülmektedir.Toplumu aydınlatan ve değiştiren öğretmen, geleneksel 

didaktik noktalardan uzaklaşmaktadır.Bu dönemin en önemli yönü, 

olumlu bir öğretmenin imajıyla birlikte, olumsuz bir öğretmenin 
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imajının da literatüre dahil edilmesidir.Zaten, aydınlar ve öğretmenler 

toplumdaki çatışmaları üstlenmeye başlarlar.Anar'ın “Sabahın Yaz 

Günleri” eserinde Giyas toplumun olumsuz yönleriyle mücadele 

etmeye başladı ve öğretmenin anormal bir toplumun görevlisi olarak 

tezahürü Elçin'in “Kova” eserinde ortaya çıktı.Böylece, öğretmen 

imajının olumlu ve olumsuz yönleriyle topluma ışık tutan yazar, 

kendisinin de aydın-sanatçı konumunu da sunar. 
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TÜRKİYE`DE SARI AŞIK ARAŞTIRMALARINA TOPLU BAKIŞ 

 

 

   KÖNÜL MEMMEDOVA  162  
   Orcid.org/0000-0002-9041-4957 

 

Özet 
 

Azerbaycan sözlü halk edebiyatının, folkorunun öğrenilmesi tarihi çok 

zengindir. Buraya sadece Azerbaycan'da değil, aynı zamanda Türkiye' 

de yapılan araştırmalar da dahildir. Türkiye'de edebi yaratıcılığına 

başvurulan aşıklardan biri de Sarı Aşık`tır. XVII. Yüzyılda yaşamış Sarı 

Aşık hakkında Türkiye`de A. Caferoğlu`nun, A.Barmanbay`ın, M. 

Fahrettin`in araştırmaları vardır. Bildiride, Azerbaycan muhaciret 

folkloru tarihinde özel bir yeri olan “Azerbaycan Yurt Bilgisi” 

dergisinde yayımlanan “Azeri Aşıklarından Aşık Nebi” makalesi 

araştırmaya tabi tutulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sarı Aşık, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Mirzade Mustafa 

Fahrettin. 

Sonuç: 

Tahlil etmeye çalıştığımız makaleler Sarı Aşık mirasının tarihinde 

önemli bir yere sahiptir. Ancak bu araştırmalar Türkiye'deki Sarı Aşık 

çalışmalarının başlangıcıdır, ancak sonu değildir. Çünkü A.Caferoğlu 

                                                           
162 Dr. Könül MEMMEDOVA. Azerbaycan Üniversitesi doktora öğrencisi. konulsurxayqizi27@mail.ru 
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gibi tanınmış türkolog, son yıllarda A. Barmanbay gibi araştırmacı Sarı 

Aşık mirasına dönmüş, onu araştırmış, bu edebi mirastan örnekler 

Azerbaycan halk edebiyatına adanmış antalojilere dahil edilmiştir. 
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